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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Dilçilik tədqiqatları iki istiqamətdə 

həyata keçirilir: 

1. Dilçilik elmi üçün tamamilə yeni olan məsələlərin elmi-tədqiqat müstəvisinə 

çıxarılaraq dərindən araşdırılması; 

2. Dilçilik elminə uzun zamandan bəri məlum olan və çoxsaylı, 

müxtəlifməzmunlu tədqiqatların obyektinə çevrilən bəzi ənənəvi dil 

problemlərinin diqqətdən kənarda qalan qaranlıq tərəflərinə aydınlıq 

gətirmək, dəqiqləşdirmələrə nail olmaq məqsədilə onların yenidən tədqiqata 

cəlb olunması. 

Omonimlik hadisəsi mütəmadi olaraq tədqiq olunan və öz aktuallığını bütün 

dövrlərdə qoruyub saxlayan dil məsələlərindəndir. Buna səbəb omonimlik hadisəsinin 

bütün mənalı dil vahidlərini əhatə edə bilən semantik hadisə olmasıdır. Dil 

vahidlərinin məna tərəfi isə hər zaman diqqət mərkəzindədir, çünki aparılan 

tədqiqatların tamlığı üçün ikitərəfli dil vahidlərinin forması kimi eyni şəkildə məna 

tərəfinin də həmin tədqiqatlara cəlb olunması zəruridir. 

Omonimlik hadisəsi uzun zaman dilin leksik səviyyəsinin vahidləri olan sözlər 

əsasında tədqiq olunmuşdur. Sonralar isə omonimlik hadisəsinin tədqiqat arealı xeyli 

genişlənmiş, morfoloji və frazeoloji vahidləri də əhatə etmişdir. Bu sadalanan dil 

vahidlərinə semantik cəhətdən müəyyənlik qazandıran kontekst rolunu oynayan 

sintaktik vahidlərin omonimliyi məsələsi isə müəyyən müddət tədqiqatlardan kənarda 

qalmışdır. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsindəki inkişaf, 

kompüter və mətn dilçiliyi, eyni zamanda maşın tərcüməsi sahəsinə artan maraq 

müxtəlif məzmuna malik olan mətnlərin avtomatik emalına başlanmasına təkan verdi. 

Tərcümə zamanı verilən mətnə daxil olan bəzi sintaktik vahidlərin insanlar tərəfindən 

aparılan semantik-sintaktik təhlili ilə kompüterlərin avtomatik təhlili arasında 

meydana çıxan müəyyən fərqlər diqqəti həmin sintaktik vahidlərin eyni forma ilə 

müxtəlif mənaları ifadə etməsi faktına, yəni sintaktik vahidlərin omonimliyi 
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məsələsinə yönəltdi. Bu isə sintaktik səviyyədə təzahür edən omonimlik hadisəsinin 

yaranma mexanizminin təhlil olunması, bu dil hadisəsinin meydana çıxmasına səbəb 

olan amillərin araşdırılması və onun sintaktik səviyyədə özünü büruzə verən bəzi 

təsadüfi məna müxtəlifliyi hallarından fərqləndirilməsi kimi həlli vacib olan bir sıra 

məsələlərin meydana çıxmasına səbəb oldu. Omonimlik hadisəsinin sintaktik 

səviyyədə tədqiq olunmağa başlanması sintaktik vahidlərin dilin kommunikativ 

funksiyasının reallaşmasındakı rolunun və informasiyanın ötürülməsi prosesindəki 

mövqeyinin yenidən dəqiqləşdirilməsinə zəmin yaratdı. Eyni zamanda omonimlik 

hadisəsinin yeni məzmunlu tədqiqatlara cəlb olunması həmin məsələ ilə bağlı 

terminologiyanın, daha dəqiq desək, bu dil faktını özündə dolğun şəkildə əks etdirə 

biləcək bir sıra terminlərin yaradılması zərurətini meydana çıxartdı. 

Dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsi ilə bağlı 

Azərbaycan dilinin materialları əsasında topladığımız faktların çoxluğu və 

dilçiliyimizdə bu dil hadisəsinin araşdırılmasına həsr olunan nəzəri mənbələrin 

məhdudluğu onu deməyə əsas verir ki, bu dil faktının tədqiqi həm dilimiz, həm də 

dilçiliyimiz baxımından böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. Bu məsələ ilə əlaqədar 

məhdud şəkildə mövcud olan nəzəri mənbələrdə qeyd olunan bəzi fikirlərin isə təhlil 

olunaraq dəqiqləşdirilməsi və konkret nəticələrin əldə olunması vacibdir. Bu 

baxımdan dissertasiyanın mövzusu aktualdır. 

Dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsi ilə bağlı aparılan 

ilk tədqiqatlar XX əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. Həmin ilk araşdırmalardan ötən 62 

il ərzində dünya dilçiliyi sintaktik vahidlərin omonimliyi ilə bağlı həlli vacib olan bir 

sıra mühüm məsələləri özündə ehtiva edən elmi əhəmiyyətli tədqiqatlarla 

zənginləşmişdir. Birinci növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, dünya dilçiliyi bu dil 

hadisəsi ilə bağlı xüsusi terminologiyaya malikdir. Mövcud fikir ayrılıqlarına 

baxmayaraq, demək olar ki, tədqiqatların böyük qismində sintaktik omonimlik 

hadisəsinin kommunikativ baxımdan dəyərləndirilməsi aparılmışdır. N.Xomski, 

Fr.Daneş, F.A.Dreyzin, A.N.Qvozdev, Y.P.Kaleçits, İ.F.Vardul, V.M.Solntsev, 

L.D.Çesnokova, Q.F.Qavrilova, D.A.Salkova, A.V.Qladki, Y.Q.Sokolova, 

N.P.Kolesnikov, K.Fuşs, A.T.Lipatov, M.-A.Pavo, C.-E.Sarfati, O.V.Draqoy, 
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O.A.Lapteva, Y.V.Şkurko və başqaları sintaktik omonimlik hadisəsinin əsl 

mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, bu dil hadisəsinin meydana çıxmasına səbəb olan 

amillər, omonim sintaktik vahidləri səciyyələndirən cəhətlər, omonimlik hadisəsinin 

bu dil vahidlərinin informativ yükünə təsiri kimi olduqca əhəmiyyətli məsələləri öz 

elmi araşdırmalarında işıqlandırmışlar. 

Türkoloji ədəbiyyatda isə sintaktik vahidlərin omonimliyi ilə bağlı tədqiqatlar 

olduqca məhduddur. Azərbaycan dilçiliyində olduğu kimi, türkologiyada da sintaktik 

omonimlik hadisəsi müstəqil şəkildə deyil, əsasən, leksikologiya və sintaksis ilə bağlı 

məsələlərin fonunda nəzərdən keçirilmişdir. M.S.Serqaliyevin “Müasir qazax ədəbi 

dilində sintaktik konstruksiyaların sinonimliyi” adlı doktorluq dissertasiyasında 

sintaktik omonimlik hadisəsinin mahiyyəti haqqında qısa məlumat verilmişdir [228]. 

M.Ravşanov “Omonimlər özbək dilinin izahlı lüğətində”, Z.Y.Kaskarakova “Xakas 

dilində omonimlər”, Y.V.Semyonova isə “Müasir yakut dilində omonimlər” adlı 

tədqiqat işlərində omonimlərin tipoloji təsnifatını apararkən sintaktik omonimləri də 

qeyd etmiş, bu dil hadisəsi ilə bağlı təxminən iki-üç səhifəlik qısa izahlarla 

kifayətlənmişlər [223; 191; 227]. V.N.Muşayev və S.N.Abdullayev “Sintaktik 

omonimlərin öyrənilməsi haqqında” adlı məqalələrində sintaktik omonimlik 

hadisəsinin həm monqolşünaslıqda, həm də türkologiyada geniş və əhatəli şəkildə 

nəzərdən keçirilmədiyini, buna görə də dərindən araşdırılmasına böyük ehtiyac 

olduğunu qeyd edirlər [218]. 

Bu dil hadisəsinin Azərbaycan dili materialları əsasında tədqiqinə 1980-ci ildən 

başlanılmışdır. İlk nəzəri mənbə H.Ə.Həsənovun 1980-ci ildə müdafiə etdiyi 

“Azərbaycan dilində omonimlik” adlı doktorluq dissertasiyasıdır. Dissertasiyanın 

“Sintaktik və frazeoloji omonimlər” adlı altıncı fəslində sintaktik vahidlərin 

omonimliyi məsələsindən bəhs olunmuş, “sintaktik omonim” termini işlənmişdir 

[166, s.32-38]. Müəllifin qeyd və izahlarındakı bəzi nöqsanlı məqamları nəzərə 

almasaq, deyə bilərik ki, bu dissertasiya işi omonim sintaktik vahidlərin Azərbaycan 

dilçiliyində tədqiqata cəlb olunması baxımından ilk təşəbbüs kimi olduqca 

əhəmiyyətli idi. M.İ.Adilov, Z.N.Verdiyeva və F.M.Ağayevanın “İzahlı dilçilik 

terminləri” lüğəti isə bu dil hadisəsinin mahiyyətinin düzgün müəyyənləşdirilməsi 
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baxımından diqqətçəkən bir mənbədir. Həmin sorğu lüğətində “sintaktik 

omonimiya”, eyni zamanda onunla bu və ya digər cəhətdən əlaqədar olan 

“amfiboliya” və “sintaktik çoxmənalılıq” terminləri izah olunmuşdur [11, s.16; 

s.243]. Ümumiyyətlə, dilçiliyimizdə sırf sintaktik vahidlərin omonimliyinə həsr 

olunmuş monoqrafik tədqiqat əsərinə təsadüf etmədik. Dilimizin sintaktik səviyyəsi 

ilə bağlı tədqiqatların üzərində apardığımız müşahidə və təhlillər nəticəsində məlum 

oldu ki, tədqiqatçılarımız sintaktik omonimlik hadisəsinə yalnız bu və ya digər 

sintaktik problemin araşdırılması zamanı toxunmuşlar. K.M.Abdullayev mürəkkəb 

mübtədanın tərkibindəki subyektin aktiv və ya passiv mövqeyini, F.A.Cəlilov 

bağlayıcısız tabeli mürəkkəb cümlələrdə intonasiyanın intellektual-qrammatik 

funksiyasının mənafərqləndirici rolunu, M.M.Musayev türk dillərində tabeli 

mürəkkəb cümlə sintaksisini, T.Müzəffəroğlu qovuşuq tipli tabeli mürəkkəb 

cümlələrdə semantik-qrammatik müəyyənləşməni, Ə.Ə.Rəcəbli transformasiya 

metodunu, Z.Quliyeva maşın tərcüməsi sistemində müxtəlifmənalılığın aradan 

qaldırılması problemini, M.N.Əsədova ingilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq 

budaq cümlələrinin işlənmə imkanları və üslubi xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən 

dolayısı ilə sintaktik vahidlərin omonimliyi məsələsinə də münasibət bildirmişlər 

[147; 42, s.40; 112, s.43-62; 119, s.179-212; 122, s.422; 201, s.126; 65, s.86-93]. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, sintaktik omonimlik hadisəsi toxunulmamış 

mövzu deyil, lakin bu mövzudan ötəri bəhs olunmuş, əhatəli tədqiq olunmamışdır. 

Qeyd olunan hər üç nəzəri mənbəyə əsaslanan bu dissertasiya işi müasir 

Azərbaycan dilində sintaktik vahidlərin omonimliyi məsələsinin müstəqil şəkildə 

tədqiqata cəlb olunması baxımından yeni cəhd sayıla bilər. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti müasir Azərbaycan 

dilinin sintaktik səviyyəsidir. Tədqiqatın predmeti isə Azərbaycan dilinin bədii, 

qismən də elmi və publisistik üslublarına aid mənbələrdən toplanmış omonim 

sintaktik vahidlərdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Omonimlik hadisəsinin mahiyyətinin düzgün 

şəkildə müəyyənləşdirilməsi üçün onun dildəki bütün təzahür imkanları nəzərdən 

keçirilməlidir. Bu baxımdan sintaktik vahidlərin omonimliyinin tədqiqi də omonimlik 
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hadisəsi ilə bağlı bir sıra maraqlı məqamların aşkarlanaraq tədqiqata cəlb olunmasına 

şərait yarada bilər. Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan dilinin sintaktik 

səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin yaranma və işlənmə mexanizminin 

müəyyənləşməsi, həmçinin səciyyəvi cəhətlərinin üzə çıxarılmasından ibarətdir. Bu 

məqsədlə əlaqədar olaraq, qarşıya aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur: 

1. Azərbaycan və dünya dilçilik ədəbiyyatında sintaktik vahidlərin 

omonimliyinin tədqiqi ilə bağlı mövcud olan nəzəri fikirləri təhlil etmək; 

2. Sintaktik vahidlərin omonimliyinin uzun zaman tədqiqatlardan kənarda 

qalmasının səbəblərini aydınlaşdırmaq; 

3. Sintaktik vahidlərin omonimliyi ilə bağlı terminologiyanı dəqiqləşdirmək; 

4. Sərbəst söz birləşmələrinin omonimliyini tədqiq etmək; 

5. Cümlələrin omonimliyini tədqiq etmək; 

6. Sintaktik vahidlərin omonimliyinin meydana çıxmasına səbəb olan amilləri 

və onun aradan qaldırılmasına şərait yaradan deomonimizatorları 

müəyyənləşdirmək; 

7. Dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin 

informasiyanın ötürülməsi prosesinə təsirini araşdırmaq. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqat zamanı təsviri, müqayisəli və transformasiya 

metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Müdafiəyə aşağıdakı müddəalar 

çıxarılır: 

− Dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin 

adlandırılmasında istifadə olunan çoxsaylı terminlərdən ən uğurlusu və istifadə üçün 

ən münasibi “sintaktik omonimlik” terminidir; 

− Müasir Azərbaycan ədəbi dili sintaktik omonimlik hadisəsinin təzahür 

imkanlarının öyrənilməsi baxımından olduqca maraqlı və elmi cəhətdən kifayət qədər 

əhəmiyyətli faktlarla zəngindir; 
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− Dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsini 

səciyyələndirən cəhətlərdən ən başlıcası onun yaranma mexanizminin kənar dillərin 

təsirindən uzaq olan milli özünəməxsusluğudur; 

− Digər söz birləşmələri ilə müqayisədə III növ təyini söz birləşmələrinin 

omonimliyi daha çox müşahidə olunur; 

− Müasir Azərbaycan dilində sadə cümlələrin omonimliyi daha çox müşahidə 

olunur, bu fakt sintaktik vahidlərin quruluş mürəkkəbliyi ilə sintaktik omonimlik 

hadisəsinin meydana çıxması prosesi arasında tərs mütənasibliyin mövcudluğu ilə 

izah oluna bilər. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinin 

materialları əsasında həm sərbəst söz birləşmələrinin, həm də cümlələrin omonimliyi 

sistemli şəkildə geniş tədqiq olunur, dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən 

omonimlik hadisəsinin yaranma mexanizmi və onun sintaktik səviyyədə özünü 

büruzə verən digər təsadüfi məna müxtəlifliyi hallarından fərqli xüsusiyyətləri 

müəyyənləşdirilir, bu dil hadisəsinin tədqiqatdan kənarda qalmasının səbəbləri 

açıqlanır və sintaktik vahidlərin omonimliyi ilə bağlı terminologiya dəqiqləşdirilir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələrindən 

Azərbaycan dilçiliyinə aid elmi tədqiqatlarda, orta və ali məktəb dərsliklərində 

omonimlik hadisəsinin əhatəli təsviri üçün nəzəri mənbə kimi istifadə oluna bilər. Bu 

tədqiqat işindən omonimlik hadisəsi, sintaktik vahidlərin informativ yükü, onların 

ünsiyyət prosesindəki mövqeyi, mətn və kompüter dilçiliyi, xüsusilə də maşın 

tərcüməsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar zamanı faydalanmaq olar. 

Dissertasiya işinin təcrübi əhəmiyyətini aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq 

mümkündür: 

1. Ali məktəblərin filoloji fakültələrində müasir Azərbaycan dilinin sintaksisinə 

dair mühazirə və seçmə fənlərin təşkilində; 

2. Orta və ali məktəblər üçün dil dərsləri ilə bağlı dərslik və metodik vəsaitlərin 

hazırlanmasında; 
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3. Mətnlərin avtomatik emalını həyata keçirən kompüter proqramlarının həll 

alqoritmlərinin tərtib olunmasında istifadə oluna bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın əsas nəticələri dilçiliyə dair müxtəlif 

jurnallarda çap olunmuş yeddi elmi məqalədə, üç yerli və iki beynəlxalq konfrans 

məruzəsində öz əksini tapmışdır. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Bakı 

Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi titul vərəqi – 1 səhifə, 

mündəricat – 1 səhifə (1746 işarə), giriş – 7 səhifə (11901 işarə), tədqiqatın əsasını 

təşkil edən üç fəsil (I fəsil – 51 səhifə (99017 işarə), II fəsil – 39 səhifə (74788 işarə), 

III fəsil – 49 səhifə (93481 işarə)), tədqiqatın əsas müddəalarını özündə əks etdirən 

nəticə – 4 səhifə (5901 işarə) və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından – 23 səhifə 

(34439 işarə) ibarət olmaqla 175 səhifədir. Dissertasiyanın (ədəbiyyat siyahısı istisna 

olunmaqla) işarə ilə ümumi həcmi 287174-dür. 
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I FƏSİL 

DİLÇİLİKDƏ SİNTAKTİK VAHİDLƏRİN OMONİMLİYİ MƏSƏLƏSİ 

1.1. Leksik və frazeoloji səviyyədə omonimlik 

Dilçilik elmi sahəsində son dövrlərdə aparılan tədqiqatların böyük əksəriyyəti 

dil vahidlərinin semantikası, yəni məna tərəfi ilə bağlıdır. Dil vahidlərinin hansı 

istiqamətdə və nə məqsədlə tədqiq olunmasından asılı olmayaraq, onların məna tərəfi 

hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır və təklikdə deyil, həmin vahidlərin forması 

ilə qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdə öyrənilir. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu ünsiyyət 

vasitəsi olan dilin təfəkkür və bizi əhatə edən gerçəklik ilə münasibətinin 

araşdırılması baxımından da zəruridir. Dilin müxtəlif səviyyələrinin vahidləri forma 

baxımından fərqləndiyi kimi, semantik cəhətdən də fərqlənir. Burada fonetik 

səviyyənin vahidləri də nəzərdən keçirilməlidir. Bu səviyyənin vahidləri müstəqil 

şəkildə mənaya malik olmasa da, mənafərqləndirmə xüsusiyyəti ilə dilin digər 

səviyyələrinin vahidlərindən seçilir. Fonetik səviyyənin vahidləri məna ilə birbaşa 

deyil, dolayı şəkildə əlaqələnir: “Fonem dilin məna cəhəti ilə əlaqədardır, mənanın 

diferensiallaşdırılma vasitəsi kimi çıxış edir. Habelə morfemlərin, sözlərin səs 

cildinin tərkibində olan fonem də məna ifadəsinə xidmət göstərir” [143, s.69]. 

Məna və formanın qarşılıqlı əlaqə və vəhdətini ən sadə və aydın şəkildə özündə 

əks etdirən dil vahidləri leksik səviyyənin vahidləri olan sözlərdir. Məhz buna görədir 

ki, forma və mənanın müxtəlifcəhətli əlaqəsinin nəticəsi kimi meydana çıxan 

çoxmənalılıq, omonimlik, sinonimlik və antonimlik daha çox sözlər əsasında tədqiq 

olunmuşdur. Dilin daha mürəkkəb quruluşa malik vahidləri olan söz birləşməsi və 

cümlə əsasında həmin dil hadisələrinin tədqiqi isə diqqətdən kənarda qalmışdır. 

Yuxarıda sadalanan dil hadisələri içərisində xüsusi yeri olan omonimlik hadisəsi 

də geniş, hərtərəfli və əhatəli şəkildə məhz leksik səviyyənin vahidləri əsasında 
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tədqiq olunmuşdur. Bu, omonimliyin dilin digər səviyyələri ilə müqayisədə daha çox 

leksik səviyyəsində aktiv şəkildə təzahür etməsi ilə bağlıdır. 

Leksik vahidlərin omonimliyi bəzən leksikologiya, bəzən də semasiologiya 

bölmələrində araşdırılmışdır. Sözlərin omonimliyinin leksikologiyada öyrənilməsi 

həmin vahidlərin birbaşa leksikologiyanın tədqiqat obyekti olması ilə əlaqədardır. 

Onların semasiologiyada tədqiqata cəlb olunması isə dilçiliyin həmin bölməsinin 

sözlərin məna tərəfini araşdırması ilə bağlıdır. Eyni dil hadisəsinin dilçiliyin müxtəlif 

bölmələrində öyrənilməsi elmi baxımdan yanlış deyildir, çünki bu zaman tədqiqatın 

obyekti dəyişməsə də, ona yanaşma aspekti, məsələnin qoyuluş tərzi dəyişir və 

fərqlənir. Əgər semasiologiyanı daha çox omonimliyin dildə meydana çıxması 

mexanizmi, yəni bu prosesin gedişatı maraqlandırırsa, leksikologiyanı daha çox 

həmin prosesin nəticəsi, yəni omonim sözlər və bu sözlər vasitəsilə dilin lüğət 

tərkibinin zənginləşməsi maraqlandırır. Nəzərə alsaq ki, omonimlik hadisəsi leksik 

səviyyənin sərhədlərini aşaraq dilin frazeoloji, morfoloji və sintaktik səviyyələrində 

də özünü büruzə verə bilir, onda belə bir qənaətə gəlmək olar ki, omonimliyin onun 

tiplərinə fərq qoyulmadan semasiologiya bölməsində öyrənilməsi daha münasibdir, 

çünki semasiologiya dil vahidlərinin məhz məna baxımından tədqiqini özündə ehtiva 

edir. 

Ə.Fərəcov semasiologiyanın tədqiqat sahəsinin zaman keçdikcə genişlənməsinə, 

omonimlik, sinonimlik, antonimlik və çoxmənalılığın semasiologiya üçün aktuallıq 

kəsb edən məsələlər sırasına daxil olmasına toxunur. Müəllif omonimlik, sinonimlik, 

antonimlik və çoxmənalılıq kimi dil hadisələrini semasiologiyanın leksikologiya, 

leksikoqrafiya kimi sahələr ilə ortaq olan məsələsi kimi şərh edir [67, s.86]. 

Azərbaycan dilçiliyində omonimlik hadisəsinin tədqiqi ilə bağlı olan bəzi 

məsələlərin morfonologiya sahəsinə aid olması fikri də mövcuddur. F.Cəlilov yazır: 

“Lüğət tərkibindəki sözlərin forma və məzmuna görə qruplaşdırılması prinsipində 

morfonoloji ölçüdən istifadə edilir. Belə ki, dildə mövcud olan omonimlərin təhlili, 

xüsusilə bəzi omonimlərin yaranma yolu morfonoloji yozumla verilir, ona görə də 

leksikologiyaya aid əsərlərdə “fonetik dəyişmə ilə yaranan omonimlər” adlı başlığa 

tez-tez rast gəlmək olur” [41, s.95]. 
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Müəllif asemantikləşmə, çoxmənalılıq (polisemiya) və omonimləşmə ilə 

nəticələnən fonetik dəyişmələrin morfonoloji baxımdan araşdırılmasını isə bu cür 

izah edir: “Semasiologiyanın əsas problemlərindən olan motivləşmə və ixtiyarilik 

məsələləri morfonoloji baxış bucağından daha aşkar seçilir, çünki işarənin akustik 

obrazı ilə mənası arasındakı əlaqə fonosemantik məsələ kimi birbaşa 

morfonologiyanın tədqiqat obyektinə daxildir” [41, s.269]. 

Omonimliklə bağlı tədqiqatlarda diqqətçəkən və fikir ayrılığına səbəb olan 

məsələləri təxminən bu şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

1. Omonimliyin dil işarəsinin təbiətinə münasibəti; 

2. Dilçilikdə omonimliyin dilin daxili qanunları ilə idarə olunan dil hadisəsi və ya 

təsadüfi hal kimi tədqiq olunması; 

3. Omonimlərin təsnifi; 

4. Omonimlik və konversiya; 

5. Xüsusi isimlərin, bəzi köhnəlmiş sözlərin, termin və dialekt sözlərinin 

omonimliyə münasibəti; 

6. Şəkilçilərin omonimliyi; 

7. Köməkçi nitq hissələrinin omonimliyi; 

8. Frazeoloji vahidlərin omonimliyi; 

9. Omonimliyin kontekstlə bağlılığı; 

10. Omonimliyin dilçilikdə mənfi və yaxud müsbət hal kimi qiymətləndirilməsi. 

Dilin bütün səviyyələrində (fonetik səviyyə istisna olmaqla) az və ya çox 

dərəcədə özünü büruzə verən omonimliyin tədqiqi olduqca zəruridir: “Omonimliyin 

tədqiqi dilin tarixi, semantikası, leksikası, qrammatikası, söz yaradıcılığı və 

üslubiyyatının araşdırılması üçün, həmçinin leksikoqrafik tədqiqatın praktikası və 

dilin tədris metodikası üçün böyük nəzəri və təcrübi əhəmiyyətə malikdir” [176, s.17]. 

O.M.Kim omonimlik hadisəsinin tədqiqinə marağın artmasının təsadüfi 

olmadığını, bunun dilçilik elminin dilin məna tərəfinə diqqət ayırması, mətnin 

avtomatik emalı, analitik semantikanın inkişafı, semasiologiyanın leksikologiyadan 

təcrid olunmuş şəkildə qazanmış olduğu müvəffəqiyyətlər kimi amillər ilə 
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şərtləndiyini, leksik omonimlərlə yanaşı, sözdüzəldici, morfoloji, sintaktik, 

funksional, səviyyədaxili, səviyyələrarası omonimlərin də qəbul edilməsinin bu 

inkişafın sayəsində mümkün olduğunu qeyd edir [192, s.83-84]. 

Yeni dilçilik sahələrinin yaranması dilə yeni baxışların meydana çıxması ilə, 

dilə yeni yanaşma metodlarının tətbiqinə olan tələbat ilə sıx şəkildə bağlıdır. 

Omonimliyin tədqiqi də bu proseslərdən kənarda qalmır. Meydana çıxan yeni tələblər 

omonimliyin də yeni tədqiqat müstəvilərində öyrənilməsinə təkan verir: “Mətnin 

avtomatik işlənməsinin effektiv proqramlarının hazırlanması ilə bağlı izahlı və 

tərcümə lüğətlərinin tərtib edilməsi və dillərin (istər xarici, istərsə də ana dili) tədrisi 

metodikasının təkmilləşdirilməsi üzrə iş – bütün bunlar omonimlik probleminin, onun 

daxili qanunauyğunluqlarının aşkara çıxardılmasının, dilin ümumi sistemində onun 

tutduğu mövqenin təyin olunmasının əsaslı tədqiqini təkidlə tələb edir. Omonimliyin 

tədqiqi həm də leksikanın statistik baxımdan öyrənilməsi üzrə geniş şəkildə irəliləmiş 

iş ilə, omonimlərin eksperimental psixolinqvistik və psixoloji tədqiqatlarda istifadəsi 

ilə əlaqədar olaraq böyük maraq doğurur” [211, s.4]. 

Omonimliyin leksik-semantik hadisə kimi qiymətləndirilməsi onun əhatə 

dairəsini məhdudlaşdırır, bu hadisənin yalnız leksik səviyyədə təzahür etdiyinə işarə 

edir. Bunun nəticəsidir ki, istər Azərbaycan, istərsə də dünya dilçiliyində dilin digər 

səviyyələrinin vahidlərinin, xüsusən də sintaktik vahidlərin omonimliyi ya az tədqiq 

olunmuş, ya da uzun zaman tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Omonimlik hadisəsi ilə 

bağlı aparılan çoxsaylı tədqiqatlar sübut edir ki, dilin bütün vahidləri (fonetik 

səviyyənin vahidləri istisna olmaqla) omonim səciyyə daşıya bilər. Omonimlik 

hadisəsi dilin bütün səviyyələrində eyni dərəcədə təzahür etmir, amma bu cəhət onun 

müxtəlif səviyyələrin vahidləri fonunda tədqiq olunmasının əhəmiyyətini azaltmır. 

Daha geniş əhatə dairəsinə malik olan məzmun tərəfi ilə ifadə imkanlarının 

məhdudluğu ilə səciyyələnən forma tərəfinin uyğunsuzluğu, Ə.Rəcəblinin də qeyd 

etdiyi kimi, “səslənmənin və məzmunun qeyri-paralelliyi”, bununla yanaşı, 

M.İ.Zadorojnının göstərdiyi “gerçəkliyin hüdudsuzluğu, insan yaddaşının həcminin 

məhdudluğu və şüurun təsnifləyici fəaliyyəti” kimi amillər dildə yeni sözlərin 

yaranması prosesində qənaət prinsipinin özünü büruzə verməsinə səbəb olur [123, 
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s.104; 185, s.9]. Dilçilikdə daha çox çoxmənalılıq hadisəsinin mövcudluğunun qənaət 

prinsipi ilə bağlılığından bəhs olunsa da, bəzən omonimlik hadisəsinin meydana 

çıxması prosesi də həmin prinsipin nəticəsi kimi izah olunur. İstər Azərbaycan, 

istərsə də dünya dilçiliyində “omonimlik hadisəsi və qənaət” məsələsinə münasibətdə 

dilçilər iki mövqedə dayanırlar: 1) omonimlik hadisəsi ilə dilin qənaətə meyilliliyi 

arasında heç bir əlaqənin olmadığını söyləyənlər; 2) omonimlik hadisəsini dilin 

qənaətə meyilliliyinin nəticəsi kimi qəbul edənlər. 

Birinci mövqedə dayanan dilçilər omonim dil işarəsindən, daha dəqiq desək, 

omonim sözlərdən bəhs etdikdə bir deyil, iki və daha artıq dil işarəsini (sözü) nəzərdə 

tuturlar [44, s.148; 165, s.60; 22, s.7; 230, s.121; 252, s.81; 211, s.19; 203, s.75]. 

İkinci mövqedə dayanan dilçilər isə omonim cərgənin üzvlərinə bir leksik vahid 

kimi izah verirlər [17, s.166; 123, s.105; s.284; 192, s.75]. 

Bu zaman omonimlik hadisəsi dilin qənaətə meyli kimi qiymətləndirilir: 

“Omonimlər və çoxmənalı sözlər – dilin ümumi qanunauyğunluqlarının daxili 

inkişafı ilə bağlı olan təbii hadisələrdir. Bu hadisələrin hər ikisi qənaət prinsipi və 

insanın təfəkkür fəaliyyətinin ümumiləşdirilməsi ilə bağlıdır” [165, s.65]. 

“Omonimlik dilin inkişaf qanunlarından doğan sırf dil hadisəsidir və dildə 

qənaətçiliyin ən mühüm vasitələrindən biridir” [102, s.44]. 

“Omonimlər, sadəcə olaraq, hər hansı bir dildəki saysız-hesabsız məfhumları 

ifadə etmək zərurətindən doğan vasitədir” [103, s.144]. 

“Dildə və nitqdə omonimlik − dil strukturunda ifadə planının dil vasitələrinin 

qənaətinə meylin mövcudluğuna şahidlik edən müsbət hadisədir” [163, s.87]. 

Omonimlik hadisəsi dilin qənaətə meyli kimi qiymətləndirilməməlidir. Omonim 

sözlər müxtəlif zamanlarda müxtəlif şəraitlərdə formalaşdıqları üçün forma 

baxımından eyni olmaları onlardan bir söz kimi danışmağa heç bir əsas vermir. 

Sözlərin səslənmə baxımından eynilik təşkil etməsi faktının sonradan diqqət çəkməyə 

başlaması da həmin dil hadisəsinin məqsədyönlü qənaətlə bağlı olmamasını bir daha 

sübut edir. Dilin qənaətə meyli daha çox çoxmənalılıq hadisəsi ilə əlaqədar büruzə 

verir, çünki çoxmənalılıq bir söz çərçivəsində mövcud olur [95, s.14; 206, s.382; 98, 

с.1, s.319; 185, s.9]. 
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Dilçilikdə omonimliyin dilin daxili qanunları ilə idarə olunan dil hadisəsi və ya 

təsadüfi hal kimi tədqiq olunması məsələsi də hər zaman diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Qeyd edək ki, omonimlik hadisəsindən fərqli olaraq, çoxmənalılıq 

hadisəsinə hər zaman qanunauyğun dil hadisəsi kimi yanaşılmışdır [107, s.19]. Hətta 

H.Həsənov bu dil hadisəsini “dilin inkişafında əsas məna qanunu kimi” 

səciyyələndirmişdir [69, s.36]. Leksik omonimlik hadisəsinin meydana çıxmasını 

Ferdinand de Sössürün yalnız dil işarəsinin sərbəstliyi haqqındakı fikrinə istinad 

edərək izah etməyə çalışsaq, bu dil hadisəsinin təsadüfi olması təsəvvürü formalaşa 

bilər, çünki yalnız bu prinsipə istinad edən istənilən şəxs dil işarəsinin məfhum və 

forma tərəfi arasındakı bağlılığın nisbi xarakterdə olmasını və buna müvafiq olaraq, 

istənilən formanın istənilən məfhumu ifadə edə bilməsini düşünə bilər. Bu prosesin 

gedişatında meydana çıxan eyniformalı, müxtəlifməzmunlu sözlər isə həmin 

təsadüfün məhsulu kimi qiymətləndirilə bilər. Halbuki Ferdinand de Sössür dil 

işarəsinin təbiəti haqqında dolğun təsəvvür formalaşdırmaq üçün işarənin sərbəstliyi 

ilə yanaşı, onun dəyişməzliyi məsələsinin şərhinə də geniş diqqət ayırmışdır: “Əgər 

ifadə etdiyi anlayışa münasibətdə işarələyən özünü sərbəst seçilmiş hadisə olaraq 

təqdim edirsə, ondan istifadə edən dil kollektivinə münasibətdə, əksinə, o, azad deyil, 

asılıdır. ... Ziddiyyətli görünən bu faktı, kobud desək, “məcburi gediş” adlandırmaq 

olar. Sanki dilə deyirlər: “Seç!” Lakin dərhal da əlavə edirlər: “... Yalnız bu işarəni, 

başqasını yox!” [136, s.151]. 

Oxşar fikrə Ə.Rəcəblinin “Nəzəri dilçilik” əsərində də təsadüf etdik. Müəllifin 

dil işarələri ilə bağlı müəyyən etdiyi 11 xüsusiyyətin ilk ikisi bu baxımdan maraq 

doğurur: “1. Real əşyalara münasibətdə işarə bu əşyaların xassələri ilə 

motivləşdirilməmişdir; işarə onu yaradan sistem tərəfindən motivləşdirilmişdir. 2. 

İşarənin səs cəhəti onun mənasına münasibətdə motivləşməmişdir, sistemlə 

motivləşmişdir” [123, s.136]. 

Bu iki cəhət, yəni işarənin sərbəstliyi və dəyişməzliyi bir-birinə zidd cəhətlər 

kimi diqqəti çəksə də, amma mühüm bir məsələnin ön plana çəkilməsinə əsas verir. 

Dil müəyyən qanunauyğunluqlara təhkim olunmuş şəkildə mövcud olur və fəaliyyət 

göstərir. Əgər söhbət dildən gedirsə, burada zahirən təsadüfi xarakter daşıyan 
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istənilən cəhət də məhz bu qanunauyğunluqlara tabe olur. Bu fakt omonimlik 

hadisəsinə də şamil oluna bilər. L.V.Malaxovski qeyd edir ki, “omonimlik özündə 

təsadüfiliklə qanunauyğunluğu sıx şəkildə birləşdirən dil hadisəsidir, nisbi yox, 

mütləq linqvistik universalidir, dildə omonimlərin mövcudluğu mütləq və 

qanunauyğundur; dilin təbii inkişafının qaçılmaz nəticəsidir” [211, s.9; s.15]. 

Söz ikitərəfli dil işarəsi olduğu üçün onun forması təklikdə deyil, ifadə etdiyi 

məfhumla birgə bir dildən digərinə keçir. Gerçəkliyin hər hansı bir parçası (əşya) 

təfəkkürün süzgəcindən keçirilərək məfhum şəklində formalaşır və bu məfhum dil 

vasitəsilə söz şəklində reallaşır. Deməli, leksik omonimlik hadisəsi həm də 

gerçəkliklə, müəyyən zərurətdən doğan tələbatla və dilin bu tələbatı ödəməyə 

yönəldilmiş müvafiq şəraiti yaratması ilə əlaqədar meydana çıxan dil hadisəsidir. 

Bəzən bu tələbat dilin öz daxili ehtiyatı vasitəsilə deyil, alınma sözlər hesabına 

ödənir. Dilə daxil olan söz ya daxil olduğu dilin öz sözü (və ya sözləri), ya da 

əvvəlcədən həmin dildə mövcud olan alınma söz (və ya sözlərlə) omonim cərgəyə 

daxil olur. Dilçilikdə alınma sözlər əsasında meydana çıxan omonimlik əksərən 

təsadüfi hesab olunur [98, с.1, s.333; 118, s.192]. Onu da qeyd edək ki, alınma 

sözlərin bəzən öz aralarında, bəzən isə milli sözlə və ya sözlərlə omonim 

münasibətdə olmasında belə diqqətdən yayınan qanunauyğunluqlar mövcuddur. 

