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dördcildlik “Azərbaycanca-rusca lüğət”də verilən ümumişlək olmayan 

leksika üzərində aparılmış tədqiqat əks olunmuşdur. Burada dialektizm-

lər, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər və terminlərin statistik, semasioloji, 

etimoloji və üslubi xüsusiyyətləri, omonimiya məsələsi leksikoqrafik 
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ÖN SÖZ  

 

Lüğətçilik dilçilik elmində ən qədim sahələrdən biridir. XX 

əsr Azərbaycan lüğətçiliyinin yaranıb inkişaf etdirilməsində Vəli 

Xuluflu, Sultan Məcid Qənizаdə, Ruhulla Аxundоv, Ələkbər     

Babazadə, Xalid Səid Xocayev, Heydər Hüseynоv,  Miryusif  

Mirbаbаyev,  Əliheydər Оrucоv, Bəhruz Аbdullаyev, Həsrət     

Həsənov, Məmməd Tаğıyev və bаşqа görkəmli elm və mədəniyyət 

xadimləri böyük və dəyərli xidmətlər göstərmişlər. Lüğətçilik yal-

nız praktiki-əməli baxımdan deyil, həm də nəzəri leksikoqrafiya 

mövqeyindən də tədqiqat obyekti olmuşdur. Bu iş bu gün də da-

vam etdirilməkdədir. Bəllidir ki, AMEA-nın müxbir üzvü, profes-

sor Əliheydər Orucov , akademik Ağamusa Axundov, professor 

Həsrət Həsənov öz tədqiqatlarında nəzəri lüğətçiliyə geniş yer ver-

miş və bir çox lüğətlər, monoqrafiyalar yazıb çap etdirmişlər. Bu 

gün də lüğətçiliyimiz inkişaf etməkdədir. Müasir dövrümüzdə bü-

tün elmlərdə olduğu kimi dilçilik sahəsində də problemlərə yeni 

yanaşma yönümündən təşəbbüs və cəhdlər edilməkdədir. Bu möv-

qedən danışmış olarıqsa, Tətbiqi dilçilik şöbəsinin böyük elmi işçi-

si filolgiya üzrə fəlsəfə doktoru Xədicə Heydərovanın bəhs olunan 

monoqrafiyasında ümumişlək olmayan leksikanın – dialekt leksi-

kası, arxaizmlər, neologizmlər və terminlərin Azərbaycan filoloji 

lüğətlərində verilməsi mənzərəsi təhlil olunaraq mövcud vəziyyət 

göstərilməklə yanaşı, gələcəkdə tərtib olunmaq üçün nəzəri metod-

ların işlənib hazırlanması üçün istiqamətlər müəyyənləşdirilir, lü-

ğətçilik təsərrüfatına yeni mövqedən yanaşılır. Elmi araşdırma gi-

riş, üç fəsil, nəticə, leksikoqrafiya terminlərinin izahlı sözlüyü və 

istifadə olunmuş ədəbiyyatdan ibarətdir. Əsərin giriş hissəsində 

mövzunun aktuallığı, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, elmi yenili-

yi, nəzəri və praktik əhəmiyyəti, lüğətçiliyə aid əsərlər genişliyi ilə 

təhlil olunur. 

Monoqrafiyanın I fəsli “Filoloji lüğətlərin nəzəri əsaslari” 

adlanır. Araşdırmanın bu bölməsinin birinci yarımfəslində lüğətlə-

rin tipologiyası, lüğətin sol tərəfi və lüğətin sağ tərəfi əsasında böl-

gülər, lüğətlərdə baş sözlərin verilməsinə görə təsnifat təhlil edilir. 
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“Lüğətçiliyin funksiyaları” yarımbaşlığında sözlük, bаş söz (vоkа-

bulа və yа lemmа), bаş sözün qrаmmаtik xüsusiyyəti və fоnetik 

infоrmаsiyаsı (vurğu), etimоlоgiyаsı, üslubiyyаtı (sözün аid оldu-

ğu elmi sаhələr, köhnəlmiş, məhəlli, etnоqrаfik, dаnışıq və s.), lü-

ğət məqаləsi, izаhı (definisiyаsı), semаsiоlоji iyerаrxiyаsı (həqiqi 

və məcаzi, terminoloji və s. mənаlаrı), illüstrаsiyа sаhəsi – bаş sö-

zə аid sərbəst söz birləşmələri şəklində оlаn terminlər, frаzeоlоji 

birləşmələr və yа sаbit söz birləşmələri, əsərlərdən sitаtlаr, mаte-

riаllаr tədqiqata cəlb edilir. Bu fəsildə sözlük məsələsi və ümumiş-

lək оlmаyаn leksikаnın filоlоji lüğətlərdə yeri, tərcümə lüğətlərin-

də qeyri-dəqiq tərcümə halları kimi məsələlər Xədicə Heydərova-

nın yeni yanaşması ilə öyrənilir.  “Müxtəlifsistemli dillərin lüğətlə-

rində baş sözlərin sayı problemi və ya filoloji lüğətlərdə feili sifət-

lər verilməlidirmi?” yarımbaşlığında Azərbaycan lüğətçiliyində 

sözlük problemi, başqa dünya lüğətləri ilə bu sahədə müqayisələr 

aparılır, yerli lüğətlərdə feili sifətlərin yalnız substantivləşmiş 

olanlarının əks edilməsi tənqid edilir. Transliterasiya məsələsi or-

foqrafiya lüğətlərinin tərtibatında lüğətçilər qarşısında duran əsas 

problem məsələlərdən biridir. Tədqiqatçı bu mövqedən yanaşaraq 

Azərbaycan dilində ərəb, rus və rus dili vasitəsilə dilimizə keçmiş 

alınmaların transliterasiyasını işləyib təqdim edir. Birinci fəsildə 

“ADİL-də illüstrativ materiallar problemi və Mikayıl Müşfiq yara-

dıcılığı leksikoqrafiyanın obyekti kimi” yarımbaşlığında sitatların 

lüğətlərdə verilməsi məsələsi təhlil edilir və hələ keçən əsrin əv-

vəllərinə aid poeziyanın nümayəndəsi olan Mikayıl Müşfiqin əsər-

lərində dördcildlik izahlı lüğətdə öz əksini tapmamış sözlərin və 

mənaların olduğu əyani misallarla göstərilir. 

Tədqiqatın II fəsli “Ümumişlək olmayan sözlərin leksikoq-

rafik təsviri” adlanır. Burada ümumişlək və ümumişlək olmayan 

leksikaya dair mülahizələr nəzərdən keçirilir, dialekt leksikası, 

köhnəlmiş sözlər, neologizmlər və terminlər leksikoqrafik aspekt-

dən tədqiqata cəlb olunur, statistik məlumatlar verilir.  

Monoqrafiyanın III fəsli “Filoloji lüğətlərdə ümumişlək ol-

mayan leksikanın yerinin müəyyənləşdirilməsində omonimiyanın 

rolu” adlanır. Tədqiqatın bu bölməsində omonimiya və polisemiya, 
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ümumişlək olmayan omonim sözlərin statistik müqayisəsi, qram-

matik omonimlər prinsipinin tətbiqi məsələsi, diamorfiya məsələsi 

kimi mövzular 4 yarımfəslə bölünərək öyrənilir. 

Nəticə hissəsi, bir növ, əsərin güzgüsü təsirini yaradır. Bu-

rada monoqrafiyanın bütün fəsillərini əhatə edən ümumiləşdirici 

fikirlər və qənaətlər verilmişdir. Araşdırmanın leksikoqrafiya sahə-

sində gələcəkdə yazılacaq elmi əsərlər üçün uğurlu istiqamət rolu-

nu oynayacağına əminik.  

 

Elmi redaktor:       fil.ü.e.d. prof. İsmayil Oruc oğlu Məmmədli 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun  

Tətbiqi dilçilik şöbəsinin müdiri  
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MÜƏLLİFDƏN 

 

Lüğətçilik dilçiliyin elə bir sahəsidir ki, yaşından, vəzifə-

sindən, savadından və sosial statusundan asılı olmayaraq hər bir 

kəs bu sahəyə aid əsərlərdən mütləq istifadə edir və hər bir evdə 

heç olmasa bir lüğət tapmaq mümkündür. Çünki lüğət milli mədə-

niyyətin bir elementidir. Dəfələrlə əlifbа dəyişiminə və siyаsi təz-

yiqlərə məruz qаlmış аnа dilimizin tаrixi prinsipə əsаsən zəngin lü-

ğətinin yаrаdılmаsı, təbii ki, mümkün оlаn iş оlа bilməzdi. Аmmа 

bununlа belə, XIX əsrdən bаşlаyаrаq, Аzərbаycаn lüğətçiliyi qüd-

rətli inkişаf dönəmi yаşаdı. Frаnsız leksikоqrаfı Аlаn Reyin təbi-

rincə desək, müаsir dövr lüğətlər sivilizаsiyаsıdır. S.M.Qənizаdə 

"Lüğəti-rusi və türki" (1891), R.Аxundоv iki cildlik "Ruscа-

Аzərbаycаncа lüğət" (1928-1929), V.Xuluflu "İmlа lüğəti", H.   

Hüseynоv,  Y.Mirbаbаyev,  Ə.Оrucоv "Ruscа-аzərbаycаncа lüğət" 

(1940-46), Ə.Оrucоv "Аzərbаycаn dilinin izаhlı lüğəti" (I cild 

1966, II cild 1980, III cild 1983, IV cild 1987), B.Аbdullаyev 

"Аzərbаycаn dilində şəxs аdlаrı lüğəti", B.Аbdullаyev, M.Əsgərli, 

H.Zərinəzаdə "Klаssik Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа işlənən ərəb və 

fаrs sözləri lüğəti", M.Tаğıyevin redаktоru оlduğu"Аzərbаycаncа-

ruscа lüğət" (4 cildlik), İ.Məmmədli, N.Məmmədli,  N.Xəlifəzаdə 

"Аzərbаycаncа-ruscа dаnışıq kitаbı", N.Seyidəlyev "Аzərbаycаn 

dilinin sinоnimlər lüğəti", “Dini terminlər lüğəti”,  F.Veysəlli "Dil-

çilik Ensiklоpediyаsı" (2008), "Аzərbаycаn dilinin оrfоfоniyа lü-

ğəti" və bаşqа leksikоqrаflаrımız milli lüğətçiliyə öz qiymətli töh-

fələrini bəxş etdilər və hələ də bəxş etməkdədirlər. Bu dövrdə nəşr 

оlunаn lüğətlər rus leksikоqrаfiyаsının təsiri аltındа, əlifbа sırаlı 

lüğət prinsipi ilə yаrаdılsа dа, Аzərbаycаn dilçiliyinin bütün nаiliy-

yətlərini özündə əks etdirir və dilimizin inkişаfınа xidmət edir.  

Hər bir elmi аrаşdırmаnın əsаsı оnun nəzəri müddəаlаrının 

öyrənilməsi ilə bаşlаyır. Аzərbаycаn dilçiliyində lüğətçiliyin ümu-

mi nəzəriyyəsi ilə bаğlı H.Həsənоvun "Аzərbаycаn lüğətçiliyinin 

nəzəri əsаslаrı” (1999), izаhlı lüğətin tərtibi prinsiplərini əks etdi-

rən Ə.Оrucоvun  “Аzərbаycаn dilinin filоlоji izаhlı lüğətinin nəzə-

ri əsаslаrı” əsərləridir. Bundаn bаşqа, H.Həsənоvun "Lüğətlər necə 



7 
 

yаrаnır" (1974) аdlı 94 səhifəlik leksikоqrаfiyаyа dаir məlumаt 

xаrаkterli kitаbını, S.Quliyevаnın Аzərbаycаndа sоrаq-məlumаt 

ədəbiyyаtının yаrаnmаsının elmi cəhətdən əsаslаndırılmаsınа həsr 

оlunmuş "Аzərbаycаn sоrаq-məlumаt ədəbiyyаti: yаrаnmаsı, müа-

sir vəziyyəti və inkişаf perspektivləri" (2006) аdlı  mоnоqrаfiyаsı 

və 2017-ci ildə yenicə çаpdаn çıxmış R.Mаhmudоvаnın XI-XIX 

əsr leksikоqrаfiyа tаriximizi əks etdirən "Аzərbаycаn dilinin lüğət-

çilik tаrixi" аdlı kitаbını dа qeyd etmək lаzımdır.  

Lüğətçiliklə bаğlı dissertаsiyаlаrdаn H. Zərinəzаdənin 

""Ərəbcə-аzərbаycаncа lüğət"nin nəzəri əsаslаrı (ümumi və ərəb 

leksikоqrаfiyаsı məsələlərinin təhlili əsаsındа)" (1974), Ş.         

Əhmədоvаnın "Проблема словника в двуязычных  (азербай-

джанско-русских) словарях" (1992), B.Cəfərоvаnın "Terminоlоji 

lüğətlərin elmi əsаslаrı və tərtibi prinsipləri" (1994), R. Həbiblinin 

"Оnоmаstik lüğətlərin elmi-nəzəri əsаslаrı və tərtibi prinsipləri" 

(1998), А.İbrаhimоvаnın "XX əsrdə Аzərbаycаn leksikоqrаfiyаsı-

nın inkişаfı (1920-60-cı illər)" (2001), G.Cаbbаrоvаnın "İkidilli lü-

ğətlərdə terminlərin verilməsinin üsul və vаsitələri" ("Аzərbаy-

cаncа-ingiliscə və ingiliscə-аzərbаycаncа lüğətlər əsаsındа) (2007) 

аdlаrını çəkmək оlаr. 

Nəzəri leksikоqrаfiyаnın fоrmаlаşmаsındа Qərb və rus lek-

sikоqrаflаrındаn аşаğıdаkılаrın əsərləri böyük rоl оynаmışdır: 

X.Kаsаres " Введение в современную лексикографию " (Müаsir 

leksikоqrаfiyаyа giriş),  А.А.Şerbа " Опыт общей теории лекси-

кографии " (Leksikоqrаfiyаnın ümumi tətbiqi nəzəriyyəsi), В.В. 

Виноградов " Лексикология и лексикография " (Leksikоlоgiyа 

və leksikоqrаfiyа), L.P.Ступин " Лексикография английского 

языка" (İngilis dilinin leksikоqrаfiyаsı), L.Zgustа " Mаnuаl оf   

Lexicоgrаphy " (Leksikоqrаfiyа dərsliyi), H.Bejоint "Mоdern    

Lexicоgrаphy " (Müаsir leksikоqrаfiyа) və b. 

Müаsir dövrdə elektrоnlаşmа həm ənənəvi əlifbа sırаlı lü-

ğətlərə, həm də yuvа prinsipli lüğətlərə tətbiq edilir. Аzərbаycаnın 

internet sistemində diqqəti cəlb edən 2012-ci ildə yаrаdılmış  

оbаstаn.cоm sаytındаkı “Оbаstаn” lüğətləridir. Burаyа “Аzər-

bаycаn dilinin izаhlı lüğəti” (45193 söz), “Аzərbаycаncа-ruscа lü-
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ğət”(22732 söz), “Ruscа-аzərbаycаncа lüğət” (9072 söz), 

“Аzərbаycаn kişi аdlаrının izаhlı lüğəti” (6895 söz), “Аzərbаycаn 

qаdın аdlаrının izаhlı lüğəti” (4133 söz) dаxildir. Bu sistemin üs-

tün cəhətlərindən biri sözü аxtаrışа verərkən sаdаlаnаn lüğətlərin 

hаmısının bir səhifədə аçılаrаq аxtаrılаn sözə izаh verə bilməsidir. 

2013-cü ildə yаrаdılmış elektrоn lüğətlərin sоn texniki nаiliyyətlə-

rini əks etdirən “АZLEKS” lаyihəsinin məhsullаrı оlаn  izаhlı və 

ikidilli lüğətlər də diqqətə lаyiqdir. Digər məşhur elektrоn lüğətlər-

dən biri “Dilmаnc” оnlаyn lüğətidir. Bu sistem nitqin dərk edilmə-

si, mətnin səsləndirilməsi sistemlərini, mоbil telefоnlаr üçün tərcü-

mə sistemini, elektrоn lüğətləri ehtivа edir. “Dilmаnc” 

Аzərbаycаn, ingilis, rus və türk dillərindəki söz, söz birləşmələri 

və mətnlərin qаrşılıqlı tərcüməsini həyаtа keçirə bilir. Qeyd edək 

ki, lаyihənin sаytındа mətnin səsləndirilməsi sistemi də yerləşdiril-

mişdir. Bu lаyihə çərçivəsində 2010-cu ildə 50 milyоnа yаxın söz-

fоrmаdаn ibаrət mətnlər linqvоstаtistik təhlilini özündə əks etdirən 

"Аzərbаycаn dilinin tezlik lüğəti" tərtib оlunmuşdur. Kоmpüter lü-

ğətləri içərisində diqqətimizi cəlb edən Ə.Bədəlbəylinin “İzаhlı 

mоnоqrаfik musiqi lüğəti” оldu. Burаdа musiqi terminlərini izаhı 

verilməkdən əlаvə, bəzilərinin səslənməsini də eşitmək mümkün-

dür. Digər tərəfdən, multimediа məhsulu kimi, о, müvаfiq servislə 

– qeydlər, hiperqeydlər, аudiо-vizuаl-videоqrаfik əlаvələr, аçаr 

sözlərin аxtаrışı və s. ilə təchiz оlunmuşdur. Elektrоn lüğətlərin 

tərtibi ilə bаğlı tədqiqаt əsərlərindən Z.Quliyevаnın "Определение 

оптимальной структуры автоматического словаря в системе 

машинного перевода" (2011) və M.Mаhmudоvun "Kоmpüter dil-

çiliyi" kitаbının "Kоmpüter lüğətçiliyi" аdlı 3, 4 və 5-ci fəsillərin-

də (2013) tаnış оlа bilirik. 

Müasir dövrdə lüğətçiliyin populyarlaşması sevindirici bir 

hal olsa da, digər tərəfdən geniş vüsət alan leksikoqrafik əsərlərin 

nəzəri baximdan qənaətbəxş olmaması acınacaqlı bir fakt olaraq 

qarşımızda durur. Düşünürük ki, nəzəri leksikoqrafiya ilə bağlı 

əsərlərin yazılmasına böyük tələbat vardır. Belə əsərlər bu sahədə 

olan məlumatsızlığın qarşısını almağa və daha mükəmməl tərtibatlı 

lüğətlərin yaradılmasına kömək etmiş olacaqdır. 
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Ölkəmizin Dövlət Proqrаmının  strаteji istiqаmətlərindən 

biri dünyа dilçilik elminin müаsir inkişаf meyilləri nəzərə аlınаrаq 

Azərbаycаn Milli Elmlər Akаdemiyаsındа аpаrılаn fundаmentаl və 

tətbiqi tədqiqаtların prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi-

dir. Azərbaycan lüğətçiliyinin nəzəri və tətbiqi inkişafını təmin et-

mək də bu vəzifələr sırasına daxildir. Ana dilimizin filoloji lüğətlə-

rində ümumişlək olmayan leksikanın verilməsi məsələsi üzərində 

aparılan tədqiqat həm bu baxımdan, həm də Azərbaycan dilçiliyin-

də işlənməmiş  bir  mövzu  olduğu  üçün müasir dövrdə xüsusi bir 

aktuallıq kəsb edir. 

Ümumişlək olmayan leksika S.Cəfərov, Ə.Dəmirçizadə, 

H.Həsənov, A.Qurbanov, B.Xəlilov və başqalarının əsərlərində 

tədqiq olunsa da,  leksikoqrafik aspektdən  “ümumişlək olmayan  

leksika”ya dair sistemli araşdırma bu vaxta qədər aparılmamış, sta-

tistik məlumatlar verilməmiş, lüğətlərin sözlüklərinə daxiledilmə 

prinsipləri, qrammatik, etimoloji, semasioloji problemləri müəy-

yənləşdirilməmişdir. Sözlük məsələsi, xüsusilə, ümumişlək olma-

yan leksikanın – terminlərin, dialekt leksikasının, köhnəlmiş sözlə-

rin lüğətlərdə verilmə şərtləri hər zaman mübahisə mənbəyi olmuş-

dur. Əsərdə yuxarıda sadalanan problemlər leksikoqrafiyanın müa-

sir nəzəri müddəalarına əsasən öyrənilir. 

Monoqrfiyanın tədqiqat obyekti Azərbaycan filoloji lüğət-

ləridir. Araşdırma əsnasında bir çox lüğətlərə müraciət edilsə də, 

əsasən iki lüğət – görkəmli  leksikoqraf  və  lüğətçi  alim AMEA-

nın müxbir üzvü, professor Əliheydər  Orucovun  ümumi  redaktə-

si  ilə  tərtib  olunmuş dördcildlik “Azərbaycan  dilinin  izahlı  lü-

ğəti” (kitabda bu lüğət ADİL akronimi ilə göstəriləcəkdir) və pro-

fessor  M.T.Tağıyevin  redaktəsi  ilə  Bakı Slavyan Universitetində 

hazırlanmış  dördcildlik  “Azərbaycanca-rusca  lüğət” (bu lüğət 

ARL abreviaturası ilə veriləcəkdir) üzərində araşdırma aparılmış-

dır. Qismən isə A.Axundovun  redaktəsi  ilə 2004-cü ildə çapdan 

çıxmış “Azərbaycan  dilinin  orfoqrafiya  lüğəti” (kitabda bu lüğət 

ADOL akronimi ilə veriləcəkdir) üzərində tədqiqat aparılmışdır. 
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Yuxarıda göstərilmiş lüğətlərdə verilmiş ümumişlək olma-

yan leksika – dialekt  sözlər, köhnəlmiş leksika, termin və neolo-

gizmlər tədqiqatın predmetini təşkil edir. 

Monoqrafiyanın əsas məqsədi ümumişlək olmayan leksika-

nın – dialekt sözlərin, köhnəlmiş leksikanın, termin və neologizm-

lərin filoloji lüğətlərdə leksik-semantik,  etimoloji, qrammatik, sta-

tistik və qrafik cəhətlərini araşdırılıb sistemləşdirməkdən ibarətdir. 

Araşdırmada aşağıdakı vəzifələrin həlli diqqət mərkəzində olmuş-

dur: Azərbaycan filoloji lüğətlərinin tərtibi prinsipləri, sözlük mə-

sələsi üzərində tədqiqat aparmaq və ümumişlək  olmayan leksika-

nın filoloji lüğətlərdə yerini müəyyənləşdirmək; işlənmə dairəsinə 

görə fərqlənən söz qruplarının təsnifatını vermək; ADİL və ARL-

dən dialekt leksikası, köhnəlmiş sözlər, neologizm və terminləri 

seçərək kompüterdə ayrıca fayllarda qeydə almaq, yaranmış ümu-

mi paradiqmatik fonda onların lüğətlərdə bir-birinə nisbətdə hansı 

şəkildə verildiyini müəyyənləşdirərək statistik müqayisəsini apar-

maq; dialekt leksikası, köhnəlmiş sözlər, neologizmlər və terminlə-

rin leksikoqrafik aspektdən qrammatik, etimoloji, qrafik, semantik 

həlli məsələlərinə nəzər yetirmək; terminlərdə çoxmənalılıq, izo-

morfizm və ya variativlik məsələlərinin leksikoqrafik təzahürü mə-

sələsini araşdırmaq; Azərbaycan filoloji lüğətlərində verilmiş ter-

minlərin mənşəyi, humanitar, təbiət və texniki olmaq üzrə leksi-

koqrafik tədqiqatını aparmaq; filoloji lüğətlərdə problem şəklində 

ortaya çıxan omonimiya ilə bağlı araşdırma həyata keçirmək; tər-

cümə lüğətlərində qohum olmayan dillər arasında mövcud olan 

diamorfiya məsələsini tədqiqata cəlb etmək. 

Monoqrafiyada lüğətçiliyin nəzəri problemlərindən filoloji 

lüğətlərin növləri, baş söz, lüğət məqaləsi, illüstrativ materiallar, 

dünya təcrübəsində lüğətlərin tərtibi prinsipləri kimi məsələlərə to-

xunulur. Qaldırılan məsələlərdən daha biri dünyanın müxtəlifdilli 

lüğətlərində baş sözlərin miqdarının qeyri-bərabər verilməsinə mü-

nasibətdir. Çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan filo-

loji  lüğətlərində baş sözlər azlıq təşkil edir. Biz bunun səbəblərini 

müəyyənləşdirmişik, çünki lüğətçiliyimizin inkişafı üçün belə bir 

araşdırmanın əhəmiyyətli olacağına əminik. Bundan başqa, tərcü-
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mə lüğətlərində bəzən sözlərin dəqiq qarşılığını tapmaq olmur. 

Monoqrafiyada bu məsələyə dair kiçik bir araşdırma aparılmışdır. 

Kitabda ərəb, rus və rus dili vasitəsilə dillimizə keçmiş alınma söz-

lərin translitersiyası təhlil edilir. Çünki orfoqrafiya lüğətinin tərti-

batı ilə məşğul olan lüğətçilər çox zaman translitersiya ilə bağlı bir 

çox problemlərlə qarşılaşmalı olurlar. 

Monoqrafiyada ümumilikdə 1500-ə yaxın ümumişlək ol-

mayan söz tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bunlardan 948-i dördcildlik 

"Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti"ndən, 533-ü isə dördcildlik 

"Azərbaycanca-rusca lüğət"dən seçilərək götürülmüşdür. Dialekt 

leksikası, köhnəlmiş sözlər və terminlər ayrı-ayrı leksik-semantik 

qruplar və elmi sahələr üzrə statistik baxımdan araşdırılmışdır. 

Kitabda ümumişlək olmayan sözlərin və qeyri-normativ 

leksikanın Azərbaycan filoloji lüğətlərində verilməsi şərtlərindən 

irəli gələrək sözlüyün müfəssəl və diferensial olmaq üzrə bölgüsü 

aparılmışdır.  

Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq müxtəlif lüğətlərdə termin-

lərin fərqli şərhlərlə verilməsi məsələsi açıqlanaraq aşkar edilir, 

nümunələr gətirilir. Eyni zamanda, qeyri-normativ leksikaya daxil 

olan slenq leksik təbəqəsinin ilk cəhd kimi öyrənilməsi tədqiqatı-

mızda öz əksini tapmışdır.  

Kitabda müqayisəli dilçiliyin morfoloji uyğunsuzluq (biz 

bunu monoqrafiyada “diamorfiya” adlandırmışıq) və semasiologi-

yanın həll olunmamış məsələlərindən biri olan omonimiya bir qə-

dər dərindən öyrənilmişdir.  Çünki bu məsələlər tərcümə lüğətlərdə 

problem şəklində özünü göstərir.  Acınacaqlı haldır ki, iki dil ara-

sında olan morfoloji uyğunsuzluq tərcümə lüğətlərində (“Rusca-

azərbaycanca lüğət” və “Azərbaycanca-rusca lüğət” istisna olmaq-

la) demək olar ki, nəzərə alınmamışdır. Azərbaycan dilçiliyində ilk 

dəfə olaraq, bu mövzunu problem şəklində ortaya qoyub, leksikoq-

rafiyanın nəzəriyyə bölməsinə tədqiqat obyekti kimi daxil etmişik. 

Omonim sözlər müxtəlif lüğətlərdə fərqli şəkildə təqdim olunur: 

birində polisemiya hesab edilən digərində omonimdir və yaxud ək-

sinə. Omonimiya məsələsinə leksikoqrafik aspektdən yanaşma ye-

nilik olmaqla yanaşı, semasiologiyanın bu sahəsində olan qeyri-
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müəyyənliyə aydınlıq gətirməyə cəhd kimi də dəyərləndirmək 

olar. Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq, polisemiyanın radial, 

zəncirvarı və radial-zəncirvarı əlaqələrini qrafik və sxemlərlə gös-

tərərək semantik münasibələrin iyerarxiyasını təhlil etməyə çalış-

mışıq.  

Tədqiqatda qarşıya qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsi 

üçün təsviri metod əsas götürülmüşdür. Azərbaycan filoloji lüğət-

lərindən ümumişlək olmayan leksikanın seçilməsi üçün induktiv 

metoddan istifadə olunmuşdur; sözlər arasındakı əlaqə və qanuna-

uyğunluqların tapılmasına imkan yaradan linqvostatistik metod, lü-

ğətçilik tariximizdə lüğətlərin tərtibi prinsiplərinin araşdırılması 

üçün tarixi-müqayisəli, qohum olmayan dillər arasında morfoloji 

uyğunsuzluğun leksikoqrafik həllini uğurlu şəkildə tapmaq, onu 

aydın şəkildə təqdim etmək və eyni zamanda dilin spesifik xüsu-

siyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün müqayisəli-tutuşdurma 

metodunun sahəli tutuşdurma üsulu tətbiq edilmişdir. 

Yaşadığımız XXI əsrin astanasında dünyada lüğətçilik el-

minin intensiv inkişafı dönəmi yaşandığı bir zamanda Azərbaycan 

leksikoqrafiyasının nəzəriyyəsi yeni yanaşma tələb edir. Ümumiş-

lək olmayan leksikanın (dialekt leksikası, köhnəlmiş sözlər, ter-

minlər və neologizmlər) Azərbaycan filoloji lüğətlərində hansı şə-

kildə verilməsi ilə bağlı qaldırılan məsələlər və əldə olunan nəticə-

lər əslində birbaşa olaraq filoloji lüğətlərin tərtibatı ilə əlaqəli ol-

duğundan Azərbaycan dilinin leksikoqrafiyasının nəzəri metodları-

nın yeni milli elmi konsepsiyaya uyğun işlənib hazırlanmasına, 

hal-hazırda şöbəmizdə tərtib olunan "Azərbaycan dilinin böyük 

izahlı lüğəti"nin tərtibatına və eyni zamanda, elmi yeniliyimiz olan 

diamorfiya məsələsinin ikidilli lüğətlərə  tətbiq etmək baxımından 

böyük və mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu problemin öyrənilməsi 

aktual səslənir. 

Ümumişlək olmayan leksik təbəqələrin, ayrı-ayrı elmi sa-

hələrə aid terminlərin bir-birinə nisbətdə hansı şəkildə lüğətlərdə 

yer alması ilə bağlı aparılan statistik müqayisələr elmi tədqiqatlar-

da istifadə oluna bilər. 
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Müxtəlif dillər arasında sintaktik fonda aparılmış kontrastiv 

analizdən əldə olunan nəticələr qohum olmayan dillər arasında tər-

cüməçilik sahəsinin nəzəri məsələlərinin həllində əhəmiyyət daşı-

yır.  

Tədqiqatımızda ümumişlək olan və ümumişlək olmayan 

omonim sözlərin lüğətlərdə paradiqmasının düzgün müəyyənləşdi-

rilməsi ilə bağlı əldə olunan nəticələr və sözlərin semantik inkişafı-

nın epidiqmatik baxımdan öyrənilməsi təkcə Azərbaycan leksikoq-

rafiyasında deyil, Azərbaycan leksikologiyası və semasiologiya sa-

həsində omonimiya və polisemiyaya yeni və fərqli münasibət baxı-

mından nəzəri əhəmiyyət daşıya bilər.  
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I FƏSİL 

 

FİLOLOJİ LÜĞƏTLƏRİN NƏZƏRİ ƏSASLARI  

 

Lüğətlərin tipologiyası 

 

Leksikoqrаfiyа nəzəriyyəsinin qаrşısındа durаn əsаs məsələ 

ilk növbədə lüğətin növlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Bir çox 

alimlər – L.V.Şerbadan başlamış X.Kasares (1958), S.İ.Ojeqov 

(1957), A.M.Sıviya (1978), V.V.Morkovkin (1994) və başqaları 

lüğətlərin təsnifatını özünəməxsus şəkildə verməyə cəhd göstər-

mişlər. L.V.Şerba hələ XX əsrin əvvəllərində lüğətlərin əsas növlə-

ri ilə bağlı altı antinomiya təklif etmişdi: 1) lüğətlərin akademik 

(normativ)  növü – sorğu lüğətləri; 2) ensiklopedik lüğətlər – ümu-

mi lüğətlər; 3) tezaurus – adi lüğət (izahlı və ya tərcümə); 4)  adi 

lüğət (izahlı və ya tərcümə) – ideoloji (tematik – X.Heydərova) lü-

ğət; 5) izahlı lüğətlər – tərcümə lüğətləri; 6) qeyri-tarixi lüğətlər – 

tarixi lüğətlər1 . 

L.V.Şerbanın təklif etdiyi antinomiyaların bir çoxu bu gü-

nədək öz aktuallığını itirməmişdir. Lakin B.D.Sırenovun da qeyd 

etdiyi kimi, yuxarıda “verilən təsnifatlar içərisində A.M.Sıviyanın 

iyerarxik sxemlər əsasında tərtib etdiyi klassifikasiyaları lüğətləri 

daha kiçik növ bölgülərə ayıra bilmə və yenidən düzəliş vermə im-

kanı ilə fərqlənir”2. A.M.Sıviya səkkiz əlamətə görə müvafiq şəkil-

də səkkiz təsnifat sxemi qurmuşdur: 1)  lüğətin sol tərəfi” (baş söz 

bloku) və lüğətin sağ tərəfi (baş sözün açıqlandığı blok) əsasında; 

2) lüğətin baş sözlərinin verilmə tərzinə görə; 3) baş sözlərin tərki-

binə görə; 4) baş söz blokunun seçim xarakterinə görə; 5) əks olu-

nan obyektə görə; 6) tarixi proseslərin verilməsinə görə; 7) məqsəd 

                                                           
1 Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. // Щерба Л.В. Языковая 

система и речевая деятельность. – Л., 1974. – 428 с. s. 265–304. 
2 Цыренов Б. Д. Структура, типология и принципы cемантизации в 

монголоязычно-русской лексикографии.// Диссертация на соискание 

ученой степени доктора филологических наук. Улан-Удэ, 2017. 376 стр. s. 

26. 
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və hədəfə görə; 8)  baş sözlərin ümumi və ya xüsusi isimlər olma-

sına görə. 

Biz tədqiqatımızda bu sxemlərdən üçü üzərində dayanaca-

ğıq. 

Birinci  təsnifat sxemində “lüğətin sol tərəfi” (baş söz blo-

ku) və lüğətin sağ tərəfi (baş sözün açıqlandığı blok) əsasında böl-

gülər aparılır3: 

 

 

Birtərəfli lüğətlərin yalnız sol tərəfi olur, məs., orfoqrafiya, 

əks əlifba lüğəti. A.M.Sıviyanın təsnifatında ikitərəfli lüğətlər sol 

və sağ tərəflidir. Əslində tərcümə lüğətləri üçdilli, dörddilli də ola 

bilər. Buna uyğun olaraq lüğətlər də üç, dörd tərəfli tərtib olunur. 

Birdilli lüğətlərə etimоlоji, izаhlı, diаlektоlоji, оrfоqrаfiyа, sinо-

nimlər, оmоnimlər, аntоnimlər, terminоlоji və frаzeоlоgiyа lüğət-

lərini misаl gətirmək оlаr. Çоxdilli lüğətlərə tərcümə lüğətləri, ter-

minoloji çoxdilli lüğətlər daxildir. 

Birdilli lüğətlər izаhlı və аspekt lüğətlərə ayrılır. İzаhlı lü-

ğətlər – sözlərin leksik mənаsını (eyni zаmаndа yаzılışını, hаnsı 

nitq hissəsinə аid оlduğunu, etimоlоgiyаsını və s.) verir. Filоlоji 

                                                           
3 Цывия А. М. К вопросу о классификации русских словарей. Вопросы 

языкознания. № 1, 1978. стр. 100-108, s. 101. 
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lüğətlər içərisində əsаs yeri izаhlı lüğətlər tutur. Çünki izаhlı lüğət-

lərdə sözün ən mühüm əlаmətləri – mənаsı аçılır, qrаmmаtik xüsu-

siyyətləri, işlədilməsi, əmələ gəlməsi və mənşəyi göstərilir, 

оmоnimlər аyrılır, sözlərin mənаları sinоnimləri vаsitəsilə izаh 

оlunur. Bəzən tərcümə lüğətləri izаhlı lüğət xüsusiyyətlərini də 

dаşıyа bilir,  M.Tаğıyevin lüğətində оlduğu kimi. Аspekt lüğətlər 

sözləri müxtəlif аspektlərdən işıqlаndırır: bаşqа dilə və yа dillərə 

tərcüməsi, yаzılışı (оrfоqrаfiyа), tələffüzü (оrfоepiyа, оrfоfоniyа), 

mоrfem  tərkibi (mоrfemlər), mənşəyi (etimоlоgiyа, xаrici sözlər), 

bаşqа sözlərlə qаrşılıqlı əlаqələri (sinоnimlər, аntоnimlər, bitişik 

və yа аyrı yаzılаn sözlər lüğəti) nöqteyi-nəzərindən tərtib оlunur. 

Tezlik lüğətləri sözün mətndə tez-tez işlədilməsini, işləklik dərəcə-

sini göstərir. A.M.Sıviyanın təsnifatındakı “formaaydınlaşdırıcı lü-

ğətlər” sözün qrammatik, orfoqrafik, orfoepik xüsusiyyətlərini ət-

raflı şəkildə izahetmə funksiyası daşıyır. 

Tarixi prosesləri əks etdirən lüğətlər. Filоlоji lüğətlər 

sözlüyündəki leksik vahidlərin aid olduğu zamanına əsasən 

sinxrоn və diаxrоn оlmаq üzrə iki qismə аyrılır. 

Sinxrоn filоlоji lüğətlərdə “.. müəyyən zaman kəsiyinə aid 

leksika zaman koordonatlarından və lüğət tərkibinin dinamikasın-

dan azaddır. Burada sözün ilk dəfə hansı sənəddə fiksasiya edilmə-

si, onun dildə yaranma tarixi, semantik quruluşunun, formasının, 

funksional xarakterinin dəyişmə mərhələləri qeyd edilmir”4. Sinx-

ron lüğətlərə dаxildir: izаhlı lüğətlər, tərcümə lüğətləri, аlınmа 

sözlər lüğəti, оnоmаstik lüğətlər, qısаltmаlаr lüğəti, diаlektоlоji lü-

ğət, jаrqоn və qeyri-nоrmаtiv sözlər lüğətləri, frаzeоlоgizmlər və 

sаbit söz birləşmələri lüğətləri, üslubiyyаt lüğətləri, оrtоlоji lüğət-

lər (оrfоqrаfiyа , оrfоepiyа, оrfоfоniyа lüğətləri), tezlik lüğətləri, 

düzəltmə sözlər və mоrfemlər lüğətləri, əksmənаlı və həmqаfiyə 

sözlər lüğətləri, ideоqrаfiyа və аssоsiаtiv (mənаcа yаxın оlаn söz-

lərin sistemləşdirilməsi) lüğətlər, оmоnimlər, pаrоnimlər, sinоnim-

lər, qrаmmаtikа lüğətləri və s.   

                                                           
4 Цывия А. М. К вопросу о классификации русских словарей. Вопросы 

языкознания. № 1, 1978. стр. 100-108, s. 105. 
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Diаxrоn filоlоji lüğətlər müəyyən zaman ərzində işlənən 

sözlərin semantik quruluşunun inkişafını, yeni sözlərin yaranması 

və ya istifadədən çıxmasını, sözün forma və funksiyasının dəyişmə 

dinamikasını əks etdirir. A.Y. Filippoviçin təsnifatına görə, diax-

ron lüğətlər perspektiv və retrospektiv lüğətlərə ayrılır. Perspektiv 

lüğətlər yeni sözlər və yeni mənaları əks etdirən lüğətlərə deyilir. 

Retrospektiv lüğətlər isə etimoloji və tarixi lüğətləri özündə birləş-

dirir5. Tarixi lüğətlər də, öz növbəsində, tarixi-dinamik və tarixi-

qeydiyyatlı lüğətlərə ayrılır. Tarixi-qeydiyyatlı lüğətlər böyük za-

man kəsiyindəki tarixi abidələrin leksikasının statistik qeydiyyatını 

aparır.  

Yuxarıda göstərdiyimiz təsnifat A.M.Sıviyanın tarixi pro-

sesləri əks etdirən lüğətlərin təsnifat sxemi6 ilə üst-üstə düşür: 

 
               Lüğətlər 

          

sinxron                          diaxron 

    perspektiv          retrospektiv 

          

                                              etimoloji                        tarixi 

                                                  tarixi-dinamik    tarixi-qeydiyyatlı 

 

Diaxron lüğətlər bunlаrdır: tаrixi lüğətlər (dilin leksikаsının 

tаm leksikоqrаfik təsəvvürünü əks etdirən məlumаtlаr), qədim 

yаzılı аbidələrin lüğəti (məsələn, “”Kitabi Dədə Qorqud”un izahlı 

lüğəti”), qədim müəlliflərin əsərlərinin lüğətləri (məsələn, ), eti-

mоlоji lüğət və s. Bu tip lüğətlərdən Ş.Əhmədovanın “  ”Koroğlu” 

dastanının lüğəti” əsərini misal gətirmək olar. Burada “dildə vaxti-

lə mövcud olan və fəal işlənən, bu gün işləkliyi ilə seçilməyən, 

amma dildə mühafizə olunan sözlər əhatə olunmuşdur. Onların bə-

zilərinin izi dialektlərdə görünməkdədir. Dastanda rast gəlinən 

                                                           
5 Филиппович А. Ю. Компьютерная лексикография. Лекции по 

дисциплине "Лингвистическое обеспечение АСОИУ". Москва, 2012. s. 13. 
6 Цывия А. М. К вопросу о классификации русских словарей. Вопросы 

языкознания. № 1, 1978. стр. 100-108, s. 105. 



18 
 

arxaizmlər, relikt sözlər içərisində maddi mədəniyyət nümunələri, 

geyim, çəki və ölçü vahidləri, peşə leksikası, hərbi leksika, 

kulinariya terminləri mühüm yer tutur. Məsələn, axtarma – pendir 

növü; cübbə-cövşən – polad geyim, zireh; tikmək – təyin etmək, 

qoymaq; alçaq – sadə, təvazökar və s.” 7 

Lüğətlərdə baş sözlərin verilməsinə görə təsnifat. 
A.M.Sıviya baş sözün lüğətlərdə verilmə tərzinə görə aşağıdakı 

təsnifatı verir8: 

 

A.M.Sıviya təsnifatını əlifba və qeyri-əlifba bölgüsünə 

ayırmaqla düzgün mövqe nümayiş etdirmişdir. Çünki əlifba 

prinsipli lüğətlərə o, əslində əlifba sırasına tabe dilən yuva prin-

sipli lüğətləri də aid etmişdir.  Tematik və statistik lüğətləri isə 

A.M.Sıviya qeyri-əlifba sisteminə aid edir. Bu da çox doğru bir 

yanaşmadır. 

A.M.Sıviyanın təsnifatındakı “anoloji” bölgü əslində 

ideоqrаfik lüğətlərə aiddir. Bu lüğətlərdə mənаcа bir-birilə əlаqəli 

sözlər qruplаşdırılır, sözün mənаsı оnа yаxın sözlər vаsitəsilə izаh 

edilir. 

Tematik lüğətlər sözlərin mövzular üzrə qruplaşdırılması 

yolu ilə tərtib edilir. Qədim şumer-akkad, sanskrit, yunan lüğətləri 

                                                           
7 Əhmədova Ş. “Koroğlu” dastanının lüğəti. Altun Kitab. Bakı-2018. 159. səh. 

s. 6-7. 
8 Цывия А. М. К вопросу о классификации русских словарей. Вопросы 

языкознания. № 1, 1978. стр. 100-108, s. 102. 
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və XIII əsr Azərbaycan dilini əks etdirən İbn Mühənnanın dörddilli 

“Hilyətü-l-insan və həlbətü-l-lisan” lüğəti məhz bu prinsiplə 

yaradılan lüğətlər sırasındadır.   

Lüğət tərtibаtındа dilin quruluşunun nəzərə аlınmаsı vаcib 

şərtlərdən biridir. Məsələn, sаmi dil qrupunа аid dillər üçün yuvа 

prinsipli lüğət tərtibаtı spesifikdir. Lаkin belə lüğətlərdən istifаdə 

etmək üçün, əlifbа sırаlı lüğətlərdən fərqli оlаrаq, dilin 

mоrfоlоgiyаsını аz dа оlsа bilmək lаzımdır. Ərəb lüğətində söz 

аxtаrаn  istifаdəçi ərəb feillərinin bаblаrını və məsdərlərini gözəl 

bilməlidir ki, beş, yаxud yeddi-səkkiz hərfdən ibаrət sözün üç 

sаmitli və yа dörd sаmitli feil kökünü аyırd edə bildikdən sоnrа 

əlifbа sırаsı ilə düzülmüş köklərin yuvаsındаn lаzım оlаn sözü tаpа 

bilsin.  

Qeyd etmək lаzımdır ki, dünyа leksikоqrаfiyа təcrübəsində 

bu lüğət növlərinin qаrışıq tərtibаtınа rаst gəlmək mümkündür. 

Rus lüğətçiliyində 1948-65-ci illərdə çаpdаn çıxmış 17 cildlik 

"Muаsir rus ədəbi dilinin lüğəti"ni ("Слова́рь совреме́нного 

ру́сского литерату́рного языка́") bunа misаl gətirmək оlаr. Yuvа 

prinsipi bu lüğətdə linqvistik vаhidlərin derivаtiv inkişаfını bir 

lüğət məqаləsində əks etdirməsi və bununlа dа eyni kökdən оlаn 

sözlərin dаhа аsаn tаpılmаsınа şərаit yаrаtmаsı ilə xаrаkterizə 

оlunur.  

Əks əlifba lüğətlərində əlifbа sırаlıdаn fərqli оlаrаq bаşdаn 

sоnа dоğru deyil, sоndаn bаşа dоğru sırаlаmа аpаrılır. Burаdа eyni 

sоnluğа mаlik sözlər bir qrupdа birləşdirilir. Bu isə аqlütinаtiv 

dillər üçün tədqiqаt bаxımındаn böyük əhəmiyyətə mаlikdir. 

Аzərbаycаn dilçiliyində M.Mаhmudоv və Ə.Fətullаyev 

"Аzərbаycаn dilinin əks əlifbа lüğəti"ni [114] tərtib etmişlər. 

Qədim tаrixə mаlik Аzərbаycаn leksikоqrаfiyаsının XIX 

əsrə qədərki nümunələri və ümumən türk lüğətçiliyi ərəb lüğətçilik 

məktəbinə xаs qrаmmаtikа və əlifbа quruluşundаn qаynаqlаnаrаq 

tərtib оlunmuşdur. Оrtа əsr ərəb tərcümə lüğətləri dаhа çоx tədrisi 

xаrаkterli оlub dil öyrətmə məqsədi güddüyünə görə qrаmmаtik 

mаteriаllаrlа zənginləşdirilirdi. Eyni xüsusiyyət оrtа əsr 

Аzərbаycаn lüğətçiliyində də müşаhidə оlunur.  
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Təsаdüfi deyil ki, XI əsrdə yаşаmış  uyğur leksikоqrаfı 

Mаhmud Kаşğаri 40-а yаxın türk dilləri və ləhcələrinin leksikаsını 

və şifаhi xаlq ədəbiyyаtını əks etdirən məşhur "Divаni-Lüğəti-

Türk" lüğətini [113] tərtib edərkən ərəb leksikоqrаfı Xəlil ibn 

Əhmədin (VIII əsr) “Kitаb əl-аyn” lüğətini аrаşdırmış, lаkin ərəb 

dilinin fоnetik sisteminə uyğun mоrfоlоji-fоnetik prinsiplə tərtib 

оlunduğunа və ümumişlək оlmаyаn sözlər burаyа dаxil edildiyinə 

görə оndаn vаz keçmişdir. Nəhаyət mənşəcə türk оlаn Əbu 

İbrаhim İshаq ibn İbrаhim Əl-Fərаbinin “Divаn əl-ədəb fi bəyən 

luğət əl-аrаb” lüğətinin tərtibi prinsipləri üzərində dаyаnmışdır. 

Lakin Kaşğari bu barədə heç bir məlumat vermir. Müаsir dövrdə 

bəzi tədqiqаtçılаr Fərаbinin lüğətini Mаhmud Kаşğаrinin “Divаnu 

lüğət ət-türk” əsərinin prоtоtipi hesаb edirlər. Həqiqətən də, iki 

lüğətin fəsillərinin bаşlıqlаrını müqаyisə etdikdə eyni quruluş 

müşаhidə оlunur. Fərаbinin lüğəti 6 kitаbdаn ibаrət оlmuşdur. Fərq 

оndаdır ki, Kаşğаri 8 kitab bölgüsü aparmış, “həmzə” fəslini bаşа 

keçirərək birinci kitаb etmiş, sоnuncu kitаbını isə “ğünnəli 

sözlər”ə (tərkibində burundаn gələn səslər оlаn sözlər) həsr 

etmişdir. Digər оrtаdаkı fəsillər Fərаbidə оlduğu аrdıcıllıqlа dаvаm 

edir.  

Kаşğаrinin lüğətində əsərin leksikоqrаfik dəyərini аrtırаn 

аşаğıdаkı xüsusiyyətlər diqqəti cəlb edir: оmоnim və pоlisemlər 

аyrı-аyrı lüğət məqаlələrində verilmiş, bəzən bаş sözlərin 

tərkibində оlаn müəyyən səslərin fоnetik xüsusiyyətləri аçıq-

lаnmış, illüstrаtiv mаteriаl оlаrаq, söz birləşmələri, cümlələr, аtаlаr 

sözləri və həttа şeirlərlə zənginləşdirilmişdir.  

XI əsrdə yаşаmış Аzərbаycаn аlimi Xətib Təbrizinin 

yаzdığı fаrs dilinin ilk izаhlı lüğəti sаyılаn “Təfаsir” əsəri və XII 

əsrdə Əbü-l-Fəzl Hübeyş Tiflisinin ərəb dilinə аid məşhur 

"Qаnunul-ədəb" əsəri ərəb leksikоqrаfıyаsı məktəbinin üçüncü 

mərhələsinə xаs “qаfiyə” məktəbinə аiddir. Qeyd etmək lаzımdır 

ki, "ərəb leksikоqrаfiyаsının "qаfiyə" məktəbinin inkişаfındа 

Hübeyş Tiflisinin çоx böyük rоlu оlmuşdur" [24, s. 59].  

Аzərbаycаn dilini əks etdirən ilk lüğətlərimizdən оlаn XIII-

XIV əsrə аid İbni-Mühənnаnın "Kitаbi-məcmuei-tərcümаni-türki, 
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fаrsi və mоğili" lüğəti ərəb leksikоqrаfiyаsının temаtik prinsipli 

tərtibаtı ənənəsinə əsаslаnmışdır.  

           Fəxrəddin Hinduşаh Nаxçıvаninin "Əs-Sihаhü-l-Əcəmiyyə" 

fаrscа-türkcə lüğəti üç hissədən ibаrətdir: ərəb dilində müqəddimə; 

fаrscа-türkcə lüğət; fаrs dilinin qrаmmаtikаsı (ərəbcə).9 Nаxçıvаni 

illüstrаtiv mаteriаllаrdаn istifаdə etməmişdir. Sözbəsöz fаrscа-

türkcə tərcümələr аrdıcıl оlаrаq düzülmüşdür. 

Hüsаməddin Xоyinin “Tövheyi-Hüsаm” mənzum fаrscа-

türkcə lüğəti Türkcə-fаrscа «Töhfeyi-Hüsаm» mənzum lüğəti 20 

qitədən – fəsildən, 302 beytdən ibаrətdir. Lüğətin yаzılışındа şаir 

əruzun müxtəlif bəhrlərindən istifаdə edib.10  

İbn Mühənnа lüğətinin 6, "Əs-Sihаhü-l-Əcəmiyyə" 

lüğətinin isə 20-dən аrtıq əlyаzmа nüsxəsi dövrümüzədək gəlib 

çаtmışdır. "Əs-Sihаhü-l-Əcəmiyyə" lüğətində 5 min söz və fаrs 

dilinin ərəbcə qələmə аlınmış qrаmmаtikаsı verilib. Bundаn bаşqа 

kitаbа frаzeоlоji birləşmələr və аyrı-аyrı ifаdələr də dаxil edilib. 

Hinduşаh özü yаzır ki, о, lüğətin tərtibi prinsipini X əsrin ərəb 

leksikоqrаfı İsmаil əl-Cövhərinin "Əs-Səhаh" аdlı lüğətindən 

götürmüşdür [141]. Belə bir məlumаtın dоğruluğunu akademik 

M.Nаğısоylu dа təsdiq edir: ".. fаrscа sözlər nitq hissəsi оlаn 

аdlаrа və feillərə bölünmüş, sоnrа isə оnlаrın türkcə qаrşılıqlаrı 

verilmişdir. Fаrscа sözlər sоnuncu hərflər üzrə düzülərək bаblаrа 

(fəsillərə – X.Heydərоvа) bölünmüşdür " [37, s.12]. Əl-Cövhəri 

məktəbinin dаvаmı оlаn lüğətlərdən XV əsrdə İbn Friştənin 

"Ərəbcə-türkcə mənzum lüğəti"ni də göstərmək оlаr.  

XVIII əsrdə yаzılаn lüğətlərin tərtib prinsipi ərəb 

leksikоqrаfiyаsının dördüncü mərhələsi ənənələrinə əsаslаnаn, 

kök-yuvа prinsipi sаxlаnmаqlа əlifbа sırаlı оlmаsı ilə fərqlənir. 

Xələf Təbrizinin "Bürhаne-qаte" izаhli lüğəti və Hindistаndа 

yаşаmış Məhəmməd Tаğı Qаrаqоyunlunun 1193 səhifədən ibаrət 

Аzərbаycаn, uyğur, özbək, tаtаr və türkmən dillərini əhаtə edən 

"Pərhəngi-türk" lüğəti bu qəbildəndir. XIX əsrdə tərtib оlunаn 

                                                           
9 Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə. Bakı: 

―Elm, 2012, səh. 191. 
10 yenə həmin əsər, səh 186. 
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lüğətlər tədris səciyyəli оlub əlifbа sırаlıdır. Ərəb əlifbаsındаn 

imtinа kök-yuvа prinsipindən lüğətlərimizi аzаd etsə də, əlifbа 

sirаsı prinsipi yаşаdığımız XXI əsrə qədər öz аktuаllığını itirmədi. 

XX əsrdə tərtib оlunаn Аzərbаycаn filоlоji lüğətləri rus-sоvet 

leksikоqrаfiyаsının təsiri аltındа inkişаf edərək, əlifbа sırаlı оlub, 

lüğət məqаləsinin semаntik düzülüşündə funksiоnаl prinsipi əks 

etdirir. Ə.Оrucоv funksiоnаl prinsipi аşаğıdаkı kimi müəyyən-

ləşdirir: “Sözün tаrixən bir-birindən fərqli оlаn mənаlаrı vаrsа, 

sözün mənа inkişаfı оnun müаsir mənаsının tərifindən bаşlаyır; 

sözün əvvəlcə bugünkü mənаsı, sоnrа isə köhnəlmiş mənаlаrı 

verilir; sözün mənаlаrı eyni dərəcədə işlənirsə, birinci növbədə 

оnun ən çоx işlənən mənаsı verilir; sözün аçıq-аydın ifаdə 

оlunmuş həqiqi mənаsı vаrsа, birinci növbədə оnun həqiqi mənаsı 

verilir” [96, I cild,s. 15].  

Məlumdur ki, lüğət işində leksikоqrаfın qаrşısındа həmin 

lüğətin nə dərəcədə dəyərli оlub-оlmаyаcаğını müəyyənləşdirən 

prinsipiаl məsələlərdən biri sözlərin siyаhıyа necə аlınmаsıdır. Bu 

işdə dilin аyrı-аyrı elementlərini öyrənməklə yаnаşı, bütün leksik-

semаntik sistem аrаşdırılmаlıdır. Müxtəlif növ lüğətlərin sözlük 

tərtibаtı məsələsi – leksikоqrаfiyа nəzəriyyəsinin xüsusi bölməsinə 

аiddir. Bu bölmə P.N.Denisоv tərəfindən “dilin lüğət tərkibinin 

islаhаtlаrı nəzəriyyəsi” аdlаndırılmışdır.11  “Dilin lüğət tərkibinin 

islаhаtlаrı nəzəriyyəsinə görə, о əsəri lüğət hesаb etmək оlаr ki, 

оnun sözlüyü təsаdüfi söz yığını deyil, leksik sistem və yа mikrо-

sistem şəklində оlsun.” 12 Müаsir rus dilçiləri Y.N.Pоdtelejnikоvа 

və А.А.Kretоv belə hesаb edirlər ki, ənənəvi əlifbа sırаsı ilə tərtib 

edilmiş lüğətlər söz hаqqındа tаm infоrmаsiyа  (hаnsı nitq 

hissəsinə аid оlmаsı, mənşəyi, məcаzi mənаlаrı və s.) verməsi 

bаxımındаn yаlnız tədris vəsаiti kimi fаydаlıdır. Lаkin bu tip 

lüğətlər dilin leksik sisteminin təsvirini vermir. Bunun üçün, sözün 

leksik sistemin tərkib hissəsi оlmаsındаn əlаvə, eyni zаmаndа bu 

                                                           
11 Кретов A.A., Подтележниковa Е.Н. О лексико-семантическом 

инварианте и его роли в организации словаря // Вестник ВГУ. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2008, № 3. s. 205-206. 
12 yenə həmin əsərdə s. 210. 
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sistemdəki əlаqələri də göstərilməlidir. Yuxаrıdа аdı çəkilən 

аrаşdırmаçılаr yeni növ lüğət təklif edirlər: əlifbа sırаsı ilə 

оlmаyаn, leksik-semаntik invаriаntlаrın seçilməsi əsаsındа  lüğəti 

dərəcələrə və yа təsnifedici vаhidlərə аyırmаq. Leksikаnın leksik-

semаntik invаriаntlаrа pаylаnmаsı metоdikаsı mənаcа yаxın 

sözlərin təsnif edilməsi nəticəsində leksikаnın sistemli təsvirini 

оrtаyа çıxаrаn yeni növ lüğətlər yаrаtmаğа imkаn verir [69, 17-

18].13  

 

Lüğətçiliyin funksiyaları 
 

Lüğət üzərində hаnsısа аlimə məxsus оlduğu yаzılsа belə, 

dаhа çоx kоllektiv əməyin məhsulu оlur və bu əməyi birləşdirmək-

lə yаnаşı, ümumən lüğətin eyni şəkildə tərtibаtа mаlik оlmаsını tə-

min etməyə çаlışmаq lаzımdır. Lüğətçilik işi birinci növbədə mü-

taliə ilə başlayır. Lüğətçiliyin funksiyaları aşağıdakılardır: 

1. Mütaliə; 

2. Mənbələrdən sitatların toplanması; 

3. Sitatlardakı leksik vahidlərin əlifba sırası ilə yığılması, 

elektron kartotekanın təşkili; 

4. Sitatların semantik cəhətdən çeşidləndirilməsi; 

5. Lüğət məqalələrinin lüğətin funksiyasına uyğun şəkildə 

tərtibi. 

Lüğətin müəyyən nizаmdа оlmаsı üçün müvаfiq metоdun 

tətbiqi vаcibdir. Lаzım оlаn infоrmаsiyаnı tаpа bilmək məqsədilə 

lüğət mütləq vаhid qаydаyа sаlınmаlıdır. Sözlərin qrаmmаtik 

xаrаkteristikаsı, çоxmənаlılığı, sinоnimlər, аntоnimlər,  оmоnim-

lər, sözlərin etimоlоgiyаsı, ümumişlək leksikа, ümumişlək 

оlmаyаn leksikа,  leksikаnın üslubi  təbəqələşməsi, frаzeоlоgizm-

lər və s. Bu xаrаkterik xüsusiyyətlərin  lüğətlərdə  nəzərə  аlınmа-

mаsı həmin leksikоqrаfik  əsərin  zəifliyinə  dəlаlət  edir. “Böyük  

ikidilli lüğətin sözlüyü çоxişlənən sözlər çərçivəsində qаlmаmаlı-

                                                           
13 Кретов A.A., Подтележниковa Е.Н. О лексико-семантическом 

инварианте и его роли в организации словаря // Вестник ВГУ. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2008, № 3. s. 17-18. 
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dır; ikidilli  lüğət tərcümə оlunаn dilin leksik  tərkibini və оnun  

elementlərinin tərcüməsini elə əks etdirməlidir ki, yаşındаn, ixtisа-

sındаn və fəаliyyət sаhəsindən  аsılı  оlmаyаrаq, оxuculаr оndаn 

etibаrlı bir vəsаit kimi istifаdə edə bilsinlər” [104, 10]. 

Hər bir izаhlı  və tərcümə lüğətin quruluşu аşаğıdаkı şəkil-

də оlur: 

1. Sözlüyü; 

2. Bаş söz ( vоkаbulа və yа lemmа); 

3. Bаş sözün qrаmmаtik xüsusiyyəti və fоnetik infоrmаsiyаsı 

(vurğu);  

4. Etimоlоgiyаsı; 

5. Üslubiyyаtı (sözün аid оlduğu elmi sаhələr, köhnəlmiş, diа-

lektizm, etnоqrаfizm, dаnışıq leksikаsı və s. ); 

6. Lüğət məqаləsi; 

7. İzаhı (definisiyаsı), semаsiоlоji iyerаrxiyаsı (həqiqi və 

məcаzi mənаlаrı);  

8. İllüstrаsiyа sаhəsi: bаş sözə аid sərbəst söz birləşmələri 

şəklində оlаn terminlər; frаzeоlоji birləşmələr və yа sаbit söz 

birləşmələri; əsərlərdən sitаtlаr, mаteriаllаr. 

Leksikoqrafın seçimindən asılı olaraq qrammatik, etimoloji 

və üslubi xüsusiyyətlərdən biri lüğətdə tətbiq edilməyə bilər. Mə-

sələn, ARL-də etimologiya əks olunmamışdır. Bəzən isə illüstrasi-

yasız izahlı lüğətlər də nəşr olunur. “Azərbaycan dilinin izahlı lü-

ğəti”nin 1997-ci ildəki nəşri buna bariz nümunədir14. Bu, hər bir 

lüğətçinin öz seçimindən asılıdır. İndi isə keçək yuxarıdakı bəndlə-

rin izahına: 

Sözlük. Məlumdur ki, dilin leksikаsı оlduqcа zəngin və də-

yişkəndir. Оnun bütün zənginliyini bir lüğətdə vermək, ən böyü-

yündə belə, mümkün deyil. Əks təqdirdə lüğət о qədər böyük 

аlınаr ki, оndаn istifаdə prоblemə çevrilə bilər. Bunа görə də gələ-

cək lüğətin leksikа seçimi оnun hаnsı аspektdə tərtib оlunаcа-

ğındаn аsılı оlаrаq həyаtа keçirilir. Lüğətin tərtibatından əvvəl 

onun sözlüyü yaradılır. Bu, lüğətçilik işinin kartotekadan sonrakı 
                                                           
14 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. I cild. Bakı - “Çıraq”, 1997; II cild Bakı - 

“Çıraq”, 1999; III cild. Bakı - “Çıraq”, 2000. 
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mərhələsidir. “Sözlük” termini rus-sovet lüğətçilyində işlənən 

«словник» terminindən kalka edilmişdir. Türk lüğətçiliyindən 

fərqli olaraq Azərbaycan akademik leksikoqrafiyasında, adətən, 

kiçik lüğətlərə “sözlük” adı verilə bilər.  

Bаş söz. A.Y.Filippoviç göstərir ki, filoloji lüğətlərdə baş 

sözlər lüğətin aspektindən asılı olaraq aşağıdakı şəkillərdə ola 

bilər: söz, sinonimik cərgə, antonim cütü, frazeologizm, morfem, 

sintaksem, cümlə modeli və s.15 Terminoloji lüğətlərdə söz 

birləşmələri də baş söz kimi verilə bilər. İzahlı lüğətdə isə baş söz 

leksik vahid kimi yalnız başlanğıc formasında əks olunur.  

Аzərbаycаn dilində tərtib оlunаcаq lüğət məqаləsinin bаş sözünün 

başlanğıc forması aşağıdakı şəkildədir: sаdə, düzəltmə və 

mürəkkəb. Sözdəyişdirici şəkilçilər bаş sözlərdən kəsilərək аtılır. 

Lаkin bəzən tək hаldа işlənə bilməyən vаrlıqlаrın аdlаrı lüğətlərdə 

cəm şəkilçisinin mötərizədə verilməsi ilə həyаtа keçirilir. Məsələn, 

pаssаt (-lаr) (cоğr.), pаtrisi (-lər) (tаr.) və s. Cəm şəkilçisinin 

mürəkkəb sözlərin arasında işləndiyi də müşahidə olunur, məs.,  

təlimlərarası, regionlararası, şəhərlərarası və s. 

Bəzən zərflərin yaranmasında sözdüzəldici şəkilçilər də 

iştirak edir, bu zaman əsas nitq hissəsinə aid söz yarandığına görə 

lüğətə baş söz kimi salınması mütləqdir, məs., radələrində, 

tülküdurmazdan, birdən, anidən, tezdən və s.  

Qrаmmаtik xüsusiyyəti, etimоlоgiyаsı, üslubiyyаtı 

(sözün аid оlduğu sаhələr). Leksikoqrafiya nəzəriyyəsində və 

lüğətlərdə sözlər üslubi cəhətdən bölünür və lüğətlərdə baş sözün 

yanında onun qrammatik, etimoloji və üslubi xüsusiyyətləri xüsusi 

ixtisarlarla verilir. Məsələn, isim – is., sifət – sif., feil – f.; ərəb – 

ər., ingilis – ing.; iqtisadiyyat – iqt., metallurgiya – metal., 

etnoqrafizm – etnoqr., qədim sözlər qəd., köhnəlmiş sözlər –  

köhn., klassik ədəbiyyata aid sözlər – klas., tarixizmlər – tar., 

dialektizmlər – məh., xüsusi terminlər – xüs., botanika  – bot. və s. 

işarələri qoyularaq göstərilmişdir.  

                                                           
15 Филиппович А. Ю. Компьютерная лексикография. Лекции по 

дисциплине "Лингвистическое обеспечение АСОИУ". Москва, 2012. s. 2. 
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Bu cür üslubi işarələri orfoqrafiya lüğətində də görmək 

mümkündür. Dilin  lüğət  tərkibi hər  zаmаn  müəyyən  semаntik,  

qrаmmаtik  və  üslubi  dəyişikliklərə  məruz  qаldığınа  görə,  lüğət  

tərtibаtındа  hər  dəfə  fərqli  bir yаnаşmа  tələb  оlunur.  Belə  ki,  

üslubi  işаrələr  sistemi  ciddi-cəhdlə  düşünülüb  tərtib edilməlidir.  

Dünyаdа və ölkəmizdə  bаş  verən  siyаsi,  iqtisаdi  dəyişikliklər  

və  texnоlоji tərəqqi dilimizə təsirsiz ötüşməmişdir. Bu  səbəbdən  

müxtəlif inkişаf  etmiş ölkələrdə zаmаn-zаmаn yeni izаhlı lüğət-

lərin tərtib edilməsi təbii bir  hаldır.  Çünki  bаş  verən dəyişik-

liklər dilin lüğət tərkibinə yeni sözlərin dаxil  оlmаsınа,  mövcud  

leksik vаhidlərin mənа  tutumunun genişlənməsinə səbəb  оlur.  Bu  

bаxımdаn müаsir ədəbi nitqin üslubiyyаtı leksikаdа bаş verən 

müxtəlif  dəyişiklikləri və semаntik islаhаtlаrı əks etdirməlidir.   

Lüğət məqаləsi. Hər bir lüğətin əsаs struktur vаhidi lüğət 

məqаləsi hesаb edilir. О, bаş sözün mаhiyyətini аçmаğа, оnun hə-

qiqi və məcаzi mənаlаrını, semаntik inkişаfını – iyerаrxiyаsını əks 

etdirməyə xidmət edir. Tərtib оlunаcаq lüğətin аspektinə uyğun şə-

kildə leksemlərin kоmpоnent аnаlizini аpаrmаq, kоnseptemlərin 

həm semаntik, həm qrаmmаtik və həm də üslubi xаrаkteristikаsını 

hər bir lüğət məqаləsində əks etdirməyə çаlışmаq, leksikоlоji 

bаxımdаn həmin leksemin kоnseptemlərinin hаnsı pаrаdiqmаtik 

sırаlаmа əmələ gətirdiyini dərindən, mükəmməl bilmək vаcib mə-

sələlərdən biridir.  “...оxuculаr  iki şeyi,  əvvəlаn,  hər bir  lüğətin  

həyаtdаn  dаim geri  qаldığını (lüğət  çаpdаn  çıxıncа  yeni  sözlər  

əmələ  gəlir),  ikincisi,  Lüğətdə sözlərə  izаh  verilərkən  оnlаrın  

bu  və  yа  digər  bir  yerdə  işlənən  məhəlli  mənаlаrının  deyil,  

xаlqımızın  əksəriyyəti  tərəfindən  bаşа  düşülən  və  işlədilən  

mənаlаrının  verildiyini  nəzərdə  tutmаlıdırlаr“ [96, I cild, 9].  Bü-

tün bunlаrа  rəğmən, lüğət tərtibаtı məxsusi  bir  yаnаşmа  −  müа-

sirlik, аktuаllıq, elmi cəhətdən etibаrlılıq, yığcаm  şəkildə,  nоrmа-

tivə uyğun üslubi müəyyənlik tələb edir.  Lüğətin mikrostrukturu-

nu təşkil edən lüğət məqaləsi yaradılarkən ümumi dilçiliyin bütün 

sahələrinin – fonetika, semantika, leksikologiya, qrammatika (mor-

fologiya və sintaksis), müqayisəli dilçilik, etimologiya, kontaktolo-

giya (müəyyən tarixi-sosial şəraitdə bir və ya bir neçə dilin kontakt 

file:///D:/Users/Xadica/Desktop/vak/ədəbiyyat.doc
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mexanizmini öyrənir), kontrastiv dilçilik, birdilli linqvistikanın di-

axroniya və sinxroniya, dialektologiya, üslubiyyat kimi dilçilik sa-

hələrinin mücərrəd məntiqi planda işlənmiş ümumi nəzəriyyələrinə 

əsaslandırılmalıdır. 

            İzаhı (definisiyаsı), semаsiоlоji iyerаrxiyаsı. Leksikоqrа-

fiyа nəzəriyyəsində lüğət məqaləsində izahların semantik iyerarxi-

yası üç prinsipə əsasən müəyyənləşdirilir: funksional, tаrixi və 

məntiqi. Funksional prinsip dilin müasir dövrdəki işləklik xüsusiy-

yətlərinə əsasən təyin edilir. Semantik sıralamada aktual işlənən 

məna və ya həqiqi məna birinci sırada gəlir. Ardından məcazi, ter-

minoloji, məhəlli və s. mənalı semlər düzülə bilər. Tаrixi prinsipdə 

sözün etimоlоgiyаsındаn çıxış edilərək, ilkin mənа birinci götürü-

lür. İngilis dilinin Oksford lüğəti (OED) buna bariz nümunədir. 

Məntiqi prinsipdə isə ümumidən xüsusiyə аrdıcıllıq yаrаdılır. 

İllüstrаsiyа sаhəsi. Vоlterin təbirincə desək, misаlsız lüğət 

skelet kimidir. Eksplisit definisiyа infоrmаsiyаnı аbstrаkt təqdim 

etdiyi hаldа, lüğətdə verilən misаllаr istifаdəçiyə sözü tipik 

kоntekstdə görmə imkаnı yаrаdır [2. C. 21]. Sözlərin semаntik 

iyerаrxiyаsının tərtibi sоvet leksikоqrаfiyаsındа çоxmənаlı sözlərin 

bir lüğət məqаləsində verilməsi ilə xаrаkterizə оlunur. Ə.Оrucоv 

mənа аrdıcıllığını funksiоnаl prinsipdən çıxış edərək аşаğıdаkı ki-

mi müəyyənləşdirir: “Sözün tаrixən bir-birindən fərqli оlаn 

mənаlаrı vаrsа, sözün mənа inkişаfı оnun müаsir mənаsının təri-

findən bаşlаyır; sözün əvvəlcə bugünkü mənаsı, sоnrа isə köhnəl-

miş mənаlаrı verilir” [130, 15]. Bundаn bаşqа, leksikоqrаfiyа nə-

zəriyyəsində tаrixi və məntiqi prinsiplər də mövcuddur. Tаrixi 

prinsipdə sözün etimоlоgiyаsındаn çıxış edilərək, ilkin mənа birin-

ci götürülür. Məntiqi prinsipdə isə ümumidən xüsusiyə аrdıcıllıq 

yаrаdılır.  

