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Baş redaktordan 

 

Azərbaycan dilçiliyində, o cümlədən türkologiyada linqvistikanın elmi 

və nəzəri əsasları ilə  bağlı görüləsi işlər çoxdur. Qloballaşan dünyada 

linqvistika sahəsində elmi aydınlığa, yeni araşdırmalara, tədiqat və təhlillərə, 

mülahizə və müddəalara böyük ehtiyac vardır və bu problemlər olduqca çətin, 

lakin aktuallıq kəsb edən məsələlərdəndir. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan 

sonra linqvistika problemləri ilə bağlı Azərbaycan dilçiliyində xeyli sayda işlər 

görülmüş, linqvistik tədqiqat işləri həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə daha çox 

irəliləmiş, bir-birindən dərin, əhatəli, aktuallıq kəsb edən məsələlərlə bağlı elmi 

mənbələr yaradılmışdır. Bu elmi mənbələrdə - əsərlərdə, monoqrafiyalarda, 

məqalə və tezislərdə  müxtəlif yazıçı və şairlərimizin əsərlərindəki, qədim yazılı 

abidələrimizin, folklor  örnəklərimizin dilindəki xarakterik fonetik, leksik, mor-

foloji, sintaktik hadisə və faktlar aşkar edilərək elmi şəkildə şərh olunmuş, 

dilimizin keçmişinin  və müasir vəziyyətinin vacib məsələlərinə imkan daxilində 

aydınlıq gətirilmişdir.  

Linqvistika dilçilik elminin bütün sahə və bölmələrini əhatə edir və 

linqvistikada dialektologiya, dil tarixi, dil nəzəriyyəsi, fonemlər sistemi, 

leksikologiya məsələləri, morfologiya və sintaksis problemləri, dil ilə nitqin 

münasibəti, dilin üslub müxtəlifliyi, ədəbi dil, diin qohum və qohum olmayan 

dillərlə müqayisəsi və s. kimi onlarla mühüm problemləri şərh olunur. Bütün 

bunların hamısı bir-biri ilə üzvi bağlılıq təşkil edir və linqvistik araşdırma 

prosesində çox vaxt bunları bir-birindən ayırmaq mümkün olmur və əks 

təqdirdə, bədii mətn üzərində linqvistik mövqedən aparılan axtarış və elmi 

işlərdə bu vəhdət pozularsa,  həmin tədqiqat işi səmərəli nəticə verə bilməz. 

Dilin bütün sisteminə aid linqvistik təhlil aparılmasının əhəmiyyətindən bəhs 

edən prof. A. Qurbanov göstərir ki, dilçilikdə belə bir aksiom vardır ki,  dil 

sistemlər sistemidir. Yəni dilin quruluşu müxtəlif sistemlərdən ibarətdir. Dildə 

səslər, sözlər, ifadələr,  cümlələr və bunlara aid hadisələr ayrı-ayrı sistemlər 

formasında mövcuddur. 

Bədii mətnin linqvistik təhlili tarixindən aydın olur ki, bəzi dilçilər dilin 

ancaq leksik və qrammatik  sisteminin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət 

vermişlər. Dilçiliyin ayrı-ayrı şöbələrinin obyekti olan bir çox sahələr isə 

kölgədə qalmış və nəticədə, mətnin dili lazımi səviyyədə deyil, birtərəfli 

öyrənilmişdir. Bədii mətnin linqvistik təhlili zamanı dilin bütün sistemi əhatə 
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olunmalıdır. Dil sistemlərinin ayrı- ayrılıqda nə kimi əlamət və keyfiyyətə, 

imkana malik olduğu mətn üzərində əyani nümayiş etdir və bütün bunlar 

linqvistik təhlil tələb edir. 

Baş redaktorluğumuzla bir neçə ay bundan əvvəl nəşrinə başladığımız 

“Linqvistika problemləri” elmi- məqalələr toplusunun I nömrəsində gedən 

yazılarda bütün bu məsələ və prinsiplərə  ciddi riayət olunduğuna görə jurnal 

oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılandı və Prezident yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasında bəyənilərək təsdiq olundu. Elmi toplunun II sayı da nəşrə 

hazırdır və bu sayda xeyli elmi araşdırmalara yer verilmişdir. Məqalələrdə dilin 

əksər sisteminə aid,  o cümlədən türkologiya problemlərinə dair linqvistik təh-

lillər aparılmış və linqvistik təhlilin konkret prinsiplərinə söykənilərək maraqlı 

elmi nəticələrə  gəlinmişdir ki, bunların da dilçi alimlərimiz, türkoloqlarımız, 

magistr və doktorantlarımız tərəfindən maraqla qarşılanacağına və  yüksək  

dəyərləndirilicəyinə sübhə etmirik. 

 

 

Mahirə Hüseynova 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linqvistika problemləri. Cild 1, №2, 2020, Том 1, №2, 2020, Volume 1, №2, 2020  
 

10 

 

От главного редактора 

 

В азербайджанском языкознании, в том числе тюркологии, еще 

многое предстоит сделать в связи с научными и теоретическими основами 

лингвистики. В глобализирующемся мире существует большая 

потребность в научной ясности, новых исследованиях и анализе, 

рассуждениях и положениях в области лингвистики, и эти проблемы очень 

сложны, но актуальны. 

После обретения нашей страной независимости в азербайджанском 

языкознании была проделана большая работа по лингвистическим 

проблемам, лингвистические исследования продвинулись как в 

количественном, так и в качественном отношении, и были созданы 

научные источники по вопросам, которые являются глубокими, 

всеобъемлющими и актуальными. В этих научных источниках, трудах, 

монографиях, статьях и тезисах были выявлены и научно интерпре-

тированы характерные фонетические, лексические, морфологические, 

синтаксические события и факты уточняются в произведениях различных 

писателей и поэтов, на языке наших древних письменных памятников, 

образцах фольклора. Лингвистика охватывает все области и разделы 

лингвистики и включает диалектологию, историю языка, теорию языка, 

систему фонем, вопросы лексикологии, проблемы морфологии и 

синтаксиса, языковые и речевые отношения, стилистическое разнообразие 

языка, литературный язык, сравнение религии со связанными и не 

связанными языками и объясняются десятки важных проблем и т. д. Все 

они неразрывно связаны, и в процессе лингвистических исследований 

зачастую невозможно разделить их, иначе, если это единство будет 

нарушено в лингвистических исследованиях и научной работе над 

художественным текстом, исследование будет неэффективным. Говоря о 

важности лингвистического анализа всей системы языка, проф. А. 

Гурбанов показывает, что в лингвистике существует аксиома о том, что 

язык - это система систем. То есть структура языка состоит из разных 

систем. В языке звуки, слова, выражения, предложения и связанные с ними 

события существуют в виде отдельных систем. 

Из истории лингвистического анализа художественного текста 

видно, что некоторые лингвисты уделяли особое внимание изучению 



 
 Linqvistika problemləri. Cild 1, №2, 2020, Том 1, №2, 2020, Volume 1, №2, 2020  

 

 11 

только лексико-грамматической системы языка. Многие области, которым 

посвящены отдельные отделs лингвистики, оказались в тени, и в результате 

язык текста изучен одноcторонне, а не на должном уровне. 

Лингвистический анализ художественного текста должен охватывать всю 

систему языка. Следует наглядно продемонстрировать на тексте, какие 

особенности и качества языковых систем имеют свои возможности. 

Журнал был встречен читателями и одобрен Высшей 

Аттестационной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики 

за строгое соблюдение всех этих вопросов и принципов в первом выпуске 

сборника научных статей «Лингвистические проблемы», который мы 

начали публиковать несколько месяцев назад. К публикации готов и 

второй номер научного сборника, в котором много научных статей. В 

статьях представлен лингвистический анализ большинства языковых 

систем, включая проблемы тюркологии, и сделаны интересные научные 

выводы, основанные на конкретных принципах лингвистического анализа, 

которые, мы не сомневаемся, будут встречены с интересом и оценены 

нашими лингвистами, тюркологами, магистрами и докторантами. 

 

 

Махира Гусейнова 

доктор филологических наук, профессор 
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From the editor-in-chief 

 

In the Azerbaijani linguistics, including Turkology, there is still much to 

be done in connection with the scientific and theoretical foundations of 

linguistics. In a globalizing world, there is a great need for scientific clarity, new 

research and analysis, discussions and positions in the field of linguistics, and 

these problems are very complex, but relevant.  

Since the acquisition of our country's independence in the Azerbaijani 

linguistics, a great deal of work has been done on linguistic problems, linguistic 

research has been carried out as a quantitative, so and qualitative relationship, 

and we will continue to do so. In these scientific sources, works, monographs, 

articles and theses were revealed and scientifically interpreted the characteristic 

phonetic, lexical, morphological, syntactic events and facts are clarified, the 

readings are clarified in our writings. Linguistics covers all areas and sections of 

linguistics and includes dialectology, history of language, theory of language, 

system of phonemes, issues of lexicology, problems of morphology and syntax, 

language and speech relations, stylistic diversity of language, literary language, 

comparison of religion with related and unrelated languages and explains dozens 

of important problems, etc. They are all inextricably linked, and in the process of 

linguistic research it is often impossible to separate them, otherwise, if this unity 

is violated in linguistic research and scientific work on a literary text, the 

research will be ineffective. Speaking about the importance of linguistic analysis 

of the entire language system, prof. A. Gurbanov shows that in linguistics there 

is an axiom that language is a system of systems. That is, the structure of a 

language consists of different systems. In language, sounds, words, expressions, 

sentences and related events exist as separate systems. 

From the history of linguistic analysis of a literary text, it can be seen that 

some linguists paid special attention to studying only the lexical and 

grammatical system of the language. Many areas, which are devoted to 

individual departments of linguistics, have fallen into the shadows, and as a 

result, the language of the text is studied one-sidedly, and not at the proper level. 

Linguistic analysis of a literary text should cover the entire language system. It 

should be clearly demonstrated in the text what features and qualities of 

language systems have their capabilities. 
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The journal was greeted by readers and approved by the High Attestation 

Commission under the President of the Republic of Azerbaijan for strict 

adherence to all these issues and principles in the first issue of the collection of 

scientific articles "Linguistic Problems", which we began to publish a few 

months ago. The second issue of the scientific collection is also ready for 

publication, in which there are many scientific articles. The articles present a 

linguistic analysis of most linguistic systems, including the problems of 

Turkology, and make interesting scientific conclusions based on specific 

principles of linguistic analysis, which, we have no doubt, will be met with 

interest and appreciated by our linguists, Turkologists, masters and doctoral 

students. 

 

 

 

Mahira Huseynova 

Doctor of Philology, Professor 
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Azərbaycan dilinin bəzi dialekt və şivə sözlərinin Özbək dilindəki 

paralelləri 

 

Mahirə Nağı qızı Hüseynova 

filologiya elmləri doktoru, professor 

e-mail: mahire.huseynova@adpu.edu.az 

 

Xülasə. Azərbaycan dilinin bəzi dialekt və şivə sözlərini götürüb qohum 

özbək türkcəsi ilə müqayisə etdikdə aydın, gözəl bütöv bir dil mənzərəsiilə 

üzləşirsən və qohum dillərin müqayisəli yolla öyrənilməsi işi bizi kökdilin 

dərindən tədqiq edilməsi məsələsinə daha artıq yaxınlaşdırır. Kökdil  ədəbi və 

ya dialekt sözlərinin öyrənilməsi konkret olaraq həm Azərbaycan, həm də 

özbək dilinin qədim xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsində də olduqca böyük 

əhəmiyyət daşımaqdadır. Ədəbi dil dialektlə inkişafda vəhdət təşkil edir və bu 

vəhdət öyrənilərkən yeni keyfiyyətlər meydana çıxır. Azərbaycan dilinin 

dialektal sözlərinin özbək dilinin leksemləri ilə müqayisəli aspektdə tədqiq 

edilməsi, innovasiyaların aşkar edilməsi qloballaşan dünyada mütəxəssislərin 

diqqətini özünə cəlb etməkdə olan problemlərdəndir. Türkologiya mütəxəssisi 

üçün qohum dillərin qarşılıqlı uyğunlaşma, inteqrasiya məsələlərinin öyrənil-

məsi birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. İki dil arasında qohumluq dərəcəsini 

müəyyən edərkən mütləq qarşılıqlı inteqrasiya məsələsi nəzərə alınmalıdır. Bu 

məsələni diqqət mərkəzində saxlayaraq məqalədə Azərbaycan dilinin dialekt və 

şivələrində müşahidə olunan adamcıl, aqil, alana, bad, badax, bağır, barı, 

başlıq, bəbə, bədəl, çılxa, cız, çalğı, çamır, çalmax, çatal, çatma, çərək, çin 

kimi leksik vahidlər özbək dilindəki qarşılıqları ilə tutuşdurulur, fonetik, 

morfoloji, etimoloji fərqlər və oxşarlıqlar meydana çıxarılır. 

 

Açar sözlər: dialekt, ədəbi, Özbək, Azərbaycan, müqayisə. 

Rəyçi: prof.Cəfər Cəfərov 

 

Параллели некоторых диалектов и говоров азербайджанского языка 

в узбекском языке 

 

Махира Гусейнова Наги 

доктор филологических наук, профессор 

электронная почта: mahire.huseynova@adpu.edu.az 

 

Резюме. Когда вы берете несколько диалектов и говоров азер-

байджанского языка и сравниваете их с родным узбекским турецким язы-

ком, вы сталкиваетесь с ясным, красивым целым языком, а сравнительное 
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изучение родственных языков приближает к глубокому изучению 

корневого языка. Изучение корневых литературных или диалектных слов 

имеет большое значение для выявления древних особенностей как 

азербайджанского, так и узбекского языков. Литературный язык образует 

единство в развитии с диалектом, и при изучении этого единства 

появляются новые качества. Изучение диалектных слов азербайджанского 

языка в сравнительном аспекте с лексемами узбекского языка, открытие 

нововведений - одна из проблем, привлекающих внимание специалистов в 

глобализирующемся мире. Для специалиста-тюрколога изучение вопросов 

взаимной адаптации и интеграции родственных языков имеет 

первостепенное значение. При определении степени родства двух языков 

необходимо учитывать вопрос взаимной интеграции. Обращаясь к этому 

вопросу, в статье сравниваются лексические единицы диалектов и говоров 

азербайджанского языка такие как adamcıl, aqil, alana, bad, badax, bağır, 

barı, başlıq, bəbə, bədəl, çılxa, cız, çalğı, çamır, çalmax, çatal, çatma, çərək, 

çinс их узбекскими аналогами, выявляются фонетические, морфоло-

гические, этимологические различия и сходства. 

          Ключевые слова: диалект, литературный, узбекский, Азербайджан, 

сравнение 

Рецензент: профессор Джафар Джафаров 

 

Parallels of some dialects and accents of Azerbaijani language in Uzbek 

language 

 

Mahira Huseynova Nagi 

doctor of Philology, professor 

e-mail: mahire.huseynova@adpu.edu.az 

 

Summary. When you take several dialects and dialects of the 

Azerbaijani language and compare them with the native Uzbek Turkish, you are 

faced with a clear, beautiful whole language, and the comparative study of 

related languages brings you closer to deep learning of the root language. The 

study of the root literary or dialect words is of great importance for identifying 

the ancient features of both Azerbaijani and Uzbek languages. The literary 

language forms a unity in development with the dialect, and new qualities 

appear in the study of this unity. The study of dialect words of the Azerbaijani 

language in a comparative aspect with the lexemes of the Uzbek language, the 

discovery of innovations is one of the problems that attract the attention of 

specialists in the globalizing world. For a specialist in Turkic studies, the study 

of issues of mutual adaptation and integration of related languages is of 

paramount importance. When determining the degree of relationship between 

mailto:mahire.huseynova@adpu.edu.az
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two languages, it is necessary to take into account the issue of mutual 

integration. Addressing this issue, the article compares the lexical units of 

dialects and accents of the Azerbaijani language, such as adamcıl, aqil, alana, 

bad, badax, bağır, barı, başlıq, bəbə, bədəl, çılxa, cız, çalğımaç, çamır, çərək, 

çin with their Uzbek counterparts, phonetic, morphological, etymological 

differences and similarities are revealed. 

           Key words: dialect, literary, Uzbek, Azerbaijan, comparison 

           Reviewer: Prof. Jafar Jafarov 

 

 Aktuallıq.Dialekt və şivələr ədəbi dilin qida mənbəyidir və bu 

baxımdan digər türkcələr kimi, Azərbaycan dili də istisna deyildir. Buna görə 

də Azərbaycan dilinin dialekt və şivə faktlarının qohum dillərdən olan özbək 

dilinin leksik vahidləri ilə tutuşdurulması və bundan sonra lazımi-elmi 

nəticələrin əldə olunması daha etibarlı sayıla bilər. Azərbaycan dilinin dialekt 

və şivələrində özünü göstərən bir fakt əsasında müəyyən bir qohum dilin 

əlamətinin varlığı barədə danışmaq mümkündür və bu baxımdan Azərbaycan  

dilinin dialekt və şivələrində mövcud olan bəzi sözlərin özbək dilindəki 

qarşılıqları ilə müqayisəsi bu mövzunu kifayət qədər aktual edir. 

Metod. Məqalədə müqayisə-təsvir metodu tətbiq olunmuşdur. 

Annotasiya. Məqalədə  Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində  

işlənən sözlərin özbək dilindəki qarşılıqlarından bəhs olunur, fonetik, morfoloji 

fərqliliklər və oxşarlıqlar meydana çıxarılır. 

Giriş.Müasir dünyamızda Azərbaycan və Özbək dillərində işlənən 

leksik vahidlərin fonetik baxımdan müqayisəli aspektdə tədqiqi hər iki xalqın 

dilçilik elminin qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biridir. Həm 

Azərbaycan, həm də Özbək dilində ümumiyyətlə, leksik vahidlər fonetik tərkib 

baxımdan təhlili indiyədək sistemli və monoqrafik şəkildə tədqiq edilməmişdir.  

Azərbaycan və Özbək dilləri zəngin və rəngarəng dialekt və şivə 

sözlərinin sisteminə malikdir. Hər iki dildə işlənən sözlərin maraqlı yaranma 

tarixi və müasir dövrdə işlənmə formaları, paralelləri mövcuddur. Müasir 

türkologiyanın qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri Azərbaycan və 

Özbək dillərindəki leksik vahidləri müqayisəli aspektdə öyrənilməsidir. Bu 

zəruri, gərəkli işin yerinə yetirilməsi, şübhəsiz ki, Azərbaycan və Özbək 

mədəniyyətlərinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcək, türkologiyada vacib 

problemlərdən birinin həllinə təkan verəcəkdir. 

Qohum türkcələrdən olan Azərbaycan və Özbək dillərində çoxlu sayda 

leksik vahidlər mövcuddur ki, onların bəzilərinə özbək ədəbi dilində, bəzilərinə 

isə Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində rast gəlmək olur və onları 

müqayisəli yolla ilə araşdırmağın böyük əhəmiyyəti vardır. Hər iki dilin 

leksikasındakı ədəbi və dialektal səciyyəli sözlərin türkoloji baxımdan araş-

dırılması olduqca maraqlıdır və eyni zamanda, hər iki dilin leksik vahidlərini 
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müqayisəli aspektdə nəzərdən keçirməklə onların ədəbi dil və yaxud dialekt və 

şivə meyarlarına uyğun gəlib-gəlmədiyini, yəni oxşar və fərqli cəhətlərini 

müəyyənləşdirmək mümkündür. Müasir Azərbaycan və Özbək dillərinin leksik 

sistemində bir sıra ümumi cəhətlər vardır və onların fonetik, morfoloji 

variantlarını müqayisə tərzində aşağıdakı kimi linqvistik təhlilə cəlb edə bilərik: 

Adamcıl: Azərbaycan dilinin Şəmkir şivəsində  bu söz iki mənada- 

“insan qanına həris olan, vəhşi, adama hücum edən” və “arif, qabil, adam 

tanıyan” (1. 2) mənalarında işlənir.  Adamcıl şivə sözü kök+ şəkilçi modeli      

(adam+cıl) əsasında formalaşmışdır. Özbək dilində bu söz odamxór şəklində 

işlənir və “arif, qabil,adamtanıyan” mənasını bildirir. Göründüyü kimi, 

Azərbaycan dilinin Şəmkir şivəsində- cıl morfemi ilə işlənən bu söz Özbək 

dilində- xor şəkilçisi ilə çıxış edir(2, 22) 

Ağıl: hər iki türkcənin ədəbi dilində bu söz işlənir, sadəcə olraq, Özbək 

dilində  aql şəklində çıxış edir. Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ağıl sözü 

həmin dilin Balakən, Biləsuvar, Cəbrayıl, Şirvan, Şəki, Zəngilan dialekt və 

şivələrində “ yayda malsaxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış üstü açıq yer”, “ qış-

laqda qoyunlar üçün qamışdan tikilmiş yer”(1, 4) mənalarında və eyni formada 

işlənərək omonimləşir. Aqil sözü özbək dilində og'il fonetik variantında işlənir 

və molxona(Azərbaycan dilində”tövlə”- M. H) mənasını bildirir (2, 23) 

Alana: Qida məhsulunun adını bildirən bu söz Azərbaycan dilinin 

Ordubad dialektində “içərisi şəkər və qozla doldurularaq qurudulmuş şaftalı və 

ya armud” (1, 11)mənasında işlənir. Bu söz Özbək dilində “qoqi”  şəklində 

işlənir və göründüyü kimi, forma baxımından Özbək dilinə qarşılıqlı inteqrasiya 

olmasa da, etimoloji baxımdan uyğunluq mövcuddur. Özbək dilində də bu söz 

“ nok, o'rik , shaftoli və boşqa ho'lmevalardan tayyorlanadi” (2, 25) mənanı 

bildirir. Qeyd etməliyik ki, bu qida adı S. Altaylının”Azərbaycan türkcəsi 

sözlüyü”ndə alana və alanı şəkillərində və “içərisinə şəkərli cəviz, badam və s. 

doldurub qurudulmuş meyvə” mənasında qeydə alınmışdır (3, 31) Mənbələrdə 

bu qida məhsulunu hazırlanma qaydası belə göstərilir: “Yetişmiş əriyin  

çəyirdəyi çıxarılır, qurudulur və onun içinə əzilmiş cəviz, fındıq, badam və s.     

( şəkər tozu ilə qarışdırılmış halda) doldurulur” (4, 21-22) 

Bad. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində bu söz çoxmənalıdır. 

Belə ki, Basarkeçər, Bərdə,  Gəncə, Naxçıvan, Şərur, Yevlax, Zəngilan 

şivələrində 2 mənada- “təndir qurmaq üçün tərkibinə keçi qılı qatılmış sarı 

torpaqdan hazırlanan palçıq”, “palçıqdan hazırlanmış təndir hissələri”, 

Kəlbəcər, Şəki, Ucar dialekt və şivələrində 2 mənada- “qazma evlərin ortasında 

palçıqdan qayrılmış ocaq yeri”, “ocağın, kürəninkənarlarına düzülən kərpic”,  

Ucar şivəsində “ağac qabığı”, Qazax dialektində “çiy kərpic”, Meğri şivəsində 

“su arxının kənarları” mənalarında işlənən bu çoxmənalı söz Özbək dilində 

“shamol, yel”, “tandir qurish uchun ichiga echki qili qo'shiltayyorlanuvchi  

loy” anlamında çıxış edir (1, 25; 2, 31) 
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Badax: Özbək dilində bu söz 3 mənada işlənir: “ 1. zinapoya 

(transportla); 2. sirtmoq, ilmoq, holqa; 3. may. Chalib yigitish, tuzoq, hiyla” (2. 

31) Azərbaycan dilinin Xaçmaz, Quba, Qusar dialekt və şivələrində bu söz 

“camış balası”, Zaqatala şivəsində “mis qab”, Gəncə , İmişli, Qazax dialekt və 

şivələrində “uzağa qaçmamaq üçün quşların, heyvanların ayaqlarına bağlanan 

ip”, Kürdəmir, Hamamlı şivələrində “badalaq”(badax vurmax), Qazax 

dialektində “mane olmaq”, “kələk gəlmək” (badax qurmax), Hamamlı, 

Kürdəmir şivələrində “dayaq” mənalarında işlənir ( 1, 25-26).  Özbək dilində 

işlənən mənalar Azərbaycan dilinin Gəncə, Qazax, İmişli dialekt və şivələrində 

özünü göstərən anlamlara tam uyğun gəlir, inteqrativ vəziyyətdədir  

Bağır: Azərbaycan dilinin Gəncə, Kürdəmir, Qax, Qazax, Mingəçevir, 

Şəki, Şəmkir, Şuşa dialekt və şivələrində “qaraciyər”, Ağdam, Cəlilabad, 

Füzuli, Quba, Şəki dialekt və şivələrində isə “ürək, qəlb” mənalarında işlənən 

bu söz özbək dilində “bağ'ir” fonetik variantında “ürək, qəlb” mənasında çıxış 

edir ki, bu məna da Azərbaycan dilinin Ağdam, Cəlilabad, Füzuli, Kürdəmir, 

Quba, Şəki dialekt və şivələrində işlənən məna ilə eyniyyət təşkil edir (1, 28; 2, 

30) 

Barı: Azərbaycan  ədəbi dilində bu söz köməkçi nitq hissəsi kimi 

işlənir, vurğu birinci hecadakı a səsinin üzərinə düşür və “heç olmasa” 

mənasını bildirir. Özbək dilində də bu söz “hech bo'lmasa” formasında çıxış 

edir (2, 33). Azərbaycan dilinin Ağstafa, Şəki, Gəncə, Göyçay, Qusar, Oğuz, 

Şuşa dialekt və şivələrində barı sözü “divar”, Şuşa, Gəncə, Göyçay dialekt və 

şivələrində “hasar” mənasında işlənən, həm də  omonimlik təşkil edən bu 

dialektizm Özbək dilində birinci mənada, “devor” şəklində çıxış edir (2, 33) 

Başlıq: Bu söz Özbək dilində 3 mənada işlənir: 1. sarlahva; 2. 

quloqchin, boş kiyim; 3. qalin (qizlar turmush qurğanda kuyov tomonidan 

qizning ota- onasiğaberiluvechi pul (2, 34). Özbək dilində işlənən üçüncü məna 

Azərbaycan dilinin Biləsuvar, Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Şamxor, Tovuz 

dialekt və şivələrində “başdıx”(q-x samit əvəzlənməsi)  fonetik variantında və “ 

toy ərəfəsində qız evinin oğlan evindən aldığı pul, heyvan”(1, 36) mənasını 

ifadə edir. 

Bəbə: Azərbaycan dilinin Bakı dialektində bu söz “bebə”, Gəncə, 

Füzuli, Kürdəmir, Qazax, Masallı, Mingəçevir, Naxçıvan, Oğuz, Şəki dialekt və 

şivələrində “bəbə” şəkllərində işlənir və 2 məna ifadə edir: 1. Körpə uşaq, çağa 

( Bakı, Gəncə, Füzuli, Kürdəmir, Qazax, Masallı, Mingəçevir, Naxçıvan, Oğuz, 

Şəki); 2. gəlincik (Gəncə) (1. 40-41). Özbək dilində bu söz “ chaqaloq, go' dak , 

yosh bola” şəkillərində işlənir və Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrindəki 

mənanı bildirir (2, 35) 

Bədəl: Özbək dilində ə səsi  olmadğından bu söz “badal” fonetik 

variantında və “evaz” mənasında çıxış edir (2, 35) Azərbaycan dilinin dialekt 
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və şivələrində bədəl sözü 2 mənada işlənir: 1. işdə əvəzsiz kömək (Qazax); 2. 

əvəz, tay, bərabər (Cəbrayıl, Qarakilsə, Quba)(1, 42) 

Göründüyü kimi, Azərbaycan diliin Cəbrayıl, Qarakilsə, Quba dialekt 

və şivələrində ifadə edilən məna Özbək dilindəki mənaya tam uyğun gəlir. 

Gəvəzə: Sifət kimi Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektində işlənən bu 

söz “çoxdanışan, boşboğaz” mənasını bildirir və gəvəz //gəvəzə  şəkillərində 

çıxış edir: - Məjlisdə çox danışdığına görə ona gəvəzə  və laqqal Əli də 

deyirdilər (1, 280) Həm Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektində, həm də 

Özbək dilində işlənən bu mənalar uyğunluq təşkil edir. Özbək dilində də bu söz 

“ vaysaqi, ezma, safsatuboz”(2. 89) mənalarını bildirir. Bu sözün Azərbaycan  

dilinin dialekt və şivələrində morfoloji göstəricilərlə və feil kimi işlənmə 

formalarına da  təsadüf olunur.Gəvəzələmək feili özbək dilində “veysamoq, 

ezmalik qilmoq”,gəvəzəlik sözü isə vaysaqilik,  ezmalik şəkillərində işlənir (2, 

89) 

Girəvə // girəvələmək: Azərbaycan dilinin Bakı, Şamaxı, Quba 

dialektlərində isim kimi “fürsət, bəhanə”mənasında girəvə, feil kimi “fürsət 

tapmaq,  bəhanə tapmaq”  mənasında girəvələmək sözləri işlənir. (6, 283) 

Girəvə sözü özbək dilində həm “qulay-fursat”, həm də “pistirma” anlamında,  

girələmək feili dialektizmi isə  həm “qulay-fursat topmoq, paytini topmoq”, 

həm də pistirmada turmoq” (2, 90) mənalarında. 

Girli: Azərbaycan  dilinin Bakı, Quba, Sabirabad dialekt və şivələrində 

bu söz gippi fonetik variantında və “qüvvətli, güclü” mənasında, Bakı 

dialektində isə həmin fonetik variantda və “çoxlu” mənasında işlənir(6, 283- 

284). Özbək dilində bu söz sifət kimi“kuchli, quvvatli” mənasını  bildirir(2, 90)  

Harın:  Bu söz sifət yerində Azərbaycan dilinin Şamaxı dialektində, 

Ağdaş, İsmayıllı şivələrində həm ərköyün, həm də naşükür mənalarında işlənir 

(6, 419)Özbək dilində də bu söz sifət kimi işlənir və “to'q, qarni to'q”, həm də 

“quturğan, takabbur” mənalarını bildirir (2, 94).  Hər iki dildə ifadə olunan 

mənalarda nisbi-uyğunluqlar  nəzərə çarpır. 

Həlim: Özbək diıində bu söz “halim, muloyim,  yumşoq” (2, 97) 

mənalarını bildirir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində bu söz iki fərqli 

mənada işlənir.  Belə ki, Şirvan şivəsində isim yerində “südün üzü” mənasında 

işlənən həlim sözü, Naxçıvan dialektində həmil şəklində, Quba, Şamaxı, 

İsmayıllı dialekt və şivələrində sifət yerində, həm də məcaziləşərək” 

xoşxasiyyət, sakit, mehriban” mənalarını bildirir ( 6, 423). 

Xama. Özbək dilinə bu söz inteqrasiya olunmamışdır. Azərbaycan 

dilinin Tovuz, Qazax, Cəbrayıl şivələrində isim yerində, “bişirilməmiş südün 

üzü”(6, 495) mənasında işlənən bu sözün özbək dilində qarşılığı rus dilindən 

alınmış smetana sözüdür( 2, 103) 

Xəmrə. Azərbaycan dilinin  Ağdam, Qazax, Cəbrayıl dialekt və 

şivələrində bu söz xamra, Naxçıvan dialektində xəmrə sait əvəzlənmələri ilə 
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işlənir və isim yerində çıxış edərək ”maya”  mənasını bildirir (6, 405) 

Azərbaycan dilinin yuxarıda qeyd olunan dialekt və şivələrində xəmrə sözü 

“turşudulmuş, qıcqırdılmış xəmir” mənasında da çıxış edir ki, bu məna  özbək 

dilindəki anlamla (xamirturush- M. H) üst- üstə  düşür. 

Cılxa: Azərbaycan dilinin Şirvan, Kürdəmir şivələrində cilğa, Ağdam, 

Biləsuvar, Cəbrayıl, Daşkəsən, Şirvan, Gədəbəy, Gəncə, Hamamlı, İmişli, 

Kəlbəcər, Qazax, Masallı, Sabirabad, Salyan, Şamaxı, Tovuz, Zəngilan dialekt 

və şivələrində cilxa, Qax, Zərdab şivələrində cilxa fonetik variantlarında işlənən 

bu söz özbək dilində “jiqqa, yoppasiga, g'ij-g'ij”  şəkillərində özünü göstərir, 

istər Azərbaycan dilinin ləhcələrində, istərsə də özbək dilində, “tamam, 

tamamilə lap” mənalarını bildirir. Məsələn, Azərbaycan dilinin ləhcələrində: - 

Bu ət cılxa yağdır; özbək dilində- bu go'sttg'ij-g'ij yog'dir (1, 76; 2, 47) 

Cız: Müşahidələrimiz göstərir ki, Azərbaycan dilində az səslərlə qurulan 

sözlərözbək dilində çoxsəslər  üzərində intişar tapmışdır. Azərbaycan dilinin 

Balakən, Kürdəmir, Qazax, Qax dialekt və şivələrində üç hərflə ifadə olunan və 

iki mənada işlənən( 1.- kiçik arx; 2. şırım) cız sözü özbək dilində də həmin 

mənanı bildirir və 6 hərflə ifadə olunur, chiziq şəklində çıxış edir ( 1, 78; 2, 47) 

Çalğı: Azərbaycan dilinin Cəbrayıl, Culfa, Meğri şivələrində çalqı, 

Şamaxı dialektində çalqi, Qarakilsə, Şahbuz, Zəngilan şivələrində çalqu fonetik 

variantlarında və “nar, heyva və s. çubuqlarından düzəldilən böyük süpürgə”(1, 

90) mənasında işlənən bu söz Özbək dilində “süpürgi” şəklində çıxış edir(2, 51) 

Çamır: Bu sözün Azərbaycan dilində həm şəkilçisiz (çamır), həm də 

morfoloji göstəricilərlə işlənən variantlarına(çamırlanmaq, çamırlı, çamırlıq) 

rast gəlinir.Özbək dilində də vəziyyət belədir: balchiq, loy, loyga, belanmoq, 

loy bilan qoplanmoq, loyli, loyda, belangan (2, 51). Azərbaycan dilinin 

Goranboy, Qazax, Şahbuz, Şəmkir, Tovuz, Yevlax dialekt və şivələrində çamır 

sözü “palçıq” mənasında işlənir. Gədəbəy, Tovuz şıvələrində bu sözün ortasına 

x samiti artırılaraq (çamxır- “palçıq”) işlədilir (1, 91) 

Çalmax: Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində bu söz eyni formada 

və müxtəlif mənalarda işlənir. Bu sözün “musiqi alətlərində çalmaq” mənası 

Azərbaycan ədəbi dil normasıdır, digər mənalar isə şivələrə məxsusdur. Çalmax 

sözü Azərbaycan dilinin Basarkeçər, Cəbrayıl, Göyçay, Mingəçevir, Şəki, 

Zəngilan dialekt və şivələrində “süpürmək”,  Cəbrayıl, İsmayıllı şivələrində 

“oğurlamaq, xəlvəti götürmək”, Ağdam, Böyük Qarakilsə, Cəbrayıl, Gədəbəy 

şivələrində”mayalamaq (südü)”, Cəbrayıl, Çəmbərək şivələrində “döymək, 

vurmaq” mənalarında işlənir(1, 90) Özbək dilində çalmaq sözü 5 mənanı ifadə 

edir: “ 1.chalmoq (musiqiy  asbobni); 2. taqqillatmoq; 3. o'rmoq(o' t); 4. 

ko'pirtirmoq (tuxumni); 5.tovlanmoq, turlamoq” (2, 51). Bu beş mənadan hər 

biri Azərbaycan ədəbi dilində və dialektlərində də müşahidə olunur. 
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Başqa sözlə desək Özbək dilində işlənən bu mənaların hər biri ayrı-

ayrılıqda Azərbaycan ədəbi dilində və şivələrində çıxış edən mənalara 

inteqrasiya olunmuşdur. 

 Çatal: Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində bu sözün 4-ə qədər 

omonim qarşılığı var. Çoxmənalı söz qismində özünü göstərən çatal sözü 

Ağdam, Axalsxi, Bərdə, Cəbrayıl, Gəncə, İmişli, Kürdəmir,  Zəngilan 

şivələrində “bir- birinə bitişik”, “qoşa”, “ikibaşlı”, Şirvan, Kürdəmir şivələrində 

”büzdüm”, Mingəçevir şivəsində “şiddətli”, Ağdam şivəsində “iki qurdun 

birlikdə sarıdığı çıxar barama” (1, 93) mənasında işlənir. Azərbaycan dilinin 

dialekt və şivələrində mövcud olan çatal, çatallaş, çatallamaq   sözlərini özbək 

dilinə tərcümə edəndə aşağıdakı forma və mənalar alınır: ikkiga ayrilğan; inki 

boshli; ikkiga ajratmoq (2, 52). Bu forma və mənaları müqayisə etdikdə hər iki 

dildə oxşarlıqların şahidi oluruq. 

Çatma: Azərbaycan dilinin İmişli, Yevlax şivələrində  bu söz “ip”, 

Cəbrayıl, Çəmbərək, Gədəbəy, İmişli, Şahbuz, Tovuz, Zəngilan şivələrində 

“başbaşa bağlanmış üç ağacdan ibarət qurğu”, Zaqatala şivəsində “ov tələsi” 

mənasında işlənir (1, 93-94) Özbək  və Azərbaycan ədəbi dillərində də çatma 

sözü çoxmənalıdır və bu çoxmənalılıq mənzərəsini aşağıdakı kimi verə  bilərik: 

I. çatma- uchlari o'rtadan  bir-biri bilan  birlaşhgan. Qızın çatma qaşları 

vardır. – Qizming qoshlari qo'shlil ketganedi; II. çatma- yetib borish; III. 

çatma- yüklash, ortish; IV. çatma- o't qalash (2, 53). 

Çərək:  Azərbaycan dilinin Culfa, Zəngilan şivələrində bu söz çərəx' 

fonetik variantında və “4 kiloqramlıq çəki daşı”mənasında işlənir(1, 100). 

Özbək dilində bu söz “chorak” şəklində və Azərbaycan dilindəki mənada  çıxış 

edir(2, 55). 

Çin:  Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində çoxmənalı söz kimi 

özünü göstərən bu leksik vahidin özbək dilində ”o'roq”, “ehin,  to'g'ri, haqiqiy”, 

“ xitoycha, xitoyga, tegishli”  mənaları vardır (2, 56) Bu mənalar Azərbaycan 

dilinin bəzi dialekt və şivələrində də müşahidə olunur.  Belə ki, çin  sözü 

dilimizin Ağcabədi, Ağdaş, Bakı, Bərdə, Cəbrayıl, Göyçay, Lənkəran, Tərtər, 

Zərdab dialekt və şivələrində “düz, doğru”, Kəlbəcər şivəsində “qoyunun dizi 

ilə topuğu arasındakı, sümük”, Cəlilabad şivəsində “sıra, cərgə”, Bərdə, 

Cəbrayıl şivələrində ”xalça, gəbə üçün əyrilmiş ip” (1, 404) mənasında işlənir. 

 “Oʹzbek, ozarbayjon, turk tillari, garehi bir oilaga mansub boʹlsa – da, 

bu qardosh tillar leksikası, fonetikası da muayyan farqlar bor” (2, 14-15) ki, bu 

fikri hər iki dilin leksik vahidlər sisteminə aid etmək olar. Dilin tam bütöv 

leksik sistemində olan sözlər, dilaekt və şivələrdə olan sözlər fonetik xüsusiy-

yətlərinə bu baxımdan yanaşdıqda aydın şəkildə görünür ki,  Azərbaycan və 

Özbək türkçələrinin ədəbi dillərində və dialektlərində işlənən  sözlər fərqli 

fonetik cəhətlər kimi özünü göstərir. 
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Nəticə: Həm Azərbaycan, həm Özbək dilində paralellik təşkil edən 

leksik  vahidlərin fonetik və  morfoloji xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq olduq-

ca vacib məsələlərdəndir. Bir dilin şivə leksikasını götürüb digər qohum  dilin  

leksik materialları ilə müqayisəli təhlil etmək, onların tələffüz formasını müəy-

yənləşdirmək, morfoloji xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaq türkologiyada çox 

mühüm elmi nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxara bilər. 
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Аннотация. В современной антропонимической системе татар 

наблюдается ряд фонетических особенностей, которые появились в 

результате заимствования русских и западноевропейских имен. В статье 

автор описывает проникновение нетрадиционных для татарского языка 

фонетических элементов и специфику их употребления в языке.  
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       Summary.There are some phonetic peculiarities in the contemporary 

anthroponomical system of Tatars that appeared as a result of borrowing 

Russian and Western-European names. The author describes intromission of 

unconventional for Tatar language phonetic elements and specific character of 

their usage in the language.  

        Key words: Tatar language, anthroponomical system, Western-European 
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В любом языке употребляется большое количество антропонимов, 

которые прониклив результате культурных контактов. В татарской 

антропонимии наиболее распространенными являются следующие 

пласты: имена арабского происхождния; персидские имена; имена, 

заимствованные из русского именника и западноевропейские имена 

[Татар лексикологиясе, 2017: 50]. Наши исследования показывают, что в 

современном антропонимиконе татар имена, заимствованные из русского 

и западноевропейских языков, составляют свыше 35% от общего 

количества антропонимов [Галиуллина, 2008: 200]. 
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Любое заимствованное слово в момент вхождения в ту или иную 

языковую среду на начальном этапе механически переносится в язык–

рецептор, подстраиваясь к фонетико-морфологическим и семантическим 

нормам последнего. Уже функционируя в этой среде, оно может изменить 

или пополнить как семантический объем, так и фонетическое оформление. 

Некоторые виды заимствований могут в полной мере подчиниться 

фонетико-морфологическим законам заимствующего языка, другие же в 

течение долгого времени или навсегда полностью или частично 

сохраняют свои первоначальные семантические, фонетические и 

морфологические особенности. Часть заимствованной лексики может 

повлиять на лингвистическую структуру языка, впоследствии под этим 

влиянием в языке начинают функционировать новые типы слов. В 

последнюю группу мы относим антропонимическую лексику, которая, в 

отличие от основного лексического состава, живет в языке автономно и 

развивается по своим внутренним законам. Рассмотрев функционирование 

заимствованного пласта личных имен в татарском антропонимиконе, мы 

пришли к выводу, что влияние русских и западноевропейских 

антропонимов на структуру именника особенно заметно на фонетическом 

уровне. 

Внешние формы русских и западноевропейских имен, 

заимствованных в антропонимическую систему татарского языка, 

отличается от традиционных имен. В рамках данной статьи мы 

рассмотрим фонетические особенности заимствованных имен, которые 

наиболее рспространены в татарском антропонимиконе.  

Во-первых, характерной чертой многих заимствованных имен 

является сочетание двух согласных, иногда глухих, в одном слоге. В 

русском языке стечение согласных можетбыть в начальных и конечных 

слогах слов, а также в середине слова, на границе двух слогов. Во всех 

этихпозициях для русского языка обычными являются стечения двух, 

трех, четырех, даже пяти согласных. В татарском языкестечение двух 

согласных ни в начале, ни в конце слова, кроме исключительных случаев, 

когда  рт, лт, йт, нт идут в конечной позиции слова, не допускается. 

Стечение двух согласных встречается лишь внутри слов, чаще на стыке 

корня и присоединяемых к нему аффиксов. А стечение трех согласных 

встречается лишь на стыке корня с конечными рт, лт, йт, нти аффиксов, 

начинающихся на согласный звук [Татар грамматикасы, 2015: 30]. В 

заимствованных западноевропейских именах, которые прошли 

морфолого-фонетическую адаптацию в русском языке, такие сочетания 

довольно распространены, например, Эрнест, Инесса, Эднанс и др. Если 

сочетание двух глухих согласных в одном слоге имени – явление 

ограниченное, то сочетание глухой/звонкий согласный + сонорный звук 
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имеет широкое распространение. Это связано с тем, «что в тюркских 

языках высокий процент сонорных и позиция их преимущественна перед 

согласными; в тюркский, в татарский языки легко входят имена, в 

которых переливаются сонорные, занимая при этом предпозицию в 

консонантных сочетаниях (pm, pд, рс, льм)» [Никонов,1974: 38]. В 

современном антропонимиконе функционирует большое количество имен 

с указанной фонетической особенностью: Альфред, Альберт, Роберт, 

Эдгард, Рудольф, Марс и другие.  

Во-вторых, под влиянием русского и западноевропейских языков в 

татарском языке заметна тенденция увеличения употребления 

нетрадиционных букв э, я, р, в, д в начале имени. Вышеприведенные 

буквы появились в антропонимической картине мира в 40-е гг. ХХ века и 

к настоящему времени их употребление резко активизировалось. Особо 

нужно описать функционирование начального элемента Э в именнике 

татар. Заимствованный из русского языка звук [э] употребляется в 

заимствованных из русского и западноевропейских языков словах. В 

отличие от татарского редуцированногозвука [э], он является широким и 

длинным звуком. В антропонимикон татар имена с данным начальным 

заимствованным элементом начали проникать с середины 20-х годов ХХ 

столетия и употребляются исключительно в заимствованных именах, 

таких как Энгельс, Эльза, Эдуард, Эра, Эльфа. Даже в хронологическом 

отрезке с 1991 по 1998 годы мы не замечаем особого влияния данного 

элемента на традиционный именник: с указанной буквой не 

зафиксированы новотатарские имена. В этот период увеличение 

частотности связано с популярностью среди татар таких имен, как Эмиль, 

Эльвира, Эльвина, Эльза, Эльмира [Галиуллина, 2008: 226]. Изучив 

именник последних лет, мы увидели активное употребление данного 

начального элемента уже в образовании новых татарских имен. Наряду с 

заимствованной антропонимической лексикой, в языке появились новые 

имена, образованные уже на базе родного языка. Большинство таких 

новообразований являются фонетическими вариантами уже 

существующих в языке заимствований или же традиционных имен: Элдар, 

Элиса, Эльвар, Эльзиля, Эльмин, Эльнар, Эльнара, Эльшад, Эмир, Энвер, 

Эрик, Эрлан. Появление в современном антропонимиконе подобных 

вариантов не подлежит объяснению с точки зрения фонетики и 

орфографии. В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что 

это – результат влияния глобализации, подсознательное стремление к 

западной культуре. Культуры не существуют изолированно друг от друга. 

Результатом их взаимодействия становятся культурные новации, которые 

реализуются в семиотических знаках языка. Элементы, проникшие из 

одной культуры в другую, могут варьироваться, растворяться и порождать 
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новые элементы уже в принимающей культуре. Мы считаем, что 

несвойственный для традиционного именника начальный элемент Э 

прошел такую адаптацию, растворился в татарской национальной 

лингвокультуре,  перешел грани замкнутости. 

 В-третьих, в татарском языке употребление удвоенных согласных 

– явление довольно редкое. Оно характерно, в основном, для небольшого 

количества арабских и персидских заимствований. Например, имя 

Мөхəммəт, имена с компонентом –улла: Габдулла, Габидулла, Нурулла и 

так далее, Зиннəт, Зиннур, Мияссəр, Мулланур, Мөкəррəм, Бəллүр, 

Зөмəррə, имена с компонентом өмме-: Өммегөлсем, Өммекамал и другие. 

Большинство имен с удвоенным согласным входит в мужской именник, в 

женском именнике таких единиц очень мало. Они стали проникать в 

татарский именник, особенно в женский, под влиянием западноев-

ропейских языков. В этих языках имена с удвоенными согласными 

употребляются довольно активно. Например, в итальянском: Giuseppina, 

Antonietta, Carlotta, Giovanni, Antonella; в испанском: Gemma,Guillermo, 

Montserrat; в английском: William, Darren, Matthew, Russel, Geoffrey, 

Barry, Anne, Emma, Jacqueline, Michelle Kerry, Donna, Kelly, Lorraine 

[Рылов, 2006: 118, 136] и другие.  

Имена многих европейских языков, и русского языка в том числе, 

по происхождению восходят к латинскому и греческому языкам, в 

которых также было распространено употребление удвоенных согласных: 

Агриппа – римское фамильное имя Agrippa; Агнесса – в греческом agne – 

чистая, непорочная или от латинского – agnus – ягненок [Петровский, 

2000: 40]; Аполлон – в античной мифологии бог Солнца, Галла – 

латинское, обозначает жительницу Галлии, Стелла – латинское stella - 

звезда и другие. В русском активном именнике также мало имен с 

удвоенными согласными. Такая особенность, свойственная западноев-

ропейским языкам, проникла в антропонимикон татар сначала в составе 

заимствованных имен: Римма, Эмма, Элла, Нелли, Рибелла, Стелла. В 

последние годы наблюдается увеличение имен с удвоенными согласными, 

которые специально добавляются к уже распространенным заимство-

ваниям. Это является одним из аспектов современного имятворчества. 

Например, мы зафиксировали такие имена: Эльвинна, Эллина, Ренатта, 

Заррина. Факты появления дериватов имен Эльвина, Эллина, 

Рената,Заринаговорят о постепенном проникновении в фонетическую 

сферу татарской антропонимической системы чуждых, несвойственных 

для нее сочетаний фонем. Это может привести к демотивации имени, 

разрыву с первоначальной семантикой и генезисом. В данном случае 

достаточно рассмотреть последний пример. Женское имя Зарина 

образовано от персидского корня зар «золото»[Саттаров,1989: 36], 
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добавление согласного [р] разрывает мотивационную нить между 

первоначальной и новообразованной  антропонимической единицей. 

В-четвертых, в начальный период фонетическая, графическая 

адаптация заимствований в татарском языке недостаточно развита, 

встречаются антропонимы в разных написаниях. Это обусловлено тем, что 

не разработаны принципы освоения  новой для татарского языка 

иноязычной лексики. На начальном этапе проникновения иноязычной 

лексики любой язык не бывает полностью готовым к принятию единой 

формы передачи слов чужого языка. Тем более, что функционирование 

антропонимов русского и ряда других западноевропейских источников не  

имело традиции. По этой причине при активном заимствовании русских и 

западноевропейских имен число фонетических вариантов резко возросло. 

В именнике татар существуют следующие варианты имен: 

Альмир~Эльмир~Ильмир, соответственно Альмира~Эльмира~Ильмира; 

Зəмфирə ~ Земфира; Флера ~ Флюра; Алик ~ Алек; Ленар ~ Линар, 

соответственно Линара ~ Ленара; Лена ~ Лина; Ренад ~ Ренат ~ Ринат; 

Элида ~ Элиза ~ Илида ~ Илиза Элида ~ Элиза Вильнор ~ Вилнор, Виль ~ 

Вил, Рафаэль ~ Рафаил, Энгель ~ Ингел, Адель ~ Адел, Радель ~ Радил и 

т.д. Чередование звуков [о] и [у] видно в именах Розалия ~ Рузалия, 

Вилсор ~ Вилсур, Вилнор ~ Вилнур и других. В вышеприведенных 

примерах заметен неустановившийся характер фонетико-

орфографической нормы заимствований. 

Если в первый период заимствований фонетическое варьирование 

было обусловлено неграмотностью, невнимательностью работников 

ЗАГСа, то в последующие периоды немаловажную роль сыграло 

стремление татарского народа к новшеству, к оригинальности, что нашло 

отражение в именах. Таким образом, в именнике появились новые имена, 

которые произносятся  на разный лад. В настоящее время часть из них 

употребляется в качестве самостоятельных антропонимов и 

зафиксированы в словарях, например, Илвир – Эльвир [Татарско-русский 

словарь.., 2006: 140, 290]Илмир – Эльмир [там же]; Альмира – Əлмирə [там 

же: 300] и др. 

Таким образом, заимствование русских и западноевропейских 

антропонимов повлияло не только на лексический состав, но и 

отразилось в фонетической структуре антропонимикона татар. 
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Xülasə 

 

Antroponimik kateqoriyanın ikinci nominasiyaya malik adlarından olan  

ləqəblər qeyri-rəsmi münasibətlə işlədilərək, şəxsin əlavə identifikatoru kimi 

çıxış edir. Lakin ləqəblərin öyrənilməsi bir neçə cəhətdən əhəmiyyət kəsb edir:  

dil və sosial təbiətinə görə, meydana çıxma tarixi və səbəbi, fərdi və kollektiv 

səciyyəsi, kommunikativ sistemdə oynadığı rol, antrpoponimik vasitələr 

sistemində rolu, funksional parametrlərinin zənginliyi və s.Ləqəblər şəxsə xalq 

tərəfindən verilir, regional səciyyəyə malik olur və müvafiq şəxsin mühüm 

əlamətini özündə əks etdirərək fərdi mahiyyət daşıyır. Ləqəblər periferik 

vəziyyətə malik olub, şəxs adları kimi əsas funksiyaları yerinə yetirir: 

diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə və nominativ identifikləşdirmə. Bunlardan 

diferensiallaşdırma aparıcıdır. Ləqəblər həm nitq, həm də dil vahidlərinə aid 

olaraq yüksək kommunikativ-praqmatik potensiala malikdir. Ləqəblərin  

onimik, xarakterizə edən, konkretləşdirən, habelə emosionallıq, ekspressivlik, 

qiymətləndirmə, motivləşdirmə kimi funksiyaları onların böyük əhəmiyyətə 

malik olduğunu göstərir. Bu funksiyalar bədii ədəbiyyatda xüsusi məqsədə 

xidmət edir. Xarakterin açılması, obrazın daxili aləminin verilməsi üçün surətə 

verilən adlardan əlavə, ləqəblər də işlədilir ki, bunlar əsərdə surətin əlavə, 

ikinci adı kimi çıxış edir. Ləqəblərin leksik məzmunu onun surətə nə üçün 

verildiyinimüəyyənləşdirməyə imkan verir, şəxsin özü barədə təsəvvür yaradır 

və emosional təsirə malik olur. Tədqiqatçılar şəxs adları içərisində üslubi 

ləqəbləri bir neçə yerə ayırırlar: a) meliorativlər; b) kvalitativlər; v) ad 

perifrazlar. Ləqəblər meliorativ (müsbət mənalı), peyorativ (mənfi çalarlı),  

aralıq mövqe tutan yumoristik ləqəblər və neytral ləqəblərə ayrılır. Neytral 

ləqəblərdə qiymətləndirmə xüsusiyyəti olmasa da, hər halda onlar qeyri-rəsmi 

adlar kimi emotivlik və emosionallıqdan məhrum da deyil. Üslubi planda 

ləqəblərin əksəriyyəti funksionallaşmanın qeyri-rəsmi sferasına aid edilir. 

Ləqəblərin bədii ədəbiyyatdaişlədilməsi müxtəlif səciyyəlidir. Ləqəblər, 

bir qayda olaraq, qoşulduğu sözün əvvəlində işlənir. Lakin ləqəb aid olduğu 

addan ayrı işlənib onu əvəz edir. Yaxud şəxs adı bəzən ləqəbin əlavəsi kimi 

işlədilir. Bu zaman şəxs adı izahedici, aydınlaşdırıcı səciyyə daşıyır. Bir 

adamın bir neçə ləqəbə malik olması onun xarakteri ilə yanaşı, ona müxtəlif 
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təbəqələrin münasibətini əks etdirir. 

 

Açar sözlər:ləqəb, ayama, əsil ad, uydurma ad, emosionallıq 

 

Summary 

Stylistic peculiarities of nicknames in Azerbaijani language 

The nicknames from the second nomination of the anthroponimic 

category are used in an unofficial manner and act as an additional identifier of 

the person. However, the study of nicknames is important in several ways:  for 

language and social nature, date and cause of appearance, individual and 

collective character, role in communicative system, role in anthroponomical 

system, richness of functional parameters and so on. The nicknames are given 

by the people, have a regional character and have individual significance, 

reflecting the essential character of the person concerned. The nicknames are 

peripheral and perform the same basic functions as personal names: 

differentiation, personalization and nominal identification. The differentiation 

is leading among them. Nicknames have a high communicative and pragmatic 

potential in terms of both speech and language units. Onymic, characterizing, 

concretizing functions, as well as emotionality, expressiveness, evaluation, 

motivation are of great importance. These features serve a particular purpose in 

fiction.  In addition to the name, which is used to reveal the character, to give 

the inner world of the image, nicknames are used, which act as an additional, 

second name in the work. The lexical content of nicknames allows to 

determine the reason why it is given to an image, create an impression of a 

person and have an emotional impact. Researchers among personal names 

divide stylistic nicknames into several sections: a) melioratives; b) qualitatives; 

c) nominal periphrases.  Nicknames are subdivided into meliorative (positive 

meaning), pejorative (negative), humorous nicknames which have intermediate 

position and neutral nicknames. Despite the fact that neutral nicknames do not 

have the property of evaluation, they, as informal names, are not deprived from 

emotion and emotionality. Most of the nicknames in the stylistic plan are 

related to the informal sphere of functionality. 

The use of nicknames in fiction is of a different nature. Nicknames are 

usually used at the beginning of a word to which they refer.  However, the 

nickname is used separately from the name that it belongs to and replaces it. Or 

a personal name sometimes is used as an attachment to the nickname. At this 

time, the personal name has explanatory character. The possession of one 

person with several nicknames, along with character, reflects the attitude of 

different layers. 

Key words: nickname, sobriquet, real name, fictitious name, 

emotionality. 
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Резюме 

Стилистические особенности прозвищ на азербайджанском 

языке 

Прозвища из второй номинации антропонимической категории 

используются в неофициальном отношении и выступают 

дополнительным идентификатором личности.Однако, изучение прозвищ 

важно по нескольким причинам: по языковой и социальной природе, 

время и причина появления, индивидуальный и коллективный характер, 

роль в коммуникативной системе, роль в системе антропонимических 

средств, богатство функциональных параметров и т. д. Прозвища даются 

людям со стороны народа, обладают региональным характером и отражая 

в себе существенный признак определенной личности, носят 

индивидуальную суть. Прозвища имеют периферическое состояние и как 

личные имена выполняют основные функции: дифференциация, 

персонализация и номинальная идентификация. Среди них 

дифференциация является ведущей. Псевдонимы обладают высоким 

коммуникативным и прагматическим потенциалом и относятся как к 

речи, так и к языковым единицам.Функции, которые характеризуют 

псевдонимов онимически и конкретизируют, также эмоциональность, 

экспрессивность, оценивание, мотивирование показывают их огромную 

значимость. Эти функции служат определенной цели в художественной 

литературе. Для раскрытия характераи изображения внутреннего мира 

образа в дополнение к именам, которые используются, даются так же 

псевдонимы, которые  выступают как дополнительное, второе имя 

образав произведении.  

Лексическое содержание прозвищ позволяет определить, по какой 

причине они даются образам, создают воображение об образе и обладают 

эмоциональным воздействием. Исследователи среди личных имен 

разделяют стилистические прозвища на несколько разделов: а) 

мелиоративы б) квалитативы в) именные перифразы. Прозвища 

подразделяются на мелиоративные (положительное значение), 

пейоративные (отрицательные), юмористические прозвища 

промежуточного положения и нейтральные прозвища.Несмотря на то что, 

нейтральные прозвища не обладают свойством оценивания, они как 

неформальные имена не лишены эмотивности и эмоциональности.  

Большинство прозвищ в стилистическом плане относятся к  

неформальной сфере функциональности.             

Использование прозвищ в художественной литературе имеет 

разносторонний характер. Прозвища обычно используются в начале 

слова, к которому они присоединяются. Однако прозвище, используясь 

отдельно от слова, к которому принадлежит, заменяет его. Или личное 
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имя иногда используется в качестве приложения к прозвищу. В это время 

личное имя носит объяснительный и пояснительный характер. Обладание 

одного человека несколькими прозвищами, наряду с характером, 

отражает ему отношение различных слоев.  

 

Ключевые слова: прозвище, кличка, настоящее имя, 

вымышленное имя, эмоциональность 

 

Annotasiya:Məqalədə köməkçi ad sisteminə daxil olan ləqəblərlərdən, 

onların linqvistik-kulturoloji xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Burada ləqəblərin 

yaranma səbəb və üsulları, dil sistemində yeri, nitqdə oynadığı rol əsaslı 

şəkildə şərh olunur. Ləqəblərin yaranmasının ictimai əsasları, bədii 

ədəbiyyatda bunların ifadə üsul və təqdimi bədii ədəbiyyatdan gətirilmiş 

zəngin və rəngarəng misallarla təhlil süzgəcindən keçirilir. Ləqəblər həm 

semantik, həm də qrammatik-fonetik zənginliyi ilə təqdim və şərh olunur. 
Giriş. Azərbaycan dilindəantroponimik kateqoriyaların qeyri-rəsmi 

hissəsini  təşkil edən ləqəblər  bir çox Azərbaycan dilçiləri tərəfindən müxtəlif 

cəhətlərdən tədqiq olunmuş, bir çox tədqiqat əsərləri yazılmışdır. Lakin 

ləqəblərin konseptual izahı, onların koqnitiv-funksional istiqamətdə 

öyrənilməsi rus dilçiliyində özünü göstərsə də, Azərbaycan  dilçiləri tərəfindən 

tədqiq olunmamışdır. 

Azərbaycan antroponimlərinin bir hissəsini  ləqəblər təşkil edir. Ləqəblər  

müxtəlif səbəblərdən meydana gəlir və insana xarakterinə, xarici 

görünüşünə, vəzifəsinə və s. görə verilir. “Ləqəbin yaradıcısı əsasən xalqdır. 

Xalq vəzifəpərəst, qarınqulu, acıdil, xain, el malına xor baxan, pozğun əxlaqlı 

və bu kimi keyfiyyətlərə malik adamlara ləqəb verir. Eləcə də şəxsin mərdliyi, 

cəsarəti, xalq üçün çalışması, əməyə, zəhmətə bağlı olması, vətənə namusla 

xidmət etməsi və bu kimi keyfiyyətləri nəzərə çatdırmaqüçün ləqəbdən istifadə 

edilir”[1, 73]. Ləqəbin yaranma tarixindən danışandan sonra A. Bağırov yazır: 

”Ləqəb qeyri-rəsmi adlardan biridir. O, insanın həyatının müxtəlif 

mərhələsində xalq tərəfindən verilir. Ləqəblər regional xarakter daşıyır, əsasən 

mövcud olduğu şəhər, kənd, məhəllə daxilindən kənara çıxmır. Ləqəb aid 

olduğu şəxslə əlaqəli şəkildə yaranır, şəxsin xarakteri barədə əlavə məlumat 

verir. Ləqəb həmişə ümumi ismin xüsusiləşdirilməsi yolu ilə yaranır vəşəxs 

adının əvvəlində işlənir [2, 70]. 

Mürəkkəb dil hadisəsi olan ləqəblərə həm linqvistik, həm də ekstra-

linqvistik cəhətlərdən baxılaraq, onlar periferik zonanı təşkil edən antro-

ponimik kateqoriyanın sahəsində tədqiq olunur. Ləqəb adlar şəxs adları içəri-

sində periferik vəziyyətə malikdir. Onlar da şəxs adları kimi əsas funksiyaları 

yerinə yetirir: diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə və nominativ identifikləş-

dirmə. Bunlardan diferensiallaşdırma aparıcıdır. Digər antroponimik vahidlər-
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dən özünün qeyri-rəsmiliyi ilə fərqlənərək onlar şəxsin adı ilə məhdudlaşmır, 

buna görə də özünün sözdüzəltmə spesifikliyi, milli ənənələrin əksi, semantik 

quruluşunun xüsusiyyətləri, denotativ və konnotativ komponentlərinin 

münasibəti ilə, leksik vahidlərin daxili formasının zənginliyi ilə fərqlənirlər (3, 

17). Ləqəblər fərdidir və həmişə motivlidir. Öz ad daşıyıcısınıadlandıraraq, 

onlar həmin adam barədə presuppozitiv  məlumatı və ya xarakterik xüsusiyyəti 

saxlayır. Ləqəbin bu xüsusiyyəti onu apelyativlərəyaxınlaşdırır. Belə ki, 

ləqəblə adlanma prosesi adlanma obyektinin birinci mərhələsini təşkil edir. 

Motivləşmənin əsasına qoyulan əlamət adlanan realini əks etdirir.  

Rus dilində ləqəbləri tədqiq edərkən A.V.Quznova özündən əvvəlki 

tədqiqatçılara əsaslanaraq ləqəbləri mikroantroponimlərdən yaranan, fərdi və 

makroantroponimlərdən yaranan, yəni kollektiv ləqəblərə bölür.Müəllif 

mikroantroponim və makroantroponim arasında ortaq mövqe tutan, məhdud 

sahədə işlənən ləqəblərə küçə ləqəblərini aid edir. O, mikroantroponim kimi 

ləqəblərin bir sıra diferensial əlamətlərə malik olduğunu qeyd edir. Bu 

xüsusiyyətlərə konkretləşdirən, müəyyən edən əlamətləri aid etmək olar: 

lokallıq, özünəməxsus korporativlik – bir dialektdə, bir mühitdə, bir yerdə 

funksionallaşma; spesifik semantika, nominativlik, motivləşmə, derivasiya, 

konnotasiyanın (emosional-ekspressiv çalarlıq) və yaranan assosiasiyaların 

ləqəbin verdiyi realiya ilə əlaqəsi; apelyativlərə və ya proprial leksikaya fonetik 

quruluş və assosiativ cərgəyə görə yaxınlıq; qeyri-təsadüfilik, adlandırılan 

şəxsin fərqli xüsusiyyətlərinin rolu; mütəhərriklik, insanın ləqəbi onun ailə 

üzvləri üçün də baza ola bilər, yenisi ilə əvəz oluna bilər; qiyabi işlənmə, 

insanın arxasınca işlənən müsbət və mənfi mənalı ləqəblər; qeyri uzun-

müddətlik, ləqəb daşıyıcısının gedişi ilə onun adlanması da itib gedir; struktur-

qrammatik müxtəliflik, ləqəb həm söz, həm söz birləşməsi, həm də sintaqm ola 

bilər; hüquqi möhkəmsizlik, ləqəb rəsmi adlanma strukturuna daxil deyil, 

yazıda qeyd olunmur (4, 55-57).  

Fərdin hər günkü həyatında  qeyri-rəsmi ünsiyyət prosesində əhəmiyyətli 

yer tutan adlardan biri ləqəblər – insanın əlavə, qeyri-rəsmi adlarıdır ki, bunlar 

insanı  kollektivdə fərqləndirməyə və onun şəxsiyyətinin daha dəqiq, qiymət-

ləndirici xüsusiyyətinin verilməsinə yönəlir. Bu mənada ləqəblərin univer-

sallığı, hər bir dildə dil xüsusiyyətlərinin eyniliyi özünü göstərir. Antroponimik 

ləqəblərin linqvistik statusu şübhəsizdir, belə ki, o, onomastik və funksional 

spesifiklikdən yaranır. Buna görə təsadüfi deyil ki, leksikanın bu kateqoriyası 

bütün dillərdə məlumdur və müasir uzusda yaxın inkişaf formalarına malikdir 

(4,10).Ləqəblərin universallığını nəzərə alaraq bu xsusiyyətləri Azərbaycan 

dilində yaranan ləqəblərə də aid edə bilərik. 

Ləqəblər həm nitq, həm də dil vahidlərinə aid olaraq yüksək kom-

munikativ-praqmatik potensiala malikdir. Ləqəblərin  onimik, xarakterizə edən, 

konkretləşdirən, habelə emosionallıq, ekspressivlik, qiymətləndirmə, motivləş-
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dirmə kimi funksiyaları onların böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Bu 

funksiyalar bədii ədəbiyyatda xüsusi məqsədə xidmət edir. 

Bədii əsərlərin dilində yazıçılar müxtəlif üslubi məqsədlərlə ləqəbdən 

məharətlə istifadə  edirlər. Bunlar şəxsin əməlinin xoş məramlı olduğunu 

göstərmək, zahiri görünüşünü nəzərə çatdırmaq,  peşəsini, sənətini, məşğuliy-

yətini bildirmək, surətin mərdliyini, qorxmazlığını, cəsarətini, xarakterini, 

daxili eybəcərliyini açmaq və s. üçün verilən köməkçi adlardır. Xarakterin 

açılması, obrazın daxili aləminin verilməsi üçün surətə verilən adlardan əlavə, 

ləqəblər də işlədilir ki, bunlar əsərdə surətin əlavə, ikinci adı kimi çıxış edir. 

Ləqəblərin leksik məzmunu onun surətə nə üçün verildiyinimüəyyənləş-

dirməyə imkan verir, şəxsin özü barədə təsəvvür yaradır və emosional təsirə 

malik olur. Bu barədə H.Hüseynova yazır: “Onomovahidlərinüslubi imkanları 

bədii mətndə o zaman gerçəkləşir ki, onlar müəyyən emosional anlayış ifadə 

etsinlər” [5, 54]. 

Bədii əsərlərin komponentlərindən olan şəxs adları onun məzmunu ilə 

bilavasditə əlaqədardır. Ad və adlanmalar bədii əsərin ayrılmaz hissəsi olub 

bədii obrazı yaradan vasitələrdəndir. Şəxs adlarının üslubi xüsusiyyətlərini 

tədqiq edərəkM.V.Sokolova ləqəbləri bir neçə yerə ayırır: a) meliorativlər; b) 

kvalitativlər; v) ad perifrazlar.Müəllif ləqəbləri meliorativ (müsbət mənalı), 

peyorativ (mənfi çalarlı), onlar arasında aralıq mövqe tutan yumoristik ləqəblər 

və neytral ləqəblərə ayırır və qeyd edir ki, neytral ləqəblərdə qiymətləndirmə 

xüsusiyyəti olmasa da, hər halda onlar qeyri-rəsmi adlar kimi emotivlik və 

emosionallıqdan məhrum da deyil. Üslubi planda ləqəblərin əksəriyyəti 

funksionallaşmanın qeyri-rəsmi sferasına aiddir(6, 182-184).  