Birincisi, alınma sözlərin dilə daxil olması prosesinin özü möhkəm 

qanunauyğunluqlara tabe olan, təsadüfi deyil, tələbat əsasında reallaşması zərurətə 

çevrilən bir prosesdir. İkincisi, alınma sözlər keçdiyi dildə heç də hər zaman mənbə 

dildə olduğu kimi səslənmir və yazılmır. Onun səslənməsi və yazılışı gəldiyi dildəki 

ilk variantından fərqli şəkil ala bilər və bunun nəticəsində əslində dilin daxili 

qanunauyğunluqları əsasında həmin sözlə başqa söz (və ya sözlər) formaca təsadüfi 

eynilik qazana bilər [79, s.112]. 

Müxtəlifmənşəli omonimlərin meydana çıxmasında fonetik amilin əsas 

olduğunu, eyni zamanda alınma sözlərin dilin morfoloji və orfoqrafik qanunlarına 

tabe olmasının əhəmiyyətliliyini, bu qrupa daxil olan omonimlərin alınma sözlər 

hesabına kəmiyyətcə üstünlük təşkil etməsini qeyd edən Z.Tağıyeva yazır: “Bu 

omonimlərin əmələgəlməsində fonetik dəyişilmənin, yəni alınan sözün Azərbaycan 
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dilinin fonetik qanunlarına, orfoepiyasına uyğun olaraq dəyişilməsinin böyük rolu 

vardır” [140, s.56] (S.Cəfərov da alınma sözlərin omonimliyi məsələsindən bəhs 

edərkən bu prosesin sözün sövti tərkibinin, yəni səs tərkibinin müxtəlif şəkildə 

dəyişməsinin nəticəsi olaraq meydana çıxdığını vurğulamışdır [38, s.37]). 

Omonimlik hadisəsi ilə bağlı olan mürəkkəb məsələlərdən biri də təsnifatla 

bağlıdır. Omonimlik hadisəsinin sistemli və hərtərəfli tədqiqi üçün düzgün təşkil 

olunmuş, bu dil hadisəsinin bütün incəliklərini özündə əhatə edən dolğun təsnifat 

dilçilik elmi baxımından zəruri və əhəmiyyətlidir, çünki düzgün formada aparılmış 

təsnifat bu dil hadisəsinin dilin müxtəlif vahidlərinə münasibətdə tutduğu mövqenin, 

yəni əhatə dairəsinin dəqiqləşdirilməsinə imkan verir və bütün bunlar da öz 

növbəsində omonimlik məsələsinə sistemli şəkildə yanaşmağa şərait yaradır. 

Azərbaycan dilçiliyində omonimliklə bağlı mövcud olan təsnifatlara diqqət yetirək: 

Ə.Fərəcov omonim sözlərlə yanaşı, omoqraf, omofon və omoformlardan da bəhs 

edir. Omoqrafları “yazılışca bir-birinə uyğun gələn müxtəlif sözlər”, omofonları 

“müxtəlif morfoloji tərkibdə olub, səslənmə cəhətdən bir-birinə uyğun gələn 

müxtəlifmənalı sözlər”, omoformları isə (müəllif bu termini “omoforma” şəklində 

işlədir) “müxtəlif nitq hissələrinə aid olub, lakin özlərinin bir və ya bir neçə 

qrammatik formalarında eyni şəkildə səslənən sözlər” kimi izah edir [67, s.72-74]. 

S.Cəfərov omofon, omoqraf, omoform və leksik-qrammatik omonimlərdən 

omonimə oxşar söz qrupları kimi bəhs edir [37, s.24]. 

Ə.Dəmirçizadə isə omofon, omoqraf və omoformlardan tələffüz, yazılış və ya 

morfoloji quruluşca omonimlərə oxşayan sözlər kimi bəhs edir [44, s.146]. 

Omonimlik hadisəsinə, əsasən, üslubi yöndən yanaşan T.Əfəndiyeva belə bir 

təsnifatın omonimlərin semantik təbiəti və üslubi əhəmiyyətinin tam şəkildə 

müəyyənləşdirilməsi üçün lazım olduğunu vurğulayır, omonimlərin beş növünü qeyd 

edir: “1. leksik-semantik omonimlər, 2. morfoloji omonimlər, yaxud omoformalar, 3. 

leksik-qrammatik omonimlər, 4. fonetik omonimlər, yaxud omofonlar, 5. omoqraf” 

[52, s.14]. 

N.Məmmədov omonimik hadisələrdən yalnız biri barədə məlumat verir ki, bu da 

omoformlardır. O, omoformlarla omonimlər arasındakı oxşarlığı səs tərkiblərinin 
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uyğunluğunda görür, fərqi isə bu şəkildə müəyyənləşdirir: “Lakin omonimlər leksik 

vahidlər olduqları, yəni söz kökü kimi bir-biri ilə şəkilcə eyniyyət təşkil edərək, 

müxtəlif məna ifadə etdikləri halda, omoformlar müxtəlif qrammatik əlamətlər qəbul 

etdikdən sonra müxtəlif mənalara malik olur” [108, s.162]. 

Z.Əlizadə isə omonimləri leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinə görə 

beş tipə ayırır: “a) leksik omonimlər, b) omoformlar, v) omofonlar, q) omoqraflar, ğ) 

leksik-qrammatik omonimlər” [62, s.59]. 

“Müasir Azərbaycan dili” kitabında omonimlər təsnif olunarkən leksik və 

qrammatik omonimləri əhatə edən iki əsas qrup, eləcə də omofon və omoqraflardan 

ibarət yarımçıq omonimlər fərqləndirilir [115, с.1, s.178]. 

N.Məmmədov və A.Axundovun “Dilçiliyə giriş” əsərində omofon, omoqraf, 

omoformlardan omonimlərə oxşayan vahidlər kimi bəhs olunur [109, s.144-145]. 

ASE-də isə omonimik hadisələr omoqraflar, omofonlar, omoformlar şəklində 

qruplaşdırılır [25, c.7, s.346]. 

Omofon, omoqraf və omoformlardan omonimlərə yaxın söz qrupları kimi bəhs 

edən A.Qurbanov omonimlərin tiplərinin nəyə əsasən təsnif olunmasını bu şəkildə 

izah edir: “Sözlərin eyni şəkildə səslənməsi hadisəsi hər dilin öz qanunlarına əsasən 

fonetik, morfoloji və leksik cəhətlə əlaqədardır. Buna görə də omonimlərin, təxminən, 

aşağıdakı tipləri vardır: fonetik omonimlər, yəni omofonlar, morfoloji omonimlər, 

yəni omoformlar və leksik omonimlər, yəni xüsusi omonimlər” [98, с.1, s.328]. 

A.Qurbanov bu təsnifata omoqrafları da daxil etməyi unutmur [98, с.1, s.328]. 

Burada bir cəhət diqqətimizi çəkdi. A.Qurbanov “sənəd – sənət”i həm omofon, 

həm də paronimlərə nümunə verir [98, с.1, s.328; s.352]. Fikrimizcə, omofonları bir 

sözə istinad edərək izah etmək onların paronimlərlə qarışdırılmasına səbəb olur. Bu 

qarışıqlığı aradan qaldırmaq üçün omofonları müstəqil şəkildə götürülmüş iki ayrı 

söz əsasında deyil, mətndə, cümlə daxilində bir-biri ilə təmasda olan sözlər əsasında 

öyrənmək daha düzgün olardı. 

H.Həsənovun təqdim etdiyi təsnifat öz əhatəliliyi ilə seçilir. Həmin təsnifata 

əsasən, dil vahidlərinin omonimlik xarakterinə görə, omonim morfemlər 

(omomorfemlər), omonim sözlər, omonim birləşmələr, omonim cümlələr, qarışıq 
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omonimlər (omonim morfemlər və sözlər, sözlər və söz birləşmələri, söz birləşmələri 

və cümlələr) [166, s.19]; omonim vahidlərin tamlıq dərəcəsinə görə, tam və natamam 

omonimlər; mənşəyinə görə, etimoloji-semantik və tarixi; əmələgəlmələrinə görə, 

dilin daxili imkanları hesabına və alınma sözlər hesabına yarananlar; morfoloji 

quruluşuna görə, sadə, düzəltmə və mürəkkəb omonimlər fərqləndirilir, omonimlərin 

mənaca dörd növünün olduğu göstərilir: “1) leksik omonimlər, 2) leksik-qrammatik 

omonimlər, 3) qrammatik omonimlər, 4) qarışıq omonimlər” [69, s.52]. 

Müəllif digər əsərində buraya “funksional omonimlər”i də əlavə edir [22, s.27]. 

H.Həsənov omofon, omoform və omoqraflardan “omonimik hadisələr” başlığı 

altında bəhs edir. Bu təsnifatı fərqləndirən digər bir cəhət isə paronimlərin və 

enantiosemiyanın da “omonimik hadisələr” başlığı altında təqdim edilməsidir [69, 

s.54]. 

V.Aslanov omonimliyə həqiqi və ya tam omonimlərin daxil olmasını qeyd edir 

[154, s.3]. Müəllif tam (absolyut) omonimlərə dağ, yaş, ötmək, qıymaq kimi sözləri 

nümunə gətirərək qeyd edir ki, türk dilləri bu cür omonimlərlə zəngin deyil, amma 

omoformlarla zəngindir. V.Aslanov omoformları müxtəlif nitq hissələri 

paradiqmalarına mənsub olan və yalnız bir qrammatik formada uyğun gələn söz-

formalar kimi müəyyənləşdirir, al, iç, uca kimi sözləri nümunə göstərir [154, s.3]. 

“Omofon”, “omoqraf”, “omoform” kimi terminlərlə adlandırılan, dilçilikdə 

bəzən omonimliyin ayrıca tipləri, bəzən yarımçıq və ya təsadüfi omonimlik, bəzən də 

omonimik hadisələr kimi qiymətləndirilən dil faktları həm leksikologiya, həm də 

semasiologiya bölmələrində leksik səviyyənin vahidləri əsasında tədqiq olunur. Bu 

zaman leksik vahidlər müəyyən sintaktik şəraitdə nəzərdən keçirilir. Həmin dil 

faktları fonetik və qrammatik amillərin təsiri ilə meydana çıxan təsadüfi oxşarlığa 

əsaslanır və yaranma mexanizminə görə leksik omonimlikdən əsaslı şəkildə fərqlənir. 

Leksik omonimlərlə müqayisədə omoqraf, omofon, omoform və leksik-qrammatik 

omonimlər mətnlə (kontekstlə) daha sıx bağlıdır. Bu bağlılıq (asılılıq) onların yalnız 

məzmunlarının açılması, ifadə etdikləri mənaya düzgün şərhin verilməsi üçün 

konkret şəraitə ehtiyac duymaqları ilə məhdudlaşmır. Bu cür vahidlər dilin leksik-

semantik qatında hazır şəkildə mövcud olmur, uyğun morfoloji-sintaktik şəraitdə 
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meydana çıxır: dər+di – dərd+i Dağdan bir lala dərdi, / Dağ basdı lala dərdi. / Hər 

dərdi çəkmək olar, / Çəkilməz bala dərdi [128, с.2, s.80]; qan – qan Bağrınmı 

sökülən, yoxsa dan yeri? / Bağrı dan yeritək qan, Firəngizim! / ... / İnan, yetəcəyiz bir 

də murada, / Bu incə hikməti qan, Firəngizim! [128, с.2, s.61] 

Omonimlik hadisəsi dilin frazeoloji səviyyəsinin vahidlərində də özünü büruzə 

verir (Q.Mahmudova frazeoloji omonimlərin yaranmasının nadir dil hadisəsi hesab 

olunduğunu qeyd edir [101, s.118]). Bu səviyyədə omonimlik leksik səviyyədəkindən 

fərqli şəkildə təzahür edir ki, bu da həmin səviyyənin vahidlərinin təbiəti ilə bağlıdır. 

Frazeoloji səviyyənin vahidi olan frazeoloji birləşmələrin əsasında məcazi məna 

dayanır. Deməli, həqiqi mənalara istinad edən leksik omonimlikdən fərqli olaraq, 

burada məcazi mənanın omonimliyindən danışmaq lazım gəlir, məsələn: ağzını 

əymək, baş qaldırmaq, can vermək, cana gəlmək, ürəyi yanmaq, işə düşmək və s. 

“Müasir Azərbaycan dili” kitabında omonim idiomatik ifadələr bu şəkildə izah 

olunur: “Omonim ifadələr dilin müstəqil vahidləridir. Bu qrupa mənaca müxtəlif, 

bircür formalaşan, yəni eynitipli quruluşa malik olan ifadələr daxildir” [115, с.1, 

s.269]. 

Burada diqqətçəkən cəhət frazeoloji vahidlərin omonimliyindən bəhs olunarkən 

sərbəst söz birləşmələrinin xatırlanmasıdır. Əsərdə idiomatik ifadələrin bir qrupunun 

sərbəst söz birləşmələri ilə omonim münasibətdə olması qeyd olunur və bu həmin 

idiomatik ifadələrin sərbəst söz birləşmələrinin məcazlaşması nəticəsində yaranması 

faktı ilə izah olunur. Nümunə kimi isə qoz-qoz oynamaq (həqiqi mənada: oyun adı – 

məcazi mənada: bəhsləşmək), dəm tutmaq (həqiqi mənada: müşayiət etmək − məcazi 

mənada: yaltaqcasına bəli-bəli demək), əlindən tutmaq (həqiqi mənada – məcazi 

mənada: kömək etmək) birləşmələri göstərilir [115, с.1, s.270]. 

H.Bayramov bəzən dilçilərin sabit və sərbəst söz birləşmələrinin xarici formaya 

əsaslanan oxşarlığından omonimlik kimi bəhs etmələrinə bu şəkildə münasibət 

bildirir: “Belə ki, eyni formaya malik belə birləşmələr sərbəst söz birləşməsi səciyyəsi 

daşıdıqda nitq vahidi, sabit söz birləşməsi olduqda dil vahidinə ekvivalent xüsusiyyət 

kəsb edir, beləliklə, bunların bir-birindən tamamilə fərqli kateqoriyalar olduğu 

aşkara çıxır” [29, s.160]. 
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H.Bayramov frazeoloji omonimlərin məhdud olduğunu qeyd edir və onları bu 

şəkildə izah edir: “Frazeologiyada omonim mənadan bəhs edərkən eyni sabit 

birləşmənin tamamilə fərqli mənaları nəzərdə tutulur” [29, s.160]. 

O, üz vermək (baş vermək – bir şəxsi yaxşı qarşılamaq), əl açmaq (döymək – 

yardım istəmək), ələ salmaq (öz tabeliyinə keçirmək – lağa qoymaq), söz vermək 

(razılıq vermək – danışmağa icazə vermək) kimi sabit söz birləşmələrini frazeoloji 

omonimlərə nümunə verir [29, s.160-162]. 

H.Həsənovun bu məsələ ilə bağlı fikirlərində isə bəzi ziddiyyətlər diqqəti cəlb 

edir. Müəllif ağzı yanmaq, əl qaldırmaq, yoldan çıxarmaq, bel bağlamaq və s. kimi 

birləşmələrin həm sərbəst, həm də sabit birləşmələr kimi işlənə bilməsini əsas tutaraq 

onları keçid tipli frazeologizmlər adlandırsa da, digər tərəfdən isə, bunu 

çoxmənalılıqla əlaqələndirir, həmçinin frazeoloji birləşmələrdəki omonimliyi xarici 

və daxili olmaqla iki yerə ayırmağın mümkünlüyündən bəhs edir [69, s.229; 22, s.44]. 

“Azərbaycan dilinin üslubiyyatı” kitabındakı izah da bu baxımdan maraq 

doğurur: “Frazeoloji omonimlik məcazi mənalılığın sabitləşərək müstəqil halda 

başqa sözlə ekvivalent təşkil etməsi ilə yaranır. Belə omonimlik çoxmənalılıqdan 

törəsə də, hər halda, müstəqil məna ekvivalentinə malik olur və bir neçə müxtəlif 

məzmun ifadəsinə xidmət edir” [24, s.118]. 

N.Seyidəliyev “frazeoloji omonimlik” terminini işlədir, omonim frazeoloji 

vahidlərin mənaları arasında ümumi semantik rabitənin olmamasını bu vahidlərin 

meydana çıxmasının başlıca amili kimi qeyd edir [132, s.93; s.95]. Lakin müəllif 

yanlış olaraq, sazını əlindən almaq və ayağına yıxılmaq birləşmələrinin həqiqi və 

məcazi mənalarda (1-cinin saz ilə deyişmədə qalib gəlmək, 2-cinin isə yalvarmaq 

mənalarında işlənməsi nəzərdə tutulur) işlənərək omonimlik yaratdığını yazır. 

Dilçilikdə diqqətçəkən məsələlərdən biri də çoxmənalılıq və omonimlik 

hadisələrinin kontekstə münasibəti məsələsidir. Fikrimizcə, bu iki dil hadisəsindən 

birincisi kontekstlə daha çox bağlıdır, çünki çoxmənalı sözün bütün məna çalarları 

məhz həmin sözün digər söz və ya sözlərlə müxtəlifşəkilli əlaqəsi zəminində 

meydana çıxır. Deməli, çoxmənalı sözün potensial şəkildə mövcud olan bütün məna 
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çalarlarının reallaşması üçün konkret şərait tələb olunur [36, s.17; 115, с.1, s.141; 

108, s.158; 98, с.1, s.318; 43, s.36; 166, s.13; 107, s.252; 129, s.70; 99, s.17]. 

Mətn (kontekst) çoxmənalı sözlərin əlavə məna çalarlarını formalaşdıran, 

omonim sözlərin isə mənalarını konkretləşdirən vasitə kimi çıxış edir. Omonimliyin 

fərqləndirilmək, çoxmənalılığın isə yaranmaq üçün kontekstə ehtiyacı var. 

H.Həsənov çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, omonim sözlərin məna baxımından 

bir-birindən asılı olmamasının onların kontekstsiz də başa düşülməsinə imkan 

verdiyini, omonimlərin mənalarının onların mövqeləri ilə şərtlənmədiyini, kontekstə 

münasibətdə müstəqil olduğunu və kontekstin omonimlərə münasibətdə yalnız sözün 

mənasını dəqiqləşdirən vasitə kimi, çoxmənalı sözə münasibətdə isə onun mənasını 

reallaşdıran və meydana çıxaran vasitə kimi çıxış etdiyini qeyd edir [166, s.27-28]. 

Omonimliyin kontekstə münasibətdə daha sərbəst olması bəzən bu dil 

hadisəsinin ünsiyyətə mane olan, idarə oluna bilinməyən dil hadisəsi kimi 

qiymətləndirilməsinə səbəb olur. Leksik omonimlərlə müqayisədə omofon, omoqraf 

və omoformlar kontekstlə daha sıx bağlıdır [107, s.257]. Leksik omonimlərin 

mövcudluğu digər sözlərlə təmasda olmaqdan asılı deyil, omofon, omoqraf və 

omoformların meydana çıxması üçün isə məhz belə bir şəraitə ehtiyac vardır, buna 

görə də onlar müstəqil dil vahidi statusuna sahib ola bilmir. 

Bəzi tədqiqatçıların “omonimlərin dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinə mənfi 

təsir etməsi” fikrini irəli sürərək onları patoloji, uğursuz, arzuedilməz, xəstə sözlər 

adlandırdıqlarını qeyd edən H.Həsənov həmin məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bu cür 

açıqlayır: “Omonimlər praktik olaraq dildə xüsusi çətinlik törətməyib və 

törətməyirlər. Dildə onların uyğunsuzluğu hiss olunmur. Biz heç vaxt “лето” 

mənasında işlənən yay sözünü “пружина” mənasındakı yay sözü ilə qarışıq 

salmırıq. Omonimlər bir-birinə mane olmur, əksinə, dildə qarşılıqlı şəkildə mövcud 

olmanın təminatı olurlar” [165, s.64]. 

Rus dilçiliyində də oxşar fikirlə qarşılaşdıq. Omonim sözlərdən birinin mətndə 

və canlı danışıqda işlədilməsinin digər omonim sözün istifadəsini istisna etdiyini 

qeyd edən M.İ.Fomina yazır: “Omonim sözlər, hər şeydən əvvəl, onunla səciyyələnir 

ki, onlar bir-birindən asılı olmadan gerçəkliyin hər hansı bir hadisəsi ilə əlaqələnir, 
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buna görə də onların arasında çoxmənalı sözlərin müxtəlif mənalarına xas olan 

assosiativ məfhumi-semantik əlaqə mövcud olmur. Omonim sözlərin leksik 

mənalarının reallaşması şəraitində onların qarışdırılması praktik olaraq mümkün 

deyil” [244, s.68]. 

Rus dilçiliyində bu məsələ ilə bağlı ciddi fikir ayrılıqları mövcuddur. 

R.A.Budaqov, A.N.Qvozdev, D.N.Şmelyov, İ.B.Qolub və A.Memetov bu 

fikirdədirlər ki, omonimlər sözün mənasının başa düşülməsinə maneçilik törədəcək 

ikimənalılığa səbəb olmur, bu isə həm omonim sözlərin müxtəlif istifadə sahələrinə 

aid olduqlarına görə nitqdə toqquşmaması, həm də kontekstin (şəraitin) hər dəfə 

vəziyyəti müəyyənləşdirməsi, dinləyicini və ya oxucunu tam müəyyənliklə düzgün 

anlamaya yönəltməklə omonimləri zərərsizləşdirməsi, yəni hansı mümkün 

omonimdən bəhs edildiyini göstərə bilməsi nəticəsində mümkün olur, buna görə də 

omonimlərin yaratdığı ikimənalılıq ehtimalını şişirtməyə ehtiyac yoxdur [32, s.35; 

167; 252, s.86; 225, s.36; 216, s.94]. 

Rus dilçiliyində omonimlik hadisəsinin normal dil hadisəsi olmaması haqqında 

fikirlər də geniş yer tutur. M.İ.Zadorojnı, L.V.Malaxovski kimi tədqiqatçılar eyni 

material kompleksin müxtəlifməzmunlu işarələr arasındakı formal fərqi silərək 

assosiasiya olunmamış hadisələr sinfinə təhkim olunması prosesinin dil işarəsinin 

sistemləşdirici, ümumiləşdirici funksiyasına zidd olduğunu, omonimlik hadisəsinin 

kommunikasiya prosesi üçün maneə yaratdığını, dilin ünsiyyət vasitəsi kimi 

effektivliyini aşağı saldığını, xarici dilin mənimsənilməsi prosesində və bununla 

əlaqədar olaraq, xarici dildəki mətnin və məlumatın qavranılmasında, həmçinin 

mətnin avtomatik emalı və leksikoqrafik tədqiqatlarda da çətinlik törətdiyini qeyd 

edirlər, buna görə də omonimliyi “dilin /langue/ müalicəyə ehtiyacı olan xəstəliyi” 

kimi izah edirlər [185, s.10; 211, s.24-25]. 

Fikrimizcə, omonimlik hadisəsi dilin lüğət tərkibinin inkişaf qanunlarına zidd 

mövqedə dayanmayan və ünsiyyət prosesinə mane olmayan dil hadisəsi kimi 

dəyərləndirilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bədii fikrin ifadəsində (fikrin 

emosional-ekspressiv ifadəsində) omonimliyin böyük əhəmiyyəti vardır. 
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1.2. Sintaktik səviyyədə omonimlik 

Dilçiliklə bağlı elmi ədəbiyyatda omonimlik hadisəsinin dilin sintaktik 

səviyyəsinin vahidləri əsasında tədqiq olunmasına XX əsrin 60-cı illərindən 

başlandığı qeyd olunur. Sintaktik vahidlərin omonimliyi ilə bağlı tədqiqatların nə 

üçün məhz bu illərdən etibarən başlandığını və bu tədqiqata təkan verən səbəbləri 

aydınlaşdırmaq üçün dilçilikdə həmin dövr ərzində aparılan tədqiqatların 

mahiyyətini, əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək zəruridir. “Linqvistik 

ensiklopedik lüğət”də həmin illər ərzində dilin sintaktik səviyyəsi ilə bağlı aparılmış 

tədqiqatlar belə şərh olunur: “XX əsrin 60-80-ci illərində sintaksisin bu inkişaf 

tendensiyaları meydana çıxmışdır: 1) sintaktik vahidlərin formasının tədqiqindən 

məzmununun araşdırılmasına; 2) cümlə sərhədindən diskurs, mətn sahəsinə çıxış 

(frazafövqü vahidlərin, abzas, bütöv mətnlərin təhlili); 3) dildən nitqə; 4) cümlənin 

obyektiv səciyyələndirilməsindən söyləmin subyektiv şərhinə; 5) statik sintaksisdən 

dinamik sintaksisə; 6) uyuşma (formasiya) qaydalarından törədici (transformasiya) 

qaydalarına keçid. Bu tendensiyalar sintaksisin semantika, söz yaradıcılığı, məntiq, 

praqmatika, üslubiyyat və kommunikasiya nəzəriyyəsi ilə əlaqəsini möhkəmləndirdi” 

[206, s.450].  

N.D.Arutyunovanın qeydlərinə əsaslanan V.Sultanov isə həmin illərdəki 

tədqiqatları belə şərh edir: “Cümlə semantikasının intensiv şəkildə tədqiqinə 60-cı 

illərin ortalarından başlanılmışdır. Bu prosesin rəvac tapmasına bir sıra amillər öz 

təsirini göstərmişdir: cümlənin məzmununa – propozisiyaya əlahiddə diqqətlə 

yanaşan məntiq elmi ilə dilçilik arasında münasibətlərin yeni mərhələyə girməsi, dil 

və nitqin məna tərəfinə ümumi dönüş, nitq fəaliyyətinin praqmatik komponentinə üz 

tutulması, cümləyə öz məxsusi anlamı olan dil vahidi kimi baxışın meydana gəlməsi 

və habelə cümlələrin məna ekvivalentliyi anlayışına dayanan sintaktik transformasiya 

nəzəriyyəsinin yaranması” [137, s.5]. 

Yuxarıdakı qeydlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, bu dövrdə tədqiqatlar daha çox 

sintaktik vahidlərin (xüsusən də cümlələrin) semantik tərəfinə istiqamətlənmişdir. Bu 

isə semantik hadisə olan omonimliyin sintaktik vahidlər əsasında da tədqiq 
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olunmasına zəmin yaratmışdır. Dilçilikdə sintaktik vahidlərin omonimliyinin 

tədqiqata cəlb olunması daha çox maşın tərcüməsi (avtomatik tərcümə), mətnin 

avtomatik emalı (mətnin avtomatik-sintaktik təhlili), kompüter dilçiliyi, dil 

materiallarının emalına kompüter metodlarının tətbiqi ilə bağlı tədqiqatların artması 

ilə əlaqələndirilir [182, s.38; 197, s.6; 112, s.44; 119, s.180; 152, s.138; 249, c.21, 

s.311; 251, c.24, s.109; 217, s.153; 201, s.118; s.126; 179, s.45; 178, s.17; 243, s.65; 

256]. 

N.P.Kolesnikov rus dilçiliyində sintaktik omonimlik hadisəsinin tədqiqat 

tarixinə nəzər salaraq sintaktik vahidlərin omonimliyi məsələsinə yalnız maşın 

tərcüməsi sahəsində çalışanlar tərəfindən deyil, ümumi dilçilik və üslubiyyat 

sahələrinin tədqiqatçıları tərəfindən də marağın artdığını, eyni zamanda bu dil 

hadisəsinin məntiqşünas və psixoloqların da diqqətini cəlb etdiyini yazır [197, s.5-6]. 

A.T.Lipatov sintaktik omonimlik hadisəsinin ümumdil problemi olduğunu, mətn 

üslubiyyatı, ritorika və nitq mədəniyyəti ilə birbaşa əlaqələndiyini, buna görə də hər 

zaman aktual bir məsələ olduğunu qeyd edir [207, c.1, s.162]. O.V.Draqoy isə 

sintaktik müxtəlifmənalılıq (синтаксическая неоднозначность) hadisəsinin ilk 

vaxtlar üslubiyyatda (leksik omonimliklə müqayisədə nisbətən az) tədqiq 

olunduğunu, sonralar isə psixolinqvistika sahəsində çox müzakirə olunan 

məsələlərdən birinə çevrildiyini yazır [178, s.17; s.22]. N.D.Qolev və O.V.Tiskova 

mətnin qavranılmasına durğu işarələrinin təsiri və punktuasiyanın kommunikativ 

əhəmiyyətinin öyrənilməsi kimi məsələlərin araşdırılmasının sintaktik omonimlik 

hadisəsinin tədqiqinə gətirib çıxartdığını qeyd edirlər [172, s.50]. 

Fikrimizcə, sintaktik omonimlik hadisəsinin tədqiqatdan kənar qalması bu dil 

hadisəsinin öz təbiətindən qaynaqlanır. Burada Y.Seyidovun dil faktları və dil 

hadisələri ilə bağlı fikrini qeyd etməyi zəruri hesab edirik: “Dil faktları, dil hadisələri 

diqqəti cəlb etmək nöqteyi-nəzərindən iki yerə ayrılır. Bunlardan bir qrupu özü 

tədqiqatçını çağırır, hər addımda onun gözü qarşısında dayanıb “gəl mənə ad ver, 

məni öyrən” deyir; belə faktların gizlin nöqtələri çox ola bilər və bu nöqtələri axtarıb 

tapmaq böyük iş tələb edir. Lakin bütünlüklə faktın özünü axtarmaq lazım gəlmir, 

sanki o, tədqiqatçını axtarır. İkinci qrup faktlar isə adi gözlə görünmür, birincilərdən 
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fərqli olaraq, onlar özlərini açıq müşahidə etdirmir. Belələrini müəyyənləşdirmək 

üçün daha dəqiq axtarışlar aparmaq lazım gəlir. Əgər birinci faktlar özləri 

tədqiqatçını çağırırdısa, bu faktlar tədqiqatçıdan qaçır, gizlənir” [133, s.38]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsi Y.Seyidovun qeyd etdiyi ikinci qrup dil 

hadisələrindəndir. Söz birləşməsinin hər zaman onun üçün kontekst rolunu oynayan 

cümlələrin daxilində işlənməsi, cümlənin isə təklikdə deyil, digər cümlələrlə qarşılıqlı 

əlaqədə, müəyyən mətn daxilində işlənməsi onlarda potensial şəkildə mövcud ola 

biləcək ikinci mənanın reallaşmasının qarşısını alır. Buna ünsiyyət prosesində iştirak 

edən tərəflərin gerçəklik və dil ilə bağlı bilikləri, ən əsası kontekstin (situasiyanın) 

təsiri daha böyükdür. Buna görə də sintaktik səviyyədə mövcud olan omonimlik uzun 

müddət diqqətdən kənarda qalır, yalnız maşın tərcüməsi ilə bağlı tədqiqatların 

nəticəsində aşkarlanır. Maşın tərcüməsində tətbiq olunan alqoritmlərin sintaktik 

təhlildə səhvə yol verməsi halının sintaktik omonimliyin mövcudluğunun birinci 

sübutu olduğunu qeyd edən F.A.Dreyzin bu dil hadisəsinin tədqiqata cəlb olunma 

səbəbini belə izah edir: “Maşın tərcüməsi dilçilərin diqqətini sintaktik omonimliyə 

yönəltdi. Nə qədər ki sintaktik təhlil insanlar tərəfindən aparılırdı, onlar sintaktik 

omonimliyi sezməmişdilər, belə ki, lazımi səviyyədə mənadan uzaqlaşa bilməmişdilər. 

Mənanın cəlb olunması isə sintaktik omonimliyi onun müşahidə edilməsinə 

başlanmazdan əvvəl “həll etdi” [182, s.38]. 

Sintaktik vahidlərin sözlərdəki çoxmənalılıq və omonimlik faktlarını aradan 

qaldıran dil vahidləri kimi çıxış etməsi sintaktik omonimlik hadisəsinin tədqiqatdan 

kənarda qalmasının ikinci səbəbidir, çünki sözlərə semantik baxımdan konkretlik 

qazandıran sintaktik vahidlərin özlərinin omonimliyindən danışmaq bəzən dilçilərə 

məntiqsiz görünür. 

Üçüncü səbəb kimi dilçilikdə sintaktik vahidlərin semantikasından bəhs 

olunarkən həmin dil vahidlərinin məna baxımından konkretliyə malik olması, onların 

məzmun və formaları arasındakı əlaqənin qeyri-ixtiyariliyi, çoxmənalılıq və 

omonimlikdən uzaq olması, məzmunlarındakı güclü motivləşmə, bu dil vahidlərinin 

mənanı dəqiqləşdirən sintaqmatik münasibətlər əsasında formalaşması kimi 
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xüsusiyyətlərinin diqqət mərkəzində saxlanılmasını göstərmək olar [175, s.9; 78, 

s.21; 123, s.111; 156, s.199]. 

Dil vahidlərinin forma və məzmun əlaqələnməsindəki daxili 

qanunauyğunluqların sintaktik vahidlər üçün daha mühafizəkar olduğunu və bu 

əlaqələnmədə dil vahidlərinin kəmiyyətcə tərkibinin mühüm rol oynadığını qeyd edən 

T.Müzəffəroğlu sintaktik vahidlərdə də omonimlik faktının mövcud olduğunu və öz 

tədqiqatçısını gözlədiyini yazır: “Bu baxımdan kəmiyyət və keyfiyyətin qarşılıqlı tərs 

mütənasib münasibətində dil vahidlərinin omonimləşmə faktoru sintaktik səviyyədə öz 

fəallığını azaltmış olur. Bu isə sintaktik vahidlərin mahiyyətcə daha mürəkkəb 

quruluşa malik olmaqla konkretliyə meyli ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, sintaktik 

qatın vahidləri digər qatın vahidləri kimi çoxmənalılıq və omonimlik xüsusiyyətinə də 

malikdir” [119, s.179]. 

Sintaktik vahidlərin omonimliyinin tədqiqatdan kənarda qalmasının dördüncü 

səbəbi dilin kommunikativ funksiyasının sintaktik səviyyənin fonunda, bu səviyyənin 

vahidləri əsasında həyata keçirilməsidir. Sintaktik vahidlər elə tərtib olunmalıdır ki, 

nitqin düzgünlük, dəqiqlik və aydınlıq kimi ən mühüm keyfiyyətlərinin 

gerçəkləşməsinə maneə yaratmasın. Onların semantikasındakı əhatəlilik, nisbi 

informasiya tamlığı, motivləşmə, konkretliyə və təkmənalılığa meyil kimi cəhətlər 

omonimliklə bağlı faktların meydana çıxmasını məhdudlaşdırır, bu isə dilə 

kommunikativ funksiyasını tam şəkildə reallaşdırması üçün əlverişli şərait yaradır. 

Məhz buna görə də omonimlik hadisəsinin dilin sintaktik səviyyəsinin vahidləri 

əsasında tədqiq olunmasının mümkünlüyü və bu tədqiqatların aparılmasının dilçilik 

elminə verə biləcəyi elmi yeniliklərlə bağlı dilçilər arasındakı fikir ayrılıqları hələ də 

qalmaqdadır. Hətta bəzən bu dil hadisəsinin tədqiqata cəlb olunmasının indiyə qədər 

dilçilikdə sintaktik vahidlərlə bağlı mövcud olan elmi fikrin müəyyən qənaətlərinin 

bir daha nəzərdən keçirilməsi zərurətini meydana çıxardacağı da problem məsələ 

kimi dilçiləri düşündürür, məsələn: sintaktik omonimlik hadisəsinin tədqiqata cəlb 

olunması cümlənin ünsiyyət prosesindəki mövqeyi məsələsinə yenidən baxılmasını 

zəruri edir. Çünki cümlədə nisbi bitmiş fikrin ifadə olunması ilə yanaşı, bəzən iki və 

ya daha artıq müxtəlif mənanın ifadə oluna bilməsi faktı da onun ünsiyyət 
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prosesindəki müstəqilliyini azaldır. Nəticədə cümlənin mürəkkəb sintaktik 

bütövlərdən, mətndən asılılığı artmış olur, bu da axırıncıların daha böyük sintaktik və 

kommunikativ vahidlər kimi qeyd edilməsinə səbəb olur [148, s.10; s.13; 240, s.9; 

150, s.10; 198, s.40; s.90; s.116; 190, s.51]. Bu isə öz növbəsində mətn sintaksisinə 

yönəldilən tədqiqatların artmasına təkan verir: “Göstərmək lazımdır ki, nəinki ayrıca 

götürülmüş söz və ya söz birləşməsi, hətta bütövlükdə cümlənin də mənası tam şəkildə 

kontekstdə açılır. Ona görə də mətnlərin avtomatik işlənməsi ilə bağlı mətn 

semantikası məsələlərinin hərtərəfli araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir” [100, 

s.202]. 

Dilin sintaktik səviyyəsində omonimlik hadisəsinin mövcud ola bilməsi faktının 

tədqiqatdan kənarda qalmasının kifayət qədər ciddi səbəbləri olsa da, nəzərə almaq 

lazımdır ki, dilin hər bir səviyyəsində, hər bir dil hadisəsi ilə bağlı istisnalar mövcud 

olduğu kimi, sintaktik səviyyədə də həmin istisna hallar özünü büruzə verə bilər. 

Daha doğrusu, bəzi sintaktik modellər omonimlik hadisəsinin meydana çıxması üçün 

əlverişli şərait yarada bilər. Burada başqa bir amili də nəzərə almaq lazım gəlir. 

Omonimlik hadisəsi semantik hadisədir, bu isə həmin dil hadisəsinin müəyyən 

semantik keyfiyyətlərə malik olan istənilən dil vahidi əsasında tədqiqinə imkan verir. 