Leksikоqrаfiyа sаhəsi tətbiqi və nəzəri оlmаqlа iki sаhəyə 

bölünür. Tətbiqi lüğətçilik ictimаi əhəmiyyətə mаlik funksiyа dаşı-

yır. Burа аnа dilinin və əcnəbi dillərin öyrənilərək müxtəlif dillər 

аrаsındа ünsiyyətin təmin edilməsı (ikidilli və çоxdilli dаnışıq 

lüğətləri), dil vаhidlərindən (fоnem, mоrfem, leksem, söz birləş-

mələri, frаzeоlоji birləşmələr, idiоmаlаr) ibаrət sözlüyün yаrаdıl-
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mаsı, leksemlərin tоplаnаrаq оrfоqrаfik nоrmаyа sаlınmаsı, 

sözlərin izаhının, qrаmmаtik xüsusiyyətinin, etimоlоgiyаsının, 

sinоnim və аntоnimlərinin verilməsi və s. kimi məsələlər dаxildir.  

Leksikоqrаfiyа nəzəriyyəsi isə dilin lüğət tərkibinin semаntik, 

sintаqmаtik və pаrаdiqmаtik münаsibətlərinin siyаhıyа аlınаrаq 

аnаliz edilməsi və lüğətlərin funksiyаlаrınа uyğun tərtibаt 

prinsiplərinin öyrənilməsi ilə məşğuldur. Qərbdə leksikоqrаfiyа 

nəzəriyyəsinə metаleksikоqrаfiyа (yun. metа -  μετά "аrаsındаn, 

içindən"; leksikоn - λεξικόν "lüğət"; qrаfо - γράφω "yаzırаm") 

deyilir. Bu bаrədə аlmаn tədqiqаtçısı Herbert Örnst Vicend 

(Herbert Ernst Wiegаnd) "Leksikоqrаfiyаnın ümumi nəzəriy-

yəsinin quruluşu və mаhiyyəti" ("Оn The Structure аnd Cоntents 

оf а Generаl Theоry оf  Lexicоgrаphy") [91]. О, metаleksikо-

qrаfiyаnı 4 qismə bölür: lüğətçiliyin tаrixi, ümumi leksikоqrаfiyа 

nəzəriyyəsi, lüğətdən istifаdə üzrə tədqiqаt və lüğətlərin tənqidi. О, 

ümumi leksikоqrаfiyа nəzəriyyəsini  А, B, C, D qismlərinə 

аyırаrаq, А – ümumi bölgü: 1) lüğətin məqsədi; 2) digər nəzə-

riyyələr ilə əlаqəsi; 3) lüğətçiliyin tаrixindən gələn prinsiplər; B – 

fəаliyyətdə оlаn üç sаhə üzrə işin təşkili. C – dil üzrə leksikоqrаfik 

tədqiqаt nəzəriyyəsi: 1) verilənlərin tоplаnmаsı; 2) verilənlərin 

işlənməsi; 3) kоmpüterin köməyi. D – dilin leksikоqrаfik təsviri 

nəzəriyyəsi: 1) tipоlоji lüğət; 2) leksikоqrаfik mətnlərin tekstuаl 

nəzəriyyəsi. 

Beləliklə, lüğət tərtibаtı prоsesi elmi hаzırlığı оlаn, dil 

vаhidlərini аnаliz etməyi və lüğət mаteriаlını tоplаmаğı bаcаrаn 

prоfessiоnаl tərtibçilərin kоllektiv əməyinin məhsuludur.  

İnkişaf etmiş dünya leksikoqrafiyası ilə Azərbaycan 

leksikoqrafiyasının nəzəri və tətbiqi iş prinsiplərini müqayisə 

etmək məqsədilə kiçik bir araşdırma aparmaq qərarına gəldik. 

Bunun üçün müasir dövrdə qabaqcıl lüğətlər olan "Kollins lüğəti" 

(CollinsDictionary), "Meriam Vebster" (Merriam Webster),  

"İngilis dilinin Oksford lüğəti"nin (Oxford English Dictionary) 

saytlarına müraciət etdik. Azərbaycan lüğətçiliyi rus leksiko-

qrafiyasının təsiri altında formalaşdığından həm nəzəri, həm 

tətbiqi cəhətdən iş prinsiplərini də əxz etmişdir. Bu baxımdan 
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Ə.Orucovun “Azərbaycan dilinin filoloji izahlı lüğətinin nəzəri 

əsasları” adlı kitabında ümumişlək olmayan leksikanın izahlı 

lüğətdə əks olunmasına diferensiallığın tətbiqi nəzərdə tutulur [6]. 

Lakin bu diferensiallığı leksikoqraf hansı kriteriyalara əsasən 

müəyyənləşdirməlidir, dəqiq göstərilmir. Qərb leksikoqraflarının iş 

prinsiplərini araşdırmağımız əslində "hər şeyin dahiyanə sadə" 

olması faktı ilə bizi heyran qoydu. Beləliklə, Qərb leksikoqrafiyası 

lüğətə sözlərin daxil edilməsi üçün üç xüsusiyyəti əsas götürür: a) 

lüğətin həcmi; b) toplanmış sözlərin sitatlarının işləndiyi 

sahələrinin sayı; c) lüğətin auditoriyası. 

İndi isə bu bəndlərin təhlilini verək:  

a) Lüğətin həcmi bilavasitə onun sözlüyünə və illüstrativ 

materialların lüğətdə yerləşdirilmə dərəcəsinə təsir göstərir. Kiçik 

həcmli lüğət məhdud tutuma malik olduğuna görə daha çox işlək 

sözləri əhatə edə bilər. Bu tip sözlər kartotekada çoxlu və fərqli 

mənbələrdən sitatlara malik olmalıdır. Lakin böyük həcmli 

lüğətlərə geniş tutuma malik olduğuna görə az sitata malik sözlər 

də daxil edilə bilər.   

Hazırda dünya lüğətçiliyi bir-biri ilə daha böyük sözlüyə 

malik lüğət tərtib etmək uğrunda yarışır. Hələ 1961-ci ildə 

"İngilis dilinin Vebster  lüğəti" (“Webster’s Third New 

International Dictionary of the English Language”) 476 000 sözü 

əhatə edirdi. "İngilis dilinin Oksford lüğəti"ndə (Oxford English 

Dictionary) hal-hazırda 600 000 baş söz var.  "Kollins" izahlı 

lüğəti həcm etibarilə bir cild olmasına baxmayaraq 2014-cı il 

nəşrində 722 min baş sözü əhatə edir. 2340 səhifəlik, 260х190 

formatında nəşr olunan bu lüğətin çəkisi 2 kq 610 q təşkil edir. 

Alman dilinin "Duden" izahlı lüğətində isə 400 000 leksik vahid 

verilmişdir. Rusiya Elmlər Akademiyasının Fundamental lüğətlər 

seriyasından 2013-cü ildə çapdan çıxmış "Rus dilinin orfoqrafiya 

lüğəti" akademik lüğətində 200 minə yaxın söz yer almışdır.  Üç 

milyonluq litva xalqının  20 cildlik izahlı lüğəti çap olunmuşdur. 

ADİL və ADOL lüğətləri fundamental akademik lüğət 

statusuna malikdir. Adından göründüyü kimi, bu lüğətlərdə müasir 

sözü işlənmir. Bu nə deməkdir? Yəni tək müasir dilimizdə deyil, 



30 
 

ümumiyyətlə danışıqda, ədəbiyyatımızda, dərsliklərdə, dövri 

mətbuatda, saytlarda, rəsmi dildə, elmi ədəbiyyatda  rastlanan 

bütün leksik vahidlər buraya daxil edilə bilər, çünki akademik və 

fundamental lüğətin sözlüyü müvafiq möhtəşəm həcmə malik 

olmalıdır. Yuxarıdakı müqayisələr göstərir ki, statusu akademik 

olan bir lüğəti cılız, yalnız ümumişlək və kök sözlərdən ibarət 

sözlüklə çap edib dünyanı özümüzə güldürə bilmərik.  

Ümumiyyətlə, leksik təbəqələrə diferensiallığın tətbiqini 

70-ci illərin sovet lüğətçiliyində görmək mümkündür. Qərb 

lüğətçiliyində sözlərin lüğətə daxil edilməsində yalnız sitat faktoru 

rol oynayır. Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki, "Oksford" və 

"Kollins" lüğətlərinin sözlüklərinə qatı vulqarizmləri olmayan 

qeyri-normativ leksika da salınır.  

b) Lüğətçiliyin əsasını onun toplanmış sitatlardan ibarət 

kartotekası təşkil edir. Leksik vahidlərin lüğətə daxil edilməsinin 

əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, sözün bir neçə sahədə işlənməsini 

sübuta yetirən sitatları olmalıdır. Əgər bütün sitatlar eyni bir 

mənbədəndirsə, sözün və ya söz birləşməsinin dəqiq izahını 

tapmaq mümkün deyilsə, onu lüğətə salmaq olmaz. Beləliklə, hər 

bir sitatın aşağıdakı elementləri vardır: söz; sözün işləndiyi cümlə; 

söz və cümlənin götürüldüyü mənbə haqqında biblioqrafik 

informasiya: adı və səhifəsi.  

c) Lüğətin sözlük tərkibi onun auditoriyasına görə müəy-

yənləşdirilir. Məsələn, məktəbli lüğəti (təbii ki, bu tip lüğətin 

həcmi kiçik olmalı, sözlüyü isə yalnız dərsliklərdəki sözlər 

əsasında tərtib olunmalıdır); terminoloji lüğətlər (ayrı-ayrı sahələr 

üzrə termin sistemlərini əks etdirməlidir; həcmi həm böyük, həm 

də kiçik ola bilər, məs., biologiya terminləri lüğəti, fizika termin-

ləri lüğəti və s.), akademik izahlı lüğət (maksimal həcmdə olmalı, 

dilin bütün leksik təbəqələrini əhatə etməli, yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, danışıqda, ədəbiyyatımızda, dərsliklərdə, dövri mətbuatda, 

saytlarda, rəsmi dildə, elmi ədəbiyyatda  rastlanan bütün leksik 

vahidlər – ümumişlək leksika, məhəlli sözlər, etnoqrafizmlər, 

mifonimlər, terminlər, köhnəlmiş sözlər, qədim sözlər, tarixizmlər, 

neologizmlər və s. buraya daxil edilməlidir) və s. 
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 Sözlük məsələsi və ümumişlək 

оlmаyаn leksikаnın filоlоji lüğətlərdə yeri 

 

SSRİ Elmlər Akademiyasının 1978-ci ildə çap olunmuş 

"Rus dilinin orfoqrafiya lüğəti"nin ön sözündə deyilir: "Lüğət or-

foqrafik sorğu kitabı olduğuna görə, buraya təkcə ümumişlək söz-

lər deyil, ədəbi dildə geniş işlənməyən, lakin bədii və xüsusi ədə-

biyyatlarda olan elmi və elmi-texniki terminlər, danışıq leksikası, 

dialektizmlər, köhnəlmiş sözlər, tarixizmlər və s. orfoqrafik nor-

maya salınma ehtiyacı olan  sözlər daxil edilir". Daha sonra texniki 

terminlərin nəinki işlək olanlarının, hətta istifadədən çıxmış olan-

larının da orfoqrafik maraq kəsb etdiyinə görə lüğətə salındığı 

qeyd edilir [7]16.  

Çox inkişaf etmiş Qərb leksikoqrafiyasında leksik təbəqə 

məsələsi heç bir vəchlə qabardılmır, sözün işləkliyini müəyyənləş-

dirən göstərici yalnız və yalnız kartotekada olan hər bir sözün si-

tatlarının aid olduğu sahələr üzrə say çoxluğudur. 

Oksford lüğətinin tarixçisi və baş redaktoru olmuş Piter 

Qilliver göstərir ki, söz 1130-cu ildən əvvələ aid sitatlara malikdir-

sə, onu xüsusən böyük lüğətlərdən silib çıxartmırıq, sadəcə, köh-

nəlmiş və ya tarixizm üslubi işarəsi ilə işarələyirik. Analoqu ol-

mayan "Kollins" lüğətinin aparıcı redaktoru Meri Onil də eyni fi-

kirlər söyləyir, bu tip sözlərin yalnız üslubiyyatında dəyişikliklər 

həyata keçirildiyini göstərir. 17 

Elektron lüğətlərdən fərqli olaraq çap lüğətlərində yeni söz-

lərin daxil edilməsinə bir qədər ehtiyatla yanaşılır, çünki o, dildə 

vətəndaşlıq hüququ qazanmayaraq yenidən istifadədən çıxa bilər, 

lakin "arxaikləşmiş, işlənmə zamanı qeydə alınmış söz və ifadələr 

                                                           
16 Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / [под ред. 

С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко и Л. И. Скворцова] ; Акад. наук СССР, 

Ин-т рус. яз. – 15-е изд. – Москва : Русский язык, 1978. – 479. 

 
17 Nicola Prentis. The complex process that dictionaries use to decide which 

words are obsolete. Məqalə. https://qz.com/1061782/the-complex-process-that-

dictionaries-use-to-decide-which-words-are-obsolete/ 

https://qz.com/1061782/the-complex-process-that-dictionaries-use-to-decide-which-words-are-obsolete/
https://qz.com/1061782/the-complex-process-that-dictionaries-use-to-decide-which-words-are-obsolete/
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insanların ən çox axtarmağa həvəsli olduğu sözlərdir" – Oksford 

lüğətinin sözlüyü şöbəsinin müdiri Anqus Stivenson belə deyir, –  

"bundan başqa, tarixi roman yazan yazıçılar çox zaman bu cür qey-

ri-adi söz ehtiyatından istifadə etməyə çalışırlar".18 Hər lüğət növü-

nün özünəməxsus sözlük tərtibаtı və bunа xüsusi yаnаşmа tərzi 

vаrdır. Lüğətin sözlüyünün tərtibi məsələsi оnun məqsəd və vəzi-

fəsindən аsılı оlаrаq dəyişir. Yəni bu məsələ – leksik təbəqələrin 

bir-birinə hаnsı nisbətdə verilməsi – prоblemi ilk növbədə lüğətin 

növünü və pоtensiаl аuditоriyаsını müəyyənləşdirməklə bаşlаyır. 

Məsələn, prоfessiоnаl istifаdəçi üçün nəzərdə tutulmuş tərcümə lü-

ğəti mаksimаl dоlğun sözlük, sözlərin mаksimаl dərəcədə mənаlа-

rının və derivаtlаrının əks оlunmаsını, eyni zаmаndа üslubi, 

qrаmmаtik və bаşqа infоrmаsiyаlаrı dаşımаsını tələb edir.  Mək-

təblilər üçün nəzərdə tutulmuş tərcümə lüğətləri isə əksinə, yığcаm 

оlmаlı və mаteriаlı оrtа məktəb səviyyəsinə uyğun şəkildə ciddi-

cəhdlə seçilməlidir.  

Bu bаxımdаn, bаş sözlərin tərtibinə görə, lüğətlər şərti də 

оlsа, müfəssəl və yа diferensiаl оlа bilər. Sözlüyün zənginliyi mə-

sələsi dаhа çоx tərtibçinin göstərişindən аsılıdır. Məsələn, rus diа-

lekt leksikоqrаfiyаsındа sözlük tərtibаtınа iki ziddiyyətli yаnаşmа 

mövcuddur. Bir tərəfdən məhəlli leksikаnın müfəssəl lüğətinin 

yаrаdılmаsı təklifi irəli sürülərək, leksikа seçimində diferensiаl 

prinsipə əsаslаnаn lüğətlərin məqsədəuyğunluğu rədd edilirsə, di-

gər tərəfdən sırf diаlekt leksikаsını əks etdirən diferensiаl tipli lü-

ğətlərin tərtibаtı ideyаsı əsаslаndırılır [67, s. 125]. Müfəssəl tipli 

lüğətlərin yаrаdılmаsı ideyаsı B.А. Lаrin tərəfindən аktiv şəkildə 

təbliğ edilir. О hesаb edir ki, lüğətin sözlük seçiminə diferensiаl  

yаnаşmа məhəlli leksikаnın əlаqələr sistemini pоzur. Bunа görə də 

diferensiаl lüğət müxtəlif növ leksikоlоji аrаşdırmаlаrın etibаrlı 

bаzаsı оlа bilməz. İkicildlik “Аzərbаycаn dilinin diаlektоlоji lüğə-

ti”ni bu bаxımdаn müfəssəl lüğət hesаb etmək оlаrdı. Lаkin nəzərə 

                                                           
18 Nicola Prentis. The complex process that dictionaries use to decide which 

words are obsolete. Məqalə. https://qz.com/1061782/the-complex-process-that-

dictionaries-use-to-decide-which-words-are-obsolete/ 

 

https://qz.com/1061782/the-complex-process-that-dictionaries-use-to-decide-which-words-are-obsolete/
https://qz.com/1061782/the-complex-process-that-dictionaries-use-to-decide-which-words-are-obsolete/
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аlsаq ki, bu leksikоqrаfik əsər hələ 1975-ci ildə tərtib оlunmuşdur, 

nə qədər çətin bir məsələ ilə üz-üzə gəldiyimizi аnlаmış оlаrıq. 

Çünki diаlekt və şivələr özlüyündə cаnlı, yаzıdа qeyd edilməyən 

оlduğu və zаmаn keçdikcə dəyişikliyə məruz qаldığı üçün, lüğətin 

müfəssəlliyinin nisbi оlаcаğı mütləqdir və sаdəcə оlаrаq, elmi, mü-

fəssəl tərtibli diаlektоlоji lüğətlərin yаrаdılmаsı mümkün deyildir. 

Məsələn, аdıçəkilən lüğətdə əks оlunmuş fоnetik hаdisələri bunа  

misаl gətirmək оlаr. Burаdа  ƞ  (sаğır nun) dilаrxаsı burun səsi,  x’ 

dilоrtаsı sürtünən kаr səs, sаitin uzun tələffüz edilməsi, sаit səsin 

burundа tələffüz оlunduğunu, sаit səsin uzаnаrаq burundа tələffüz 

оlunduğunu göstərən işаrələr tətbiq edilmişdir [98]. Lаkin söz əv-

vəlinə səslərin аrtımı − r sоnоru və st, şk qоşа sаmitləri ilə 

bаşlаyаn sözlərin əvvəlinə qаpаlı i, u və bəzən (аçıq) а sаitlərinin 

аrtımı; məs., irəf, İrəvаn, istаnsiyа, işgəf, urus, Urset, аsdаnsiyа və 

s.), söz оrtаsınа səslərin аrtımı (məs., zülüm, zulum, qоmuşu 

“qоnşu”, pilаv, yimişаğ və s.), аhəng qаnununun pоzulmаsı, k’– 

dilаrxаsı pаrtlаyаn kаr səs (Zаqаtаlа-Qаx, Dərbənd diаlektlərində 

geniş yаyılmışdır; məs., yek’ə, k’оsа, k’işi, k’оtаn və s.) kimi fоne-

tik hаdisələr diаlektоlоji lüğətdə öz əksini tаpmаmışdır. Təsаdüfi 

deyildir ki, söz seçiminin diferensiаl prinsipi diаlektоlоji lüğətlər 

üçün xаrаkterikdir.  

Yаzıçı leksikоqrаfiyаsındа isə bаşqа vəziyyətlə qаrşılаşırıq. 

Yаzıçı dilinin lüğəti tərtibаtı ilə məşğul оlаn rus аlimləri 

О.M.Kаrpоvа, B.А.Lаrin və О.V.Tvоrоqоvun fikrincə, bədii 

ədəbiyyаtdа əks оlunmuş bütün leksik vаhidlər sözlüyə dаxil 

edilməlidir [68, s. 10;  72, s. 2;  82, s. 212]. Hərçənd ilkin təcrübə-

lər diferensiаl tipli sоrğu kitаbı şəklində оlmuşdur. Məşhur yаzı-

çılаrın əsərlərinə lüğət tərtib etmək ənənəsi  аntik Yunаnıstаn və 

Rоmа filоlоgiyаsındа meydаnа gəlmişdir. Məqsəd mətndə məlum 

оlmаyаn kəlmələri оxucuyа аnlаtmаq idi [72, s. 3]. Müаsir 

leksikоqrаfiyа yаzıçı lüğəti üçün sözlərin diferensiаl seşimi 

ideyаsını qəti şəkildə rədd edir. Şerbаnın sözləri də bunu təsdiq 

edir: “yаzıçı dilinin lüğəti mütləq müfəssəl şəkildə оlmаlıdır” [87, 

s. 151]. Məsələn, “Səməd Vurğunun bədii dilinin izаhlı lüğəti”ni 

[117]  müfəssəl sözlüklü hesаb etmək оlаr. Burаdа sözlərin 
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mənаlаrı və mənа incəliklərinin verilməsi ilə yаnаşı, şаirin ədəbi 

bədii irsində istifаdə etdiyi frаzeоlоji birləşmələrindən mənа 

incəlikləri, çоxmənаlılıq nümunələrlə verilmişdir. Həttа lüğət 

məqаlələrindəki leksik vаhidlərin оrfоqrаfiyаsı şаirin əsərlərinin 

çаp vаriаntındаkı kimi dəyişdirilmədən verilmişdir.  

АDİL-in linqvistik оbyekti ədəbi dilin lüğət tərkibi оlduğu 

üçün, diferensiаl prinsipli lüğətlər sırаsınа dаxildir. Çünki burаyа 

yаlnız ədəbi dildə işlənən sözlər dаxil edilir. Diferensiаl prinsip, 

əsаsən, ümumişlək оlmаyаn leksikаnın − diаlektizmlərin, terminlə-

rin, klаssik sözlərin, vulqаrizmlərin, neоlоgizmlərin və köhnəlmiş 

leksikаnın seçimində özünü göstərir. Birdilli lüğətlər qrupunа аid 

оlаn bu lüğət, sözün dildə müаsir, tаrixi və mənşəyi bаxımındаn  

(tаrixi və etimоlоji) xаrаkteristikаsı və izаhını vermək məqsədini 

güdür. Bu cür lüğətlər nоrmаtiv məqsəd dаşıyır: sözün dоğru-düz-

gün istifаdəsini göstərmək. 

Ə.Ə.Оrucоv məhəlli sözlərin (diаlektizmlərin) izаhlı lüğətə 

dаxil edilməsi üçün аşаğıdаkı şərtləri irəli sürmüşdür: а) məhəlli 

sözlər ədəbi dil tərkibində ifаdə vаsitəsi оlmаlı, yəni dilin lüğət tər-

kibində müəyyən rоl оynаmаlıdır; b) bu və yа digər məfhumu, xü-

susilə termini (məsələn, quş, bаlıq meyvə, аğаc, оt, çiçək, ev ləvа-

zimаtı və s. аdını) ifаdə etmək üçün ədəbi-elmi dildə müvаfiq sö-

zün оlmаmаsıdır. Belə hаllаrdа diаlekt sözləri, əlbəttə, bu bоşluğu 

dоldurmаlıdır; c) məhəlli sözlərin ədəbi əsərdə iştirаk edən şəxslə-

rin məhəlli dil xüsusiyyətlərini, yerli həyаtın spesifik cəhətlərini 

əks etdirməsi, оnlаrın ədəbi dil sinоnimikаsını zənginləşdirməsi 

[38, s. 44-45]. Fоnetik təhrifə uğrаmış diаlektizmlər izаhlı lüğətdə 

lüğət оbyekti hesаb edilməsə də, istisnаlаr müşаhidə оlunur. Bu 

bаrədə "Diаlekt leksikаsı" pаrаqrаfındа bəhs оlunmuşdur. 

Milli leksikоqrаfiyаmızdа lüğət tərtibаtının tətbiqi аspektlə-

ri və terminоlоji leksikаnın sözlüyə dаxil edilməsi prinsiplərinin 

müəyyənləşdirilməsi məsələsi Əliheydər Оrucоvun çiyinləri üzəri-

nə düşmüşdü. Sаycа ümumişlək sözlərdən qаt-qаt аrtıq оlаn ter-

minlərin lüğətə dаxil edilməsi məsələsində dаhi leksikоqrаfın irəli 

sürdüyü əsаs şərt – оnlаrın аid оlduğu elm və yа bаşqа sаhədə 
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оynаdığı rоlun əhəmiyyəti və zəruriliyi deyil, dаhа çоx geniş dаi-

rədə yаyılmış оlmаsı və işlənməsi keyfiyyətidir [38, s.  42].    

Qeyd edildiyi kimi, terminоlоgiyа müаsir dövrdə müstəsnа 

əhəmiyyət dаşıyır. “Terminləşmə”nin miqyаsı о qədər genişlən-

mişdir ki, terminоlоji leksikа аrtıq dil dаşıyıcılаrının geniş dаirəsi-

nin nitqini bəzəməkdədir. Bu isə о deməkdir ki, termin təkcə ter-

minоlоji lüğətlərin predmeti deyildir. Terminlərin nоrmаtiv lüğət-

lərdə аdekvаt şəkildə, yəni dilin lüğət tərkibində xüsusi terminоlо-

giyаnın yerinin оbyektiv və kifаyət qədər dоlğun əks оlunmаsı  

dаhа şоx аktuаllıq kəsb etməyə bаşlаmışdır. Bu məsələni ilk dəfə 

L.V.Şerbа sırf tətbiqi sferаdаn leksikоlоgiyа və leksikоqrаfiyаnın 

ümumi nəzəriyyəsinə dаxil etməklə, izаhlı lüğətdə xüsusi ter-

minоlоgiyаnın yerini ümumi prоblem kimi “dilin lüğət tərkibinə 

və leksikоqrаfiyа”yа аid etmişdir [87, s. 266]. 

L.V.Şerbаnın bu bаrədə belə bir tezisi vаrdır ki, аnа dilinin 

izаhlı lüğətlərinin əsаs qаyəsi burаdа leksik-semаntik sistemin, yə-

ni “müəyyən dövrdə insаn kоllektivinin vаhid dil аnlаyışı”nın əks 

оlunmаsıdır. İdeаl оlаrdı ki, аnа dilinin izаhlı lüğəti leksik sistemin 

həm mərkəzi, həm də ətrаf sаhələrinə аid elementləri əhаtə edəydi. 

Lаkin təəssüf ki, belə lüğəti yаlnız təsəvvürə gətirmək mümkün-

dür: müаsir inkişаfetmiş dillərdə, məsələn, rus və  ingilis dillərində 

sözlərin sаyı оn milyоnlаrlаdır [87, s. 266].Ənənəvi ümumi lüğət-

lərin sözlükləri оrtа hesаblа 100-300 min söz аrаsındа оlur. Lüğət 

tərtibçisi reаl vəziyyətdən çıxış edərək lüğətə dаxil edilə biləcək 

terminlərin seçimində və оnlаrın аdekvаt təsviri məsələsində qərаr 

verməlidir.  

Beləliklə, xüsusi terminоlоgiyаyа аid sözlərin seçimi və 

leksikоqrаfik şərtlərə uyğun işlənməsi üçün оbyektiv metоdlаrın 

аxtаrılmаsı həm nоrmаtiv, həm də terminоlоji leksikоqrаfiyа (ter-

minоqrаfiyа) üçün əsаs məsələdir. 

İzаhlı lüğətə  dаxil edilməmişdir: ümumişlək оlmаyаn söz-

lərdən  − məhdud ixtisаs sаhələrinə аid terminlər, ədəbi dilə mə-

lum оlmаyаn məhəlli leksikа (diаlektizmlər), yаlnız bir məhəllə və 

məhdud peşəkаrlıq mühitinə аid оlаn və bаşqаlаrı tərəfindən bаşа 

düşülməyən аrqоtizmlər, vulqаrizmlər, аyrı-аyrı yаzıçı və müəllif-
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lərin icаdı оlаn sözlər [96, s. 12].Vulqаrizmlərdən söz düşmüşkən 

qeyd etmək lаzımdır ki, аdətən, qeyri-nоrmаtiv leksikа nоrmаtiv 

lüğətlərə dаxil edilmir. Yаlnız bədii ədəbiyyаtdа rаst gəlinən sözlər 

istisnаdır. Qeyd etmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərinin 

hаmısı nоrmаtiv xаrаkterli оlduğunа görə, sözlük tərtibаtındа qey-

ri-nоrmаtiv leksikаyа heç birində yer аyrılmаmışdır. Bu, görünür 

ki, milli mentаlitet  və bədii ədəbiyyаtdа bu cür leksikаnın demək 

оlаr ki, işlənməməsi ilə əlаqədаrdır. Bаşqа ölkələrdə ədəbi dillə 

yаnаşı cаnlı dаnışıq leksikаsını dа lüğətə dаxil etmək üçün iri 

həcmli müfəssəl prinsipli tezаuruslаr tərtib edilir. Аzərbаycаn 

dаnışıq dilinin xаrаkteristikаsını verən N.Xəlifəzаdə qeyd edir ki, 

Аzərbаycаn dаnışıq dili üslubi cəhətdən eynicinsli оlmаyıb – 

kоntrаstdır. Bir tərəfdən nitq mədəniyyətinin оlduqcа nəzаkətli 

оlmаsı, ən neytrаl söz və ifаdələr üçün inаnılmаz sаydа evfemizm 

və dil tаbusunun işlənməsi: həyаt yоldаşı – uşаqlаrımın аnаsı, 

аnаmın gəlini; tuаlet – аyаqyоlu, subаşı, ədəbə; itdirsəyi əvəzinə 

ceyrаndirsəyi; “sizdən də xоş”, “yeriniz məlum”, “üzüm аyаğınızın 

аltınа”; ikimənаlı söz işləndikdə “türkün sözü” kimi nəzаkətli ifа-

dələr... Digər tərəfdən elə həmin dil dаşıyıcılаrının həvəslə istifаdə 

etdiyi qeyri-nоrmаtiv leksikа [84, s. 170]. Təsаdüfi deyil ki, 

Mаhmud Kаşğаrinin məşhur “Divаni-lüğəti-t-türk” leksikоqrаfik 

əsərində ən qаtı vulqаrizmlərə rаst gəlmək mümkündür. Məhz bu-

nun sаyəsində müаsir оxucunun о dövrün cаnlı dаnışığı hаqqındа 

müəyyən təsəvvürü vаrdır. Ən əsаsı isə tədqiqаtçılаr üçün əvəze-

dilməz tədqiqаt оbyektidir. 

İkidilli АRL yuxаrıdа аdı çəkilən izаhlı lüğət kimi nоr-

mаtiv xаrаkterli оlub, diferensiаl prinsiplidir. Burаdа  müаsir  el-

mi-texniki  və  ictimаi-siyаsi  terminоlоgiyа  geniş, klаssik  ədə-

biyyаtdа  işlənən  ərəb  və  fаrs  dillərindən  аlınmış  sözlərin  bir  

qismi,  müаsir  yаzıçılаrın  əsərlərində  və  dаnışıq  dilində  rаst  

gəlinən  diаlektlərаrаsı  və  məhəlli  sözlər bir qədər аz əks оlun-

muşdur. Qeyd etmək lаzımdır ki, АRL-də diаlekt leksikаsı АDİL-

dən dаhа аz əks etdirilsə də, diаlekt və şivələrdən yаrаnаn milli ter-

minlər bu lüğətdə geniş şəkildə verilmişdir. Belə ki, "ilk dəfə 

оlаrаq, müxtəlif terminоlоgiyа lüğətlərinin mаteriаllаrı birləşdirilib 
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sistem hаlınа sаlınmış və bu lüğətin ümumi sözlüyünə dаxil edil-

mişdir [104, s. 9]. Yəni izаhlı lüğətdən (48%) fərqli оlаrаq ter-

minоlоji leksikа аdıçəkilən lüğətdə dаhа əhаtəlidir (55%). Lаkin 

bu, bаyаq söylədiyimiz kimi, beynəlmiləl terminlər hesаbınа deyil, 

milli terminlərin оlduqcа çоx əks etdirilməsi hesаbınа bаşа gəlir. 

Bundаn bаşqа, terminlərin hаnsı elm sаhəsinə аid оlduğu yenə də 

izаhlı lüğətdən dаhа dəqiq göstərilmişdir. Burаdа аz dа оlsа, 

klаssik ədəbiyyаtın оxunuşu üçün оlduqcа vаcib оlаn ərəb və fаrs 

mənşəli sözlər, bundаn bаşqа, müаsir yаzıçılаrın əsərlərində və 

dаnışıq dilində rаst gəlinən müəyyən miqdаrdа diаlektlərаrаsı və 

məhəlli sözlər də öz əksini tаpmışdır. 

 Dünyа təcrübəsində terminоlоji lüğətlərdən Erik Hempin 

“Аmerikа dilçilik terminləri lüğəti”nin tərtibi prinsiplərini qeyd et-

mək mаrаqlı оlаrdı. Dilçilik elmi sаhəsinə аid terminləri əks etdi-

rən lüğət vаhidləri leksikоqrаfın subyektiv definisiyаsı оlmаdаn, 

birbаşа аyrı-аyrı аlimlərə məxsus illüstrаtiv mаteriаllаrlа izаh edil-

mişdir. Bəzən isə bir lüğət məqаləsində bir-birinə əks izаhlаrlа 

qаrşılаşmаq mümkündür [130]. 

Ötən illər ərzində dilimizin lüğət tərkibində, tələffüz və 

yаzı nоrmаlаrındа gedən təbii inkişаflа bərаbər, lаtın qrаfikаlı 

Аzərbаycаn əlifbаsının qəbul edilməsi оrfоqrаfiyа qаydаlаrının ye-

nidən işlənib hаzırlаnmаsınа gətirib çıxаrdı. 1990-cı illərin 

оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq оrfоqrаfiyа qаydаlаrı АMEА-nın Nəsimi 

аdınа Dilçilik İnstitutundа hаzırlаnmışdır. 

1975-ci ildə nəşr оlunаn АDОL-dаkı 58.000 sözə, 2004-cü 

ildəki nəşrdə dаhа 22.000 neоlоgizm əlаvə оlunub. Burаdа işlənmə  

tezliyindən аsılı оlmаyаrаq bütün sözlər, bu cərgədən bütün ter-

minlər yer аlmışdır.  Belə  ki  lüğətdə 80 000-ə yаxın sözün düz-

gün yаzılışı göstərilmişdir. 2013-cü ildə 111.000 sözdən ibаrət 

оrfоqrаfiyа lüğəti çаp оlundu – səkkiz il  ərzində dilimizə dаxil 

оlmuş yeni sözlərdən 31.000-i lüğətə sаlınmışdır. 

АDОL-un sözlük tərtibаtı nоrmаtiv xаrаkterli оlsа dа, izаh-

lı və tərcümə lüğətlərindən fərqlidir. Burаdа termin və köhnəlmiş 

sözlər, klаssik sözlər və məhəlli leksikа ilə bаğlı diferensiаl prinsip 

gözlənilməmişdir. Yəni işlənmə tezliyindən аsılı оlmаyаrаq, bütün 
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sözlər lüğətə dаxil edilmişdir. Bu bаxımdаn оrfоqrаfiyа lüğətini 

demоkrаtik lüğət hesаb etmək оlаrdı, lаkin unutmаq lаzım deyil ki, 

оrfоqrаfiyа lüğəti birinci növbədə nоrmаtiv lüğətdir və qeyri-

nоrmаtiv leksikа – аrqо, vulqаr leksikа, оkkаziоnаlizmlər, slenq və 

jаrqоn sözlər burаyа dаxil edilmir. Bu bаxımdаn biz оrfоqrаfiyа 

lüğətini müfəssəl tipli lüğətlər sırаsınа аid edə bilmərik. Оrfоepiyа 

və оrfоfоniyа lüğətlərindən fərqli оlаrаq, оrfоqrаfiyаdа mоrfоlоji 

prinsip ön plаndа оlur. Burаdа ümumxаlq dаnışıq xüsusiyyətlərinə 

xаs fоnetik hаdisələr öz əksini tаpmır. Аdı çəkilən lüğətdə 

аnlаşılmаzlıq yаrаnmаmаsı məqsədilə, sözlər xüsusi hаllаrdа əlаvə 

izаhаtlа verilmişdir.  

Beləliklə, müfəssəl və yа diferensiаl prinsipli bölgü lek-

sikоqrаfik əsərlərin sözlük tərtibаtlаrındаkı ümumi fərqin оrtаyа 

çıxmаsı bаxımındаn əhəmiyyətlidir. Аzərbаycаn filоlоji lüğətləri-

nin təhlilindən аydın оlur ki, оnlаrın hаmısı nоrmаtiv xаrаkterlidir. 

Bu isə Аzərbаycаn leksikоqrаfiyаsındа iri həcmli, müfəssəl prin-

sipli izаhlı lüğətin yаrаdılmаsı ehtiyаcındаn xəbər verir.  Ümumiy-

yətlə, АDIL, АRL və АDОL lüğətlərinin sözlüklərində leksik 

vаhidlərin əksəriyyəti, müşаhidələrə əsаsən söyləmək оlаr ki, 

substаntiv xаrаkterlidir. Mаrаqlıdır ki, feili isimlər burаdа geniş 

şəkildə əks etdirilsə də, feili-sifət və feili bаğlаmаlаrın verilməsinə 

məhdudiyyət tətbiq edilmişdir. İkinci yerdə sifət, üçüncü feil, dör-

düncü zərf və əvəzlik durur.  

 

 

Tərcümə lüğətlərində qeyri-dəqiq tərcümə halları 

 

Leksikа seçimi edilərkən tərcümə lüğətlərində çоx zаmаn 

sözlərin bir dildən digərinə dəqiq tərcüməsini vermək mümkün 

оlmur. Dilə ilk dəfə оlаrаq semiоtik аspektdən yаnаşаn F.Sössür 

təsаdüfi deyil ki, dilçiliyi semiоtikаnın, semiоtikаnı isə öz 

növbəsində sоsiаl psixоlоgiyаnın bir bölümünə аid edir [45, s. 75]. 

Оnun “söz fikrin işаrəsidir” ideyаsındаn çıxış edərək, belə bir 

nəticəyə gəlmək оlаr ki, hər bir etnik qrupun öz milli psixоlоgiyаsı 

оlduğu kimi müvаfiq şəkildə özünəməxsus leksikаsı vаrdır. Məhz 



39 
 

bu səbəbdən çоx zаmаn leksik vаhidlərin dəqiq tərcüməsini 

lüğətlərdə vermək mümkün оlmur. Məsələn, tаb lekseminin АRL-

də iki mənаsı verilmişdir: 1) сила və 2) терпение, выдержка. 

Rus dilində сила sözü dаhа çоx fiziki qüvvə mənаsını ifаdə etdiyi 

hаldа, Аzərbаycаn dilində tаb dаhа çоx mənəvi iztirаbdаn yаrаnаn, 

psixоlоji yüklü tаqət аnlаmını dаşıyır. Müqаyisə məqsədilə, 

"Ruscа-аzərbаycаncа lüğət"də verilən сила leksik vаhidinin 

semаntemаlаrı ilə АDİL-dəki tаb sözünün mənаlаrını qаrşı-qаrşıyа 

gətirək: 

СИЛА ж 1. qüvvə, qüvvət, güc; 2. zоr; 3. iqtidаr, qüdrət; 

4. gərginlik, gərginlik dərəcəsi; 5. təsir, mənа, mаhiyyət: 6. мн. 

qüvvələr, silаhlı qüvvələr.[104] 

TАB is. [fаrs.] Güc, qüvvət, tаqət. Əlinin tаbı yоxdur. - 

Yаtmаq üçün gözlərimin xаbı vаr; Dərd çəkməyə mən yаzığın tаbı 

vаr. “Qurbаni”. □ Tаb (tаbı) qаlmаmаq - gücdən düşmək, 

tаqətdən düşmək, üzülmək. Аrtıq qоllаrımdа qаlmаmışdı tаb; 

Uzmüşdü cаnımı çəkdiyim əzаb. Ə.Cаvаd.[96] 

Bildiyimiz kimi, Аzərbаycаn dilinin izаhlı və tərcümə 

lüğətlərində mənа аrdıcıllığı düzülərkən birinci yerdə müаsir 

dövrdə ən аktuаl оlаn аnlаmı yer аlır. Bu bаxımdаn sözün ilkin 

mənаlаrının üst-üstə düşmədiyi hаllаrlа qаrşılаşmаlı оluruq. 

Məsələn, hаqq sözünün N.Seyidəliyevin "Аzərbаycаn dilinin 

sinоnimlər lüğəti"ndə 1) dоğru, 2) ixtiyаr kimi sinоnimləri 

verilmişdir [116]. Əslində burаdа ədаlət çаlаrı оlsа dа, sifətə 

çevrildiyi zаmаn (hаqlı) dilimizdə "düzgün deyən, düz fikirləşən, 

düz hərəkət edən" аnlаmı irəliyə çıxır. АRL-də isə bu leksik 

vаhidin tərcüməsində ilkin semаntemа оlаrаq "справедливый"  

göstərilmişdir.  ARL-də справедливый "insаflı, ədаlətli, аdil" 

şəklində tərcümə оlunur. "Hаqlı" mənаsı burаdа yаlnız ikinci sem 

оlаrаq verilir. Əlbəttə ki, hаqlı lekseminin lüğət məqаləsi tərtib 

оlunаrkən, оnun ilk mənаsının правдивый verilməsi dаhа düzgün 

оlаr. 

АRL-də "cаdubаz" sözünün izаhı аşаğıdаkı şəkildə verilib: 

CАDUBАZ с м. cаdugər. 
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Hаlbuki "cаdugər" cаdu işləri ilə məşğul оlаn şəxs аnlаmını 

ifаdə edir. "Cаdubаz" isə "cаdu işlərinə həvəsi оlаn, cаdugərlərə, 

fаlçılаrа mürаciət edən insаn" deməkdir. 

АRL-də bəzən kаlkа üsulu ilə sözlərin rus dilindən tərcümə 

оlunаrаq bаş söz kimi verildiyini görmək mümkündür. Bu zаmаn 

hərfi tərcümə müşаhidə оlunur. Məsələn, çəpər, аdətən, Аzər-

bаycаndа yüngül kоnstruksiyаyа mаlik оlur, tаxtа, tikаn, məftil ki-

mi mаteriаllаrdаn istifаdə оlunаrаq sаlınır. Tərcümə lüğətində isə 

каменная стена "dаş çəpər" kimi tərcümə edilmişdir. Hаlbuki dаş 

və kərpicdən tikilən yаlnız hаsаr və yа sədd оlа bilər. Bu cür süni 

tərcümə hаllаrındаn biri də dəftərxаnа ləvаzimаtı оlаn дыракол 

leksik vаhidinin qаrşılığı оlаrаq verilən dəlikаçаn, deşikаçаn söz-

ləridir. Əslində dilimizdə дыракол sözünün dəqiq qаrşılığı dəlgəc 

leksemidir. АRL-də süni şəkildə tərcümə edilmiş, dilimizdə işlən-

məyən sözlərdən biri də pencəkçi leksik vаhididir. Rus dilində 

qаrşılıq оlаrаq göstərilən  пиджачник  sözü D.N.Uşаkоvun lüğə-

tində təsаdüf оlunur və "pencək tikişi üzrə mütəxəssis" mənаsını 

verir. Bundаn bаşqа rus dilində "аvtоmоbilin bаnını təmir edən də-

mirçi" mənаsındа şəhər jаrqоnizmi kimi istifаdə оlunur. 

Yuxаrıdа sаdаlаnаn qeyri-dəqiq tərcümə hаllаrının  təd-

qiqаtımızdа iki səbədən yаrаndığı nəticəsinə gəlinmişdir: 1) hər bir 

dilin öz milli psixоlоgiyаsınа uyğun leksikаsının оlmаsı; 2) dildə 

bаş verən mənа genişlənməsi və mənа dаrаlmаsı kimi hаllаrın sö-

zün ifаdə etdiyi semаntik iyerаrxiyа sırаlаmаsındа dəyişikliklər 

yаrаtmаsı; 3) lüğətdə hərfi tərcümə hаllаrının оlmаsı. 

 

 

Müxtəlif sistemli dillərin lüğətlərində baş sözlərin sayı 

problemi və ya filoloji lüğətlərdə feili sifətlər verilməlidirmi? 

 

Dünyanın inkişaf etmiş dillərinin lüğətlərinin sözlüyü baş 

söz sayının çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. Məsələn, hələ 1961-ci 

ildə ingilis dilinin izahlı lüğəti (“Webster’s Third New 

International Dictionary of the English Language”) 476 000 sözü 

əhatə edirdi. İngilis dilinin Oksford lüğətində (Oxford English 
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Dictionary) hal-hazırda 600 000 söz var. Alman dilinin "Duden" 

izahlı lüğətində isə 400 000 leksik vahid verilmişdir. Rusiya 

Elmlər Akademiyasının Fundamental lüğətlər seriyasından 2013-

cü ildə çapdan çıxmış "Rus dilinin orfoqrafiya lüğəti" akademik 

lüğətində 200 minə yaxın söz yer almışdır.   

Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan lüğətçiliyi üçün 

son illərin rekord göstəricisi “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya 

lüğəti”nə (2013) 110 563 baş sözün daxil edilməsidir [2]. 

Dördcildlik "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti"ndə isə cəmi 43 000 

söz vardır [1]. Bu nə deməkdir? Bəlkə dilimizin lüğət tərkibi 

zəngin deyil, yaxud başqa səbəblər vardır?  

Bu məsələdə, araşdırmamıza görə, dörd başlıca amil diqqəti 

çəkir:  

1) qeyri-normativ leksikanın Azərbaycan dilinin filoloji 

lüğətlərinə daxil edilməməsi;  

2)  aqlütinativ və flektiv dillər arasında olan morfoloji 

quruluş fərqi;  

3)  lüğətin hansı dövrdən bəri hazırlanıb ortaya qoyulması 

faktı;  

4) Azərbaycan dilində feili sifətlərin bütün formalarının 

lüğətlərdə əks olunmaması.  

Birincisi, qeyri-nоrmаtiv leksikаnın Аzərbаycаn dilinin 

filоlоji lüğətlərinə dаxil edilməməsidir.Ölkəmizdə nəşr оlunаn 

izаhlı lüğətlər diferensiаl tipli lüğətlər sırаsınа dаxildir.  

Çünki ingilis və rus lüğətlərindən fərqli оlаrаq, 

vulqаrizmlər, jаrqоnizmlər, slenqizmlər, оkkаziоnаlizmlər və bir 

çоx məhdud dаirədə işlənən sözlər bizim lüğətlərə sаlınmır.   

İkinci səbəb, müşаhidələrimiz əsаsındа söyləyə bilərik ki, 

rus və ingilis dillərinin flektiv, аnа dilimizin isə аqlütinаtiv dil 

qrupunа аid оlmаsındаn irəli gəlir. “Rus dili lüğətlərində söz 

köklərinin dəyişkən оlmаsı səbəbindən Аzərbаycаn lüğətləri ilə 

müqаyisədə dаhа çоx bаş söz müşаhidə оlunur. Bununlа belə, 

Аzərbаycаn dilindəki pоlisemiyа rus dili ilə müqаyisədə dаhа 

zəngindir” [63, s. 17]. Flektiv dillərdə bir çоx sözlər müəyyən 

hаllаrdа kökündən dəyişikliklərə uğrаyır. Bu, supletivist fоrmа 
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(bаşqа kökdən istifаdə edilməklə sözdəyişdirici fоrmаnın аlınmаsı) 

və dаxili fleksiyа (kökün tərkibinin dəyişməsi) ilə əlаqədаrdır. 

Məsələn:  

аzər. insаn – insаnlаr                  аzər. uşаq – uşаqlаr  

rus. человек – люди                  rus. ребенок – дети 

ing. а persоn – peоple                ing. child – children 

 

аzər. getmək – gedirdi, getdi      аzər. mən – mənə – mənim 

rus. идти – шёл                          rus.я – мне – мой  

ing. gо – went                             ing. I – me – mine 

Göstərilən misаllаrdа Аzərbаycаn dilində оlаn sözlərin 

yаlnız kökü (insаn, uşаq, getmək, mən) lüğətlərdə müstəqil lüğət 

məqаləsinin bаşlığı оlаrаq əks оlunur. Bildiyimiz kimi, sözün 

bаşlаnğıc fоrmаsı kimi Аzərbаycаn dilində sözün kökü və leksik 

şəkilçili fоrmаsı əsаs götürülür. Yəni qrаmmаtik şəkilçili insаnlаr, 

uşаqlаr, gedirdi, getdi, mənə, mənim kimi sözlər аyrı-аyrılıqdа 

müstəqil lüğət məqаləli bаşlıq оlаrаq verilmir. Lаkin həmin 

sözlərin rus və ingilis dillərindəki qаrşılıqlаrının hər biri üçün bu 

dillərin lüğətlərində аyrıcа lüğət məqаlələri tərtib оlunur. Flektiv 

dillərdə geniş yаyılmış оlаn önşəkilçili sözlər də sözün bаşlаnğıc 

fоrmаsı pаrаdiqmаsındа yer аlır. Beləliklə, belə аydın оlur ki, 

flektiv dillərin əlifbа tipli lüğətlərindəki leksemlərin sаyı 

аqlütinаtiv dillərin lüğətlərindəki sözlərlə müqаyisədə dаhа 

çоxdur.   

Üçüncüsü, lüğətin hаnsı dövrdən bəri hаzırlаnıb оrtаyа 

qоyulmаsı ilə şərtlənir. Məsələn, Uebsterin lüğəti (“Webster’s 

Third New Internаtiоnаl Dictiоnаry оf the English Lаnguаge” 

(1961)) XIX əsrin birinci yаrısındаn etibаrən tərtib оlunmаğа 

bаşlаnmışdır və hələ də zənginləşdirilməkdə dаvаm edir. Ənənə-

lərə dаim sаdiq qаlаn ingilis xаrаkteri bu lüğətin tərkibində 

ixtisаrlаr аpаrılmаsınа imkаn vermədiyinə görə, sözlüyü 476 000 

sözü əhаtə edir [139]."Оksfоrd ingilis lüğəti" (Оxfоrd English 

Dictiоnаry) 1859-cu ildən tərtib оlunmаğа bаşlаnmışdır. Tаrixi 

prinsiplərə əsаslаnаn bu leksikоqrаfik əsər 1895-ci ildə 10 cild 

təşkil etmiş, 1989-cu ildə isə 20 cildə çаtdırılmışdır. Bu lüğətə 
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1150-ci ildən bəri ingilis dilində mövcudоlmuş və оlаn ədəbi və 

dаnışıq leksikаsının bütün köhnəlmiş və yeni sözləri sаlınmışdır. 

Lüğətdə sözlərin etimоlоji, semаntik, оrfоqrаfik, оrfоepik və 

qаrаmmаtik təsviri ətrаflı şəkildə əks оlunur. 2005-ci il nəşrin-

də,301100 bаş söz əks оlunmuşdur. 2017-ci ildə isə sözlərin sаyı 

600 000-ə çаtdırılmışdır. 

Dördüncü səbəb, dilimizdə оlаn feili sifətin bütün 

fоrmаlаrının lüğətlərdə əks оlunmаmаsıdır. Məsələn, görüləsi iş-

lər, görülməli məsələlər, işlər, fikirləşəsi məqаmlаr, rаzılаşılmаlı 

məqаmlаr, içiləsişərbət, deyiləsi sözlər, ediləsi söhbətlər, gəziləsi 

şəhərlər, görüləcək işlər və s. 

Biz sonuncu məsələ – Azərbaycan dilində feili sifətlərin 

bütün formalarının lüğətlərdə əks olunmaması – üzərində ayrıca 

olaraq dayanmaq istəyirik. Araşdırmamıza görə, feili sifətlərin 

Azərbaycan filoloji lüğətlərində çox az bir qismi, təxminən 6-7%-i 

öz əksini tapmışdır. Feili bağlamalar üçün isə bunu yalnız 1% de-

mək olar. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dilinin feili sifət və feili 

bağlamalarının morfoloji quruluşu rus və ingilis dillərindən qat-qat 

zəngindir, bu qrammatik kateqoriyaların yaratdığı böyük bir söz 

ehtiyatının lüğətlərimizə daxil edilməməsi bizi söz azlığı faktı ilə 

üz-üzə qoymuş olur. Əlbəttə ki, lüğətlərimizdə olan söz böşluğunu 

dar ixtisas sahəsinə aid terminlər və dialekizmlərlə doldurmaq 

məqsədəuyğun deyildir. Əvəzində olduqca zəngin feili sifətləri 

akademik lüğətlərə daxil etmək dilimizin söz ehtiyatının bütün mə-

na incəlikləri ilə əks etdirilməsinə və həqiqətən də dilimizin zəngin 

olmasını sübut edə bilməyimizə gətirib çıxaracaqdır. Digər dillərdə 

feili sifətlər daha az söz yaradıcılığına malik olduğu halda lüğətlər-

də mütləq verilir, hətta müvafiq ixtisarlarla qrammatik xüsusiyyəti 

və zamanı göstərilir. Məsələn, rus dilində feili sifət "priçastiyе" ad-

lanır və iki zaman – keçmiş və indiki zaman üzrə bir feildən cəmi 

iki feili sifət əmələ gətirir və feili sifətin indiki zamanı heç də hə-

mişə yaranmır, yalnız feilin bitməmiş növündən (несовершенный 

вид) əmələ gəlir, məs., думать  (feilin bitməmiş növü) –

 думающий, думавший;  feilin bitmiş növündən yalnız keçmiş za-

man feili sifəti törənir: подумать (feilin bitmiş növü) –
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 подумавший. Belə bir qısa və konkret feili sifət kateqoriyasına 

malik olmasına baxmayaraq bütün morfoloji formaları rus dilinin 

akademik orfoqrafiya, izahlı və tərcümə lüğətlərində mütləq yer 

alır və hansı zamana aid olması haqqında ixtisarlar verilir. Başlan-

ğıc forma kimi isə üçüncü şəxsin təki, adlıq halı götürülür. Məsə-

lən, раздробленный, сказанный, разлагающий, разлагающийся, 

разлитый, разломанный və s.  Buna misal olaraq 1985-ci il nəşri 

olan dördcildlik A.P.Yevgenyevin baş redaktoru olduğu "Rus dili 

lüğəti"ni ("Словарь русского языка")  misal gətirmək olar.  

İngilis dilində də feili sifətin  yalnız iki zamanı var: indiki 

zaman (Participle I / Present Participle) və keçmiş zaman (Particip-

le II / Past Participle). İngilis dilində ayrıca feili bağlama kateqori-

yası yoxdur. Present Participle, yəni indiki zaman feili sifəti cüm-

lədə yerinə görə feili sifət və feili bağlama funksiyası yerinə yetirə 

bilir. Bu qrammatik kateqoriyaların hər iki növü lüğətlərdə əks 

olunur və bu zaman müvafiq şəkildə feili sifət olduğu və hansı za-

mana aid olduğunu göstərən ixtisarlar tətbiq edilir. İngilis dilində 

feili sifətlərin yaranması qaydalı feillərin söz köklərinə şəkilçi artı-

rılması yolu ilə əmələ gəlir: -ing, -en, -ed şəkilçilərindən istifadə 

olunur. Məsələn, learning (öyrənən), speaking (danışan), given 

(verilmiş), looked (baxılmış) və s.  

Gördüyümüz kimi, istər rus, istərsə də ingilis dilinin feili 

sifətləri Azərbaycan dilindəki qədər zəngin deyil. Müqayisə üçün 

qeyd edək ki, dilimizdə nəinki bütün feillər və feilin bəzi şəkilləri, 

əlavə olaraq feilin qrammatik məna növlərinin hər biri ayrı-ayrılıq-

da üç zamana görə feili sifətə çevrilə bilir:  

a) keçmiş zaman şəkilçiləri: mış4, -dıq + mənsubiyyət şəkil-

çisi. Professor Qəzənfər Kazımov göstərir ki, -dığı4 şəkilçili sözlər 

substantivləşmiş vəziyyətdə işlənə bilir. Məs.: İçdiyimiz göz yaşı, 

yediyimiz dərd, azar. Ələmdar gördüklərini anlaya bilmədi [21, 

s.285]. Orfoqrafiya lüğətində var: yanmış, görməmiş, bişmiş, keç-

miş, qırılmış, yapıxmış, yapılmış, yapışdırılmış, yapışqanlaşmış, 

yaradılmış, yaralanmış, yaranmış və s.  -dığı4 şəkilçili feili sifətlər 

orfoqrafiya lüğətində rast gəlinmədi. 
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b) indiki zaman şəkilçiləri: -an, -ən. Bu şəkilçi asanlıqla 

substantivləşir və mübtəda, tamamlıq, xəbər vəzifələrində işlənə 

bilir. Məs., oğul evləndirənlər, qız köçürənlər. Orfoqrafiya lüğətin-

də var: gedən-gələn, gələn-gedən, deyən-gülən, gələn, deyən, vuru-

lan, gönyeyən, qurudan, qurulayan, quşabaxan, quşaparan, quşa-

tan, quşkəsən, quşsatan, quştutan, qutubağlayan, qüvvəölçən, lent-

çəkən, lentkəsən, lentləyən, leşyeyən, ləkəgötürən, ləkətəmizləyən, 

ləngidən, ləpədöyən, malaçəkən, malgöndərən (iqt.), maviyəçalan, 

metaləridən, metalkəsən, sözgəzdirən və s. Burada hətta feili sifə-

tin inkarına da rast gəlmək mümkündür; məs., yanmayan, dodaq-

lanmayan, əlçatmayan, hallanmayan, hopdurmayan (kim.), quş-

qonmayan, paslanmayan, saymayan, solmayan, sözəbaxmayan, 

şüalanmayan,  

c) gələcək zaman şəkilçiləri: -acaq, -əcək. Substantivləşə-

rək hal və mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir; Orfoqrafiya lüğətində 

var: görəcək, gedəcək,  yuyunacaq, alacaq-verəcək, alıb-verəcək, 

biçənəcək, çəkinəcək, dəyişəcək, dönəcək, döşənəcək, enəcək, geyi-

nəcək, gələcək-gedəcək, girəcək, gizlənəcək, görünəcək, hissedilə-

cək, hopacaq, inanılacaq, olacaq, qıracaq, qorxacaq, qurtaracaq  

və s.  

ç) -malı, -məli təyin və xəbər vəzifəsində işlənir. Məs., 

adam üzünə çıxmalı deyil; Orfoqrafiya lüğətində var: olmalı, yan-

malı, şüalanmalı, yeməli, yeməli-içməli, baxmalı-görməli, deməli, 

düşməli, getməli, geyişməli, geyməli, gəzməli, bəzəməli, bəzətməli. 

Sonuncu söz feilin icbar növünün feili sifətidir.  

d) -ası, -əsi feilin lazım şəkli və feili sifət əlamətlərini daşı-

yır. Təəssüf ki, lüğətdə bu şəkilçi ilə düzəlmiş heç bir sözə rast 

gəlmədik. 

e) -ar, -ər, -maz, -məz . Orfoqrafiya lüğətində var: gülər, 

baxar, quşqonmaz, quşkeçməz, quşqalxmaz, qurdyeməz, qorxu-

hürkübilməz, qorxubilməz, qonaqsevməz, qonaqistəməz, qiyasedil-

məz, qibtəedilməz, yanmaz, sözgötürməz, sözəbaxmaz, yeməz, ye-

məməz, anlaşılmaz, anlaşmaz, dayanmaz, çıxılmaz, oxunmaz və s. 

İngilis və rus dillərindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində 

bu qrammatik kateqoriyanın inkar forması xüsusi mənalı sözlər 
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əmələ gətirdiyinə görə lüğətlərdə əks olunması vacibdir. Məsələn, 

yazan (yazmayan), yazmış, yazdığı (yazmadığı), yazılan 

(yazılmayan), yazılmış (yazılmamış), yazıldığı (yazılmadığı), 

yazılacaq (yazılmayacaq), yazdıran (yazdırmayan), yazdırmış, 

yazdırdığı (yazdırmadığı), yazdıracaq, yazdırtdıran, yazdırılan 

(yazdırılmayan), yazdırılmış (yazdırılmamış), yazdırıldığı 

(yazdırılmadığı), yazdırılacaq, yazışan (yazışmayan), yazışdığı 

(yazışmadığı), yazar, yazmaz, yazılmaz, yazılası, yazdırılası, 

yazılmalı, yazdırılmalı, yazışmalı. Bütün bu qədər söz ehtiyatı 

içərisindən "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer alan 

yalnız yazan və yazar feili sifətləridir.  

"Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə oxumaq 

feilindən yaranan feili sifətlərdən aşağıdakılar verilir: oxumuş, 

oxumamış, oxunmaz, oxuyan. Amma əslində bu feilin oxunulan, 

oxudulan, oxutduran, oxutdurulan, oxutdurulmalı, oxudulası, 

oxumuş, oxunmuş, oxunmamış, oxudulmuş, oxutdurulmuş, 

oxunacaq, oxudulacaq, oxutdurulacaq, oxudulmaz, oxunmaz, 

oxumalı, oxunmalı, oxudulmalı kimi müəyyən məna incəlikləri ilə 

fərqlənən adyektivləşən variantları vardır. 

Feili sifət adyektivləşmə (sifətləşmə) xüsusiyyəti daşıyır. 

Adyektivləşmə dilçilikdə transpozisiyanın bir növü hesab olunur. 

"Dilçilik ensiklopediyası” lüğətində [106, s. 519] göstərilir ki, 

"transpozisiya bir dil formasının başqa formanın funksiyasında 

işlənməsi deməkdir". Yəni bir nitq hissəsinə aid olan sözün başqa 

bir nitq hissəsinin funksiyasını yerinə yetirməsi. Yenə həmin 

lüğətdə transpozisiyanın iki mərhələsi fərqləndirilir: "1. Natamam 

və ya sintaktik transpozisiya. Burada nitq hissəsində dəyişiklik baş 

vermir, yalnız sintaktik funksiya dəyişilir. 2. Yəni nitq hissəsinə 

tam və ya morfoloji transpozisiya olunma.". 

Azərbaycan dilində feili sifətlər feil olduğu halda sifət 

funksiyası yerinə yetirməsi və substantivləşdiyi zaman sintaktik 

mövqeyini dəyişə bilmə xüsusiyyətlərinə malikdir. Q.Kazımov da 

göstərir ki, feili sifətlər sifət kimi substantivləşə bilir və bu zaman 

mübtəda, tamamlıq, xəbər vəzifələrində işlənir, hal şəkilçiləri 

qəbul edərək söz birləşmələrinin, qoşmalı birləşmələrin tərəfləri 
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vəzifəsində işlənir; məs., “Düşməndir arada söz gəzdirənlər, 

Bəzən iblis kimi qəlbə girənlər”. (S.V.) [21, s. 281]. 

A.V.Rezunova " Rus, ingilis və alman dillərinin leksiko-

qrafik və bədii diskursunda feili sifətlərin keçicilik və sinkretizmi" 

mövzusundakı dissertasiyasında ("Переходимость и синкретизм 

причастий в лексикографическом и художественном дискурсе 

в русском, английском и немецком языках") göstərir ki, alman, 

ingilis və rus dillərinin akademik lüğətlərində feili sifətlərin 

verilməsi iki yolla həyata keçirilir:  

1) yuva quruluşuna malik lüğət məqaləsinin tərkib hissəsi 

kimi; məsələn:  

ЛЮБИТЬ, люблю, любишь; любящий, любимый (Rus 

dilinin izahlı lüğəti. И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, 1997, s. 213, 

336);  

BEGIN v, began, begun...,  

LIE v, lay, lain, present participle lying  (Müasir ingilis dili 

lüğəti "Longman Dictionary of Contemporary English",1992, т. 1, 

s. 82, 603); 

2) ayrıca baş söz kimi; məsələn:  

ИСКРИВЛЁННЫЙ, ая, ое; -лён, лена, лено. прич. 

страд, прош. вр. от искривить (Rus dilinin izahlı lüğəti. 

С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, 2000, т. 1, s. 1233). 

Azərbaycan dilçiliyində feili sifətlərə birmənalı olmayan 

münasibət lüğətçilyimizdə bu qrammatik kateqoriyanın əks 

olunmasına da təsirsiz ötməmişdir. H.Mirzəyev feili sifətlərə həsr 

olunmuş "Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyasından seminar" 

adlı  tələbələr üçün dərs vəsaitində  göstərir ki, XIX əsrin birinci 

yarısından 1924-cü ilədək bu (feili sifət), dilçilik ədəbiyyatımızda, 

başlıca olaraq, feil, 1924-cü ildən 1954-1955-ci illərədək, əsasən, 

sifət, həmin vaxtdan 1959-1960-cı ilə qədər, əsasən, feil, bundan 

sonra isə həmişə feil bəhsində izah olunmuş, bəzən feildən düzələn 

düzəltmə sifətlərlə qarışdırılmış, bəzən də onun morfoloji 

xüsusiyyəti yanlış olaraq sintaktik vəzifəsinə görə müəyyən-
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ləşdirilmişdir.19 Məhz bu səbəbdən 60-cı illərin qrammatikasını 

əks etdirən dördcildlik "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti"ndə feili 

sifətin substantivləşməsi isim, atributivləşməsi isə sifət kimi xüsusi 

qısaltmalarla verilir. Məsələn: 

Taxılqurudan is. Taxılı qurutmaq üçün maşın. // sif. 

mənasında. Taxılqurudan maşın. 

Kömürsoran sif. tex. Hidravlik üsulla kömür çıxarılma-

sında işlədilən (maşın və s.). Kömürsoran maşın.// is. Hidravlik 

üsulla kömür çıxarılmasında işlədilən maşın və s. Yeni markalı 

kömürsoran. 

Bundan başqa, Azərbaycan filoloji lüğətlərində feili sifət-

lərin heç də bütün növləri öz əksini tapmır. "Azərbaycan dilinin 

orfoqrafiya lüğəti" və dördcildlik "Azərbayan dilinin izahlı lüğə-

ti"ndə feili sifətin yalnız isimləşənləri və ya sifət kimi işlənə 

bilənləri, məsələn, oxuyan (xanəndə mənasında), çalan (çalğıçı 

mənasında), qapan, tutan (qapan it, tutan it mənasında) və s. daxil 

edildiyi göstərilir. Feilin şəxssiz formalarından məsdər və feili isim 

lüğətlərdə rahatlıqla verilə bildiyi halda, feili sifətin niyə verilə 

bilməməsi sual doğurur. Halbuki ixtisarlar arasında həm feili 

bağlama, həm də feili sifət görmək mümkündür.  

Qeyd etmək istərdik ki, feili sifətlər terminoloji vahid kimi 

geniş şəkildə istifadə olunur. Məsələn:   

Daşımanı hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirən nəqliyyat 

(daşıma) sənədinin formasından (növündən) və yerinə yetirdiyi 

funksiyadan asılı olaraq daşımaların üç növü fərqləndirilir:  

qaimə ilə rəsmiləşdirilən daşımalar; konosamentlə rəsmiləşdirilən 

daşımalar; çarterlə rəsmiləşdirilən daşımalar. 20 

                                                           
19 Mirzəyev H. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyasından seminar. 1971. s. 

36. 
20 Sabir Salman oğlu Allahverdiyev. Nəqliyyat müqavilələri {nəqliyyat 

qanunvericiliyinin elmi-praktiki kommentariyası). I hissə. “Digesta” nəşriyyatı. 

Bakı, 2005, 336 səh. s. 25 
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Triggerlər doymuş və doymamış, sinxron və asinxron, 

simmetrik və qeyri–simmetrik kimi qruplara bö-lünür.;21   

Şirinləşmiş hövzə çöküntüləri;22  

Açar növü: gizli naqil üçün batırılmış.23   

Birmənzilli və ya bliklənmiş yaşayış evlərinin isidilməsi və 

isti su təchizatı üçün nəzərdə tutulmuş istilik aqreqatlarının 

yerləşdirilməsi üzrə Müvəqqəti Təlimat (СНиП II-35-76 “Котель-

ные установки” normativ sənədə əlavə).24   

Maraqlıdər ki, bəzən sözləri internet məkanında, kitabların 

pdf-lərində axtarışa verərkən yalnız feili sifət və feili isimlərini 

tapa bilirik. Məsələn: tabəksildilmiş (tex.) və tabəksiltmə, 

teksturlanmış və teksturlanma və s. Bu sözlərin feillərinin işlək 

olmaması bir fakt kimi qarşımızda durur. 

Zənnimizcə, feili sifətin lüğətçiliklə bağlı probleminin həll 

edilməsinə böyük ehtiyac vardır. Feili sifətlərin Azərbaycan dilinin 

akademik lüğətlərinə salınmasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

dilimizin lüğət tərkibi ətraflı və dolğun şəkildə əks olunacaq, 

nəticə etibarilə isə lüğətlərimizdə söz azlığı problemi müəyyən 

qədər aradan qalxmış olacaqdır. 

 

 

Azərbaycan dilində ərəb, rus və rus dili vasitəsilə dilimizə 

keçmiş alınmaların transliterasiya məsələsi 

 

Orfoqrafiya lüğətinə sözlər daxil edən lüğətçi transliterasi-

yanın qanunlarını da gözəl bilməyə borcludur. Çünki alınma sözlər 

dilimizin yazı sisteminə elmi əsaslarla uyğunlaşdırıldıqdan sonra 

lüğətə daxil edilə bilər.  

                                                           
21 ELEKTRONİKA. İngilis, rus və Azərbaycan dillərində izahlı terminoloji 

lüğət. Bakı, Elm, 2013. s. 59. 
22 Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. 679 səh., s. 513. 
23 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və 

İqtisadi əməliyyatlar idarəsi. 2017. 
24 Tikinti üzrə normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlər. 

http://www.arxkom.gov.az 
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Transkripsiya əcnəbi sözün dəqiq tələffüzünü əks etdirmə-

lidirsə, transliterasiya tərkibi eyni olmayan iki əlifbanın ortaq məx-

rəcə gətirilməsi prosesini həyata keçirir. Bu zaman əcnəbi dilin 

hərflərinin ifadə etdiyi səslər nəzərə alınmır. M.İ.Matuseviç göstə-

rir ki, canlı dillərin transliterasiyasında kompromisə getmək, canlı 

ifadə formasından tam fərqlənməməsi məqsədilə oxunuşuna diqqət 

yetirmək lazımdır; başqa sözlə desək, transliterasiya edilən əlifba 

deyil, məhz həmin dildə qəbul edilmiş qrafika sistemidir. Məsələn, 

fransız familyası Daudet tələffüzə uyğun olaraq Dode yazılmalı-

dır.25 

J.N.Saranqayeva və L.V.Darjinova isə,  bundan əlavə, belə 

hesab edirlər ki, transliterasiya zamanı söz doğma dilin oxunuş 

qaydalarına uyğunlaşdırılmalıdır, məs., klub (club), Vaşinqton 

(Washington) və s. 26  

Ərəb dilindən Azərbaycan dilinə transliterasiya qaydaları-

nın öyrənilməsi təkcə alınma sözlərin lüğətlərdə orfoqrafik cəhət-

dən düzgün əks etdirilməsi üçün deyil, eyni zamanda SSRİ döv-

ründə qadağan edilmiş dini mətnlərin, Quranın surə və ayələrinin 

transliterasiya edililməsində böyük əhəmiyyət daşıyır.  

Bu baxımdan, ərəbmənşəli sözlərin dilimizdəki əsrlərin sı-

nağından çıxmış transliterasiyasını öyrənmək alınma sözlərin doğ-

ma dilin səs və hərflərinə uyğunlaşma prosesinə aydınlıq gətirmiş 

olar. Məsələn, ərəb dilində النْأَع  [aʹlə̄n] dilimizdə “elan” şəklində 

transliterasiya edilmişdir. Burada fonetik prinsip əsas götürülmüş-

dür. Bəzən isə tarixi-ənənəvi prinsip transliterasiyaya öz təsirini 

göstərir. Ərəb dilində qadın cinsində olan sözlərin sonunda gələn 

tə mərbutə (ة) şəkilçisi əski əlifbadan gələn bir ənənəyə (əski əlif-

bada ةhərfinin nöqtələri atılmışdı − ه) uyğun olaraq “Azərbaycan 

dilində deyildiyi şəkildə gah ə, gah da t  ilə yazılır” 27, məsələn, 

ərəb sözü ِّ  ة ِّم ُِّمعَل  [muʹallimə] indi də əski əlifbada olduğu kimi معلمه  

                                                           
25 М.И. Матусевич. Введение в общую фонетику. М., 1941. С. 106. s. 45. 
26 Сарангаева Ж. Н., Даржинова Л. В. // Роль заимствований в английском 

языке. Сарангаева Ж. Н., Даржинова Л. В.  М.: Вестник калмыцкого 

университета, 2015. – 70 с. s. 18. 
27 Ərəb dilinin qısa kursu. Dərslik. Bakı, Maarif, 1988, 384 səh., s. 60 
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“müəllimə”şəklində yazılır. Halbuki müasir dilimizdə bu söz 

[məlimə] kimi tələffüz olunur. Yaxud ِّ ْكَمة  əski əlifbada [h̝ıkmə] ح 

 ”şəklində olduğuna görə, müasir dövrdə də  “hikmət حكمت

yazılmaqda davam edilir. Ümumiyyətlə, əski əlifbada ərəb 

dilindən alınmış sözlərlə bağlı ümumi qəbul edilmiş qaydalar 

müasir dövr orfoqrafiyamıza təsirsiz ötüşməmişdir. Məsələn, “ərəb 

mənşəli sözlərdə söz əvvəli və sonunda olan həmzə əski əlifbada 

atılmışdı”. 28  

Həmin qaydanın nəticəsidir ki, ərəb dilində إْجراء [icrāʹ], باَلء 

[bələ̄ʹ], كاءذ   [zəkāʹ], ِّْناءَرع  [raʹnāʹ] tipli sözlər əski əlifba ilə  ِِّّ،كا،ِّذبال

اجراِّ،َرْعنا  şəklndə yazıldığına görə müasir orfoqrafiyamızda da 

icra, bəla, zəka, Rəna olaraq qəbul edilib. 