 Ləqəblər müxtəlif cəhətlərdən ayrı-ayrı dilçilər tərəfindən dəfələrlə 

tədqiq olunsa da, bədii əsərlərdə bir sıra üslubi xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb 

edir. Ləqəblərdən həm komiklik yaratmaq məqsədilə, həm də müsbət 

xüsusiyyətləri açmaq məqsədilə istifadə olunur. Ləqəblərin bir onomovahid 

kimi tədqiqi üslubiyyatla da əlaqəli olmalıdır. Şəxs adları kimi, ləqəblər də 

zəngin emosional-ekspressiv xüsusiyyətlərə malikdir. 

1.Bədii əsərlərdə işlədilən ləqəblər zəngin üslubi xüsusiyyətləri ilə 

seçilir. Bunlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək. Çox vaxt bədii əsərdə 

ləqəblərin hansı məqsədlə verilməsi açıqlanır. Məsələn: 

Ona nə üçün Zəli ləqəbi veriblər?– Çünki o zəli kimi bir şeydir, 

qaniçəndir. Kim cənginə düşdü, itaətinə salacaq, var-yoxunu zorla əlindən 

alacaq [22, 49];Çönüb o səmtə baxan kimi tanıdım onu. O idi, Tələ Mustafa. 

Bu kənddə hamı tanıyırdı onu. İndiyədək sözünün qabağında duran olmamışdı. 

Arxalı köpək idi, ağlına nə gəldi, onu da eləyirdi (23, 57];Dostları arasında 

“Corc” ləqəbi daşıyan GeorgiKarpovun doğrudan da çox gülünc görkəmi var 

idi. Tarzan kimi o da saçlarını uzadıb boynunun ardını vurdurmur, dar butulka 

fasonlu şalvar, klounlar kimi abı və sarı zolaqları olan köynək, onun üstündən 
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çiyinləri gen, beli dar pencək geymişdi. Ayaqlarında həddindən ziyadə qalın 

padoşları olan qara zamış çəkmə vardı. Onun başı bu maskaradın içindən qaz 

kimi irəli uzanmışdı. O, Nizami küçəsini “Brodvey” adlandıran, hərəni bir 

ləqəblə çağıran, danışanda hərdənbir cümlələrinə “okey”,“ol rayt” kimi  ingilis 

sözləri daxil edən avaralardan biri idi [45, 49];Koba Bayıl türməsində çox 

yatıb…Nəzarətçilər ona “Moloçnıy” ləqəbi taxmışdılar, süd çox içirdi, ona 

görə [24, 26];Quldurluğa bir neçə ay bundan əvvəl başlayan bu qəşəng gənci 

oğrular arasında “Uzun” deyə çağırırdılar. Bu ləqəbi ona 

PaxanlaBürsəlivermişdilər. Doğrudan da o, uzun və qəşəng idi [22, 24];Ay 

Bürsəli, bəs səni Qozbel niyə çağırırdılar? – Qadası, mən həmişə üzüqoylu 

yatıram, özü də qozbel kimi qısılıram. Mənə bu ləqəbi koloniyada veriblər [22, 

59]; Bax,  Laləni verdilər sənə ki, ala…Sən neyniyərsən ona? “Amerika” 

duruxub key-key üzümə baxaraq fikrə getdi, handan-hana:  – Ona bir cinslər 

geydirrəm ki…O gündən Laləni “Cins” çağırmağa başladım [43, 129]; 

Qaçayın dodaqları qaçdı. Mirağa Monolitskinin söhbətindən əməlli-başlı həzz 

alırdı...o vədə monolitin damına qır basanda kəlləmayallaq gəlmişdim aşağı, 

amma burnum da qanamamışdı, o vaxtdan mənə məhəllədə kliçkayama-

mışdılar – Mirağa Monolitski(25, 257);Xıdıra Cingöz Xıdırdeyirdilər, 

gözlərindən cin çıxırdı, ona görə [25, 102]; Burunun əsil adı Soltanmurad idi, 

amma burnu həddən artıq böyük olduğu üçün ləqəbinə çevrilmişdi (35, 43); 

Sürücünün adı Ququş idi. Elə birinci gün katib ona dedi ki, Ququş çox üzündü. 

Quş deyəcəm sənə...O gündən bəri katibin sürücüsünü hamı Quş deyə 

çağırırdı....Quş Əbil çırmanıb hovuzun içinə girmişdi (55, 70);....İrəvan 

quberniyasında Namaz bəy adında bir şəhər pristavı varmış...Qoçbuynuz 

bığlarına görə ona “Bığıbəy” ləqəbi veriblərmiş (34, 254). 

2.Son zamanlar elm və texnikanın inkişafı ilə yeni adlar meydana çıxır 

ki, bu adlar əsasən alınma sözlərdən ibarətdir.Müstəqillik illərində yazılan 

bədii detektiv əsərlərdə qoyulan  gizli adlar ləqəb kimi göstərilir.Bəzən gizli 

ləqəbin verildiyi şəxsin kimliyi də açıqlanır:Məsələn: 

Axı bu “Pinqvin” bizim köhnə tanışımızdır [52, 312); Görüşdə 

Paparoza mənə başsağlığı verdi (28, 237);Məxfi şöbə tərəfindən “İlayda” adı 

altında Kərkükə göndərilmiş həmin qız baş leytenant Gültən Dəmirli olmuşdu 

(41,246); Sato ləqəbli SadayOğuzu iş yoldaşları Bakıda qarşılayacaqdı (38, 

8).Onun şəxsən qoyduğu gizli adlar da sahiblərinə dəqiq yaraşırdı, Əli 

Mazanov–Şeytan, Maqsud Qədirli – Paparoza, Rəmzi Kərimov – Çolaq [28, 

275]; Zaur “Kompas” ləqəbli NesinKaşqarini tam nəzarətdə saxlayıb əlavə 

etdi [45, 115]; Axırıncı danışıqda da  hər şeyin qaydasında olduğunu deyən 

Tahir “Rabitəçi kod” adlı Aqil Ənvərovun hal-hazırda mehmanxanada 

olduğunu demişdi (45, 238). 

Ləqəblərin bir növünün də fraza tərkibli olduğunu A.V.Quznova qeyd 

edir. Azərbaycan bədii əsərlərində yeni yaranan ləqəblərin bir hissəsi də fraza 
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tərkiblidir (4, 92). Məsələn:Hansı qızın sevgilisi kimdir, hansı bikardır, hansına 

nə geyinsə daha çox yaraşar və bu kimi məsələləri yadda saxlamaqda “Seyv-

əz” Nurəddin ala itdən məşhur idi. Elə fakültənin özündən deyən qızları da ona 

“Seyv  əz” (Save  as) (ingiliscə: olduğu kimi saxla)ləqəbini buna görə 

vermişdilər [37, 18]. 

Ləqəblər kalka yolu ilə dilimizə keçən sözlərlə  və alınma sözlərlə 

işlədilir. Məsələn:Qəribağa da atasının yolunu davam elədi, ləqəbi də vardı – 

Zolotoypalçik…[24, 150]; Mənə də pijon Fətəli deyərlər[25,310]; 

İzvestniXudamın beşbarmağının hesabına tamaşaçı yığılır, yoxsa nə var o 

filmdə …[17, 102];Restoranın birində kampaniya keçirənlər qonşu stulda 

əyləşən Mafiya Zaur və iki dostu ilə savaşmışdılar …[50, 263];Sənin bu 

ələngə tazın mənə, şəhərli balası “izvestniAğarəhim”ə mırıldayır, alə? [25, 

135]; Mürşüdovun bağı haqqında hələ vaxtı ilə Fantaz Cəbidəneşitmişdi 

(53,104). Sonra da yapışdım o şalavaMətişin yaxasından  (31, 65). 

3.Ləqəblərin işlənmə xüsusiyyətləri də maraqlıdır. Belə ki, ləqəb 

qoşulduğu sözün, əsasən, əvvəlində işlənir. Bununla belə, ləqəblərin işlənil-

məsində bəzi xüsusiyyətlərə də rast gəlinir. Ləqəb aid olduğu addan ayrı işlənir 

və bu zaman adı əvəz edir [2, 75; 1, 79)].Ləqəbin bəzən  şəxs adını əvəz edərək 

təklikdə işlənməsiniA.Qurbanov da qeyd edir [7, 244]. 

 A.Paşayev ləqəblərdən  iki formada istifadə olunduğunu göstərir: 1) Əsl 

adsız işlənən. Bunlar çox vaxt uydurma adlara bənzəyir; 2) Əsil adla işlənən 

ləqəblər [9, 118].Məsələn:Adam öldürmək Paxan üçün xoruz başı kəsmək 

kimi sadə bir iş idi [27, 20]; Sən bu işi düzəltsən, peşman olmazsan. – Arxayın 

ol, “Tapança”, düzəldərəm [27, 50]; “Qızılbarmaq”dan başqa heç kim onun 

mənzilini tanımır [27, 304]; Hayıf ki, mən onun nə adını, nə də familiyasını 

bilirəm. Amma ləqəbini bilirəm –Pəncəli [22, 21]; Əslində isə onlar Çolağın 

mühafizəçiləri idilər... [28, 249]; Bizim böyüyümüzə “Komandir” deyirlər. 

Amma əsl adını bilmirəm (40,  75).Əslində isə onlar Çolağın mühafizəçiləri 

idilər... [28, 249]; “Qızılbarmaq”dan başqa heç kim onun mənzilini tanımır 

[27, 304]. 

4.Ləqəbin verildiyi adamın adı göstərilir. Məsələn: Yaşa etiraz-filan 

eləmədən Uzunun – Heydərəlinin yanına düşdü(22, 26); Az sonra Daşkənd-

dən Bakıya gələn “Paxan”və “Zəli” ləqəbini daşıyan Sübhanverdiquldurluq 

aləmində dişi Aslanın sağ əli oldu (22, 258); Hamının əsil adını çoxdan 

yadırğayıb”Cütçü” çağırdığı Ramazana nəyə görəsə tanrı nə bir can-cəsəd, nə 

də bir boy-buxun vermişdi (32, 15); Qədirə niyə “qan-qan Qədir” deyirdilər, 

Vəliş baş açmırdı [25, 217]; Mənim adım Yədulladır, ləqəbim “Tapança” [27, 

24]; Adı Kostya, ləqəbi isə “Uzun “ idi.Elə bil zalım oğlu Rüstəm-zalın özüdür 

ki, var [27, 386]; Hayıf ki, mən onun nə adını, nə də familiyasını bilirəm. 

Amma ləqəbini bilirəm –Pəncəli [22, 21]; Fevral Əlimusanı sadəcə “Topal” 

çağırırdı (24,128). 
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5.Bəzən bədii əsərlərdə obrazın adı oxucuya məlum olsa da, yazıçı yalnız 

ləqəbi işlətməklə şəxs adına məxsus bütün müsbət və mənfi cəhətləri həmin 

ləqəbdə ümumiləşdirir. Məsələn:Onu da tələbə adından məhrum etdilər.Və 

bütün bunları Şeytanın göstərişi ilə çolaq Rəmzi təşkil edibmiş[28, 245]. 

6.Bədii əsərlərdə bəzən eyni adamın bir neçə ləqəbinin olması müşahidə 

edilir. “İnsan bir kollektivə mənsub deyil– qeyri-formal kommunikasiya geniş 

həyat sahələrini əhatə edir. Buna görə şəxsin bir neçə ləqəbi ola bilər.”(10).Bu 

barədə Ə.Mikayılova yazır: “Hər bir insanın bir neçə fərdi əlaməti – qabarıq 

görünən cəhəti ola bilər. İnsanda müxtəlif xarakterik əlamətlərin olması 

çoxləqəbliliyin yaranmasına səbəb olur. Müxtəlif şəraitdən asılı olaraq bu fərdi 

əlamətlərin biri nəzərə çarpdıqda ləqəb yaranır, ətrafdakıların emosional təsiri 

nəticəsində çoxləqəblilik yarana bilir (10, 132]. Məsələn: 

 Həm “Paxan”, həm “Dayı”, həm “Qədəş”, həm də “Zəli” ləqəbi 

daşıyan adam haqqında heç bir məlumat yoxdur [22, 147]. 

Bəzən bir hekayədə bir şəxsin əhval-ruhiyyəsindən asılı olaraq, yazıçı 

onu bir neçə ləqəblə adlandırır. Məsələn, Vüsal Nurunun ”Qapılar quduranda” 

[51, 157] hekayəsində Ayaz adlı şəxs”Yelləncək Ayaz”, “Tum Ayaz”, 

“Professor Ayaz”, “Dəli Ayaz” ləqəbləri ilə göstərilir. Iş yoldaşları ona 

Yelləncək Ayazdeyirdilər...Küçə onun kimi ziyalılarla doluydu. Tum Ayaz 

axmaq olmaqdan da incimirdi....Ağıllı qapının xofu yayılandan professor 

Ayaza da münasibət dəyişdi....Qadın eyvana qayıdanda Dəli Ayaz uçub 

getmişdi;…bəlkə bu illətdən idi ki, çoxları onu köhnə peşəsinə görə “Dəllək 

İbad” çağırırdı. Özündən qat-qat cavan qızla evləndiyindən, birdə simic, zıqqı 

olduğundan kişiyə “Məşədi İbad” ayaması qoşanlar da var idi (54, 37); Hə, 

onu deyirdim axı, bu qəhrəmanın adı Həsəndi. Kəndin montyoru muştuluq 

Həsən. Soruşa bilərsiniz ki, niyə məhz Montyor Həsən yox, Muştuluq Həsən! 

Axı dədə-babadan montyorluq sənəti onun ləqəbi olub (26, 38); ...neçə ildən 

bəri mollalıq elədiyinə baxmayaraq, heç kəs ona “Molla Ələsgər” demirdi, elə 

usta Ələsgər kimi çağırılırdı (39,143). 

 Azərbaycan dilinə məxsus ləqəblər adətən prepozitiv mövqedə 

dayanması ilə,yəniəsil adın əvvəlində durması ilə seçilir [2, 243]. 

7.Ləqəblər verilən zaman şəxsin müəyyən əlamətini, rəngini bildirmək 

üçün adların əvvəlinə rəng bildirən sözlər əlavə olunur. Məsələn: 

Ləqəbi özünə uyğun olan bu sarı, iri bədənli kişi Sarı Bədəl idi [40, 51]; 

Allahverdi, unutma ki, mən Sarı Bədələm ha, məni aldadan hələ anasından 

olmayıb (41, 53);Gördüyüm insanlar mənə tanış idi: Qara Musa...Sportsmen 

Akif, Cığal Əli, İlan Aydın….…[24, 230];İndi Qara Məhəmməd ət alanda 

sümüyü çox görəndə ağzına yiyəlik eləmirdi, söylənirdi….[25, 82]; Salam, 

Qara Xəfiyyə! Deməli, yenə özünü güllə qabağına veribsən, hə?(29, 257); 

Abyaşıl İbrahimin üstünə, demək olar ki, bütün Ceyrançöl yığışmışdı (32, 

38); Dostu Qara Kazım oğlu Qəhrəman məsləhət gördü (34,52); Mənə də 
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qara Seyid deyərlər (34,370). 

8.Mürəkkəb sözlərlə formalaşan ləqəblərdən danışarkən Ə.Mikayılova 

yazır: “Bizim dilimizdə söz yaradıcılığının müxtəlif vasitələri vardır. 

Bunlardan ikisi daha əsasdır: 1. Leksik şəkilçilər vasitəsi ilə yeni sözlərin 

yaranması; 2. Iki sözün birləşməsi ilə yeni sözlərin yaranması. Məhz bu iki 

vasitədən ləqəblərin bir onomastik vahid kimi yaranması, formalaşması 

zamanıdaha çox istifadə olunmuşdur (10, 25). 

Leksik şəkilçilərlə düzələn ləqəblər bədii əsərlərdə müəyyən üslubi 

məqsədlə işlənirlər: Oğlu Əfəndiyə dedi ki, gedib Qıdırlı Əhmədiçağırsın (34, 

34); Cindər Nisə deyir ki, son zamanlar bu başı batmışın da Qurban ağaya 

meyli var (34, 393). Bizim rayonda yaşlı bir arvad vardı – Havalı 

Narxanımdeyirdilər(24, 11); Mən sözümün üstə duran cayılam, mənə 

kubinkalı Güləli deyərlər (25,  286).“Kefli” ayamasını Həsənə kim qoşmuşdu, 

nə vaxt qoşmuşdu. Bilən yox idi…elə bilirdilər pasportda, sənəddə, sübutda da 

onun adı “Kefli Həsən” yazılıb (25, 35);Bu adamın kod adı “Rabitəçi”dir, 

mən bunu bu gün öyrənmişəm [45, 158).  

Bədii əsərlərin dilində mürəkkəb sözlərlə yaradılan ləqəblərlə rastlaşmaq 

olur. Məsələn: 

Dostları arasında “QızılbarmaqRantik” ləqəbi ilə tanınan Nalbandyan 

həyatında ilk dəfə belə ələ keçdi (27, 15);Dedilər “vorzakon” Ağəlinin 

köməkçisi səninlə danışacaq (24, 185);Dosyedə yazılanla gördüyümüz nəinki 

uyğun gəlmirdi, hətta bir-birinin tam tərsiydi: “Büllur Mirzəyeva –pedaqoji 

elmlər namizədidr…Ləqəbi Küpəgirən qarıdır”. Büllur xanım haqqında 

yazılanlarda büllurluqdan əsər-əlamət yox idi (24, 168). 

9.Ləqəblərin bir hissəsi də peşə, sənət bildirərək şəxs adına qoşulur və 

şəxsin ləqəbi səsləndirilərək həmin adamın nə işlə məşğul olduğu göstərilir. 

Məsələn:–Əvəz kişi, belə baxanda sənin o xozeynin bədəsil adam deyilmiş, – 

cuvar Xıdır söhbətə qarışdı (24, 267);Üzünü traktorçu Əliyə tutdu – Ə, 

Buldozer Əli, səndən nə yaxşı?…(24, 102); Həsənin anası Qotaz Nisə gəlini 

Səringül falçılıqla məşğul olandan bəri keçib kiçik oğlu Kotan Əkbərgildə 

qalırdı (26, 36); Bu dərdin yarısıdı, ölü üzü də qırxırdı dəllək Səfər [25, 97]; 

Taxta Bəhramın adını eşidərsiz yəqin, gedib onun yanında işə düzəldi [27, 

186]; Elədi, eləmədi, heç kəs bunu mənə bağışlamaz ki, balta Xanəli gedib 

Zəkixanın qızını qaçırıb (29, 367); Türmə yoldaşları ona ləqəb də vermişdilər– 

Dəmir Adam. Çünki onun əsəbləri dəmir kimiydi, Dəmir adamı özündən 

çıxarmaq, yoldan çıxarmaq qeyri-mümkün idi (30, 218); Zoğal Karapetin 

(Karapet meyvə arağının ustasıydı...) qızıydı...(30, 12); Anbar Hüseyn, gəl 

bura görək, bədbəxt! (49, 228). 

10.İnsanın bədən quruluşuna, daxili aləminə uyğun olan   bir çox  

əlamətlərin ləqəblər kimi verilməsi bədii əsərlərdə müşahidə olunur: 

O ayrıca, “Zorba Səftər” ləqəbi daşıyan bir dostu ilə işləyirdi [27, 
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16];…dalınca deyəndə ki, bəs Allah da halalları sevir, yanına aparır, Vıj-Vıj 

Əli özünü saxlaya bilməmişdi [25, 83];Babam Lüt Kərim dedi, bala, Mirbala, 

səndən samolyot sürən çıxmaz  (25, 354);Üzündəki dərin çapığa görə onu 

“Çapıq Şəmsi” çağırırdılar (42, 13);İtlərin qənimi Səy Baxış idi, donuz 

gülləsiylə vururdu (25, 360);Qaç, kar Məhərrəmi tap, denən  gəlib daş 

armuddan aşağıda gor qazsın, hüzürümüz düşüb… (25, 220);Mən Kişi Pəri 

kimi şeyəm (32, 42); Qabağındakı çaş Musa deyil(32, 45); Bu dəfə diqqət 

kəsildiyindən həmin səsin sahibinin  hamının Yafıadlandırdığıpəltək Rəfi 

olduğunu kəsdirdi (32, 40); –Bu qazlar kimindi? –Bıçağın ağzını qazın tükünə 

sürtə-sürtə soruşdu.–Tərs Alməmmədgilinqazlarıdı(33, 43); Mansur bəyin 

Heydərlərdən Höcət Həsən adlı bir çobanı vardı (34, 37);Dünən Dul Zeynəbin 

evinə getmişdim (34,218); Gördüm Kal Kamilin iyidi (34,218);İndi biz bu lal 

Zəkixanın ailəsi ilə düşmənçilik vəziyyətindəyik (29, 189);Kənddə onu 

VəlayaqVəlişçağırırdılar.Qəlbinə toxunmurdu...(25,214);Axşam Dördbarmaq 

Ağaşamilin bütün ailə üzvləri yenə də onun mənzilinə toplaşmışdılar(29, 288). 

11.Azərbaycan antroponimikasında “ləqəb-əsil ad” formasında olan 

anaforik ad birləşmələri ilə yanaşı, epiforik birləşmələrin də “real adlar ilə 

ləqəb” arasında özünü göstərdiyi qeyd olunur [10, 198].  

    Bədii əsərlərdə yer adı bildirən sadə quruluşlu isimlərdən əmələ gələn 

ləqəblər əsil adla səs epiforası yaradır. Məsələn: Mən heç kəsi bəyənmirəm. 

Mənə Tümen Sənan deyirlər …[24, 266]; Kənddə onu “Nemes Əvəz” 

çağırırdılar [25, 261). 

Şəxs adı ilə ləqəb alliterasiya təşkil edərək ahəngdarlıq yaradır. 

Məsələn:Mərsiyə Müşfiq, Ağıçı Ağanisə, Qırsaqqız Həmid, Zakon İbrahim, 

Dəftər Ələsgər...saymaqla qurtaran deyil, ləqəblər hamısı fərqli, orijinal və 

sahibinin zəhmətinin bəhrəsi (26, 38); Ağıçı qadınlardan Balgöz Yetər, Zorba 

Gözəl, Telli evinin Sənəmi növbə ilə ağı deyirdilər (34, 50); Kaftar Kərimin 

dəfi dünəndən dönmüşdü, burnunun yeli saman sovururdu [25, 9];– Mahmud 

kişi əvvəl bir şey kəsdirmir, əlini ağzına tutub ucadan soruşur ki, bala, şəhər 

camaatı yuxudan ayılanda hara gedəcəyini bilmir ki, Caqqu Cəlilin oğlu 

onlara yol göstərir? [39, 258];İndi Nəzər – hamının Nəzarətadlandırdığı 

Nəzər, nəhayət gəlmişdi [39, 294];Qəssab Qasımla rastlaşanda isə hirsindən 

lap odlanır, beynində dolaşan fikirdən rahatlıq tapmırdı (25, 82). 

12.Şəxs adlarında olduğu kimi, ləqəblərdə də seriya özünü göstərir. 

Yazıçı  “qoçu”  sözünü həm ləqəb, həm də “qoç” mənasında işlədir, “qoçu” 

sözünün “quzu”ya dönməsini çox gözəl ifadə edir. Məsələn:Qoçu Əbdülü 

aparıb bir həftə Bayıl türməsindəsaxlamışdılar…İngilis zabiti demişdi ki, 

Əbdül, huşunda qalsın, innən belə buranın qoçusu mənəm – qoçu Tomson...O 

gündən qoçu Əbdül dönüb olmuşdu quzu..[24, 31]; Dədə-babadan bu yanlarda 

“kefli” ayamasıynan adam olmuyub, şura hökumətindən sonra meydana çıxıb: 

Kefli Məhəmməd, Kefli Bəşir, Kefli Qasım…[25, 82]. 
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Uydurma ləqəblərdən bədii ədəbiyyatda müəyyən fikir, emosionallıq 

yaratmaq üçün istifadə olunur və belə adlar adətən ümumi isimlərdən təşkil 

olunur və seriya yaradır. 

İnsan var görən gözü, 

Eşidən qulağı var. 

Yağlı sözlər deməyə 

Dili var, dodağı var,  

Ancaq ki, sözlərinin 

Min cürə boyağı var... 

Ləqəbləri onların 

“Cib bacı”, 

“Cib ağadır”[44,  64]. 

13.L.A.Serqeyeva qeyd edir ki, emosional çalarlarla zəngin olan ləqəbləri 

o zaman fatik adlar kimi adlandırmaq olar ki, onların mənasında konnotativ-

qiymətləndirmə mənası olsun. (11). Məsələn, Hacı Qara dedikdə xəsis adam 

nəzərdə tutulursa, Məşədi İbad dedikdə varlı, xəsis, özündən tez çıxan adam 

nəzərdə tutulur. Bədii əsərlərdə işlədilən tarixi şəxsiyyətlərin, onlara xas 

xüsusiyyətlərin bədii əsər qəhrəmanlarının ləqəbi yerində işlədilməsi faktı da 

özünü göstərir: Qoy onun dediklərinə o maymaq  Fomin inansın, bir də özünü 

komissar Meqre hesab edib Bakıdan bura gələn o Don Kixot xəfiyyə! 

(41,144).Əlimusa şikəst idi. Sol ayağını çəkirdi, uşaqlar ona ayama 

yaraşdırmışdılar, Topal Teymur çağırırdılar, Fevraldan savayı… Dedi, 

İvanPetroviç, bəsdir arvadlar üstünüzdə hökmranlıq elədi, qeyrətiniz olsun, evə 

gedən kimi barmağını bas arvadının – “Üçüncü Yekaterinanın” gözünə, 

denən bəsdir belimə mindin (24,151). Sonra təsəvvür edirəm ki, mən də mən 

deyiləm, Şakirayam, nə bilim, CeniferLopezəm...(28,249). İndi ki, sən 

Şekspir olmaq istəyirsən, deməli, səndən heç nə olmayacaq (28,258). Bu 

qırmızıyanaq, cəsarətli oğlana Teymur zarafatla “Üç müşketyor” romanının baş 

qəhrəmanı Dartanyanın adını vermişdi (42,194).Qızın yaşıla çalan iri gözləri 

gülürdü: – Eşitmişəm ki, ŞerlokHolms bizə qonaq gəlib” – deyə Teymurla 

İdris Həmzəyevin arxasında dayandı (42,166).Şəkil kimi oğlansan, o boyda 

Sovethökuməti hara baxırmış, səni niyə görmüyüb?Tarzansan e,Tarzan…[25, 

266]. 

14.Ayamalarla ləqəbləri eyni anlayış kimi götürən və  bir qədər sonra 

ayamalarla ləqəblərin fərqini göstərən Q.Məşədiyev yazır: “ Başqa sözlə desək, 

ləqəblərdə həm müsbət, həm də mənfi cəhətlər öz əksini tapdığı halda, 

ayamalar yalnız mənfi əlamətlərə görə verilir” [12, 6]. Lakin bədii əsərlərdən 

gətirdiyimiz misallarda ayamaların heç də hamısında mənfi xüsusiyyət 

görünmür. Surətin gözəlliyini, qəşəngliyini bildirmək üçün də ayamalardan 

istifadə edilir. Məsələn:Oğlanlar öz aralarında ona “Ağ balıq” ayaması 

yaraşdırmışdılar. Bu ad ona yaraşırdı, elə bil, doğrudan da ağ balıq idi, 
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dəryadan çıxmışdı, gəlmişdi ki, universitetdə oxusun ...[24, 127]. 

Bədii əsərlərdə başqa mənalarda işlənən ayamalara çox rast gəlinir. 

Məsələn:Ayama qoyublar, kişi. Nəzarət Nəzər. Çox vaxt heç Nəzər də 

demirlər, eləcə Nəzarət deyirlər, vəssəlam [39, 303];“Qul bazarı”nda ona tərs 

bir ayama yapışdırmışdılar…Qladiator… [25, 387]. 

15.Elə adlandırmalarvar ki, onları ləqəb hesab etmək olmaz. Ləqəb hər 

hansı bir şəxsə cəmiyyət tərəfindən verilirsə, bu cür adlanmalar müəyyən 

adamlar tərəfindən işlədilir və bunları ləqəb adlandırmaq bizcə, düzgün deyil. 

Belə adları, müəyyən situativ şəraitə uyğun olaraq verilən adlarıxüsusi 

müraciət forması adlandırmaq olar. Məsələn:Nuruş santexnik idi, ona görə də 

bəzi lağlağı kənd ağzıgöyçəkləri ona “unitaz” ləqəbi vermişdilər(36, 45); Çox 

danışmağı xoşladığı üçün Şövkət həm sinif yoldaşları, həm də müəllimlər 

tərəfindən “qrammafon”adlandırılmışdı [22, 129]. 

Belə adlar dar çərçivədə, müəyyən şəxslər tərəfindən verilir və bunları 

ləqəb adlandırmaq mümkün deyil. Məsələn: Qabili adıyla yox, “Moryak” 

deyib çağırırdı…[24, 176];Mərtəbədə, mətbəxlə üzbəüzdəki otaq birnəfərlik idi 

və bu kiçik, darısqal hücrədə tösmərək bir oğlan yaşayırdı, əsl adını bilən yox 

idi, hamı onu Mamaoğlu çağırırdı  …[24, 129];Atası o qədər əzilmiş, 

yetimçilik çəkmişdi ki, adını da yaddan çıxartmış, “yetim” demişdilər. Oğlunun 

da adı “Yetimoğlu”qalmlşdı. Yəni yetimin yetimi, yetimdən də aşağı, 

yetimdən də yazıq [48, 241]; Balaca vaxtı qoca nənəsi  Kərimi sevərəkdən 

“Qoçaq” çağırardı [25,  91]. 

16.Ləqəblərin bir hissəsini də heyvan adları ilə düzələn zooləqəblər təşkil 

edir. Zooləqəblərdən danışarkən Ə.Mikayılova yazır:” Zooləqəblərlə 

verdiyimiz faktlar təsdiqləyir ki, onlarda metaforiklik xüsusiyyəti əsasdır. Elə 

buna görə də bədii əsərlərin dilində zooləqəblər digər ləqəb qruplarına nisbətən 

üstünlük təşkil edir” [10, 79].Ə.Mikayılova qeyd edir ki, zooləqəblər verilərkən 

məhz heyvanlara məxsus keyfiyyətlər mənfi xarakterli insanlara uyğunlaşdırılır 

(10, 75].Lakin son dövr detektiv əsərlərin dilində qəhrəmanların cəsurluğunu, 

igidliyini nəzərə çarpdırmaqdan ötrü kalka yolu ilə Azərbaycan dilinə keçmiş 

heyvan adlarının ləqəb kimi işlədildiyinin şahidi oluruq. Məsələn:Ən yaxın 

dostu olan Cəbrayılın avtomobil qəzasına düşərək faciəvi halda rəhmətə 

getməsindən sonra da onu “Tənha canavar”adlandıranlar isə Qüdrətovu 

sonradan tanıyan uşaqlıq dostları idi…[45, 251]; Bəli, MŞ-nin məşhur 

“Leopard”ı Ələmdar Məlikov da, “Vaşaq” ləqəbli Gültən Dəmirli  də 

belələrindən idilər [40, 25]; Ələmdar…Əksər döyüş növlərinin mahir ustası, 

MŞ-də “X” bölməsinin rəisi, mayor Məlikov.İndiyədək bir çox çətin dövlət 

tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmiş “Leopard” ləqəbli əks-kəşfiyyatçı... [40, 

28]; Əşrəf Ömərov, Zakir, hətta mamırlı kəşfiyyatçı – “Pinqvin” də xırda 

adamlar idi [52,  316]; Deməli, general Baratov! Qoca canavar....Hələ bir 

onunla görüşüb başına gələnləri danışmağı tələb edirdi (46, 111).Bizim şefimiz 
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onu Qoca qurdadlandırır(46, 143); Afərin sənə, meşə pişiyi!(46,191); Mən də 

sənin həm bu gecəki, həm də sabahkı sifarişi qüsursuz yerinə yetirtəcəyinə 

əminəm, Tınkovundişi pələngi (46,155); Bəli...”Vaşaq” ləqəbli Gültən 

Dəmirli də belələrindən idilər (40, 25). 

Müəyyən üslubi məqsədlə, əsli erməni olan qəhrəmana nifrətini 

bildirmək üçün yazıçı mənfi konnotasiyalı heyvan növlərindən istifadə edərək 

onu  bu adla adlandırır. Məsələn:O gün, həmin qələbədən sonra Mixail Arturu 

xeyli təriflədi və ona “Kobra” ləqəbini verdi [29, 12]. 

Hər bir dildə elə leksik vahidlər vardır ki, müəyyən leksik-semantik yük 

daşımaqla bərabər, daxil olduğu söz sinifləri arasında müxtəlif konnotativ 

məna ifadə etdiyi üçün xüsusi semantik dəyər daşıyır(13, 73). Ləqəblər insan 

xislətinin ən müxtəlif cəhətlərini, daha çox neqativ xüsusiyyətlərini əks etdirir 

ki, bu, həm emosional-qiymətləndirmə derivatlarda, həm də metaforik 

obrazlarda üzə çıxır.Bütünlükdə ləqəblərin konnotativ mənası dil vahidinin  

siqnifikat səthində mənasını tamamlayaraq və ya əvəz edərək  sözün mənasının 

praqmatik komponenti kimi okkazionallığı ilə xarakterizə olunur (14, 11) 

Heyvan adlarının şəxsi qiymətləndirməkonnotasiyası vasitəsilə 

işlədilərək ifadə edilməsi, bu və ya digər əşyanın əlamətinin digərinə keçməsi 

istənilən metaforik məcazlaşma ilə baş verir.Bu zaman diferensial sema həmin 

əlamətdir ki, obyekt həqiqətən həmin motivə malikdir və özünü ləqəbdə ifadə 

edir, belə ki, konnotativsema milli məna assosiasiyalarından, sözün 

işlədilməsində əsas olandan asılıdır. Bununla əlaqədar ləqəb-zoosemlər digər 

metaforik ləqəblər kimi özünü yüksək emosional-qiymətləndirmə gücü ilə 

mənanın praqmatik aspektini əks etdirir və sememin modal komponenti kimi 

çıxış edir. İnsanın mənfi xüsusiyyətlərini əks etdirən metaforalar dil 

universaliləridir. “Ümumiyyətlə, ləqəblər, heyvan obrazlarını ifadə edən 

ləqəblər universaldır, hər hansı bir insan cəmiyyətinin dil və mədəniyyət 

kontiuumuna bağlı deyil”(3, 17-27).Ləqəblərin sema, məna quruluşu onların 

nitq situasiyasında funksionallaşmasından (potensial semadan, meydana çıxan 

assosiasiyalardan) asılıdır, konnotativ və (bəzən) implisit (ehtimali) sema ilə 

tamamlanır. Quznova A.V. mikroantroponiminsema quruluşunu belə izah edir: 

klassema – “əşyavilik”; leksoqrammemlər – “propriallıq”, “ləqəblik”, “vahid-

lik”, “canlılıq”; hipersema – “insan”; hiposema (məs.: kişi, qadın, oğlan, qız, 

keçəl, güclü və s.) və hipesema kompleksləri adlanan  şəxsin xarakter 

xüsusiyyətlərinin əksi (məs.: uca boy, nəhəng bədən); assosiativ sema; poten-

sial sema; implisitsema; konnotativsema: emosional-qiymətləndirmə, 

ekspressiv (4). 

N.L.Şvetsova yazır ki, heyvan adları ilə yaranan ləqəblər əsasən mənfi 

semantikaya malik olur. Lakin bəzən müsbət mənalı adlara da rast 

gəlinir.Ləqəblərassosiativdir və ifadə olunan hisslərin geniş spektrinə malikdir. 

Bir tərəfdən onlar ardıcıldır və standart cəhətdən modelləşir, qiymətləndirmədə 
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ənənəvidir. Digər tərəfdən məhz ləqəblərdə fərdi, yaradıcı hisslərin üzə çıxması 

və onların, ləqəblərin konnotativ cəhətdən dolması özünü göstərir (3). Buna 

görə spesifik ləqəblər var.Ələsgər burada “Dağ keçisi” adı aldı [48, 

239];…uşaqlarda dərsə-məktəbə həvəs qalmayıb, olublar sucüllütü. 

“Sucüllütü”. Bu söz ürəyimizi yaralayırdı, bizi “Amfibiya adam” çağıran 

yox idi…[24, 261]. 

Bəzən müəyyən heyvan adları müraciət məqsədilə işlənərək ləqəblərə 

yaxınlaşsa da, onları ləqəb hesab etmək düz deyil. Belə adlandırmalar müəyyən 

situasiya ilə əlaqədar müraciət olunan metaforalardır. Ağzın xeyrə açılmasın 

heç...Ala qarğa... (38, 158);Bir də belə ayılıq eləsən, özündən küs! 

Sumaşedşiy, medved!(38, 20);Ay öküz, arvadı öldürdün ki (48, 215).Burdan 

elə gedərsən ki, gözüm səni görməz, tülkü(48, 268);Murad. Düşün qabağıma, 

qurdlar...Aşına-aşına,  çıxdınız ocaq başına, düşün qabağıma, qurdlar (49, 

233); Ofisiant əlində kabab şişləri masaya yaxınlaşır. Başda oturmuş, üzündə 

dərin çapıq olan oğlan qışqırır: – Ay Tısbağa! Sənə demirəm, bir az əldən iti 

ol?!…[50, 264]. 

Praqmatik cəhətdən qeyd olunan ləqəb və heyvan adlarının reprezantiza-

siyasının semantik vasitələri metaforalardır. Rus tədqiqatçılarından 

A.A.Paşkeviç  500-dən artıq ləqəb və heyvan adlarını təhlil edərək bu nəticəyə 

gəlir ki, heyvan adları ilə yaranan ləqəblərin yaranmasında metonimiya və 

antonimasiyadan daha çox metaforalar mühüm rol oynayır (15). 

17.Bəzən müəyyən etnoslarla müəyyən şəxsləri adlandırırlar. Belə 

etnofilizmlər “təhqiredici”, “alçaldıcı” mənada işlənərək emosional ifadəli 

rəngə malikdir və danışıq dilinə məxsusdur. (16). Belə xarakterləşdirmənin 

əsasında öz etnosunu yüksək qiymətləndirmək və yad etnosu pisləmək dayanır. 

Bəzən də bu adların verilməsinin səbəbi bilinmir. Məsələn: 

Yadımda deyil niyə ona “Amerika” deyirdilər [43, 24]. 

Praqmatik məna sözün semantik strukturunu təşkil edən əlamətlərdən biri 

kimi ən çox emosional, ekspresiv-üslubi yük daşıması ilə səciyyələnir.(13, 77). 

Ləqəblərin qiymətləndirmə potensialının əsasında dayanan praqmatik faktorlar 

bunlardır: a) etnosentrizm; b) steorotipikləşdirmə; c) ayrı-ayrı sosial qruplara 

mənfi rəy, mənfi münasibət buna görə yaranır; c) verbal və qeyri-verbal 

davranışda fərqlənmə (etnik ləqəblər); d) hər hansı bir hadisəyə müsbət 

münasibət (ailə ləqəbi) (15). 

Bəzən müəyyən xalqa məxsus adlar, ləqəblər etnonimlərlə adlandırılır. 

Lakin Azərbaycan dilində işlənən bəzi ləqəbləri bizcə, etnonimlərlə 

eyniləşdirmək olmaz. E.Əhmədova doğru olaraq yazır:”Etnonim yaradıcılı-

ğında ləqəblərin bütün növlərindən deyil, ən çox tayfa, nəsil, ailə ləqəblərindən 

istifadə edildiyi müşahidə olunur. Belə antroetnonimlərin göstərilən növü tayfa 

başçısının və ya ailə, nəslin ulu babalarının, eləcə də kollektiv qrupların 

ləqəblərindən, daha doğrusu həm kollektiv, həm də fərdi ləqəblərdən 



 

Nərgiz Hacıyeva  
 

 44 

düzəldilir” (17, 73). Məsələn, F.Eyvazlının “Qaçaq Kərəm” əsərində belə 

ləqəb-etnonimlər işlədilir: Gülümcanların, Çəndirlinin, Mollazalların, Eyvazlı 

ocağının, Ağamalıların, Şükürlünün, Xalsaların, Babaxanların, Arıx 

evinin,...Məmişlinin, Dəlləklinin, Qara evinin köç arabaları bir-birinin ardınca 

düzülüb gəlirdi (34,134).Yuxuda görmüşdü ki, dükana iki cavan oğlan gəlib. 

Biri MüşələrinMəmmədidi, biri də Telli evininVəlisi(35, 285); Cılvaqların 

Camalı evlənirdi (34, 286); Nişan verilən yerə çatanda Yağvalıların 

Bayramınan rastlaşdıq (34, 321). 

18.Bəzən ləqəbləri uşaq folklorunun növlərindən olan cırnatmalarla 

eyniləşdirirlər. T.M.Kolyadiç yazır ki, görünür, məhz ləqəblərin emosional-

qiymətləndirmə xüsusiyyəti ləqəbləri yaratmışdır.  “Uşaq satirik lirika”sını 

tədqiq edən Q.S.Vinoqradovun göstərdiyi kimi (18, 435-449), T.M.Kolyadiç da  

qeyd edir ki, ləqəblər cırnatmalardan fərqli olaraq şəxs adında  əlavə epitet 

kimi işlənir, cırnatmalar isə müəyyən situasiyalarda işlənərək şəxs adlarında 

sabit yerə malik deyil (19).N.A.Rodina ləqəb-öcəşmələrdən danışarkən əlamət 

və assosiasiyalar əsasında yarananlara xarici və davranış əlamətlərini aid edir. 

O, adla öcəşmə arasında yaranan frazalarda qafiyə olduğunu  vəantroponimik 

ləqəblərdə paronimliyi də qeyd edir (20). Bizim fikrimizcə, Azərbaycan uşaq 

folklorunda işlənən cırnatmalardakı qafiyəli sözləri ləqəb adlandırmaq düzgün 

deyil. 

 Bəzi tədqiqatçılar demunitivləri, əzizləmə-kiçiltmə şəxs adlarını da ləqəb 

hesab edir. Bizim fikrimizcə, onların da müəyyən hissəsi, nitqdə artıq  ləqəb 

kimi sabitləşən demunitiv adlar ləqəb yerində işlənə bilər. A.V.Quznova da 

artıq müəyyən mərhələdən sonra əzizləmə-kiçiltmə adlarının ləqəb yerində 

işlənə bildiyini qeyd edir(4, 90). 

 Göründüyü kimi, bədii əsərlərdə ləqəblər çox müxtəlif üslubi məqsəd-

lərlə işlənərək emosionallığı artırır və əsərdəki adları  əlavə çalarlarla 

zənginləşdirir. 

Tədqiqatın aktuallığı. Son illərdə antroposentrik tədqiqatların, insanın 

şəxsi parametrlərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar şəxs adlarının, antroponimlərin 

dərindən tədqiq olunmasına diqqət artır. Köməkçi ad kateqoriyalarından olaraq 

ləqəblər antroponimik ad sistemində qeyri-rəsmi münasibətlə işlədilən adlardır. 

Şəxsiyyətin  əlavə identifikatorları kimi ləqəblər antroponimlər içərisində az 

tədqiq olunmuşdur. Ləqəblərin funksiyaları içərisində diferensiallaşdırma 

funksiyası əsas olaraq, ad daşıyıcısının xarakterik xüsusiyyətlərini göstərir və 

bu cəhətdən  apelyativlərə yaxınlaşır.Adlanmalar arasında məhz ləqəblərnəzəri 

cəhətdən ona görə az öyrənilmişdir ki,onlar şəxsin qeyri-rəsmi, əlavə 

identifikatorlarıdır və onların öyrənilməsi bir neçə aspektə görə  - ləqəblərin dil 

və sosial təbiətinin, ləqəblərin tarixi, fərdi və kollektiv ləqəblər, kommunikativ 

sistemdə insanın adlanmasında identifikasiya vasitələrinin sabitliyi, antrpo-

ponimik vasitələr sistemində ləqəblərin rolu, onların funksional parametrlərinin 
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tədqiqi maraqlı və perspektivlidir(3). 

 Ləqəblərin kommunikativ-praqmatik, koqnitiv-funksional xüsusiy-

yətləri, növləri, konnotasiya yaradaraq məcazlaşması barədə rus dilçiliyində 

geniş tədqiqatlar olsa da, Azərbaycan dilçiliyində  bu məsələ demək olar ki, 

öyrənilməmişdir və aktual olaraq qalır. Ləqəbləri koqnitiv-funksional cəhətdən 

tədqiq edənlər ləqəb leksikasının müxtəlif modelləri arxasında dayanan dərin 

prosesləri zamanı insanın ümumi koqnitiv imkanlarını üzə çıxarmağa imkan 

yaratdığını qeyd edirlər (21). 

Tədqiqatın əsas metodları. Ləqəblərin təhlilində tətbiq olunan əsas 

metodlar ənənəvi xarakter daşıyır. Məqalədə təsviri və müqayisəli metodlardan 

istifadə olunmuşdur. 

 Nəticə.Azərbaycan dilində  işlədilən  ləqəblər bədii ədəbiyyatda öz 

üslubi zənginliyi ilə seçilən köməkçi adlar olub, dilimizin ad sisteminin tarixən 

inkişafının izlənməsinə və hərtərəfli tədqiqinə  şərait  yaradan kateqoriyalar-

dandır. Ləqəblər həm tək,həm də antroponimlərlə birlikdə işlənərək müəyyən 

emosionallıq, ahəngdarlıq  yaradır,bədii surətlərin xarakterinin açılmasında 

mühüm rol oynayır. Bədii əsərlərin dilində işlədilən ləqəblər öz konnotativ və 

kommunikativ-praqmatik xüsusiyyəti ilə seçilir, bu ləqəblər müəyyən situasiya 

ilə əlaqədar adlanan adlardan, antroetnonimlərin bir hissəsindən, demu-

nitivlərdən, uşaq folklorunun janrlarındakı qafiyəli sözlərdən fərqlənir. 
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Xülasə 

 

Şeir sənəti tarixinin bütün dövrlərində şair sözü gözəllik qiyafəsində, 

yaraşıqlı libasda araya-ərsəyə gəlmiş, sözə təmənnasız xidmət edənlər sözü 

əbədiyyətə qovuşdurduqları üçün özləri də mənsub olduğu xalqın qəlbinə 

köçmüşlər. Şair kəlamı həmişə misilsiz mənəvi sərvət hesab olunmuşdur ki, 

buda şeir dilinin bədii imkanlarının tükənməzliyini təsdiq edir. Dil poeziyanın 

ilkin yaradıcılıq simasıdır. Bədii hadisələrə həqiqi sənət meyarları ilə yanaş-

mağın birinci şərti dil faktorundan, söz seçimindən asılıdır. Ədəbi təcrübə dönə-

dönə sübut etmişdir ki, söz duyumundan məhrum olanların nümunəvi poeziya 

yaratmaq cəhdləri heç bir səmərə verə bilmir. Başqa sözlərlə desək, şeir esteti-

kasının əsasları məhz sözdən istifadə meyarlarından asılılığı həmişə təsdiqlənir. 

Təcrübə göstərir ki, dilimizin lüğət tərkibindəki bütün sözlər kimi 

onomastik vahidlərinin misralara süzülüb canlı obraza keçid prosesi də poeziya 

hadisəsidir. Onomastik vahidlər şeir dilinin komponenti olaraq bütünlükdə bu 

hadisənin daşıyıcısı, poetik bir keyfiyyət halında meydana çıxması istiqamə-

tində ən tükənməz estetik güc mənbəyidir. 

Görkəmli bədii söz ustadı Hüseyn Kürdoğlunun şeir dilində üslubi fəallığı 

ilə diqqət çəkən coğrafi adların keyfiyyət halında miralarda təzahürü əyani 

formada belə bir fikri təsdiqləyir ki, poeziyada onomastik vahidlərin durğunluq 

vəziyyəti yoxdur. Burada hər bir onomastik vahid hərəkətdə olan sözdür. Onlar 

söz sənətkarının iç dünyasından, köksündən qopan duyğuları ifadə etməklə 

dinamizm qazanır, sənət amilinə çevrilərək şeir mətninin formalaşdırılmasında 

fəallıq göstərir. 

 

Açar sözlər: şeir, dil, onomastika, üslub, söz. 

 

Implementatıon of onomastıc units in poetry poety communıcatıon 

Summary 

The article deals with the main issues of the process of transforming of 

onomastic units into figurative words in the poetic language. Here, the 

possibility of creating onomastic units, based on concrete examples derived 

from Kurgoglu's poems, has been analyzed. The linguistic basis of the image 
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created by the onomastic units in the poetry language has been studied in a wide 

aesthetic system. The role of onomastic materials in poetic thinking in a certain 

direction in the activity of national sources and deep roots of poetic language 

was paid attention. 

Throughout the history of poetry, the word of the poet has come together 

in the form of beauty, in a beautiful dress, and those who do not obey the word 

have moved to the hearts of the people to whom they belong. The word of the 

poet has always been considered an invaluable spiritual resource, which 

confirms the inexhaustibility of the artistic possibilities of the poetic language. 

Language is the primary creative expression of poetry. The first condition for 

dealing with literary events with true art criteria depends on the language factor 

and the word choice. Literary experience has shown over and over that attempts 

to create exemplary poetry by those who have no sense of speech can produce 

no success. In other words, it is always confirmed that the basis of aesthetics of 

poetry depends on the criteria for using words. 

Experience shows that, like all words in a dictionary, the process of 

moving the onomastic units into the corpse is a phenomenon of poetry. 

Onomastic units, as a component of the language of poetry, are the carrier of 

this phenomenon, the most enduring source of aesthetic power in the form of a 

poetic quality. 

The quality of geographical names that draws attention to the poetry style 

of Hussein Kurdoglu, a well-known artistic master, illustrates the idea that 

mirrors in poetry have no stagnation state. Here is the word that every 

onomastic unit is in motion. They gain dynamism by expressing the emotion of 

the artist's inner world and heart, and become active in the formulation of the 

text of the poem. 

 

Key words: poem, language, onomastic, style, word 

 

Реализация ономастических единиц в поэзии поэтическoe отношение 

Резюме 

Статья посвящена основным вопросам процесса перевода слова 

стихотворения в образное слово ономастических единиц. Здесь 

ономастические единицы были проанализированы на основе конкретных 

примеров, взятых из стихотворений Г. Курудла. Изучена лингвистическая 

основа образа, созданного ономастическими единицами в поэтическом 

языке, в широкой эстетической системе, а также подчеркнута роль 

поэтического языка в поэтическом мышлении ономастических материалов 

в активизации национальных ресурсов, глубоких корней поэтического 

языка. 
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На протяжении всей истории поэзии слово поэта объединялось в 

форме красоты, в красивом платье, и те, кто не подчиняется слову, 

переместились в сердца людей, которым они принадлежат. Слово поэта 

всегда считалось бесценным духовным ресурсом, что подтверждает 

неисчерпаемость художественных возможностей поэтического языка. 

Язык является основным творческим выражением поэзии. Первое условие 

для работы с литературными событиями с истинными художественными 

критериями зависит от языкового фактора и выбора слова. Литературный 

опыт снова и снова показывает, что попытки создать образцовую поэзию 

теми, у кого нет чувства речи, не могут привести к успеху. Другими 

словами, всегда подтверждается, что основа эстетики поэзии зависит от 

критериев использования слов. 

Опыт показывает, что, как и все слова в словаре, процесс 

перемещения ономастических единиц в труп является феноменом поэзии. 

Ономастические единицы, как составная часть языка поэзии, являются 

носителем этого феномена, наиболее стойкого источника эстетической 

силы в форме поэтического качества. 

Качество географических названий, привлекающее внимание к 

поэтическому стилю известного художественного мастера Хусейна 

Курдоглу, иллюстрирует идею о том, что зеркала в поэзии не имеют 

состояния застоя. Каждое слово здесь является ономастическим словом. 

Они приобретают динамизм, выражая эмоции внутреннего мира и сердца 

художника, и становятся активными в формулировании текста 

стихотворения. 

 

Ключевые слова: поэзия, язык, ономастика, стиль, слово. 

 

      Annotasiya. Şeir sənəti tarixinin bütün dövrlərində şair sözü gözəllik 

qiyafəsində, yaraşıqlı libasda araya-ərsəyə gəlmiş, sözə təmənnasız xidmət 

edənlər sözü əbədiyyətə qovuşdurduqları üçün özləri də mənsub olduğu xalqın 

qəlbinə köçmüşlər. Şair kəlamı həmişə misilsiz mənəvi sərvət hesab 

olunmuşdur ki, buda şeir dilinin bədii imkanlarının tükənməzliyini təsdiq edir. 

Dil poeziyanın ilkin yaradıcılıq simasıdır. Bədii hadisələrə həqiqi sənət me-

yarları ilə yanaşmağın birinci şərti dil faktorundan, söz seçimindən asılıdır. 

Ədəbi təcrübə dönə-dönə sübut etmişdir ki, söz duyumundan məhrum olanların 

nümunəvi poeziya yaratmaq cəhdləri heç bir səmərə verə bilmir. Başqa sözlərlə 

desək, şeir estetikasının əsasları məhz sözdən istifadə meyarlarından asılılığı 

həmişə təsdiqlənir. 

 

        Giriş. Təcrübə göstərir ki, dilimizin lüğət tərkibindəki bütün sözlər kimi 

onomastik vahidlərinin misralara süzülüb canlı obraza keçid prosesi də poeziya 
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hadisəsidir. Onomastik vahidlər şeir dilinin komponenti olaraq bütünlükdə bu 

hadisənin daşıyıcısı, poetik bir keyfiyyət halında meydana çıxması 

istiqamətində ən tükənməz estetik güc mənbəyidir. 

Görkəmli bədii söz ustadı Hüseyn Kürdoğlunun şeir dilində üslubi fəallığı 

ilə diqqət çəkən coğrafi adların keyfiyyət halında miralarda təzahürü əyani 

formada belə bir fikri təsdiqləyir ki, poeziyada onomastik vahidlərin durğunluq 

vəziyyəti yoxdur. Burada hər bir onomastik vahid hərəkətdə olan sözdür. Onlar 

söz sənətkarının iç dünyasından, köksündən qopan duyğuları ifadə etməklə 

dinamizm qazanır, sənət amilinə çevrilərək şeir mətninin formalaşdırılmasında 

fəallıq göstərir. Məsələn: 

Ay aman, gözümdən, könlümdən yenə 

Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ keçir. 

Ziyarət, İşıqlı, Qırxqız, Mıxtökən, 

Gözəl Gəlinqaya, Dəlidağ keçir [5,7]. 

“Qarabağ”ın təkrarı, göründüyü kimi, şeir dili üçün çevik, rasional və 

təsirli ifadə üsuludur. Şairin eyni onomastik vahidi təkrarlanma səyləri daha 

artıq təsvir-tərənnüm obyektini təsirli lirik formada əks etdirmə bacarığı ilə 

əlamətdardır. Musiqi ahəngi ilə müşaiyət olunan təkrar dil rəvanlığının miq-

yasını genişləndirir, melodik səslənmənin vüsətinə təkan verir. Eyni onomastik 

vahidin təkrarı fikir bəzəyinə xidmət edən güclü poetik kateqoriya siqləti 

qazanır. Qarabağla bağlı coğrafi adların eyni bənddə sadalanması isə dilin vokal 

xüsusiyyətlərini, ritm və intonasiya zənginliklərini aparıcı mövqeyə qaldırır, 

ahəngdar melodika fonunda tərənnüm obyektinə poetik təhlil obyektinə çevirir. 

Onomastik vahidlərlə ifadə olunmuş cümlə üzvlərinin həmcinsliyini intensiv-

ləşdirmək yolu ilə poetikləşdirmək H.Kürdoğlu üslubunda özünəməxsus 

çalarlarla meydana çıxır, bədii fikrin dəyərli ifadə vasitəsi kimi öz poetik 

orijinallığını təmin edir. 

Xaqani Şirvani, Mücir, Fələki, 

Şeir bağı salıb, inci götürmüş. 

Nizami Gəncədən bir günəş kimi 

Doğmuş, gündoğana şöhrət gətirmiş. 

Alimi, şairi sevir Urmiya, 

Zərdüştün vətəni mehmannəvisdir. [5, 266] 

Bu nümunədəki şəxs adları da, coğrafi adlar da fikrin tutumlu təqdi-

matından ötrü bədii təəssüratın bütün güşələrinə işıq salır, obrazlı təfəkkürün 

işığında müəllif tarixi reallıqları bütün incəlikləri ilə poetik biçimdə fırçaya alır. 

H.Kürdoğlunun onomastik vahidlərdən təşkil olunmuş həmcins üzvlərdən 

istifadə ölçüsü genişdir; onun kəmiyyətcə çoxluğu yaratdığı keyfiyyət 

dərəcəsinə uyğundur. Ümumiyyətlə, həmcins onomastik vahidlər şeirin bədii 

sintaksisində aparıcı mövqedədir. Tekstoloji müşahidələr belə bir təkzibolun-

maz faktı üzə çıxarır ki, nəsr və dramaturgiya ilə qarşılaşdırmada onomastik 
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həmcins üzvlərin işlənmə nisbəti şeirin xeyrinədir. Aşağıdakı nümunə 

timsalında belə aşkarlıq hasil olur ki, şeir dilinə sadalanan onomastik vahidlərin 

nüfuzu məhdud çərçivə daxilində yox, geniş kontekst miqyasındadır və bu 

genişlik həmcinslik təşkil edən xüsusi adların üslubi vəzifəsi ilə üst-üstə düşür. 

“Vətəndaş” şeirindən bir parçaya diqqət yetirək: 

Neçə min ildirsə xalqımın yaşı, 

O qədər zamanın vətəndaşıyam. 

Göy yaylağım oldu dağların başı 

Şirvanın,Muğanın vətəndaşıyam. 

 

Xan Arazın oğlu, gah Kürün oğlu, 

O Qorqudozanın, o Qoç Koroğlu, 

Yerlərə yaraşıq, göylərə bağlı 

Nə qədər dastanın vətəndaşıyam. 

 

Savalan,Dəlidağ,İşıqlı, Qırxqız, 

Çiynindən paylayır günəş, ay, ulduz. 

Dənizim, çayım da yaşamaz onsuz. 

Mən Azəristanın vətəndaşıyam. 

 

Gərək Nizamiyə dünya baş əyə, 

Şeir qürurlandı Füzuli deyə, 

Bu yerdə zəkalar ucaldı göyə 

Mən elmin-ürfanın vətəndaşıyam. [5, 10] 

Diqqət yetirildikdə aydın olur ki, onomastik vahidlərin sıxlığı və tündlüyü 

ilə yaranan ifadə formasını müəyyənləşdirən amil bədii məzmundur. Şeirin 

ideya məzmununun açılmasına yönəldilmiş onomastik vahidlər konkret 

mündəricəni, psixoloji vəziyyəti canlandırmaq qayəsinə tabedir. Bu səbəbdən 

də onlar şeir dilinin təsvir və ifadə tərzinə təravət və rəngarənglik gətirir [3, 79], 

müxtəlif üslubi vasitələrin eyni mətn daxilində kəsişib çulğalaşmasına yol açır. 

Güclü vurğu altında deyilib ritmin güclənməsinə xidmət edən həmin xüsusi 

adların ayrılıqda misra siqləti kəsbetmə qabiliyyəti də vardır ki, bədii nitq öz 

qüvvə və kəsərini ondan alır. 

Şeir dili canlı ünsiyyət dilinin dərin qatlarına nüfuz etdikcə onomastik 

vahidlər, xüsusilə antroponimlər də fəallaşır və təbii haldır ki, deyim tərzində 

milli kolorit də güclənir. Daha effektli ahəngdarlıq və üslubi gözəllik yaratmaq 

naminə onomastik vahidlər bədii qayə ilə öz arasında daxili vəhdətə nail olmaq 

üçün eyni sintaktik quruluş daxilində işlənirlər. Bu da fikrin dürüst ifadəsi ilə 

yanaşı, deyim tərzinə xüsusi dolğunluq, tutumluluq qazandırır: 

Atam Koroğlu dağı, 

Telli Nigar oylağı, 
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Çağla Həcər bulağı 

Sən mənim vətənimsən [6, 71] 

Onomastik vahidlərin yaratdığı koloritli təsvirin əhəmiyyətindən söhbət açmağa 

ehtiyac yoxdur. Şeir dilini antroponim, toponim, hidronim və digər onomastik 

vahidlərin emosional-ekspressiv xassəsindən təcrid etməyin mümkünsüzlüyünü 

nəzərdən qaçırmadan belə düşünmək olar ki, şeirdə onomastik leksikanın 

fəallığı daimi üslubi prosesdir. Şeir dilinin obrazlı məntiqi tələb edir ki, mətnin 

üslubi məna tutumu xüsusi adların işlənmə tezliyini tənzimləyir və fikrin 

maksimum aydınlığına xidmət etdirir. Buna görə də şeirdə onomastik vahidlərin 

kəmiyyət məhdudiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Şeirin poetik 

tələbini ödəmək baxımından bu məsələyə yanaşıldıqda onomastik leksikanın 

hüdudlarının genişləndirilməsinə haqq qazandırmaq olur, üslubi tələb 

onomastik vahidlərin şeir mətninə daxil etmə meyarı kimi çıxış edir. Fikrimiz 

predmetsiz olmasın deyə “Astara-Urmiya yolu” adlı şeirin bir fraqmentinə 

nəzər salaq: 

Çıxırıq yolları, budur Ərdəbil, 

Savalan ucadır, zirvəsi dümağ. 

Qurub ziyasında gülür elə bil. 

Dağların sultanı bu möhtəşəm dağ. 

Şeyx Səfinin yurdu, Vətən şöhrəti 

Fikrimdə İsmayıl qılınc oynadır. 

Dünyaya səs saldı onun qüdrəti 

O şanlı günlərə tarix aynadır. 

... Dan üzü, Urmiya, işığa bir bax, 

Yanır Avestanın sətirləri tək. [5, 262] 

Poetik qənaətləri əhatəli təsviretmə istəyindən asılı olaraq onomastik 

vahidlərin kəmiyyət artımı özünü onda göstərir ki, təfsilat şəxsi adların köməyi 

ilə aydınlıq tapsa, onomastik vahidlər aparıcı mövqeyə qalxır. Belə hallarda 

geniş assosiativ-metaforik laylar da fəallaşır. Beləliklə, bədii təsvir obyetinin 

tutumlu çərçivədə təcəssümünə nail olmaq üçün, obrazı tam aydınlığı və 

dolğunluğu ilə oxucu təsəvvüründə canlandırmaqdan ötrü söz sənətkarı 

tərəfindən onomastik vahidlərin genişləndirilməsi lirik təhkiyə və tərənnümün 

yaratdığı bədii ab-havanın incə cizgilərini ön plana çəkir, həmin cizgilər öz 

tutumluluğu ilə düşüncə axarına hopdurur. 

Adi danışıq və ünsiyyət funksiyasından fərqli olaraq onomastik vahidlər 

bədii yaradıcılığın materialı olaraq öz daxili semantikasında böyük və cazibəli 

əsrarəngsizliklər gizlədir, ifadəlilik potensiallığı gözlənilməz bədii-estetik 

icadlar üçün həmişə etibarlı bünövrə, qüdrətli özül rolunu oynayır. Onların 

bədii təsvir və ifadə vasitəsi vəzifəsinin icrası zamanı yeni-yeni üslubi çalarlarla 

təzahürü spesifik qanunauyğunluqlarla şərtlənir. Söz ustadının istedad dərəcə-

sindən estetik dünyabaxışından, söz üzərindəki düşüncələrinin səmərəliliyindən 



 

Hüseynov Məhərrəm 
 

 54 

asılı olaraq özünü müxtəlif üslubi məziyyətlərlə göstərə bilir. Onomastik 

vahidlərin məcazlaşdırılması və bədii təsvir vasitələrinin yaranmasında fəal 

iştirakı bunun ən bariz nümunəsidir. 

H.Kürdoğlu onomastik vahidin semantik mütəhərrikliyindən məharətlə 

istifadə edərək gözlənilməz üslubi rənglərlə təzahür etdirmişdir. Onun qələmi 

ilə onomastik vahidlər mətn mühitində öz lazımi yerinə düşəndə semantik 

imkanları hərəkətə gəlir, uğurlu deyim qəliblərində canlanan obrazların estetik 

tutumu genişlənir. Epitet, bənzətmə, metafora, sineqdoxa, metonimiya və s. 

bədii təsvir vasitələrinin formalaşdırılmasında fəallıq göstərən onomastik 

vahidlər poetik kəşf təəssüratları yaradır, bədiiləşdirmə prosesinin fəal 

iştirakçısı olur: 

Dünya Kərəm dünya, Lələ dünyadır, 

Dərdi belimizdə şələ dünyadır. 

İçəridə beşik, qapıda tabut, 

Həm elə, həm də ki, belə dünyadır [5, 351] 

Həkəri qəzəblə çoşub-çağlayır, 

Kimsəsiz çeşmələr camaq bağlayır. 

Qarqarın fəryadı düşür dağlara 

Gör daşdan, qayadan nə sayaq keçir [5,7] 

Antroponimlərdən epitet, hidronimlərdən metafora qismində istifadə 

göstərir ki, poeziya dilində onomastik vahidlər ancaq işarələrin şərti forması 

olaraq məhdudlaşmır, onlar özündən yeni və rəngarəng üslubi çalarlar da 

şüalandırır. Ona görə də dilin nəhəng vahidləri içərisində onun yerini təyin et-

mək, ən ümdəsi isə onun bədii düşüncəyə təsirini lazımi səviyyədə dəyər-

ləndirmək xüsusi filoloji fəhm tələb edir. 

Onomastik vahidlərin məcazi sözə çevrilməsi, onun bədii təsvir və 

ifadəlilik vaitəsi gerçəkliyin inikası və obrazlı qavranılmasına xidmət edir. Ono-

mastik leksikadan obraza keçid şeirin linqvistik təşkili prinsipləri çərçivəsində 

dil materiallarının müəyyən vəhdəti daxilində həyata keçirilir. Aşağıdakı 

nümunələrdən görmək olur ki, həyat materialları, fikir və düşüncələrin, hiss-

həyəcanların hamısı onomastik vahidlərdə də təcəssüm olunur. Metonimiya və 

sineqdoxaya çevrilmiş onomastik leksikanın daxili dinamikasında, onların bir-

biri ilə qarşılıqlı bağlılığında və vahid məqsədə istiqamətləndirilməsində özünü 

birüzə verir. Poetik mündəricənin bütövlüyünün təmin olunmasında aparıcı 

mövqedə dayanır. 

Bu kaman, bu şeir ağladır məni, 

Öz dərdini deyir, ağladır məni, 

Şubert də, Motsart da heyran eyləyir, 

Ancaq ki, Üzeyir ağladır məni. [6, 144] 
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Kimlər ayaqladı namusu, arı, 

Dustaqdır Koroğlu, Nəbi diyarı. 

Zakir haraylayır mərd oğulları 

Meydana çiynində yar-yaraq keçir [5, 7] 

Kitab təşnəsidir təbrizli Fatma, 

Göndər Ələsgəri, Vaqifi deyir. 

Dilində nə qədər şirindir şeir [5, 275] 

Göründüyü kimi, dilin müxtəlif leksik yarusları, o cümlədən onomastik 

vahidlər şeir misralarında üslubi təmasda, poetik tamın bütün komponentləri ilə 

ahəngdar şəkildə çulğaşır. Ən əsas meyar onomastik vahidin şeirdə bədii 

mətləbin uğurlu ifadə vasitəsinə çevrilə bilməsi və bədii ifadə üsulları içərisində 

yer tutma qabiliyyətinə yiyələnməsidir. 

Onomastik vahidlərin məcazlaşdırılması üslubi keyfiyyətdir. Sənətkarın 

yaradıcılıq qayəsi onun poetik təfəkkürünü əyaniləşdirən obrazlarında – obrazlı 

onomastik vahidin siqlətindədir. Onomastik vahid əsasında yaradılan məcazi 

sözün əmələ gətirdiyi obrazlılıq şeirdə əyaniliyin maksimum dərəcəsinə nail 

olmaq istəyinin məhsuludur. H.Kürdoğlunun qələmində məcazlaşan onomastik 

vahidin uğuru onun yeniliyindədir. Yenilik meyarı isə sənətkarın onomastik 

vahidin poetik mahiyyətinə nüfuzu və onun dərinliklərindəki obrazlı rəngləri 

aşkarlamaq istedadıdır. Aşağıdakı nümunələrdə olduğu kimi: 

Ac tülkünün mişarından qorxmuram, 

Lal suların daşarından qorxmuram. 

Canım olsa Əzrayılın haqqı var 

Əzrayılın oxşarından qorxuram. [5, 471] 

 

Laçının, Qarabağın həsrətindən yanıram, 

Məni söndürə bilməz Dəclə də, Nil də gəlsə. [5, 480] 

Beləliklə, onomastik vahidlərin bədiilik siması onların konkret bədii 

qayəni nə səviyyədə əks etdirməsi və estetik təsiri ilə ölçüyə gəlir. Bütün 

hallarda bir məziyyət aparıcıdır: onomastik vahidlərin iştirakı ilə yaradılan 

obrazlı düşüncə qayəyə müvafiqdirsə, təbii və cazibəlidir. Belə olduqda onlar 

təsvir-tərənnüm obyekti haqqında dolğun təsəvvür yaradır, bədii nitq mühitinə 

ekspressivlik gətirir və mətnin poetik ab-havasına uyğunlaşır. 