Burada İ.R.Qalperinin bir qeydini təqdim etməyi zəruri hesab etdik: “Dil 

hadisələrinin mahiyyəti sintaksisdə dilin başqa aspektlərindən daha çox aşkara çıxır, 

çünki məhz burada bu mahiyyət onun öz fəaliyyətində müşahidə olunur” [164, s.121]. 

İ.R.Qalperinin bu fikrinə əsaslansaq, deyə bilərik ki, omonimlik hadisəsinin də 

dilin sintaktik səviyyəsində tədqiq olunması bu dil hadisəsinin mahiyyəti haqqında 

dolğun fikir formalaşdırmağa kömək edə bilər. Digər tərəfdən isə, sintaktik vahidlərin 

informativ yükünün müəyyənləşdirilməsinə, onların informasiyanın ötürülməsi 

prosesindəki mövqeyinin dəqiqləşdirilməsinə şərait yaradar. 

Sintaktik vahidlərin omonimliyini fərqləndirən cəhətləri təxminən aşağıdakı 

şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

1) Milli səciyyəlidir, hər bir dildə özünəməxsus şəkildə meydana çıxır. Dilin 

leksik səviyyəsindən fərqli olaraq, sintaktik səviyyə başqa dillərin təsirinə qarşı 

qapalı və mühafizəkardır. Buna görə də sintaktik omonimlər dilin qrammatik 
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(sintaktik) quruluşunun imkanları çərçivəsində və öz daxili qanunlarının nəzarəti 

altında meydana çıxır [59, s.13]; 

2) Leksik omonimlərlə müqayisədə nisbətən məhduddur, çətin yaranır, əksərən 

gizli qalır, diqqəti cəlb etmir. Bu da sintaktik səviyyənin aşağıdakı xüsusiyyətlərindən 

qaynaqlanır: 1) dilin öz kommunikativ funksiyasını bu səviyyədə reallaşdırması [17, 

s.149]; 2) sintaktik səviyyənin mürəkkəb və mütəhərrik olması [88, s.14]; 3) 

sintaksisin təfəkkür, kommunikasiya prosesi və gerçəkliklə əlaqəsi [187, s.4; 206, 

s.451; 156, s.23]; 4) milli özünəməxsusluğu [206, s.451]; 5) sintaktik səviyyənin 

vahidlərinin təcrid olunmuş şəkildə işlənə bilməməsi, müəyyən mətndən (kontekst və 

situasiyadan) asılı olması. Sintaktik omonimliyin tədqiqinə kifayət qədər diqqət 

ayrılmadığını qeyd edən A.F.Panteleyev yazır: “Nəticədə qeyd etmək lazımdır ki, hər 

hansı tip omonimlik, o cümlədən də sintaktik söyləmin yalnız təcrid edilmiş 

mövqeyində saxlanılır” [220, s.240]; 

3) Sintaktik omonimlərin dildəki mövcudluğu ani xarakter daşıyır. Bu da ondan 

irəli gəlir ki, sintaktik vahidlər dildə hazır şəkildə mövcud olmur, kommunikasiya 

prosesində müəyyən məqsədlərlə yaranır, bir dəfə istifadə olunur. Dildə yalnız 

onların struktur modelləri daimi şəkildə mövcud olur. 

Sintaktik omonimlik hadisəsinin tədqiqi dedikdə omonimlik hadisəsinin dilin 

sintaktik səviyyəsinin vahidləri əsasında tədqiq olunması nəzərdə tutulur. Sintaktik 

omonimlik hadisəsi daha çox cümlə səviyyəsində tədqiq olunmuşdur. Cümlələrin bu 

tədqiqatların mərkəzində durması faktını dilçilərin həmin dil hadisəsi ilə bağlı 

tədqiqatlarda qarşıya qoyduqları əsas məqsədlə, yəni sintaktik omonimlik hadisəsinin 

ünsiyyət prosesi və qarşılıqlı anlamaya təsirinin mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 

problemi ilə əlaqələndirmək olar. Dilçilikdə cümlə birmənalı şəkildə ünsiyyət 

prosesində fəal olan sintaktik (eyni zamanda kommunikativ) vahid kimi qəbul olunur, 

söz birləşmələrinin isə cümlənin tikinti materialı kimi ünsiyyət prosesində müstəqil 

şəkildə deyil, cümlə vasitəsilə, yəni dolayı yolla iştirak etdiyi, yalnız nominativ 

funksiyaya malik olduğu göstərilir [117, s.7; 34, s.43; 108, s.287; 173, s.207; 5, s.35-

36; 116, c.3, s.37; 71, s.9, s.17; 143, s.66; 145, s.54; 8, s.44; 17, s.149-150; 11, s.43; 

133, s.45; s.65; s.71; 90, s.3; s.42; 187, s.5; 164, s.99; 157, s.8; 198, s.152; 233, s.38; 
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150, s.16; 225, s.285-286]. Fikrimizcə, sintaktik omonimlik hadisəsi ilə bağlı 

tədqiqatların həmin dil hadisəsinin kommunikasiya prosesi baxımından 

qiymətləndirilməsi kimi mühüm bir məsələnin həllinə yönəldilməsi müvafiq olaraq 

kommunikativ vahid hesab olunmayan sərbəst söz birləşmələrindəki omonimliyin 

müəyyən qədər bu cür tədqiqatlardan kənarda qalmasına səbəb olmuşdur. 

Sintaktik omonimlik hadisəsi ilə bağlı diqqətçəkən ən mühüm məsələlər 

aşağıdakılardır: 

1.Sintaktik omonimlik hadisəsinin dil və ya nitq faktı olduğunu 

müəyyənləşdirmək; 

2.Sintaktik omonimlik hadisəsinin kommunikativ baxımdan qiymətləndirilməsi. 

A.T.Lipatov birinci məsələ ilə bağlı olaraq tədqiqatçıları iki qrupa ayırır: 

1.Omonim olan sintaktik vahidlərin leksik və morfoloji tərkibinin mütləq eyniliyini 

zəruri hesab edənlər (bu tədqiqatçılar sintaktik omonimliyin yalnız nitqdə meydana 

çıxdığını söyləyirlər); 2.Belə bir eyniliyin zəruri olmadığını qeyd edənlər (bu 

tədqiqatçılar sintaktik vahidlərin modellərinin omonimliyindən bəhs edirlər və bu 

modellərin müxtəlif leksik vahidlərdən ibarət olduğunu göstərirlər. Müəllif buraya 

дверь, открываемая ключом (açarla açılan qapı) və дверь, открываемая 

водителем (sürücü tərəfindən açılan qapı) nümunələrini verir) [207, c.1, s.162]. 

Q.F.Qavrilova dilçilikdə daha çox cümlənin leksik və morfoloji tərkibinin, səsli 

formasının uyğunluğunun sintaktik omonimliyin vacib şərti hesab edildiyini və 

omonimliyin yalnız nitq səviyyəsində qəbul edildiyini yazır [163, s.88]. Müəllif özü 

isə bu dil hadisəsindən bəhs edərkən dil və nitq səviyyəsindəki omonimlik arasında 

sərhəd qoyulmasının lazımlığını qeyd edir, sintaktik omonimlik üçün dil modeli 

səviyyəsində onun leksik tərkibinin əhəmiyyətsiz olduğunu, nitq səviyyəsində isə 

eyni bir modelin bazası əsasında eyni leksik tərkiblə tamamilə müxtəlif söyləmlər 

düzəltməyin mümkün olduğunu göstərir [163, s.89-90]. 

Q.F.Qavrilovanın məsələ ilə bağlı yekun rəyi isə belədir: “Lakin şübhəsiz ki, 

cümlələr yalnız öz real leksik tərkibləri ilə deyil, həm də öz modelləri və ya bu 

modellərin modifikasiyası ilə də məna cəhətdən omonim, müxtəlifmənalı ola bilər” 

[163, s.90]. 
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Formal strukturla semantikanın əlaqəsinin omonimliyə də səbəb ola bildiyini 

qeyd edən Q.V.Valimova “Я пришел с удовольствием (Mən məmnuniyyətlə 

gəldim) – Я пришел с товарищем (Mən yoldaşımla gəldim)” cümlələrində həm 

keyfiyyət xarakteristikasının, həm də fəaliyyətin ümumiliyinə işarənin eyni forma ilə 

ötürüldüyünü yazır [159, s.28]. 

Omonimlik xüsusiyyətinin dil vahidlərinin qarşılaşdırılması və müqayisəsi 

şəraitində meydana çıxdığını qeyd edən L.D.Çesnokova sintaktik vahidlərin eyniliyi 

faktını “Уже 8 часов, дети идут в школу, и мой сын идет в школу (Artıq saat 

səkkizdir, uşaqlar məktəbə gedir və mənim oğlum məktəbə gedir). – Годы прошли 

незаметно, и мой сын идет в школу (İllər hiss edilmədən keçdi və mənim oğlum 

məktəbə gedir)” cümlələri əsasında izah edir, bu cümlələrin eyni struktura malik 

olduqlarını, nominativ planda isə müxtəlif olduqlarını, birinci cümlənin predmet və 

onun aktiv fəaliyyətini (Oğlunuz nə edir? sualına cavab kimi), ikinci cümlənin isə 

predmet və onun əlamətini (Oğlunuzun neçə yaşı var? sualına cavab kimi) ifadə 

etdiyini yazır [248, s.18]. 

P.A.Soboleva Visiting relatives can be tiresome (“Qohumların baş çəkməsi 

darıxdırıcı ola bilər” və ya “Qohumlara baş çəkmək darıxdırıcı ola bilər”) və 

приглашение учителя (“müəllimin dəvət olunması” və ya “müəllimin dəvət etməsi”) 

tipli nümunələri xatırladaraq bu nümunələrdə sintaktik omonimliyin mövcudluğu, 

yəni “daxili sintaktik strukturun müxtəlifliyi şəraitində səthi sintaktik strukturun 

eyniliyi” üçün sintaktik strukturun bu və ya digər leksik izahının əhəmiyyətsiz 

olduğunu yazır [231, s.82]. 

A.A.Zaliznyak söz, ifadə və ya konstruksiyaların müxtəlif mənalara sahib olmaq 

qabiliyyətini dil müxtəlifmənalılığı və həmin xüsusiyyətin konkret söyləmdə 

reallaşmasını isə nitq müxtəlifmənalılığı adlandırır [186, s.23].  

Sintaktik vahidlər (xüsusən də cümlələr) dilçilikdə həm dil, həm də nitq 

vahidləri kimi tədqiq olunur [15, s.17; 144, s.9; 76, s.22; 175, s.8; 157, s.12; 159, 

s.20]. Sintaktik omonimlik hadisəsinin bəzən dil, bəzən isə nitq faktı kimi 

göstərilməsi bununla da bağlı ola bilər. Fikrimizcə, sintaktik omonimlik hadisəsinin 

dil faktı kimi təqdim olunması daha doğru olar, çünki omonimlik dil vahidlərinin 
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məna tərəfi ilə bağlı olan dil hadisəsidir. Məna isə nitq deyil, dil faktıdır: “...məna 

gerçəklik predmetinin (hadisənin, münasibətin, keyfiyyətin, prosesin) şüurda inikası 

olub, reallıq qazandığı müəyyən səslənmə ilə daimi, qırılmaz əlaqədə olması 

nəticəsində dil faktı olaraq təşəkkül tapmışdır” [107, s.53]. 

Bu baxımdan N.V.Novoselovanın məsələyə yanaşma tərzi daha düzgündür: 

“əgər leksika və morfologiyada omonimlik dil planına aid olursa, onda sintaktik 

hadisələr də bu cəhətdən istisna təşkil etməməlidir” [219, s.7]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsinin dilin kommunikativ funksiyasının 

reallaşmasına və sintaktik vahidlərin informasiya ötürücülüyünə təsiri iki istiqamətdə 

tədqiq olunur: 

1) Maşın (avtomatik) tərcüməsində; 

2) İnsanlar arasındakı ünsiyyət prosesində. 

Dünya dilçilərinin böyük əksəriyyəti sintaktik omonimlik hadisəsinin maşın 

(avtomatik) tərcüməsi sahəsində daha çox maneə yaratdığını qeyd edirlər. 

F.A.Dreyzin, V.Y.Pines, M.-A.Pavo, C.-E.Sarfati, A.A.Zaliznyak, M.M.Filippova, 

M.V.Yudina, O.V.Draqoy kimi tədqiqatçılar sintaktik omonimlik hadisəsini maşın 

tərcüməsi sahəsinin öz aktuallığını bütün dövrlər üçün qoruyan ən mühüm problemi, 

mətnin avtomatik emalında qarşıda duran ən böyük çətinlik kimi qiymətləndirirlər, 

maşının sintaktik omonimlik problemi qarşısında aciz qaldığını, onun etibarlı həllini 

təmin edə bilmədiyini göstərirlər, bunu sağlam düşüncəyə, gerçəklik və dil ilə bağlı 

ətraflı biliklərə əsaslanan insanın həmin problemi kommunikasiya prosesindəki geniş 

kontekst vasitəsilə asanlıqla aradan qaldıra bilmək imkanının maşın (kompüter) 

sistemləri üçün əlçatmaz olması ilə əlaqələndirirlər, məhz bu imkanlara sahib 

olmadıqları üçün verilən dil materialı ilə bağlı bütün mümkün şərhlərin müfəssəl və 

ətraflı təsvirini əldə edə bilmədiklərini yazırlar [182, s.39; 221, s.100; 259, s.152; 

186, s.25; 243, s.65; 254, s.604; 178, s.10; s.17; s.20-21]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsinin müxtəlif üslublara aid olan mətnlərin yalnız 

maşınla deyil, insanlar tərəfindən tərcüməsi zamanı da maneə yaratdığı qeyd olunur: 

“Sintaktik omonimlik hadisəsi keyfiyyətli tərcümə üçün, hər şeydən əvvəl, ona görə 
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kifayət qədər təhlükə təşkil edir ki, tərcüməçi əksərən özü mətndə meydana çıxan ikili 

mənanı heç də hər zaman sezə bilmir” [214]. 

Dilçilikdə sintaktik omonimlik hadisəsinin insanlar arasındakı ünsiyyət 

prosesinə təsirinin öyrənilməsinə daha çox diqqət ayrılmışdır. Bu məsələ ilə bağlı 

tədqiqatlar omonim cümlələr əsasında aparılmışdır. Tədqiqatçılar məsələyə yanaşma 

baxımından iki qrupa ayrılırlar: 

1) Sintaktik omonimlik hadisəsinin ünsiyyət prosesinə mane olmadığını qeyd 

edənlər (Z.Quliyeva, D.A.Salkova, A.V.Qladki, M.V.Yudina, N.V.Novoselova, 

K.Fuşs) – biz bu qrupa daxil olan tədqiqatçılarla həmfikirik; 

2) Sintaktik omonimlik hadisəsinin ünsiyyət prosesi üçün ciddi maneə təşkil 

etdiyini qeyd edənlər (A.N.Qvozdev, N.P.Kolesnikov, Q.V.Kolşanski, 

A.A.Zaliznyak, O.V.Draqoy, Y.V.Şkurko, O.A.Lapteva). 

Birinci qrupa daxil olan tədqiqatçılar omonim cümlələrin kəmiyyətcə kifayət 

qədər çoxluq təşkil etdiyini, buna baxmayaraq, sintaktik omonimlik hadisəsinin 

kommunikasiya prosesinə mane olmadığını, cümlənin birmənalı şəkildə dərk 

edilməsinə çətinlik yaratmadığını qeyd edirlər, bunu həmin dil hadisəsinin çox vaxt 

ünsiyyətin iştirakçıları tərəfindən hiss və dərk olunmaması ilə əlaqələndirirlər, 

gerçəklik və müsahibləri haqqında biliklərin, ən əsası kontekstin (situasiyanın) 

omonim mənalardan həmin an üçün düzgün və aparıcı olanını seçməyə, digər 

mənaları isə müvəffəqiyyətlə aradan qaldırmağa yardım etdiyini xüsusi olaraq 

vurğulayırlar [201, s.126; 226, s.108; 169, s.120; s.122; 217, s.153; 255, s.607; 258, 

s.46]. 

A.V.Qladki “sintaktik omonimlik yalnız maşın üçün deyil, insan üçün də 

çətinlik təşkil edə bilərmi?” sualına “bunu yalnız gərəkli olan bütün faktların oxucuya 

məlum olmaması halında gözləmək olar” şəklində cavab verir [169, s.123-124]. 

Məsələ ilə bağlı N.V.Novoselovanın qənaəti isə belədir: “...omonimlik 

ünsiyyətdə maneə təşkil etmir, belə ki, dil vahidlərinin nitqdəki fəaliyyəti prosesində 

aradan qaldırılır” [219, s.9]. 

Tədqiqatçıların digər qrupu isə sintaktik omonimlik hadisəsinin ünsiyyət prosesi 

üçün (intonasiya və fasilə ilə əlaqədar olaraq xüsusən də yazılı nitq üçün) ciddi 
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maneə təşkil etdiyini, ötürülən informasiyanın mənimsənilməsini, nitqin 

qavranılmasını çətinləşdirdiyini və buna görə də mənfi hadisə olduğunu qeyd edir, bu 

halın aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğulayır [167; 197, s.130; s.133; 193, s.3; 

s.92; 198, s.154; 186, s.24; 204, s.397]. 

Omonimlik hadisəsinin müşahidə olunduğu konstruksiyaların həm forma, həm 

də məzmun baxımından heç bir etiraz doğurmayan münasib vahidlər olduğunu qeyd 

edən A.N.Qvozdev bu cür konstruksiyaların müxtəlif mənalara sahib ola bilməsinin 

ünsiyyət iştirakçıları tərəfindən əksərən sezilmədiyini yazsa da, həmin 

konstruksiyalardakı ikimənalılığı “düzəlişə ehtiyacı olan üslubi nöqsan, kobud səhv” 

hesab edir, həmin vahidlərə yenidən baxılmasının və dəyişdirilməsinin zəruriliyini 

vurğulayır. Müəllif omonimliyin daha çox dinləyici və oxucu üçün çətinlik 

törətdiyini, onun aşkarlanması üçün dil vahidlərinə və onların funksiyalarına qarşı 

münasibətdə müşahidə qabiliyyətinin, təhlil vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi,  

dinləyici və ya oxucunun mövqeyindən çıxış etmək bacarığı, xüsusən də dil 

materialına şüurlu münasibət kimi amillərin vacib olduğunu yazır [167]. 

N.P.Kolesnikov sintaktik omonimlik hadisəsini şifahi və yazılı nitq baxımından 

qiymətləndirir, şifahi nitqdə bu dil hadisəsinin danışanı və dinləyəni çətinliyə 

salmadığını yazır, bunu onların tələffüz olunan və eşidilən cümlələrin iki cür şərhinin 

mümkünlüyünü təxmin etməmələri ilə əlaqələndirir. Müəllif həmin cümlələrin yazılı 

nitq faktı kimi özlərinin intonasiya xüsusiyyətlərinin böyük hissəsini itirərək iki və 

hətta çoxmənalı ola bildiklərini qeyd edir, cümlədə mövcud olan omonimliyi “mətnin 

qavranılmasına mane olan mənfi hadisə” kimi dəyərləndirir [197, s.9; 196, s.18]. 

O.V.Draqoy isə adresatların öz linqvistik və ekstralinqvistik biliklərinə 

əsaslanaraq sintaktik omonimlik hadisəsinin öhdəsindən asanlıqla gəldiklərini, 

omonimliyin real kommunikasiya şəraitində müvəffəqiyyətlə aradan qaldırıldığını 

yazır. Digər tərəfdən isə, cümlənin mümkün iki şərhindən birinin doğru, o birisinin 

isə yanlış olduğunu və bu faktın kommunikativ uğursuzluğa səbəb olduğunu qeyd 

edir: “Beləliklə, dilin kommunikativ funksiyası nöqteyi-nəzərindən dil ifadəsinin 

aktual müxtəlifmənalılığı nöqsandır, nitq aktının müvəffəqiyyətsizliyinə gətirib 

çıxaran maneədir və mümkün qədər aradan qaldırılmalıdır” [178, s.14]. 
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Y.Şkurko da sintaktik omonimliyi mənfi hal kimi qiymətləndirir: “Bir halda ki 

sintaktik omonimlər söyləmlərin həqiqi mənasını qaranlıqlaşdırır və bununla da 

kommunikativ prosesə pis təsir edir, sintaktik omonimliyi yazılı nitqdə meydana 

gəlməsinin qarşısının alınması və aradan qaldırılmasına ehtiyac olan mənfi dil 

hadisəsi hesab etmək olar” [250]. 

Azərbaycan dilçiliyində sintaktik omonimlik hadisəsinin tədqiqi tarixi gəncdir 

və bu sahədə aparılan tədqiqatlar da olduqca məhduddur. H.Həsənovun “Azərbaycan 

dilində omonimlik” adlı doktorluq dissertasiyasını Azərbaycan dilçiliyində sintaktik 

vahidlərin omonimliyi məsələsinin tədqiqata cəlb olunduğu ilk nəzəri mənbə hesab 

etmək mümkündür. Dissertasiyanın “Sintaktik və frazeoloji omonimlər” adlı altıncı 

fəslində sintaktik vahidlərin də çoxmənalı, omonim, sinonim və antonim ola bilməsi 

məsələsinə diqqət ayrılmışdır [166, s.32]. Lakin bu tədqiqat işində məsələ ilə bağlı 

bəzi razılaşmadığımız hallar özünü büruzə verir. H.Həsənov qeyd edir ki, sintaktik 

omonimlər söz birləşmələrinin və cümlələrin tərkibində meydana çıxır [166, s.33]. 

Digər tərəfdən isə, Azərbaycan dilində omonim söz birləşmələrinin sözlərin keçid və 

frazeoloji xarakterli birləşməsi əsasında əmələ gəldiyini göstərir, bu birləşmələrin 

ümumi forma, struktur, model və qrammatik əlamətlərinə görə eyni, mənaca fərqli 

olduğunu və belə birləşmələrin kontekst əsasında fərqləndirildiyini vurğulayır [166, 

s.34]. Dissertasiyadakı razılaşmadığımız digər məsələlər isə sintaktik omonimlərin 

formalaşma yollarından biri kimi sintaktik vahidlərin tərkibində çoxmənalı və 

omonim sözlərin mövcudluğunun göstərilməsi, məqsəd və intonasiyadan asılı olaraq, 

eyni cümlənin həm nəqli, həm də sual cümləsi kimi işlənə bilməsinin omonim sadə 

cümlələrə nümunə verilməsidir [166, s.33; s.37]. 

Burada müəllifin sintaktik omonimlərlə bağlı verdiyi izah və nümunələrə 

M.M.Musayevin münasibətini qeyd etməyi zəruri hesab etdik. M.M.Musayev doğru 

olaraq yazır: “Göstərilən əsərdə “ağız açmaq, yoldan çıxmaq, əl vermək” və s. tipli 

frazeologizmlər sintaktik omonimlər kimi izah edilir, çünki həmin ifadələrdə ilkin və 

məcazi mənaların sinkretizmi omonimlik kimi başa düşülür. Əgər yada salsaq ki, 

frazeologizmlər, hər şeydən öncə, leksikanın və leksikologiyanın tədqiqat obyektidir, 

onda burada söhbətin ancaq leksik-semantik kateqoriyalar haqqında getməli olduğu 
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aydınlaşar. Bundan başqa, dil sistemində ilkin və məcazi mənaların qovuşması 

çoxmənalılıq yaradır” [112, s.52]. 

H.Həsənov “Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti”ndə sintaktik omonimləri bu 

şəkildə izah edir: “Sintaktik omonimlər müxtəlifməzmunlu sintaktik vahidlərin − söz 

birləşmələri və cümlələrin formaca bir-birinə uyğun gəlməsi nəticəsində yaranır. 

Sintaktik omonimlərdə söhbət sintaktik vahidlərin omonimliyindən getməlidir. 

Sintaktik vahidlər isə söz birləşmələri və cümlələrdir” [22, s.39]. 

Müəllif sintaktik omonimlərin aşağıdakı əlamətlərə sahib olduqlarını yazır: “1) 

ən azı iki sintaktik vahid iştirak etməli; 2) həmin vahidlər formaca eyni və ya oxşar, 

mənaca müxtəlif olmalı; 3) leksik tərkib və qrammatik formaca bir-birinə uyğun 

gəlməli; 4) omomodellərdə sözlər kəmiyyətcə bərabər olmalı; 5) sözlərin sıraca 

eyniliyi; 6) intonasiya uyğunluğu” [22, s.39]. 

H.Həsənov sintaktik omonimləri və onların əlamətlərini doğru şəkildə təyin edir. 

Buna baxmayaraq, müəllifin sonrakı izahlarından aydın olur ki, o, sərbəst 

birləşmələrdə omonimliyin mümkün olmadığı fikrindədir: “Müstəqim mənalı söz 

birləşmələrinin komponentləri həm ayrılıqda, həm də birləşmə daxilində sərbəst 

işlədilir. Belə birləşmələr ancaq bir məna ifadə edir. Bunlar omonim birləşmələr 

əmələ gətirmir” [22, s.41]. 

Omonim cümlələrin bir-biri ilə leksik tərkib, sözlərin qrammatik forması, sayı, 

söz sırası və intonasiyası baxımından uyğun olduqlarını vurğulayan H.Həsənov doğru 

olaraq qeyd edir ki, “cümlə iki müxtəlif struktura uyğun gələrsə, onda bu cümləyə 

sintaktik omonim kimi baxmaq lazımdır” [166, s.36]. 

Müəllif omonim sadə cümlələrin leksik tərkib etibarilə eyni olduqlarını qeyd 

etsə də, omonim sözlərin (O aşıq oynayırdı), sərbəst və sabit birləşmələrin (Mən 

Əlinin başını piylədim) iştirakı ilə yaranan ikimənalılığı da omonimlik hesab edir ki, 

bu da doğru deyil [166, s.36; 22, s.46]. 

H.Həsənov mürəkkəb cümlələrin omonimliyini tədqiq edərkən onun tərkib 

hissələrini təşkil edən baş və budaq cümlələrin omonimliyindən, yanlış olaraq, ayrı-

ayrılıqda bəhs edir, “Fərid elə həkimdir ki, bütün kollektiv ona hörmət edir. Fərid elə 
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işləyir ki, bütün kollektiv ona hörmət edir. Fəridin işi elədir ki, bütün kollektiv ona 

hörmət edir” cümlələrini budaq cümlələrin omonimliyinə nümunə verir [22, s.47]. 

T.Müzəffəroğlu mürəkkəb konstruksiyanın tərkibindəki müəyyən parçanı ayırıb 

omonim kimi səciyyələndirməyin özünü doğrultmadığını qeyd edir, bunu “funksional 

omonimlik” adlandırmağın daha düzgün olduğunu yazır və fikrini bu şəkildə 

əsaslandırır: “Misallardan göründüyü kimi, müəllif bütöv tabeli mürəkkəb cümlənin 

yox, onun yalnız bir komponentinin – budaq cümlənin omonimliyindən bəhs edir. 

Digər tərəfdən isə, bu omonimlik dilçilikdə qəbul edildiyi kimi, semantik əlamətə görə 

yox, qrammatik əlamətə − budaq cümlənin baş cümləyə görə tutduğu qrammatik 

mövqeyə görədir” [119, s.111]. 

Mürəkkəb cümlələrin komponentlərə parçalanaraq təhlil edilməsinin yanlış bir 

ənənə olduğunu və mürəkkəb cümlə sistemində çoxmənalılığın da sintaktik 

konstruksiyanı bütövlükdə ehtiva etdiyini qeyd edən M.M.Musayev yazır: 

“Sintaksisdə ancaq sadə cümlələrin predikativliyə və modallığa əsasən 

müəyyənləşdirilən struktur-semantik modellərindən, mürəkkəb cümlə səviyyəsində isə 

komponentlərin tabeliliyinin sintaqmatik xarakterinə görə formalaşan omonimik 

quruluşlarından danışmaq olar” [113, s.207]. 

Fikrimizcə, M.İ.Adilov, Z.N.Verdiyeva və F.M.Ağayevanın müəllifləri olduqları 

“İzahlı dilçilik terminləri” lüğətindəki sintaktik omonimlik hadisəsi ilə bağlı verilən 

qısa izah və nümunələr daha dolğun və daha düzgündür. Sintaktik omonimliyi 

sintaktik konstruksiyalarda müxtəlif və fərqli mənaların ifadə edilməsi kimi izah edən 

müəlliflərin “sintaktik omonimlik” termininin izahını verərkən qeyd etdikləri “ana 

məhəbbəti” birləşməsi və “O da sənin kimi pis oxumur” cümləsi düzgün seçilmiş 

omonim sintaktik vahidlərdir [11, s.243]. 

Azərbaycan dilçiliyində söz birləşmələrinin omonimliyinin cümlə omonimliyi 

kimi izah olunması faktına da rast gəlmək mümkündür. K.M.Abdullayev “Əhmədin 

dəvəti” birləşməsinin omonimliyini mürəkkəb mübtəda vasitəsilə ifadə olunan 

subyektin aktiv və ya passiv olması, bununla əlaqədar olaraq, bütövlükdə mübtəda 

tərkibinin vəziyyətinin aktiv və ya passiv olması, aktiv və passiv vəziyyətlərin eyni 

formal tərkiblə ifadə oluna bilməsi ilə əlaqələndirir [147, s.57; 9, s.57]. 
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K.M.Abdullayev həmin birləşməni cümlə daxilində işlədir (Əhmədin dəvəti 

hamını sevindirdi) və informasiyanı ötürənin kommunikativ məqsədlərindən asılı 

olaraq, bu cümlənin bir üst quruluş ilə iki müxtəlif dərin quruluşu reallaşdıra 

bilməsini qeyd edir [9, s.58]. 

K.M.Abdullayev burada mübtəda tərkibindəki subyektin aktiv və ya passiv 

mövqeyinin rolunu xüsusi olaraq vurğulayır: “Birinci halda subyekt aktivdir, yəni 

Əhmədin dəvəti mübtəda tərkibində Əhməd məhz dəvət edənin özüdür. İkinci halda 

Əhmədin dəvəti mübtəda tərkibinə bir qədər başqa rakursdan baxmış oluruq və bu 

zaman Əhməd bir subyekt kimi bizə passiv tərəfdən görünür. Mübtəda bu halda məhz 

Əhmədin dəvət edilməsi ideyasını öz dərin qatında gizlədir” [9, s.58]. 

Ə.Rəcəbli isə bu cür birləşmələrin omonimliyindən frazanın omonimliyi kimi 

bəhs edir. Transformasiya modelinin müstəqim tərtibçilər modelinə nisbətən daha 

sadə və daha böyük izahedici gücə malik olduğunu qeyd edən müəllif fikrini 

əsaslandırmaq üçün “yazıçının dəvəti” birləşməsinin omonimliyi məsələsinə toxunur 

[122, s.422]. Ə.Rəcəbli rus dilçiliyində bu cür konstruksiyaların “subyektli yiyəlik 

hallı və obyektli yiyəlik hallı konstruksiyalar” şəklində adlandırıldıqlarını və onların 

semantikasının fərqləndirilməsi üçün transformasiya modelinin tətbiq olunduğunu 

qeyd edir. Müəllif transformasion qrammatikaya əsaslanaraq “yazıçının dəvəti” 

birləşməsinin omonimliyinin bu şəkildə izah olunduğunu yazır: “Bu planda yazıçının 

dəvəti frazası da izah ediləndir; bir halda bu frazaya yazıçı dəvət edir özək 

cümləsinin transformu kimi, ikinci halda yazıçını dəvət edirlər özək cümləsinin 

transformu kimi baxmaq olar. Beləliklə, bu frazanın müxtəlif qrammatik mənasına 

formal səviyyədə transformasiya derivasiyasının müxtəlif yolları uyğun gəlir” [122, 

s.422]. 

Sintaktik omonimliklə bağlı Z.Quliyevanın da fikirləri maraq doğurur. Sintaktik 

səviyyədə müxtəlifmənalılığın, çoxmənalılığın və omonimliyin eyni mahiyyət 

daşıdığını qeyd edən Z.Quliyeva cümlə və söz birləşməsinə ikidən az olmayan 

sintaktik strukturun aid edilməsinin mümkünlüyü şəraitində onların sintaktik omonim 

ola bildiklərini yazır. Müəllif sintaktik struktur anlayışına cümlə üzvlərinin ayrılması 

və onlar arasında sintaktik əlaqələrin təyin olunmasını daxil edir [201, s.127]. 
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Azərbaycan dilçiliyində sintaktik omonimlik hadisəsinin varlığını qəbul 

etməyənlər də var. Türk dillərinin sabit quruluşunun sintaktik konstruksiyalarda 

omonimliyi istisna etdiyini qeyd edən M.M.Musayev A.Q.Şepinin və 

N.P.Kolesnikovun sintaktik omonimliyə nümunə gətirdikləri “посещение врача” 

(həkimin ziyarəti), “приглашение учителя” (müəllimin dəvəti), “за водой” (su 

üçün), “фотография Иванова” (İvanovun şəkli) tipli birləşmələri “polisemantik 

birləşmələr” kimi, danışıq sintaksisi ilə bağlı olan nitq aktı kimi xarakterizə edir [112, 

s.47-48; 113, s.211]. 

Türkoloji ədəbiyyatda da dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik 

hadisəsi ilə bağlı tədqiqatların məhdud olduğunu müşahidə etdik. Diqqətimizi çəkən 

ilk məqam o oldu ki, əksər türkmənşəli dillərdə omonimlik hadisəsini araşdıran 

tədqiqatçılar bu dil hadisəsini leksik kateqoriya kimi izah edir və yalnız leksik 

vahidlər (omonim sözlər) əsasında araşdırırlar. Buna baxmayaraq, bəzi tədqiqat 

əsərlərində sintaktik omonimliklə bağlı qeydlərə təsadüf etmək mümkündür. Bu 

baxımdan M.S.Serqaliyevin “Müasir qazax ədəbi dilində sintaktik konstruksiyaların 

sinonimliyi” adlı doktorluq dissertasiyası diqqətəlayiqdir. Bu tədqiqat işində 

“sintaktik sinonim”lə “sintaktik omonim” və “sintaktik antonim” anlayışlarının 

fərqləndirilməsinin zəruri olduğu qənaətinə gəlinir, sintaktik omonimlik hadisəsinin 

konstruksiyaların çoxmənalılığına əsaslandığı qeyd edilir, omonim söz birləşməsi və 

cümlələrin eynistrukturluluq, həmçinin müxtəlif sintaktik mənaların ifadəsi ilə 

səciyyələndiyi göstərilir [228]. 

Diqqətçəkən digər mənbə özbək dilçiliyində (leksikoqrafiyasında) omonimlik 

hadisəsini ilk kompleks tədqiqata cəlb edən M.Ravşanovun “Omonimlər özbək 

dilinin izahlı lüğətində” adlı tədqiqat işidir. Müəllif yalnız cümlələrin omonimliyini 

sintaktik omonimlik adlandırır, onu sadə və mürəkkəb cümlələrin omonimliyindən 

ibarət olan iki yarımqrupa ayırır [223]. 

Z.Y.Kaskarakovanın “Xakas dilində omonimlər” adlı doktorluq dissertasiyası da 

bu baxımdan əhəmiyyətlidir. Onu da qeyd edək ki, bu dissertasiya işi xakas dilində 

omonimliyə həsr olunmuş ilk monoqrafik tədqiqatdır. Omonimliyin tiplərinin 

omonimik münasibətdə olan dil vahidlərinin tipindən asılı olduğunu qeyd edən 
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Z.Y.Kaskarakova dissertasiyanın “Müasir xakas ədəbi dilində omonimliyin 

tipologiyası. Omonimlik hadisəsi sinxron planda” adlı ikinci fəslinin təxminən iki 

səhifə (s.52-54) həcmində olan beşinci paraqrafını sintaktik omonimlik probleminə 

həsr etmişdir [191]. 

Y.V.Semyonovanın “Müasir yakut dilində omonimlər” adlı dissertasiyasında da 

sintaktik omonimlik hadisəsi ilə bağlı maraqlı qeydlərə təsadüf etdik. Müəllif 

dissertasiyanın “Müasir yakut dilinin omonimlərinin təsnifatı” adlanan ikinci fəslində 

omonimlərin tipləri sırasında sintaktik omonimləri də qeyd edir. Bu fəslin təxminən 

iki səhifə (s.91-93) həcmində olan dördüncü paraqrafı məhz sintaktik omonimliklə 

əlaqədardır. Y.V.Semyonova sintaktik omonimləri öz aralarında semantik cəhətdən 

əlaqəsi olmayan bir və ya bir neçə leksik vahid, eyni zamanda təqlidi feillərin kök 

formaları ilə ismi, zərf və ya terminləşmiş söz birləşmələrinin, mürəkkəb sözün, 

həmçinin frazeoloji birləşmənin komponentinin uyğun gəlməsi (üst-üstə düşməsi) 

şəklində izah edir [227]. 

Diqqətimizi çəkən digər bir mənbə isə V.N.Muşayev və S.N.Abdullayevin 

monqol və türk dillərinin materialları əsasında yazmış olduqları “Sintaktik 

omonimlərin öyrənilməsi haqqında” adlı məqalədir. V.N.Muşayev və 

S.N.Abdullayev sintaktik omonimlik dedikdə sintaktik sxemləri üst-üstə düşən, 

amma bir neçə müxtəlif məna əlaqəsini ifadə edən modelləri, daha dəqiq desək, 

eyniformalı, müxtəlifmənalı polipredikativ konstruksiyaları nəzərdə tuturlar [218, 

s.112]. Məqalədə qeyd olunur ki, omonimlik hadisəsi həm monqolşünaslıqda, həm də 

türkologiyada az tədqiq olunmuş, sintaktik omonimlik isə müasir kalmık və uyğur 

dilçiliyinin sintaksis bölmələrində müfəssəl şəkildə nəzərdən keçirilməmişdir [218, 

s.112]. Müəlliflərin fikrincə, sintaktik omonimliyin monqol və türk dillərinin konkret 

materialları əsasında öyrənilməsi bu problem üzrə xüsusi tədqiqatların mövcud 

olmaması səbəbindən hələ də aktualdır və dərindən araşdırılmasına ehtiyac vardır 

[218, s.113].  