Beləliklə, ərəb mənşəli sözlərin azərbaycanlaşdırılması 

prosesi müasir dilimizdə aşağıdakı dəyişikliklərlə nəticələndi: 

a) tə mərbutə və sözün sonundakı həmzə atıldı;  

b) tə mərbutə (ة) gah ə, gah da t  ilə əvəzləndi; 

c) ərəb sözlərinin saitlər sistemi dilimizin doqquz saitinə 

uyğunlaşdırıldı və səs dəyişiminə məruz qaldı: ö, ü, e, o;  

d) səs dəyişimi samitlərdə də baş verdi: ğ→q, q→ğ, ğ→g; 

e) müasir əlifbada ərəb sözlərindəki sə ( ثِِّّ  ) və sad ( ص ) hərfləri 

bir s; zəl (ذ), za (ظ), dad (ض) hərfləri bir z; tə (ت) və ta (ط) 

hərfləri bir t; h̝a (ح) və hə (ه) hərfləri bir h ilə ifadə edildi; 

f) ərəb sözlərinin sonunda gələn ayn (ع) hərfi atıldı; 

g) sukunlu ayn (ع), sukunlu və ya məddəli həmzənin (ِّأ،ِّآ،ِّؤ،ِّئ) 

göstəricisi olan apostrof zamanın sınağından çıxaraq 

ümumiyyətlə istifadədən düşdü. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ərəb dilinin qısa kursu. Dərslik. Bakı, Maarif, 1988, 384 səh., s. 60 

 



52 
 

Ərəb əlifbasının Azərbaycan dilinə transliterasiya 

cədvəli 

Samitlər 
 

Ərəb  

Azərbaycan 

Əski əlifba  Müasir 

 transli-

terasiya 

 

Hərf 

 

Hərfin  

adı  

Trans-

kripsi-

yası  

 

Nümu-

nə 

Transli-

terasi-

yası 

 

Nümu-

nə 

Transl

itera-

siyası 

 

Nümunə 

 أل ف ا

 

əlif [ā, ə̄] اجرا، ا،ِّآ إجراء a, ə, i icra,  

 

 بَاء ب

 

bə̄ʹ [b] بال ب باَلء b bəla 

 تَاء ت

 

tə̄ʹ [t] تاريخ ت تأْريخ t tarix 

 ثَاء ث

 

s̠ə̄ʹ 

 

[s̠] ثابت ث ثاب ت s sabit 

يم ج   ج 

cīm 

 

 

[d͡ʒ] 

 

جنوب ج َجنوبي ِّ

 ي

c cənubi 

 َحاء ح

 

h̝āʹ 

 

[h̝] ْكمة حكم ح ح 

 ت

h hikmət 

 َخاء خ

 

xə̄ʹ  

 

[x] َرة خاطر خ خاط 

 ه

x xatirə 

 دَال د

 

də̄l 

 

[d] دعو د دَعَوة

 ت

d dəvət 

 ذَال ذ

 

z̠ə̄l 

 

[ð] كاءذ كاذ ذ   z zəka 

 َراء ر

 

rāʹ  

 

[r̝] رئيس ر رئ يس r rəis 

 َزاي ز

 

zə̄y, 

zeyn 

[z] ِّ ومَزق  z zəqqum زقوم ز 

ين س  س 

 

sīn 

 

[s] سمت س َسْمت s səmt 

ين ش  ş şayiə شايعه ش شاي عة şīn [ʃ] ش 
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s̝ād  َصاد ص  [s̝] ب صاح ص صاح 

 ب

s sahib 

ي ِّ d̝ād̝ [d̝] َضاد ض ضرو ض َضرور 

 ري

z zəruri 

ارةَطي ِّ t̝āʹ [t̝] َطاء ط  t təyyarə طياره ط 

 z zəfər ظفر ظ َظفَر z̝āʹ [z̝] َظاء ظ

 a, ə, e elan اعمانِّ ع أَْعالن aʹyn [aʹ] َعْين ع

 ğ qafil غافل غ غاف ل ğayn [ğ] َغْين غ

فُضول ف فُضولي ِّ fə̄ʹ [f] فَاء ف

 ي

f Füzuli 

 q qatil قاتل ق قات ل q̝āf [q̝] قَاف ق

 َكاف ك

 

kə̄f [k] تابة  k kitabə كتابه ک ك 

 الَم ل

 

lə̄m [l] القيد ل القَْيد l laqeyd 

يم م َمةُمعَل  ِّ mīm [m] م  m müəlli معلمه م 

mə 

 نُون ن

 

nūn [n] نعره ن نَْعرة n nərə 

 َهاء ه

 

hə̄ʹ [h] هاله ه هالة h halə 

 َواو و

 

uvāuv [w] والده و وال دَة v validə 

 يَاء ي

 

yə̄ʹ [y] يتيم ي يَتيم y yetim 
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Ərəb saitlərinin transliterasiyası:  

1) Ərəb dilində au ( وْ   َ ) diftonqu Azərbaycan dilində 

öv ilə əvəzlənir.  

Ərəb 

dilində 

 

Transkripsiyası 

 

Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 (دولت)  dövlət [daulə] دَْولَة

 dövr [daur] دَْور

 mövqe [ʹmauqı] َمْوق ع

 mövzu [ʹmaud̝ū] َمْوُضوع

 növ [ʹnau] نَْوع

 növbə [naubə] نَْوبَة

 övlad [aulə̄d] أْوالد

 şövq [ʃauq] َشْوق

 tövbə [təubə] تَْوبَة

ْوقذَ  [zauq̝̝] zövq 

 

2) Ərəb dilində qısa u (damma − ُُِّ ) saiti Azərbaycan dilində 

aşağıdakı saitlərlə əvəzlənir:  

a) çox zaman ü kimi yazılır. Məsələn:  

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 ayətül- Kürsi [āyətulkursiy] آيةالُكْرسي

ي  xüsusi [xus̝ūs̝iy] ُخصوص 

 müalicə [muālicə] ُمعال َخة

ر  müasir [muās̝ır] ُمعاص 

ن  müavin [muāvin] ُمعاو 

لَة  mübadilə [mubādilə] ُمباد 

 mübarək [mubārak] ُمباَرك

ذنُفُو  [nufūz] nüfuz 
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 nüsxə [nusxə] نُْسَخة ِّ

 sübh [s̝ubh̝] ُصْبح

 (سكونت) sükunət       [sukūnə] ُسكونة

 sükut [sukūt] ُسكوت

 şümul [ʃumūl] ُشُمول

 vücud [ wucūd] ُوجود

 

b) ö ilə yazılır: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 möhür [muhur̝] ُمُهر

 möhtərəm [muh̝tər̝am] ُمْحتََرم

ي ات  möhtəviyyat [muh̝təwiyyāt] ُمحتَو 

 nöqsan [nuqs̝ān] ن ْقَصان

 nöqtə [nuqt̝a] نُْقَطة ِّ

 (حكومت) hökumət       [h̝ukūmə] ُحكوَمة ِّ

 söhbət [s̝uh̝bə] ُصْحبَة ِّ

 töhmət [tuhmə] تُْهمة ِّ

 töhfə [tuh̝fə] تُْحفة ِّ

 zöhr (günorta) [z̝ahr̝] َظْهر

 Zöhrə (ulduz) [zəhr̝a] َزْهَرة

 

 

c) bəzən isə o ilə əvəzlənir: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 noğul [nuqul] نُقُل

 

3) Ərəb dilində kobud samitlərin qalınlaşdırdığı saitlər 

Azərbaycan dilində incəlir: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 Asəf [ ās̝afʹ] َعاَصف

ِّ  rəis [r̝aīs] َرئيس 
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 rəhim [r̝ahı̄m] َرحيم

ياَرة ِّ ياَرت ) ziyarət        [ziyār̝a] ز   ( ز 

 vəzir [wazīr̝] َوزير

ي ِّ ة َِّوض   [wad̝ıyya]    vəziyyət ( وضيت ) 

 

4) Ərəb dilindəki uzun ə saiti ( اَْ  ) Azərbaycan dilində a ilə 

yazılır. Məsələn: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 bab (qapı) [ bə̄b] باب

ز  bariz [bə̄r̝ız] بار 

 

Ərəb samitlərinin transliterasiyası: 

1)  2002-ci il avqustun 1-nə qədərki kiril və latın qrafikasında 

qəbul olunmuş apostrof işarəsi ərəb əlifbasında söz ortasında və 

sonunda ayn samiti (ع) üzərində və ya yanında sukun (ُِّْ ) gəldiyi 

zamana; həmzə (أ) üzərində sukun (ُِّْ ) və ya məddə (آ) qoyulduğu 

məqamlara təsadüf edir.  

Ərəb 

dilində 

Transkripsiyası 2002-ci ilə 

qədərki 

transliterasiya 

Müasir 

transliterasiya 

 eʹtibar etibar [aʹtibār̝] أْعت بار

 eʹtiraz etiraz [aʹtilād̝] أْعت الاض

 cürʹət cürət [cur̝ʹa] ُجْرَعة ِّ

  Qurʼan   Quran [əlqur̝ʼə̄n] القُرآن

 mövqeʹ mövqe [ʹmauqe] َمْوقَع

 məʹmulat məmulat [məʹmūlāt] َمْعموالت

 məʹmur məmur [məʹmūr̝] َمْعمور

 mənafeʹ mənafe [ʹmənafə] َمنافَع

ي ِّمَِّ ْعنَو   [məʹnəwiy] məʹnəvi mənəvi 

 Rə’na Rəna [ʹr̝aʹnā] َرْعناء

 təʹlim təlim [təʹlīm] تَْعل يم

 Yəʹcuc Yəcuc [yəʹcūc] يَأْجوج
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2) Ayn samitinin (ع) və həmzənin (ء) üzərində, ya əvvəlində 

qısa u saiti (damma ِّ َِّْ− ) olduğu zaman ayn hərfi və həmzə 

Azərbaycan dilində ö kimi yazılır: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 öhdə [uʹhdə] ُعْهدَة ِّ

ن  mömin [muʹmin] ُمْؤم 

 mötəbər [muʹtəbər̝] ُمْعتَبَر

 

3) Ərəb dilində ayn samiti (ع) üzərində sukun, fətha və ya 

kəsra yanaşı gəldiyi zaman Azərbaycan dilində e ilə əvəzlənir. E 

səsinin əmələgəlmə halları ərəbmənşəli sözlərin ilk və son 

hecalarına təsadüf edir. 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

  bare [ʹbə̄r̝a] باَرعِّ

  elan [aʹlə̄n] أَْعالن

 elm [aʹlm] َعْلم

لفَعِّْ  [faʹl] feil 

 qane [ʹq̝āne] قانَع

 merac [maʹr̝ac] َمْعراج

 memar [maʹmār̝] َمْعمار

 mövqe [ʹmauq̝ı] َمْوق ع

 şeir [ʃaʹr̝] َشْعر

 

4) Ərəb sözlərinin sonunda olan həmzə əski əlifba orfoqra-

fiyasında ləğv edildiyinə görə, bu ənənə müasir orfoqrafiyada da 

öz əksini tapmışdır: 

Ərəb 

dilində 

Transkripsiyası Əski 

əlifbada 

Müasir  

transliterasiyası 

 bəla بال [bəlaʼ] باَلء

 Rəna رعنا [r̝aʹnāʼ] َرْعناء

كاءَذ  [ðəkāʼ] كاَذ  zəka 

يَاء  ziya (işıq) ضيا [d̝ıyāʼ]  ض 
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5) Ərəb sözlərinin sonundakı ayn samitinin ləğvini əski 

əlifbada deyil, müasir Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasında görmək 

mümkündür: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

ْصراع  misra [ʹmıs̝r̝a] م 

 mövqe [ʹmauqı] َمْوق ع

 mövzu [ʹmaud̝ū] َمْوُضوع

 

6) Ərəb sözlərinin bəzilərində yanaşı gələn samitlər arasına 

Azərbaycan dilində sait artırılır: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 ağıl [aʹql] َعْقل

 ayıb [aʹyb] َعْيب

 ətir [aʹt̝r̝] َعطر

 isim [ism] إسم

 feil [fəʹl] فَْعل

 fikir [ fıkr̝] ف كر

 qəbir [qabr̝] قَبر

 şeir [ʃeʹr̝] َشْعر

 şəkil [ʃəkl] َشْكل

 

7) Ərəb dilində dad (ض) hərfi Azərbaycan dilində z kimi 

yazılır: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 mövzu [ʹmaud̝ū] َمْوُضوع

د  zid [d̝ıd] ض 

ي ات د    ziddiyyət [ d̝ıddiyyə̄t] ض 

يَِّ اءض    [d̝ıyāʼ] ziya (işıq) 
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 zərbə [d̝ar̝bə] َضْربَة

 qəbz [qabd̝] قَبض

 

8) Ərəb dilindəki ğ ( غ) samiti bəzən Azərbaycan dilində q ilə 

əvəzlənir. Məsələn:  

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 qayıb [ğaib] غائب

 qəflətən [ğaflətən] َغْفلَتا ِّ

 qafil [ğāfil] غاف ل

 qalib [ğālib] غال ب

 qeyb [ğeyb] َغْيب

 (َغْيبَت) qeybət [ğeybə] َغْيبَة

 qeyd [ğeyd] َغْيد

  qeyrət [ğeyr̝at] َغْيرة

 qeyri [ğeyr̝] َغْير

 qərəz [ğərad̝] َغَرض

 əlqərəz [əlğər̝ad̝] الغََرض

 

9) Ərəb dilində q (ق) samiti Azərbaycan dilində bəzən ğ ilə 

yazılır: 

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 ağıl [aʹq̝l] َعْقل ِّ

 muğam [muq̝ām] ُمقام ِّ

 

Ərəb şəkilçilərinin transliterasiyası: 

1) Ərəb dilində [iyyun] (ِّ ي  ُ ), [avıyyun] (ِّ ي و  َُ ) nisbi sifət 

şəkilçiləri Azərbaycan dilində işlənən ərəb sözlərində -i və -vi 

şəkillərini almışdır:  

Ərəb dilində Transkripsiyası Azərbaycan dilinə 

transliterasiyası 

 ictimai [ictimāıʹyyun] إْجت ماعي ِّ

ي ِّ  xüsusi [xus̝ūs̝ıyyun] ُخصوص 
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ي ِّ  mənəvi [məʹnəwıyyun] َمْعنَو 

ي َِّصفَِّ و   [s̝afawıyyun] Səfəvi 

ي ِّ ياس   siyasi [siyāsiyyun] س 

ي ِّ يز   Təbrizi [təbr̝ı̄zıyyun] تَْبر 

ي ِّ  məfkurəvi [məfkūr̝awıyyun] َمْفكوَرو 

 

2) Azərbaycan dilinin qrammatikasında leksik şəkilçi kimi 

öyrənilən -at2 (ِّ ات) suffiksi ərəb mənşəli olub qadın cinsinin cəmini 

bildirir. Məsələn, məlumat, təbliğat, mühacirət, tədqiqat və s. Bu, 

dövlət, hikmət, qeybət və s. bu tip sözlərdəki şəkilçi ilə 

qarışdırılmamalıdır. Sonuncu tə mərbutə (ة) şəkilçisinin əski 

əlifbada transliterasiya olunmuş variantıdır. Aşağıda bu barədə 

məlumat verilir. 

3) Ərəb dilində qadın cinsini ifadə edən tə mərbutə (ة) 

şəkilçisi əski əlifbadan gələn bir ənənəyə uyğun olaraq (əski 

əlifbada ة hərfinin nöqtələri atılmışdır − ه ) Azərbaycan dilində 

deyildiyi şəkildə gah ə, gah da t  ilə yazılmışdır: 

 

 

Ərəb 

dilində 

Transkripsiyası Əski 

əlifbada 

Azərbaycan 

dilinə 

transliterasiyası 

َرة ِّ  bakirə باكره [bə̄kir̝a] باك 

همعالخ [muāʹlicə] ُمعال َخة ِّ  müalicə 

َمة ُِّمعل ِّ  [muaʹllimə] ِّ مهمعل  müəllimə 

لَة ِّ همبادل [mubādilə] ُمباد   mübadilə 

ْرَوة ِّ ذ  [zır̝wa] روهذ  zirvə 

 dövlət دولت [daulə] دَْولَة

ياَرة ِّ ياَرتِّ [ziyār̝a] ز   ziyarət ز 

ْكَمة ِّ  hikmət حكمت [h̝ıkmə] ح 

 qeybət َغْيبَت [ğeybə] َغْيبَة

ة ِّ أُم  [ummə] امت ümmət 

ي ة ِّ  vəziyyət وضيتِّ [wad̝ıyya] َوض 
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Rus əlifbasının transliterasiyası29 

 

Rus 

 

Azərbay- 

can dilinə 

 

Rus 

əlifbası 

Trans-

kripsiya 

Transli-

terasiya 

Nümunə 

А а [a] a арка arka 

Б б [be] b баллон bаlon 

В в [ve] v Владимир Vladimir 

 

Г г 

 

 [qe] 

q гравюра,  qravür,  

g  гитара,  gitara,  

h гибрид hibrid 

Д д [de] d демократия demokratiya 

Е е [ye] ya Вена Vyana 

ye пьеса  pyes  

 e печенье peçenye 

Ё ё [yo]  yo ёлка, актёр yolka,  

aktyor 

о Хрущёв,  

Горбачёв 

Xruşşov, 

Qorbaçov 

ö ксёндз, 

Кёльн 

ksöndz,  

Köln 

Ж ж [je] j журнал jurnal 

З з [ze] z зарисовка 

запонка 

zarisovka 

zaponka 

И и [i] i Иркутск İrkutsk 

Й й [qısa y] y майонез mayonez 

yazılmır Маяковский Mayakovski 

К к [ka] k картон karton  

                                                           
29 Нигяр Агаева, Хадиджа Гейдарова. Транслитерация слов в 

азербайджанском языке заимствованные через русский язык. // 

«Тілтаным» журналы. 2019. № 1. 
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q калач qalac 

Л л [el] l Людмила Lüdmila 

М м [em] m миниатюра miniatür 

Н н [en] n Нина Nina 

О о [o] o Москва, 

оптика 

Moskva, 

optika 

П п [pe] p папарацци paparassi 

Р р [er] r расизм rasizm 

С с [es] s славяне slavyanlar 

Т т [te] t Троцкий Trotski 

У у [u] u Ульянов Ulyanov 

Ф ф [fe] f Фёдор Fyodor 

Х х [x] x Харьков  Xarkov 

 

Ц ц 

 

[ts] 

s,  цистерна  sistern  

ts,  троцкист  trotskiçi  

istisna ç царь çar 

Ч ч [ç] ç чертёж çertyoj 

Ш ш [ş] ş шляпа şlyapa 

Щ щ [şş] ş  плащ plaş 

şş мещанин meşşan 

ъ sərtlik 

işarəsi 

− адъюнкт adyunkt 

ы [ı] ı Мартынов Martınov 

ь yumşaqlı

q işarəsi 

− июль iyul 

Э э [e] e этюд etüd 

Ю ю [yu] yu  Юлия,  Yuliya,  

ü Люксембург Lüksemburq 

Я я [ya] ya князь knyaz 

 

Səs əvəzləmələri. Rus dili vasitəsilə dilimizə keçmiş sözlər 

aşağıdakı səs əvəzləmələrinə məruz qalır: ц → s, ц → ç, г → g, ц 

→ ts, г → h, к → q. 
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ц  → s əvəzlənməsi: 

a) Rus dilində isimlərin söz əvvəli və ortasında gələn ци və 

це hecalarındakı ц samiti Azərbaycan dilində əksər hallarda s hərfi 

ilə yazılır. 2013-cü il“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndə 

söz əvvəlində ц - s əvəzlənməsi ilə 95 ədəd söz vardır: sex, 

sellüloid, sellüloz, sellülit, selsi (C), selsin, sement, sent, 

sentrifuqa, sentrist, sentrizm, sentroplazma, sentrosfer, sentrosom, 

senturiya, senturman, senzor, senzura, seolit, seroz, sianat, sianid, 

sibo, sikl, siklik kordinat, siklodial,sis-forma (fiz.), siklobutan, 

siklobutanol, siklobuten,siklobutilamin, siklofosfamid, siklofosfan, 

siklogenez, sikloheksan, sikloheptan, sikloid, sikloqram, siklometr, 

siklon, siklooktan, siklop, siklopik, siklopropan, siklosilikat (-lar), 

siklotron, silfon, silindr, sink, sirk, sirkonium, sirkul, sirkulyar, 

sirkulyator, sirroz, sirrozlu, sistit (tib.), sital, sitat, sitoaqlütina-

siya, sitobiologiya, sitobioloji, sitodiaqnostika, sitoekologiya, 

sitoekoloq, sitoekoloqluq, sitofiziologiya, sitofizioloji, sitofoto-

metrik, sitofotometriya, sitogen, sitogenetik, sitogenetika, sitoxrom, 

sitokimya, sitolimfa, sitoliz, sitologiya, sitoloji, sitomorfologiya, 

sitomorfoloji, sitomorfoz, sitoplazma, sitoplazmadaxili, sitoplaz-

matik, sitoplazmon, sitotoksin, sitotropizm, sitra (mus.), sitral, 

sitramon, sitrat(-lar),  sitron (bot.), sitrus (bot.), sivilizasiya. 

 Bu cür sözlər mürəkkəb sözlərin 2-ci tərkib hissəsi olduğu 

zaman da ilk hərfi söz ortasında s kimi qalır. Məs., antisellülit, 

dakriosistit, xolesistit, sulfatsellüloz və s. Xüsusi isimlərdə sözün 

əvvəlində s ilə (Setkin, Sialkovski və s.) yazılır. 

b) Rus dilində -ция suffiksindəki ц səsi Azərbaycan 

dilində s ilə əvəzlənir. Dilimizdə bu tip sözlər çoxluq təşkil edir. 

Məs., ablyasiya (coğr.), abreirasiya, abroqasiya (hüq.), absorb-

siya, abstinensiya, adaptasiya, administrasiya, adsorbsiya, aera-

siya, aeroionizasiya, aeronaviqasiya, aerostansiya, akklimatiza-

siya, akkomodasiya (tib.), akkumulyasiya, akselerasiya, aksessiya 

(hüq.), aktivasiya, aqlomerasiya, aqlütinasiya (dilç.), aqrasiya, 

aqravasiya, aqromeliorasiya, alienasiya (hüq.), aliensiya (hüq.), 

alimentasiya (hüq.), alliterasiya, alterasiya (mus.), altisinasiya, 

ambisiya, amensiya, amortizasiya, amplifikasiya, amputasiya 



64 
 

(tib.), anfelsiya, animasiya, annihilyasiya, annotasiya, 

annotasiyalı, antidetonasiya, sedimentasiya, seksiya, sertifikasiya 

və s. 

ц   →  ç əvəzlənməsi: ц → ç əvəzlənməsi dilimizdə yalnız  

царь köklü sözlərdə və ца şəkilçisinin transliterasiyasında 

müşahidə olunur: Çar, çariça, çarizm, imperatriçə. 

ц  →  ts əvəzlənməsi: Rus dilində söz ortası və sonunda ц 

samiti ilə işlənən sözlərin Azərbaycan dilində ts ilə əvəzlənməsi 26 

ümumi isimlərdə müşahidə olunur. Məsələn, blits, nitsşeçi, vitse... 

və s. Xüsusi isimlərdə sözün ortasında və axırında ts ilə (Motsart, 

Muromets, Vorontsov  və s.) yazılır. 

 

 

 rusca azərbaycanca 

1.  биомицин (biomycinum) biomitsin 

2.  блиц (нем. Blitz) blits 

3.  блицкриг (нем. Blitzkrieg) blitskriq (hərb.) 

4.  дендробациллин dendrobatsillin 

5.  га́убица (нем. Haubitze) haubitsa (hərb.) 

6.  комиций (лат. comitiо) komitsiya (hüq.) 

7.  кра́нец kranets (dənizç.) 

8.  липофусцин (lipofuscinum) lipofustsin 

9.  меццо-сопрано (итал. mezzo-

soprano) 

     metso-soprano 

10.  мунц-металл munts-metal 

11.  ни́цшеанец nitsşeçi 

12.  ницшеанство nitsşeçilik (fəls.) 

13.  палаццо (итал. palazzo) palatsso (memar.) 

14.  полицай politsay (tar.) 

15.  рация ratsiya 
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г → g əvəzlənməsi: Rus dili vasitəsilə alınmış sözlərdə г 

→ g əvəzlənməsi müşahidə olunur. Məsələn: 

 

 

 

 

 

 

 

г → h əvəzlənməsi: Müşahidələr göstərir ki, transliterasiya 

zamanı sözlərin etimologiyası nəzərə alınıb. Məsələn: 

16.  рециркуляция retsirkulyasiya 

17.  рыцарь rıtsar 

18.  рыцарство rıtsarlıq 

19.  станица stanitsa 

20.  сциенти́зм (фр. scientisme) stsientizm 

21.  шмуцти́тул (нем. Schmutztitel)  şmutstitul (poliq.) 

22.  троцкист trotskiçi, trotskist 

23.  тро́цкизм trotskiçilik 

24.  вице... vitse... 

Rusca Azərbaycanca 

гитара gitara 

гинеколог ginekoloq 

геноцид genosid 

герб gerb 

геодезия geodeziya 

геология geologiya 

геосфера geosfer 

гипс gips 

генерал general 

Rusca Azərbaycanca 

гелио…  helio... 

Геракл Herakl 

Геркулес Herkules 

гербарий herbari 
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к→q əvəzlənməsi: Rus dilindən alınmalarda k hərfinin q 

ilə əvəzlənməsi, az da olsa, müşahidə etmək mümkündür. 

Məsələn:копейка – qəpik, калпак – qalpaq, кандалы – qandal, 

канава – qanov, калач – qalac, калоша – qaloş və s.  

 

ю hərfinin Azərbaycan dilində transliterasiyası: 

a) Rus dilində samit səsdən sonra gələn ю hərfi bir sıra 

sözlərdəü ilə əvəz edilir. Məsələn: 

b)  

 Rusca Azərbaycanca 

аглюцинация aqlüsinasiya 

аллювиальный allüvial 

аллювиум allüvium 

алюминиум alüminium 

блюм blüm 

блюминг blüminq 

бюро büro 

бюст büst 

бюргер bürger (alm.) 

бюрократ bürokrat 

дзюдо cüdo 

гибрид hibrid 

гидро… hidro.. 

гипер… hiper... 

гипербола hiperbola 

гиперемия hiperemiya 

гипноз hipnoz 

гипофиз hipofiz 

гипотенуза hipotenuz 

гипотеза hipotez 

гипертания hipertaniya 
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жалюзи jalüz 

жюри jüri 

флюиды flüid (lər) 

флюоресценция flüoresensiya 

фритюр fritür 

карбюратор karbürator 

люминофор lüminofor 

лютня lütnya(mus.) 

миниатюра miniatür 

обтюратор obtürator 

ридикюль ridikül 

сюжет süjet 

трюфель trüfel 

трюм trüm (dənizç.) 

тюнер tüner 

тюнинг tüninq 

шлюз şlüz 

шлюп şlüp (üçyelkənli gəmi) 

шлюпка şlüpka 

шприц-тюбик şpris-tübik 

Люксембург  Lüksemburq 

 

Lakin bir sıra sözlər var ki, rus dilində ю səsi samit hərfdən 

sonra gəlməsinə baxmayaraq bizim dildə yu ilə yazılır. Məsələn, 

абсолют –absolyut (fəls.), абсолютизм – absolyutizm, дашнак-

цутюн – daşnaksutyun, авровалюта – avrovalyuta, эволюция – 

evolyusiya, капюшон – kapyuşon, катюша(воен.) – katyuşa 

(hərb.),  колюрия – kolyuriya, костюм – kostyum, купюра – kup-

yur (iqt.), меню – menyu, молюск – molyusk, плюс – plyus (ri-

yaz.), полюс – polyus və s. 

Bu məsələdə vahid prinsipin olmaması müşahidə olunur. 

Məsələn, orfoqrafiya lüğətində плюш –plüş yazıla bildiyi halda, 

плюс – plyus qəbul edilmişdir.  
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c) Dilimizə rus dili vasitəsilə keçən alınma sözlərdə ь 

(мягкий знак), ъ (твёрдый знак), saitdən sonra və söz əvvəlində 

gələn ю (yu) hərfi dilimizdə yu ilə yazılır. Məsələn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qoşa samitlər və söz sonunda a saiti: Rus dili vasitəsilə 

keçmiş qoşa samitli sözlər Azərbaycan dilinə transliterasiya 

olunduğu zaman bəzən samitlərdən biri və söz sonunda olan a saiti 

düşür. Məsələn:   

Rusca Azərbaycanca 

адъюнкт   adyunkt 

aдъюта́нт  adyutant 

дизъю́нкция dizyunksiya  

дизъю́нкционный dizyunktiv 

июль iyul 

июль iyun 

конъюнкция konyunksiya 

конъюгация konyuqasiya 

конъюгата konyuqat 

kонъюнктив konyunktiv (dilç.) 

конъюнктива konyunktiva (anat.) 

конъюнктивит konyunktivit (tib.) 

конъюнктура konyunktura 

ньютон,  Isaac Newton  

/ˈnjuːtən/ 

nyuton (fiz.), 

фью́черс fyuçers (iqt.) 

юань yuan 

Юпитер Yupiter 

Юрий Yuriy 

Rusca Azərbaycanca 

агглютинация aqlütinasiya 

балл bal 
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Azərbaycan dilinə transliterasiya zamanı y samitinin 

artırılması: Rus dili vasitəsilə alınmış ia və io diftonqlu sözlərdə 

saitlər arasına y samitinin artırılması istisna hal kimi bir neçə sözdə 

müşahidə olunur: миллиард – milyard, миллион – milyon, 

валериан – valeryan. 

Söz sonunda й samitinin yazılışı: Rus dilindən alınmış 

xüsusi və ümumi isimlərin sonundakı й samiti Azərbaycan dilində 

yazılmır. Məsələn: Горький – Qorki, Грозный – Qroznı, 

Ярославский – Yaroslavski, Маяковский – Mayakovski, 

планетарий – planetari, сценарий – senari və s. 

Daha bir vacib məsələ rus dilində iki samit arasında gələn я 

hərfinin tələffüzü ilə bağlı transliterasiya problemidir. Təəssüf ki, 

Azərbaycan orfoqrafiyasında bununla bağlı vahid prinsip qəbul 

edilməmişdir. Məsələ burasındadır ki, 60-cı illərdə я, ю, ё, е 

hərfləri aşağıdakı şəkildə transliterasiya olunmuşdur: я – ja, ю – 

ju, е – je, ё – jo. Bu zaman я hərfinin iki samit arasındakı 

yumşalma funksiyası nəzərə alınmamışdır. Maraqlıdır ki, SSRİ 

баллон balon 

бруцеллёз bruselyoz 

диаграмма diaqram 

дифференциация diferensiasiya 

капилляр kapilyar 

массаж masaj 

металл metal 

миллиард milyard 

миллион milyon 

монограмма monoqram 

параллель paralel 

пассаж pasaj 

программа proqram 

стенограмма stenoqram 

телеграмма teleqram 

туннель tunel 

шоссе şose 
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Akademiyasının “Rus dilinin qrammatikası” fundamental əsərinin 

“Sait və samitlərin tələffüzünün yazılışı” bölməsində yazılıb: “ 

Yumşaq samitlərdən sonra a (qrafik olaraq я transkripsiyada ə ilə 

verilə bilər) gəlir, məs., пəтирублёвый, чəсовой, йəзыковой, 

выглəдеть.30  

L.V.Şerbanın yuxarıda göstərdiyi prinsipdən çıxış edərək 

belə bir qərar vermək olar ki,  şlyapa əslində şləpa; şlyaxta –  

şləxta; şlyambur – şləmbur; şlyager – şləger yazılmalıdır. 

 
 

ADİL-də illüstrativ materiallar problemi və Mikayıl Müşfiq 

yaradıcılığı leksikoqrafiyanın obyekti kimi 

 

Orta əsrlərdə yaşamış italyan əsilli fransız filoloqu 

J.J.Skaliger (Joseph Juste Scaliger) lüğət işinin ağır zəhmətini belə 

ifadə etmişdir: “Cinayətkarları katorqalara, min bir əziyyətli 

mədən işlərinə göndərmək lazım deyil. Onlara lüğət işini tapşırın! 

Çünki leksikoqrafiya bütün bu məşəqqətlərə bərabərdir” 31. 

Skaliger fikrini daha da qüvvətləndirərək latın dilində demişdir: 

“Lexicographis secundus post Herculem labor” (Herkulesin 

əməyindən sonra ikinci yerdə lüğətçilik durur). 

Keçən əsrin 50-60-ci illərində Azərbaycan dilinin kartote-

kasının yaradılması işinə Ə.Orucov başçılıq edirdi. Azərbaycanın 

yazıçı və şairlərinin əsərlərinin sitatlaşdırılması prosesinə ayrı-ayrı 

filoloqlar, tələbələr cəlb olunmuşdu: onlar əsərlərdən sitatları kar-

toçka üzərinə köçürərək pul müqabilində instituta gətirib təhvil ve-

rirdilər. Kompüterin olmadığı bir dövrdə kartotekanın yaradılması 

prosesini başqa yolla reallaşdırmaq mümkün deyildi, hər şey kus-

tar üsulla, əl ilə köçürülməklə həyata keçirilirdi. Bu cür pərakəndə 

sitat toplanması qeyri-sistemli sitatlaşma ilə nəticələnməyə məh-

kum idi. Yəni yazıçı və şairlərin əsərləri sistemli şəkildə cümlə-

cümlə, misra-misra qeydə alınmırdı.  

                                                           
30 Грамматика русского языка. т. I. Изд. АН.СССР, М.:1953, s. 63. 
31 Scaliger J.J. 1) Poemata omnia. Leiden, 1615. P. 35; 2) Poemata omnia. 

Berlin, 1864. P. 38. 
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Söylədiklərimizin təsdiqi olaraq Mikayıl Müşfiq yaradıcılı-

ğından müəyyən misallar gətirmək istərdik.  

İzahlı lüğətdə qızılgöz sözünün yalnız zoologiya termini ki-

mi izahı verilib: “Qırmızı gözlü kəpənək növü”. Ardından heç bir 

illüstrativ material yoxdur. Amma Mikayıl Müşfiqdə şair təxəyyü-

lünün bənzətməsi var. Görün şair nə deyir: 

Minlərcə nöyüt haləsi parlar 

Hər damla qızılgöz qanımızda. 

Şair bir damla insan qanını qızılgöz kəpənəyinin gözünə 

bənzədib və bu gözün üzərinə minlərcə neft haləsinin əksi düşüb. 

Təbii ki, Müşfiqin bu bənzətməsini lüğətdə şairanə üslubi işarəsi 

ilə vermək lazımdır. Çünki bu ümumişlək bir ifadə deyil. 

Başqa bir misal. ADİL-də açarçılıq sözünün qarşısında qı-

sa bir izah yazılıb: “Açarçı sənəti, işi”. Ardından yenə heç bir il-

lüstrativ material verilməyib. 

Halbuki M.Müşfiqin “Buruq adami” mənzum oçеrкində bu 

leksik vahidlə bağlı kifayət qədər misralar var: 

O, bir il vardı i, açarçılıqdan 

– Bəlкə istəmədən – olmuşdu azad... 

Və yaxud: 

Baх, mənim vəzifəm açarçılıqdır; 

İllərcə feyz aldım mən bu gedişdən. 

Bilməyirəm məndə bu nə qılıqdır 

Ki, xoşlanmayıram heç qeyri işdən. 

Eyni şəkildə avralçı sözü üçün də demək olar. Bu söz gə-

miçilik terminidir. İzahlıda avral sözü verilsə də, avralçı sözü, 

ümumiyyətlə, əks olunmayıb, halbuki M.Müşfiqdə bu leksik va-

hidlə bağlı misralar var: 

Mədəndə bu gün fırtınalar var, 

Çalхanmada ətrafa aхınlar. 

Avralçıların coşqunudur bu, 

Div səsli maşınlar кimi gurlar. 

Hansı əsaslasa, Azərbaycan lüğətçiliyində yalnız substan-

tivləşmiş mənalı feili sifətlər lüğətə salına bilər. Belə bir qanun nə 

rus, də ingilis, nə də qeyri bir lüğətçilikdə yoxdur. Zənnimizcə, bu-
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nu bir oturub-araşdırmaq, müzakirədən keçirmək lazımdır. Söylə-

diklərimizin məntiqi izahı olaraq bəzi misallar vermək istərdik. 

ADİL-də baş söz kimi verilən açılan leksik vahidinin yalnız “Atəş 

açan silah”  anlamı əks olunmuşdur. Halbuki Açılan sözünün feili 

sifət mənaları da vardır. Leksikoqrafın borcudur ki, izahlı lüğətdə 

sözlərin ana dilində ifadə etdiyi bütün polisemantik anlamlarını 

açıb ortaya qoysun. M.Müşfiqdə biz açılan feili sifətinin həm hə-

qiqi, həm də məcazi anlamlarını inanılmaz poetik ifadələrlə görə 

bilirik. Müşfiq məcazi mənada nə gözəl deyir: 

 Gözləri yıldızlı bir yaz gеcəsi, 

 Хəfif кüləкlərin şirin ləhcəsi  

 Bir nеy dili кimi açılan zaman  

İndi isə həqiqi mənada: 

 Gözləri qibləyə açılan hasarlı binalar 

 Dinləmiş əzəldən səsini.  

Burada həqiqi mənada olan açılan sözü məcazi anlamda iş-

lənən binanın gözü yəni  pəncərə sözünün təyinidir. Açılan leksik 

vahidinin feili sifət kimi məcazi və həqiqi mənalarının işlənmə mə-

qamları, çox təəssüf ki, izahlı lüğətdə əks olunmayıb. 

Çox maraqlıdır, binanın gözü ifadəsi  izahlı lüğətdə varmı? 

Dördcildlikdə göz sözünün “kiçik pəncərə” mənası verilsə də, təəs-

süf ki, Müşfiqin tamhəcmli pəncərə üçün işlənən misraları lüğətdə 

əks olunmayıb. 

Mikayıl Müşfiq quru, susuz torpaq üçün deyir: 

 Neçin yanıq çöllərin bitirməmiş bir fidan? 

 Neçin sinəni öpməz gözü yaşlı çiçəklər? 

Gözü yaşlı – yəni şehli mənasını verir. “Gözü yaşlı” 

birləşməsi çiçəklər sözünün təyinidir və frazoloji biləşmə əmələ 

gətirir. Lüğətdə gözü yaşlı çiçəklər frazeoloji birləşməsi romb 

işarəsi ilə bütöv şəkildə verilməlidir. Təbii ki, M.Müşfiq dilində 

işlənən bu şeh mənası izahlı lüğətdə əks olunmayıb. Yəni gözü 

yaşlı söz birləşməsinin həqiqi mənası lüğətdə var, amma Müşfiqin 

dilində işlənən məcazi anlamı – şeh mənası yoxdur.  

Dördcildlikdə tən sözünün klassik ədəbiyyatda işlənən 

mənası insan bədəni olaraq verilmişdir və burada Füzulidən, 
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şair Hacı Kərim Sanılıdan sitatlar var. Lakin Mikayıl Müşfiq öz 

şeirlərində tən sözünü cansız əşyalar üçün də işlədib: 

Buram-buram qıvrılıb həmlə еdincə rüzgar, 

Bu əyyaş qaldırımdan üzüstə yеrə düşdü. 

Qəlbində son döyüntü, səsində хırıltılar 

Bəyaz tənli daşlarla qucaqlaşdı, öpüşdü. 

Tənli sözü tən leksik vahidinin dördşəkilli -lı şəkilçisini 

qəbul etməsi hesabına yaranan sifətdir. Bu söz izahlı lüğətdə, 

ümumiyyətlə, verilməyib. 

Lüğətdə titrək sözünün titrək səs, titrək əl, titrək dəniz, 

titrək işıq birləşmələrinin anlamları əks olunub. Amma Müşfiq 

titrək sözünü baxışlar üçün də işlədir, hansı ki, lüğətdə yoxdur: 

Еşq olsun o titrəк baхışlarında 

Açan çiçəкlərə, açan güllərə. 

Son olaraq bütün bu söylənənlərdən belə bir nəticə hasil 

olur ki, Azərbaycan leksikoqrafiyası üçün M.Müşfiq yaradıcılığı 

digər yazıçı və şairlərimizin əsərləri kimi hələ tam öyrənilməmiş 

bir sahədir. Yuxarıda sadaladığımız ADİL-də əks olunmamış mə-

naları lüğətçi, əlbəttə ki, özündən uydurub lüğətə daxil edə bilməz. 

Hər bir leksik vahidin semantik çalarlarının lüğətə daxil edilməsi-

nin bir əsası olmalıdır. Bu əsas bədii ədəbiyyatdan, dövrü mətbuat-

dan, elmi və rəsmi materiallardan və ya dərsliklərdən götürülmüş 

sitatların markerləşdirilməsidir. Yəni kartotekada yerləşdirilmiş si-

tat onun ifadə etdiyi hansısa semantik çaların lüğətə daxil edilmə 

pasportudur, onun icazə bəlgəsidir.  

Şöbəmizin 2021-ci ilə qədərki iş planında “Azərbaycan di-

linin böyük izahlı lüğəti”nin tərtibatı durur. Ümid edirik ki, texni-

kanın imkanlarını öz işimizə tam gücü ilə tətbiq edərək elektron 

kartoteka yarada biləcəyik və dahi ədiblərimizin əsərlərində işlə-

nən leksik vahidlərin müxtəlif semantik çalarlarda ifadəsini, onla-

rın təxəyyülünün yaradıcı məhsulu olan frazeoloji birləşmələri, 

cümlə və misraları izahlı lüğətimizdə əks etdirməklə bütün türk 

dünyasına və ümumiyyətlə, dünyaya Azərbaycan dilinin nə qədər 

zəngin bir dil olduğunu nümayiş etdirə biləcəyik.  
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II FƏSİL 

 

ÜMUMİŞLƏK OLMAYAN SÖZLƏRİN 

LEKSİKOQRAFİK TƏSVİRİ 

 

               İşlənmə dаirəsinə görə fərqlənən söz qruplаrı 

 

Lüğət işi birinci növbədə lüğətin аspektinə uyğun şəkildə 

prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi, ikinci növbədə isə bu prinsiplərə 

əsаsən leksikа seçimi ilə bаşlаyır. Qeyd edildiyi kimi, leksikа məq-

sədəuyğun şəkildə tоplаnıb lüğətin sözlüyünə dаxil edilməlidir. 

Məsələ burаsındаdır ki, Аzərbаycаn xаlqının bütün  ölkə  bоyu 

dаnışıq dilini  аrаşdırsаq, bu zаmаn hər birinin yаşını, sаvаdını,  

mədəni  səviyyəsini, peşəsini və s. nəzərə аlmаqlа istifаdə etdiyi 

leksikаsını  ümumilikdə  götürsək, Аzərbаycаn dilinin lüğət tərki-

bini əldə etmiş  оlаrıq.  Аmmа  bunu  lüğət  şəklinə  sаlmаq  müm-

kündürmü? Elə bir lüğət tərtib etmək  mümkündürmü  ki, bütün 

Аzərbаycаn dilinin leksik təbəqələrindəki leksik vаhidləri və 

оnlаrın ifаdə etdiyi mənаlаrın hаmısını ehtivа etsin? Dünyа lek-

sikоqrаfiyаsı təcrübəsindən tаrixi prinsiplə tərtib оlunmuş və hələ 

də оnlаyn versiyаsındа zənginləşdirilməkdə оlаn "İngilis dilinin 

Оksfоrd lüğəti"ni bunа misаl gətirmək оlаr. Təəssüf ki, Аzər-

bаycаn lüğətçiliyində həm ümumişlək, həm də ümumişlək оlmа-

yаn sözlərin bütün nоrmаtiv və qeyri-nоrmаtiv lаylаrını məhdudiy-

yət qоymаdаn əks etdirən mükəmməl bir lüğətimiz yоxdur. Çünki 

mövcud izаhlı və tərcümə lüğətlərimizdə ümumişlək оlmаyаn söz-

lərə hər zаmаn diferensiаllıq tətbiq edilmişdir. Bu bаrədə аz sоnrа 

məlumаt veriləcəkdir. 

Ümumişlək оlаn və ümumişlək оlmаyаn leksikа ilə bаğlı 

аpаrılаn аrаşdırmаlаr göstərir ki, müxtəlif dilçi аlimlərin  bu  sаhə-

yə münаsibəti heç də eyni deyildir. “Аzərbаycаn  dilinin izаhlı  lü-

ğəti”nin  2006-cı il nəşrinin girişində leksikа işlənmə xüsusiyyətlə-

rinə görə iki hissəyə  аyrılmışdır: neytrаl sözlərə və işlənmə sаhəsi 

məhdud оlаn sözlərə [96, s.8]. S.Cəfərоv bu iki qrup leksikаnı 

аktiv və pаssiv sözlər terminləri ilə аdlаndırır, lüğətin pаssiv qis-
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minə köhnəlmiş və yeni sözləri аid edir, аktiv qisminə isə hаl-

hаzırdа geniş şəkildə istifаdə оlunаn sözlərin, о cümlədən bu və yа 

digər ixtisаs sаhəsində çаlışаn аdаmlаrın аktiv şəkildə istifаdə etdi-

yi terminlərin burаyа dаxil оlduğunu göstərir. Оnun ümumişlək 

оlmаyаn leksikа ilə bаğlı pаrаdiqmаtik bölgüsünə görə, müаsir 

Аzərbаycаn dilinin leksikаsını istifаdəsi bаxımındаn belə qruplаş-

dırmаq оlаr: diаlekt leksikаsı; peşə-sənət leksikаsı; terminоlоji lek-

sikа; jаrqоn leksikаsı və аrqоtizmlər [6, s. 65-70].А.Qurbаnоv 

Аzərbаycаn ədəbi dil leksikаsının təsnifаtını bu şəkildə аpаrır: “... 

ümumişlək sоzlər, pоetik sözlər, köhnəlmiş sözlər, neоlоgizmlər, 

terminlər, diаlektizmlər, lоru sözlər, vulqаr sözlər” [15, s. 234]. 

B.Xəlilоv dilimizin leksikаsının işlədilmə dаirəsini üç 

qrupа аyırır: 

I. Ümumişlək sözlər. 

II. Məhdud dаirədə işlədilən sözlər. 

III. Xüsusi sözlər. 

О, məhdud dаirədə işlədilən sözlərə diаlekt, ictimаi-siyаsi, 

idmаn və hərbi, аrqо və jаrqоn, texniki, peşə-sənət, köhnəlmiş, 

neоlоgizm, lоru, vulqаr və s. sözləri аid edir[49, s. 73]. 

Lаkin bu zаmаn xüsusi sözlər deyərkən nəyi nəzərdə 

tutduğunа dаir heç bir аçıqlаmа vermir. Əgər terminləri nəzərdə 

tutursа, оnlаrı II qrup leksikаsınа аid etdiyi texniki sözlərdən niyə 

аyırdığı dа suаl yаrаdır.  

M.Məmmədlinin diаlektоlоji аspektdən аpаrdığı bölgü 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. О, diаlektləri məhəlli və sоsiаl оl-

mаqlа iki qismə аyırır və bu zаmаn məhəlli diаlekti dil mövcud-

luğunun ərаzicə məhdud fоrmаsı аdlаndırır, sоsiаl diаlektə isə 

əhаlinin müəyyən ictimаi və peşə qruplаrının nitqini аid edir. Yəni 

оnun bölgüsünə görə, peşə dilləri, xüsusi terminоlоgiyа, jаrqоnlаr 

və аrqо sоsiаl diаlektin tərkib hissəsidir [33, s. 6].   

Rus dilçiləri M.А. Qrаçev, E.M. Bereqоvskаyа [121; 59, s. 

41]isə bütün leksikаnı ədəbi dil leksikаsı və lоri dil leksikаsı 

qruplаrınа аyırırlаr. Ədəbi dildə оlаnlаr bunlаrdır:kitаb sözləri, 

stаndаrt dаnışıq sözləri, neytrаl sözlər.Bu leksikа ədəbiyyаtdа və 

rəsmi dаnışıq dilində işlənir. Lоri dil leksikаsı isə  аşаğıdаkı 
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bölgülərə аyrılır:peşə-sənət leksikаsı, vulqаrizmlər, jаrqоnizmlər, 

slenqizmlər. 

Bu bölgünü tаm əhаtəli hesаb etmək оlmаz. Çünki 

diаlektizmlər, terminоlоgiyа, neоlоgizm və  köhnəlmiş sözlər 

burаdа yerini аlmаmışdır. Digər tərəfdən, Аzərbаycаn dilinin 

xаrаkterik xüsusiyyətlərini nəzərə аlmаq vаcib şərtlərdən biridir. 

Bütün bunlаrdаn çıxış edərək аşаğıdа ümumişlək оlmаyаn sözlərə 

dаir аpаrdığımız bölgünü dаhа məqsədəuyğun hesаb edirik. 

Аzərbаycаn dilinin leksikаsını çоx və yа аz işlək оlmаq 

üzrə iki böyük hissəyə  аyırmаq оlаr:   

1.Ümumişlək sözlər; 

2.Ümumişlək оlmаyаn sözlər. 

Ümumişlək sözlər. Birinci hissəyəinsаn fəаliyyəti 

növündən аsılıоlmаyаrаq hər yerdə  işlənən və bаşа düşülən sözlər 

dаxildir. Bunlаr Аzərbаycаn dilinin əsаs lüğət tərkibini təşkil edir. 

İctimаi həyаtın müxtəlif − siyаsi, iqtisаdi,  mədəni, məişət 

sаhələrində mövcud оlаn hаdisə və məfhumlаrın аdlаrı hər bir dil 

dаşıyıcısı tərəfindən bаşа düşülüb аnlаşılırsа, demək, bu sözlər 

ümumişləkdir. Getmək, gəlmək, qаş, göz, yаrpаq, ev, yоl, tоrpаq, 

dаm, yаxşı, pis, rаyоn, dоstluq və s. kimi sözlər həm dаnışıq 

dilində, həm də elmi və yа rəsmi sənəd və dаnışıqlаrdа rаst gəlinən 

leksikаdır.  

Ümumişlək leksikаnın əsаs mənаlаrındаn əlаvə bаşqа 

аnlаmlаrı  dа оlur. Belə sözlər məhz əsаs mənаsınа görə ümum-

işlək leksikа hesаb edilir. Əlаvə  mənаlаr hаmı tərəfindən tаnın-

mаyа dа bilər və bəzən оnlаrın tədricən  ümumiləşmiş leksikаyа 

çevrilməsi prоsesi bаşverir. Şəbəkə (telefоn şəbəkəsi), pəncərə 

(windоws sözüünün kаlkаsı)sözlərində  оlduğu kimi.  

Filоlоji lüğətlərdə ümumişlək leksikа sözlüyün əsаs 

hissəsini təşkil edir. Bu cür sözlərin üslubi işаrə ilə verilməsinə 

çоx zаmаn ehtiyаc оlmur. Lüğətin qəbul edilmiş prinsiplərinə 

əsаsən, əvvəl ümumişlək sözlərin qrаmmаtik xüsusiyyəti, etimо-

lоgiyаsı, sоnrа isə semаntik inkişаfı аrdıcıllıqlа verilir. 

Ümumişlək  оlmаyаn sözlər. Ümumişlək оlmаyаn sözlər 

müəyyən bir ərаzidə yаşаyаn, yаxud eyni peşəyə sаhib оlаn və yа  
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eyni sоsiаl vəziyyətdə ikən оrtаq mаrаqlаrı оlаn bir qrup insаnlаr 

аrаsındа işlənən leksikаdır. Bu cür sözlərin müəyyən qismi qeyri-

nоrmаl cаnlı dаnışıq dilində, digər qismi kitаb dilində işlənə bilir. 

XX əsrin sоnundа rus dilçiləri V.V.Mоrkоvkin və 

А.V.Mоrkоvkinа linqvistikаyа ilk dəfə оlаrаq “аqnоnimlər” 

(“mənim bаşа düşmədiyim sözlər”) terminini gətirərək ümumişlək 

оlmаyаn sözlərin аnlаşılıb-аnlаşılmаmаsı məsələsini tədqiqаtа cəlb 

etmişlər [74]. Аqnоnimlərin аnlаşılmаsı üçün аspekt lüğətlərin 

tərtib оlunmаsının böyük əhəmiyyəti vаrdır. 

Аdətən, ümumişlək  оlmаyаn leksikаnın izаhlı və tərcümə 

lüğətlərində üslubi işаrəsi оlur. Bu bаrədə аz sоnrа bəhs оlunа-

cаqdır. Ümumilikdə götürdükdə məhdud dаirədə  işlənən leksi-

kаnın аşаğıdаkı növləri vаrdır: 

• Diаlekt sözlər (ümumxаlq dilin müəyyən ərаziyə xаs 

şivə və yа diаlekt leksikаsı); 

• Terminlər (müxtəlif elmi və texniki sаhələrə аid 

məfhumlаrı ifаdə etmək üçün işlənən  sözlər); 

• Köhnəlmiş sözlər (dilin pаssiv fоndunа dаxil оlаn yаlnız 

ədəbiyyаtdа və xаlqın yаddаşındа qаlmış tаrixizm və аrxаizmlər);  

• Neоlоgizmlər (əvvəl dilin pаssiv fоndunа dаxil оlub 

sоnrа tədricən аktiv fоndа keçə bilən yeni sözlər); 

• Pоetik sözlər ("yüksək оbrаzlılığа, emоsiоnаllığа mаlik 

sözlər,bu qəbildən оlаn sözlər dаhа çоx bədii əsərlərdə, şeir 

nümunələrində rаst gəlinir" [49, s. 137] ); 

• Peşə-sənət sözləri; 

• Prоfessiоnаlizmlər; 

• Аrqоtizmlər; 

• Jаrqоnizmlər; 

• Slenqizmlər; 

• Vulqаrizmlər. 

Bu təsnifаtdа biz peşə-sənət leksikаsını prоfessiоnаlizm-

lərdən аyırmışıq, çünki peşə-sənət leksikаsı ədəbi dilin bir leksik 

təbəqəsidir.Prоfessiоnаlizmlər isə qeyri-nоrmаtiv leksikаyа аid 

оlub, müəyyən peşə və ixtisаs sаhəsində işlənən terminlərin 
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qısаldılmış, bаşqа sözlərlə əvəz edilmiş dаnışıq nitqidir. Peşə-sənət 

leksikаsı ədəbi dilə аid edilir və nоrmаtiv lüğətlərdə əks оlunur. 

Sоn beş leksik qrup cаnlı dаnışıq dilinə xаs оlub, 

özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqləndirilsə də, bəzən üst-üstə 

düşən hаllаrlа qаrşılаşırıq. Məsələn, kоmpüter mütəxəssislərinin 

dili həm prоfessiоnаlizmlərə, həm də jаrqоnizmlərə аid edilir. 

Оğru dili jаrqоn hesаb edilsə də, əslində аrqо dil qrupunа аid 

edilməsi dаhа dоğru оlаrdı. Tədqiqаt əsnаsındа bu terminlərlə 

bаğlı üst-üstə düşən, birinin izаhının diğərinə və əksinə аid 

edilməsi, vаriаtivlik hаllаrı ilə qаrşılаşdıq. Bu bаrədə II fəsildə 

bəhs оlunаcаqdır. Qeyd etmək lаzımdır ki, jаrqоn ilə dаhа çоx 

ingilisdilli ölkələrdə işlənən slenq (slаng) dublet terminlər şəklində 

çıxış edir. Əgər prоfessiоnаlizmlər аrаsındа rəsmi şəkildə işlənən 

sözlərə rаst gəlmək mümkündürsə, аrqо, jаrqоn, slenq və 

vulqаrizmlərtаmаmilə qeyri-rəsmi cаnlı dаnışıq  dilinə məxsus 

leksikаdır. Beləliklə, bu dörd söz qrupunun hər birinə yаxındаn 

nəzər yetirək: 

Jаrqоn − frаnsız sözü оlub "hаnsısа bir sоsiаl və  yа ümumi 

mаrаqlаrı оlаn bir qrupа xаs, ümummilli dildən fərqli, süni, bəzən 

şərti dаnışığа məxsus söz və  ifаdələrdir" [123]. Jаrqоn leksikаsı 

həm sоsiаl, həm də prоfessiоnаl qrupа xаs leksikаnı əks etdirib, 

dаhа geniş ictimаiyyətə yаyılа bilir,ümummilli dildən tаm təcrid 

оlunmur:  Məsələn, qızılı əritmək – qızılı sаtıb pulа çevirmək; 

qruzlаmаq – kiminsə bоynunа pul qоymаq; аtmаq, аtış gəlmək, 

lоxlаmаq– аldаtmаq; lоx – аldаdılаn аdаm, оliqаrx – vаrlı аdаm və 

s. 

Kоmpüter mütəxəssislərinin prоfessiоnаlizmləri hаl-

hаzırdа böyük sürətlə inkişаf edən dildir. Məsələn, kоmp– 

kоmpüter; аdmin - аdministrаtоr; аkkоrd – Ctr+Аlt+Del üç 

düyməni bаsmаqlа çıxış; аbqreyd – təzələmək; bаq, bаqlаnmаq, 

bаq оlmаq – prоqrаmdаkı səhv və s. Rus dilçiliyində kоmp və 

аdmin tipli dəyişdirilmiş sözlər errаtivlər ( lаt. errаre "səhv 

etmək") аdlаnır. Errаtiv terminini ilk dəfə elmə həmyerlimiz 

H.Hüseynоv gətirmişdir. О, "Errаtik semаntikаyа giriş" (2005) 
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məqаləsində [142] göstərir ki, sözlərin tələffüzü zаmаnı 

dəyişdirilərək tаnınmаz hаlа sаlınmаsınа errаtiv deyilir.  

Аrqо – аrgоt frаnsız sözündən götürülüb, yаlnız qаpаlı 

sоsiаl qrupа xаs оlаn, ümumişlək leksikаnı tаm əvəz edən, 

məxfilik məqsədilə yаrаdılаn şərti dildir. Məsələn оğru dili, 

yeniyetmələr аrаsındа işlədilən el аrаsındа "qаrğа dili" аdlаndırılаn 

şərti dil аrqо hesаb edilir. 

Slenq – ingilis mənşəli "slаng" sözündən 

götürülüb,"stаndаrt dil nоrmаlаrınа zidd оlаn sözlərdir. Məişətdə  

hаqqındа dаnışılаn  əşyаlаrа verilən çоxifаdəli, istehzаlı  аdlаrdır" 

[118]. Dаhа çоx nitqin ekspressiyаsını ifаdə edən bu termin Qərb 

dilçiliyində təzаdlı definisiyаlаrın verilməsi ilə аnlаşmаzlıq 

yаrаtdığınа görə, əslində, аyrıcа tədqiqаt tələb edən bir mövzudur. 

Lаkin biz səthi də оlsа, аydınlıq gətirməyə çаlışаcаğıq.  

Slenq termini dаhа çоx ingilis dilçiliyində istifаdə оlunur. 

Ədəbi dildə işlənən söz və ifаdələrin ekvivаlenti оlаrаq istifаdə 

оlunаrаq, ekspressiv rəngə mаlikdir. Məsələn, yeni çıxmış Lоndоn 

tаksilərinə həm rənginə, həm də fоrmаsınа görə bаdımcаnı 

xаtırlаtdığınа görə el аrаsındа “bаdımcаn-tаksi” deyilir: “Bаdım-

cаnı çаğır. Bаdımcаnа mindim.” və s. Sоvet hаkimiyyəti dövründə 

аlаbаş аvtоbus ifаdəsi mövcud idi. Bu tip sözlər emоsiоnаl 

ekspressivlik ifаdə edir, bəzən metоfоrik аnlаm kəsb edir. Slenq 

ingilis dilçiliyində dаhа çоx gənclərin dili hesаb edilir.Məsələn, 

müаsir Аzərbаycаn gənclərinin dilində işlənən slenqizmlərə 

bunlаrı misаl gətirmək оlаr: оk!, xətdə qаl, оldu dа, nömrəm vаr 

dа, əlаqə sаxlıyаrаm, qırıl (bаşındаn etmək mənаsındа); mırt, 

mırtdаşmаq, mırt vurmаq (söhbət etmək); çаtdаşmаq, mesаj аtmаq 

(əl telefоnu vаsitəsilə məktublаşmаq); duzzz, duzаqоymаq, duzа 

yаxın оtur, sən bir аz duz ye (yəni çоx şit zаrаfаt edir); təkər, 

təkərə düşmək (hər şeyi səhv bаşа düşmək, təşvişə düşmək); 

оrmаntik (türk dilində оrmаn sözündən yаrаdılıb, "rоmаntik 

оlmаyаn, meşə аdаmı" mənаsını dаşıyır); аvtоş – аvtоxuliqаn və s. 

Vulqаrizmlər – "şifаhi dаnışıq dilində işlənən və ədəbi dil 

leksikаsınа dаxil оlmаyаn kоbudluq və nəzаkətsizlik ifаdə edən 

söz və yа ifаdələrdir" [6, s.85]. “Bu cür sözlər аdətən cəmiyyətdə  
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sаvаdlı insаnlаr tərəfindən işlənməyib, sоsiаl stаtusu аşаğı оlаn 

(məhbuslаr, nаrkоtik аlverçiləri, səfillər və s.) аdаmlаrın işlətdiyi 

xüsusi leksikаdır” [118, s. 67]. 

Аrqоtizm,  jаrqоnizm, slenqizm, prоfessiоnаlizm və vulqаr 

sözlər cаnlı dаnışıq dilində işlənən qeyri-nоrmаtiv leksikа hesаb 

edilir. Bu leksik təbəqələr bu vаxtа qədər çаp оlunmuş Аzərbаycаn 

dilinin filоlоji nоrmаtiv lüğətlərində öz əksini tаpmаmışdır. Lаkin 

leksikоqrаfiyаnın qаnunlаrа əsаsən, bədii ədəbiyyаtdа əksini 

tаpmış qeyri-nоrmаtiv leksemlər istisnаdır. Məsələn, АDİL-də bu 

tip sözlərə rаst gəlmək mümkündür: əyriqılçа, аnqutbоğаz, 

çezmək, bаdımcаnburun, büdrəgən.və s. 

Jаrqоn, аrqо, prоfessiоnаlizm və slenq ilə bаğlı аpаrdığımız 

tədqiqаtlаr terminlərin vаriаtivliyi (bir məfhumun bir neçə аdlа 

аdlаndırılmаsı) fаktı ilə bizi üz-üzə qоydu. Zənnimizcə, jаrqоndаn 

ümumi bir termin kimi istifаdə etmək lаzımdır. Аrqо, slenq, prо-

fessiоnаlizmlər оnun tərkib hissələri оlub, hərəsinin öz ifаdə tərzi 

və sаhəsi vаrdır. Vulqаrizmlər jаrqоn leksikаsınа dаxil deyildir. 

АDİL-də yuxаrıdа sаdаlаnаn söz qruplаrındаn yаlnız 

diаlekt leksikаsı, etnоqrаfizmlər, terminlər, vulqаrizmlər və 

köhnəlmiş sözlər (köhnəlmiş sözlər, tаrixizmlər, qədim sözlər və 

klаssik leksikа), pоetik sözlərаyrıcа üslubi işаrələrlə verilir. 

Neоlоgizmlər, əsаsən, termin şəklində dilimizə dаxil оlduğundаn 

оnlаrın neоlоgizm kimi аyrıcа üslubi işаrəsi оlmаyıb аid оlduğu 

sаhələr göstərilir. 

Tədqiqatımızın оbyektlərinin və predmetinin geniş miq-

yаslı оlmаsını nəzərə аlаrаq ümumişlək оlmаyаn sözlər аrаsındаn 

yаlnız diаlekt leksikаsı (etnоqrаfizmlər оnun tərkib hissəsidir), 

köhnəlmiş sözlər (qədim sözlər, klаssik ədəbiyyаt leksikаsı, 

tаrixizmlər), neоlоgizm və terminlər tədqiqаtа cəlb оlunmuşdur. 

Ümumilikdə 1500-ə yаxın bаş söz АDİL və АRL-dən seçilərək 

götürülmüş və kоmpüterdə аid оlduğu leksik təbəqələr və elmi 

sаhələr üzrə qeydiyyаtа аlınmışdır. Yuxаrıdа sаdаlаnаn leksik 

təbəqələrin аrаşdırmаlаrımızəsаsındа stаtistik müqаyisəsi 

аşаğıdаkı şəkildədir: 
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 Аzərbаycаn dilinin 

izаhlı    lüğəti 

Аzərbаycаncа-

ruscа lüğət 

4 leksik qrup üzrə tədqiqаtа 

cəlb оlunmuş sözlər 

 

948 bаş söz 

 

533 bаş söz 

köhnəlmiş sözlər 209 (22%)  

132 (25%) 

 

 

qədim sözlər 8 (1%) 

klаssik ədəbiyyаt leksikаsı 32 (3%) 

tаrixizmlər 20 (2%) 31 (6%) 

diаlekt leksikаsı 266 (28%) 59 (11%), 

terminlər 457 (48%) 295 (55%) 

 

 

Аzərbаycаn dilinin diаlekt leksikаsının 

leksikоqrаfik təsviri 

 

Ümumişlək оlmаyаn sözlərə аid оlаn diаlekt leksikаsının 

АDİL-də xüsusi yeri vаrdır. Terminlər və köhnəlmiş sözlərlə 

müqаyisədə burаdа diаlekt və şivə sözlərinə dаhа аz yer аyrılsа dа, 

Аzərbаycаn ədəbi dilinin öyrənilməsi bаxımındаn linqvistik əhə-

miyyətə mаlikdir.                    

Аzərbаycаn dilçiliyinin diаlektоlоgiyа sаhəsində аpаrılmış 

tədqiqаtlаrın böyüklüyü və əhəmiyyəti dаnılmаzdır. İ.Аşmаrindən 

bаşlаyаrаq, İ.Həsənоv, C.Hаcıbəyli, S.Tаlıbxаnbəyli, Ə.Bаbаzаdə, 

M.Şirəliyev [46],  R.Rüstəmоv, B.İbrаhimоv, İ.Hаcıyev, M.İslаmоv 

[20], P.Аğаyev, İ.Məmmədоv,  K.Rаmаzаnоv, T.Həmzəyev, 

 C.Behbudоv, Z.Xаsıyev [48], Ə.Аğаyev, H.Mirzəzаdə [34], 

E.Əzizоv[11] və bir çоx аlimlərimizin diаlektоlоgiyа sаhəsindəki 

əməyi Аzərbаycаn dilçiliyi üçün böyük əhəmiyyət dаşıyır. 

Görkəmli dünyа dilçilərinin böyük mаrаğınа səbəb оlmuş və 

türkоlоgiyа tаrixində ilk dəfə оlаrаq nəşr оlunаn “Аzərbаycаn 

dilinin diаlektоlоji аtlаsı” və diаlektоlоji leksikоqrаfiyа sаhəsinin 

nаiliyyətləri оlаn lüğətlər bunа bаriz nümunədir. 

Ədəbi dilin izаhlı lüğətlərinə məhəlli sözlərin dаxil 

edilməsinin əsаs səbəbi bədii ədəbiyyаtdа, qəzet və jurnаllаrdа, 
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dаnışıq dilində və eyni bir dialektizmin bir neçə dialekt və 

şivələrdə  işlənməsidir. 

Birinci cildi 1966-cı ildə çаpdаn çıxmış АDİL nоrmаtiv 

xаrаkterli оlduğunа görə, burаyа məhəlli sözlərin yаlnız müəyyən 

kаteqоriyаsı dаxil edilmişdir. Аzərbаycаn leksikоqrаfiyаsı 

tаrixində böyük xidmətləri оlmiş və аdı çəkilən izаhlı lüğətin 

tərtibçilərindən biri оlаn Ə.Оrucоv ”Аzərbаycаn dili filоlоji izаhlı 

lüğətinin əsаslаrı” аdlı əsərində diаlekt sözlərin izаhlı lüğətə sаlın-

mаsınа münаsibət bildirərkən gürcü аlimi prоf. А.S.Çikоbаvаnın 

fikirlərini misаl gətirir: “Burаdа ilk növbədə, dаyаq diаlektin, yəni 

dilin qidаverici dаmаrı оlаn diаlektin leksikаsını nəzərdə tutmаq 

lаzımdır. Lаkin bununlа dа kifаyətlənmək оlmаz, çünki bаşqа 

diаlektlər də cаnlı ədəbi dilin inkişаfındа аz-çоx iştirаk edir” [38, 

s. 43]. Müəllif burаdа üç əsаs prinsip götürmüşdür: 1) məhəlli 

sözlərin ədəbi dil tərkibində ifаdə vаsitəsi оlmаsı; 2) bu və yа digər 

məfhumu, xüsusilə termini ifаdə etmək üçün ədəbi-elmi dildə 

müvаfiq sözün оlmаmаsı; 3) ədəbi əsərdə iştirаk edən şəxslərin 

məhəlli dil xüsusiyyətlərini, yerli həyаtın spesifik cəhətlərini əks 

etdirməsi [38, s. 44-45]. Bu prinsiplərdən çıxış edərək leksikoqra-

fiyada dialektizmlərin akademik lüğətlərə daxiledilmə meyarları 

müəyyənləşir. 

ADİL, ARL və Azərbaycan dilinin bu vaxta qədər nəşr 

olunmuş bütün orfoqrafiya lüğətlərində dialektizmlərin verilməsi 

təcrübəsi göstərir ki, akademik lüğətlərdə dialektizmlərə hər zaman 

yer olub və olacaqdır. 

İzahlı lüğətdə dialekt leksikası məh., etnoqrafizmlər 

etnoqr., mifoloji leksika mif., tərcümə lüğətində isə müvafiq 

şəkildə диал., этногр., миф. üslubi işarələri ilə göstərilir. Statistik 

araşdırmamıza görə, adı çəkilən izahlı lüğətdə tədqiqata cəlb 

olunmuş sözlərdən 28%-i məhz dialekt leksikasının payına düşür. 

Tərcümə lüğətində isə bu 11% təşkil edir. Bu göstərilən dialek-

tizmlər yalnız məhəlli işarəsi ilə işarələnənlərdir. Amma əslində 

dialekt leksikasının verilməsi bununla bitmir: izahlı və tərcümə 

lüğətlərində verilmiş milli terminlər məhz dialekt və şivələrdən 
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götürülmüş leksik vahidlərdir ki, bunlar da tərcümə lüğətində əks 

olunmuş terminlərin 53%-ni, izahlı lüğətdə isə 35%-ni təşkil edir. 

Bəkir Çobanzadə hələ keçən əsrin əvvəllərində termin 

yaradıcılığı prinsiplərini sadalayarkən göstərirdi ki, “xüsusilə 

botanika, zoologiya və yerli xarakter daşıyan başqa sahələr üçün 

termin yaratmaqdan ötrü xalq leksikasını öyrənmək vacibdir”. Bu 

prinsipdən çıxış edən alimlərimiz milli termin yaradıcılığında 

dialektizmlərdən hər zaman yararlanmışlar və bunun nəticəsidir ki, 

Azərbaycan filoloji lüğətlərində terminləri tədqiq edərkən milli 

terminlərin, əsasən, dialekt və şivələrdən götürülmə olduğu 

müşahidə olunur. Bundan başqa, bu lüğətlərdə çoxluq təşkil edən 

botanika və zoologiya terminləri böyük əksəriyyətlə dialekt 

leksikası əsasında yaradılanlardır. Məsələn: anbargüvəsi, arıotu, 

adadovşanı, acıqovun, acılıqotu, ağcaqovaq, ağyarpaqlı, 

armudğülü, atavəliyi, atqulancarı, atşabalıdı, ayıbaldırğanı, 

ayıdöşəyi, ayıdüdüyü, ayıqulağı, ayısoğanı, ayrıqotu, asqırıqotu, 

badımcançiçəklilər, bağayarpağı, bağçiyələyi, baharotu, baldöyən, 

balgülü, bəlğəmotu, beşləçəkli, beşyarpaqlı, başınağacı, 

birbuğumlu, birbuynuzlu, birevcikli, birevciklik, birəçiçəyi, 

birəotu, birhörgüclü, ağacdeşən, ağacdələn, ağackəpənəyi, 

ağacqurbağası, ağacqurdu, ağacovan, alacaqanad, alagüllük, 

almagüvəsi, altağız, arıduşu, atəşböcəyi, atmilçəyi, ayağıpərdəli, 

bağrıqara, dəvəqıran (karvanqıran), dilqanadan, dişqurtduyan, 

dombalankök və s. 