H.Kürdoğlunun qələmində onomastik vahidlərin yaratdığı kiçik bir cizgi 

də vacib təfsilata keçə bilir. Onomastik leksikanın yaratdığı üslubi şəraitdə 

təsvir obyektini yüksək ideya-estetik səviyyədən, idraki-fəlsəfi baxış 

zirvəsindən canlandırmaq zərurətini reallaşdırır. 

Aktuallıq: Təcrübə göstərir ki, dilimizin lüğət tərkibindəki bütün sözlər 

kimi onomastik vahidlərinin misralara süzülüb canlı obraza keçid prosesi də 

poeziya hadisəsidir. Onomastik vahidlər şeir dilinin komponenti olaraq 



 

Hüseynov Məhərrəm 
 

 56 

bütünlükdə bu hadisənin daşıyıcısı, poetik bir keyfiyyət halında meydana 

çıxması istiqamətində ən tükənməz estetik güc mənbəyidir. 

Görkəmli bədii söz ustadı Hüseyn Kürdoğlunun şeir dilində üslubi fəallığı 

ilə diqqət çəkən coğrafi adların keyfiyyət halında misralarda təzahürü əyani 

formada belə bir fikri təsdiqləyir ki, poeziyada onomastik vahidlərin durğunluq 

vəziyyəti yoxdur. Burada hər bir onomastik vahid hərəkətdə olan sözdür. Onlar 

söz sənətkarının iç dünyasından, köksündən qopan duyğuları ifadə etməklə 

dinamizm qazanır, sənət amilinə çevrilərək şeir mətninin formalaşdırılmasında 

fəallıq göstərir. Bunu nümunələr əsasında isbat etmək mümkündür. 

Tədqiqat işinin metodları: Hüseyn Kürdoğlunun şeir dilində üslubi 

fəallığı ilə diqqət çəkən coğrafi adların keyfiyyət halında misralarda 

təzahürünün tədqiqi zamanı biz, əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırmalı metoddan, 

statistik, areal və üslubi metodlardan istifadə edilmişdir. 

Nəticə:Beləliklə, onomastik vahidlərin bədiilik siması onların konkret 

bədii qayəni nə səviyyədə əks etdirməsi və estetik təsiri ilə ölçüyə gəlir. Bütün 

hallarda bir məziyyət aparıcıdır: onomastik vahidlərin iştirakı ilə yaradılan 

obrazlı düşüncə qayəyə müvafiqdirsə, təbii və cazibəlidir. Belə olduqda onlar 

təsvir-tərənnüm obyekti haqqında dolğun təsəvvür yaradır, bədii nitq mühitinə 

ekspressivlik gətirir və mətnin poetik ab-havasına uyğunlaşır. 

H.Kürdoğlunun qələmində onomastik vahidlərin yaratdığı kiçik bir cizgi 

də vacib təfsilata keçə bilir. Onomastik leksikanın yaratdığı üslubi şəraitdə 

təsvir obyektini yüksək ideya-estetik səviyyədən, idraki-fəlsəfi baxış 

zirvəsindən canlandırmaq zərurətini reallaşdırır. 
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XÜLASƏ 

Azərbaycan onomastikasında toponimlərin tədqiqi çox qədimdir. Belə ki, 

Azərbaycan torpağında mövcud olan şəhər, rayon, kənd, oba və digər yaşayış 

məntəqə adları hələ qədim dövrdən türk, ərəb, fars, gürcü, alban və s. 

mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Qədim tariхçi və coğrafiyaşünasların, səyyah-

ların gündəlikləri (səyahətnamələr) olduqca önəmlidir, Strabonun “Coğra-

fiya”sı, Hеradotun “Tariх”i toponimiya üçün olduqca lazımlı qaynaqlardır. 

Elmin bu sahəsi ilə məşğul olan tədqiqatçı alimlərimizin bəziləri həmin 

mənbələri axtarıb tapmış, mənbələrin üzərində linqvistika, tarix, coğrafiya 

baxımından elmi-tədqiqat işləri aparmış və bu mənbələrin bir qismini rus dilinə 

tərcümə etmişlər.  

Azərbaycan xalqının yetmiş ildən də artıq Rusiya imperiyasının əsarəti 

altında olduğunu 195 nəzərə alsaq, belə mənbələrin məhz rus dilinə tərcümə 

olunmasının təbii bir proses olduğunu görərik. Belə alimlərimizdən biri olan 

Z.Bünyadovun xidmətləri Azərbaycan xalqı, dili, tarixi, coğrafiyası üçün 

əvəzsizdir. Z.Bünyadov XIV-XV əsr coğrafiyaşünası Əbd ər-Rəşid əl-

Bakuvinin “Kitab təlxis əl-əsər və əcaib əl-məlik əl-qəhhar”, Əhməd ibn-Əsəm 

əl-Kufinin, Ibrahim Əfəndinin, Yakut əl-Həməvinin, Şihab əd-Din Muhəmməd 

əl-Nəsəvinin əsərlərini tərcümə etməklə Azərbaycan elminə möhtəşəm töhvələr  

vermişdir. Həmin mənbələrdə Azərbaycan, Arran, Samur, Qazax, Muğan, 

Bakuya, Xəzər, Dərbənd, Şirvan, Bəzz, Tatarlar ölkəsi haqqında məhz həmin 

dövrün toponimik və etnonimik məlumatları verilmişdir. Bu sahədə XVIII-XIX 

əsr məşhur Azərbaycan coğrafiyaşünası Hacı Şirvaninin (1780-1838) böyük 

xidmətləri olmuşdur. N.Kərimov ”Qırx il səyahətdə” (131) kitabını nəşr 

еtməklə Azərbaycan elminə H.Şirvaninin fars dilində yazdığı elmi əsər 

haqqında gеniş məlumat vеrmişdir.  

H.Z.Şirvani “Bustanus səyyahı” adlı əsərində Azərbaycanın bir sıra 

toponimləri – Azərbaycan, Bakı, Arran, Şirvan və s. tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

H.Z.Şirvani nəinki müxtəlif toponimlərə həm tədqiqatçı kimi yanaşmış, həm də 

toponimlərlə bağlı xalq etimologiyaları haqqında məlumatlar vermiş və 

müəyyən nəticələrə gəlmişdir. XIX əsr görkəmli Azərbaycan tarixçisi Abbas-

qulu ağa Bakıxanov isə fərqli olaraq daha çox sayda etnonimlər, toponimlər 

haqqında məlumat verməklə yanaşı, həm də onların izahına dair müəyyən 
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fikirlər söyləmişdir. O, Şirvan, Qəbələ, Şamaxı, Alpan, Qaspi, Zığ və digər 

toponimlərin etimoloji izahını verməyə çalışmışdır. Klassik aşıq poeziyasında 

müxtəlif xarakterli, müxtəlif növlü onomastik vahidlərin üslubi xarakterinin 

öyrənilməsi Müasir Azərbaycan dilçiliynin aktual problemlərindəndir. 

Açar sözlər: aşıq, dastan, onomastika, toponim, oykonim 

 

STYLISTIC CHARACTERISTICS OF TOPONYMS IN ASHUK 

POETRY 

SUMMARY 

The study of toponyms in Azerbaijani onomastics is very old. Thus, the 

names of cities, districts, villages, regions and other settlements that exist on the 

Azerbaijani land still exist since ancient times: Turkish, Arabic, Persian, 

Georgian, Albanian and so on. sources. The diaries of ancient historians and 

geographers, travelers are very important, and the "Geography" of Strabo, the 

"History" of Herradot is a very important resource for toponymy. Some of our 

scholars engaged in this field of science have searched for these sources, have 

done research on the sources of linguistics, history, and geography, and 

translated some of them into Russian. 

Given that the Azerbaijani people have been under the siege of the 

Russian Empire for over seventy years, we see that translating such sources into 

Russian is a natural process. The services of one of our scientists, Z. Bunyadov, 

are invaluable to the Azerbaijani people, language, history and geography. Z. 

Bunyadov "The Book Recitation of Al-Rashid al-Bakouwi" Religion has made 

great contributions to Azerbaijani science by translating the works of 

Muhammad al-Nasawi. These sources give toponymic and ethnonymic 

information about Azerbaijan, Arran, Samur, Gazakh, Mugan, Baku, Caspian, 

Derbent, Shirvan, Baz and Tatar. Haji Shirvani (1780-1838), a prominent 

Azerbaijani geographer of the 18th and 19th centuries, served in this area. 

N.Karimov has published the book "Forty Years in Travel" (131), which gives 

the Azerbaijani scientist information about the scientific work written by H. 

Shirvani in Persian. 

Studying the classic character of the classic ashug poetry, the 

characteristic nature of different types of onomastic units is one of the actual 

problems of contemporary Azerbaijani linguistics. Examples of the use of 

onomastic units give grounds to say. The ashug poetry, the ashug poetry, the 

main source of our mother tongue and national artistic thinking, is an 

invaluable, rich source of language in all aspects of linguistics. The study of our 

mother tongue without thorough examination of these examples can not be fully 

considered. 

Key words: ashug, saga, onomastic, toponymy, oykhonymy 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПОНИМОВ В 

АШУКСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

РЕЗЮМЕ 

Изучение топонимов в азербайджанской ономастике очень древнее. 

Таким образом, названия городов, районов, сел, районов и других 

населенных пунктов, которые существуют на азербайджанской земле, 

существуют еще с древних времен: турецкие, арабские, персидские, 

грузинские, албанские и так далее. Отраженные источники. Дневники 

древних историков и географов, путешественников очень важны, а 

«География» Страбона, «История» Эррадота является очень важным 

ресурсом для топонимики. Некоторые из наших ученых, занятых в этой 

области науки, искали эти источники, провели исследования источников 

лингвистики, истории и географии и перевели некоторые из них на 

русский язык. 

Учитывая, что азербайджанский народ находился в осаде 

Российской империи более семидесяти лет, мы видим, что перевод таких 

источников на русский язык является естественным процессом. Услуги 

одного из наших ученых, З. Буньядова, бесценны для азербайджанского 

народа, языка, истории и географии. З. Буньядов "Книжная декламация 

Аль-Рашид Аль-Бакуви" Религия внесла большой вклад в азер-

байджанскую науку, переведя произведения Мухаммеда ан-Насави. Эти 

источники дают топонимическую и этнонимическую информацию об 

Азербайджане, Арране, Самуре, Газахе, Мугане, Баку, Каспии, Дербенте, 

Ширване, Базе и Татарах. Гаджи Ширвани (1780-1838), выдающийся 

азербайджанский географ XVIII и XIX веков, служил в этой области. 

Н.Каримов опубликовал книгу «Сорок лет в путешествии» (131), в 

которой азербайджанский ученый дает информацию о научной работе Г. 

Ширвани на персидском языке. 

Книга Г.З. Ширвани "Путешественник Бустана" содержит ряд 

топонимов Азербайджана - Азербайджан, Баку, Арран, Ширван и другие. 

участвует в исследованиях. Изучая разнообразный характер различных 

типов ономастических единиц в классической ашугской поэзии, является 

одной из актуальных проблем современного азербайджанского языкоз-

нания. Примеры использования ономастическихединиц дают основания 

говорить о том, чтоашугская поэзия, ашугские стихи, это основной 

источник нашего родного языка, национального художественного 

мышления и являются бесценным, богатым источником языка во всех 

аспектах лингвистики. Изучение нашего родного языка без тщательного 

изучения этих примеров не может быть полностью рассмотрено. 

Ключевые слова: ашуг, сага, ономастика, топоним, ойконим 
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ANNOTASİYA 

Azərbaycan onomastikasında toponimlərin tədqiqi çox qədimdir. Belə ki, 

Azərbaycan torpağında mövcud olan şəhər, rayon, kənd, oba və digər yaşayış 

məntəqə adları hələ qədim dövrdən türk, ərəb, fars, gürcü, alban və s. mənbə-

lərdə öz əksini tapmışdır. Qədim tariхçi və coğrafiyaşünasların, səyyahların 

gündəlikləri (səyahətnamələr) olduqca önəmlidir, Strabonun “Coğrafiya”sı, 

Hеradotun “Tariх”i toponimiya üçün olduqca lazımlı qaynaqlardır. Elmin bu 

sahəsi ilə məşğul olan tədqiqatçı alimlərimizin bəziləri həmin mənbələri axtarıb 

tapmış, mənbələrin üzərində linqvistika, tarix, coğrafiya baxımından elmi-

tədqiqat işləri aparmış və bu mənbələrin bir qismini rus dilinə tərcümə etmişlər.  

Klassik aşıq poeziyasında müxtəlif xarakterli, müxtəlif növlü onomastik 

vahidlərin üslubi xarakterinin öyrənilməsi Müasir Azərbaycan dilçiliynin aktual 

problemlərindəndir. Onomastik vahidlərin işlədilməsinə dair nümunələr onu 

deməyə əsas verir ki, ana dilimizin və milli  bədii təfəkkürümüzün əsas mənbə-

lərindən olan aşıq poeziyası, aşıq şeiri dilçiliyin bütün istiqamətləri baxımından 

əvəzolunmaz, zəngin dil xüsusiyyətlərinə malik olan mənbədir. Bu nümunələri 

hərtərəfli araşdırmadan ana dilimizin tədqiqini tam hesab etmək olmaz. 

 

GİRİŞ: 

Azərbaycan xalqının yetmiş ildən də artıq Rusiya imperiyasının əsarəti 

altında olduğunu 195 nəzərə alsaq, belə mənbələrin məhz rus dilinə tərcümə 

olunmasının təbii bir proses olduğunu görərik. Belə alimlərimizdən biri olan 

Z.Bünyadovun xidmətləri Azərbaycan xalqı, dili, tarixi, coğrafiyası üçün əvəz-

sizdir. Z.Bünyadov XIV-XV əsr coğrafiyaşünası Əbd ər-Rəşid əl-Bakuvinin 

“Kitab təlxis əl-əsər və əcaib əl-məlik əl-qəhhar”, Əhməd ibn-Əsəm əl-Kufinin, 

Ibrahim Əfəndinin, Yakut əl-Həməvinin, Şihab əd-Din Muhəmməd əl-

Nəsəvinin əsərlərini tərcümə etməklə Azərbaycan elminə möhtəşəm töhvələr  

vermişdir. Həmin mənbələrdə Azərbaycan, Arran, Samur, Qazax, Muğan, 

Bakuya, Xəzər, Dərbənd, Şirvan, Bəzz, Tatarlar ölkəsi haqqında məhz həmin 

dövrün toponimik və etnonimik məlumatları verilmişdir. Bu sahədə XVIII-XIX 

əsr məşhur Azərbaycan coğrafiyaşünası Hacı Şirvaninin (1780-1838) böyük 

xidmətləri olmuşdur. N.Kərimov ”Qırx il səyahətdə” (131) kitabını nəşr 

еtməklə Azərbaycan elminə H.Şirvaninin fars dilində yazdığı elmi əsər 

haqqında gеniş məlumat vеrmişdir.  

H.Z.Şirvani “Bustanus səyyahı” adlı əsərində Azərbaycanın bir sıra 

toponimləri – Azərbaycan, Bakı, Arran, Şirvan və s. tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

H.Z.Şirvani nəinki müxtəlif toponimlərə həm tədqiqatçı kimi yanaşmış, həm də 

toponimlərlə bağlı xalq etimologiyaları haqqında məlumatlar vermiş və 

müəyyən nəticələrə gəlmişdir. XIX əsr görkəmli Azərbaycan tarixçisi Abbas-

qulu ağa Bakıxanov isə fərqli olaraq daha çox sayda etnonimlər, toponimlər 

haqqında məlumat verməklə yanaşı, həm də onların izahına dair müəyyən 
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fikirlər söyləmişdir. O, Şirvan, Qəbələ, Şamaxı, Alpan, Qaspi, Zığ və digər 

toponimlərin etimoloji izahını verməyə çalışmışdır.  

ХХ əsrdə onomastikanın bir bölməsi olan toponimlər haqqında hərtərəfli 

araşdırmalar aparılmış, bir çoх toponimlərin yaranma tariхi, mənşəyi, tərkibi 

izah еdilmişdir. Toponimist alimlərdən B.Budaqov, R.Yüzbaşov, Q.Qеybul-

layеv, Q.Məşədiyеv, S.Mollazadə, T.Əhmədov, R.Еyvazova, Е.Nuriyеv, 

S.Aşurbəyli, I.Bayramov, N.Əsgərov, Y.Yusifov, N.Bəndəliyеv, Х.Cabbarov, 

Ç.Mirzəzadə, G.Aхundova, R.Əliyеva, R.Хalıqova, Е.Abışov, T.Baхşalıyеva, 

İ.Cəfərsoylu və başqaları Azərbaycan хalqının tariхi kеçmişindən хəbər vеrən 

coğrafi adları toplamış, mövcud tariхi və dil faktları əsasında araşdırmalar 

apararaq dəyərli fikirlər söyləmişlər. 

Toponimlərin digər linqvistik və ekstralinqvistik cəhətləri ilə yanaşı, 

stilistik xüsusiyyətləri dədiqqəti cəlb edir. Bu cəhətdən də Azərbaycan dilçili-

yində saysız araşdırmalar aparılmış, bir çox şair və yazıçılarımızın bədii yaradı-

cılığında toponimik vahidlərin üslubi cəhətləri öyrənilmiş, təsnifat aparılmışdır. 

M.S.Ordubadinin, S.Rəhimovun, M.Hüseynin, İ.Şıxlının, S.Vurğunun, 

M.Cəlalın və başqalarının yaradıcılığı bu qəbildəndir. Biz bu məqalədə xalq 

yaradıcılığında işlənmiş yer-yurd adlarının bəzi üslubi cəhətlərinə diqqət 

yetirmək istəyirik. Bu sırada aşıq şeiri əsas yerlərdən birini tutur. Çünki yer-

yurd adları aşıq şeirində işlənmiş onomovahidlərin ən mühüm qollarından birini 

təşkil edir. Bu, ilk növbədə, onunla əlaqədardır ki, tarixən aşıqlar, ozanlar bir 

yerdə oturmamış, diyar-diyar gəzmiş, məclislər düzənləmiş, dastanlar qoşmuş, 

ustadnamələr söyləmiş, həm tərbiyə etmiş, həm də öz sevgi hekayələrini dilə 

gətirmişlər. Buna görə də aşıq şeirində məkanlar həm ölkəmizin müxtəlif kənd 

və şəhərləri, həm də xarici ölkələrin əraziləri olmaqla, olduqca rəngarəngdir. 

Xarici ölkələr isə yazıldığı dövrü nəzərə almaqla deyə bilərik ki, əsasən, 

müsəlman-Şərq ölkələrinin əraziləri olmuşdur. 

Mövzu rəngarəngliyi ilə seçilən bayatılarımızda Bütöv Azərbaycanın 

geniş coğrafiyasının əks olunduğunun şahidi oluruq. Məsələn; 

Əziziyəm, Gəncəvar, 

Şəki, Şirvan, Gəncəvar, 

Yaryardanayrılsa da,  

Məhəbbətölüncəvar (6.s.88). 

Diqqət yetirsək, bir bənddən ibarət olan bu bayatıda Azərbaycanın üç 

böyük, tarixi məkanının adı şəkilmişdir. 

Ağ dəvə düzdə qaldı, 

Yükü Təbrizdə qaldı, 

Oğlanı dərd apardı, 

Dərmanı qızda qaldı. 

Azərbaycan ağız ədəbiyyatının xüsusi qolunu təşkil edən aşıq şeirində də 

aşıqlar müxtəlif məkanların adlarını əsərlərində işlədərkən yuxarıda qeyd 
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etdiyimiz kimi, həm ölkə ərazisində, həm də ölkəmizdən kənarda olan 

məkanlara üz tutmuşlar. Məsələn; 

1) Aşıq Qurbani: Gəncə şəhərində Ziyadxanın qızı, 

Qurbanini oda salan Pəridi, -misralarında həm məkanla bağlı məlumat 

vermiş, həm də tarixi faktları: Gəncə xanı Ziyadxan, onun qızı haqqında 

informasiyanı çatdırmağa nail olmuşdur. 

2) Aşıq Abbas Tufarqanlı: Səninlə gəzirdik Təbrizdə bağı, 

Sinəmə çəkirsən dağ üstdən dağı, -misralarında yenə Azərbaycanın tarixi 

torpaqları olan, qədim, gözəl paytaxt şəhərimiz Təbrizi xatırlatmışdır. 

Azərbaycanda yüksək inkişaf tempinə malik olan aşıq yaradıcılığı bəzən 

bölgələr üzrə də təsnifatlandırılmış, Gədəbəy aşıqları, Şəmkiraşıqları, Təbri-

zaşıqları, Salyanaşıqlarıvə s. kimi adlandırılmışdır. Onların da böyük bir qismi, 

əsaən, kəndlərdə, əyalətlərdə yaşamış, elat həyatı ilə bağlı olmuşlar. Ona görə 

də aşıqların yaradıcılığında ayrı-ayrı kəndlərin, obaların adları da öz ifadəsini 

tapmışdır. Məsəllən; 

Aşıq Ələsgər:     

1) Dəli Alının vəsfini 

      Yazmışam dastana, deyin. 

      AddayınŞahtaxtıdan 

      Təbrizə, Tehranadeyin. 

2) Kəsəmənli nə cür geyir papağı, 

     Sana nə dəxlivar, bimürvət yağı?(6. s.94). 

Verilmiş nümunələrdə Aşıq Ələsgər Naxçıvanın Şərur rayonunda mövcud 

olan Şahtaxtı, Qazağın Kəsəmən kəndlərinin adlarını çəkmişdir. Bu, təsadüfi 

xarakter daşımamış, aşığın məqsədinə xidmət etmişdir. Birinci nümunədə 

verilmiş Şahtaxtı kəndinin aid olduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Təbrizə 

daha yaxın məsafədə yerləşdiyinə görə aşıq bu məkanın adını, Şahtaxtı 

toponimini işlətməyi münasib bilmişdir. Bu toponim dağ döşündə hamar düzən 

yer mənasındadır. Əlincə qalasının yerləşdiyi ərazi də əvvəllər Şahtaxtı 

adlanmışdır. Kəngərli tayfasının məskunlaşması nəticəsində yaranmış kəndlər-

dən biridir (4. s.567). 

İkinci nümunədə verilən fikir, toponimin üslubi səciyyəsi bir qədər fərqli-

dir. Yəni bu iki misrada Aşıq Ələsgər Kəsəməndə kişilərin geyim növündən, 

onun geyilmə qaydasından bəhs etmişdir. Burada artıq toponimik vahidin milli 

məsubluğun, adət-ənənənin ifadəçisi olduğunu söyləmək mümkündür. Belə 

nümunələrdə ifadə edilən semantik çalar etnoqrafik səciyyəli olur, əsərə yerli-

milli kolorit verir. Bu cəhətdən ən gözəl açıq şeir nümunəsi Məlikbalı Qurbanın 

“Söylərəm kitab” adlı şeiri ola bilər. On beş bənddən ibarət olan şeirdə 90-a 

yaxın oykonim işlənmiş, Azərbaycanın bütün ərazilərinin adları ifadə 

edilmişdir. Həmin şeirdə hər toponim bircə dəfə işlənmişdir. Yalnız Şirvan 

toponiminə iki dəfə müraciət edilmişdir. S.Vurğunun “Azərbaycan” şeirində 
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olduğu kimi, burada da yalnız coğrafi məkanların adları sadalanmamış, onlar 

xüsusi sıra ilə, bölgələr üzrə verilmiş, ərazilərin xarakterik cəhətləri, təbii 

nemətləri də ifadə edilmişdir. İnsanların həyat tərzi, təsərrüfat həyatı, adət-

ənənələri və s. haqqında da məlumat verilmişdir. 

Olduqca zəngin onomastik sistemə malik olan aşıq poeziyasında topo-

nimlər sisteminin öyrənilməsi, onların üslubi-stilistik xarakterinin təyin edil-

məsi mühümdür və dilimizin leksik sisteminin öyrənilməsi üçün çox vacibdir.  

Klassik aşıq poeziyasında müxtəlif xarakterli, müxtəlif növlü onomastik 

vahidlərin üslubi xarakterinin öyrənilməsi Müasir Azərbaycan dilçiliynin aktual 

problemlərindəndir. Onomastik vahidlərin işlədilməsinə dair nümunələr onu 

deməyə əsas verir ki, ana dilimizin və milli  bədii təfəkkürümüzün əsas mənbə-

lərindən olan aşıq poeziyası, aşıq şeiri dilçiliyin bütün istiqamətləri baxımından 

əvəzolunmaz, zəngin dil xüsusiyyətlərinə malik olan mənbədir. Bu nümunələri 

hərtərəfli araşdırmadan ana dilimizin tədqiqini tam hesab etmək olmaz. 

 

AKTUALLIQ: 

Məqalənin mövzusunun aktuallığı haqqında onu demək olar ki, ilk 

növbədə, hər bir Azərbaycan toponimi tariximizin müəyyən bir hissəsini əks 

etdirir. Buna görə də həmin dil vahidləri müxtəlif istiqamətlərdən tədqiq 

edilməlidir. Çünki bədii əsərlərdə, o cümlədən aşıq poeziyasında işlənmiş 

toponimlər təsvir edilən həyat hadisələri, obrazlar dünyası, onlara verilən adlar 

oxucu kütləsi üçün böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. İnsanlar bu əsərlərdən 

nümunə götürürlər. Toponimlər vasitəsilə keçmişimizi öyrənmək mümkündür.  

Buna görə də yazıçıların leksikasında toponimləri əhatə edən lüğətlərin 

yaradılması vacibdir.  

 

METOD: Aşıq poeziyasında  toponimikanın öyrənilməsi, tədqiqi zamanı, 

əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırmalı metodundan, statistik və üslubi metodlardan 

istifadə edilmişdir. 

 

NƏTİCƏ: Klassik aşıq ədəbiyyatında  ad yaradıcılığına olduqca məsuliyyətlə 

yanaşılmışdır. Aşıqlar hadisələrin baş verdiyi məkanlara ad verərkən bu işə çox 

məsuliyyətlə yanaşmışlar. Hadisələrin və məkanların xarakterinə uyğun adlar 

yaratmışlar.Əsasən real- tarixi məkanlara müraciət edilmişdir. Aşıq poeziya-

sında həqiqi tarixi məkanlara daha çox üz tutulmuşdur. Qeyri-real toponimlər 

azdır, yox dərəcəsindədir. Əsasən, reallığı əks etdirdiyi üçün Azərbaycan dilinin 

tooponimlər lüğətinin və ya ensiklopediyasının yaradılması istiqamətində aşıq 

yaradıcılığından mənbə kimi istifadə edilə bilər. 
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XÜLASƏ: 

       Hər bir xalqın lüğət tərkibinin mühüm bir hissəsini xüsusi sözlər – 

onomastik vahidlər təşkil edir. Xüsusi adlar mənsub olduğu xalqın bütün linq-

vistik və etnolinqvistik xüsusiyyətlərini: dilini, inam və etiqadlarını, adət və 

ənənələrini, mədəniyyətini və digər sahələri ehtiva edir. Bu dil vahidlərinin 

öyrənilməsi həmin xalqın tarixi kökünün öyrənilməsi deməkdir. Xüsusi adların 

hər biri, eyni zamanda sözdür. Ona görə də mənsub olduğu xalqın dilinin 

qayda-qanunları əsasında yaranır, dil xüsusiyyətlərini də əks etdirir.  

       Bu cəhətdən xüsusi sözlərin-onomastik vahidlərin yaranması yollarının 

öyrənilməsi məsələsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu istiqamətdə zaman-zaman 

tədqiqatlar aparılmış, həmin sözlərin yaranmasında aktiv olan şəkilçilər, 

köməkçi sözlər və s. müəyyənləşdirilmişdir. Biz bu yazıda bəzi xüsusi adların 

yaranmasında iştirak edən Sifətlərdən bəhs edəcəyik. 

      Bildiyimiz kimi, bir nitq hissəsi olaraq sifətlər əlamət, keyfiyyət, rəng, dad, 

forma və s. bildirən sözlərdir. Hər hansı bir məfhumu təyin etmək, birini 

digərindən fərqləndirmək xüsusiyyəti-funksiyası daşıyır. Xüsusi adların tərki-

bində işləndikdə də sifətlər həmin obyektlərin birini digərindən fərqləndirmək 

fünksiyasını daşıyır. Prof. A.Qurbanov adları fərqləndirici nişan adlandırmışdır. 

əgər həmin adlarda yaxınlıq, eynilik, oxşarlıq olarsa, o zaman onlara yenidən 

təyinedici komponent, coğrafi nomenlər də əlavə edilir.  Coğrafi məkanların 

adlandırılmasında nitq hissələri arasında əsas yeri, isimlər, sifətlər, feili sifətlər 

və saylar tutur.  

     Dilimizin leksikasının mühüm bir hissəsini təşkil edən söz  qruplarından biri  

toponimlərdir. Toponimik obyektlər adlandırılarkən onları fərqləndirən sözlər, 

əsasən, toponimin birinci komponenti şəklində çıxış edir. Bu zaman coğrafi 

obyektlərə məxsus olan spesifik keyfiyyətləri əks etdirmək funksiyasını daşıyır. 

Belə adların ikinci hissəsi coğrafi obyekt tipini bildirən leksik vahidlərlə- no-

menklatur sözlərlə  ifadə edilir.Nomenklatur sözlər burada indikator rolunu oy-

nayır. Təkrarlanan toponimlərin fərqləndirilməsi, diferensiallaşdırılması zamanı 

istifadə edilən keyfiyyət və kəmiyyət bildirən sözlərin bir çoxu toponim və ya 

hidronim yaradıcılığında birbaşa iştirak edərək sözün tərkibinə çevrilir, bir 

vurğu altında deyilir, hətta sözə bitişik yazılır. Sifətlərə və saylara mənsub olan 

sözlərin xüsusi ad yaradıcılığında əsas funksiyalarından biri də onların arxaik-

ləşmiş mənalarını qoruyub saxlamalarıdır.  



 

Vəfa  Abbasova  
 

 66 

        Açar sözlər: adlandırma, hidronim, toponim, sifət, say, feil 

 

СПОСОБЫ ПРИСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

ОБЗОР: 

       Важнейшей частью состава каждой нации являются слова - 

ономастические единицы. Содержит все лингвистические и 

этнолингвистические особенности людей, которым принадлежат особые 

имена: язык, верования и верования, обычаи и традиции, культура и 

другие области. Изучение этих языковых единиц означает изучение 

исторических корней этой нации. Каждое из специальных имен тоже 

слово. Поэтому он основан на правилах языка людей, к которым он 

принадлежит, и отражает особенности языка. 

       В связи с этим изучение специальных слов - способов создания 

ономастических единиц имеет особое значение. В этом направлении 

иногда проводились исследования с помощью художников, 

вспомогательных слов и других, активно участвующих в создании этих 

слов. определены. В этой статье мы поговорим о прилагательных, 

участвующих в создании некоторых специальных имен. 

      Как мы знаем, прилагательные как часть речи отмечены знаками, 

качеством, цветом, вкусом, формой и так далее. слова, которые выражают 

Он имеет функцию определения одного понятия и отличия его от другого. 

Даже при использовании в качестве специальных имен прилагательные 

имеют функцию различения одного из этих объектов от другого. 

профессор А. Гурбанов назвал имена отличительным знаком. если эти 

имена имеют сходство, сходство, сходство, то они добавляются к 

идентифицирующему компоненту, географическим названиям. В 

названии географических областей основными частями речи являются 

имена, существительные, прилагательные, глаголы и числа. 

     Одна из групп словаря, которые составляют важную часть нашего 

языкового словаря, - топонимы. Слова, которые отличают их при 

обращении к топонимическим объектам, обычно являются первым 

компонентом топонимики. В то же время он имеет функцию отражать 

специфические качества географических объектов. 

Вторая часть этих названий представлена лексическими единицами, 

обозначающими тип географического объекта - номенклатура. Здесь 

номенклатурные слова играют роль индикатора. Многие из качественных 

и количественных терминов, используемых в дифференциации и 

дифференциации повторяющихся топонимов, непосредственно участвуют 

в топонимической или гидронимической креативности, причем акцент 

даже подчеркивается. Одна из ключевых функций прилагательных в 
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прилагательных заключается в том, что они сохраняют свои архаичные 

значения. 

 

Ключевые слова: наименование, гидроним, топоним, прилагательное, 

числительное, глагол 

 

NAMİNG OF GEOLOGICAL OBJECTIVES METHODS 

SUMMARY: 

The most important part of the composition of each nation is the words - 

onomastic units. Contains all the linguistic and ethnolinguistic features of the 

people to whom the special names belong: language, beliefs and beliefs, 

customs and traditions, culture and other areas. The study of these language 

units means the study of the historical roots of that nation. Each of the special 

names is also a word. It is therefore based on the rules of the language of the 

people to which it belongs, and reflects the peculiarities of the language. 

       In this regard, the study of special words - the ways of creating onomastic 

units is of particular relevance. There have been occasional studies in this 

direction, with the help of painters, auxiliary words and others active in the 

creation of these words. determined. In this article we will talk about the 

Adjectives involved in the creation of some special names. 

      As we know, adjectives as a part of speech are marked by signs, quality, 

color, taste, form and so on. are words that express. It has the function of 

defining one concept and distinguishing it from another. Even when used as 

special names, adjectives have the function of distinguishing one of these 

objects from another. Prof. A. Gurbanov called the names a distinctive sign. if 

those names have similarity, similarity, similarity, then they are added to the 

identifying component, geographical names. In naming geographical areas, the 

main parts of speech are the names, nouns, adjectives, verbs and numbers. 

     One of the vocabulary groups that form an important part of our language 

vocabulary is toponyms. The words that distinguish them when referring to 

toponymic objects are generally the first component of toponymy. At the same 

time, it has a function to reflect the specific qualities of geographical objects. 

The second part of these names is represented by lexical units that denote the 

type of geographical object - nomenclature. Nomenklatur words play an 

indicator here. Many of the qualitative and quantitative terms used in the 

differentiation and differentiation of repetitive toponyms are directly involved 

in toponymic or hydronymic creativity, with the emphasis being even 

underlined. One of the key functions of adjectives in adjectives is that they 

retain their archaic meanings.   

Key words: naming, hydronym, toponymy, adjective, number,verb... 
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ANNOTASİYA: 

     Xüsusi sözlərin-onomastik vahidlərin yaranması yollarının öyrənilməsi 

məsələsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu istiqamətdə zaman-zaman tədqiqatlar 

aparılmış, həmin sözlərin yaranmasında aktiv olan şəkilçilər, köməkçi sözlər və 

s. müəyyənləşdirilmişdir. Biz bu yazıda bəzi xüsusi adların yaranmasında 

iştirak edən Sifətlərdən bəhs edəcəyik. 

      Bildiyimiz kimi, bir nitq hissəsi olaraq sifətlər əlamət, keyfiyyət, rəng, dad, 

forma və s. bildirən sözlərdir. Hər hansı bir məfhumu təyin etmək, birini digə-

rindən fərqləndirmək xüsusiyyəti-funksiyası daşıyır. Xüsusi adların tərkibində 

işləndikdə də sifətlər həmin obyektlərin birini digərindən fərqləndirmək 

fünksiyasını daşıyır. Prof. A.Qurbanov adları fərqləndirici nişan adlandırmışdır. 

əgər həmin adlarda yaxınlıq, eynilik, oxşarlıq olarsa, o zaman onlara yenidən 

təyinedici komponent, coğrafi nomenlər də əlavə edilir.  Coğrafi məkanların 

adlandırılmasında nitq hissələri arasında əsas yeri, isimlər, sifətlər, feili sifətlər 

və saylar tutur.  

 

GİRİŞ: 

Hər bir xalqın lüğət tərkibinin mühüm bir hissəsini xüsusi sözlər – 

onomastik vahidlər təşkil edir. Xüsusi adlar mənsub olduğu xalqın bütün linq-

vistik və etnolinqvistik xüsusiyyətlərini: dilini, inam və etiqadlarını, adət və 

ənənələrini, mədəniyyətini və digər sahələri ehtiva edir. Bu dil vahidlərinin 

öyrənilməsi həmin xalqın tarixi kökünün öyrənilməsi deməkdir. Xüsusi adların 

hər biri, eyni zamanda sözdür. Ona görə də mənsub olduğu xalqın dilinin 

qayda-qanunları əsasında yaranır, dil xüsusiyyətlərini də əks etdirir.  

       Bu cəhətdən xüsusi sözlərin-onomastik vahidlərin yaranması yollarının 

öyrənilməsi məsələsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu istiqamətdə zaman-zaman 

tədqiqatlar aparılmış, həmin sözlərin yaranmasında aktiv olan şəkilçilər, kömək-

çi sözlər və s. müəyyənləşdirilmişdir. Biz bu yazıda bəzi xüsusi adların 

yaranmasında iştirak edən Sifətlərdən bəhs edəcəyik. 

      Bildiyimiz kimi, bir nitq hissəsi olaraq sifətlər əlamət, keyfiyyət, rəng, dad, 

forma və s. bildirən sözlərdir. Hər hansı bir məfhumu təyin etmək, birini 

digərindən fərqləndirmək xüsusiyyəti-funksiyası daşıyır. Xüsusi adların tərki-

bində işləndikdə də sifətlər həmin obyektlərin birini digərindən fərqləndirmək 

fünksiyasını daşıyır. Prof. A.Qurbanov adları fərqləndirici nişan adlandırmışdır. 

əgər həmin adlarda yaxınlıq, eynilik, oxşarlıq olarsa, o zaman onlara yenidən 

təyinedici komponent, coğrafi nomenlər də əlavə edilir.  Coğrafi məkanların 

adlandırılmasında nitq hissələri arasında əsas yeri, isimlər, sifətlər, feili sifətlər 

və saylar tutur.  

     Dilimizin leksikasının mühüm bir hissəsini təşkil edən söz  qruplarından biri  

toponimlərdir. Toponimik obyektlər adlandırılarkən onları fərqləndirən sözlər, 
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əsasən, toponimin birinci komponenti şəklində çıxış edir. Bu zaman coğrafi 

obyektlərə məxsus olan spesifik keyfiyyətləri əks etdirmək funksiyasını daşıyır. 

Belə adların ikinci hissəsi coğrafi obyekt tipini bildirən leksik vahidlərlə- 

nomenklatur sözlərlə  ifadə edilir.Nomenklatur sözlər burada indikator rolunu 

oynayır. Təkrarlanan toponimlərin fərqləndirilməsi, diferensiallaşdırılması 

zamanı istifadə edilən keyfiyyət və kəmiyyət bildirən sözlərin bir çoxu toponim 

və ya hidronim yaradıcılığında birbaşa iştirak edərək sözün tərkibinə çevrilir, 

bir vurğu altında deyilir, hətta sözə bitişik yazılır. Sifətlərə və saylara mənsub 

olan sözlərin xüsusi ad yaradıcılığında əsas funksiyalarından biri də onların 

arxaikləşmiş mənalarını qoruyub saxlamalarıdır.  

    Nomenləşdirmə baxımından diqqəti cəlb edən adlara onomastik 

vahidlərin bütün qruplarında rast gələ bilirik. Nomenklatur sözlərlə düzələn 

hidronimlərdə sifət, say və feili sifətlər, onların əks etdirdiyi məna çalarlrı, 

semantik sferaları müxtəlifdir. 

Hidronimik adların formalaşmasında rəng bildirən sözlərdən istifadə: ağ, 

qara, sarı, yaşıl, göy, qızıl, qırmızı və s. Qeyd etdiyimiz və bəzi digər sifətlər 

həm antroponimlərin, həm toponimlərin, hidronimlərin və s. in adlandırılması 

zamanı intensiv olaraq müraciət edilən sifətlərdir. Lakin onların ifadə etdiyi 

məna çalarları müxtəlifdir.  

    Nümunə olaraq ağ sözünə diqqət yetirək. Ağ sözü hidronimlərin 

tərkibində işlənərkən bəzən müasir dilimizdəki mənalarını ifadə etsə də, bəzən 

fərqli məna bildirir. Azərbaycanın şimal bölgələrindən Qax rayonu, İlisu 

kəndində mövcud olan Ağ çayın adında ağ sözünün elə ağ rəngi bildirməsi 

söylənilir. İl uzunu həmin çayın suyunun rənginin ağ rəngdə olduğunu yerli 

sakinlər də iddia edirlər.  

       Lakin bəzi bulaqların, çayların adlarında isə ağ sözü bulağın və ya çayın 

suyunun içməli, istifadəyə yararlı olduğunu işarə etmək məqsədilə işlənmişdir. 

Ağsu çayı, Ağçay, Ağbulaq və s. adlarda həmin mənanın ifadə edildiyini 

müşahidə edirik. Deyilənə görə, Gəncə ərazisində Göygölün yaranması zəlzələ 

zamanı uçmuş dağların Ağsu çayının qarşısını kəsməsi nəticəsində baş 

vermişdir. Bu zaman onlarla çay yaranmış, onlardan ən böyükləri, ən məşhurları 

isə Göygöl və Maralgöl olmuşdur. Həmin Ağsu çayının suyundan Gəncə və ona 

yaxın ərazilərdə insanlar içmək və təsərrüfat üçün istifadə etmişlər və bu günə 

qədər də etməkdədirlər. 

Deməli, ağ sözü hidonimin tərkibində şirin mənasını ifadə etmişdir. Ağ 

sözünün semantik cəhətdən tamamilə əksini bildirən qara sözü də hidronimlərin 

tərkibində işlənərək ad yaradıcılığında fəal iştirak etmişdir. Nümunələrə baxaq: 

Qarabulaq, Qaraçay, Qarasu kimi adlara ölkəmizin hər yerində rast gəlmək 

mümkündür. İlk növbədə, qara sözü bayaq qeyd etdiyimiz kimi, suyun 

istifadəyə yarasız olduğunu bildirmək məqsədilə işlədilmişdir. Bundan başqa 



 

Vəfa  Abbasova  
 

 70 

isə suyun bulanıqlığını, qeyri-şəffaf olduğunu nəzərə çatdırmaq məqsədi 

daşımışdır. 

 Toponimik vahidlərin tərkibində isə ağ və qara sözləri bəzən coğrafi 

cəhətləri, bəzən obyektin böyüklüyünü və kiçikliyini diqqətə çatdırmaq 

məqsədilə işlədilmişdir. 

Respublikamızın ərazisində mövcud olan Qaraarxac (Gədəbəy), Qarababa 

(Naxçıvan), Qarabağ, Qarabaldır (Qax), Qarabörk (Ucar), Qarabulaq( Gədəbəy, 

Qusar), Qarabucaq (Kürdəmir), Qarabürc (Naxçıvan-Şərur),Qaraquş(Göyçay, 

Şərur, şamaxı) və s adlarda işlənmiş qara sözünün semantikası eyni deyildir. 

 Bir qismində qara sözü rəng bildirir: Qarabörk (qıpçaqların qarabörklü 

tayfası), Qarabulaq (Qarabulaq adlı yerdə salındığına görə), Qarabürc 

(Şərur),Qaraquş  adlarını misal göstərmək olar. 

Qarabağ adında isə qara sözü “böyük” mənasındadır, ikinci komponent 

bağ isə qədim türk dillərində “el, tayfa, nəsil, soy” mənalarını bildirir. Qaraar-

xac,Qarabucaq adlarında da qara sözü böyük mənasında işlənmişdir. 

 Onomastik vahidlərin digər qruplarına diqqət yetirdikdə toponim və 

hidronimlərdə olduğu kimi, antrponimlərdə də qara sözünün fəallığı ilə 

qarşılaşırıq. Məsələn; Qara (şəxs adı), Qarayev (soyad): Qara Qarayev, Qara 

Namazov, Qara Məşədiyev və digər tanınmış şəxsiyyətlərin adlarında da bunu 

görmək mümükündür. 

 Burada bir cəhəti də diqqətə çatdırmaq yerinə düşər ki, coğrafi 

obyektlərin adlandırılması bizim ulu babalarımızın dövrünə -qədim dövrlərə, 

həm xalqımızın, həm də dilimizin formalaşmağa başladığı zamanlara gedib çı-

xır. Eyni zamanda elmi-nəzəri ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi, təkhecalı 

isimlər, saylar, sifətlər, feillər, əsasən, milli türk mənşəli sözlərdir. Ulu baba-

larımız adlandırma zamanı, təbii olaraq, həmin sözlərdən istifadə etmişlər. 

Ağ və qara sözlərindən başqa coğrafi obyektlərimizin adlarında “təzə, ulu, 

yeni, yastı, əyri, sulu, dəli, şor, çürük, isti, qaynar, sərin, soyuq, böyük, kiçik, 

gödək və s. sifətlər” də işlənmişdir.  

 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sifətlərdən başqa coğrafi məkanların 

adlandırılmasında say istemindən də istifadə edilmişdir. Say komponentli topo-

nimik vahidlər ölkəmizin ərazisində daha çoxdur. Bu adları müşahidə edərkən 

daha çox qoşa, üç, beş, yeddi, qırx, əlli və digər saylara müraciət olunduğunun 

şahidi oluruq. Bu adlarda sayların əsas funksiyası yanaşı mövcud olan eyni tipli 

yaşayış məntəqələrini, su obyektlərini bir-birindən fərqləndirməkdən ibarətdir.  

Eyni zamanda həmin obyektlərin sayını, sırasını bildirməkdən də söz 

gedə bilər. burada diqqəti cəlb edən başqa bir cəhət isə saylara mənsub olan 

sözlərin hidronimlərin yaranmasında iştirak edən nümunələrinin türk dillərinə 

məxsus sakramental saylardan ibarət olmalarıdır.bu kəmiyyət bildirən sözlər 

türkdilli xalqların qədimadət- ənənələrini, dini görüşlərini kimi, həm də 

eynitipli əşya və ya məkanların miqdarını, şoxluğunu bildirməyə xidmət 
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etmişdir.Ölkəmizin ərazisindəki say komponentli toponimlərin çoxluğu və 

onların tədqiqi də həmin fikri bir daha təsdiq edir.  

 

AKTUALLIQ: Hər bir xalqın lüğət tərkibinin mühüm bir hissəsini xüsusi 

sözlər – onomastik vahidlər təşkil edir. Xüsusi adlar mənsub olduğu xalqın 

bütün linqvistik və etnolinqvistik xüsusiyyətlərini: dilini, inam və etiqadlarını, 

adət və ənənələrini, mədəniyyətini və digər sahələri ehtiva edir. Bu dil 

vahidlərinin öyrənilməsi həmin xalqın tarixi kökünün öyrənilməsi deməkdir. 

Xüsusi adların hər biri, eyni zamanda sözdür. Ona görə də mənsub olduğu 

xalqın dilinin qayda-qanunları əsasında yaranır, dil xüsusiyyətlərini də əks 

etdirir.  

 

METOD: Tədqiqat işində, əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırmalı metoddan, 

statistik və uslubi metodlardan və yeri gəldikcə, digər dilcilik metod və 

usullarından istifadə edilmişdir. 

 

NƏTİCƏ: 

Ümumiyyətlə, verdiyimiz qısa məlumatdan da anlaşılır ki, Azərbaycan 

onomastik leksikasının yaranmasında digər qrup sözlərlə yanaşı, saylar və 

feillər də mühüm rol oynamış və bu sözlərin sistemli şəkildə araşdırılmasına, 

tədqiqinə ehtiyac vardır. Biz növbəti yazılarımızda bu məsələyə yenidən 

müraciət etməyi, adların nominativləşməsində rol oynamış “birinci, ikinci, 

aşağı, yuxarı, təzə, köhnə, yeni və s.” bu tipli sözlər toponim yaradıcılığında 

intensiv işlənən coğrafi nomenlərdir. 
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XÜLASƏ: 

Azərbaycanda dilçiliyin, həm Azərbaycanda, həm də türkologiyada isə 

onomalogiyanın inkişafı prof. Afad Qurbanovun adı ilə bağlıdır. Bu sahədə, 

eyni zamanda Azərbaycan ədəbi dilinin digər sahələrinin inkişafında 

A.Qurbanovun  xüsusi xidmətləri olmuşdur. 

 1988-ci ildə A.Qurbanovun  “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” kita-

bının təhlilinə həsr etdiyi məqaləsində M.Şirəliyev yazmışdır ki, “Azərbaycan 

dilinin onomalogiyası” əsəri yalnız Azərbaycan dilçiliyi yox, həm dünya, həm 

də türkoloji dilçilik üçün olduqca dəyərlidir və Məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, 

A.Qurbanov bu əsərlə Azərbaycan Onomastika məktəbinin əsasını qoymuşdur.  

İyirminci əsrin ikinci yarısını Azərbaycanda dilçiliyin inkişafının yüksəliş 

dövrü adlandırmaq olar. Həmin dövr dilçiliyimizin bütün sahələrinin 

inkişafında, eyni zamanda onomalogiyanın müstəqil dilçilik şöbəsi kimi 

formalaşmasında A.Qurbanovun misilsiz xidmətləri olmuşdur. XX əsrin birinci 

yarısında bu sahə artıq dilçilərin diqqətini cəlb etmişdi. Tək-tək məqalələr işıq 

üzü görmüşdü. Lakin bunlar məqalə səviyyəsindən o tərəfə getməmiş və 

sistemli xarakterdə olmamışdır. Bu tədqiqat əsərlərində problemin  kompleks 

həlli öz ifadəsini tapmamış, xüsusi adların tarixi cəhətdən tədqiqi diqqətdən 

kənarda qalmışdır. A.Qurbanov bu missiyanı öz üzərinə götürmüş, bir-birinin 

ardınca “ Azərbaycan onomastikası” (1987), “Azərbaycan onomalogiyası 

məsələləri” (1986), “Poetik onomastika” (1988), “Azərbaycan dilinin onoma-

logiyası” (1988), “ Onomalogiyaya dair metodik göstərişlər” (1987) və digər 

kitabları işıq üzü görmüşdür. Bu kitablar elm aləmində yüksək dəyərləndirilmiş, 

geniş oxucu kütləsi, dilçilər, araşdırmaçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.  

Afad Qurbanov fəaliyyəti bununla məhdudlaşmamış, aspirant və disser-

tantlarına onomalogiyanın müxtəlif səpkili problemləri ilə əlaqədar mövzular 

vermişdir. ADPU-da özünəməxsus xüsusi bir məktəb formalaşdırmışdır. 

A.Qurbanovun bu sahədəki fəaliyyətini iki istiqamətdə ümumiləşdirmək olar:  

1) Dildə mövcud olan onomastik vahidlərin tarixi-linqvistik cəhətdən 

araşdırılması;  

2) Ayrı-ayrı yazıçıların bədii yaradıcılığında işlənmiş onomastik 

vahidlərin üslubi –linqvistik xüsusiyyətlərinin tədqiqi.  
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Hər iki istiqamət A.Qurbanovun diqqət mərkəzində olmuş, onlarla dəyərli 

tədqiqat əsəri meydana çıxmışdır. 

 

AÇAR SÖZLƏR:A.Qurbanov, onomastika, fəaliyyət, kitab,məktəb. 

 

DEVELOPMENT OF ONOMALOGY IN AZERBAIJAN 

SUMMARY: 

         Development of linguistics in Azerbaijan and onomology in both 

Azerbaijan and Turkology Prof. It is connected with Afad Gurbanov's name. 

A.Kurbanov had a special role in the development of other areas of the 

Azerbaijani literary language. 

 In the 1988 article by A. Gurbanov in his book "Onomalogy of the Azerbaijani 

Language", M. Shiraliyev wrote that the work "Onomalogy of the Azerbaijani 

language" is very valuable not only for Azerbaijani linguistics but for the world 

as well as for Turkic linguistics. A. Gurbanov laid the foundation of the 

Azerbaijan Onomastics School in this work. 

The second half of the twentieth century can be called the rise of linguistic 

development in Azerbaijan. At that time A.Gurbanov had an invaluable role in 

the development of all areas of our linguistics, as well as in the formation of an 

independent linguistics department of onomology. In the first half of the 

twentieth century, this area has already attracted the attention of linguists. One-

on-one articles were published. However, they did not go beyond the article 

level and were not systematic. The complex solution of the problem has not 

been found in these research papers, and the historical research of specific 

names has gone unnoticed. A. Gurbanov assumed this mission, one after 

another: "Onomastics of Azerbaijan" (1987), "Problems of Azerbaijani Ono-

mology" (1986), "Poetic onomastics" (1988), "Onomalogy of the Azerbaijani 

language" (1988). methodological guidelines ”(1987) and other books. These 

books are highly regarded in the world of science, and have been widely 

accepted by readers, linguists and researchers. 

The work of Afad Gurbanov is not limited to this, he has provided postgraduate 

and dissertation topics with various styles of onomology. A special school has 

been formed at ADPU. Kurbanov's work in this area can be summarized in two 

ways: 

1) Historical-linguistic study of onomastic units in the language; 

2) The style of onomastic units used in the literary creativity of individual 

writers - the study of linguistic features. 

Both directions were in the focus of A. Gurbanov, and dozens of valuable 

research works appeared. 

Keywords: A. Qurbanov, onomastics, activities, books, school. 
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РАЗВИТИЕ ОНОМАЛОГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

РЕЗЮМЕ: 

Развитие лингвистики в Азербайджане и ономологии как в 

Азербайджане, так и в тюркологии проф. Это связано с именем Афада 

Гурбанова. А.Курбанов сыграл особую роль в развитии других 

направлений азербайджанского литературного языка. 

 В статье 1988 года А. Гурбанова в его книге «Ономалогия 

азербайджанского языка» М. Ширалиев писал, что работа «Ономалогия 

азербайджанского языка» очень ценна не только для азербайджанской 

лингвистики, но и для мира, а также для тюркской лингвистики. А. 

Гурбанов заложил основу Азербайджанской школы ономастики в этой 

работе. 

Вторую половину двадцатого века можно назвать подъемом 

языкового развития в Азербайджане. В то время А.Гурбанов играл 

неоценимую роль в развитии всех направлений нашей лингвистики, а 

также в формировании самостоятельного лингвистического отдела 

ономологии. В первой половине двадцатого века эта область уже 

привлекла внимание лингвистов. Статьи один на один были 

опубликованы. Однако они не выходили за рамки уровня статьи и не были 

систематическими. Комплексное решение проблемы не было найдено в 

этих научных работах, и исторические исследования конкретных имен 

остались незамеченными. А. Гурбанов принимал эту миссию одну за 

другой: «Ономастика Азербайджана» (1987), «Проблемы азербайджанс-

кой ономологии» (1986), «Поэтическая ономастика» (1988), «Ономалогия 

азербайджанского языка» (1988). методические рекомендации »(1987) и 

др. Эти книги высоко ценятся в мире науки и были широко приняты 

читателями, лингвистами и исследователями. 

Работа Афада Гурбанова не ограничивается этим, он обеспечил 

аспирантуру и диссертацию темами различных стилей ономологии. 

Специальная школа была сформирована в ADPU. Работу Курбанова в этой 

области можно обобщить двумя способами: 

1) историко-лингвистическое изучение ономастических единиц в 

языке; 

2) Стиль ономастических единиц, используемых в литературном 

творчестве отдельных писателей, - изучение языковых особенностей. 

Оба направления были в центре внимания А. Гурбанова, и появились 

десятки ценных исследовательских работ. 

Ключевые слова: А. Гурбанов, ономастика, деятельность, книги, 

школа... 
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ANNOTASİYA: 

Bütün dünyada dilçiliyin inkişafına   nəzər salsaq, görərik ki, bu elm 

sahəsi hər yerdə: bütün ölkələrdə, bütün elm mərkəzlərində eyni dərəcədə 

inkişaf etməmişdir. Bu cəhətdən Moskva, Qazan, paris, Cenevrə məktəblərinin 

fəaliyyəti xüsusilə qiymətləndirilir. Həmin mərkəzlər dünyada dilçiliyin 

inkişafına dəyərli əsərlər, fikirlər bəxş etmiş, bu sahənin elmi nəzəri əsaslarının 

fundamental inkişafına yardım edən əsərlər yaratmışlar. Azərbaycanda dilçili-

yin, həm Azərbaycanda, həm də türkologiyada isə onomalogiyanın inkişafı 

prof. Afad Qurbanovun adı ilə bağlıdır. Bu sahədə, eyni zamanda Azərbaycan 

ədəbi dilinin digər sahələrinin inkişafında A.Qurbanovun  xüsusi 

xidmətləriolmuşdur. 

 

GİRİŞ: 

Bütün dünyada dilçiliyin inkişafına   nəzər salsaq, görərik ki, bu elm 

sahəsi hər yerdə: bütün ölkələrdə, bütün elm mərkəzlərində eyni dərəcədə 

inkişaf etməmişdir. Bu cəhətdən Moskva, Qazan, paris, Cenevrə məktəblərinin 

fəaliyyəti xüsusilə qiymətləndirilir. Həmin mərkəzlər dünyada dilçiliyin 

inkişafına dəyərli əsərlər, fikirlər bəxş etmiş, bu sahənin elmi nəzəri əsaslarının 

fundamental inkişafına yardım edən əsərlər yaratmışlar. Azərbaycanda 

dilçiliyin, həm Azərbaycanda, həm də türkologiyada isə onomalogiyanın 

inkişafı prof. Afad Qurbanovun adı ilə bağlıdır. Bu sahədə, eyni zamanda 

Azərbaycan ədəbi dilinin digər sahələrinin inkişafında A.Qurbanovun  xüsusi 

xidmətləri olmuşdur. 

 1988-ci ildə A.Qurbanovun  “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” kita-

bının təhlilinə həsr etdiyi məqaləsində M.Şirəliyev yazmışdır ki, “Azərbaycan 

dilinin onomalogiyası” əsəri yalnız Azərbaycan dilçiliyi yox, həm dünya, həm 

də türkoloji dilçilik üçün olduqca dəyərlidir və Məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, 

A.Qurbanov bu əsərlə Azərbaycan Onomastika məktəbinin əsasını qoymuşdur.  

İyirminci əsrin ikinci yarısını Azərbaycanda dilçiliyin inkişafının yüksəliş 

dövrü adlandırmaq olar. Həmin dövr dilçiliyimizin bütün sahələrinin inkişa-

fında, eyni zamanda onomalogiyanın müstəqil dilçilik şöbəsi kimi formalaş-

masında A.Qurbanovun misilsiz xidmətləri olmuşdur. XX əsrin birinci yarı-

sında bu sahə artıq dilçilərin diqqətini cəlb etmişdi. Tək-tək məqalələr işıq üzü 

görmüşdü. Lakin bunlar məqalə səviyyəsindən o tərəfə getməmiş və sistemli 

xarakterdə olmamışdır. Bu tədqiqat əsərlərində problemin  kompleks həlli öz 

ifadəsini tapmamış, xüsusi adların tarixi cəhətdən tədqiqi diqqətdən kənarda 

qalmışdır. A.Qurbanov bu missiyanı öz üzərinə götürmüş, bir-birinin ardınca “ 

Azərbaycan onomastikası” (1987), “Azərbaycan onomalogiyası məsələləri” 

(1986), “Poetik onomastika” (1988), “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” 

(1988), “ Onomalogiyaya dair metodik göstərişlər” (1987) və digər kitabları 
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işıq üzü görmüşdür. Bu kitablar elm aləmində yüksək dəyərləndirilmiş, geniş 

oxucu kütləsi, dilçilər, araşdırmaçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.  

Beləliklə, Azərbaycanda onomastikanın sistemli tədqiqi,bu sahədə geniş 

tədqiqatların aparılması məsələsi alimi düşündürmüş, Azərbaycan Onomastika 

Məktəbinin yaradılmasını məqsədəuyğun bilmiş və alimin çalışdığı ADPU-da 

(APİ) “Onomastik problem laboratoriyası” və “Azərbaycan Onomastika 

Mərkəzi” yaradılmış, müntəzəm olaraq ildə bir dəfə-payız aylarında Mərkəzin 

təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Elmi konfranslar keçirilmiş, toplanmış məqalələr  

“Azərbaycan Onomastikası Problemləri”  adı ilə nəşr edilmişdir.  

Afad Qurbanov fəaliyyəti bununla məhdudlaşmamış, aspirant və disser-

tantlarına onomalogiyanın müxtəlif səpkili problemləri ilə əlaqədar mövzular 

vermişdir. ADPU-da özünəməxsus xüsusi bir məktəb formalaşdırmışdır. 

A.Qurbanovun bu sahədəki fəaliyyətini iki istiqamətdə ümumiləşdirmək olar:  

1) Dildə mövcud olan onomastik vahidlərin tarixi-linqvistik cəhətdən 

araşdırılması;  

2) Ayrı-ayrı yazıçıların bədii yaradıcılığında işlənmiş onomastik 

vahidlərin üslubi –linqvistik xüsusiyyətlərinin tədqiqi.  

Hər iki istiqamət A.Qurbanovun diqqət mərkəzində olmuş, onlarla dəyərli 

tədqiqat əsəri meydana çıxmışdır. Azərbaycanın onomastik sisteminin tədqiqi 

zamanı prof. A.Qurbanov özünəməxsus yol tutmuş, Şimali Azərbaycanla 

yanaşı, Cənubi Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycan (Gürcüstan, Ermənistan), 

Dağıstan ərazilərində qalan Azərbaycan-türk mənşəli onomastik vahidlər, 

xüsusilə də toponimlərimiz tədqiqata cəlb edilmişdir. 

A.Qurbanovun uzun müddət rəhbərlik etdiyi Azərbaycan dilçiliyi 

kafedrasının əməkdaşlarının çoxu onun yetirmələri olmuş, onların namizədlik, 

bəzən doktorluq dissertasiyaları məhz onomastik problemlərin araşdırılmasına 

həsr edilmişdir.  

Lakin Professorun rəhbərlik etdiyi tədqiqatlar yalnız Şimali Azərbay-

canda deyil, həm də ölkəmizin sərhədlərindən kənarda Türkiyədə, İranda, 

Rusiyada, Moldovada və Gürcüstanda aparılmışdır. Bütün bunlar Afad 

Qurbanovun beynəlxalq aləmdə tanındığını, dəyərləndirildiyini isbat edir. 

Afad Qurbanovun Azərbaycanda Onomastika məktəbinin yaradıcısı kimi 

formalaşmasında bu sahəyə həsr etdiyi saysız elmi əsərlərin böyük rolu 

olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kitablardan, dərsliklərdən başqa, alimin 

yüzə qədər elmi məqaləsi də onomalogiyanın müxtəlif problemlərinin həllinə 

həsr edilmi, dünyanın müxtəlif elmi jurnallarında çap edilmişdir. Onun bu 

sahədə ilk əsəri “Azərbaycanlı şəxs adlarının xüsusiyyətləri” (Tbilisi, 1956) 

məqaləsi olmuşdur. Ən samballı, fundamental əsəri isə 1988-ci ildə Bakıda nəşr 

olunmuş “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” kitabıdır. Bu kitab dövlət 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.  
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Alim onomalogiya məsələləri ilə bağlı bütün yaradıcılığı boyu axtarışlar 

aparmış, kitablarını nəşr etdirərkən yeni fikirlərini, münasibətlərini də əlavə 

etmişdir. 2004-cü ildə Bakıda “Azərbaycan onomalogiyasının əsasları” adlı iki 

cildlik dərsliyin meydana gəlməsinin əsas səbəbi də xüsusi adlarımızın 

araşdırılmasına, etimologiyasına yeni baxışların formalaşması, müstəqillik 

illərinin verdiyi imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi idi.  

Türkologiyada ilk dəfə olaraq  Afad Qurbanov tərəfindən xüsusi adların 

təsnifatı aparılmış, qrup və yarımqruplar müəyyənləşdirilmiş, onomalogiyanın 

elmi-nəzəri əsasları hazırlanmışdır. Ondan sonra yaranan bütün monoqrafiya-

larda, dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında bu kitaba istinad edilmişdir. 

Onomalogiyanın həm digər dilçilik şöbələri, həm də digər ictimai və 

qeyri-ictimai elmlərlə əlaqəsindən bəhs edən alim, bu şöbənin tarix, 

sosiologiya, estetika, epiqrafika, coğrafiya, astronomiya və s. elmlərlə əlaqəsini 

nəzəri cəhətdən əsaslandırmış, tədqiqatların bu elmlərin sinteziinə əsaslanaraq 

aparılmasını vacib hesab edirdi. O, ilk növbədə, bunu öz tədqiqatlarına tətbiq 

etmiş, Albançay, Biçənək, Qanlıgöl, İncəçay və s. toponimlərin etimologiya-

sının izahı zamanı həmin elmlərin nəticələrinə əsaslanmışdır. Buna görə də 

onun etimoloji araşdırmaları, antroponimlərin yaranması və inkişafı dövrlərinin 

dəqiqləşdirilməsi,onomastik vahidlərin leksik-semantik qruplarının müəyyən 

edilməsi sahəsində mülahizələri orijinal və əsaslıdır. 

Afad Qurbanov birtərəfli tədqiqatlar aparmamış dilimizin leksik sistemini 

terminlərlə də zənginləşdirmişdir. Onomastika ilə əlaqədar alimin yaratdığı bəzi 

terminlərin izahəna nəzər yetirək: 

1.onomastika-xüsusi adların cəmi 

2.onomalogiya-xüsusi adlardan bəhs edən dilçilik şöbəsi 

3.antroponimika-şəxs adları, soyadlar, ləqəb, təxəllüs, nisbə və s. 

4.antroponimiya-şəxs adlarından bəhs edən elm-şöbə 

5.toponimika-toponimlərin cəmi 

6.toponimiya-toponimlərdən bəhs edən elm-şöbə və s. 

Terminlərin işlənmə məqamına, semantikasına xüsusi diqqət yetirən 

A.Qurbanovun yaratdığı terminlər artıq dilçiliyimizdə sabitləşmişdir.  

 

AKTUALLIQ:  

Afad Qurbanovun Azərbaycanda Onomastika məktəbinin yaradıcısı kimi 

formalaşmasında bu sahəyə həsr etdiyi saysız elmi əsərlərin böyük rolu 

olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kitablardan, dərsliklərdən başqa, alimin 

yüzə qədər elmi məqaləsi də onomalogiyanın müxtəlif problemlərinin həllinə 

həsr edilmi, dünyanın müxtəlif elmi jurnallarında çap edilmişdir. Onun bu 

sahədə ilk əsəri “Azərbaycanlı şəxs adlarının xüsusiyyətləri” (Tbilisi, 1956) 

məqaləsi olmuşdur. Ən samballı, fundamental əsəri isə 1988-ci ildə Bakıda nəşr 
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olunmuş “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” kitabıdır. Bu kitab dövlət 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.  

 

TƏDQİQAT İŞİNİN METODLARI: 

Məqalədə, əsasən, areal, müqayisəli-qarşılaşdırmalı metoddan, statistik və 

üslubi metodlardan istifadə edilmişdir. 

 

NƏTİCƏ: 

Qürur hissi ilə demək olar ki, A.Qurbanov Azərbaycan dilçiliyində  

onomastik vahidlərin mənşəyi, areallığı, poetik onomastika, onomastik 

terminlər lüğətlərinin yaradılması, onların orfoqrafiya və orfoepiyası, onomastik 

vahidlərin tərkibi, tək və çoxkomponentlik, onların strukturu və s. onlarla 

problemin həllinə çalışmış və buna nail olmuşdur. 

Onomalogiyanın inkişafı istiqamətində Afad Qurbanovun şəxsi nümunəsi 

bu gün də gənclər üçün örnəkdir. Əbədi xəzinə kimi yazıb xalqa bəxş etdiyi 

əsərləri bu gün də dəyərlidir və dilçiliyimizin inkişafına xidmət edir. Ona görə 

də belə demək mümkündür: Afad Qurbanov yaşayır! 
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EMOSİONAL SİNTAKSİSİN DAXİLİ EKSPRESSİYASI: Hüseyn Cavid 

yaradıcılığında həmcins üzvlər 

 

Fil.ü.f.d. baş müəllim Məlahət Babayeva  

ADPU, filologiya, Ədəbiyyat kafedrası 

 

XÜLASƏ: 

 

H.Cavidin bədii irsinə ədəbiyyatşünaslıq baxımından yanaşarkən onun 

linqvistik aspektlərindən yayınmaq qeyri-mümkündür. Bədii obrazın təzahür 

vasitəsi dil olduğu üçün bir sıra estetik dəyərlərin üzə çıxarılasında dil 

materiallarının saf-çürük edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sözün bədii im-

kanları  bədii əsərlərinin müəllifinin yaradıcılıq potensialı üçün açardır. 

H.Cavid qələmindən çıxan əsərlərin estetik keyfiyyətlərinə, onun həyati-ədəbi 

mənbələrinə diqqət yetirərkən  onun üslublunu özünə məxsus sistem şəklində 

linqvistik baxımından da şərh etmək zərurəti həmişə qarşıda durur. Söz sənətka-

rının ədəbi şəxsiyyətinə, lirik formaların məzmun və poetik xüsusiyyətlərinə, 

yaradıcılığındakı mürəkkəb və ziddiyyətli  məqamlara diqqət çəkəndə də dilin 

estetik imkanlarına, onun fərdi üslubdakı çeviklik dərəcəsinə, emosional təsvir 

vasitələrinin zənginliyinə də nəzər yetirilir. Dil materialları timsalında H.Cavid 

yaradıcılığı br proses halında götürülüb təhlil edərkən onun təmayülü, bu 

üslubun təşəkkülü və inkişaf mənzərəsi, onun aparıcı əlamətləri, şairin inikas 

üsulları da xüsusi izah tələb edir. H.Cavid poeziyasının təbiətinə və estetikasına 

doğma olan onun fərdi dəsti–xəttinin, böyük sənət aləminin çox mühüm 

tərəflərini ifadə edən cəhətlərin səciyyəsini vermək ehtiyacları yaranır. 