Sintaktik vahidlərin omonimliyini tədqiq edərkən rus dilçiliyinin bu sahədə əldə 

etdiyi 62 illik elmi təcrübəyə müraciət etmək zəruridir. Rus dilçiliyində sintaktik 

omonimlik hadisəsi ilə bağlı “sintaktik konstruksiyalarda (xüsusən də cümlələrdə) 
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müəyyən sözün müxtəlif sözlərlə əlaqələnməsi ilə bağlı olaraq müxtəlif sintaqmlara 

daxil ola bilməsi” [167], “bir cümlənin başqa cümlə ilə struktur baxımdan eyni və 

sintaktik təhlil baxımından fərqli olması” [182, s.38], “funksiya müxtəlifliyi 

şəraitində formaların eyniliyi, vəhdəti” [187, s.7; 158, s.69], “cümlədə müxtəlif 

sintaktik strukturların olması ilə şərtlənən müxtəlif mənaların mövcudluğu” [169, 

s.16], “bir nitq vahidinin – cümlənin müxtəlif şərh variantları” [234, s.52], “sintaktik 

vahidlərə ikidən az olmayan sintaktik strukturun aid edilməsi, söz birləşməsi və 

cümlədə minimal sintaktik vahidlərin (cümlə üzvlərinin) müxtəlif cür ayrılması və ya 

qrammatik baxımdan müxtəlif cür şərh edilməsi, onlar arasındakı sintaktik əlaqələrin 

müxtəlif cür qurulması və ya izah edilməsi” [217, s.153; 178, s.15], “müxtəlif 

semantikaya malik olan sintaktik mikrosistemlərin həm sintaktik, həm də morfoloji-

leksik vasitələrlə əldə edilmiş eyniliyi” [207, c.1, s.164], “bir sintaktik formaya iki və 

daha çox sintaktik şərhin verilə bilməsi” [214; 220, s.237], “dil işarələrinin eyni 

ardıcıllığı əsasında bir neçə sintaktik strukturun qurulması imkanı” [254, s.604], 

“sintaktik əlaqələrin ikimənalılığı əsasında meydana çıxan dil hadisəsi” [229], 

“tərkibində leksik və ya morfoloji omonimlərin olmadığı müxtəlifmənalı oxşar 

cümlələr” [194, s.20], “dil ifadəsində eyni anda bir neçə müxtəlif mənanın mövcud 

olması” [186, s.22], “cümlənin mənaca müxtəlif olan struktur sxem modellərinin üst-

üstə düşməsi” [219, s.7-8] şəklində izahlar verilir. 

 Sintaktik vahidlərin omonimliyi ilə bağlı D.A.Salkovanın da tədqiqatları 

diqqətəlayiqdir. Sintaksisdəki diffuziya prosesini sintaktik vahidlərin omonimliyi və 

çoxmənalılığı ilə əlaqələndirən, bu halın dilin qənaətə meylinin bir faktı kimi 

qiymətləndirildiyini göstərən, hər məna ilə sintaktik sahənin öz xüsusi uzlaşma 

qanunauyğunluğuna sahib olduğunu qeyd edən D.A.Salkova yazır: “İkimənalılıq o 

zaman meydana çıxır ki, bu və ya digər səbəblərdən uzlaşma öz işarə funksiyasını 

yerinə yetirmir. Axırıncı yalnız sintaktik omonimlik nəticəsində deyil, həmçinin leksik 

omonimlik və çoxmənalılıq nəticəsində də mümkün olur” [226, s.108]. 

D.A.Salkova mənaların diffuziyasının (qarışmasının) və sahələrin bir araya 

sığışdırılmasının müəyyən semantik qanunauyğunluqlarının olduğunu yazır, buraya 
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bir araya gələn mənaların yaxınlığını və onların əlaqəsinin məntiqi şərtlənməsini 

daxil edir [226, s.112; s.116]. 

Fikrimizcə, rus dilçiliyində sintaktik omonimliyə verilən izahlar içərisində bu dil 

hadisəsinin mahiyyətini dolğun şəkildə özündə əks etdirmək baxımından 

N.P.Kolesnikovun aşağıdakı tərifi xüsusi əhəmiyyətə malikdir: “Cümlədə müəllif 

tərəfindən nəzərdə tutulmamış və sintaktik amillərin səbəb olduğu əlavə məna 

(məzmun) meydana çıxanda onu sintaktik omonimlik adlandırırıq” [197, s.7]. 

N.P.Kolesnikov özlərində “Учитель приглашает ученика” (Müəllim şagirdi 

dəvət edir) və “Ученик приглашает учителя” (Şagird müəllimi dəvət edir) 

cümlələrinin mənasını daşıyan “приглашение учителя” (müəllimin dəvəti) və 

“приглашение ученика” (şagirdin dəvəti) birləşmələrində yiyəlik halın iki mənasının 

– hərəkətin subyektli və obyektli yiyəlik halının üst-üstə düşdüyünü və bunun 

konstruksiyanı omonimləşdirdiyini qeyd edir [195, s.66; 197, s.63]. 

“Обвинение директора” (direktorun ittihamı) söz birləşməsini nümunə 

göstərən A.N.Qvozdev isə bu söz birləşməsindəki omonimliyi ittiham isminin özündə 

subyektli və obyektli yiyəlik halları birləşdirə bilməsi ilə izah edir. A.N.Qvozdev 

yiyəlik halın iki cür anlaşılması faktının elə konstruksiyalarda mümkün olduğunu 

göstərir ki, həmin konstruksiyaların idarə edən sözü həm fəaliyyətdə olan şəxsi, həm 

də fəaliyyətin obyektini göstərməyə yol verən feili isim ilə ifadə olunsun 

(Y.P.Kaleçits də bu cür söz birləşmələrindəki omonimliyi obyekt və subyekt 

münasibətlərinin bir formada birləşdirilməsi ilə izah edir [189, s.77]). A.N.Qvozdev 

söz birləşmələrindəki bu tip omonimliyi “morfoloji-sintaktik omonim” termini ilə 

adlandırır və bunu onun formalaşmasında həm morfoloji, həm də sintaktik amillərin 

birgə fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqələndirir [167]. 

V.M.Solntsev isə yuxarıdakı söz birləşməsinə bənzər olan “приглашение 

доктора” (həkimin dəvəti) birləşməsinin omonimliyini bu şəkildə izah edir: 

“Приглашение доктора söz birləşməsinin ikimənalılığı, məlum olduğu kimi, 

доктора sözformasının müxtəlif mənalara  – yiyəlik hal (subyekt mənası) və təsirlik 

hal (obyekt mənası) malik olması ilə şərtlənir” [236, s.24]. 
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Bənzər söz birləşmələrindəki omonimliyi N.Xomski qrammatik münasibətlərin 

ikimənalılığı və birləşmənin tərəfləri arasındakı münasibətin iki müxtəlif özək cümlə 

vasitəsilə ifadə oluna bilməsi ilə, A.V.Qladki, O.V.Draqoy, Y.V.Muravenko, 

Y.D.Apresyan və L.L.Sinman birləşmənin tərəfləri arasındakı əlaqənin müxtəlif cür 

şərh olunması ilə, A.F.Panteleyev yiyəlik halın semantikasındakı müxtəlifmənalılıqla, 

M.Masalova müxtəlif hal formalarının omonimliyi, onların subyekt-obyekt 

mənalarının fərqlənməməsi ilə izah edirlər [246, s.265; 169, s.29-30, s.112; 178, s.15-

16; 217, s.154-155; 152, s.139; 214; 220, s.239]. 

Söz birləşmələrinin omonimliyində komponentlərin əhəmiyyətli rol oynadığını 

göstərən N.P.Kolesnikov tərkibində “памятник”, “портрет”, “скульптура”, 

“статуя” kimi sözlər olan birləşmələrdə də omonimliyin meydana gələ bilməsinə 

diqqəti cəlb edir: “Bu konstruksiyalarda yiyəlik halın işlədilməsi cümlənin başa 

düşülməsini çətinləşdirir, çünki anlaşılmaz qalır, deyək ki, памятник Казарского 

birləşməsi nəyi ifadə edir: Kazarski abidənin müəllifi-qurucusudur və ya abidə 

Kazarskini təsvir edir?” [195, s.69]. 

Oxşar nümunəni fransız dilçisi K.Fuşs da omonimlik kimi izah edir: La photo de 

Jean “la photo qui représente Jean” (Janı təsvir edən şəkil), “la photo que Jean a 

achetée” (Janın aldığı şəkil), “la photo que Jean a posée sur son bureau” (Janın öz 

yazı stolunun üstünə qoyduğu şəkil) və s. [258, s.33]. 

Sözsüz ki, bu hal flektiv dillərdə sözlərin əlaqələnməsindəki özünəməxsusluqla 

bilavasitə bağlıdır, belə ki, eyni leksik tərkib və sıralanmaya malik birləşmələrdə 

komponentlərin əlaqələnməsi fərqli səciyyə daşıya bilər. 

N.P.Kolesnikov tərkibində за, с, в, из, до, про, без, из-за kimi önlüklərin 

işləndiyi, sırf rus dilinə xas olan birləşmələrin omonimliyindən bəhs edir və onların 

omonimliyinin birləşmədəki ismin və birləşməni idarə edən feilin semantikasından 

asılı olduğunu qeyd edir [195, s.73-78]. 

Rus dilçiliyində bənzər birləşmələrin omonimliyi məsələsinə A.T.Lipatov da 

diqqət ayırmışdır. “Ваза с цветами” (güllü vaza) birləşməsindən bəhs edən 

A.T.Lipatov həmin birləşmənin omonimliyini onun mənası ilə bağlı üç cür şərhin 
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verilə bilməsinin mümkünlüyü ilə əlaqələndirir: “1.vaza və yanında güllər; 

2.içərisinə gül qoyulmuş vaza; 3.üzərində gül təsviri olan vaza” [207, c.1, s.163]. 

Bu cür birləşmələr bizim dilimiz üçün səciyyəvi deyil, çünki dilimizdə önlüklər 

və onlar əsasında formalaşan söz birləşmələri mövcud deyil. Dilimizdə müşahidə 

olunan II növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi də rus dili üçün səciyyəvi deyil. 

Bu isə o deməkdir ki, sintaktik omonimlik hadisəsi ayrı-ayrı dillərdə yeni-yeni 

keyfiyyətlər qazanaraq özünü büruzə verir. Deməli, sintaktik omonimlik hadisəsi 

tədqiq olunan zaman rus dilçiliyinin bu sahədə əldə etdiyi nəticələrdən kor-koranə 

şəkildə deyil, dilimizin iltisaqiliyi və bu quruluşdan irəli gələn özünəməxsus 

keyfiyyətləri nəzərə alınmaq şərti ilə istifadə olunmalıdır. 

Diqqətçəkən məsələlərdən biri də mürəkkəb ixtisarların omonimliyidir. 

Azərbaycan dilçiliyində mürəkkəb ixtisarların omonimliyi məsələsinə ilk dəfə 

H.Həsənov öz tədqiqatlarında toxunmuşdur. O, “Sintaktik yolla əmələ gələn 

omonimlər” başlığı altında mürəkkəb sözlərlə bərabər, mürəkkəb ixtisarların da 

omonimliyindən bəhs etmişdir ki, fikrimizcə, bu, mürəkkəb ixtisarların dilçiliyimizdə 

uzun müddət mürəkkəb isimlər başlığı altında təqdim olunmasından qaynaqlana bilər  

[69, s.51]. 

H.Həsənov “Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti” əsərində bu məsələyə bir 

daha qayıdaraq, ASA (Azərbaycan Sahibkarlar Assosiasiyası) – ASA (Azərbaycan 

Sosiologiya Assosiasiyası) kimi eyni hərf tərkibli, müxtəlifməzmunlu mürəkkəb 

ixtisarları omonim mürəkkəb ixtisarlara nümunə verir [22, s.24]. 

Mürəkkəb ixtisarların omonimliyi məsələsinə rus dilçilərinin tədqiqatlarında da 

təsadüf etmək mümkündür. L.V.Malaxovski “Omonimlərin abreviasiya nəticəsində 

meydana gəlməsi” başlığı altında bu məsələyə toxunur, bu yolla yaranan 

omonimlərin bəzən təsadüfən, bəzən də şüurlu olaraq formalaşdığını qeyd edir. 

Şüurlu olaraq yaranan omonimlərə woman (qadın) sözü ilə WOMAN (World 

Organization of mothers of All Nations – Bütün Millətlərin Analarının Ümumdünya 

Təşkilatı) akroniminin omonimliyini nümunə göstərir [211, s.22-23]. 

A.T.Lipatov mətnin çoxmənalılığının yaranmasında aktiv şəkildə iştirak edən 

abreviatur omonimliyinin tədqiqata cəlb olunmasının yeni olduğunu, hələ sintaktik 
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tədqiqatların obyekti olmadığını qeyd edərək yazır: “Birinci növbədə söhbət 

omoakronimlərdən – öz strukturlarına görə adi sözlərlə üst-üstə düşən və onların 

fonetik dubleti kimi çıxış edən ixtisar edilmiş vahidlərdən gedir” [207, c.1, s.164]. 

İ.B.Qolub da omonimlərin meydana gəlməsi yollarından biri kimi məhz dildə 

çoxdan məlum olan tammənalı sözün abreviatur ilə uyğun gəlməsini göstərir, həmin 

məsələ ilə bağlı Марс (planet) – МАРС (машина автоматической регистрации и 

сигнализации) kimi nümunələr verir və belə hallarda yazılışı əsas tutaraq 

omofonlardan bəhs etməyin mümkünlüyünü qeyd edir [225, s.32]. 

Göründüyü kimi, eynitipli nümunələri L.V.Malaxovski omonimliyə, 

A.T.Lipatov sintonimliyə, İ.B.Qolub isə omofonlara aid edir. Fikrimizcə, bu tip 

nümunələrin omofonlara aid edilməsi daha münasibdir, çünki mürəkkəb ixtisarlar 

açıq formada səslənmə baxımından üst-üstə düşə bilmir, yalnız tərkib hissələrinin baş 

hərflərindən təşkil olunmuş ixtisarın başqa bir ixtisar və ya müstəqil sözlə səs 

uyğunluğundan bəhs etmək mümkün olur, məsələn, ADA (Azərbaycan Diplomatik 

Akademiyası) – ada (hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş kiçik quru sahəsi). Qeyd edək ki, 

abreviatur söz birləşməsi deyil, xüsusi modeldir, ona görə də onları sintaktik omonim 

hesab etmək olmaz. 

Sintaktik vahidlərin ikimənalılığı məsələsi ilə bağlı Fr.Daneş, N.Xomski, 

A.R.Luriya və C.Layonzun tədqiqatları da diqqətəlayiqdir. Fr.Daneş sintaktik 

omonimlik hadisəsini cümlələr əsasında tədqiq edir. Dinləyici tərəfindən kontekst və 

situasiya nəzərə alınmadan birdən artıq şərh verilə bilən istənilən cümlənin omonim 

hesab olunduğunu yazan Fr.Daneş dilin aşağı səviyyələrinin vahidlərinin 

müxtəlifmənalılığının bütöv sintaktik konstruksiyanın omonimliyinə şərait yarada 

bildiyini qeyd edir, bunu dilin bütün aşağı səviyyələrinin sintaksisə həm formal, həm 

də semantik planda daxil olması ilə əlaqələndirir, sintaktik omonimliyin nəzəri 

izahını sintaktik formulların reallaşması prosesində axtarmağın lazımlığını vurğulayır 

[174, s.4-5]. 

They are flying planes (Bu nümunəyə oxşar olan Flying planes can be 

dangerous cümləsinin omonimliyi məsələsinə toxunan V.M.Solntsev cümlənin 

omonimliyini flying omonim sözformalarının sayəsində bu sözlərlə planes arasında 
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müxtəlif əlaqələrin (uçan təyyarələr və təyyarə ilə uçmaq) meydana çıxması ilə izah 

edir [236, s.24]. İ.F.Vardul isə doğru olaraq “Flying planes can be dangerous” 

nümunəsində bir dənə ikimənalı cümlənin deyil, iki dənə omonim cümlənin mövcud 

olduğunu qeyd edir: 1. “uçan təyyarələr təhlükəli ola bilər” və 2. “təyyarəni idarə 

etmək təhlükəli ola bilər” [160, s.18]) cümləsinə “1. they−are−flying planes” (onlar 

uçan təyyarələrdir) və “2. they−are flying−planes” (onlar təyyarə ilə uçurlar) kimi iki 

strukturun uyğun gəldiyini qeyd edən N.Xomski bu halı “konstruksiyanın 

omonimliyi” kimi qiymətləndirir, qrammatikanın bu cür cümlələri iki müxtəlif 

variantda təhlil etməsinin zəruriliyini vurğulayır [246, s.250; s.264]. 

N.Xomski sintaktik komponentin dərin strukturları törədən baza və 

transformasion hissədən ibarət olduğunu yazır, omonim cümlələri eyni səthi və 

müxtəlif dərin struktura malik olan cümlələr kimi şərh edir [245, s.57; s.126; s.131]. 

“Петя пришел к Оле с Мишей” (1. Петя пришел к (Оле с Мишей) − Petya 

(Mişa ilə Olyagilə) gəldi; 2. Петя пришел (к Оле) с Мишей − Petya Olyagilə Mişa 

ilə birlikdə gəldi) cümləsinin omonimliyi məsələsinə toxunan, cümlənin anlaşılması 

prosesinin bəzi dilçilər tərəfindən “həmin cümlənin səthi qrammatik strukturundan 

başlayıb, dərindəki qrammatik strukturuna doğru adlaması” şəklində izah edildiyini 

qeyd edən A.R.Luriya cümlənin bu iki strukturu arasında müxtəlif münasibətlərin 

mövcud ola bilməsini, bəzi cümlələrdə bu münasibətlərin daha mürəkkəb, hətta 

konfliktli olduğunu göstərir. Müəllif omonim cümlələri nəzərdə tutur, onların zahirən 

oxşar və ya eyni quruluşa malik olduqlarını, lakin dərindəki strukturlarında 

müxtəlifliyin olduğunu qeyd edir [210, s.159-160]. 

Natamam omonimlikdən bəhs edərkən cümlədə meydana çıxan ikimənalılıq 

məsələsinə də diqqət yetirən C.Layonz fikrini izah etmək üçün belə bir nümunəyə 

müraciət edir: They found hospitals and charitable institutions (Onlar hospital və 

xeyriyyə müəssisələrinin əsasını qoyurlar / Onlar hospital və xeyriyyə müəssisələrini 

aşkar etdilər: found feili indiki zamanda − found (find feilinin keçmiş zaman forması 

kimi). C.Layonz bu cümlədəki ikimənalılığın qismən leksik, qismən də qrammatik 

olduğunu qeyd edir: “Ona görə leksik baxımdan ikimənalıdır ki, onun ikimənalılığı 

iki natamam omonim olan “found” və “find” leksemlərinin leksik mənalarındakı 
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fərqdən asılıdır. Ona görə qrammatik baxımdan ikimənalıdır ki, onun ikimənalılığı 

“found” lekseminin forması kimi şərh olunan found və “find” lekseminin forması 

kimi şərh olunan found–un (semantik cəhətdən relevant olan) ekvivalent 

olmamasından asılıdır” [203, s.72]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsini izləmək üçün ən yaxşı mənbə özündə həm ədəbi 

dil, həm də ümumxalq dili faktlarını toplayan bədii üslubdur. Bunu A.Qurbanovun 

bədii mətn haqqındakı aşağıdakı fikri də təsdiqləyir: “Məlumdur ki, bədii mətn daha 

zəngin, daha rəngarəng dil xüsusiyyətlərinə malik olur və bu cəhətdən başqa mətn 

növlərindən fərqlənir. Bədii mətndə sözün əksər məna çalarları, səslərin incəliyi, 

musiqililiyi, cümlə konstruksiyalarının rəngarəngliyi cəmləşmiş olur. Bir sözlə, bədii 

mətn dil meydanıdır” [97, s.6]. 

Apardığımız tədqiqat zamanı bədii üslubun bu keyfiyyətləri nəzərə alınmışdır. 

Sintaktik omonimlik, əsasən, bu üsluba aid olan dil materialları əsasında 

araşdırılmışdır, buna görə də dissertasiyada bədii üsluba aid mənbələrdən götürülmüş 

omonim sintaktik vahidlər üstünlük təşkil edir.  

1.3. Sintaktik vahidlərin omonimliyinə terminoloji aspektdən yanaşma  

Omonimliklə bağlı müxtəlif terminlərdən istifadə olunmuşdur: omonimlik, 

omonimiya, omonimika, omonim, leksik omonim, omofon, fonetik omonim, 

omoqraf, qrafik omonim, omoform, omonim forma, morfoloji omonim, omomorfem, 

omonim morfem, frazeoloji omonim, funksional omonim, sintaktik omonim. Diqqət 

etsək, görərik ki, bu terminlərin içərisində dublet terminlər çoxluq təşkil edir. Hər 

hansı bir tədqiqat sahəsi ilə bağlı terminlərin kəmiyyətcə çoxluğu, bir tərəfdən, həmin 

tədqiqat sahəsinin hərtərəfli və əhatəli şəkildə araşdırılmasını, digər tərəfdən isə, 

tədqiq olunan sahə ilə bağlı mövcud olan fikir ayrılıqlarını göstərir. 

“Omonim” və “omonimlik” terminləri ilə bağlı fikir ayrılıqları daha çox diqqəti 

cəlb edir. L.V.Malaxovski yazır: “Nəhayət, bu sahənin əsas terminləri də − 

“omonimlik” və “omonimlər” birmənalı işlənmir. Bəzi müəlliflər bu terminləri 

qrafemlərəcən istənilən dil vahidlərinin formal uyğunluğu və məna ayrılığı halları 

barəsində istifadə edirlər, halbuki başqaları daha əvvəlki ənənələrə riayət edərək və 
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bu terminin daxili formasına müvafiq olaraq (qədim yunan dilindən “oxşar”, “eyni” 

və “ad”), onu yalnız sözlər barəsində tətbiq edirlər” [211, s.30]. 

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə də bu terminlərə verilən şərhlərdə ənənəvi 

yanaşmanın şahidi oluruq:  

“Omonim [yun.  homo − eyni və onyma − adlı] dilç. Eyni cür səslənən, lakin 

mənaca fərqlənən sözlərdən hər biri (məs.: alıcı − müştəri və alıcı − ovçu quş)” [21, 

c.3, s.522]; 

“Omonimiya [yun.] dilç. Mənaca müxtəlif olan sözlərin səslənmə cəhətdən bir-

birinə uyğun gəlməsi” [21, c.3, s.522]. 

Ümumiyyətlə, dilçilikdə həmin terminlərə münasibətdə üç cür yanaşmanın 

mövcudluğu diqqət çəkir:  

1) Bəzi əsərlərdə “omonimlik” termininin izahına yer ayrılmır, sözlərin 

omonimliyi “leksik omonim” və ya “omonim sözlər” deyil, “omonim” termini ilə 

təqdim edilir. Bu baxımdan “omonim” termininin əhatə dairəsi daraldılır; 

2) Digər əsərlərdə omonimlik hadisəsi ilə bağlı ümumi məlumat verilsə də, həm 

“omonimlik”, həm də “omonim” terminlərinin vəzifəsi yenə də leksik vahidlərin 

omonimliyi ilə məhdudlaşdırılır; 

3) Üçüncü qrupa daxil olan tədqiqat işlərində isə omonimlik hadisəsi dilin bütün 

vahidlərini əhatə edən dil hadisəsi kimi tədqiq olunur. Bu zaman “omonimlik” 

termini təyinatı baxımından geniş əhatə dairəsinə sahib olur. Sözlərin omonimliyi isə 

“leksik omonim” və ya “omonim sözlər” terminləri ilə adlandırılır. Bu halda 

omonimlik hadisəsi terminoloji baxımdan düzgün və dəqiq müəyyənlik qazanır. 

Rus dilçiliyində isə “omonimlik” və “leksik omonim” terminləri ilə bağlı bir-

birinə zidd fikirlərin mövcudluğunu aydın şəkildə görmək üçün aşağıdakı iki izahı 

müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirmək kifayətdir: 

A.V.Kalinin yazır: “Eyni cür səslənən, amma öz aralarında mənaca heç cür 

əlaqəli olmayan sözlər omonimlər adlanır, mənaca tamamilə müxtəlif olan sözlərin 

səs uyğunluğu hadisəsinin özü isə omonimlik adını daşıyır” [232, s.15]. 

“Linqvistik Ensiklopedik lüğət”də isə “омонимия” (omonimlik) termini 

“mənaları bir-biri ilə bağlı olmayan müxtəlif dil vahidlərinin səs uyğunluğu”, 
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“лексические омонимы” (leksik omonimlər) termini isə “ümumi məna (sem) 

elementlərinə sahib olmayan, assosiativ şəkildə əlaqələnməyən və eyni cür səslənən 

sözlər” kimi izah olunur [206, s.344-345]. 

Fikrimizcə, həmin terminlərə bu şəkildə yanaşma, bir tərəfdən, omonimlik 

hadisəsinin uzun zaman yalnız dilin leksik səviyyəsinin vahidləri əsasında tədqiq 

olunması ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən isə, məsələnin bu cür qoyuluşu “omonim” 

termininin mənşəyindən qaynaqlana bilər: “omonimlər (yun. homónyma, homós – 

eyni + ónyma – ad) – fonetik tərkib və səslənməsinə görə eyni, mənaca müxtəlif  

leksik-semantik söz qrupu” [25, c.7, s.346]. 

Terminin ikinci hissəsi “ad” mənasını ifadə edir. Bu isə həmin dil hadisəsi ilə 

bağlı tədqiqatlarda adlandırma (nominativ) funksiyası daşıyan sözlərin daha qabarıq 

nəzərə çarpmasına səbəb olur. Omonimliyin dil, təfəkkür və gerçəklik, müvafiq 

olaraq söz, məfhum və əşya fonunda öyrənilməsi tarixi qədimdir. Bunun nəticəsidir 

ki, geniş əhatə dairəsinə sahib olmasına baxmayaraq, “omonimlik” termini yalnız 

sözləri əhatə edən “leksik omonimlik” termini ilə bərabərhüquqlu termin kimi 

işlədilmişdir. “Omonim” termini də bu səbəbdən yalnız sözləri ehtiva etmişdir. 

Sonrakı tədqiqatlar terminin mahiyyətinin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac yaratmışdır. 

Bu isə dil vahidlərinə müvafiq olaraq, “leksik omonim”, “morfoloji omonim”, 

“frazeoloji omonim”, “sintaktik omonim” kimi terminlərin istifadəsinə təkan 

vermişdir. 

Dilçilikdə “омоним” (omonim) və “омонимия” (omonimlik) terminlərinin 

sərhədlərinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi, onların bəzən təyinatlarına uyğun 

işlədilməməsi, xüsusilə də bu iki terminin sinonim kimi işlədilməsi məsələsinə diqqət 

ayıran H.Həsənov əvvəl yalnız sözlərin, sonralar isə bütün eynisəsli dil vahidlərinin 

(müəllif burada morfem, söz, söz birləşməsi və cümlələri qeyd edir) omonim hesab 

olunduğunu yazır, daha sonra isə bu iki terminin müqayisəli izahını verir: 

“Omonimlərin yayılma dairəsi sözlərlə məhdudlaşır, omonimlik isə bütün dil 

vahidlərini geniş şəkildə əhatə edərək omoform, omofon, omoqraf, paronim və 

enantiosemiya kimi çıxış edir” [166, s.8]. 



 
 

50 
 

Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə məhz H.Həsənov sintaktik vahidlərin 

omonimliyi məsələsinə diqqət ayırmış və “sintaktik omonim” terminindən istifadə 

etmişdir. H.Həsənov “Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti” adlı əsərində sintaktik 

omonimləri iki qrupa ayıraraq onları adlandırmaq üçün “omonim söz birləşmələri” və 

“omonim cümlələr” terminlərindən istifadə etmişdir [22, s.40; s.46]. 

“İzahlı dilçilik terminləri” lüğətində “sintaktik omonimlik” termini bir qədər 

başqa formada, rus dilçiliyində işlədildiyi kimi verilmişdir: “Sintaktik omonimiya – 

Sintaktik konstruksiyalarda (söz birləşmələri, cümlələr) müxtəlif və fərqli mənaların 

ifadə edilməsi” [11, s.243]. 

Burada diqqət çəkən “sintaktik çoxmənalılıq” termininin işlədilməsidir: 

“Sintaktik çoxmənalılıq − Sintaktik vahid tərkibində işlənən ünsürlərin semantik-

sintaktik əlaqələrinin müxtəlif tərzdə izah oluna bilməsi imkanı” [11, s.243]. 

Əsərin müəllifləri bu terminin izahı zamanı sintaktik omonimliyə nümunə 

verdikləri eyni cümlədən istifadə ediblər: “O da sənin kimi pis oxumur vahidindən 

belə çıxa bilər ki, a) sən də yaxşı oxuyursan, o da; b) sən pis oxuyursan, o isə yox” 

[11, s.243]. 

Lüğətdə “amfiboliya” termininin də izahına yer ayrılmışdır: “Amfiboliya – Eyni 

sintaktik vahidin iki şəkildə anlaşıla bilməsi hadisəsi” [11, s.16]. 

Terminə verilən izahdan aydın olur ki, bu termin də əslində dilin sintaktik 

səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsi ilə bağlıdır. 

F.Cəlilovun “Mürəkkəb cümlə sintaksisi” əsərindən götürdüyümüz aşağıdakı 

sitatdan aydın olur ki, müəllif “çoxmənalılıq” və “sintaktik omonimlik” terminlərini 

dublet terminlər kimi istifadə edir: “Tərkibində bağlayıcı olan mürəkkəb cümlələrin 

struktur sxemi çoxmənalılığın (sintaktik omonimliyin) qarşısını alır. Lakin bağlayıcısı 

olmayan mürəkkəb cümlələrdə çox vaxt intonasiyanın köməyi olmadan məna 

diferensiallaşması mümkün olmur” [42, s.42]. 

Dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin terminoloji 

baxımdan müəyyənləşməsi məsələsinə toxunan T.Müzəffəroğlu yazır: “Eyni sintaktik 

faktın dilçilikdə iki adla təqdimi ilə qarşılaşırıq. Daha doğrusu, eyni leksik tərkibə və 

qrammatik struktura malik olan konstruksiya ya çoxmənalılıq, ya omonimlik 
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adlandırılır, ya da heç bir fərq qoyulmadan eyni faktın izahı üçün bu iki terminin ikisi 

də işlədilir” [119, s.180]. 

M.N.Əsədova isə dilçilikdə sintaktik omonimlik hadisəsinin dil, yaxud nitq 

səviyyəsinin hadisəsi olması ilə bağlı mövcud olan ziddiyyətli fikirlərə toxunur, 

dilçilərin sintaktik omonimləri “dil sintaktik omonimləri” və “nitq sintaktik 

omonimləri” şəklində iki yerə ayırdıqlarını qeyd edir [65, s.87].  

M.M.Musayev “sintaktik omonim” termini ilə adlandırılan dil hadisəsinin 

tədqiqinə bu şəkildə münasibət bildirir: “Eyni leksik dolunumlu sintaktik 

konstruksiyalarda müxtəlif nitq faktorlarının təsiri ilə özünü göstərən çoxmənalılığın 

omonimlik kimi izah edilməsi dilçilikdə səhv bir ənənədir. Bu, əslində göstərilən və 

həmin hadisəni eyni cür açıqlayan digər tədqiqatlarda da omonimliyin sintaktik 

səviyyədə sırf leksikoloji prinsiplərlə öyrənilməsi deməkdir” [113, s.212]. 

Müəllif bu dil hadisəsini adlandırmaq üçün “çoxmənalılıq” terminindən istifadə 

edir: “Deməli, “sintaktik omonimlik” səviyyəsində izah edilən hadisə müxtəlif 

dillərdə eyni dil faktları əsasında universal-tipoloji keyfiyyət kimi özünü göstərə 

bilmədiyindən sintaktik sistemdə nitq fəaliyyəti ilə bağlı olan çoxmənalılıq kimi izah 

olunmalıdır” [113, s.212]. 

Fikrimizcə, sintaktik omonimliyin bütün dillərdə eyni dil faktları əsasında özünü 

göstərə bilməməsi bu dil hadisəsinin mövcudluğunu inkar etməyə əsas vermir, çünki 

həmin dil hadisəsi dilin sintaktik səviyyəsində meydana çıxır. Sintaktik omonimlik 

hadisəsinin tədqiqi zamanı dilin sintaktik səviyyəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq 

zəruridir. Dilin leksik səviyyəsindən fərqli olaraq, sintaktik səviyyə dillərarası 

universal keyfiyyətlər yarada bilən təsirlərə davam gətirə biləcək qapalılığa və 

mühafizəkarlığa sahibdir ki, bu cəhət sintaktik omonimliyin tədqiqi zamanı da 

yaddan çıxarılmamalıdır. 

Çoxmənalılıq və omonimlik hadisələrini maşın tərcüməsi əsasında tədqiq edən 

Z.Quliyeva sintaktik vahidlərin omonimliyi məsələsinə də toxunur, bu dil hadisəsi ilə 

bağlı olaraq “синтаксическая неоднозначность” (sintaktik müxtəlifmənalılıq) 

terminindən istifadə edir və onu “неоднозначность” (müxtəlifmənalılıq) termini ilə 

adlandırdığı dil hadisəsinin bir növü kimi izah edir [201, s.123; s.126]. 
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Rus dilçiliyində isə həmin dil hadisəsini adlandırmaq üçün “синтаксическая 

омонимия” (sintaktik omonimlik), “синтаксическая неоднозначность” (sintaktik 

müxtəlifmənalılıq və ya sintaktik çoxmənalılıq), “синтонимия” (sintonimlik), 

“омосинтагмы” (omosintaqmlar) kimi terminlərdən istifadə olunur. 

“Синтаксическая омонимия” (sintaktik omonimlik) termini işlənmə tezliyinə görə 

digər terminlərdən fərqlənir və rus dilçiliyində mövcud olan bəzi fikir ayrılıqlarına 

baxmayaraq, artıq özünə güclü mövqe qazanmışdır. Rus dilçiləri bu terminə 

münasibətdə altı mövqedə dayanırlar: 

Birinci qrupa dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsini 

adlandırmaq üçün öz tədqiqatlarında “синтаксическая омонимия” terminindən 

istifadə edən tədqiqatçıları daxil etmək olar. Buraya L.N.İordanskaya, F.A.Dreyzin, 

D.E.Rozental, M.A.Telenkova, L.D.Çesnokova, Y.P.Kaleçits, N.P.Kolesnikov, 

M.İ.Fomina, A.F.Panteleyev, N.V.Novoselova kimi tədqiqatçılar daxildir. 

“Linqvistik terminlərin lüğət-soraq kitabçası” adlı dərs vəsaitinin müəllifləri 

olan D.E.Rozental və M.A.Telenkova “sintaktik omonimlik” termininə bu cür şərh 

verirlər: “Sintaktik omonimlik. Sintaktik konstruksiyada (söz birləşməsi və ya 

cümlədə) iki mənanın üst-üstə düşməsi” [224, s.176]. 

D.E.Rozental və M.A.Telenkova “омонимия синтаксическая” (sintaktik 

omonimlik) termini ilə yanaşı, “ikitərəflilik”, “ikimənalılıq” mənalarını daşıyan 

“амфиболия” (amfiboliya) terminini də istifadə edirlər [224, s.176]. 

N.D.Qolev və L.Q.Kim də “амфиболия” (amfiboliya) terminindən istifadə 

etmişlər. Müəlliflər “amfiboliya” terminini bu şəkildə izah edirlər: “Amfiboliya” 

(yun. amphibolia − ikitərəflilik, ikimənalılıq) − ifadənin iki müxtəlif şərhə yol verən 

qeyri-müəyyənliyi” [171, s.83]. 

M.İ.Fomina “sintaktik omonimlik” termininin istifadəsinə belə münasibət 

bildirir: “Tədqiqatçıların bu cür ikili terminologiyaya, xüsusilə də “sintaktik 

omonimlik” tipli termin-söz birləşmələrinə olan tənqidi münasibətinə baxmayaraq, 

onun istifadəsi dolaşıqlığa səbəb olmur, əksinə, bu və ya digər dil hadisəsini daha 

dəqiq təyin etməyə imkan verir” [244, s.75]. 
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İkinci qrup tədqiqatçılar bu terminin istifadəsinin yanlış olduğunu qeyd edirlər. 

Məsələn, V.V.Vinoqradov rus və Qərbi Avropa dilçiliyində “omonimlik” termininin 

bəzən geniş mənada işlənildiyini və bununla əlaqədar olaraq, özündə bütün növ vahid 

səslənmələri, səs uyğunluqlarını əhatə edən “omofoniya” termininin sinonimi kimi 

tətbiq olunduğunu qeyd edir: “Omonimlik” terminini özünün bütün formalarında səs 

strukturu baxımından bir-birinə uyğun gələn müxtəlif sözlərə, müxtəlif leksik 

vahidlərə tətbiq etmək lazımdır. Buna görə də həm rus, həm də Qərbi Avropa 

dilçiliyində tez-tez təsadüf edilən “sintaktik omonimlik”, “morfoloji omonimlər” və 

i.a. kimi belə ifadələrdən qaçınmaq ən yaxşısıdır” [162, s.4]. 