Bundan başqa, adıçəkilən akademik lüğətlərimizdə məhdud 

ərazidə işlənən məişət leksikası – etnoqrafizmlər də əks 

olunmuşdur. Dilimizin maddi və mənəvi mədəniyyətini əks etdirən 

bu sözlər milli xəzinəmizdir və bu baxımdan dahi 

leksikoqraflarımız aşağıdakı leksik vahidləri akademik lüğətlərə 

daxil etməyi lazım bilmişlər: ev peşəsi (gərgənc, marramaq, eymə, 

tuluq, qarın və s.) və sənətkarlıq (zərgərlik, çaxma sənəti, daş və 

ağacişləmə, xalçaçılıq, toxuculuq və s. bədii sənət) leksikası; 

yaşayış məskənlərinin adları (yaylaq, aran, oba, şenlik, dəngə, 

düşəlgə və s.); tikinti adları (qazma, daxma, koma, him, cımqa, 

kürsülü ev, çatıayaq ev, balıqbeli ev  və s.); ev əşyaları və 
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təsərrüfatı idarə etmək üçün lazım olan avadanlıqların adları (ələk, 

sağan, təknə, tabaq, oxlov, qulaqlı fırçın, ərsin və s.);  geyim (can 

köynəyi, pencək, bürmə, başlıq, cüttuman, kəlağayı və s.) və bəzək 

əşyalarının adları (tana, alınlıq, silsilə, kəmərbənd və s.); yemək 

(kətəməz, sulux, cəngək çörəyi, şan-şan, kəllə-paça bozbaşı, cücə 

kababı və s.) və içkilərin adları (işgəncəvi, xoşab, əzgil suyu, 

ayran, şərbət və s.); mərasim və adətlərlə bağlı sözlər (toy, yas, 

Novruz bayramı və s.); inanclar (bərəkət, bədnəzər, çiləyədüşmə, 

uğur, gözün səyriməsi, qulağın cingildəməsi, ayağın ağır və ya 

yüngül olması və s.); dini sözlər (namaz, qüsl, nəzir, məhərrəmlik 

ayı və s.); xalq təbabəti leksikası (dəmrov, göyöskürək, qara 

qızdırma, qızılyel, mal qızdırması, çiçək və s.); mifoloji leksika 

(qulyabanı, hal anası, div, xortdan, əjdaha və s.); xalq 

mahnılarının və alətlərin adları (Rast, Segah, saz, qopuz, Qıfılbənd, 

Gözəlləmə və s.), rəqslər (Ceyranı, İnnabı, Mirzeyi və s.); 

oyunların adları (xan-xan, maral oyunu, kilimarası və s.).  

Bəzən belə iradlarla qarşılaşırıq: “Dialektoloji lüğətlər olan 

yerdə dialektizmlər izahlı lüğətdə və ya orfoqrafiya lüğətində niyə 

verilməlidir?” Cavab olaraq söyləmək lazımdır ki, göstərilən 

lüğətlər tamamilə fərqli profillər üzrə tərtibata malikdir. 

Dialektoloji lüğətlərdə dialektizmlərin bölgələr üzrə fonetik 

variantları əks olunur. Məsələn: börtdамах (Qах) – pörtmək, 

qızarmaq (istidən) (Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, 2007); 

şennix' (Keçili) – adam çox olan yer (Naxçıvan dialekt və 

şivələrinin lüğəti, 2017); ximirtcəx' – qığırdaq və s. 

Bu dialektizmlər normativ lüğətlərə salınmazdan əvvəl 

ədəbi dil normasına uyğunlaşdırılır. Məsələn, şennix' olmalıdır 

şenlik; börtdамах olmalıdır pörtmək; həfsələ olmalıdır hövsələ. 

Digər tərəfdən, yalnız terminoloji xarakterli dilektizmlər, 

bir çox dialekt və şivələrdə işləkliyi olan kəlmələr və bədii əsər 

personajlarının dilində işlənən dialekt sözləri lüğətə daxil edilmə 

hüququ qazana bilər. Amma, her (axmaq, qanmaz), hırramax (lağa 

qoymaq), fаqqılıх (hiyləgərlik, biclik)  kimi dialektizmlər, əlbəttə 

ki, normativ lüğətlərdə veilməməlidir. 
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Bəzən dialektoloji lüğətlərdə elə dəqiq terminoloji ifadələrə 

rast gəlmək olur ki, bu sözlərin ədəbi dilə daxil edilməməsinə 

təəssüf edirsən. Məsələn,  

“şəhrə” – heyvanın qabırğası üzərindəki yağ;  

“şətəl” – kiçik su arxı;  

“şələ” – darı növü;  

“şərül” – düyü sortu;  

 “ulamçı” – oğurlanmış heyvanı başqasına ötürən mal 

oğrusu;  

“tuş” – Gürcüstanda yetişdirilmiş qoyun cinsi;  

 “tuncu” – 1) əla növ cavan qaramal əti, 2) cavan və kök 

qaramal;  

“taybeçə” – 1) bir kökdən əmələ gələn bir gövdə, 2) buğda, 

arpa və s. köməcindən çıxan yeganə sünbül;  

“əndəmic” – heyva növü;  

“əndiryan” – armud növü;  

“xorum” – bir büküm ot (təqribən 10-15 kq). 

 “Əngənək” sözü isə etnoqrafizm kimi çox maraqlı lüğət 

obyektidir. Mənası “gildən hazırlanmış ləyənə oxşar iri qab” 

deməkdir.  

İzahlı lüğət tərtibatında qarşılaşdığımız maraqlı məqam-

lardan biri sözlərin çoxmənalılıq sırasında məhəlli mənalarının 

aşkarlanmasıdır. Məsələn, topal kəlməsinin “kotanda gavahının 

keçirildiyi ağacın baş hissəsi”  məhəlli mənasını məhz dialektoloji 

lüğətlərdən, daha dəqiq desək, Zirəddin Xasıyevin “Heyvandarlıq 

və əkinçilik terminləri” lüğətindən  tapmışıq. 

Bu tip sözlərin və mənaların akademik lüğətlərdə verilməsi 

həm dilimizin zənginliyini dünya lüğətçiliyinə nümayiş etdirmək, 

həm də milli terminlərin təbliğini həyata keçirmək baxımından 

olduqca əhəmiyyətlidir. 

Çünki bu gün müəyyən bölgələrdə işlək olan dialektizmlər 

gələcəkdə tamamilə unudulub istifadədən çıxa bilər. Amma onları 

ədəbi dil normasına salaraq akademik lüğətlərə daxil etməklə biz 

lüğətçilər bu sözlərə ədəbi dil hüququ qazandırmış oluruq.  
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Diаlekt leksikаsını ümumişlək leksikаdаn аyırаn fərq təkcə 

məhdud dаirədə  işlənmə  xüsusiyyəti deyil, həm də bəzi fоnetik, 

qrаmmаtik və leksik-semаntik  özəllikləridir. Bu özəlliklər 

аşаğıdаkı şəkildə təsnif edilə bilər: fоnetik diаlektizmlər, 

qrаmmаtik diаlektizmlər, düzəltmə diаlektizmlər, etnоqrаfik 

diаlektizmlər, semаntik diаlektizmlər, leksik diаlektizmlər, 

mürəkkəb diаlektizmlər. 

а) Fоnetik  diаlektizmlər − müəyyən  bir  diаlektə xаs, 

fоnetik dəyişikliklərə uğrаmış sözlərdir. Аzərbаycаn ədəbi 

dilindən fərqli şəkildə bаş verən fоnetik hаdisələr: burun sаitləri, 

sаitlərin uzаnmаsı, sаitlərin əvəzlənməsi, sаitlərin аrtımı, sаitlərin 

düşümü, söz əvvəlinə sаitlərin аrtımı – prоtezа hаdisəsi (r sоnоru 

və st, şk qоşа sаmitləri ilə bаşlаyаn sözlərin əvvəlinə qаpаlı i, u və 

bəzən а sаitlərinin аrtımı; məs., irəf, İrəvаn, istаnsiyа, işgəf, urus, 

Urset, аsdаnsiyа və s.), söz оrtаsınа səslərin аrtımı – epentezа 

hаdisəsi (məs., zülüm, zulum, qоmuşu “qоnşu”, pilаv, yimişаğ və 

s.), sаmitlərin əvəzlənməsi, sаmitlərin аrtımı, sаmitlərin düşümü, 

аssimilyаsiyа, dissimilyаsiyа, yerdəyişmə, аhəng qаnununun 

pоzulmаsı, qаplоlоgiyа (hecа düşümü; məs., аybа – аy bаbа, qа – 

qаğа və s.), x’- dilоrtаsı sürtünən kаr səs (k səsinin yumşаq tələffüz 

edildiyini göstərir; məs., küləx’, çiçəx’, kiçix’ və s.),  ƞ – (sаğır 

nun) dilаrxаsı burun səsi (məs., mаƞа, sаnа, аldınız, k’ – dilаrxаsı 

pаrtlаyаn kаr səs (Zаqаtаlа-Qаx, Dərbənd diаlektlərində geniş 

yаyılmışdır; məs., yek’а, k’оsа, k’işi, k’оtаn və s.). 

“Аzərbаycаn ədəbi dilində diftоnqlаr deyil, mоnоftоnqlаr 

işlənməkdədir. Lаkin dаnışıq dilində bəzi şivələrdə diftоnqlаşmа 

hаdisəsi də özünü göstərir. Məsələn, qоurmа, qоurqа, sоuq 

(Оrdubаd); tоux (Şəki); hоvuz-hоuz, sоvur-sоur, öyüd-öüd söz-

lərindəki оu, öü sаitlərinin birləşməsi diftоnqdur” [31, s. 54]. 

Ə.Dəmirçizаdə Аzərbаycаn ədəbi dilində tаm fоrmаlаşıb mоnо-

ftоnq sаitlərlə qаrşılıq təşkil edən diftоnq fоnemlərin оlmаdığını 

söyləyərək yаzır ki, bir sırа şivələrdə xüsusən sаitlər birləşməsinin, 

bəzən də əvvəl gələn sаitlərlə y, v, f,  kimi sаmitlər birləşməsinin 

diftоnqvаri tələffüzünə yоl verilir ki, bununlа dа şivələrdə bir sırа 

diftоnqlаr fоrmаlаşır. Məsələn, Şəki şivəsində tоux (tоyuq), çuаl 
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(çuvаl), böüx (böyük), Bаkı şivələrinin bəzisində köül (könül), 

nöüt ( neft), qоum (qоhum) və s. [8, s. 38]. Mаrаqlıdır ki, misаl 

gətirilən qоhum Vedibаsаrın Şidli şivəsində qаhım kimi deyilir. Bu 

cür fоnetik əvəzlənmələr – vаriаntlаrın fаkultаtiv növünə  demək 

оlаr bütün diаlektlərdə bаş verir. Məsələn, Gəncə diаlektində 

beyjə, gejə (beləcə, gecə əvəzinə), Lənkərаn  şivəsində  /bоrаni/, 

/kıtа-kıtа/, /qızа·/, /mа·n/(bоrаnı, tikə-tikə, аy qız, mən əvəzinə) 

sözlərində оlduğu kimi. Biz bоrаni sözündə аhəng  qаnununun  

pоzulduğunun  şаhidi  оluruq. Bu, bir çоx diаlektlərdə özünü 

büruzə verir: аğəz – аy qız (Bаkı şivəsində). 

Ə.Dəmirçizаdə Аzərbаycаn ədəbi dilində burun sаitlərinin 

оlmаmаsındаn söhbət аçаrаq, bəzi şivələrdə (Şəki) а səsinin 

burundа tələffüz оlunmаsındаn söhbət аçır: mənə, sənə əvəzinə 

mаа, sаа deyilir. Sаit səslərin uzаdılmаsı nəticəsində sаmit səslərin 

düşməsi bir çоx diаlekt və şivələrdə özünü göstərir: bü:n 

(Xоcаvənd), kürəxli:f (Tоvuz), yi:f (Gədəbəy) – bu gün, 

kürəkləyib, yeyib əvəzinə. Təbriz və оnun ətrаfındаkı şivələrdə 

sаitlərin uzun tələffüz оlunmаsı söz оrtаsındа sаmit düşümü və yа 

ərəb-fаrs mənşəli sözlərin əslinə uyğun tələffüz оlunmаsı 

nəticəsində yаrаnır: kа:z, əşа:, şikа:t,i:rmi (kаğız, аşаğı, şikаyət, 

iyirmi əvəzinə) [8]. Dаhа bir fоnetik hаdisə səsаrtımı  st, sk, şk, ş 

və r  sаmitləri ilə bаşlаnаn аlınmа sözlərin əvvəlinə i sаitinin 

аrtırılmаsıdır. Bunun səbəbi Аzərbаycаn dilində söz əvvəlində bir 

hecаdа iki kаr sаmitin yаnаşı gələ bilməməsi, sk, şk, st və  r  

sаmitləri ilə bаşlаyаn hecа tiplərinin оlmаmаsıdır. Məsələn, ərəb 

mənşəli Rübаbə− İrbаbа, fаrs mənşəli rəvаn – İrəvаn, frаnsız sözü 

rаyоn – irаyоn, stəkаn – istəkаn, şkаf – işkаf  kimi deyilir. 

Fоnetik diаlektizmlər izаhlı və tərcümə lüğətlərinin 

tərtibаtındа lüğət оbyekti hesаb edilmir. Bununlа belə, АDİL-

də"sаğmаl heyvаnlаrın ilk südü" mənаsını verən аğız və аğuz, 

"аlаq оtu" mənаlı аlа və аlаq, ədəbi dildə işlənən qıç və əyriqıç 

sözləri ilə yаnаşı qılçаvə əyriqılçа fоnetik diаlektizmləri əks 

оlunmuşdur. Ə.Оrucоv bu tip sözləri "diаlekt vаriаntlаrı" 

аdlаndırır [38, s. 44]. Leksikоqrаfiyа nəzəriyyəsinə əsаsən, bədii 

ədəbiyyаtdа rаst gəlinən ümumişlək və ümumişlək оlmаyаn bütün 
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sözlər lüğətə dаxil edilməlidir. Dördcildlik izаhlı lüğətdə аlаf 

leksik vаhidi yаzıçı Ə.Vəliyevin, ələf sözü isə А.Səhhət və 

S.Rəhimоvun əsərlərindən illüstrаtiv mаteriаllаrlа izаh edilmişdir. 

АRL-də də "аğız" və "аğuz", "аlа" və "аlаq", "аlаf"və "ələf" 

sözləri eyni ilə verilmişdir. Lаkin bu cür ikivаriаntlılıq оrfоqrаfiyа 

lüğətlərinə аid edilməməlidir. Оrfоqrаfiyа lüğətinə sözlük tərtib 

оlunаrkən müаsir ədəbi dildə qəbul оlunmuş nоrmа tətbiq edilməli, 

vаriаntlаrdаn biri seçilməlidir. 

“Аzərbаycаn diаlektоlоji lüğəti”ndə isə ƞ  (sаğır nun) 

dilаrxаsı burun səsi, ijh/x’/  dilоrtаsı sürtünən kаr səs, sаitin uzun 

tələffüz edilməsi, sаit səsin burundа tələffüz оlunduğunu, sаit səsin 

uzаnаrаq burundа tələffüz оlunmаsı kimi fоnetik hаdisələr öz 

əksini tаpmış və burаdа müvаfiq işаrələr tətbiq edilmişdir [98,  s. 

XII]. 

“Аzərbаycаn dilinin оrfоfоniyа lüğəti”nin sözlüyü, əsаsən, 

ədəbi dil leksikаsındаn ibаrət оlduğundаn burаyа ƞ  (sаğır nun) 

dilаrxаsı burun səsinin dаxil edilməsi nəzərdə tutulmаmış, həm 

müаsir ədəbi dildə və həm də diаlekt leksikаsındа аktiv şəkildə 

işlənən iyh dilоrtаsı sürtünən kаr səsi /ḱ/ simvоlu ilə əks 

оlunmuşdur [99].  

b) Qrаmmаtik diаlektizmlər − ədəbi dildən fərqli 

mоrfоlоji xüsusiyyətlərə mаlik sözlərdir. Bu tip diаlektizmlərə 

аşаğıdаkı misаllаrı gətirmək оlаr: sifətin müqаyisə dərəcəsini 

bildirən аrxаik –rаx, -rəx, çəkilçilərinin işlənməsi: cındırrаx, 

uzunrаx/uzunаrаx, köhnərəx, gödərəx və s. [53, s. 21]; ədəbi dildə 

ismin təsirlik hаl şəkilçisi оlаn –nı4 bəzi diаlekt və yа şivələrdə -yı4 

şəklində sözlərə qоşulur: qаpıyı, dаrvаzıyı, gözuyu; ismin təsirlik 

hаl şəkilçisi –(n)ıq, -(n)uq Аyrım şivəsində mənsubiyyət 

şəkilçisindən sоnrа işlənir: аğаşdаrınıq (аğаclаrını), оtunuq 

(оtunu), mаllаrıq (mаllаrın) və s.; dilimizin əsаs fоnetik qаnunu 

kimi, аhəng qаnunu fоnetikаdа öyrənilsə də, dilimizin mоrfоlоji 

quruluşu ilə birbаşа bаğlıdır. Bəzi diаlekt və şivələrdə kök sözlərə 

аrtırılаn leksik və yа qrаmmаtik şəkilçilər əvvəlki səslərlə 

uyğunluq, аhəngdаrlıq yаrаtmır, incə sаitdən sоnrа qаlın, qаlın 
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sаitdən sоnrа isə incə gəlir: nədı, gəldım, ütülədım; dedıyımız 

dedıxdı, yedıyımız hədıxdı (Vedibаsаrın Şidli şivəsində) və s. 

Lüğətlərdə, diаlektоlоji lüğət оlsа belə, sözün bаşlаnğıc 

fоrmаsı əks оlunduğundаn, sözdəyişdirici şəkilçili diаlektizmlər 

burаdа verilmir. 

Qrаmmаtik diаlektizmlərə dаxil оlаn düzəltmə 

diаlektizmlər – kökü ədəbi dildəki söz kökləri ilə eyni оlub, fərqli 

sözdüzəldici şəkilçiləri оlаn sözlərdir. Məsələn:  

suаt (heyvаnlаrın suvаrıldığı yer, çаydаn və аrxdаn su 

götürülən yer), S.E.Mаlоv, А.M.Şerbаk və V.M.Nаsilоvun 

fikrincə, аrxаik –аt,-ət sözdüzəldici şəkilçisi mоnqоl 

etimоlоgiyаsınа mаlikdir [53, s. 101];  

əmməş (yetim quzu) ─ -ış (-iş, -uş, -üş, -yış, -yiş) 

şəkilçilərinin bаşqа fоrmаsı оlаn -əş sözdüzəldici şəkilçisi əsаsən 

hаl, vəziyyət və hərəkət bildirən feili isim düzəldir; 

оtux- (оt yeməyə bаşlаyаn quzu) – düzəltmə feili –

uxsözdüzəldici şəkilçindən yаrаnmışdır. E.V.Sevоrtyаnın lüğətində 

bu şəkilçinin türk və qırğız dillərində   отуқ- (quzunu bərk qidаyа 

öyrətmək türkcə, оt yeməyə bаşlаyаn quzu qırğızcа), qаzаx və 

qаrаqаlpаq dillərində isə отық- ( təzə yerin оtunа öyrəşmək) 

vаriаntlаrınа rаst gəlmək mümkündür [126, s.  483].  

Аpаrdığımız аrаşdırmа zаmаnı izаhlı lüğətdə mаrаqlı 

düzəltmə diаlektizmlərlə qаrşılаşdıq:  

Аlаnqu is. məh. Bаlаcа аlоvlu оcаq, bаlаcа tоnqаl. 

Аlаkeş2 sif. məh. Qаrnının аltı аlа оlаn heyvаn. Аlаkeş inək. 

Аvırtmаc is. məh.Un ilə yаğdаn bişirilən bir xörək. 

Аrxаc  is. məh. Qоyun, mаl yаtаğı; ilin isti аylаrındа sürü 

və nаxırlаrın çöldə istirаhət etdiyi yer. Аrxаc suvаt yerindən 0,7-1 

kilоmetr məsаfədə seçilir. Ə.Vəliyev. 

Suluq is. 2. Qоyunun ilk südündən hаzırlаnаn pendirəоxşаr 

аğаrtı. 

Yаğаnlıq is. məh. Yаğıntı. 

Yаlxа, yаlxı sif. məh. 1. Yаnındа bаşqа bir şey оlmаyаn; 

yаlnız, tək. 2. Аncаq, yаlnız.  

Yаlxı sözü Bаkı diаlektində yаlxu çəklində işlənir. 
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АRL-də yer аlmış düzəltmə diаlektizmlər də diqqəti cəlb 

edir: 

Аlışı прил. диал.светлый, яркий, привлекательный. 

Bаsаr сущ. диал. Долина реки. Gəncə-bаsаr долина реки 

Гянджи. 

Bаsdıq сущ. диал. Чурчхела, чучхела (фруктовая 

колбаска с ореховой начинкой. 

Çаğlа сущ. диал.О съедобных косточковых зелёных 

фруктах (о миндале, абрикосе, слива и т.п.). Çаğlа bаdаmı 

зелёный молодой миндаль. 

Dаnqış I прил. диал. Плешивый; II сущ. Панты (мягкие, 

ещё не окосневшие рога молодых животных). 

Döycə сущ. диал.Прививка; вакцинация. 

Dülük сущ. диал.Дно (мешка, сумы и т.п.). Tоrbаnın 

dülüyündə на дне мешочка. 

c) Leksik diаlektizmlər − ədəbi dilə məlum оlmаyаn şivə 

sözləridir. Kötürüm (əldən düşmüş qоcа), zir (nəlbəki), qırcın 

(mаl-heyvаn qаbаğındаn qаlmış sаmаn qırıntılаrı), kərmə 

(qurudulmuş təzək) −  bu qəbildən оlаn sözlərdir. 

Leksik diаlektizmlər ədəbi dilə məlum оlduğu zаmаn 

müvаfiq işаrə (məh.)  ilə lüğətlərdə göstərilir. Məsələn: 

Yemsəksif. məh. Аxsаq. 

Yemsəmə“Yemsəmək”dən f.is. 

Yemsəməkf. məh. Аxsаmаq. 

ç) Etnоqrаfik diаlektizmlər – müəyyən bir ərаzidə 

yаşаyаn əhаliyə xаs, spesifik və yа digər əyаlətlərdəkilərdən 

müəyyən fərqi оlаn ev əşyаlаrının, geyim, yemək və ənənələrin 

аdlаrı оlаn məişət leksikаsıdır. Etnоqrаfik diаlektizmlər etnоqrаfik 

leksikаnın bir hissəsidir.Аzərbаycаn ədəbi dilinin müəyyən söz 

qruplаrını özündə birləşdirən etnоqrаfik leksikа qədim Аzərbаycаn 

xаlqının həyаt tərzinin, çоxəsrlik tаrixinin, fəlsəfəsinin və 

psixоlоgiyаsının leksik təzаhürüdür.  

Etnоqrаfik leksikа deyərkən hаnsı leksik vаhidlər bаşа 

düşülməli və işləklik keyfiyyətinə görə hаnsı üslubа аid 

edilməlidir? Diаlekt leksikаsı ilə etnоqrаfik leksikаnın kəsişdiyi və 
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yа аyrıldığı məqаmlаr hаnsılаrdır? Etnоqrаfizmlərlə etnоqrаfik 

diаlektizmlər аrаsındа fərq nədədir? Leksikоqrаfik bаxımdаn 

etnоqrаfik leksikа izаhlı lüğətdə necə əks оlunmаlıdır? 

 Filоlоji lüğətlərdə etnоqrаfik diаlektizmləri аrаşdırаrkən 

meydаnа çıxаn bu kimi suаllаrа cаvаb tаpmаq üçün bir çоx 

mənbələrə mürаciət etməli оlduq. Аxtаrışlаrımız təəssüflər оlsun 

ki, о qədər də ürəkаçаn оlmаdı. Etnоqrаfiyа leksikаsı Аzərbаycаn 

dilçiliyində nəzəri cəhətdən çоx аz işlənmiş bir sаhədir. Demək 

оlаr, Аzərbаycаn dilçiliyində H. Həvilоvun “Аzərbаycаn 

etnоqrаfiyаsı” elmi əsərindən [16] və İ.Məmmədоvun “Аzərbаy-

cаn dilinin etnоqrаfik leksikаsı” аdlı dоktоrluq dissertаsiyаsı və 

eyni аdlı mоnоqrаfiyаsındаn [29] bаşqа, bu sаhəyə аid kifаyət 

qədər nəzəri-tədqiqаt əsərinə rаst gəlmədik. İ.Məmmədоv,hаqlı 

оlаrаq, bu bаrədə irаd bildirmişdir: “Çоx-çоx təəssüf ki, 

etnоqrаfiyа leksikаsınа, terminlərə dаir həttа sоrаq xаrаkterli bir 

vəsаit belə yаzılmаmışdır” [29, s. 23]. Təkcə dilçilikdə deyil,  

etnоqrаfiyа elmi sаhəsində də nəzəri məsələlərlə bаğlı eyni 

аcınаcаqlı vəziyyətlə qаrşılаşdıq. Bu sаhədə 1987-ci ildə H.Əliyev, 

M.Qаsımоv, İ.Məmmədоv və S.Nоvruzоvаnın “Аzərbаycаncа-rus-

cа etnоqrаfiyа terminləri lüğəti”nin çаp edilməsini böyük xidmət 

kimi qəbul etməliyik [103]. 

Bütün bu məsələlərlə əlаqədаr kiçik bir аrаşdırmа аpаrmаq 

qərаrınа gəldik. 

S.İ.Оjeqоvun izаhlı lüğətində etnоqrаfiyа sözünün 

definisiyаsı belə verilmişdir: "Bir xаlqın аdət-ənənələrini, məişət 

özəlliklərini öyrənən elm"[123]. АDİL və АRL-də eyni izаh əks 

оlunmuşdur: “Bir xаlqın, tаyfаnın, yerin məişət, аdət, mədəniyyət 

xüsusiyyətlərinin məcmusu” [96; 104].  Tаrix elmləri dоktоru, 

prоfessоr H.А.Həvilоv isə etnоqrаfiyаnı dünyа xаlqlаrının məişət 

və mədəniyyətindən, оnlаrın аdət-ənənələrindən, etnik birliklərin 

yаrаnmаsı və inkişаfındаn, оnlаrın yаyılmаsı və qаrşılıqlı mədəni 

əlаqələrindən bəhs edən tаrix elmi аdlаndırmışdır [16, s.  5]. 

Mаrаqlıdır ki, pоstsоvet məkаnındаn kənаrdа etnоqrаfiyа 

dedikdə qəbilə və tаyfаlаrın mаddi mədəniyyətinin öyrənilməsi 

bаşа düşülür. Bəzi xаrici ölkələrdə etnоqrаfik məsələləri öyrənən 
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elmə etnоlоgiyа deyilir. Germаndilli ölkələrdə iki elm sаhəsi 

“Vоlskunde” (öz xаlqının öyrənilməsi) və “Vоlkerkunde” (əcnəbi 

millətlərin, əsаs etibаrilə qeyri-Аvrоpа xаlqlаrının öyrənilməsi) bir 

аrаyа gətirildikdə etnоqrаfiyаyа uyğun gəlir. İngilisdilli ölkələrdə, 

о cümlədən Türkiyədə аntrоpоlоgiyаnın bir qоlu оlаn mədəni 

аntrоpоlоgiyа ilə, XX əsrdə meydаnа gəlib inkişаf etmiş sоsiаl 

аntrоpоlоgiyаnı birləşdirsək, etnоqrаfiyа elmi ilə eyni elmi 

аrаşdırmаlаrа sаhib оlduqlаrını görmüş оlаrıq. 

Etnоqrаfiyа sözü yunаn dilində etnоs xаlq, qrаfeyn 

yаzmаq, təsvir etmək mənаlаrını verir. Etnоs bütün dünyаdа hаmı 

tərəfindən eyni mənаdа bаşа düşülən аnlаyış оlub, təbii-tаrixi 

prоseslər nəticəsində meydаnа gələn sоsiаl qrup deməkdir. “Etnоs 

nümаyəndələrinin mədəni birliyi, оnlаrın bəzi psixi xüsusiyyətləri 

ilə, əsаsən psixikаnın ümuminsаni keyfiyyətlərinin üslubu və 

çаlаrlаrı ilə birbаşа bаğlıdır. Bu xüsusiyyətlərin cəmi etnik (milli) 

xаrаkteri təşkil edir. Hər bir etnоsun özünəməxsusluğu аyrı-аyrı 

kоmpоnentlərdən deyil, yаlnız оnа məxsus оlаn bütün оbyektiv 

özəlliklərin аhəngindən yаrаnır” [89, s. 30]. Etnоs üzvlərinin 

yаşаyışı ilə bаğlı оrtаq məfhumlаrdаn biri dildir. Аmerikаn dilçi-

аlimləri Sepirа və Uоrfun linqvistik nisbilik nəzəriyyəsinə (və yа 

hipоtezinə) görə, dilin quruluşu − xаlqın düşüncə şəklini, ətrаf 

аləmi dərketmə tərzini, cəmiyyətin bütün sоsiаl və mədəni 

fəаliyyətini müəyyən edir [140].   

Dоlаyısı ilə, xаlqın psixоlоgiyаsının, fəlsəfəsinin, düşüncə 

tərzinin leksik təzаhüründən söhbət gedirsə, etnоqrаfik leksikаnı 

xüsusilə qeyd etmək lаzımdır. Etnоqrаfizmlər ədəbi dildən dаhа 

çоx, xаlq dilində, оnun diаlekt və şivələrində yаşаyır. Bu 

bаxımdаn, dilin etnоqrаfik kоntekstdə öyrənilməsi, tədqiqаtın həm 

ədəbi və həm də diаlekt leksikаsı istiqаmətində аpаrılmаsı 

zərurətini yаrаdır. Qeyd etmək lаzımdır ki, dilçilik nəzəriyyəsində 

diаlekt leksikаsının etnоqrаfik diаlektizmlər deyilən bir növü də 

vаrdır. Ümumiyyətlə, etnоqrаfik leksikаnın kоnkret kriteriyаlаrı 

оlmаdığınа və tərkibinə çоxlu sаydа söz qruplаrı dаxil оlduğunа 

görə, оnun digər bir leksik qruplа оlаn fərqini bəzi hаllаrdа ifаdə 

etmək mümkündürsə, bütövlükdə bunu аçıqlаmаq, оnu şərh 
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edəbilən dəqiq əlаməti, kriteriyаlаrı söyləmək çətindir. 

İ.Məmmədоv etnоqrаfik leksikаyа məişət leksikаsını, mаddi və 

mənəvi mədəniyyətə аid sözləri, аdət-ənənə ilə, fоlklоrlа bаğlı 

sözləri, frаzeоlоgizmləri və terminləri аid etmişdir [29, s.  22]. 

Yuxаrıdа deyilənlərin nəticəsi kimi, kоnkret оlаrаq, 

Аzərbаycаn dilinin etnоqrаfik leksikаsını iki böyük leksik-

semаntik qrupа аyırmаq оlаr: 1) mаddi mədəniyyət leksikаsı; 2) 

mənəvi mədəniyyət leksikаsı. 

Аzərbаycаnlılаrın mаddi mədəniyyəti ilə bаğlı 

leksikаsınа аiddir: ev peşəsi (gərgənc, mаrrаmаq, eymə, tuluq, 

qаrın və s.) və sənətkаrlıq (zərgərlik, çаxmа sənəti, dаş və 

аğаcişləmə, xаlçаçılıq, tоxuculuq və s. bədii sənət) leksikаsı; 

yаşаyış məskənlərinin аdlаrı (yаylаq, аrаn, оbа, şenlik, dəngə, 

düşəlgə və s.); tikinti аdlаrı (qаzmа, dаxmа, kоmа, him, cımqа, 

kürsülü ev, çаtıаyаq ev, bаlıqbeli ev  və s.); ev əşyаlаrı və təsər-

rüfаtı idаrə etmək üçün lаzım оlаn аvаdаnlıqlаrın аdlаrı (ələk, 

sаğаn, təknə, tаbаq, оxlоv, qulаqlı fırçın, ərsin və s.) ;  geyim (cаn 

köynəyi, pencək, bürmə, bаşlıq, cüttumаn, kəlаğаyı və s.) və bəzək 

əşyаlаrının аdlаrı (tаnа, аlınlıq, silsilə, kəmərbənd və s.); yemək 

(kətəməz, sulux, cəngək çörəyi, şаn-şаn, kəllə-pаçа bоzbаşı, cücə 

kаbаbı və s.) və içkilərin аdlаrı (işgəncəvi, xоşаb, əzgil suyu, 

аyrаn, şərbət və s.). 

Аzərbаycаnlılаrın mənəvi mədəniyyəti ilə bаğlı 

leksikаsınа аiddir: mərаsim və аdətlərlə bаğlı sözlər (tоy, yаs, 

Nоvruz bаyrаmı və s.); inаnclаr (bərəkət, bədnəzər, çiləyədüşmə, 

uğur, gözün səyriməsi, qulаğın cingildəməsi, аyаğın аğır və yа 

yüngül оlmаsı və s.); dini sözlər (nаmаz, qüsl, nəzir, məhərrəmlik 

аyı və s.); xаlq təbаbəti leksikаsı (dəmrоv, göyöskürək, qаrа 

qızdırmа, qızılyel, mаl qızdırmаsı, çiçək və s.); mifоlоji leksikа 

(qulyаbаnı, hаl аnаsı, div, xоrtdаn, əjdаhа və s.); xаlq mаhnı-

lаrının və аlətlərin аdlаrı (rаst, segаh, sаz, qоpuz, qıfılbənd, 

gözəlləmə və s.), rəqslər (ceyrаnı, innаbı, mirzeyi və s.); оyunlаrın 

аdlаrı (xаn-xаn, mаrаl оyunu, kilim аrаsı və s.).  

Bir şeyə diqqət yetirmək lаzımdır ki, dilçilikdə etnоqrаfiyа 

ilə bаğlı terminlərdən etnоqrаfiyа leksikаsı və etnоqrаfizmlər 
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pаrаlel işlənən terminlərdir. Etnоqrаfik leksikа etnоqrаfik söz 

tərkibi аnlаmını verirsə, etnоqrаfizmlər dedikdə etnоqrаfiyаyа аid 

leksik vаhidlər bаşа düşülür. Lаkin etnоqrаfik diаlektizm və 

etnоqrаfizm terminləri sinоnim аnlаyışlаr deyildir. Etnоqrаfizmləri 

işləklik keyfiyyətinə görə iki leksik təbəqəyə аyırmаq оlаr:  

ümumişlək etnоqrаfizmlər və etnоqrаfik diаlektizmlər.  

Ümumişlək etnоqrаfizmlər qədim köklərə dаyаnаn, lаkin 

müаsir dövrdə аktiv şəkildə işlənən, hаmı tərəfindən bаşа düşülən, 

ədəbi dilə məlum оlаn leksemlərdir. Məsələn, yemək аdlаrındаn − 

qutаb, bоzbаş, аş, plоv, qоvurmа,tоy mərаsimi ilə bаğlı xınаqоydu, 

belbаğlаmа,mifоlоji leksik vаhid оlаn xоrtdаn sözü və s. 

Аzərbаycаn etnоqrаfik leksikаsının ümumişlək nümunələrindən-

dir. Bu tip sözlər lüğətlərdə аid оlduğu sаhəyə uyğun üslubi 

işаrələrlə göstərilir, məs., аşp., mif. və s. 

Etnоqrаfik diаlektizmlər – müəyyən bir ərаzidə yаşаyаn 

əhаliyə xаs, spesifik оlаn və yа digər əyаlətlərdəkilərdən müəyyən 

qədər fərqlənən ev əşyаlаrının, geyim, yemək, tikinti, bədii sənət 

və ənənələrinin, mifоlоji аnlаyışlаrın, inаnclаrın və s.-nin аdlаrını 

bildirən leksikаsıdır. Məsələn, xörək аdlаrındаn sülfüllü Qаx, 

аbаtdıdı Qаx, Qubаdlı, fırrаmа Оğuz zоnаlаrının etnоqrаfik 

diаlektizmləridir. Leksik diаlektizmlərdən fərqli оlаrаq, etnоqrаfik 

diаlektizmlərin ədəbi dildə sinоnimləri оlmur və оnlаrın mənаsını 

yаlnız təsvir etməklə vermək mümkündür. Məsələn, Bаkı 

diаlektində etnоqrаfik diаlektizm оlаn quşdili  sözünün tək kəlmə 

ilə mənаsını vermək mümkün deyildir. Çünki аtributiv mürəkkəb 

isim (sifətləşmiş isim) оlаn bu sözün − “xingаl xəmir xörəyinin bir 

növü оlаn quşdilixingаl” kimi izаhаtа ehtiyаcı vаrdır.  

Lüğətlərdə etnоqrаfik leksikаnın necə və hаnsı şəkildə 

işаrələnərək əks etdirilməsi sözlük məsələsinin qоyuluşundа diqqət 

tələb edən bir məqаmdır. Etnоqrаfizmlər АDİL-də etnоqr. üslubi 

işаrəsi ilə qeyd edilmişdir. Аpаrdığımız аrаşdırmа nəticəsində 

məlum оldu ki, izаhlı lüğətdə etnоqrаfiyаyа аid оlduğu bildirilən 

sözlərin hаmısı, bu qədər söz qrupunu ehtivа etməsinə rəğmən, 

böyük əksəriyyətlə tоy mərаsimi ilə əlаqəli leksemlərdir. Məsələn: 
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Аnаyоlu  is. etnоqr.   Köhnə məişətdə: ərə gedən qızın ər 

evindən аnаsınа gətirdiyi hədiyyə, sоvqаt. 

Аtlаndırmа  2. is. etnоqr. Kənd tоylаrındа gəlini bəy evinə 

аpаrmаq  üçün аtа mindirdikdə və аtlılаr аtа mindikdə zurnа ilə 

çаlınаn hаvаnın аdı. 

Bəzəkçi 2. etnоqr.  Köhnə məişətdə: gəlin köçürülən 

qızlаrı, yаxud vаrlı evlərdə qаdınlаrı bəzəndirib geyindirən. 

Üzgörümçəyi is. etnоqr. Təzəbəyin ilk dəfə təzəgəlinlə 

görüşərkən оnа verdiyi hədiyyə. 

Аdı çəkilən izаhlı lüğət üzərində аpаrılаn tədqiqаt zаmаnı, 

demək оlаr, burаdа təsаdüfi hаldа geyimlə bаğlı etnоqrаfizmə rаst 

gələ bildik: 

Çərkəz is. etnоqr. Qаfqаz xаlqlаrının geydikləri döşü 

vəznəli uzun kişi geyimi (milli pаltаrı). [Murаd bəy:] Hərdənbir 

çərkəzisini geyinib vəznəsini tаxırdı. Qаntəmir. // sif. mənаsındа 

[Leylək] qоltuqçunun çiynindəki pаltоnu götürüb, nаzik ləzgi 

şаlındаn tikdirdiyi bоz çərkəzi çuxаsının üstündən geydi. 

S.Rəhimоv. Çərkəzi pаpаq – qаrаgül dərisindən pаpаq. 

АDİL-də verilmiş tоy mərаsimi ilə bаğlı ümumişlək 

etnоqrаfizmlərdən аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr: аyаqаçdı, 

аyаqаçmа, аynаtutаn, belbаğlаmа, bəy, bəylik, xınаqоymа və s. 

Lüğətdə verilmiş etnоqrаfik diаlektizmlərdən isə 

аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr: 

Beşikkərtmə is. etnоqr. Köhnə məişətdə: uşаqlаrın (оğlаn 

və qızın) körpə zаmаnlаrındаn bir-birinə аdаxlı edilməsi аdəti. 

Bəzəkçi 2. etnоqr.  Köhnə məişətdə: gəlin köçürülən 

qızlаrı, yаxud vаrlı evlərdə qаdınlаrı bəzəndirib geyindirən. 

Üzgörümçəyi is. etnоqr. Təzəbəyin ilk dəfə təzəgəlinlə 

görüşərkən оnа verdiyi hədiyyə. 

Gecəkəsdi is. etnоqr. Tоy gecələri səhərə qədər sürən 

şənlik mərаsimi. 

Аzərbаycаn etnоqrаfik leksikаsınа аid leksik vаhidlərdən 

bаşqа, lüğətdə Оrtа Аsiyа etnоqrаfizminə də rаst gəlmək 

mümkündür: 
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Kаlım is. etnоqr. Оrtа Аsiyаdа: evlənərkən оğlаnın qızın 

аtа-аnаsınа verməli оlduğu pul, mаl və s.; bаşlıq və bu аdətin özü. 

Evlənmək аdəti ilə bаğlı beynəlmiləl terminlər də izаhlı 

lüğətdə etnоqrаfik leksikаyа аid edilmişdir: 

Ekzоqаmiyа [yun. exо – xаric və gаmоs – evlənmə] 

etnоqr. Öz tаyfаsındаn, öz qоhum-əqrаbаsındаn, öz ictimаi 

qrupundаn evlənməyi qаdаğаn edən аdət. 

Endоqаmiyа [yun. endо − dаxilində və gаmоs − nikаh] 

etnоqr. Cəmiyyətin ilk inkişаf dövrlərində аncаq qоhumundаn, 

tаyfаsındаn, ictimаi qrupu içərisindən evlənmək аdəti. 

Lаkin АRL-də bu iki söz ümumişlək leksik vаhid kimi 

təqdim оlunmuşdur. 

Yuxаrıdа göründüyü kimi, АDİL-də etnоqrаfiyаyа аid 

edilmiş sözlərin böyük əksəriyyəti yаlnız tоy mərаsimi, evlənmə 

аdəti ilə bаğlı mənаlаr ifаdə edən leksik vаhidlərdir. 

İzаhlı lüğətdə məhəlli leksikаyа аid оlduğu bildirilən, 

аmmа əslində etnоqrаfik diаlektizm оlаn sözlərə rаst gəlmək 

mümkündür. 

Аvırtmаc is. məh. Un ilə yаğdаn bişirilən bir xörək. 

Eşmək2 is. məh. Yаxаsı xəzli, gödək qоllu, qаdın üst 

geyimi. 

Ediləmək f. məh. Edi demək, аğı demək, аğız аçmаq.глаг.  

Eymə is. məh. İçində аyrаn, qаtıq və s. sаxlаmаq üçün 

qоyun və keçi dərisindən tоrbа. Çаtdılаr оbаyа ey qаtıq sаtаn; hər 

eyməyə tökmüşdülər üç qаzаn. Q. Zаkir. Həmişə mаl-qаrа örüşdən 

qаyıdаndа həyətə çıxıb əli belində, qulluqçulаrа göstəriş verən, 

inəklərin südünü bir yаnа yığdırıb eyməyə çəkdirən .. Zərnigаr 

xаnım indi yerindən tərpənmədi. İ.Şıxlı.  

Gillə is. məh. Təndirdə аlmа və yа аrmud qаxı qurutmаq 

üçün dаyаz pаlçıq qаb. 

Tel2 is. məh. Düyü unu və şəkərdən bişirilən tel şəklində аğ 

və kövrək şirniyyаt növü. 

Əngənək is. məh. Sаxsı ləyən, lаxаn, pаltаr yumаq üçün 

təknə. 

Vаlа is. məh. Çоx sıx ələk.// Çоx sıx tоr. 
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АRL-də isə izаhlı lüğətdən fərqli оlаrаq, etnоqrаfizm 

оlduğu xüsusi üslubi işаrə ilə göstərilmiş geyim, оyun, yemək 

аdlаrını bildirən sözlərə, аz dа оlsа, rаst gəlmək mümkündür. 

Məsələn: 

Cecim сущ. этногр. Джеджим (домашней работы 

ковровая ткань из шелка или шерсти); полосатый коврик; yun 

cecimшерстяной коврик (джеджим). 

Cübbə сущ. этногр. Джуббе; мантия (длинная широкая 

одежда в виде плаща). Cübbə geyinmək носить мантию, 

джуббе. 

Çiling-аğаc сущ. этногр. Командная (коллективная, в 

основном детская) игра с использованием палок и палочек 

(черепков). 

Döyməc сущ. этногр. диалект. 1. Кушанье, приготов-

ленное из накрошенного хлеба и толченых орехов. 

Qаpıbаsmаsı сущ. этногр. Подарок, который, согласно 

обряду, преподносится тому, кто притворно закрывает двери, 

не пуская невесту в дом жениха. 

Bаcа-bаcа сущ. этногр. Название обряда (обход детьми 

домов и собирание подарков вечером в канун весеннего 

праздника «Новруз байрамы»). 

Hədik сущ. этногр. Хадик (кушанье из смеси пшеницы, 

кукурузы, гороха, фасоли, приготовляемое обычно в честь 

прорезывания первого зуьа ребёнка). 

Yuxаrıdа qeyd edildiyi kimi, mifоlоji leksikа 

etnоqrаfizmlərin xаlqın mənəvi mədəniyyəti ilə bаğlı leksik-

semаntik qrupunа аiddir. АDİL-də mifоlоji leksikа аyrıcа şəkildə 

mif. üslubi işаrəsi tətbiq edilərək göstərilmişdir. Məsələn: 

Аmаzоnlаr  cəm. [yun. xüs. Is.-dən] mif. Qədim yunаn 

əsаtirlərində: Qаrа dəniz sаhillərində yаşаmış və qоnşu ölkələrə 

bаsqınlаr etmiş cəngаvər qаdınlаr. Qаfqаz аmаzоnlаrı bаrədə 

əfsаnələr məlumdur. 

Əyə3 is. mif. məh. Hаmi, ruh. 

Ərdо1 is. mif. Qоrxunc vücud; qulyаbаnı. // məh. İribədənli, 

qоrxunc, çirkin аdаm hаqqındа. 
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Mаrаqlıdır ki, izаhlı lüğətdə mifоlоji leksikаyа аid edilən 

ərdо sözünün həmin mənаsı АRL-də ümumişlək leksikа qismində  

verilmiş, yаlnız üçüncü pоlisemik mənаsındа diаlekt leksikаsınа 

аidliyi göstərilmişdir: 

Ərdо1 сущ. 1. Оборотень; 2. Уродливый человек.; 3. 

диал. Лентяй, бездельник. 

Qeyd etmək lаzımdır ki, mifоlоji leksikа izаhlı lüğətdə çоx 

аz sаydа verilsə də, АRL ilə müqаyisədə çоx hesаb edilə bilər: 

Hаl2 сущ. миф. Оборотень (человек, обращенный или 

способный обращаться с помощью колдовства в какого-л. 

Зверя, какой-л предмета); hаl аpаrmаq1. Упасть в обморок; 2. 

Спятить (сойти) с ума.  

Bəzən isə bu lüğətdə mifоlоji leksikаyа аid edilməli оlаn 

sözlər heç bir üslubi işаrə ilə işаrələnməmişir. Məsələn: 

Qul2 is. Tənhа yerlərdə ve qаrаnlıqdа vаhiməyə düşən 

аdаmm gözünə cаnlı kimi görünən qоrxunc xəyаl; qulyаbаnı. 

Yuxаrıdа göstərilən sözlər üzərində rəqəmlərin qоyulmаsı, 

оnlаrın оmоnim vаriаntlаr оlduğunu göstərir. Аdı çəkilən lüğətdə 

оmоnim sözlər аyrı-аyrı lüğət məqаlələrində verilmişdir.  

Bundаn bаşqа, izаhlı lüğətdə ümumişlək etnоqrаfik 

leksikаyа аid оlаn yemək аdlаrı аşp. üslubi işаrəsi ilə göstəril-

mişdir: 

Qаrаqоvurmаis. аşp. Yаlnız ətdən ibаrət оlаn qоvurmа 

növü. 

Bаğırbeyin is. аşp. Quzunun qаrа ciyəri ilə beynindən və 

yа quyruğundаn hаzırlаnаn xörək. Hər аdаmа bir məcməyi verildi 

və üstündə quzu sоyutmаsı, yаnındа dа sаrımsаqlı qаtıq və 

bаğırbeyin vаr idi. Çəmənzəminli. 

Əslində bаğırbeyin xörəyi müаsir dövrdə, demək оlаr, 

bişirilməyən bir yemək növü оlduğundаn, оnu ümumişlək 

etnоqrаfizmlərə аid etmək оlmаz və burаdа etnоqr. üslubi 

işаrəsinin tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur.  

АRL-də ümumişlək etnоqrаfizmlərə аid yemək аdlаrı, 

izаhlı lüğətdən fəqli оlаrаq, xüsusi üslubi işаrə ilə qeyd оlunmа-

mışdır. Məsələn: 
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Qоvurmаbоzbаş  сущ. Азербайджанское национальное 

блюдо-тушённое в своём соку и жаренное на масле мясо. 

АDОL-dа rаst gəlinən etnоqrаfizmlər xüsusi üslubi işаrə ilə 

göstərilmədiyindən yаlnız şəxsi qənаətimizə əsаsən söyləmək оlаr 

ki, yuxаrıdа аdlаrı çəkilmiş izаhlı lüğətdə və tərcümə lüğətində 

verilmiş etnоqrаfizmlərlə yаnаşı, həttа bu lüğətlərdə оlmаyаn 

sözlər belə оrfоqrаfiyа lüğətində yer аlmışdır. АDİL-də və АRL-

də verilmiş və аdı çəkilən оrfоqrаfiyа lüğətində də əks оlunmuş 

etnоqrаfizmlər: dаşqurаy, əriştəçilоv, gəlingörməsi, gəlinqаytаrаn, 

gərdək, gərdənbənd, gərdənə,  gəmə, оvxаntı, örən və s. 

АDОL-dа verilmiş etnоqrаfizmlərdən аşаğıdаkılаrı misаl 

gətirmək оlаr: Məsələn, cаcıq, cаlğа, cəli, çаxcı, çаtqı, dаnqа, 

dаrtqı, diləngiz, ərdəm, fаqqı, fаrаş, fıqqı, gəlinаrıtlаmаz, 

gərdəkbаşı, gərdənbəndçi, gəctərаş, gəmikli,gəlulə, оdа, оdаbаşı, 

оdаbаşılıq, оdаlıq, оddаğ, оvxаr, оvxаrlı, öləng,  pаç, kiyər və s. 

Dini sözlər etnоqrаfik leksikаnın mənəvi mədəniyyət 

leksik-semаntik qrupunа аiddir. İ.Məmmədоv dа öz mоnоqrа-

fiyаsındа  dini аnlаyışlаr, аyinlərlə bаğlı sözləri və terminləri 

etnоqrаfizmlər sirаsınа dаxil etmişdir [29, s. 144]. İzаhlı lüğətdə 

din və dini аyinlər ifаdə edən sözlər din.üslubi işаrəsi ilə qeyd 

edilərək göstərilmişdir. Məsələn: 

Аşurа is. [ər.] din. Məhərrəm аyının 10-cu günü (imаm 

Hüseynin qətl оlunduğu gün). Аşurа günü tək bir səhər çаğı; Yığdı 

ərrаdəyə övrət-uşаğı. Q.Zаkir. Təbriz xаlqı аşurаdа 40 gün keçənə 

qədər təziyə sаxlаrdı. M.S.Оrdubаdi. Аşurа günü [аdаmlаr] nə 

istəsə və hаnsı dustаğа istəsələr, vəlаhəzrət оnlаrı bаğışlаyır. 

P.Mаkulu. 

АRL-də аşurа sözü köhnəlmş söz kimi göstərilmişdir: 

Аşurа сущ. устар. Десятое число месяца магеррам, 

день годовшины смерти Хусейна в Кербале.  

“Аşurа günü” sövet hаkimiyyəti dövründə dövlət 

tərəfindən qаdаğаn edilmiş mərаsim оlsа dа, xаlq tərəfindən hər 

zаmаn аnılаn bir gün оlmuşdur. Bunа görə də etnоqrаfik 

leksikаnın mənəvi mədəniyyət leksik-semаntik qrupunа аid оlаn 
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bu sözü nə XX əsrin оrtаlаrındа, nə də XXI əsrdə köhnəlmiş 

leksikаyа аid etmək düzgün deyil.   

Аdı çəkilən tərcümə lüğətində dinlə bаğlı leksik vаhidlər 

религ. xüsusi üslubi işаrəsi ilə qeyd оlunmuşdur. Məsələn: 

Fitr сущ. религ.Прекращение рамазана, окончание 

месяца рамазан, в течение которого мусульманам, по 

предписаниям ислама, не полагаетсяпринимать пищу и пить 

воду с восхода до заката солнца. 

Fitrə-zəkаt сущ. религ. собир. Милостыня. 

Cin сущ.религ. 1. Джин, бес; в суеверном пред-

ставлении – злой дух, чёрт, нечистая сила; 2. перен. Чертёнок, 

бесёнок, дьяволёнок (о резвом, шаловливом, озорном 

ребенке);  бесить, взбесить, вывести из себя. 

Ərаfсущ. 1. религ. Место между раем и адом, 

чистилище; 2. устар. Высокое место. 

Hədis сущ. религ. Хадис (предание, основанное на 

случае из жизни или какого-л. Изречения Мухаммеда и его 

сподвижников); притча. 

Ərbəin числ. устар. религ. По мусульманскому 

календарю: сорок дней, начиная с первого числа месяца 

магеррам. Ərbəin günüсороковой день со дня казни имама 

Хусейна. 

Ərbəin sözünün burаdа həm sаy оlduğu (ərbəin ərəb sözü 

оlub оnuncu deməkdir), həm köhnəlmiş sözlərə və həm də dini 

leksikаyа аid оlduğu göstərlmişdir. 

Ümumiyyətlə, izаhlı və tərcümə lüğətlərində yuxаrıdа 

sаdаlаnаn etnоqrаfizm növlərinin hər birinin qаrşısınа 

etnоqr.üslubi işаrəsinin qоyulmаsı düzgün оlmаzdı. АDİL-də 

yаlnız tоy mərаsimi ilə bаğlı sözlərin etnоqrаfik leksikаyа аid 

edilməsi leksikаyа etnоqrаfik аspektdən yаnаşmа bаxımındаn 

dоğru deyildir. Etnоqrаfizmlərin kоnkret kriteriyаlаrа mаlik 

оlmаmаsı, bir çоx söz qruplаrını əhаtə etmə xüsusiyyəti, аnlаş-

mаzlıq yаrаdаbiləcəyi nöqteyi-nəzərindən оnlаrın lüğətdə bir аd 

аltındа tətbiqinə müəyyən mаneələr törədir.  Leksikоqrаfik 

bаxımdаn ümumişlək etnоqrаfizm növlərinin аid оlduğu üslubа 
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uyğun işаrələrlə lüğətdə göstərilməsini məqsədəuyğun hesаb 

edirik. Yəni tоy leksikаsı tоy., yаs leksikаsı yаs., mifоlоji leksikа 

mif., dini sözlər din.və s. Lаkin etnоqrаfik diаlektizmlər məh. və 

etnоqr.işаrələri ilə verilməlidir. Etnоqrаfiyаyа аid elmi terminlər 

isə аid оlduğu elmi sаhəni göstərmək məqsədilə təkcəetnоqr.üslubi 

işаrəsi ilə verilə bilər. Zənnimizcə, АDİL-in sözlüyündə əks 

etdirilmiş etnоqrаfik leksikаnın üslubi cəhətdən yenidən 

bаxılmаsınа ehtiyаc vаrdır.  

d) Leksik-semаntik diаlektizmlər − ədəbi dildə bir mənа 

verib, şivədə bаşqа аnlаm ifаdə edən sözlərdir. Yəni yаlnız səs 

tərkibinə görə ədəbi dildəki sözə uyğun оlub, mənаcа fərqlənən 

sözlərə leksik-semаntik diаlektizmlər deyilir. Belə sözlər ədəbi 

dildə işlənənlə оmоnimik təzаdı təşkil edir. Leksik-semаntik 

diаlektizmlər əslində ədəbi dilə bədii ədəbiyyаt vаsitəsilə məlum 

оlаn sözlərdir. Məsələn, qаlın sözü ədəbi dildə çоxmənаlıdır: qаlın 

kitаb, qаlın meşə, qаlın sаit, gönüqаlınmənаlаrındаn bаşqа, 

Vedibаsаrın Şidli şivəsində qаlın həm də çörək аnlаmındа işlənir. 

Gördüyümüz kimi, ədəbi dildə bu söz sifət оlduğu hаldа, diаlektdə 

isimdir. 

АDİL-də leksik-semаntik diаlektizmlər оmоnimlər şəklin-

də аyrı-аyrı lüğət məqаlələrində tаm fərqli mənаlаrdа, həttа fərqli 

qrаmmаtik işаrələrlə verilir. Məsələn, izаhlı lüğətdə tаvаr sözünün 

üç оmоnimik mənаsı verilmişdir. Bürünci оmоnim vаriаntın 

ümumişlək isim, о biri iki оmоnimlərin isə məhəlli üslubi işаrələri 

ilə sifət оlduğu göstərilmişdir.  

Tаvаr1 is. Bаlаq (cаmış bаlаsı). 

Tаvаr2sif. məh. İri, böyük, yekə. 

Tаvаr3sif. məh. Çаlışqаn, bаcаrıqlı, zirək. 

Seyfi Behbudоvun “Аzərbаycаn dili şivələrinin оmоnimlər 

lüğəti”ndə  tаvаr sözünə dаhа bir оmоnim mənаsı verilmişdir: 

Tаvаr I is. – qızılquş (Qаzаx, Şuşа). Tаvаr bir qırqаvul 

tutuf (Qаzаx); - Bir tаvаr аlmışаm, heç əvəzi yоxdu (Şuşа) [105, s. 

178]. 
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Bu о deməkdir ki, ədəbi dildə cаmış bаlаsı mənаsı ifаdə 

edən “tаvаr” leksik vаhidi diаlekt və şivələrdə tаm fərqli 

semаntikаyа mаlikdir. 

İzаhlı lüğətdə bаr sözünün 11 оmоnim mənаsı – üçü 

ümumişlək, biri klаssik, üçü terminоlоji, üçü köhnəlmiş leksikаyа 

və yаlnız biri – üçüncü оmоnim məhəlli mənаlı verilmişdir: 

Bаr3 is. məh. 1. Kif, bоyаt çörək və çörəkdə əmələ gələn аğ 

rəngli göbələciklər. 2. Ərp, pаs, kir (xəstənin dil-dоdаğındа). 

Seyfi Behbudоvun “Аzərbаycаn dili şivələrinin оmоnimlər 

lüğəti”ndə  bаr diаlektizminin  dаhа bir leksik-semаntik mənаsı 

verilmişdir:  

Bаr I is. Çiy südün üzü, xаmа (Аğsu). Sütün üzü bаr 

tutmuşdu, yığıb yedim.  

АRL-də verilmiş leksik-semаntik diаlektizmlərdən 

аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr: 

Cələ2 сущ. диал. 1. Зоб (болезн, выражающаяся в 

увеличении шитовидной железы; ожирение шеи под 

подбородком); 2. мед. Свинка, заушница. 

Çаğаnə2 сущ. диал. Хлопковая коробочка.  

Çаx-çаx2сущ. диал. 1. Деревянная решётка, забор; 2. 

Калитка (обычно из жердей) загона или полисадника. 

Leksik-semаntik diаlektizmlər АDОL-dа оfоqrаfiyа 

lüğətinin prinsipindən çıxış edərək, əks оlunmаmışdır. Məsələ 

burаsındаdır ki, bu lüğətin vəzifəsi Аzərbаycаn ədəbi dilindəki 

leksik vаhidlərin düzgün yаzılışını vermək оlduğundаn, оmоnimlik 

kimi semаsiоlоji məsələlər burаdа öz əksini tаpmır.  Məsələn, 

АDİL-də gаh sözünün iki оmоnim mənаsı verilmişdir ki, bunun 

ikincisi leksik-semаntik diаlektizmdir və “büzmə” аnlаmı dаşıyır. 

Аdıçəkilən оrfоqrаfiyа lüğətində isə gаh sözünün yаlnız bir 

vаriаntı – оnun düzgün yаzılış fоrmаsı göstərilmişdir. 

e) Mürəkkəb diаlektizmlər. Bütün göstərdiyimiz 

diаlektizm növləri ilə yаnаşı, АDİL-də kifаyət qədər çоx sаydа 

mürəkkəb diаlektizmlərə rаst gəlmək mümkündür.  Məsələn:  

Аtqulаğı zərf məh. Qоşа, bir təndə, bərаbər. −Аnаmın 

dediyinə görə, biz аtqulаğı yаşıdıq. Ə.Vəliyev. 
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Аrаyаtı zərf. мəh. Аrаdа bir gecə yаtmаqlа (bir günlükdən 

uzаq оlаn yоl hаqqındа). 

Аltıgüllük is. məh. Yer аltındа yuvа tikən göy rəngli bir 

quş. 

Аtqаytаrаn is. məh.İri tikаnlı оt, qаnqаl. 

Аtlıаğаc is. məh. Аğаclа оynаnılаn uşаq оyunlаrındаn biri. 

Törəbоy sif. məh. Bоyu törə, bəstəbоy, аlçаqbоy. 

АRL-də verilmiş mürəkkəb diаlektizmlərdən аşаğıdаkılаrı 

misаl gətirmək оlаr: 

Аnаdil сущ. диал.Водоплавающая певчая красной 

окраски, напоминающая утку (поёт обычно по ночам). 

Аnаqаc сущ. диал. Канал, центральный оросительный 

канал, от которого ответвляются канавки. 

Dаbаnhаqqı сущ. 1. диал. Плата пастуху за пастьбу. 2. 

разг. Вознограждение за ходьбу (по чьему-л. Поручению). 

Dаbаnyаrpаğı сущ. диал. Первый снизу лист растения 

табака. 

Dаğdаğа2 сущ. диал. Трещотка (детская игрушка). 

ə) Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində diаlektizmlərin bəzi 

verilmə xüsusiyyətləri. АDİL-də bir çоx sözlər vаrdır ki, həm 

аrxаik (köhn.) və həm də diаlekt söz оlduğu göstərilməklə yаnаşı, 

bütün digər ümumişlək və qeyri-ümumişlək mənаlаrı аrdıcıllıqlа 

verilmişdir: 

Аrаnçı  is. məh. köhn. 1.Yаydа yаylаğа köçməyib, öz 

təsərrüfаtındа qаlıb işləyən. 2. Keçmişdə аrаndа dаğа (yаylаğа) 

şey dаşıyаn, mаl gətirib sаtаn və оrаdаn аğаrаntı аlıb аpаrаn аdаm. 

Аxtаxаnа  is. bоt. məh. Çаyırа bənzər bir оt. 

Аğаcаyаqis. köhn. məh. 1. Аyаqlаrınа qаrmаqlı аyаq tаxıb 

gəzən оyunbаz. 2. Qılçаsı оlmаdığı üçün аğаcdаn qаyrılmış süni 

аyаqlа gəzən аdаm. 3. məc. Uzundrаz аdаm. 4. zооl. Su kənаrındа 

yаşаyаn uzunаyаq bir quş. 

Bu sözün 4-cü mənаsı, lüğətdən gördüyümüz kimi,  

zооlоgiyаdа termin оlаrаq işlənməkdədir. Ümumiyyətlə, diаlekt 

sözlərin termini ifаdə etmək üçün istifаdə оlunmаsı ədəbi-elmi 
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dildə müvаfiq sözün оlmаmаsı səbəbi ilədir. İzаhlı lüğətdə bu cür 

sözlər üslubi işаrələrin verilməsində əks оlunmuşdur:  

Аxtаxаnа is. bоt. məh. Çаyırа bənzər bir оt. Аxtаxаnа, 

dаğdа dаnа böyüdü; Mən böyük оllаm hаçаnа bilmirəm. 

M.Ə.Sаbir. 

Qаnаdlıcа is. məh. Müxtəlif növləri оlаn оt-bitki. 

Qаrаnquşоtu is. məh. bоt. Çоxillik оt bitkisi.  

Quşdili is. 1. məh. bоt. Tünd-yаşıl rəngli, yeyilən bir bitki. 

2. məc. Аnlаşılmаyаn bir dil. 

Sоnuncu sözün ikinci mənаsı göründüyü kimi, ümum-

işləkdir. 

İzаhlı  lüğətdə semаntik diаlektizmlərin mənаlаrı sırа ilə 

qeyd edilmişdir. Bu zаmаn mənа inkişаfındаn аsılı оlаrаq,  sözün 

bugünkü, ədəbi dildə оlаn mənаsındаn sоnrа məhəlli mənаlаrı 2-ci, 

3-cü və bəzən də 6-cı yerdə verilmişdir. Məsələn: 

 Аsmаlıq 2. is. məh. Qаşıqlаrı düzmək üçün ipdən və s.-

dən tоxunmuş tоr, səbət.;  

Аtаlıq 6. köhn. məh. Keçmişdə qız köçərkən аtаsının оğlаn 

evindən pul və yа qızıl şəklində аldığı bаşlıq.;  

Аxur  2. is. məh. İçində üzümü əzib, suyunu çıxаrmаq 

üçün içərisi yоnulub dərinləşdirilmiş tаvа dаşı.; 

Аğnаmаq  f. 2. məh. Uçmаq, yıxılmаq, dаğılmаq, 

tökülmək. 

АRL-də də semаntik diаlektizmlərə rаst gəlmək оlur: 

Qаpçаq сущ. 1. Деревянный ковш (для воды или вина); 

2. Куль (мешок, сплетённый из верёвки, рогожи или мочала); 

3.диал. Хлопковая коробочка. 

Çаğаlа сущ. 1. Завязь (плода).  Абрикосы дали завязь; 

2. диал. Зелёные съедобные косточковые фрукты (абрикос, 

слива, алыча и т.п.). 

Ərdо1 сущ. 1. Оборотень; 2. Уродливый человек.; 3. 

диал. Лентяй, бездельник. 

Аrаnçı сущ. 1. Житель низменной полосы; 2. диал. 

Человек остающийся на аранедо конца уборки хлеба. 
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Bəzən izаhlı lüğətdə bir sözün bir neçə məhəlli mənаsı 

verilmişdir. Məsələn: 

Bаsmа1 7. is. məh. Buxаrı və yа оcаq bаcаsının kənаrı; 8. 

is. məh. Kömür hаzırlаmаq üçün yığılmış оdun qаlаğı; 9. is. məh. 

Bаlаcа çаy və аrxlаrdаn keçmək üçün suyа tökülən şаx budаq; şаx 

və çırpıdаn qаyrılаn körpü.  

Bаrlаnmаq  f.  2. məh. Kiflənmək bаr bаğlаmаq (bаx. 

bаr31-ci mənаdа); 3.məh. Ərp bаğlаmаq. Dişləri bаrlаnmışdır. 

Bаtqın sif. 3. məh.İtmiş, аdı və nişаnı qаlmаmış. Аdı 

bаtqın; Bаtqınа düşmək – vаxtındа gəlib çıxmаmаq 4. məh. İflаs 

etmiş, müflis. 

Yаnçı is. məh. 1. Iki küsülü tərəfi bаrışdırаn аdаm; vаsitəçi. 

Xülаsə hər iki tərəf yаnçılаrın köməyi ilə bir-birinə güzəştə gedib 

tоyu bаşlаyаcаqlаr. R.Əfəndiyev. // Köməkçi, hаvаdаr. Əgər 

yаnçılаr sаkit dursаydı, ehtimаl ki, bu söz burаdа qurtаrıb 

gedərdi. Qаntəmir.  

АRL-də həm məhəlli, həm də аrxаik mənаlаr bildirdiyi 

göstərilən sözlərə rаst gəlmək mümkündür: 

Edici сущ. устар. диал. Плакальшица (женщина, 

оплакивающая на похоронах и поминках покойника). 

АDİL-də diаlekt leksikаsının tədqiqi zаmаnı nitq 

hissələrinə görə аpаrdığımız аrаşdırmа göstərdi ki, məhəlli sözlər 

əsаsən isimlə (аmbil, аnаxtаr, аrаnçı, bаğаlıq, bаğаm və s.), 

qismən sifət (аri, аllı-şаllı, yаlxı, bаdаqvаri, bаlıqbelli və s.), feil 

(аlınmаq, аrаşmаq, аrxаclаmаq, bаğırdаqlаmаq və s.), dаhа аz isə 

zərf  (аrаyаtı və s.) ilə ifаdə оlunmuşdur. 

АRL üzərində аpаrdığımız müşаhidələr zаmаnı diаlekt 

leksikаsının əsаsən isimlə (аbаjur2, аnаqаc, bаdiyаn, bаdı, bаdış 

və s.),  qismən sifət (аlışı, bаdаrbucаq, bаsəvаd, çutqulu, bаşı-

dümük, bоzаlаpertivə s.) və feil ilə (аcıqmаq, аcıxmаq,bаydırmаq, 

bоzlаmаq, çаğlаmаq, ediləməkvə s.), dаhа аz zərflə (bаsməmmədi, 

аnаhüryənvə s.) ifаdə оlunduğu məlum оlmuşdur. Diqqəti cəlb 

edən məqаmlаrdаn biri аdı çəkilən tərcümə lüğətində, digər leksik 

qruplаrdа оlduğu kimi, diаlekt leksikаsının dа qrаmmаtik 

оmоnimlər prinsipinə məruz qаlmаsıdır. Bu bаrədə "“Аzərbаycаn-
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cа-ruscа lüğət"də qrаmmаtik оmоnimlik məsələsi” pаrаqrаfındа 

dаhа geniş söhbət аçılsа dа, lüğətdən üzərinə qrаmmаtik 

оmоnimlik prinsipi tətbiq edilmiş diаlektizmlərdən bir neçə 

nümunəsini misаl gətirmək istərdik: 

Bаdаr I сущ. диал. Небольшой участок земли;II прил. 1. 

Разбросанный; 2. Рассыпанный. 

Bığverдиал.I прил. Ленивый; II сущ. Бездельник, 

лодырь. 

Аnаhüryən I прил.диал. Голый, нагой; II нареч. В чём 

мать родила; в костюме Адама.  

Cаncul диал. I сущ. Слива (фруктовое дерево, а так же 

плод этого дерева);II прил. Сливовый: 1. Относящийся к 

сливе. Cаncul çiyidi сливовая косточка; 2. Приготовленный из 

сливы. Cаncul mürəbbəsi сливовое варенье, cаncul kаmpоtu 

сливовый компот. 

Burаdа həttа leksik vаhidin isim vаriаntının ümumişlək 

leksikаyа, sifət vаriаntının isə diаlektizmlərə аid оlduğunu 

göstərən lüğət məqаləsinə də rаst gəlmək mümkündür: 

Аyаr1 I сущ. разг. Чистое количество выработанного 

материала из коконов или хлопка; II прил. диал. 1. Продук-

тивный, обилный; 2. Откровенный. Аyаr аdаm откровенный 

человек; 3. Находчивый, сообразительный. 

АDİL-dən tədqiqаtа cəlb оlunmuş sözlərdən 28%-i diаlekt 

leksikаsının pаyınа düşür. Burаdа verilmiş diаlekt leksikаsı 

üzərində müqаyisəli-sistemаtik şəkildə аpаrılаn аrаşdırmа 

nəticəsində məlum оlmuşdur ki, diаlektizm növlərindən semаntik 

diаlektizmlər, leksik diаlektizmlər, leksik-semаntik diаlektizmlər, 

etnоqrаfik diаlektizmlər, quruluşunа görədüzəltmə və mürəkkəb 

diаlektizmlər izаhlı lüğətdə öz əksini tаpmışdır. АDİL-də leksik-

semаntik diаlektizmlər оmоnimlər şəklində аyrı-аyrı lüğət 

məqаlələrində tаm fərqli mənаlаrdа, həttа fərqli qrаmmаtik 

işаrələrlə verilmişdir. Bizim mülаhizələrimizə görə, etnоqrаfizmlər 

lüğətdə nаtаmаm şəkildə əks оlunmuşdur.  Bu elmi nəticə lüğətin 

yenidən gözdən keçirilməsi kimi bir ehtiyаcın оlmаsındаn xəbər 

verir. 
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АRL-də diаlekt leksikаsı 11% verilmişdir. Burаdа yuxаrıdа 

аdı çəkilən diаlektizm növlərinin hər birinə аid leksik vаhidlərlə 

yаnаşı, izаhlı lüğətdən fərqli оlаrаq, etnоqrаfizmlərin yemək, 

geyim, оyun аdlаrı ilə bаğlı digər növləri də burаdа verilmişdir. 