Cavidşünaslıq filologiyamızın mühüm bir sahəsi kimi mürəkkəb, 

ziddiyyətli və zəngin formalaşma dövrü keçirmişdir. Onun həyat və yaradıcılığı 

müxtəlif aspektlərdə araşdırılması keçən əsrdə xüsusi vüsət almış, müxtəlif 

konsepsiyaların hüdudları daxilində tədqiq olunmuşdur, ayrı-ayrı nəslə mənsub 

görkəmli ədəbiyyatşünas alimlər tərəfindən yüksək nəzəri səviyyədə axtarışlar 

aparılmışdır. Bununla belə, Cavidşünaslığa dair uğurlara, bu sahədəki elmi-

tədqiqat əsərlərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə baxmayaraq, müasir 

elmi-nəzəri fikrin yol verdiyi imkanlar çərçivəsində H. Cavid yaradıcılığını 

təhlilə cəlb ehtiyacları kəskin şəkildə duyulmaqdadır. 

H.Cavid üslubu öz dövrünün bir sıra estetik məziyyətlərini təcəssüm 

etdirirdi. Emosionallıq, sərrastlıq, fikirlər arasında möhkəm məntiqi bağlılıq, 

lakonizm, sözə ifrat qənaət, aydınlıq və kəskinlik H.Cavid üslubunun əsas 

göstəriciləri, atributları idi. Bu məziyyətlər onun dil-üslub sənətkarlığının 

təkmilləşməsi, yeniləşməsi ilə biləvasitə əlaqədar idi. 

Açar sözlər: emosional, dil, ədəbiyyat, fəlsəfə, bədii 
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The internal emotional syntax of expression: same members in the work of 

H. Javid 

 

SUMMARY: 

 

The linguistic aspects of Javid's literary heritage cannot be avoided in the 

light of literary criticism. Since language is a means of expressing artistic 

images, the purification of language materials is of great importance for the 

disclosure of aesthetic values. The artistic possibilities of the word are the key 

to the creativity of the author of his literary works. Attracting attention to the 

aesthetic qualities of his works, his literary sources, it is always necessary to 

interpret his style in linguistic terms as his own system. The emphasis is on the 

literary personality of the word “artist”, the content and poetic characteristics of 

the lyrical forms, the complex and controversial aspects of their work, as well 

as the aesthetic possibilities of the language, the degree of flexibility of the 

individual style and the richness of emotional images. In the process of 

analyzing and interpreting the work of H. Javid as a language material, his 

tendency, the way this style develops and its development, its leading features 

and methods of informing the poet, require a special explanation. The nature 

and aesthetics of Javid's poetry should be described in terms of its individual 

sets and lines, which represent the most important aspects of the great world of 

art. 

The field of geology as an important part of our philology has gone 

through a complex, controversial and rich cycle. His life and work were 

thoroughly researched in various aspects in the last century, researched in the 

framework of various concepts and are highly sought after by prominent literary 

scholars of different generations. Nevertheless, despite the successes of  

Javidology, quantitative and qualitative indicators of research in this area, there 

is an urgent need to analyze the work of H. Javid within the framework of the 

possibilities of modern scientific and theoretical thought. 

Javid's style embodies a number of aesthetic qualities of his time. Emotionality, 

intuition, a strong logical connection between ideas, laconicism, extravagance, 

clarity and clarity were the main characteristics and characteristics of the style 

of H. Javid. These qualities were directly related to the improvement and 

updating of his language skills. 

After our deep and objective researches of Javid’s plays, we can tell that 

from the point of view idea, the maintenance and professionalism dwells in 

creativity, the great master of romanticism, has played a huge role in 

enrichment of Azerbaijan, and also the world literature. His development in the 

field of idea, thoughts, maintenances, a method, philosophy, a word, soul and 
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the most important research of romanticism will remain constant object of 

researches. 

Key words: emotional, language, literature, philosophy, art 

 

 

Внутренний эмоциональный синтаксис выражения: однополые 

члены в творчестве Г. Джавида 

РЕЗЮМЕ: 

 

Невозможно избежать лингвистических аспектов литературного 

наследия Джавида в свете литературной критики. Поскольку язык 

является средством выражения художественных образов, очистка 

языковых материалов имеет большое значение для раскрытия 

эстетических ценностей. Художественные возможности слова являются 

ключом к творчеству автора его литературных произведений. Привлекая 

внимание к эстетическим качествам его произведений, его литературным 

источникам, всегда необходимо интерпретировать его стиль в 

лингвистических терминах как свою собственную систему. Упор делается 

на литературную индивидуальность слова «художник», содержание и 

поэтические характеристики лирических форм, сложные и 

противоречивые аспекты их творчества, а также эстетические 

возможности языка, степень гибкости индивидуального стиля и богатство 

эмоциональных образов. В процессе анализа и интерпретации творчества 

Х. Джавида как языкового материала, его тенденция, способ, которым 

этот стиль развивается и его развитие, его ведущие черты и методы 

информирования поэта, требуют особого объяснения. Природа и эстетика 

поэзии Джавида должны быть описаны с точки зрения ее отдельных 

наборов и линий, которые представляют наиболее важные аспекты 

великого мира искусства. 

Область геологии как важная часть нашей филологии прошла 

сложный, противоречивый и богатый цикл. Его жизнь и творчество были 

тщательно исследованы в различных аспектах в прошлом столетии, 

исследованы в рамках различных концепций и высоко востребованы 

выдающимися литературоведами разных поколений. Тем не менее, 

несмотря на успехи Джавидологии, количественные и качественные 

показатели исследовательских работ в этой области, существует острая 

необходимость проанализировать творчество Г. Джавида в рамках 

возможностей современной научно-теоретической мысли. 

Стиль Джавида воплощает в себе целый ряд эстетических качеств 

своего времени. Эмоциональность, интуиция, сильная логическая связь 

между идеями, лаконизм, экстравагантность, ясность и четкость были 
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основными характеристиками и характеристиками стиля Х. Джавида. Эти 

качества были непосредственно связаны с улучшением и обновлением его 

языкового мастерства. 

После глубокого и объективного изучения творчества Г. Джавида, 

мы можем сказать, что с точки зрения идеи, содержания и 

профессионализма, творчество Джавида, великого мастера романтизма, 

сыграло огромную роль в обогащении азербайджанской, а также мировой 

литературы. Его разработки в области идеи, мысли, содержания, метода, 

философии, слова, души и, самое главное, исследовании романтизма 

будут оставаться постоянным объектом исследований. 

Ключевые слова:эмоциональный, язык, литература, философия, 

искусство 

 

ANNOTASİYA: 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi bir inkişaf mərhələsidir 

və o, öz ideya-estetik məzmununun dərinliyinə, poetik sənətkarlıq səviyyəsinin 

yüksəkliyinə görə seçilir. Yeni ictimai-tarixi, siyasi-sosial şəraitdə qədim və 

qabaqcıl ənənləri davam etdirən söz sənətkarlarının hər biri öz dəsti xətti ilə 

ədəbiyyatımıza dəyərli töhfələr bəxş etmişlər. 

Hüseyn Cavid klassik Azərbaycan şairlərinin cərgəsində özünəməxsus 

yeri, monumental yaradıcılıq mövqeyi olan nadir ədəbi şəxsiyyətlərimizdəndir. 

H. Cavid yeni poetik yollar axtarmaq, özünəməxsus üslub olan 

ehtiyacları təmin etmək səyləri ilə yazıb – yaratmışdır. Onun şeir formaları və 

poetikası poeziyamızın yeni hadisəsi kimi xüsusi rəğbət oyadırdı, hətta ciddi və 

kəskin mübahisələrin yaranmasına da səbəb olurdu. 

H. Cavid yaradıcılığı romantik poeziyanın xüsusi bir hadisəsi idi. Onun 

çoxsaylı əsərlərinin mövzuları vasitəsi ilə ifadə olunan, yaradıcılıq mövqeyi və 

konsepsiyası aydın seçilirdi. Bədii inikas aləmin zənginliyi onun əsərlərinin 

müasirliyi fəlsəfi–romantik dərki ilə çuğlaşır, əsərlərində əksini tapan həyat 

gerçəkləri fəlsəfi–sosial tendensiyalarla qaynayıb–qarışmışdı. 

H.Cavid üslubu öz dövrünün bir sıra estetik məziyyətlərini təcəssüm 

etdirirdi. Emosionallıq, sərrastlıq, fikirlər arasında möhkəm məntiqi bağlılıq, 

lakonizm, sözə ifrat qənaət, aydınlıq və kəskinlik H.Cavid üslubunun əsas 

göstəriciləri, atributları idi. Bu məziyyətlər onun dil-üslub sənətkarlığının 

təkmilləşməsi, yeniləşməsi ilə biləvasitə əlaqədar idi. 

 

GİRİŞ 

“Hüseyn Cavidin bədii dili Azərbaycan ədəbi-bədii dili və üslubu 

sistemində xüsusi yer tutur. Həm nəzm, həm də nəsrdə yazılan pyeslərində eyni 

xüsusiyyətlər–real, canlı danışıq dilinə əsaslanma meyli sənətkarın üslubunu 

səciyyələndirən başlıca amildir.”(1, 6) Onun dili əsl sənət dilidir, elə bir dil ki, 
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oxucunun duyğularında dil açır, oxucu şairin ideyalarını mükəmməl üslubda 

canlandırılan obrazlarla qavrayır. Böyük söz ustadı əsərlərində optimal nitq 

mühiti yaratmaq vasitəsilə mətni təşkil edən bütün leksik vahidləri eyni estetik 

dəyər səciyyəsində birləşdirir. Müxtəlif məzmun çəkisinə malik olan sözlər 

müəllifin  yaratdığı bədii nitq şəraitində bir–birinə hörülərək mükəmməl üslubi 

şəbəkə yaradır.  

“Şeir dilinin özünəməxsus xüsusiyyətləri və spesifik cəhətləri ilə bağlı 

problematika dairəsinin genişliyi tələb edir ki, ona elmi-nəzəri fikrin yüksək 

səviyyəsindən yanaşılsın. Geniş konseptual planda poeziya poetikasının 

öyrənilməsinə meylin bütün dövrlərdə, o cümlədən yaşadığımız günlərdə də 

aktuallığı, onun nəzəri-estetik kateqoriya kimi təhlilinə təşəbbüs göstərilməsi 

güclü maraq doğurur”.(8, 7)Söz deməyin yönəmini gözəl bildiyi üçün 

H.Cavidin lirikasında estetik ton olduqca güclüdür. Onun işlətdiyi bütün təsvir 

vasitələrində, ifadə qəliblərində bədiilik həmişə hakimdir. Şairin yüksək dil 

mədəniyyəti, mürəkkəb və mükəmməl arxitektonikanın təməlində dayanır. 

Deməli, H.Cavidin poetik təfəkkürünün siqləti, müdrikliyi yalnız əsərinin dərin 

mündəricəsi, ciddi sosial nöqtələrə toxunması ilə yadda qalmır, hikmətli 

məzmun onların müvafiq ifadə qəliblərinin mükəmməlliyində də aşkarlanır. 

Hadisə və əhvalatları bədii formalarda, gözəl sənətkarlıqla ümumiləşdirmək 

qabiliyyətində özünü göstərir. H.Cavid ustad bir sənətkar kimi öz kontekstləri 

zəminində müdrik ümumiləşdirməyə meylli olduğu üçün onun dili aforizm 

yaradıcılığında çox fəaldır. 

H.Cavidin əsərlərində bədiiliyi qüvvətləndirən bütün işarələr sistemi 

şəklində səslənmə ilə mənanın vəhdətini təşkil edir. Fikri təsirli və ifadəli 

etmək, bədii düşüncələrə müvafiq poetik forma tapmaq H.Cavid üslubunun 

məğzini təşkil edir. İfadə edilən fikri diqqətlə ölçüb–biçmək, bədii mətləbi 

gözəl ibarələrlə bəyan etmək H.Cavidin yazı tərzi üçün əsas şərtdir. Ifadəlilik 

vasitələrinin məqsədəuyğun seçilib–işlədilməsi onun üslubi prinsiplərinin 

əsasıdır. H.Cavidin əsərlərində obrazlı qavrayışın vüsəti də əslində böyük 

qələm ustasının incə deyim tərzinə, dilə daxili inam duyğusundan qaynaqlanır. 

1.Emosional sintaksisin daxili ekspressiyasi 

H.Cavid üslubu öz dövrünün bir sıra estetik məziyyətlərini təcəssüm 

etdirirdi. Emosionallıq, sərrastlıq, fikirlər arasında möhkəm məntiqi bağlılıq, 

lakonizm, sözə ifrat qənaət, aydınlıq və kəskinlik H.Cavid üslubunun əsas 

göstəriciləri, atributları idi. Bu məziyyətlər onun dil-üslub sənətkarlığının 

təkmilləşməsi, yeniləşməsi ilə biləvasitə əlaqədar idi. 

H.Cavid yaradıcılığında real həyat materiallarının rəngarəngliyi üslubi 

vasitələrin müxtəlifliyinə və bu müxtəlifliyin poetik birliyinə yol açan amildir. 

İfadə tərzindəki fərdiyyətin mahiyyətində həyat faktorlarına fərdi baxışlar da 

mühüm rol oynayır. H.Cavid sənətindəki üslub orijinallığı konkret estetik 

baxışlardan qaynaqlanır. Konkret bədii şərait və bu şəraitə olan fərdi münasibət, 
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bədii situasiyanın daxili cəhətləri sənətkarın əhvali–ruhiyyəsi ilə təmasda üzə 

çıxır, şairin özünə xas ifadə şəkillərini formalaşdırır, yaradıcılıq tərzində fərdi 

dəsti–xəttin möhürü hiss olunur. Oxucunun ruhuna təmir bəşəri hisslər aşılayan 

H.Cavid sətirlərində hər bir oxucu öz milli xarakterinə uyğun qəbul və dərk 

edir. Lirik qəhrəmanın danışıq və düşüncə tərzi şairin fərdi üslubu 

özünəməxsusluğunda obraza çevrilir. Odur ki, fərdi ifadə tərzi görkəmli qələm 

ustadını çoxsaylı ədəbi qüvvələr içərisində diqqət mərkəzində saxlayır, imzası 

olmadan belə H.Cavid şeirinin müəllifi tanınır və sevilir. Xüsusi  qeyd 

olunmağa layiqdir ki, H.Cavidin ümumi ədəbi prosesdəki mövqeyini də 

müəyyənləşdirir, yaradıcılıq vərdişlərinin təkrarolunmazlığını üzə çıxarır. Bu 

xüsusiyyət H.Cavidin təkrarların yaratdığı üslubi fiqurlar söz sistemində nəzərə 

çarpır. 

Təkrar.Hüseyn Cavid şeirinin təkrarlar sistemindən danışarkən onun 

intensivlik dərəcəsindən də söhbət açmaq zəruridir. O, demək olar ki, bütün 

əsərlərində, o cümlədən lirik şeirlərində yeri gəldikcə poetik təkrarlardan 

istifadə etmiş, bu təkrarlar bədii mətnin ahəng sisteminə  daxili ritm gətirmişdir. 

Şairin şeirlərində təsadüf olunan təkrarlanma poetik səslənməyə əsaslanıb bədii 

ovqatı gücləndirir. Həmin təkrarlar əsasən təravətli, orijinal və şairin məhz öz 

ifadə tərzinə məxsus olması ilə yadda qalır. Məhz bu məziyyətləri ilə H.Cavid 

poeziyası əsl yaradıcılıq məhsuludur, öz mahiyyət etibarilə novator poeziyadır. 

Üslubi  fiqur kimi H.Cavidin poeziya dilində ən çox istifadə olunan 

sintaktik fiqurlar, xüsusilə söz, ifadə və cümlə təkrarları mətnin qrammatik 

quruluşunda fəal iştirak edir, intonasiya çalarlarına zənginliklər əlavə edir. 

Poetik mətn çoxqatlı olduqca, obrazlı düşüncələr poetik cizgilərlə zəngin-

ləşdikcə təkrarlar da düşdüyü bədii mühitə məxsusi çalarlar gətirir. H.Cavidin 

lirik şeirləri belə bir fikri deməyə daxili sirlərini, ömrün qayğılarını, gizli 

tərəflərini təsirli sənət dilinə çevirərkən təkrarlar üslubi-poetik prosesin aparıcı 

faktoruna çevrilir. Şeir mətnində təkrirə sərbəst münasibət daha çox sənət 

dilinin qanunauyğunluqlarına söykənir, eyni sözün və ya söz birləşmələrinin 

üslubi-semantik nizamı, təbii səslənmə keyfiyyətləri ilə müşaiyət olunur. 

Anafora. H.Cavid yaradıcılığında müəyyən ifadə qəliblərində fikrin 

canlı təcəssümü estetik prinsiplər üzərində qərarlaşır. Onun orijinal və zəngin 

poetik yaradıcılığında bütün üslubi fiqurlar kimi, anaforik təkrarlar da şeir 

dilinin əsas tələblərinə uyğundur. Poetik səslənmə keyfiyyətləri ilə seçilən 

anaforalar bədii məzmunun poetik nəfəsinə yeni təravət bəxş edir, şairin söz 

işlətmə məharətinin təzahürlərindən biri kimi özünü göstərir. 

H.Cavid şeirlərində yüksək bədii mənalara, poetik obrazlara xüsusi 

diqqət yetirən sənətkardır. Fikirlərini bütöv mətndə ayrı-ayrı  misralarda birbaşa 

təqdim yolu ilə, bəzən də dolayı vasitələrlə, poetik eyhamlarla ifadə etməklə 

əsərinin həyatiliyini, lirik vüsətlilik keyfiyyətlərini, təsvirlərin şairanəliyini 

məharətlə cəmləşdirmişdir. Dərin fikirlərini ifadə etmək üçün ən zəruri dil 
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ünsürlərini axtarıb tapmaqla o, özünəməxsus poetik çalarlarla mənalandıra bilir, 

şairanə və incə duyğularla ümumiləşdirməklə bərabər əsərin yüksək bədiiliyini 

təmin edir. 

H.Cavid canlı portret, şəffaf mənzərə yaratmağın mahir sənətkarıdır. O, 

canlandırdığı bədii lövhələrin, həyatın reallıqlarının daxili guşələrinə varıb 

mənalandırmaqla təsviri fikir və həyəcanların güzgüsünə çevirə bilir. O, obrazı 

daxili məzmunu ilə canlandırır, öz bədii üslubuna uyğun ifadə formaları seçir, 

nitq vahidlərinin öz bədii mətləbinə yarayan mənalarını üzə çıxarır. Misraların 

bədii intonasiyası sxematik xarakter daşımır, oxucunun duyğularında əks–səda 

verir. H.Cavidin üslubunda bədii məqsədə yönəldilməyən ifadə vasitəsinə rast 

gəlmək qeyri mümkündür. Sözlərin qrammatik həmcinsliyi də bu baxımdan 

olduqca diqqətçəkəndir. 

H.Cavidin romantik ruhlu əsərlərində dərin və incə həyati hisslər, 

şairanə duyğularla zənginlik yaşatma işində həm məzmun komplektliyi və 

tamlığı, həm də söz işlətmə maneraları bədii məziyyət baxımından fərqlənir. 

Hər iki cəhətdə mükəmməl sənətkarlıq fərdiyyətinin əsas əlamətləri mövcuddur. 

Onun lirikasının məzmununda, obrazlarında və ifadə nəzərə çarpan məziyyət 

dinamikanın intensivliyində bütün aydınlığı ilə görünür. 

Üslubi yetkinlik və kamillik Hüseyn Cavid yaradıcılığının bütün 

guşələrində özünü hiss etdirir. Onun əsərləri məzmun və ideya tamlığı, yüksək 

bədiiliyi ilə seçilir, zəngin bəşəri duyğular, yüksək poetik mənalarla, bədii 

emosionallıq və düşüncə zənginlikləri ilə, estetik təsir gücü ilə uzunömürlülük  

qazanır. 

H.Cavid şeirlərində yüksək bədii mənalara, poetik obrazlara xüsusi 

diqqət yetirən sənətkardır. Fikirlərini bütöv mətndə ayrı-ayrı  misralarda birbaşa 

təqdim yolu ilə, bəzən də dolayı vasitələrlə, poetik eyhamlarla ifadə etməklə 

əsərinin həyatiliyini, lirik vüsətlilik keyfiyyətlərini, təsvirlərin şairanəliyini 

məharətlə cəmləşdirmişdir. Dərin fikirlərini ifadə etmək üçün ən zəruri dil 

ünsürlərini axtarıb tapmaqla o, özünəməxsus poetik çalarlarla mənalandıra bilir, 

şairanə və incə duyğularla ümumiləşdirməklə bərabər əsərin yüksək bədiiliyini 

təmin edir. 

2.Hüseyn Cavid yaradıcılığında həmcins üzvlər 

Həmcins üzvlər H.Cavid qələmində bədii mətləbə xüsusi intonasiya 

çalarları, ritm lövhələri bəxş edir, şeir ahəngdarlığını təmin edən cəhətləri ilə 

yadda qalır. H.Cavid dilində həmcins üzvlərin üslubi dürüstlüyü və bolluğu lirik 

kontekslərin  mükəmməlliyində həlledici amildir və H.Cavidin ritm qurmağın, 

güclü intonasiya yaratmağın mahir usta olmağını əyaniləşdirən ən mükəmməl 

əlamətləridir. 

H.Cavidin həmcins sözlərin işlədilməsində də qeyri–adi həssaslıq vardır. 

Onun misralarında eyni qrammatik əlamətə malik leksik vahidlər sadəcə yanaşı 

işlədilmir, onlar şəffaf emosional duyğular oyadan, bədii lövhənin cövhərini 
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təqdim edən üslubi priyom olaraq lirik ovqatın coşğunluğuna istiqamət-

ləndirilir. Hüseyn Cavidin şeirlərində həmcinslik təşkil edən sözlər adi dil 

vahidləri deyil, bir ideya ətrafında müxtəlif mənaların spesifik, qeyri-adi 

əlaqələndirilməsidir. Fikrimiz predmetsiz olmasın deyə aşağıdakı örnəklərə 

diqqət yetirək: 

Yığın-yığın bəşəriyyət o müzlim ormanda  

Yaşar, qoşar, çalışır zift içində, hər yanda. 

...Görüncə tab еdəməzsin, acırsın, ağlarsın,  

Nədir bəlayi-məişət, duyarsın, anlarsın. 

...Çoluq-çocuq, ana, həmşirə, qız, nişanlı, gəlin;  

Vətəndə həp gözü yollarda müztərib, qəmgin... 

Sönüb gеdər, yaşamaz, cümlə kainata küsər.  

Fəqət yaşar kimi, yə’sü ümid içində yaşar, 

...Səqətlənir çoqu qoldan, qabırğadan, bеldən,  

Yarım cəsəd, yarım insan qalıb düşər dildən. (2, 31-32) 

Fraqmentlər H.Cavidin “Bakıda” şeirindəndir və bu əsər üçün güclü 

vətəndaşlıq hissi səciyyəvidir. Bu hisslərin lirik mənbəyini qabartmaq naminə 

H.Cavid həmcins sözlərə xüsusi hərarət verir, dərin düşüncə və həyəcanların 

yetkin təzahürü naminə həmcinslikdən intensiv şəkildə istifadə edib predmet və 

hadisələrin fəlsəfi mündəricəsi üzərində daha çox dayanır. Diqqətlə nəzərdən 

keçirdikdə bu həmcins üzvlərin yalnız məzmunu ilə deyil, ritm və intonasiyası 

ilə də, təfərrüatın xarakteri ilə də müəllifin ifadə məharətini görə bilirik. 

Hüseyn Cavid fərdi üslubu umumxalq dilinin zəngin dil potensialından 

qaynaqlanır. Həmcins üzvlü şeir misraları da şairin yaşadığı dövrə aid tarixi 

koloriti, romantik ədəbi cərəyanın spesifik ifadə vasitələrini də özündə 

təcəssüm etdirir. Həmcins üzvlərin bədii mətnə daxil edilmə priyomları, 

sözlərin rəngarəng semantik yönümlərdə hərəkəti, üslubi məna yükündə 

yaranan təbəddülatlar, sözün fəallıq dərəcəsindəki dəyişmələr və s. təhlildən 

keçirilərkən belə bir qənaət hasil olunur ki, H.Cavidin şeirlərində həmcinslik 

obrazlı, dərin mənalı və tutarlı nitqin göstəricilərindəndir. Üslubi əməliyyat-

lardakı fəallıq həmcins üzvlərin semantikasını üslubi zənginləşmə ilə siqlətli 

edir, H.Cavidin şeir poetikasının ən mühüm yaradıcılıq sirlərindən birini üzə 

çıxarır. “Gecəydi” adlı şeirində olduğu kimi: 

O, bir cavan idi, küskün baqışlı, həm yorğun;  

Vücudi xəstə, mükəddər, həyatı pək durğun...  

Kəsik nəfəslə yürür, söylənir də, inlərdi,  

O bir xəyali-bəid arqasınca titrərdi. (2, 38) 

H.Cavid şeirlərinin forma zənginliyini, ənənələrdən faydalanma meyil-

lərini, milli şeirimizin çox vacib şəkli əlamətlərini, spesifik forma kompo-

nentlərini onun həmcins üzvlərdən faydalanma üsulundan da görmək olar. 

Həmcinslik fikrin emosional, elastik, anlaşıqlı ifadə xatirinə edilməsində 
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onların üslubi siqləti daha da sanballaşır. Burada bədiilik məna dərinliyinə tabe 

edilir, fikrin ahəngi ilə bədii ovqatın gücü bir–birini tamamlayır. 

Sözlərin həmcinsliyindən istifadə H.Cavidin fərdi üslubunun mühüm 

cəhətlərini müəyyənləşdirməyə zəmin yaradır, ondan nə tərzdə istifadə etdiyini, 

sözün estetikasını duyma bacarığını nümayiş etdirir. Böyük sənətkarın canlı 

ünsiyyət dilinə bələdçilik dərəcəsi, onun bədiilik vasitələrindən bəhrələnmə 

məharəti, üslubi çalarlarını mənimsəmə səviyyəsi aşkarlanır. 

Həmcins üzvlərin işlənmə qaydaları H.Cavid üçün sənətkarlıq və poetik 

forma məsələsi ilə bağlıdır. Burada poeziyanın səmimiyyətinə, təbiilik, 

obrazlılıq kimi tələblərini görməmək mümkün deyil. Çünki Hüseyn Cavid üçün 

forma məzmunlu anlayışdır və deyim tərzində heç bir dil vahidi konkret 

məzmundan təcriddə ola bilməz. Hər bir ifadə üsulu H.Cavid şeirinin mədəni 

səviyyəsinin artmasında maksimum iştirak edir. Lirik düşüncənin məntiq, 

mətləb və məna səviyyəsinin artmasında fəallıq göstərir. Odur ki, həmcins 

sözlərdə böyük şairə məxsus mətnlərində üslubi cəhətdən zənginləşmiş, 

dərinləşmiş, daha təsirli, daha mündəricəli olmuşdur: 

Haqqa varmaq, pərəstiş еtmək için  

Yücəlir bir tərəfdə mə’bədlər.  

Daş, çamur, haq rizası namümkün...  

Aldanır, aldanır zavallı bəşər...  (2, 45) 

Validеyn ağuşu, məktəb, mədrəsə,  

Qorqu, ümmidü təvəkkül, vəsvəsə.  

Е’tiqad, əxlaqü adət, hər nə var,  

Həp kökündən qaldırın divanəvar... 

Hеyrət еylər, daima ağlarsınız,  

Daima ağlarsınız, sızlarsınız(2, 87). 

Həmcins üzvlərin iştirak etdiyi parçalarda kəskin ictimai–siyasi 

məzmun, səfərbəredici bədii ton, narazılıq, giley-güzar hakimdir. Burada 

həmcinslik təşkil edən leksik vahidlər mizanlı poetik dil vasitələrinə çevrilir. 

Həmcins üzvlərin fəallığı ilə formalaşan ifadə tərzi olduqca mühüm nitq 

göstəricisi kimi çıxış edir. Bədii dil üçün əsas olan ton–tember səciyyəsi 

ürəyəyatımlılıq qazanır. Şeir bütün forması və məzmunu ilə, həmcinslikdən 

nəşət edən bədii səs tembri ilə seçilir, çünki bu ifadə üsulu qədim və zəngin 

poeziyamızın Cavid qələmində təsdiqlənən mənəvi faktorudur, köklü ənənələrin 

daxili ruhi davamıdır. 

H.Cavidin əsərlərində, xüsusən lirik janrda yazılmış şeirlərində həmcins 

üzvlər öz ifadə imkanlarına görə seçilir. Həm quruluş, həm də poetik ünsiyyət 

prosesi baxımdan fəal olduğu üçündür ki, onlar üslubi–bədii kolorit 

yaradıcılığında, mündəricənin poetik çalarlarını dərinləşdirməkdə, zamanın ab–

havası haqqında düşüncələri aşkarlamaqda müəllifin istifadə etdiyi ifadə 

vasitələrindəndir. Həmcins üzvlər mətnin obrazlı sisteminə daxil olmaqla lirik 
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qəhrəmanın daxili aləmini daha  mükəmməl izhar edir, şeirin məzmununa və 

poetikasına təsir edib forma–məzmun vəhdətinin yaranmasına stimul verir. 

Buna görə də Hüseyn Cavid poeziyası mədəni konseptlər, ənənəvi mənalar və 

fəlsəfi səciyyəli motivlərlə olduqca zəngindir. Gerçəkliyə psixoloji münasibət, 

həyatı qavrama meyarları, mənəvi dəyərlər sistemi həmcins sözlərin sıx 

işləndiyi mətnlərdə daha canlı əks–səda doğurur. Şeirdə həmcins sözlər simvol 

və işarələr kimi əslində, varlığa xas olan ən mühüm poetik anlayışlar qabardılır, 

üzə çıxarılır, şairin “Qız məktəbində” adlı şeirində son misranın bütövlükdə 

həmcins sözlərdən ibarət olması da məhz göstərilən bədii –üslubi faktlarla 

bağlıdır: 

– Ən çoq sеvdiyim ilkin  

O Allah ki, yеri-göyü, insanları xəlq еylər.  

– Sonra kimlər?  

– Sonra onun göndərdiyi еlçilər.  

– Başqa sеvdiklərin nasıl, yoqmu?  

– Var...  

– Kimdir onlar?  

- Anam, babam, müəlliməm, bir də bütün insanlar... (2, 28) 

 

Şeir poetikasının incəliklərinə yaxından bələd olan H.Cavid əsərinin 

bədii mənzərəsinin mükəmməl rəsm edilməsində həmcins sözlərdən təbii dil 

naxışları kimi istifadə edir. Şeirin dilinə tarixin, cəmiyyətin, insan mənəviy-

yatının cazibədar səsi axıb gəlir. Onun hər bir kəlməsində bədii düşüncənin, 

poetik, təfəkkürün siqlətini görürük, sənətkar ürəyinin hərarətini, coşub–

çağlayan duyğularının təlatümünü hiss edirik. Dərhal sezilir ki, H.Cavid kamil 

söz sərrafıdır, onun misralarında gözəlliklər mənbəyinə çevrilən bütün sözlər 

daxilindən, poeziya ilə döyünən ürəyindən gəlir. 

H.Cavidin dilində bədiilik hakimdir. Onun dil mədəniyyəti ədəbi –bədii 

dil normalarına sayqı ilə yanaşmasından irəli gəlir. Məhz bu səbəbdən də 

həmcins sözlər H.Cavidin güclü emosional–obrazlı təfəkkür faktları ilə çulğaşır. 

Kompozision arxitektonika vasitəsilə sosial məzmunun yüksək səviyyədə 

canlandırılması bədiilik lətafəti doğurur. Mükəmməl bədii şəbəkədə şairin dili 

daha cilalı görünür. Bu şəbəkədə həmcins sözlər də üslubi rəngyaratma 

detallarından biri kimi çıxış edir. Ümumiyyətlə, həmcins üzvlər anlayışı 

H.Cavid üslubunda poetik bütövlük hasil edir, digər mətn komponentləri ilə 

birləşərək mündəricəni dolğunlaşdırır, bir sistem yaradıb forma və məzmuna 

uyğun ahəngə çevrilir. H.Cavidin şeirlərində kanonik yaradıcılıq prosesinin 

təbiətinə uyğun mühüm bir əlamət də bədii sistemdə həmcins sözlərin mətn 

quruculuğunda fəallığıdır. Obraz, predmet və situasiyaları birləşdirən formullar 

içərisində həmcins sözlər həm ənənəvi mənaların daşıyıcısıdır, həm də onun 

fərdi üslubunun əsas tərəflərini müəyyənləşdirən amil kimi çıxış edir. 
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H.Cavid şeirinin siqmatikasında həmcins üzvlər kimi çıxış edən sözlər 

intonasiya və obrazların güclənməsinə təkan verir, məntiqi vurğu yaradır. 

Həmcins sözlər misralara muniş, lirik gözəlliklər əlavə edib emosional təlqinə 

malik olur. Sövqi-təbii nitq davranışı ilə H.Cavid şeirin təbiiliyini tənzim edir. 

Həmcinslikdə iştirak edən hər bir söz öz estetik əmsalını böyütməyə müvəffəq 

olur, emosional məna və intonasiya həcminə görə həmin sözlər misra vüsəti 

qazanır. 

Patlıyor hər tərəfdə bir vulkan,  

Şərqü qərb iştə püskürür al qan...  

Əcəba, bunca çarpışan, vuruşan,  

Qan tökən, can vеrən, qoşan, boğuşan,  

Məhv еdən, məhv olan, kəsib-kəsilən,  

Qəhr еdən, qəhr olan, əzib-əzilən,  

Düşünün bir, niçin, niçin əcəba!?  

Bu qiyamət niçin olur bərpa?  (2, 73) 

H.Cavid bütün situasiyaları qarşılaşdırılması, proseslərin, hadisə və 

vəziyyətlərin müvazi şəkildə tutuşdurulması ilə əlaqədar bədii kontekst yaradır, 

motivlər və mühitlər arasında fəlsəfi–assosiativ uyarlıqlar yaradır. Yuxarıda 

göstərilən nümunədə həmcinslik təşkil edib antiteza duyğusu ilə müşahidə 

olunan sözlər poetik fəhmdə əlaqələndirilərək universal psixoloji həqiqətləri 

konkret obrazlı müqayisələrlə ifadə edir. 

H.Cavidin poeziyasının bədii–fəlsəfi siqləti, poetik ümumiləşdirmə 

qüvvəsi lirik mətnin ritmik axarında, məzmun ilə  formanın daxili tənasübündə 

meydana çıxır. Həmcins sözlərin kəmiyyət ölçüsü həmişə məntiqi–semantik 

dəyərlə müşaiyət olunur, təsvir obyektinin daxili optimallığında fəallıq göstərir. 

Həmcins üzvlərin hər biri digərləri ilə üslubi yaxınlaşma və əlaqələnmə 

sayəsində əsl poetik gərginliklərə çevrilir, bununla da müəllif heyrətli bədii 

təhkiyə, yığcamlıq və sadəliklə kamil lirik mətn yaratmağa müvəffəq olur. 

H.Cavidin lirik şeirləri uğurla tərtib etməyinin əsas sirlərindən biri də məhz 

bundan ibarətdir. Bədii mətnin aydın emosional üzvlənməsi, obrazlı ifadələrin 

şəffaflığı, bədii mətnin aydın emosionallığı şeirin strukturu ilə, onun forma 

mükəmməlliyi sayəsində başa gəlir. Məhz belə üslubi məqamlarda H.Cavidin 

işlətdikləri həmcins üzvlər ekspressivlik doğurur. Deyilənləri “Qüruba qarşı” 

şeirindən götürülmüş aşağıdakı fraqmentlə izləməyə çalışaq: 

Böyük başlar dumanlanmış da, atəş püskürür hər an,  

Qılıclar, süngülər, toplar, tüfəklər gürləyib parlar. 

Fəqət bunlar, bu vəhşətlər, bu dəhşətlər niçin bilməm?  

Əcəb, xalimi insafü mürüvvətdən bütün aləm!? (2, 78) 

Bir cəhət xüsusi qeyd olunmalıdır ki, H.Cavid həmcins sözləri bədii 

mətnə daxil edərkən ölçü duyğusuna maksimum dərəcədə əməl edir. Həmcins 

sözlərin kəmiyyət göstəriciləri uğurlu və anlaşıqlı bədii ümumiləşdirməyə 
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imkan verir, onlar bədii mətləblərin açılmasına, duyum və deyim dialektikasına 

yönəldilir. 

H.Cavidin müxtəlif mövzularda yazdığı şeirlərin əksəriyyətində həmcins 

üzvlər sanki fikrin ağırlığını öz üzərinə götürür, lirizmi gücləndirir, misralarda 

əks–səda tapan hiss və həyəcanların təbiiliyini təmin edir. Onun işlətdiyi 

həmcins sözlər üçün səmimiyyət və inandırıcılıq səciyyəvidir. Bu baxımdan 

“Hərb və fəlakət” şeirində həmcinslik yaratmaq üçün şairin səfərbərliyə aldığı 

söz kontingenti özünü bütün üslubi səviyyələrdə doğruldur: 

Yığın-yığın bəşəriyyət ölümlə pəncələşir,  

Fədayi-nəfs еdərək haq için qoşar, güləşir.  

Yaqar, yıqar, əzilir, məhv olur, basar, basılır,  

Vətən yolunda ölür, öldürür, asar, asılır.  

O top, tüfək, o qılıclar, zəhərli qumbaralar 

Nə istər, ah, niçin böylə gürləyib parlar!?  

Nədir şu qəhrü fəlakət? Nədir bu qəhtü qəla? 

Nə zaman kişnəsəydi türkün atı,  

Qırılırdı bir ölkənin qanatı.  

Həp krallar, prеnslər, xanlar, 

Ulu şahlar, kibirli xaqanlar ,  

Papalar, həp xəlifələr hər gün  

Diz çökərlərdi türkə qarşı bütün. (2, 51-52) 

Üslub kamilliyi seçilən H.Cavid poeziyası böyük və uzunömürlüdür. 

Çünki bu poeziyada gerçəkliyin problemləri, təkrarolunmaz mənzərəsi, 

dinamikası, ictimai mühitin sarsıntı və həyəcanları yüksək səviyyədə, kamil de-

yim qəliblərində əks olunmuşdur. Həyat və onun qayğıları poeziya müəllifinin 

daxili aləmində, həyəcanlarında, poetik düşüncələrində canlandırılmışdır. Onun 

yaradıcılığında dövrün, həyat tərzinin əlamətləri olduqca parlaq bədii formalar-

da verilir. Bütün bədii təsvir və ifadə vasitələri geniş, müfəssəl poetik fikir 

söyləmək vasitəsinə çevrildiyi üçün onun hər misrası əzəmətli görkəm alır. 

H.Cavidin üslubi axtarışlarında, xüsusən həmcins üzvlərin kompo-

nentləri kimi çıxış edən sözlərin poetik cizgiləri ona görə canlı və emosional 

alınır ki, onlarda ifadə orijinallığının əlamətləri olduqca qabarıqdır. Emosional 

təzəlik və məhrəmanə intonasiya həmcins üzvlərin ləyaqətli tərəflərini üzə 

çıxarır. Onların bilavasitə yaxından iştirakı ilə ifadə planı kamillik  həddinə 

çatır və ifadə planı daxili məzmun planını kifayət qədər aydın və əsaslı 

cizgilərlə canlandırır. Aşağıdakı nümunələrdə bu cəhəti aydın görmək 

mümkündür: 

Hər şеy sənin gözündə bir əfsanə, bir yalan...  

Bir aldanış dеmək bütün alayişi-cihan.  

Sеvmək, sеvilmək, еşq, vəfa, xəndə ya fəğan;  

Bunlar da göstərişmidir, еy ruhi-sər’ədar!?  (2, 90) 
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Göründüyü kimi, lirik ifadə qəlibləri lirik “mən”in əhval ruhiyyəsi ilə 

əlaqədardır. Mürəkkəb dünyanın həddən ziyadə qayğı və problemləri ifrat 

dərəcədə çılğınlıqla ifadə olunur. Diqqət çəkən odur ki, həmcins sözlərin də 

aparıcı üslubi mövqedə fəallığı bütövlükdə poetik hissin, bədii ovqatın, 

gerçəkliyi obrazlı görümün və duyumun təravətliliyi xasdır. Burada poetik 

mündəricənin əsas xüsusiyyəi ideyanıb konkret bir mövzu çərçivəsində 

verməklə yanaşı, həm də onlardakı ifadə, deyim tərzində ustalıqla təcəssüm 

etdirilən obrazlı düşüncə özünəməxsusluğudur. H.Cavid üçün həmcins 

sözlərdən istifadə, göründüyü kimi, ritm və struktur axtarışındakı uğurlu nəticə 

ilə bağlıdır. Ciddi poetik əməyin faktları olaraq həmcins sözlərin ifadə etdiyi 

fikirlər mənalı detallar kimi təsirli lövhələr əmələ gətirir. Qaranlıqla, şərlə 

mübarizə şüuru oyadır ki, bu da Hüseyn Cavid poeziyasının uğurlu və estetik 

cəhətdən dəyərli tərəfləridir. 

Daim mübarizələrin, hadisələrin qaynağında olub fəal həyat mövqeyi 

tutmaq, vətən üçün, türk dünyası üçün qeyrətli və faydalı əməllərə çağırışların 

ifadəsi baxımından səciyyəvi olan H.Cavid  poeziyasında müxtəlif münasibət 

və məqamlarda həmcins sözləri daha kəsərli mövqedə işlədilir. Həmcins sözlər 

daxili məna strukturu ilə şərtlənir, zahiri effektlər bərabər mündəricə ağırlığına 

da yol açır. Həmcins sözlər H.Cavidin qələmində heç vaxt forma aludəçiliyi 

doğurmur. O, canlı fikir və həyəcanları poetik dil təcrübəsindən bəhrələnərək 

daha qabarıq nəzərə çarpdırmaq məqsədi izləyir. Həmcins üzvlərin qurduğu bir 

sıra misra modelləri mütləq ekspressivlikli formullar hüququnda qərarlaşır. 

H.Cavid poeziyasından buna aid istənilən qədər misal gətirmək olar. Biz isə iki 

tipik nümunə ilə kifayətlənirik: 

Həzz еtmədim firqədən, cəmiyyətdən,  

Zеvq alamam hərbdən, siyasətdən,  

Bir şеy duymam fəlsəfədən, hikmətdən, 

Bənim ruhum gözəllikdir, sеvgidir. (2, 130) 

 

Yalnız soğuq, yağmur, bora, fırtına  

Oqşar durur şu məhzun gönülləri;  

Üryanlıq, xəstəlik, aclıq bir yana,  

Susuzluqdan həp qurumuş dilləri. (2, 136) 

Adi nitqə xas olan emosionallığı və dinamizmi stimullaşdıran,  təkidli 

pafosu artıran həmcins sözlərdən istifadə klassik ənənələrdən, danışıq 

üslubundan H.Cavid şeirlərinə keçən səciyyəvi xüsusiyyətdir. Burada həmcins 

üzvlərin tərəfləri kimi çıxış edən leksik vahidlər məqsədyönlü üslubi funksiya 

qazanır, bədii nitqi canlı ünsiyyət məqamlarına uyğunlaşdırır, həyatiliyin, 

ekspressivliyin yüksəlməsinə təkan verir və nəhayət, mətnin dinamikliyinə 

çeviklik gətirir. 
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Deməli, H.Cavid poeziyasının fərdi üslubi keyfiyyətləri, obrazlar aləmi, 

spesifik ifadə üsulları haqqında danışarkən yenə də onun  yaradıcılığının bir 

xüsusiyyətinə-həyat hadisələrini bədii həqiqətlərə çevirmə istedadına, onun 

sözlə davranış mədəniyyətinə qayıtmaq lazım gəlir. Onun əsərlərində misraların 

obrazlı mahiyyətini müəyyən bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə yanaşı, bədii söz 

yaradıcılığının əzəli və əbədi qanunlarına son dərəcə yaxınlığı faktlarını 

xatırlamaq lazım gəlir. H.Cavidin lirikası bir tərəfdən səmimi yaradıcılıq 

məhsulu olduğu kimi, poetik obrazlar sisteminı daxil olan poetik göstəricilərin 

hər biri fərdi üslub göstəricisi olaraq seçilirdi. 

Həyat faktlarınıb təsviri, poetik tədqiqatların və mühakimələrin fəlsəfi 

dərinliyi ilə yanaşı, poetik üslubunun orijinallığı, özünəməxsusluğu H.Cavid 

sənətinin estetik dəyəridir. Onun son dərəcə dərin, mənalı və humanist 

fikirlərini canlandıran ifadə qəlibləri də ruhumuzda, düşüncəmizdə silinməz 

izlər buraxır. 

 

AKTUALLIQ: 

Məqalənin mövzusunun aktuallığı haqqında onu demək olar ki, ilk 

növbədə, hər bir görkəmli Azərbaycan şairinin bədii əsərləri müxtəlif isti-

qamətlərdən tədqiq edilməlidir. Çünki bədii əsərlərdə təsvir edilən həyat hadi-

sələri, obrazlar dünyası, onlara verilən adlar oxucu kütləsi üçün böyük tərbiyəvi 

əhəmiyyətə malikdir. İnsanlar bu əsərlərdən nümunə götürürlər. Sevdikləri 

qəhrəmanların adlarını öz övladlarına verirlər.  Buna görə də şairlərin üslubiy-

yatınının linqvopoetikasını əhatə edən araşdırmaların aparılması vacibdir.  

Bu araşdırmanın nəticəsi olaraq biz H.Cavidin bədii əsərlərində işlənmiş 

həmcins üzvlərin nümunələrini göstərmişik. Sənətkarın bədii dilinin, üslubiy-

yatının, leksikasının, bu leksikanın içərisində həmcins üzvlərin öyrənilməsi 

olduqca aktualdır və şairin dil və üslub xüsusiyyətlərinin açılmasına xidmət 

edir.  

 

TƏDQİQAT İŞİNİN METODLARI: 

Hüseyn Cavid əsərlərinin linqvopoetikasının, əsasən də həmcins 

üzvlərinin bədii aspektdən öyrənilməsi, tədqiqi zamanı, əsasən, müqayisəli-

qarşılaşdırmalı metoddan, statistik və üslubi metodlardan istifadə edilmişdir. 

 

NƏTİCƏ 

H.Cavid yaradıcılığında real həyat materiallarının rəngarəngliyi üslubi 

vasitələrin müxtəlifliyinə və bu müxtəlifliyin poetik birliyinə yol açan amildir. 

İfadə tərzindəki fərdiyyətin mahiyyətində həyat faktorlarına fərdi baxışlar da 

mühüm rol oynayır. H.Cavid sənətindəki üslub orijinallığı konkret estetik 

baxışlardan qaynaqlanır. Konkret bədii şərait və bu şəraitə olan fərdi münasibət, 

bədii situasiyanın daxili cəhətləri sənətkarın əhvali–ruhiyyəsi ilə təmasda üzə 
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çıxır, şairin özünə xas ifadə şəkillərini formalaşdırır, yaradıcılıq tərzində fərdi 

dəsti–xəttin möhürü hiss olunur. Oxucunun ruhuna təmir bəşəri hisslər aşılayan 

H.Cavid sətirlərində hər bir oxucu öz milli xarakterinə uyğun qəbul və dərk 

edir. Lirik qəhrəmanın danışıq və düşüncə tərzi şairin fərdi üslubu özünəməx-

susluğunda obraza çevrilir. Odur ki, fərdi ifadə tərzi görkəmli qələm ustadını 

çoxsaylı ədəbi qüvvələr içərisində diqqət mərkəzində saxlayır, imzası olmadan 

belə H.Cavid şeirinin müəllifi tanınır və sevilir. Xüsusi  qeyd olunmağa layiqdir 

ki, H.Cavidin ümumi ədəbi prosesdəki mövqeyini də müəyyənləşdirir, 

yaradıcılıq vərdişlərinin təkrarolunmazlığını üzə çıxarır. 
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XÜLASƏ: Bədii dil və üslubun poetik normalara müvafiq təzahüründə 

onomastik vahidlərin xüsusi mövqeyi vardır. Müəllif qayəsinin  oxucu və 

dinləyiciyə aydın şəkildə çatdırılmasında onomastik leksika əsas amilə çevrilir. 

Onomastik vahidlərin məcaz növü olaraq işlədilməsi ənənəsi də geniş işlənmə 

xüsusiyyəti qazanmışdır. “dəli Kür” (İ.Ş) – şsimvol, “Saçlı” (S.R) – sinekdoxa, 

Qaloş (Mehman“ S.R) – simvol və s. bu faktı təsdiqləyən örnəklərdəndir. 

Obrazın daxili aləminin işıqlandırılmasında, həyat hadisələrinə olan 

münasibətin təyin edilməsində, bir sözlə, surətlər aləminin tanınmasında 

onomastik vahidlərdən istifadə müəllifin ən yaxın yardımçı vasitəsi rolunu 

oynayır. Ədəbi-bədii fikir tariximizdə əvəzsiz xidmətinə görə tanınmış yazıçı 

Mir Cəlal  əsərlərində bu ədəbi priyomdan istifadəyə görə özünəməxsusluğu ilə 

seçilir. Böyük sənətkar satirik hekayələrində onomastik vahidlərdən antropo-

nimlərə daha çox üstünlük vermişdir. “Qoltuq radiosu”, “Həkim Cinayətov”, 

“İclas qurusu” və s. əsərlərində bu cür faktlar sürətli şəkildə müşahidə edilir. 

Hər biri mükəmməl sənət nümunəsi sayılmağa layiq olan bu hekayələr 

yalnız hadisələrin seçilməsi, problemin qoyuluşu, obrazlar aləminin silsilə 

təşkil etməsi və s. keyfiyyətinə görə deyil, həm də ad seçilməsi üsuluna görə də 

ustalıqla yaradılmşıdır. Bu sistemdə diqqət çəkən xüsusiyyətlər içərisində 

advermənin (adqoymanın) obrazın xarakteri, bacarığı və qabiliyyətinə görə 

təyin edilməsidir. 

“Xəstənin istiliyini ölçmək, tənəffüsünü, ürək fəaliyyətini yoxlamaq 

məqsədilə termometri, trubkasını axtardı. Kostyum, şalvar ciblərini bir-bir 

yoxladı, tapa bilmədi”. 

Yaddaşsızlığı az imiş kimi, digər səhlənkar məsuliyyətsiz davranışları ilə 

diqqəti cəlb edən bu obraz oxucuda ikrah hissi doğurur. 

Ramazan obrazının xarakterini səciyyələndirən xüsusiyyətlərə nəzər 

saldıqda müəllifin adqoyma işində xarakter amilini önə çəkməsinin bir daha 
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şahidi oluruq. Müəllifn adqoyma prinsipi ilə yaradıcılıq üslubunun üst-üstə 

düşdüyü “”İclas qurusu və “Anket Anketov” hekayələrində də aşkar görünür. 

Mir Cəlalın obrazlar sistemində elələri də vardır ki, xarakterində və 

əməllərindəki naqisliklər ona əlavə adqoyma (ayama) zərurəti yaradır. Belə 

surətlərin əsil adı əməli hərəkətlərinin mahiyyətinə görə verilən adın kölgəsində 

qalır. 

Araşdırmadan bəlli olur ki, Mir Cəlal yaradıcılığının üslubi 

məqamlarının təzahüründə onomastik vahidlərin rolu olduqca böyükdür. 

 

         

Роль ономастической лексики в выражении языка и стиля 

творчества Мир Джалала 

 

доц.А.М.Аббасов, 

        Р.Кулиев 

 

Ключевые слова: лексика прилагательного, точка стиля, 

антропонимы, язык и стиль, прилагательное, наречие, смысловой 

момент,литературный приём 

 

РЕЗЮМЕ 

В проявлении литературного языка и стиля в соответствии с 

поэтическими нормами ономастические единицы занимают особое 

положение. Ономастический словарь становится ключевым фактором в 

четкой доставке авторского рока читателю и слушателю. Традиция 

использования ономастических единиц в качестве метафоры также 

приобрела широкую популярность. "Mad Kura" (IS) - штаны, "Hair" (S.R) - 

синекдокса, Галош (Mehman "S.R") - персонажи и так далее. примеры 

этого. 

Использование ономастических единиц в освещении внутреннего 

мира изображения, в определении отношения к жизненным событиям, 

короче говоря, в распознавании мира фотографии, является ближайшим 

вспомогательным инструментом автора. Мир Джалал, известный своей 

бесценной службой в истории литературной и художественной мысли, 

известен своим использованием этого литературного априора в своих 

произведениях. Великий художник в своих сатирических рассказах больше 

отдает предпочтение антропониму, чем ономастическим единицам. 

Радио Голтука, Доктор Джинаятов, Участок Встречи и др. такие 

факты быстро наблюдаются в его работах. 

Эти истории, каждая из которых достойна того, чтобы 

считаться идеальным примером искусства, могут использоваться 
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только при выборе событий, постановке задачи, организации серии 

изображений и так далее. не только из-за их качества, но и из-за их 

выбора имени. Одной из примечательных особенностей этой системы 

является определение наречия характера, способностей и способностей 

изображения. 

«Он искал термометр и трубку для измерения температуры 

пациента, проверки его дыхания и сердечной деятельности. Костюм 

проверял штаны один за другим, но не смог его найти ". 

Это изображение, которое привлекает внимание другими 

заброшенными и безответственными поступками, такими как нехватка 

памяти, вызывает у читателя отвращение. 

Когда мы смотрим на особенности, которые характеризуют 

характер Рамадана, мы видим, что автор подчеркивает характер 

персонажа в его работе. В рассказах «Встреча» и «Анкета» также 

очевидно, что автор накладывает свой креативный стиль на наречие. 

В системе имиджа Мир Джалала есть люди, которым также не 

хватает характера в характере и действиях. Подлинное имя таких копий 

остается в тени имени, данного сущности их деяний. 

Исследование показывает, что роль ономастических единиц в 

проявлении творческих стилей Мир Джалала очень значительна. 

 

The role of onomastic lexicon in the expression of language and style of 

Mir Jalal's creations 

 

A.Mamedov 

f.ü.f.d.R.Quliyev 

 

Key words: adjective lexicon, style point, anthroponyms, language and 

style, adjective, adverb, semantic moment, literary priyom 

    

SUMMARY 

In the manifestation of literary language and style in accordance with 

poetic norms, the onomastic units have a special position. The onomastic 

vocabulary becomes a key factor in the clear delivery of the author's rock to the 

reader and listener. The tradition of using onomastic units as a type of metaphor 

has also gained wide popularity. "Mad Kura" (IS) - pants, "Hair" (S.R) - 

synecdoxa, Galosh (Mehman "S.R") - characters and so on. are examples of 

this. 

The use of onomastic units in illuminating the inner world of the image, 

in determining the relation to life events, in short, in recognizing the world of 

photography, is the author's closest auxiliary tool. Known for his invaluable 
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service in the history of literary and artistic thought, Mir Jalal is distinguished 

for his use of this literary priori in his works. The great artist gave more 

preference to anthroponim than onomastic units in his satirical stories. Goltuk 

Radio, Doctor Jinayatov, Meeting Plot, etc. such facts are rapidly observed in 

his works. 

These stories, each of which is worthy of being considered as a perfect 

example of art, can only be used in the selection of events, the setting of the 

problem, the organization of the series of images, and so on. not only because 

of their quality, but also because of their choice of name. One of the noteworthy 

features of this system is the adverb's determination of character, ability and 

ability of the image. 

“He was looking for a thermometer and a tube to measure the temperature 

of the patient, check his breathing and heart activity. The suit checked the pants 

one by one, but couldn't find it. " 

This image that attracts attention with other neglected and irresponsible 

behaviors, such as lack of memory, causes the reader to be disgusted. 

When we look at the features that characterize the character of Ramadan, 

we see that the author emphasizes the character of the character in his work. It 

is also apparent in the stories of the "Meeting" and "Questionnaire" that the 

author overlaps the creative style with the adverbial principle. 

There are some people in Mir Jalal's image system who also have the 

need for extravagance in their character and behavior. The true name of such 

copies remains in the shadow of the name given to the essence of their deeds. 

The study reveals that the role of onomastic units in the manifestation of 

Mir Jalal's creative styles is very significant. 

 

         ANNOTASİYA: Mir Cəlal yaradıcılığının dil və üslubi cəhətlərinin 

ifadəsində onomastik leksikanın rolu 

Məqalədə onomastik leksik vahidlərin lüğəvi izahı, işlənmə məqamı və 

tətbiqi prinsipləri haqqında bəhs edilir. Obrazın xarakterinə, bacarıq və 

qabiliyyətinə görə advermənin əhəmiyyətinin geniş şərh edilməsi ilə məqalənin 

prioritet istiqamətləri müəyyən edilmiş olur. 

Məqalənin ərsəyə gəlməsindən məqsəd Mir Cəlalın əsərlərinin bir 

qismində, xüsusilə də satirik hekayələrində işlənmiş ontroponimləri funksional 

baxımdan tədqiq etmək və beləliklə, diqqəti bütövlükdə müəllif yaradıcılığının 

bu məqamına yönəltməkdir. 

Bu və digər keyfiyyətləri baxımdan məqalə filoloji araşdırma 

kontekstində əvəzsiz bir töhfə ola bilər. 

 

Giriş: Bədii dil və üslubun formalaşmasında xüsusi rolu olan  

vasitələrdən onomastik vahidlərin mövqeyi tamamilə fərqlidir. Yazıçı qayəsinin 
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müəyyənləşməsində, müəllifin ideyasının təzahüründə belə linqvopoetik amilin 

təsiri güclüdür. 

Hətta bir sıra əsərlərdə onomastik leksikadan müvafiq məcaz növü kimi 

də istifadə edilmişdir (“Dəli Kür” ()İ.Ş.) – simvol; “Saçlı” (S.R.) – sinekdoxa və 

s)”.  Obrazın dünyagörüşünün, xasiyyətinin, bilik və bacarığının üzə 

çıxarılmasında, başqalarına münasibətinin təyin olunmasında, həyat haqqındakı 

düşüncə və təsəvvürlərinin müəyyənləşdirilməsində adın əhəmiyyəti çox 

böyükdür. Xüsusilə də, antroponimik leksika bu ədəbi prosesin həyata 

keçirilməsində olduqca faydalıdır. 

“Antroponimika”  yunan dilində “antropos” – “insan”, - “onoma” – “ad” 

sözlərindən düzəlmiş, “şəxs adı” mənasında olub, xüsusi adları öyrənən 

onomatsikanın ən geniş və mürəkkəb bir sahəsidir və şəxs adlarının əmələ 

gəlməsini, advermə ənənələrini, ad dəyişmə və onların inkişaf 

qanunauyğunluqlarını, ad sistemində yerini, digər adlarla qarşılıqlı əlaqəsini, 

leksik-semantik xüsusiyyətlərini tədqiq edir. “Antroponimlər bütün dövrdə 

xalqın tarixi, həyat tərzi, məişəti, milli psixologiyası, adət-ənənələri, 

dünyagörüşü, dini inamı və s. ilə əlaqədar olaraq meydana gəlmiş, min illər 

boyu inkişaf prosesi keçmişdir” (4, s. 5). 

Ədəbi-bədii fikir tariximizə əvəzsiz xidmətinə görə tanınmış yazıçı Mir 

Cəlal əsərlərində bu ədəbi priyomdan istifadəsində özünəməxsusluğu ilə diqqəti 

cəlb edir. Böyük sənətkarın satirik hekayələrində belə antroponimik faktlar 

diqqəti daha çox cəlb edir. “Qoltuq radiosu”, “Həkim cinayətov”, “İclas 

qurusu” və digər əsərlər bu tipli hekayələrdəndir. 

Hər biri mükəmməl sənət nümunəsi sayılmağa layiq olan bu hekayələr 

yalnız hadisələrin seçilməsi, problemin qoyuluşu, obrazlar aləminin yaradılması 

və s. keyfiyyətlərinə görə deyil, həm də ad seçilməsi prinsipi baxımından da 

ustalıqla həyata keçirilmişdir. 

Diqqəti cəlb edən vacib məqamlardan biri adın obrazın xarakterinə, 

qabiliyyəti və bacarığına uyğun verilməsidir. Müəllif problemə yanaşmanı, 

özünün fərdi yaradıcılıq üsulu ilə ifadəyə üstünlük verməklə təzahür etdirir: 

I. Hər bir obrazı onun öz təbiətinə müvafiq tərzdə danışdırmaqla bu 

istiqamətdə müşahidə edilən keyfiyyətlərinə uyğun, bu əlamətləri tamamlaya 

biləcək adın seçilməsi. Beləliklə, bədii dilin işlənmə təzahürü ilə antroponimik 

leksikanın ifadə üsulu vəhdətdə verilir. Nəzəri mülahizələrimizi praktik təsvirə 

çevirmək üçün bir neçə nümunəyə müraciət edək: 

1) “Ramazan gözünü stolun üzərindəki siyahıya dikib həkimi gözlədi, 

həkim Cinayətov öz işində idi. Qızlardan birisi Ramazana baxaraq, həkimə nə 

isə dedi. Həkim naşı bir ifadə ilə: 

- Nə istəyirsən, balam? – deyə soruşdu. 

Ramazan əlindəki kağızı göstərərək izah etdi: 
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- Yerevanlılar küçəsində oluruq. Atamkan kandıır. Quyuda işlərkən 

yuxarıdan düşən daş çiynini yaralamışdır. Bərk xəstədir. Təcili kömək lazımdır. 

Həkim Cinayətov həvəssiz bir halda əvvəlcə Ramazanın səhiyyə şöbəsinə 

yazdığı ərizəni oxudu.  Sonra səhiyyə şöbəsinin dərkənarını gözdən keçirdi. 

Ramazan tələsirdi. Həkimi isə hələ yerindən qımıldanmaq istəmirdi. Ramazan 

həkimin diqqətini səhiyyə şöbəsinin yazdığı “təcili kəlməsinə” cəlb etmək 

istədi: 

- Səhiyyə şöbəsində onu çox təcili yazdılar. Tez kömək etməsəniz, 

sonrası qorxulu olacaq, atamın halı ağırdır. 

Həkim Cinayətov haqq-hesab dəftərçəsini istədi. Ramazan tez təqdim 

etdi. Həkim yenə  tələsmədən, qızlar ilə mazaqlaşa-mazaqlaşa iki-üç dəfə haqq-

hesab dəftərçəsini başdan-ayağa vərəqlədi. Sonra bir papiros yandırdı. Əlinə bir 

kağız aldı. Soruşmağa başladı: 

- Adınız? Familiyanız? Küçəniz? 

“Ramazan bitmək bilməyən cansıxıcı sualların hamısına cavab verdi”... 

Bu epizodu oxuduqca qarşımızda məsuliyyətsiz, öz sənətinə, işinə laqeyd, 

ixtisasını sevməyən, ona barmaqarası baxan üzdəniraq bir həkim obrazını 

görürük. Etinasızlığı özünə yoldaş edən bu həkimi insanların sağlıq 

durumundan çox özünün mənasız, çürük və səfeh vərdişləri maraqlandırır: 

“Həkim çox naz ilə yeriyerdi, ağır addımları ilə Ramazanı əsəbiləşdirirdi. 

Ramazan nə qədər tələsirdisə, Cinayətov bir o qədər ağır tərpənirdi, öz 

vəziyyətini dəyişmirdi, bəzən ilk dəfə görürmüş kimi mağazaların vitrinlərinə 

tamaşa etməyi də unutmurdu”. 

Belə səhlənkar davranışları az imiş kimi, hətta yaddaşsızlığı ilə də diqqəti 

cəlb edən Cinayətov termometri, trubkasını özü ilə götürməyi də unudur: 

“xəstənin istiliyini ölçmək, tənəffüsünü, ürək fəaliyyətini yoxlamaq məqsədilə 

termometri, trubkasını axtardı. Kostyum, şalvar ciblərini bir-bir yoxladı, tapa 

bilmədi”. 

Göründüyü kimi, Cinayətovun əməlləri ilə hafizəsizliyi üst-üstə düşür. Öz 

vicdani borcu haqqında  belə düşünməyən bu obrazın etinasız əməlləri, 

məsuliyyətsiz hərəkətləri insan taleyini sual altında qoyur. Cinayət xarakterli 

hərəkətlərin sahibi olan bu obraza layiq olduğu adın verilməsi müəllifin iti 

müşahidəçilik qabiliyyətinin olmasından və müdrik kamal və tücrəbsindən 

xəbər verir. 

Ramazan obrazıneın xarakterini səciyyələndirən xüsusiyyətlərə nəzər 

yetirdikdə yazçının dəyişməz mövqe sahibi olduğunu (adverməyə xarakter 

amilinə üstünlük verməsi prinsipi) bir daha görmək mümkündür. 

Ramazan dürüst, vicdanlı və sadiq bir insandır. Böyüyə - ataya sevgi onun 

nəzərində allaha sevgidir, tanrıya ehtiramdır. Daxilindəki vicdani hiss, ləyaqət 

duyğusu dinin insana aşıladığı mənəvi keyfiyyətlərlə vəhdət təşkil edir. 

“Ramazan cəsarətlə dedi: 
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- Yoldaş həkim tələsmək lazımdır. 

- Siz gedin, xatircəm olun, mən adam göndərərəm. 

Ramazan sıxıldı. Atasına təcili yardım lazımdır. O həkimsiz qayıda 

bilməyəcəkdi. Bu fikrini anladı. Həkim çox naz ilə yeriyirdi, ağır addımları ilə 

Ramazanı əsəbiləşdirirdi. 

Müəllifin advermə prinsipi ilə yaradıcılıq üslubunun üst-üstə düşdüyü 

“Anket Anketov” hekayəsində də aşkar görünür: 

“Anketop hamamlar trestinə rəis təyin olunan gündən indəyə qədər 

kabinetinin qapısında həmişə adam olur. Bəzən uzun bir növbə düzülür. Birinin 

rəisə şikayəti var, biri maaşının artırılmasını xahiş edir, biri qulluğunu dəyişir, 

biri oxumağa gedir. Biri iş paltarı davası edir, biri məzuniyyətə çıxır, kurorta 

getmək istəyir”. 

Bir sözlə, Anketovun fikri şəxsi işlər, anketlər, tərcümeyi hallar, 

xarakteristikalar, yoxlamalar, şəhadətnamələr, izahatlar, ərizələrlə məşğul idi. 

O, bütün işlərinin bu iş qovluqlarından asılı olduğuna ürəkdən inanmışdır. 

Onları sahmana salmağa trestdəki işlərin sahmana düşəcəyinə, nöqsanların 

aradan qalxacağına inanırdı. Qovluqları da sahiblərinin ictimai vəziyyətinə görə 

cərgə ilə düzürdü. 

Acığı gəldiyi adamın iş qovluğunu aparıb,  lap aşağı başa salır, xoş-

landığını başa verirdi. Anketlərin kənarına yazırdı: “Başqa vəzifəyə keçirdim, 

maaşını əlli manat artırdım, “Yaxşı işlədiyinə görə səni irəli çəkirəm”. 

Mir Cəlal sənətkarlığıınn ən qiymətli xüsusiyytələrindən biri də budur ki, 

bədii mətnin quruluşunu təşkil edən cümlələrlə sadəcə mətnin məzmununu 

deyil, həm də təhlilini, elmi üslubi müvafiq  şərhini ifadə edir. Mətni oxuduqca 

sanki tədqiqatçı araşdırması nəticəsində hasil olan elmi rəylə tanış oluruq. 

Əlavə araşdırmaya, akademik analizə ehtiyac qalmır. 

Müəllifin təqdimindən bəlli olur ki, hamamlar trestinin təzə rəisinə həmin 

adın təkrar leksik vahid olaraq qoyulması (Anket Anketov) onun həm daxili 

aləminə (xarakterinə) həm də iş rejiminə tam münasibdir. Obraza belə adın 

qoyulması üslubi məxsus sadəcə bir missiyanı yerinə yetirmir, eyni zamanda 

adın xarakteri müvafiq olduğunu təsdiq edən bir vasitə kimi diqqəti cəlb edir. 

Adın leksik semantikası ilə obrazın hərəkət əsərinin uyğunluğu göstərir 

ki, Anket Anketov real iş əvəzinə “həvəskar bir oyunçunun” yalnız röyalarında 

rastlaşdığı, xəyallarında canlandırdığı, mənasız, boş düşüncələrlə özünü və 

əhatəsindəki adamları yalanlarla ovduran tipik bir sənətdir. 

II obrazın xarakteri və təbiətinə uyğun seçilməsi ilə yanaşı onun həyatda 

və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyinə, əməlinə müvafiq adlandırılması da Mir 

Cəlalın yaradıcılığında maraqlı üsullardan hesab edilir. 

“İclas quruşu” hekayəsində personajların bu üsluba görə adlandırılması 

xüsusilə diqqəti cəlb edən məsələlərdəndir. 
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Aktuallığı: Deməli, cəmiyyətdə ictimai baxışdan doğan, insanlara 

əməlinə görə ad vermək irsi adamları bir-birindən fərqləndirmək qayəsinin 

nəticəsidir” (2, s. 102). 

Yazıçı bu problemə ilk başlanğıcdan müqayisəli xarakterə malik şərh 

verir: “Əngil quruşu, ərik qurusu, zoğal qurusu – bunlar çox olur, iclas qurusu 

isə tək-tək olur. Bir var ki, gün altında quruyan, bir də var ki, iclaslarda 

quruyan, suyunu çəkən, həyat hisslərini itirən”. 

“İclas qurusunu siz tanıyırsıvnız. Adını bilməsəniz də, özünü yaxşı 

tanıyırsınız. Arıq bədəninin qabağa əyib, dizini bükərək sürətli addımlarla 

gedən adamı siz küçədə idarə qapılarında, pilləkənlərdə çox görürsünüz. 

O, haraya tələsir? Iclasa! 

Qoltuğundakı baş sürtülmüş qovluq səliqəsiz yığılmış yağız-küğüzlaa 

doludur. 