Üçüncü qrup tədqiqatçılar da “синтаксическая омонимия” termininin 

istifadəsinin yanlış olduğunu qeyd edirlər, amma səbəb kimi söz birləşməsi 

formasında olan bu terminin quruluşunu göstərirlər. A.T.Lipatov yazır: “Hər halda 

“sintaktik omonimlik” termini kimi sabit söz birləşməsi formasında təqdim edilmiş 

istənilən termin nöqsana yol açır, çünki korrelyasiyaya müqavimət göstərir. Bütün 

bunlar dil praktikasına sintaktik omonimliyin təzahürü ilə bağlı olan bir sıra 

terminlərin daxil edilməsinin vacibliyinə səbəb olur” [207, c.1, s.163]. 

A.T.Lipatov bu dil hadisəsi ilə bağlı “синтонимия” (sintonimlik) termininin 

işlənməsinin münasib olduğunu qeyd edir. Müəllif müvafiq olaraq “синтаксический 

омоним” (sintaktik omonim) termininin sintonimliyin semantik vahidi kimi qəbul 

edilən “синтоним” (sintonim) termini ilə əvəzlənməsinin, omonim sintaktik vahidin 

ifadə etdiyi iki və daha artıq mənanın, yəni vahidin semantik tərəfinin isə “синтосем” 

(sintosem) termini ilə adlandırılmasının elmi baxımdan daha düzgün olması qənaətinə 

gəlir. A.T.Lipatov “синтонимия” (sintonimlik), “синтоним” (sintonim), 

“синтосема” (sintosem) terminlərinin asan və təbii surətdə terminlər sırasına daxil 

edilə bildiklərini vurğulayır [207, c.1, s.163]. 

Qeyd edək ki, “омосинтагм” (omosintaqm) termininin istifadəsi də bu qrupa 

daxil olan dilçilərə aiddir. Bu termin əksərən təklikdə deyil, “sintaktik omonim” 

termini ilə paralel şəkildə dublet terminlər kimi istifadə olunur [257]. 

N.Vəliyeva terminologiyada bu cür qısa terminlərə üstünlük verilməsinin 

səbəbini belə izah edir: “Praktika isə uzun, münasib olmayan adın ixtisar edilmiş 
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variantını axtarmaq zərurəti ilə rastlaşır ki, bu da dil vahidlərinin qənaəti qanununa 

uyğun gəlir. Terminin qısa variantı istilahlandırılan məfhumun ixtisar edilmiş, amma 

funksional baxımdan eyni dəyərə malik olan ikinci dərəcəli işarəsidir” [161, s.134]. 

Bu məsələyə münasibətdə dördüncü mövqedə duran tədqiqatçılar isə 

“синтаксическая омонимия” termininin işlənməsinin əleyhinə olmasalar da, dilin  

sintaktik səviyyəsində mövcud olan omonimlik hadisəsinin mahiyyətini tam şəkildə 

əks etdirmək, dəqiqləşdirmək üçün həmin terminlə yanaşı, əlavə izahedici terminlərin 

də işlənməsini zəruri hesab edirlər. Buraya A.V.Qladki, Y.V.Muravenko, Y.Şkurko 

kimi tədqiqatçıları daxil etmək olar. Rus dilçiliyində sintaktik səviyyədə təzahür edən 

omonimlik hadisəsinin terminoloji müəyyənləşməsi zamanı bu hadisənin müxtəlif 

təzahür yolları, meydana çıxma xüsusiyyətləri nəzərə alınır və buna müvafiq olaraq, 

həmin hadisənin müxtəlif tipləri haqqında məlumat verilir. 

A.V.Qladki dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsini 

adlandırmaq üçün “sintaktik omonimlik” terminindən istifadə edir. Müəllif sintaktik 

omonimliyin mümkün üç tipinin mövcudluğundan bəhs edərək onları müvafiq olaraq 

1) “разметочная омонимия”, 2) “стрелочная омонимия”, 3) “конституентная 

омонимия” terminləri ilə adlandırır [169, s.111]. 

A.V.Qladki birinci tipin iki formasının olduğunu qeyd edir, onları adlandırmaq 

üçün “падежная омонимия” (hal omonimliyi) və “падежно-числовая омонимия” 

(hal-kəmiyyət omonimliyi) terminlərindən istifadə edir [169, s.112]. 

Müəllif sintaktik omonimliyin həmin terminlərlə adlandırılan formasına 

“Тетради он не нашел” tipli nümunələri misal gətirərək buradakı omonimliyi 

“тетради” sözünün həm yiyəlik hal təkdə, həm də təsirlik hal cəmdə qəbul oluna 

bilməsi ilə əlaqələndirir [169, s.112]. 

A.V.Qladki ikinci tipi izah etmək üçün “Требовали заместителя директора, 

уехавшего в командировку” cümləsini misal gətirir və bu cümlədəki omonimliyi 

“уехавшего в командировку” birləşməsinin həm “директор” (direktor) sözünün, 

həm də “заместитель директора” (direktorun müavini) söz birləşməsinin təyini ola 

bilməsi ilə əlaqələndirir: 1) заместителя (директора, (уехавшего (в 

командировку))) – ((Ezamiyyətə gedən) direktorun) müavinini tələb etdilər; 2) 
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(заместителя директора), (уехавшего (в командировку)) − Direktorun ezamiyyətə 

gedən müavinini tələb etdilər [169, s.113; s.115]. 

A.V.Qladki “конституентная омонимия” termini ilə adlandırdığı üçüncü tipin 

isə həmcins üzvlər əsasında meydana çıxdığını qeyd edir, buraya “Пришли молодые 

учителя и врачи” cümləsini nümunə verir və bu cümlənin omonimliyini “молодые” 

sözünün bir halda hər iki həmcins üzvü (həm “учителя”, həm də “врачи” sözlərini), 

digər halda isə yalnız “учителя” sözünü təyin etməsi ilə əlaqələndirir [169, s.116]. 

Müəllif “Петров хорошо охарактеризовал Сидорова” tipli nümunələrə də 

toxunaraq bu kimi cümlələrdə meydana çıxan omonimliyi “семантико-

синтаксическая омонимия” termini ilə təqdim edir, bu cümlədəki omonimliyi 

“Petrov Sidorovu yaxşı tərəfdən xarakterizə etdi” və “Petrov Sidorovun 

xarakteristikasının öhdəsindən yaxşı gəldi” şəklində izah edir [169, s.125-126]. 

Y.V.Muravenko da öz tədqiqatında A.V.Qladkinin təsnifatına əsaslanır. Fərq 

yalnız ondadır ki, Y.V.Muravenko A.V.Qladkinin təsnifatında “семантико-

синтаксическая омонимия” termini ilə təqdim olunan omonimliyi “глубинно- 

синтаксическая омонимия” termini ilə adlandırır [217, s.157]. 

Y.Şkurko dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin 

mahiyyətini hərtərəfli şəkildə əks etdirmək üçün iki termindən istifadə edir: 

1.структурные омонимы (struktur omonimlər) – rus dilçiliyində bu məqsədlə 

“переразложение” terminindən istifadə olunduğunu qeyd edən Y.Şkurko həmin 

terminin dilçiliyin müxtəlif bölmələrində tətbiq olunması ilə əlaqədar olaraq 

anlaşılmazlıq yarada biləcəyini əsas tutaraq onu “структурные омонимы” termini ilə 

əvəz edir. Termin dəyişikliyi aparmaqda tədqiqatçının digər məqsədi ikinci terminin 

həmin dil hadisəsinin sintaktik səviyyəyə mənsubluğunu daha aydın göstərə bilməsi 

ilə bağlıdır; 2.синтаксические омонимы (sintaktik omonimlər) − rus dilçiliyində bu 

məqsədlə “вариативность” termininin istifadəsi məsələsinə toxunan Y.Şkurko həmin 

terminin istifadəsinin uğurlu seçim olmadığını qeyd edir və bunu terminin dilçilikdə 

başqa anlayışları da adlandırmaq üçün istifadə edilməsi ilə əlaqələndirir [250]. 

Y.Şkurko “синтаксическая омонимия” (sintaktik omonimlik) terminini bu 

şəkildə izah edir: “İkinci nümunə cümlənin sintaktik strukturu ilə məzmunu 
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arasındakı elə əlaqəni göstərir ki, müxtəlif dil təsəvvürlərinə obyektiv gerçəkliyin 

müxtəlif  hadisələri müvafiq gəlir” [250]. 

Y.Şkurko dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin həm 

cümlələri, həm də söz birləşmələrini əhatə etdiyini nəzərə alaraq sintaktik omonimləri 

iki yarımtipə ayırır. Söz birləşmələrinin omonimliyini “омонимы-номинативы” 

(nominativ omonimlər), cümlələrin omonimliyini isə “омонимы-предикативы” 

(predikativ omonimlər) terminləri ilə adlandırır [249, c.21, s.312; 250; 251, c.24, 

s.110]. 

Beşinci qrupa daxil olan tədqiqatçılar da birinci və dördüncü qrup tədqiqatçılar 

kimi “sintaktik omonimlik” termininin işlənməsinin tərəfdarı kimi çıxış edirlər, 

amma həmin qruplara daxil olan tədqiqatçılardan fərqli olaraq, bu terminin ifadə 

etdiyi anlayışın hüdudlarını düzgün müəyyənləşdirmirlər, bununla əlaqədar olaraq, 

termin də öz müəyyənliyini və dəqiqliyini itirmiş olur. Buraya R.A.Budaqov, 

D.S.Lotte, O.S.Axmanova kimi tədqiqatçıları daxil etmək olar. 

Omonimlərin leksik, morfoloji və sintaktik olmaqla üç tipinin mövcud olduğunu 

qeyd edən R.A.Budaqov mürəkkəb sözləri sintaktik omonim kimi izah edir: 

“Məsələn, müasir rus texniki terminologiyasında eyni ad daşıyan iki müxtəlif məfhum 

– газоход vardır. Газоход – buğ qazanının tüstü qazları çıxan hissəsidir. Belə əmələ 

gəlmişdir: qaz üçün yol, “qazyolu”. Lakin digər tərəfdən, газоход – qaz mühərriki ilə 

hərəkətə gətirilən qazgeneratorlu çay gəmisidir (пароход, теплоход kimi əmələ 

gətirilmişdir). Burada газоход “qazın köməyi ilə yeriyən” deməkdir. Deməli, bir cür 

adlanan iki газоход sözü mənalarına görə tamamilə başqa-başqa sözlərdir, yəni 

omonimdir. Lakin bu sözlərin mənaları müxtəlif olsa da (çünki bu mürəkkəb sözlərin 

daxilindəki ayrı-ayrı ünsürlərdən semantik istifadənin xarakteri müxtəlifdir (“qaz 

üçün yol” və “qazın köməyi ilə yerimək”)), ancaq zahiri quruluşu uyğun gələrək, 

omonimlər əmələ gətirmişdir” [32, s.30]. 

N.P.Kolesnikov “rus dilçiliyində bəzi hallarda “sintaktik omonimlik” termininin 

təyinatının düzgün müəyyənləşdirilməməsi” məsələsinə toxunaraq D.S.Lotte, 

O.S.Axmanova, F.A.Dreyzin, A.Q.Şepin kimi tədqiqatçıların adını çəkir [197, s.6-7]. 
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Müəllif “sintaktik omonimlik” termininin rus linqvistik terminologiyasına 1944-

cü ildə D.S.Lotte tərəfindən daxil edildiyini qeyd edir, buna baxmayaraq, terminin 

əhatə dairəsini düzgün müəyyənləşdirmədiyini vurğulayır. Bunun D.S.Lottenin 

həmin dil hadisəsinə nümunə verdiyi misallardan da aydın göründüyünə işarə edir: 

“Müxtəlif söz birləşmələrindən (1. Ход для газа – (qaz üçün yol – Ə.G.); 2. Ходить 

при помощи газа – (qaz vasitəsilə getmək – Ə.G.)) yaradılmış газоход tipli 

mürəkkəb sözləri o, sintaktik omonimlər adlandırmışdır (газоход I – yanma 

maddələrinin, qazların çəkilməsi üçün sobadakı kanal; газоход II – yanacaq kimi 

yanar qazdan istifadə edən mühərrikli çay gəmisi)” [197, s.6]. 

M.M.Musayev D.S.Lottenin sintaktik omonimliklə bağlı vermiş olduğu 

nümunələrə münasibət bildirərək yazır: “Qeyd etmək lazımdır ki, “газоход” sözü 

sintaktik yox, leksik omonimdir. Ona görə də o ya müstəqil leksik vahid, ya da 

mürəkkəb söz kimi izah olunmalıdır” [112, s.44]. 

O.S.Axmanova “Linqvistik terminlər lüğəti” adlı kitabında “omonim” terminini 

həm ayrıca olaraq söz, həm də bütün dil vahidlərini əhatə edən termin kimi izah edir 

[155, s.287]. Daha sonra “sintaktik omonim” termininin izahına keçir: “Омонимы 

синтаксические (Sintaktik omonimlər – Ə.G.) ing. syntactic homonyms. 1) Sintaktik 

məzmun (məna) uyuşmazlığı altında formal baxımdan uyğun gələn sintaktik 

modellər... 2) Törəmə omonimlər kimi” [155, s.287].  

Müəllif “törəmə omonim” terminini bu cür izah edir: “Омонимы 

производные” (омонимы синтаксические) (Törəmə omonimlər (sintaktik 

omonimlər) – Ə.G.) ing. derived homonyms. Omonimlikləri daxili quruluşlarındakı 

fərq əsasında meydana çıxan mürəkkəb və törəmə sözlər” [155, s.287]. 

Rus dilçiliyində “sintaktik omonimlik” termininə münasibətdə yuxarıda 

sadalanan beş qrupdan fərqli şəkildə düşünən altıncı qrup tədqiqatçıları da ayırmaq 

olar. Buraya A.V.Kostırkin, O.V.Draqoy, M.V.Yudina, O.V.Mitrenina, Ç.Yuypin 

kimi tədqiqatçıları daxil etmək olar. Onlar “sintaktik omonimlik” termininin 

işlənməsinin əleyhinə olmasalar da, bu terminlə yanaşı, “неоднозначность” 

(müxtəlifmənalılıq, çoxmənalılıq) və ən əsası, “синтаксическая неоднозначность” 

(sintaktik müxtəlifmənalılıq) terminlərini də paralel olaraq istifadə edirlər 
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(M.İ.Zadorojnı maşın tərcüməsi və mətnlərin avtomatik emalı sahələrində əldə 

olunan təcrübənin çoxmənalılıq və omonimliyin fərqləndirilməsinin 

əhəmiyyətsizliyini sübut etdiyini və bunun öz əksini terminologiyada tapdığını yazır: 

“polisemiya və omonimlik anlayışları geniş mənada omonimlik və ya sadəcə, 

müxtəlifmənalılıq anlayışı ilə əvəzləndi” [185, s.7]. M.P.Koçerqan isə 

“müxtəlifmənalılıq” termininin istifadəsini frazeologiyada və xüsusən də 

qrammatikada omonimlik və çoxmənalılığı müəyyən etməyin olduqca çətin olması 

ilə əlaqələndirir [200, s.54]). 

Müxtəlifmənalılığı təbii dilin fundamental xüsusiyyətlərindən biri hesab edən 

A.V.Kostırkin sintaktik müxtəlifmənalılığın onun bir şəkli olduğunu, bu dil 

hadisəsini adlandırmaq üçün “синтаксическая омонимия” (sintaktik omonimlik), 

“структурная неоднозначность” (struktur müxtəlifmənalılıq) terminlərindən 

istifadə olunduğunu qeyd edir. Müəllif “sintaktik müxtəlifmənalılıq” termininə bu 

şəkildə izah verir: “Əgər cümlə və söz birləşməsinə dil qaydaları üzrə birdən çox 

sintaktik struktur uyğun gələrsə, onlar sintaktik baxımdan müxtəlifmənalı 

adlandırılır. Belə strukturlar və müvafiq mənalar alternativli adlanır” [199]. 

O.V.Draqoy müxtəlifmənalılığın dilin bütün mənalı vahidlərini əhatə etdiyini 

yazır. Söz birləşməsi və cümlə səviyyəsində müxtəlifmənalılıq, çoxmənalılıq 

(polisemiya) və omonimlik məfhumlarının eyni mənanı ifadə etdiklərini və əksərən 

“sintaktik omonimlik” termini ilə adlandırıldıqlarını qeyd etsə də, bu terminin 

istifadəsinin doğru olub-olmaması haqqında fikir bildirmir. O.V.Draqoy 

“синтаксическая неоднозначность” (sintaktik müxtəlifmənalılıq) termininin 

mahiyyətini cümlə əsasında bu şəkildə izah edir: “Əgər biz onun üzvlərini müxtəlif 

cür ayıra və ya qrammatik baxımdan müxtəlif cür izah edə, həmçinin onlar 

arasındakı sintaktik əlaqələri müxtəlif cür şərh edə biləriksə, cümlə sintaktik 

baxımdan müxtəlifmənalı olur” [178, s.15]. 

“Müxtəlifmənalılığın mətndə eyni zamanda bir neçə müxtəlif mənaların 

mövcudluğunu nəzərdə tutduğunu” qeyd edən Ç.Yuypin isə leksik müxtəlifmənalılıq 

(лексическая неоднозначность) ilə sintaktik müxtəlifmənalılığı (неоднозначность 

синтаксическая) ayırır [256]. 
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M.V.Yudina “синтаксическая неоднозначность” (sintaktik müxtəlifmənalılıq) 

termini ilə adlandırdığı dil hadisəsini “языковая неоднозначность” (dil 

müxtəlifmənalılığı) termini ilə təqdim etdiyi dil hadisəsinin bir tipi kimi qeyd edərək 

yazır: “Sintaktik müxtəlifmənalılıq – bu, dil işarələrinin eyni ardıcıllığı əsasında bir 

neçə sintaktik struktur təşkil etmək imkanıdır” [253]. 

“Sintaktik ikimənalılıq” termini də dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən 

omonimlik hadisəsini ifadə etmək üçün istifadə olunur. O.S.Axmanova “Linqvistik 

terminlər lüğəti” adlı kitabında bu termini işlədir və müəllifin verdiyi şərhdən aydın 

olur ki, həmin termin mahiyyətcə “sintaktik omonimlik” termininə ekvivalentdir: 

“Синтаксическая двусмысленность (Sintaktik ikimənalılıq – Ə.G.) ing. syntactic 

ambivalence (ambiguity). Sintaktik quruluşun onun tərkib hissələrinin semantik-

sintaktik əlaqələrinin müxtəlif cür şərhinə yol verən xüsusiyyəti” [155, s.410].  

Y.Q.Sokolovanın “структурная вариантность” termini ilə izah etdiyi hadisə 

də əslində sintaktik omonimlikdir: “Struktur variantlıq – bəzi cümlə üzvünün cümlə 

strukturuna birdən artıq üsulla daxil ola bildiyi, daha doğrusu, birdən artıq potensial 

sahibə malik olduğu hadisədir” [234, s.56]. 

O.A.Lapteva isə bu dil hadisəsi ilə bağlı olaraq “текстовая омонимия” (mətn 

omonimliyi), “речевая омонимия” (nitq omonimliyi), “синтагматическая 

омонимия” (sintaqmatik omonimlik) kimi terminlərdən istifadə edir [204, s.11]. 

Göründüyü kimi, rus dilçiliyində omonimlik hadisəsinin dilin sintaktik 

səviyyəsində təzahür edən tipinin terminoloji müəyyənləşməsi ilə bağlı əsas çətinlik 

terminlərin çoxluğundadır. Buna baxmayaraq, “sintaktik omonimlik” termini öz 

işləkliyi və aktuallığı ilə seçilir. 

Uğurlu termin seçimi üçün onun mahiyyətini təşkil edən anlayış haqqında 

mövcud olan fikirləri ümumiləşdirmək və elmi baxımdan xüsusi əhəmiyyətə sahib 

olanlarını diqqət mərkəzinə çəkmək lazımdır, çünki “terminin mənası onun 

təyinatıdır. Əgər təyinat məlum deyilsə, termin də məlum deyildir” [95, s.12]. 

Anlayışın dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsi və konkret terminlə adlandırılması 

prosesində terminlərin nominativ və definitiv funksiyalarının xüsusi rolu nəzərə 
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alınmalıdır, çünki bu, terminologiya sahəsindəki adlandırma prosesinin mahiyyətini 

və özünəməxsus keyfiyyətlərini anlamağa yardım edir [130, s.35; 13, s.11]. 

Fikrimizcə, “sintaktik omonimlik” termini dilin sintaktik səviyyəsində təzahür 

edən omonimlik hadisəsinin mahiyyətini dolğun şəkildə ifadə etdiyi üçün bu 

baxımdan seçilmiş ən uğurlu termindir və istifadəsi məqsədəuyğundur. Bu terminin 

formalaşmasında M.Ş.Qasımovun terminlərin dəqiqliyini təmin etmək üçün 

müəyyənləşdirdiyi üç amil nəzərə alınır: “1) məfhumun bilavasitə termində əks 

olunacaq əlamətlərinin düzgün seçilməsi; 2) terminin yaradılması üçün lazım olan 

elementlərin düzgün seçilməsi; 3) həmin elementlərin ahəngdarlığı” [95, s.24]. 

“Sintaktik omonimlik” termini rus dilindən (“синтаксическая омонимия” 

termini əsasında) kalka üsulu ilə alınmış söz birləşməsi formasında olan termindir. 

Bu termin omonimlik hadisəsi ilə bağlı istifadə olunan yeganə belə termin deyil. 

Leksik omonim, morfoloji omonim, frazeoloji omonim, funksional omonim kimi 

terminlər də mövcuddur. Bu terminləri bir-birinə yaxınlaşdıran cəhət onların yalnız 

omonimlik hadisəsi ilə bağlı olması deyil, həm də tərtibatlarındakı oxşarlıqdır ki, bu, 

dilçilikdə normal hal kimi qiymətləndirilir [13, s.12; 28, s.33]. 

İ.Abdullayeva terminoloji birləşmələrə üstünlük verilməsini bu şəkildə izah edir: 

“Termin – söz birləşmələrinə o səbəbdən üstünlük verilir ki, onlar adlandırılan 

məfhumun vacib fərqləndirici əlamətlərini daha çox dolğunluqla əks etdirməyi 

bacarır” [149, s.24]. 

D.S.Lotte yazır ki, “məfhumun yaradılmasının və müəyyənləşməsinin əsasına 

onu digər məfhumlarla əlaqələndirən ümumi əlamətlərlə yanaşı, həmin məfhumu 

digərlərindən fərqləndirən, ona spesifiklik verən əlamətlər də qoyulmalıdır” [209, 

s.7]. “Sintaktik omonimlik” termini bu cəhəti özündə aydın şəkildə əks etdirir. Bu 

terminin yuxarıda sadalanan üstün cəhətlərini nəzərə alaraq bir daha qeyd edə bilərik 

ki, həmin terminin dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsini 

adlandırmaq üçün istifadə olunması münasibdir. 
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II FƏSİL 

SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN OMONİMLİYİ 

Ümumi qeydlər 

Söz birləşmələrinin omonimliyi dedikdə sintaktik səviyyənin vahidləri olan 

sərbəst söz birləşmələrinin omonimliyi nəzərdə tutulur. Dilçilikdə bəzən söz 

birləşməsi səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin tədqiqi zamanı sabit söz 

birləşmələrinin sərbəst söz birləşmələri ilə oxşarlığı məsələsi də buraya daxil edilir 

ki, bu da doğru deyildir. Çünki məna baxımından bir sözə ekvivalent olan sabit söz 

birləşmələri sintaktik səviyyənin deyil, frazeoloji səviyyənin vahidləridir. 

Söz birləşmələri səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsi dilin leksik 

səviyyəsində özünü büruzə verən omonimlik hadisəsindən öz mürəkkəbliyi, milliliyi 

(özünəməxsusluğu), çətin və məhdud təzahürü ilə fərqlənir. Bu dil hadisəsinin 

mürəkkəbliyi onun təzahür etdiyi dil vahidlərinin, yəni sərbəst söz birləşmələrinin 

(sözlərlə müqayisədə) mürəkkəb təbiətindən irəli gəlir. Sərbəst söz birləşmələri 

səviyyəsindəki omonimliyi tədqiq edərkən birinci növbədə bu dil vahidlərinin 

səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır, çünki yalnız bu zaman həmin dil 

hadisəsinin mahiyyətini tam şəkildə müəyyənləşdirmək və dildəki mövqeyini düzgün 

şəkildə qiymətləndirmək mümkün olar. Söz birləşmələrinin omonimliyinin tədqiqi 

zamanı aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilir: 

1) Söz birləşmələrinin dil sistemindəki mövqeyi (söz birləşməsinin sözə və 

cümləyə münasibəti) – bu, müvafiq olaraq, söz birləşmələri səviyyəsində 

təzahür edən omonimlik hadisəsinin leksik omonimlikdən və cümlələrin 

omonimliyindən fərqləndirilməsinə kömək edir; 

2) Söz birləşmələrinin semantikası (söz birləşmələrinin tərəflərinin semantikası, 

bu tərəflər arasındakı məna və qrammatik əlaqələr və bunların birgə 

fəaliyyətinin nəticəsi olan birləşmənin ümumi qrammatik mənası) – bu, söz 
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birləşmələri səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin yaranma 

mexanizminin düzgün izahına kömək edir; 

3) Söz birləşmələrinin nominativ funksiyası, informativ yükü və mənalarındakı 

motivləşmə − bu, söz birləşmələri səviyyəsindəki omonimlik hadisəsinin 

çətin və məhdud (leksik omonimliklə müqayisədə) təzahürünün səbəblərini 

müəyyənləşdirməyə, həmin dil hadisəsinin ünsiyyət prosesinə təsirini 

araşdırmağa kömək edir. 

Dilçilikdə söz birləşmələri ilə sözlərin dil sistemindəki mövqeyi və bu iki dil 

vahidinin bir-birinə münasibəti məsələsi araşdırılarkən birinci növbədə həmin dil 

vahidlərinin mənaları üzərində dayanılır. Söz birləşməsinin sözə nisbətən daha çox 

semantik konkretliyə malik olduğunu qeyd edən Y.Seyidov yazır: “Beləliklə, söz 

birləşməsində sözün mənası konkretləşir, dəqiqləşir. Söz birləşməsi daxilində sözdəki 

abstraksiya zəifləyir. Söz birləşməsində söz çoxmənalılıqdan, omonimlikdən məhrum 

olur və tək mənasında çıxış edir” [133, s.46]. 

Buna görə də söz birləşmələri bəzən “sözlərin genişlənmə, dəqiqləşmə modeli” 

kimi qiymətləndirilir [90, s.39]. Məhz söz birləşmələrinin sözlərdəki omonimliyi ləğv 

etməyə şərait yaradan kontekst kimi çıxış etməsinin nəticəsidir ki, bəzən dilçilərə 

həmin dil vahidlərinin özlərinin omonim ola bilməsi məntiqsiz görünür. 

Bəzən sözlərin söz birləşmələri daxilində ləğv oluna bilməyən omonimliyinə və 

çoxmənalılığına təsadüf etmək mümkün olur, yəni bu cür sözlər söz birləşməsinin 

tərəfləri kimi də leksik müəyyənlik qazana bilmir. Bu zaman onların izahı üçün daha 

geniş kontekstə, yəni cümləyə və hətta mətnin müəyyən bir hissəsinə müraciət 

olunmasına ehtiyac yaranır. Məsələn, “sifətin çoxmənalılığı və kontekst” məsələsinə 

toxunan K.Rzayeva “qara kağız” birləşməsinin mənasının açılması məsələsinə 

toxunaraq yazır: “Bu cür birləşmələrin tərkibindəki sifətin mənasını bəzən müəyyən 

bir cümlə içərisində müəyyənləşdirmək olur, məsələn: Barıt qoxulu məktubu qara 

kağız əvəz etdi cümləsində qara sifəti ölümlə əlaqədar mənada reallaşmışdır. Lakin 

həmişə belə olmur. Bəzən mücərrəd anlayış ifadə edən belə söz birləşməsinin 

mənasını bütöv bir cümlə içərisində də müəyyən etmək olmur. Məs.: Yaqut qara kağız 

aldı cümləsində hansı qara kağızdan bəhs olunduğu aydın deyildir” [129, s.75]. 
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Ə.Məmmədxanlının “Babək” romanından götürdüyümüz “şam bazarı” 

birləşməsinə nəzər yetirək. Bu birləşmənin birinci tərəfi, yəni “şam” sözü omonimdir. 

Romanda həmin söz birləşməsi iki cümlədə işlənmişdir ki, bunlardan birincisində 

(qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə) baş cümlə vasitəsilə verilən 

informasiya nəticəsində həmin birləşmədəki “şam” sözünün “işıqlandırma vasitəsi” 

mənasında işlənməsi və birləşmənin də “şam satılan bazar” mənasını verməsi asan 

şəkildə aydınlaşır. Halbuki bu birləşmənin “gecə vaxtı fəaliyyət göstərən bazar” 

mənasında işləndiyini də düşünmək olar: Amma elə ki axşam olurdu, hava qaralırdı, 

nalbənd dükanları bağlanırdı, bir müddət boş qalan bu dərbənd sonra yavaş-yavaş 

izdihamla dolub daşaraq şam satılan və şamlarla işıqlanan bir bazar meydanına 

çevrilirdi ki, bu şam bazarı şəhərin yəhudilər məhəlləsindəki meyxanələr kimi gecə 

yarısından çox sonraya qədər açıq olurdu [105, s.298]. 

İkinci cümlədə isə həmin birləşmənin hansı mənada işləndiyini müəyyən etmək 

üçün daha geniş kontekstə müraciət etmək lazım gəlir. Əgər yalnız tərkibində “şam 

bazarı” olan cümlədən əvvəlki cümləyə baxsaq, bizdə belə bir təsəvvür yaranar ki, 

bazar gecə düşən kimi fəaliyyətə başlayır. Halbuki həmin söz birləşməsi burada da 

“şam satılan bazar” mənasında işlənmişdir: İndi isə hava qaraldıqca qaralırdı. 

Şəhərin şam bazarı izdihamla dolmağa başlamışdı [105, s.305]. 

Aşağıda buna bənzər bəzi nümunələri qeyd etməyi zəruri hesab etdik: 1) Rəşidin 

yaxşılığı [50, c.2, s.101]: 1.Rəşidin yaxşı adam olması (əsas); 2.Rəşidin etdiyi 

yaxşılıq; 2) Əli kişinin qurğusu [49, c.2, s.171]: 1.qurğu – hiylə, kələk (əsas); 2.qurğu 

– texniki avadanlıq; 3) bizim Zinyət Şəkərək qızının nişanı [120, s.216]: 1.deputat 

nişanı (əsas); 2.xeyir işi; 4) məşhur alim arvadının yaxşılığı [26, s.252]: 1.etdiyi 

yaxşılıq (əsas); 2.yaxşı adam olması; 5) müdirin sağ əli [18, s.58]: 1.müdirə yardım 

edən şəxs (məcazi mənada – əsas); 2.həqiqi mənada; 6) professorun kamerası [110, 

s.422]: 1.məhbus kamerası (əsas); 2.çəkiliş kamerası; 7) maraqlı şəxslər [bsu.edu.az]: 

1.maraqlanan şəxslər (əsas); 2.qeyri-adi insanlar. 

Tərkibində omonim və ya çoxmənalı sözlər olan bu cür birləşmələr omonim söz 

birləşmələri kimi izah oluna bilməz, çünki “sintaktik omonimlik zamanı söz 

birləşmələrinin və cümlələrin mənalarındakı fərq onların tərkibinə daxil olan sözlərin 
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leksik omonimliyi ilə bağlı olmur” [197, s.7; 196, s.18; 217, s.153; 201, s.126; 178, 

s.15]. 

Omonim sərbəst söz birləşmələri eyni leksik tərkib əsasında formalaşan 

birləşmələrdir. Tərkibində omonim sözlər olan birləşmələr isə eyni leksik tərkibli 

birləşmələr hesab oluna bilməz, çünki omonim sözlərin özü ayrı-ayrı leksik 

vahidlərdir. Tərkibində çoxmənalı sözlər olan söz birləşmələrində isə yalnız 

çoxmənalı söz əsasında meydana çıxan həqiqi və məcazi mənalardan bəhs etmək 

mümkündür ki, bu da sintaktik omonimliyə aid deyil.  

Bəzən söz birləşmələrində sırf təsadüfi forma uyğunluğuna əsaslanan 

ikimənalılıq da özünü göstərə bilir, amma bu hal da sintaktik omonimlik hesab oluna 

bilməz: 1) ata məhəbbəti [127, s.236]: 1.(onun) at-a məhəbbəti (əsas); 2.atanın 

bəslədiyi məhəbbət; 2) qarın dərdi [53, s.219]: 1.qarın-ın dərdi (əsas); 2.qar-ın dərdi; 

3) gələcəyinə böyük inam bəslədiyi bu cəsur adam [1, s.26]: 1.gələcək (zaman kəsiyi 

– əsas); 2.gəlmək (feil). 

Tərkibində həm leksik, həm də onomastik vahid kimi anlaşıla bilən sözlərin 

işləndiyi bəzi söz birləşmələrinin mənasında meydana çıxan təsadüfi ikimənalılıq da 

sintaktik omonimlik kimi şərh oluna bilməz, çünki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 

omonim sərbəst söz birləşmələri leksik tərkib etibarilə eyni vahidlərdən təşkil 

olunmalıdır: 1) gündüzün cinayətləri [111, s.172]: 1.gündüz vaxtının cinayətləri 

(əsas); 2.Gündüz (şəxs adı); 2) Qoca kişi [139, c.2, s.197]: 1.Qoca (şəxs adı – əsas); 

2.qoca (fiziki əlamət); 3) Qəhrəmanın anası [50, c.2, s.249]: 1.Qəhrəman (şəxs adı – 

əsas); 2.qəhrəman – igid, mərd insan; 4) Bülbül həsrəti [93, s.59]: 1.müğənni Bülbül 

(əsas); 2.quş adı kimi; 5) Qoca kişi [46, s.312]: 1.qoca (fiziki əlamət – əsas); 2.Qoca 

(şəxs adı); 6) qəhrəmanın şəkilləri [53, s.261]: 1.Sovet İttifaqı Qəhrəmanının şəkilləri 

(əsas); 2.Qəhrəman (şəxs adı). 

II növ təyini söz birləşmələri ilə təktərəfli daxili təyinli III növ təyini söz 

birləşmələrinin quruluş etibarilə uyğunluğu da bu baxımdan maraq doğurur. Bu hal 

cümlə (və ya mətn) daxilində deyil, yalnız cümlədən (və ya mətndən) kənarda özünü 

büruzə verir və təsadüfi səciyyə daşıyır. Birləşmələrin bu təsadüfi quruluş eyniliyi 

sintaktik omonimlik kimi qəbul oluna bilməz: 
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1) Təktərəfli daxili təyinli III növ təyini söz birləşməsi olub, cümlədən 

(mətndən) kənarda II növ təyini söz birləşməsi kimi də qəbul oluna bilən 

birləşmələrin təsadüfi quruluş eyniliyi: 1) qatil qızı [124, c.1, s.149]: 1.(onun) qatil 

olan qızı (əsas); 2.qatil(in) qızı; 2) şair qardaşı [75, c.1, s.128]: 1.(onun) şair olan 

qardaşı (əsas); 2.şair(in) qardaşı; 3) rəhbər atası [142, c.2, s.272]: 1.(onun) rəhbər 

olan atası (əsas); 2.rəhbər(in) atası; 

2) II növ təyini söz birləşməsi olub, cümlədən (mətndən) kənarda təktərəfli 

daxili təyinli III növ təyini söz birləşməsi kimi də qəbul oluna bilən birləşmələrin 

təsadüfi quruluş eyniliyi: 1) müəllim oğlu [75, c.1, s.347]: 1.müəllim(in) oğlu; 

2.(onun) müəllim oğlu; 2) dərzi qızı [66, s.163]: 1.dərzi(nin) qızı (əsas); 2.(onun) 

dərzi olan qızı; 3) şəhid atası [53, s.60]: 1.şəhid(in) atası (əsas); 2.(onun) şəhid olan 

atası. 

Söz birləşmələri səviyyəsindəki omonimlik hadisəsi yalnız məhdud təzahürü və 

mürəkkəb yaranma mexanizmi ilə seçilmir. Bu dil hadisəsinin aşkarlanması da 

mürəkkəb prosesdir. Söz birləşmələrinin omonimliyini müşahidə etmək və 

aşkarlamaq ona görə çətindir ki, sözlərdən fərqli olaraq, söz birləşmələri nitqdə 

müəyyən bir an üçün mövcud olur və onlardakı omonimlik də ani xarakter daşıyır. 

Sərbəst söz birləşmələrinin keçici xarakter daşıdığını, onların əmələ gəlməsində qəlib 

rolu oynayan daimi qrammatik modellərin mövcudluğunu qeyd edən Y.Seyidov 

yazır: “O, ifadə olunan müəyyən konkret bir fikirlə, məfhumla bağlı olaraq, danışan 

və ya yazan tərəfindən düzəldilir və bununla da onun fəaliyyəti bitir. Dildə sözlərin 

özləri real şəkildə mövcud olduğu halda, söz birləşmələrinin modelləri, yaranma 

qaydaları mövcud olur və yalnız bu cəhət, əsasən, daimi xarakter daşıyır” [133, 

s.47]. 