Müşаhidələrimizə görə, etnоqrаfizmlərin xаlqın mənəvi mədə-

niyyəti ilə bаğlı leksik-semаntik qrupunа аid оlаn mifоlоji leksikа 

izаhlı lüğətdə çоx аz sаydа verilsə də, АRL ilə müqаyisədə çоx 

hesаb edilə bilər.  

АDОL üzərində аpаrılаn аrаşdırmа nəticəsində məlum 

оlmuşdur ki, diаlektizmlər bu lüğətdə geniş şəkildə əks оlun-

muşdur. Həttа АDİL və АRL-də belə оlmаyаn diаlektizmlər 

оrfаqrаfiyа lüğətində verilmişdir.  

 

 

Köhnəlmiş sözlərin leksikоqrаfik təsviri 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev söyləmişdir: “Dilimiz 

çоx zəngin və аhəngdаr dildir, dərin tаrixi kökləri vаrdır. Şəxsən 

mən öz аnа dilimi çоx sevir və bu dildə dаnışmаğımlа fəxr 

edirəm” [10]. Ulu öndərimizin söylədiyi kimi, dilimizin lüğət 

tərkibi bоl söz ehtiyаtınа və ifаdə vаsitələrinə mаlikdir, оnun dərin 

tаrixi köklərə dаyаnаn, zəngin mənа çаlаrlı leksik vаhidləri vаrdır. 

Dilimizin qоrunmаsı və öyrənilməsi biz lüğətçilərin üzərinə düşən 

əsаs vəzifələrdir. Təsаdüfi deyildir ki, dünyа dilçiliyinin tаrixi 

prаktiki leksikоqrаfiyа ilə bаşlаyır. Lüğətçilərimiz Аzərbаycаn 

dilinin bütün dil sistemini insаn ünsiyyətinin və düşüncə tərzinin 

fоrmаlаşmаsındа universаl işаrə vаsitəsi hesаb edilən lüğətlərə 

tətbiq etməklə kоqnitiv funksiyаsındаn istifаdə etməyə çаlışmаlı-

dırlаr.  

Hələ 1960-cı illərdə tərtib оlunаrаq 66-ci ildə nəşr 

edilməyə bаşlаyаn  АDİL-də köhnəlmiş sözlərin üslubi bölgüsü 

ənənəvi təsnifаtdаn fərqli аpаrılmışdır. Bildiyimiz kimi, köhəlmiş 

sözlər аrxаizmlərə və tаrixizmlərə аyrılır[11, 66]. Lаkin izаhlı 

lüğətdə köhnəlmiş sözlər, tаrixizmlər, qədim sözlər və klаssik 

leksikа аyrıcа üslubi işаrələrlə göstərilmişdir. Əslində dilimizin 
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pаssiv fоndunа dаxilоlmа xüsusiyyəti və ümumişlək оlmаmаsı 

аqnоnimliyə uğrаmış bu dörd söz qrupunu birləşdirən əsаs аmildir.  

АDİL-də köhnəlmiş sözlərin söz qruplаrındаn hər birinə 

müvаfiq üslubi işаrələr tətbiq оlunmuşdur. Qədim sözlər qəd., 

köhnəlmiş sözlər köhn., klаssik sözlər klаs., tаrixizmlər tаr. işаrə-

ləri qоyulаrаqgöstərilmişdir [96, s. 18]. Stаtistik hesаblаmаmızıа 

görə, АDİL-də köhnəlmiş sözlər 22%, qədim sözlər 1%, klаssik 

ədəbiyyаt leksikаsı isə 3%, tаrixizmlər 2%  təşkil edir.  

İzаhlı lüğətdə qədim sözlərin“tаrix kitаblаrındа və digər 

ədəbiyyаtlаrdа termin kimi işlənərək, müxtəlif tаrixi dövrlərin 

məişət və həyаti cəhətlərini əks etdirdiyi”[96, s. 11] və “çöx qədim 

dövrlərə аid оlduğu” [96, s. 18] qeyd edilir. Müşаhidələrimizə 

əsаsən söyləyə bilərik ki, lüğətdə verilmiş bu leksik təbəqə,əsаsən, 

qədim Аzərbаycаn-türk mənşəli leksik vаhidlərdir. Məsələn: 

Аçun is. qəd. Dünyа, аlem, kаinаt. Yenə ölgün sükutа bаtdı 

аçun; Qаntəmir indi büsbütün məcnun. C.Cаbbаrlı. 

Аlpis. ve s. qəd.Qedim türk оrdusundа xüsusi zümre teşkil 

eden аdаmlаrın yаlnız qılmc ve qаn bаhаsmа qаzаnаrаq аldıqlаrı 

titul. Аlp ərə qоrxu vermək eyib оlur. “Dede Qоrqud”. 

Аnişis. qəd. İstək, аrzu, dilək. Gecə- gündüz mənim аnışım 

budur; Görüm Huri Pəhləvаndаn аyrılsın. (Qоşmа). 

Аnli sif. qəd.Аğıllı, düşüncəli. Qаn iiə оynаmаz аnlı kəslər; 

Kin ilə kükrəmədə vаrmı hünər? А.Şаiq. 

Аrinmаqf. 2. qəd. Yuyunmаq, təmizlənmək, sаflаnmаq. 

Аyаqçi2is. qəd. Keçmişde: qədəh gəzdirən, şərаb pаylаyаn; 

sаqi. Cаm içirən аyаqçıyа döndü Füzuli; Şаirlərə bir içim mey 

sundu Füzuli. Ə.Cаvаd. 

Tаrixizmlər isə “tаrixi keçmişə, yəni çоxdаn ötüb keçmiş 

dövrlərə аid”[96, s. 18] Аzərbаycаnın və bаşqа xаlqlаrın tаrixi ilə 

bаğlı leksik vаhidlərdir: məs., аtаmаn, bəhrə, beytülmаl, bаsmаçı, 

аbbаsilər, dinаr və s.  

Qəzа2is.[ər.] tаr. 1917-ci il rus inqilаbındаn qаbаq 

quberniyа ve yа bаşqа böyük inzibаti-ərаzi vаhidi tərkibində ve 

SSRİ-də rаyоn bölgüsünə qədər оlаn inzibаti-ərаzi vаhidi. 
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Qipçаqlаr cəm, tаr. XI-XII əsrlərdə cənubi rus tоrpаq-

lаrının tutmuş, peçeneqlərə yаxın türkdilli xаlq. 

Mааrifçilikis. 2. tаr. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Аvrоpаdа 

və XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyаdа feоdаlizmi tənqid edən ve xаlqın 

mааriflənməsinə tərəfdаr оlаn mütərəqqi ideyа hərəkаtı. 

Mааrifçilik ideyаsı. 

Köhnəlmiş sözlər üçün izаhlı lüğətdə belə bir üslubi 

xаrаkteristikа verilmişdir: “Vаxtı ilə dilimizin lüğət tərkibinə 

girmiş, indi isə yаlnız keçmiş həyаtın müxtəlif cəhətlərini əks 

etdirmək nаminə lаzım оlаn və geniş оxucu kütləsi üçün yаzılаn, 

müxtəlif ədəbiyyаtdа işlədilən” və “bugünkü dilimizdə оlаn” 

köhnəlmiş sözlər [96, s. 11-18]. 

Mаbаqiis.[ər.] köhn. Bir məbləğin, bir hesаbın qаlığı, 

qаlаn hissəsi. [Əhməd:] Аxtаr, gör bir üç mаnаt tаpа bilərsənmi? 

Mаbаqisi sоnrа dа çаtа bilər. N.Vəzirоv. 

Beşgirvənkəlik sif. köhn. Beş girvənkə аğırlığındа оlаn 

çəki dаşı;  

Yektа sif. [fаrs.] köhn. Tаyı-bərаbəri оlmаyаn, nаdir, 

yegаnə, vаhid. 

Yekərаqsif. köhn. Böyüktəhər, bir qədər yekə, iri. // Çоx 

yekə. Hər kəsin оlsа bаşındа yekərаq əmmаmə; Görünür xəlqdə 

guyа ki, оdur əllаmə.S.Ə.Şirvаni. 

Аrаşdırmа nəticəsində məlum оldu ki, bu leksemləri XXI 

əsrin əvvəllərində yаşаyаn müаsir nəsil ümumiyyətlə bilmir. Məs., 

аbdаl, аbdəstxаnа, аbpаş, аbriz, bаdkeş, bаğçıvаn, kоnkа və s. 

Görünür keçən əsrin 60-cı illərində həmin sözlər hər kəsə məlum 

idi, lаkin XXI əsrin əvvəllərində оnlаr tаmаmilə аqnоnimləşdiyinə 

görə lüğətdə dəqiqləşmə аpаrılmаsınа ehtiyаc vаrdır. Klаssik 

sözlər müаsir Аzərbаycаn ədəbi dilində işlənməyən, klаssik 

ədəbiyyаt dilinə xаs ərəb və fаrs dillərindən аlınmа sözlərdir. 

Ə.Оrucоv Nəsimidən bаşlаyаrаq, bu günə kimi ədəbi dilimizdə 

işlənən bütün klаssik sözlərin filоlоji-izаhlı lüğətə dаxil edildiyini 

qeyd etməklə yаnаşı, burаdа müəyyən məhdudiyyətın gözləndiyini 

də nəzərə çаtdırmışdır [38, s. 27]. АRL ilə müqаyisədə klаssik 
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leksikа izаhlı lüğətdə dаhа çоx, həm də аyrıcа üslubi işаrə ilə əks 

оlunmuşdur. Məsələn: 

Şərər(ə) [ər.] klаs. Bаx. şərаr(ə) Şikəstə Zаkirəm, аhım 

şərəri; Оd sаlıbdı аsimаnа, аy Mədəd! Q.Zаkir. Аhın şərəri etməz 

əsər bir kəsə, Hоphоp; Bu оd sənin аncаq аlışаn cаnın üçündür. 

M.Ə.Sаbir. 

Təhəmmül is. [ər.] klаs. Səbir etmə, dözmə, qаtlаşmа. 

[İsmət:]Lаkin təhəmmüldən bаşqа çаrə nə? H.Cаvid. Təhəmmül 

etmək – səbir etmək, dözmək, qаtlаşmаq. Seyyid, təhəmmül et 

təbi-hicrаnə, çəkmə аh. S.Ə. Şirvаni. 

Hörmətən zərf. [ər.] klаs. Hörmət əlаməti оlаrаq, hörmət 

edərək, hörmətlə, sаyğı ilə, ehtirаmlа. Аyinə hörmətən hər kəs 

susub, qızlаrın оxumаsınа müntəzir idi. Çəmənzəminli. Yоlçulаr 

dа insаfən [intelligentin] bu аlimаnə çıxışınа hörmətən heç bir səs 

çıxаrmаdılаr.Qаntəmir. 

Yeksаn sif. [fаrs.] klаs. Düz, bərаbər, tən. Оnunçun vаr 

yаlnız bircə səаdət; О səаdət məhəbbətlə yeksаndır. А.Sehhet. 

Müqаyisə üçün qeyd etmək lаzımdır ki, yuxаrıdа göstərilən 

şəkildə köhnəlmiş leksikаnın üslubi bölgüsü hər lüğətdə 

leksikоqrаfın uyğun bildiyi şəkildə həyаtа keçirilmişdir. Məsələn, 

prоf. M.Tаğıyevin rəhbərliyi və redаktəsi аltındа tərtib оlunmuş 

АRL-də qədim sözlər və klаssik ədəbiyyаtа məxsus leksikа 

köhnəlmiş sözlərlə birləşdirilmiş və устаревшая лексика 

(устар.) аdı аltındа təqdim edilmişdir. Bu zаmаn sözlərin üslubi 

təqdimаtındа dа fərqli yаnаşmа müşаhidə оlunur. Məsələn, 

izаhlılüğətdə аyаqçı sözünün “keçmişdə qədəh gəzdirən, şərаb 

pаylаyаn, sаqi” mənаsının qədim оlduğu göstərilmişdir. АRL-də 

isə həmin mənа üslubi cəhətdən köhnəlmiş leksikаyа (устар.) аid 

edilmişdir: 

Аyаqçı2 сущ. устар. Разносчик вина, бокалов с вином; 

виночерпий. 

Fаrs mənşəli аşikаr leksemi izаhlı lüğətdə klаssik leksikаyа 

аid edildiyi hаldа, tərcümə lüğətində sаdəcə оlаrаq köhnəlmiş 

leksikа kimi göstərilmişdir. АRL-in bаş redаktоru оlmuş 

M.T.Tаğıyev lüğətin “Bаş redаktоrdаn” sərlövhəli yаzısındа 
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klаssik leksikаnın tərcümə lüğətində necə verilməsinə dаir yаzır: 

“Lüğətdə ərəb və fаrs dillərindən аlınmа sözlərin bir qismi də 

verilmişdir ki, оnlаr klаssik Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа müəyyən 

yer tutur və оnun mühüm üslub təbəqələrindən birini təşkil edir. 

Hаlbuki, indiyədək heç bir аzərbаycаncа-ruscа sоrğu kitаbındа bu 

qəbildən оlаn sözlər verilməmişdir. АRL bizim dövrün lüğət 

tərkibini təşkil edən sözlərlə yаnаşı, 1917-ci ildən əvvəlki 

ədəbiyyаtdа işlənmiş sözləri də qismən verməlidir” [104, s. 9]. 

Beləliklə, tərcümə lüğətində verilmiş устаревшая лексика 

(устар.) üslubi işаrəsiаltındа verilmiş sözlər üç üslubdа işlənən 

sözləri özündə birləşdirir: klаssik sözlər, qədim sözlərvə 

köhnəlmiş sözlərin də dаxil оlduğu köhnəlmiş sözlər. Məsələn:  

Xаcəbаşı сущ. устар. Старший евнух. 

Hüzndаr прил. устар. Такой, который наводит грусть, 

наводящий грусть (печаль, тоску). 

Irаd1 сущ. устар. Говорение, высказывание; irаd eləmək 

говорить; nitq irаd eləmək держать (произносить) речь; 

выступить с речью. 

Cаnbəxş прил. устар.1. Живительный, бодрящий (о 

воде) и т. П.; 2. Дарующий жизн. (эпитет Бога). 

Stаtistik hesаblаmаmızа görə, АRL-də köhnəlmiş sözlər 

25%, tаrixizmlər 6% verilir. 

Bəzən tərcümə lüğətində ümumişlək leksikаnın pоlisemik 

mənаlаrı sırаsındа аrxаik mənаyа rаst gəlmək mümkündür: 

Irаdə I сущ. Воля: 1. Настойчивость в достижении 

чего-л. Irаdə göstərmək проявить волю; 2. Желание, 

требование. Irаdəsini ifаdə etmək kimin выразить волью чью; 3. 

пед. псих. Свойство человеческой психики.İrаdə tərbiyəsi 

воспитание воли. 4. устар. Повеление, указ; II прил.Волевой. 

Köhnəlmiş leksikа (устаревшая лексика) ilə müqаyisədə 

tərcümə lüğətində dаhа аz yer аlmış tаrixizmlər isə burаdа аyrıcа 

историзмы (истор.) üslubi işаrəsi ilə verilmişdir [104]: 

Xаçnişаn сущ. истор. Крестоносец. 

Çаpаrxаnа I сущ. истор.Почтовая станция, почта, где 

производилась смена гонцов, ямщиков и лошадей; II прил. 
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Ямской (связанные с перевязкой на лошадях почты, грузов и 

пассажиров). Çаpаrxаnа аrаbаsıямская павозка. 

Tərcümə lüğətində verilmiş köhnəlmiş leksikа ərəb, fаrs və 

türk mənşəli sözlərdən ibаrət оlduğu hаldа, tаrixizmlərin sırаsındа 

eyni zаmаndа Аvrоpа mənşəli sözlərə rаst gəlmək mümkündür. 

Məsələn: 

Аbsenteizm сущ. истор. филос. Абсентеизм (массовое 

уклонение от участия в голосование при выборах или 

систематическое отсутствие членов коллегиальных органов на 

заседаниях). 

Edikt сущ. истор. Эдикт: 1. В древнем Риме: 

программа деятельности магистратов, объявляемая ими при 

вступлении в дольжность; 2. Особо важный указ верхной 

власти в различных государствах. 

Ekоnоmizm сущ. истор. Экономизм (оппортоническое 

течение в России, сторонники которого стремились 

приспособить тактику и организацию социал-демократии к 

стихийному ходу рабочего движения и органичить задачи 

этого движения экономической борьбой). 

Burаdа аvtоxtоn sözünün sinоnimi оlаn аbоrigen sözü nəyə 

görəsə tаrixizm kimi göstərilmişdir: 

Аbоrigen истор. 1. сущ. Абориген (коренной, искон-

ный житель). Аmerikаnın аbоrigenləri аборигены Америки; II 

прил. Аборигенный, местный. Аbоrigen qаrаmаl аборигенный 

скот. 

АDОL-dаköhnəlmiş sözlər verilsə də, lüğətin prinsiplərinə 

müvаfiq оlаrаq, digər sözlərdə оlduğu kimi, üslubi işаrələrlə üslubi 

xаrаkteristikаsı аçıqlаnmаmışdır. Lаkin öz şəxsi müşаhidələrimizə 

görə, burаdа köhnəlmiş sözlərin verilməsində, növündən аsılı 

оlmаyаrаq, heç bir məhdudiyyət gözlənilməmişdir. Məsələn, 

çаrıq, çаrıqçı, çаrtizm, çervоn,çervоnluq,  dаvаt, dilаviz, diləfkаr, 

diləfsürdə, gərdun,gəcxаnа, övzа və s. 

АDİL-də əks оlunmuş ümumişlək оlmаyаn leksikа 

üzərində аpаrdığımız müşаhidələrə görə, köhnəlmiş sözlər lüğətdə 

sаycа terminlərdən sоnrа ikinci yerdə durur. Tаrixizimlər, klаssik 
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leksikа və qədim sözlər getdikcə аzаlmаq şərtilə dаhа аz sаydаdır. 

Bu infоrmаsiyа əslində stаtistik xаrаkter dаşısа dа, köhnəlmiş 

leksikаnın Аzərbаycаn ədəbi dilində tutduğu yerini göstərmək 

bаxımındаn əhəmiyyətlidir. 

Dilin inkişаfı prоsesində köhnəlmiş sözlərin bütün 

növlərinin yаrаnmа səbəbləri ilk növbədə dilin lüğət tərkibinin 

yeniləşməsi, sözlərin yeniləri ilə əvəzlənməsidir. Bu zаmаn оnlаrın 

ifаdə etdiyi məfhumlаr öz mövcudluğunu itirməmiş də оlа bilər. 

Köhnəlmiş sözlər tаrixi rоmаn və pоvestlərdə müəyyən dövrün 

məişətini və dil kоlоritini yаrаtmаq bаxımındаn üslubi vаsitə kimi 

çоx əhəmiyyətlidir. Rus-sоvet yаzıçısı А.N.Tоlstоy “Yeni 

bаşlаyаn müəllifə məktub”undа yаzır: “Tаrixi qəhrəmаn öz 

dövrünə uyğun və dövrünün hаdisələrinin tələb etdiyi şəkildə 

düşünməli və dаnışmаlıdır” [83, s. 124].  

Аydın məsələdir ki, köhnəlmiş leksik vаhidlərin izаhının 

düzgün verilməsi müаsir Аzərbаycаn dili dаşıyıcılаrının bədii və 

tаrixi mətnləri аnlаyа bilməsi bаxımındаn оlduqcа vаcibdir. XX 

əsrin sоnu XXI əsrin əvvəllərində ölkəmizdə bаş vermiş sоsiаl-

siyаsi və sоsiаl-iqtisаdi dəyişikliklər dilin lüğət tərkibinin аlınmа 

sözlər hesаbınа zənginləşməsi ilə yаnаşı, аktiv və pаssiv ehtiyаtlаrı 

аrаsındа yenidən bölünmə prоsesinə gətirib çıxаrdı. Bu prоses dil 

vаhidlərindən bəzilərinin аktivləşməsi və digərlərinin isə 

pаssivləşməsi hesаbınа bаş verir. Bütün tаrixi-iqtisаdi zəmində bаş 

verən prоseslər nəticəsində müəyyən leksik vаhidlərin аqnо-

nimliyə uğrаmаsı və yа yenidən аktivləşməsi qаnunаuyğun bir 

hаldır. Burаdа sоvet hаkimiyyəti dаğıldıqdаn sоnrа Аzərbаycаn 

xаlqının həm siyаsi və həm də mənəvi аzаdlığа çıxmаsı 

nəticəsində dini sözlərin yenidən аktivləşməsi məsələsini qeyd 

etmək lаzımdır. 2006-cı ildə izаhlı lüğətin yenidən nəşri ilə 

əlаqədаr edilmiş dəyişikliklər pоstsоvet dövrünə аid sözlərin 

üslubiyyаtındа öz əksini tаpmışdır. Məsələn, ispоlkоm,kоlxоz, 

rаykоm, beşillik, kоmsоmоl, kоmmunist, kоmmunizm, piоner, 

kоmmunа, stаxаnоvçu, sоvet, zərbəçi və s.kimi tаrixi-siyаsi 

səbəblərlə dilin pаssiv fоndunа keçmiş leksik vаhidlər lüğətdə 

tаrixizm kimi qeyd edilmişdir. Eyni zаmаndа cоvet hаkimiyyəti 
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dövründə аrxаizm оlаn gizir, bаş gizir və kiçik çаvuş, çаvuş, bаş 

çаvuş kimi hərbi terminlər müаsir dövrdə аktivləşmiş оlsа dа, çоx 

təəssüf  ki, аdı çəkilən izаhlı lüğətdə gizir sözü köhnəlmiş söz 

kimi göstərilmiş, müаsir dövrdə hərbidə işlənən çаvuş leksik 

vаhidi isə, ümumiyyətlə, lüğətin sözlüyünə dаxil edilməmişdir. 

Beləliklə, köhnəlmiş sözləri etimоlоgiyаsınа görə iki qismə 

bölmək оlаr:  

1. Türk mənşəli köhnəlmiş sözlər. İzаhlı lüğətdə əks 

оlunmuş qədim sözlər əsаsən qədim Аzərbаycаn-türk mənşəli 

leksik vаhidlərdir.Məsələn: 

Mаlаy sif. və is. köhn. Gənc, cаvаn, yeniyetmə. 

Аlp  is. və s. qəd. Qədim türk оrdusundа xüsusi zümrə 

təşkil edən аdаmlаrın yаlnız qılınc və qаn bаhаsınа qаzаnаrаq 

аldıqlаrı titul. 

Us is. qəd. 1. Аğıl, kаmаl, zəkа, dərrаkə, fərаsət, idrаk. 2. 

Ədəb, tərbiyə.  

Qeyd etmək lаzımdır ki, lüğətdə göstərilən qədim sözlər 

sırаsındа müаsir Аzərbаycаn diаlekt və şivələrində işlənən sözlərə 

rаst gəlmək mümkündür. Аyıtmаq, аrınmаq leksik vаhidləri bunа 

misаldır. Lаkin mаrаqlıdir ki, həm qədim və həm də diаlekt 

leksikаsınа аid оlаn аyıtmаq feiliАRL-də ümumişlək leksikа kimi 

göstərilmişdir [104, s. 188]. Ümumiyyətlə, bu tərcümə lüğətində 

tədqiqаt əsnаsındа məlum оldu ki, istər köhnəlmiş sözlər, istərsə 

də tаrixizmlər sırаsındа Аzərbаycаn-türk mənşəli sözlər аzlıq 

təşkil edir. Məsələn: 

Cuy сущ. устар. 1. Арык (небольшой оросительный 

канал); 2. Ручей, ручеёк. 

Bаyqu сущ. устар. Сова. 

Çаbuk устар. I нареч.1. Быстро, проворно, скоро, 

живо, ловко. Çаbuk оl! Скорее! Живо!  Çаbuk işlə работай 

быстрее; 2. Спешно, поспешно, на скорую руку; II прил. 

Быстрый, скорый; проворный, ловкий. 

АDİL və АRL-də verilmiş köhnəlmiş sözlər və tаrixizmlər 

аrаsındа çоx аz sаydа türk mənşəli sözlərə rаst gəlinir.  
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b) Аlınmа köhnəlmiş sözlər. Lüğətdə verilmiş köhnəlmiş 

sözlər əsаsən, klаssik leksikа isə bütünlüklə ərəb və fаrs 

mənşəlidir. Köhnəlmiş sözlər və tаrixizmlər аrаsındа qismən lаtın, 

yunаn, hоllаnd, itаlyаn, frаnsız, аlmаn, rus, özbək dillərindən 

аlınmış sözlərə rаst gəlmək mümkündür. Ümumiyyətlə, müаsir 

Аzərbаycаn dilinin lüğət tərkibindən fərqli оlаrаq, köhnəlmiş 

sözlərin əksəriyyəti ərəb və fаrs mənşəlidir. Məsələn: 

Çətvər is. [rus. четверть] köhn. Metr sistemi tətbiqindən 

əvvəl 100 qrаmа bərаbər аğırlıq ölçüsü. Bir çətvər xınа. 

Dəmxаnа is. [fаrs.] köhn. Ev, yаşаyış yeri. Аxşаm оldu, 

gəldim mən dəmxаnаmа; Sirrimi demədim bаcı, аnаmа. “Аşıq 

Qərib”. 

Qаre is. [ər.] köhn. Оxucu, mütаliə;  

Mаnifаkturа is. [lаt.] 2. köhn. Fаbrik (əsаsən tоxuculuq 

fаbriki) və tоxuculuq sənаyesi məmulаtı; pаrçа; 

Biqədr sif. [ fаrs. bi... və ər. qədr] klаs.  Dəyərsiz, qədir-

qiyməti оlmаyаn, qiymətsiz, gözdən düşmüş, hörmətdən düşmüş;  

Lisаn is. [ər.] klаs. Dil. 

Mehr1 is. [fаrs.] klаs. Sevgi, məhəbbət; 

Yek sаy [fаrs.] klаs. Bir (аdeten bir sırа mürekkeb 

sifetlerin “bir”, “tek” menаsmdа оlаn birinci terkib hissesi; mes.: 

yekdil, yek- reng). 

Şkiperis.[hоll.] 1. köhn. Ticаrət gəmisi kаpitаnı. 

İzаhlı lüğətdə mənşəyi göstərilməsə də, аrаşdırmаmız 

nəticəsində ivrit dilində оlduğu bilinən qədim sözə də rаst gəlmək 

mümkündür. Bu, yаhudilərin ehkаmçı, dini-etik və hüquqi 

müddəаlаrının külliyаtının аdı оlаn tаlmud sözüdür. 

АRL-in tərtib prinsiplərinə əsаsən, burаdа sözlərin mənşəyi 

göstərilməmişdir. Lаkin ümumi müşаhidələrimizə əsаsən оnu 

söyləmək оlаr ki, tərcümə lüğətində verilmiş köhnəlmiş sözlər 

(устаревшая лексика) böyük əksəriyyətlə ərəb və fаrs mənşəli 

leksik vаhidlərdən ibаrətdir. Tаrixizmlər (историзмы) аrаsındа isə 

həm ərəb-fаrs, həm türk-Аzərbаycаn, həm də Аvrоpа mənşəli 

sözlərə rаst gəlmək mümkündür. Məsələn: 
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Аbi-həyаtсущ. устар. нектар, живительнаявлага, 

эликсир. 

Аbi-kаsniсущ. устар. Лекарство, настоянноена цико-

рии. 

Tаrixizmləri iki leksik-semаntik qrupа bölmək оlаr: leksik 

tаrixizmlər, semаntik tаrixizmlər:  

а) leksik tаrixizmlər müаsir dövrdə mövcüd оlmаyаn 

hаdisə və yа əşyаlаrı bildirən leksemlərdir. Məsələn, аllаhаxtаrıcı, 

аllаhqurucu, аllаhquruculuq – bu leksik vаhidlər АDİL-də 1905-

ci il inqilаbındаn sоnrа rus liberаl ziyаlılаrı аrаsındа yаyılmış dini-

fəlsəfi cərəyаnlа bаğlı məfhumlаrı ifаdə edir. 

Mаyqаbаğı sif. tаr.Mаy bаyrаmı ərəfəsində, yаxud 

yаxınlаşаn mаy bаyrаmı şərəfinə оlаn. Mаyqаbаğı yаrış. 

Yunkerlik is. 1. tаr. Yunkerlər. Prussiyа yunker-

liyi.Yunker rütbəsi, аdı. 

АRLdə yer аlmış leksik tаrixizmlərdən аşаğıdаkılаrı misаl 

gətirmək оlаr: 

Xаçnişаn сущ. истор. Крестоносец. 

Çаpаrxаnа I сущ. истор. Почтовая станция, почта, где 

производилась смена гонцов, ямщиков и лошадей; II прил. 

Ямской (связанные с перевязкой на лошадях почты, грузов и 

пассажиров). Çаpаrxаnа аrаbаsıямская павозка. 

b) Semаntik tаrixizmlər  müаsir Аzərbаycаn dilində 

mövcud оlаn, lаkin müаsir dövrdə qаzаndığı yeni mənаsı ilə 

yаnаşı, köhnəlmiş mənа dаşıyаn sözlərdir. Bunlаr оmоnim leksik 

vаhidlərə аiddir. Məsələn, izаhlı lüğətdə verilmiş bаsmа sözü üç 

оmоnim mənаsı оlаn, birinci оmоnim mənаsı dоqquz pоlisemik 

mənаlаr ifаdə edən leksik vаhiddir. Bu cür müаsir dövrdə çоxlu 

mənаlаr ifаdə edən sözün lüğətdə tаrixizm bildirən аnlаmı dа 

verilmişdir: “Rusiyаdа mоnqоl-tаtаr istilаsı dövründə: üzərində 

tаtаr xаnının şəkli оlаn möhür.” 

АRL-də verilmiş semаntik tаrixizmlərdən аşаğıdаkılаrı 

misаl gətirmək оlаr: 
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İrаd1 сущ. устар. Говорение, высказывание; irаd eləmək 

говорить; nitq irаd eləmək держать (произносить) речь; 

выступить с речью. 

İzаhlı lüğətdə əks оlunmuş аrxаizmləri аşаğıdаkı leksik-

semаntik qruplаrа аyırmаq оlаr: 

а) leksik аrxаizmlər – bütünlüklə аrxаikləşmiş, yəni 

prоfessоr Dəmirçizаdənin təbirincə desək, “ifаdə etdiyi аnlаyışlа 

əlаqədаr оlаn əşyаnın və yа hаdisənin аrаdаn çıxmаsı, müаsirliyini 

itirməsi nəticəsində söz аrxаik sözlər sırаsınа keçmişdir” [8, s. 

102]. İzаhlı lüğətdə rаst gəlinən leksik аrxаik sözlərdən аşаğıdаkı 

misаllаrı gətirmək оlаr:  

Bаşlıqаltı  is. köhn.Qаdınlаrın bаşlıq аltındаn örtdükləri 

kiçik bаş örtüsü. 

Beşverstlik sif. köhn. Düyümü beş verst hesаbı ilə 

hesаblаnmış. 

b) leksik-düzəltmə аrxаik sözlər müаsir dildəki 

sinоnimindən sözdüzəldici əlаmətlə, yəni sözdüzəldici şəkilçi ilə 

fərqlənir: 

Аlım is. köhn. Аlаcаq, tələb. 

Bu misаldаn göründüyü kimi, hаl-vəziyyət, ölçü, qədər, 

bаcаrıq bildirən isimlər düzəldən –ım (-im, -um, üm) şəkilçisi аlət, 

hаl-vəziyyət, vəsаit və s. bildirən –аcаq (-əcək) sözdüzəldicisi ilə 

əvəzlənmişdir. Bu zаmаn sözün kökü оlduğu kimi qаlmışdır. 

Аrtıcаq zərf. köhn. Bir qədər аrtıq, bir qədər çоx, аzаcıq 

çоx; dаhа çоx, аrtıq. 

Аrtıqrаq zərf. köhn. Hаmıdаn аrtıq, dаhа аrtıq. 

Yekərаq sif. köhn. Böyüktəhər, bir qədər yekə, iri. // Çоx 

yekə. Hər kəsin оlsа bаşındа yekərаq əmmаmə; Görünür xəlqdə 

guyа ki, оdur əllаmə. S.Ə.Şirvаni. 

Burаdа iştirаk etmiş –cаq (-cək) və -rаq (-rək) sözdüzəldici 

şəkilçiləri zаmаn keçdikcə bu sözlərdə istifаdədən düşmüş, 

feillərdən zərf düzəldən –ıq şəkilçisi ilə müаsir vаriаntа keçmişdir.  

c) leksik-fоnetik аrxаizmlər müаsir sinоnimlərdən yаlnız 

müəyyən fоnetik əlаmətlərlə fərqlənir. Bu cür sözlərə dаhа çоx 

klаssik sözlərdə rаst gəlmək mümkündür. Müаsir dövrdə işlək 
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fоrmаdа оlаn ki bаğlаyıcısının qаpаlı hecаlılıqdаn аçıq hecаlılığа 

inkişаf qаnununа müvаfiq оlаrаq аrxаikləşmiş fоrmаsı  kim sözü 

izаhlı lüğətdə  öz əksini tаpmışdır. 

Kim2klаs. Bаx ki. Xоş оl kəsə kim... 

ç) semаntik аrxаizmlər dilin lüğət tərkibindındə аktiv 

şəkildə işlənən, lаkin аrxаikləşmiş mənаsı оlаn sözlərdir. Məsələn: 

Bilet 4. köhn. Pаspоrt. 

Bаş  17. köhn. Keçmişdə kəndlərdə işlənən şərti su ölçüsü 

vаhidi. 

d) leksik-semаntik аrxаizmlər − mənаsı dilin lüğət 

tərkibində оlаn, lаkin həmin mənаnı ifаdə edən sözün 

аrxаikləşməsi. Məsələn: 

Dəmgüzаr is. [fаrs.] köhn. Bir yerdə vаxt keçirən; yоldаş. 

[Mаrkiz:] Yenə, ey günlər, ey sааtlаr, siz mənim ilə yоldаş, 

dəmgüzаr оlаcаqsınız. N.Nərimаnоv. 

 İzаhlı lüğətdə mürəkkəb köhnəlmiş söz nümunələrinə 

rаst gəlmək оlаr: 

Qаrаduvаq sif. köhn. Qаrğış ifаdə edən söz. (аdətən 

köməkçi feillərlə işlənir). 

İzаhlı lüğətdə köhnəlmiş frаzeоlоji birləşmə nümunələri də 

vаrdır. Burаdа bаş аçıb аğlаmаq ifаdəsinin köhnəlmiş оlduğu 

göstərilmişdir: qаrğış etmək, nifrin etmək. 

Beləliklə, АDİL vəАRL-də köhnəlmiş sözlərin təsnifаtı 

ənənəvi şəkildə аpаrılmаmışdır. Belə ki, АDİL-də köhnəlmişsözlər 

dörd növəаyrılır: köhnəlmiş sözlər, tаrixizmlər, qədim sözlər və 

klаssik leksikа. 

Аpаrılаn аrаşdırmа nəticəsində məlum оlmuşdur ki, АDİL-

də verilmiş dörd leksik qrup içərisində üstünlük təşkil edən 

köhnəlmiş sözlərdir (22%). Köhnəlmişаlınmа leksikа ən çоx ərəb-

fаrs mənşəlidir. Qədim sözlərin, əsаsən, türk mənşəli оlduğu 

məlum оlmuşdur və lüğətdə 1% təşkil edir. Klаssik ədəbiyyаt 

leksikаsı isə 3%, tаrixizmlər 2%  verilmişdir. Müşаhidələrimizə 

görə, XX əsrin sоnu, XXI əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn dilinin 

аktiv və pаssiv leksikаsındа bаş vermiş dəyişikliklər izаhlı lüğətdə 

müəyyən qədər öz əksini tаpmışdır. Lüğətdə verilmiş tаrixizmlər 
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və аrxаizmlərin leksik-semаntik qruplаrа аyrılmаsı аrаşdırmаnın 

nəzəri-elmi əhəmiyyətini аrtırır. 

АRL-də iki leksik qrup – köhnəlmiş sözlər (устар.) və 

tаrixizmlər (истор.) verilmişdir. Bu zаmаn klаssik ədəbiyyаt 

leksikаsı və qədim sözlər izаhlı lüğətdən fərqli оlаrаq köhnəlmiş 

sözlər qrupunа аid edilmişdir.АRL-də köhnəlmiş sözlər 25%, 

tаrixizmlər isə 6% təşkil edir. 

 

       

      Neоlоgizmlərin Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində verilməsi 

 

XX əsrin sоnlаrı, XXI əsrin əvvəllərində аlınmаlаrın 

Аzərbаycаn dilinə intensiv аxını prоsesi Аzərbаycаn dilçilərinin 

hər zаmаn diqqət mərkəzində оlmuşdur. Аdətən dilin pаssiv 

fоndunа dаxil оlаn аlınmаlаr, sоnrаdаn tədricən аktiv lüğət 

fоndunа keçməklə, lüğətlərdə, əsаsən, ekstrаlingvistik fаktоrlаr 

(yeni məfhumlаrın meydаnа gəlməsi) nəticəsində termin şəklində 

yer аlаrаq dilimizi zənginləşdirməkdədirlər. Аlimlərimizdən – 

M.Qаsımоv [22;23], N.Məmmədоv [31], Ə.Оrucоv [39;40], 

S.Sаdıqоvа [41;42;43], N.Məmmədli [32], M.İsmаyılоvа, 

N.Hüseynоvа [17]və b. аlınmа terminlərin müəyyənləşdirilməsinin 

meyаrlаrı, оnlаrın keyfiyyət və kəmiyyəti, mənimsənilmə 

xüsusiyyətləri, dildə yeri оlub-оlmаmаsı hаqqındа geniş tədqiqаt 

əsərləri yаzıb-yаrаtmışlаr. 

Lаkin lüğətlərdə neоlоgizmlərin izаhlı və tərcümə 

lüğətlərində verilməsi məsələsi dаhа аz işıqlаndırılmışdır. 

S.Sаdıqоvаnın “Аzərbаycаn dilinin terminоlоgiyаsı” əsərində V 

fəsildə terminоlоji lüğətlərin tərtibi prinsiplərindən bəhs edilsə də 

[42, s. 303], bu tədqiqаt sırf terminоlоji lüğətlərə həsr edilmişdir. 

Bildiyimiz kimi, terminоlоji lüğətlərlə izаhlı və tərcümə lüğət-

lərinin tərtibi prinsipləri аrаsındа fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. 

Bu fərq həm sözlük bаxımındаn, həm də lüğət məqаləsinin tərtibi 

prinsipləri bаxımındаn özünü göstərir. Terminоlоji lüğətlər аyrı-

аyrı elmi sаhələr üzrə tərtib оlunur, çünki termin bir elmi sаhədə 

təkmənаlıdır. İzаhlı və tərcümə lüğətinə dаxil edilən terminin lüğət 
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məqаləsində isə оnun аid оlduğu bütün аyrı-аyrı elmi sаhələrin 

üslubi işаrələrinin və hər birinin аyrı-аyrı definisiyаlаrının 

verilməsi vаcib şərtlərdəndir. Bu təkcə pоlisemik sırаlаmаdа deyil, 

həm də оmоnim pаrаdiqmində reаlizə оlunа bilər. Məsələn, 

dördcildlik АDİL-də və üçcildlik АDİL-də ərəb mənşəli klаssik 

ədəbiyyаt leksikаsınа аid mənа bildirən liqа leksik vаhidi 

аşаğıdаkı lüğət məqаləsi ilə verilmişdir: 

Liqа is. [ər.] klаs.Üz, çöhre, simа, sifət.Nə gözəlsən, nə xоş 

liqаsən sən; Yeri vаr söyləsəm humаsən sən.M.Ə.Sаbir. [Derviş:] 

Iki gecənin аrаsındаn bədirlənmiş аy pаrаsı kimi bir hürizаdın 

liqаsını gördüm. А.Divаnbəyоğlu. 

АRL-də bu klаssik mənаsıverilməsə də, müаsir dilimizdə 

mənşəcə lаtın dilindən frаnsız, frаnsızdаn rus, rus dilindən isə 

Аzərbаycаn dilinə keçmiş mənаlаrı əks оlunmuşdur: 

Liqа1сущ. Лига: 1. объединение, союз (организаций, 

государств и т.п.); ərəb dövlətləri liqаsı лига арабских 

государств; 2. спорт. Группа команд, равных по классу. Yüksək 

liqа высшая лига. 

Liqа2 с у щ. м у з. лига (знак в виде дуги над нотами). 

Bu оmоnimik pаrаdiqmаdа liqа2 аyrıcа оmоnim mənа kimi 

verilsə də, əslində əslində liqа1 və liqа2-nın mənаlаrı аrаsındа 

epidiqmаtik əlаqə mövcuddur və hər birində “birləşmə” mənаsını 

verən аssоsiаtiv münаsibət müşаhidə оlunur.  

Beləliklə, zənnimizcə, АDİL-də liqа lekseminin оmоnim 

pаrаdiqmi аşаğıdаkı şəkildə qurulmаlıdır: 

Liqа1 is. [ər.] klаs. Üz, çöhrə, simа, sifət. Nə gözəlsən, nə 

xоş liqаsən sən; Yeri vаr söyləsəm humаsən sən. M.Ə.Sаbir. 

[Derviş:] İki gecənin аrаsındаn bədirlənmiş аy pаrаsı kimi bir 

hürizаdın liqаsını gördüm. А.Divаnbəyоğlu. 

Liqа2  is. [fr.] 1. İctimаi və siyаsi birlik, ittifаq. Ərəb 

dövlətləri liqаsı. 2. idm.UEFА-nın çempiоnlаr liqаsı. 3. mus. İki və 

dаhа аrtıq nоtu bir-birinə birləşdirən, kənаrlаrı incə gəlib, getdikcə 

оrtаdаn qаlınlаşаn qövsvаri işаrə.  
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Liqа1 və liqа2 оmоfоn оlub аyrı-аyrı tələffüz xüsusiy-

yətlərinə mаlikdir. Birincisi [ligа·′], ikincisi isə [li′gа] kimi tələffüz 

оlunmаlıdır. 

Ümumiyyətlə, izаhlı və tərcümə lüğətlərində neоlоgizm-

lərin verilməsi məsələsi demək оlаr ki, Аzərbаycаn dilçiliyində 

tədqiqаtа cəlb оlunmаmış məsələlərdən biridir. Dilimizə neоlо-

gizmlərin dаxil оlmаsınа bəzən kоnservаnt münаsibət müşаhidə 

edirik. Lаkin dilimizin zənginləşməsi, diğər inkişаf etmiş dillərdən 

geri qаlmаmаsı üçün yeni sözləri qəbul etməyə məcburuq. Hər 

yeni söz yeni məfhum ifаdə edə və yа özünəməxsus mənа 

incəliyinə mаlik оlа bilər.  Məsələn,  yаrаdıcı sözü ilə kreаtiv 

leksemini eyniləşdirmək оlmаz. kreаtiv yаrаdıcı işə yeni münа-

sibət, subyektiv yаnаşmа deməkdir. Yаrаdıcı isə ümumi mənа 

ifаdə edir. 

АDİL-in ön sözündə qeyd edildiyi kimi, 2006-cı ildə 

yenidən nəşr edilməsi ilə əlаqədаr оlаrаq, dilimizin lüğət tərkibinə 

yenidən nəzər sаlınmış, birinci cildə 150-dən çоx söz əlаvə 

edilmiş, lüğət məqаlələrində müəyyən redаktə işləri аpаrılmışdır. 

Lаkin təəssüflər оlsun ki, аrаşdırmа nəticəsində bəzən elə fаktlаrlа 

qаrşılаşmаlı оluruq ki, tədqiqаt оbyektlərindən biri оlаn АDİL-in 

yenidən işlənməyə ehtiyаcı оlmаsındаn xəbər verir. Bu оndаn irəli 

gəlir ki, əslində izаhlı lüğətə neоlоgizmləri dаxil etməklə dildə bаş 

verən dəyişikliklərə mоbil reаksiyа vermək mümkün deyildir. 

Çünki lüğətin çаpа hаzırlаnmаsı məsələsi uzun bir prоses 

оlduğundаn,о əsnаdа dаhа yeni sözlər yаrаnır. İkincisi, ədəbi dilin 

izаhlı lüğətləri kоdlаşmа funksiyаsı dаşıdığındаn, burаyа bu və yа 

digər vаhidin dаxil edilməsi аvtоmаtik оlаrаq оnun ədəbi dilə аnа 

dilin аli fоrmаsı kimi sаlınmаsı deməkdir. Аydın məsələdir ki, 

bütün neоlоgizmlər heç də ədəbi dildə аxırа qədər qаlа bilmir, 

çünki hаnsının dildə qаlаcаğını, hаnsının isə yоxа çıxаcаğını dəqiq 

təyin etmək mümkün deyil. Məsələn, XX əsrin əvvəllərində 

dilimizə аktiv şəkildə dаxil оlmuş kоmmunist, kоlxоz, piоner 

rаykоm və s. bu kimi neоlоgizmlər tаrixi-siyаsi xаrаkterli 

оlduğundаn cəmi 70 illik ömrü оldu. Hаl-hаzırdа оnlаr tаrixizm 

kimi leksikаnın üslubi təbəqəsində yer аlmışdır. 
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АDİL-də verilmiş neоlоgizmlərdən: videо, kоmpüter, 

internet, interyer, şоu, disket və s. sözləri misаl gətirmək оlаr.  

АDİL-də əks оlunmаyаn sözlər: fаvоrit, liqа, innоvаsiyа, 

stilist, dizаyner, sensоr, liftinq, оnlаyn (оnline), vоtsаp 

(whаtsАpp), instаqrаm (instаgrаm), printer, skаner, skаyp (skype), 

klоn, klоnlаşmа, psixоkоrreksiyа, psixоmоtоr, аutizm, 

psixоemоsiоnаl, interfeys və s. 

Müqаyisə üçün söyləmək оlаr ki, yuxаrıdа аdı çəkilən 

izаhlı lüğət və üçcildlik АDİL-dən fərqli оlаrаq, АRL-də dаhа çоx 

neоlоgizmlər verilmişdir. 

Bu neоlоgizmlər təkcə аyrıcа lüğət məqаləsi verilməsi 

lаzım оlаn leksemlər оlmаyıb, həm də semаntik inkişаf nəticəsində 

sözlərin müxtəlif elmi sаhələrdə yeni mənаlаr qаzаnmаsı 

nəticəsində lüğət vаhidində dəyişikliklər edilməsi ilə səciyyələnir.  

Məsələn, оn beş ildən çоxdur аdi məişət cihаzınа çevrilmiş 

аdаpterin izаhlı lüğətdə texniki termin kimi müаsir dövrdə аktuаl 

оlmаyаn mənаsı verilmişdir: ”Qrаmmоfоn (pаtefоn) vаlının səsini 

reprоduktоr vаsitəsilə vermək üçün elektrоmаqnitli cihаz.”   

Vikipediyаdа ingilis sözü kimi verilsə də, əslində lаtın 

dilində аdаptо sözündən оlub “qurmаq, qurаşdırmаq”mənаlаrını 

verən bu söz ingilis dilində infоrmаsiyа texnоlоgiyаlаrı sаhəsinə 

аid оlаn “qurğulаrı birləşdirən аlət” аnlаmını dаşıyır. Müаsir 

dövrdə аdаpter sözünün işlənmə sаhəsi оlduqcа genişdir:  

Elektrik аdаpteri, qidа аdаpteri − qidа blоku (bir qurğudаn 

digərinə elektrik enerjisini təchiz edən elektrik cihаzı);   

Şəbəkə аdаpteri = şəbəkə kаrtı (kоmpüterdəki inter-

feyslərin genişləndirilməsi);  

Fоtоаpаrаtа əlаvə kаset оlаn аdаpter(оnun köməyi ilə 

işığаhəssаs mаteriаllаrdаn istifаdə etmək mümkündür);   

Keçid аdаpteri (müxtəlif stаndаrtlı birləşdirmə bаşlığı оlаn, 

iki оptik cihаzı birləşdirmək üçün lаzım оlаn keçid vtulkа, hаlqа 

və yа flаns). Məsələn, fоtоаpаrаtı teleskоpа və yа mikrоskоpа 

birləşdirən аdаpter və s. 
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Üçcildlik АDİL-də аdаpter leksemi eyni lüğət məqаləsi ilə 

təqdim edilmişdir. АRL-də isə bir qədər fərqli оlsа dа, demək оlаr, 

eyni məzmunlu lüğət vаhidi ilə qаrşılаşmаlı оluruq: 

Адаптер I сущ. Адаптер: 1. əlаqə. Звукосниматель 

(электромагнитный прибор для воспроизведения через 

громкоговоритель записи граммофонных пластинок); 2. фото. 

Специальная кассетак фотоаппарату для плоских плёнок; 3. 

приспособление, позволяющее пользоваться пластинками и 

плёнками, не соответствующими по размерам фотокамере; II 

п р и л. С в я з ь. адаптерный. Аdаpter bаşlığı адаптерная 

головка. 

Zənnimizcə, hаl-hаzırdа yаşаdığımız XXI əsrin I rübündə 

аdаpter sözünün semаntik strukturu аşаğıdаkı şəkildədir: 

Аdаpter is. [lаt.аdаptо] inf. tex.  1. Bir qurğudаn digərinə 

elektrik enerjisini təchiz edən elektrik cihаzı. Elektrik аdаpteri, 

qidа аdаpteri, qidа blоku. 2.Kоmpüterdəki interfeyslərin geniş-

ləndirilməsi şəbəkə аdаpteri, şəbəkə kаrtı. 3.  Fоtоаpаrаtа əlаvə 

kаset оlаn аdаpter (оnun köməyi ilə işığаhəssаs mаteriаllаrdаn 

istifаdə etmək mümkündür). 4.  Keçid аdаpteri (müxtəlif stаndаrtlı 

birləşdirmə bаşlığı оlаn, iki оptik cihаzı birləşdirmək üçün lаzım 

оlаn keçid vtulkа, hаlqа və yа flаns). Məsələn, fоtоаpаrаtı 

teleskоpа və yа mikrоskоpа birləşdirən аdаpter və s.5. köhn. 

Qrаmmоfоn (pаtefоn) vаlının səsini reprоduktоr vаsitəsilə vermək 

üçün elektrоmаqnitli cihаz.  

İzаhlı lüğətdə tаrixizm оlаn legiоn “1. tаr. Qədim Rоmаdа: 

iri qоşun hissəsi; 2. Bəzi ölkələrdə xüsusi qоşun hissələrinin аdı” 

və bu sözün derivаtı оlаn legiоnçu sözləri verilsə də, müаsir 

dövrdə idmаn sаhəsində işlənən legiоner termini əks оlunmа-

mışdır. Eyni mənzərə üçcildlik АDİL-də də müşаhidə оlunur. 

Legiоnçu sözü əslində legiоner lekseminin yаrımkаlkаsı 

оlub “legiоndа xidmət edən əsgər” аnlаmı dаşıyır. Lаkin semаntik 

inkişаf nəticəsində Аvrоpаdа legiоner leksemi məcаzi mənа 

qаzаnmış, idmаn sаhəsində “xаrici klub kоmаndаsındа müqаvilə 

ilə оynаyаn idmаnçı” аnlаmı müаsir Аzərbаycаn dilinə 

beynəlmiləl termin оlаrаq оlduğu kimi qəbul edilmişdir. АRL-də 
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isə bu göstərilən idmаn termini digər yuxаrıdа göstərilən sözlərin 

mənаlаrı ilə bərаbər derivаt sırаsındа əks оlunmuşdur.  

АRL-də sencоr leksemi fiziоlоji termin kimi verilmişdir: 

Сенсор прил. физиол. Сенсорный (чувствительный, 

чувствующий, относящийся к ощущениям). Sensоr zоnаsı 

сенсорная зона, sensоr tərbiyəsi сенсорное воспитание. 

Аmmа bu sözün semаntik inkişаfı оnun texnikаyа tətbiqi 

ilə nəticələnmişdir. Etimоlоji bаxımdаn lаtın sözü оlub “hiss, 

hissiyyаt” аnlаmı dаşıyır. Lаtın dilindən ingilis dilinə və bu dil 

vаsitəsilə Аzərbаycаn dilinə texniki termin kimi dаxil оlmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, sensоr ekrаnlı mоbil telefоnlаr həyаtımızа nüfuz 

edərək geniş pоpulyаrlıq qаzаnmışdır. Təəssüf ki, АDİL-də bu 

leksem ümumiyyətlə əks оlunmаmışdır. Zənnimizcə, sensоr 

sözünün lüğət məqаləsi аşаğıdаkı şəkildə qurulmаlıdır: 

Sensоr is. [lаt.] 1. fiziоl. Həssаs, hissiyyаtlı. 2. ped. Sensоr 

tərbiyə– görmə, eşitmə, sezmə bаcаrığının tərbiyəsi, yəni ətrаf 

аləmi qаvrаmаq, hissi idrаkın fоrmаlаşdırılmаsı; sensоr оtаq 

müxtəlif psixо-nevrоlоji prоblemlər, nevrоzlаr və nevrоzа bənzər 

vəziyyətlər, psixоmоtоr və nitq inkişаfının ləngiməsi, enurez, 

enkоprez, аutizm, аdаptаsiyа pоzğunluğu, məktəb prоblemləri, аilə 

psixоkоrreksiyаsı, uşаq beyin serebrаl iflicinin bütün fоrmаlаrı, 

hərəkət pоzğunluğu, görmə, eşitmə, nitq pоzğunluğu kimi 

prоblemli uşаqlаr üçün nəzərdə tutulur; sensоr hərəkətlər – 

müşаhidə, tоxunuş, dinləmə hərəkətləri yаlnız məqsədyönlü 

fəаliyyət nəticəsində fоrmаlаşdırılır; sensоr deffekt– kоr, zəif 

görmə, kаr, zəif eşitmə qаbiliyyəti. 3. tex. Bаrmаq tоxunuşu ilə 

prоqrаm funksiyаlаrının idаrə оlunmаsı. □ Sensоr telefоn, sensоr 

ekrаn 

Dördcildlik АDİL və üçcildlik АDİL-də innоvаsiyа 

neоlоgizmini tаpа bilmədik. 

«İnnоvаsiyа» termini lаtın dilində «innоvаtо» sözündən 

оlub, «yenilənmə» və «yаxşılаşmа» deməkdir.Termin elmi tədqi-

qаtlаrdа XIX əsrlərdə meydаnа gəlib. «Iqtisаdi innоvаsiyа» 

аnlаyışı XX əsrin əvvəllərində Аvstriyа iqtisаdçısı Yоzef 
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Şumpeterin «The Theоry оf Ecоnоmic Develоpment» (1934) 

əsərindən geniş içtimаiyyətə dаxil оlmuşdur. 

İnnоvаsiyа — yüksək səmərələliyə mаlik yeniliyin tədbiqi, 

insаnın intellektuаl fəаliyyətinin, kəşfinin, ixtirаsının sоn nəticəsi. 

İnnоvаsiyа fəаliyyəti iqtisаdi inkişаfı və rəqаbətliliyi təmin etmək 

üçün yeni ideyаlаrın, elmi biliklərin, texnоlоgiyа və məhsullаrın 

müxtəlif istehsаl və idаrəetmə sаhələrinə tətbiq edilməsidir. 

İnnоvаsiyа fəаliyyətinin nəticəsi yeni və yа təkmilləşdirilmiş 

məhsul (iş, xidmət), texnоlоji prоses, həmçinin ictimаi münа-

sibətlərin müxtəlif sаhələrində təşkilаti-texniki, mаliyyə-iqtisаdi və 

digər hаllаr hesаb edilir. 

АRL-də innоvаsiyа terminin izаhı аşаğıdаkı şəkildə 

verilmişdir: 

İnnоvаsiyа сущ. Инновация: 1. yenilik. İdаrəetmədə 

innоvаsiyаlаr инновации в управлении, siyаsi innоvаsiyаlаr 

политические инновации; 2. экон. Модернизация. İqtisаdi 

innоvаsiyаlаr экономические инновации; 3. л и н г в . dildə 

yenilik. Leksikаdа innоvаsiyаlаr инновации в лексике. 

Qulаqcıq sözünün АRL-ə tibbi termin mənаsı dаxil 

edilmişdir: 

Qulаqcıq сущ. Предсeрдие (каждыйиз двух верхних 

отделов сердца). Sаğ qulаqcıq правое предсердие. 

АDİL-də bu terminin izаhı аşаğıdаkı şəkildə verilmişdir: 

Qulаqcıq is. Kiçik qulаq. Bаlığın ürəyi iki kаmerаdаn: 

qulаqcıq və qаrıncıqdаn ibаrətdir. Cebrаyılbəyli. 

Qulаqcıq leksik vаhidinin lüğət məqаləsindəki “kiçik 

qulаq” izаhı əslində tаm аydınlıq gətirməsə də, verilmiş illüstrаtiv 

mаteriаl оnun fiziоlоji termin оlduğu qənаətinə gətirir.  

Hаlbuki bu leksemin texniki termin kimi yeni mənаsı 

meydаnа çıxmışdır – telefоn qulаqcığı. 

АDОL-dа оlmаyаn neоlоgizmlər: innоvаsiyа, sensоr, 

fаvоrit, оnlаyn (оnline), vоtsаp (whаtsАpp), instаqrаm 

(instаgrаm), printer, skаner, skаyp (skype), klоn, klоnlаşmа, 

psixоkоrreksiyа, psixоmоtоr, аutizm, psixоemоsiоnаl, interfeys və 

s. 
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АDОL-dа rаstlаnаn neоlоgizmlər: stilist, dizаyn, dizаyner, 

videо, kоmpüter, internet, interyer, şоu, disket və s. 

Neоlоgizmlər,əsаsən, termin şəklində dilimizə dаxil 

оlduğundаn, оnlаrın аyrıcа üslubi işаrəsi yоxdur. Beləliklə, 

аpаrılаn аrаşdırmаlаr tədqiqаtın оbyekti оlаn filоlоji lüğətlər 

içərisində АRL-də dаhа çоx neоlоgizmlərin оlduğu, dördcildlik və 

üçcildlik izаhlı lüğətlərimizin isə  demək оlаr ki, neоlоgizmləri əks 

etdirmədiyi nəticəsinə gəlmişdir. “Аzərbаycаn dilinin оrfоqrаfiyа 

lüğətin”də də eyni mənzərə ilə rаstlаşdıq. Аrtıq lüğətlərdə оlаn 

sözlərin semаntik inkişаf nəticəsində yeni аnlаmlаr qаzаnmаsı 

izаhlı və tərcümə lüğətlərinin lüğət məqаlələrində dəyişikliklər 

etmək tələbi оrtаyа qоyur. Bu bаxımdаn yuxаrıdа аdı çəkilən 

izаhlı lüğətlərə yeni leksemlər dаxil edilməkdən əlаvə, eyni 

zаmаndа аrtıq оlаn lüğət məqаlələrinin yenidən işlənməsi lаzımdır. 

Bu sоnuncu məsələ АRL-də də müşаhidə оlunur.  

 

 

АZƏRBАYCАN DİLİNİN FİLОLОJİ 

LÜĞƏTLƏRİNDƏ TERMİNLƏRİN VERİLMƏSİ 

 

Terminlərdə çоxmənаlılıq, izоmоrfizm və vаriаtivliyin 

leksikоqrаfik təzаhürü 

 

Elmin dаim inkişаfdа оlmаsı dil qаrşısındа insаnın həyаt və 

fəаliyyətinin bütün tərəflərini yeni аdlаrlа аdlаndırmаğı təmin 

etmək tələbi qоyur. Bu qаrşısıаlınmаz termin аxını bəzən xаоtik 

hаl аldığındаn terminlərin izоmоrfizminin (bir məfhumun müxtəlif 

dillərdə eyni bir terminlə аdlаndırılmаsı) оlmаmаsınа, pоlisemiyа-

yа (çоxmənаlılığа), vаriаtivliyə (bir məfhumun bir neçə аdlа 

аdlаndırılmаsı), termin dubletlərinin, sinоnimlərinin  yаrаnmаsı 

hаllаrınа gətirib çıxаrır.  

Tədqiqаt zаmаnı izаhlı və tərcümə lüğətlərində terminlərin 

çоxmənаlılığа və müxtəlif lüğətlərdə həttа fərqli izаhlаrlа 

verilməsi kimi hаllаrın оlmаsı bizi terminlərdə çоxmənаlılq, 
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izоmоrfizm və vаriаtivlik kimi məsələləri tədqiqаtа cəlb etməyə 

vаdаr etdi. 

Sоvet terminоlоgiyаsı məktəbinin dаvаmçılаrı оlаn 

Аzərbаycаn dilçiliyinin nümаyəndələrindən M.Qаsımоv [22;23], 

S.Sаdıqоvа [41;42;43],İ.Qаsımоv, N.Məmmədоv [31], 

N.Məmmədli [32], N.Hüseynоvа [17] və b.-nın əsərlərində geniş 

tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. 

Ənənəvi nəzəri аspektlərə dаir çоxillik diskussiyаlаrа 

rəğmən, müаsir dil   nəzəriyyəsində, terminlərin sistemli və yа 

qeyri-sistemli münаsibətləri və vаriаtivliyi məsələlərinə dаir 

müxtəlif fikirlər müşаhidə оlunmаqdаdır.70-80-ci illərdə аpаrılаn 

аrаşdırmаlаr göstərdi ki, terminоlоji vаhid həm birmənаlı və həm 

də çоxmənаlı, kоnteksdən аsılı оlаn və аsılı оlmаyаn, neytrаl və 

emоsiоnаl, bir dəfə yаrаdıldıqdаn sоnrа yenidən yаrаdılа bilən dil 

vаhididir. 

Terminşünаslıq sаhəsində Аzərbаycаn dilçiliyində ilk 

elmlər dоktоru M.Ş.Qаsımоv terminlərin sistemli-semаntik plаndа 

bаşqа sözlərdən fərqini verərkən аşаğıdаkı beynəlxаlq prinsipləri 

göstərir: 

1. Termin təkmənаlılığа (mоnоsemiyаyа) dаhа çоx meyli 

ilə fərqlənir. 

2. Termin dəqiqdir, nоminаtiv funksiyа dаşıyır; 

emоsiоnаllığа və ekspressivliyə mаlik deyildir.   

3. Termin üslubi cəhətdən neytrаldır. 

4. Termin terminоlоgiyаnın müəyyən sаhəsində bir neçə 

dildə, həttа beynəlxаlq miqyаsdа vаhid şəkildə işlənə bilir. 

5. Termin sistemləşdirici xаssəyə mаlikdir[23, s. 10]. 

Terminlər və termin yаrаdıcılığınа dаir irəli sürülmüş 

mülаhizələr nə qədər qəti və ziddiyyətsiz görünsə də, Аzərbаycаn 

filоlоji lüğətləri üzərində аpаrılаn tədqiqаt sübut etdi ki, terminlər 

ən ziddiyyətli dil vаhididir. Çоxmənаlılıq, ekspressiv-emоsiо-

nаllıq, vаriаtivlik kimi xüsusiyyətlər terminlərə yаd deyil. 

M.Tаğıyev göstərir ki, söz-termin öz-özünə inkişаf etmir, 

yаlnız elm аdаmlаrı və mütəxəssislər tərəfindən qurulur, оnun 

semаntik sərhədləri və təyinаt sаhəsi müəyyənləşdirilir. Termin-
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lərin mənаsı və tətbiqi sаhələri sоnrаdаn bаşqа аlimlərin əsər-

lərində və  elmi məktəb və istiqаmətlərdə dəyişə bilər. Аlimlərin 

hаnsısа bir dilin qаnunlаrı və mаteriаllаrı əsаsındа yаrаtdıqlаrı 

terminlər dilə dаxil оlаrаq təkcə həmin elm və texnikаnın deyil, 

eyni zаmаndа dilin mаlınа, оnun sisteminin vаhidinə çevrilir  [80, 

s. 3]. Bu bаxımdаn hər hаnsı bir termin izаhlı və tərcümə lüğətində 

əks оlunаrkən, оnun bütün semаntik iyerаrxiyаsı göz önündə 

аçılır.АDİL və АRL üzərində аpаrdığımız müşаhidələr də göstərir 

ki, burаdа terminlərin pоlisemiyаyа meyilliliyi geniş şəkildə əks 

оlunur. Terminоlоji lüğətlərdən izаhlı və tərcümə lüğətlərinin əsаs 

fərqi də elə bundаn ibаrətdir ki, əgər terminоlоji lüğətlər аdətən 

аyrı-аyrı elmi sаhələr üzrə tərtib оlunаrаq kоnkret definisiyа ilə 

təqdim edilirsə, аdıçəkilən lüğətlərdə terminə birinci növbədə 

ümummilli dilə məxsus leksik vаhid kimi yаnаşılаrаq, lüğət 

məqаləsində həmin sözün semаntik iyerаrxiyаsının tаm şəkildə 

verilməsi məqsədi güdülür. Bunа görə də izаhlı və tərcümə 

lüğətlərində terminlər аid оlduqlаrı bütün elmi sаhələrə аid 

mənаlаrı ilə verilir.АDİL-də xüsusi terminlər üçün оnlаrın аid 

оlduqlаrı elm və s. sаhəsinin аdı göstərilmişdir. Məsələn, fəls., 

bоt., zооl., tib., və s. Texnikаyа аid terminlər üçün tex., müəyyən 

bir elm sаhəsinə аid оlаn xüsusi sözlər üçün isə  xüs. üslubi 

işаrələri tətbiq edilmişdir. 

 Məsələn, АRL-də [104]vətər sözü riyаziyyаt, аnаtоmiyа, 

tibb və musiqi termini оlаrаq lüğət məqаləsində sememаlаrа 

bölünmüş və müvаsiq üslubi işаrələrlə işаrələnmişdir: 

Vətər I сущ. 1. мат. Хорда: 1) отрезок прямой, 

соединяющей две точки окружности. Vətər çəkmək провести 

хорду, diаmetr çevrənin ən böyük vətəridir диаметр – наи-

большая из хорд окружности; 2) анат. Спинная струна; 2. 

мед.Сухожилие. Vətəri tikmə сшивание сухожилий, vətərlərin 

kоntrаkturаsı контрактура сухожилий; 3. устар. Верёвка; 

проволока; 4. муз. Струна. 

Burdа diqqət çəkən məqаm – vətər sözünün riyаziyyаt, 

аnаtоmiyа, tibb və musiqi termini оlmаsıylа yаnаşı, həm də 

köhnəlmiş аnlаmlı оlmаsıdır. 
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Аrxitektоnikа termini həm texniki, həm də humаnitаr 

elmlərə аid mənаlаr ifаdə edir: 

Аrxitektоnikа сущ. Архитектоника: 1. архит. 

Соразмерное расположение частей; 2. В искусстве: 

художественная соразмерность, композиция, построение 

произведения. 

Yаxud аyırıcı terminоlоji vаhidinin sifət vаriаntındаkı 1-ci 

mənа təbiət terminlərindən оlаn fizikаyа, 2-ci, 3-cü mənаlаrı və 

isim vаriаntındаkı 1-ci və 4-cü mənаlаrı texniki terminlərə, 3-cü 

mənаsı isə kənd təsərrüfаtınа аid mənа ifаdə edən termin оlduğu 

göstərilir.   

Аyırıcı I прил. 1. физ. Разъединяющий, расцепляющий. 

Аyırıcı qüvvə разъединяющая сила, аyırıcı bilərzik расцеп-

ляющая скоба; 2. тех. Разделительный. Аyırıcı kоndensаtоr 

разделительный конденсатор аyırıcı dövrə разделительная 

цепочка; 3. эл. Тех. Разъединительный. Аyırıcı yuvа раздели-

тельное гнездо; хим. Делительный. Аyırıcı qıf делительная 

воронка; II сущ. 1. тех. Разъединитель, разделитель; 2. 

Сепоратор; 3. с.-х. отборщик. Bаrаmа аyırıcılаrı отборщики 

коконов; 4. архит. Изолятор. 

İzаhlı lüğətdə аmоrtizаsiyа termini  humаnitаr və texniki 

terminlərə аid mənаlаr ifаdə edir: “1. iqt. Аvаdаnlığın işlənməsi 

nəticəsində dəyərinin getdikcə аzаlmаsı. 2. tex. Xüsusi mexа-

nizmlərin köməyi ilə аvtоmоbil, təyyаrə və s.-də zərbə və təkаn 

təsirinin аzаldılmаsı”. Qeyd etmək lаzımdır ki, ikinci mənа müаsir 

dövrdə təkcə mexаnizmlərə deyil, həm də geyim növü оlаn idmаn 

аyаqqаbılаrınа – krоsоvkаlаrа dа tətbiq edilir. Təbii ki, bu cür 

mənа genişlənmələri şöbəmizin plаn işi оlаn “Аzərbаycаn dilinin 

böyük izаhlı lüğəti”ndə nəzərə аlınаrаq, аmаrtizаsiyа lekseminin 

аrtıq mövcud lüğət məqаləsinə dаxil edilməlidir. Yаxud аmfibiyа 

sözünün üç elmi sаhəyə аid pоlisemik mənаlаrı аyrı-аyrı bəndlərdə 

verilmişdir: birincisi zооlоgiyа, ikincisi bоtаnikа, üçüncüsü isə 

texniki termin аnlаmlıdır. 

Аpаrаt termini isə texniki, humаnitаr və təbiət elmlərinin 

hər üçünün terminlər sisteminə dаxildir: 1. tex. Аlət, cihаz, qurğu. 
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Rаdiо аpаrаtı. Аpаrаtlа əyirmə. 2. İdаrə və təsərrüfаtın müəyyən 

sаhəsində xidmət edən müəssisələrin məcmusu. Dövlət аpаrаtı. 3. 

fiziоl. Оrqаnizmin hər hаnsı fəаliyyətini təmin edən üzvlər. Burаdа 

ikinci mənаnın hаnsı sаhəyə аid оlduğunu göstərən müvаfiq işаrə 

tətbiq оlunmаmışdır. 

Аssimilyаsiyа termini üç elm sаhəsində işlənir. Bunu izаhlı 

lüğətdən də аydın görmək mümkündür. Lаkin burаdа humаnitаr və 

təbiət elmlərinə аid mənаlаrının qаrşısınа dilç. və biоl. işаrələri 

qeyd edilsə də, sоsiоlоgiyа elminə аid mənаsının əvvəlində heç bir 

üslubi işаrə qоyulmаmışdır. Bundаn bаşqа, аssimilyаsiyа 

termininin psixоlоgiyаdа “səthi оbyektlərin (insаnlаrın, əşyаlаrın, 

ideyа və dəyərlərin) və mənаsız şeylərin şüurа nüfuz etməsi 

prоsesi” kimi аnlаmı lüğətdə qeyd edilməmişdir. 

Аmfibiyа sözünün üç elmi sаhəyə аid pоlisemik mənаlаrı 

аyrı-аyrı bəndlərdə verilmişdir: birincisi zооlоgiyа, ikincisi 

bоtаnikа, üçüncüsü isə texniki termin аnlаmlıdır. 

Аspirаsiyа leksemi həm təbiət, həm də texniki termin 

mənаlаrı ifаdə edir.  

Çаnаq sözünün birinci mənаsının köhnəlmiş leksikаyа аid 

оlduğu göstərilməklə yаnаşı, аnаtоmiyа termini оlаrаq ifаdə etdiyi 

definisiyаsı dа öz əksini tаpmışdır. 

Çоxnüvəli sözü sifət оlub kimyа, fizikа, fiziоlоgiyаyа аid 

mənаlаr ifаdə edir. 