Quru sözü burada simvolik məna ifadə edir. “Adını bilməsəniz də, özünü 

yaxşı tanıyırsız” cümləsi ilə müəllif “Quru”ların tipik obraz olduğuna işarə edir. 

Bu tip insanların ailəyə, övlada, bütövlükdə cəmiyyətə laqeyd, etinasız 

münasibətləri adlarının semantikasında ifadə edilmişdir. Bu cür insanlar üçün 

dost-tanış, qohum-əqrəba, eləcə də öz həyatları quru bir kağız qovluğundan 

başqa bir şey deyildir (3, s. 122). 

Metod: Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində tarixi-müqayisəli və 

müşahidə metodundan istifadə olunmuşdur. İşin mahiyyətinin aydın tərzdə 

ifadəsində həmin metodların böyük rolu vardır. 

Mətndən aldığımız informasiyaya görə demək olar ki, quru kimi adamlar 

“quru” bəylikdən başqa bir şey deyildirlər, onlar üçün “ailə” və “insanlıq” 

məfhümları öz mənasını itirmişdir. 

Nəticə. Ümumiyyətlə, şəxs adlarından bədii ifadə vasitəsi kimi istifadə 

zamanı nəzərə çarpan xüsusiyyətlərlə əlaqədar digər bir cəhət semantik 

momentlərlə bağlıdır (1, s. 135). 

Mir Cəlalın obrazlar sistemində elələri də vardır ki, xarakterində və 

əməllərindəki naqisliklər, əlamətlər ona əlavə ad qoyma zərurəti yaradır. Belə 

surətlərin əsil adı əməli hərəkətlərinin mahiyyətinə görə verilən adın kölgəsində 

qalır. 

“Özündən naxoş” hekayəsində Mirzə Əsgər belələrindən hesab edilə 

bilər. 

“-Naxoş-maxoş bilmirəm. Kim getməsə məsələsini ümumi iclasa 

qoyacağam”. 

- Bu nə danışır, e! 

Mirzə Əsgər Abasəlini yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, dediyini 

eləyəndir...Axşamlar istirahət vaxtı adamlar kinoya, teatra, stadiona gedəndə 

Mirzə Əsgər çarpayısında uzanıb özünü yoxlayırdı...təmirə gəlmiş maşını usta 
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necə yoxlarsa, suyu qızdırıb içərdi. Vitamin yox idi ki, Mirzə Əsgər onun 

kimyəvi tərkibini bilməsin, dadını yoxlamasın... 

Mirzə Əsgər obrazının xarakterik xüsusiyyətlərini səciyyələndirən bu 

epizodu oxuyan oxucu həmin surətə Naxoş adını verməklə onun əməlləri ilə bu 

adın semantikasının tam uyğun gəlməsini təsdiq etmiş olur. 

Arraşdırmadan bəlii olduğu kimi, Mir Cəlal yaradıcılığının üslubi 

məqamlarının təzahüründə onomastik vahidlərin rolu olduqca böyükdür. 
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 XÜLASƏ: 

Onomastik materialların diqqətlə araşdırılması hidronimlərin dilimizin 

leksik tərkibinin xüsusi layı olub, rəngarəng toponimik fon yaratmasıqənaətinə 

gəlməyə imkan verir.Dilimizin leksik tərkibində hidronomik sözlər xüsusi lay 

təşkil edir. Azərbaycan dili qədim və zəngin hidronomik leksikaya malikdir.Dilin 

lüğət tərkibinin öyrənilməsinə xeyli erkən başlanılsa da, onun xüsusi adlar 

təbəqəsi, xüsusən də hidronimlər araşdırmadan geridə qalır. Hidronimlər ötən 

əsrin 80-ci illərindən onomalogiyanın bölməsi olaraq tədqiqatçılar tərəfindən 

araşdırılmağa başlanıb. Lakin buna baxmayaraq, bu gün də vətənimizdə 

öyrənilməyən və ya tədqiqatdan kənarda qalan hidronimlərimiz var. Belə 

hidronimlərdən biri də Lerik ərazisində yerləşən çay, bulaq, çeşmə və digər su 

adlarıdır. Azərbaycan hidronimləri müxtəlif leksik vahidlərin iştirakı baxımından 

bir neçə qrupa ayrılır. Lerik rayon ərazisinə aid olan kəndlərdə yerləşən 

hidronimlər də müxtəlif leksik vahidlərin köməyi ilə yaranmışdır. Lerik rayon 

hidronimləri zəngin məna və qrammatik formalarına, leksik-semantik əlamət-

lərinə görə xarakterizə olunur. Bölgədəki hidronimlər mənşəyinə görə təkcə 

Azərbaycan sözlərini əhatə etmir. Bu ərazilərdə talışların məskunlaşması ilə 

bağlı olaraq, miqrant və hibrid hidronimlərə də rast gəlinir. Məqalədə Lerik 

rayonunun ümumi hidronimik mənzərəsi haqqında deyil, rayonun inzibati-ərazi 

vahidliyində yerləşən Cəngəmiran  kənd hidronimlərin semantik-struktur xüsu-

siyyətlərindən danışılmışdır.Belə ki, bu hidronimlərin adları mənsub olduğu 

şəxsin adı, toponim, zoonim, rəng, əşya, təbiət hadisəsi, hər hansı bir keyfiyyət, 

əlamət,  axının səmti, fitnonim,əfsanə və başqa xüsusiyyətlər  əsasında yaran-

mışdır. Məqalədə qeyd etdiyimiz kimi, Cəngəmiron inzibati ərazi vahidliyində 

yerləşən hidronimlər bulaq və çay adlarını əhatə edir.Cəngəmiron kəndində 

yerləşən bulaq adları əsasən talış mənşəlidir. Bu da, təbii ki, uzun illər talışların 

bu ərazilərdə yaşaması ilə əlaqədardır. Cəngəmiron kənd ərazisində yerləşən su 

adlarınıniki komponentli, yəni mürəkkəb quruluşa malik olması da əsas 

səciyyəvi xüsusiyyət kimi götürülə bilər. Belə ki, bu su adlarının ikinci 

komponenti daşıdığı xüsusiyyətə görə çay, bulaq, çeşmə sözlərinin işlənməsi 

əsasında yaranmışdır. Mənbələrdə bu su adlarına ya az təsadüf olunur, ya da ki 

heç təsadüf olunmur. Çünki belə hidronimlər öz su tutumuna və axıb keçdiyi 
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ərazilərin ölçülərinə görə az məlum və daha məhdud ərazidə tanınan 

obyektlərdir. 

Açar sözlər: oykonim, hidronim, bulaq, çay, semantika 

 

SEMANTIC-STRUCTURAL FEATURES OF JANGAMIRON VILLAGE 

HYDRONYMS 
 

b / m. Tarana Adil gizi Nagiyeva 

ASPU, philology. Department of Azerbaijani Linguistics 

 

SUMMARY: 

         Careful study of onomastic materials allows the hydronymes to conclude 

that the lexical composition of our language is a special layer and creates a 

colorful toponymic background. Hydronomic words in the lexical composition 

of our language form a special layer. The Azerbaijani language has an ancient 

and rich hydronomical lexicon. Although the study of the composition of the 

vocabulary of the language began much earlier, its specific namespace, 

especially hydronymes, remains behind the study. Hydronymes have been 

investigated by researchers since the 1980s as part of onomology. However, we 

still have hydronymes that are still unexplored in our homeland or left out of 

research. One of these hydronymes is the river, spring, spring, and other water 

names found in Lerik. Azerbaijani hydronymes are divided into several groups in 

the presence of various lexical units. Hydronymes in the villages of the Lerik 

region were also created with the help of various lexical units. Lerik region 

hydronymes are characterized by rich meaning and grammatical forms, lexical-

semantic signs. Due to the origins of hydronimists in the region, it does not just 

cover the words of Azerbaijan. Migratory and hybrid hydronymes are also 

encountered in this area due to tidal habitats. The article is not about general 

hydronymic views of Lerik region, but about semantic-structural features of 

Jangamiran village hydronymes located in administrative-territorial unit. Thus, 

the names of these hydronymes were formed on the basis of the name, toponym, 

zoonim, color, thing, natural phenomenon, any quality, sign, direction of flow, 

fitnim, legend and other features. As we mentioned in the article, hydronimides 

in the Jangamiron administrative territorial unit cover the names of springs and 

rivers. The names of fountains in the village of Jangamiron are mostly Talish. 

This, of course, is due to the fact that the Taliban lived in these areas for many 

years. The fact that the water names in the village of Jangamiron are two-

component, that is, a complex structure, can also be taken as a major feature. 

Thus, the second component of these water names was formed by the use of the 

word tea, spring, spring. In the sources, these water names are either rarely 

encountered or never encountered. Because such hydronimides are objects that 
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are known in the lesser known and more limited area because of their water 

capacity and the size of the areas they flow. 

Key words: oykonym, hydronym, spring, river, semantics 
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б / м. Тарана Адиль кызы Нагиева 

АГПУ, Филология. Кафедра Азербайджанского языкознания 

 

РЕЗЮМЕ 

         Тщательное изучение ономастических материалов позволяет 

гидронимам сделать вывод, что лексическая композиция нашего языка 

представляет собой особый слой и создает красочный топонимический 

фон. Гидрономические слова в лексическом составе нашего языка 

образуют особый слой. Азербайджанский язык имеет древнюю и богатую 

гидрономическую лексику. Хотя изучение состава словарного запаса языка 

началось намного раньше, его конкретное пространство имен, особенно 

гидронимы, остается за исследованием. Гидронимы исследуются 

исследователями с 1980-х годов как часть ономологии. Однако у нас все 

еще есть гидронимы, которые до сих пор не изучены на нашей родине или 

не изучены. Одним из таких гидронимов является название реки, родника, 

родника и других вод, встречающихся в Лерике. Азербайджанские 

гидронимы делятся на несколько групп при наличии различных 

лексических единиц. Гидронимы в селах Лерикского района также 

создавались с помощью различных лексических единиц. Гидронимы 

Лерикского района характеризуются богатым смыслом и грамматическими 

формами, лексико-семантическими признаками. Из-за происхождения 

гидронимистов в регионе, он не просто охватывает слова Азербайджана. 

Мигрирующие и гибридные гидронимы также встречаются в этой области 

из-за приливных мест обитания. В статье рассматриваются не общие 

гидронимические взгляды Лерикского района, а семантико-структурные 

особенности гидронимов села Джангамиран, расположенных в 

административно-территориальной единице. Таким образом, названия этих 

гидронимов были сформированы на основе названия, топонима, зоонима, 

цвета, вещи, явления природы, любого качества, знака, направления 

течения, фитним, легенды и других особенностей. Как мы упоминали в 

статье, гидронимиды в административно-территориальной единице 

Джангамирон охватывают названия источников и рек. Названия фонтанов в 

деревне Джангамирон в основном талышские. Это, конечно, связано с тем, 
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что талибы жили в этих районах много лет. Тот факт, что названия воды в 

деревне Джангамирон являются двухкомпонентными, то есть сложной 

структурой, также может быть принят за основную характеристику. Таким 

образом, вторая составляющая этих названий воды была образована 

использованием слова чай, весна, весна. В источниках эти названия воды 

либо встречаются редко, либо никогда не встречались. Потому что такие 

гидронимиды являются объектами, которые известны в менее известной и 

более ограниченной области из-за их водной емкости и размера областей, 

по которым они протекают.  

Ключевые слова: ойконим, гидроним, родник, река, семантика. 

 

ANNOTASİYA 

          Məqalədə Azərbaycanın Lerik rayonunun rayonun inzibati-ərazi vahid-

liyində yerləşən Cəngəmiran  kənd hidronimlərin semantik-struktur xüsusiy-

yətlərindən danışılmışdır. İlk dəfə olaraq kənd ərazisində yerləşən bulaq və çay 

adlarının semantik və stuktur  təhlili aparılıb. Ərazidə yerləşən hidronimlərin 

yaranma yolları, xüsusiyyətləri, quruluşu, linqvistik baxımından tədqiq 

olunmuşdur. Hidronimlərin bəzilərinin təsviri, bəzilərinin əfsanə, bəzilərinin isə 

tarixi şəraitlə yarandığı aşkarlanmışdır. Belə ki, məqalədən filologiya və coğra-

fiya fakültələrinin tələbələri, magistrlər, doktorantalar, onomastika ilə məşğul 

olan tədqiqatçılar faydalana bilər. 

 

GİRİŞ 

Dilçilik elmində su obyektlərinin, yaxud su mənbələrinin adlarını bildirən 

xüsusi sözlər hidronim adlanır (3, 40).  Azərbaycan dilinin onomastik leksika-

sında hidronimlərin xüsusi yeri və mövqeyi vardır. Hidronimlər tarixin 

müəyyən dönəmlərində xalqın tarixi, dili, sosial-iqtisadi vəziyyəti, həyat tərzi, 

əkinçilik və heyvandarlıq mədəniyyəti, təbii şəraiti ilə bağlı yaranmış, 

insanların təfəkkür dünyasını, coğrafi obyektə advermə ənənəsini torpağın 

yaddaşına yazmışdır.Ümumiyyətlə, Azərbaycan hidronimlərinin sistemli 

öyrənilməsi sahəsində N.Əsgərovun “Azərbaycan dilində hidronimlər” 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası,  həmçinin bu dissertasiya əsasında 

yazdığı “Azərbaycan hidronimləri” (6), “Azərbaycan çay adlarının tarixi-

linqvistik təhlili”(7), “Azərbaycanın göl adları” (8), çoxsaylı məqalələr, onunla 

bağlı aparılan elmi işlərin nəticələri sahənin tədqiqinin göstəriciləridir.Lakin 

Azərbaycan hidronimlərinin bütöv sisteminin üzə çıxarılması üçün bunlar 

kifayət deyildir. Söylənilən fikri onunla təsdiqləyə bilərik ki, indiyə qədər Lerik 

əazisində yerləşən hidronimlər öyrənilməmiişdir. Lerik rayon və ona aid olan 

kəndlərdə hidronimlərin zəngin layı vardır. Burada insanlar suyu həyat 

mənbəyi, dirilik rəmzi hesab etmiş, “su axarında salınan el-oba barlı-bəhərli 

olar”,- deyib bulaq başında, çay, bulaq ətrafında yurd-yuva salmış, həyatlarını 
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su ilə təmasda qurmuş, susuz yerlərə su çəkmiş, kəhriz qazmış, bulaq çəkmiş, 

torpağa həyat vermişlər. İnsanlar su mənbələrini bir-birindən fərqləndirmək 

məqsədi ilə suya dadına, duzuna, yerdən çıxma əlamətinə, yerləşdiyi ərazisinin 

relyef quruluşuna, hansısa rəvayətlə bağlılığına, insan əməyi nəticəsində 

yarandığına görə ad vermişlər. Lakin buna baxmayaraq, Lerik rayonuna aid 

olan  hidronimlər hələ də tədqiqata cəlb olunmamış, öyrənilməmişdir.  Məqa-

lədə Lerik rayonunun ümumi hidronimik mənzərəsi haqqında deyil, rayonun 

inzibati-ərazi vahidliyində yerləşən Cəngəmiran  kənd hidronimlərin semantik-

struktur xüsusiyyətlərindən danışılmışdır. “Cəngəmiran” oykonimi quruluşuna 

görə mürəkkəb olub, iki sözün birləşməsindən yaranmışdır. Kənd dağlıq ərazidə 

yerləşir.  Yerli əhali tərəfindən Canqamiyon adlandırılır. Cəngəmiron  oyko-

niminin tərkibi “cəng”-“vuruş”, “döyüş”, “miran” sözü isə  talışcada “miyon” 

sözündən olub mənası “meydan” deməkdir.(1, 122). Oykonim “döyüş 

meydanı” anlamına gəlir. Cəngəmiron inzibati ərazi vahidliyində yerləşən 

hidronimlər bulaq və çay adlarını əhatəedir. Bu hidronimlər mənşəyinə görə  iki 

qrupa ayrılır: 1) Talış mənşəli hidronimlər; 2) Hibrid hidronimlər. 

    Cəngəmiron kəndində yerləşən bulaq adları əsasən talış mənşəlidir. 

Burada yerləşən bulaq adları əşya, zoonim, meyvə, din, su, əlamət, hadisə məz-

munlu  sözlər əsasında yaranmışdır. Həmçinin bu ərazidə yerləşən hidronimlər 

ikikomponentlidir. A.Qurbanov bu haqda yazır: “Azərbaycan hidronimlərinin 

təqribən 95% mürəkkəb quruluşlu, yəni çoxkomponentlidir”(2, 296).  

      Cəngəmiron ərazisində yerləşən mikrohidronimlərin çoxu ikikom-

ponentlidir. Həmçinin bu su adlarının müəyyən qismi əşya adları ilə bağlı 

yaranmışdır. 

Tabhonə/Tabonə. Talış dilindəişlənən  "tab"  Azərbaycan dilində 

“daş,qaya”,  "honi", “honə” “bulaq” deməkdir. Tabonə formasında da işlənir. 

Honi (bulaq) sözünün hsamitinin tələffüzdə düşməsi nəticəsində Tabonə şəklini 

almışdır. Tabonə daşdan çıxan su anlamını verir. Su daşlı, qayalı yerdən çıxdığı 

üçün belə adlandırılmışdır. Bu bulaq  kəndin mərkəzində yerləşir. Kəndin 

əhalisi bulağın suyundan içmək üçün istifadə edir. 

Şımşı honi. "Şımşı"-"şəmşir"-qılınc  sözünün təhrif olunmuş formasıdır. 

Bu bulağın adı insanların dini təsəvvürləri ilə bağlı yaranmışdır.Rəvayətə görə, 

imam Əli  bu yerdə olub. Qılıncını sancdığı həmin yerdə bulaq qaynamağa  

başlayıb. Ona görə də bulağın adı qılınc bulağı adlanır.Bizə görə, bu bulağın 

adı uydurma, əfsanə əsaslı sayıla bilər. Tədqiqatçılarımızdan İ.Cəfərsoylu yazır 

ki, türk dillərinin onomoloji leksikasında bir sıra etnik adlar var ki, onlar 

əfsanəvi varlıqların adlarından törəmişdir (5, 49) 

Zınquli honi. Zınqul-qalın meşə deməkdir. Yəni qalın meşə bulağı anla-

mındadır. Suyu yay-qış buz kimi olur.  Həmin bulaq, doğurdan da, hər tərəfi 

ağaclarla əhatə olunmuş bir yerdə yerləşir. Sıxlıq, qalınlıq içərisində yaranan bu 
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bulaq öz adını da yerləşdiyi məkanın xüsusiyyətlərinə əsasən almışdir. Güman 

ki, burada məskunlaşan əhali bulağı ərazinin adı ilə adlandırmışlar. 

Sef honi."Sef"-alma deməkdir. Bu ərazidə alma ağacları çox bitdiyindən 

burda yerləşən bulaq da ərazidəki meyvənin adı ilə bağlıdır.  Həmin yerdə 

bugündə alma ağacları becərilir. 

Xilə honi."Xil"-gölməçə deməkdir.  Bulaq  kəndin yuxarı hissəsində 

yerləşir.Tərkibinə görə kənddə ən təmiz su hesab olunur. Quruluş baxımından 

gölməçə şəklində olduğu üçün bulaq forma xüsusiyyətinə görə adlandırılmışdır. 

Şiləmə honi. "Şiləmə"- sözü haqqında müxtəlif fikirlər var. Həmin bulağın 

yuxarısında şəlalə formasında su axan bir yer var .Ehtimal olunur ki, bulağın 

adı  şəlalənin adı ilə bağlıdır. Şiləmə talış dilində şəlalə deməkdir. 

    Pendi honi. "Pen " –yuxarı, "di"-kənd deməkdir. Yuxarı kənd mənasını 

verir .Həmin kəndin yanında Pendi honi adlanan bulaq var . Mənası yuxarı 

kənd bulağı deməkdir.Yəni kəndin yerləşdiyi ərzinin xüsusiyyəti ilə əlaqədar 

adlandırılmışdır. 

Vov. "Vo"-yel, "ov"-su deməkdir. Sözlərin birləşməsi zamanı iki “o” 

hərfindən biri düşmüş, “vov” şəklini almışdır. Yel xəstəliyinin müalicəsi üçün 

istifadə olunur. Məhz ona görə də bualğın adı yel sözü ilə bağlıdır. 

        Lerik rayonunun Bürsülüm inzibati ərazi vahidliyində  vov sözü ilə 

bağlı oykonim də özünü göstərməkdədir. Vov kəndi Peştəsər silsiləsinin 

yamacındadır. Yerli tələffüz forması Voor şəklindədir. Kənd ərazisindəki 

müalicə əhəmiyyətli min. Bulağın adı ilə adlanmışdır. Bu oykonim talış 

dilindəki vo(yel xəstəliyi) və ov(su) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib “yel 

suyu” mənasındadır (1, 268). 

       Hidronimlərin bir qrupu heyvan və quş adları əsasında əmələ 

gəlmişdir. Azərbaycan dilinin onomastik leksikasında heyvan və quş adlarının 

başqa qrup xüsusi adların tərkibində işlənməsi geniş yaylmış dil hadisəsidir (2, 

285). Həmçinin Cəngəmiron bulaq adlarının bir qismi də məhz heyvan və quş 

adları əsasında yaranmışdır. 

Aspi honi.  "Asp"- at, “honi” -bulaq deməkdir. At bulağı mənasını verir. 

Zoonim əsaslı hidronimdir. Belə hidronimlərə zoohidronimlər deyilir.       

Kafteni honi. "Kafte"-göyərçin, honi-bulaq deməkdir. Bu yerdə həmişə 

göyərçinlər çox olur. Bulaq kəndin şimalında yerləşir. Göyərçinlər bulağı 

deməkdir. 

     Zoonim əsaslı hidronimlərin bir qismi müəyyən hadisələrin izlərini 

özündə mühafizə edib saxlayır. Belə ki, Pələnqkıştə honi də bu qəbildən olan 

hidronimlərdəndir. 

Pələnqkıştə honi. "Pələng” – pələng, “kıştə"-öldürən deməkdir. İki sözün 

birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür.“Pələngkıştə”- pələngöldürən yer 

mənasındadır. Bu  bulaqda bu gün də bol su var. Fransız yazıçısı  Aleksandr 

Dumanın  "Qafqaz Səfəri"  əsərində bu yerlə bağlı məlumatlar öz əksini tapıb. 
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Aleksandr Duma “Qafqaz səfəri” əsərində yazır: “Bu əhvalat Cemçamiran 

kəndində, meşənin lap ortasında baş vermişdi. Rus nə qədər kasıb olsa da, iki 

şeysiz keçinə bilməz: gündə iki dəfə çay içməli, həftədə bir dəfə hamama 

getməlidir. Bir ər-arvad kənddən aralıdakı evlərində ümumi hamam 

işlədirlərmiş. Bu ev meşənin ortasında, tamamilə gözdən kənar bir yerdə idi. Bir 

şənbə günü – camaatın hamama gələcəyi gün arvadla kişi hamamxananı 

qızdırmaq üçün həyətdə odun yarırdılar. Bu vaxt onlar öz gücünə güvənən bir 

pələngin asta-asta, heç nəyi, heç kimi vecinə almadan, arxayınlıqla hamama 

girdiyini görürlər. O gedib yuxarı taxçada, ən isti yerdə uzanır. Hələ hamamı 

yaxşı qızdırmayan hamamçı elə bil pişik qovurmuş kimi qaçaraq içəri girir ki, 

pələngi çıxarsın. Pələngsə dediyimiz yerdə uzanıb istidən keflə xumarlanırmış. 

Hamamçı vedrəni qaynar su ilə doldurub pələngin başına çırpır. Pələnglər istini 

sevirlər, ancaq qaynar suyu xoşlamırlar. Bu pələng də qəzəblə hamamçının 

üstünə atılır. Ancaq xoşbəxtlikdən, arvad da əlində odun baltası, ərinin dalınca 

hamama girir və pələngin kişinin üstünə atıldığını görəndə var gücü ilə baltanı 

onun başına çırpır. Zərbə heyvanın düz alnının ortasına dəyir və başını qarpız 

kimi ortadan ikiyə bölür. Pələng aldığı yaradan arxası üstə yıxılır və yerindəcə 

ölür; kişiylə arvad isə səndələyib yıxıldıqlarından heç nə olmur. Həmin vaxtlar 

Qafqaz canişini olan qraf Vorontsov pələngi öldürən arvadı Tiflisə gətirdir. 

Əvvəlcə qrafinya qadını qəbul edir. Qrafinya guya qəzəbliymiş kimi onun 

üstünə qışqıraraq deyir: – Ay bədbəxt, sən nə cürətlə İmperatorun pələngini 

öldürübsən? Qrafinyanın sözlərindən özünü itirən arvad həyəcanla deyir: – And 

içirəm ki, mən onun çarın pələngi olduğunu bilməmişəm. Qrafinya Vorontsova 

şaqqanaq çəkib gülür, bundan sonra arvad özünə gəlir. Bu vaxt qraf özü də içəri 

girir və arvadı sakitləşdirir. İş bununla qurtarmır: qraf ona min rubl mükafat, 

üstəlik, əsgərlərin döşlərində gəzdirdikləri Şərəf Nişanı verir. Bizə bu əhvalatı 

həmin xeyirxah qadın özü danışdı. Bu hadisədən sonra o, camaatın diqqətindən, 

ətrafındakı çaşqın baxışlardan özünə gələ bilmirdi. Dediyinə görə, əri pələngin 

başına qaynar su ilə dolu vedrəni tökəndə, özü də balta ilə pələngin kəlləsini 

ikiyə böləndə bu qədər həyəcanlanmamışdı.(3, 202-203).  

Buradan da aydın olur ki, bu ərazilərdə pələng insanların yaşadıqları yerə 

çox yaxın olmuş və onlra zərər verərkən insanlar tərəfindən öldürülmüşdür. Bu 

hadisələr bulağın yaxınlığında baş verdiyi üçün bulağın adı da Pələnqkıştə honi 

adlandırılmışdır. 

Əsasən, bağçılıq,bostançılıq  və maldarlıqla əlaqədar olaraq insanlar 

yaşadıqları   yerlərin yaxınlığında müəyyən yerləri kol-kosdan,lazımsız ağaclar-

dan təmizləyib  abadlaşdırırdılar .Belə yerlərə “külət”- yandırılmış, abad 

olunmuş yer deyirdilər. Kol-kosu yandırılıb təmizlənmiş yerlər, yəni külətlər 

müxtəlif insanların adları ilə bağlıdır. Yəni  ayrı -ayrı şəxslər tərəfindən həyata 

keçirildiyi üçün onların adları ilə bağlı olan oykonimlərdir.Şübhəsiz ki, buralar 

abadlaşdırılıb əkin sahəsi üçün yararlı hala gətiriləndə orada suyun olmasına 
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daha çox diqqət yetirilirdi. Bu yerlərdə yerləşən hidronimlər də abadlaşdıran 

şəxsin adı ilə bağlı olmuşdur. Lerik rayonunun əksər kəndlərində olduğu kimi, 

Cəngəmiran kəndində də belə bulaq adlarına da rast gəlmək olur. 

Tubi küləti honi. “Tubi”- şəxs-qadın adı, küləti- yandırmaq deməkdir. 

Tubi adlı qadın bu yerləri  abadlaşdırdığı üçün həm buradakı oykonim, həm də 

ərazidə yerləşən bulağın adı Tubinin adı ilə bağlıdır. Hazırda Cəngəmiron 

kəndində Tubinin nəslindən olan insanlar bu gün də  yaşayır. 

Sadəti küləti honi.Kəndin meşə tərəfində yerləşir. Səadət adlı qadının adı 

ilə bağlıdır.  Səadətin bulağı deməkdir. 

Səmidi küləti honi. Kəndin meşə ərazisində yerləşir.  Səmid adlı şəxsin 

adı ilə bağlıdır. 

Çay adları.Bu ərazidə yerləşən çay adları müxtəlif səciyyəlidir. Bu 

hidronimlərin bir qismi kənd adları, bir qismi isə çayın rəngi və xüsusiyyəti ilə 

bağlı yaranmışdır.  

Ruədi. “Ru”- çay, "di" - kənd deməkdir.Çay kəndi mənasını verir. Həmin 

çayın kənarında  kəndin olmasını tarixi araşdırmalar və müxtəlif rəvayətlər 

isbatlayır. Deyilənə görə,   Ruədi kənd olub. 600-700 il bundan əvvəl xəstəlik 

düşüb və kəndin əhalisi xəstəlikdən dünyasını dəyişib. İnsanların bir qismi də 

kənddən köçüb. İndi isə çayın adında kənd-di sözü də ozünü qoruyub saxlayıb. 

Bəzi mənbələrdə  Rude sözü Araz çayının adlarından biri kimi qeyd edilir (10, 

182).   

Nıso də. "Nıso "-gün dəyməyən yer,  qüzey, "də" -dərə deməkdir. Kölgəli 

dərə mənasını verir. Bu dərə kəndin şimalında yerləşir. Buradan su axır və bu 

suyun adı dərənin adı ilə bağlıdır. 

Nıso onomastik vahidi Lerik rayonunda oykonim kimi də işlənməkdədir. 

Nıso//Nısa oykonim Lerik rayonunun Çayrud İnzibati ərazi vahidliyində 

yerləşən kənddir. Peştəsər silsiləsinin ətəyindədir. Keçmişdə Milə də 

adlanmışdır. Tədqiqatçılar bu oykonimi talış dilindəki nıso (gündüşməz, quzey) 

sözündən hesab edirlər. Türkmənistanın Aşqabad şəhəri yaxınlığında qədim 

şəhər xarabalığı Nisa, Qərbi Avropada Odra çayının sol qolu Nısa adlanır.(1, 

134). 

       Nıso//Nısa sözünün köməyi ilə yaranan Nısaoədi oykonimi Lerik 

rayonunun Dəstər inzibati ərazi vahidliyində yerləşir. Nısaoədi mürəkkəb 

oykonim olub iki sözün birləşməsindən Nıso-quzey, di-kənd sözlərindən 

ibarətdir. Quzeydə yerləşən kənd mənasını verir(1, 134). 

 

AKTUALLIQ: 

      Azərbaycan onomastikası  tədqiq olunsa da, onların hidronomik leksi-

kası lazımınca öyrənilməmişdir. Xüsusilə də cənub bölgəsinin, həmçinin Lerik 

rayon hidronimləri tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Lerik rayon Cəngəmiron 

kənd hidronimləri ilk dəfə olaraq tədqiqata cəlb edilmişdir. Bu hidronimlərin 
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tədqiqi Azərbaycan hidronomikası üçün həm tarixi baxımdan, həm xalqımızın 

qədim mədəniyyətinə dair  ətraflı məlumat əldə etməyə əlverişli zəmin yaradır. 

 

TƏDQİQAT İŞİNİN METODLARI: 

Tədqiqat prosesində aparılan araşdırmanın xarakterinə uyğun olaraq tarixi-

müqayisəli metoddan istifadə edilmişdir. 

 

NƏTİCƏ 

Məqalədə ilk dəfə olaraq Lerik rayon Cəngəmiron kənd hidronimləri 

tədqiq olunmuşdur.Ərazidə yerləşən hidronimlər dildaxili və eləcə də dilxarici 

faktorlara əsaslanmaqla izah olunmuşdur. Bu hidronimlərin yaranması, əmələ 

gəlmə yolları, leksik-semantik və leksik-qrammatik  xüsusiyyətləri tədqiqata 

cəlb olunmuşdur. Nəhayət, belə nəticəyə gəlmişik ki, onomastik vahidlər, 

həmçinin tərkib hissələrindən biri olan hidronimlər xalqın keçmişini, tarixini, 

mədəniyyətini, coğrafiyasını, etnoqrafiyasını öyrənmək işində hər zaman zəngin 

faktiki material mənbəyi kimi faydalıdır. Bölgədə yerləşən hidronimlər  talış 

mənçəli və hibrid olmaqla iki yerə ayrılır. Bu da, təbii ki, talışların burada uzun 

illər yaşaması ilə əlaqəlidir. Bu su adlarınınyaranma yolları müxtəlifdir. Bu 

hidronimlər fitnonim, zoonim, əşya, suyun əlaməti, keyfiyyəti, mənsub olduğu 

şəxsin adı ilə əlaqəlidir.   
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ANTROPONİMLƏRİN TƏDQİQİ TARİXİ 

 

Fil.f.d., dos. Yeganə Müseyib qızı Hacıyeva 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

XÜLASƏ: 

         Onomastika dilçiliyin bir şöbəsi olub, xüsusi adların toplusudur. A.Qur-

banov yazır ki, dildə mövcud olan xüsusi adların cəmi onomastikanı təşkil edir. 

Deməli, onomastika hər hansı bir dildəki xüsusi adların məcmusudur. Məsələn, 

Azərbaycan onomastikası, özbək onomastikası, türkmən onomastikası və s. 

Dildə mövcud olan hər şeyin adı vardır. Adsız cəmiyyətdə nə canlı, nə 

də cansız varlıqlar mövcud deyildir. Dilin leksik tərkibindəki xüsusi adların 

cəmi onomastika, ondan bəhs edən dilçilik şöbəsi isə onomalogiya adlanır. 

Onomastikanın bir bölməsi də olan antroponimlər şəxs adlarını öyrənir. 

Dilçilikdə antroponimləri öyrənən onomalogiya yarımşöbəsi antroponimiya 

adlanır. Antroponimlər insan cəmiyyəti yarandığı gündən bir qədər sonra dilin 

yaranması, yəni üsniyyətlə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Bəşəriyyətin 

yaranması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq antroponimsiz keçinmək mümkün 

olmamışdır. Şifahi və yazılı mənbələrimizdə mövcud olan xüsusi adlar həmin 

fikri təsdiq edir. 

Şəxs adları insanları bir-birindən ayırmaq, şəxsi bildirmək üçün işlədilən 

sözlərdir. İnsan adları kollektivin, cəmiyyətin tələbinə görə yaranmışdır. 

Onların meydana çıxması cəmiyyətin ünsiyyət və ayrı – ayrı fərdləri bir-birin-

dən fərqləndirmək ehtiyacından doğmuşdur. Adların yaranmasını öyrənmək 

həmin xalqın tarixini öyrənməyə bərabərdir.  

Antroponimlərin öyrənilməsi, tədqiq olunması həmişə dilçi alimlərin 

diqqət mərkəzində olmuş, bu barədə məqalələr, elmi əsərlər yazılmışdır.  

Türk mənşəli antroponimlərin tədqiqi bir sıra rus alimlərinin, Avropalı 

türkoloqların diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Türkologiyada türk mənşəli antroponimlərinin tədqiqi tarixi Mahmud 

Kaşğarinin “Divani lüğət-it türk” (XI əsr) əsəri ilə başlayır. 

 

       Açar sözlər: onomastika, antroponim, dilçilik, ləqəb 

 

Summary 

History of the investigation of anthroponyms 

The specific names in the lexical structure of the language are called 

onomastics, and the linguistic department that describes it is called onomalogy. 

Study  of anthroponyms have always been in the center of attention of linguists, 

articles and scientific works have been written about it. In general, the 
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systematic study of anthroponyms in the history of linguistics began after the 

60’s of  century. 

 

         Onomastika dilçiliyin bir şöbəsi olub, xüsusi adların toplusudur. 

A.Qurbanov yazır ki, dildə mövcud olan xüsusi adların cəmi onomastikanı 

təşkil edir. Deməli, onomastika hər hansı bir dildəki xüsusi adların məc-

musudur. Məsələn, Azərbaycan onomastikası, özbək onomastikası, türkmən 

onomastikası və s. 

Dildə mövcud olan hər şeyin adı vardır. Adsız cəmiyyətdə nə canlı, nə 

də cansız varlıqlar mövcud deyildir. Dilin leksik tərkibindəki xüsusi adların 

cəmi onomastika, ondan bəhs edən dilçilik şöbəsi isə onomalogiya adlanır. 

Onomastikanın bir bölməsi də olan antroponimlər şəxs adlarını öyrənir. 

Dilçilikdə antroponimləri öyrənən onomalogiya yarımşöbəsi antroponimiya 

adlanır. Antroponimlər insan cəmiyyəti yarandığı gündən bir qədər sonra dilin 

yaranması, yəni üsniyyətlə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Bəşəriyyətin 

yaranması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq antroponimsiz keçinmək mümkün 

olmamışdır. Şifahi və yazılı mənbələrimizdə mövcud olan xüsusi adlar həmin 

fikri təsdiq edir. 

Şəxs adları insanları bir-birindən ayırmaq, şəxsi bildirmək üçün işlədilən 

sözlərdir. İnsan adları kollektivin, cəmiyyətin tələbinə görə yaranmışdır. 

Onların meydana çıxması cəmiyyətin ünsiyyət və ayrı – ayrı fərdləri bir-

birindən fərqləndirmək ehtiyacından doğmuşdur. Adların yaranmasını 

öyrənmək həmin xalqın tarixini öyrənməyə bərabərdir.  

Antroponimlərin öyrənilməsi, tədqiq olunması həmişə dilçi alimlərin 

diqqət mərkəzində olmuş, bu barədə məqalələr, elmi əsərlər yazılmışdır.  

Türk mənşəli antroponimlərin tədqiqi bir sıra rus alimlərinin, Avropalı 

türkoloqların diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Türkologiyada türk mənşəli antroponimlərinin tədqiqi tarixi Mahmud 

Kaşğarinin “Divani lüğət-it türk” (XI əsr) əsəri ilə başlayır. 

 

       Key words: onomastics, anthroponyms, linguistics, nickname 

 

 

Об истории изучения антропонимов 

Резюме: 

Ономастика это совокупность собственных имен в лексическом 

составе языка, а ономалогия это раздел языкознания, которое изучает эти 

лексические единицы. Изучение антропонимов всегда было в центре 

внимания ученых, которые опубликовали статьи и научные работы по 

этой теме. В совокупности в истории языкознания антропонимы 

исследуются с 60-х годов прошлого века. 
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Ономастика является отделом лингвистики и представляет собой 

набор специальных имен. А. Гурбанов пишет, что только специальные 

имена в языке являются ономастикой. Итак, ономастика - это подборка 

специальных имен на любом языке. Например, азербайджанская 

ономастика, узбекская ономастика, туркменская ономастика и так далее. 

У всего на языке есть имя. В специальном обществе нет ни живых, 

ни безжизненных существ. Конкретные имена в лексической структуре 

языка называются ономастикой, а лингвистический отдел, говорящий об 

этом, называется ономологией. 

Антропонимы, которые также являются частью ономастики, изучают 

имена людей. Отдел ономалогии, изучающий антропонимы в лингвистике, 

называется антропонимами. Антропонимы возникли вскоре после 

формирования человеческого общества, в связи с появлением языка, то 

есть природы. Из-за происхождения и развития человечества невозможно 

было уехать без антропонима. Конкретные имена, которые мы имеем в 

наших устных и письменных источниках, подтверждают это. 

Имена людей - это слова, используемые для разделения людей, для 

выражения их личности. Человеческие имена были созданы по просьбе 

коллектива и общества. Их возникновение возникло из-за необходимости 

того, чтобы общество различало общение и отдельных людей. Изучение 

происхождения имен похоже на изучение истории этой нации. 

Изучение и изучение антропонимов всегда было в центре внимания 

лингвистов, и статьи и научные статьи были написаны об этом. 

Изучение антропонимов турецкого происхождения было в центре 

внимания ряда российских ученых и европейских тюркологов. 

История антропонимов тюркского происхождения в тюркологии 

начинается с работы Махмуда Кашгара « Divani –luqat- It Turk» (XI век). 

Ключевые слова: ономастика, антропоника, лингвистика, кличка 

 

         ANNOTASİYA: 

Dildə mövcud olan xüsusi adların cəmi onomastikanı təşkil edir. 

Deməli, onomastika hər hansı bir dildəki xüsusi adların məcmusudur. Məsələn, 

Azərbaycan onomastikası, özbək onomastikası, türkmən onomastikası və s. 

Dildə mövcud olan hər şeyin adı vardır. Adsız cəmiyyətdə nə canlı, nə də cansız 

varlıqlar mövcud deyildir. Dilin leksik tərkibindəki xüsusi adların cəmi 

onomastika, ondan bəhs edən dilçilik şöbəsi isə onomalogiya adlanır. 

Onomastikanın bir bölməsi də olan antroponimlər şəxs adlarını öyrənir. 

Dilçilikdə antroponimləri öyrənən onomalogiya yarımşöbəsi antroponimiya 

adlanır. Antroponimlər insan cəmiyyəti yarandığı gündən bir qədər sonra dilin 

yaranması, yəni üsniyyətlə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Bəşəriyyətin 

yaranması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq antroponimsiz keçinmək mümkün 
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olmamışdır. Şifahi və yazılı mənbələrimizdə mövcud olan xüsusi adlar həmin 

fikri təsdiq edir. 

Şəxs adları insanları bir-birindən ayırmaq, şəxsi bildirmək üçün işlədilən 

sözlərdir. İnsan adları kollektivin, cəmiyyətin tələbinə görə yaranmışdır. 

Onların meydana çıxması cəmiyyətin ünsiyyət və ayrı – ayrı fərdləri bir-

birindən fərqləndirmək ehtiyacından doğmuşdur. Adların yaranmasını 

öyrənmək həmin xalqın tarixini öyrənməyə bərabərdir.  

 

 

GİRİŞ: 

Onomastika yunan sözü olub, Azərbaycan dilinə tərcümədə “advermə 

elmi” kimi anlaşılır. Lakin müasir dövrdə onu xüsusi adlar haqqınmda elm 

tərzində şərh etmək daha düzgündür. Onomastika dilçiliyin bir şöbəsi olub, 

xüsusi adların toplusudur.  

A.Qurbanov yazır ki, dildə mövcud olan xüsusi adların cəmi 

onomastikanı təşkil edir. Deməli, onomastika hər hansı bir dildəki xüsusi 

adların məcmusudur. Məsələn, Azərbaycan onomastikası, özbək onomastikası, 

türkmən onomastikası və s. 

Dildə mövcud olan hər şeyin adı vardır. Adsız cəmiyyətdə nə canlı, nə 

də cansız varlıqlar mövcud deyildir. Dilin leksik tərkibindəki xüsusi adların 

cəmi onomastika, ondan bəhs edən dilçilik şöbəsi isə onomalogiya adlanır. 

Onomastikanın bir bölməsi də olan antroponimlər şəxs adlarını öyrənir. 

Dilçilikdə antroponimləri öyrənən onomalogiya yarımşöbəsi antroponimiya 

adlanır. Antroponimlər insan cəmiyyəti yarandığı gündən bir qədər sonra dilin 

yaranması, yəni üsniyyətlə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Bəşəriyyətin 

yaranması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq antroponimsiz keçinmək mümkün 

olmamışdır. Şifahi və yazılı mənbələrimizdə mövcud olan xüsusi adlar həmin 

fikri təsdiq edir. 

Şəxs adları insanları bir-birindən ayırmaq, şəxsi bildirmək üçün işlədilən 

sözlərdir. İnsan adları kollektivin, cəmiyyətin tələbinə görə yaranmışdır. 

Onların meydana çıxması cəmiyyətin ünsiyyət və ayrı – ayrı fərdləri bir-

birindən fərqləndirmək ehtiyacından doğmuşdur. Adların yaranmasını 

öyrənmək həmin xalqın tarixini öyrənməyə bərabərdir.  

Antroponimlərin öyrənilməsi, tədqiq olunması həmişə dilçi alimlərin 

diqqət mərkəzində olmuş, bu barədə məqalələr, elmi əsərlər yazılmışdır.  

Türk mənşəli antroponimlərin tədqiqi bir sıra rus alimlərinin, Avropalı 

türkoloqların diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Türkologiyada türk mənşəli antroponimlərinin tədqiqi tarixi Mahmud 

Kaşğarinin “Divani lüğət-it türk” (XI əsr) əsəri ilə başlayır. 

Ə.Tanrıverdi “Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs adları” kitabında 

işlənən adların izahını vermişdir. Kılıç xan. Bu atalar sözündə də işlənmişdir; 
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koş kılıç kinka sığmas – qoşa qılınc qana sığmaz... Bununla xaqaniyyə 

xanlarına ad verilərək “Kılıç xan” deyilir ki, düşündüyü, qurduğu işlərdə qılınc 

kimi kəsib atan xaqan deməkdir; Köl Bigə - Uyğur xanına “Köl Bigə xan” 

ləqəbi verilir, çünki “kamalı göl kimi, göl qədər” deməkdir. Burada ağılın 

çoxluğunu göstərmək üçün o, gölə bənzədilmişdir. Tonqa – bəbir. Qaplan 

cinsindən bir heyvandır. Fili öldürür... Uşaqlara buna bənzər adlar çox qoulur. 

Əfrasiyabın əsl türk adı “Tonqa Alp Ər” dir, “Bəbir kimi” qüvvətli, igid adam 

deməkdir. Bəktur – kişi adıdır. Əsli bəktur-bərk dayan formasındadır. Onlarla 

xüsusi adların təhlilini verməsi onomastik vahidlərin qədim tarixə malik 

olduğunu bir daha təsdiq edir.  

Rus şərqşünası V.A.Qordlovski ilk dəfə olaraq türk xalqlarının 

antroponimlərini sistemli şəkildə tədqiq etmişdir. O, 50 ildən artıq elmi 

yaradıcılıqla məşğul olmuş, türkdilli xaqların tarixinin, dilinin öyrənilməsində 

əvəzsiz işlər görmüşdür. Onun 1910-cu ildə yazdığı “Uşağın doğulması və onun 

tərbiyələndirilməsi” məqaləsi 24 bənddən ibarətdir. Məqalənin 11-ci bəndi tam 

mənası ilə antroponimikaya aiddir. Bununla yanaşı, o, əsərdə uşağın doğulması, 

adlandırılması və tərbiyəsi ilə əlaqədar olan adət - ənənələrə dair maraqlı 

fikirlər söyləmişdir. Gələcək körpəyə ad seçilməsi ilə bağlı əsərdə belə bir fikir 

vardır: “Əgər kiminsə əvvəlki uşaqları vəfat edirsə, onda dünyaya gələn növbəti 

körpəni oğlan uşağı olsa, Dursun, qız uşağı olmuş olsa, Yetər adlandırırlar”. 

1911-ci ildə müəllifin bu mülahizələrinə qarşı N.A.Samoylovic öz münasibətini 

bildirir, bu da V.A.Qordlevski tərəfindən ikinci bir əsərin “Osmanlılarda şəxs 

adlarına dair” yazılmasına səbəb olur. Əsərin əvvəlində V.A.Qordlevski müasir 

türk  antroponimiyasında qədim türk şəxs adlarının mövqeyini izah edir. Müılif 

Toğrulbəy, Tay, Ay, Gündüz, Qaraquş və s. kimi şəxs adlarının işlədilməsinin 

qədim totemist baxışlar ilə əlaqədar olduğunu göstərir.  

V.A.Qordlevski xristianlarda işlədilən təqvim adları ilə müsəlman 

təqvimini müqayisə edərək göstərir ki, xristianlarda müqəddəs şəxsin 

doğulduğu günə müvafiq gələn gündə anadan olmuş körpə həmin şəxsin adı ilə 

adlandırılırdı, müsəlmanlarda isə müqəddəs ay və gecələrdə doğulmuş uşaqları 

müvafiq gün və ay adları ilə adlandırırlar. Mövlud, Rəcəb, Şaban, Ramazan, 

Məhərrəm və s. bu tipli adlardır.  

V.A.Qordlevski həmin əsərdə ləqəbləri aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 

I. Mənşəyinə görə: a) milliyyətbildirən ləqəblər: Gürcü Əhməd, 

Ərəbzadə, Tatar və s. b) ərazi bildirən ləqəblər. 

II. Əlamətlərə görə: a) şəxsin saç və gözlərinin rənginə görə verilən 

ləqəblər: Sarı İsmayıl, Qaragöz Məhəmməd və s.; b) şəxsin görünüşü və 

yerişinə görə: İynəbəy, Sərcəbəy, Apış Əhməd və s.; c) şəxsin cismani 

nöqsanlarına görə: Altıbarmaq, Topaloğlu, Kosa Əlipaşa və s.  

III. Şəxsin xarakterik məşğuliyyət və meylinə görə verilən ləqəblər: Dəli 

Məhəmməd, Qoç Məhəmməd və s. 
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IV. Şəxsin məşğuliyyət və yaxud vəzifəsinə görə ləqəblər: Fateh 

Məhəmməd, Müəllim Nağı və s. 

V. İctimai vəziyyətinə görə: Kürdoğlu, Civizadə və s. 

VI. Tarixi ləqəblər: Minpara Əhmədpaşa, İyirmi səkkiz Məhəmməd 

Çələbi və s. 

Müəllifin “Osmanlılarda xüsusi adlar onomastikası” əsərində türk 

dilində işlədilən şəxs adları, adların mənşəyi, ləqəblər və s. haqqında danışılır, 

şəxs adlarının əmələ gəlməsi və inkişaf tarixini iki dövrlə əlaqələndirir: 

a) Qədim dövrlərdən başlayaraq islam dininin, müsəlmanlığının 

meydana gəlməsinə qədər olan dövrdə mövcud olan adlar; 

b) İslam dininin yayılmasından sonra yaranan adlar.  

İslamaqədərki dövrdə uşaqları pis qüvvələrdən, bədbəxt hadisələrdən, 

vaxtsız ölümlərdən qorumaq üçün onlara Dursun, Yaşar, Satılmış, Durmuş və s. 

adları verilirdi. İslam dininin yayılması ilə əlaqədar ad sistemində də böyük 

dəyişikliklər baş vermiş, peyğəmbərlərin, imamların, müqəddəs şəxslərin adları 

geniş işlənmə dairəsi qazanmışdır. Müəllif bu məqaləsində şəxs adları ilə yanaşı 

ləqəblərin də türk xalqlarında geniş yayıldığını qeyd edərək, ləqəblərin yaranma 

yollarını ümumiləşdirmişdir. 

A.N.Samoylovicin 1914-cü ildə çap etdirdiyi “Türk tayfalarında ad 

qoyulması” əsəri antroponimləri öyrənmək üçün xüsusi önəm kəsb edir. Burada 

A.N.Samoylovic V.A.Qordlevskinin fikrini təsdiq etmiş, valideynlərin 

övladlarını vaxtsız ölümlərdən qorumaq üçün onlara verdikləri Dursun və Yetər 

adlarının leksik semantikasından danışılır. 

L.Razoni türk antroponimlərinin təhlili ilə məşğul olan Qərbli 

alimlərdəndir. O, “Türk xalqlarında qadın adları”, “Türk şəxs adlarında say 

məzmunlu vahidlər”, “Türk antroponimləri bir neçə ad kateqoriyasında” və s. 

əsərlərinin müəllifidir. A.Nikanov L. Razoninin əsərlərini təhlil etmiş, həmçinin 

onun əsas müddəalarını rus dilinə tərcümə etmişdir.  

A.V.Superanskaya xüsusi adlara, o cümlədən, antroponimlərə aid bir 

neçə əsərin müəllifidir. “Xüsusi ismin ümumi nəzəriyyəsi” əsərində o, 

onomastikanın, eləcə də onun əsas tərkib hissəsini təşkil edən antroponimlərin 

nəzəri problemləri, məsələnin tarixi, ad və cəmiyyət, xüsusi adların semantikası 

və dildə mövqeyi və s. kimi məsələləri işıqlandırmışdır. Antroponimlərdən 

danışarkən müəllif  qeyd edir ki, baxmayaraq ki, antroponimlər insanların 

adlandırılması ilə əlaqədardır və həm də ancaq insan – bu yeganə obyekt, 

mədəniyyət tarixi, insan psixologiyasının xüsusiyyətləri, müxtəlif ənənələr və 

bir çox başqa məsələlərlə bağlı olan ad kateqoriyasının həddindən artıq 

mürəkkəb spektrini almağa imkan verir. Müəllif 1920-1930-cu illərdə yeni ad 

yaradıcılığı prosesində həmin dövrün hadisələrinin –  inqilabın, ideologiyanın 

mühüm rol oynadığını göstərir.  
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Qədim türk adlarının tədqiqi sahəsində məşhur türkoloq V.Vradlovun da 

müəyyən qədər xidmətləri olmuşdur. Müəllif “Uyğur xanlarının ad və titulları” 

adlı tarixi əsərində qədim uyğur xanlarının daşıdıqları adları, titulları tədqiq 

etmiş, qədim Çin heroqlifləri ilə yazılmış şəxs adlarını, titulları yenidən bərpa 

edərək oxumuş və uyğur xanlarının şəcərəsini tərtib etmişdir. Bu şəcərəyə görə 

uyğur xanlarının birincisi Peylo, sonuncusu (VII) Qutluq olmuşdur.  

Türkologiyada şəxs adlarının araşdırılmasında V.A.Nikanovun xüsusi 

xidməti olmuşdur. Onun “Türkdilli xalqlarda şəxs adları” belə əsərlərindən 

biridir. Müəllif bu əsərdə doqquz türkdilli respublikanın (Azərbaycan, Altay, 

Başqırdıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, tatar, qumuq və noqay) ayrı-

ayrı rayonları üzrə Vətəndaşlıq vəziyyəti Aktları qeyd bürolarında antroponimik 

vahidlərin araşdırılması ilə məşğul olmuş və 200 minə qədər yeni doğulan 

uşağın şəxs adını qeydə almışdır. Bu əsərdə həmçinin rus antroponimikası ilə 

türkdilli xalqların antroponimikaları müqayisə edilir və rus dilinə nisbətən 

türkdilli xalqlarda şəxs adlarının kəmiyyətçə dəfələrlə üstün olduğunu 

göstərilir.  

Müəllifin “Türkdilli xalqlarda şəxs adlarının cinsə görə ayrılması”, 

“Tatar və başqırd antroponimikasında aktual proseslər” və s. əsərləri bilavasitə 

türkdilli xalqların şəxs adlarının tədqiqinə həsr edilmiş əsərləridir. 

Görkəmli sovet türkoloqu N.A.Baskakov 1960-cı illərdə rus dilində 

işlədilən türk mənşəli antroponimik vahidlərin (soyadların) tədqiqi ilə məşğul 

olmuş və bu barədə müxtəlif vaxtlarda məqalələr çap etdirmişdir. Bütün bu 

tədqiqatların nəticəsi kimi 1979-cu ildə N.A.Baskakovun “Türk mənşəli rus 

familiyaları” adlı monoqrafiyası çapdan buraxılır. Monoqrafiyada 300 rus 

soyadının filoloji təhlili verilir. Monoqrafiyada araşdırılan soyadlar ancaq 

dilçilik baxımından deyil, onların formalaşmasının tarixi, leksik-semantik 

inkişaf prosesi geniş surətdə izah olunur. Türk mənşəli rus soyadlarının yeni 

mühitdə formalaşması problemi əsasən Qızıl Orda və həmçinin türk qəbilə və 

dövlət ittifaqlarının adları ilə bağlıdır. Müəllif soyadları 4 qrupda göstərmişdir:  

1. Mənsub olduğu məkana görə formalaşan soyadlar; 

2. Titul rütbəsinə görə formalaşan soyadlar; 

3. Şəxs adlarına görə formalaşan soyadlar; 

4. Ləqəblərə görə formalaşan soyadlar. 

Türk dil Qurumu yaradıcılarından olan Bəsim Atalay qədim türk 

antroponimik vahidlərini toplayıb nəşr edirən alimlərdəndir. Müəllifin 1921 və 

1935-ci illərdə İstanbulda çap etdirdiyi “Türk böyükləri və ya türk adları” 

kitabında 600-ə qədər şəxs adı haqqında məlumat verilmişdir. Lüğətdə verilmiş 

antroponimik vahidlər M.Kaşğarinin lüğətindən, “Kitabi – Dədə Qorqud” və s. 

tarixi abidələrdən götürülmüşdür. 

 N.A.Baskakov 1979-cu ildə nəşr etdirdiyi “Türk mənşəli rus soyadları” 

adlı əsərində türk mənşəli rus soyadlarını 4 qrupda vermişdir: 
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1. Anadan olduğu yerlə bağlı; 

2. xüsusi şəxs adı ilə bağlı; 

3. titulla bağlı; 

4. ləqəblərlə bağlı yaranan soyadlar. 

 Əsərdə türk mənşəli Balaşov, Daşkov, Taptıkov, Laçinov və s. 

soyadların geniş etimoloji izahı verilmişdir. Əsərdə bəzi soyadların izahı 

düzgün verilməmişdir. Məsələn, Şerapov soyadı şərab və şərəf sözləri ilə 

əlaqələndirilir, əslində isə bu soyad şərəf sözü ilə əlaqədar yaranmışdır. 

 Azərbaycan antroponimlərinin tədqiqi ilə bağlı ilk qeydlərə 

A.Bakıxanovun əsərlərində rast gəlirik. A.Bakıxanovun “Gülüstani – İrəm” 

əsərində Şirvanşahların ləqəbləri, nəsəbləri, görkəmli şəxsiyyətlərin tərcümeyi –

halları, onların təxəllüsləri, titulları haqqında məlumat verilmişdir. Müəllifin 

1843-cü ildə yazdığı “Adlar və titullar” adlı əsəri antroponimlərin öyrənilməsi 

üçün qiymətli mənbədir. Əsərdə xan, sultan, məlik, bəy, ağa, minbaşı, yüzbaşı, 

naib, qalabəyi, usmi, qazı, mülkədar, vəkil, sərdar, darğa, mirab, mizandar, 

kovğa, kənduxa, nökər, qul, bəyzadə, eşikağası, tərxan və s. titulların leksik 

mənşəyi izah edilir.  

 Ümumilikdə, dilçilik tarixində antroponimlərin sistemli şəkildə 

öyrənilməsinə keçən əsrin 60-cı illərindən sonra başlanılmışdır. T.Hacıyev, 

A.Qurbanov, A.Axundov, Z.Verdiyeva, Ə.Tanrıverdiyev, Y.Seyidov, H.Əliyev, 

M.Adilov, H.Həsənov və başqaları elmi araşdırmalar aparmış, elmi əsərləri ilə 

antroponimikanın öyrənilməsində xüsusi xidmətləri olmuşdur.  

 M.N.Çobanov “Azərbaycan antroponimiyasının əsasları” adlı kitabında 

adların əsası və semantik qrupları, müştərək adlar, adların abbreviasiyası, 

mənşəyi, soyad, təxəllüs, ləqəb və onların quruluşu, adqoyma ənənələri və s. 

bəhs olunmuşdur. 

 Ş.Sədiyevin 1969-cu ildə çap etdirdiyi “Adlar necə yaranmışdır?” 

kitabçasında insan adlarının meydana çıxması, inkişafı, cəmiyyətdə əhəmiyyəti, 

şəxs adlarının keçmiş və müasir vəziyyəti kimi bir sıra kişi və qadın adlarının 

mənasını izah etməyə nail olmuşdur. Kitabda şəxs adları ilə yanaşı soyad, 

təxəllüs, titul, ləqəb ata adları  və s. antroponimik kateqoriyalar da şərh 

olunmuşdur.  

H.Həsənovun “Söz və ad” kitabında söz və adların yaranmasından, 

adların taleyindən, onların təsnifi, yazılışı və bədii əsərlərdə işlədilməsi 

məsələlərindən danışılır.  

XX əsrdən başlayaraq şəxs adları lüğətlərinin hazırlanması sahəsində 

xeyli iş görülmüşdür. Şəxs adları ilə əlaqədar xüsusi lüğətin hazırlanması 

M.Çobanovun adı ilə bağlıdır. Onun 1981-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycan şəxs 

adları” lüğətində 2000-ə qədər adın siyahısı verilmişdir. 1985-ci ildə 

B.Abdullayevin “Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti” çap edilmiş, lüğətdə 

təminən minə qədər şəxs adının izahı verilmişdir.  



 

Yeganə Hacıyeva 
 

 120 

O.Mirzəyevin 1986-cı ildə çap olunmuş “Adlarımız” kitabı üç hissədən 

ibarətdir, burada adların semantikası verilmiş, kitabın sonunda isə 1380 adın 

siyahısı verilmişdir.  

M.Şirəliyev, B.Abdullayev, Ş.Sədiyevin 1987-ci ildə “Azərbaycan şəxs 

adları” kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabça iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə 

azərbaycanca-rusca adlar lüğəti verilmişdir. İkinci hissədə adların mənşəyi və 

izahı verilir. Kitabda 1400 adın siyahısı verilmiş, 1388 adın isə leksik mənası 

izah edilmişdir. Bu kitabın əsas məqsədi valideynlərə ad seçərkən, müvafiq 

idarə işçilərinə isə adların düzgün yazılış qaydalarında kömək etməkdən ibarət 

olmuşdur.  

 1999-cu ildə Ə.Tanrıverdinin “Kitabi-Dədə Qorqudda şəxs adları” kitabı 

nəşr olunmuşdur. Kitabda dastanda işlənən şəxs adları və onların mənşəyi 

hərtərəfli sürətdə tədqiq olunmuşdur. 

Azərbaycan dilinin onomastikasının hərtərəfli öyrənilməsində 

A.Qurbanovun misilsiz xidmətləri olmuşdur. Müəllifin iki cilddə nəşr olunmuş 

“Azərbaycan onomalogiyasının əsasları” monoqrafiyasında onomastik vahidlər 

sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Monoqrafiyanın ikinci cildinin ikinci fəsli 

“Azərbaycan antroponimləri” adlanır. Burada antroponimik kateqoriyalar və 

onların təsnifi, antroponimlərin növləri və s. ətraflı şərh edilmişdir. 

M.Adilovun A.Paşayevlə birlikdə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan onomas-

tikası” kitabının birinci bölməsi antroponimika adlanır. Burada antroponimik 

kateqoriyalar iki qrupda göstərilir. 1. əsas ad kateqoriyaları; 2. Köməkçi ad 

kateqoriyaları. Əsas ad kateqoriyasına əsl şəxs adı, ata adı, soyad, köməkçi ad 

kateqoriyasına təxəllüs, titul, ləqəb, fəxri adlar aid edilir.  

Antroponimlərin tədqiqində klassik ədəbiyyat nümunələrinin böyük rolu 

vardır. Bu sahədə bir çox tədqiqat işləri aparılmışdır. A.Paşayev “Nizami 

Gəncəvinin poetik antroponimiyası”, M.Adilov “Füzuli qəzəllərində xüsusi 

adların üslubi poetik xüsusiyyətləri”, E.Quliyeva “Rəşidəddinin “Oğuznamə” 

əsərində antroponimlər” və s. kimi tədqiqatlar klassik poeziyanın üslubi 

məqamlarını açılmaq məqsədi daşıyır. 

 

AKTUALLIQ: 

 Onomastikanın bir bölməsi də olan antroponimlər şəxs adlarını öyrənir. 

Dilçilikdə antroponimləri öyrənən onomalogiya yarımşöbəsi antroponimiya 

adlanır. Antroponimlər insan cəmiyyəti yarandığı gündən bir qədər sonra dilin 

yaranması, yəni üsniyyətlə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Bəşəriyyətin 

yaranması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq antroponimsiz keçinmək mümkün 

olmamışdır. Şifahi və yazılı mənbələrimizdə mövcud olan xüsusi adlar həmin 

fikri təsdiq edir. Şəxs adları insanları bir-birindən ayırmaq, şəxsi bildirmək 

üçün işlədilən sözlərdir. İnsan adları kollektivin, cəmiyyətin tələbinə görə 

yaranmışdır. Onların meydana çıxması cəmiyyətin ünsiyyət və ayrı – ayrı 
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fərdləri bir-birindən fərqləndirmək ehtiyacından doğmuşdur. Adların yaranma-

sını öyrənmək həmin xalqın tarixini öyrənməyə bərabərdir. Antroponimlərin 

öyrənilməsi, tədqiq olunması həmişə dilçi alimlərin diqqət mərkəzində olmuş, 

bu barədə məqalələr, elmi əsərlər yazılmışdır.Türk mənşəli antroponimlərin 

tədqiqi bir sıra rus alimlərinin, Avropalı türkoloqların diqqət mərkəzində 

olmuşdur.  

          TƏDQİQAT İŞİNİN METODLARI: 

 Azərbaycan dilinin antroponimikasının öyrənilməsi, tədqiqi zamanı, 

əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırmalı metoddan, statistik, təsviri və üslubi 

metodlardan istifadə edilmişdir. 

NƏTİCƏ: 

Azərbaycan dilinin onomastikasının hərtərəfli öyrənilməsində 

A.Qurbanovun misilsiz xidmətləri olmuşdur. Müəllifin iki cilddə nəşr olunmuş 

“Azərbaycan onomalogiyasının əsasları” monoqrafiyasında onomastik vahidlər 

sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Monoqrafiyanın ikinci cildinin ikinci fəsli 

“Azərbaycan antroponimləri” adlanır. Burada antroponimik kateqoriyalar və 

onların təsnifi, antroponimlərin növləri və s. ətraflı şərh edilmişdir. 

M.Adilovun A.Paşayevlə birlikdə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan ono-

mastikası” kitabının birinci bölməsi antroponimika adlanır. Burada 

antroponimik kateqoriyalar iki qrupda göstərilir. 1. əsas ad kateqoriyaları; 2. 

Köməkçi ad kateqoriyaları. Əsas ad kateqoriyasına əsl şəxs adı, ata adı, soyad, 

köməkçi ad kateqoriyasına təxəllüs, titul, ləqəb, fəxri adlar aid edilir.  

Antroponimlərin tədqiqində klassik ədəbiyyat nümunələrinin böyük rolu 

vardır. Bu sahədə bir çox tədqiqat işləri aparılmışdır. A.Paşayev “Nizami 

Gəncəvinin poetik antroponimiyası”, M.Adilov “Füzuli qəzəllərində xüsusi 

adların üslubi poetik xüsusiyyətləri”, E.Quliyeva “Rəşidəddinin “Oğuznamə” 

əsərində antroponimlər” və s. kimi tədqiqatlar klassik poeziyanın üslubi 

məqamlarını açılmaq məqsədi daşıyır. 
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MÜXTƏLİF SİSTEMLİ DİLLƏRDƏ ONOMASTİK TERMİNLƏRİN 

TƏDQİQİ 

 

Günay Dilqəm qızı Aliyeva 

ADPU, Filologiya fakültəsi, Xarici Dillər Mərkəzi 

 

Xülasə 

Açar sözlər:onomastika, şəxs adları, xüsusi adlar, məktəb, ingilis dili, 

Azərbaycan dili 

Məqalədə müxtəlif sistemli dillərdə onomastik terminlər tədqiq olunur. 

Məqalədə qeyd olunur ki, onomastik terminlər hər bir dildə xüsusi sosial 

işarələr hesab olunur.  

Dilçiliyin son illərdəki inkişafının mühüm nailiyyətlərindən biri yeni bir 

dilçilik sahəsinin - onomastikanın yaranması və formalaşmasıdır. İngilis 

dilçiliyində bu məsələ geniş şəkildə S.Potter, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə 

olaraq onomastika məsələlərinin sistemli şəkildə uğurlu həlli və geniş tədqiqi 

isə A.Qurbanovun adı ilə bağlıdır.  

Onomastika bir elm sahəsi kimi xüsusi adları (insan adları, coğrafi adlar, 

tayfa adları və s.) öyrənir və tədqiqat obyektindən asılı olaraq antroponimika, 

toponimika, etnonimika və s. bölmələrə bölünür. Müxtəlifsistemli dillərdə şəxs 

(xüsusi) adlarının özəl xüsusiyyətləri, onların mahiyyəti, sistemi, yaranması, 

mənşəyi, məna əsası, yayılma regionu, quruluşu, inkişaf tarixi, təkmilləşməsi, 

üslubi imkanları, bir dildən başqa bir dilə transliterasiyası antrotoponimikanın 

əsas problemlərindən hesab edilir və bu məsələlər həmişə vacib hesab edildiyi 

üçün xüsusi aktuallıq kəsb edir.  

Bununla yanaşı, onomastik vahidləri düzgün təhlil etmək, onları 

qorumaq, nəsildən-nəslə ötürmək ümumi mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi 

kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan onomalogiyanın müstəqil bir 

nəzəri dilçilik şöbəsi kimi formalaşması zəruri hesab edilir.  

Britaniya adları və soyadları əsasən 4 geniş kateqoriyaya bölünür: 1) atanın 

adı; 2) peşə-sənət adı; 3) təsviredici adlar; 4) yer bildirən adlar. 

Azərbaycan onomastika məktəbinin əsası A.Qurbanovun adı ilə bağlıdır. 

O, şəxs adları, ad və insan anlayışı, eləcə də onların sistemini ümumi dilçilik 

baxımından təhlil etmiş, əsl şəxs adlarının yaranma səbəbini, onların leksik-

semantik qruplarını müəyyənləşdirmişdir. 

Tədqiqat işində təsviri, təhlil və sintez metodlarından istifadə 

olunmuşdur. Tədqiqat işində həmçinin induksiya, deduksiya, tarixi təsvir və 

sistemli təhlil və hermenevtika metodlarından da istifadə edilmişdir. Məqalənin 

aktuallığı qeyd olunub. 

 



 

 Müxtəlif sistemli dillərdə onomastik terminlərin tədqiqi 

 

 123 

Alıyeva G. 

THE INVESTIGATION OF THE ONOMASTIC NOTIONS IN 

LANGUAGES BELONGING TO DIFFERENT SYSTEMS 

Summary 

             Key words: onomastics, personal names, proper names, school, the 

English language, the Azerbaijani language 

The article deals with the investigation of the notions of onomastics in 

languages belonging to different systems. It states that onomastic units are 

considered to be special social signs in each of the language. One of the major 

achievements of linguistics in recent years is the creation and formation of a 

new field of linguistics - onomastics. In English, this issue is broadly related to 

the name of S. Potter. A number of important issues in the history, language 

and multidisciplinary life of the people, the characterization of the whole 

vocabulary structure of the language, revealing important laws on language 

history, dialectology and style, history, ethnography, sociology, geography and 

other sciences have been touched upon in the article.Besides, proper analysis of 

onomastic units, their protection, and their transmission from generation to 

generation are meant to be of great importance as an integral part of the overall 

culture. From this point of view, it is necessary to form onomology as an 

independent theoretical department of linguistics. 