Deməli, söz birləşmələrinin özlərinin deyil, quruluş modellərinin 

omonimliyindən danışmaq daha düzgün olar. Omonim sözlərdən fərqli olaraq, 

omonim sərbəst söz birləşmələrinin konkret sayını da vermək mümkün olmur, çünki 

“sərbəst birləşmələrin miqdarı heç bir hesaba sığmır” [143, s.66]. 
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Sərbəst söz birləşmələrinin omonimliyi cümlə daxilində asanlıqla ləğv oluna 

bildiyindən ünsiyyət prosesinə mane olmur, buna görə də kommunikativ baxımdan 

mənfi hal kimi qiymətləndirilə bilməz. 

Sərbəst söz birləşmələrinin omonimliyi iki hissəyə ayrılır: 

1.İsmi birləşmələrin omonimliyi (Bildiyimiz kimi, ismi birləşmələr iki qrupa 

ayrılır: 1) təyini söz birləşmələri; 2) təyini söz birləşmələrinə daxil olmayan ismi 

birləşmələr. Dissertasiyada yalnız təyini söz birləşmələrinin omonimliyindən bəhs 

olunur. Müasir Azərbaycan dilinin materialları üzərində aparılan tədqiqatlar zamanı 

ikinci qrupa daxil olan ismi birləşmələrin omonimliyi faktına rast gəlinməmişdir. Bu 

isə həmin birləşmələrin dilimizdə azlıq təşkil etməsi və birinci qrup ismi birləşmələr 

qədər zəngin təzahür imkanlarına malik olmaması ilə izah oluna bilər); 

2.Feili birləşmələrin omonimliyi. 

2.1. İsmi birləşmələrin omonimliyi 

Təyini söz birləşmələrinin omonimliyi ismi birləşmələrin məna və morfoloji 

əlamətlərinə əsaslanan ənənəvi təsnifinə müvafiq olaraq üç hissəyə ayrılır: 

1. I növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi; 

2. II növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi; 

3. III növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi. 

Sintaktik omonimlik hadisəsinin söz birləşmələri səviyyəsində tədqiqi zamanı 

həmin dil vahidlərinin semantik tərəfi (formal-qrammatik tərəfi ilə qarşılıqlı əlaqədə) 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır, yalnız bu halda sintaktik omonimlik hadisəsinin 

yaranma mexanizminin düzgün izahını vermək olar: “Söz birləşmələri sözlərin məna 

və qrammatik cəhətdən əlaqələnməsindən əmələ gəldiyinə görə birləşmələrin 

komponentlərinin münasibətindən bəhs edərkən hər iki cəhəti nəzərə almaq lazımdır. 

Bunlardan biri söz birləşmələrinin daxili mahiyyətini, ikincisi isə xarici-formal 

cəhətini təşkil edir” [133, s.83]. 

Söz birləşmələrinin mənası onun tərkibinə daxil olan sözlərin semantikası və 

qrammatik keyfiyyətləri üzərində qurulsa da, daha geniş əhatə dairəsinə malik olur, 

yəni buraya həmin sözlərin mənalarının bir-biri ilə əlaqə və münasibətindən meydana 
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çıxan məna da daxil olur, deməli, söz birləşməsinin mənası həm də məna əlaqələri ilə 

sintaktik əlaqələr əsasında meydana çıxır [117, s.93; 108, s.325; 5, s.27; 133, s.84-86; 

184, s.5; 248, s.16; 226, s.92; 183, s.16; 233, s.38; 150, s.15]. 

Sərbəst söz birləşmələrinin omonimliyi onların tərkib hissələrinin leksik 

mənalarının omonimliyi olmayıb, struktur-semantik bütövlüyə malik olan bu 

sintaktik konstruksiyaların özlərinin ifadə etdiyi mənanın omonimliyidir [58, s.49]. 

Bu omonimliyin mürəkkəb təbiətə malik olması söz birləşmələrinin əşyaları, 

hadisələri təcrid olunmuş şəkildə deyil, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və münasibətdə 

ifadə etməsi ilə bağlıdır. Deməli, sərbəst söz birləşmələrinin omonimliyi bu məna və 

qrammatik əlaqələrin vəhdətdə yaratmış olduqları omonimlikdir. 

Burada sərbəst söz birləşmələrinin semantikasındakı güclü motivləşməni də 

nəzərə almaq lazım gəlir. Sərbəst söz birləşmələrində omonimlik hadisəsinin məhdud 

şəkildə təzahür etməsi məhz bu güclü motivləşmə ilə bağlıdır. Bu motivləşmə isə 

tərəflərin qarşılıqlı əlaqəsi zəminində meydana çıxır: “Sözlər arasında əlaqə 

birləşmələrin əsas komponentinin mənasının dəqiqləşməsinə, konkretləşməsinə, 

daralmasına, sözün ifadə etdiyi məfhuma konkret olaraq hansı baxımdan 

yanaşıldığını başa düşməyə imkan verir” [90, s.36]. 

Təyini söz birləşmələrinin omonimliyi ilə bağlı Azərbaycan dili materiallarının 

tədqiqi göstərir ki, III növ təyini söz birləşmələrindən fərqli olaraq, I və II növ təyini 

söz birləşmələrində omonimlik hadisəsi özünü məhdud şəkildə büruzə verir. I və II 

növ təyini söz birləşmələri mürəkkəb sözə doğru inkişafa meyillidir [117, s.36; 5, 

s.43; 133, s.181; s.193]. Buna səbəb kimi həmin birləşmələrin (xüsusən II növ təyini 

söz birləşmələrinin) tərəfləri arasındakı əlaqənin möhkəmliyi göstərilir [90, s.49]. 

Hətta bəzi əsərlərdə birləşmələrin bu cəhəti nəzərə alınaraq onları “lüğəti” və 

“sintaktik” olmaqla iki yerə ayırırlar. Burada təyin edən sözün əşyaya aid daimi 

əlamət bildirməsi və təyin olunan sözlə birgə yeni anlayış yaratması əsas amil kimi 

qeyd olunur [116, c.3, s.92-94]. Bildiyimiz kimi, sözlər quruluşca mürəkkəbləşdikcə 

onların mənasındakı motivləşmə güclənir və nəticədə həmin vahidlərin omonim olma 

ehtimalı azalır. Buna görə də mürəkkəb sözlərdə omonimlik nadir görünən haldır. 

Fikrimizcə, bu cəhət həmin birləşmələrdə omonimlik hadisəsini zəiflədən amil kimi 
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çıxış edir. Məhz buna görə də onlar başlıca xüsusiyyəti təkmənalılıq olan terminlərin 

yaranmasında da fəal şəkildə iştirak edə bilir. I və II növ təyini söz birləşmələrinin 

omonimliyinin məhdudluğu onların tədqiq olunmasının əhəmiyyətini azaltmır, çünki 

söz birləşmələri səviyyəsindəki omonimlik hadisəsinin hərtərəfli tədqiqi üçün onun 

dildə sıx və ya nadir hallarda mövcudluğundan asılı olmayaraq, bütün təzahür 

imkanları nəzərdən keçirilməlidir. 

2.1.1. I növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi 

I növ təyini söz birləşmələrində omonimlik hadisəsinin meydana çıxmasında 

yanaşma əlaqəsinin rolunu qeyd etmək lazımdır. Yanaşma əlaqəsi omonimlik 

hadisəsinin meydana çıxmasında o zaman fəal olur ki, birləşmədəki sözlərin sayı 

ikidən çox olsun. Bu zaman birinci tərəf daha fəal iştirak edir. Birinci tərəf kimi çıxış 

edən sözlər əsas tərəflə ya birbaşa, ya da birinci tərəf kimi çıxış edən digər qonşu 

sözlər vasitəsilə (əsas tərəfi deyil, məhz birinci tərəfə daxil olan həmin sözləri təyin 

edərək) əlaqələnir. Bu hal dildə özünü məhdud şəkildə büruzə verir, çünki “yanaşma 

əlaqəsi ilə yaradılmış təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi bəzən bir neçə sözdən 

ibarət ola bilir, lakin bu sözlərin hamısı birlikdə yenə də ikinci tərəfdən asılı bir 

vəziyyətdə olur; onu təyin etməyə xidmət edir” [114, s.72]. 

Omonim I növ təyini söz birləşmələrini belə qruplaşdırmaq olar: 

1.Tərkibində bir sadə, düzəltmə və ya mürəkkəb quruluşlu sifət, –lı4 şəkilçili 

düzəltmə sifət və isim işlənən I növ təyini söz birləşmələrindəki omonimlik. 

Fikrimizcə, bu cür birləşmələrdə omonimliyə –lı4 şəkilçili düzəltmə sifətlər səbəb 

olur. Həmin sifətlərin köklərinin isim olması onların özlərindən əvvəl gələn və sırf 

təyin funksiyasını icra edən sifətlərlə müxtəlif şəkildə əlaqələnməsinə şərait yaradır. 

Belə birləşmələrin struktur sxemini iki şəkildə vermək olar:  

                                          

a) sifət + –lı4 şəkilçili düzəltmə sifət + isim 

 

                                     

b)  sifət + –lı4 şəkilçili düzəltmə sifət + isim 
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Buraya aşağıdakı nümunələri daxil etmək olar: 1) balaca hasarlı həyətlər [111, 

s.187]: 1.balaca→hasar(lı) – əsas; 2.balaca→həyətlər; 2) qırmızı güllü xurcun [51, 

c.3, s.265]: 1.qırmızı→gül(lü) – əsas; 2.qırmızı→xurcun; 3) iri güllü süfrə [121, 

s.79]: 1.iri→süfrə (əsas); 2.iri→gül(lü); 4) ala-bəzək maqnitofonlu maşınlar [135, 

s.288]: 1.ala-bəzək→maşınlar (əsas); 2.ala-bəzək→maqnitofon(lu); 5) al-yaşıl 

işləməli süfrələr [26, s.222]: 1.al-yaşıl→işləmə(li) – əsas; 2.al-yaşıl→süfrə. 

Bu birləşmələrin tərkibində –dakı2 şəkilçili sifətlər də işlənə bilər. Onu da qeyd 

edək ki, həmin sifətlər omonimliyin meydana çıxmasında heç bir həlledici rol 

oynamır, məsələn: 1) küncdəki böyük kəfgirli saat [138, c.1, s.184]: 1.böyük→kəfgir 

(fikrimizcə, əsas); 2.böyük→saat; 2) küncdəki iri kəfgirli saat [138, c.1, s.269]: 

1.iri→kəfgir (fikrimizcə, əsas); 2.iri→saat.  

2.Tərkibində miqdar sayı, –lı4 şəkilçili düzəltmə sifət və isim işlənən I növ təyini 

söz birləşmələrindəki omonimlik. Bu birləşmələrdə omonimliyə təsadüf olunması, 

fikrimizcə, –lı4 şəkilçili düzəltmə sifətlərlə yanaşı, sayın (sifətlə müqayisədə) əsas 

tərəfə zəif yanaşması ilə də izah oluna bilər: “Asılı söz əsas tərəfdən uzaqlaşdıqca 

tam yanaşma qalır, lakin əlaqə zəifləyir. Asılı tərəflərin düzülüşü onların nitq 

hissələri ilə ifadəsinə əsaslanır: əsas tərəfə daha yaxında əsli və ya düzəltmə sifətlər, 

ondan o tərəfə saylar, əvəzliklər və ismi sifətlər yerləşir” [90, s.15]. 

Belə birləşmələrin struktur sxemini iki şəkildə vermək olar:  

                                            

a) miqdar sayı + –lı4 şəkilçili düzəltmə sifət + isim 

 

                                          

b) miqdar sayı + –lı4 şəkilçili düzəltmə sifət + isim (Bu halda sanki birləşmədə 

əvvəl numerativ söz olmuş, amma sonra düşmüşdür). 

Buraya aşağıdakı nümunələri daxil etmək olar: 1) yeddi imzalı hökm [75, c.1, 

s.242]: 1.üzərində 7 ədəd imza olan hökm (əsas); 2.7 ədəd imzalı hökm; 2) yeddi 

rəngli tül [75, c.1, s.169]: 1.yeddi→tül (fikrimizcə, əsas); 2.üzərində yeddi rəng olan 

tül; 3) 40 yaşlı şəxs [80, s.147]: 1.40 yaşı olan şəxs (əsas); 2.40 nəfər yaşlı şəxs; 4) 

yüz yaşlı kişi [66, s.179]: 1.100 yaşı olan kişi (əsas); 2.100 nəfər yaşlı kişi; 5) üç 
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imzalı xasiyyətnamə [18, s.147]: 1.üzərində üç imza olan xasiyyətnamə (fikrimizcə, 

əsas); 2.üç ədəd imzalı xasiyyətnamə; 6) 37 yaşlı qadın [ATV – 30.01.13]: 1.37 yaşı 

olan qadın (əsas); 2.37 nəfər yaşlı qadın. 

Aşağıdakı birləşmələr də bu baxımdan maraq doğurur: 1) On yaşlı azərbaycanlı 

Hollivud filmində [www.azadliq.info] (İzah: Azərbaycan əsilli 10 yaşlı Samir 

Səmədov qısametrajlı “Şah və mat” adlı Hollivud filmində baş rolda oynayıb): 1.on 

yaşı olan (əsas); 2.10 nəfər yaşlı; 2) otuz doqquz yaşlı amerikalı professor [66, s.193]: 

1.39 yaşı olan professor (əsas); 2.39 nəfər yaşlı professor. 

Bu cür birləşmələrin tərkibində işarə əvəzlikləri də işlənə bilər, amma həmin 

əvəzliklər birləşmənin omonimliyində heç bir əhəmiyyətli rol oynamır, məsələn: bu 

on beş yaşlı sərkərdə [92, c.2, s.268]: 1.15 yaşı olan sərkərdə (əsas); 2.15 nəfər yaşlı 

sərkərdə. 

Bu cür birləşmələrin tərkibində feili sifət tərkibləri də işlənə bilər. Həmin 

tərkiblər də omonimliyin yaranmasında heç bir fəallıq göstərmir, məsələn: Yaxın 

günlərəcən əyalət şəhərciyində ticarətlə məşğul olan bu otuz beş yaşlı alverçi [110, 

s.363]: 1.35 yaşı olan alverçi (əsas); 2.35 nəfər yaşlı alverçi. 

3.Daha mürəkkəb quruluşu olan I növ təyini söz birləşmələrində sintaktik 

omonimliyin yaranması üçün daha əlverişli şərait mövcud olur, çünki bu cür söz 

birləşmələrində komponentlərin çoxluğu onların bir-biri ilə müxtəlifşəkilli əlaqələrlə 

bağlanmasına şərait yaradır. Bu birləşmələrin birinci tərəfi əksərən ətrafına çoxlu 

sayda söz toplayan feili sifətlərlə ifadə olunur. Həmin feili sifətlər omonimliyin 

meydana çıxmasında mühüm rol oynayır (bu cür söz birləşmələrinin omonimliyinin 

meydana çıxmasında həmin söz birləşmələrinin ikinci tərəfi ilə müqayisədə feili sifət 

tərkibləri ilə ifadə olunan birinci tərəfinin nümayiş etdirdiyi fəallığı nəzərə alaraq, 

onlardan feili birləşmələrin omonimliyi məsələsi ilə əlaqəli şəkildə bəhs etməyi daha 

münasib hesab edirik), məsələn: 1) Beləliklə, bir zaman qılıncından öpdüyü vəliəhdin 

ibadət otağında – müqəddəs mehrab qabağında tutduğu bədnam iş şeyxi 

teymurilərdən döndərmək əvəzinə, onun Əmir Teymura etiqadının daha da 

möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdu [75, c.1, s.113]: 1.vəliəhdin tutduğu iş (əsas); 

2.kiminsə vəliəhdin otağında tutduğu iş; 2) Dağıdıram, çünki bu diyarda hürufi ocağı 
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olmayan yer qalmayıb [75, c.1, s.238]: 1.Hürufi ocağının mövcud olmadığı yer 

qalmayıb (fikrimizcə, əsas); 2.Hürufi ocağına çevrilməyən yer qalmayıb. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan dili I növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi 

haqqında zəngin material vermir. 

2.1.2. II növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi 

I növ təyini söz birləşmələrindən fərqli olaraq, II növ təyini söz birləşmələrində 

omonimlik hadisəsinin meydana çıxmasında bu birləşmələrin ikinci, yəni əsas tərəfi 

daha çox fəaldır. İkinci tərəfin fəallığı isə onun ifadə olunduğu sözün semantikası və 

bu semantikanın birləşmənin tərəfləri arasında müxtəlifməzmunlu məna və 

qrammatik əlaqələrin formalaşmasına təsir etməsi ilə sıx şəkildə bağlıdır. Dilimizdə 

II növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfi kimi işlənən elə sözlər vardır ki, həmin 

sözlərin semantikasının təsiri ilə birləşmənin birinci tərəfi bəzən aktiv mövqedə 

dayanaraq subyekt, bəzən isə passiv mövqedə çıxış edərək obyekt kimi müəyyənlik 

qazanır. Deməli, birləşmənin ikinci tərəfinin semantikası birinci tərəfin qrammatik 

mövqeyinin fərqliliyinə şərait yaradır, bu da öz növbəsində iki tərəf arasındakı məna 

və qrammatik əlaqələrin müxtəlif şəkildə müəyyənləşməsinə və bütövlükdə 

birləşmənin omonimlik qazanmasına səbəb olur. 

Dilimizdə əsas tərəfi “məhəbbət” mücərrəd ismi ilə ifadə olunan ismi 

birləşmələrdə omonimlik hadisəsi özünü daha çox büruzə verir. Bu cür söz 

birləşmələri sanki birində adlıq hal, digərində isə yönlük halda olan sözün işləndiyi 

iki müxtəlifməzmunlu konstruksiyanın ortaq transformu kimi çıxış edir, məsələn: 

Oğul məhəbbəti − a) Birinci tərəf aktivdir, məhəbbət bəsləyən tərəfi göstərir: − Sənə 

nə olub, ay ana? – dedi. Oğul məhəbbəti və ailə istiliyi ilə deyilən bu sözə Sona qəti 

cavab verdi [111, s.225]; b) Birinci tərəf aktiv deyil və məhəbbət bəslənilən tərəfi 

göstərir: Onu ağlamağa məcbur eləyən oğul məhəbbəti hissi dəyişdi, onun ürəyi yenə 

də daşa döndü. Oğlu Süleyman da bir azdan onun taxtına göz dikəcək, atasının 

ölümünü arzulayacaq [92, c.2, s.278]. 

Dilimizdə əsas tərəfi “sevgi” mücərrəd ismi ilə ifadə olunan ismi birləşmələrdə  

müşahidə olunan omonimlik də eyni şəkildə izah olunmalıdır, məsələn: Ana sevgisi − 
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a) Birinci tərəf aktivdir, məhəbbət bəsləyən tərəfi göstərir: Ana sevgisinə varmı bir 

əvəz? / Ana sevgisinə körpə həsrəti / Kim deyir ən böyük bir həsrət deyil! [142, c.2, 

s.247]; b) Birinci tərəf aktiv deyil və məhəbbət bəslənilən tərəfi göstərir: Çünki ana 

sevgisi bütün xalqlar üçün ən köklü duyğu olsa da, Qafqaz xalqları arasında bir 

sitayiş dərəcəsinə çatıb [127, s.318]. 

Dilimizdə əsas tərəfi “söhbət” mücərrəd ismi ilə ifadə olunan ismi birləşmələrdə 

də omonimlik hadisəsi müşahidə olunur. Buna səbəb “söhbət” isminin eyni zamanda 

həm subyekt (kim söhbət edir?), həm də obyekt (kimin haqqında söhbət gedir?) tələb 

etməsidir, məsələn: arvad-uşaq söhbəti − a) arvad-uşağın etdiyi söhbət: Mərcan 

xanım. ... Hərənin bir dərdi olar, sən axır niyə bizə baxırsan və çörəyini yarımçıq 

qoyub arvad-uşaq söhbətinə qarışırsan [106, c.1, s.560]; b) ər-arvad və uşaq 

haqqında söhbət: 1) Sonra Zaur dedi ki, yenə ər-arvad, uşaq söhbəti salma, içirəm 

sənin sağlığına [18, s.84]; 2) Mərcan xala bizə gələndə bibim də sevinirdi. Yenə onlar 

“ər-arvad” söhbəti eləyirdilər [120, s.43]. 

Birləşmənin birinci tərəfi məkan anlayışı bildirən isimlərlə ifadə olunduqda 

söhbət ya həmin məkanla bağlı olur, ya da həmin məkanda gedir: Ev söhbəti – a) ev 

ilə bağlı söhbət:− Təzə eviniz necədir? − deyə soruşdu. Hər halda ev söhbəti nisbətən 

təzə idi, qulağı yağır eləməmişdi [18, s.116]; b) evdə edilən söhbət: Bu oyunun şöləsi 

bütün idarə və ev söhbətlərinin, işin və məişətin üstünə çökmüşdü [18, s.38]. 

İkinci tərəfi “dərd” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdə də omonimlik müşahidə 

olunur. Bu söz birləşmələrinin omonimliyi “dərd” sözünün eyni zamanda həm 

subyekt (kim dərd çəkir?), həm də obyekt (kimin dərdi çəkilir?) tələb etməsi 

nəticəsində meydana çıxır, məsələn: ata dərdi – a) Birinci tərəf aktiv olub, dərd 

çəkəni göstərir: Şamonun ölümü Süleyman müəllim üçün amansız mənəvi zərbə, 

sağalmaz ata dərdi idi [3, s.253]; b) İkinci halda birləşmə “kiməsə görə dərd 

çəkmək” mənasını ifadə edir: Ata-ana dərdi, qardaş-bacı fikri çəkməkdən macal 

tapmışammı ki, öz dərdimi çəkəm, öz qayğıma qalam [49, c.2, s.246]. 

İkinci tərəfi “kədər”, “qəm” sözləri ilə ifadə olunan söz birləşmələrinin 

omonimliyi də eyni şəkildə meydana çıxır: 1) – Bilmirəm... düşmüşdü saçlarına dən... 

/ Dolaşır sualla cavab başımda. / Ana kədərini yaşmıdır ölçən? / Ana itirmişəm ana 
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yaşında... [19, c.1, s.52]: 1.anaya görə kədərlənmək (əsas); 2.ananın kədərlənməsi; 2) 

Yarama köz basdı bu söz də mənim, / Qopdu ürəyimdən yanıqlı nida: / Ana qəlbinə 

bax! Övlad qəmini / Görmək istəməyib son anında da [19, c.1, s.51]: 1.övladın 

çəkdiyi qəm (əsas); 2.övladın valideynlərinə gətirdiyi qəm. 

İkinci tərəfi “pay” sözü ilə ifadə olunan ismi birləşmələrdə də omonimliklə 

qarşılaşmaq mümkündür. Buna səbəb “pay”  isminin eyni anda həm subyekt (kim pay 

verir?), həm də obyekt (kimə verilən pay? və ya kimdən ibarət olan pay?) tələb 

etməsidir, məsələn: Oğul payı − a) Birinci tərəf aktivdir, pay verən tərəf kimi çıxış 

edir: Qabaqlarda, adi tələbə vaxtlarında üç-dörd aydan bir kəndə yön salanda 

Şahsənəmə oğul payı gətirməyi unutmazdı [26, s.381]; b) Birinci tərəf aktiv deyil və 

payın kimdən ibarət olduğunu göstərir: − Bəyəm, sən özün, Qaratel, oğul payına 

möhtac deyilsən? [124, c.1, s.154]: Allahın verdiyi oğlan övladı payı. 

İkinci tərəfi “pul” ismi ilə ifadə olunan birləşmələrdə də omonimlik hadisəsini 

müşahidə etmək mümkündür. Bu birləşmələr, əsasən, hər hansı bir əşyanı almaq üçün 

nəzərdə tutulan pulu ifadə etsə də, həmin əşyaların satışı nəticəsində əldə olunan pul 

mənasını da verə bilir. Bunu “qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənən isim + pul + (u – 

III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi)” strukturlu söz birləşmələrinin dilimizdə hər iki 

mənada işlənməsi təsdiq edir, məsələn: 1) – nə cür olursa-olsun, o bu gün bir şələ 

odun pulu qazanmalı idi [105, s.119]: 1.odun almaq üçün pul (əsas); 2.odun 

satışından alınan pul; 2) Bundan əlavə, Süsənbər də barama saxlayırdı, arada fırıldaq 

olmayanda o baramadan evə min manatacan pul gəlirdi. Süsənbərin builki barama 

pulu hələ bu saat da dururdu [66, s.343]: 1.barama satışından alınan pul (əsas); 

2.barama almaq üçün pul. 

İkinci tərəfi “rəsm”, “şəkil”, “təsvir” isimləri ilə ifadə olunan birləşmələr də 

omonimliklə bağlı maraqlı faktlar verir. Həmin birləşmələr həm qaya üzərindəki 

qədim yazı və təsvirlər, həm də fotoqraf və ya rəssam işi kimi anlaşıla bilər, məsələn: 

1) qaya rəsmləri [134, s.39]: 1.qaya üzərindəki təsvirlər (əsas); 2.qayanın kim 

tərəfindənsə çəkilən rəsmləri; 2) bu qaya şəkilləri [127, s.133]: 1.qayaüstü şəkillər 

(əsas); 2.qaya təsvirlərindən ibarət olan şəkillər; 3) Qobustan təsvirləri [127, s.125]: 

1.qayaüstü rəsmlər (əsas); 2.Qobustanın təbiət mənzərəsi. 
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İkinci tərəfi “dava” ismi ilə ifadə olunan birləşmələrdə də omonimlik hadisəsinə 

təsadüf etmək mümkün olur, məsələn: 1) Təyyarədə yastıq davası [Xəzər tv]: 1.yastıq 

vasitəsilə dava etmək (əsas); 2.yastıq üstündə düşən dava; 2) qılınc davası [125, c.1, 

s.251]: 1.qılınc vasitəsilə dava etmək (əsas); 2.qılınc üstündə düşən dava; 3) ağac 

davası [85, c.4, s.493]: 1.ağacla davaya getmək (əsas); 2.ağac üstündə düşən dava. 

Molla Nəsrəddin lətifələri ilə bağlı yaranmış məsəllərdən biri olan “Dava 

yorğan davası idi” məsəlindəki “yorğan davası” birləşməsi yuxarıdakı birləşmələrlə 

eyni quruluşa sahib olsa da, onlardan fərqli olaraq, bu birləşmə “yorğan üstündə 

düşən dava” mənasında işlənmişdir ki, bu da tərkibində “dava” sözü işlənən 

birləşmələrdə omonimliyin mövcudluğunu sübut edir. 

İkinci tərəfi “iş” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdə də omonimlik müşahidə 

olunur, məsələn: arvad işi – 1) – ... Amma, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, fəlsəfə 

arvad işi deyil [18, s.76]: qadınlara məxsus iş; 2) Gülümov. Onun əlacı 

Səməndərlidədir. Kişi arvad işində professordur. Sənə qızı yola gətirməyin üsulunu 

öyrədər... [125, c.1, s.169]: arvadla bağlı iş, məsələ. 

İkinci tərəfi “adam” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdə omonimlik məhdud 

şəkildə özünü göstərir, məsələn: ev adamı − 1) Anamı, Nuru dayımı lap uşaqlıqdan o 

müalicə edərmiş. Ona görə də anam, hətta Fatma nənəm də ona ev adamı kimi 

baxırdılar [51, c.3, s.269]: evin, ailənin bir üzvü; 2) O, hərdən fikirləşərdi, özünü iki 

yerə bölərdi: “Həm iş, həm ev adamıyam”, − deyərdi, heç birinə üstünlük verə 

bilməzdi. Arvadı onu daha çox ev adamı, iş yoldaşları isə əksinə, partiya, dövlət 

adamı sayırdılar [91, s.173]: evə bağlı adam. 

Burada diqqətimizi çəkən bir söz birləşməsini də qeyd etməyi zəruri hesab etdik. 

Bu, “ev xəstəsi” birləşməsidir: Kişi səhnədə təkdir. Ev paltarı geyib, başını sarıyıb – 

bir sözlə, ev xəstəsidir [48, c.3, s.424]: 1.evdə qalmalı olan, müalicəsi evdə aparılan 

xəstə (əsas); 2.ev həvəskarı, evə hədsiz maraq göstərən adam. 

“Miqdar sayı+“yaşlı” sözü+II növ təyini söz birləşməsi” strukturuna malik olan 

birləşmələrdə də omonimlik hadisəsinə təsadüf olunur. Bu birləşmələrdə omonimliyə 

səbəb “yaşlı” sözünün semantikası və cümlədəki mövqeyidir. Miqdar sayları II növ 

təyini söz birləşməsi ilə ya “yaşlı” sözü vasitəsilə, ya da birbaşa (bu halda “yaşlı” 
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sözü “yaşa dolmuş” mənasında II növ təyini söz birləşməsinin təyini kimi işlənir) 

əlaqələnir, məsələn: 1) Sonra Bayram bəyin Kürdobadan gətirdiyi on altı-on yeddi 

yaşlı ev nökəri dələduz Bünyada bir qızıl beşlik bağışlayaraq, məktubu onun 

vasitəsilə göndərdi qıza [51, c.3, s.207]: 1.16-17 yaşlarında olan ev nökəri (əsas); 

2.16-17 nəfər yaşlı ev nökəri; 2) Mülki şəxs yaralanıb. Ermənilər 46 yaşlı kənd 

sakinini ayağından yaralayıb [ATV – 22.12.11]: 1.46 yaşı olan kənd sakini (əsas); 

2.46 nəfər yaşlı kənd sakini. 

“Sifət+II növ təyini söz birləşməsi” strukturuna malik olan birləşmələrdə də 

omonimlik hadisəsinə təsadüf etmək mümkündür. Bu tip birləşmələrdə sifət 

bütövlükdə II növ təyini söz birləşməsini təyin etdiyi kimi, onun yalnız birinci 

tərəfini də təyin edə bilir, məsələn: 1) Böyük açar dəstəsi [66, s.31]: 1.açarlar böyük 

idi (əsas); 2.açar dəstəsi böyük idi; 2) kiçik uşaq çarpayısı [68, s.351]: 1.çarpayı 

kiçikdir; 2.çarpayı kiçik uşaq üçün nəzərdə tutulub. 

Bəzən “isim+II növ təyini söz birləşməsi” strukturuna malik olan birləşmələrdə 

də omonimlik müşahidə olunur, məsələn: yalançı din düşməni [75, c.1, s.184]: 

1.yalançı→din (əsas); 2.yalançı→düşmən. 

M.Ş.Şirəliyevin redaktorluğu ilə nəşr olunmuş “Müasir Azərbaycan dili” 

kitabında bu birləşmələrə bənzər “qızıl saat zənciri” birləşməsi nümunə gətirilərək 

göstərilir ki, bu tip birləşmələrin tərəfləri arasındakı müxtəlifşəkilli əlaqələr və birinci 

üzvdəki təyinlik xüsusiyyətinin öz qətiliyini nisbətən itirməsi həmin birləşmələrin 

məzmunu haqqında üç cür təsəvvür formalaşdırmış olur: “Demək, qızıl saat zənciri 

birləşməsində: a) həm saatın, həm də zəncirin qızıl olması, b) yalnız saatın qızıl 

olması, v) yalnız zəncirin qızıl olması dərk edilə bilər. Bu məna müxtəlifliyini heç bir 

formal əlamətlə izah etmək mümkün deyildir. Burada səsin tonu, fasilə, qismən də 

vurğu əsas rol oynayır” [114, s.157]. 

“Müasir Azərbaycan dilində söz birləşmələri” kitabında isə “əla pambıq 

zavodu” tipli birləşmələrdə birinci üzvün həm bütövlükdə birləşməyə, həm də əsasən, 

birləşmənin birinci tərəfinə aid olması fikri qeyd olunur [117, s.38]. 

Göründüyü kimi, bu tip birləşmələrdə omonimlik faktı məhz birinci tərəfin öz 

təyinetmə funksiyasını müxtəlif şəkildə həyata keçirməsi nəticəsində meydana çıxır. 
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2.1.3. III növ təyini söz birləşmələrinin omonimliyi 

Dil materiallarının tədqiqi nəticəsində əldə olunan nümunələrin çoxluğu göstərir 

ki, III növ təyini söz birləşmələrində omonimlik hadisəsi özünü daha geniş şəkildə 

büruzə verir. Omonim III növ təyini söz birləşmələrinin kəmiyyətcə çoxluq təşkil 

etməsi bu birləşmələrin elastik quruluşu və dildəki işlənmə tezliyi ilə sıx şəkildə 

bağlıdır. II növ təyini söz birləşmələrində olduğu kimi, III növ təyini söz 

birləşmələrində də omonimlik hadisəsinin meydana çıxması prosesində həmin 

birləşmələrin ikinci tərəfi daha fəal olur. Bu birləşmələrin də omonimliyi ikinci 

tərəfin təsiri ilə birinci tərəfin prosesin aktiv və ya passiv iştirakçısına çevrilməsi 

fonunda yaranır. Nəticədə, N.Xomskinin də qeyd etdiyi kimi, bu cür birləşmələrin 

komponentləri arasındakı münasibətləri iki müxtəlif özək cümlə ilə ifadə etmək 

mümkün olur. Bu birləşmələrdə hər üç şəxsə görə uzlaşmanın mövcud olması 

omonimlik üçün daha geniş şərait yaradır. Omonim III növ təyini söz birləşmələrini 

aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq mümkündür: 

1) Bəzi söz birləşmələri özündə həm adlıq hallı, həm də yiyəlik hallı 

konstruksiyaların mənasını daşıyır: 

a) Əsas tərəfi “intiqam”, “qisas” sözləri ilə ifadə olunan birləşmələr (kim 

intiqam (qisas) alır? və ya kimin intiqamı (qisası) alınır?): bizim intiqamımız – a) 

Birinci tərəf intiqam alanı bildirir: Pompey. İndi ki pozuldu el bayramımız, / ağır 

olacaqdı intiqamımız [74, s.197]; b) Birinci tərəf intiqamı alınanı bildirir: Cuvarlı. 

Sevinmə ki, məni öldürdün, xalq bizim intiqamımızı səndən alacaq. Yaman alacaq! 

[50, c.2, s.259]; qisas: a) Birinci tərəf qisas alanı bildirir:  Tomris. ... Dedim yadında 

saxla, qurumsaq, Babəkin qızlarının qisası yaman olur [64, s.270]; b) Birinci tərəf 

qisası alınanı bildirir: Nakam gedən mərdlərimin qisasını alasıyam, / Ölsəm belə, bu 

aləmə mən yenidən gələsiyəm [128, c.2, s.232]. 

b) Əsas tərəfi “dərd” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim dərd çəkir? və ya 

kimin dərdi çəkilir?): Mahmudun dərdi – a) Birinci tərəf dərd çəkəni bildirir: yox, 

Mahmudun dərdi təkcə Məryəm dərdi deyildi, ... [46, s.357]; b) Birinci tərəf dərdi 
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çəkiləni və ya dərd verəni bildirir: Gəncənin qız-gəlini belə bir söz danışırdı ki, guya 

bir saray kənizi Mahmudun dərdindən özünü asmışdı [46, s.332]. 

c) Əsas tərəfi “intizar” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim intizar çəkir? və ya 

kimin intizarı çəkilir?): a) Birinci tərəf intizar çəkəni bildirir: Vüqarın intizarı 

sevincini üstələdi [26, s.8]; b) Birinci tərəf kiminsə intizarında olanı bildirir: 

Qardaşının intizarı axşamdan onun da iştahını küsdürmüşdü [26, s.94]. 

2) Bəzi söz birləşmələri özündə həm adlıq hallı, həm də yiyəlik hal + haqqında 

(və ya barəsində) qoşmalı konstruksiyaların mənasını daşıyır: 

a) Əsas tərəfi “söhbət” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim söhbət edir? və ya 

söhbət kimin haqqındadır?): mənim söhbətim − a) Birinci tərəf fəal olub, söhbət edəni 

bildirir: Siyasi icmalçı. ... Mənim Sizinlə bütün bu əhvalatlar barədə xüsusi söhbətim 

olacaq!.. [48, c.3, s.349]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, haqqında söhbət gedəni 

bildirir: − Könül, bu günlərdə evinizdə mənim söhbətim olmayıb? [96, s.36] 

Eynistrukturlu birləşmələrin müxtəlif mənalarda işlənməsi bu cür birləşmələrdə 

omonimlik faktının mövcudluğunu bir daha sübut edir: a) Birinci tərəf fəal olub, 

söhbət edəni bildirir: Qohum-əqrəbanın söhbəti uzandıqca, stəkanlardakı məxməri 

çay buğlanıb qaysaqlandıqca Tükəzban xalanın ürəyi də sərinləyirdi [138, c.1, 

s.122]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, haqqında söhbət gedəni bildirir: O beş qızın 

söhbəti söhbət deyildi, bir qorxulu nağıl idi və hələ uşağı Cəmşidovun görüşünə 

aparmazdan bir-iki saat qabaq Mürsəl müəllim öz söhbətini o qorxulu nağıldan 

başlayırdı [120, s.252]. 

b) Əsas tərəfi “söz-söhbət” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr: a) Birinci tərəf fəal 

olub, söz-söhbət edəni bildirir: Nuh-Nəbidən bu günə kimi Zübeydənin hər bir 

hərəkətini, hər bir söz-söhbətini, yerişini-duruşunu, tanışını-bilişini, geyimini-

kecimini amansız tənqid atəşinə tutanların birincilərindən biri idi [47, c.2, s.90]; b) 

Birinci tərəf qeyri-fəal olub, haqqında söz-söhbət yarananı bildirir: Sərgi bağlansa 

da, onun söz-söhbəti, tərifi hələ də ağızlarda gəzirdi [3, s.263]. 

c) Əsas tərəfi “söz” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr: a) Birinci tərəf deyilən və 

ya yazılan sözün sahibi kimi çıxış edir: Başını tərpədib qızının sözünü təsdiqlədi 

[139, c.2, s.60]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, haqqında söz açılanı bildirir: − 
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Neylək, qoyarsan da, var ol, qoymazsan da, var ol, oğlumun sözünü birinci ortalığa 

gətirən mən olmadım ha... [85, c.4, s.444]. 