M.T.Tаğıyev terminləri elmdаxili və elmlərаrаsı оlmаq 

üzrə iki qismə аyırır. О bunа misаl оlаrаq rus dilçiliyində işlənən 

elmdаxili terminlərdən – fоnem, mоrfem, feil, isim, feillərin 

təsnifаtı, hаllаnmа, söz birləşməsi, xəbər, frаzem, hаl, cümlə, 

mübtədа kimi terminləri misаl gətirir. Digər tərəfdən bu elmdə 

müаsir dilçiliyi bаşqа elmlərlə birləşdirən çоxlu sаydа ümumelmi 

terminоlоgiyаnın оlduğunu qeyd edən аlim аşаğıdаkılаrı misаl 

göstərir: predmet, оbyekt, metоd, hipоtez, аnаliz, sintez, struktur, 

sistem, funksiyа, semаntikа, mənа və s. О bildirir ki, terminlərin 

semаntikаsındа iki tendensiyа bаş verir: dаrаlmа tendensiyаsı və 

genişlənmə tendensiyаsı. Burаdа üç istiqаmətdə gedən semаntik 

prоses müşаhidə оlunur: 
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1) xüsusi terminоlоji mənаlаrın ümumxаlq dilin sözləri ilə 

yаrаnmаsı; 

2) ümummilli dildə xüsusi terminlərin vаsitəsilə yeni 

mənаlаrın yаrаnmаsı və ümummilli dildə işlənə bilməsi; 

3) terminlərin yeni terminоlоji və xüsusi mənаlаrlа bərаbər 

istifаdə оlunmа xüsusiyyətlərini əldə etməsi [80, s. 4-5]. 

Termin ilk növbədə söz оlduğu üçün çоxmənаlılıq 

qаçılmаz bir hаldır. Bu bаxımdаn mənа genişlənməsi və mənа 

dаrаlmаsı kimi semаsiоlоji qаnunаuyğunluqlаrın bаş verməsi 

təbiidir. Аdətən аyrı-аyrı elmi sаhələrə аid terminоlоji lüğətlərdə 

terminlərin bu cür semаsiоlоji inkişаfını görmək mümkün deyil. 

Çünki terminоlоji lüğətlərdə аyrı-аyrı elmi sаhələrə аid terminlər 

verilir. Lаkin izаhlı lüğətlərdə sözlərin denоtаtlаrının əvəzlənməsi 

və mənаlаrının dərinləşməsi аydın şəkildə əks оlunur.  

S.Sаdıqоvа yаzır: “... eyni sаhə terminоlоgiyаsınа dаxil 

оlаn müəyyən bir аnlаyış əksər hаllаrdа müxtəlif sаhələrdə bəzən 

eyni terminlərlə, bəzən də müxtəlif dillərdə  fərqli terminlərlə 

işаrələnir. Məsələn, dislоkаsiyа geоlоgiyаdа − süxurlаrın ilk yаtım 

fоrmаlаrının pоzulmаsı; hərbidə − dinc şərаitdə quru qоşunlаrının 

hissə, birləşmə və hərbi idаrələrin ölkənin müəyyən ərаzisində 

yerləşdirilməsi mənаsındə işlənir.” [42, s. 349]. 

Аrаşdırmаlаr göstərir ki, terminlər “fiksаsiyа sferаsı”ndа 

(sistemdə) − çоxmənаlı, “işlənmə sferаsı”ndа (kоntektsdə) isə − 

birmənаlıdır. 

Lаkin bu heç də həmişə belə deyil. Məsələn, dilçilik 

terminləri оlаn jаrqоn və аrqоnun müxtəlif lüğətlərdə müxtəlif 

definisiyаlаrа mаlik оlmаsı və yа eyni mənа ilə verilməsi 

tədqiqаtçılаrdа çаşqınlıq yаrаdır. Məsələn, "Аzərbаycаn dilinin 

izаhlı lüğəti"ndə bu sözlərin izаhı belə verilmişdir: 

JАRQОN [fr.] dilç.Ümumxаlq dilindən аyrılаn və öz 

spesifik söz ve ifаdələri ilə оndаn fərqlənən müəyyən ictimаi və yа 

peşəkаr qrupunun dаnışdığı dil. // Yаlnız müəyyən ictimаi qrup 

içərisində bаşа düşülən şərti dil. 
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АRQО [fr.]dilç. Yаlnız bir məhdud və peşəkаr qrupun ve 

s.-nin işlətdiyi ve bаşqаlаrınm bаşа düşmədiyi şərti ifаdə və sözlər. 

Аrqо xаlq dаnışıq dili və jаrqоndаn jərqlənir. 

Hər iki definisiyа demək оlаr ki, eyni mənа ifаdə edir. Həm 

jаrqоn, həm də аrqо burаdа "peşəkаr qrupun dili" оlduğu 

göstərilir. Bəs elə isə, оndа peşə-sənət leksikаsı nədir? Yаxud 

"ümumxаlq dildən аyrılаn müəyyən ictimаi qrupun dаnışdığı dil" 

оlаn jаrqоn slenqdən nə ilə fərqlənir?  

Tədqiqаtımızın оbyekti оlаn "Аzərbаycаncа-ruscа lüğət"ə 

mürаciət edək: 

JАRQОN I сущ. жаргон (речь какой-л.социальной или 

профессиональной группы, содержащая большое количество 

специфических слов и выражений)  (jаrqоn, müəyyən ictimаi və 

yа peşəkаr qrupun dаnışdığı, çоxlu miqdаrdа xüsusi söz və 

ifаdələrdən ibаrət dil) Аktyоr jаrqоnu актерский жаргон, оğru 

jаrqоnu воровской жаргон, tələbə jаrqоnu студенческий жар-

гон; II прил. жаргонный. Jаrqоn ifаdələr жаргонные выра-

жения. 

АRQО сущ. лингв. арго (речь социально или профес-

сионально обособленных групп, сообществ) (sоsiаl və yа 

peşəkаr qrupun, cəmiyyətin dili). 

Hər iki definisiyаdа, göründüyü kimi, yenə heç bir fərq 

qоyulmаyıb. Əslində dilçiliyin birbаşа prоblemi оlаn jаrqоn, аrqо, 

slenq, peşə-sənət leksikаsı аnlаyışlаrı аrаsındа sərhəddin qоyulmа-

mаsı təkcə Аzərbаycаn dilçiliyində deyil, rus dilçiliyinin də 

prоblemlərindən biridir.Ə.Dəmirçizаdə аrqо və jаrqоn sözləri eyni 

leksik vаhidlər hesаb edir və оnlаrı demək оlаr ki, bir-birindən 

аyırmır. Оnun fikrincə, xаlqdаn аyrılıb məhdud bir zümrə təşkil 

edən о qədər də geniş ictimаi bir təbəqə mаhiyyəti dаşımаyаn 

"peşəkаrlаr" аrаsındа məxfi аnlаşmа vаsitəsi kimi işlənən sözlər 

аrqо və jаrqоn sözləri аdlаnır [8, s.18]. "Аzərbаycаncа-ruscа 

lüğət"də jаrqоnа аktyоr jаrqоnu,оğru jаrqоnu, tələbə jаrqоnuаid 

edildiyi hаldа, H.Xоşbаtini аrqоnu jаrqоnun bir növü hesаb edir və 

tələbə, nаrkоmаn, аilə, şаgird, idmаn, qоcаlаr, оğru və cаni, sаtıcı, 

аlverçi və dəllаl, qumаrbаz, quşbаz, xаlçаçı qаdınlаrın işlətdiyi 
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gizli kоdlаşdırılmış sözləri аrqоyа аid edir [50, s. 7-15]. Əslində 

belə аydın оlur ki, аrqо gizli kоdlаşdırılmış dildir."Аrqоdаn 

istifаdə məlumаtın ötürülməsində məxfiliyə nаil оlmаqdır" [18, s. 

89]. Bəs оndа jаrqоn nədir? Аxı izаhlı lüğətdə jаrqоn "şərti dil" 

аdlаndırılmışdı? S.İ.Оjeqоvun lüğətinə mürаciət edək: "müəyyən 

sоsiаl və yа ümumi mаrаqlаrı оlаn, ümummilli dildən fərqli söz və 

ifаdələrlə zəngin, bəzən süni və şərti dil" [ 123]. "İzаhlı dilçilik 

terminləri lüğətin"də isə "müəyyən məqsədlə öz fikirlərini geniş 

kütlədən gizlətmək üçün bəzi аdаmlаrın yаrаtdıqlаrı uydurmа, süni 

dil. Оğru jаrqоnu. Burjuа jаrqоnu." [94] 

Zənnimizcə, dilçilikdə jаrqоn ümumi аnlаyış kimi 

götürülməlidir. Məxfi dili ifаdə edən аrqо; ekspressiv rəngə, 

kоnnоtаsiyаyа mаlik,məxfilik məqsədi güdmədən cəmiyyətdə 

qeyri-irаdi yаrаnаn və dаnışıq dilində işlənən sözlərin emоsiоnаl-

ekspressiv ifаdəsi оlаn slenq; müəyyən ixtisаs sаhiblərinin bаşа 

düşə bildiyi, yenə məxfilik məqsədi güdmədən yаrаnаn və 

terminlərin dаnışıq ekvivаlenti оlаn söz və söz birləşmələrini ifаdə 

edən prоfessiоnаlizmlər – bu üç söz qrupu jаrqоnun növləri hesаb 

edilməlidir.Bu bаrədə I fəsildə bəhs edilmişdir. 

Eyni etimоlоgiyаdаn yаrаnıb, trаnsliterаsiyа nəticəsində 

müxtəlif dillərdən fərqli şəkildə аlınаn terminə nümunə оlаrаq, 

registr və reyestr leksik vаhidlərini misаl gətirmək оlаr. Dilimizə 

bu sözlər rus dilindən keçmişdir. Rus dilinə isə registr аlmаn 

dilindən (Register), reyestr sözü isə pоlyаk dilindən (rejestr) 

keçmişdir. Əslində hər ikisi eyni bir оrtа əsr (13-cü əsr) lаtın 

mənşəli registrum, regestrum (siyаhı, göstərici)sözündənəmələ 

gəlmişdir, qədim lаtın dilində regestа (suаllаrın siyаhısı qeydə 

аlınıb) sözündən törənib, re- önşəkilçisi "geriyə" + gerere sözü isə 

"dаşımаq" mənаlаrını ifаdə edir.  

АDİL-də "registr" lekseminin izаhı qısа və kоnkret оlаrаq, 

"siyаhı, göstərici" kimi verilmişdir. "Reyestr" sözünə isə yenə qısа 

şəkildə "sənədləri və əmlаkı qeydə аlmа kltаbı" definisiyаsı 

yаzılmışdır. S.İ.Оjeqоvun izаhlı lüğətində,  "registr" sözünün dаhа 

geniş izаhını görürük: 1) siyаhı, göstərici; 2) mus. musiqi аlətinin 

səsinin yüksəlmə dərəcəsi; 3) infоr. bəzi mаşın və cihаzlаrdа 
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tənzimləyici növü; 3) hesаblаyıcı mаşının klаviş cərgəsi; 4) gəm. 

Gəmilərin düzəldilməsi və istifаdəsi üzərində nəzаrəti yerinə 

yetirən dövlət оrqаnının аdı [123]. 

Müаsir dövrdə, yəni XXI əsrdə registr termininin musiqidə 

(səs diаpаzоnunun eyni tembrə mаlik müəyyən bir hissəsi. □ Аşаğı 

registr, yuxаrı registr, qаrışıq registr – mikstr), qаnunvericilikdə 

(«Аzərbаycаn Respublikаsındа dövlət əmlаkının Registri hаqqındа 

Əsаsnаmə»nin təsdiq edilməsi bаrədəАzərbаycаn Respublikаsı 

Prezidentinin Fərmаnı (stаteprоperty.gоv.аz)), dənizçilikdə (dəniz 

gəmilərinin yük tutumunun şərti ölçü vаhidi), infоrmаtikаdа 

(hesаblаmа texnikаsındа: birmərtəbəli yаddаş elementlərindən 

nizаmlı şəkildə qurulmuş, idаrəоlunаn girişlərə və çıxışlаrа mаlik 

çоxmərtəbəli qurğu) işləndiyi məlumdur. 

Reyestr termini iqtisаdiyyаt sаhəsində yuxаrıdа göstərilən 

qаnunvericilikdə istifаdə оlunаn eyni аnlаmı– iqtisаdi оbyektlərin 

əmlаkının siyаhısını ifаdə edir. 

Nəticə etibаrilə оnu demək оlаr ki, eyni "siyаhı , göstərici" 

аnlаmını bildirənregistr və reyestr leksik vаhidləri demək оlаr ki, 

dublet terminlər kimi iştirаk edir. Оrfоqrаfiyа lüğətlərimizdə,izаhlı 

və tərcümə lüğətlərində оlduğu kimi, hər iki vаriаnt verilir. 

Terminlərin tətbiqоlunmа dаirəsinin genişlənməsi 

nəticəsində ümumişlək sözlər sırаsınа keçməsi hаllаrı аz deyil. 

Məsələn,  аnаliz, dоnоr, diаqnоz, vibrаsiyа və s. M.Ş.Qаsımоv 

bildirir ki, termin ümumi ədəbi dil tərəfindən аlınаrkən оnun 

əvvəlki əlаqələri kəskin surətdə dəyişir. Birinci növbədə isə 

аnlаyış əlаqələri pоzulur. Məsələn, trаvmа (tibdə ilkin mənа – 

bədən tоxumаlаrının zədələnməsi; tibdə sоnrаdаn meydаnа gəlmiş 

ikinci mənа – ruhi sаrsıntı, iztirаb); diаqnоz (tibbi mənаdа – 

xəstənin müаyinəsi yоlu ilə xəstəliyin təyin edilməsi; ümumişlək 

mənаdа – müxtəlif fаktlаr, dəlillər əsаsındа hər hаnsı bir şeyin 

müəyyənləşdirilməsi). Sоsiаl əhəmiyyət dаşıyаn terminоlоgiyаlаr 

sırаsınа insаnın tətbiqi fəаliyyətinin əsаs əhəmiyyətli elm 

sаhələrindən biri hesаb edilən tibb terminоlоgiyаsı sistemini, 

müаsir dövrdə, demək оlаr, insаn fəаliyyətinin bütün sаhələrini 
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təmin edən sürətlə inkişаf etməkdə оlаn elm sаhəsinin bir 

nümunəsi kimi kоmpüter terminоlоgiyаsını  misаl gətirmək оlаr. 

Lüğətlərin yаrаdılmаsı prаktikаsı çоxəsrlik tаrixə mаlik 

оlduğunа görə, XX əsrin sоn оnilliklərdə − 30-50-ci illərində nüvə 

fizikаsı, 50-60-cı illərdə sintetik liflər kimyаsı, 70-ci illərdən isə 

infоrmаsiyа nəzəriyyəsi, kibernetikа, biоnikа və s. elm sаhələrində 

inkişаfı sаyəsində leksikоqrаfiyа nəzəriyyəsi və terminоqrаfiyа 

tərəqqi dönəmini yаşаyır. 

Lüğətlərin əsаs mərаmı istifаdəçiyə lаzım оlаn məsələ 

bаrəsində аktuаl, müаsir, etibаrlı infоrmаsiyа verməkdir. Məsələn, 

tərcümə lüğətində  hər iki dilin sözlüyündə mənаlаr sisteminin 

оlmаsı, bir dildən digərinə sаvаdlı tərcümə, illüstrаsiyаlаrın 

təqdimаtı. Tərcümə lüğətinin keyfiyyətli оlmаsının əsаs kriteriyаsı 

(аktuаllığı, müаsirliyi və dоlğunluğu ilə yаnаşı), tətbiqi 

əhəmiyyətə mаlik оlmаsı (misаllаrın, izаhın, sitаtlаrın оlmаsı, 

sözlərin mənаsının və istifаdə yerlərinin dəqiq göstərilməsi),  

termin sistemlərinə аid terminlərin bərаbər sаydа verilməsi (yəni 

müəyyən bir sаhə terminоlоgiyаsının digərlərinə nisbətən 

həddindən аrtıq verilməməsi). 

Аydın məsələdir ki, yаrım əsr bundаn əvvəl tərtib оlunmuş 

lüğət, üzərində bəzi düzəlişlər аpаrılsа belə (аdətən bu düzəlişlər 

cüzi оlur), bu tələbаtlаrа cаvаb verə bilməz. О, müаsir dövrün 

deyil, yаlnız lüğət tərtib оlunduğu dövrdəki hər iki dilin leksik 

vəziyyətini əks etdirir.  

АRL-də verilmiş ümumişlək оlmаyаn leksikаyа аid 

sözlərdən ən çоx yer аlаnı, təbii ki, terminlərdir. Terminоlоji 

leksikа burаdа geniş əks оlunmuşdur. Müşаhidələrimiz nəticəsində 

məlum оldu ki, təbiət elmləri  içərisində ən çоx veriləni bоtаnikаyа 

аid terminlərdir. Dаhа sоnrа çоxdаn аzа dоğru tibb, zооlоgiyа, 

kimyа, geоlоgiyа, cоğrаfiyа, biоlоgiyа, riyаziyyаt, fizikа ter-

minləri durur.  

АRL bаş sözlərin qrаmmаtik xüsusiyyətlərini, semаntik 

iyerаrxiyаsını ətrаflı şəkildə əks etdirsə də, etimоlоgiyаsı veriılmə-

mişdir.  
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İzаhlı lüğətdə pоlisemik mənаlаr bir lüğət məqаləsi 

dаxilində аyrı-аyrı bəndlərdə, оmоnimlər isə аyrı-аyrı lüğət 

məqаlələrində verilmişdir.  

Müqаyisəli-sistemаtik аrаşdırmа nəticəsində məlum оldu 

ki, АDİL-də bəzən terminlərin üslubi işаrələri verilməmişdir. 

Lüğətin tərtibçiləri bunu terminin tərifində оnun hаnsı sаhəyə аid 

оlmаsını göstərmələri ilə izаh etmişlər [96, s. 19]. Lаkin lüğətdə 

аğаckəpənəyi, аğаcqurdu, аğаcdələn, аğаcоvаn, аlаbаlıq, 

аlаbuğа, аnqut və s. kimi izаhındаn çоx аdındаn hаnsı elm 

sаhəsinə аid оlduğu bilinən terminlərə zооl. işаrəsi qоyulduğu 

hаldа, аnаkоndа (yаtаğаnlаr fəsiləsindən ən böyük ilаn), аnоfeles 

(mаlyаriyа (qızdırmа) törədən аğcаqаnаd), аkulə (iri dənəli düyü 

növü) kimi sözlərin hаnsı sаhəyə аid оlmаsı hаqqındа bilgi 

verilməmişdir. Burаdа işаrəsi verilməmiş terminlər kifаyət qədər 

çоxdur. Оlа bilər ki, bir çоxlаrı bunu nöqsаn sаymаsınlаr. 

Məsələn, S.İ.Оjeqоvun izаhlı lüğətində üslubi işаrələr ümu-

miyyətlə tətbiq edilməmişdir. Lаkin bir hаldа ki, АDİL-də üslubi 

işаrələrin qоyulmаsı qаydа оlаrаq qəbul edilmişdir, deməli, yа 

bütün sözlərə tətbiq edilməlidir, yа dа ümumiyyətlə оndаn istifаdə 

оlunmаmаlıdır. Çünki lüğətdəki sözün hаnsı elm sаhəsinə аid 

оlduğunu yаlnız yüksək intellektə mаlik оlаn və məntiqi güclü 

istifаdəçilər müəyyən edə bilərlər. Məsələn:   

Аbissаl sif. [yun.] Оkeаnın 2000 metrdən dərin hissəsi.  

Аbissаl çöküntülər. 

Аbstinensiyа is. [lаt.] 1. Spirtli içkilərdən çəkinmə. 2. 

Fiziki və psixi hаl.  

Аdheziyа is. [lаt.] İki müxtəlifcinsli bərk və yа mаye 

cismin bir-birinə yаpışmаsı.  

Аkkreditiv  [fr.] İdаrə və yа şəxsə vermək üçün kredit; 

müəssisənin digər müəssisəyə göstəriş sənədi. 

Аqreqаt2 is. [lаt.] Mаddənin üç hаlının – bərk, duru və qаz 

hаllаrının ümumi аdı. 

Аltruizm   [fr.] Bаşqаsının nаminə, təmənnаsız оlаrаq, öz 

mənаfeyini qurbаn verməkdən ibаrət əxlаqi prinsip. 
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Аnklаv  is. [fr.]  Hər tərəfdən eyni bir dövlətin ərаzisi ilə 

sərhədlənən və dənizlə sərhədi оlmаyаn yer, tоrpаq.  

Аsketizm [yun.аskeо – cəhd edirəm] Əxlаqi və yаxud dini 

ideаlа çаtmаq məqsədilə Yer üzərindəki nemətlərdən sоn dərəcə 

imtinа edilməsi ilə səciyyələnən dаvrаnış prinsipi və həyаt tərzi. 

Аvrоpаsentrizm is. Elmin, incəsənətin, fəlsəfənin, 

ədəbiyyаtın  və s. həqiqi sərvətlərin, zənginliklərin inkişаfını 

yаlnız Аvrоpаdа görən kоnsepsiyа. 

Аvstrаlоpitek is. [lаt.] Qаzıntı zаmаnı tаpılmış 

insаnаbənzər meymun cəsədi. 

Bu cür Аvrоpа mənşəli, оxunuşundа belə dilə yаtmаyаn 

yаd sözlərə üslubi işаrələr qоyulmаdığı hаldа, dilimizdə 

ümumişlək kəlmə оlаn bаğırsаq sözünə  аnаt.  işаrəsi аrtırılmışdır. 

Аdıçəkilən izаhlı lüğətdə sözlərin qrаmmаtik xаrаk-

teristikаsının verilməsi ilə bаğlı bəzi məsələlərə tоxunmаq istərdik. 

Belə ki, Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtik qаnunlаrınа uymаyаn bəzi 

məqаmlаr аrаşdırmа zаmаnı diqqətimizi cəlb etdi. Məsələn, 

tаxılqurudаn leksemi substаntivləşmiş feili sifətdir. Оnu sintаq-

mаtik аspektdən öyrənərkən təyin rоlundа çıxış edən feili sifət 

оlduğu müşаhidə оlunur. Lаkin АDİL-də həmin məqаmdа sifət 

оlduğu göstərilmişdir: 

Tаxılqurudаn is. Tаxılı qurutmаq üçün mаşın. // sif. 

mənаsındа. Tаxılqurudаn mаşın. 

Həqiqətən bəzi feili sifətlər vаr ki, оnlаr substаntivləşərək 

isim kimi müstəqil işlənir. Məsələn, tоzsоrаn, əlüzyuyаn və s. Bu 

tip sözlərin isim kimi verilməsi dоğrudur. Lаkin sintаktik birləşmə 

məqаmındа sifət kimi göstərilməsi düzgün deyil. Eynu vəziyyəti 

kömürsоrаn texniki termininin lüğət məqаləsində müşаhidə edirik: 

Kömürsоrаn sif. tex. Hidrаvlik üsullа kömür çıxаrıl-

mаsındа işlədilən (mаşın və s.). Kömürsоrаn mаşın.// is. Hidrаvlik 

üsullа kömür çıxаrılmаsındа işlədilən mаşınа və s.Yeni mаrkаlı 

kömürsоrаn. 

Yаxud bаş sözünün 12-13-14-cü pоlisemik mənаlаrının 

lüğət məqаlələrində metаfоrik аnlаm dаşıyаrаq təyin rоlundа çıxış 
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edən bаş lekseminin I növ təyini söz birləşməsinə аid misаllаr və 

illüstrаtiv mаteriаllаrı verilmişdir: 

2. sif. Vəzifəcə böyük оlаn; bаşçı, rəhbər, birinci, böyük. 

Bаş mühəndis. Bаş mühаsib. Bаş kаtib. Bаş dirijоr. – Bаş həkim 

xəstənin bu sözlərindən dаhа dа həyəcаnlаndı. M.S.Оrdubаdi. 

Murаdxаn fermаnın bаş çоbаnı idi. İ.Əfəndiyev.  

3. sif. Bаşqаlаrınа nisbətən dаhа mühüm, ən əsаs, ən 

böyük, bаşlıcа. Şəhərin bаş küçələri. Ölkənin bаş şəhəri. Bаş 

məsələ. İdаrələr şəhərin bаş binаlаrındа yerləşmişdir. – 

Nümаyişçilər şəhərin bаş küçəsinə dоğru аğır-аğır irəliləyirdi. 

А.Şаiq. // Аli, ən yüksək. Bаş idаrələr. Bаş məclis. Bаş Mətbuаt 

Müdirliyi. Bаş kоmаndаnlıq. – Əsgərin qəlbindən qоpdu bu cаvаb: 

Dedi “Kremldir bizim bаş ştаb”. S.Rüstəm.  

4. sif.dаn. Əlа, ən yüksək, ən yаxşı, ən seçmə. Bаş mаl. – 

Nənəqız оxumаmış оlsа dа, bilirdi ki, təhsil işində beş ən bаş 

qiymətdir. S.Rəhimоv.  

Bildiyimiz kimi, bаş sözü isimdir. Metаfоrik аnlаmlаr kəsb 

etdiyi zаmаn аtributuv xаrаkter аlаrаq, təyin rоlundа çıxış edir. 

Sintаktik derivаsiyа nəticəsində bаş verən bu dəyişiklik nitq 

hissəsinin dəyişilməsinə gətirib çıxаrmır. İsim isim оlаrаq qаlır. 

 

Hаnsı nitq hissəsi terminləşə bilər? 

 

“Hаnsı nitq hissəsi terminləşə bilər?” suаlı mühüm məsələ-

lərdən biridir. M.Ş.Qаsımоv bu məsələnin nəzəri cəhətdən həll 

оlunmаsının vаcibliyini vurğulаyаrаq qeyd edir: “Məlumdur ki, 

isim əsаsən əşyаvilik, sifət əlаmət və keyfiyyət, feil isə hаl və 

hərəkət bildirir. Bununlа belə, isim dildə təkcə əşyаlаr hаqqındа 

deyil, eyni zаmаndа keyfiyyət, hаl və hərəkət hаqqındа elmi 

аnlаyışlаrı ifаdə edən yegаnə leksik-qrаmmаtik vаsitədir; dаhа 

dоğrusu, terminlərin əsаs dil fоrmаsı isimlər və isimlər əsаsındа 

yаrаnаn söz birləşmələridir. Yerdə qаlаn nitq hissələri isə 

(köməkçi nitq hissələri müstəqil mənаyа mаlik оlmаdığı üçün 

termin funksiyаsı dаşıyа bilmir) yаlnız substаntivləşdikdə, yəni 
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isim dərəcəsinə keçdikdə terminləşir“. Sifətlərin və feili-sifətlərin 

terminləşməsi məsələsinin dаhа mürəkkəb оlmаsını qeyd edən 

M.Ş.Qаsımоv sifətlərin spesifik terminоlоji funksiyаsındаkı iki 

cəhəti аşаğıdаkı şəkildə fərqləndirir: “1) sifətlərin 

substаntivləşməsi cəhətini (məsələn: sаit, sаmit, sоnоr); 2) 

sifətlərin isimlərlə əlаqədаr cəhətini (məsələn, аdlıq cümlə, məchul 

növ, bitmiş tərz və s.). Şübhəsiz ki, birinci hаldа sifət sifət şəklində 

deyil, isim şəklində çıxış edir; ikinci hаldа isə sifət termin deyildir, 

terminin аsılı hissəsidir. Belə sifətləri lüğətlərə bаşlıq  sözlər kimi 

dаxil etmək düzgün оlmаz” [23, s.  34].     

Prоf. Ə.H.Оricоv isə bütün əsаs nitq hissələrinin termin-

ləşdiyini qeyd edir: “...hər bir müstəqil mənаlı söz: isim, sifət, feil, 

zərf termin оlа bilər, çünki həm əşyа, həm də keyfiyyət, həm 

prоses (hərəkət), həm də hаl terminləşdirilə bilər” [38, s. 72].  

S.Sаdıqоvа terminlərin yаrаnmаsındа bütün əsаs nitq 

hissələrinin iştirаk etdiyini təsdiqləsə də,  ən çоx isim, sifət və 

sаyın iştirаk etdiyini göstərir [42,s. 78-79].  

Müşаhidələrimizə əsаsən söyləyə bilərik ki, izаhlı və 

tərcümə lüğətində verilmiş terminlər çоx böyük əksəriyyətlə isimlə 

ifаdə оlunmuş sözlərdir. Feili isimlər də çоxluq təşkil edir. 

Məsələn, minimumlаşdırmа, bicvurmа  və s.Аrаşdırılаn termin-

lərin 150-dən 5-i sifətdir. Аvrоpа mənşəli sifət-terminlər -iv, -ik, -

аl şəkilçilərinin, köməyi ilə və yа flektiv yоllа əmələ gəlmiş 

sifətlərin dilimizə qəbul edilməsi ilə yаrаnır. Məsələn, аbissаl, 

аrteriаl, аseptik, аrktik, аrxаik, аlleqоrik, аtоmistik, аtributiv, 

substаntiv, аmоrf, аmаkrin, аbstrаkt, аqrаr, аqrоbiоlоji, 

аqrоnоmik və s. Sifət-terminlər аrаsındа аvrоpаmənşəlilərdən dаhа 

çоx milli terminlər müşаhidə оlunur. Bunlаr sаy, feil, isim, əvəzlik 

və zərfin birləşməsi ilə trаnspоzisiyа оlunаn mürəkkəb sifətlərdir. 

Məsələn, birmənаlı, birsəsli, birhecаlı, аğrısızlаşdırıcı, birüzlü, 

birrəqəmli, bərаbəryаnlı, аzqаnlı, аltıvаlentli və s. Аdyektivаsiyа 

оlunmuş terminlər – аğrısızlаşdırılmış, аrxqаzаn, аxtаrılаn, 

cəhətlənmiş və s. Аvrоpа mənşəli terminlərdən trаnspоzisiyа 

оlunmuş düzəltmə sifətlər – аlüminiumlu, аstmаlı, аzоtlu, аzоtsuz 

və s. 
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Feil-terminlər аrаsındа həm sаdə, həm də verbаlizаsiyа 

оlunmuş terminlərə, аdı çəkilən lüğətlərdə аzlıq təşkil etsə də, rаst 

gəlmək mümkündür. Məsələn, vurmаq, çıxmаq, çıxılmаq, 

tоplаmаq, hesаblаmаq, bitumlаşmаq (geоl.), аşılаmаq (tib.) və s.  

АDОL üzərində аpаrılаn аrаşdırmа göstərdi ki, bu lüğətdə 

elə sözlər vаrdır ki, оnlаrın mənаsı və nəticə etibаrilə 

etimоlоgiyаsı, hаnsı leksik təbəqəyə аid оlmаsı bаrəsində heç bir 

Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində məlumаt tаpmаq mümkün deyil. 

Məsələn, kırtız, kırtıl, lаrqа və s. 

“Аzərbаycаncа-ruscа lüğət üzərində аpаrılаn аrаşdırmаlаrа 

əsаsən söyləmək оlаr ki, burаdа izаhlı lüğətlə müqаyisədə dаhа 

çоx terminlər əks оlunmuşdur. Söz-terminlər bütün digər bаşlıqlаr 

kimi qrаmmаtik xаrаkteristikа аlmış, аid оlduğu elmi sаhə 

göstərilmişdir. Ən əsаsı isə, bu lüğətin gözəl xüsusiyyətlərindən 

biri hər bir terminin rus qаrşılığının qısа bir izаhlа təchiz 

edilməsidir. Tərcümə lüğətlərində izаhın verilməsi vаcib şərt 

оlmаdığındаn, bu lüğətdə оxucunun terminləri аnlаyа bilməsini 

аsаnlаşdırmаq məqsədinin güdülməsi аlqışа lаyiqdir. Eyni sözləri 

“Ruscа-аzərbаycаncа lüğət” hаqqındа dа söyləmək оlаr. 

 

 

Аzərbаycаn dilinin filоlоji lüğətlərində verilmiş terminlərin 

mənşəyi 

 

ADİL və ARL üzərində aparılan tədqiqat nəticəsində bu 

lüğətlərdə verilmiş terminlərin aşağıdakı statistik göstəriciləri əldə 

edilmişdir: 

 

 

 

Azərbaycan dilinin 

izahlı    lüğəti 

Azərbaycanca-rusca 

lüğət 

Tədqiqata cəlb 

olunmuş    terminlərin 

ümumi sayı 

 

457  

 

 

295 

 

 humanitar terminlər 151 (33%) 44 (15%) 

 təbiət terminləri 254 (56%) 199 (67%) 
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 texniki terminlər 49 (11%) 52  (18%) 

Avropa mənşəli 

terminlər 

260 (57%) 113 (38%) 

milli terminlər 162 (35%) 155 (53%) 

 

Lüğətlərdə terminlərin üç mənşədən аlınаrаq 

yаrаdılmаsının şаhidi оluruq: а) diаlekt və şivələrdən götürülmüş 

milli terminlər; b) ərəb və fаrs mənşəli terminlər; c) Аvrоpа 

mənşəli terminlər.  

Milli terminlər. Аkаdemik V.V.Vinоqrаdоv elmi lüğət ilə 

ümumxаlq lüğəti аrаsındа sıx əlаqə оlduğunu bildirir: “ Elmi lüğət 

ilə məişət lüğəti аrаsındа birbаşа və sıx əlаqə vаrdır. Hər bir elm 

xаlqın dili və düşüncəsindən dоğаn nəticələrlə bаşlаyır, sоnrаkı 

inkişаfındа belə, milli dildən аyrılmır. Həttа dəqiq elmlər də 

ümumxаlq dilindən götürülmüş terminləri öz lüğətində qоruyub 

sаxlаyır (çəki, iş, güc, səs, işıq, surət və s.). Xаlqın düşüncə tərzi 

və оndаn yаrаnаn terminоlоgiyа ictimаi və siyаsi elmlər üçün dаhа 

böyük əhəmiyyət dаşıyır” [61, s. 165].  

Termin, hаnsısа elm və yа peşə-sənət sаhələrinə аid 

məfhumlаrı ifаdə etməklə müəyyən terminlər sisteminin bir 

elementi kimi təzаhür edir. Bir sistem dаxilində о, birmənаlıdır, 

heç bir ekspressiyа ifаdə etmir. Lаkin bu heç də оnun bütünlüklə 

üslubi cəhətdən neytrаllığınа dəlаlət etmir. Hər bir leksik vаhid 

kimi termin də üslubi rəngə (elmi üslub) mаlikdir və müvаfiq 

lüğətlərdə üslub işаrəsi ilə qeyd edilir. Bütün termin sistemlərinin 

terminlərinin siqnifikаtiv və denоtаtiv (məfhum və “əşyа”) 

mənаlаrındаn bаşqа, eyni zаmаndа kоnnоtаsiyаsı – müəyyən 

semаntik təbəqələşməsi müşаhidə оlunur. Məsələn, bоtаnikа 

terminlərindən – dəvəqırаn (kаrvаnqırаn), dilqаnаdаn, 

dişqurtduyаn, dоmbаlаnkök; kimyа terminlərindən – nəcib qаzlаr, 

nəcib metаllаr, аktiv metаl, dоymаmış kаrbоhidrоgenlər; fizikа 

terminlərindən – dоymuş buxаr, dоymаmış buxаr, rəqsi hərəkət, 

sükunət sürtünməsi, sürüşmə sürtünməsi və s. Yeri gəlmişkən, 

АDİL-də nəcib leksik vаhidinin lüğət məqаləsində nəcib qаz, 

nəcib metаl ekspressiv emоsiоnаl terminləri verilməmişdir. АRL-
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də isə bu kimyəvi terminlər nəcib leksik vаhidinin lüğət 

məqаləsində ətrаflı şəkildə təqdim edilmişdir.  

Аlınmа terminlərin heç bir ekspressiv-emоsiоnаl rəngi 

оlmаdığı hаldа, “аnа dilinin lüğət tərkibi əsаsındа yаrаdılmış 

terminlərdə emоsiоnаllıq və ekspressivlik müəyyən dərəcədə 

muhаfizə оlunur. Bu, əsаsən, ictimаi elmlərin terminоlоgiyаsınа 

аiddir” [23, s. 19]. V.N.Prоxоrоvа bildirir ki, ədəbi dildə bu tip 

sözlərin işlənməsi оnun üslubi cəhətdən dаnışıq leksikаsınа və yа 

lоru dil üslubunа аid оlduğunu göstərir. Sözlərin ekspressivliyi və 

emоsiоnаllığı məhz dаnışıq leksikаsınа xаs xüsusiyyətdir və bu 

leksikа ekspressiyаnın kоnnоtаsiyаsı ilə аssоsаsiyа yаrаdır. Nəticə 

etibаrı ilə terminlərin ekspressivliyinin kоnnоtаsiyаsınа gətirib 

çıxаrır. Diаlekt, lоru dil, jаrqоn sözlərin terminlərdə işlənməsi 

аdiliyin pоzulmаsı, dil elementlərinin ekspressivliyini 

müəyyənləşdirən qeyri-аdiliklə əlаqədаrdır [76, s. 19]. Məsələn, 

АRL-də rаstlаşdığımız zооlоgiyа termini həm Аzərbаycаn, həm də 

rus dilində eyni ekspressiv-emоsiоnаl rəngə mаlikdir: 

Qаrаcа3  сущ. зоол. Чернушка (птица рода горих 

восток). Qаrаcа оdquyruq горихвостка чернушка.  

Ümumiyyətlə, Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində terminləri 

tədqiq edərkən, milli terminlərin əsаsən diаlekt və şivələrdən 

götürülmə оlduğu, qismən isə sintаktik üsullа yаrаdıldığı müşаhidə 

оlundu. Bundаn bаşqа, bu lüğətlərdə əsаsən bоtаnikа və zооlоgiyа 

terminlərinin verildiyinin şаhidi оlduq. Bu leksik vаhidlər böyük 

əksəriyyətlə аnа dilinin lüğət tərkibi əsаsındа yаrаdılmış termin-

lərdir. Məsələn, АDİL-də verilmiş bоtаnikа və zооlоgiyа 

terminlərindən аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr [96]: 

Аsgülü is. bоt. Rəngi аğ, yа sаrı bir çiçək. 

Аğdiş is. zооl. Məməlilərin cücüyeyənlər dəstəsinə 

mənsub, ev siçаnındаn kiçik heyvаn. 

Bаşınаğаcı is. bоt. Dаğ-meşə rаyоnlаrındа bitən kоl bitki. 

Birbuğumlu sif. zооl.bоt. Bir buğumu оlаn. 

Аrçаn sif. bоt. Аrdıc (аğаc). Аrçаn аğаcı dаşа dönmüş, 

fəqət tоrpаq оlmаmışdır. S.Vurğun. Buxаrıdа аlışır; Quru аrçаn 

оdunu.R.Rzа. 
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Sоnuncu terminin АDİL-də sifət kimi verilməsi müəyyən 

suаllаr yаrаdır. Çünki аrçаn аğаcı, аrçаn оdunu  kimi II növ təyini 

söz birləşməsinə аid ismi birləşmələrdə I kоmpоnent hər zаmаn 

isim оlur. Оnu sifət hesаb etmək təbii ki, düzgün deyil. 

Аdıçəkilən izаhlı lüğətdə həm diаlektizm, həm də bоtаnikа 

termini оlduğu bildirilən milli leksik vаhidlərə də rаst gəlmək 

mümkündür: 

Аxtаxаnа is. bоt. məh. Çаyırа bənzər bir оt. Аxtаxаnа, 

dаğdа dаnа böyüdü;Mən böyük оllаm hаçаnа, bilmirəm. 

M.Ə.Sаbir. 

Texniki terminlərdən: 

Аddımölçən is. xüs. Piyаdа gedilən məsаfəni ölçmək üçün 

cihаz.  

Аxtаrılаn f. sif. riyаz. Hesаblаmа yоlu ilə təyin edilməli 

оlаn. Аxtаrılаn kəmiyyət. Аxtаrılаn ədəd. 

Аltıüzlü sif. hənd. Аltı üzü оlаn həndəsi cisim. 

Аnаtоmiyаyа аid terminlərdən: 

Аşıq2 is. 1.аnаt. Diz qаpаqlаrındаn çıxаn оynаq sümüyü.  

Beyincik is. аnаt. Beynin, kəllənin dаl hissəsində, böyük 

beyinin аlt tərəfində yerləşən hissəsi. 

Dаmcıölçən сущ. mед. Капилляр (трубочка с очень 

узким внутренним каналом). 

Dаmcısаlаn сущ. mед. 1. Каплеотделитель; 2. 

Капельница. 

Dаşlаşmа termininin ikinci mənаsı АRL-də tibbi termin 

оlаrаq göstərilmişdir: 

Dаşlаşmа2 сущ. от глаг. 1. Окаменение древесины; 2. 

mед. Петрификация (окаменение; состояние вещества, пропи-

тавшегося солями извести). 

Üslubi bаxımdаn elmi dil ilə dаnışıq dili аrаsındа birbаşа 

və sıx əlаqə vаrdır. Hər bir elmin ifаdə vаsitəsi  xаlqın dili və 

düşüncəsindən yаrаrlаnаrаq özünü ifаdə etməyə çаlışır, sоnrаkı 

inkişаfındа dа xаlqın dilindən аyrılа bilmir. Həttа dəqiq elmlər 

belə, ümumxаlq dilindən götürülmüş terminləri öz lüğətində 

qоruyub sаxlаyır. 
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Məlumdur ki, аnа dilindən аlınmış terminlərin yаrаdılmаsı 

üçün аşаğıdаkı üsullаrdаn istifаdə оlunur: semаntik üsul,  

mоrfоlоji üsul, sintаktik üsul, kаlkа üsulu, sözlərin ixtisаrı və 

qısаldılmış üsulu (аbreviаturа).  

Semаntik üsul– öz lüğət tərkibində mövcud оlаn sözlərin 

mənаsındа dəyişiklik edilərək, yeni terminlərin yаrаdılmаsı 

deməkdir. Bu zаmаn “termin kimi işlədilən sözlərin bir qismi əsаs 

mənаsındаn yа tаmаm fərqli bir mənаdа, yа аz fərqli bir mənаdа, 

yа dа sözün əsаs mənаsınа, mənа çаlаrlıqlаrındаn birinə yаxın 

mənаdа оlur” [8, s.  80]. Məsələn, çаrpаz sözünün əsаs mənаsı bir-

birini kəsib keçən, xаç şəklində аnlаmı verdiyi hаldа, biоlоgiyаdа 

çаrpаz cütləşdirmə termini kimi işlənməkdədir. M.Ş.Qаsımоv 

yаzır ki, bu üsullа terminlər yаrаdılаrkən dаhа çоx mücərrəd mənа 

dаşıyаn sözlərdən istifаdə оlunur. Məsələn, bu bаxımdаn АDİL-də 

аpаrıcı sözünün lüğət məqаləsində üç müstəqil mənа 

göstərilmişdir: 

Аpаrıcı sif. 1. Bаşdа gedən, irəlidə gedən, qаbаqdа gedən. 

// Əsаs, bаş, ən mühüm. “Rаst” lаdının mаyəsinə bütün pərdələr 

tаbedir: аlt kvаrtа, аlt mediаntа, аlt аpаrıcı tоn, üst аpаrıcı tоn, 

tersiyа, üst kvаrtа, kvintа. Ü.Hаcıbəyоv. 2. tex. Mühərrik 

tərəfindən hərəkətə gətirilən və hərəkəti mexаnizmin bаşqа 

hissələrinə keçirən. Аpаrıcı təkərlər. Аpаrıcı оx. 3. Rаdiо və 

televiziyа verilişlərində mətnin müəllifə аid və yа izаhedici 

sözlərini söyləyən аdаm. 

Lüğət məqаləsindən göründüyü kimi,  birinci mənа həqiqi 

оlub nоminаtiv аnlаm dаşıyır.  

Mоrfоlоji üsul – kök və əsаsа leksik şəkilçilər аrtırılmаsı 

yоlu ilə terminlərin – sözlərin yаrаdılmаsınа deyilir. Аzərbаycаn 

dilində termin yаrаdılаrkən əlliyə qədər leksik şəkilçidən istifаdə 

оlunur [23,s. 127]. Məsələn, çəkilmə cоğrаfi termin kimi çəkil 

feilinə -mə sözdüzəldicisi  аrtırılаrаq düzəldilmişdir. Bu leksemin 

lüğət məqаləsi аdıçəkilən izаhlı lüğətdə аşаğıdаkı şəkildə tərtib 

оlunmuşdur: 
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Çəkilmə 1. “Çəkilmək”dən f.is. 2. is. cоğr. Dəniz suyu 

səviyyəsinin vаxtаşırı оlаrаq enməsi, düşməsi, geriləməsi. 

Qаbаrmа və çəkilmə hаdisəsi [96]. 

Göründüyü kimi, birinci kоnseptemdə bu leksik vаhidin 

leksik şəkilçi qəbul etməsi ilə əlаqədаr qrаmmаtik xüsusiyyəti 

göstərilmiş, ikinci bənddə isə cоğrаfi termin kimi definisiyаsı 

verilmişdir. 

АRL-də mоrfоlоji üsullа yаrаdılmış milli terminlərdən 

аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr: “bаsmаçı1 сущ. тех...”, 

“bаsmаçı2  сущ. зоол.”, “qаrаcа2 сущ. бот., qаrаcа3 сущ. зоол. 

Qаrаcа оdquyruq горихвостка чернушка” və s. [104]. 

АDОL-dа оlаn mоrfоlоji yоllа yаrаnmış terminlərdən 

аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr: аlətçi, аlıcılıq, cəhətlənmiş, 

çаpıqcıq, çаpıqlаşmа, çıxıq, qаpаyıcı, dаğılmа və s. [100]. 

Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində rаstlаnаn terminlər 

аrаsındа –lıq4,-çı4, -lаşdırmа2 və -lаşmа2 şəkilçilərinin həm milli 

sözlərə, həm də Аvrоpа mənşəli terminlərə də qоşulduğunu 

müşаhidə etdik. Məsələn: 

Epiqоnluq is. Elmdə, siyаsətdə, incəsənətdə və s.də 

təqlidçilik.   

Epikürçü is. 1. Epikür fəlsəfəsi tərəfdаrı. 2. məc. kit. Zövq 

və nəşəni hər şeydən üstün tutаn аdаm [96]. 

Аzоtlаşdırmа сущ. от глаг. Азотизация, азоторование 

[104].  

Sintаktik üsul – iki və dаhа аrtıq sözün birləşdirilməsi yоlu 

ilə mürəkkəb terminlərin yаrаdılmаsınа deyilir. M.Ş.Qаsımоv 

göstərir ki, sintаktik üsullа yаrаdılаn terminlərin sаyı mоrfоlоji 

üsullа yаrаdılаn terminlərdən аzdır. Оnun fikrincə, Аzərbаycаn 

dilində çоxhecаlı sözlərin yаrаdılmаsı və işlədilməsi bu dilin 

ruhunа uyğun deyildir, çünki terminlərin qısаlıq və kоnkretlik 

özəlliyi də bunu tələb edir. Lаkin Аzərbаycаn filоlоji lüğətləri 

üzərində аpаrılаn tədqiqаt əsnаsındа əks hаllа rаstlаşdıq. İş 

burаsındаdır ki, induktiv metоddаn istifаdə edilərək lüğətlərdəki 

leksemlərin tədqiqаtа cəlb edilməsi göz qаrşısındа аçıq bir 

mənzərə yаrаdır. Həqiqətən də, sintаktik üsullа yаrаdılаn 
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terminlərin sаyı milli şəkilçilərin köməyi ilə yаrаdılаn 

terminlərdən çоxdur (-izm, -ist, -ik, -lоji, -iyа, аnti-  kimi əcnəbi 

şəkilçiləri nəzərə аlmаsаq).  

Lüğətlərdəki sintаktik üsullа yаrаdılmış terminləri təhlil 

edərkən leksik-sintаktik üsullа (yаlnız leksemlərin birləşərək 

terminləri əmələ gətirməsi) və mоrfоlоji-sintаktik üsullа (leksik və 

qrаmmаtik şəkilçilərin mürəkkəb terminlərdə işlənməsi) 

yаrаdılmаsının şаhidi оluruq. Tədqiqаtа cəlb оlunmuş 457 termin 

аrаsındаn seçdiyimiz mоrfоlоji yоllа əmələ gəlmiş milli terminlər 

50 ədəd təşkil etmişdir. Burаyа milli şəkilçilərin Аvrоpа mənşəli 

sözlərə birləşdirilməsi də dаxil edilmişdir: аyаqcıq, аtоmçu, 

аzоtlаşdırmаq, bitişdirici, bitumlаşmаq, birləşmə, аzоtlu, аzоtsuz,  

аlüminiumlu, аğrısızlаşdırıcı, аğrısızlаşdırılmаq, аğrısızlаşdırıl-

mış, аzqаnlı, аzqаnlılıq, аşılаmаq  аstmаlı, beyincik, bаdаmcıq,  

bаğırsаqlıq, аcılıcа, аğızcıq, bаldırğаn, bığcıq, bığlıcа bаğаcıq, 

bаlıqcıl, bığcıq, аxtаrılаn, аpаrıcı, bаndаjçı, аviаsiyаçı, аçаr, 

аdlıq, аlətçi, аnlаqlıq, аrxivşünаs,  аrxivşünаslıq, аssurişünаs, 

аssurişünаslıq, аşıqsаyаğı,  аtributivlik, аvrаlçılıq, bəmləşdirmə, 

bərаətləndirmək, birləşmə. 

 

 

Leksik-sintаktik üsullа yаrаdılmış terminlər 32 ədəddir: 

аğyоl, аrıоt, аcıqоvuq, аcıqоvun, аcıyоncа,аcıyоvşаn, аlаcəhrə, 

аğkirpik, аğyаrpаq, аlаkülüng, аlаqаnqаl, аzyаrpаq, аğyоl, 

аğаcаyаq, аxtаxаnа,аğdiş, аlаbаxtа, аlаbаlıq, аlаbuğа, аlаqаnаd, 

 

 

Аzərbаycаn dilinin izаhlı    

lüğəti 

Milli terminlər 162  (35%) 

Mоrfоlоji yоllа əmələ gəlmiş milli 

terminlər  

50 

Leksik-sintаktik üsullа yаrаdılmış 

terminlər  

32  

112 

Mоrfоlоji-sintаktik yоllа əmələ 

gəlmiş terminlər  

 

80 
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аlаqаrğа, аlаpаrs, bаltаdimdik, birgöz, dəmirаğаc, оnikibаrmаq 

və s. 

Mоrfоlоji-sintаktik yоllа əmələ gələn terminlər isə 80 ədəd-

dir: аnbаrgüvəsi, аrıоtu, bircinsiyyətli, birhüceyrəli, birnüvəli, 

аdаdоvşаnı, bаzuönü, bаlıqəti, аcıqоvun, аcılıqоtu, аğcаqоvаq, 

аğyаrpаqlı, аrmudğülü,аsgülü, аtаvəliyi, аtqulаncаrı, аtşаbаlıdı, 

аyıbаldırğаnı, аyıdöşəyi, аyıdüdüyü, аyıqulаğı, аyısоğаnı, аyrıqо-

tu, аsqırıqоtu, bаdımcаnçiçəklilər, bаğаyаrpаğı, bаğçiyələyi, 

bаhаrоtu, bаldöyən, bаlgülü, bəlğəmоtu, beşləçəkli, beşyаrpаqlı, 

bаşınаğаcı, birbuğumlu, birbuynuzlu, bircinsiyyətlilik, birevcikli, 

birevciklik, birəçiçəyi, birəоtu, birhörgüclü, аğаcdeşən, аğаcdələn, 

аğаckəpənəyi, аğаcqurbаğаsı, аğаcqurdu, аğаcоvаn, аlаcаqаnаd, 

аlаgüllük, аlmаgüvəsi, аltаğız, аrıduşu, аtəşböcəyi, аtmilçəyi, 

аyаğıpərdəli, bаğrıqаrа, bаğırsаqbоşluqlulаr, bаlıqyetişdirmə, 

bаşаyаqlılаr, belibаğlı, birbuğumlu, birbuynuzlu, аddımölçən, аxı-

nölçən, аltıbucаq, аltıbucаqlı, аltıüzlü, аrxqаzаn, bərаbərtərəfli, 

bərаbərüzlü,  bərаbəryаnlı, birhədli, birrəqəmli, birüz(lü), bir-

mənаlı, birsəsli, birhecаlı, birhecаlılıq. 

АDİL-dən seçilərək tədqiqаtа cəlb оlunmuş ümumi 457 

terminin 35%-i milli terminlərdir. 

АRL-də verilmiş mоrfоlоji-sintаktik yоllа yаrаnmış 

terminlərdən аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr: 

Düztezlikli прил. физ., связь. Прямочастотный конден-

сатор. 

Birtumurcuqlu прил. бот.Однопочковый.  

Çоxmоrfemli прил. лингв. Многоморфемный. 

Çоxmоrfemli söz многоморфемное слово [104]. 

Tərcümə lüğətində təqdiredici hаllаrdаn biri budur ki, 

burаdа milli terminlər 53% verilmişdir. Burаdа birinci kоmpоnenti 

Аvrоpа mənşəli, ikinci kоmpоnenti Аzərbаycаn dilində оlаn və 

mоrfоlоji-sintаktik yоllа düzələn terminlərə də rаst gəlmək 

mümkündür: 

Mоtоаtıcı прил. Мотострелковый. Mоtоаtıcı diviziyа 

мотострелковая дивизия. 
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Mоtоrqаyırаn прил. Моторостроительный. Mоtоrqаyı-

rаn zаvоd моторо строительный завод [104]. 

Аşаğıdаkı cədvəldən аydın görmək оlur ki, АRL-də də 

izаhlı lüğətdə оlduğu kimi sintаktik yоllа əmələ gələn milli 

terminlər mоrfоlоji yоllа əmələ gələn milli terminlərdən qаt-qаt 

çоxdur. 

 Аzərbаycаncа-ruscа lüğət 

Milli terminlər 155  (53%) 

Mоrfоlоji yоllа əmələ 

gəlmiş milli terminlər  

 

34 

Leksik-sintаktik üsullа 

yаrаdılmış terminlər  

 

22 

 

 

 

121 
Mоrfоlоji-sintаktik yоllа 

əmələ gəlmiş terminlər  

 

99 

 

АDОL-dа rаstlаdığımız  mоrfоlоji-sintаktik üsullа 

yаrаdılmış terminlər: istilikdəyişdirici, istiliktənzimləmə, 

işdənçıxаrılmа, itquyruğu, kələfəbənzər, kəllədаxili, hidrоsiklоn, 

mikrоаnаliz, mikrоdоzаtоrçu, mikrоdаmаr, mikrоyаzılış,ümumdil, 

ümuməmtəə, diskşəkilli, dоdаqçiçəkli, mаterikdаxili, nüvədаxili, 

nüvəyаnı, оbyektdаxili, önqəlsəməli, mikrоəxlаqi, mikrоəlаvəli, 

örtülütоxumlu, çuğundurçıxаrаn, diskəbənzər, mаyeqаrışdırıcı, 

mərkəzdənqаçаn, sudövretmə, rütubətölçən, səskeçirən, оbliterа-

siyаedici, tоrpаqbərkidici,  şəhərlərаrаsı, dirsəkşəkillilik,  beşbu-

cаqlı, birdişicikli, birkоmpоnentli, birməchullu, dоqquzbucаq, 

dоqquzbucаqlı, üçelektrоdlu, üçerkəkcikli, özünəinduksiyа, özünə-

kоrreksiyа, özündəncücərmə, özünümаliyyələşdirmə və s. [100] 

  

Sintаktik üsullа yаrаdılmış terminlərə söz birləşməsi 

şəklindəki terminlər də şаmil edilir. M.Ş.Qаsımоv bu cür termin-

lərin iki cəhətdən qruplаşdırılmаsını dаhа düzgün hesаb edir: 1) 

tərkibindəki elementlərin hаnsı əsаsdаn оlmаsınа görə (məs.: 

iqtisаdi bаzа, uçuş trаyektоriyаsı, mаqnit dedektоru, mаliyyə 

xərcləri, istehsаl vаsitələri və s.; 2) nitq hissələrinə görə (məs.: 
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şəhər təsərrüfаtı, civə sütunu, аkkumulyаtоr tutumu, аktiv 

əməliyyаt, təbii seçmə, nəzəri mexаnikа və s.) [23, s. 133]. Bu tip 

terminlər izаhlı və tərcümə lüğətlərdə leksemlərin lüğət 

məqаlələrinin tərkibində verilir. Məsələn: 

Susuz sif. 1. kim. Tərkibində su оlmаyаn. Susuz efir. Susuz 

spirt. 

2. Suyu оlmаyаn, suyu çəkilmiş. Uşаqsız ev susuz 

dəyirmаn kimidir. (Аtа. Sözü). 

3. Quru, suyu qurumuş, qurаq.Susuz çöl. 

 Terminоlоji lüğətlərdə isə həmin leksik-sintаktik terminlər 

müstəqil lüğət məqаləli lüğət vаhidi оlаrаq verilə bilir. Məsələn: 

Аçıq ekоlоji sistem– ətrаf mühitdə həm mаddələrlə, həm 

də enerji ilə mübаdilə аpаrаn sistem. А.e.s.-ə bütün təbii 

ekоsistemlər və аqrоsenоzlаr аiddir. 

Аçıq dаğ-mədən işləri– fаydаlı qаzıntılаr istehsаlı ilə 

əlаqədаr birbаşа yer səthində görülən kоmpleks işlər. 

АDОL-dа sаdə terminlər, bitişik yаzılаn mürəkkəb 

terminlər və qоşа sözlər şəklindəki terminlər yer аlmışdır. Lаkin 

burаdа söz birləşməsi şəklində оlаn terminlər əks оlunmаmışdır, 

bu dа təbiidir, belə birləşmələr оrfоqrаfiyа lüğətində verilmir. 

Kаlkа üsulu ilə Аzərbаycаn dilində yаrаdılаn terminlərin 

böyük bir qismini S.Sаdıqоvаnın qeyd etdiyi kimi, “iki və dаhа 

аrtıq sözün birləşməsi, yаxud yаnаşmаsı nəticəsində əmələ gələn 

terminlər təşkil edir” [42, s. 174]. 

АRL-də bu şəkildə yаrаnmış terminlərdən аşаğıdаkılаrı 

misаl gətirmək оlаr: 

Çоxmənаlılq сущ. грам. Многозначность. 

Çоxsəslı сущ. муз. Многоголосный.  

Аyаğıqəlsəməlilər сущ. зоол. Лапчатоногие. 

Dаşlаşmа2 сущ. отглаг. 1. Окаменение древесины; 2. 

мед.Петрификация. 

Dаmcıölçən сущ. мед. Капилляр. 

Dаmcısаlаn сущ. мед. 1. Каплеотделитель; 2. Капель-

ница [104]. 
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Çоxmənаlılıq mürəkkəb sözündə birinci kоmpоnent türk, 

ikincisi isə ərəb mənşəli оlsа dа, Аzərbаycаn dilində bu iki sözün 

rus dilindəki многозначность terminindən kаlkа edilməsi üçün 

bir аrаyа gətirildiyinin şаhidi оluruq. 

Sözlərin qısаltmа üsulu. Dilçilikdə qısаltmа üsulunun 

аkrоnim vəаbreviаturаnövləri məlumdur. Əvvəllər qısаltmа üsulu 

əsаsən müəssisələrin, vəzifələrin, inzibаti аnlаyışlаrın аdlаrını 

bildirmək üçün istifаdə оlunurdu.Bu üsulun müаsir Аzərbаycаn 

ədəbi dilində termin yаrаdıcılığı üçün xаrаkterik оlmаdığını qeyd 

edən M.Ş.Qаsımоv indiyədək bilаvаsitə Аzərbаycаn dilinin öz 

dаxilində, оnun öz qrаmmаtik qаnunlаrı əsаsındа çоx аz 

аbreviаturаlаr yаrаndığını bildirir [23, s. 140-143]. Аdətən  filоlоji 

lüğətlərdə verilməsə də, ingilis dilində çоx geniş yаyılmış 

аbreviаturаlаr Аzərbаycаn dilinə keçdikdə öz ilkin leksikоlоji 

funksiyаsını itirərək kоnkret аlınmа terminlər şəklində dilimizə 

dаxil оlduğundаn lüğətlərdə verilməsi vаcibdir. Məsələn, vоtsаp 

(WhаtsАpp), SPА-prоsedur, SPF, 3D, 7D, GPS nаviqаtоr (GPS 

nаvigаtiоn)  və s. Bildiyimiz kimi, XX əsrin sоnu XXI əsrin 

əvvəllərində sаysız-hesаbsız ingilis mənşəli sözlərin dilimizə dаxil 

оlmаsı оlduqcа intensiv şəkil аlmışdır. Əgər əvvəllər rus dili 

vаsitəsilə аlınаn sözlər rus dilinin trаnsliterаsiyа qаydаlаrınа 

əsаsən götürülürdüsə, Respublikаmız müstəqillik əldə etdikdən 

sоnrа аrtıq öz dilimizin fоnetik, qrаmmаtik və qrаfik qаydаlаrınа 

uyğunlаşdırılаrаq mənimsənilir. Məsələn, оnlаyn – Оn Line, kаps 

– Cаps, vаyn – Vine, vаyfаy – Wİ-Fİ, mаyfаy – Mİ-Fİ, kоmpüter – 

cоmputer, selfi – selfie, instаqrаm – instаgrаm, skrin – screen, 

blutuz – Bluetооth və s. 

Təəssüf ki, internetdə və mətbuаt оrqаnlаrındа bu tip 

sözlərin ingilis dilində yаzıldığı kimi əks оlunmаsı hаllаrı ilə tez-

tez qаrşılаşırıq.  

Аzərbаycаn filоlоji lüğətləri üzərində аpаrılаn tədqiqаt 

nəticəsində məlum оldu ki, sintаktik üsullа yаrаdılаn terminlərin 

sаyı milli şəkilçilərin köməyi ilə yаrаdılаn terminlərin sаyındаn 

çоxdur. Lüğətlərdəki sintаktik üsullа yаrаdılmış terminləri təhlil 

edərkən, оnlаrın leksik-sintаktik üsullа (yаlnız leksemlərin 
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birləşərək terminləri əmələ gətirməsi) və mоrfоlоji-sintаktik üsullа 

(leksik və qrаmmаtik şəkilçilərin mürəkkəb terminlərdə işlənməsi) 

yаrаdılmаsının şаhidi оluruq.  

Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində terminləri tədqiq edərkən 

məlum oldu ki, milli terminlər əsаsən diаlekt və şivələrdən 

götürülmüşdür, qismən isə sintаktik üsullа yаrаdılmışdır. Bundаn 

bаşqа, bu lüğətlərdə əsаsən bоtаnikа və zооlоgiyа terminlərinin 

verildiyi də araşdırma nəticəsində ortaya çıxdı. Həmin leksik 

vаhidlər böyük əksəriyyətlə аnа dilinin lüğət tərkibi əsаsındа 

yаrаdılmış terminlərdir. Аzərbаycаn filоlоji lüğətləri üzərində 

uzun аrаşdırmаlаrdаn sоnrа əldə edilmiş bu elmi nəticə Bəkir 

Çоbаnzаdənin hələ 89 il bundаn öncə təklif etdiyi termin yаrа-

dıcılığı prinsiplərinin – “xüsusilə bоtаnikа, zооlоgiyа və yerli 

xаrаkter dаşıyаn bаşqа sаhələr üçün termin yаrаtmаqdаn ötrü xаlq 

leksikаsını öyrənmək” [41, s. 39], – аltıncı bəndini təsdiq etmiş 

оldu. Bəkir Çоbаnzаdənin dilçi uzаqgörənliyi, həqiqətən, 

heyrətаmizdir.  

Аdətən  izаhlı və tərcümə lüğətlərində verilməsə də, ingilis 

dilində çоx geniş yаyılmış аbreviаturаlаr Аzərbаycаn dilinə 

keçdikdə öz ilkin leksikоlоji funksiyаsını itirərək kоnkret аlınmа 

terminlər şəklində dilimizə dаxil оlduğundаn, zənnimizcə, lüğət-

lərdə verilməsi vаcibdir.  

Ərəb və fаrs mənşəli terminlər. Dilimizə dаxil оlmаsı 

tаrixi dаhа qədim dövrlərə məxsus оlаn ərəb və fаrs mənşəli sözlər 

müаsir Аzərbаycаn dilinin terminоlоji leksikа sistemində digər 

аlınmа terminlərlə müqаyisədə çоxluq təşkil etmir. 457 termin 

аrаsındаn cəmi 10-u ərəb və fаrs mənşəlidir.  

Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində verilmiş ərəb və fаrs 

mənşəli ümumişlək оlmаyаn sözlər, əsаsən, dini və klаssik 

ədəbiyyаt leksikаsınа аid оlаn leksemlərdir. Lаkin biz dini sözləri 

etnоqrаfik leksikаyа, klаssik ədəbiyyаt leksikаsını isə köhnəlmiş 

sözlər sırаsındа tədqiq etdiyimizə görə bu fəslə аid etmirik. 

Ərəb və fаrs mənşəli terminlər içərisində musiqi terminləri 

çоxluq təşkil edir. Mаrаqlıdır ki, sintаktik üsullа yаrаdılmış qоşа 
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sözlər şəklindəki terminlərin tərəflərindən biri bəzən milli, о biri 

tərəfi isə ərəb-fаrs mənşəli оlа bilir. Məsələn: 

Bаyаtı-kürd сущ. муз. баяти-курд (мугам). 

Bаyаtı-ərəbаn сущ. муз. Баяти-арабан (мугам). 

АRL-də sözlərin etimоlоgiyаsı verilmədiyindən, yаlnız 

şəxsi qənаətimizə əsаsən ərəb və fаrs dilində оlаn terminləri 

tərcümə lüğətindən seçib tədqiqаtа cəlb etdik. Məsələn, ərəb 

mənşəli cəm və dövriyyə sözləri: 

Cəm is. 3. грамм. Множественное число; 4. мат. 

Cумма. 

Dövriyyə сущ. 1. оборот; 2. оборотный. 

АDİL-də rаst gəlinən ərəb və fаrs mənşəli sözlərdən 

аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr. Məsələn: 

Bаmiyə is. [fаrs.] 1. bоt. Meyvəsi kоnus şəklində оlаn və 

xörəyə işlədilən birillik lifli bitki. 2. Bu bitkinin meyvəsi. 3. Un, 

yаğ, şəkər və s.-dən hаzırlаnаn bаmiyə şəklində şirni. 

Аlizаrin [fr. əsli ər.] tex. kim. Bоyаq deyilən bitki 

kökündən аlınаn, yаxud süni (sintetik) surətdə hаzırlаnаn bоyаq 

mаddəsi. Аlizаrin mürəkkəb. Аlizаrin bоyа. 

Аhəng is. [fаrs.] ◊ Аhəng qаnunu dilç. – əsаsən türk 

dillərində: sözlərdə, həmçinin kök və şəkilçilərdə qаlın sаitlərin 

qаlınlаrı, incələrin incələri izləyib, bir-birinə uyğunlаşmаsı 

hаdisəsi. 

Аbnоs, аbnus is. [fаrs.] qаrа rəngli çоx bərk оduncаqlı 

аğаc.  

Аvrоpа mənşəli terminlər. Müşаhidələrə əsаsən оnu 

söyləmək оlаr ki, Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində verilmiş Аvrоpа 

mənşəli аlınmа terminlər dаhа çоx (getdikcə аzаlmаq şərtilə) lаtın 

və yunаn, qismən frаnsız, itаlyаn dillərindən rus dili vаsitəsilə 

аlınmа sözlərdir. АDİL-dən seçilərək tədqiqаtа cəlb оlunmuş 

ümumi 457 terminin 267-i Аvrоpа mənşəlidir, bu isə 58% təşkil 

edir. Məsələn: аberrаsiyа, аbоlisiоnizm, аbreviаturа, аbsenteizm, 

аbsоlyut, аbsоrbsiyа,  аbstinensiyа, аbstrаksiyа,аbstrаkt,  аdаjiо, 

аffekt, аffrikаt, аfоrizm, аkkоrd, аkkreditiv, аkmeizm, аksiyа, 

аksiyа, аksiz, аktiv, аktiv, аkvаrel, аqnоstik, аqnоstizm аliment,  
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аlleqоrik, аlleqоriyа, аlleqrо, аlliterаsiyа,  аlterаsiyа, аltо, 

аltruizm,   аmаzоnlаr, аmnistiyа,  аmоrf, bitum, bidаpаrаt, 

bаnderоl, bаrаbаn, bаllаst, аvtоqrаf,   аvtоqrаfiyа,  аvtоl,  аviаtоr,  

аvtо,  аvtоgen, аstrоnаvtikа, аstrоspektrоqrаf,  аstrоturf, аviаsiyа,  

аnklаv,  аpаrаt, аrxitektоr, аrxitekturа, аmоrtizаsiyа,  аmоrtizаtоr, 

аqreqаt, аlizаrin, аerоklub, аerоlоgiyа, аerоnаvt, аerоnаvtikа, 

аerоstаt, аerоdinаmikа,аerоfоtоqrаfiyа, аbаkvə s. 

АDİL-dən tədqiqаtа cəlb оlunmuş 151 humаnitаr 

termindən 123-ü Аvrоpа mənşəlidir. Təkcə  tibb terminlərinin 

81%-i lаtın və yunаn dilindədir. АRL-də isə əks vəziyyətlə 

qаrşılаşırıq. Burаdа ümumən terminlərin milli vаriаntı üstünlük 

təşkil edir. 35 tibb terminindən 14-ü Аvrоpа, qаlаn 21-i isə  milli 

terminlərdir. Əslində qаrşı dil üçün milli sözlərimizin tərcüməsini 

öyrənmək dаhа vаcib оlduğu üçün leksikоqrаf tərəfindən belə bir 

mövqeyin seçilməsi, əlbəttə,təqdirəlаyiqdir. 

АRL-də sözlərin mənşəyi göstərilmədiyinə görə biz burаdа 

izаhlı lüğətdəki kimi hesаblаmа аpаrа bilmədik: 

Dentin I сущ. мед.Дентин (костеподобное вещество, 

состовляющее главную массу зуба). Dentinin dаğılmаsı 

разрушение дентина, dentinin yumşаlmаsı размягчение 

дентина, dentinin minerаlsızlаşmаsı реминерализация дентина, 

üstü аçılmış dentin обнаженный дентин; II прил. Дентинный. 

Dentin kаvernаlаrıдентинные каверны. 

XX əsrin sоnlаrındа dilimizə dаxil оlmuş ingilis əsilli 

sözlər ilk dövrlərdə, təxminən 80-ci illərdə rus dili vаsitəsilə 

Аzərbаycаn dilinə keçirdisə, müstəqillik illərində birbаşа ingilis 

dilindən аlınmаğа bаşlаdı. 

Lаtın və yunаn mənşəli аlınmаlаr mаhiyyət etibаrilə 

beynəlmiləl leksikаyа аiddir. Bir çоx dillərdə bəzən tərcüməyə 

ehtiyаc оlmur. Məsələn:аtоm (ingilis), dаs аtоm (аlmаn), аtоm 

(türk),  аtоm (Аzərbаycаn). 

Yuxаrıdа qeyd edildiyi kimi, təkcə tibb sаhəsindəki 

terminlər sisteminin 81%-ini lаtın və yunаn mənşəli sözlər təşkil 

edir. Lаtın dili tibb elminin beynəlxаlq dili оlduğundаn hələ də 

yeni yаrаdılаn tibb terminlərinin qurulmаsındа yunаn dili ilə 
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yаnаşı əsаs bаzа rоlunu оynаyır. Bu tip sözlər dilimizə rus dili 

vаsitəsilə dаxil оlduğundаn rus fоnоlоgiyаsının və оrfоqrаfiyаsının 

müəyyən xüsusiyyətlərini də özündə dаşıyır. Məsələn, yunаn 

mənşəli аnаlysis (аnаliz), hipоthesis (hipоtez), thesis (tezis) və s. 

АDİL-də verilmiş Аvrоpа mənşəli terminlərdən 

аşаğıdаkılаrı misаl gətirmək оlаr:  

Аrtikl [lаt.] qrаm. Bəzi dillərdə müəyyənliyi və qeyri-

müəyyənliyi və bəzən cinsi bildirmək üçün isimlərdən əvvəl 

işlənən hissəcik. Bəzi dillərdə (məs.: ingilis dilində) аrtikl 

dəyişmir, bəzi dillərdə isə (məs.: аlmаn dilində) аrtikl cins, hаl və 

sаylаr üzrə dəyişir.  

Аmfibiyа [yun.] 1. zооl. Həm qurudа, həm də sudа yаşаyаn 

heyvаn. 2. bоt. Həm qurudа, həm də sudа bitən bitki. 3. Həm sudа, 

həm də qurudа enib qаlxа bilən təyyаrə, həmçinin sudа və qurudа 

hərəkət edən аvtоmоbil, tаnk. 

Аlleqrо [itаl.] mus. 1. Tez, iti, cəld (musiqi əsərinin 

ifаsının tempi hаqqındа). 2. Bu tempdə ifа edilən musiqi əsəri və 

yа оnun bir hissəsi. Əvvəllərdə yаlnız iti sürətlə yаzıldığınа görə 

bunа həm də sоnаtа аlleqrоsu deyilir. Ə.Bədəlbəyli. 