The article states that the British names and surnames are divided into 

four broad categories. They are known to be the following: 1) fathers’ names; 

2) the names of professions; 3) descriptive names; 4) place names.  

The article states that the foundation of the Azerbaijan onomastics are 

related to the name of A.Gurbanov as well. He analyzed the names, names, and 

concepts of the person, as well as their system in terms of common linguistics, 

and identified the lexical-semantic groups for the origin of real person names. 

Descriptive, analysis and synthesis methods are used in the investigation 

of the article. The methods of induction, deduction, historical description and 

systematic analysis and hermeneutics are also used in the research. The 

actuality of the article has been stated in the article.  

 

Алиева Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ЯЗЫКАХ, 

ПРИНАДЛЕЖНЫХ РАЗЛИЧНЫМ СИСТЕМАМ 

Резюме 

              Ключевые слова: ономастика, личные имена, имена 

собственные, школа, английский язык, азербайджанский язык. 

 

Статья посвящена исследованию понятий ономастика в языках 

разных систем. В нем говорится, что ономастические единицы считаются 
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особыми социальными знаками в каждом языке.Одним из главных 

достижений лингвистики за последние годы является создание и 

формирование новой области лингвистики - ономастики. На английском 

языке этот вопрос широко связан с именем С. Поттера.Ряд важных 

вопросов в истории, языковой и междисциплинарной жизни людей, 

характеристика всей словарной структуры языка, выявление важных 

законов по истории языка, диалектологии и стиля, истории, этнографии, 

социологии, географии и других наук имеют были затронуты в 

статье.Кроме того, надлежащий анализ ономастических единиц, их защита 

и их передача из поколения в поколение должны иметь большое значение 

как неотъемлемая часть общей культуры. С этой точки зрения необходимо 

сформировать ономологию как самостоятельный теоретический отдел 

лингвистики. 

В статье говорится, что британские имена и фамилии делятся на 

четыре широких категории. Известны следующие имена: 1) имена отцов; 

2) названия профессий; 3) описательные имена; 4) топонимы. 

В статье говорится, что основы азербайджанской ономастики 

связаны с именем А.Гурбанова. Он проанализировал имена, имена и 

понятия человека, а также их систему с точки зрения общей лингвистики, 

и определил лексико-семантические группы для происхождения имен 

реальных людей. 

При исследовании статьи использованы методы описания, 

анализа и синтеза. Методы индукции, дедукции, исторического описания 

и систематического анализа и герменевтики также используются в 

исследовании. Актуальность статьи была изложена в статье. 

Annotasiya. Məqalədə müxtəlifsistemli dillərdə onomastik terminlər 

tədqiq olunur. Dildə mövcud olan xüsusi adlar onomastika kimi adlandırılır. 

Məqalədə qeyd olunur ki, onomastik terminlər hər bir dildə xüsusi sosial 

işarələr hesab olunur.  

Dilçiliyin son illərdəki inkişafının mühüm nailiyyətlərindən biri yeni bir 

dilçilik sahəsinin - onomastikanın yaranması və formalaşmasıdır. İngilis 

dilçiliyində bu məsələ geniş şəkildə S.Potter, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə 

olaraq onomastika məsələlərinin sistemli şəkildə uğurlu həlli və geniş tədqiqi 

isə A.Qurbanovun adı ilə bağlıdır. Onomastika bir elm sahəsi kimi xüsusi adları 

(insan adları, coğrafi adlar, tayfa adları və s.) öyrənir və tədqiqat obyektindən 

asılı olaraq antroponimika, toponimika, etnonimika və s. bölmələrə bölünür. Bu 

məsələlər məqalədə geniş şəkildə araşdırılır və nümunələrə əsaslanaraq təhlil 

edilir.  

Müxtəlifsistemli dillər qrupuna aid olan ingilis və Azərbaycan dillərin-

dəki şəxs (xüsusi) adlarının özəl xüsusiyyətləri, onların mahiyyəti, sistemi, 

yaranması, mənşəyi, məna əsası, yayılma regionu, quruluşu, inkişaf tarixi, 
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təkmilləşməsi, üslubi imkanları, bir dildən başqa bir dilə transliterasiyası 

antrotoponimikanın əsas xüsusiyyətləri məqalədə geniş şəkildə araşdırılır.  

İngilis dilində “Milli bioqrafiya lüğəti”ni  (The Dictionary of National 

Biography) açıb adları oxusaq, həmin dəqiqə bir çox adların müəyyən məna 

daşıdıqlarını görə bilərik  (1). Həmin adlardan  bəziləri yer adları, bəziləri isə  

ingilis dilində mövcud olan xüsusi adlardır, lakin onlara şotland, hətta uels, irland, 

holland, skandinav, yaxud digər xarici dillərdə də rast gəlmək olur. 

Məlumdur ki, dilin ilkin mərhələlərində yaranan sözlər adlar şəklində olmuş 

və bütün ilkin adlar da xüsusi adlar olmuşlar. Məsələn: man  (insan, kişi), animal 

(heyvan), tree (ağac)kimi ümumi adlar, courage (cəsarət), ferocity (qəddarlıq), 

greenness (gənclik) və still (sakit, tərpənməz) kimi mücərrəd adlar inkişaf etmişdir. 

Xüsusi adlar yalnız bir şəxsə, yerə və əşyaya aid olan əlaməti əks etdirir. İbtidai 

insan hiss edirdi ki, işarə və referent arasındakı əlaqə yaxın və mərhəmdir. 

Danışıqda adın mənasız olması həmin adı daşıyan şəxsə təhqir gətirə bilər (2, 

s.160). 

Qədim anqlo-saksonlar oğul və qızlarına ad qoyarkən düzgün müəyyən 

edilmiş prinsiplərə əməl edirdilər. Bu bir faktdır ki,  onlar ad qoymağı cox ciddi 

qəbul edirdilər. Məsələn: Alf-red, Cuth-bert, Dun-stan, Ed-mund, Her-bert və 

Winni-fred adlarında olduğu kimi, adların çoxu iki məna daşıyırdı. Onlar iki 

əlaməti və ya  mənanı özündə əks etdirirdi. Bu əlamətlər dəyişir, təkrarlanır və ailə 

üzvləri arasında fərqləndirilirdi. Qədim ingilis adları alliterasiya edilirdi və 

nəsildən-nəslə ötürülürdü. Müşahidələr göstərir ki, bütün qədim ingilis poeziyası 

alliterasiya hadisəsinə məruz qalmışdır. S.Potter yazır ki, adlarda sait alliterasiyası 

ən ümumi hal idi. İngilis dilində 70 ad var ki, onların əvvəlində başlanğıc saitlər 

işlənir (16, s. 46). Məsələn: Uesseks kralı Ekqbeort (Ecgbeorht), Əzelvulf ata 

(father of Æthelwulf) və  Böyük Əlfredin babası (grandfather of Ælfred the Great) 

və s. Ata adları oğul adlarından mövzu dəyişikliyi ilə fərqlənir və onların hər 

ikisinin mövzusu nəvə adlarında təkrarlanırdı. Onlar inanırdılar ki, öldükdən sonra 

ruhları nəvələrinə keçəcəkdir. Bəzən uşaq ata və anasının adından ancaq bir əlaməti 

qəbul edirdi. Odur ki, müqəddəs Vulfstan, Vörsesterin Norman Yepiskopu, adının 

1-ci hissəsini anası Vulfqifun (Wulfgifu), 2-ci hissəsini isə atası Ətelstanın 

(Æthelstan) adından götürmüşdü. Qədim ingilis adlarının bəzisi yunan dilindən 

tərcüməyə oxşayır. God-wine yunanca  Theó-philos; Doro-thy (latınca Godiva) 

yunanca God-giefu adından yaranmış (yaxud Theodore), müasir dildə Seabright 

adı isə Sigebeorht (Nico-phanes) mənalarını verir (12, s. 135). 

Anqlo-sakson İngiltərəsində qadınlar və kişilər normal olaraq yalnız bir ad 

daşıyırdılar. Fərqləndirən epitetlər nadir hallarda adlara əlavə edilirdi: atanın adı 

(Ælfrēd Æðelwulfing ‘son of Æthelwulf’ Əzelvulfun oğlu), təsviredici (Ēadweard 

sē langa ‘tall Edward’ uzun Edvard), rütbə (Cynewulfprēost ‘priest’ keşiş Künevulf 

), yaxud peşə (Ēadmund fugelere ‘fowler’ quşbaz Edmund). Bununla belə, onlar 

soyadlar deyildi (3, s. 90).  
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Norman işğalından sonra İngiltərədə dini adlar dəbə düşdü. Bu adlardan Meri 

(Mary) və Con (John) daha asan qavranılırdı və çox işlədilirdi. L.Çarlz yazır ki, 

hətta bu gün belə qərbdə, xüsuilə İngiltərədə  Meri (Mary) və Con (John)adları ən 

ümumi və çox işlənən xristian adları hesab olunur. Bu adlarla yanaşı Ən (Ann(e), 

Elizavet (Elizabeth), Deyvid (David), Maykl (Michael) və Piter (Peter) adları da 

işlənir. Con (John)adı “Allah mərhəmətlidir” (God is gracious!) mənasını verir (3, 

s. 150).  

 

Giriş 

Britaniya soyadlarının təxminən 50 faizi müxtəlif növlü yer adlarından 

yaranmış və ona görə də onlar 4 əsas kateqoriyanın sonuncusuna aid  edilir. 

Məsələn, Simpson adı: ailə bir vaxtlar həmin adla (Simpson - nəzərdə tutulur) Ber-

kşir (Berkshire) adlı qədim kənddə yaşayıbsa, “Qiyamət günü” kitabında 

Swinestone,qədim ingilis dilində /Signewines  tūn/  “Sinevayn təsərrüfatı” 

(farmstead of Signewine) mənasını verir, o halda hətta Simpson (Simpson)adı da 

birinci qrupa deyil, sonuncu qrupa aid ola bilər. Əks halda, Simpson “Simonun, 

yaxud  Simeonun oğlu” (the son of Simon or Simeon) mənasını verərdi.  

Skandinav dilində /–son/ sonluğu  (danimarka dilində    /-sen/, isveç dilində /-son/) 

tədricən qədim ingilis dilində ata adını əks etdirən /-ing/ şəkilçisini əvəz edir: 

‘Æthelwulfing’ (Ətelvulfun oğlu). Orijinal xristian adı dəyişməyə bilər, yaxud 

qismən dəyişər, məsələn, tipik ingilis adları Johnson “Conun oğlu” və Wilson  

“Vilin oğlu”, yaxud Addison “Ədin oğlu” adlarında olduğu kimi modifikasiya 

oluna bilər, yəni son of Adam “Adəmin oğlu” (6, s. 150).  

Bütün texniki peşə adları özlərində təsviredici adlarda təsadüf olunan 

müəyyən ağırlıq və dəqiqlik daşıyırdı. Long (uzun) və Lang, Strong (güclü) və 

Strang, Short (qısa, kiçik) və Little, Broad (geniş, böyük) və Large kimi adları 

nümunə göstərə bilərik.  Bu kimi adlar tamamilə hərfi mənada qəbul edilə bilər. 

Digərləri daha çox diqqət tələb edir və bu cür adlar müasirlərdən az fərqlənir. 

‘Black and White  (Ağ və qara) müvafiq olaraq ‘dark, brunette and fair, blond’ 

(“qara, tünd, qarabuğdayı və açıq, sarışın”)  mənalarını ifadə edir. Sharp (iti, sivri; 

kəskin) sifəti ‘quick-witted, clever’ (ağıllı, hazırcavab) mənasından daha çox 

‘acute’ (kəskin) mənasını ifadə edir (5, s. 112).  Onun antonimi olan blunt (küt; 

kobud) isə ‘plain-spoken, abrupt’ (kəskin, kobud)  mənasını ifadə edir. Moody 

‘courageous, high-spirited’ (qaraqabaq, qaradinməz; hərdəmxəyal) sifəti isə 

‘wilful, stubborn’ (cəsarətli, mərd; tərs, inadcıl) mənalarını ifadə edir, lakin U. 

Şekspirin dövründə o, indiki mənasınında işlənməmişdir. Adlandırma dövründə 

stout ‘möhkəm, davamlı; mərd, igid’ sifəti ‘valiant, brave, resolute’ (qoçaq, igid, 

qəhrəman) mənasını ifadə edirdi. O, XIX əsrə kimi ‘fat, corpulent’ (kök, gombul) 

mənasında işlənməmişdir (7, s.145).   

Qədim ingilis dilində təsadüf olunmayan, lakin müasir roman dillərində 

feil+isimlə ifadə olunan tamamlıqdan ibarət olan Drinkwater  (‘drink’- içmək, 
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‘water’- su) və Turnbull  (‘turn’ – çevirmək, yıxmaq, ‘bull’- öküz) kimi adlar 

çoxluq təşkil edir. Heystinqz döyüşündə Roland mahnısını oxuyan Norman 

ordusunun başçısı Taillefer ‘dəmir kəsən’ /Taillefer/ adını daşıyırdı. Aşağı 

təbəqədən doğulan  həmin hertfordşirli  gənc, tədricən IV Arian papası (1154-9) 

olur və  Nikolas Breykspir (Nicholas Breakspeare - “dəmir, nizə sındıran, kəsən”) 

kimi tanınır. Kral Con ilk dəfə XVI əsr tarixçiləri  tərəfindən Ləklənd Lackland - 

“torpaqsız, torpağı olmayan” adlandırılmış, latın və fransız səlnaməçiləri tərəfindən 

isə /sine terra/, yaxud /sans terre/ kimi təqdim edilmişdi. Moizələrində tənqidçi 

H.Latimer cənab Con Ləklətin (John Lacklatin) adını “etinasız, laqeyid” keşişi 

təsvir etmək  üçün işlətmişdir. O, öz pamfletlərində C.Trokmorton (John 

Throckmorton –‘güclü insan’) adını Martin Marpreleyt (Martin Marprelate) təxəl-

lüsü kimi qəbul etmişdi (7, s. 100).  

İngilis adlarının ən geniş yayılmışı /Sakspere/ (S hərfi Sh birləşməsinin 

yerinə) formasında yazılmışdır. Belə adlara 1248-ci ildə Qlousesterşirdə keçirilən 

məhkəmədə işlədilən adlar arasında rast gəlmək olar (III Henri 32, rol 274, Henry 

III). T.Fuller “İngiltərənin dəyərləri” (Worthies of England) adlı əsərində U.Şekspir 

(W.Shakespeare) adının mənasından asılı olmayaraq onu romalı şair Martiala 

bənzədərək ‘mübariz səslənən soyadı’ kimi ifadə etmişdir (8, s.90). W.Shakespeare 

“nizə daşıyan şəxs” spear-carrying individual) adı Shakeshaft, Shakelance və 

Wagstaff  kimi adlarla müqayisə edilə bilər. Brisbane Avstraliyada Kvinslendin 

paytaxtıdır, bu şəhər adını ilk rəhbəri cənab T.Makdouqal Brisbeyn (T.Makdougall 

Brisbane) (fransızca briser  “sındırmaq” to break + Şimali ingiliscə bane “sümük” 

bone, yəni “sümük sındıran” mənasını verir) adından götürmüşdür. Darbişir 

Copestake (Yorkşir dialektində Capstick) ‘taxtakəsən’ mənasını verirdi (fransızca 

couper ‘kəsmək’ to cut + stake ‘taxta, dirək’) və Boutflower ‘dəyirmançı’ (miller) 

mənasını verirdi (9, s.150). Digər feil+isim quruluşunda ifadə olunan tamamlıqdan 

ibarət olan adlar:  Dolittle (‘do’- etmək, ‘little’ az), Hakluyt (‘hack’- kəsmək, 

doğramaq, ‘little’ - az), Gathercole (‘gather’ toplamaq, cole (charcoal) ‘kömür’, 

‘daş kömür’, yaxud ‘kələm’ cabbage mənasında), Lovejoy (‘love’- sevmək, ‘joy’- 

sevinc, fərəh, şadlıq) və Makepeace (‘make’- etmək, hazırlamaq, ‘peace’- sülh) 

(10, s.89). 

Şəxs (antroponimik) terminologiyasının öyrənilməsi bir çox çətinlik və qeyri-

müəyyənliklə bağlıdır. Ailə adlarının yazılışı tarix boyunca bilərəkdən dəfələrlə 

dəyişdirilmişdir. Diqqətsiz yazarlar bilmədikləri adları saxtalaşdırırdılar. Məsələn, 

“Zəvvarın tərəqqisi” (The Pilgrim’s  Progress) əsərinin müəllifinin soyadı /Bunyan 

Ap-/, yaxud /Ab-Annian/ kimi 32 müxtəlif yazı formaları ilə yazılmışdır. İngilis 

şəxs adlarının daha ətraflı tədqiqi ixtisaslaşmış arxiv işçiləri tərəfindən kənd-kənd 

gəzib məlumat yığılaraq aparılırdı (11, s.100).  

İngiltərədə elə şəhər və ya kənd yoxdur ki, nə zamansa insanlar onun adını öz  

ailə üzvlərindən hər hansı birinə verməmiş olsun. Tarixi, coğrafi, linqvistik və 

bəşəri yer adlarına davamlı olaraq maraq var idi. S.Potterin yazdığna əsasən 
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müəyyən etmək olur ki, elə adlar var ki, həmin dəqiqə bizə nəsə bir məna verir (16, 

s. 56). Məsələn, Ashbourne (‘ash’-kül, ‘bourne’-keçid), Castleton (‘castle’-qala, 

‘ton-yer, sahə’), Kingsbridge (‘king’ - kral, ‘bridge’ - körpü), Newhaven (‘new’- 

yeni, ‘haven’- liman), Northwood (‘north’- şimal, ‘wood’ - meşə)və Orchardleigh 

(‘orchard’- bağça, ‘leigh’- gül çələngi). Bəzi adlar isə insanlarda ehtimal, güman 

oyada bilir. Məsələn: Whitacre ‘white acre or field’ (ağ torpaq, yaxud tarla),  

Whitmore ‘white more’ (daha çox  ağ) və Whitsunday ‘White 

Sunday’birləşməsindən yaranmışdır. Digər nümunələri müqayisə edək: break 

(fasilə) breakfast (səhər yeməyi), cave (mağara) cavern (mağara), coal (kömür) 

collier (şaxtaçı), croup (sağrı) crupper (quşqun),  feet (ayaqlar) fetter (buxov) və  

fetlock (fırça),  food  (ərzaq) fodder (yem) və s. (13, s. 100).  

Bu qəbildən olan digər nümunələr Cranborne, Cranbourne, Cranbrook, 

Cranwell “durnaların çay keçidi” (cranes’ stream), Cranfield “durnaların tez-tez 

gəzdikləri düzənlik, yaxud açıq sahə” (field or open space frequented by cranes), 

Cranford və Carnforth  “durnaların çay keçidi” (cranes’ ford), Cranmere və 

Cranmore “durnaların gölü” (cranes’ mere or lake), Preston “keşişlərin yaşayış 

yeri” (priests’ enclosure), Prestbury “keşişlərin yaşadığı yer” (priests’ manor), 

Presthope “keşişlərin yaşadığı ərazi” (priests’ hope or valley), Prestwich və 

Prestwick  “keşişlərin südçülük təsərrüfatı” (priests’ dairy-farm), Shipbourne, 

Shiplake və Shiplate “qoyunların yuyunduqları kiçik çay” (sheep stream, stream 

where sheep were washed), Shipden  “qoyun dərəsi” (sheep valley), Shipham 

“qoyun ferması” (sheep homestead) və Shipmeadow “qoyun otlağı” (sheep 

meadow), Qərbi Raydinqdə həm Shepley, həm də Shipley formalarına da rast 

gəlmək olur (14, s.56). 

P.Loqan bu cür adlara aşağıdakı nümunələri təqdim edir: Acton “palıd hasarı” 

(oak enclosure), Bradbourne, Bradwall, Bradwell “geniş axın” (broad stream), 

Bradden “enli vadi” (broad valley), Bradley “geniş, yaxud açıq otlaq sahəsi” 

(broad field or lea), Bradshaw “geniş meşə” (broad wood), Hampden “təsərrüfat 

yerləşən sahə” (valley with a homestead), Hampstead “malikanə, təsərrüfat” 

(homestead), Standen və Stanhope “daşlı dərə” (stony valley), Standish  “daşlı 

otlaq” (stony eddish or pasture), Standon, Stanlawe, Stanlow  “daşlı təpə” (stony 

hill), Stanfield və Stanley “daşlı sahə” (stony field or lea) və Stanwell  “daşlı bulaq 

və kiçik çay” (stony spring and stream) (14, s. 90).  

Adların nə cür işlənməsinə əmin olmaq istəyiriksə, o halda onların ciddi elmi 

tədqiqinə çox vaxt sərf etməliyik. Hər bir məhsuldar yazını incəliklə, dəqiqliklə 

tədqiq etmək lazımdır. Bu halda  bir çox dilləri və dialektdləri bilmək də tələb 

olunur. Şəhər, qala, qraflıq, kilsə əraziləri, kiçik qəsəbə və kəndlər, 

mehmanxanalar, yollar, cığırlar, körpülər, dağlar, dərələr, qayalar, adalar, meşələr, 

düzənliklər, tarlalar, çaylar, göllər, bulaqlar diqqətli müşahidəçi üçün inanılmaz 

dərəcədə terminoloji və onomoloji zənginlik və çeşidlilik açıqlayır. Bəzi adlar uzun 
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illər əvvəl unudulmuşdur. Bir çox adlar isə hələ də anlaşılmaz qalır və yüksək 

ixtisaslı onomoloqları belə çaşdırmaqda davam edir (15, s. 89). 

 Bu yazılı formalara nigah, girov, icarə müqaviləsi, rüsum haqqları və s. kimi 

sənədlərdə rast gəlmək olur (16, s. 67). Bu sənədlər Britaniya Muzeyində, İctimai 

Əlyazma idarəsində və qraflıq arxivlərində saxlanılır. İngiltərə torpaq haqqında 

xülasə, onların miqyası, dəyəri, mülkiyyəti, öhdəliyi 1086-cı ildə normanlı Vilya-

mın (Onu çox vaxt ‘Fateh Vilyam’ William the Conqueror adlandırırlar)  əmrilə 

hazırlanmış “Qiyamət günü” (Domesday book, yaxud the book of Judgment; the 

Day of Judgment) adı ilə tanınan kitabda cəmlənmişdi. Bu yazıları toplayan 

tədqiqatçılar onları xronoloji ardıcıllıqla sıralamışlar. Onları izah etməzdən əvvəl, 

o, ən azı üç əsas dəlilə  - yerli tarixə, yerli coğrafiyaya və müasir dəyişdirilməmiş 

tələffüzə əsaslanmalı idi (17, s. 130).  

G.Redmonds yazır ki, müasir ingilis dilindən az dəyişikliklə müşahidə 

olunan xüsusi adların mənalarını belə izah etmək olar:  

Anstey ‘pəyə, dar cığır’ (one sty, narrow path);  

Aston, Weston, Norton, Sutton, Middleton, Milton ‘şərq, qərb, şimal, cənub və 

orta yaşayış yeri’ (east, west, north, south and middle enclosure); 

Barton ‘arpa tarlası, ucqar ev’ (barley enclosure, outlying grange); 

Bentley ‘qamışlı otlaq’ (reedy grass); 

Bolton ‘mülk yeri, malikanə’ (manor-house enclosure); 

Buckland ‘kirayəyə götürülən ərazi’ (bookland, land held by charter); 

Burton ‘qala divarları ilə möhkəmləndirilmiş mülk’ (fortified enclosure); 

Carleton, Charlton,Chorlton ‘azad kəndlilərin torpağı’; 

Chilton ‘uşaqların, yaxud gənc zadəganların qaldığı yer’ (enclosure of the 

children or young noblemen); 

Compton ‘dar dərədə sahə’ (enclosure in a narrow valley); 

Denton  ‘zəmidə sahə’ (enclosure in a dale); 

Ditton ‘xəndəkli, novlu yer’ (enclosure by a dike or ditch); 

Grafton ‘kiçik bağçada, yaxud bağçanın yanında yer’ (enclosure in or near a 

grove); 

Handley, Hanley, Henley, Healey, Heeley  ‘yüksək otlaq, yaxud açıq sahə’ 

(at the) high lea or clearing); 

Hardwick ‘südçülük ferması’ (herd dairy-farm); 

Hatfield ‘süpürgə kolu yetişən açıq sahə, yaxud tarla’ (field or open land 

where heather grew); 

Hatton ‘çöldə, boş yerdə sahə’ (enclosure on a heath); 

Hilton ‘hündür yerdə sahə’ (enclosure on a hill); 

Hopton ‘dərədə sahə’ (enclosure in a hope or valley); 

Horton ‘palçıqlı ərazıdə sahə’ (enclosure on muddy land); 

Hutton ‘yumşaldılmış ərazidə sahə’ (enclosure on the hough, hoe, hoo, or 

spur of a hill); 
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Langley ‘uzun otlaq, yaxud açıq tarla’ (long lea or clearing); 

Marston ‘bataqlıqda yer’ (enclosure by a marsh); 

Marton ‘göl, yaxud gölməçə yaxınlığında sahə’; 

Morley ‘bataqlıq sahəsi’ (moor lea or clearing); 

Stratton, Stretton ‘Romaya gedən yolda sahə’; 

Studley ‘atlar üçün otlaq sahəsi’ (clearing for horses); 

Swanton ‘yumor. gənc aşiqlər, yaxud donuz otaranlar üçün sahə’; 

Tunstall ‘ferma sahəsi’ (farm site); 

Waltham ‘düzənlikdə, yaxudmeşədə  sahə’;  

Wootton,Wotton ‘meşədə sahə’ (18, s. 164).  

İngilis dilində Stafford və Trafford adlarının bir neçə dəfə müxtəlif mənalarda 

işləndiyini görmək olur (19, s. 200). Stafordşirdə (Staffordshire) işlədilən Stafford 

(stæþford)‘cığır, yol kənarındakı keçid’ (the ford by a path) mənasını ifadə edir. 

Lakin şərqi və qərbi Dorsetdə işlədilən Stafford (stān ford) ‘daş keçid’ (stone ford) 

mənasını əks etdirir. Trafford adının fakt olaraq 3 mümkün mənşəyi var. Biri  

Çeşirdə işlədilən Traffords (trog ford) ‘dərədə keçid’ (ford in a valley) 

mənasındadır. Mançester yaxınlığındakı Lənkaşirdə işlədilən Trafford ‘Roman 

yolunda olan keçid’ (ford on a Roman road) mənasını verir. Nəhayət, 

Nortamptonşirdə (Northamptonshire) işlədilən Trafford (træppeford) ‘susamuru-

tələ keçidi’ (otter-trap ford) mənasını ifadə edir (20, s. 200). Bu formalar sübutla 

təsdiq olunmuş ilkin formalardır. Digər çoxmənalı mənşəyi olan ümumi adların bir 

qismi bunlardır /Broughton, Hampton, Milton, Shirley, Walton/. Broughton  /brōc 

tūn/ ‘kiçik çay yaxınlığındakı qoruq’ (farm by a brook), yaxud /burh tūn/ 

‘möhkəmləndirilmiş mülk yaxınlığındakı qoruq’ (farm by a fortified manor), yaxud 

/beorg tūn/ ‘təpə yaxınlığındakı qoruq’ (farm by a barrow or hill). Hampton /hām 

tūn/ ‘ev təsərrüfatı’ (home farm), yaxud /hamm tūn/ ‘çaybasar çəmənliklə əhatə 

olunan qoruq, sahə’ (farm in an enclosed water-meadow), /þǣmhēa (ha)n tūne/ ‘ 

yüksək sahədə’ (at the) the high farm) mənalarını verirlər. Middleton kimi Milton 

da ‘orta qoruq, sahə’ (middle farm) kimi başa düşülür. Amma ilkin formalar /mylin 

tūn/ ‘toplaşmaq üçün olan sahə’ (mill farm) mənasını verir. ‘Shirleys’ /scīr lēah/ 

adının qədim ingilis dilində müxtəlif mənaları vardır. Şörlizdən aşağı və yuxarı 

yerlərdə o şəraitə uyğun olaraq müxtəlif mənalarda işlədilə bilər: ‘gözəl otlaq’ 

(bright lea), ‘əraziyə  məxsus olan otlaq’ (lea belonging to the shire), yaxud 

‘əraziyə aid müzakirələrin keçirildiyi otlaq sahəsi’ (lea where the shire moot was 

held). Walton adının dörd mümkün izahı vardır: /Wēala tūn/ ‘Britonların, yaxud 

Britaniya qullarının təsərrüfatı’ (farm of the Britons or of the British slaves), /weald 

tūn/ ‘çöldə, biyabanda sahə’ (farm in a weald),  /weall tūn/ ‘Roman divarı 

yaxınlığında sahə’ (farm near a (Roman) wall), xüsusilə qərb tərəfdə /wœlle tūn/ 

‘bulağı, yaxud quyusu olan ərazi’ (farm with a spring or well) (21, s. 16). 

Yerli nomenklaturaların əsl elmi tədqiqi 1901-ci ildə İngiltərədə başlamışdır. 

O vaxt V.V.Skit “Kembricşirin yer adları” (The Place-Names of Cambridgeshire) 
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adlı kitabını çap etdirmişdi. Bu kitabda bir neçə dəfə qeyd edilmişdi ki, Skit alim 

H.Brədli tərəfindən həvəsləndirilmiş və ruhlandırılmışdır. Skit və Brədli tezliklə 

1923-cü ildə “İngilis yer adları cəmiyyəti” (English Place-Name Society) adlı 

cəmiyyət yaradan cənab A.Moer ilə birləşdilər. Cəmiyyətə Britaniya Akademiyası 

və Ridinq universitetindən F.Stenton  (Frank Stenton) və Lund universitetindən 

E.Ekvol himayəçilik edirdilər. Saysız-hesabsız alimlər, fərdi tələbələr, arxiv 

işçiləri, kitabxanaçılar, kuratorlar, müəllimlər, məktəblilər cəmiyyətin işinə 

məmnunluqla kömək edirdilər.  

“Qraflıq haqqında tədqiqlər” (County Surveys) ildən-ilə genişlənir, inkişaf 

edir, yerli arxeologiya, tarix, coğrafiya və  regional dialektlərin bu gününə və 

keçmişinə aid biliklərə əlavələr edilir. 

"Kitabi Dədə Qorqud" - Oğuz tayfalarının dilində Dədəm Qorqudun 

kitabı kimi adlanır. Oğuz türk dastanı hesab olunur.  Azərbaycan xalq 

ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsidir (XI-XII əsrlər). 

Kitabi-Dədə Qorqud dastanı onomastikanın tədqiqində xüsusi mənbə 

hesab olunur. Dastanda  insan adları, coğrafi adlar, tayfa adları və s. xüsusi 

olaraq işlədilir. 

Dastanlarda çox adı çəkilən qəhrəmanlardan biri də Bayandır xandır. 

Dastanın orijinalında Bayandır xan "Qamğan oğlu xan Bayındır", "Xanlar xanı 

xan Bayındır" kimi təqdim olunur.  Məlum olduğu kimi dastandakı gənc 

qəhrəmanlara adı Dədə Qorqud verir. Bu müdrik ağsaqqal isə hər kəsə gördüyü 

işə, tutduğu əmələ layiq ad qoyur (22, s. 5). Məsələn, döyüşdə buğa öldürən 

qəhrəman "Buğac" adlandırılır. Dastanda Buğacın məhz buğa öldürməsinə 

görə bu ada layiq görüldüyü xatırladılır. Dastanda yazılır: "Bayındır xanın ağ 

meydanında bu oğlan cəng etmişdir. Bir buğa öldürmüş. Sənin oğlun adı Buğac 

(xan) olsun. Adını mən verdim, yaşını Allah versin dedi"). 

"Kitabi-Dədə Qorqud"da maraqlı və yaddaqalan obrazlardan biri də 

daha çox "Qaraca Çoban" kimi tanıdığımız "Qaracıq Çoban"dır. Bu ad 

qəhrəman, cəsur obrazının ifadəsidir.  

"Kitabi-Dədə Qorqud"da ağ, sarı və başqa rəng adları ilə əlaqədar şəxs 

adlarına da (bəzən ləqəblərə də) təsadüf olunur.  

Təbii ki,  "Dədə Qorqud"da "qara" rəngin həmişə bədbəxtlik rəmzi kimi 

təqdim olunmur. Qara igidlik, cəsurluq, güclülük kimi mənalar da əks etdirir. 

Lakin bu rəngin bədbəxtlik rəmzi kimi təqdim olunması daha çoxdur. Məsələn, 

"Oğlu olanı ağ otağa, qızı olanı qızıl otağa qondurun. Kimin ki, oğlu-qızı yox, 

qara otağa qondurun, qara keçə altına döşəyin, qara qoyun yəxnisindən önünə 

gətirin... ". Lakin titul kimi işlənəndə bu söz cəsurluq, igidlik mənası daşıyır. 

Məsələn, Qaracıq Çoban, Qaragünə oğlu Qarabudaq və s. 
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Aktuallığ: Dilçiliyin son illərdəki inkişafının mühüm nailiyyətlərindən biri 

yeni bir dilçilik sahəsinin - onomastikanın yaranması və formalaşmasıdır. 

İngilis dilçiliyində bu məsələ geniş şəkildə S.Potter, Azərbaycan dilçiliyində ilk 

dəfə olaraq onomastika məsələlərinin sistemli şəkildə uğurlu həlli və geniş 

tədqiqi isə A.Qurbanovun adı ilə bağlıdır. Onomastika bir elm sahəsi kimi 

xüsusi adları (insan adları, coğrafi adlar, tayfa adları və s.) öyrənir və tədqiqat 

obyektindən asılı olaraq antroponimika, toponimika, etnonimika və s. bölmələrə 

bölünür.  

Müxtəlifsistemli dillər qrupuna aid olan ingilis və Azərbaycan dillərin-

dəki şəxs (xüsusi) adlarının özəl xüsusiyyətləri, onların mahiyyəti, sistemi, 

yaranması, mənşəyi, məna əsası, yayılma regionu, quruluşu, inkişaf tarixi, 

təkmilləşməsi, üslubi imkanları, bir dildən başqa bir dilə transliterasiyası 

antrotoponimikanın əsas problemlərindən hesab edilir və bu məsələlər həmişə 

vacib hesab edildiyi üçün xüsusi aktuallıq kəsb edir.  

 

           Metodlar:Tədqiqat işində təsviri, təhlil və sintez metodlarından istifadə 

olunmuşdur. Tədqiqat işində həmçinin induksiya, deduksiya, tarixi təsvir və 

sistemli təhlil və hermenevtika metodlarından da istifadə edilmişdir.  

 

          Nəticə: Onomastik vahidlərin hər biri xüsusi sosial işarə hesab edilir. 

Onları öyrənmək, tədqiq etməklə xalqın tarixi, dili və çoxsahəli həyatının bir 

sıra mühüm məsələlərini aşkara çıxarmaq, dilin lüğət tərkibinin bütövlükdə 

xarakteristikasını vermək, dil tarixi, dialektologiya və üslubiyyata dair mühüm 

qanunauyğunluqları aşkara çıxarmaq, tarix, etnoqrafiya, sosiologiya, coğrafiya 

və başqa elmlərin bəzi mühüm problemlərinin açılmasına yeni istiqamət 

verməsi müəyyənləşdirilir. Bununla yanaşı, onomastik vahidləri düzgün təhlil 

etmək, onları qorumaq, nəsildən-nəslə ötürmək ümumi mədəniyyətin ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan onomalogiyanın 

müstəqil bir nəzəri dilçilik şöbəsi kimi formalaşması zəruri hesab edilir.  

Britaniya adları və soyadları əsasən 4 geniş kateqoriyaya bölünür: 1) atanın 

adı; 2) peşə-sənət adı; 3) təsviredici adlar; 4) yer bildirən adlar.  

Qərb mədəniyyətində bütün şəxslərin ilk adları (ingilis dilində first name) və 

soyadları olur. İlk adlar həmçinin “Xristian adı” da (Christian name) də 

adlandırılır. Onların soyadları isə ailələrini təsvir edən adlar kimi anlaşılır. 

Məsələn: Barak Obama = Barak and Obama. Bu ifadədə Obama şəxsin adi 

olduğu ailəni, yaxud qəbiləni, tayfanı təmsil edir. İngilis adlarında bu varianta 

çox rast gəlmək olur.  

S.Potter “Dilimiz” kitabında ingilis dilində “Şəxs və yer adları”-nı xüsusi 

şəkildə tədqiq edir. O, ingilis dilində mövcud olmuş, yaxud olan şəxs və yer 

adlarının etimologiyası geniş şəkildə açıqlaynır. Şəxs və yer adlarının seçilməsinin 

xüsusi  əhəmiyyət kəsb edir.  
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Azərbaycan onomastika məktəbinin əsası A.Qurbanovun adı ilə bağlıdır. 

O, şəxs adları, ad və insan anlayışı, eləcə də onların sistemini ümumi dilçilik 

baxımından təhlil etmiş, əsl şəxs adlarının yaranma səbəbini, onların leksik-

semantik qruplarını müəyyənləşdirmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində "Onomastik problem 

laboratoriyası”nın yaradılması, Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr 

edilmiş respublika konfranslarının mütəmadi olaraq keçirilməsi bilavasitə Afad 

Qurbanovun gərgin əməyi sayəsində baş tutmuşdur.  

Onomastika sahəsində məktəb yaratmış görkəmli dilçi alimin elmi 

yaradıcılığında təkcə Şimali Azərbaycandakı onomastik vahidlər deyil, həm də 

Cənubi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycandakı, eləcə də Gürcüstan və 

Dağıstandakı türkmənşəli onomastik vahidlər, xüsusilə toponimlər tədqiqat 

obyektinə çevrilmişdir. 
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Xülasə 

 

Hər nansı bir bədii mətni sintaktik resurslar üzrə təhlilə cəlb edərkən 

təkrar növlərinin üslubi xüsusiyyətlərindən yan keçmək olmaz. Başqa sözlə 

desək, poetik mətnin üslubi sintaksisindən danışılarkən mühüm linqvistik 

kateqoriyalardan biri olan təkrar növlərinə də diqqət yetirilməsi təbiidir. 

Orijinal dəst-xəttə malik olan, şeirləri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan 

Mahirə Nağıqızının əsərlərində təkrarların bütün növlərindən-fonetik, leksik, 

morfoloji, sintaktik fiqurlardan bacarıqla və yerli-yerində istifadə olunmuş, 

poetiklik, ekspressivlik, emosionallıq, ahəngdarlıq, sürəklilik kimi keyfiyyətlər 

bu nitq vahidlərinin köməkliyi ilə yaradılmışdır. Əksəriyyəti xalq  danışıq 

dilinin məhsulu olan sintaktik təkrarlar şairin fərdi yaradıcılıq təfəkkürünün  və 

estetik mövqeyinin aydınlaşdırılmasına yaxından yardım edən nitq fiqurlarıdır. 

Mahirə xanımın şeirlərinin dilində xalq dilinin sintaksisinin xarakterik cəhətləri 

öz əksini tapmışdır. Xanımlar xanımı, qədimdən qədim, arzudan arzuya, 

qaradan qara, səndən sənə, ucaldıca ucalmaq, anamın anası, qanadsız qanad, 

gəlirsən gəl, balamın balası, ululardan ulu və s kimi sintaktik təkrarlar şairin 

şeirdilində işləkliyi ilə diqqəti cəlb edir, səciyyəvi üslubi xüsusiyyətləri 

özlərində cəmləşdirir. Məqalədə bütün bu sintaktik fiqurların poetiklikdə rolu, 

məna çalarları, üslubu  xüsusiyyətləri təhlil olunur. 

 

Açar sözlər: şeir, təkrar, sintaktik, üslub, ahəngdarlıq 

 

Syntactic repetitions in Mahira Naghigizi's poetry 

 

Konul Nariman gizi Hasanova 

ASPU, teacher of Foreign Languages Center 

email: konul.hasanova@adpu.edu.az 

 

Summary 

You cannot avoid the stylistic features of repetition types when 

involving a literary text in syntactic analysis. In other words, when dealing with 

the stylistic syntax of a poetic text, it is natural to pay attention to the types of 

mailto:konul.hasanova@adpu.edu.az
mailto:konul.hasanova@adpu.edu.az


 

Könül Həsənova 
 

 136 

repetition, one of the important linguistic categories. In her works Mahira 

Naghigizi, who has her own style and whose poems are welcomed by readers, 

has skillfully and properly used all types of repetitions - phonetic, lexical, 

morphological, syntactic figures, and with the help of these speech units she has 

created such qualities as poeticity, expressiveness, emotionality, harmony and 

continuity. Syntactic repetitions, most of which are the product of the 

vernacular, are the speech figures that directly help to elucidate the poetress' 

individual creative thinking and aesthetic position. The syntax of poems by 

MsNaghigizi reflects the characteristic feàtures of the syntax of vernacular. 

Such syntactic repetitions as xanımlarxanımı (the best of the ladies), 

qədimdənqədim (much more than ancient), arzudanarzuya (from dream to 

dream), qaradanqara (much more than black), səndənsənə (from you to you), 

ucaldıqcaucalmaq (to rise as high as can be), anamınanası (my mother's 

mother), qanadsızqanad (wingless wing), gəlirsəngəl (come if you want to 

come), balamınbalası (my child's child), ululardan ulu (the most ancient of the 

ancient), etc. attract attention with their frequent usage in the poetress' poetic 

language and concentrates typical stylistic features in themselves. The article 

analyzes the role, the shades of meaning and the stylistic features of all these 

syntactic figures in poetics. 

 

Key words: poem, repetition, syntax, style, harmony 

 

Annotasiya. Məqalədə sintaktik təkrarların bəzi  tiplərinin üslubi 

incəlikləri, onların yaratdıqları məna çalarları Mahirə Nağıqızının poetik 

örnəkləri əsasında təhlil edilir. 

 

Giriş. Klassik və müasir Azərbaycan poeziyasında fonetik, leksik, 

morfoloji, habelə sintaktik təkrarlara istənilən qədər rast gəlmək olar və 

Azərbaycan dilçiliyində bu təkrar növləri üzərində müəyyən tədqiqat işləri 

aparılmışdır. Fonetik, leksik, morfoloji təkrarlar kimi, sintaktik təkrarlar da “... 

şeir dili üçün daha çevik, rasional və təsirli ifadə formalarındandır. Şairin 

sözləri təkrarlama səyləri daha artıq gerçəkliyi rəngarəng lirik formalarda 

əksetdirmə əlvanlığı üçün əlamətdardır. Poetika baxımından şairin 

özünəməxsus cəhətlərini aydınlaşdırmaqdan ötrü söz təkrarlarının bədii mətndə 

oynadığı rolu onun ümdə tərəflərini saf-çürük eləmək gərəklidir” (6, 235). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, söz və sintaktik təkrarların müxtəlif növlərinin təkrarı 

həmişə musiqi ahəngi ilə müşaiət olunur və ona dayaq olar (6, 365) və bu 

baxımdan poetik örnəkləri oxucular tərəfindən sevilə-sevilə oxunan Mahirə 

Nağıqızının da əsərləri istisna deyildir. Təlqin edilən fikir və həyəcanların lirik 

təcəssümü üçün sintaktik təkrarlar Mahirə Nağıqızının əsərlərində bir silsilə 
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təşkil edir ki, müasir dövrdə bunların araşdırılması olduqca aktual səslənən 

məsələlərdəndir. 

Mahirə Nağıqızı poetikləşdirdiyi hadisələrə, şəxsə və ya əşyaya 

oxucunun diqqətini cəlb etmək üçün xalq danışıq dilində intensiv şəkildə 

işlənən sintaktik fiqurlardan üslubi vasitə kimi uğurla yararlanmış, obrazlılıq 

yaradan vasitə kimi də  onlardan tez-tez və özüdə yerli-yerində istifadə etmişdir 

ki, həmin sintaktik təkrarlardan bəzilərini aşağıdakı kimi təhlil süzgəcindən 

keçirə bilərik. 

Xanımlar xanımı. Bu birləşmə dilimizdə intensiv şəkildə işlənən xanım 

nitq etiketi əsasında formalaşmış və Mahirə Nağıqızı “Validə” adlı şeirində lirik 

“mən”in poetik obrazını yaratmaq məqsədilə həmin ifadəni üçüncü növ ismi 

birləşmə modelində işlətmişdir: 

Bir gözəlsən gözəllərin içində, 

Qamətindi sərv çinarlar biçimdə. 

Bir söz gəlir heç dayanmır içimdə, 

Xanımların xanımısan, Validə (1, 159). 

Sonuncu misrada işlənən xanımlar xanımı ifadəsi əslində “ən gözəl 

xanım, seçilən, fərqlənən” mənasını daşıyır və bütövlükdə kontekstual şəraitdə 

məcaziləşir. Birinci tərəfdə işlənən xanımların sözü kök + şəkilçi + şəkilçi, 

ikinci tərəfdəki xanımısan sözü də kök + şəkilçi + şəkilçi modelindədir və bu 

tərkibdəki morfoloji göstəricilər öz sözdəyişdiricilik funksiyasından daha çox 

ifadədə maksimum intensivlik yaratmağa xidmət edir. Başqa sözlə desək, şairin 

məqsədi xanımlıq keyfiyyətinin və obrazda olan gözəllik xüsusiyyətinin 

üstünlük dərəcəsini göstərməkdən ibarətdir.  

Qədimdən qədim. Təkrar komponentlərin ikisi də eyni nitq hissəsinə aid 

olub, birinci tərəfdəki söz ismin yerlik hal şəkilsini qəbul edərək işlənmişdir. 

Digər təkrarlarda olduğu kimi, bu birləşmədə də mübaliğə, şişirtmə vardır və 

M.Nağıqızının aşağıdakı bənddə işlətdiyi qədimdən qədim təkrarındakı eyniadlı 

sözlər subyektiv məna qazanır: 

Ulular deyib ki, anadır Vətən, 

Sən mənim anamsan, anam Naxçıvan. 

Tarixin qədimdən qədimdir sənin, 

Sən mənim öz anam, anam Naxçıvan (1, 44). 

Poetik mətndə işlənən qədimdən qədim təkrarı hər şeydən əvvəl söz 

sənətkarının hissi – emosiyası ilə bağlıdır və müəllif bu ifadəni lap 

qüvvətləndirici ədatı ilə də işlədə bilərdi və bu halda misranın heca qəlibi və ya 

bölgüsü qüsurlu alınardı. 

Qədimdən qədim təkrarından emosional moment aydın şəkildə görünür 

və şairin məqsədi Naxçıvan şəhərinin tarixini lap qədim dövrlərə gedib 

çıxdığını obrazlı şəkildə göstərməkdən ibarət olmuşdur.  
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Arzudan arzu. Tərəfləri mücərrəd isimlə ifadə olunmuş bu formalı təkrar 

Mahirə xanımın “Qayıtmaz” adlı şeirinin son bəndində işlədilmişdir: 

Hanı o sevdalı qaynar günlərim, 

Arzudan arzuya qonan illərim. 

Hay salıb qıy vuran şirin dillərim, 

Nədəndi, bəs niyə geri qayıtmaz, 

Heyf, ötən günüm geri qayıtmaz . 

Arzudan arzuya təkrarının birinci komponenti ismin çıxışlıq halında, 

ikincisi yönlük halında olmaqla bütöv bir tərkib yaradır ki, bu tərkibin ifadə 

etdiyi anlayış sözün təklikdə ifadə etdiyi anlayışa nisbətən daha qüvvətli və 

təsirli olur. 

Qaradan qara. Bu sintaktik təkrar M.Nağıqızının bir şeirində “gecə” 

sözünə epitet kimi işlədilmişdir və əslində “gecə” sözünün məna tutumunda da 

qaralıq çaları var və bu çaları, əlaməti şair yenidən qaradan qara təkrarı ilə 

işlətməklə sifətin çoxaltma dərəcəsinin daha da şiddətləndirmişdir: 

Rahat buraxmır ki, yatam, dincələm, 

Bəzən gündüz kimi keçir bir gecəm. 

Hərdən də qaradan qaradı gecəm, 

Döyünən qəlbimdi, ruhumdu şeirim (1, 89). 

“Qaradan qara” sintaktik təkrarını daha çox qaradan qara, lap qaradan 

qara, qaradan da artıq qara və s. köməkçi sözlərlə də işlətmək mümkündür və 

“... təsadüfi deyil ki, dilimizdə sifətin müxtəlif dərəcələri vardır və bunların hər 

biri xüsusi şəkilçilər, çoxlu köməkçi sözlər – ədatlar, sözlərin birləşmə 

modelləri və s. kimi vasitələr ilə düzəldilir və zəngin sinonim sırası alına bilir” 

(2, 137). 

Səndən sənə. Mahirə Nağıqızının “Şikayətim var axı!” şeirinin hər 

bəndinin sonunda təkrar işlədilən bu sintaktik təkrar əvəzliklə ifadə olunmuş və 

insanın bədən üzvlərindən biri olan “ürək” motivi burada şəxsləndirilmişdir: 

Dərdi mənlə gizli-gizli bölsən də, 

Səndən sənə şikayətim var axı! 

Hərdən qəmli ney kimisən, ay ürək, 

Səndən sənə şikayətim var axı! (1, 60). 

Daha çox xalq danışıq dilində işlənən səndən sənə təkrarının arasına də 

qüvvətləndirici ədatını artırmaq da mümkündür. Bu təkrarın birinci 

komponentində işlənən səndən əvəzliyi ismin çıxışlıq, sənə əvəzliyi isə yönlük 

halında olub, qrammatikləşmişdir. Şair  “səndən sənə” birləşməsinin yerinə 

“sənin özündən” ifadəsini də işlədə bilərdi və bununla da iki dəfə təkrarlanan 

şəxs əvəzliyinin işlənməsinə imkan verməzdi. Əslində bu müəllif istəyi və fərdi 

üslubla bağlı bir məsələdir və biz bura müdaxilə edə bilmərik. Sadəcə olaraq 

onu qeyd edə bilərik ki, şəxs əvəzliklərinin təkrarlanmasının qarşısını almaqda 

“öz” sözünün dildə əhəmiyyəti böyükdür. Bu söz haqqında Ə.Dəmirçizadə belə 
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yazır: “... heca təkrarı ifadədə ağırlıq törədir: buna görə də mən mənim 

haqqımda, sən sənin haqqında, o onun haqqında ... kimi ifadələrdə heca 

təkrarından əmələ gələn ağırlığı dəf etmək üçün mənim, sənin, onun ... yerində 

öz əvəzliyini işlətmək məsləhət görülür: mən öz haqqımda, yaxud sən özün 

haqqında və s. (3, 233). 

Y.Seyidov mən özüm, sən özün tipli birləşmələrin əlavə birləşmələrə 

müvafiq gəldiyini qeyd edərək yazır ki, müasir dildə tez-tez işlənən bu forma 

başqa birləşmələrə nisbətən o qədər də uzun tarixə malik deyildir. Təkcə bu 

faktı qeyd etmək kifayətdir ki, “Dədə Qorqud”da şəxs əvəzlikləri indi olduğu 

kimi qayıdış əvəzliyi özüm, özün əvəzinə yenə şəxs əvəzlikləri formasıilə 

işlənirdi. Məs.: - Gördünmü, mən mana nə etdim? – Mərə! Sən səni bilərsən 

(sənin), bizim halımızdan xəbərin yox – dedilər. Eyni hadisəyə qismən sonralar 

da (Xətaidə və Fizulidə) rast gəlinir (4, 60). 

Fikrimizcə, səndən sənə və sənin özündən tipli birləşmələr xalq danışıq 

dilində və bədii əsərlərdə intensiv şəkildə işlənir ki, hər iki birləşmə tam özünü 

doğruldur.  

Ucaldıqca ucalmaq. İki eyniadlı feilin təkrarı ilə yaranmış və -dıqca 

feili bağlama morfoloji göstəricisi vasitəsilə qrammatikləşmiş bu tip təkrarın 

birinci komponentində işlənən ucaldıqca sözü hərəkətin hərəkətlə ifadə olunan 

əlamətini bildirir və M.Nağıqızının “Nazlı ana” şeirinin aşağıdakı bəndində 

işlənmişdir: 

Ucaldıqca ucalığa baş vuran, 

Həm sadə, həm böyük, həm ali insan. 

Bütün dəyərlərdən öndə dayanan, 

Fəxrim, dəyanətim Əli özüdür (1, 24). 

Mətndə “ucaldıqca ucalığa” şəklində işlənən sözlər leksik-semantik 

cəhətdən eyni, morfoloji cəhətdən müxtəliflik təşkil edir və hərəkətin, iş və ya 

prosesin davamlılığını bildirməyə xidmət göstərir. 

Anamın anası. Mahirə Nağıqızının “Nənəm” şeirinin bir bəndində 

müşahidə olunan bu ismi birləşmə məcazi mənada deyil, həqiqi mənada çıxış 

edərək konkret mənanı bildirir: 

Anamın anasısan,  

Göllərin sonasısan. 

Yaddan çıxarmayaq biz 

O uludur, o əziz (1, 26-27). 

İsmi birləşmə modelində olan anamın anası təkrarının motivi konkret 

və əyani şəkildə gözlərimiz önündə canlanır və “nənə” mənasında, əlbəttə ki, 

emosional çalarlığı əks etdirir. 

Qanadsız qanad. Mahirə Nağıqızının “Bu ada” şeirinin sonuncu 

bəndində işlənən “qanad”ismi qrammatikləşdirilərək yəni sifət, feil, əvəzliyin 
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morfoloji göstəriciləri əlavə edilərək “qanadsızdım” şəklində işlədilir və 

konstruksiya baxımından cümlə funksiyasında çıxış edir: 

Sən ey mənim müəllimim! 

Həyatıma məna verdin. 

Qanadsızdım, qanad verdin, 

Yaraşır hörmət bu ada! (1, 88) 

Hər şeydən əvvəl, şeir geniş leksik vahidlərin, sintaktak təkrirlərin sıxılmasını 

sevir və əks təqdirdə şeirin şeiriyyətindən danışmağa dəyməz. “Qanadsızdım, 

qanad verdin” misrasındakı sıxılmış dil vahidlərini bərpa etsək, misranın nəsr 

konstruksiyası belə alınar: “Mən qanadsız quş idim, sən mənə qanad verdin”. 

Göründüyü kimi, nəsr dilində də təkrarlar səs- məna effektlərinin tutumlu 

alınmasında mühüm rola malikdirlər. 

Gəlirsən gəl:  Bu  təkrarın birinci komponenti kök +şəkilçi+ şəkilçi modeli 

əsasında formalaşmış və ikinci tərəfdəki sözə eyniadlı feil də qoşularaq cümlə 

tipli təkrir konstruksiyasını yaratmış və Mahirə xanımın “Nə vaxtdı” şeirinin 

sonuncu bəndində işlədilmişdir: 

 Pünhan- pünhan dərdi çəkmək çətindi. 

Dərdə dözən əvəzsizdi, mətindi. 

Gəlirsən gəl, gəl yanıma gəl indi, 

Öləmmirəm, can verirəm nə vaxtdı (1, 73) 

Gəlirsən gəl cümlə konstruksiyalı təkrarın ikinci komponentinin də öz 

növbəsində misra daxilində iki dəfə təkrarlanması lirik “mən” in hərəkətinin 

mahiyyətini dəyişmir və fikrimizcə, bu hal hərəkətin intensivlik və ya başqa 

sözlə desək, qətilik mənasını daha da artırmağa kömək edir.  

Asta çalmaq: Zərf+feil modelinə əsaslanan bu təkrar tipi Mahirə xanımın 

“Yaz, yarat” şeirinin üçüncü bəndində müşahidə olunur:  

Asta çal sazını, asta çal aşıq, 

İllərdi yorulmur, susmur bu aşıq, 

Yoxdu onun kimi eşqinə sadiq, 

Dinlə, könül, ilhama gəl yaz, yarat! (1, 75) 

Paralel quruluşa malik “asta çal” təkrarı misrada əmr çalarını bildirməklə 

bərabər, həm də onun ritmik, ahəngdar alınmasında da mühüm rol oynamışdır. 

Balamın balası: Bu təkrarın komponentlərinin hər ikisi ismə aiddir və 

tərəflərin ismin morfoloji əlamətləri ilə düzəlməsi, yəni ismə məxsus şəkilçilər 

qəbul etməsi təbiidir: 

Atam mənə verdiyi, 

Öz yadigar adımı, 

Balamın balasına, 

Mən hədiyyə etmişəm! (5, 185) 

Mətndə işlənən bu təkrarı motfoloji- sintaktik təkrar növünə də aid etmək 

olar,çünki burada  ismin morfoloji göstəriciləri də əsas rol oynamış və qeyd 
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etməliyik ki, birləşmədə leksikləşmə prosesi də baş vermişdir ki, bu da təkrarın 

leksik mənasını konkretləşdirmişdir. Daha çox şifahi danışıq dilində işlənən və 

tərkib yaradan “balamın balası” birləşməsi yuxarıdakı şeir bəndində bir daha 

kimə? sualına cavab verir və sintaktik baxımdan tamamlıq vəzifəsində çıxış edir 

və  konkret olaraq “nəvə” anlamını bildirir. 

Ululardan ulu: Mahirə xanım “Türk oğulları” adlı şeirində bu xalqın 

igidlərinin, ərənlərinin, qəhrəmanlarının poetik obrazını yaratmaq məqsədilə bu 

təkrar tipindən istifadə etmişdir: 

Ululardan uludur, 

Yolu işıq nurludur, 

Gör necə qürurludur, 

İgid türk oğulları ( 5, 193). 

Göründüyü kimi, bu təkrar tipinin birinci komponenti ismin çıxışlıq, 

ikinci komponenti adlıq halında işlənərəkümumiləşdirici məna qazanmış və 

“qədimdən qədim” birləşmə tipinə sinonim kimi özünü göstərir və məna 

baxımından bir- birinə çox möhkəm bağlanmış şəkildə ayrı-ayrı poetik 

örnəklərin dilində işlənə bilir. 

 Aktuallıq.Klassik və müasir Azərbaycan poeziysında fonetik, leksik, 

morfoloji, habelə sintaktik təkrarlara istənilən qədər rast gəlmək olur və 

Azərbaycan dilçiliyində bu təkrar növləri üzərində müəyyən tədqiqat işləri 

aparılmışdır. Fonetik, leksik, morfoloji təkaralar kimi, sintaktik təkrarlar da  

“...şeir dili üçün daha çevik, rasional və təsirli ifadə formalarındandır. Şairin 

sözləri təkrarlama səyləri daha artıq gerçəkliyi rəngarəng lirik formalarda əks 

etdirmə əlvanlığı üçün əlamətdardır. Poetika baxımından şeirin özünəməxsus 

cəhətlərini aydınlaşdırmaqdan ötrü söz təkrarlarının bədii mətndə oynadğı rolu, 

onun ümdə tərəflərini saf- çürük eləmək gərəklidir” (6, 235) Nəzərə almaq 

lazımdır ki, söz və sintaktik təkrarların müxtəlif növlərinin təkrarı həmişə 

musiqi ahəngi ilə müşaiyət olunur və ona dayaq olur” (6, 365) və bu baxımdan 

poetik örnəkləri oxucular tərəfindən sevilə- sevilə oxunan Mahirə Nağıqızının 

da əsərləri istisna deyildir. Təlqin edilən fikir və həyəcanların lirik təcəssümü 

üçün sintaktik təkrarlar Mahirə Nağıqızının əsərlərində bir silsilə təşkil edir ki, 

müasir dövrdə bunların araşdırılması olduqca aktual səslənən məsələlərdəndir. 

Metod. Məqalədə təsviri metod tətbiq olunmuşdur. 

Nəticə. Mahirə Nağıqızının şeir dilində sintaktik təkrarlar çox geniş 

istifadə potensialına malikdir və bu qəbildən olan təkrarların strukturu, se-

mantikası böyük bir araşdırmanın mövzusu ola bilər. Bütövlükdə sintaktik 

təkrarlar dilçiliyimizdə araşdırılsa da, bu sahədə tədqiqata cəlb olunmalı 

problemli məsələlər çoxdur. Bu yazımızda həmin problemli məsələləri aydın-

laşdırmağa, ayrı-ayrı poetik nümunələrlə bunu şərh etməyə çalışdıq. 
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Akademik Tofiq Hacıyevin dialektologiya sahəsində araşdırmaları 

 

Osman Azad oğlu Əhmədzadə 

ADPU-nun doktorantı 

 

Xülasə 

 

Dilimizin fonetik, morfoloji, sintaktik, leksik xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsində dialekt və şivə materialları da ən mötəbər mənbələrdəndir. 

Azərbaycanın qədim və dilbər güşələrdindən biri olan və hazırda erməni 

faşitlərinin tapdağına çevrilən Cəbrayıl rayonunun kənd şivələri dialektoloji 

materiallarla olduqca zəngindir. Bu bölgənin şivə materiallarında dilimizin 

tarixi qrammatik formaları, fonemləri çox yaxşı mühafizə olunub saxlanılmış və 

elə buna görə də dil tarixinin öyrənilməsində bu şivə materiallarının böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyi danılmazdır. Akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev 

təxminən 50 il bundan əvvəl Cəbrayıl rayonunun bütün kəndlərini qarış-qarış 

gəzmiş, gərgin zəhmətə qatlaşaraq zəngin şivə materialı toplamış və topladığı 

bu materiallar  əsasında olduqca dəyərli bir elmi mənbə yarada bilmişdir. Bu 

elmi mənbədən indiyə kimi çoxlu sayda dialektoloqlar, dil tarixçiləri, 

toponimistlər, türkoloqlar qədərincə bəhrələnmişlər. Cəbrayıl rayonuna xas olan 

şivə materiallarının fonetik, morfoloji, sintaktik, leksik xüsusiyyətlər üzrə elmi 

təhlilində T.Hacıyevin “Cəbrayıl şivəsi” əsərinin böyük rolu vardır və bu 

məqalədə tədqiqatçının elmi fikirləri ətraflı şəkildə saf-çürük edilir.  

 

Açar sözlər: Cəbrayıl, tədqiqatçı, şivə sözlər 

 

Academician Tofig Hajiyev's researches in the field of dialectology 

 

Osman Azad Ahmadzade 

Phd student of ASPU 

 

Summary 

 

Dialect and dialect materials are also the most authoritative sources in 

the study of phonetic, morphological, syntactic and lexical features of our 

language. The rural dialects of the Jabrayil region, one of the oldest and most 

charming parts of Azerbaijan which is now under the control of the Armenian 

fascists, are very rich in dialectological materials. The historical grammatical 

forms and phonemes of our language are very well preserved in the dialect 

materials of this region, and therefore it is undeniable that these dialect 
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materials are of great importance in the study of the history of language. 

Academician Tofig Hajiyev traveled around all the villages of Jabrayil region 

about 50 years ago, worked hard and collected rich dialect material and was 

able to create a very valuable scientific source on the basis of these materials. 

Many dialectologists, linguists, toponymists, and Turkologists have benefited 

from this scientific source so far. T.Hajiyev's work "Jabrayil dialect" has a great 

role in the scientific analysis of dialect materials on phonetic, morphological, 

syntactic, lexical features peculiar to Jabrayil region, and in this article the 

researcher's scientific opinions are purified in detail. 

 

Keywords: Jabrayil, researcher, dialect words 

 

 

Исследования академика Тофика Гаджиева в области диалектологии 

 

Осман Азад оглы Ахмедзаде 

Докторант АГПУ 

 

Резюме 

 

Диалектные и диалектные материалы также являются наиболее 

авторитетными источниками при изучении фонетических, морфоло-

гических, синтаксических и лексических особенностей нашего языка. 

Сельские диалекты Джабраилского района, одного из старейших и самых 

очаровательных районов Азербайджана, который сейчас находится под 

контролем армянских фашистов, очень богаты диалектологическими 

материалами. Исторические грамматические формы и фонемы нашего 

языка очень хорошо сохранились в диалектных материалах этого региона, 

и поэтому нельзя отрицать, что эти диалектные материалы имеют 

большое значение при изучении истории языка. Академик Тофик Гаджиев 

около 50 лет назад путешествовал по всем селам Джабраилского района, 

много работал, собирал богатый материал на диалекте и смог создать 

очень ценный научный источник на основе этих материалов. Многие 

диалектологи, лингвисты, топонимики и тюркологи до сих пор 

пользовались этим научным источником. Работа Т.Гаджиева «Джаб-

раилский диалект» играет большую роль в научном анализе диалектных 

материалов по фонетическим, морфологическим, синтаксическим, 

лексическим особенностям, свойственным Джабраильскому региону, и в 

этой статье научные мнения исследователя детально очищаются. 

 

Ключевые слова: Джабраил, исследователь, диалектные слова 
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Aktuallıq. “Cəbrayıl şivəsi” T.Hacıyevin ilk və böyük həcmli əsəridir və 

alim vaxtilə bu bölgənin informatorlarından topladığı zəngin materiallar 

əsasında bu dəyərli əsərini yazmışdır. Əsərdə alimin söylədiklərinə, elmi fikir-

lərinə daha dərindən münasibət bildirilməsi, aydınlıq gətirilməsi, tədqiqatçının 

çəkdiyi zəhmətin qiymətləndirilməsi mövzunun aktuallığını şərtləndirən başlıca 

məsələlərdəndir.  

Metod. Məqalə ənənəvi-təsviri metod tətqiq edilmişdir. 

Annotasiya. Məqalədə T.Hacıyevin Azərbaycan dilinin keçid möv-

qeyində duran Cəbrayıl şivəsinin öyrənilməsi sahəsindəki xidmətlərinə həsr 

olunmuşdur.  

Dialekt və şivə tədqiqinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür və Azərbaycan 

dilçiliyində bu sahənin tədqiqinə keçən əsrin 20-ci illərinin sonlarında baş-

lanılmış və 60-cı illərin əvvəllərindən bu sahədəki araşdırmalara geniş meydan 

vermişdir. Hazırda “Azərbaycan dilçiliyi dialekt və şivələrimizin öyrənilməsi 

istiqamətində çox böyük uğurlar qazanmışdır. Ayrı-ayrı dialektlərə, şivələrə və 

dialekt qruplarına aid bir sıra qiymətli monoqrafiyalar yazılmış, dissertasiyalar 

müdafiə olunmuş, Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası hazırlanmış, dialekt-

lərdən küllü miqdarda söz toplanaraq lüğətlər tərtib edilmişdir” (1,163). Bu 

görülən dəyərli işlər içərisində T.Hacıyevin 23-25 yaşlarında yazdığı və 1962-ci 

ildə müdafiə etdiyi “Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsi” mövzusundakı 

dissertasiyasının da xüsusi sanbalı və çəkisi vardır. Qeyd etməliyik ki, alimin 

bu əsəri uzun illər əlyazma şəklində qalmış və nəhayət, professor Məhərrəm 

Məmmədlinin redaktorluğu ilə 2018-ci ildə “Elm” nəşriyyatında çapdan 

buraxılmışdır.  

Cəbrayıl rayonunun şivə leksikası məzmun-tematik etibarı ilə çox 

zəngin, olduqca maraqlıdır. T.Hacıyev əsl dialektoloq səriştəsi nümayiş 

etdirərək bu rayona məxsus şivə sözlərinin fonetik, leksik, morfoloji qatlarını, 

sintaktik xüsusiyyətlərini hərtərəfli bir şəkildə izləmiş, leksik vahidləri 

etimolojiləşdirmiş, fonetik hadisələri müəyyənləşdirmiş, morfoloji formaların 

fonetik tərkibini dəqiqləşdirmiş, sintaktik yaruslarına aydınlıq gətirmişdir. 

Azərbaycan dialektologiyasına ilk dəfə olaraq “keçid şivəsi” anlayışını 

T.Hacıyev gətirmiş, həmin anlayışın mahiyyətini və Cəbrayıl şivəsinin keçid 

xarakterli olmasını belə izah etmişdir: “Cəbrayıl rayonu ərazi cəhətdən 

Azərbaycanın cənub və qərb zonası arasında yerləşir. Bu ortaqlıq, keçidlik 

coğrafi mövqedə olduğu kimi, dil hadisələrində də özünü göstərir. Xüsusi 

cəhətdən sərfnəzər edərək, bütövlükdə götürüb, qabarıq surətdə özünü göstərən 

ümumi cəhətləri nəzərə alsaq, dil hadisələri Cəbrayıl şivəsinin Azərbaycan 

dilinin cənub və qərb qrupu dialekt və şivələri arasında keçid mövqeyi 

tutduğunu göstərir. Coğrafi, ərazi cəhəti ilə dil faktlarının bu uyğunluğu “yerli 
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dialekt”, “yerli şivə” terminlərinin linqvistik məzmununa tamamilə müvafiq 

gəlir” (2,8). 

Alim irəli sürdüyü bu elmi fikirlərini əsaslı dil faktları ilə sübut edir. 

Belə ki, o, Cəbrayıl şivəsində müşahidə edilən cənub qrupu xüsusiyyətləri üçün 

12, qərb qrupu xüsisiyyətləri üçün 13 spesifik meyar müəyyənləşdirərək belə 

qənaətə gəlir ki, “...Cəbrayıl şivəsi cənub qrupuna daha artıq yaxındır” (2,10). 