ç) Əsas tərəfi “xəbər” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim xəbər verir? və ya 

kimin haqqında xəbər verilir?): Birinci tərəf, əsasən, xəbər verəni bildirsə də, 

haqqında xəbər veriləni də bildirə bilir: 1) − Qəzetdə Ağazalın xəbərini oxudum, 

qorxdum evdə davaya düşəsən, buna görə dalınca gəlirdim [49, c.2, s.102]; 2) Yolu 

gözləyirdi. Gələnlərin xəbərini yoldaşlarına çatdırmalıydı [92, c.2, s.111]. 

3) Bəzi söz birləşmələri özündə həm adlıq hallı, həm də yönlük hallı 

konstruksiyaların mənasını daşıyır: 

a) Əsas tərəfi “məhəbbət” mücərrəd ismi ilə ifadə olunan III növ təyini söz 

birləşmələri (kim məhəbbət bəsləyir? və ya kimə məhəbbət bəslənir?). Bu cür 

birləşmələrin birinci tərəfi xüsusi isimlər, şəxs əvəzlikləri və insan anlayışı ilə bağlı 

olan müxtəlif sözlərlə ifadə olunur, məsələn: Sənin məhəbbətin – a) Birinci tərəf 

aktivdir, məhəbbət bəsləyən tərəfi göstərir: Sənin bu ilahi ilk məhəbbətin / Xalqının 

dilində yazılsın gərək [142, c.2, s.18]; b) Birinci tərəf aktiv deyil və məhəbbət 

bəslənilən tərəfi göstərir: “... Sənin məhəbbətin mənim qibləmdir. ... Mən öz 

məhəbbətimdən, öz qəlbimdən qaçmalı idim. Nə olsun ki, o indi mənim sinəmdə 

çırpınır, ancaq əslində sənin məhəbbətinin ixtiyarındadır...” [68, s.233]; Sizin 

məhəbbətiniz – a) Birinci tərəf aktivdir, məhəbbət bəsləyən tərəfi göstərir: İldırım 

Atayev. Elə isə deyin. Tamamilə bitərəf bir adam kimi deyin, mən sizin məhəbbətinizə 

layiqəm? [50, c.2, s.47]; b) Birinci tərəf aktiv deyil və məhəbbət bəslənilən tərəfi 

göstərir: – Bəli. ... Desəm ki, bu neçə illəri ancaq sizin məhəbbətinizlə yaşayıb, 

inanmazsınız [68, s.252]. 

b) Əsas tərəfi “eşq”, “sevgi” kimi mücərrəd isimlərlə ifadə olunan III növ təyini 

söz birləşmələri. Bu cür birləşmələri aid olduqları cümlədən kənarda gözdən 

keçirdikdə həmin birləşmələrin birinci tərəfi həm aktiv, həm də passiv mövqedə 

düşünülə bilir, məsələn: eşq: 1) Pərinin eşqi onun uşaqlıqdan tərbiyə aldığı vurub-

dağıtmaq, doğramaq hisslərinin üstünə su səpir, qəlbində ilahi duyğular oyadırdı [1, 

s.42]: 1.Pəriyə olan eşq (əsas); 2.Pərinin bəslədiyi eşq; 2) Bənövşənin eşqi onun uzun 

məhəbbət yolunda son dayanacaq, son mənzildi, buradan o yana dibi görünməyən 
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dərin uçurumdu [104, s.264]: 1.Bənövşəyə olan eşq (əsas); 2.Bənövşənin bəslədiyi 

eşq; sevgi: 1) Əksinə, vaxt Teymurun sevgisini elə bil uzun müddət həbs eləmişdi, 

alçaltmışdı, tapdalamışdı, əzib ölümcül bir hala salmışdı... [120, s.257]: 1.Teymurun 

bəslədiyi sevgi (əsas); 2.Teymura bəslənən sevgi; 2) Vaxtilə qədrini bilmədiyim o 

qızın sevgisi mənim üçün ən ağır işləri yüngülləşdirdi [96, s.186]: 1.qıza bəslənən 

sevgi (əsas); 2.qızın bəslədiyi sevgi. 

c) Əsas tərəfi “qiymət” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim qiymət verir? və 

ya kimə qiymət verilir?): mənim qiymətim – a) Birinci tərəf fəal olub, qiymət verəni 

bildirir: Mən dedim: – Güllü pis qızdır. / – Nə üçün? – deyə o, görünür, mənim 

qiymətimə o qədər də əhəmiyyət verməyərək soruşdu [51, c.3, s.258]; b) Birinci tərəf 

qeyri-fəal olub, qiymət veriləni bildirir: Məhəbbət dərsindən kəsildim yaman, / Oldu 

bu körpə də “qiymətim” mənim [142, c.2, s.213]. 

Bəzən omonim birləşmənin işləndiyi cümlə və geniş kontekst onun mənasını 

konkretləşdirə bilmir, birləşmədəki ikimənalılıq qalmış olur. Bu baxımdan aşağıdakı 

mətn parçasında işlənmiş “onun qiyməti” birləşməsi diqqətimizi çəkdi. Bu 

birləşmənin mənası həm “Mələyin verdiyi qiymət”, həm də “uşağa verilən qiymət” 

kimi anlaşıla bilər: Məktəbin məzunlarından bir uşaq məktəbi əla qiymətlərlə bitirirdi. 

Mələk isə fizikadan ona üçdən artıq qiymət vermirdi. ... Uşağın valideynləri də onun 

yanına xahişə gəldilər. Mələk cavabında dedi ki, o, düzgün qiymət verib. Onun 

qiyməti ilə razılaşmırlarsa, qoy rayon maarif şöbəsi xüsusi komissiya təşkil etsin [68, 

s.356]. 

ç) Əsas tərəfi “diaqnoz” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim diaqnoz qoyur? 

və ya kimə diaqnoz qoyulur?): a) Birinci tərəf fəal olub, diaqnoz qoyanı göstərir: 

Xəstənin bütün analizləri, üstəlik də ümumi klinik mənzərə onun diaqnozunu 

hərtərəfli təsdiq edirdi, ... [135, s.79]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, diaqnoz 

qoyulanı göstərir: Səlimə xanımın diaqnozunun adını Berqman deyəndə çox uzun və 

müəmmalı çıxırdı [135, s.104]. 

d) Əsas tərəfi “qarğış” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim qarğış edir? və ya 

kimə qarğış edilir?): a) Birinci tərəf qarğış edəni göstərir: Təkcə Səfanın qarğışı daş 

olub asılardı Orxanın boynundan, təkcə Səfanın ahı onu bu göldə qərq eləyib 
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öldürərdi [104, s.256]; b) Birinci tərəf qarğış olunanı göstərir: – Bilirsənmi, sənin 

kimi süzəyən qızın qarğışı nədir? [85, c.4, s.460] 

e) Əsas tərəfi “divan” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim divan tutur? və ya 

kimə divan tutulur?): a) Birinci tərəf fəal olub, divan tutanı göstərir: Qala rəisi. 

Yoxsa, dekabristlərin cinayətkar xülyaları buralara da gəlib çıxmışdır?! Yoxsa, 

qorxmurlar onlar imperatorun divanından?! [50, c.2, s.233]; b) Birinci tərəf qeyri-

fəal olub, divan tutulanı göstərir: − ... Allah Hitlerin divanını eləsin, qənimi əzrayıl 

olsun, qəbri od tutub yansın və dili ağzında kömürə dönsün!.. [46, s.136]. 

ə) Əsas tərəfi “ziyan” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim ziyan vurur? və ya 

kimə ziyan vurulur?): a) Birinci tərəf ziyan vurulanı göstərir: O bu müəssisələrin 

ziyanı, yaxud öhdəçiliyi üçün yalnız konsern sahib olduğu səhm paketinin qiyməti 

çərçivəsində cavabdehdir [86, s.232]; b) Birinci tərəf ziyan vuranı göstərir: Belə 

əqidəli şəxsin ziyanı xeyrindən çoxdu [92, c.2, s.274]. 

f) Əsas tərəfi “hökm” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim hökm verir? və ya 

kimə hökm verilir?): mənim hökmüm –  a) Birinci tərəf fəal olub, hökm verəni 

bildirir: Mən öz hökmümü çoxdan vermişəm [135, s.240]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal 

olub, haqqında hökm veriləni bildirir: Məni bir günün içində tutub, / hökmümü 

vermək olar [134, s.54]. 

g) Əsas tərəfi “əmr” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim əmr verir? və ya kimə 

əmr verilir?): Sənin əmrin – a) Birinci tərəf əmr verəni bildirir: Səməndərli. Sənin 

əmrin mənimçün qanundur, xanım [125, c.1, s.207]; b) Birinci tərəf əmri veriləni 

bildirir: Xumar. Sənin əmrindir, sabahdan işə başlayırsan [126, c.2, s.133]. 

ğ) Əsas tərəfi “hörmət” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim hörmət edir? və 

ya kimə hörmət edilir?): mənim hörmətim − a) Birinci tərəf fəaldır, hörmət edəni 

bildirir: – Mənim Naxçıvana, bu qədim, ulu məkana məhəbbətimdən, bu yerlərin 

sakinlərinə hörmətimdən xəbərsiz deyilsiniz [84, s.43]; b) Birinci tərəf fəal deyil, 

hörmət ediləni göstərir: Nə elə göyçəyəm, nə adlı-sanlı, / Mənim hörmətimi bu sirdə 

ara: / Həmişə evcanlı, ailəcanlı / Kişilər xoş gəlir çox qadınlara... [19, c.1, s.164]. 

h) Əsas tərəfi “həcv” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim həcv yazır? və ya 

kimə həcv yazılır?): a) Birinci tərəf fəal olub, həcv yazanı bildirir: Məmun isə Rəbilin 
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həcvini alıb oxumuşdu və elə bil ağzı qırmızı bibərdən alovlanmış kimi alt dodağını 

çeynəmişdi [105, s.289]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, haqqında həcv yazılanı 

bildirir: Həcvləri duasayağı – üçkünc qatlayıb, öz yanında saxladığı yetim bacısı 

qızına verib, tənqid hədəfi olan adamın özünə yollar və sifariş elərmiş ki, dişədəyər 

bir şey göndərməsən, həcvin külli-aləmə yayılacaq [75, c.1, s.360]. 

x) Əsas tərəfi “ehsan” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim ehsan verir? və ya 

kimə ehsan verilir?): a) Birinci tərəf fəal olub, ehsan verəni bildirir: Buzbulaq Nəsir 

müəllimin ehsanını BOYKOT eləmişdi – buna heç bir şəkk-şübhə ola bilməzdi [66, 

s.189]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, adına ehsan veriləni bildirir: Qəmər xalanın 

ehsanında hamı doyunca yeyib-içdi, hələ yemək artıq da qaldı [66, s.87]. 

ı) Əsas tərəfi “kömək” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim kömək edir? və ya 

kimə kömək edilir?): onların köməyi – a) Birinci tərəf kömək edəni bildirir: Bəs 

alpinistlər? Heç olmazsa, onların köməyi ilə bu məskənləri öyrənmək olmazmı? [127, 

s.134]; b) Birinci tərəf kömək ediləni bildirir: Onların əsas köməyi itlər idi [121, 

s.217]. 

i) Əsas tərəfi “təklif” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim təklif edir? və ya 

kimə təklif olunur?): mənim təklifim – a) Birinci tərəf təklif edəni bildirir: “Mənim 

təklifimi yerə saldı. Yaxşı bilir ki, mən bunu bağışlaya bilməyəcəyəm!” [91, s.99]; b) 

Birinci tərəf nəyinsə təklif olunduğu şəxsi bildirir: − ... İndi işdi, biz getdik kəndə və 

gördük ki, arvadın, yəni Zeynəb arvadın dəliliyi tutub, onda pəs mənim təklifim nədi? 

[106, c.1, s.100]. 

j) Tərkibində “hədiyyə” sözü olan birləşmələr (kim hədiyyə verir? və ya kimə 

hədiyyə verilir?). Bu birləşmələrdə birinci tərəf, əsasən, fəal olub, hədiyyə verəni 

bildirir. Bu struktura malik bəzi birləşmələrin birinci tərəflərinin qeyri-fəal, yəni 

hədiyyənin verildiyi şəxsi göstərən tərəf kimi də işlənə bilməsi onlarda omonimlik 

faktının mövcudluğunu söyləməyə əsas verir: 1) Salman əlini qaldırıb gözünün üstə 

qoydu: – Nə olar, Qızyetər xanımın hədiyyəsi mənim bu gözlərim üstə! [85, c.4, s.98]; 

2) – ... Bəs bu cavan aşığın hədiyyəsi necə? [92, c.2, s.235] 

k) Tərkibində “mükafat” sözü olan birləşmələr (kim mükafat verir? və ya kimə 

mükafat verilir?): sənin mükafatın – a) Birinci tərəf fəaldır, mükafat verəni bildirir: 



 
 

82 
 

Demirəm dayandır mükafatını, / Deyirəm çıxarma bunu yadından; / Kimin alın təri, 

ürək qanını / Mükafat verirsən kimin adından! [19, c.1, s.38]; b) Birinci tərəf qeyri-

fəaldır, mükafat veriləni bildirir: Qızıl Arslan. Həmdünyan adında bu kənd, bu xələt, / 

Sənə məhəbbətdi, əsərə qiymət. / “Xosrov – Şirin” üçün mükafatındır [74, s.144]. 

q) Əsas tərəfi “elçi(lik)” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim elçi düşür? və ya 

kimə elçi düşülür?): 1) – Qardaşım olsaydı, birinci mən Pərşanın elçiliyinə gələrdim 

[85, c.4, s.274]: Pərşana elçi getmək; 2) Mərhəmət xanımın vasitəçiliyi, üzdəniraq 

elçiliyi olmadan da iş öz-özünə düzələrdi [26, s.511]: Mərhəmət xanımın elçi 

düşməsi. 

4) Bəzi söz birləşmələri özündə həm adlıq hallı, həm də təsirlik hallı 

konstruksiyaların mənasını daşıyır: 

a) Əsas tərəfi “dəvət” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim dəvət edir? və ya 

kimi dəvət edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim dəvət olunur?): mənim dəvətim 

− a) Birinci tərəf fəaldır, dəvət edəni bildirir: Fazilxan. Sözünüz, şeiriniz gəlib İrana, 

/ gəlin özünüz də ... bu, dəvətimdir. / Burda görməyimsə Sizi, inanın, / mənim 

görüşüm yox, ziyarətimdir [74, s.244]; b) Birinci tərəf fəal deyil, dəvət olunanı 

bildirir: – Mənim saat 13-ə dəvətim var... / – Kim dəvət edib?.. – dedi. / – Frau Zibek 

[110, s.133]. 

b) Əsas tərəfi “axtarış” ismi ilə ifadə olunan III növ təyini söz birləşmələri (kim 

axtarır? və ya kimi axtarırlar? (sualı kim axtarılır? şəklində də qoymaq olar. Bu zaman 

axtarış ismi həm axtarmaq (məlum feil), həm də axtarılmaq (məchul feil) feillərinə 

işarə edəcəkdir)): a) Birinci tərəf aktiv olub, axtarış aparanı göstərir: Xalqımızın bu 

təəssübkeş oğlunun səyi, axtarışları nəticəsiz qalmamışdı [3, s.112]; b) Birinci tərəf 

passiv mövqedə dayanıb, axtarılanı göstərir: – O, qarısının axtarışlarında məskən 

saldığı yuxularında, özü də bilmədən ölümə məhkum kəsin ovlanma əməliyyatına 

düşmüşdü, bu məxfi aktın iştirakçısına çevrilmişdi... [110, s.306]. 

c) Əsas tərəfi “seçim” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim seçir? və ya kimi 

seçirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim seçilir?)). Bu birləşmələrin birinci tərəfi, 

əsasən, seçəni bildirsə də, amma seçilən kimi də anlaşıla bilər: Sığorta ehtiyatlarının 

vəsaiti sığortaçının seçimi ilə aşağıdakı qaydada yerləşdirilə bilər [80, s.173]. 
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Bu tip birləşmələrə daha çox internet materiallarında və reklam mətnlərində 

təsadüf olunur, məsələn: 1) Tudor çayı – məşhurların seçimi: 1.məşhurların seçməsi 

(əsas); 2.məşhurların seçilməsi; 2) Fab boyası – ustaların seçimi: 1.ustaların seçməsi 

(əsas); 2.ustaların seçilməsi; 3) Blend-a-med – stomatoloqların seçimi: 

1.stomatoloqların seçməsi (əsas); 2.stomatoloqların seçilməsi. 

ç) Əsas tərəfi “məhkəmə” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim məhkəməyə 

cəlb edir? və ya kimi məhkəməyə cəlb edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim 

məhkəməyə cəlb olunur?)): a) Birinci tərəf fəal olub, məhkəməyə cəlb edəni bildirir: 

Katib. ...“Yeritdiyiniz siyasətə görə Zaqafqaziyanın müsəlman fəhlə və kəndlilərinin 

məhkəməsi qarşısında Sizin cavab verəcəyiniz dəhşətli saat yaxınlaşır...” [64, s.501]; 

b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, məhkəməyə cəlb olunanı bildirir: İki komandir həbs 

etdilər, onların məhkəməsi oldu [53, s.56]. 

d) Əsas tərəfi “ziyarət” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim ziyarət edir? və ya 

kimi ziyarət edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim ziyarət olunur?)): a) Birinci 

tərəf fəaldır: O elə zənn edir ki, onun bu ziyarəti, / Satın alır cənnəti [142, c.2, s.59]; 

b) Birinci tərəf fəal deyil: Eşikağası bildirdi ki, adamlar Şeyxin ziyarətinə gəliblər 

[121, s.25]. 

e) Əsas tərəfi “mühakimə” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim mühakimə 

edir? və ya kimi mühakimə edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim mühakimə 

olunur?)): a) Birinci tərəf mühakimə edəni bildirir: Bircə o Qazməmmədlinin obrazını 

yaradıb, gələcək nəsillərin mühakiməsinə verməkdən ötrü Mirzə Manaf çox gecələri 

yuxusuz qalmağa hazır idi, çünki onun Qazməmmədliyə nifrəti həddi-hüdudu 

olmayan bir dərya idi [66, s.353]; b) Birinci tərəf mühakimə olunanı bildirir: Kazımın 

mühakiməsindən sonra Kosaoğlunu raykoma çağırıb dedilər ki, “deyəsən axı sən də 

bu işdən xəbərdar imişsən” [138, c.1, s.217]. 

ə) Əsas tərəfi “təqib” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim təqib edir? və ya 

kimi təqib edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim təqib olunur?)). Belə 

birləşmələrdə birinci tərəf, əsasən, fəal olub, təqib edəni bildirsə də, həmin 

birləşmələrə cümlədən kənarda baxdıqda birinci tərəf təqib olunan tərəf kimi də 

anlaşıla bilir: 1) Yalnız nasizmin təqibi deyil, ondan çox-çox qabaqlar da onları 
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sıxışdırıblar, əzab veriblər [53, s.82]; 2) Bütün gecəni ürəyi partlaya-partlaya, nəfəsi 

kəsilə-kəsilə, boz gödəkçəlinin təqibindən qaçıb gizlənə-gizlənə çabalamışdı, sadəcə, 

bütün bunları hansı möcüzəyləsə unutmuşdu?!. [110, s.375] 

f) Əsas tərəfi “müalicə” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim müalicə edir? və 

ya kimi müalicə edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim müalicə olunur?)): a) 

Birinci tərəf fəal olub, müalicə edəni bildirir: Berqman bu məsələdə, şübhəsiz, 

ilişməyinə ilişmişdi, müalicəsinin hansı mərhələsində isə səhvə yol vermişdi [135, 

s.79]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, müalicə olunanı bildirir: – ... Onun müalicəsi 

ancaq yuxu və sakitlikdir [26, s.374]. 

g) Əsas tərəfi “tərbiyə” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim tərbiyə edir? və ya 

kimi tərbiyə edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim tərbiyə olunur?)): a) Birinci 

tərəf fəal olub, tərbiyə edəni bildirir: 1) Babalarımızın rəşadəti analarımızın 

tərbiyəsindən asılıdır... [39, s.303]; 2) Çar Oroyz. Sənin tərbiyəndi, Məlikə Aydan. / 

Körpəydi, anası cavan öləndə, / Sarayda böyüdü, sənin əlində, / Tərbiyə görməsə bir 

ev, bir ocaq, / Sonra cəmiyyətə zərbə olacaq [74, s.216]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal 

olub, tərbiyə olunanı bildirir: 1) – ... Demək, belə çıxır ki, məktəb Manafın tərbiyəsi 

məsuliyyətindən qaçır [68, s.296]; 2) Səməndərli. Hüseynin tərbiyəsi ilə özüm məşğul 

olacağam, yoldaş Qurbanov [125, c.1, s.166]. 

Bu cür birləşmələrdə əksərən birinci tərəf tərbiyənin sahibi kimi çıxış edir: O 

qapının dalında Mürsəl müəllim bir saat da, iki saat da dayana bilərdi, amma qapını 

bir balaca bərk döymək Mürsəl müəllimin tərbiyəsindən, qanacaq dairəsindən çox-

çox kənarda olan bir şey idi [120, s.247]. 

ğ) Əsas tərəfi “qəbul” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim qəbul edir? və ya 

kimi qəbul edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim qəbul olunur?)): onun qəbulu –  

a) Birinci tərəf fəal olub, qəbul edəni bildirir: Qayınana. Bilirsən, onun qəbuluna 

düşmək nə deməkdir? [64, s.17]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, qəbul olunanı 

bildirir: – Rəssam baş həkimin yanına onun qəbulundan sonra gəlmişdi [53, s.121]. 

h) Əsas tərəfi “tənqid” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim tənqid edir? və ya 

kimi tənqid edirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim tənqid olunur?)). Birinci tərəf, 

əsasən, tənqid edəni bildirsə də, amma tənqid olunan kimi də anlaşıla bilər: Əgər 
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dərsim xoşuna gəlməyibsə, bəs niyə mənə bir söz deməyib? – fikrə getdi. – Onun 

hətta tənqidini də məmnuniyyətlə qəbul edərdim [68, s.259]. 

K.Fuşs “Le N1 de le N2” strukturlu birləşmələrin omonimliyindən bəhs edərkən 

ikinci tərəfi “tənqid” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrə də toxunur: “la peur du 

gendarme, la critique de cet auteur: “la peur qui est en rapport avec le gendarme” 

(jandarmla əlaqəsi olan qorxu), “la critique qui est liée à cet auteur” (bu müəlliflə 

bağlı olan tənqid)  génitif objectif (obyektli yiyəlik hal): “X a peur du gendarme” (X 

jandarmdan qorxur), “X critique cet auteur” (X bu müəllifi tənqid edir) və ya génitif 

subjectif (subyektli yiyəlik hal): “le gendarme a peur de X” (jandarm X-dan qorxur), 

“cet auteur critique X” (bu müəllif X-i tənqid edir)” [258, s.33]. 

x) Əsas tərəfi “tərif” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim tərifləyir? və ya kimi 

tərifləyirlər? (Sualı bu cür də qoymaq olar: kim təriflənir?)): Sənin tərifin – a) Birinci 

tərəf tərifləyəni bildirir: Dayan, tərifini burdaca saxla! / Məst olma böhtanlar 

xülyasında sən. / Geri dön, tarixi bir an varaqla, / Gör onu həqiqət aynasında sən 

[19, c.1, s.38]; b) Birinci tərəf təriflənəni bildirir: Bəzisi də üzdə sənin tərifini dil-dil 

ötdü, / Daldadasa sağlığında min yol sənə dahi deyən, / Öz kölgəndə yallanaraq 

zingildəyən / Nankorları sapand etdi [19, c.1, s.59]. 

5) Bəzi söz birləşmələri özündə həm adlıq hallı, həm də yerlik hallı 

konstruksiyaların mənasını daşıyır: 

Əsas tərəfi “təəssürat” sözü ilə ifadə olunan birləşmələr (kim və ya nə təəssürat 

yaradır? və ya kimdə təəssürat yaranır?): a) Birinci tərəf təəssürat yaradanı bildirir: 

Məsud oxuduğu, qulaq asdığı, gördüyü ədəbi, rəssamlıq və musiqi əsərlərinin uzun 

zaman təsiri altına düşür, onların təəssüratı ilə yaşayırdı [3, s.493]; b) Birinci tərəf 

təəssüratın kimdə yarandığını bildirir: Nilufər də onun təəssüratı barədə heç bir şey 

soruşmadı [68, s.293]. 

6) Bəzi söz birləşmələrində omonimlik tərəflər arasında müxtəlifməzmunlu 

sahibliyin, mənsubluğun mövcud olması ilə əlaqədar meydana çıxır: 

a) Əsas tərəfi “heykəl” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik. Bu cür 

birləşmələrdə birinci tərəf, əsasən, qeyri-fəal olub, şərəfinə heykəl qoyulanı bildirsə 

də, amma heykəlin yaradıcısı mənasını da verə bilər: 1) – Pa, təbrik edirəm səni!.. 
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Sərgidə heykəlini qoyublar! ... / Atam heç halını da dəyişmir: – Çox az vaxtımı 

almışdı o gədə, bir də durub sərgisinə gedəcəyəm?!. [96, s.32]; 2) Qardaşının heykəli 

yuxarı meydan – Bazarbaşında sağ-salamat yerində idi [53, s.266]. 

b) Əsas tərəfi “portret” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik. Bu cür 

birləşmələrin birinci tərəfi, əsasən, qeyri-fəal olub, portreti çəkiləni bildirsə də, amma 

cümlədən kənarda portretin müəllifi kimi də anlaşıla bilər: Fotoqraf Əlinin böyütdüyü 

o fotoşəkildə kağızın yalnız qıraqları qalmışdı, Gülağanın portretinin yeri boş idi və 

Sonaya elə gəldi ki, elə bil o şəkli qayçı ilə kəsib götürmüşsən [46, s.182]. 

c) Əsas tərəfi “şəkil” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik. Belə 

birləşmələrdə birinci tərəf qeyri-fəal olub, şəkildə və ya fotoda təsvir olunanı bildirir, 

cümlədən kənarda isə şəklin müəllifi kimi də anlaşıla bilir: 1) Rəssam indi anladı ki, 

nə üçün Mərdan uşağın şəkli ilə bu qədər maraqlanırmış [111, s.251]: 1.uşağın təsvir 

olunduğu şəkil (əsas); 2.uşağın çəkdiyi şəkil; 2) Məlik dünən Novruzun bilgisayarda 

müxtəlif şəkillərinə baxmışdı, amma nədisə indi monitorda oğlan daha da yaraşıqlı 

görünürdü [18, s.347]: 1.Novruzun kim tərəfindənsə çəkilən şəkilləri (əsas); 

2.Novruzun çəkdiyi şəkillər. 

Bu baxımdan aşağıdakı birləşmə də diqqətimizi çəkdi: Dağın 20 Yanvar, 

Qarabağ şəhidləri və 1918-ci il mart qurbanları cərgələrindən aşağıda yerləşən 

Şəhidlər muzeyinin eksponatları, şəkilləri, fotoları, sənədləri XX əsrdə xalqın başına 

gətirilən bütün müsibətləri əks etdirirdi [18, s.338]: 1.Şəhidlər muzeyində saxlanılan 

şəkillər, fotolar (əsas); 2.Şəhidlər muzeyinin təsvir olunduğu şəkillər və fotolar. 

ç) Əsas tərəfi “rəsm”, “foto” sözləri ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik. 

Belə birləşmələrdə birinci tərəf əksərən qeyri-fəal olub, rəsmdə və ya fotoda təsvir 

olunanı bildirsə də, həmin birləşməni təklikdə nəzərdən keçirdikdə rəsmin və ya 

fotonun müəllifi kimi də anlaşıla bilir: 1) o qızın rəsmini Canəli müəllimdən ötrü elə 

bil Allahın özü çəkmişdi [66, s.154]: 1.qızın kim tərəfindənsə çəkilən rəsmi (əsas); 

2.qızın çəkdiyi rəsm; 2) Fotoqraf qız (Əhməd bəyin fotosunu müxtəlif nöqtələrdən 

çəkə-çəkə) [48, c.3, s.260]: 1.Əhməd bəyin kim tərəfindənsə çəkilən fotosu (əsas); 

2.Əhməd bəyin çəkdiyi foto. 
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d) Əsas tərəfi “konsert” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: 1) – ... 

Bu gün konsertə gəldiyinizə görə çox sevindim, bəlkə də, bu mənim axırıncı 

konsertimdir, nə bilim... [68, s.385]: mənim çıxış etdiyim konsert; 2) – Uşaqlar 

istəyir, Qara Kərəm oğlunun konsertinə qala [85, c.4, s.156]: təşkil etdiyi konsert. 

e) Əsas tərəfi “qəzet” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: 1) Onsuz 

da, Talıbın dediyinə görə, hələ kağız hazır deyil, əldə olan göy və pis kağızı Yəhyanın 

qəzetinə vermək olmaz [111, s.182]: Yəhyanın nəşr etdiyi qəzet; 2) – Daha gözünü 

mənim qəzetlərimdən çək, köşkü bağladıq [91, s.50]: mənim satdığım qəzetlər. 

ə) Əsas tərəfi “kitab” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: a) 

Birinci tərəf kitabın müəllifini bildirir: “Elə bilirəm ki, ədəbiyyatımızın köklərinə 

həmin bağlılıq, həmin məhəbbət Kamalın kitabında yaxşı nəzərə çarpır” [10, s.4]; b) 

Birinci tərəf kitabın müəllifi deyil, sadəcə, sahibidir: ..., Teymurun “Qədim dünya 

tarixi” kitabındakı o şəkillərə baxmışdılar [120, s.253]. 

E.İ.Düşen bəzi söz birləşmələrinə iki cür şərhin verilmə səbəbini belə izah edir: 

“X Y-ə mənsubdurˮ və “X Y tərəfindən istifadə olunur” [183, s.28]. 

Fikrinə aydınlıq gətirmək üçün müəllif belə bir nümunə verir: “la maison /x/ de 

Paul /y/ Onu belə şərh etmək olar: a) “Pola məxsus ev” (bu o demək deyil ki, Pol 

orada yaşayır) və b) “Polun yaşadığı ev” (bu o demək deyil ki, ev Polundur)” [183, 

s.28]. 

f) Əsas tərəfi “məktub” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik. Bu cür 

birləşmələrin birinci tərəfi, əsasən, fəal olub, məktub yazanı bildirsə də, amma 

məktubun yazıldığı tərəf kimi də çıxış edə bilir: mənim məktubum – a) Birinci tərəf 

fəal olub, məktub yazanı bildirir: Hacı. Bilmirəm, mənim bu məktubumun təsiri 

olacaq, ya yox, amma milli hökumətimizə canı yanan bir müsəlman kimi bildiyimi 

deməliyəm [64, s.499]; b) Birinci tərəf qeyri-fəal olub, məktub yazılan, məktubun 

çatacağı tərəfi bildirir: Qoca Professor. Vallah, o məktub, deyəsən, mənim 

məktubumdur. ... Bir açın, baxın görək “Əliqulucan”la başlayır? [48, c.3, s.191] 

g) Əsas tərəfi “ağac” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: 

Dalanımızın lap dibindəki o xartuta əvvəllər “İbadullanın ağacı” deyirdilər, çünki 

faytonçu Həmidulla ilə Əminə xalanın uşaqları olmurmuş və faytonçu Həmidulla 
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nəzir deyir, İbadulla anadan olanda o xartutu nəzir kimi dalanımızda əkir [46, s.31]: 

1.İbadullanın şərəfinə əkilən ağac (əsas); 2.İbadullanın əkdiyi ağac. 

ğ) Əsas tərəfi “dərs” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: a) Birinci 

tərəf dərs verəni, dərs keçəni bildirir: Yatağında xəstə uzansa da, sinifdə Novruzun ilk 

dərsindən sonra necə iztirab və əzab çəkəcəyini uzaqdan-uzağa hiss etmişdi [68, 

s.127]; b) Birinci tərəf dərs veriləni və yaxud dərs keçiləni bildirir: – ... İstəsən, 

Sevdanın dərsindən də yaz [68, s.133]. 

h) Əsas tərəfi “imtahan” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: a) 

Birinci tərəf imtahan götürəni bildirir: Zərifənin axırıncı imtahanları məktəbdə 

günortadan sonra idi [68, s.370]; b) Birinci tərəf imtahan verəni bildirir: Ədilə. Hə, 

doğrudan, Gülya, bu gün axı sənin imtahanın idi. Neçə aldın? [48, c.3, s.177] 

x) Əsas tərəfi “tapşırıq” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik. Bu 

birləşmələrdə birinci tərəf, əsasən, tapşırıq verəni bildirsə də, amma tapşırıq verilən 

kimi də anlaşıla bilər: Ziyanın tapşırığını elə buradaca unudub, laboratoriyaya 

yollandı [26, s.120]. 

ı) Əsas tərəfi “pul” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: Evin pulu 

tamam əldən çıxandan sonra qarı uzun illər gizli-gizli yığdığı bir neçə min manatı 

götürüb Bakıya getmişdi ki, əziz nəvəsini hökmən bu il ali məktəbə düzəltsin [49, c.2, 

s.177]: 1.evin satışından əldə olunan pul (əsas); 2.ev almaq üçün ayrılan pul. 

i) Əsas tərəfi “ölü” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik: 1) 

...qoymayacaqdılar ki, İbadullanın ölüsünü başqa yerdə basdırsınlar, burada 

basdıracaqdılar, kəfənə büküb basdıracaqdılar [46, s.166]: 1.ölmüş İbadulla (əsas); 

2.İbadullanın ölən yaxını; 2) Qəbirdən səs. Canıyanan yox idi, yox, / Bir kəndlinin 

ölüsünə, dirisinə [74, s.289]: 1.ölən kəndli (fikrimizcə, əsas); 2.kəndlinin ölən yaxını; 

3) Qalan kəndlilər dəvəçinin ölüsünü sürüyüb salırlar otağa [106, c.1, s.379]: 

1.öldürülmüş dəvəçi (əsas); 2.dəvəçinin ölən yaxını. 

j) Əsas tərəfi “xalça”, “obraz”, “təqaüd” sözləri ilə ifadə olunan birləşmələrdəki 

omonimlik: 1) Sonanın xalçası, doğrudan da, bir tamaşa idi [111, s.108]: 1.toxuduğu 

xalça (əsas); 2.Sona xalçanın, sadəcə, sahibidir; 2) ...bunun əsas səbəbi o idi ki, 

Qazməmmədlinin obrazını xalis mənfi planda nəzərdə tutduğu bir halda, öz əsərinin 
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müsbət qəhrəmanını Mirzə Manaf əvvəl heç cür görə bilmirdi [66, s.356]: 1.Mirzə 

Manafın Qazməmmədli obrazı (əsas); 2.Qazməmmədlinin yaratdığı obraz; 3) Ağa 

Musa. ... Onda sən də borclu qalmadın, Hacının təqaüdündən imtina elədin [64, 

s.496]: 1.Hacının N.Nərimanova ayırdığı təqaüd (əsas); 2.Hacının aldığı təqaüd. 

7) Əsas tərəfi “nəvə” sözü ilə ifadə olunan birləşmələrdəki omonimlik də maraq 

doğurur. Bu birləşmələrin omonimliyi daxili təyin kimi çıxış edən “qız” sözü ilə 

bağlıdır: qız nəvələri – a) Birinci tərəf nəvənin cinsini bildirir: Məgər yox idimi 

Qaratellə Göyalının qız nəvələri?.. [124, c.1, s.170]; b) Birinci tərəf oğlan və ya qız 

övladının uşağını bildirir: – Məmalik xan öz varisini Həlaku sicillisinə mənsub qız 

nəvələrindən xeyli yuxarı mərtəbələrə qaldırıb, dədə-baba düşmənlərinə yanıq 

vermək üçün hər nəyə desən, razı olduğunu gizlədə bilmədi [124, c.1, s.68]; qız nəvəsi 

– a) Birinci tərəf nəvənin cinsini bildirir: Zivər xanım bu qız nəvəsini görə bilmədi, 

uşağın dünyaya gəlməsindən on gün qabaq rəhmətə getdi və qızın adını Zivər 

qoydular [18, s.318]; b) Birinci tərəf oğlan və ya qız övladının uşağını bildirir: Amma 

onun oğlu da olsa, taxta oturmağa qoymayacaqlar. Sultan Yaqubun qız nəvəsi 

olduğuna görə [92, c.2, s.254]. 

Biz burada dilimizdə daha çox işlənən III növ təyini söz birləşmələrinin 

omonimliyi məsələsinə diqqət ayırmağa çalışdıq. Fikrimizcə, nümunələrin çoxluğu 

və rəngarəngliyi ismi birləşmələrin bu növündə omonimlik hadisəsinin geniş 

yayıldığını söyləməyə əsas verir. 