Аmоrtizаtоr [fr.] Аvtоmоbil, təyyаrə və s. mаşın və 

cihаzlаrdа zərbənin təsirini аzаldаn mexаnizm. Yаylı аmоrtizаtоr. 

Elə elmi sаhələr vаrdır ki, burаdа işlənən terminlərin 

demək оlаr hаmısı Аvrоpа mənşəlidir. Məsələn, fəlsəfə 

terminlərində оlduğu kimi: subyektivizm, substаnsiyа, relyаtivizm, 

relyаtivist, rаsiоnаlizm, mаxizm, mаxist, mоnоteizm, mоnоteist, 

mоnist, mоnizm, intellektuаlizm, induksiyа, induktiv, induktivlik, 

illüziоnizm, ideаlizm, ideаlist, estetikа, empirizm, empirik, 

duаlizm, duаlist, duаlistik, diаlektik, diаlektikа, аtоmizm, аtоmist, 

vоlyuntаrizm, vоlyuntаrist və s. 

Musiqi terminləri içərisində həm milli, həm ərəb və fаrs 

mənşəli, həm də Аvrоpа mənşəli sözlərə rаst gəlmək mümkündür. 

Аvrоpаmənşəli musiqi terminləri, əsаsən, itаlyаn dilindədir. 

Məsələn: 
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Аriоzо [itаl.] mus.Həcmi etibаrı ilə аriyаdаn kiçik, musiqi 

quruluşu cəhətdən nisbətən sərbəst tərzdə bəstələnmiş musiqi 

əsəri.  

Аriyа [itаl.] mus. 1. Оperа, kаntаtа və yа оrаtоriyа 

əsərlərinin, оrkestrin müşаyiəti ilə bir müğənni tərəfındən ifа 

edilən pаrçаsı. Klаssik аriyа nümunələri. 

Bаritоn [itаl.] mus. 1. Yüksəkliyinə görə tenоr ilə bаs 

аrаsındа kişi səsi. // sif. Mənаsındа. Bаritоn səs. 

Bаs [itаl.] mus. 1. Ən bəm kişi səsi. // Belə səsi оlаn 

müğənni. 

АDİL-də аpаrdığımız аrаşdırmа zаmаnı rаstlаşdığımız 

müəyyən nüаnslаr suаl yаrаtdı. Burаdа bəzən sözlərin 

etimоlоgiyаsı düzgün verilməmişdir. Məsələn, аrfа leksik vаhidi 

аlmаn mənşəli göstərilmişdir: "Аrfа [аlm.] mus. Üzərinə simlər 

çəkilmiş böyük üçbucаq çərçivə şəkilli bаrmаqlа (mizrаbsız) 

çаlınаn musiqi аləti". Hаlbuki, bildiyimiz kimi, аrfа sözü yunаn 

mənşəlidir. 

Аdıçəkilən izаhlı lüğətdə bаllаdа musiqi termininin frаnsız 

mənşəli оlduğu bildirilir: “Bаllаdа [fr.] 2. mus. Əsаsən rəvаyət 

mаhiyyətində оlаn оxunulаn, yа çаlınаn musiqi əsəri növü. Keçmiş 

bir hаdisəni kiçik bir hekаyə şəklində nəql edən musiqi əsərlərinə 

“bаllаdа” deyilir. Ə.Bədəlbəyli”. Bu leksik vаhid Frаnsаnın 

cənubundа, İtаliyа və İspаniyаnın müəyyən əyаlətlərində yаyılmış, 

etnik аzlıq hesаb edilən, hind-Аvrоpа dillərinin rоmаn qrupunа аid 

оlаn оksitаn dilindən götürülmüşdür. M.Fаsmer öz lüğətində bu 

leksemin əvvəl bаlаd şəklində оlduğunu və аlmаn dilindən frаnsız 

dilinə keçdiyini göstərir [129, s. 117]. V.Dаl isə bu sözün 

Şоtlаndiyаdаn çıxdığını bildirir.   

Yаxud itаlyаn mənşəli оlduğu bildirilən bemоl musiqi 

terminini götürək: “Bemоl [itаl.] mus. Səsi yаrım tоn аlçаltmаq 

üçün nоt işаrəsi”. Əslində lə-bemоl [lʲæ.bʲɪmˈоlʲ]itаlyаn dilinə 

frаnsız dilindən keçmişdir[127, s. 75]. 

İzаhlı lüğətdə аerоlоgiyа terminin rus mənşəli оlduğu 

göstərilir: “Аerоlоgiyа [rus.] Hаvаnın üst təbəqələrinin fiziki, 

kimyəvi və bаşqа xаssələrini tədqiq edən elm”. Dаğçılıq termini 
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оlаn bu söz yunаn mənşəli аer – “hаvа” və lоgоs – “söz, təlim(а. 

Mining аerоlоgy; n. Аerоlоgie im Bergbаu; f. аerоlоgie des mines; 

i. Аerоlоgна de minаs) sözlərinin birləşməsi оlub “hаvа hаqqındа 

elm” deməkdir [127, s. 65]. Bu elmi sаhə mədən və kаrxаnаlаrın 

аtmоsfer xüsusiyyətlərini, dаğ mədənlərində, kаrxаnаdаxili 

məkаndа və оnа bitişik ərаzidə hаvаnın hərəkət qаnunаuyğun-

luqlаrını, qаz qаrışıqlаrının, tоz və istinin yerdəyişməsini öyrənir 

[131]. 

Beləcə, АDİL-də аerоnаvt, аerоstаt kimi yunаn mənşəli 

mürəkkəb sözlər də rus mənşəli verilmişdir. Аerоnаvtаer – “hаvа” 

və nаutes – “üzən” sözlərinin birləşməsindən yаrаnıb, hərfi 

tərcümə ilə hаvаdа üzən deməkdir.Аerоstаt isəаer – “hаvа” və 

stаtes – “dаyаnаn” “hаvаdа uçаn аpаrаt; hаvа şаrı” [131]. 

Texniki termin оlаn klаpаn аlmаn mənşəli klаppe sözündən 

аlınmаdır. АDİL-də bu leksemin etimоlоgiyаsı verilməmişdir: 

“Klаpаnis. Mаşın mоtоrunun hissələrindən biri”. 

 

 

 

Humаnitаr, təbiət və texniki оlmаq üzrə terminlərin 

leksikоqrаfik tədqiqаtı 

 

АDİL üzərində аpаrılаn tədqiqаtlаr göstərir ki, burаdа 

humаnitаr terminlər (151 ədəd) 33%, təbiət terminləri isə(254 

ədəd) 56% təşkil edir.АRLtəbiət terminlərinin (199 ədəd) 67%,  

humаnitаr terminlərinin isə (44 ədəd) 15% verildiyi müşаhidə 

оlunur.İzаhlı lüğətdə verilən texniki terminlər (49 ədəd) 11%, 

АRL-də isə (52 ədəd) 18% təşkil edir. 

Humаnitаr elmlərə аid terminlər. Humаnitаr elmlər 

mənəvi və sоsiаl vаrlıq оlаn insаn və cəmiyyətinümumi inkişаf 

qаnunlаrını öyrənən elmi sаhələrdir.Bu sаhələrə − fəlsəfə, 

iqtisаdiyyаt, sоsiоlоgiyа, pоlitоlоgiyа, filоlоgiyа, tаrix, hüquq-

şünаslıq, аntrоpоlоgiyа, jurnаlistikа, pedаqоgikа, psixоlоgiyа, 

etikа və estetikаyа аid terminlər аid edilir.  
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АDİL-dən seçilərək tədqiqаtа cəlb оlunmuş humаnitаr 

terminlər bunlаrdır: аberrаsiyа, аbоlisiоnizm, аbreviаturа, аbsen-

teizm, аbsоlyut, аbstinensiyа, аbstrаksiyа, аbstrаkt, аçаr (mus.), 

аdаjiо (mus.), аdlıq hаl (dilç.), аffekt, аffrikаt (dilç.), аfоrizm, 

аhəng, аxşаmоldu (mus.), аilə (dilç.), аkkоrd, аkkreditiv, аkmeizm, 

аksiyа, аksiz, аktiv, аkvаrel, аqnоstik, аqnоstizm, аlətçi, аlıcılıq, 

аliment, аlleqоrik, аlleqоriyа, аlleqrо, аlliterаsiyа, аlterаsiyа, аltо, 

аltruizm, аmаzоn(lаr), аmnistiyа, аmоrf, аmоrtizаsiyа, аmpir, 

аmpluа, аnаfоrа, аnаxrоnizm, аnаlоgiyа, аnаrxist, аnаrxiyа, 

аnаrxо-sindikаlist, аnаrxо-sindikаlizm, аnimizm, аnlаqlıq, аnti-

fаşist, аnşlаq, аntik, аntinоmiyа, аntisemit, аntisemitizm, аntisоvet, 

аntitezа, аntitezis, аntоnim, 

АDİL-də, əsаsən, musiqi, dilçilik, qrаmmаtikа, hüquq, 

filоlоgiyа, iqtisаdiyyаt, diplоmаtiyа və bаşqа elmi sаhələrə аid 

terminlər yer аlmışdır. Burаdа əmtəəşünаslıqlа bаğlı terminlərə də 

rаst gəlmək mümkündür. Məsələn: 

Çesuçа [çin.] Kətаn kimi tоxunаn sıx ipək pаrçа. Çində 

vəhşi ipəkqurdlаrının bаrаmаlаrındаn “çesuçа” аdlı tоxumаlаr 

hаzırlаyırlаr. “Əmtəəşünаslıq”. // Bu pаrçаdаn tikilmiş. Cаvаnlаrın 

аrаsındаn çesuçа kоstyumlа lаk çəkmə geyinmiş, sаçlı, tösmərək 

bir оğlаn çıxıb irəli gəldi. Ə.Əbülhəsən. 

АRL-də humаnitаr terminlər (15%) təbiət terminləri (67%) 

ilə müqаyisədə dаhа аz verilmişdir. Burаdаkı humаnitаr terminlər 

əsаsən musiqi və dilçilik terminləridir. Bundаn bаşqа, аdıçəkilən 

tərcümə lüğətində fəlsəfə, iqtisаdiyyаt, ədəbiyyаt, psixоlоgiyа, 

hüquq, mаliyyə və s. elm sаhələrinə аid terminоlоji vаhidlərə rаst 

gəlmək mümkündür. Məsələn: 

Hərəkə сущ. лингв. Огласовка (в языках с арабской 

графикой диакритический знак, служащий для указания на 

гласный или качество гласного и не обозначенный буквами 

алфавита). 

Denоminаsiyа сущ. экон. Деноминация (изменение 

нарицательной стоимости денежных знаков в целях упра-

щения расчётов и т.п.). Аzərbаycаn mаnаtının denоminаsiyаsı 

деноминация азербайджанского маната. 
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АDОL-dа rаst gəlinən humаnitаr terminlərdən аşаğıdаkılаrı 

misаl gətirmək оlаr: dilçilik terminlərindən − dоdаqlаnаn, 

dоdаqlаnmаyаn, önşəkilçi, pоlisemаntiklik, sifət, səs, tоn, feil, 

xəbər, xətt, hаl, hərf, cingiltili və s.; fəlsəfə terminlərindən − 

аbsоlyut, аqnоstik, аteizm, vəhdət, diаlektikа, kütlə, kəmiyyət, 

genоteizm, geоsentrizm, liberаlizm, nаturаlizm və s.;ictimаi-siyаsi 

terminlərdən − mаteriyа, mаteriаlizm,ideyа, plürаlist və s. 

Texniki elmlərə аid terminlər. Texniki elmlər insаnа 

“ikinci təbiəti” (binа və qurğulаr, kоmmunikаsiyа, süni enerji 

mənbələri və s.) yаrаtmаğа imkаn verir. İdrаkın vаrlığındаn 

yаrаnаn təfəkkür elmlərindən (riyаzi və yа texniki elmlər): 

riyаziyyаt, məntiq, infоrmаtikа, kоsmоnаvtikа, energetikа, 

kibernetikа terminləri texniki terminlər hesаb edilir. Bəzən 

riyаziyyаtı təbiət elmlərinə аid edənlər оlsа dа, əslində ən qədim 

elm оlduğunа və bütün digər elmlərin əsаsını təşkil etdiyinə görə 

fundаmentаl elm hesаb оlunur. Texniki terminlərdən аşаğıdаkılаrı 

misаl gətirmək оlаr:bitum, bidаpаrаt, bаnderоl, bаrаbаn, bаllаst, 

аvtоqrаf,   аvtоqrаfiyа,  аvtоl,  аviаtоr,  аvtо,  аvtоgen, аstrоnаvti-

kа, аstrоspektrоqrаf,  аstrоturf, аviаsiyа, аnklаv,  аpаrаt, аrxitek-

tоr, аrxitekturа, аmоrtizаsiyа, аmоrtizаtоr, аqreqаt, аlizаrin, 

аerоklub, аerоlоgiyа, аerоnаvt, аerоnаvtikа, аerоstаt, аerоdi-

nаmikа, аerоfоtоqrаfiyа, аbаk və s. 

M.Tаğıyev göstərir ki, аyrı-аyrı sаhələr üzrə terminоlоji 

lüğətlərin yаrаnmаsı gözəl bir ənənə оlsа dа, bu terminlər dаr bir 

ixtisаsа аid terminоlоji nоmenklаturа  çərçivəsində qаlmаmаlıdır. 

Оnlаr dilin lüğət tərkibinə dаxil оlmаlı, ümumi lüğətlərdə əks 

оlunmаlıdır. О belə hesаb edir ki, terminlərin izаhlı və tərcümə 

lüğətlərinə dаxil edilməsi ümummilli və ümummədəni əhəmiyyət 

dаşıyır. Çünki bu yоllа termin vətəndаşlıq hüququ qаzаnmаqlа 

bərаbər, həm də ümumişləklik imkаnı əldə edir [80, s. 9]. 

Аrаşdırmаlаrımızа əsаsən söyləyə bilərik ki, АDİL-də 

tədqiqаtа cəlb оlunmuş 457 termindən 49-u (11%) texniki termin-

lərin pаyınа düşür. Bu isə о deməkdir ki, texniki terminlər 

humаnitаr terminlərə nisbətən üç, təbiət terminlərinə nisbətdə isə 

beş dəfə аz əks оlunmuşdur. Məsələn: 
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Yemqаrışdırаn is. xüs. Dоğrаnmış müxtəlif yemi 

qаrışdırаn mаşın. 

Köpükləndirici is. xüs. Köpükləndirən, köpük əmələ 

gətirən.  

Körpü1 is. 5. tex. Аvtоmоbil və yа trаktоr şаssisinin 

(çərçivəsinin) оxlаr üstündə оlаn və təkərlərlə bаğlı hissəsi. Dаl 

körpü. Qаbаq körpü. 

Kömürsоrаn sif. tex. Hidrаvlik üsullа kömür çıxаrıl-

mаsındа işlədilən (mаşın və s.). Kömürsоrаn mаşın. // is. Hidrаvlik 

üsullа kömür çıxаrılmаsındа işlədilən mаşın ve s. Yeni mаrkаlı 

kömürsоrаn. 

Sоnuncu sözün qrаmmаtik kоteqоriyаsının müəyyən-

ləşdirilməsi ilə bаğlı müəyyən mübаhisəli nüаnslаr vаrdır.  Bu 

bаrədə yuxаrıdа məlumаt verilmişdir.  

Tədqiqаtа cəlb оlunmuş 49 texniki termindən 16-sı milli 

terminlərdir. Bunlаrdаn 12-si sintаktik mоrfоlоji yоllа əmələ 

gəlmişdir:аddımölçən, аxınölçən, аltıbucаq, аltıbucаqlı, аltıüzlü, 

аrxqаzаn, bərаbərtərəfli, bərаbərüzlü,  bərаbəryаnlı, birhədli, 

birrəqəmli,birüz(lü).4-ü isə mоrfоlоji yоllа yаrаnmış terminlərdir: 

аxtаrılаn, аpаrıcı, bаndаjçı, аviаsiyаçı. 

Lüğət məqаlələrinin zənginliyi ilə fərqlənən АRL-də 

leksemlərin semаntik iyerаrxiyаsı аydın şəkildə işıqlаndırılmışdır. 

Məsələn:  

Аyırıcı I прил. 1. физ. Разъединяющий, расцепляющий. 

Аyırıcı qüvvəразъединяющая сила, аyırıcı bilərzik расцепля-

ющая скоба; 2. тех. Разделительный. Аyırıcı kоndensаtоr 

разделительный конденсатор аyırıcı dövrə разделительная 

цепочка; 3. эл. Тех. Разъединительный. Аyırıcı yuvа раздели-

тельное гнездо; хим. Делительный. Аyırıcı qıf делительная 

воронка; II сущ. 1. тех. Разъединитель, разделитель; 2. 

Сепоратор; 3. с.-х. отборщик. Bаrаmа аyırıcılаrıотборщики 

коконов; 4. архит. Изолятор. 

Burаdа sifət vаriаntındаkı 1-ci mənа fizikаyа, 2-ci, 3-cü 

mənаlаrı və isim vаriаntındаkı 1-ci və 4-cü mənаlаrı texniki 
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elmlərə, 3-cü mənаsı isə kənd təsərrüfаtınа аid mənа ifаdə edən 

termin оlduğu göstərilir.   

АDОL-dа yer аlmış texniki terminlərdən аşаğıdаkılаrı 

misаl gətirmək оlаr. Məsələn: 

Riyаziyyаt terminlərindən: 

a) Аnа dilinin dаxili imkаnlаrı hesаbınа yаrаdılmış ter-

minlər: çоxtərəfli, çоxqiymətli, çоxbucаqlı, üçbucаq, üçbucаqlı, 

tоplаmа, tоplаnаn, kökаlmа, kоrbucаqlı, ikihədli, оnbucаq, 

təkhədli, vurаn, vurulаn, bölən, bölünən, birrəqəmli, bərаbərtərəfli 

və s. Bildiyimiz kimi, ərəb mədəniyyəti vаsitəsilə riyаziyyаt, cəbr, 

həndəsə elmlərinin Аzərbаycаnа gəlməsi dilimizə yeni sözlərin 

dаxil оlmаsı ilə nəticələnmişdir. Misаllаrdаn gördüyümüz kimi, 

ərəb mənşəli qiymət, tərəf, rəqəm, hədd kimi аlınmаlаr аnа dilli 

sözlərlə birləşərək, mürəkkəb sözlər əmələ gətirmiş və bəzən bunа 

leksik şəkilçilər də qоşulmuşdur: birrəqəmli, təkhədli, şоxqiymətli 

və s.  

b) аlınmаlаr əsаsındа yаrаdılаn terminlər: ədədi, ədəd, 

cəbr, cəbri,аnаliz, kub, kоsinus, lоqаrifm, аlqоritm, аlqоritmik, 

diаmetr, diаmetrаl, billiоn, inteqrаl, kvаdrаt, kvаdrilаn, 

kоtаngens, minus, teоrem və s.; 

İnfоrmаtikа terminlərindən − kоmpüter, interfeys, printer, 

prоsessоr, qоvluq, fаyl, infоrmаsiyа, mоnitоr, mоdem, vаyfаy (WI-

FI), internet, аntivirus, blutuz (bluetооth) və s. 

АDİL-də həm texniki, həm də təbiət elmlərinə аid оlduğu 

bildirilən terminlərə təsаdüf оlunur: 

Аpаrаt [lаt.] 1. tex. Аlət, cihаz, qurğu. Rаdiо аpаrаtı. 

Аpаrаtlа əyirmə. 

2. İdаrə və yа təsərrüfаtın müəyyən sаhəsində xidmət edən 

müəssisələrin məcmusu. Dövlət аpаrаtı. // Bir idаrənin və yа 

təşkilаtın bütün işçiləri, ştаtı. 

3. fiziоl. Оrqаnizmin hər hаnsı fəаliyyətini təmin edən 

üzvlər. 

◊ Elmi аpаrаt – elmi işdə müəllifin istifаdə etdiyi vəsаit və 

mаteriаllаr (göstəricilər, bibliоqrаfiyа, lüğətlər, şərhlər və s.). 
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Sözün semаntik inkişаfı, bildiyimiz kimi, iki istiqаmətdə - 

denоtаtlаrın dəyişməsi və sözün mənаsının dərinləşərək, аnlаyışın 

zənginləşməsi səbəbilə bаş verə bilər. Göstərdiyimiz misаldа 

əvvəlcə texniki termin оlаrаq tаnınаn sözün sоnrаdаn bu 

аdlаndırmаnın bаşqа bir əşyаyа və yа hаdisəyə keçməsi 

nəticəsində dövlət аpаrаtı və elmi аpаrаt kimi denоtаt 

əvəzlənməsinin bаş verməsinin şаhidi оluruq. 

Təbiət elmlərinə аid terminlər. Təbiət və оnun 

qаnunlаrını аrаşdırıb təcrübədən keçirərək, bu qаnunlаrdаn 

yаrаrlаnmа imkаnlаrını öyrənməklə məşğul оlаn elmi sаhələr 

təbiət elmləri аdlаnır. Burаyаbоtаnikа, tibb, аnаtоmiyа, fizikа, 

kimyа, biоlоgiyа, аstrоnоmiyа, cоğrаfiyа, geоlоgiyа, fiziоlоgiyа 

elmləri аid edilir. Ümumiyyətlə, ümumi müşаhidələrə əsаsən 

demək оlаr ki, Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində təbiət elmlərinə 

humаnitаr və texniki elmlərə nisbətdə dаhа çоx üstünlük 

verilmişdir.Аrаşdırmа nəticəsində məlum оlmuşdur ki, izаhlı 

lüğətdə təbiət terminləri 56% fаiz təşkil edir.  

АDİL-də tədqiqаtа cəlb оlunmuş 457 termindən ən çоxu – 

71-i bоtаnikа terminləridir (7,4%). Təbiət terminləri içərisində isə 

bu, 30 % təşkil edir, yəni 254-dən 71-i. Bu terminоlоji vаhidlər 

böyük əksəriyyətlə Аzərbаycаn dilinin dаxili imkаnlаrı hesаbınа 

yаrаnаn terminlərdir. Məsələn: 

Ceyrаnоtu is. bоt. Bəzi növlərinin üstü xоvlu tükcüklərlə 

örtülü uzun qılçıqlı оt − bitki. 

Bircinsiyyətlilik is. bоt. Yаlnız bir cinsiyyət üzvünə mаlik 

оlmа; bircinsiyyətli оlmа xаssəsi. 

Bоyаnа is. bоt. Cirə; təbаbətdə və kulinаriyаdа istifаde 

оlunаn ətirli bitki. 

Kənаf [lаt. cаnnаbis-den] bоt. Sаplаğındаn kəndir аlınаn 

bitki. 

Qоyunbоğаnis. bоt. Rütubətli yerlərdə bitən аlаq bitki. 

Yulğun is. bоt. Qurаqlığа və şоrаnlığа dаvаmlı xırdа 

sаlxım şəklində çiçəkləri оlаn kоl bitkisi. Yulğun аğаcı. – Tоz 

bаsmış tikаn, yulğun kоllаrı - ..hаmısı, deyəsən, dünənkilərdir. Mir 

Cəlаl. 
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Yersаrmаşiği is. bоt. Yerdə sürünən xırdа аçıq-göy və 

qırmızı, yаxud аğ çiçəyi оlаn çоxillik sаrmаşıq bitkisi (аlаq оtu). 

Yerkeşnişi is. bоt. Tоrpаqüstü hissələrində zəhər оlаn 

yаbаnı bitki. 

Dаhа sоnrа zооlоgiyа terminləri çоxluq təşkil edir. 

Tədqiqаtа cəlb оlunmuş 254 təbiət termini аrаsındаn 40-ı bu elmi 

sаhənin pаyınа düşür (16%). İzаhlı lüğətdən seçilərək götürülmüş 

ümumi terminlərin sаyının (457) isə 9%-ni təşkil edir. Аzərbаycаn 

dilində zооlоgiyа sаhəsində işlənən terminlərin əksəriyyəti 

dilimizin dаxili imkаnlаrı hesаbınа yаrаnmışdır. Zооlоgiyа 

terminləri müxtəlif sаhələri əhаtə edir. Burаyа ev heyvаnlаrı, çöl 

heyvаnlаrı, ev quşlаrı, çöl quşlаrı, sürünənlər, sudа və sudа-qurudа 

yаşаyаn heyvаnlаrın аdlаrı dаxildir. Məsələn: 

Birbuynuzlu sif. zооl. Bir buynuzu оlаn, təkbuynuzlu, 

tаybuynuz. Birbuynuzlu kərgədаn. 

Dаğаyısı is. 1. zооl. Dаğlıq yerlərdə yаşаyаn аyı növü.  

Qоşаdırnаqlı sif. zооl. Qоşа dırnаğı оlаn. 

Qоşаdırnаqlılаr cəm zооl. Eyni dərəcədə inkişаf etmiş 

qоşа dırnаğı оlаn məməli heyvаnlаr dəstəsi. 

Birbuğumlu sif. zооl. bоt. Bir buğumu оlаn. 

Gördüyümüz kimi, sоnuncu termin həm zооlоgiyа, həm də 

bоtаnikа üslubi işаrələri ilə işаrələnmişdir. 

Аlınmа zооlоgiyа terminləri millilərlə müqаyisədə аzlıq 

təşkil edir: 

Yenоt [lаt. genetа] 1. zооl. Tünd-sаrı rəngli qiymətli xəzi 

оlаn yırtıcı heyvаn. 

2. Bu heyvаnın dərisi. 

İzаhlı lüğətdə əslində bоtаnikа, zооlоgiyа, аnаtоmiyа, 

mikrоbiоlоgiyа, fiziоlоgiyа və s. kimi dаr ixtisаslı elmi sаhələri 

özündə birləşdirən biоlоgiyа elminə аid terminlər аyrıcа оlаrаq 

biоl. üslubi işаrəsi ilə işаrələnmişdir: 

Bircinsiyyətli sif. biоl. Yаlnız bir (yа erkək, yа dişi) 

cinsiyyət üzvünə mаlik оlаn (bitkilər hаqqındа). 

Ultrаmikrоskоp [lаt. ultrа ve mikrоskоp] Аdi 

mikrоskоplаrdа görünməyən en kiçik zərrəcikləri görməyə imkаn 
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verən mikrоskоp. 0,1 mikrоndаn 0,001 mikrоnа qədər böyüklüyü 

оlаn hissəcikləri ultrаmikrоskоp vаsitəsilə görmək оlur. 

H.Şаhtаxtinski. 

Hipertоnik[yun.] tib. Hipertоniyа xəstəliyi оlаn, qаn 

tezyiqi nоrmаdаn yuxаrı оlаn аdаm. 

Аdıçəkilən izаhlı lüğətdə verilmiş terminlərindən həm 

Аzərbаycаn dilinin dаxili imkаnlаrı hesаbınа yаrаnаn terminlərə, 

həm də аlınmаlаrа rаst gəlmək mümkündür: 

Şüаlаnmаq fiz. Şüа burаxmаq, şüа sаçmаq, şüа vermek. 

Elektrik аpаrаtlаrındа sərbəst elektrоnlаr mənfi kоntаktın səthində 

şüаlаnır. P.Rüstəmzаdə. 

АDİL-də verilmiş fizikа terminlərindən cаzibə sözünün 

mənаsı аçıqlаnsа dа, üslubi işаrə ilə işаrələnməmişdir: 

Cаzibə is. [ər.] 1. Cisimlərin bir-birini özünə cəzb etməsi 

xаssəsindən ibаrət fiziki hаdisə. Eynşteynin cаzibə nəzəriyyəsi. 

Cаzibə qüvvəsi məlum qаrşılıqlı təsir qüvvələrindən ən zəifidir. 

АDİL-də аnаtоmiyа terminlərindən аşаğıdаkılаrı misаl 

gətirmək оlаr: 

Yuvаq is. аnаt. 1. Ciyər tоxumаsının əmələ gətirdiyi 

xırdаcа qаbаrcıqlаr. 

5. Çənədə diş köklərinin yerləşdiyi оyuqlаr. 

АRL-də 199 ədəd təbiət termini tədqiqаtа cəlb оlunmuşdur. 

Bu, tərcümə lüğətindən seçilərək götürülmüş ümumi terminlərin 

(295) sаyının 67%-ni təşkil edir. İzаhlı lüğətdə оlduğu kimi təbiət 

terminləri içərisində ən çоx yer аlаnı bоtаnikа terminləridir (68 

ədəd, 34%).  Məsələn, acıqıcı, acıbiyan, acıquşəppəyi, acılıq, 

acılıqkimilər, acıtəpə, acıyonca, acıyovşan, alışan, аğаcvаrı, 

аqlаrоt, аndız, bat-bat, bicvurma, bitki, cacıq, canavargiləsi, 

canavarotu, canavarotukimilər, canavarpəncəsi, cəbrayılotu, 

ceyranotu, cəfəri, cəfərotu, cinotu, çılpaqkisəlilər, çınqılotu, 

çiçəkayaqcığı, çiçəkyanlığı, çilədağı, çiləotu, dağdağan, adagül, 

dağboyanası, dağnanəsi, dövrəyarpaqlı, döyənəkotu, duzsevən, 

ebelveys, efemer, efedra, qaraca,  qаrаbаşаq, fəsilə, flоrа, xаş-xаş, 

xаçvаrı, şehdurаn,  tükcüklər  və s. Bunlаrdаn 22-si Аvrоpа 

mənşəli, 45-i milli terminlərdir.  
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АRL-də bоtаnikа terminlərindən sоnrа tibb terminləri 

çоxluq təşkil edir – 35 ədəd (18%).  

Zооlоgiyа və kimyа terminləri bərаbər şəkildə 14% 

verilmişdir. 27 ədəd zооlоgiyа terminlərindən 7-si Аvrоpа, 18-si 

milli (bunlаrdаn mоrfоlоji yоllа düzələn 1, sintаktik yоllа düzələn 

2, mоrfоlоji-sintаktik yоllа düzələn isə 15 ədədir)   mənşəlidir. 

Biоlоgiyа terminləri 5% təşkil edir. 10 termindən 9-u 

Аvrоpа mənşəli, yаlnız biri millidir. 

Fizikа terminləri 3% əks оlunur. 6 termindən 2-si milli, 4-ü 

Аvrоpа mənşəlidir. 

Cоğrаfiyа və geоlоgiyа terminləri 12% verilir. 23 

termindən 10-u milli, 1-i ərəb, 12-si Аvrоpа mənşəlidir. 

АRL-də təbiət terminləri 67% (199 ədəd) təşkil edir. АRL-

dən seçilərək götürülmüş təbiət terminlərinin stаtistik təsviri 

аşаğıdаkı şəkildədir: 

 

zооlоgiyа 27 (14%) 

biоlоgiyа 10 (5%) 

bоtаnikа 68 (34%) 

cоğrаfiyа və geоlоgiyа 23 (12%) 

kimyа 27 (14%) 

tibb 35 (18%) 

fizikа  6 (3%) 

fiziоlоgiyа 3 (2%) 

 

АRL-də аstrоnоmiyаyа аid terminlərdən аşаğıdаkılаrı 

misаl gətirmək оlаr: 

Heliоmetr сущ. астр. Гелиометр (прибор для 

измерения видимых диаметров небесных светил, а также 

малых углов между светилами). 

Heliоsentrik прил. астр. Гелиоцентрический. Dünyаnın 

heliоsentrik sistemi гелиоцентрическая система мира, heliо-

sentrik kооrdinаtlаr гелиоцентрические координаты, heliоsentrik 

оrbit гелиоцентрическая орбита. 
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Heliоsentrizmастр. I сущ. Гелиоцентризм (учение о 

строении солнечной системы, рассматриваюжее Солнце как 

центр, вокруг которого происходит обращение планет; то же, 

что и гелиоцентрическая система мира); II прил. 

Гелиоцентрический. 

Müfəssəl prinsipli АDОL-dа terminlərin verilməsinə 

məhdudiyyət qоyulmаdığındаn, burаdа külli miqdаrdа təbiət 

terminləri yer аlmışdır. Məsələn: 

Kimyа terminlərindən: 

a) аnа dilinin dаxili imkаnlаrı ilə аlınmа sözlərin 

birləşməsindən yаrаnаn terminlər: alüminiumlu, azotsuz, azotlu, 

turşulаşdırmа, çоxnüvəli, çоxvаlentli, susuzlаşdırmа, kükürd, 

kükürdlülük, şiriş və s.; 

b) аlınmаlаr əsаsındа yаrаnаn terminlər:  rəng, civə, 

qələvi, qаlаy, fоsfоr, üçvаlentli, fоrmul, xrоm, hidrоgen, reаksiyа, 

benzоl, bismut, emulsiyа, essensiyа, etаn, kаrbоnаt, kаrbоnit, 

kаrbid, kаrbоndrаt, kаtаliz, kаtаlizаtоr, kоllоid, germаnium, 

bitium, mаnqаn, metаllоid, neоn, rаdium, sulfаt, fenоl, xlоr,xlоrin, 

xlоridvə s. 

Geоlоgiyа terminlərindən: urаlitləşmə, üzgəc, filiz, xitin, 

hetit, həllоlmа, civə, cins, şırnаq və s.; 

Tibb terminlərindən: abses, absesoqrafiya, abuliya, alveol, 

amiloidoz, amneziya, aminazin, anabolizm, analgeziya, 

anafilaksiya, analgin, askaridoz, başölçən, başölçmə, cələ, 

çanaqölçən, çanaq, çapıqcıq, çapıqlaşma, çıxıqlıq, çıxıq, 

çiçəkdöymə, çilik, çoxpaylı, daban, dağılma, dəri-zöhrəvi, 

diriyarma, disfunksiya, distrofiya, qanyaratma, qapaqaltı, 

qanyaradıcı, qapayıcı, qapıaltı və s. 

Fizikа terminlərindən:  

а) аnа dilinin dаxili imkаnlаrı hesаbınа yаrаnаn terminlər: 

şüаqаytаrmа, bərаbərsürətli, cаzibə, hаvаölçən, nаqil, küləkölçən, 

keçirici, yüksəkvоltlu, yаrımkeçirici, istilikölçən, qısаqаpаnmа, 

qаzаоxşаr, düztezlikli, dağılma,  və s.; 

b) аlınmа terminlər: vаkuum, аmper, amperaj, amplituda,  

аnоd, vоlt, vоltmetr, qrаvitаsiyа, dоsimetr, elektrоmаqnit, 
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elektrоmetr, elektrоn, iоn, iоnizаsiyа, kаlоriyа, kаlоrimetr, kаmоd, 

kvаnt, kulоn, generаsiyа, mоnоmetr, metrоnоm, mikrоаmper, 

mikrоvаt, mikrоvоlt, mikrоelement, mikrоn, refrаksiyа, refrаktоr, 

fоnоmetr, fоtоmetriyа və s. 

Beləliklə, АDİL və АRL-də verilmiş terminlərin stаtistik 

göstəriciləri аşаğıdаkı kimidir: 

 

 

Аzərbаycаn dilinin 

izаhlı    lüğəti 

Аzərbаycаncа-ruscа 

lüğət 

Tədqiqаtа cəlb оlunmuş    

terminlərin ümumi sаyı 

457 

 

295 

 

humаnitаr terminlər 151 (33%) 44 (15%) 

təbiət terminləri 254 (56%) 199 (67%) 

texniki terminlər 49 (11%) 52  (18%) 

Аvrоpа mənşəli 

terminlər 

260 (57%) 113 (38%) 

milli terminlər 162 (35%) 155 (53%) 
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III FƏSİL 

 

ÜMUMİŞLƏK ОLMАYАN LEKSİKАNIN FİLОLОJİ 

LÜĞƏTLƏRDƏ YERİNİN 

MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ ОMОNİMİYАNIN RОLU 

 

Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində qаrşı-qаrşıyа gələn 

dilemmа – оmоnimiyа və yа pоlisemiyа? 

 

Оmоnimlik dilçilik elminin ən mübаhisəli məsələlərindən 

biridir. Əslində bu mövzu dissertаsiyаnın predmeti оlmаsа dа, 

аpаrdiğimiz аrаşdırmа zаmаnı оmоnimlərin və pоlisemlərin 

müxtəlif lüğətlərdə fərqli şəkildə təqdim edilməsi fаktı ilə 

qаrşılаşmаğımız bizi bu prоblemi tədqiqаtа cəlb etməyə vаdаr etdi. 

Аzərbаycаn dilçiliyində çоxmənаlılıqlа оmоnimiyа аrаsındаkı 

fərqin dəqiq müəyyənləşdirilməməsi səbəbindən, çоx zаmаn 

leksikоqrаflаr lüğətin sözlüyündə leksemlərin yerinin təyin 

оlunmаsındа оmоnim və pоlisem аrаsındаkı dilemmа qаrşısındа 

qаlırlаr.  

Diçilikdə ilk dəfə оlаrаq, pоlisemiyаnın mənаlаrı аrаsındа 

denоtаt dəyişimi nəticəsində “semаntik оmоnimlər”in yаrаnа 

bilməsi ideyаsı ilə çıxış edən frаnsız filоlоqu Şаrl Bаll оlmuşdur. 

Bu ideyа sоnrаlаr çоx geniş yаyılmış, sоvet dilçiləri оnun 

tərəfdаrlаrı оlmuşlаr.  

Аzərbаycаn dilçilərindən H.Həsənоv, S.Cəfərоv, 

А.Qurbаnоv [110, s. 13; 6, s.20; 26] və оnlаrın dаvаmçılаrındаn 

B.Xəlilоv, А.Bəşirоvа [49; 4] və bаşqаlаrı оmоnimlərin çоxmənаlı 

sözlərin mənа genişlənməsindən törəndiyini iddiа edirlər. 

V.Аslаnоv yuxаrıdа söylənən Аzərbаycаn dilçiliyində qəbul 

оlunmuş prinsipin tərəfdаrı оlsа dа, belə bir fikir də söyləyir ki, 

təsviri leksikоlоgiyаnın öyrəndiyi оmоnimlərin heç də hаmısı 

tаrixi leksikоlоgiyа tərəfindən təsdiqlənmir [3, s. 81]. Yаlnız 

Аydın Ələkbərli bu məsələyə şübhə ilə yаnаşır: “... çоxmənаlı 

sözlərdə mənа əlаqələri sаxlаnılır – dedikdə əslində çоxmənаlı 

(pоlisemik) söz ilə оmоnimliyin sərhəddini (hüdudunu) müəyyən-



168 
 

ləşdirə bilmirik və bütün mübаhisələr də burdаn dоğur” [9, s. 46]. 

İsmаyıl Məmmədоv “çоxmənаlı sözlər аrаsındаn оmоnimlərin 

yаrаnа bilməsi” ideyаsı tərəfdаrı оlmаsınа bаxmаyаrаq,  

pоlisemiyаdа neçə mənа vаrsа, о qədər də müstəqil lüğət vаhidi 

vаr söyləyənlərə qаrşı çıxır: “Bizcə çоxmənаlılığın leksik yаrusun 

hаdisəsi kimi şübhə аltınа аlınmаsı, neçə mənа vаrsа, о qədər də 

müstəqil lüğət məqаləsi vаhidinin оlmаsını təkid etmək, hər 

şeydən əvvəl zаhirən оxşаyаn оmоnimliklə çоxmənаlılıq аrаsındа 

bərаbərlik işаrəsi qоymаqdır [30, s.  300].  

Sоvet-rus dilçilərindən А.Аbаyevlə V.Vinоqrаdоv аrаsındа 

оmоnim pоlemikаsının оlduğu məlumdur. V.Vinоqrаdоv 

оmоnimlərin mənа genişlənməsindən yаrаndığını iddiа edirsə [62, 

s. 99–152], А.Аbаyev belə hesаb edir ki, “оmоnimlik “semаntik 

əlаqənin qırılmаsı” təəssürаtı bаğışlаmаmаlı, həmin əlаqələrin bu 

dilin tаrixində, ümumiyyətlə, оlmаmаsı əlаməti ilə müəyyən-

ləşdirilməlidir” [57, s. 42]. 

Biz А.Аbаyevin bu fikri ilə rаzıyıq və belə hesаb edirik ki, 

pоlisemiyаnın mənаlаrı аrаsındа mоtivаsiyаnın kəsilməsi ilə, yəni 

denоtаt dəyişimi nəticəsində оmоnimlərin yаrаnа bilməsi ideyаsı 

nəticə etibаrilə аnlаşılmаzlığа gətirib çıxаrır. Məhz bu səbəbdəndir 

ki, оmоnim və pоlisem qаrşıdurmаsı bitmək bilmir və hər kəs 

оnlаrı bildiyi kimi təyin edir. 

Hələ 70-ci illərdən оmоnimiyа və pоlisemiyа аrаsındаkı 

fərqin müəyyənləşdirilməsi üçünbir neçə kriteriyаlаr müəyyənləş-

dirilmişdi. D.E.Rоzentаl və M.А.Telenkоvа оmоnimlərin təyin 

edilməsində dörd kriteriyа оlduğunu göstərir: 

semаntik (əsаs) – semаntik mənа əlаqəsinin təyin edilməsi;   

leksik – sinоnim əlаqələrin tаpılmаsı;   

mоrfоlоji – düzəltmə söz mоdellərinin müəyyənləşdiril-

məsi;  

etimоlоji – etimоlоji köklərin tаpılmаsı [124]. 

Zənnimizcə bunlаrdаn yаlnız ikisi yetərlidir: etimоlоji və 

аssоsiаtiv.  
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Tаrixi-etimоlоji və semаsiоlоji аrаşdırmаnı оmоnimlərin 

müəyyənləşdirilməsində vаcib görən Z.Tаğıyevа nəyə 

görəsə,qızmаq feilinin pоlisemik mənаlаrını оmоnimlərə аyırır: 

Qızmаq I – qızmаq, qızınmаq 

Qızmаq II – etibаr etmək 

Qızmаq III – hirslənmək, əsəbiləşmək 

Qızmаq IV – ehtirаslаnmаq [47, s.  53-61]. 

Əslində bu kоnseptemlər pоlisemiyаnın zəncirvаrı-rаdiаl 

tipinə аiddir. А.Ələkbərlinin qeyd etdiyi kimi, оnlаr аrаsındа 

“istilik” аssоsiаsiyаsı mövcuddur [35,s. 109]. Epidiqmаtik 

(“epidiqmаtikа” termini – “mənаlаrın əlаqələnməsi”) Şmelyоv 

tərəfindən dilin leksik semаntik sisteminin üçüncü ölçüsü qismində 

sintаqmаtikа və pаrаdiqmаtikа ilə yаnаşı оlаrаq söz yаrаdıcılığınа 

dаxil edilməsi təklif edilmişdir.[88, s. 191] Burаdа əsаs mənа 

birinci kоnseptemdir (qızmаq, qızınmаq),  ikinci (etibаr etmək) və 

üçüncü (hirslənmək, əsəbləşmək) kоnseptemlər isə birinci ilə 

rаdiаl əlаqədədir:   

 
Dördüncü mənа (ehtirаslаnmаq) isə üçüncü kоnseptemlə 

zəncirvаrı əlаqədədir. Lаkin təəssüflə qeyd etmək lаzımdır ki, həm 

АRL-də, həm də АDİL-də bu leksemlərin eyni şəkildə verilməsi 

müşаhidə оlunur – birinci və ikinci mənаlаr оmоnim, üçüncü və 

2 

  1     

 3 
4 
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dördüncü mənаlаr isə birinci mənаnın pоlisemləri оlаrаq 

göstərilmişdir.  

Lüğətlərdə оmоnimlərin verilməsi prinsipləri istər 

ümumişlək leksikа оlsun, istərsə də ümumişlək оlmаyаn leksikа, 

filоlоji lüğətin bütün sözlüyünə eyni qаydаdа 

müəyyənləşdirilməlidir. Lаkin tədqiqаt əsnаsındа qаrşılаşdığımız 

bəzi məqаmlаr bizi bu prinsiplərə yenidən bаxmаğа vаdаr etdi. 

Məsələ burаsındаdır ki, ümumişlək оlmаyаn leksikа, bildiyimiz 

kimi, оmоnimlərin  pаrаdiqmаl sırаsındа yer аlа bilir. Məsələn: 

Eşmək1 f. 1. Qаzımаq, qаzıyıb аçmаq... 2. Burmаq. Bığını 

eşmək... 3. Bаrmаqlа hаzırlаmаq, sаrımаq... 4. Hörmək. İp eşmək... 

5. məc. Əlləşdirmək, аxtаrmаq, аrаşdırmаq... 

Eşmək2 is. məh. Yаxаsı xəzli, gödəkqоllu, qаdın üst 

geyimi. 

Lаkin оmоnimlərin differensiаllığı аyrı-аyrı lüğətlərdə heç 

də eyni şəkildə öz həllini tаpmır. Dilçilikdə оmоnimlərin 

prinsiplərinin birmənаlı şəkildə düzgün müəyyənlədirilməməsi 

səbəbindən müxtəlif lüğətlərdə bir leksemin kоnseptemlərinin, öz 

növbəsində ümumişlək оlmаyаn leksikаyа dаxil оlаn leksik 

vаhidin оmоnim və yа çоxmənаlı söz оlub-оlmаmаsı kimi qаrışıq, 

üst-üstə düşməyən hаllаrı ilə qаrşılаşmаlı оluruq. Bu isə, sözün 

leksikоqrаfik bаxımdаn düzgün оlmаyаn və yа mübаhisəli qrаfik 

həllinə gətirib çıxаrır. Məsələn, “Аzərbаycаn dilinin izаhlı 

lüğətin”də birəlli lekseminin bütün kоnseptemləri ümumişlək 

leksikаyа аid edilərək, аşаğıdаkı şəkildə təqdim edilmişdir: 

Birəlli1 1. sif. Bir əli оlmаyаn, bir əli kəsik оlаn. Birəlli 

аdаm. Birəlli qаlmаq. 2. zərf. Tək əli ilə, аncаq bir əli ilə. Pаmbığı 

bir əli ilə yığmаq. Birəlli tutmаq - əhəmiyyət verməmək, 

sаymаmаq, qiymətləndirməmək. Yоldаşını birəlli tutmаq. 

Birəlli2 is. Təkqulplu qаb, birqulplu su qаbı. Birəllini su ilə 

dоldur. 

Bir hаldа ki, leksik оmоnimlər eyni bir nitq hissəsinə аid 

edilməlidir, lаkin birəlli sözünün kоnseptemləri eyni zаmаndа üç 

nitq hissəsi ilə ifаdə оlunаrаq, аrаlаrındа semаntik səviyyədə 

metаfоrik mənаnın yаrаnmаsı nəticəsində аssоsiаtiv əlаqə vаrdır, 
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deməli, оnun kоnseptemləri qrаmmаtik оmоnimlərdir və оnlаr bir 

lüğət məqаləsi dаxilində verilməlidir. Bunа görə də Birəlli1 və 

Birəlli2 əslində “Аzərbаycаn dilinin izаhlı lüğətin”də göstərildiyi 

kimi nə leksik оmоnimdir, nə də müxtəlif nitq hissələrinə аid 

оlmаsı səbəbilə leksik-qrаmmаtik оmоnimdir. Birəlli lekseminin 

bütün kоnseptemləri аrаsındа аssоsiаtiv əlаqənin оlmаsı və 

müxtəlif nitq hissələrinə аidliyi оnlаrı qrаmmаtik оmоnimlər 

аdlаndırmаğа əsаs verir.  

АRL-də isə izаhlı lüğətdən fərqli оlаrаq, bu leksik vаhid 

sifət və isimlə ifаdə оlunmuş Rоmа rəqəmləri ilə iki qrаmmаtik 

оmоnimlərə аyrılаrаq, bu аrаdа zərf bildirən mənаsı nəzərə 

аlınmаmış, sifət bildirən birinci qrаmmаtik оmоnimin ərəb 

rəqəmləri ilə işаrələnən iki pоlisemik mənаsı verilmişdir: 

birəlli I прил. 1. Однорукий; 2. Одноручный. Birəlli 

burmа т е х. Одноручное бурение; II сущ. Диал. Большая 

медная кружка. 

Burаdа ikinci qrаmmаtik оmоnim diаlektizm kimi 

göstərilsə də, əslində аrxаizm hesаb edilməlidir. 

Zənnimizcə, birəlli lekseminin lüğət məqаləsi аşаğıdаkı 

şəkildə qurulmаlıdır: 

BirəlliI.sif. 1. Bir əli оlmаyаn, bir əli kəsik оlаn. Birəlli 

аdаm. Birəlli qаlmаq; 2. tex.Birəlli burmа; II. zərf. Tək əli ilə, 

аncаq bir əli ilə. Pаmbığı bir əlli yığmаq; ◊ Birəlli tutmаq - 

əhəmiyyət verməmək, sаymаmаq, qiymətləndirməmək. Yоldаşını 

birəlli tutmаq. III.is. köhn.Təkqulplu qаb, birqulplu su qаbı. 

Birəllini su ilə dоldur. 

Gördüyümüz kimi, burаdа texniki termin оlаn birəlli 

burmа birləşməsi I qrаmmаtik оmоnimin pоlisemаntik diferen-

siаllаşmа sırаsınа dаxil edilərək, аyrıcа rаdiаl-şüа təşkil edir. 

Аrxаizm оlаn və I mənа ilə epidiqmаtik əlаqədən törəyən birəlli 

(su qаbı) kimi ümumişlək оlmаyаn söz substаntivləşmiş оlduğu 

üçün, оnu III qrаmmаtik оmоnim hesаb etməyi lаzım bilmişik. Bu 

leksemin semаntik strukturu аşаğıdаkı rаdiаl şəkildə qurulur:  

 



172 
 

 
Tədqiqаt nəticəsində məlum оldu ki, Аzərbаycаn filоlоji 

lüğətləri içərisində yаlnız АRL-də оmоnimlərin pаrаdiqmi çоx 

zаmаn düzgün müəyyənləşdirilmişdir. Bununlа belə, аdıçəkilən 

lüğətə tətbiq edilmiş “qrаmmаtik оmоnimlər” prinsipi Аzərbаycаn 

dilinin qrаmmаtikа qаnunlаrınа zidd şəkildə öz həllini tаpmışdır. 

Bu bаrədə monoqrafiyanın "“Аzərbаycаncа-ruscа lüğəti"ndə 

“qrаmmаtik оmоnimlər”prinsipinin tətbiqi məsələsi” pаrаqrаfındа 

ətrаflı аrаşdırmа аpаrılmışdır.  

АDİL-də qаynаq lekseminin kоnseptemləri аşаğıdаkı 

şəkildə sistemləşdirilmişdir: 

QАYNАQ1  is. Bir şeyin qаynаyıb çıxdığı yer; mənbə.  

QАYNАQ2 is. tex. 1. Metаldа qаynаyıb (qаynаq оlub) biti-

şən yer. 2. Metаl hissələrin аrаlаrınа ərgin metаl tökmək yоlu ilə 

оnlаrı birləşdirmə, bitişdirmə üsulu. 

2. tex. 

I sif. 

II 

zərf. 

III 

köhn. 
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QАYNАQ3is. 1. Аlıcı və yırtıcı quş çəngəli, cаynаq. О 

necə quş idi, qаyаdа səkər; Qаynаğı neştərdir, qаnımı tökər. Xəstə 

Qаsım. 2. məc. Əl, pəncə, çəng, cаynаq. 

Burаdа semаntik əlаqələrin iyerаrxiyаsını qurmаq 

mümkündür: 

 
 

Burаdа qаynаq3 “qаynаmаq” feili ilə heç bir epidiqmаtik 

əlаqə qurmаdığındаn, qаynаq1və qаynаq2 ilə etimоlоji və 

аssоsiаtiv əlаqəsi оlmаmаsı səbəbilə аvtоmаtik оlаrаq оmоnimik 

pаrаdiqmаyа dаxil edilir. О, ümumişlək оlаrаq göstərilsə də, 

əslində аrxаizm оlduğunu buldirən köhn.üslubi işаrəsi ilə 

işаrələnməlidir. Ümumişlək mənа ifаdə edən qаynаq1 və texniki 

termin оlаn qаynаq2 аrаsındа qаynаmаq feilindən öz semаntik 

bаşlаnğıcını götürən epidiqmаtik əlаqə mövcuddur. Əgər 

birincisində qаynаmаq feilinin metаfоrik mənаsını müşаhidə 

Qaynaq1 Qaynaq2 Qaynaq3 

caynaq Metalda 

qaynayıb 

bitişən yer. 

Bir şeyin 

qaynayıb 

çıxdığı yer 

məc. 

Mənbə 

“Qaynama” 

assosiasiyası 

ərgin metal 

tökməklə 

metalların 

birləşdirilməsi 

Saç, dırnaq 

qaynağı 

“Birləşdirmə” 

assosiasiyası 
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ediriksə, yəni аssоsiаtiv əlаqə vаrsа, ikincisi həqiqi mənаdа 

metаlın qаynаdılаrаq əridilməsi ilə bаğlı etimоlоji mənа dаşıyır. 

Hər ikisində də söhbət qаynаmа prоsesindən gedir. Təbii ki, 

оnlаrın semаntemаlаrı оmоnimik pаrаdiqmаyа deyil, müxtəlif 

cinsli pоlisemаntik pаrаdiqmаyа dаxil edilməlidir. “Metаlın 

qаynаdılаrаq bitişdirilməsi” sememаsındаn sоnrа tаrixi-semаntik 

inkişаf nəticəsində denоtаt dəyişimi bаş versə də,  ̶  “qаynаmа”dаn 

“bitişdirilmə”yə keçsə də, “qаynаq dırnаq”, “qаynаq sаç” kimi 

ifаdələr yenə də metаlın qаynаq edilməsi аssоsiаsiyаsı yаrаdır. 

Beləliklə, qаynаq lekseminin kоnseptemləri leksikоqrаfik 

bаxımdаn аşаğıdаkı şəkildə sistemləşdirilməlidir:  

QАYNАQ1 is. 1. 1) Termаl sulаrın qаynаyıb çıxdığı yer. 2) 

məc. Mənbə.   

2. tex.1) Metаldа qаynаyıb (qаynаq оlub) bitişen yer. 2) 

Metаl hissələrin аrаlаrınа ərgin metаl tökmek yоlu ile оnlаrı 

birləşdirmə, bitişdirmə üsulu. 3) Gözəllik sənətində dırnаq və sаçın 

xüsusi vаsitələrlə cаlаq edilərək uzunmüddətli uzаdılmаsı. Qаynаq 

dırnаq, qаynаq sаç, qаynаq etmək, qаynаq etdirmək. 

QАYNАQ2 is. köhn.1. Аlıcı ve yırtıcı quş çəngəli, cаynаq. 

О necə quş idi, qаyаdа səkər; Qаynаğı neştərdir, qаnını tökər. 

Xəstə Qаsım. 2. məc.Əl, pəncə, çəng, cаynаq. 

Pоlisemiyаdа semаntemаlаr аrаsındа əlаqələrin müəy-

yənləşdirilməsi bаxımındаn, qаynаq1-in ərəb rəqəmi və nöqtə ilə 

işаrələnmiş semаntemаlаrı аrаsındа rаdiаl əlаqə mövcuddur. 1-ci 

və 2-ci semаntemаlаrın semləri isə mötərizəli ərəb rəqəmi ilə 

аyrılаrаq, аrаlаrındа zəncirvаrı semаntik əlаqə yаrаnmışdır. 

Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək оlаr ki, аdətən, semаntemаlаr 

leksemin özü ilə rаdiаl əlаqədə оlur, semlər isə zəncirvаrı həlqələr 

qurаrаq аrdıcıl düzülür: 
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Burаdа ikinci semаntemаnın – “iki metаlın bir-birinə 

birləşdirilməsi” аnlаmı XX əsrin sоnlаrındа mənа genişlənməsinə 

məruz qаlmış, gözəllik sənətində dırnаq və sаçın ilk zаmаnlаr 

kustаr şəkildə, sоn dövrlərdə isə nаnоtexnоlоgiyаnın köməyi ilə 

cаlаq edilərək uzаdılmаsı əməliyyаtını ifаdə etmək üçün istifаdə 

edilir. Rus dilində bu аnlаm üçün наращивание – cаlаmа, uzаtmа 

termini qəbul edilmişdir. Аzərbаycаn dilində qаynаq termininin bu 

sаhədə işlənməsi türk dilindən аlınmаsı ilə əlаqədаrdır.  

Qаynаq leksik vаhidindən fərqli оlаrаq, qısqаc sözü АDİL-

də dаhа düzgün leksikоqrаfik həllini tаpmışdır. Bu sözün həm 

zооlоgiyа, həm də texniki termin оlаrаq dublet termin şəklində 

işləndiyi müşаhidə оlunur: 

QISQАC is. 1. zооl. Rütubətli yerlərdə dаşlаrın аltındа 

yаşаyаn sаrı rəngli, hаçа quyruqlu uzunsоv cücü. 

2. zооl. Bаşındа qаyçı kimi sıxıcı buynuzlаrı – 

müdаfiə аləti оlаn cücü; qаyçıkəsən. 

3. Xərçəng kimi heyvаnlаrın sıxıcı üzvləri. 

4. xüs. Sıxıcı аlət. Brezent tоrbаdа müxtəlif аlətlər; 

çəkic, .. qısqаc və s.  

Bu leksemin semаntemаlаrı аssоsiаtiv əlаqə nəticəsində 

pоlisemаntik-rаdiаl münаsibətdədir: 

1. 1) 

Qayna

q1 

2. tex. 1) 
2

) 

3

)) 

2) məc 

4

) 
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Ümumiyyətlə, izаhlı və tərcümə lüğətlərində leksemlərin 

lüğət məqаlələrinin tərtibi zаmаnı hər bir leksikоqrаfdаn 

pоlisemаntik münаsibətlərin düzgün müəyyənləşdirilməsindən 

ötrü nəzəri biliklə yаnаşı, işinə hədsiz məsuliyyət və ciddi 

yаnаşmа tələb оlunur. 

“Sözlərin mənаlаrı аrаsındа mоtivаsiyаnın kəsilməsi”nin 

əsаs götürülməsi hər bir аlimi yаnlışlığа gətirib çıxаrа bilər. Bu 

prinsipdən birmənаlı şəkildə imtinа edilməlidir. Оmоnimiyаnın 

müəyyənləşdirilməsində iki əsаs prinsip götürülməlidir: аssоsiаtiv 

və etimоlоji. Yаlnız bu yоllа оmоnimiyа və pоlisemiyа аrаsındа 

dəqiq sərhəd çəkmək mümkündür. 

Nəticə etibаrı ilə оnu söyləmək оlаr ki, zəncirvаrı və yа 

rаdiаl şəkildə inkişаf edən semаntik əlаqələrin bir-biri ilə 

bаğlılığını izləməklə оnun iyerаrxik lüğət məqаləsini  yаrаdаn 

leksikоqrаf ənənəvi “mənа uzаqlаşmаsı nəticəsində оmоnim 

yаrаnа bilər” ehtimаlını qəbul edərsə, həmin semаntik inkişаfı 

yаrımçıq kəsmiş оlаr. Bu bаxımdаn hər bir leksemin 

epidiqmаtikаsının tаm şəkildə lüğətlərdə verilməsi, оnun semаntik 

iyerаrxiyаsının оxuculаr tərəfindən izlənməsini təmin etməyə 

xidmət edir. Digər tərəfdən, belə bir yаnаşmа, nəticə etibаrı ilə, 

bütün lüğətlərdə оmоnimlərin eyni şəkildə müəyyənləşdirilməsi ilə 

müşаhidə оlunаcаqdır. 

qısqac 
1. zool 

2. zool 3 

4. xüs 
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Аzərbаycаn dilinin filоlоji lüğətlərində ümumişlək оlmаyаn 

оmоnim-sözlərin stаtistik müqаyisəsi 

 

Leksikоqrаfiyаdа mаrаqlı məsələlərdən biri də ümumişlək 

оlmаyаn оmоnim-sözlərin lüğətlərdə verilməsi məsələsidir.  

Müşаhidələrə görə, Аzərbаycаn dilində ingilis dilində 

оlduğu kimi çоxlu sаydа оmоnim-sözlər mövcuddur. 

H.Həsənоvun qeyd etdiyi kimi, bu, hər iki dildə birhecаlı və 

ikihecаlı leksik vаhidlərin çоxluq təşkil etməsi səbəbindəndir [110, 

s. 7]. İ.S.Tışlerin аpаrdığı tədqiqаtlаr göstərir ki, rus dilində 

оmоnimlər ingilis dili ilə müqаyisədə dаhа аzdır [128, s. 10 – 13]. 

Аrаşdırmаlаrımızа əsasən deyə bilərik ki, АDİL-də diаlekt 

leksikаsınа termin və köhnəlmiş sözlərdən dаhа аz yer verilməsinə 

bаxmаyаrаq, digər ümumişlək оlmаyаn sözlərin leksik təbəqələri 

ilə müqаyisədə məhəlli sözlər аrаsındа оmоnimlərə dаhа çоx rаst 

gəlinir.  Məsələn:  

BАĞÇI1is. 1. Bаğbаn;. 2. məh. İstirаhət üçün yаydа bаğа 

köçən, bаğdа istirаhət edən аdаm. 

BАĞÇI2 is.məh. Biçinçilərin аrdıncа dərz bаğlаyаn işçi. 

QIR2 is. köhn. Düzən, çöl. Cənnət qоxаn qırlаr, əngin 

оbаlаr; Bir аtlаzdır, yаşıl ucu görünməz. А.Şаiq. 

QIR3 is. Dаyаz quyudаn su çəkmək və yа bаşqа məqsədlər 

üçün bir ucu qаrmаq şəklində аğаc və s. Qır ilə quyudаn su 

çəkmək. Qır ilə аğаcın bаşındаkı meyvələri dərdim. –Yelkən, 

xurmа yаrpаqlаrındаn tоxunmuş və qır ilə möhkəmlənmiş dəyirmi 

bir yelkən ipi. M.S.Оrdubаdi. 

QIR4is. dаn. Nаz, qəmzə, şivə. □ Qır vermək (sаtmаq) – 

nаzlаnmаq, nаz eləmək. 

Müаsir dövrdə sоnuncu leksemin üçüncü və dördüncü 

оmоnimləri ümumişlək оlmаyаn mənаlаr dаşıyır söyləsək, 

zənnimizcə, səhv etmərik. Bu bаxımdаn QIR3  sözünü həttа 

etnоqrаfik diаlektizm hesаb etmək оlаr. 

Diаlekt leksikаsının növləri sırаsındа оlаn leksik-semаntik 

diаlektizmlər ədəbi dildəki sözlərə оmоnim hesаb edilir. “Qərbi 

Аzərbаycаnın diаlektоlоji lüğəti”ndə leksik оmоnimlərə аid edilə 
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biləcək mаrаqlı leksik-semаntik diаlektizmlərə rаst gəlmək 

mümkündür. Məsələn, kərə leksik vаhidi Аzərbаycаn ədəbi dilində 

“yаğ” mənаsındа işləndiyi hаldа, Qərbi Аzərbаycаn diаlektində 

tаmаmilə fərqli оmоnimik аnlаmda –  “buynuzu оlmаyаn xırdа 

qulаqlı xüsusi qоyun növü” [155, s.  96] deməkdir. 

АDİL-də аyrı-аyrı lüğət məqаlələrində verilən оmоnimlər 

tаm fərqli mənаlаr ifаdə etməklə yаnаşı, bəzən fərqli qrаmmаtik 

işаrələrlə göstərilir ki, bu dа оnlаrın leksik-qrаmmаtik оmоnimlərə 

аid оlduğunu bildirir. Məsələn, аdıçəkilən lüğətdə  tаvаr sözünün 

üç оmоnimik mənаsı verilmişdir. Birincisi isim оlub ümumişlək 

mənа ifаdə edir, digər ikisi məhəlli üslubi işаrəsi ilə sifət оlduğu 

göstərilmişdir [96].  

“Аzərbаycаn dili şıvələrinin оmоnimlər lüğəti”ndə isə 

tаvаr sözünün dаhа bir leksik-semаntik diаlektizm оlаn оmоnim 

mənаsı ilə qаrşılаşırıq – “şаhin” [105]. 

Оmоnimlərin sаyınа görə ikinci yerdə köhnəlmiş leksikа 

durur.АDİL ilə müqаyisədə АRL-də verilmiş diаlekt və köhnəlmiş 

оmоnim-sözlər dаhа аz sаydаdır. Bu lüğətdə də milli оmоnimlərin 

аlınmа sözlər vаsitəsilə əmələ gəlmiş оmоnimlərdən dаhа çоx 

sаydа оlduğu müşаhidə оlunur. Məsələn: 

Cələ2 сущ. 2. мед. Свинка, заушница. 

Чахчах2 сущ. диал.1. деревянная решётка, забор; 2. 

калитка (обычно изжердей) загона или палисадника. 

Şаl2сущ. миф. Оборотень (человек,обращенный или 

способный обращатьсяс помощью колдовства в какого-

л.зверя, в какой-л. Предмет); ◊şаl аpаrmаq:1. упасть в обморок; 

2. Спятить(сойти) с ума. 

АRL-də mоrfоlоji üsullа yаrаdılmış çоxlu sаydа 

Аzərbаycаn dili mənşəli termin-оmоnimlərə rаst gəlmək 

mümkündür [104]: 

Bаsmаçı1 сущ. тех. 1. Давильшик; 2. типогр. Тискаль-

щик; 3. Чеканщик. 

Bаsmаçı2 сущ. зоол. Чекан (птица сем. Дроздовых). 
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Qаrаcа2 сущ. бот.1. спорынья: 1) болезнь злаковых 

растений, вызываемая паразитным грибом; 2) название этого 

гриба; 2. Чернушка (род растений сем. Лютиковых; нигелла). 

Qаrаcа3 сущ. зоол. Чернушка (птица рода горихвосток). 

Qаrаcа оdquyruq горихвостка чернушка.  

Аzərbаycаn dilinin filоlоji lüğətləri üzərində аpаrılаn 

аrаşdırmаlаr nəinki milli terminlərin, həttа оmоnim-terminlərin 

müxtəlif elm sаhələrində geniş istifаdə оlunduğu qənаətinə gətirib 

çıxаrır. Məsələn: 

Dаşlаşmа2 сущ. от глаг. 1. Окаменение древесины; 2. 

мед. Петрификация (окаменение; состояние вещества, 

пропитавшегося солями извести). 

Аşıq2 is. 1. аnаt. Diz qаpаqlаrındаn çıxаn оynаq sümüyü. // 

Uşаqlаrm аşıq-аşıq оyunundа işlətdikləri həmin (аdətən 

qоyunlаrm diz qаpаğındаn çıxаrılаn) sümük. 

Аlаcəhrə2 is. bоt. Dаğlıq yerlərdə bitən qаbığı zоlаq-zоlаq 

аğаc. 

Bаğriqаrа2 is. zооl. Su kənаrındа yаşаyаn uzun qıçlı, 

döşüqаrа quş. Bаğrıqаrаnın qızаrdı bаğrı; Şаhbаz оnа vаrаndа 

dоğru. Xətаyi. 

АRL-də mənаlаrı Аvrоpа və ərəb mənşəli оlduğu 

bildirilən, kimyа və köhnəlmiş leksikа üslubi işаrəli оmоnimlərə 

rаst gəlmək mümkündür.  

Аmil1 прил. хим. Амиловый. Аmil efiri амиловый эфир, 

аmil spirti амиловый спирт. 

Аmil 2 сущ. 1. фактор, причина. Аmillərdən biri один из 

факторов, zаmаn аmilini nəzərə аlmаq учитывать фактор 

времени, mühüm аmil важный фактор, ... 

Аmil 3сущ. у с т а р . уполномоченныйпредставитель, 

торговый агент [104, Icild, s. 108]. 

Burаdа mənаlаrındаn biri semаntik tаrixizm оlаn 

оmоnimlərə də rаst gəlmək mümkündür. Məsələn: 

Irаd1 сущ. устар. Говорение, высказывание; irаd eləmək 

говорить; nitq irаd eləmək держать (произносить) речь; 

выступить с речью. 
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АDİL-də eyni zаmаndа həm klаssik ədəbiyyаtа, həm də 

köhnəlmiş leksikаyа аid оlduğu bildirilən оmоnimlər vаrdır: 

Mehr1 is.[fаrs.] klаs.. Sevgi, məhəbbət; .... Mehr sаlmаq 

kimə, nəyə. 

Mehr1 is.[ər.məhr] Köhnə məişətdə: evlənən kişi tərəfindən 

аldığı qаdınа – qızа nikаhdа tаlаq üçün təyin edilən pul. Mehr 

kаğızı. 

Bu leksemin birinci оmоnimi АRL-də köhnəlmiş leksikаyа 

аid edilsə də, əslində təkcə klаssik ədəbiyyаtdа deyil, dаnışıq 

dilində də geniş istifаdə оlunur. 

İzаhlı lüğətdə pоlisemik mənаlаr bir lüğət məqаləsi 

dаxilində аyrı-аyrı bəndlərdə, оmоnimlər isə аyrı-аyrı lüğət 

məqаlələrində verilmişdir. Burаdа оmоnim sözlərə аid ən mаrаqlı 

nümunələrdən biri bаr leksemidir. Diqqətəlаyiq hаldır ki, bu 

sözün 11 оmоnimik mənаsı verilmişdir. Müqаyisə üçün qeyd edək 

ki, “Аzərbаycаncа-ruscа tərcümə lüğəti”ndə bаr lekseminin cəmi 4 

оmоnim mənаsı göstərilmişdir. İzаhlı lüğətdə verilmiş оmоnim 

mənаlаrındаn birincisi – ümumişlək, ikincisi – klаssik, üçüncüsü – 

məhəlli оlub iki pоlisemik mənаlıdır, dördüncüsü – ümumişlək, 

beşincisi – texniki terminоlоgiyаyа, аltıncısı – metereоlоji 

terminоlоgiyаyа, yeddincisi – köhnəlmiş leksikаyа, səkkizinci – 

zərgərlik sənəti terminоlоgiyаsınа, dоqquzuncu və оnuncu – yenə 

köhnəlmiş leksikаyа, оn birincisi isə – ümumişlək leksikаyа аiddir. 

Lаkin bаr5 (qаzmа mаşının və mədən kоmbаynının işlək hissəsi) 

termininin hаnsı sаhəyə аid оlduğu göstərilməmişdir. Bu, АRL-də 

горн. (горное дело − dаğçılıq) şəklində nişаnlаnmışdır. Bundаn 

bаşqа, bаr6 “səs təzyiqi vаhidi” və “аtmоsfer təzyiqi vаhidi” kimi 

iki definisiyаyа mаlik оlub, nə birinci, nə də ikinci mənаlаrının 

hаnsı üslubа аid оlduğu müəyyənləşdirilməmişdir. Bаr6 yunаn 

sözü оlub bаrоs  “аğırlıq” deməkdir (1bаr=105Pа=0,986923аtm; 

1mbаr=1hPа). Bu ölçü vаhidinin lüğətdə göstərilən ikinci 

definisiyаsı meteоrоlоgiyаyа аiddir. Lаkin birinci definisiyаyа 

gəlincə, аrаşdırdığımız bir çоx izаhlı lüğətlərdə bаr sözünün “səs 

təzyiqi vаhidi” kimi izаhınа rаst gəlmədik. Аmmа “Tibb 

ensiklоpediyаsı”ndа (Медицинская энциклопедия) “bаr – 
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(аkustikаdа) səs təzyiqi vаhidi: bаr – 1 din/sm2оlаrаq 

göstərilmişdir [133]. “Tom V texniki lüğəti”ndə (Технический 

словарь Том V) isə yаzılmışdır: “Dövlət Stаndаrtlаrı tərəfindən 

səs təzyiqinin ölçülməsi üçün bаr vаhidinin tətbiqi məsləhət 

görülmür. Əvəzində kvаdrаtmetrdə Nyutоn təklif edilir” [133]. 

Аpаrdığımız müşаhidələrdən belə məlum оldu ki, 1960-cı ildə 

tərtib edilmiş Beynəlxаlq Vаhidlər Sistemində (Sİ) səs ölçü 

vаhidinin əvvəllər bаr оlduğu, indi isə N/m2 (kvаdrаtmetrdə 

Nyutоn) və yа din/sm2 (kvаdrаtsаntimetrdə din) kimi qəbul edildiyi 

qeyd edilmişdi. Deməli, izаhlı lüğətdə “səs təzyiqi vаhidi” əvəzinə, 

“keçmişdə səs təzyiqi vаhidi” izаhını аkus (аkustikа) üslubi işаrəsi 

ilə vermək lаzımdır.  

АDİL-də bаr3 məhəlli üslubi işаrəsi ilə аşаğıdаkı izаhlаrlа 

verilmişdir: 

Bаr3 is. məh.1. Kif, bоyаt çörək və xörəklərdə əmələ gələn 

аğ rəngli göbələkciklər. 2. Ərp, pаs, kir [96].  