Akademik T.Hacıyevin “Seçilmiş əsərləri”nin III cildini əhatə edən 

“Cəbrayıl şivəsi” monoqrafiyası 3 böyük fəsildən ibarətdir və əsərin I fəsli 

Cəbrayıl şivəsinin fonetik xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Alim bu fəslin müvafiq 

bölmələrində ədəbi dildəki vahid tələffüz şəklindən fərqli olaraq Cəbrayıl 

şivəsində səslilərin müxtəlif fonetik variantlarında çıxış etməsini – uzanmasını, 

qısalmasını, diftonqlaşmasını, burunda deyilməsini və sair kimi xüsusiyyətlərini 

zəngin şivə materialı əsasında təhlilə cəlb edir. Tədqiqatçının araşdırmalarından 

aydın olur ki, dodaqlanmayan qalın səslilərdən biri olan a səsi Cəbrayıl 

şivəsində sözlərin tərkibində əksər məqamlarda uzanaraq işlənir və bunu alim 

iki səbəblə izah edir: “Birincisi,sözün mənasına təsir edən etimoloji cəhətdir; 

ikincisi isə kombinator xasiyyət daşıyıb qonşuluqda olan səslərin qarşılıqlı təsiri 

ilə əlaqədardır. Birinci səbəbdən olan uzanma Cəbrayıl şivəsində yoxdur” 

(2,12).  

Alimin fikrincə, səslilərin bu xüsusiyyəti (uzanmanın mənaya təsiri) 

ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinə aid deyildir. Tədqiqatçı 

fikrini sübut etmək üçün V.Cangidenin, R.Rüstəmovun, A.Vəliyevin, 

M.İslamovun, Ə.Dəmirçizadənin əsərlərindən sitatlar gətirir və belə nəticəyə 

gəlir ki, Azərbaycan dilinin başqa dialektlərində olduğu kimi, Cəbrayıl 

şivəsində də səslilərin uzanmasında başlıca rolu ikinci səbəb (fonetik uzanma) 

oynayır (2,12-13; 3,14; 4,42; 5,8-9). Əsərdə dilortası, dodaqlamayan, qapalı 

səsli ı-nın Cəbrayıl şivəsində uzanması, burunda deyilməsi, qısalması, bir qayda 

olaraq vurğulu hecadan əvvəl və sonra gələ bilməsi səbəblərinə də dolğun bir 

şəkildə izahlar verilir. Şivədə dodaqlanmayan incə, dodaqlanan qalın, 

dodaqlanan incə səslilərin işlənmə yerləri, səslənmə xüsusiyyətləri haqqında 

dəyərli fikirlər söylənilir ki, bunlar da müasir dialektologiyada öz aktuallığını 

qoruyub saxlamaqdadır.  

Azərbaycan dilində diftonq səslərin olub-olmaması haqqında dilçiliyi-

mizdə müxtəlif fikirlər vardır. M.Şirəliyev (6,41-42), Ə.Dəmirçizadə (4,41), 

R.Rüstəmov (7,99), İ.Hacıyev (8,48), F.Kazımov (9,57) Azərbaycan dilində 

diftonqlar olması fikrinin tərəfdarıdırlar. Dilimizdə diftonqların deyil, 

diftonqvari səslərin olması fikrinin tərəfdarı A.Vəliyedir (13,5). Və nəhayət, 

Azərbaycan dilində diftonqlar yox, diftonq səciyyəli mürəkkəb səslər, səs 

komplekslərinin mövcudluğu fikrinin tərəfdarları N.Asmarın, V.Cangidzi, 

B.İbrahimov və A.Hüseynovdur (11,22; 10,110-112; 12,28-30). Bu 

dialektoloqların hər birinin ayrı-ayrılıqda fikirlərinə münasibətini bildirən 
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T.Hacıyev göstərir ki, Cəbrayıl şivəsində bir söz bir neçə variantında tələffüz 

edilir, bu variantlarda müxtəlif diftonqları xatırladan müxtəlif səslər işlənir, 

lakin heç bir məna fərqi yaranmır və rayonun kənd şivələrindən xeyli sayda 

nümunə verən alim belə nəticəyə gəlir ki, həmin səs qovuşmalarını diftonq 

fonemlər deyil, diftonqlaşmış səs variantları adlandırmaq  lazım gəlir (2,24). Və 

deməli, tədqiqatçı şivədə diftonqlaşmış səs variantı fikrinə şərik çıxır. 

Cəbrayıl şivəsində, ümumiyyətlə, səslərin bir-birini əvəz etməsi geniş 

şəkildə mövcuddur və T.Hacıyev bu əvəzlənməni ədəbi dil ilə müqayisədə 

götürür, a>ı, a>o, a>ə, a>e, a>i; ə>a, ə>i, ə>ö, ə>e, ə>ü; e>a, e>ə, e>i; i>ı; i>a, 

i>u; i>a; o>a; o>u; o>i;o>ə; o>ö; ö>ə; ö>ü, ö>a; ü>ö; ü>u; ü>a və s. səs 

əvəzlənmələrini Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivə materialları ilə, eyni 

zamanda ümumtürk dillərindəki variantları ilə müqayisəli aspektdə nəzərdən 

keçirir.  

Cəbrayıl şivəsində səssizlər də maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir və 

T.Hacıyev bu şivədə 26 səssiz fonemin olduğunu müəyyənləşdirir və ədəbi 

dilimizdə işlənməyən və ya ədəbi dilimizdəkindən fərqli işlənmə tərzinə malik 

olan q, z, x´, z̆, ц, ȵ, nq səssizlərinin səciyyəsini dolğun şəkildə xülasə edir (2, 

34-36). 

Tədqiqatçı Cəbrayıl şivəsində səssizlərin əvəzlənməsi (uyğunluğu) ilə 

bağlı spesifik və lazımlı fonemlər aşkara çıxarmağa çalışmış, cingiltili 

səssizlərin kar səssizlərlə əvəzlənməsi prosesində  b>p; b>f; v>f; q>x; d>t; n>k 

/x´; c>ş; c>ç; c>s; g>k; ğ>x; n>h/x; g> x´, cingiltili səssizlərin cingiltili 

səssizlərlə əvəzlənməsində b>v; ğ>q; q>ğ; c>j; m>n;m>b; z>r; l>r; h>m; 

n>nq/nq>ng; n>ğ; c>y; c> z̆; g-y;g>c; b>m; v>y; v>b; y>v; d-g; q>y; y>g; n>y; 

y>z; g>q; j>c, kar səssizlərin cingiltili səssizlərlə əvəzlənməsində t>d; k>g; 

h>y; h>ğ; x>ğ; ç>c; k>q, kar səssizlərin kar səssizlərlə əvəzlənməsində k> x´; 

k>ç; h>x; x>h; s>z; ş>s; ş>ç; ç>ş; ç> ц; ç>s; h>f; f>h; f>p; t>ç hadisələrinin 

özünü göstərdiyini əsaslı faktlarla sübuta yetirir və maraqlı nəticələr əldə edir.  

Cəbrayıl şivəsində sözlərin vurğusunda ədəbi dildəkindən fərqli cəhətlər 

vardır və bu məsələni T.Hacıyev diqqət mərkəzində saxlamış və bu şivədə bəzi 

hallarda vurğunu sözün əvvəlində özünü göstərməsini və onun düşmə 

səbəblərini  əsaslı faktlarla izah etmişdir.  

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri arasında Cəbrayıl şivəsi keçid 

mövqeyində durduğuna görə ahəng qanununa görə də keçidlik mövqeyini 

saxlayır. Alimin fikrincə, Cəbrayıl şivəsində səslilərin ahəngində cənub qrupu 

xüsusiyyəti müəyyən dərəcədə üstünlük təşkil edir. Ayrı-ayrı sözlərdə, xüsusi 

halları çıxmaq şərti ilə, burada söz kökündə ahəng daha möhkəmdir. Ahəngin 

pozulması (ancaq səslilərin ahəngindən bəhs edilir) halları ən çox şəkilçilərdə 

müşahidə edilir, həm də ahəngin pozulması damaq-dodaq səslərinə görə yox, 

arxa və ön sıra səslilərinin qeyri-ardıcıllığında özünü göstərir və tədqiqatçı 
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Cəbrayıl şivəsində səslilərin ahənginin pozulması ilə bağlı 13 meyar 

müəyyənləşdirir və onları ardıcıllıqla xülasə edir (2, 58-60). 

Söz ortasında səssizlərin qoşalaşmasını Cəbrayıl şivəsi materialları 

əsasında ümumən iki qismə bölərək xarakterizə edən alim birinci istiqamətdə 

isimdən ibarət olan sözləri, yəni bir qayda olaraq, heç bir fonetik təsir olmadan 

söz kökündə səssiz və ya səssizlərdən birinin qoşalaşmış şəkildə tələffüz 

edildiyini, ikinci istiqamətdə isə isim olmayan bir qisim sözlərin şivədə, bir 

qayda olaraq, həmişə deyil (bəziləri isə həmişə), yalnız danışıq məqamından 

asılı olaraq qoşalaşmış səssizlərlə işləndiyi və belə sözlərin geminatlarla çıxış 

etməsinin səbəbi haqqında müəyyən mülahizələr yürüdür ki, bunlar da 

linqvistik baxımdan ağlabatan görünür.  

Azərbaycan dilinin başqa dialekt və şivələrdə olduğu kimi, Cəbrayıl 

şivəsində də bu səslilərin və səssizlərin düşməsi, səsartımı, yerdəyişmə, 

assimliyasiya, dissimliyasiya kimi fonetik hadisələr geniş şəkildə müşahidə 

olunur ki, T.Hacıyevin bu istiqamətdəki araşdırmaları sistemli xarakter daşıyır 

və olduqca lazımlı linqvistik əhəmiyyət kəsb edir. 

Alimin “Cəbrayıl şivəsi” əsərinin II fəsli şivənin morfoloji 

xüsusiyyətlərindən bəhs edir və müəllif xüsusi olaraq vurğulayır ki, Azərbaycan 

dilinin cənub və qərb qrupu dialekt və şivələri arasında keçid mövqeyi təşkil 

edən Cəbrayıl şivəsi morfoloji xüsusiyyətlərinə görə qərb qrupuna qismən daha 

artıq yaxındır (2,82). 

T.Hacıyevin əsərdə əsas nitq hissələrinin quruluşuna, onlara məxsus 

kateqoriyaların spesifik cəhətlərinə xüsisi diqqət yetirir, isim, sifət, feil, zərfin 

quruluşundan bəhs edərkən Cəbrayıl şivəsi üçün səciyyəvi olan cəhətləri analiz 

edir və eyni zamanda bu şivədə isimlərin hallanmasında, mənsubiyyət 

şəkilçiləri qəbul etməsi prosesində baş verən fərqli xüsusiyyətləri ədəbi dillə 

müqayisədə aşkara çıxarır. Alim Cəbrayılın zəngin şivə materiallarına istinad 

edərək əsas nitq hissələrindən biri olan sifətin sadə, düzəltmə, mürəkkəb 

strukturlarına və eyni zamanda sifətin dərəcələrinin qrammatik vasitələr ilə 

ifadəsində nəzərə çarpan cəhətlərini, sayın şivə xüsusiyyətlərini, əvəzliklərin 

məna növlərini və onların hallanmasında baş verən fonetik fərqləri, şəxs, sual, 

işarə, qeyri-müəyyən əvəzliklərin işlənmə formalarını, feilə məxsus kateqo-

riyaların morfoloji göstəricilərinin təzahür şəkillərini, zərfin quruluşca və 

mənaca növlərini, ədəbi dilimizdə işlənməyən və ya ədəbi dilimiz üçün arxaik-

ləşmiş, yaxud ədəbi dilimiz üçün passiv sayılan bağlayıcıların xüsusiyyətlərini, 

qoşmalarda həm leksik,həm də fonetik xüsusiyyətlərin özünü göstərməsini, 

ədatların məna cəhətlərində qabarıq şəkildə nəzərə çarpan xüsusiyyətlərini 

sistemli şəklidə təhlilə cəlb etmiş və tutarlı fikirlər söyləmişdir. 

Cəbrayıl şivəsi  sintaktik cəhətdən bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə 

malikdir və T.Hacıyev bu xüsusiyyətləri əsərin “Sintaksis” adlı fəslində qısa 

şəkildə ümumiləşdirir. “İstər təyini söz birləşmələrində, istər sintaktik 
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əlaqələrdə  (uzlaşma, idarə, yanaşma), istər cümlə üzvlərində və istərsə də mü-

rəkkəb cümlələrdə Cəbrayıl şivəsinin özünə məxsus, morfoloji xüsusiyyətlərə 

nisbətən az da olsa, müəyyən sintaktik xüsusiyyətlər nəzərə çarpır” (2, 244) və 

alimin şivə sintaksisi ilə bağlı söylədiyi elmi fikirlərə söykənməklə bu sahədə 

müasir dialektologiyada qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq 

mümkündür. 

T.Hacıyevin Cəbrayıl şivəsinin leksik resursları üzərində də maraqlı 

müşahidələr aparmış və əsərin “leksika” adlı fəslində şivə sözlərinin 

arxaikliyini, digər dialekt və şivələrdəki paralelliliyini, ümumtürk dillərindəki 

qarşılığını, onların sinonimliyini, omonimliyini, çoxmənalılığını, antonimliyini 

və digər xarakterik xüsusiyyətlərini dil faktları əsasında və eyni zamanda 

dialektologiyanın öz normalarına uyğun olaraq tədqiq etmişdir. 

Alimin əsərinin sonunda Cəbrayıl rayonuna məxsus şivə sözlərinin 

lüğətini tərtib edərək vermişdir ki, burada 760-dan çox leksik vahid öz əksini 

tapmışdır və bunlar da gələcəkdə hazırlanacaq dialektoloji lüğətlər üçün baza 

rolunu oynamaqdadır.  

Nəticə. Bütöv və sistemli araşdırma olan  T.Hacıyevin “Cəbrayıl şivəsi ” 

əsərində bölgəyə məxsus şivə materialları fonetik, morfoloji, sintaktik, leksik 

yaruslar üzrə mükəmməl və dolğun şəkildə təhlil olunmuş, yerli şivənin lüğət 

tərkibinin tam mənzərəsi üzə çıxarılmışdır ki, bütün bunlar təkcə Azərbaycan 

dialektologiyası üçün deyil, türkologiya üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. 
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Xülasə:Azərbaycan poeziyasının inkişaf təcrübəsi, poetik irsimizin 

nəaliyyətləri göstərir ki, şeir dilini rəngarəng, canlı etməkdə, milli koloriti 
güclü bir şəkildə əks etdirməkdə dilin qida mənbələrindən biri olan dialekt 
və şivələrin də mühüm rolu vardır və poeziyada əksini tapan ismi 
dialektizmlər də bu qəbildəndir.Şeir dilində ifadəli vasitə kimi çıxış edən 
ismi dialektizmlərin strukturu, semantikası, dialekt və şivə variantları, 
linqvokultroloji xüsusiyyətləri barədə ara-sıra linqvistik fikirlər 
səsləndirilsə də, Azərbaycan dilçiliyində bu məsələyə dair fundamental 
tədqiqat işi aparılmamışdır. Xüsusən də, poeziyada əksini tapan, ismi 
dialektizmlərin linqvokultroloji xüsusiyyətləri məsələsi araşdırmadan 
kənarda qalmışdır. 

Bədii sənətkarlığa təsirin fəal və zəruri vasitəsi kimi qiymətləndirilən 
ismi dialektizmlərdən istifadədə söz sənətkarlarımız fərqli mövqedə 
dayanmışlar. Belə ki, ölkəmiz müstəqilliyə qovuşandan sonra söz 
sənətkarlarımız ismi dialektzmlərə çox, sovet dönəmində yazıb - 
yaradanlar isə bu nitq vahidlərindən az miqdarda istifadə etmişlər. Yaşlı 
şairlərimizin yaradıcılığı ilə müqayisədə, cavan şairlərimizin əsərlərində 
ismi dialektzmlərə daha çox yer verilir ki, bu da linqvistik təhlil üçün 
zəngin material mənbəyinə çevrilir. Məqalədə bu materiallara söykənərək 
poeziada əksini tapan frazeoloji və konktret, mücərrəd anlayışlar ifadə 
edən ismi dialektzmlər struktur,senmantik və areal baxımından təhlil 
sözgəcindən keçirilir. 

Rəyçi: prof M.Hüseynova 
 

Summary: The experience of development of Azerbaijani poetry, the 
achievements of our poetic heritage show that dialects and dialects, which 
are one of the food sources of the language, play an important role in 
making the language of poetry colorful and vivid, and the name dialects 
reflected in poetry are similar. Although linguistic opinions have been 
voiced on the structure, semantics, dialect and dialect names, and 
linguacultural features of noun dialectic’s, fundamental research has been 
conducted on this issue in Azerbaijani linguistics. Linguacultural features 
of noun dialectics, especially those reflected in poetry. 

The use of noun dialectics, which is considered an active and 
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necessary means of influencing art, has also taken a different position. 
Thus, after the independence of our country, our word artists wrote more 
nouns in dialects, and in the Soviet era, creators used less of these units of 
speech. In comparison, noun dialects are given more space in the works of 
our young poets, which becomes a rich source of material for linguistic 
analysis. Based on these materials, dialects expressing noun phraseological 
and concrete, abstract concepts reflected in poetry are analyzed 
structurally, semantically and areal. 

Реферат: Опыт развития азербайджанской поэзии, достижения 
нашего поэтического наследия показывают, что диалекты и 
диалекты, являющиеся одним из пищевых источников языка, играют 
важную роль в придании языку поэзии красочного и яркого цвета, в 
значительной степени отражающем национальный колорит, и 
названии диалектов, отраженных в поэзии. Хотя иногда 
высказывались языковые взгляды на структуру, семантику, названия 
диалектов и диалектов и лингвокультурные особенности 
существительных диалектизмов, которые выступают в качестве 
выразительного средства в азербайджанском языке, в 
азербайджанской лингвистике было проведено фундаментальное 
исследование по этому вопросу. опущены. 

Использование существительной диалектики, которая 
считается активным и необходимым средством воздействия на 
искусство, также заняло другую позицию: таким образом, после 
обретения независимости нашей страны наши художники-слова 
написали больше существительных на диалектах, а в советское время 
создатели использовали меньше этих единиц речи. Для сравнения, 
существительным диалектам уделяется больше места в творчестве 
наших молодых поэтов, которые становятся богатым источником 
материала для лингвистического анализа.На основании этих 
материалов диалекты, выражающие существительные 
фразеологические и конкретные, абстрактные понятия, отраженные 
в поэзии, анализируются структурно, семантически и площадно. 

 
 

Açar sözlər:linqvistika, kulturoloji, şivə, dialekt, semantika, quruluş. 
Key words: linguistics, cult urology , dialect, semantics, structure. 
 

Ключевые слова: лингвистика, культурология, диалект, семантика, 

структура. 
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Metod: Məqalədə ən ənəvi-təsviri metod tətbiq edilmişdir. 
Aktuallıq: İsmi dialektzmlər ədəbi dilə məxsus olmayan ifadə və sözlərdir. 
Bu nitq vahidləri şeir dilində həm sadə strukturda, həm də söz birləşməsi 
modelində fəaliyyət göstərir. Tarixi, senmantik kateqoriya olan 
dialektzmlər və onun bir qrupunu təşkil edən ismi dialketzmlər poezia 
dilində həm də estetik kateqoriya vəzifəsinin icrasına çevrilir, 
linqvokultroloji xüsusiyətlər kəsb edir. Poeziyada əksini tapan ismi 
dialektzmlərin bəziləri ya ədəbi dildəki, ya da ki, dialekt və şivələrdəki 
variantları ilə fonetik baxımdan üst - üstə düşür, omonimik səciyyə kəsb 
edir, bəziləri isə müxtəlif cür səslənib eyni məna bildirir, yəni sinonimləşir 
və struktur baxımdan rəngarəng formalarda çıxış edir ki, bütün bu 
xüsusiyətlər üslubi effekt yaradır. Odur ki, ismi dialektzmlərin linqvistik 
aspektdə araşdırılması mövzunun aktuallığını şərtləndirir. 
Annotasiya: Məqalədə poezia dilində əksini tapan ismi dialektzmlərin 
strukturu, semantik, areal xüsusiyyətlərindən bəhs olunur və onların 
üslubi effekt yaratmadakı rolu araşdırılır. 

Giriş 
Poeziyada İsmi frazeloji birləşmələrin özünə məxsus yeri və mövqeyi var 
və bunlar adi danışıq, məişət-ünsiyyət funksiyasının daxili semantikasını 
özlərində daşıyırlar. V.V.Vinoqradov göstərir ki, müasir dil sistemində xeyli 
söz ümumiyyətlə, bilavasitə nominativ mənaya malik deyildir; onlar ancaq 
az miqdar frazoloji vahidin daxilində nəzərə çarpır (1,16). Məşhur rus 
dilçisi və - türkoloqunun bu fikrini ismi frazeoloji dialektzmlərə də şamil 
etmək olar və belə birləşmələrin semantikasını, hər şeydən əvvəl, 
sinonimləri ilə əvəz etməklə, omonimləri ilə qarşılaşdırmaqla 
müəyyənləşdirmək olur. Poeziyada əksini tapan, müsdəqil leksik mənası 
olmayan sözlərin iştirakı ilə formalaşmış ismi frazeoloji dialektzmlərin 
linqvistik yöndə nəzərdən keçirməyin olduqca böyük elmi əhəmiyyəti var. 
Poeziyada işlənən frazeoloji vahidlərin müəyyən qisminin 
formalaşmasında isimlər və isim komponentli leksik vahidlər müəyyən rol 
oynayır və bunlar ismi frazeoloji dialektizmləri formalaşdırır.Qeyd 
etməliyik ki, bu qəbildən olan frazeoloji birləşmələrin bir tərəfi daha çox 
ədəbi dilə, digər tərəfi isə şivələrə məxsus sözlərdən ibarət olur.Məsəslən, 
qəlbi yuxa söz birləşməsində"qəlb" ədəbi dilə,"yuxu" sözü isə dialekt və 
şivələrə məxsus leksik vahid olub, şair Rəfil İncəyurdun" Yol gedirik" adlı 
şeirinin bir bəndində tutumlu və anlaşılan bir şəkildə işlədilmişdir: 
Gördüm qəlbi yuxaları, 
Yuxalıqdı yoxu ,varı, 
Axar sulu yuxuları 
Yoza-yoza yol gedirik(8,59) 
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Azərbaycan dilinin Gəmbərək şivəsində "yuxa" sözü,"sacda bişirilən 
lavaş",Qarakilsə şivəsində isə "nazik" mənalarında işlənir(4,417). 
"Qəlbi yuxa" ismi dialektizminin tərkibində işlənən sözlərin əsas və ya 
düzəltmə nominativ səciyyə daşıması sözlərin birləşmə daxilindəki 
əlaqəsində müəyyənləşir. Belə ki, nazik yuxa sözü əsas nominativ məna 
,"qəlbi yuxa" birləşməsində isə həmin söz düzəltmə nominativ məna 
daşıyır. Deməli "... sözün düzəltmə nominativ mənası dildə sonralar, əsas 
nominativ mənasından yarandığından, əsasən söz birləşmələri daxilində 
yəni, başqa sözlərlə əlaqədə daha aydın şəkildə nəzərə şarpır, 
konkretləşir"(10,18). və bu, bütün dünya dillərində də belədir, o cümlədən 
ingilis dilində də.İstər Azərbaycan, istərsədə ingilis dilinin dialektoloji, o 
cümlədən digər lüğətlərində əvvəldə sözün əsas nominativ mənası verilir, 
sonra onun düzəltmə nominativ mənasından danışılır. Unutmamalıyıq ki, 
hər hansı  bir dialektizmin düzəltmə nominativ mənası həm də onun 
məcazi mənasıdır. 
Müasir Azərbaycan dilində "bağır" və "baş" sözləri bədən üzvlərinin 
adlarını bildirən isimlər kimi işlək bir vəziyyətdədir."Bağır" sözü 
Azərbaycan dilinin Qazax dialektində "qaraciyər", Gəncə şivəsində"ürək, 
qəlb"mənasında işlənir(3,48)."Bağırın başı" ismi dialektizmin 
yaranmasında mühüm rol oynayan " baş"  sözü isə dilimizdə əlavə 
mənaların yaranmasında fəal iştirak edir.Məs: ürəyimin başı,ciyərimin başı 
və s."Baş" sözü Azərbaycan dilində çoxmənalı frazemlərin yaranmasında 
mühüm rol oynayır və bu,dilin dialekt və şivələrində də eyni vəziyyət kəsb 
edir və bunlar əlavə mənaların böyük hissəsini əks etdirməyə xidmət 
göstərir.Məsələn, H.Kürdoğlunun şeirlərinin bir bəndində "bağrımın 
başı"frazemi alışır feili ilə işlənərək cümlə strukturunda ideomatiklik 
yaratmış və kədər motivini olduqca dolğun bir şəkildə əks etdirmişdir: 

 Vuruldu səngərdə ömür sirdaşı, 
 Adsız bir məzarda yatır qəhrəman. 
 Andıqca alışır bağrımın başı, 
 Torpağı lalətək boyamışdı qan, 

                        Adsız bir məzarda yatır qəhrəman (11,21-22). 
N.Rəhimzadə də"baş" sözünün vasıtəsilə yaranmış frazeoloji vahidlərin 
Azərbaycan dilində sitatiskasını vermiş və 14-nün ədəbi dilimizdə 
çoxmənalı olmasının səbəbini izah etmişdir.Azərbaycan ədəbi dilində " 
baş" sözü, dialekt və şivələrdə isə "bağır" sözü çoxmənalılıq kəsb edir və 
onların, yəni hər iki sözün əsas mənalarla bağlı olan əlavə mənaları da 
birləşmə daxilində qalır.N.Rəhimzadə doğru olaraq göstərir ki, çoxmənalı 
ideomatik ifadələrin yaranmasında çoxanlamlı sözlər böyük rol 
oynayır.Məlumdur ki, sonuncular öz əsas mənaları ilə birlikdə həm də 
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məcazi mənalar və məna çalarlıqları kəsb edir.Əsas mənalarla bağlı olan 
əlavə mənalar müəyyən birləşmələrin daxilində qalır.Bular bu əlavə 
mənaların böyük hissəsini əks etdirir(12,13). 
Qeyd etməliyik ki, yuxarıdakı poetik konteksdə işlənən "bağrımın başı" 
dialektizminin "alışmaq" feili ilə də birbaşa, özü də məntiqi əlaqəsi vardır 
və bunu mürəkkəb strukturlu feili frazeoloji birləşmə kimi də götürüb 
təhlil etmək mümkündür və fikrimcə, bu birləşmədə yəni,"bağır başı " 
ifadəsindəki komponentlər daha çox isimlə bağlıdır və çoxmənalılığı da 
yaradan bu nitq vahidləridir. Onu da unutmaq olmaz ki, "bağır" ismi 
dialektizmi müasir Azərbaycan poeziya dilində daha çox hərəkət bildirən  
sözlərlə birləşərək  feili dialektizmləri də formalaşdırır və aşağıdakı poetik 
mətnlər fikrimizi təsdiq edir. 
 

Varaqlar sözümü yayıb, 
Qəm-qüssə bağrımı yeyib, 
Bilmirəm tale nə deyib 
Gətirmiş dünyaya məni(11,44). 

Və yaxud: 
Vətən savaşında yaralı qaya, 
Gərir sinəsini yağı qəsdinə. 
Güllələr, mərmilər yağır üstünə, 
Bağrı parçalanıb tökülür çaya(11,28). 

Poeziyada ismi frazeoloji dialektizmlərlə bərabər, ideomatikləşməyən, 
dolğun şəkildə məcaziləşməyən isimdən ibarət şivə sözlərinə də müəyyən 
dərəcədə rast gəlmək olur.Gərəkli olan , poetik mühitə uyğunlaşdırılan 
dialektizmə təzə nəfəs vermək, onu mövzunun mündəricəsinə tabe 
etdirmək, poetik mətnlə üzvi şəkildə bağlamaq söz sənətkarından böyük 
məharət tələb edir və bu baxımdan Famil Mehdinin Qarabağ müvzusunda 
qələmə aldığı irihəcimli “Dərs” adlı şeirinin sonuncu misrasında “mərəkə” 
ismi dialektizmi yerli-yerində işlədilərək milli koloriti dolğun  şəkildə əks 
etdirir: 

Cəsarət dərsini, sərtlik dərsini, 
İgidlik dərsini, mərdlik dərsini, 
Bu dərsin Çaldıran mərhələsini, 
Qəddarlıq-bədnamlıq mərəkəsini (13). 

Poetik kontekstdə güclü bir ovqat var, şairin şəxsi duyğuları ilə ictimai 
dərdləri ayrılmaz şəkildə bir -birini çulğalayır, səmimi,orjinal ifadələr 
oxucunu sehrləyir ki, bu sehrin yaranmasında mərəkə ismi dialektizmi də 
az rol oynamır. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətlərindən belə aydın 
olur ki, mərəkə ismi dialektizmi laçın, Tovuz, Qazax dialekt və şivələrində 
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“yığıncaq” anlamından işlənir- Bekarlar yenə mərəkə quruf (laçın) (3,322). 
Poeziya dili başdan-başa siqlətli olan Xalq şairi M.Arazın yaradıcılığında 
konkret anlayışlar bildirən xeyli sayda ismi dialektizmlər müşahidə olunur 
ki, bunlardan da mövzuya uyğun leksik dialektizmlər də şairin poetik 
ornəklərinin dilinə xüsusi bir təravət verir. Məsələn, şair “Məndən öttü...” 
şeirində məişət əşyasının adını bildirən dibək dialektizmdən istifadə 
etməklə daxili həyəcanlarımızı riqqətə və ehtizara gətirir: 

Dibək oldun, 
Öz duzunla, öz daşınla, 
Ögey oldun, 
Doğma, ekiz qardaşınla 
Mənəm-mənəm deyənlərin qeyrətindən, 
Namusunu yeyənlərin qeyrətindən (14,38). 

Dibək ismi dialektizmi Azərbaycan dilinin Ağbaba, Başakkeçər, Cəbrayıl, 
Fizuli, Göyçay, Kürdəmir, Ordubad, Şahbuz, Zaqatala dialekt və şivələrində 
2 mənada işlənir:1.duz, yarma, çəltik və s. döymək üçün içi oyulmuş daş və 
ya kötük; 2.həvəngdəstə (15,141). 
Azərbaycan poeziyasında bəzən elə şeir mətnlərinə rast gəlirik ki, onlarda 
işlənən ismi dialektizmlərin ədəbi dildəki qarşılıqları ilə istifadəsi, yəni 
sinonimliyi poetik fikrin lazımi səviyyədə çatdırılmasına yaxından 
köməklik göstərir.Məsələn, Xalq şairi Z.Yaqub “Kəlbəcərdən gələn qarı” 
şeirində Qarabağ müharibəsi və onun gətirdiyi bəlaları daha emosional 
ifadə etmək məqsədilə güclü ismi dialektizm cərgələri yaradır: 

Ərisindən, arğacından, 
Sürüsündən, arxacından, 
Meşəsindən, ağacından ayrı düşən, 
Allı-güllü alçasından, 
Lilparından, dolçasından 
Xınasından, xalçasından ayrı düşən, 
Barını yellər aparan, 
Baxtını sellər aparan, 
Qazancını –iringini, 
Fitnələr, fellər aparan, 
Çox üzgün, rəngi sarı- 
Kəlbəcərdən gələn qarı.916,122). 

Bu parçadan əriş- arğac, lilpar-dolça ismi dialektizmləri cərgələnərək, 
arxac,xana ,iring sözləri isə ayrı-ayrılıqda və yaxud da ədəbi dildəki 
qarşılıqları ilə işlənərək poetik fikrin  gur və şaqrq alınmasına xidmət 
göstərirmişdir (17,225). 
Əriş ismi dialektizmi Qarabağ dialektində “ip” (15, 117), arğac sözü”həvəda 
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istifadə edilən ip növü ”(15,16), dolça sözü Ağcəbədi, Ağdam,Bakı, Barana, 
Bolnisi, Borçalı, Hamamlı, Tərtər, Qazax, Şəmkir, Tovuz dialekt və 
şivələrində “ağac və ya misdən hazırlanmış birqulplu su qabı”( 15,149), 
lilpar sözü Ağbaba şivəsində”nilufər”, Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Qazax, 
Qubadlı dialekt və şivələrində “sarmaşığın bir növü”(3,304),arxac sözü 
Gəncə, Başkecid, Borçalı şivələrində”ilin isti fəsillərində sürü və naxırların 
açıq havada yatdığı müəyyən yer”(15,17), xana sözü Kürdəmir və eyni 
zamanda əksər dialekt və şivələrimizdə “toxumluq aləti” mənasında işlənir. 
Müasir Azərbaycan şairləri yaratdıqları poetik örnəklərinin dilində saysız –
hesabsız dialekt və şivə sözlərindən istifadə etmişlər ki, bunların da çoxu 
ismi dialektizmlərin payına düşür.Bu ismi dialektizmlərin demək olar ki, 
əksəriyyəti linqvokultroloji xüsusiyyətləri özlərində çox əhatəli və geniş 
şəkildə əks etdirirlər.Mopassan yazırdı ki, haqqında danışdığımız hər şeyin 
necəliyindən asılı olmayaraq onu adlandırmaq üçün təkcə bir isim var, 
onun hərəkətini bildirmək üçün təkcə bir feil var və onun necəliyini 
göstərmək üçün bir sifət var o vaxta qədər axtarmaq lazımdır ki, nəhayət, 
bu isim, bu feil, bu sifət tapılsın; hec vaxt təxmini sözlərlə kifayətlənmək 
olmaz, çətinlikdən qorxub heç vaxt, hətta uğurlu görünsə belə 
qondqrmaçılığa, dil oyunbazlığına qaçmaq lazım deyil(17,228) və bu 
baxımdan poeziyada əksini tapan ismi dialektizmlərin əksəriyyətini uğurlu 
saymaq mümkündür, çünki bu nitq vahidləri vasitəsilə ən azından 
obrazlılıq, milli-kolorit zəngin və rəngarəng edilmişdir.Məsələn, şifahi 
danışıq dilində işlətdiyimiz “Qazanc can yonqarıdır”- aforizminin 
tərkibində çıxış edən yonqar sözü şivə səciyyəlidir və Z.Yaqubun poetik 
örnəklərinin birində müşahidə olunur: 

Ömür bazarında, can bazarında, 
Qazanan çörəkdi-canın yonqarı (16,119). 

Şair tərəfindən bu dialektizm ədəbi dilimizdə işlək olan can sözünə 
ustalıqla uzlaşdırılmış, III növ ismi birləşmə modeli (canın yonqarı) 
yaradılmış və söz birləşməsinə məcazi don geyindirilmişdir.Yonqar sözü 
Azərbaycan dilinin Quba dialektində “mişarla kəsilən axta (ağacdan) 
tökülən ovuntu”,” doğranan odundan qopan kiçik parça”(3,248) 
mənalarında çıxış etsə də, yuxarıdakı konteksdə idiomatikləşmiş və 
“qazanc üçün canın əzab-əziyyətdən taxta kimi yonulması, əriməsi” 
mənasında işlənmişdir.Hətta bu söz Azərbaycan dilinin Gəncə şivəsində 
yonqaramax “ şəklində feili dialektizm kimi də  işlənir və “ağac və taxtanı 
kobud şəkildə yonmaq” mənasını bildirir (3, 248). 
Poeziyada erməni vəhşilərinin törətdikləri faciələrin təsviri zamanı söz 
sənətkarı çox vaxt ədəbi dil sözləri ilə kifayətlənmir, onların dialektal 
qarşılığına da müraciət etməli olur ki, bu məqamda ismi dialektizmlər 
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ədəbi dildəki sinonim variantlarından leksik mənalarına görə 
fərqlənir.Məsələn, Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk “ Odlar yurdu, Od torpağı” 
şeirinin bir bəndində erməni vandalarının azərbaycanlı soydaşlarımıza 
misli görünməmiş divan tutduqlarını, dəhşətli , tükürpədici səhnələrini 
yaradarkən qundaq ismi dialektzmindən də istifadə etmiş, erməni 
vəhşiliklərinin sərgilənməsində bu dialektzm də mühüm nitq aktı kimi çıxış 
etmişdir: 

Süngülərə keçirdilər yüz uşağı, min qundağı, 
Ağsaqqalı, ağbirçəyi, ayyüzlünü, gül dodağı (18,8). 

Qundax dialektzmi Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində omonimik 
vahid kimi çıxış edir.Belə ki, Azərbaycan dilinin Qazax, Samux,Tovuz 
dialekt və şivələrində “təzə doğulmuş uşaq,körpə uşaq” mənasında çıxış 
edən bu söz, Tovuz şivəsində”araba oxunun keçirildiyi hissə” anlamını 
ifadə edir (3,155). 
İsmi dialektzmlər müəyyən əşyaların adlarını bildirən leksik vahidlərdir və 
onlar hər hansı bir şeir mətnində yerli-yerində istifadə olunduqda 
komtekstin məğzinə, təbiətinə işıq tutur, estetik proseslərin mexanizmini 
düzgün anlamağa yardım göstərir”Bədii söz sənətinin, o cümlədən 
poeziyanın özünə məxsusluğu sözlərlə yaradılmış obrazlarla bağlıdır. Məhz 
onun sadəliyində həyat hadisələri sənət hadisələrinə çevrilir, real həyatın 
bədii həyatda ədəbiləşməsi baş verir. Bədii obrazlar və estetik ideallar o 
zaman uzun ömürlü olur ki, əsərin forma əlamətləri məzmun kamilliyi ilə 
eyni ahəng üzərində qurulsun (19,319). 
İsmi dialektzmlər də forma əlamətləri sistemində poetikliyin qaynağı kimi 
mühüm funksiya daşıyır, üslubi rəng ifadə edir.Məsələn,aşağıdakı poetik 
konteksdə ədəbi dilimizdə işlək olan bıçaq  sözü ilə dialekt və 
şivələrimizdəki qəmə leksemi qarşılaşdırılaraq söz sənətkarının fikir və 
duyğularının poetik şərhini vermə vəzifəsini öhdəsindən layiqincə 
gəlmişlər: 

Əgər arxa cəbhə arxa deyilsə, 
Qəmədir, bıcaqdır kürəyimizə (20,243). 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində qəmə sözü çoxmənalı leksik vahid 
kimi çıxış edir. Belə ki, qəmə dialektzm Gədəbəy şivəsində”şiş uclu allət, 
nizə”, Qazax dialektində “xəncər”, Quba dialektində” qurumuş zoğal” 
(3,127) mənasını bildirir. 
Göründüyü kimi, Gədəbəy şivəsi və Qazax dialektindəki mənalar sinonimlik 
təşkil etdiyi halda, Quba dialektindəki məna tamamilə bambaşqadır. 
Nəticə: Poeziyada isim modelli, yəni ismi frazeoloji dialketzmlərə az, 
konkret və mücərrəd anlayışlar ifadə edən sadə strukturlu ismi 
dialketzlərə kifayət qədər, xeyli sayda rast gəlmək olur. İstər ismi frazeoloji 
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dialketzmləri, istərsə də sadə struktura malik ismi dialektzmlərin həm 
Azərbaycan ədəbi dilində, həm də şivələrində omonim, sinonim 
qarışılıqları mövcuddur. Bütün bunlar əksər hallarda poetik üslübun ifadəli 
vəsitəsinə çevrilir, üslubi effekt yazada bilir, oxucunun nəzər-diqqətini cəlb 
edir və onları linqvistik baxımdan ətraflı şəkildə tətqiq etməklə xalqımızın 
tarixi, məişəti, etnografiyası bir sözlə, kultururologiyası barədə dolğun elmi 
məlumatlar əldə etmək mümkündür. 
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XÜLASƏ 

 

Sintaksisin əsas məsələlərindən biri cümləni təşkil edən üzvlərin strukturu 

məsələsidir. Cümlənin beş məlum üzvündən hər birinin ifadə olunduğu sözlər 

baxımından strukturu müəyyən edilir. Sözlər - nitq hissələri struktur cəhətdən 

sadə, düzəltmə və mürəkkəb; cümlələr və cümlə üzvləri isə sadə və mürəkkəb 

olur.  Həm baş üzvlər, həm də ikinci dərəcəli üzvlər eyni vasitələrlə ifadə 

edilərək, quruluşca sadəvə mürəkkəb olur. 

Azərbaycan dilçiliyində də dünya dilçiliyində olduğu kimi  cümlə üzvü 

funksiyası olmayan sözlər  vardır ki, bu sözlər  əlavə sözlər və əlavə,xitab və 

ara sözləridir. Həmin sözlər digər cümlə üzvləri ilə bağlanmır.  

Xitablar müraciət olunanı bildirir. Azərbaycan dilində xitab ismin adlıq 

halındakı isimlə, isimləşmiş başqa sözlərlə və söz birləşməsi ilə ifadə olunur. 

Bədii dildə, xüsusən poeziyada xitabdan nitqin  ifadəliliyini və emosionallığını 

artırmaq üçün də istifadə olunur. Bu məqsədlə xitablar təkrarlana da bilər. 

Ara sözlər danışanın ifadə olunan fikrə münasibətini və ya fikrin ifadə 

tərzini göstərir. Onlar fasilə və xüsusi intonasiya ilə cümlə üzvlərindən ayrılır. 

Əlavə sözlər və ya cümlələr özündən əvvəl gələn fikrə aid olub onu 

müəyyən edir, mənasını konkretləşdirir. Əlavələr bir sözdən də, bir neçə sözdən 

də ibarət ola bilər. Bir neçə sözdən ibarət olan əlavələr genişləndirilmiş 

əlavələrdir. Əlavələr cümlənin hər bir üzvünə aid ola bilər. 

Məqalədə həmin sözlərin spesifik xüsusiyyətləri təhlil ediləcək. 

 

Açar sözlər: xitab, ara sözləri (müdaxilə), əlavə sözlər, nitq hissələri, baş 

üzvlər, ikinci dərəcəli üzvlər. 

 

THE STRUCTURE OF THE MEMBERS OF THE SENTENCE  AND  

WORDS THAT ARE NOT MEMBERS OF A SENTENCE 

 

SUMMARY: 

 

One of the main problems of syntax is the structure of the members that 

make up a sentence. The structure is defined by the words in which each of the 
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five known members of the sentence is expressed. Words – parts of speech are 

structurally simple, corrective and complex. Sentences and sentence members 

are simple and complex. Both the key sentence members and seondary sentence 

members of the sentence are expressed the same way, are structurally simple 

and complex.In Azerbaijani linguistics, there are words that do not have the 

function of a member of a sentence.These words are addresses and intermediate 

words and are not associated with other members of the sentence. 

Address means the one to which speech is addressed. İn the Azerbaijani 

language the address is expressed by nouns and other substantivized words and 

word combinations in the nominative case. The appreal is used in an poetical 

style, especially in poetru, to increase the expressiveness of emotional speech.  

With this the purpose of the appeal can be repeated. 

Introductory words show the speakter’s attitude to the expressed thougth 

and the way of its expesssion. They stand out with a pause and special 

intonation. 

Complementary words or sentences refer to the previous idea, define it, 

explain its meaning. Additional words can be expressed in one word and a 

combination of words. Additional words consisting of several words are 

exlended additional words. Additional words can refer to any member of the 

sentence.The article will analyze the specific features of these words. 

Key words: apply, intermediate words, additional words, parts of speech 

key members, secondary members. 

 

СТРУКТУРА ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЛОВА, КОТОРЫЕ НЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

РЕЗЮМЕ: 

Один из основных проблем синтаксиса является структура членов, 

составляющих предложение. Структура определяется словами, в которых 

выражена каждая из пяти известных членов предложения. Слова – части 

речи структурно простые, корректирующие и сложные. Предложения и 

члены предложения просты и сложны.Как главные, так и второстепенные 

члены предложения выражены одинаково, cтруктурно проcты сложны.В 

азербайджанской лингвистике, как и в мировой лингвистике, есть слова, 

которые не имеет функции члена предложения.Эти слова являются 

обращениями и промежуточными словами и не связаны с другим членам 

предложения. 

Обращение обозначает того, к которому обращена речь.В 

Азербайджанском языке обращение выражается существительным  и 

другими  субстантивированным в именительным падеже. В 

художественном стиле, особенно в поэзии обращение используется для 
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повышения выразительности и эмоциональности речи. С этой целью 

обращение может повторяться.  Вводные слова или междометия  

показываютотношение говорящего к высказываемой мысли и способу 

выражения. Они выделяются  паузой и особой интонацией. 

Дополнительные слова или предложение относятся к предыдущему 

члену, определяет его, уточняет его значение.Дополнительные слова 

могут быть выражены и одним словам, и сочетанием слов, называются 

распространенными. Они могут относиться к любому члену 

предложения.В статье будут проанализированы особенности этих слов. 

 

Ключевые слова:обращение, междометия (вводные слова), 

дополнительные слова, части речи, главные члены, второстепенные члены 

 

ANNOTASİYA 

Məqalədə cümlə üzvlərinin strukturu, cümləni formalaşdıran struktur 

cəhətlər, cümlə üzvləri ilə əlaqəsi olmayan sözlərin müəyyənləşməsi,  xitab,  

ara sözlərlə modal sözlərin fərqləndirilməsi istiqamətində əldə olunan  qənaətlər 

öz əksini tapır ki, bu da tədris müəssisələrində dilçilik sahəsində tez-tez rast 

gəlinən  məsələlərə aydınlıq gətirilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Fikrimizi 

əsaslandırmaq üçün bir sıra dilçi müəlliflərin istinad etdikləri bu səpkidə olan 

materialları da məqalədə işıqlandırılır. 

 

GİRİŞ: 

Qeyd etdiyimiz kimi, sadə, düzəltmə və mürəkkəb nitq hissələri ilə ifadə 

olunan cümlə üzvləri sadə cümlə üzvləridir. Nümunələrə baxaq: 

1)Kitab maraqlıdır; 

2)Kitabxana genişdir; 

3)Kitab-dəftər stolun üstündə idi. 

Verilmiş üç cümlədə mübtədanın ifadə vasitəsi isimdir. Birinci cümlədə 

“kitab” sadə isim, sadə mübtədadır. İkinci cümlədə “kitabxana” düzəltmə isim, 

sadə mübtədadır. Üçüncü cümlədə “kitab-dəftər” mürəkkəb isim, sadə 

mübtədadır. 

Söz birləşməsi, tərkiblər, mürəkkəb adlarla ifadə edilən cümlə üzvlər isə 

struktur etibarıilə mürəkkəb cümlə üzvü hesab edilir. 

Hər bir cümlə bir-biri ilə qrammatik və məna əlaqəsində olan sözlərin, 

üzvlərin birliyindən yaranır. Lakin cümlənin formalaşmasında iştirak edən elə 

sözlər də vardır ki, onlar semantik və qrammatik cəhətdən digər üzvlərlə 

əlaqəyə girmir, yalnız cümlənin ümumi strukturuna və mənasına aid olub, onu 

formalaşmasına yardım edir. Cümlədə onların vəzifəsini ikinci, üçüncü dərəcəli 

adlandırmaq daha doğru olar. Bunun da əsas səbəbi odur ki, həmin sözlərin 

cümlə üzvləri ilə məna əlaqəsi olduğu halda, qrammatik bağlılıq yox 
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dərəcəsindədir və olması mümkün deyil. Cümlə üzvləri ilə cümlə üzvü olmayan 

sözlər arasında tabesizlik və tabelilik əlaqəsinin olması haqqında danışmaq 

olmaz. Hər bir cümlənin üzvləri olur, baş və ikinci dərəcəli üzvlərə bölünür. 

Lakin bu sahədə də bəzi mübahisəli fikirlərə rast gəlinir. Əsas problemli məsələ 

xitabların, ara sözlərin, əlavə sözlərin, əlavə cümlələrin cümlədəki yeri və rolu 

məsələsidir. 

 

1.Xitab.   

 Xitablar cümlədə müraciət olunan şəxsi və ya əşyanı bildirir. Ayrılıqda 

cümlə üzvü olmur. Ə.Dəmirçizadə xitabları əlavə üzv adlandırmışdır. Məsələn;  

1)Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm! 

Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm! (M.Araz) 

Verilmiş nümunədəişlənmiş xitablar sintaktik cəhətdən üzvlənə bilmir, 

müraciət olunan obyekti bildirən bədii xitablardır. Birinci misradakı “qoca 

vulkan” xitabı təyinlə birlikdə işlənmiş I növ təyini söz birləşməsi şəklində 

formalaşan mürəkkəb xitabdır. İkinci misradakı xitab isə xüsusi yer adı-

toponimik vahidlə ifadə edilmiş sadə xitabdır. 

2)Vətən oğlu, bu dünyada məğrur yaşa. 

Hünər göstər, zəfərlə vur ömrü başa-beytində işlənmiş “vətən oğlu” 

xitabı isə ikinci növ ismi birləşmə ilə ifadə olunmuşdur. İkinci növ ismi 

birləşmələr cümlənin bütöv bir üzvü kimi işlənərək, tərkib hissələrinə 

parçalanmadıqları üçün burada da xitab kimi bir leksik vahid şəklində götürülür 

və müxtəsər xitab olur. 

     Cümlədə müraciət bildirən xitablar əksərən xüsusi adlardan, ictimai və ya 

şəxsi əlaqələriehtiva edən söz, söz birləşmələri və birləşmələrdən ibarət 

olur.Əslində cümlədə digər üzvlər kimi xitabların da özünəməxsus funksiyası 

olur. Mübtədaya bənzəyir. Xitablar cümlədə hansı funksiyanı yerinə yetirmə-

sinə baxmayaraq, müstəqil cümlə üzvü kimi qəbul edilmir.Eyni zamanda 

xitablar da digər cümlə üzvləri kimi, struktur etibarilə sadə, düzəltmə və 

mürəkkəb ola bilir. Həm söz, həm də söz birləşmələri ilə ifadə edilir, müxtəsər 

və geniş ola bilir. Məsələn; 

1)Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm. ; 2)Ayağa qalx, Azərbaycan, 

səninləyəm! (Məmməd Araz), - beyti və ümumiyyətlə, bu beytlə başlayan şeir 

başdan-başa xitablarla zəngindir. Verilmmiş nümunədə isə birinci misrada xitab 

sərbəst söz birləşməsi ilə (I növ ismi birləşmə) “qoca vulkan”, ikinci misrada 

isə xüsusi isimlə-onomastik vahidlə//toponimlə  “Azərbaycan” sözü ilə ifadə 

edilmişdir. Lakin struktur etibarı ilə birinci xitab genişdir, təyin və mübtədadan 

ibarətdir. İkinci  xitab isə müxtəsərdir, bir sözdən –bir üzvdən ibarətdir. 

Dilçilikdə qohum dillərin qrammatik, sintaktik, frazeoloji və digər 

sistemləri üzrə ayrı-ayrı qrammatik kateqoriyalarının müqayisəli şəkildə  

öyrənilməsi müasir dövrdə mühüm nəzəri və praktik əhəmiyyət daşıyır. Bu 
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cəhətdən türk dillərinin müqayisəli tədqiqi də böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmin 

araşdırmalar zamanı tədqiq olunan dillərin fərqli və ortaq xüsusiyyətləri 

müəyyən edilir. 

Aparılan tədqiqatların əsas obyektlərindən biri də sintaktik 

kateqoriyalardan biri də xitablardır. Cümlənin əsas üzvləri ilə sintaktik əlaqəyə 

girməyərək, yalnız  müraciət olunanı bildirən xitablar sintaktik  dil  universalisi 

hesab edilə  bilər. Məlumdur ki, kommunikativlik zamanı iki qarşı tərəf 

arasında əlaqə yaradılır. Bu zaman kommunikasiya termininin aydınlaşdırılması 

mühümdür. Belə ki insanlar arasında dialoqun, əks-əlaqənin yaradılması 

kommunikasıyanın həyata keçməsi, reallaşması deməkdir. Kommunikasiya 

prosesində xitablardan geniş istifadə edilir. Danışan və dinləyən (adresat və 

adresant) arasında münasibətlərin formalaşması xitablardan da asılı olur və bu 

zaman  xitabların bəzi xüsusiyyətləri reallaşır: a) xitablar dinləyənin 

emosiyalarına təsir edərək diqqətini cəlb edir; b) fikrin düzgün çatdırılması 

üçün şərait yaradaraq, məlumatın düzgün ötürülməsini təmin edir. Eyni 

zamanda bu xüsusiyyətlər həm də vəhdətdə götürülərək,  bir-birini tamam-

lamalıdır. Həm Azərbaycan dilində, həm də türk dillərində xitabların araşdırıl-

ması onu söyləməyə əsas verir ki, əgər göstərilən əsas cəhətlərdən birinə əməl 

edilməzsə, digərinin də mövcudluğu qeyri-mümkün olar. Demək olar ki, 

kommunikasiya baş tutmaz, əks -əlaqənin yaradılması mümkün olmaz. 

Əslində cümlənin müstəqil üzvləri ilə əlaqəyə girə bilməyən xitabların 

cümlə üzvü olmaması  fikri artıq qəbul edilmişdir. iştirak edən söz birləş-

mələrinin tərəfləri  

Rudnev A. Q. müraciət bildirən sözlərin yalnız cümlə daxilində, 

kontekstdə meydana çıxdığı fikrini irəli sürmüşdür.  O, cümlənin üzvləri 

arasında yalnız sintaktik əlaqələrin olması fikrinə tənqidi yanaşmış, müraciət 

bildirən sözləri “cümlənin mürəkkəbləşməsi” kimi öyrənməyi uyğun görmüş, 

xitab və ara sözləri həmcins üzvlərlə bir sırada təsnif etmişdir. 

Azərbaycan dilçiliyində də ara sözlər və xitablar digər üzvlərlə əlaqəsi 

olmayan sözlər kimi təqdim edilir.Lakin bəzən müraciət bildirən sözləri 

cümlənin digər üzvləri ilə semantik cəhətdən bağlı olan üzvlər adlandırmışlar. 

Bəzən Prof. Y.Seyidov müraciət bildirən sözlərin (quşlar, dağlar, Bakı) 

mətndə ikinci şəxsi bildirdiyini və qismən də olsa, xəbərlə uzlaşdığını qeyd 

etmişdir. 

Bütün dünyada, eləcə də türkoloji və Azərbaycan dilçiliyində müraciət 

bildirən sözlər-xitablar elmi araşdırmaların obyektinə çevrilmişdir. R.S.Əmirov 

Qazax dilində xitabları “cümləni mürəkkəbləşdirən elementlər” adlandırılmış, 

göstərilmişdir ki, dinləyicilərlə məqsədli əlaqənin qurulmasında bəzi ünsürlərin 

cümləyə əlavə edilməsi, onun strukturunda dəyişiklik əmələ gətirir. Cümləni 

həcmcə genişləndirir, mənanın daha dəqiq ifadəsinə şərait yaradır. Qazax 

dilində bu cür ünsürlərdən biri müraciət bildirən sözlərdir. 
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Kaydarov A.K. xitabları –müraciət bildirən sözləri”ekspressivlik 

bildirən sözlər adlandırmış, onlardan sintaksis şöbəsində deyil, leksikologiya 

bölməsində bəhs edilməsini münasib saymışdır. Xasanov B. müraciət bildirən 

sözlərdən“sosiolinqvistikanın tədqiqat obyekti” kimi bəhs etmişdir. Özbək 

dilçiliyində xitablar nitq vahidləri kimi dəyərləndirilmişdir. Qırğız dilində 

Jakırov İ. isə xitabların sintaksis bölməsinin tərkibində öyrənilməsini düzgün 

hesab etmişdir. Bu ənənəni qaraqalpaqlar da davam etdirmiş, xitabları sintaktik 

vahidlər kimi qəbul etmiş, onlarda intonasiya fərqlərinin öyrənilməsinə diqqət 

yetirmişlər. Xitablar tatar dilçiliyində müstəqil cümlə üzvü olaraq qəbul edilmiş 

və kontekstual dilçiliyə, daha doğrusu, kontekstual sintaksisə aid edilmişdir. 

Nəhayət deyə bilərik ki, rus dilçilik məktəbinin təcrübəsinə istinad edən 

bəzi dilçilər belə bir fikri dəstəkləmişlər ki, müraciət olunanı bildirən sözlərin 

cümlənin digər üzvləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Cavadov Ə. Isə belə düşünür 

ki, Xitab cümlə ilə məntiqi və qrammatik cəhətdən bağlıdır. 

Bizim fikrimizcə, xitablar cümlənin ümumi məzmununa, intonasiyasına, 

məntiqinə təsir edib dəyişə bilən sözlərdir və elə həmin istiqamətlərdə digər 

cümlə üzvləri ilə əlaqələnə bilir. 

Cümlənin baş üzvü olan mübtəda ilə əlaqələndirərək Ə.Dəmirçizadə 

xitabların əsas cəhətlərindən bəhs edərək yazmışdır ki, bəzən sən və siz şəxs 

əvəzlikləri mübtəda və xitab vəzifəsini daşıya bilir. Aslanov A.Ə. isə 

nümunələr göstərərək izah etməyə çalışmışdır ki, xitablar şəxs əvəzlikləri ilə 

ifadə edilmiş mübtədanın əlavəsi kimi çıxış edə bilir. Alim öz fikrini nümunələr 

əsasında belə izah etmişdir ki, “Sən, gurlayan dəniz” kimi nümunələrdə 

gurlayan dəniz ifadəsi sən mübtədasının əlavəsidir. Onun bu fikrinə Yusif 

Seyidovetiraz etmiş, eyni sözün eyni mövqedə həm xitab, həm də mübtəda 

olmasını qeyri-mümkün hesab etmmişdir. Bunun səbəblərini aşağıdakı kimi 

izah etmək mümkündür: 

1)Mübtəda cümlənin əsas, ən müstəqil üzvüdür, heç bir üzvdən asılı 

deyil. 

2)Cümlədə haqqında bəhs edilən əşya və hadisə ilə bağlı informasiya 

mübtədaya aid olur, xitab isə yalnız müraciət olunanı - adresatı ifadə edir. 

3)Mübtəda ilə xitabın oxşar cəhətləri adlıq hal formasında olmasıdır. 

Eyni zamanda fərqli cəhətləri də var:  intoasiyalarının müxtəlifliyi. Belə ki, 

xitablar müraciət bildirdiyi üçün daha yüksək tonla deyilir, mübtəda bu cəhəti 

müşahidə etmirik. Eyni söz mübtəda deyil, xitab kimi işləndikdə onun vurğusu 

bir heca əvvələ keçə bilir. Nümunə: a) Şai'r məktəblilərlə görüşdə iştirak etdi, b) 

Şair, nə tez qocaldın sən (S.Vurğun). 

4) Cümlənin mübtədası  digər üzvləri ilə yanaşma, uzlaşma əlaqəsində 

ola bildiyi halda, xitablarda belə bir bağlılıq müşahidə edilmir. 

Mətndə, cümlədə müraciət olunanı təyin etmək üçün xitabların önəmli 

rolu var. 
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Kazımov Q. yazırdı ki, əlavələrin dildə yaranıb formalaşması dilin 

inkişafının daha sonrakı dövrlərini - yazılı dilin inkişaf etdiyi zamanı əhatə edir. 

1972-ci ildə Bakıda nəşr edilmiş “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyində əlavələr 

xüsusi üzv kimitəqdim edilməmişdir. Əlavələrin altıncı cümlə üzvü ola bilməsi 

qeyri-mümkün hesab edilmişdir. 

Cümlədə müraciət olunan şəxsi və ya əşyanı bildirən xitablardan bəhs 

edərkən, onun bir növü olan əlavəli xitablardan da danışmaq lazımdır. Türk 

dillərində bədii mətnlərdə əlavəli xitabların işlənməi ilə intensiv şəkildə 

qarşılaşırıq.Tədqiqatlardan belə bir nəticə çıxır ki, həmin əlavələr aid olduğu 

xitabları daha da dəqiqləşdirməyə, konkretləşdirməyə xidmət edir. Xüsusi 

intonasiya ilə digər sözlərdən fərqlənir və bunun nəticəsində xüsusiləşir,  

dərsliklərdə xüsusiləşən əlavəli xitablar adlandırılır. Nümunə:  

1)-Ay sədr, ay sədr, a Rüstəm! Mən öz öğlumun dərdinə qalaram. Sən 

get öz oğlunun dərdinə qal. (M.İbrahimov). 

2)Ana vətən! Odlar yurdu! Azərbaycan! Daim yaşa. – nümunəsində üç 

xitab işlənmişdir. Onların hər biri digərinə əlavə şəklində işlənmiş və özündən 

əvvəl gələn xitabın mənasının, məzmununun daha çox açılmasına xidmət 

etmişdir. 

Ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlmək olur ki, xitablar aid olduğu 

dilin obrazlılığını, ekspressivliyini, ritmikliyini, emosional çalarlılığını təmin 

edən müraciət bildirən söz və ifadələr  dilin çoxçalarlı morfoloji, sintaktik, 

leksik-semantik  vahidləri hesab edilməlidir. 

Görkəmli dilçi alim Yusif  Seyidovun müraciət bildirən sözlərlə bağlı 

fikirləri olduqca maraqlıdır: “Xitab, adətən, insana aid sözlərlə ifadə olunur, 

çünki, bir qayda olaraq, insana müraciət edilir, insanla danışılır: 

1. Ya adamları çağırmaq; 

2. Ya dinləyicinin diqqətini cəlb etmək; 

3. Ya da nitqi qüvvətləndirmək üçün kiməsə, nəyəsə müraciət etmək 

üçün işlədilir. 

Məsələn: 

1. Qapıçı, qapıçı, qaytar gedəni! (S.Vurğun) 

2. Aldıq məktubunu, Məhəmməd Qacar! 

Tərlan oylağında sar ola bilməz! 

Bu dünya qalmamış ulu şahlara  

Zülm də, zalım da var ola bilməz (S.Vurğun). 

3.Ey Vidadi,gərdişi-dövrani-kəcrəftarə baxş 

 Ruzigarə qıl tamaşa, karə bax, kirdarə bax(Vaqif). 

4. Vaqif! Ey sərvərim, ey tacidarım! 

-Nə var? Nə deyirsən, vəfalı yarım? (S.Vurğun)və s. 
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Təqdim etdiyimiz nümunələrdə işlənmiş xitablar, əsasən, insan 

məzmunludur. Normaya uyğundur, çünki müraciət edilib dialoqa cəlb olunan 

yalnız insan ola bilər.Bu cəhət xitaba verilən tərifin isbatıdır. 

Lakin hər birimizə məlumdur ki, kontekstdə, bədii mətnlərdə, hətta 

məişətdə belə,insanlar zaman-zaman qeyri-insani varlıqlara, heyvanlara, 

bitkilərə, cansızlara müraciət edə bilirlər. Nümunələr:  

1.Nə yatmısan, qoca vulkan,səninləyəm (M.Araz). 

2. Oxu, tar, oxu,tar, 

Səni kim unudar? (M.Müşfiq) 

3. Təbrizim, Təbrizim,aman, Təbrizim. 

Yox olsun başından duman, Təbrizim. (S.Rüstəm) 

4. Yenə öz sürünü nizamla düzüb, 

Baş alıb gedirsən hayana, ceyran (S. vurğun) 

5.Bir zaman havada qanad saxlayın,  

Sözüm vardır mənim sizə, durnalar (Vaqif). 

Bədii əsərlərin dilində kontekstə uyğun olaraq bədii-poetik xitablara, abstrakt 

anlayışlara, qeyri-adi varlıqlaraünvanlanmış xitablara tez-tez rast gəlirik.Bu 

xitablar yazıçının baş verən hadisəyə, konkret şəxsə və ya varlıqlara 

münasibətini ifadə edir. Həmin məqsədin ifadəsi üçün xitablar ən uyğun dil 

vahidləridir. Məsələn; 

1)Uşaqlıq illəri! Hər bir insanın ömründə ən təmiz, ən qayğısız günlər sən 

deyilmisən?  

2)Ey torpağa, suya can verən, həyat verən yaz çağı! (Mir Cəlal)və 

s.Məlum məsələdir ki, xitablar ismin adlıq halında işlənir və strukturetibarilə 

mübtədaya bənzəyir. Prof. Y.Seyidov xitablardan bəhs edərkən onları 

quruluşuna görə sadə və mürəkkəb xitablara ayırmışdır. 

Sadə xitablar, əsasən, sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlərlə, mürəkkəb 

xitablar isə söz birləşmələri və tərkiblərlə ifadə edilir. Lakin elmi ədəbiyyatda 

bəzən quruluşca xitabları geniş və müxtəsər xitablara bölürlər. Həmin 

mənbələrdə bu fikir söylənsə də, izahat verilməmişdir.  

Lakin müxtəsər xitablar bir sözdən də, ismi və ya feili birləşmələrdən 

də ibarət ola bilər.Əgər onlar tərəflərinə ayrıla bilmirsə, bir cümlə üzvü 

funksiyasında çıxış edirsə, xitab kimi də tərəflərinə parçalanmayacaq. Məsələn; 

Odlar yurdu, tarix boyu hücumlara məruz qaldın – cümləsində “Odlar yurdu” 

müxtəsər xitabdır. Lakin; 

Ey qanad açıb göylərə uçan xəyalım, nə qədər azadsınız  - cümləsində 

isə xitabın (xəyalım) təyinedici tərəfi vardır. Yəni həmin tərkibdə təyin və təyin 

olunan (şərti olaraq xitabın mübtədası kimi) vardır. Bu cür xitablar geniş xitab 

adlanır. 

Nidaların “ay, ey, hey” çağırış nidaları ilə işlənərkən onlara həmin nidalar 

vasitəsilə çağırış, müraciət intonasiyası verildiyini prof. Y.Seyidov diqqətə 
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çatdırmışdır. Eyni zamanda çağırış, müraciət bildirən xitablara çağırış 

nidalarının artırılması təbiidir, xitabların semantikasından, əsas funksiyasından 

irəli gələn xüsusiyyətdir. 

 Bəzi hallarda bədii mətnlərdə nidalar müxtəlif üslubi funksiyaları yerinə 

yetirmək üçün də xitablara artırıla bilər: 

1) Ah, dostum, nə yaxşı ki gəldin. 

3) Ah, yaralanmış vətən! Ah, yazıq vətən!(Mirzə Cəlil). 

 Verilmiş nümunələrdən birincisində “ah”nidası xitaba qoşularaq sevinc 

hissini ifadə edirsə, ikinci nümunədə kədər, təəssüf,həyəcan hisslərini ifadə 

etməyə xidmət edir.  

Bədii mühitdə biz bir çox hallarda təkrarlanan xitablara rast gəlirik. Bu 

zaman birinci-təyin edən tərəf dəyişmir, ikinci komponent–xitab dəyişir. Bu 

cəhəti “xitabların adi təkrarlanması deyil, xitabların həmcinsləşməsi” 

adlandırırlar. 

Bədii əsərlərdə obrazlılığa, akspressivliyə xidmət edən xitablar işlənir ki, 

onlar “bədii xitablar” adlandırılır. 

2.Ara sözlər.     

Danışanın öz ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirən sözlər ara 

sözlərdir. Bu tərifi Y.Seyidov da qəbul etmişdir. Alimin fikrincə, “ara sözlər 

danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirir. Məsələn; 

1.Şübhəsiz, müharibə Azərbaycan xalqının  qələbəsilə qurtaracaqdır.  

2. Hayıf ki, namərd qonşunun fitnəsini vaxtında bilməmişik. 

3. Əlbəttə, “Molla Nəsrəddin” tək bir adamın gücü ilə çıxmamışdır və s. 

Müəllif göstərir ki, “ara sözlər ya ayrı-ayrı sözlər, ya söz birləşmələri, ya 

da cümlə şəklində olur. Formasından asılı olmayaraq hamısı ara sözlər adlanır”. 

a) Söz formasında  olan ara sözlər: 

1. Təəssüf ki, Səməd çox tez – 50 yaşında, yaradıcılığının kamil və  

qaynar dövründə dünyadan getdi (M.İbrahimov). 

2. Təbii ki, hər bir sənətkarın şəxsi həyatı, tərbiyəsi, keçdiyi yol, 

xasiyyəti və mənəvi aləmi onun əsərlərində müəyyən iz buraxır (M.İbrahimov). 

b) Söz birləşməsi formasında olan ara sözlər: 

1. Tədqiqatçılar, haqlı olaraq, qeyd edirlər ki, Nizami dağınıq, 

ziddiyyətli əhvalatlardan kamil, bitkin sənət əsəri, ölməz məhəbbət dastanı 

yaratmışdır (M.İ.). 

2. Bilirsən, Vidadi, sözün doğrusu, 

    Olmaq istəmirəm vicdan oğrusu (S.V.) 

c) Cümlə formasında olan ara sözlər: 

1. İndi, necə deyərlər, hər fırıldaq kəndlinin başındadır (M.Cəlal). 

2. Görünür, ermənilər bilmirlər ki, Azərbaycan xalqı mehriban, 

hörmətcil olduğu qədər də qəzəbli və qoçaqdır. Və s. 
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Y.Seyidov ara sözlərin ifadə vasitələrini aşağıdakı şəkildə 

qruplaşdırmışdır: 

I. Müxtəlif nitq hissələrinə aid olan sözlər. Bunlar da, əsasən, 

aşağıda göstərilənlərdir:  

a) Modal sözlərlə ifadə edilən ara sözlər;  

1. Sanki dağlar dilə gəldi, yer yerindən oynadı. 

2. Ana düşündü,bəlkə, qəlbinə dəydim onun, 

Bəlkə də, bir dərdi var qəlbində poçtalyonun(S.Rüstəm). 

b) İsimlərlə ifadə edilən ara sözlər: 

1.Xülasə,bu məsələ də kəndlinin xeyrinə həll olundu.  

2. Məsələn, “Qan içində” əsərinindigər adı “İki od arasında” 

adlanır. 

c) Sifətlə ifadə edilən ara sğzlər:  

1. Yaxşı ki,dünyada yaxşılar vardır. 

2. Şübhəsiz ki, Qədir bu məsələlərdən xəbərsizdir.(M.Cəlal). 

ç) Sayla ifadə edilən ara sözlər:  

1.Birincisi, sən hər şeyi boynuna götürməlisən.  

2.İkincisi,söz yayın ki, kolxozun malını yeyib-dağıdıb, hər şeyi inkar 

edir (M.İbrahimov).  

d) Əvəzliklərlə ifadə edilən ara sözlər:  

1.Məncə, hər millətin öz taleyi, hər torpağın öz nəfəsi var (S.Vurğun). 

2. Səncə,bu dünyanın halı necə olacaq?  

e) Feillərlə ifadə edilən ara sözlər:  

_Görünür, günəşə iştahan vardır, Günəşdən gizlənən yarasalardır 

(S.Vurğun). 

II. Söz birləşmələri ilə ifadə edilən ara sözlər: Məsələn; 

1.Sənin fikrincə, ölkənin gələcəyi üçün görülən işlər kifayət edirmi? 

2. Y.Seyidovun fikrincə, üçüncü növ ismi birləşmələrin tərəfləri  arasına 

istənilən qədər söz artırmaq mümkündür. 

III.Cümlələrlə ifadə edilən ara sözlər:  

Mənə elə gəlir ki, gözəl günlərimiz hələ qabaqdadır. 

Bizim fikrimizcə, son nümunədə “mənə elə gəlir ki” komponenti mübtəda 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsi funksiyasındadır. Onu ara 

söz deyil, ara cümlə adlandırmaq daha doğrudur.  

     “Deyəsən”, “sən demə”, “necə deyərlər”, “qəribədir”, “görünür” tipli 

ifadələr isə, həqiqətən də, fikir bitkinliyi olduğu üçün cümlə strukturlu ara 

sözlərdir.  

Ara sözlərin cümlənin formalaşmasında mövqeyi, mahiyyəti, yeri və 

onlarda durğu işarələrinin işlənməsi məsələsi ilə əlaqədar fikirlər söyləmişlər: 

“Ara sözlər,əsasən, cümlənin əvvəlində, bəzən də ortada və sonda işlənir” 

Nümunələrə diqqət yetirək:  
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a)Cümlənin əvvəlində işlənən ara sözlər. 

1. Əlbəttə,olanlardan elə nəticə çıxarmalıyıq ki, hər zaman milli 

dildən, xalq danışıq dilindən istifadə etmək lazımdır. 

2. Əksinə,ədəbi dilimizin xalq dili hesabına zənginləşdirilməsi daha 

doğrudur. 

b) cümlənn ortasında işlənən ara sözlər. 

1. Kür qırağının əcəb seyrəngahı var. 

    Yaşılbaş sonası, hayıf ki, yoxdur. (M.P.V.) 

2.Qobustan qaya rəsmlərindəki Günəş təsvirləri, bəlkə də,dünyanın ən 

qədim günəş təsvirlərindən biridir.  

c) cümlənin sonunda işlənən ara sözlər.  

1. Göstərdiyin hünər, yaratdığın iş haqdan qüvvət alır, əlbəttə 

(Ə.Cəmil). 

2. İyirmi birinci əsr daha qüksək tərəqqi əsri olacaqdır, şübhəsiz! 

3. Bu gündən mənə qurtuluş yoxdur, demək?(Ə.Cəmil). 

Göstərilən nümunələrdən və elmi-nəzəri ədəbiyyatdan məlum olurki, 

ara sözlərin cümlənin digər üzvləri ilə heç bir qrammatik əlaqəsi, bağlılığı 

olmur. Buna görə də digər sözlərdən vergüllə ayrılır. Cümlədən çıxarıldıqda 

cümlənin mənası pozulmur, yalnız münasibət bir qədər zəifləmiş olur. 

Bir çox hallarda tədris prosesində gənc müəllimlər, tələbə və şagirdlər 

ara sözlərlə modal sözləri qarışdırırlar. Ara söz funksiyasında çıxış edən 

sözlərin hamısı modal söz hesab edilir. Lakin bu, doğru deyil.Nəzərə almaq 

lazımdır ki, digər cümlə üzvləri müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə edildiyi kimi, 

ara sözlərin  də fərqli ifadə vasitələri vardır. Bu cəhətdən ara sözlərin əsas ifadə 

vasitəsi modal sözlər olsa da, digər nitq hissələri də ara söz qismində çıxış edə 

bilir. Bu zaman morfoloji baxımdan onlar modal sözə çevrilmir. Bir neçə 

nümunəyə baxaq; 

1)Görünür, günəşə iştahan vardır, 

Günəşdən gizlənən yarasalardır (S.Vurğun)- cümləsində “görünür”sözü 

ara sözdür, eyni zamanda feildir və bu cəhət dəyişmir. 

Sintaksis məsələləri ilə dərindən məşğul olan Y.Seyidov modal söz-ara 

söz paralelliyinə diqqəti çəkmiş, bunu sintaksisin ciddi problemi adlandırmışdır. 

Biz belə düşünürük ki, həminproblemin izahında kontekstual mövqedən, mətn 

müstəvisində məsələyə yanaşmaq ən doğru yol ola bilər.Dəmir, yun, taxta, 

qızıl, gümüş və s. tipli isimlər vardır ki, onlar hər hansı bir ismin əvvəlində 

işlənərək, onların hazırlandığı materialın adını bildirir: adyektivləşir-sifətləşir. 

Məsələn; 

1. Nənəsi Samirə yun corab toxudu.  

        2. Yeni binada bütün mənzillərə dəmir qapı qoydular. 

        3. Uşaq əlindəki taxta qaşıqları bir-birinə vurur, onun ahəngi altında 

oynayırdı. 
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      Verilmiş cümlələrdə işlənmiş “yun, dəmir, taxta” sözləri morfoloji cəhətdən 

isim olsa da, atributivləşərək sintaktik cəhətdən təyin funksiyasını daşıyır.Bu 

üsulla digər nitq hissələrinin cümlədə, mətndə funksional cəhətdən dəyişməsi 

məsələsini də həll etmək mümkündür.Buraya sifət, say, feili sifət və s. 

isimləşməsi-substantivləşməsiproses- ləri də aid edilə bilər. Nümunələrə baxaq; 

        1.Gözəllər içrə sən ey aşikarə bir dənəsən. 

         Gözəllərin gözüsən, Zülfü qarə bir dənəsən (xalq mahnısı). 

         2.Bugünkü dərsimizdə sürünənlərdən bəhs edəcəyik   

3.Onuncularbu il bizim ümidlərimizi doğrultdular.  

Verilmiş cümlələrdə işlənən “gözəllər, sürünənlər, onuncular” sözləri sifət, feili 

sifət və saydır ki, substantivləşmə nəticəsində III növ ismi birləşmənin birinci 

tərəfinə çevrilmiş sifət (gözəllər), cümlənin yer zərfliyi (1 cümlədə) olmuş; 

digər nümunədə isə (2-ci cümlədə)feili sifəttamamlıq; üçüncü cümlədə isə sıra 

sayı mübtəda funksiyasını yerinə yetirmişdir. 

Deməli, belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, istər adyektivləşmə, istər 

substantivləşmə, adverbiallaşma, atributivləşmə və s. kimi proseslər, yəni 

sözlərin ikili xarakterə mənsub olması yalnız kontekstual mühitdən-mətndən 

asılı olan bir linqvistik prosesdir. 

 

3.Əlavə sözlər və əlavə cümlələr  

Azərbaycan dilçiliyinin morfologiya, sintaksis, üslubiyyat, ədəbi dil sahələri 

istiqamətində dərin araşdırmalar aparmış, dərin elmi-nəzəri fikirlər söyləmiş 

alimlərimizin fikirləri həm Azərbaycan, həm də türkologiya üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

 İlk dəfə Y.Seyidov 2000-ci ildə (Bakı) “Azərbaycan ədəbi dilində əlavə 

sözlər və əlavə cümlələr” adlı tədqiqat əsəri yazmış və bu əsərlə əlavə cümlələr, 

əlavə sözlərlə bağlı ilk kamil əsər meydana gəlmişdir. Həmin əsərdə əlavə söz 

və cümlələrə dair fikirlər linqvistik cəhətdən ümumiləşdirilərək təqdim 

edilmişdir, müəyyən qədər problemin həllinə izahat verilmiş, onların digər dil 

hadisələri ilə oxşar, fərqli xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirilmişdir. Buraya 

aşağıdakılar daxildir: əlavə sözlər və əlavələr; ara sözlər və mətni təşkil edən 

digər qrammatik konstruksiyalar (qoşulma konstruksiyalar, remarkalar, ricətlər 

və s.). 

Tədqiqatçı alim sadaladığımız sintaktik dil vahidlərinin Azərbaycan ədəbi 

dilində inkişaf tarixini, işlənmə xüsusiyyətlərini izləmiş, bu inkişafın tarixi 

xülasəsini təqdim etmişdir. Əldə edilən əsas nəticə bundan ibarət olmuşdur ki, 

əlavə sözlər və əlavə cümlələr nitqin hissələri arasına, cümlələrin hissələri 

arasına artırılmış əlavə konstruksiyalardır. Nitqin digər sözləri, cümlələri ilə 

əlaqədə olur. 

Məlumdur ki, əlavə sözlər mənsub olduğu mətnlə semantik və qrammatik 

cəhətdən əlaqədə olmasa, mətndə anlaşılmazlıq yarana bilər. Sintaktik 
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bütövlərin tamlığı pozular. Qeyd etdiyimiz kitabda alim əlavə konstruksiyaların 

nitqdə mövqeyi, struktur-qrammatik xüsusiyyətləri haqqında geniş şərh 

vermişdir. 

Y.Seyidovun sintaktik əlaqələrlə bağlı özünəməxsus fikirləri olmuşdurki, 

həmin fikirlər Azərbaycan dilinin sintaksisinin inkişafında önəmli rola malikdir. 

 

AKTUALLIQ:  

Bəzən tədris prosesində istər müəllimlər, istərsə də, şagird və tələbələr  

tərəfindən ara sözlərlə modal sözlər qarışdırılır. “Ara söz” rolunda çıxış edən 

sözlərin hamısını (ifadə vasitəsi kimi Ü.A.) modal söz hesab edirlər. Cümlə 

üzvləri müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunduğu kimi, ara sözlər də müxtəlif 

nitq hissələri ilə ifadə oluna bilir. Ara sözlərin əsas ifadə vasitəsi modal söz olsa 

da,  bəzən başqa nitq hissəsinə aid olan sözlər də ara söz kimi çıxış edə bilir. 

Dərsliklərdə ara sözlərin müxtəlif sözlər və söz birləşmələri ilə ifadə olunması, 

onların hər birinin modal söz olduğunu söyləməyə əsas vermir. Cümlə üzvləri 

ilə əlaqəsi olmayan sözlərin müəyyənləşdirilməsi iləəlaqədar fikirlərin 

ümumiləşdirilməsi kimi məsələlər mövzunu aktuallaşdırır. 

 

TƏDQİQAT İŞİNİN METODLARI: 

Məqalənin tədqiqi zamanı müqayisəli-qarşılaşdırma, müşahidə, kontekst təhlil 

və s. metodlardan istifadə olunmuşdur. 

 

NƏTİCƏ: 

Azərbaycan dilçiliyində sintaktik tədqiqatların araşdırılması nəticəsində, 

alimlərin sintaksis nəzəriyyələri məsələləri ilə bağlı irəli sürdükləri mülahizələri 

tədqiq etdikdən sonra cümlə üzvləri olmayan sözlər haqqında aşağıdakı 

nəticələr əldə edilmişdir: 

 -Azərbaycan dilçiliyində ara sözlərin hüdudları müəyyənləşdirilmiş, onların 

ifadə vasitələri: söz, söz birləşmələri və cümlələr şəklində olduğu təsdiq 

edilmişdir, lakin onların hamısı modal söz deyil; 

 -həm cümlə üzvləri olan, həm də cümlə üzvləri olmayan sözlər və söz 

qrupları haqqındakı fikirlər dəqiqləşdirilməli və ümumiləşdirilməlidir; 

 -köməkçi nitq hissələrinin, ara sözlər və modal sözlərin fərqləndirilməsi 

sahəsində mülahizələr tədris prosesində mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 

dəqiqləşməlidir; 

 -substantivləşmə, adyetivləşmə, adverbiallaşma və s. proseslər nitq 

hissələrində keçid prosesi adlandırılsa da, keçid deyil, kontekstual    şəraitin 

yaratdığı funksional-sintaksis prosesdir; 

 -əlavə cümlələr, əlavə sözlər cümlənin hissələri arasında artırılmış əlavə 

konstruksiyalardır. Cümlənin digər üzvləri ilə sintaktik əlaqədə olmur, yalnız 

semantik əlaqə özünü göstərir; 
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 -həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələrinə məxsus olan sözlər aktualizator 

vəzifəsində çıxış edə bilər; 

 -çağdaş Azərbaycan dilşiliyində struktur-sintaksis problemlərinin həlli ilə 

bağlı tədqiqatlar davam edir və konkret fikirlər formalaşmaqdadır. 

 

ƏDƏBİYYAT: 

1.Adilov M. Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar. Bakı. Elm. 1974 

2.Алиев У.В. Синтаксис карачаево-балкарского языка. Москва. 1972 

3.Байлыев Х. Туркмен дилинин грамматикасы. Синтаксис. Ашгабат. 1955 

4.Balakaev M.B. Современной казахский язык. Синтаксис. Алма-Ата. 1959 

5.Cavadov Ə.M. Xitab. Müasir Azərbaycan dili. II cild. Sintaksis. Bakı. 1981 

6.Dəmirçizadə Ə.M. Müasir Azərbaycan dili . Cümlə üzvləri. Bakı. 1947 

7.Hüseynzadə M. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. Bakı. 1959 

8.Kazımov Q.Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı. 2010 

9.Müasir Azərbaycan dili. Bakı. 1972 

10.Orucova Ş.Ə. Xitab. Oğuz qrupu türk dillərinin qrammatikası. III cild. 

Sintaksis. Bakı. 2004 

11.Руднев А.Г. Синтаксис русского языка. Москва. 1968 

12.Seyidov Y.M. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı.1959 

13.Şirəliyev M.; Hüseynzadə M. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Dərslik. 

Bakı.1949 

zadə Z. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi. Bakı. 1960 

15.Тюркское языкознание. Ташкент. 1985. II т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Linqvistika problemləri. Cild 1, №2, 2020, s.174-181 
 

174 

 

FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN QRAMMATİK SEMANTİKASINDA 

BAĞLAYICILARIN ROLU 

 

Ramilə Orucova   

                                             ADPU-nun doktorantı                                                                                                         

mail:orujova.r@mail.ru 

tel.:0516717572 

 

XÜLASƏ 

 

Dilimizdə əsasən zərflər və bir sıra başqa sözlər hesabına sayca çoxalan 

bağlayıcılar cümlələr və sözlər arasında sintaktik əlaqə yaradan, mikromətni 

bütövləşdirməkdə xüsusi rola malik olan, leksik məna daşımayan nitq 

vahidləridir. 

Bu nitq vahidlərinin əksəriyyəti təkcə sintaktik bağlılığı yaratmır, eyni 

zamanda onu üzə çıxarır və mətnin qrammatik semantikasını da konkretləş-

dirir.Bağlayıcıların köməyi ilə cümlədə sintaktik əlaqənin tabesizlik və tabelilik 

növləri diferensiallaşır. Bağlayıcı bağladığı cümlələr və ya onların üzvləri 

arasında müxtəlif dərəcədə semantik münasibətlərin aşkar olunmasına güclü 

imkan yaradır. Buda bağlayıcının qrammatik semantikasından irəli gəlir. Bu 

köməkçi nitq hissəsinin yaratdığı sintaktik konstruksiyadaheç bir morfoloji 

göstərici işlənmir, yaranmış sintaktik konstruksiyanın ayrıca elementi olmaqla 

tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında birləşdirmə, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, 

qarşılaşdırma, bölüşdürmə, qoşulma kimi qrammatik  əlaqələr yaradır. Tabesiz-

lik və tabelilik əlaqəsi yaratmaq bağlayıcıların əsas funksiyasıdır ki, bütün 

bunlar  folklor mətnlərində də intensiv şəkildə müşahidə olunur. Folklor 

mətnlərində olduqca işlək bir səviyyədə olan bağlayıcılarda qrammatik 

semantika məsələsi Azərbaycan dilçiliyində demək olar ki, tədqiq edilməmişdir. 

Məqalədə folklor mətnləri əsasında bağlayıcıların funksional-semantik xüsusiy-

yətlərinə aydınlıq gətirilir, tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləriarasında 

özünü göstərən məna əlaqələri zəngin nümunələrlə şərh edilir. 

Açar sözlər: əlaqə, məna, köməkçi nitq hissələri, bağlayıcı, mətn, 

tabesiz, tabeli 

 

THE ROLE OF CONJUNCTIONS IN THE GRAMMATICAL 

SEMANTICS OF FOLKLORE TEXTS 

 

ABSTRACT 

In our language, conjunctions  increasing in number at the expense 

mainly adverbs and a number of other words, are units of speech that    create a 
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syntactic connection between sentences and words, have a specific role to 

combine microtexts,  has no lexical meaning. 

Most of these parts of speech create not only a syntactic connection, at 

the same time they reveal it and concretize the grammatical semantics of the 

text. With the help of conjunctions, the coordinational and conformational types 

of syntactic connection differentiates in the sentence. The conjunction  creates a 

strong opportunity  to the detection of semantic relations to varying degrees 

between connecting sentences or between their members by it. This ensues 

from the grammatical semantics of the conjunction. In the syntactic 

construction created by this structural part of speech no morphological indicator 

is processed, being a separate element of the resulting syntactic construction, it 

creates grammatical connections such as coordinating, causative-consecutive, 

explanation, adversative, distributive, connecting between compound sentences. 

The creation of a coordinational and conformational connection is the main 

function of conjunctions,  all these are intensively observed in folklore texts as 

well. The issue of grammatical semantics in the unions, which are quite used in 

folklore texts, in Azerbaijani linguistics, one might say, has not been studied. İn 

the article the functional-semantic features of conjunctions are clarified on the 

basis of folklore texts, the semantic connections between the components of  

compound sentences are explained by numerous examples.  

Key words: contact, meaning, structural parts of speech, conjunction, 

text, coordinational, conformational 

 

РОЛЬ СОЮЗОВ В ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ  

ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ 

 

РЕЗЮМЕ 

Союзы, число которых в нашем языке увеличилось в основном за 

счет наречий и ряда других слов, являются частью речи, не имеющей 

лексического значения, они создают синтаксическую связь между 

предложениями и словами, имеют специфическую роль объединении 

микротекстов.  

Большинство этих частей речи создают не только синтаксическую 

связь, они выявляют ее и конкретизруют грамматическую семантику 

текста. С помощью союзов в предложении дифференцируют подчини-

тельную и сочинительную виды синтаксической связи. Союз создает 

благоприятные условия для выявления семантического отношения на 

различном уровне между соединенными предложениями и его членами. 

Это тоже связано с грамматической семантикой союза. В синтаксической 

конструкции, созданной этой вспомогательной частью речи, не ис-

пользуется никакой морфологический показатель, в качестве отдельного 
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элемента возникшей синтаксической конструкции он создает между 

сложносочиненными предложениями такие грамматические связи как 

соединительная, причинно-следственная, пояснительная, сравнительная, 

разделительная, объединяющая. Создание подчинительной и 

сочинительной связи является основной функцией союзов, это все 

интенсивно наблюдается в фольклорных текстах. Вопрос грамматической 

семантики в союзах, которые достаточно употребляемы в фольклорных 

текстах, в азербайджанском языковедении, можно сказать, не изучен. В 

статье освещается вопрос функциональносемантических свойств союзов, 

смысловые связи между компонентами сложносочиненных предложений 

объясняются разнообразными примерами. 

Ключевые слова: связь, смысл, второстепенные члены пред-

ложения, союз, текст, сочинительный, подчинительный. 

 

ANNOTASİYA 

Bağlayıcı sintaktik konstruksiyada heç bir formal göstəricisi, yəni mor-

femlə bağlanmır, yaranmış sintaktik konstruksiyanın ayrıca elementi olmaqla 

bərabər özünün formal müstəqilliyini saxlayır ki, bu da bağlayıcının qrammatik 

xüsusiyyətindən irəli gəlir və onu bağlayıcı sözlərdən fərqləndirir. Folklor 

mətnləri əsasında bağlayıcıların qrammatik xüsusiyyətləri kimi mühüm 

məsələlər məqalədə təhlil edilir. 

 

GİRİŞ 

Yanaşma bucağından asılı olaraq hər hansı mətndə ifadə olunan 

mənanın bu və ya digər tərəfi qabardılarkən, mətnin qrammatik semantikası 

tədqiq edilərkən köməkçi nitq hissələrinin də sintaktik bütövləri təşkil edən 

cümlələr arasında hansı məna əlaqələri yaratması məsələsindən yan keçmək 

olmaz. Çünki ayrı-ayrı köməkçi nitq hissələrinin daxili məna strukturu mətnin 

komponentləri fonunda şərh edilməli, köməkçi sözlərin qrammatik semantikası 

meydana çıxarılmalıdır. Sintaktik bütövlərin semantik strukturunda və onları 

təşkil edən cümlələr arasında müxtəlif məna əlaqələri özünü göstərir. Folklor 

mətnlərində intensiv şəkildə işlənən tabesiz mürəkkəb cümlələrin kompo-

nentləri arasında özünü göstərən bu əlaqələri ənənəvi qrammatika kitablarında 

olduğu kimi aşağıdakı şəkildə qruplaşdıra bilərik: 

1) Birləşdirmə əlaqəsi; 

2) Səbəb-nəticə əlaqəsi; 

3) Aydınlaşdırma əlaqəsi; 

4) Qarşılaşdırma əlaqəsi; 

5) Bölüşdürmə əlaqəsi; 

6) Qoşulma əlaqəsi. 
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Folklor mətnlərində olduqca işlək bir vəziyyətdə olan tabesiz 

mürəkkəbcümlələrin tərkib hissələrinin əlaqələndirən əsas qrammatik vasitə 

bağlayıcılardır. 

1)Birləşdirmə əlaqəsinin qrammatik semantikası. Tabesiz mürəkkəb 

cümlənin tərkib hissələrinin əlaqələndirilməsində birləşdirmə qrupundan olan 

və, həm, həm də, da, də, nə, nə də bağlayıcıları olduqca mühüm rola malikdir. 

Bu bağlayıcılar folklor mətnlərində tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibində 

işlənərək zaman əlaqəsi yaradır. Zaman əlaqəsi o deməkdir ki, “...tabesiz 

mürəkkəb cümlələrin bir qismində eyni cinslimüxtəlif fakt və hadisələr 

sadalanır, onların eyni zaman ərzində, vahid zamandaxilində baş verdiyi (və ya 

baş vermədiyi) ifadə olunur. “Müşahidələrimiz göstərir ki, bu prosesdə və 

bağlayıcısı tərkib hissələrin əvvəlində işlənir. Məsələn: Onlar qollarını qulac 

kimi açdılar və bir- birinin boynuna sarıldılar (3,468); Əhməd kişi nə varlı 

idi, nə də kasıb.(4,144); Xıdır da ailəqurmuşdu, dülgər dəevlənmişdi (4,144); 

Həm inandılar, həm də inanmadılar (4,158) və s. 

Tapmacalar, bayatılar, atalar sözləri və məsəllər arasında da bu cür 

cümlələrolduqca çoxdur. Məsələn: Nə nəqqaşam, rəngim var, Nə nəccaram 

taxtım var, Nədəyirmançıyam, unum var.(5,66); Əzizim, nə bağışlar, Dost 

dosta nə bağışlar? Başım cəllad əlində, nə kəsər, nə bağışlar (3,82); Gözlərini 

dik gözünə, Nə mən dinim, nə sən, dilbər! (6,45) və s.  

2)Səbəb-nəticə əlaqəsinin qrammatik semantikası. Folklor mətnlərində 

müşahidəolunan mənaəlaqələrindən biri də səbəb-nəticə əlaqəsidir.Tabesiz 

mürəkkəb cümlənin komponentlərindən biri səbəbi, digəri isə nəticəni bildirir 

və bu tip tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrinin əlaqələndirməküçünvə 

bağlayıcısından istifadə edilir. Məsələn: Qaçaq Səfəralı elindən-obasından 

ayrılmağı, elə bil, indicə xatırladı və gözləri yaşardı (7,501);Pristav tüfəngi 

yerə qoydu və mən bir balaca sakitləşdim(7,403) və s. 

Göründüyü kimi, bu tip tabesiz mürəkkəb cümlələrlə ardıcıl 

birləşdirməəlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında bir yaxınlıq müşahidə 

olunur. Birincinümunədə dastan qəhrəmanının elini-obasını xatırlama momenti 

ilə gözlərininyaşarması ardıcıl bir şəkildə baş verir. İkinci nümunədə isə pristav 

tüfəngi yerəqoyandan sonra personajın həyəcanı bir balaca səngiyir və hadisələr 

ardıcıl olaraqcərəyan edir. Bu cümlələrdə ardıcıl baş verən hadisələr ifadə edilsə 

də, səbəb-nəticə semantikası da güclüdür və bu əlaqəni yaradan və 

bağlayıcısıdır. Bu cürcümlələri intonasiyanın köməyi ilə də qurmaq olar, 

bağlayıcısız da işlətməkmümkündür. Eyni zamanda bu cür cümlələrdə istər 

səbəb-nəticəni, istərsə dəardıcıllıq mənalarını cümlələrin məzmunu ilə 

müəyyənləşdirmək olar.Yuxarıdacümlələrin birincisinin məzmunundan belə 

məlum olur ki, elindən-obasından ayrı düşən Səfəralı onu xatırlayır (səbəb) və 

buna görə də gözləri yaşarır (nəticə). İkinci cümlənin məzmunundan belə 
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məlum olur ki, pristav tüfəngi yerə qoyduğuna görə (səbəb), personaj sakitləşir 

(nəticə). 

Təhlilə cəlb etdiyimiz bu cümlələrin birincisində iki hadisə ifadə 

olunur: 1) Qaçaq Səfəralının elini-obasını xatırlaması; 2) gözlərinin yaşarması. 

Bu cümlədə birinci tərkib hissədə ifadə edilən hadisə, ikinci tərkib hissədəki 

hadisənin baş verməsinə səbəb olmuşdur (Qaçaq Səfəralının elini-obasını 

xatırlaması istər- istəməz onun gözlərinin yaşarmasına səbəb olmuşdur). İkinci 

cümlədə də iki hadisə ifadə olunur: 1) Pristavın tüfəngi yerə qoyması; 2) 

personajın sakitləşməsi. 

Qeyd etməliyik ki, bu cümlələrin birinci tərkib hissələrinin əvvəlinə 

görə bağlayıcısını da əlavə etmək olar ki, bu halda da səbəb-nəticə əlaqəli 

tabesiz mürəkkəb cümlələr qurula bilər. 

Ümumiyyətlə, mətləbdən uzaqlaşmadan və qısaca olaraq deyə bilərik 

ki, nəzərdən keçirdiyimiz bu cümlələrin hər ikisi həm səbəb-nəticə əlaqəli, həm 

də ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdir. Bu cümlələri ona görə 

ardıcıllıq əlaqəli tabesiz cümlələr də hesab edir ki, bu cümlələrə sonrasözünü 

də əlavə etmək mümkündür: Qaçaq Səfəralı elindən-obasından ayrılmağı, elə 

bil, indicə xatırlayandan sonra gözləri yaşardı; Pristav tüfəngi yerə qoyandan 

sonra mən bir balaca sakitləşdim. Bunlardan əlavə, bu cümlələrin ardıcıllıq 

əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr də olduğunu sübut etmək üçün ardıcıl 

birləşdirmədə sadalama yolu ilə tərkib hissələrin sayını artırmaq da olar: Qaçaq 

Səfəralı elindən-obasından ayrılmağı, elə bil, indicə xatırladı (yadına saldı, 

düşündü, gözləri önünə gətirdi, xəyalına gətirdi və s.) və gözləri yaşardı. Bu 

əməliyyatı ikinci cümlədə də aparmaqmümkündür. 

3)Aydınlaşdırma əlaqəsinin qrammatik semantikası. Folklor mətnlə-

rində tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasında aydınlaşdırma 

əlaqəsi də intensiv şəkildə müşahidə olunur. Təhlil göstərir ki, bu cür mətnlərin 

ikinci komponentində yənibağlayıcısındandaha çox istifadə edilmişdir. 

Məsələn: Qurban vəfat eləyənnən sonra aşıxlıxeləmədi, yəni onun vəfatınnan 

sora toylara getmədi (8,472); O,növbəti havanı oxuya bilmədi, yəni səsi 

tutulmuşdu (8,473 və s. Bu cümlələrdə sanki səbəb-nəticə əlaqəsinə yaxın 

semantik çalarlar var və buna baxmayaraq yəni bağlayıcısı tabesiz mürəkkəb 

cümlənin komponentləri arasındakı aydınlaşdırmaəlaqəsini aktuallaşdırmışdır. 

Hər iki sintaktik bütövün əvvəlində ümumiləşdiricicümlələr işlənmiş və sonrakı 

tərkibləri yənisözü bir-birinə bağlamışdır. Birinci cümlədə “Qurban vəfat 

eliyənnən sonra aşıxlıx eləmədi” - ümumiləşdirici tərkib əvvəldə (O, növbəti 

havanı oxuya bilmədi), aydınlaşdırma əlaqəsi ondan sonra (yəni səsi 

tutulmuşdu) işlənərək ifadə edilən fikrin aydın təfərrüatınıformalaşdırmışdır.

 4) Qarşılaşdırma əlaqəsinin qrammatik semantikası.Folklor mətnlə-

rinin qrammatik semantikası olduqca zəngin, çoxcəhətli və rəngarəngdir və 

qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrində ifadə 
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olunan semantik çalarların mətn mühitindəki şərhi olduqca vacib 

məsələlərdəndir. “Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib 

hissələrində ifadə olunan iş və hadisələr ya bir-birilə ziddiyyət təşkil edir, yaxud 

da sadəcə olaraq müqayisə edilir və fərqləndirilir. Tabesiz mürəkkəb cümlənin 

bu növü də qapalı sıralı olub, iki tərkib hissənin birləşməsi yolu ilə əmələ 

gəlir”(9,296). Folklor mətnlərində qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb 

cümlələr də sayca çoxluq təşkil edir və bu növ cümlələrin tərkib hissələri digər 

vasitələrlə yanaşı amma, ancaq, lakin, fəqətqarşılaşdırma bağlayıcılarının 

köməyi ilə əlaqələndirilir.Məsələn: Aşıq Ələsgər yatağına uzandı, amma 

yatmadı, evin fikrini eləyirdi (8,319); Nağı salam verdi, ayaq tərəfdə bir yerdə 

əyləşdi, ancaq Aşıq Ələsgər düz baş tərəfə adladı (8, 331); - Aşıq Əsədullah, 

siz bir bayatı ilə mənimşəyirdimi bağlayırsınız, amma bilin ki, bağlamaq elə 

olmur, belə olur (8, 342) və s. 

Göründüyü kimi, bu misalların hər birində bağlayıcılar ikinci 

komponentin əvvəlində işlənmişdir. Folklor mətnlərində komponentlər arasında 

amma, ancaq,lakin, fəqətbağlayıcılarının ziddiyyət yaratma funksiyasından 

danışanda ilk növbədə antonimlik yada düşür. Təhlilə cəlb etdiyimiz 

materiallarda qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib 

hissələrində ifadə olunan iş və hadisələr çox hallarda bir-biri ilə ziddiyyət təşkil 

edir ki, belə məqamlarda tərkib hissələrində çox zaman antonim söz və ifadələr 

işlənir. Məsələn: Anası oğlunun sözünə yenə də inanmadı, onu oğlu hesab 

eləmədi, amma bacısı onu Qəribə oxşadırdı (4,172);Buna görə də qazının 

yanında heç kəs nökər durmadı, ancaq qazıya nökər lazım idi (4,213); Hamı 

yedi doydu, ancaq kosa doymadı(4,215) və s. 

Birinci və ikinci cümlələrdə ziddiyyət çaları olsa da, onlar bir qədər 

zəifdir. Üçüncü cümlədə isə ziddiyyət çaları yüksəkdir, çünki birinci 

komponentdə işlənən doymaqfeili təsdiqdə, ikincisində isə inkarda işlənərək 

ziddiyyət çalarını real və tam bir şəkildə əks etdirmişdir. Bu baxımdan folklor 

mətnlərində qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismində 

tərkib hissələrin ifadə etdiyi fikirlər, iş və hadisələr tam şəkildə, bəzilərində isə 

natamam şəkildə ziddiyyət təşkil edir. 

Tam şəkildə ziddiyyət təşkil edənlərə aşağıdakıları nümunə göstərə 

bilərik:Heç bir şey eşitmədik, ancaq tilsim dağında nəysə bir bəni-adəm səsi 

gəlirdi (4,133); O, qışqırmaq istədi, ancaq səni çıxmadı. (4,99);Dünya malından 

hərşeyim var, ancaq züryətim yoxdu (4,124) və s. 

Natamam şəkildə ziddiyyət təşkil edənlərə aşağıdakıları nümunə 

göstərə bilərik:Qız qaça bilmədi, başladı yerdə yatmağa, ancaq əl altından şaha, 

atasına yazmışdı ki, məni ərə verdiyiniz oğlan mənə zülm edir (4,133); Yanağı 

al olsun, buxağı ətli, Firiştə şəkilli, pəri surətli, İstərsən şəhərli, istərsən kəndli, 

Ancaq nəcib olsun, qanı qan olsun (4,142) və s. 



 

Ramilə Orucova   
 

 180 

5) Bölüşdürmə əlaqəsinin qrammatik semantikası. Folklor 

mətnlərindəbölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr də geniş müşahidə 

olunur. Bu tipmikromətnlərin tərkib hissələr arasında semantik baxımdan 

bölüşdürmə mənasıgüclü olur və bu mənanınyaradılması üçün ya, ya da, gah, 

gah dabağlayıcılarından istifadə edilir.Məsələn:Məclisində mələk, pəri misallı, 

Otaqlarda ya xan, ya sultan olsun  (4,142);Gah ağladar, gah güldürər, Gah 

gözəlliyi bildirər, Axır Kərəmi öldürər, Əsli, qaşların, gözlərin (3,111);Gah 

gedirəm, gah gəlirəm bağçaya, Oyan, Əslim, üzdə xalım sevdiyim!. (3,149) və 

s. 

Folklor mətnlərində intensiv şəkildə müşahidə edilən bölüşdürmə 

əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə iki məna xüsusiyyəti özünü göstərir: 

a) Bu tip cümlələrin bəzilərində tərkib hissələrdəifadə olunan 

fikirlərin, iş və hadisələrin bir-birini əvəz etdiyi özünü göstərir. Belə məqamda 

bölüşdürmə əlaqəsinin bu növü gah, gah dabağlayıcılarının iştirakı ilə yaranır. 

Məsələn: O, yorulduğundan gah asta-asta gedir, gah da dincini almaq üçün 

dayanırdı (3,51);Gah yağış çisələyər,gah da duman-çiskin hər tərəfi bürüyürdü 

(3,52) və s. 

b) Bölüşdürmə əlaqəli komponentlərdə müxtəlif iş və hadisələr təqdim 

olunur, lakin həmin iş və hadisələrdən yalnız birincisinin mümkünlüyü öz 

ifadəsini  tapır ki, belə məqamlarda bu növ əlaqə ya, ya dabağlayıcılarının 

iştirakı iləformalaşır. Məsələn:Ya o məni öldürməlidir, ya da mən onu öldürüb 

canımı qurtarmalıyam (3,67);Ya sən döyüşdə iştirak etməlisən,ya da ki, mən 

səni görməmişəm (3,91) və s. 

6)Qoşulma əlaqəsinin qrammatik semantikası Folklor mətnlərində 

qoşulma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr demək olar ki, az-az hallarda 

müşahidə olunur. Təhlil göstərir ki, bu növ tabesiz mürəkkəb cümlələr dastan 

mətnlərində personajların təhkiyə nitqində özünügöstərir. Məsələn: Həmin gecə 

Kərəm yuxuya gedə bilmədi; Əsli də narahat idi (3,99); O, bu hadisəni çoxdan 

unutmuşdu; özünün də bu hadisəni unutmağa haqqı yox idi (3, 101) və s. 

İlk baxışda belə görünə bilər ki, bu cümlələrdə işlənən da, 

dəbağlayıcıları qüvvətləndirici ədatdır. Əslində isə bu belə deyil və cümlələrdə 

işlənən da, də-ni amma, ancaqbağlayıcıları ilə əvəz etməklə qoşulma əlaqəsini 

qarşılaşdırma əlaqəsilə asanlıqla çevirmək mümkündür. 

AKTUALLIQ: Folklor mətnlərində işlənən bağlayıcılarda qrammatik 

semantika məsələsi hələ lazımi səviyyədə tədqiq edilməmişdir. Bir qrup dilçilər 

qeyd edirlər ki, .... köməkçi nitq hissələrində , o cümlədən bağlayıcılarda 

semantika axtarmaq düzgün deyil. Başqa bir qrup dilçilər isə köməkçi nitq 

hissələrinə daxil edilən vahidləri leksik vahid hesab edir və onların da 

semantikasının olmasını qəbul edirlər. “(1,4). Folklor mətnlərinin yaranmasında 

bağlayıcıların qrammatik semantikasındakı rolu da demək olar ki, tədqiq 
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edilməmişdir. Məqalədə bağlayıcılara aid qrammatik semantika məsələləri 

qabarıq şəkildə aşkar olunur ki, bu da fikrimizcə, olduqca aktuallıq kəsb edir. 

METOD: Məqalədə təsvir metodu tətbiq edilmişdir. 

          NƏTİCƏ: Nəticə olaraq deyə bilərik ki, folklor mətnlərində sintaktik 

bütövlərin semantik strukturunda, məna mexanizmində və onları təşkil edən 

cümlələr arasında birləşdirmə, səbəb-nəticə, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma, 

bölüşdürmə və qoşulma əlaqələrinin formalaşdırılmasında köməkçi nitq 

hissələrinin rolu əvəzsizdir və folklor örnəklərinin qrammatik semantikasına 

təkan verən vasitələrdəndir. 
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XÜLASƏ 

Dünya dillərinin leksik sistemi, lüğət tərkibi, əsasən, iki tərkib hissəyə 

ayrılır. Bunlardan biri apelyativ leksika - ümumi sözlər, ikincisi isə onomastik 

leksika-xüsusi sözlərdir. Azərbaycanda onomastik leksikanın sistemli şəkildə, 

elmi-əsaslarla öyrənilməsinə XX əsrin ikinci yarısından başlanılmışdır. Xüsusi 

sözlərin də hər biri dil vahidi-söz  olduğuna görə maraqlı linqvistik, hətta 

mənsub olduğu xalqın həyatında mühüm rola malik olan ekstralinqvistik 

cəhətləri də əks etdirir. 

Dildə xüsusi sistem təşkil edən onomastikanın öyrənilməsi xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu, eyni zamanda çürəkkəb dil məsələsidir. A.Qurba-

novun fikrincə: “Onomastikada system onomastik dil hadisələri, cərgə və ifadə 

vasitələrinin cəmi” (1. s.16) deməkdir. Buraya eyni zamanda onomastik 

vahidlərin yaranması, inkişafı, dəyişməsi, ehtiva etdiyi bütün dil kateqoriyalar  

və s. məsələlər daxil edilə bilər.  

Dilçilikdə mövcud olan makro və mikrosistem anlayışı onomastikada da 

mövcuddur. A.Qurbanovuntəsnifatınaəsasən, onomastiksisteməyeddi system 

daxildir: 

1.Antroponimik sistem 2.Toponimik sistem 3.Hidronimiksistem 4. Zoonimik-

sistem 5. Etnonimik sistem 6.Kosmonimik sistem 7. Ktematonimik system. 

Göstərilənlərin hər biri ayrılıqda bir sistemdir. Lakin onları təşkil edən 

yarımsistemlər, mikrosistemlər də mövcuddur. A.Qurbanov onomastikada 

system və yarımsistemlərin, makro və mikrosistemlərin öz aralarındakı və digər 

sistemlərlə olan əlaqələrini müqayisə etmiş, geniş şəkildə təhlilə cəlb etmişdir. 

Ümumi şəkildə onomastik sistem deyərkən bütün növ onomastik vahidlər 

nəzərdə tutulur. Onomastik yarımsistem dedikdə isə yuxarıda göstərilən və 

yeddi qrupa daxil olan ayrı-ayrı qruplar nəzərdə tutulur. Burada sistem məsələsi 

bir qədər nisbi mahiyyət kəsb edir. Eyni zamanda biz antroponimiyanı sistem 

adlandırsaq, onun daxili növləri ad, soyad, təxəllüs, ləqəb, ayama, nisbə və s. 

yarımsistem və ya mikrisistem adlandırıla bilər. Bütövlükdə dil sistemləri 

arasında, eyni zamanda onomastik sistemlər arasında möhkəm daxili və xarici 

əlaqə mövcuddur. Bu cür əlaqə “onomastik sistem əlaqəsi” (1. s.17) adlanır. 

Eyni zamanda sistemlər və yarımsistemlər arasındakı sabitliyi pozan cəhətlərə 

də rast gəlinir. Zaman- zaman bu əlaqələr yox ola və dəyişə bilər. 
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“Onomastikanın hər bir yarımsistemi və ya mikrosistemi dilin ümumi 

leksik sistemi ilə dialektik  əlaqədədir, bunların da inkişafı onun qanunauy-

ğunluqlarından asılıdır” (1.s.17). 

Azərbaycanda onomalogiyanın bir elm kimi formalaşması, sistem və 

əlaqə problemləri, ümumiyyətlə, onomastikaya daxil olan bütün məsələlər prof. 

A.Qurbanov tərəfindən geniş şəkildə  işlənmiş, Azərbaycan Onomastik amək-

təbi yaradılmışdır. 

 

     Açar sözlər: Afad Qurbanov, onomastika,  system məsələsi, əlaqə problemi. 

 

АФАД ГУРБАНОВ И ВОПРОСЫ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЗОР: 

Лексическая система мировых языков, словарь, делится на две 

основные части. Один из них - апелляционный словарь - общие слова, а 

другой - ономастический словарь, относящийся к конкретному словарю. 

Систематическое, научно обоснованное изучение ономастической лексики 

в Азербайджане началось во второй половине ХХ века. Каждое из 

специальных слов интересно из-за того факта, что язык является единицей 

речи, и он также отражает внешние аспекты жизни, которые играют 

важную роль в жизни людей, которым он принадлежит. 

Особое значение имеет изучение ономастики, которые образуют 

особую систему в языке. Это также сложная языковая проблема. По 

словам А. Гурбанова: «Ономастическая система означает сумму 

ономастических языковых явлений, ареал и средства выражения» (с.16). 

Это также включает создание, развитие, изменение, все языковые 

категории, содержащие ономастические единицы, и так далее. вопросы 

могут быть включены. 

Понятие макро и микросистемы в лингвистике также присутствует в 

ономастике. Согласно классификации А. Гурбанова, ономастическая 

система включает в себя: 

1. Антропонимическая система 2. Топонимическая система 3. 

Гидронимсистема 4. Система Zoonimix 5. Этнонимическая система 6. 

Космонимическая система 7. Ктематонимическая система. 

Каждый из них представляет собой отдельную систему. Однако есть 

также подсистемы и микросистемы, которые их составляют. А.Гурбанов 

сравнивал и взаимодействовал с системами и полусистемами, макросами и 

микросистемами между собой и другими системами в ономастике. 

Вообще говоря, ономастическая система относится ко всем типам 

ономастических единиц. Ономастическая подсистема относится к 

отдельным группам, указанным выше, и к семи группам. Здесь системный 

вопрос имеет относительное значение. В то же время, если мы называем 
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антропонимию как систему, ее внутренние типы включают имена, 

фамилии, псевдонимы, псевдонимы, цитаты, отношения и так далее. 

можно назвать полусистемой или микросистемой. Существует тесная 

внутренняя и внешняя связь между языковыми системами, а также 

ономастическими системами в целом. Этот тип соединения называется 

«ономастическим соединением системы» (1. стр.17). В то же время между 

системами и подсистемами существуют также тревожные аспекты. Время 

от времени эти отношения могут исчезать и меняться. 

«Каждый подкомитет или микросистема ономастики имеет 

диалектическую связь с общей лексической системой языка, и его 

развитие зависит от его регулярности» (1.с.17). 

Становление ономологии в Азербайджане как науки, проблемы 

системы и коммуникации и вообще все вопросы, связанные с 

ономастикой, проф. Азербайджанская школа ономастики была широко 

разработана А. Гурбановым. 

Ключевые слова: Афад Гурбанов, ономастика, системные проблемы, 

проблемы общения. 

 

AFAD GURBANOV AND THE ONOMASTIC SYSTEM ISSUES 

SUMMARY: 

The lexical system of the world languages, the dictionary, is divided into 

two main parts. One is appellate vocabulary - common words and the other is 

onomastic vocabulary-specific words. Systematic, scientific-based study of 

onomastic vocabulary in Azerbaijan began in the second half of the twentieth 

century. Each of the special words is interesting because of the fact that the 

language is a unit of speech, and it also reflects the extrinsic aspects of life that 

play an important role in the lives of the people to whom it belongs. 

Of particular importance is the study of onomastics, which form a special 

system in the language. It is also a complex language issue. According to A. 

Gurbanov: "Onomastic system means the sum of onomastic language 

phenomena, range and expression means" (p.16). It also includes the creation, 

development, change, all language categories containing onomastic units, and 

so on. issues can be included. 

The notion of macro and microsystem in linguistics is also present in 

onomastics. According to A. Gurbanov's classification, the onomastic system 

includes: 

1.Antroponimic system 2.Toponimic system 3.Hydronimsystem 4. 

Zoonimix System 5. Ethnonimic system 6.Cosmonimic system 7. 

Ktematonimic system. 

Each of these is a separate system. However, there are also sub-systems 

and microsystems that make up them. A.Gurbanov compared and interacted 
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with systems and semi-systems, macros and microsystems among themselves 

and other systems in onomastics. 

Generally speaking, the onomastic system refers to all types of onomastic 

units. The onomastic subsystem refers to the separate groups referred to above 

and to the seven groups. Here the system issue is of relative relevance. At the 

same time, if we call anthroponymy as a system, its internal types include 

names, surnames, pseudonyms, nicknames, quotations, ratios, and so on. can be 

called semi-system or microsystem. There is a strong internal and external 

connection between language systems as well as onomastic systems as a whole. 

This type of connection is called the "onomastic system connection" (1. p.17). 

At the same time, there are also disturbing aspects between systems and sub-

systems. From time to time these relationships may disappear and change. 

“Every subcommittee or microsystem of onomastics has a dialectical 

relationship with the general lexical system of the language, and its 

development depends on its regularity” (1.s.17). 

Formation of onomology as a science in Azerbaijan, problems of system 

and communication, and in general, all issues related to onomastics, prof. 

Azerbaijan Onomastic School was widely developed by A. Gurbanov. 

Keywords: Afad Gurbanov, onomastics, system issues, communication 

problems 

ANNOTASİYA 

Azərbaycan dilçiliyində onmologiya elminin əsasını qoyan, “Ono-

mastika” Elmi Cəmiyyətini yaradan və bu Cəmiyyətin proqramı olaraq 

“Onomastika” jurnalını təsis edən prof. A. Qurbanovun xalqımız və elmimiz 

qarşısında sonsuz xidmətlərindən biri də ayrı-ayrı onomastik sistemlər, makro 

və mikrosistemlər arasında olan əlaqələri müəyyən etmək, onların intensivliyini 

aydınlaşdırmaq, meydana gələn hibrid dil vahidlərinin işlənmə tezliyini təyin 

etmək olmuşdur. A.Qurbanovun əsərləri, elmi-nəzəri fikirləri bu gün də 

Azərbaycan elminə xidmət edir. Afad Qurbanov bu gün də yaşayır, çox sevdiyi 

xalqına xidmət edir və bundan sonra da edəcək. 

 

GİRİŞ 

Dünya dillərinin leksik sistemi, lüğət tərkibi, əsasən, iki tərkib hissəyə 

ayrılır. Bunlardan biri apelyativ leksika - ümumi sözlər, ikincisi isə onomastik 

leksika-xüsusi sözlərdir. Azərbaycanda onomastik leksikanın sistemli şəkildə, 

elmi-əsaslarla öyrənilməsinə XX əsrin ikinci yarısından başlanılmışdır. Xüsusi 

sözlərin də hər biri dil vahidi-söz  olduğuna görə maraqlı linqvistik, hətta 

mənsub olduğu xalqın həyatında mühüm rola malik olan ekstralinqvistik 

cəhətləri də əks etdirir. 

Dildə xüsusi sistem təşkil edən onomastikanın öyrənilməsi xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu, eyni zamanda çürəkkəb dil məsələsidir. 
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A.Qurbanovun fikrincə: “Onomastikada system onomastik dil hadisələri, cərgə 

və ifadə vasitələrinin cəmi” (1. s.16) deməkdir. Buraya eyni zamanda 

onomastik vahidlərin yaranması, inkişafı, dəyişməsi, ehtiva etdiyi bütün dil 

kateqoriyalar  və s. məsələlər daxil edilə bilər.  

Dilçilikdə mövcud olan makro və mikrosistem anlayışı onomastikada da 

mövcuddur. A.Qurbanovun təsnifatına əsasən, onomastik sistemə yeddi system 

daxildir: 

1.Antroponimiksistem 

2.Toponimiksistem 

3.Hidronimiksistem 

4. Zoonimiksistem 

5. Etnonimiksistem 

6.Kosmonimiksistem 

7. Ktematonimik system. 

Göstərilənlərin hər biri ayrılıqda bir sistemdir. Lakin onları təşkil edən 

yarımsistemlər, mikro sistemlərdə mövcuddur. A.Qurbanov onomastikada 

sistem və yarımsistemlərin, makro və mikro sistemlərin öz aralarındakı və digər 

sistemlərlə olan əlaqələrinin müqayisə etmiş, geniş şəkildə təhlilə cəlb etmişdir. 

Ümumi şəkildə onomastik sistem deyərkən bütün növ onomastik vahidlər 

nəzərdə tutulur. Onomastik yarım sistem dedikdə isə yuxarıda göstərilən və 

yeddi qrupa daxil olan ayrı-ayrı qruplar nəzərdə tutulur. Burada sistem məsələsi 

bir qədər nisbi mahiyyət kəsb edir. Eyni zamanda biz antroponimiyanı sistem 

adlandırsaq, onun daxili növləri ad, soyad, təxəllüs, ləqəb, ayama, nisbə və s. 

yarımsistem və yamikri sistem adlandırıla bilər. Bütövlükdə dil sistemləri 

arasında, eyni zamanda onomastik sistemlər arasında möhkəm daxili və xarici 

əlaqə mövcuddur. Bu cür əlaqə “onomastik sistem əlaqəsi” (1. s.17) adlanır. 

Eyni zamanda sistemlər və ya- rımsistemlər arasındakı sabitliyi pozan cəhətlərə 

də rast gəlinir. Zaman- zaman bu əlaqələr yox ola və dəyişə bilər. 

“Onomastikanın hər bir yarım sistemi və ya mikro sistemi dilin ümumi 

leksik sistemi ilə dialektik  əlaqədədir, bunların da inkişafı onun qanunauy-

ğunluqlarından asılıdır” (1.s.17). 

Azərbaycanda onomalogiyanın bir elm kimi formalaşması, sistem və 

əlaqə problemləri, ümumiyyətlə onomastikaya daxil olan bütün məsələlər prof. 

A.Qurbanov tərəfindən geniş şəkildə işlənmiş, Azərbaycan Onomastika 

məktəbi yaradılmışdır. 

Onomastikadasistem lərarası və ya sistemdaxili əlaqəni daha dərindən 

anlamaq üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz yeddi növdən birinə müraciət edə 

bilərik. Məsələn antroponimik sistem üzərində müşahidələr aparaq. A.Qur-

banov Azərbay- can onomalogiyasının əsasları” (Bakı.2004. IIc) əsərində antro-

ponimlər haqqında olduqca geniş, hərtərəfli bilgi vermişdir. O göstərmişdir ki, 

antroponimlər deyərkən şəxslə bağlı hər bir xüsusi ad kateqoriyası nəzərdə 
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tutulur. Məsələn; şəxs adları, soyadlar, ata adları, ləqəblər, nisbələr, ayamalar 

və s. bu adlar özləri antroponimik sistemin daxilində mikrosistem təşkil edir. 

Onların hər birinin ayrıca inkişaf tarixi, yaranıb formalaşma üsulları vardır.  

Türk xalqlarında, o cümlədən də azərbaycanlılarda qədimdən yalnız şəxs 

adları olmuşdur. Həmin adlar isə insanlara hər hansı bir əlamətinə görə, 

gürdüyü bir iş nəticəsində verilmişdir.  Tədqiqatlar nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, xalqımızın tarixində soyadlar daha sonrakı mərhələlərdə- XIX 

əsrdən işlənməyə başlamışdır. Antroponimləri incəliklə araşdıran alim bu adları 

iki qismə ayırmışdır: 1) Əsas adlar; 2) Köməkçi adlar (1.2c.s.11). 

Burada əsas ad deyərkən rəsmi sənədlərdə qeyd olunan adlar, yənişəxsin 

adı, atasının adı və soyadı nəzərdə tutulur. Lakin bu xüsusiyyət bütün xalqlarda 

eyni deyil. Məsələn, Orta Asiya xalqlarında ata adı bizim dilimizdə olduğu 

qədər önəmli deyil. A.Qurbanov Azərbaycan antroponimik modelini belə 

müəyyənləşdirmişdir: ad- ata adı-  soyad. Nümunə; Nadir  Əli oğlu Əliyev. 

Köməkçi ad kateqoriyasına isə rəsmi sənədlərdə qeyd edilməyən adlar: 

ləqəb, təxəllüs, ayama və s. daxildir. Antroponimləri A.Qurbanov iki növə 

bölmüşdür: adi-real adlar (Aydın, Əli, Samir və s.) və qeyri-adi- bədii 

antroponimlər (Keçiyev, Cinayətov və s.). Bizim əsas məqsədimiz sistemlər 

arasındakı əlaqəni öyrənmək olduğu üçün antroponimlərdən geniş bəhs etmək 

fikrində deyilik. Antroponimlər bəzən toponimlərin əsasında yaranmışdır. 

Antroponimlərin semantik qrupları sırasında topoantroponimlər mühüm bir 

həlqəni təşkil edir. Məsələn; 1) Altay-şəxs adı kimi. Altay-dağ adı kimi. 2) 

Himalay-şəxs adı kimi. 2) Himalay-dağ adı kimi və s.  

Sistemlər arasında əlaqənin mümkünlüyü toponimik sistemdə də özünü 

göstərir. Məlumdur ki, toponimlər coğrafi məkanlara verilən adlardır. Lakin bu 

obyektlərin adlandırılması qədim dövrdə etnonimlərlə bağlanırdısa, son dövrdə 

coğrafi məkanlara adlar verilərkən antroponimlərə də müraciət olunmuşdur.  Bu 

zaman əsas məqsəd olaraq tarixi şəxsiyyətlərin, Milli qəhrəmanların, dahi 

ədiblərin, yazıçıların və s. adlarının əbədiləşdirilməsi olmuşdur. Həzi Aslanov 

qəsəbəsi, Əhmədli kəndi, Nizami meydanı, Füzuli prospekti, Nəsimi küçəsi və 

s.  

Şəxs adları əsasında formalaşan toponimlər antropotoponimlər adlanır. 

Antropotoponimlərdən başqa, toponimlərin digər sistemlərlə əlaqəsindən başqa 

növləri də meydana gəlmişdir.Məsələn; 

1) Etnotoponimlər 

2) Hidrotoponimlər 

3) Zootoponimlər 

4) Fitotoponimlər 

5) Kosmotoponimlər 

Etnotoponimlər etnonimik və toponimik sistemlər arasındakı əlaqəni əks 

etdirir.Tayfa, qəbilə adları əsasında formalaşan toponimlər etnotoponimlərdir. 
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Qədim tarixə malik toponimlərin böyük qismi xalqımızın təkamülündə iştirak 

etmiş etnosların adlarının əks etdirir. Məsələn; Muğanlı, Boyat, Udullu, Ulaşlı, 

Qaraqoyunlu, Təklə, Alpout və s. yüzlərlə toponim etnosların adlarını ehtiva 

edir.  

Hidronimlərlə toponimlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yaranan-

adlandırılan  toponimlərhidrotoponimlər adlanır. Məsələn; Çayarxı, Çaykənd, 

Çaylı, Daşarx və s. toponimlər hidrotoponim hesab edilir.  

Zoonimlərlə toponimlərin qarşılıqlı əlaqəsindən zootoponimlər meydana 

gəlir. Tarixən xalqımızın iqtisadi həyatının əsas hissəsini heyvandarlıq təşkil 

etmişdir. İnsanlar bəzən yaşadıqları coğrafi məkanları da adlandırarkən heyvan 

adlarından istifadə etmişlər. Ölkəmizin ərazisində mövcud olan Lökbatan, 

Atbatan, Qoyunbinəsi, Malbinəsi, Arıqıran, Qarğabazar, İnəkboğdu, Danaçı, 

Ördəkli, Qoçdərə və digər toponimlərin tərkibində zoonimlərin işləndiyi göz 

qabağındadır. Həmin məkanlar adlandırılarkən  müxtəlif prinsiplər əsas 

götürülmüşdür: 

 1)Həmin heyvanın göstərilən ərazidə çox olması: Ördəkli, Soxulcanlı, 

Qazbölük, Qarğalıq, Ayıtalası, Ceyrançöl və s.  

2) Heyvanlarla bağlı hər hansı bir bədbəxt hadisəyə işarə edilmişdir: 

Atölən, Lökbatan, Atbatan, Arıqıran, İnəkboğan və s.  

3) Əhalinin heyvanlarla bağlı məşğuliyyəti əsas götürülmüşdür: Danaçı, 

Balıqçı, Balıqçılar, İlxıçı və s. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, zootoponimlər dilimizin onomastik 

sistemində çoxluq təşkil etmir. Eyni zamanda zoonimik sistem yalnız 

toponimmik sistemlə deyil, antroponimik sistemlə də əlaqəlidir. İnsanların 

heyvanlara münasibətinin ifadəçisi olaraq bəzən valideynlər öz övladlarına 

sevdikləri heyvanların adlarını vermişlər: Maral, Ceyran, Kəklik, Göyərçin, 

Tovuz kimi qadın adları; Pələng, Şir, Aslan kimi kişi adları yaranmışdır. Son 

dövrlərdə Laçın adının həm kişilərə, həm də qadınlara verilməsinin də şahidi 

oluruq.  

Zoonimik sistemlə etnonimik sistem arasındakı əlaqə tarixi əhəmiyyət 

daşımışdır. Onların qarşılıqlı əlaqəsindən Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Quşçu kimi 

etnosların adları yaranmışdır.  

Dildə fitonimlər heyvanlara məxsus adları bildirir. Fitonimlər tarixən 

toponimlərin yaranmasında əsas vahidlərdən biri olmuşdur. Bunlara Çovdar 

(Daşkəsən), Almalı (Qax), Armudlu (Kəlbəcər), Qarağac (Sabirabad), Söyüdlü 

(Gədəbəy), Moruxlu (Gədəbəy), Laləzar (Şamaxı), Çinar, Çinarlar (Kürdəmir, 

Gədəbəy) və s. nümunə göstərmək olar. Göründüyü kimi, bu adlar təsviri 

xarakterli adlardır, coğrafi məkanın görünən xarakterik tərəflərini ifadə 

etmişdir. 

Kosmotoponimlər adlandırılan xüsusi qrupda kosmonim və toponimlərin 

birliyindən yaranan dil vahidləri ümumiləşdirilmişdir. Məsələn; Günəş, Günəşli 
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(Dəvəçi, Xaçmaz), Şəfəq, Şəfəqli (Yardımlı) və s. Kosmotoponimlər 

Azərbaycan dilinin onomastik sistemində digər adlara nisbətən az işlənmişdir. 

Bunu belə izah etmək olar ki, elə səma cisimlərinin adlarını bildirən milli türk 

mənşəli sözlər də dilimizdə azlıq təşkil etmişdir. Kosmonimlər, əsasən, ərəb-

fars və ya Avropa mənşəli olmuşdur. Lakin məskunlaşdıqları əraziləri adlan-

dırarkən insanlar daha çox milli mənşəli sözlərdən istifadə etmişlər. Tarixilik 

etibarilə də kosmotoponimlər etnotoponimlərə nisbətən dilimizin inkişafının 

daha sonrakı dönəmlərinə aid dil faktları hesab edilir. Kosmonimlər qismən də 

olsa, antroponimlərə də təsir etmiş, iki sistemin əlaqəsindən kosmoantro-

ponimlər meydana gəlmişdir. Məsələn; Günəş, Şəfəq, Ulduz, Sitarə, Aygün, 

Günay, Venera  tipli adlar  buna nümunədir və dilimizdə belə adlar da çox 

deyil. 

 Azərbaycan dilçiliyində onmologiya elminin əsasını qoyan, “Onomastika” 

Elmi Cəmiyyətini yaradan və bu Cəmiyyətin proqramı olaraq “Onomastika” 

jurnalını təsis edən prof. A. Qurbanovun xalqımız və elmimiz qarşısında sonsuz 

xidmətlərindən biri də ayrı-ayrı onomastik sistemlər, makro və mikrosistemlər 

arasında olan əlaqələri müəyyən etmək, onların intensivliyini aydınlaşdırmaq, 

meydana gələn hibrid dil vahidlərinin işlənmə tezliyini təyin etmək olmuşdur. 

A.Qurbanovun əsərləri, elmi-nəzəri fikirləri bu gün də Azərbaycan elminə 

xidmət edir. Afad Qurbanov bu gün də yaşayır, çox sevdiyi xalqına xidmət edir 

və bundan sonra da edəcək. 

 

AKTUALLIQ 

Kosmotoponimlər adlandırılan xüsusi qrupda kosmonim və toponimlərin 

birliyindən yaranan dil vahidləri ümumiləşdirilmişdir. Məsələn; Günəş, Günəşli 

(Dəvəçi, Xaçmaz), Şəfəq, Şəfəqli (Yardımlı) və s. Kosmotoponimlər Azərbay-

can dilinin onomastik sistemində digər adlara nisbətən az işlənmişdir. Bunu 

belə izah etmək olar ki, elə səma cisimlərinin adlarını bildirən milli türk mənşəli 

sözlər də dilimizdə azlıq təşkil etmişdir. Kosmonimlər, əsasən, ərəb-fars və ya 

Avropa mənşəli olmuşdur. Lakin məskunlaşdıqları əraziləri adlandırarkən 

insanlar daha çox milli mənşəli sözlərdən istifadə etmişlər. Tarixilik etibarilə də 

kosmotopo- nimlər etnotopponimlərə nisbətən dilimizin inkişafının daha 

sonrakı dönəmlərinə aid dil faktları hesab edilir. Kosmonimlər qismən də olsa, 

antroponimlərə də təsir etmiş, iki sistemin əlaqəsindən kosmoantroponimlər 

meydana gəlmişdir. Məsələn; Günəş, Şəfəq, Ulduz, Sitarə, Aygün, Günay, 

Venera  tipli adlar  buna nümunədir və dilimizdə belə adlar da çox deyil. 
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Tədqiqat zamanı, əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırmalı metoddan, statistik və 

üslubi metodlardan istifadə edilmişdir. 

 

NƏTİCƏ 

Türk xalqlarında, o cümlədən də azərbaycanlılarda qədimdən yalnız şəxs 

adları olmuşdur. Həmin adlar isə insanlara hər hansı bir əlamətinə görə, 

gürdüyü bir iş nəticəsində verilmişdir.  Tədqiqatlar nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, xalqımızın tarixində soyadlar daha sonrakı mərhələlərdə- XIX 

əsrdən işlənməyə başlamışdır. Kosmotoponimlər Azərbaycan dilinin onomastik 

sistemində digər adlara nisbətən az işlənmişdir. Bunu belə izah etmək olar ki, 

elə səma cisimlərinin adlarını bildirən milli türk mənşəli sözlər də dilimizdə 

azlıq təşkil etmişdir. Kosmonimlər, əsasən, ərəb-fars və ya Avropa mənşəli 

olmuşdur. Lakin məskunlaşdıqları əraziləri adlandırarkən insanlar daha çox 

milli mənşəli sözlərdən istifadə etmişlər. Tarixilik etibarilə də kosmotoponimlər 

etnotoponimlərə nisbətən dilimizin inkişafının daha sonrakı dönəmlərinə aid dil 

faktları hesab edilir. Kosmonimlər qismən də olsa, antroponimlərə də təsir 

etmiş, iki sistemin əlaqəsindən kosmoantroponimlər meydana gəlmişdir. 
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YAZI  QAYDALARI 

 
• Məqalələr Azərbaycan, ingilis və rus dillərində jurnalın elektron ünvanına − 

linqvistikaproblemleri@yandex.ru göndərilir. 

• Məqalələr Microsoft Word proqramında Times New Roman  şrifti ilə 12 pt. 

ölçüdə 1,0 intervalla yazılmalıdır. Səhifə ölçüləri: sağdan və soldan  

2,0 sm, yuxarıdan 2,5 sm, aşağıdan 2,2 sm olmalıdır. 

• Başlıq ortada qara və böyük hərflərlə yazılmalıdır. 

• Məqalənin quruluşu  aşağıdakı bölümlərdən ibarət olmalıdır: müəllifin adı, 

ata adı və soyadı, iş yeri, elmi dərəcəsi və elmi adı, üç dildə açar sözlər və 

xülasə (100-150 sözdən ibarət, 12 pt. ilə) ədəbiyyat siyahısı. Hər üç dildə 

yazılmış xülasələr bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun 

olmalıdır. 

• Məqalələrdə verilən şəkil, rəsm, qrafik və cədvəllər  düzgün, aydın və mətn 

içərisində olmalı, onlara aid olan yazılar altında yazılmalıdır. 

• İstinadlar mətn içərisində kvadrat mötərizədə göstərilməklə məqalənin 

sonunda əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. Məsələn:  [1, 8]. 

• Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq 

olmalıdır. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən 

(monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və s.) asılı olaraq  verilməlidir. 

Simpozium, konfrans  materiallarına və ya tezislərinə istinad edilərkən 

məqalə və ya tezisin adı göstəriməlidir. 

• Məqalələrin həcmi: 6-12 səhifə. 

• Məqalələr mütəxəssis rəyi (məxfi olaraq) əsasında jurnalın redaksiya 

heyətinin qərarı ilə çap olunur. Redaksiya düzəlişlər etmək üçün məqaləni 

müəllifə qaytara bilər. 

• Məqalədə gedən hər hansı bir elmi yenilik, tezis və s. üçün müəllif şəxsən 

məsuliyyət daşıyır.  

•  Jurnalda dərc olunmayan məqalələr geri qaytarılmır. 
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ПИСЬМЕННЫЕ ПРАВИЛА 

 

• Статьи на азербайджанском, английском и русском языках отправляются 

на электронный адрес журнала - linguvistikaproblemleri@yandex.ru. 

• Статьи в Microsoft Word шрифтом Times New Roman 12 pt. следует писать 

с интервалом 1,0. Размеры страницы: документ должен иметь поля: правое 

и левое 2,0 см, верхнее 2,5 см и нижнее 2,2 см.  

• Название должно быть написано черными заглавными буквами 

посередине. 

• Структура статьи должна состоять из следующих разделов: имя автора, 

отчество и фамилия, место работы, ученая степень и научное звание, 

ключевые слова на трех языках и аннотация (100-150 слов, 12 пт.) 

Литература. Резюме, написанные на всех трех языках, должны быть 

идентичны и соответствовать содержанию статьи. 

• Рисунки, графики и таблицы, приведенные в статьях, должны быть 

правильными, четкими и содержаться в тексте, а также должны быть 

написаны под соответствующими статьями. 

• Объем статей: 6-12 страниц. 

• Статьи публикуются по решению редакционной коллегии журнала на 

основании экспертного заключения (конфиденциально). Редакция может 

вернуть статью автору для исправления. 

• Автор несет персональную ответственность за любые научные 

нововведения или тезисы и т.д.  в статье. 

• Статьи, не опубликованные в журнале, не возвращаются. 
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WRITING RULES 

 

• Articles in Azerbaijani, English and Russian languages are sent to the journal's 

email address - linguvistikaproblemleri@yandex.ru. 

• Articles in Microsoft Word in Times New Roman 12 pt. should be written at 

1.0 spacing. Page dimensions: the document must have margins: right and left 

2.0 cm, top 2.5 cm and bottom 2.2 cm. 

• The title should be written in black capital letters in the middle. 

• The structure of the article should consist of the following sections: author's 

name, patronymic and surname, place of work, academic degree and academic 

title, keywords in three languages and abstract (100-150 words, 12 pt.) 

References. Abstracts written in all three languages must be identical and 

consistent with the content of the article. 

• Figures, graphs and tables given in the articles must be correct, clear and 

contained in the text, and must also be written under the corresponding articles. 

• Volume of articles: 6-12 pages. 

• Articles are published by decision of the editorial board of the journal on the 

basis of an expert opinion (confidentially). The editors can return the article to 

the author for correction. 

• The author is personally responsible for any scientific innovations or theses, 

etc. in the article. 

• Articles not published in the journal will not be returned. 
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