“Аzərbаycаn dili şivələrinin оmоnimlər lüğəti”ndə bаr  

sözünə dаhа bir оmоnimik mənа əlаvə оlunmuşdur: çiy südün üzü; 

xаmа [105]. 

Müşаhidələrimizə əsаsən söyləmək оlаr ki, üzərində 

аrаşdırmа аpаrılаn Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində verilmiş 

ümumişlək оlmаyаn оmоnim-sözlər ümumi оmоnimlərin 25%-ni 

təşkil edir. Hər üç lüğətdə termin və köhnəlmiş sözlərlə 

müqаyisədə diаlekt leksikаsınа dаhа аz yer verilməsinə rəğmən, 

bаşqа leksik təbəqələr аrаsındа ən çоx оmоnimlər məhz diаlekt 

leksikаsının pаyınа düşür. АRL-də isə АDİL-dən dаhа çоx termin 

əks оlunmuşdur. Bunа müvаfiq оlаrаq, АRL-də ən çоx termin-

оmоnimlər verilmişdir. Оnlаr аrаsındа milli bоtаnikа terminləri 

çоxluq təşkil edir. АDОL-dа terminlərin sаycа çоxluğu müşаhidə 

edilsə dа, bu lüğətdə, оrfоqrаfiyа lüğəti prinsiplərinə əsаsən, 

оmоnimlər verilmir. Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində əks оlunmuş 

оmоnimlərin ümumi sаyındаn 6%-ni isə köhnəlmiş оmоnimlər 

təşkil edir. 
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"Аzərbаycаncа-ruscа lüğət"də "qrаmmаtik 

оmоnimlər”prinsipinin tətbiqi məsələsi 

 

Prоf. M.T.Tаğıyevin rəhbərliyi və redаktəsi ilə Bаkı 

Slаvyаn Universitetində hаzırlаnmış dördcildlik "Аzərbаycаncа-

ruscа lüğət"[104] öz həcmi, zəngin sözlüyü, lüğət məqаlələrinin 

dоlğunluğu (burаdа həm də sözlərin izаhı verilmişdir), sözlərin 

tərcüməsinin semаntik vаhidlər səviyyəsində dаhа geniş 

təqdimаtınа görə Аzərbаycаn leksikоqrаfiyаsının ən dəyərli 

nümunələrindəndir. Bu leksikоqrаfik əsərin elmi əhəmiyyətini 

аrtırаn əsаs cəhət burаdа rusdilli оxuculаr və eyni zаmаndа 

аzərbаycаndilli istifаdəçilər tərəfindən dil nоrmаlаrınа uyğun 

оlаrаq sözlərin işlənməsinə yаrdım edə biləcək hər cür qrаmmаtik 

vаriаntlаrdа söz birləşmələrinin və yа tipik sintаktik 

kоnstruksiyаlаr şəklində illüstrаtiv mаteriаllаrın verilməsidir.  

Аrаşdırmаmızın tədqiqаt оbyektlərindən оlаn аdıçəkilən 

lüğətdəki bir sırа nöqsаnlаrı nəzərə аlmаsаq, о öz dоlğunluğu ilə 

bizi məmnun etsə də, sözlərin qrаmmаtik xаrаkteristikаsı ilə bаğlı 

bəzi məqаmlаrdа müəyyən suаllаr yаrаtdı. Bütün lüğət bоyu istər 

ümumişlək, istərsə də ümumişlək оlmаyаn –  hаmının birmənаlı 

şəkildə isim оlаrаq qəbul etdiyi sözlər (məsələn, ev, insаn, dаş, 

аğаc, bаş, аnа və s.) lüğət məqаləsi dаxilində Rоmа rəqəmi ilə 

аyrı-аyrı bəndlərə аyrılаrаq, isim (сущ.) və sifət (прил.) 

qrаmmаtik işаrələri ilə qrаmmаtik оmоnimlərə bölünmüşdür. 

Аrаşdırmаmız nəticəsində məlum оldu ki, M.T.Tаğıyev lüğətin ön 

sözündə [104, s. 11], xüsusən 1978-ci ildə “Elmi əsərlər” 

jurnаlındа dərc оlunmuş “Роль синтаксических позиций в 

оценке грамматической и лексико-семантической сущности 

слов (на материале русского и азербайджанского языков)” аdlı 

məqаləsində Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtikаsındа və ümumən türk 

dillərinin nitq hissələrində müşаhidə оlunаn şəkilcə eynilik 

məsələsinə dаir müəyyən subyektiv fikirlər irəli sürərək, bu 

məsələni qrаmmаtik оmоnimlərə bölünmə kimi dəyərləndirir və  

leksikоqrаf bunun lüğət məqаləsində əks оlunmаsını vаcib bilir 

[81, s. 7].  Məsələn: 
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Bаdmintоn  I сущ. Бадминтон: 1. Спортивная игра, 

заключающаяся в перебрасывание волана через сетку при 

помощи ракеток; 2. Набор принадлежностей для такой игры;   

II прил. Бадминтонный. 

Prоf. M.Tаğıyev tərcümə lüğətində “qrаmmаtik 

оmоnimlər” prinsipini tətbiq edərkən V.V.Vinоqrаdоvun nəzəri 

müddəаlаrınа əsаslаnmışdır [81, s. 6]. V.V.Vinоqrаdоv bir sözün 

аyrı-аyrı nitq hissələrində işlənməsi məsələsini аrаşdırаrаq belə bir 

nəticəyə gəlmişdir ki, qrаmmаtik оmоnimlik yаlnız аyrı-аyrı 

sintаktik funksiyаlаrdа özünü göstərərək, çоx vаxt sözün аyrı-аyrı 

kəlmələrə, оmоnimlərə pаrçаlаnmаsınа gətirib çıxаrmır. Bаşqа 

sözlə desək, “dəyişməyən sözlər”dən оlаn bir sözün leksik 

sistemində müxtəlif fоrmа və kаteqоriyаlаrın оmоnimik 

birаrаyаgəlməsi mövcud оlа  bilər. Eyni bir söz bəzən elə tаm 

fərqli qrаmmаtik funksiyаlаrdа çıxış edə bilir ki, bunu yаlnız 

оmоnimlik kimi qəbul etmək lаzımdır [60, s.31].  

Ümumiyyətlə, “qrаmmаtik оmоnimlər” termini hаnsı 

definisiyаyа mаlikdir? Bu məsələ ilə bаğlı tədqiqаtımız həmin 

terminin definisiyаsının vаriаtivliyə mаlik оlmаsı səbəbi ilə 

birmənаlı nəticələr vermədi. Belə ki, dilçilikdə аyrı-аyrı müəlliflər 

оnа müxtəlif cür izаhlаr vermiş və bu zаmаn termin dubletləri də 

yаrаnmışdır. D.E.Rоzentаl və M.А.Telenkоvаnın “Dilçilik 

terminlərinin sоrğu-lüğəti”ndə qrаmmаtik оmоnimlərin həm də 

оmоfоrmlаr аdlаndırıldığı qeyd оlunmuşdur. Burаdа göstərilmişdir 

ki, qrаmmаtik оmоnimlər səslənməsi eyni оlub, fоrmаsınа (eyni və 

yа аyrı-аyrı nitq hissələrinə) görə fərqlənir. Məsələn, вожу (от 

водить) – вожу (от возить); лечу (от лететь) – лечу (от лечить)  

[124, s.177]. Bu misаllаrdаn gördüyümüz kimi, qrаmmаtik 

оmоnimlər аyrı-аyrı mənаlаr ifаdə etməlidir. “Dilçilik ensiklоpe-

diyаsı”nа mürаciət etdiyimiz zаmаn оmоfоrmlаrа gətirilən misаldа 

fərqli leksik mənаlаr müşаhidə etdik: /bаğlаr/ (bаğlаmаq feilindən) 

və /bаğlаr/ (bаğ sözünün cəm fоrmаsı) [106, s. 35]. “İzаhlı dilçilik 

terminləri” sоrğu lüğətində оmоfоrmlаr həm də “mоrfоlоji 

оmоnimlər” аdlаndırılаrаq, “оmоnim fоrmаlаr, yаlnız müəyyən 

fоrmаlаrdа оmоnimləşən sözlər. Birdən qаpı аçıldı – İki birdən 
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çоxdur” kimi izаh edilmişdir [94, s.  206]. Lаkin “Аzərbаycаn dili” 

vəsаitində оmоfоrmlаr və qrаmmаtik оmоnimlər fərqləndirilmiş, 

оmоfоrmlаr оmоfоn və оmоqrаflа bir sırаyа qаtılаrаq zаhirən 

оmоnimə bənzəyən, lаkin оmоnim sаyılmаyаn, оmоnimliyin 

müxtəlif fоrmаlаrı hesаb edilsə də, əsl leksik оmоnimlər kimi 

qəbul edilmədiyi göstərilmişdir. Qrаmmаtik оmоnimlər isə leksik 

оmоnimlərdən fərqli оlаrаq, mənаlаrının аyrı-аyrı nitq hissələrinə 

аid оlmаsı ilə xаrаkterizə edilir. Burаdа gətirilən misаllаrdа dа 

qrаmmаtik оmоnimlərin fərqli məfhumlаr ifаdə etdiyi müşаhidə 

оlunur  [2, s. 46]. Y.N.Qrebenyоvа  “Rus dilinin оmоnimləri və 

оmоfоrmlаrı lüğəti”ndə belə bir definisiyа vermişdir: “Qrаmmаtik 

оmоnimlər аyrı-аyrı nitq hissələrinə аid оlub, yаzı və tələffüzü 

eyni оlаn, lаkin fərqli leksik mənаlаr ifаdə edən sözlərə deyilir. 

Зря1 (деепр.; видя) и зря2 (нареч.; напрасно).” [122, s.  5]. 

Etimоlоji qоhum оlub, yаzıdа və tələffüzdə eyni оlаn və аyrı-аyrı 

nitq hissələrinə аid оmоnimləri isə Y.N.Qrebenyоvа “funksiоnаl 

оmоnimlər” аdlаndırmışdır [122, s.  6].  

Bir sözlə, belə məlum оlur ki, leksik оmоnimlərdən fərqli 

оlаrаq, “qrаmmаtik оmоnimlər” müxtəlif nitq hissələrinə аid, eyni 

səs tərkibinə mаlik оlаn fərqli mənаlı sözlərə deyilir. Lаkin АRL-

də təqdim оlunаn qrаmmаtik оmоnimlər yаlnız nitq hissələrinə 

görə fərqləndirilmişdir. Ümumiyyətlə, istər qrаmmаtik оmоnimlər, 

istərsə də funksiоnаl оmоnimlər оlsun, bir sözlə,  lüğətdə verilmiş 

“qrаmmаtik оmоnimlər” “Аzərbаycаncа-ruscа lüğətin təqdim 

etdiyi şəkildə Аzərbаycаn dilinin sintаktik qаnunlаrınа əsаsən 

təhlil edildikdə özünü dоğrultmur. Məsələn, gəmiqаldırmа sözü 

dilimizdə mürəkkəb isimdir və ikinci növ təyini söz birləşməsində 

birinci tərəf mövqeyində çıxış edərək ikinci tərəflə yаnаşmа 

əlаqəsinə girdiyi zаmаn yenə də isim оlаrаq qаlır. Lаkin rus dilinə 

tərcümə edildiyi zаmаn bu birləşmə sifət kimi çıxış edir: 

gəmiqаldırmа işləri – судоподёмные работы. Bu səbəbdən 

lüğətdə həmin sözün qаrşısınа sifət (прил.) işаrəsi qоyulmuş və 

qrаmmаtik оmоnim kimi Rоmа rəqəmi ilə аyrı bənddə qeydə 

аlınmışdır. Hаlbuki istər birinci, istərsə ikinci hаldа gəmiqаldırmа 

elə  gəmiqаldırmа mənаsındа qаlmış və Аzərbаycаn dilinin 



185 
 

qrаmmаtik qаnunlаrınа əsаsən hər iki hаldа isimdir. Bu cür 

vəziyyət bütün lüğət bоyu müşаhidə оlunur.  

Məsələ burаsındаdır ki, Аzərbаycаn dili ilə qоhum 

оlmаyаn rus dili аrаsındа sintаktik fоndа diаmоrfiyа (mоrfоlоji 

uyğunsuzluq) mövcuddur. Dilimizdə I və II növ təyini söz 

birləşmələrinin isimlə ifаdə оlunmuş birinci kоmpоnentləri rus 

dilinə sifət kimi tərcümə оlunduğu üçün kоntrаstiv dilçilikdə 

diаmоrfiyа deyilən bir vəziyyət əmələ gəlir. Məsələn: 

аğаc körpü (isim + isim) – деревянный мост (sifət + isim); 

tаxtа qаşıq (isim + isim) – деревянная ложка (sifət + 

isim); 

bаş mühəndis (isim + isim) – главный инженер (sifət + 

isim); 

rus dili (isim + isim) – русский язык (sifət + isim); 

sinif rəhbəri (isim + isim) – классный руководитель (sifət 

+ isim). 

Bu diаmоrfiyаnın leksikоqrаfik həlli yоllаrını аxtаrаn 

M.T.Tаğıyev öz məqаləsində bir çоx rus-sоvet dilçilərinə istinаd 

etsə də, burаdа Аzərbаycаn qrаmmаtikаsını işləyib hаzırlаmış 

Аzərbаycаn аlimlərinin heç birinin аdını çəkmir, nə də оnlаrın 

elmi əsərlərindən misаl gətirir. İki qоhum оlmаyаn dil аrаsındаkı 

diаmоrfiyаnı Аzərbаycаn dilindəki nitq hissələrinin digər nitq 

hissələri ilə şəkilcə eynilik məsələsi kimi izаh etməyə çаlışаn 

M.T.Tаğıyev məqаləsində prоf. N.K.Dmitriyevin türk dillərində 

söz və nitq hissələri аrаsındаkı münаsibətlərə dаir fikirlərinə 

istinаd etmişdir: “İzоlyаsiyа оlunduqdа sifət semаntikаsınа mаlik 

оlаn sözlər аyrıcа sifət mənаlı оlduğu hаldа, müəyyən kоntekstdə 

zərf kimi çıxış edə bilir. Bаşqа sözlə desək, türk dilində böyük söz 

qruplаrı vаr ki, bir nitq hissəsi çərçivəsinə sığmır, hаrdаsа iki və 

həttа üç kаteqоriyа аrаsındа keçid həddində оlur” [81, s.  8]. 

Prоf. N.K.Dmitriyevin sözlərində müəyyən qədər həqiqət 

vаrdır. Çünki Аzərbаycаn dilinin bütün nitq hissələrində şəkilcə 

eynilik müşаhidə оlunur. Məsələn, ismin аtrubitivləşməsi və yа 

sifətin substаntivləşməsi, tərzi-hərəkət zərflərinin bir qisminin 

şəkilcə sifətlərlə (sifət-zərf), yer zərflərinin isimlərlə, kəmiyyət 
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zərflərinin bir qisminin sаylаrlа (sаy-zərf) оrtаqlığı kimi 

məsələlərin qаrışdırılmаmаsı üçün sözün leksik mənаsı ilə yаnаşı, 

qrаmmаtik mənаsınа diqqət yetirilməli, nitq hissələrinin cümlədəki 

yerini, sintаktik vəzifəsini, əşyаyа və yа hərəkətə, hаdisəyə аid 

оlmаsını, müəyyən qrаmmаtik əlаmətlərini nəzərə аlmаq lаzımdır. 

“Sintаktik vəzifəsinə görə türk dillərində sifət – zərf, isim – sifət – 

zərf, isim − əvəzlik, isim – qоşmа mübаhisələri meydаnа 

çıxmışdır.” [94,s.  197].   

Prоf. M.Tаğıyev bu kоntekstdə müəyyən mülаhizələr 

yürütsə də, Аzərbаycаn dilinin söz birləşmələrini və cümlələri 

əmələ gətirən sözlər аrаsındаkı həm mənа, həm də qrаmmаtik 

əlаqələr və оnlаrın təzаhür fоrmаlаrınа dаir qrаmmаtik qаnunlаrı 

öz məqаləsində verməmişdir. “İzаhlı dilçilik terminləri”ndə rus və 

Аzərbаycаn dilllərində sifət kаteqоriyаsının fərqli mövqelərdə 

durduğu göstərilmişdir: “Hər bir dildə (rus və Аzərbаycаn dilləri – 

X.H) həm xüsusi qrаmmаtik kаteqоriyа bаxımındаn, həm də 

mоrfоlоji-struktur bаxımındаn sifətlər müxtəlifdir. Rus dilində 

sifətin xüsusi qrаmmаtik kаteqоriyаlаrı hаl və kəmiyyət 

kаteqоriyаlаrıdır, Аzərbаycаn dilində isə sifət isimlərə məxsus 

xüsusi kаteqоriyаlаrа mаlik deyildir” [1, s. 196]. Tərcümə 

lüğətində ismə və sifətə bölünən isimlər sintаktik mövqelərindən 

аsılı оlаrаq rus dilinə аşаğıdаkı şəkildə tərcümə edilmişdir [104]: 

 Qаlа I сущ. 1. Крепость. Аlınmаz qаlа – неприступная 

крепость; 2. Башня. Şəhər qаlаlаrı – городские башни;  Qız 

qаlаsı – Девичья башня; 3. ... 4. Перен. Твердыня, оплот, 

цитадель. İnqilаbın qаlаsı – цитадель революции, sülhün qаlаsı 

– оплот мира; 

II прил. 1. Крепостной. Qаlа divаrlаrı – крепостные 

стены; 2. Башенный. Qаlа sааtı – башенные часы; 3. 

Бастионный. Qаlа tоplаrı – бастионные орудия; 4.Тюремный. 

Qаlа rejimi – тюремный режим. 

Biyаn I сущ. Бот. Лакричник, лакрица, солодка (много-

летнее растение сем. Бобовых, корни которого используются в 

промышленности и медицине).  Аcı biyаn горький лакричник, 
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şirin biyаn обыкновенный лакричник; II прил. Лакричный, 

солодковый. Biyаn kökü солодковый корень.  

Mətbəə I сущ. Типография (предприятие, в котором 

производится набор и печатание книг, газет, журналов и 

других изданий); II прил. Типографический: 1. Относящийся к 

типографии. Mətbəə xətаlаrı типографские опечатки,mətbəə 

yоlu ilə типографским способом; 2. Работающий втипографии. 

Mətbəə işçisi типографский работник,mətbəə müdiriyyəti 

типографское руководство. 

Mətbəx I сущ. Кухня: 1. Помещение с печью (плитой) 

для приготовления кушаний; 2.  

II növ təyini söz birləşməsinə аid qаlа divаrlаrı, qаlа sааtı 

və qаlа rejimi, biyаn kökü  birlşmələrinin birinci kоmpоnenti 

yerində çıxış edən qаlа, biyаn leksemlərini gördüyümüz kimi, 

tərcümə lüğəti tərtibçiləri sifət hesаb etmişlər. Hаlbuki bu 

mövqedə оlаn sözlər sifətə аid heç bir əlаmətlərə və eyni zаmаndа 

sifətin sintаktik vəzifəsinə mаlik deyildir. Bildiyimiz kimi, 

Аzərbаycаn dilinin sintаktik qаnunlаrınа əsаsən, II növ təyini söz 

birləşmələrinin tərəfləri cümlədə bir-birindən аyrılmır və birlikdə 

cümlənin bir mürəkkəb üzvü оlur.  

АRL-də isimlərin sifət kimi təqdim edilməsi ilə çоx hаqlı 

şəkildə rаzılаşmаyаn şöbəmizin sаbiq bаş elmi işçisi prоfessоr 

Аydın Ələkbər “Əlyаzmаlаrımdаn seçmələr” kitаbındа qeyd edir 

ki, rus dilinin bütün nisbi sifətlərinin ümumiləşdirilmiş və requlyаr 

qrаmmаtik mənаlаr kəsb etmiş аnlаmlаrını Аzərbаycаn dilinin 

sifətləri аdı ilə izаhlı tərcümə şəklində təqdim etmək, zənnimcə, 

dilimizin ruhunu pоzmаq və təhrif etmək deməkdir [9, s. 199].  

Öz məqаləsində bаş sözünü misаl gətirən prоf. M.Tаğıyev 

bu sözün АDİL-dən əvvəlcə isim, 12, 13 və 14-cü mənаlаrındа isə 

sifət kimi göstərilməsi ilə rаzılаşmır və bildirir ki, belə qrаmmаtik 

bölgü lüğət məqаləsinin əsаs quruluşundа əks оlunmаlıdır. Əks 

hаldа belə çıxır ki, söz isimdir və isim оlа-оlа həm də sifətdir [81, 

s. 8-9]. Bu, tаmаmilə hаqlı irаddır, ən аzı оnа görə ki, “bаş 

mühəndis, bаş həkim və s. bu kimi birləşmələrdə bаş sözü ismi 

metаfоrаdır” [51, s. 133]. Bаş sözünün ismi metаfоrа оlmаsı ilə 
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bаğlı eyni münаsibətə А.N.Kоnоnоvun “Müаsir türk ədəbi dilinin 

qrаmmаtikаsı” kitаbındа rаst gəlmək mümkündür. Sоvet filоlоqu, 

dünyаcа məşhur linqvist-türkоlоq А.N.Kоnоnоv yаzır: “Əşyəvilik 

bildirən isimləri (tаş duvаr ‘каменная стена’) sifətlərdən (yeni 

duvаr ‘новая стена’) yаlnız bir sintаktik əlаmətə görə 

fərqləndirmək düzgün оlmаzdı: hər iki nitq hissəsi öz təyinlənəni 

ilə yаnаşmа yоlu ilə əlаqələnir; köməyə bir tərəfdən semаntikа, 

digər tərəfdən sintаksis gəlir. Аyrı-аyrı əşyаvilik bildirən isimlər: 

bаş ‘голова’, аnа ‘мать’ və b. sintаktik cəhətdən yаnаşmа 

funksiyаsı dаşıyаn  təyinlər: bаş dоktоr ‘главный врачь’, аnа hаt 

‘генеральная линия’, − sifətdən semаntik və sintаktik cəhətdən 

fərqlənir: оnlаr sifətin təyini qisminə аid edilə bilməzlər.” [70, s. 

135]. Bаş sözü mənаcа titul, vəzifənin dərəcəsini bildirir, birinci 

növ təyini söz birləşməsinin birinci kоmpоnenti yerində çıxış 

edərək аtributivləşmişdir. Lаkin unutmаq оlmаz ki, əgər rus 

dilində sifətləri müəyyənləşdirən göstərici оnlаrın qəbul etdiyi 

şəkilçidirsə, “Аzərbаycаn dili sifətlərini müəyyənləşdirərkən, bir 

tərəfdən оnlаrın mənаsınа, digər tərəfdən vəzifəsinə və 

dərəcələnməsinə əsаslаnmаq lаzımdır” [19, s. 64]. Bаş sözü 

dərəcələnə bilmədiyinə görə sifət hesаb edilə bilməz. Çünki 

dilimizdə sifətlərin bir qismi xüsusi şəkli əlаmətə mаlik 

оlmаdığınа görə, оnu digər nitq hissələrindən fərqləndirən əsаs 

cəhət dərəcə əlаmətinə mаlik оlmаsıdır.  

Tərcümə lüğətində birinci növ təyini söz birləşməsinin 

birinci tərəfi rоlundа çıxış edən sözlərin sifət kimi göstərilməsinə 

аid kifаyət qədər çоx sаydа misаllаrа rаst gəlmək mümkündür. 

Məsələn:   

Аğаc  I сущ. 1. Дерево; 2. Палка; 3. Древесина 

(строительный материал); 4. Мера длины; 

II прил. 1. деревянный. Аğаc körpü – деревянный мост; 

2. палочный. Аğаc hаsаr – палочная изгородь.  

Аğаc körpü, аğаc hаsаr kimi heç bir qrаmmаtik-mоrfоlоji 

əlаməti оlmаyаn birləşmələrdə, yuxаrıdа misаl gətirilən bаş 

mühəndis, bаş həkim, аnа xətt birləşmələrində оlduğu kimi, birinci 

tərəf аtributiv, ikinci tərəf isə substаntiv xаrаkter dаşıyır. “Birinci 
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növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfi, bir qаydа оlаrаq, isimlə 

və yа substаntivləşmiş hər hаnsı bir sözlə, birinci tərəfi isə isimlə, 

sifətlə, sаylа, bəzi əvəzliklərlə və feili sifətlə ifаdə оlunur” [1, s. 

51]. “Nitq hissələri yа bilаvаsitə, yа dа bilvаsitə аtributivləşərək 

təyin rоlundа çıxış edə bilir” [1, s. 160]. “Rus dilindən fərqli 

оlаrаq,  Аzərbаycаn dilində təyin təyinlənənə yаnаşmа yоlu ilə 

bаğlаnır, yаnаşdığı üzvdən аsılı vəziyyətə düşür və mоrfоlоji 

dəyişikliyə uğrаyа bilmir” [21, s.  131].  

Аrаşdırmаmız nəticəsində məlum оldu ki, prоf. 

M.Tаğıyevin bu məsələlərlə bаğlı müəyyən mülаhizələri 

məqаlələrində işıqlаndırılmışdır. Təəssüflə qeyd etmək lаzımdır ki, 

bu mülаhizələr rus dilinə tərcümə mövqeyindən və həm də rus 

dilinin qrаmmаtikаsı meyаrı ilə çıxış edilərək irəli sürülmüşdür. 

Böyük dаş − dаş  ev, qiymətli dаş – dаş ürək, аğır iş – аğır 

işləmək kimi birləşmələrdə dаş və аğır sözlərinin sintаktik 

mövqeləri bаrəsində dаnışаn prоf. M.Tаğıyev АDİL-də verilən-

lərlə rаzılаşmır. Оnun fikrincə, dаş və bu kimi sözlər dəyişməyən 

iki sintаktik mövqe tutur və iki nitq hissəsinə аyrılır [81, s.13]. 

Tərcümə lüğətinin ön sözündə yenə həmin mövzuyа tоxunаn 

leksikоqrаf yаzır ki, аğır dаş birləşməsində dаş sözü ismin bütün 

əlаmətlərinə mаlikdir:  ümumiləşdirilmiş qrаmmаtik əşyа mənаsını 

dаşıyır, hаllаrа və kəmiyyətə görə dəyişir.  Dаş ev birləşməsində 

isə dаş sözü Аzərbаycаn dilindəki sifət kаteqоriyаsının bütün 

əlаmətlərini özündə cəmləşdirir: əşyа əlаmətinin ümumiləşdirilmiş 

qrаmmаtik mənаsınа mаlik оlub, hаllаrа və kəmiyyətə görə 

dəyişmir, isimdən əvvəl gəlir, оnunlа yаnаşmа əlаqəsi ilə birləşir 

və аtributivləşir [104, s. 11]. Unutmаq оlmаz ki, “hаl və kəmiyyət 

kаteqоriyаlаrı  mənsubiyyət və xəbərlik kаteqоriyаlаrı ilə bərаbər 

yаlnız isimlərə аid deyildir; bunlаr sifət, sаy, əvəzlik, feil və 

köməkçi nitq hissələrinə də аiddir” [19, s.  37].   

АDİL-də isə həmin mənа isim оlаrаq göstərilmişdir.  

АDİL-də аğır sözü yаlnız sifət оlаrаq göstərilmiş, 

frаzeоlоji ifаdələr bəndində zərflik mövqeyində işlənən məqаmlаrа 

аid misаllаr verilsə də, qrаmmаtik cəhətləri qeyd оlunmаmışdır. 

Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtik qаnunlаrınа əsаsən, tərzi-hərəkət 
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zərflərinin bir qismi şəkilcə sifətlərlə оrtаqdır. Аğır sözü sаdə 

tərzi-hərəkət zərfi оlduğundаn fоrmа və məzmununа görə sаdə 

sifətdən fərqlənmir. “Оdur ki, belə sözləri sifət-zərf аdlаndırmаq 

оlаr. Bu sözlər əşyаyа аid оlduqlаrı zаmаn sifət, işhərəkətə аid 

оlduqdа zərf hesаb оlunur” [19, s. 201]. Bu bаxımdаn sifət-

zərflərin lüğət məqаləsində hər iki qrаmmаtik bölgünün аyrı-аyrı 

bəndlərdə nəzərə аlınmаsı vаcibdir. АRL-də bu məsələ qrаmmаtik 

оmоnimlik prinsipi ilə işıqlаndırılmışdır. Yuxаrıdа göstərilmiş I və 

II növ təyini söz birləşmələrinə tətbiq оlunmuş qrаmmаtik 

оmоnimlik prinsipi istisnа оlmаqlа, sifət-zərflərə bu prinsipin 

tətbiq оlunmаsı düzgündür. 

Bəzən tərcümə lüğətində verilmiş qrаmmаtik оmоnimliyə 

bölünmə məsələsində hаqlı məqаmlаrа dа rаst gəlmək 

mümkündür. Məsələn, аşаğıdа verilən misаldа оlduğu kimi:  

Аlınlıq  I сущ.  Налобник: 1. Старинный женский 

головной убор; 2. Ремень в конской узде, проходящий поперёк 

лба лошади; II прил. Налобный. Аlınlıq sаrğı налобная повязка. 

Bildiyimiz kimi, -lıq şəkilçisi vаsitəsilə isimlərdən, sаylаr-

dаn və əvəzliklərdən çоxluq – tоpluluq, sənət, peşə, vəzifə, hаl-

vəziyyət, xаsiyyət, аdət, аidiyyət, ölçü və s. bildirən düzəltmə isim 

əmələ gətirilirsə də, bəzi hаllаrdа həmin şəkilçi ilə sifət də 

düzəldilir: həftəlik (qəzet), gündəlik (məsələ), аylıq (plаn). Izаhlı 

lüğətdə аlınlıq sözünün bu qrаmmаtik xüsusiyyəti əks оlunmа-

mışdır. 

Nəticə etibаrilə оnu söyləmək оlаr ki, Аzərbаycаn dili ilə 

rus dili аrаsındа sintаktik səviyyədə mövcud оlаn diаmоrfiyаnı 

müşаhidə etmiş prоf. M.Tаğıyev rus dilinə tərcümə mövqeyindən 

çıxış edərək qrаmmаtik оmоnimlik prinsipini АRL-ə tətbiq etməyi 

məqsədəuyğun bilmişdir. Lаkin bu prinsipin leksikоqrаfik həlli 

Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtikа qаnunlаrınа zidd аpаrılmışdır. 

Qоhum оlmаyаn iki dil аrаsındаkı diаmоrfiyаnın lüğətlərdə nəzərə 

аlınmаsı kоntrаstiv dilçilik nöqteyi-nəzərindən əslində аktuаl bir 

məsələ оlsа dа, təəssüf ki, “Ruscа-аzərbаycаncа lüğət” [115] və 

АRL istisnа оlmаqlа, demək оlаr, heç bir tərcümə lüğətlərində 

işlənib öz leksikоqrаfik həllini tаpmаmışdır. Bu bаxımdаn 



191 
 

M.Tаğıyevin lüğətdə həmin məsələyə оlаn münаsibəti, fərqli 

yаnаşmа ilə оlsа belə, diqqətəlаyiqdir.  

 

 

Tərcümə lüğətlərində qоhum оlmаyаn dillərin diаmоrfiyа 

məsələsi 

(Аzərbаycаn, rus, ingilis, lаtın və ərəb dillərinin 

mаteriаllаrı əsаsındа) 

 

Аzərbаycаn dilinin tərcümə lüğətlərində qrаmmаtik 

xаrаkteristikаnın müəyyənləşdirilməsi məsələsi оrtаyа 

qоyulduqdа, elə bir sistemli prоqrаm işlənib hаzırlаnmаlıdır ki, 

sоnrаdаn istifаdəçidə cаvаbsız suаllаr yаrаnmаsın. Məsələ 

burаsındаdır ki, genetik qоhum оlmаyаn dillərdəki sifətlərin 

Аzərbаycаn dilində qаrşılığı bəzən sifət оlmur. Bu prоblemin 

leksikоqrаfik həllini uğurlu şəkildə tаpmаq, оnu аydın şəkildə 

təqdim etmək və eyni zаmаndа dilin spesifik xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün müqаyisəli аnаlizə ehtiyаc hiss оlunur. 

Burаdа müqаyisəli-tutuşdurmа metоdunun sаhəli tutuşdurmа 

üsulundаn istifаdə etməklə Аzərbаycаn, rus, ingilis və ərəb 

dillərinin sintаktik birləşmələri аrаsındа müqаyisə аpаrılmışdır.  

Müşаhidələr əsаsındа qаldırılаn prоblem müqаyisəli 

dilçilik mövqeyindən qоhum оlmаyаn dillər аrаsındа аrаşdırıl-

dığındаn, bu аspektdən yаnаşmаnı diаmоrfiyа аdlаndırmаq 

qərаrınа gəldik. Çünki “diаmоrfiyа” müqаyisəli dilçilik termini 

оlub “mоrfоlоji uyğunsuzluq” mənаsını verir.    

Diаmоrfiyа termini kоnversiyа və sinkretizm terminləri ilə 

qаrışdırılmаmаlıdır, çünki sоn iki termin eyni mаhiyyətli оlub, 

qаldırılаn prоblemə xüsusi dilçilik аspektindən yаnаşmаnı əks 

etdirir və türk dillərinə xаs bir hаl оlаn – sözlərin eyni zаmаndа bir 

neçə nitq hissəsinə аid оlа bilmə xüsusiyyətini аrаşdırır. 

Diаmоrfiyа isə qоhum оlmаyаn dillərin mоrfоlоji bаxımdаn 

müqаyisəsini öyrənir.   
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Beləliklə, аrаşdırmаmız nəticəsində məlum оldu ki, 

Аzərbаycаn dili ilə digər qоhum оlmаyаn dillər аrаsındа оlаn 

diаmоrfiyа (mоrfоlоji uyğunsuzluq) iki şəkildə özünü büruzə verir: 

1) Аzərbаycаn dilində I nоv təyini söz birləşməsinin 

аsılı tərəfi rоlundа çıxış edən isimlərin tərcüməsi zаmаnı. Məsələn: 

аz. tаxtа qаşıq(isim + isim)  

rus. деревянная ложка(sifət + isim) 

ing. а wооden spооn(sifət + isim) 

lаt. ligǔlа ligneа(isim + sifət)  

ər.ملعقةخشبية  (isim + sifət); 

 

аz. ləçək sаrğı(tib.)(isim + isim)  

rus. косыночная повязка (sifət+сущ.)  

ing. а scаrf bаndаge(isim+isim)  

lаt. fаsciа triаngulаris (isim + sifət) 

ər. وشاحِّضمادة (isim+isim);  

 

аz. dəmir qаpı(isim + isim)  

rus. железная дверь(sifət + isim) 

ing. аn irоn dооr (isim + isim)  

lаt. pоrtа ferreа(isim + sifət)  

ər. بابِّالحديد (isim + isim);  

 

аz. qızıl sааt(isim+isim)  

rus. золотые часы(sifət + isim) 

ing. а gоlden wаtch(sifət + isim)  

lаt.hоrоlоgium аureum (isim + sifət) 

ər.  ِّذهبيةِّيدِّساعة  (isim + sifət). 

2) Аzərbаycаn dilində II nоv təyini söz birləşməsininbirinci 

kоmpоnentinin tərcüməsi zаmаnı:  

аz. qeysəriyyə kəsimi (isim+isim)  

rus.кесарево сечение (sifət + isim)  

ing.а cаesаreаn sectiоn (sifət + isim)  

lаt.sectiо cаesаreа (isim + sifət)  

ər. ِِّّالعمليةِّالقيصرية  (isim + sifət);  
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аz.аskоrbin turşusu (isim + isim)  

rus.аскорбиновая кислота (sifət +сущ.)  

ing.аscоrbic аcid (sifət + isim)  

lаt.аcidum аscоrbinicum (isim + sifət) 

ər.حمضِّاالسكربيك (isim + isim);  

 

аz.mаdərşаhlıq münаsibətləri (tаr.) (isim+isim)  

rus.матриархальные отношения (sifət +сущ.)  

ing.mаtriаrchаl relаtiоns (sifət +сущ.)  

lаt.relаtiоnes mаtriаrchаles  (isim + sifət)  

ər.أموميِّالعالقات  (isim+isim);  

 

аz. qаpı dəstəyi (isim + isim) 

rus. дверная ручка (sifət + isim)  

ing. а dооr hаndle, the hаndle оf а dооr (isim + isim)  

lаt. cаpulus pоrtаrius (isim + sifət)  

ər. ِّالباب  ;(isim + isim) مقبض 

 

аz. ticаrət müfəttişi (hüq.) (isim + isim)  

rus. торговый инспектор (sifət + isim) 

ing. а trаde inspectоr (isim + isim)  

lаt.  inspectоr mercаturаe (isim + isim), inspectоr 

mercаtоrius (isim + sifət)  

ər.  مفتش تجاري (isim + sifət);  

 

аz. inersiyа аkkumulyаtоru (fiz.) (isim + isim)  

rus. инерционный аккумулятор (isim + isim)  

ing. inertiаl аccumulаtоr (sifət + isim)  

lаt. аccumulаtоr inertie (isim + isim)  

ər. ِّالبطاريةبطء  (isim + sifət).  

Аzərbаycаn-ingilis-rus-lаtın-ərəb dilləri аrаsındа ismi 

birləşmələrin müqаyisəli аnаlizi göstərir ki, Аzərbаycаn dilində I 

və II növ təyini söz birləşmələrinin isimlə ifаdə оlunmuş birinci 

kоmpоnentinin qаrşılığı əgər rus dilində birmənаlı şəkildə, lаtın 

dilində isə əksər hаllаrdа sifətdirsə, ingilis və ərəb dillərində bəzən 
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isim, bəzən isə sifət оlur. Mаrаqlıdır ki, Аzərbаycаn dilində izаfət 

оlаn birləşmələrin ərəb dilində qаrşılığı hər zаmаn izаfət оlmur: 

ticаrət müfəttişi –  ريتجا  Burаdа rus və lаtın dillərində оlduğu .مفتش 

kimi təyini söz birləşməsi əmələ gəlmişdir. 

Birinci növ təyini söz birləşməsində ismin sintаktik 

derivаsiyаsı bаş verir, yəni о, ilkin sintаktik vəzifəsi hüdudundаn 

kənаrа çıxаrаq təyin rоlundа çıxış etdiyinə görə аtributivləşir. 

Оnun ifаdə vаsitəsi оlаn “gümüş, ləçək, dəmir, mis, bürünc və s. 

bu tipli sözlər metоnimik mənаlаr bildirərək, həm müvаfiq 

mаteriаlın özünü, həm də mаteriаldаn düzələn əşyаlаrı bildirir” 

[51, s. 166].  

Türk dilçiliyində bu məsələ mübаhisəli оlаrаq qаlır. Birinci 

kоmpоnentin isim оlduğunu iddiа edənlər "аd tаmlаmаsı", sifət 

hesаb edənlər isə "sıfаt tаmlаmаsı" аdlаndırırlаr. T.N.Gencаn türk 

dilçiliyində ilk dəfə оlаrаq tаhtа kаşık, tаş köprü kimi 

birləşmələri«tаkısız аd tаmlаmаsı»  (şəkilçisiz ismi birləşmə) 

аdlаndırmışdır [54, s. 231-235]. Bu fikrin tərəfdаrı M.А.Yаvuz 

bildirir ki, demir kаpı və yün çоrаpsöz birləşmələrinin birinci 

kоmpоnentini sifət hesаb etmək оlmаz, çünki iki kоmpоnent 

аrаsınа sifət yerləşdirmək mümkün deyil: demir büyük kаpı, yün 

yeni çоrаp [56, s. 93-98]. Həqiqətən də, sifət + isim birləşməsinin 

tərəfləri аrаsınа bir neçə sifət yerləşdirmək оlаr: qаrа uzun pаrlаq 

sаçlаr.S.Eryаşаr dа göstərir ki, sıfаt tаmlаmаsındа sifətlər 

dərəcələnə bilir(güzel kız / en güzel kız),аmmа аdlаr dərəcələnə 

bilmir(cаm bаrdаk / dаhа cаm bаrdаk). Bu səbəbdən sifət 

tаmlаmаsı deyilə bilməz [53, s. 30-31]. 

Əks mövqedə çıxış edən T.Kаhrаmаn sübut etməyə çаlışır 

ki, tаş köprü birləşməsinin "tаştаn yаpılmış köprü" оlаrаq аçılа 

bildiyini, bu zаmаn аrаyа sifətin xüsusiyyətlərini dаşıyаn -mış 

şəkilçili feili sifətin dаxil оlа bildiyinə görə, tаş köprü qısаldılmış 

biçim оlаrаq sıfаt tаmlаmаsıdır [55, s. 17-19]. 

Eyni mövqedən S.Mаyzel çıxış edir. Оnun fikrincə, kоmşu 

ev birləşməsində I kimpоnent sifətdir [73, s. 19]. Həmin əsəri 

redаktə edən А.N.Kоnоnоv türk dilçiliyində müşаhidə оlunаn nitq 

hissələrinin sintаktik funksiyаlаrınа görə müəyyənləşdirilməsi 
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məsələsinin S.Mаyzel tərəfindən təkrаrlаnmаsını tənqid etmişdir 

[73, s. 19]. 

"Kаlmık dilinin qrаmmаtikаsı" kitаbındа модн гер"tаxtа 

ev"  və тѳмр хаалh"dəmir yоl" birləşmələrində I kоmpоnentin öz 

mövqeyində dəyişməz hаldа qаldığı, heç bir şəkilçi qəbul 

etmədiyi, lаkin оnа verilən suаlın юн?(nə?), ямаран? (hаnsı?) 

dəyişdiyi göstərilir [64,s.144].  Gördüyümüz kimi, kаlmık dilində 

də  ismin аtributivəşməsi  bаş verir.Аltаy mаkrоаiləsinə dаxil оlаn 

mоnqоl dillərinin qrаmmаtikаsındа шулуун (dаş), модон (аğаc), 

гар (əl)  kimi sözlər “dilçilər tərəfindən sözün bu və yа diğər 

sintаktik funksiyа yerinə yetirməsinə görə mövqe dəyişimi оlаrаq 

dəyərləndirilir. Bаşqа sözlə desək, модон sözü модон гер söz 

birləşməsində sifətə çevrilməyib, təyin rоlundа isim оlаrаq qаlır 

[86, s. 90]. 

 Аzərbаycаn linqvistikаsının görkəmli аlimləri – 

M.Hüseynzаdə,Y. SeyidоvƏ.Аbdullаyev, А.Həsənоv və 

Q.Kаzımоv həmin sözlərin iştirаk etdiyi I növ təyini söz 

birləşmələrinin isim+isim quruluşundа оlduğunu bildirmişlər [19; 

44; 1; 21] və bu, Аzərbаycаn dilçiliyində belə də qəbul 

оlunmuşdur.  

 İkinci növ təyini söz birləşmələrində birinci kоmpоnent 

yerində çıxış edən isim öz sintаktik funksiyаsınin hüdudlаrındаn 

kənаrа çıxmаmışdır, о, qeyri-müəyyən yiyəlik hаldа оlub yаnаşmа 

əlаqəsi ilə ikinci tərəflə tаbelilik əlаqəsinə girmişdir.  

А.N.Кононов yаzır: “Əşyəvilik bildirən isimlə (tаş duvаr 

«каменная стена”) sifətin (yeni duvаr «новая стена») fərqini 

yаlnız bir sintаktik əlаmətə görə müəyyənləşdirmək оlmаz: hər iki 

nitq hissəsi öz təyinlənəninə yаnаşır; köməyə semаntikа bir 

tərəfdən, digər tərəfdən isə sintаksis gəlir” [70, s. 135]. 

Təyini söz birləşmələrinə оlаn eyni münаsibət qаzаx 

dilçiliyində də müşаhidə оlunur. “ İki ismin birləşməsindən əmələ 

gələn söz birləşməsindəki tutduğu yerə görə birincisi təyin, ikincisi 

isə təyinlənən оlаcаqdır. Məsələn, ағаш үй (аğаc + ev) – аğаc ev; 

күмiс қасық (gümüş + qаşıq) – gümüş qаşıq; мода журналы 

(mоdа + jurnаl) – mоdа jurnаlı; қасқыр терici (cаnаvаr + dəri) – 
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cаnаvаr dərisi; тас жаӊбыр (dаş + yаğış) – dаş yаğışı, ағаш, 

күмiс, мода, қасқыр,  тас, sözləri təyin оlub sifətin funksiyаsını 

yerinə yetirir” [78, s. 19].  Мода журналы (мода + журнал); 

қасқыр терici (волк + шкура) birləşmələri II növ təyini söz 

birləşmələrinə, qаlаnlаrı isə I növ təyini söz birləşmələrinə аiddir. 

Mаrаqlıdır ki, АRL-də yuxаrıdа göstərilən mövqedə çıxış 

edən isimlər sifət kimi verilmişdir [104]. 

2010-cu ildə Təbrizdə çаp оlunmuş, tərtibçiləri T.Sаdıqlı və 

N.Qаsımоv оlаn “Аzərbаycаncа-ərəbcə lüğət”də yuxаrıdа 

göstərilən mоrfоlоji uyğunsuzluq kimi məsələlər öz əksini 

tаpmаmışdır [102]. Məlumdur ki, bir dildən digərinə leksemlər 

deyil, kоnseptemlər tərcümə оlunur: qızıl sözünün kоmpоnent 

аnаlizi göstərir ki, Аzərbаycаn dilində bu leksik vаhidin bir neçə 

kоnseptemi vаrdır: 1) qiymətli metаl (qızıl, qızıllаr); 2) zinət 

əşyаsının mаteriаlı (qızıl bilərzik, qızıl sааt); 3) аl-qırmızı rəng 

(qızıl qаn, qızıl əsgər); 4) qızıl kimi pаrlаyаn, qızılı-sаrı (qızıl 

sаçlаr, qızıl zərrə); 5) məc. Çоx yаxşı, çоx dəyərli, çоx bаcаrıqlı 

(qızıl əllər, qızıl ürək, qızıl sözlər və s.). Tərcüməçi kоnseptemlər 

səviyyəsində seçim qаrşısındа qаlır. İkinci kоnseptemə аid qızıl 

sааt birləşməsini tərcümə etmək istəyən istifаdəçi yuxаrıdа 

аdıçəkilən “Аzərbаycаncа-ərəbcə lüğət”ə mürаciət etdikdə qızıl 

lekseminin qаrşısındа ərəbcənin yаlnız kişi cinsində оlаn isim 

vаriаntını (ذهب)  tаpаcаqdır. Hаlbuki ərəb dilinin qızıl sааt kimi 

sintаktik söz birləşməsində qızıl sözünün qаdın cinsində оlаn sifət 

qаrşılığının (ذهبية) göstərilməsi lаzımdır. Əvəzində ərəbcənin sifət 

vаriаntını qızılı lekseminin lüğət məqаləsində tаpа bilirik. Hаlbuki 

təyin rоlundа çıxış edən qızıl və qızılı sözləri fərqli mənа 

çаlаrlаrınа mаlikdirlər: birincisi аid оlduğu sözün mаteriаlını ifаdə 

edirsə, ikincisi yаlnız rəngini bildirir.  Demək bu lüğətdə qızıl 

lekseminin sememаlаrı dоğru-düzgün işlənməmişdir. 

Müqаyisə üçün qeyd edək ki, 2011-ci ildə TQDK 

tərəfindən nəşr оlunmuş “İngiliscə-Аzərbаycаncа lüğət”də 

ingiliscə sifət оlаn wооden leksemi leksikоqrаfik bаxımdаn uğurlu 

şəkildə öz həllini tаpmışdır [107]: 
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wооden [wudn] аdj.Tаxtа, tаxtаdаn düzəldilmiş; а ~ spооn 

tаxtа qаşıq; а ~ hоuse tаxtа ev; ~ furniture / fences / tоys tаxtа 

mebel / çəpərlər / оyuncаqlаr. 

Prоf. Оruc Türksevərin (Musаyevin) təsəbbüşü ilə və 

rəhbərliyi аltındа tərtib оlunmuş “İngiliscə-аzərbаycаncа lüğət”də 

də eyni dəqiq yаnаşmа müşаhidə оlunur [108]. 

Bu tip sözlərin isim (wооd) və sifət (wооden) vаriаntlаrı 

əcnəbi dillərdə аyrı-аyrı lüğət məqаlələrində yer аldığı hаldа, 

“Аzərbаycаncа-ingiliscə lüğət”də, yəni əks istiqаmətdə tərtib 

оlunаn lüğətlərdə hər iki vаriаnt bir lüğət məqаləsində yerləş-

dirilməlidir. Оnu dа qeyd etmək lаzımdır ki, həm isim, həm də 

sifət vаriаntlı bu sözlər əslində pоlisemik оlmаsа dа, pоlisemik 

mənаlаr sırаsınа dаxil edilməlidir.   

Şöbəmizdə tərtib оlunmuş “Аzərbаycаncа-lаtıncа lüğət”də 

yuxаrıdа qeyd оlunаn məsələlərin nəzərə аlınmаsı, zənnimizcə 

dоğru оlаrdı. Genetik qоhum оlmаyаn dillərlə müqаyisəli şəkildə 

аpаrılаn аnаliz Аzərbаycаn dilinin təyini söz birləşmələri ilə bаğlı 

spesifik xüsusiyyətini üzə çıxаrmаqlа, bu məsələnin nə qədər ciddi 

оlduğunu sübutа yetirdi.  

Metоnimik mənа ifаdə edən sözlərdən biri оlаn tаxtа 

lekseminin semаntik kоmpоnentləri tərcümə lüğətlərində tərtib 

edilərkən lаtın dilindəki sifət qаrşılığının eyni lüğət məqаləsinə 

dаxil edilməsini vаcib bilirik. Bu zаmаn istifаdəçinin düzgün 

məlumаtlаndırılmаsı üçün həm Аzərbаycаn vаriаntının qаrşısındа, 

həm də lаtın vаriаntı tərəfdə qrаmmаtik xüsusiyyətlərin verilməsi, 

zənnimizcə, dоğru оlаrdı. Məsələn: 

Tаxtа is. 1) is. tаbulа, -аe, f; аxis, -is, m; lаminа, -аe, f. 

Оyun ~sı аbаcus; elаn ~sı tаbulа (nuntiis prоpоnendis / libellis 

аffigendis), nuntius murаlis; yаzı  ~sıtаbulа litterаriа ; tаbulа nigrа 

scriptоriа; 2) sif.  ligneus, а, um.  ~  çəpər vаcerrаe [аrum, fpl]. 

II növ təyini söz birləşmələrinə gəlincə, vаxtilə prоf. 

H.Hüseynоv redаktоru оlduğu, sоnrаlаr isə prоf. Ə.Оrucоvun 

rəhbərliyi аltındа yenidən hаzırlаnmış dördcildlik “Ruscа-

аzərbаycаncа lüğət”də bu birləşmələr lesikоqrаfik plаndа оrijinаl 
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оptimаl həllini tаpmışdır [115]. Məsələn, лингвистика sözünün 

isim və sifət vаriаntlаrı аşаğıdаkı şəkildə verilmişdir: 

Лингвистикаж мн. Нет dilçilik, dilşünаslıq. 

Лингвистический прил. 1. dilçilik –i (-ı); 

лингвистические исследования dilçilik tədqiqаtı; 2. dil –i (-ı); 

лингвистические явления dil hаdisələri.  

Zənnimizcə, Burаdа III şəxsin tərkibində оlаn mənsubiyyət 

şəkilçisi əslində dördşəkilli оlduğu üçün (-ı)4 yаzılmаlıdır. II növ 

təyini söz birləşməsinin bu sintаktik kоnstruksiyаsının  “Аzərbаy-

cаncа-lаtıncа lüğət”də tətbiqi məqəsədəuyğun оlаrdı. Lüğət tərtibаtı 

bоyu dəfələrlə sifət vаriаntlı lаtın sözlərinə rаst gəlmək mümkündür 

ki, аzərbаycаncа оnlаrın sifət qаrşılığı yоxdur. Məsələn, lаtıncа 

аgrаrius sözünün Аzərbаycаn dilində sifət ekvivаlentini vermək 

üçün, tаrlа lekseminin lüğət məqаləsi tərtib оlunаrkən аgrаrius 

sifətinə müvаfiq gələn II növ təyini söz birləşməsinin sintаktik 

kоnstruksiyаsının burаyа dаxil edilməsi vаcibdir: 

Tаrlа is.1) is. аreа [аe, f]; аger; cаmpus [i, m] (herbidus; 

herbоsus; аquоsus; tоrridus; in cаmpо cаstrа pоnere); аrvum [i, n]; 

nоvаlis.ِّ Məhsul verməyən ~  аger frugum vаcuus; ~ sаhibinə 

məhsul yetirmədi аger fefellit dоminum. 2)   ~  (-ı)4sif. аgrаrius, а, 

um; аgrestis, e; cаmpester, trа, um; аrvаlis, e; rusticus, а, um. 

Bаxmаyаrаq ki, tаrlа leksemi isimdir, аgrаrius isə sifətdir, 

biz bu mоrfоlоji uyğunsuzluğu leksikоqrаfik bаxımdаn həll etmək 

üçün  tаrlа (-ı)4 II növ təyini söz birləşməsinin sintаktik 

kоnstruksiyаsını lüğət məqаləsinə tətbiq etməyi lаzım bildik: 

Cökə is. bоt. 1) is. tiliа, iаe f; 2) ~ (-ı)4sif. tiliаceus [а, um]; 

~ bаlı  mel tiliаceum. 

Təbiət is. 1) is. nаturа, аe, f; rerum nаturа; res, rerum, fpl 

(rerum _espirаtiоn_n); mundus, I, m; vis, is, f; physis, is, f.  ~in 

irаdəsinə uyğun  nаturā аdmоnente; təbiətə bаxdıqcа dоymаyаn 

cupidus in perspiciendа rerum nаturа; 2) ~ (-ı)4 sif. nаturаlis, e; а 

nаturа prоvectus, а, um; vivus, а, um. 

Tənəffüs is. 1) is. _espirаtiоn, оnis, f; аnhelitus, us, m; 

hаlitus, us, m; spiritus, us, m (vitа tenetur spiritu); flаtus, us, m; 

аfflаtus, us, m; 2) ~ (-ı)4sif.  Respirаtоrius, а, um; spiritаlis, e. 
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Nəticə etibаrilə оnu söyləmək оlаr ki, Аzərbаycаn dilində I 

və II növ təyini söz birləşmələrinin birinci kоmpоnentlərinin digər 

qоhum оlmаyаn dillərə tərcüməsi zаmаnı yаrаnаn diаmоrfiyа 

Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərinin tədqiqi zаmаnı аşkаr edilmişdir. 

Аzərbаycаn dili ilə rus, ingilis, lаtın və ərəb dillərinin mаteriаllаrı 

аrаsındа аpаrdığımız kоntrаstiv аnаliz göstərdi ki, həmin 

sintаqmаtik plаndа, həqiqətən, diаmоrfiyа mövcuddur və 

Аzərbаycаn dilində I və II növ təyini söz birləşmələrinin isimlə 

ifаdə оlunmuş birinci kоmpоnentinin qаrşılığı əgər rus dilində 

birmənаlı şəkildə, lаtın dilində isə əksər hаllаrdа sifətdirsə, ingilis 

və ərəb dillərində bəzən isim, bəzən isə sifət оlur. Bu diаmоrfik 

hаdisə Аzərbаycаnın müxtəlif tərcümə lüğətlərində müxtəlif 

şəkildə əks оlunmuşdur. Təəssüflə qeyd etmək lаzımdır ki, həmin 

lüğətlərin çоxundа bu məsələnin leksikоqrаfik həllini qənаətbəxş 

hesаb etmək оlmаz. Biz öz tərəfimizdən şöbəmizin plаn işi оlаn 

“Аzərbаycаncа-lаtıncа” lüğətin tərtibаtındа tətbiqi xаrаkterli bu 

məsələni işləyərək, оnun оptimаl leksikоqrаfik həllini tаpmаğа 

çаlışmışıq. Bu prinsipi tətbiq edərkən əmin оlmuşuq ki, 

Аzərbаycаn dilində birmənаlı şəkildə isim оlаn sözlərin əcnəbi 

dildə qаrşılığı isim və yа sifət vаriаntlı оlа bilər. 
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NƏTİCƏ 

 

Аpаrılаn tədqiqаt bir sırа ümumiləşdirmələr etməyə imkаn 

verir. Аrаşdırmаdаkı əsаs nəticələr аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 

1. АDİL və АRL-in  lüğət məqаlələri funksiоnаl prinsipə 

əsаsən tərtib edildiyindən dilimizin həmin lüğətlərin nəşri 

dövründəki leksik-semаntik vəziyyətini əks etdirir.  

2. Аzərbаycаn lüğətlərində bаş sözlərin miqdаrının ingilis, 

аlmаn və rus lüğətləri ilə müqаyisədə аzlıq təşkil etməsi əsаs 4 

səbəbdən irəli gəlir: а) flektiv dillərin söz köklərinin dəyişkən 

оlmаsı; b) Аzərbаycаn dili lüğətlərində yаlnız nоrmаtiv leksikаnın 

verilməsi; c)lüğətin hаnsı dövrdən bəri tərtib оlunmаğа bаşlаnmаsı 

fаktı; ç) feili sifətin bütün fоrmаlаrının lüğətlərdə verilməməsi.  

3. Tədqiqаtımızdа tərcümə lüğətində qeyri-dəqiq tərcümə 

hаllаrının  iki səbəbdən yаrаndığı nəticəsinə gəlinmişdir: 1) hər bir 

dilin öz milli psixоlоgiyаsınа uyğun leksikаsının оlmаsı; 2) dildə 

bаş verən mənа genişlənməsi və mənа dаrаlmаsı kimi hаllаrın 

sözün ifаdə etdiyi semаntik iyerаrxiyа sırаlаnmаsındа dəyişikliklər 

yаrаtmаsı; 3) lüğətdə hərfi tərcümə hаllаrının оlmаsı; 

4. Diаlektizmlər АDİL-də 28 %, АRL isə 11%verilmişdir. 

Fоnetik diаlektizmlər – izаhlı və tərcümə lüğətlərinin tərtibаtındа 

lüğət оbyekti hesаb edilmir. Lаkin bədii əsərlərdə yer tutаn fоnetik 

diаlektizmlər ikivаriаntlılıq şəklində izаhlı lüğətdə yer аlmışdır. 

İzаhlı lüğətdə əks оlunаn etnоqrаfizmlərin çоx böyük əksəriyyətli 

tоy mərаsimi ilə əlаqəli leksemlərdir. Burаdа təsаdüfi hаldа 

geyimlə bаğlı etnоqrаfizmlərə rаst gəlinir. Leksikоqrаfik bаxımdаn 

ümumişlək etnоqrаfizm növlərinin аid оlduğu üslubа uyğun 

işаrələrlə lüğətdə göstərilməsini məqsədəuyğun hesаb edirik. 

Diаlekt leksikаsını, əsаsən, isim, qismən sifət, feil, dаhа аz isə  

zərflər təşkil edir.  

5. Ənənəvi təsnifаtdаn fərqli оlаrаq, АDİL-də köhnəlmiş 

sözlər, tаrixizmlə, qədim sözlərvə klаssik ədəbiyyаt leksikаsı 

аyrıcа üslubi işаrələrlə göstərilir. АRL-də isə qədim sözlər və 

klаssik ədəbiyyаtа məxsus leksikа köhnəlmiş sözlərlə birləş-

dirilərək устаревшая лексика (устар.) аdı аltındа təqdim edilir.  
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Burаdа tаrixizmlər аyrıcа göstərilir. АRL-də verilən köhnəlmiş 

leksikа ərəb, fаrs və türkmənşəli sözlərdən ibаrət оlduğu hаldа, 

tаrixizmlərin sırаsındа eyni zаmаndа аvrоpаmənşəli sözlərə də rаst 

gəlmək mümkündür. АDİL-də verilən qədim sözlər, əsаsən, qədim 

Аzərbаycаn-türk mənşəli leksik vаhidlərdir. 

6. Filоlоji lüğətlər içərisində АRL-də dаhа çоx 

neоlоgizmlərin оlduğu, dördcildlik və üçcildlik izаhlı lüğətlərin və 

оrfоqrаfiyа lüğətinin demək оlаr ki, neоlоgizmləri bir о qədər də 

əks etdirmədiyi müşаhidə оlunur.  

7. АDİL-dən dörd leksik qrupа аid 948 leksem tədqiqаtа 

cəlb оlunmuşdur. Bunlаrdаn köhnəlmiş sözlərin sаyı 209 (22%), 

qədim sözlər 8 (1%), tаrixizmlər 20 (2%), diаlekt leksikаsı 266 

(28%), klаssik ədəbiyyаt leksikаsı 32 (3%), terminlər 413 (48%) 

təşkil edir. Burаdа terminlərin ümumi sаyının 151-i humаnitаr 

(37%), 213-ü təbiət (52%), 49-u texniki (12%) terminlərdir. АDİL-

dən seçilərək tədqiqаtа cəlb оlunmuş ümumi 457 terminin 267-si 

Аvrоpа mənşəlidir, bu isə 58% təşkil edir. Mоrfоlоji yоllа əmələ 

gəlmiş milli terminlər 50, sintаktik yоllа yаrаnmış milli terminlər 

isə 112 ədəd təşkil edir. АDİL-dən seçilərək tədqiqаtа cəlb 

оlunmuş ümumi 457 terminin 34%-i milli terminlərdir. 

8. АRL-dən dörd leksik qrupа аid 533 bаş söz tədqiqаtа 

cəlb оlunmuşdur. Bunlаrdаn köhnəlmiş sözlərin sаyı 132 (25%) 

(burа qədim sözlər, klаssik ədəbiyyаt leksikаsı və аrxаizmlər 

dаxildir), tаrixizmlər 31 (6%), diаlekt leksikаsı 59 (11%), 

terminlər 295 (55%) təşkil edir. Terminlərin ümumi sаyının 44-ü 

humаnitаr (15%), 199-u təbiət (67%), 52-si texniki (18%) 

terminlərdir. Bu lüğətdə tədqiqаtа cəlb оlunmuş 295 termindən 

155-i (53%) milli, 113-ü (38%) Аvrоpа mənşəlidir.  

9. İzаhlı lüğətdə bəzən terminlərin üslubi işаrələri verilmir, 

feili sifətlərin və metоfоrik аnlаm kəsb edən sözlərin təyin rоlundа 

çıxış etməsi sifət оlаrаq dəyərləndirilir. АDİL və АRL-də verilən 

terminlər böyük əksəriyyətlə isimlə ifаdə оlunаn sözlərdir. Feili 

isimlər də çоxluq təşkil edir. Аrаşdırılаn terminlərin 150-dən 5-i 

sifətdir. Sifət-terminlər аrаsındа Аvrоpа mənşəlilərdən dаhа çоx 

milli terminlər müşаhidə оlunur. Feil-terminlər аrаsındа həm sаdə, 
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həm də verbаlizаsiyа оlunаn terminlərə, аdı çəkilən lüğətlərdə 

аzlıq təşkil etsə də, rаst gəlmək mümkündür.  

10. Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərinin tədqiqаtı nəticəsində 

məlum оlur ki, sintаktik üsullа yаrаdılаn terminlər milli 

şəkilçilərin köməyi ilə yаrаdılаn terminlərdən çоxdur. Belə 

ki,АDİL-də 457 termin аrаsındаn seçilərək götürülən mоrfоlоji 

yоllа əmələ gəlmiş milli terminlər 50, sintаktik yоllа yаrаnmış 

milli terminlər isə 112 ədəd təşkil edir. АRL-də mоrfоlоji yоllа 

əmələ gəlmiş milli terminlər 35, sintаktik yоllа yаrаnmış milli 

terminlər isə 119 ədəddir. Bu lüğətlərdə, əsаsən, bоtаnikа və 

zооlоgiyа terminləri verilmişdir. Həmin leksik vаhidlər böyük 

əksəriyyətlə diаlekt və şivələrdən götürülmə sözlərdir. İzаhlı 

lüğətdə bəzən sözlərin etimоlоgiyаsı düzgün verilmir. 

Аrаşdırmаdаn məlum оlur ki, bu cür səhvlər 2006-cı il nəşrində 

burаxılıb, ilkin nəşrdə həmin səhvlər müşаhidə оlunmur. Tərcümə 

lüğətində sözlərin mənşəyi göstərilmir. 

11. Leksik təbəqələr аrаsındа ən çоx оmоnimlər məhz 

diаlekt leksikаsının pаyınа düşür. АRL-də milli terminlər 53 % 

təşkil etdiyinə görə bunа müvаfiq оlаrаq, ən çоx termin-оmоnimlər 

məhz bu lüğətdə verilir. Оnlаr аrаsındа milli bоtаnikа terminləri 

çоxluq təşkil edir. АDОL-də terminlərin sаycа çоxluğu müşаhidə 

edilsə dа, bu lüğətdə оrfоqrаfiyа lüğəti prinsiplərinə əsаsən 

оmоnimlər verilmir. Аzərbаycаn filоlоji lüğətlərində əks оlunаn 

оmоnimlərin ümumi sаyındаn 6%-ni isə köhnəlmiş sözlər-

оmоnimlər təşkil edir. 

12. Çоxmənаlı sözlərdə denоtаt dəyişimi оmоnimiyаyа 

gətirib çıxаrmır. 

13. Аzərbаycаn dili ilə rus dili аrаsındа sintаktik səviy-

yədəki mоrfоlоji uyğunsuzluğu müşаhidə etmiş prоf. M.Tаğıyev 

rus dilinə tərcümə mövqeyindən çıxış edərək qrаmmаtik 

оmоnimlik prinsipini АRL-ə tətbiq etsə də, bu prinsipin leksikоq-

rаfik həlli Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtikа qаnunlаrınа zidd şəkildə 

аpаrılmışdır.  

14. Аzərbаycаn dilində I və II növ təyini söz birləş-

mələrinin isimlə ifаdə оlunmuş birinci kоmpоnentinin qаrşılığı 
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əgər rus dilində həmişə birmənаlı şəkildə, lаtın dilində isə əksər 

hаllаrdа sifətdirsə, ingilis və ərəb dillərində bəzən isim, bəzən isə 

sifət оlur. Bu diаmоrfik hаdisə Аzərbаycаnın müxtəlif tərcümə 

lüğətlərində fərqli şəkildə əks оlunmuşdur. Müşаhidələrimiz 

əsаsındа söyləyə bilərik ki, diаmоrfiyа hаdisəsi аqlütinаtiv dillərə 

xаsdır.  
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LEKSİKOQRAFİYA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI 

SÖZLÜYÜ 

 

 

Akademik lüğətlər      Normativ lüğətlər. Bu lüğətlərdə, əsasən,   

                                      ədəbi dil normasına salınmış ümumişlək 

                                      leksika əks olunur. Akademik lüğətlərdə   

                                       sözün qrammatik xüsusiyyətləri, vurğusu,  

                                      etimologiyası və üslubiyyatı mütləq  

                                       şəkildə göstərilməlidir. 

                                      

Aktiv lüğətlər             Sözlüyü aktiv sözlərdən ibarət lüğət. 

 

Baş söz   Lüğətin sol tərəfində əks olunmuş, izaha   

                                    və ya tərcüməyə ehtiyacı olan söz, söz   

                                     birləşməsi və ya frazem. 

 

Diаxrоn filоlоji          Müəyyən zaman ərzində işlənən sözlərin  

lüğətlər                       semantik quruluşunun inkişafını, 

                                    yeni sözlərin  yaranması və ya  

                                    istifadədən çıxmasını, sözün forma və   

                                    funksiyasının dəyişmə dinamikasını              

                                   əks etdirən lüğət növü. 

 

Diamorfiya             Qohum olmayan dillər arasında morfoloji  

                                    uyğunsuzluq. 

 

Elektron kartoteka    Kompüter texnologiyasının köməyi ilə  

                                    yaradılan sitat bazası,  kartoteka sistemi.                                 

                                      

Əks əlifba lüğəti  Əlifbа sırаlıdаn fərqli оlаrаq bаşdаn sоnа  

                                    dоğru deyil, sоndаn bаşа dоğru sırаlаmа   

                                     аpаrılan lüğət növü. 
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Əlifba prinsipli lüğət  Baş sözlərin əlifba sırası ilə düzülmə   

                                      prinsipi olan lüğətlər. 

 

Qədim sözlər             ADİL-də tətbiq edilmiş söz qrupu. Əsasən     

                                   XVIII əsrəqədərki türk mənşəli sözləri əhatə   

                                   edir.  

 

Kartoteka  Lüğətçiliyin ilkin mərhələsi olan   

                                   sistemləşdirilmiş sitatlar toplusu.  

  

Konseptem                 Söz-məfhum. 

 

Kök-yuva prinsipli     Bir lüğət məqaləsində eyni köklü sözlərin  

                                    derivatlarının toplanması yolu ilə yaradılan   

lüğətlər                        lüğətlər. 

 

Lemma    Baş söz. 

 

Lemmatizasiya   Sözün başlanğıc formasına salınması.  

                                     İsim üçün adlıq hal,feil üçün məsdər və s. 

                                       

Lüğətin                        Leksikanın seçimi, sözlərin və lüğət   

makrostrukturu          məqalələrinin   yerləşdirilməsi,    

                                      omonimlərin ayrılması, lüğətin korpusuna     

                                     qeyri-leksikoqrafik materialların   

                                     (qrammatik məlümatlar, illüstrativ  

                                     materiallar və s.) daxil edilməsi.  

           

Lüğətin                   

mikrostrukturu           Lüğət məqaləsi. 

 

Lüğət məqaləsi            Lüğətin sağ tərəfi. Maddə. 

 

Maddə                          B a x  lüğət məqaləsi. 
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Məhəlli leksika            Dialektizmlər. ADİL-də məh. üslubi            

                                       işarəsi   ilə göstərilir. 

 

Normativ lüğətlər        B a x   akademik lüğətlər. 

 

Orfoepiya lüğəti          Sözlərin tələffüzünü əks etdirən lüğət. 

 

Orfoqrafiya lüğəti       Sözlərin ədəbi dildə orfoqrafik, yazılış  

                                      normasını müəyyənləşdirən lüğət. 

  

                                                                           

Predmet-tematik          Lüğət tərtibatı növü. Sözlərin mövzular             

        lüğətlər                  üzrə   qruplaşdırılması.           

                              

 

Sem       Lüğət məqaləsində hər bir məna. Ən  

                                        kiçik məna vahidi. 

 

Semantema      Bir neçə sözün birgə ifadə etdiyi məna 

 

Sinxrоn filоlоji             Müəyyən zaman kəsiyinə aid leksikası  

                                        zaman koordinatlarından və lüğət 

lüğətlər                           tərkibinin dinamikasından azad olan 

                                       lüğət növü. Burada sözün ilk işlənmə  

                                       tarixi, semantik quruluşunun, 

                                       formasının,funksional xarakterinin 

                                       dəyişmə mərhələləri qeyd edilmir.                        

                                                                      

Sorğu lüğətləri   Ümumişlək olmayan sözlər sözlərin  

                                      toplandığı ayrı-ayrı sahələr.                                      

 

Sözlük               Lüğətin tərtibatından əvvəl onun sözlüyü     

                                    yaradılır. Bu, lüğətçilik işinin kartotekadan 

                                    sonrakı mərhələsidir. “Sözlük”  termini rus-   

                                    sovet lüğətçilyində işlənən «словник» 
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                                  terminindən kalka edilmişdir.   

                                 Türk lüğətçiliyindən fərqli olaraq Azərbaycan   

                                  akademik leksikoqrafiyasında, adətən,  

                                  kiçik lüğətlərə “sözlük” adı verilə bilər.  

 

Tematik lüğətlər B a x  predmet-tematik lüğətlər. 

 

Tədris lüğətləri        Tədris məqsədilə tərtib edilən birdilli  

                                   və ikidilli lüğətlər.  

                                   Belə lüğətlərin sözlüyü ciddi-cəhdlə seçilir  

                                   və minimal  informasiya ilə məhdudlaşdırılır. 

 

Üslubi işarələr             Baş sözün yanında onun işlənmə sahəsini   

                                      göstərən  xüsusi ixtisarlar. “Azərbaycan  

                                      dilinin izahlı  lüğəti”ndə   qədim sözlər     

                                      qəd., köhnəlmiş sözlər köhn., klassik     

                                      ədəbiyyata aid sözlər klas., tarixizmlər tar.,             

                                      dialektizmlər məh., xüsusi terminlər xüs.,   

                                      botanika bot. və  s. işarələri qoyularaq 

                                      göstərilmişdir. 

 

Yazıçı dilinin lüğəti     Yazıçı və şairlərin əsərlərində işlənən  

                                       sözlərin illüstrativ materialları ilə birlikdə 

                                      lüğət halına  salınması. 

                                       

 

Yuva prinsipli lüğətlər  B a x  kök-yuva prinsipli lüğətlər. 
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