2.2. Feili birləşmələrin omonimliyi 

Dilçilikdə çoxmənalılıq və omonimlik hadisələrinin söz birləşmələri 

səviyyəsində tədqiqi uzun zaman forma (qrammatik struktur) eyniliyinə malik olan 

sərbəst və sabit birləşmələr əsasında həyata keçirilmişdir. Feili birləşmələrin 

müəyyən qisminin frazeoloji birləşmələrlə forma baxımından eynilik təşkil etməsi bu 

iki dil hadisəsi ilə bağlı tədqiqatların məhz həmin birləşmələr əsasında aparılmasına, 

ismi birləşmələrin isə müəyyən müddət bu cür tədqiqatlardan kənarda qalmasına 

səbəb olmuşdur. Həm frazeologizm, həm də feili birləşmə kimi işlənə bilən ağzına 

baxmaq, ayağı kəsilmək, ayağından çəkmək, barmağını dişləmək, baş qoymaq, başına 
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daş salmaq, bel bağlamaq, daş atmaq, dilini dişləmək, dodaq büzmək, ələ baxmaq, 

gözü açılmaq, gözü bağlanmaq, qulağını burmaq, quyruq bulamaq, quyu qazmaq, 

yerini göstərmək və s. kimi birləşmələrin forma eyniliyi çoxmənalılıqla yanaşı, hətta 

bəzən omonimlik kimi də qiymətləndirilmişdir ki, bu da doğru deyil: “Amma bir 

halda ki sərbəst söz birləşmələri frazeologizmlərdən prinsip etibarilə fərqlənir, 

terminin dəqiq mənasında belə ifadələrin omonimliyindən danışmağa əsas yoxdur: 

bu, müxtəlif qəbildən olan dil vahidlərinin təsadüfi uyğunluğudur” [225, s.120]. 

Məna tərəfi ilə bağlı ciddi fərqləri (frazeoloji birləşmələrdəki məcazilik və feili 

birləşmələrdəki motivləşmə) olan və ən əsası, dilin müxtəlif səviyyələrinin vahidləri 

kimi qəbul olunan feili birləşmələrlə frazeoloji birləşmələrin bu forma uyğunluğunun 

çoxmənalılıq kimi izah olunması daha düzgündür. Buna görə də feili birləşmələrin 

omonimliyindən bəhs olunarkən frazeoloji vahidlər nəzərə alınmamalıdır. 

Aşağıdakı hallar da feili birləşmələrin omonimliyi hesab oluna bilməz: 

1. Feili birləşmələrdəki təsadüfi forma uyğunluğuna əsaslanan məna 

müxtəlifliyi: 

a) Əsas tərəfi məsdərlə ifadə olunan feili birləşmələr: ...həmişə ona baxanda 

mən düşünürdüm ki, Ayişəni unutmaq da Xəzər üçün qarın üstündə sürüşmək, yaxud 

bütün dərslərdən “beş” almaq kimi asan bir şeydir... [66, s.68]: 1.qar-ın üstündə 

sürüşmək (əsas); 2.qarnı üstə sürüşmək; 

b) Əsas tərəfi feili sifətlə ifadə olunan feili birləşmələr: Əli ilə danışan, qırıq-

qırıq, heybətli səs çıxaran ana bütün bunların hamısını Göyalıya çatdırdı [124, c.1, 

s.208]: 1.əl-i ilə danışan (əsas); 2.Əli (şəxs adı); 

c) Əsas tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan feili birləşmələr: 1) Şəhərdə, Əmin 

Məhrəmlə vidalaşanda Yusif ayrı fikirdə idi – gözlərində qələbə sevinci parıldayırdı 

[75, c.1, s.77]: 1.Əmin Məhrəm (şəxs adı – əsas); 2.(sənin) əmi-n Məhrəm; 2) Bu 

səhər Pakizə xala oğlundan məktub alanda necə sevindisə, Məhbubəni çağırmağa 

gedəndə astanada büdrəyib üzüqoylu yerə yıxıldı [96, s.311]: 1.Pakizə xala (əsas); 

2.xalaoğlu. 

2. Birləşmənin tərkibindəki çoxmənalı və ya omonim sözlərin yaratdığı təsadüfi 

məna müxtəlifliyi: 
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a) Əsas tərəfi məsdərlə ifadə olunan feili birləşmələr: Haşım pilləkənləri enib, 

yenə ağac-budağa altdan-yuxarı tamaşa eləyə-eləyə, yavaş-yavaş qapıya tərəf yeridi. 

Bu xasiyyət Haşımda buradan köçəndən sonra peyda olmuşdu: ağac-budağa baxmaq 

xasiyyəti [66, s.290]: 1.ağac-budağa tamaşa etmək xasiyyəti (əsas); 2.ağac-budağa 

qulluq etmək xasiyyəti. 

b) Əsas tərəfi feili sifətlə ifadə olunan feili birləşmələr: Qurd saxlayanlar 

toxmacarları qıranda, yarpaqlı budaqları baltalayıb, dəhrələyib acgöz barama 

qurdlarına yedirəndə şivləri vurulmuş toxmacarlara, çəkillərə dərhal su verirdilər 

[53, s.310]: 1.qurd – həşərat növü (əsas); 2.qurd – canavar; 

c) Əsas tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan feili birləşmələr: Özümüzə gəldikdə 

isə, görüləsi işlərimiz çoxdur [121, s.187]: 1.bizdən söhbət getsə (əsas); 2.sağaldıqda. 

3. Birləşmənin tərkibindəki bəzi sözlərin həm şəxs adı (onomastik vahid), həm 

də apelyativ kimi işlənə bilməsinin yaratdığı təsadüfi məna müxtəlifliyi: 

a) Əsas tərəfi məsdərlə ifadə olunan feili birləşmələr: 1) – Məhəbbəti 

bağışlamaq mümkün deyil [126, c.2, s.303]: 1.mücərrəd isim (əsas); 2.şəxs adı; 2) 

Qəhrəmanı görmək sənətkara qismət olmamışdı [53, s.261]: 1.substantivləşmiş sifət 

(əsas); 2.şəxs adı; 

b) Əsas tərəfi feili sifətlə ifadə olunan feili birləşmələr: 1) Ulduzu görən ailə 

ağladı [124, c.1, s.205]: 1.Ulduz (at – əsas); 2.Ulduz (səma cismi); 3.Ulduz (şəxs 

adı); 2) Süleyman istədi ki, zor gücünə səadətdən imtina edən bu oğlanı xoşbəxt etsin 

və xoşbəxt etdi [46, s.406]: 1.mücərrəd isim (əsas); 2.Səadət (şəxs adı); 

c) Əsas tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan feili birləşmələr: 1) Xumar gözlərini 

dumduru boşluqlara dikib səhranın əbədi, ahəngdar bir mahnı kimi səslənən sirlərlə 

dolu pozulmaz sükutuna qulaq asdı [85, c.4, s.362]: 1.xumar→gözlər (əsas); 2.Xumar 

(şəxs adı); 2) Dəmir darvazanın qənşərində dayanıb binanın örtülü pəncərələrinə göz 

gəzdirdi [104, s.68]: 1.dəmir→darvaza (əsas); 2.Dəmir (şəxs adı); 3) Əsgər bu sözləri 

deyə-deyə belindəki toqqasından polad tiyəli qəməni çəkib ağ kürənin sağ böyrünə 

cumdu [84, s.261]: 1.döyüşçü (əsas); 2.Əsgər (şəxs adı); 4) İndi də Qoca 

gülümsəyəndə və mən Qocanın ağappaq dişlərini görəndə o iri adam sümükləri 

birdən-birə yadıma düşdü [46, s.53]: 1.Qoca (şəxs adı – əsas); 2.qoca (yaşlı). 
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4. Tərkibində “o” əvəzliyi (həmin əvəzliyin şəxs və ya işarə əvəzliyi kimi 

işlənməsindən asılı olaraq) olan feili birləşmələrdə müşahidə olunan məna 

müxtəlifliyi: 1) Axı Mikayıl əvvəllər kor deyildi. Çörəkxanada işləyirdi. Yəqin, o, 

adamlara yaxşılıq eləyəndə Qaçay bu dünyada yoxmuş [104, s.26]: 1.o yaxşılıq 

eləyəndə (əsas); 2.o→adamlar; 2) Muxtarov. ... O qızlar məktəbini açanda Hacı o 

dünyanı görüb qayıtdı [64, s.489]: 1.o→(qızlar məktəbi) (əsas); 2.o açanda. 

Azərbaycan dili materialları əsasında feili birləşmələrin omonimliyi məsələsinə 

indiyə qədər toxunulmamışdır. Yalnız Y.Seyidovun iki feili birləşmə ilə əlaqədar 

verdiyi qeydlər diqqətimizi çəkdi ki, həmin qeydlərin bu məsələ ilə müəyyən qədər 

bağlılığı vardır (onu da qeyd edək ki, müəllif bu birləşmələrin məzmunundakı 

ikimənalılığı omonimlik kimi təqdim etmir). Bunlardan biri “almanı bölmək” 

birləşməsidir ki, Y.Seyidov onun məzmununu iki şəkildə təqdim edir: “1. bir kilo 

almanı iki-üç adam arasında bölmək, iki-üç adama paylamaq; 2. bir almanı 

parçalamaq, bölmək, kəsmək” [133, s.308]. 

İkinci birləşmə isə “yaxşılıq əvəzində pislik etmək” birləşməsidir. Y.Seyidovun 

həmin birləşmənin məzmunu ilə bağlı fikri belədir: “Əvəzində sözünə malik 

birləşmələr başqa məna əlaqələrinə də malik olur. Məsələn, yaxşılıq əvəzində pislik 

etmək birləşməsi yaxşılığa qarşı pislik etmək mənasında işləndiyi kimi, yaxşılıq etməli 

ikən pislik etmək mənasında da işlənir” [133, s.394]. 

Y.Seyidovun müxtəlif məqsədlərlə verdiyi nümunələrdən seçdiyimiz aşağıdakı 

misallarda da omonimlik müşahidə olunur: uşaqlardan xəbər bilmək (1.uşaqlar 

haqqında xəbər bilmək; 2.xəbəri uşaqlardan bilmək, öyrənmək), yerindən danışan 

(1.oturduğu yerdən danışan; 2.öz yeri haqqında danışan), xəstəliyə görə gəlməmək 

(1.bir şəxsin xəstələndiyi üçün çağırıldığı yerə gəlməməsi; 2.bir şəxsin xəstəliyin 

yayılması haqqında məlumat alıb çağırıldığı yerə gəlməməsi). 

Omonimlik hadisəsinin tədqiqi zamanı onun təzahür etdiyi dil vahidlərinin 

həmin tədqiqata yardım edə biləcək səciyyəvi xüsusiyyətləri diqqət mərkəzində 

saxlanılmalıdır. Əgər feili birləşmələrin omonimliyi tədqiq olunursa, bu zaman həmin 

birləşmələrin birinci tərəfinin müxtəlif nitq hissələri ilə, ikinci (əsas) tərəfinin isə 

ancaq feillə (məsdər, feili sifət və feili bağlama ilə) ifadə olunması, bu birləşmələrin 
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tərəfləri arasında obyekt və relyativ (bəzən subyekt əlaqəsindən də bəhs olunur [90, 

s.61]) məna əlaqələrinin, yanaşma və idarə kimi sintaktik əlaqələrin mövcudluğu 

nəzərə alınmalıdır. 

Omonimlik hadisəsi semantik hadisə olduğundan təzahür etdiyi hər bir dil 

vahidinin məna ilə bağlı xüsusiyyətləri ona yeni keyfiyyətlər qazandırmış olur. 

Deməli, feili birləşmələrdəki omonimliyin mahiyyətini düzgün şərh etmək üçün 

həmin birləşmələrin məna tərəfi ilə bağlı səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. 

Omonim feili birləşmələr eyni leksik tərkibə malik olub, bir-birindən fərqli 

məzmun daşıyan birləşmələrdir. Bir-birinə omonim olan feili birləşmələrin məzmun 

fərqi həmin birləşmələrin tərkibinə daxil olan sözlərin bir-biriləri ilə müxtəlif şəkildə 

əlaqələnə bilməsi nəticəsində yaranır. İki və ya üç sözdən ibarət olan feili 

birləşmələrdə omonimlik nadir hallarda özünü büruzə verir. Onu da qeyd edək ki, 

burada əsas tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan feili birləşmələr üstünlük təşkil edir: 

1) Tərkibində iki söz olan feili birləşmələr: 1) Ölüm ağır itkidir. Cavan 

öləndə bu itki daha da ağır olur [3, s.373]: 1.cavan yaşda öləndə (əsas); 2.cavan 

(kim?) öləndə;  2) – ... Nədi sənin dostuyun niyyəti? / ... / Tapdıqdan eşitdiyim sözlər 

yadıma düşdü. Dedim: – Əzrayılı yalvartmaq istəyir [75, c.1, s.324]: 1.Tapdığın 

dediyi (əsas); 2.Tapdıq haqqında eşitdiyim; 

2) Tərkibində üç söz olan feili birləşmələr (bu cür feili birləşmələrin 

tərkibindəki birinci söz ya özündən sonra gələn sözlə əlaqələnərək I və ya II növ 

təyini söz birləşməsi yaradır, ya təktərəfli III növ təyini söz birləşməsinin daxili təyini 

funksiyasını daşıyır, yaxud da birbaşa feili birləşmənin əsas tərəfi ilə əlaqələnib 

həmin birləşmənin daxil olduğu cümlənin subyekti (mübtədası) kimi çıxış edir): 1) 

Xəstə anasını oyadıb məsələni ona nağıl etmişdi [96, s.103]: 1.xəstə→ana (əsas); 

2.xəstə (kim?) oyadıb; 2) Ceyranın qızı Bətulənin eşqi ilə son zamanlar kənd içində 

daha çox avaralanan Lətif müəllim o gün axşamtərəfi yenə o həndəvərə canan 

pişvazına çıxanda Nəsir müəllim yolun ağzına yığdığı şeyləri artıq oradan o tərəfə 

daşımağa başlamışdı [66, s.191]: 1.canan pişvazına çıxanda – kimsə cananının 

pişvazına çıxanda (əsas); 2.canan (onun) pişvazına çıxanda (Bu feili birləşmənin 

məna müxtəlifliyini yalnız onun tərkibindəki canan pişvazı söz birləşməsinin 
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omonim səciyyəli olması ilə əlaqələndirmək yanlış olardı, çünki birləşmədəki məna 

müxtəlifliyi canan pişvazı söz birləşməsinin hüdudlarını aşaraq birləşmənin əsas 

tərəfinin, yəni çıxanda feili bağlamasının birbaşa iştirakının nəticəsi olaraq meydana 

çıxmışdır). 

Dilimizdə təsadüf etdiyimiz “Nigara konfet aldırtmaq”, “Ayaza çamadan 

gətirtmək” kimi birləşmələrdə də omonimlik müşahidə olunur. Bu birləşmələr birinci 

halda “Nigar üçün konfet aldırtmaq” və “Ayaz üçün çamadan gətirtmək” mənalarını 

ifadə edirsə, digər halda “konfet almağı Nigara tapşırmaq” və “çamadan gətirməyi 

Ayaza tapşırmaq” mənalarında işlənir. Fikrimizcə, bu hal həmin söz birləşmələrində 

səbəb, aidlik məzmunlu qoşmaların işlənməməsi və feilin icbar növündə iş 

gördürülən şəxsin əksərən ayrıca olaraq qeyd edilməməsi ilə izah oluna bilər. 

Sintaktik omonimlik özünü daha çox tərkibindəki sözlərin sayı dörd və dörddən 

çox olan feili birləşmələrdə büruzə verir, çünki tərkib hissələrinin çoxluğu birləşmə 

daxilində müxtəlifşəkilli əlaqə və münasibətlərin yaranmasına şərait yaradır. 

Feili birləşmələrdə omonimliyin meydana çıxmasında asılı tərəflərin fəallığı 

müşahidə olunur. Bunu aşağıdakı nümunələr də təsdiqləyir: 

Əsas tərəfi feili sifətlə ifadə olunan feili birləşmələr (həmin feili birləşmələr I 

növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi kimi çıxış edir): 

a) Əsas tərəfi −an2 şəkilçili feili sifətlərlə ifadə olunan feili birləşmələr: 1) – 

Hara gedirsiniz, gedin, kimi sevirsiniz, sevin, ancaq bilin ki, bu dünyada Sizi bacı 

kimi istəyən, əziz tutan bir nəfər də vardır [51, c.3, s.173]: 1.bacını istəyən kimi 

(bunu deyən Hümmət idi (əsas)); 2.bacının istədiyi kimi; 2) Heç ərlik-boyluq qızı 

olan, sənin kimi oğul böyüdən kişi də belə iş tutarmı? [139, c.2, s.10]: 1.sənin kimi 

oğul (əsas); 2.sənin kimi böyüdən; 3) − ... Mənim qanımı soran, mənim təki 

yazıqlara, maymaqlara tor quran hörümçək! [49, c.2, s.145]: 1.mənim kimi yazıqlar, 

maymaqlar (əsas); 2.mənim kimi tor quran; 

b) Əsas tərəfi −dıq4+mənsubiyyət şəkilçili feili sifətlərlə ifadə olunan feili 

birləşmələr: Aradan çox keçməmiş, institut gözətçisinin ona Narından xəlvət dediyi 

sözləri xatırladı [26, s.149]: 1.Narından xəlvət (nə tərzdə?) (əsas); 2.xəlvət şəkildə 

Narın haqqında dediyi sözlər; 
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c) Əsas tərəfi −mış4 şəkilçili feili sifətlərlə ifadə olunan feili birləşmələr: 1) 

Bibim küçə qapımızın halqasına qıfıl yerinə keçirilmiş odunu çıxardıb atdı [66, s.76]: 

1.qıfıl əvəzinə (fikrimizcə, əsas); 2.qıfılın yerləşdiyi yer; 2) Elə o axşam köçüb 

Çığnagülə getməyi qərara almış Nəsir müəllim evin ən vacib əşyalarından bir neçə 

bağlama düzəldib hazırladı, ... [66, s.190]: 1.o axşam qərara almış (əsas); 2.o axşam 

köçüb Çığnagülə getməyi. 

Əsas tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan feili birləşmələr: 

a) Əsas tərəfi –ıb4 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 1) 

Samovarın böyründə yan-yana düzülmüş beş-altı çay qutusunu bir yerə silkirdi və 

papiros qayırmaq üçün cibində gəzdirdiyi qəzetdən iki parça qoparıb çayı onların 

arasına bükür, bizim cibimizə qoyub bərk-bərk tapşırırdı ki, evə gedəndə çox atılıb-

düşməyək və çayı mütləq analarımıza verək [120, s.40]: 1.papiros düzəltmək üçün 

cibində gəzdirdiyi (əsas); 2.papiros düzəltmək üçün qoparıb; 2) Xəlil açıq qapıdan 

artırmaya düşən işıq zolağına baxıb fikirləşdi [104, s.59]: 1.(açıq qapıdan)→düşən 

(əsas); 2.(açıq qapıdan)→baxıb; 3) Xan bir gizli sevinclə süfrəni yığan nökərlərə 

baxıb ikrahla fikirləşdi, nökər ki nökər, elə hey tıxırlar, gözləri doymur ki doymur! [1, 

s.22]: 1.(bir gizli sevinclə)→yığan (əsas); 2.(bir gizli sevinclə)→baxıb; 

b) Əsas tərəfi –araq2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

...indi qoca xəlifənin bu müdhiş səhvindən istifadə edərək, şahanə rəqibini 

məğlubiyyətə uğratmaq istəsəydi, bu ehtiyatsızlığı ilə özü daha müdhiş bir səhvə yol 

vermiş olardı [105, s.144]: 1.qoca (kim?) istifadə edərək (əsas); 2.qoca→xəlifə; 

c) Əsas tərəfi –arkən2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Mircəfər Bağırov. ... Xalq düşmənləriynən mübarizə apararkən şəhər ziyalılarını bir 

an gözdən qaçıra bilmərik [50, c.2, s.257]: 1.xalq düşmənləri (əsas); 2.xalq mübarizə 

apararkən; 

ç) Əsas tərəfi –anda2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr:  

1) Qırmızı geyimli iki Cağatay bahadırının müşayiətilə aparılanda Nəsimi yenə 

damarlarında SafAğ işıq həniri hiss etdi [75, c.1, s.221]: 1.(qırmızı 

geyimli)→Cağatay bahadırı (əsas); 2.qırmızı geyimli (kim?) aparılanda; 2) Dəli 
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inəyin buynuzunun ona tərəf tuşlandığını görəndə özünü tövlənin ortasına atdı [91, 

s.57]: 1.dəli→inək (əsas); 2.dəli (kim?) görəndə; 

d) Əsas tərəfi –dıqda4 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili 

birləşmələr: ..., bundan sonra İbrahimin xəyanətini heç cür sübuta yetirə 

bilməyəcəyini anladıqda o, ilk dəfə köhnə mərəzinin oynamağa başladığını hiss etdi 

[75, c.1, s.86]: 1.İbrahimin xəyanət etməsi (əsas); 2.İbrahim (onun) xəyanətini sübuta 

yetirə bilməyəcəkdi; 

e) Əsas tərəfi –(ma)mış2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili 

birləşmələr: “Xəlildən, Abbasqulu bəydən xəbər öyrənməmiş geri qayıtma”, –  

demişdi [91, s.147]: 1.Xəlil və Abbasqulu bəy haqqında xəbər öyrənməmiş (əsas); 

2.xəbəri onlardan öyrənməmiş; 3.Abbasqulu bəy haqqında xəbəri Xəlildən 

öyrənməmiş. 

“Əmi”, “qardaş”, “bacı”, “qonşu” və s. kimi qohumluq-insan anlayışı bildirən 

sözlərin birləşmə daxilindəki digər sözlərlə müxtəlifşəkilli əlaqələri əsasında feili 

birləşmələrdə situativ xarakterli məna müxtəlifliyi meydana çıxır. Asılı tərəf kimi 

çıxış edən bu sözlər bəzən əsas tərəflə birbaşa əlaqələnir, bəzən isə özlərinə qonşu 

mövqedə yerləşən sözlərlə əlaqələnib əksərən I növ (bəzən isə II növ) təyini söz 

birləşməsi formalaşdırdıqdan sonra əsas tərəflə bağlanır. Burada da feili bağlamalar 

üstünlük təşkil edir, məsələn: 

a) Əsas tərəfi −ıb4 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Qardaşı Qazı bəyin öldürüldüyünü eşidib Şirvan üstünə yerimişdi [92, c.2, s.21]: 

1.qardaşı→Qazı bəy (əsas); 2.qardaşı eşidib;   

b) Əsas tərəfi −a –a, −ə −ə şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili 

birləşmələr: Əmisi oğlunun allanmış yanaqlarına baxa-baxa papiros yandırdı [104, 

s.79]: 1.əmisi oğlunun yanaqları (əsas); 2.əmisi baxa-baxa;  

c) Əsas tərəfi −araq2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 1) 

Özü kimi zirək bir oğlan olan kiçik qardaşı Fərhadı kənddən gətirdib mağazada 

oturdaraq şeylərin qiymətini, alverin yol-yolağasını ona başa saldı [51, c.3, s.208]: 

1.(özü kimi zirək bir oğlan olan kiçik qardaşı)→Fərhad (əsas); 2.(özü kimi zirək bir 

oğlan olan kiçik qardaşı) (kim?) gətirdib; 2) Hərdən ara sakit olanda qonşu 
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həyətlərdəki tövlələri, zirzəmiləri gəzərək çoşqadan, çolpadan, yumurtadan, duzlu 

xiyardan, kələmdən – ələ keçən qənimətlərdən xətri istədiyini bişirib həm özü yeyər, 

həm də generalın yanında yerini şirin salardı [96, s.261]: 1.qonşu→həyətlər (əsas); 

2.qonşu gəzərək; 

ç) Əsas tərəfi −anda2  şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Bacım Mahtaba su içirdib özünə gətirəndə qız iri su parçını qucaqlayıb heç kəsə 

vermirdi [51, c.3, s.278]: 1.bacım→Mahtab (əsas); 2.bacım özünə gətirəndə. 

Peşə, vəzifə, titul, elmi dərəcə kimi anlayışları ifadə edən sözlər də feili 

birləşmələrdə situativ xarakterli məna müxtəlifliyinə səbəb ola bilir. Feili 

bağlamaların üstünlüyü müşahidə edilir, məsələn:  

a) Əsas tərəfi −ıb4 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 1) 

Leytenant Bədirzadədən ayrılıb qabağa getdi [96, s.362]: 1.leytenant ayrılıb (əsas); 

2.leytenant→Bədirzadə; 2) Hüseyn bəyin baxışlarındakı yumşaqlıqla bərabər, 

qətiyyəti görüb özünü itirdi [92, c.2, s.93]: 1.Hüseyn bəy (əsas); 2.Hüseyn görüb; 3) 

Müavin Qaçaya baxıb pasport stolunun rəisini dümsüklədi [104, s.30]: 1.müavin 

baxıb (əsas); 2.müavin→Qaçay; 4) Professor arvadının qırımını anlayıb, daha 

danışmadı [26, s.5]: 1.professor anlayıb (əsas); 2.professor arvadı; 

b) Əsas tərəfi −arkən2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Lakin xan nökərlərindən ikisinin əlində qamçı görərkən bir an duruxmuşdu [105, 

s.112]: 1.xan görərkən (əsas); 2.xan nökərləri; 

c) Əsas tərəfi −anda2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 1) 

– Bağışlayın, mən yarımca saat Sizin vaxtınızı almalıyam, – deyə müxbir Əsmərə 

eşitdirəndə qız narazılıqla başını tərpətdi [96, s.425]: 1.müxbir eşitdirəndə (əsas); 

2.müxbir→Əsmər; 2) Abbasqulu bəyin ölümünü danışmaq istəyəndə qəzəb daha da 

qatılaşdı [91, s.118]: 1.Abbasqulu bəy – Qəmlo danışmaq istəyəndə (əsas); 

2.Abbasqulu danışmaq istəyəndə; 3) Mirzə Muxtarı görəndə qalxıb baş əyərdi və 

həmişə onun ardınca qürurla baxa-baxa yanındakılara deyərdi [104, s.248]: 

1.Mirzə→Muxtar (əsas); 2.Mirzə görəndə; 4) Yaxın dostlarından biri olan zərgər 

Mustafanın köşkünün qapısını açıq görəndə xeyli sevindi [84, s.108]: 1.zərgər→ 

Mustafa (əsas); 2.zərgər görəndə;  
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ç) Əsas tərəfi −madan2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Odur ki, Hacı Firidunun çadırdan məyus çıxdığına diqqət yetirməyib, onun tapşırığa 

əməl etməyəcəyini ağlına gətirmədən Şeyxə qarşısında yer göstərdi və nə qədər 

tələssə də, arada tez-tez susub düşünə-düşünə, bu dəfə uzun bir söhbət başladı [75, 

c.1, s.204]: 1.Hacı→Firidun (İbrahim ağlına gətirmədən (əsas)); 2.Hacı ağlına 

gətirmədən; 

d) Əsas tərəfi −dıqda4 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Lakin vəliəhd Gövhərşahın arxasınca gələn əsgərxası gördükdə, yəqin ki, hər şeyi 

anlayıb, birdən həyəcanla irəli yeridi [75, c.1, s.61]: 1.Şeyx Əzəm gördükdə (əsas); 

2.Vəliəhd gördükdə; 3.(vəliəhd Gövhərşahın arxasınca gələn adam) gördükdə;  

e) Əsas tərəfi −dıqca4 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Kiçik leytenant Ənnağı ilə sorğu-sual apardıqca, o biri milis nəfəri danışıqları ipə-

sapa düzüb, akt bağlayırdı [96, s.461]: 1.kiçik leytenant sorğu-sual apardıqca (əsas); 

2.(kiçik leytenant)→Ənnağı; 

ə) Əsas tərəfi −a –a, −ə −ə şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili 

birləşmələr: Səfalı müəllimin aralıda, eyvanın dirəyinə söykəli qoyulmuş çamadanına 

arabir tərs-tərs baxa-baxa elə bil ürəyində nəyisə can-dildən götür-qoy eləyirdi [66, 

s.237]: 1.Səfalı müəllim (əsas); 2.Səfalı baxa-baxa. 

Tərkibində ad və soyad ilə bağlı sözlər olan feili birləşmələrdə də situativ 

xarakterli məna müxtəlifliyi müşahidə olunur (belə birləşmələrdə ikimənalılığı aradan 

qaldırmaq üçün “,” işarəsindən istifadə olunur). Burada da feili bağlamalar üstünlük 

təşkil edir, məsələn: 

a) Əsas tərəfi −araq2  şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Səlimxanov Qulama baxaraq mehribanlıqla gülümsədi [96, s.299]: 1.Səlimxanov 

baxaraq (əsas); 2.Səlimxanov→Qulam;  

b) Əsas tərəfi −anda2 şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunan feili birləşmələr: 

Ağayar Xəlilovun səsinə dönəndə onu bir neçə nəfər tanımadığı adamla yaxınlaşan 

gördü [49, c.2, s.22]: 1.Ağayar dönəndə (əsas); 2.Xəlilov→Ağayar. 

Əsas tərəfi məsdərlərlə ifadə olunan feili birləşmələrin omonimliyinə nümunə 

tapmaq olduqca çətindir. Belə birləşmələr, əsasən, ismi birləşmələrin birinci tərəfi 
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kimi işləndikdə omonimliklə bağlı maraqlı faktlar verə bilir, məsələn: 1) Professor 

institutda dərs deyirdi, qarının fikrincə, istəsəydi, alim olmaq üçün həm Sərdara 

kömək eləmək, həm də Ağazalın qiymətini yazdırmaq barədəki xahişini yerinə yetirə 

bilərdi [49, c.2, s.215]: 1.qarının xahişi (əsas); 2.Ağazalın xahişi; 2) Məsələn, Şah 

Abbasın ağıllı vəzirinə və ya sərkərdəsinə sahib çıxmaq həvəsi kitabdan kitaba 

addımlayır [127, s.65]: 1.kimsə sahib çıxır (əsas); 2.Şah Abbas özü sahib çıxır. 

Feili birləşmələrin omonimliyinin tədqiqi zamanı nəzərə alınması zəruri olan 

cəhətlərdən biri də ismi birləşmələrlə müqayisədə feili birləşmələrin cümlədən daha 

çox asılı olmasıdır. Bu məsələ ilə bağlı “Müasir Azərbaycan dilində söz birləşmələri” 

adlı əsərdə qeyd olunan fikir diqqətimizi çəkdi: “İsmi söz birləşmələrinə nisbətən feili 

söz birləşmələri cümlə əmələ gətirməyə daha çox meyillidir. Çünki feillər cümlədə, 

əsas etibarı ilə, xəbər vəzifəsində çıxış edir. Bir çox feili söz birləşmələrini belə 

cümlədən xaricdə təsəvvür etmək çətindir. Buna görə də feili söz birləşmələrindən 

cümlə daxilində danışılarkən onların ilk halı – nominativ vəziyyəti təsəvvür olunur” 

[117, s.9]. 

Məhz bu cəhət feili birləşmələri cümlədən təcrid edib, onlarda mövcud ola 

biləcək omonimlik faktını ayrılıqda müşahidə etməyə mane olur. Feili birləşmələrin 

bu xüsusiyyəti onlarda bəzən özünü büruzə verən omonimliyin cümlə daxilində 

asanlıqla aradan qaldırılmasına şərait yaradır, buna görə də feili birləşmələrin 

omonimliyi ünsiyyət prosesi üçün heç bir maneə təşkil etmir. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan dili feili birləşmələrin cümlə omonimliyində 

fəal şəkildə iştirak etməsi ilə bağlı maraqlı faktlar verir, buna görə də dissertasiyanın 

cümlə omonimliyinə həsr olunmuş üçüncü fəslində feili birləşmələrin iştirakı ilə 

cümlədə yaranan omonimlik faktlarının təhlilinə geniş yer ayrılması nəzərdə tutulur. 
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III FƏSİL 

CÜMLƏLƏRİN OMONİMLİYİ 

3.1. Sadə cümlələrin omonimliyi 

Omonimlik hadisəsinin təzahür etdiyi dil səviyyələrinin və həmin səviyyələrin 

vahidlərinin özünəməxsus təbiəti, səciyyəvi xüsusiyyətləri bu dil hadisəsinə hər dəfə 

yeni keyfiyyətlər qazandırır, buna görə də omonimlik hadisəsini tədqiq edərkən onun 

təzahür etdiyi dil vahidinin istər forma (quruluş), istərsə də məna (semantik) tərəfi ilə 

bağlı olan bütün xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Cümlələrin omonimliyinin tədqiqi 

zamanı da bu cəhət diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Eyni zamanda dilçilik 

ədəbiyyatında cümlələrlə bağlı mövcud olan elmi-nəzəri fikirlərin təhlil olunaraq 

ümumiləşdirilməsi, omonimlik hadisəsinin tədqiqinə yardım edə biləcək materialların 

seçilərək istifadə olunması da bu tədqiqatın səmərəliliyinə, yəni cümlə səviyyəsində 

meydana çıxan omonimlik hadisəsinin mahiyyətinin dolğun şəkildə 

müəyyənləşdirilməsinə öz müsbət təsirini göstərə bilər. Cümlə səviyyəsində təzahür 

edən omonimlik hadisəsi ilə bağlı tədqiqi zəruri olan məsələləri aşağıdakı şəkildə 

qruplaşdırmaq mümkündür: 

1) Cümlə omonimlikdən danışmağa əsas verirmi? 

2) Omonim cümlə nədir? 

3) Sintaktik omonimliyin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi, yəni bu dil 

hadisəsinin cümlədəki məna müxtəlifliyi ilə bağlı digər təsadüfi hallardan 

fərqləndirilməsi; 

4) Uğursuz (düzgün olmayan) söz sırasının və ya sözlər arasındakı düzgün 

olmayan əlaqələrin yaratmış olduğu məna müxtəlifliyi sintaktik omonimlik 

kimi qəbul oluna bilərmi? 

5) Sintaktik omonimlik və durğu işarələri məsələsi; 

6) Cümlədə omonimlik yaradan amillər nələrdir? 
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7) Omonim cümlələrin informativ yükü (informativliyi), bu tip cümlələrin 

informasiyanın ötürülməsi prosesindəki mövqeyi, onların mətnlə (kontekstlə) 

bağlılığı məsələsi (buraya “deomonimləşmə”, yəni omonimliyin ləğvi 

problemi də daxildir); 

8) Cümlənin dildəki mövqeyinə sintaktik omonimlik hadisəsinin təsiri 

(cümlənin mətndən asılılığının artması məsələsi); 

9) Cümlə səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin kommunikasiya 

prosesinə, nitqin düzgünlüyünə və dəqiqliyinə təsirinin müəyyənləşdirilməsi; 

10) Sintaktik omonimlik hadisəsinin ünsiyyət prosesinin hər iki tərəfi, yəni 

həm adresant, həm də adresat baxımından dəyərləndirilməsi. 

Dil vahidlərinin məna və forma kimi iki tərəfinin münasibətinə əsaslanan 

omonimlik hadisəsi bütün ikitərəfli dil vahidlərini əhatə edə bilir. Bu baxımdan 

cümlə də istisna təşkil etmir. Doğrudur, dildə omonim cümlələr omonim sözlər qədər 

üstünlük təşkil etmir, cümlələrdəki omonimlik məhdud və mürəkkəb təzahürü ilə 

səciyyələnir, eyni zamanda onu aşkarlamaq və müşahidə etmək də olduqca çətindir, 

çünki “cümlə dil vahidi kimi nitq aktlarında hər dəfə yeni konkret məzmun ilə 

doldurularaq yenidən hasil edilən xüsusi sintaktik formadır” [247, s.7]. 

Amma bütün bu faktlar cümlə omonimliyinin tədqiqatdan kənarda qalmasına 

heç bir əsas vermir. 

Omonim cümlələrin səciyyəvi xüsusiyyətləri nələrdən ibarətdir? Dilçilikdə 

omonim cümlələr ilə bağlı dörd şərh daha çox diqqətimizi çəkdi. Bunlar 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) “Omonim səciyyəli cümlələr dedikdə eyni leksik tərkibli və eyni qrammatik 

quruluşlu cümlənin iki, yaxud daha artıq müxtəlif informasiyaları verə bilməsi 

nəzərdə tutulur” [119, s.205]. 

2) “Sintaktik omonimlikdən o hallarda danışmaq mümkündür ki, o, dilin 

sintaktik vasitələri ilə yaransın” [189, s.76]. 

3) “Beləliklə, sintaktik omonimliklə biz o hallarda rastlaşırıq ki, bir söz 

birləşməsindəki və ya cümlədəki üzvləri müxtəlif cür ayırmaq və ya qrammatik 
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cəhətdən müxtəlif cür izah etmək və yaxud da onlar arasındakı sintaktik əlaqələri 

müxtəlif cür müəyyənləşdirmək mümkün olsun” [201, s.127]. 

4) “Belə cümlələr ona görə omonim adlanır ki, onlar eyni yazılış şəraitində və 

bir sıra hallarda eyni tələffüz şəraitində də müxtəlif mənaya malik olur. Ona görə 

sintaktik adlanır ki, onlardakı omonimliyə xalis sintaktik vasitələr: cümlənin bu və ya 

digər sintaqmlara üzvlənməsi, söz birləşmələrində sözlərin bu və ya digər birləşməsi 

səbəb olur. Belə cümlələrin omonimliyi onlarda leksik, morfoloji və ya paradiqmatik 

omonimlərin mövcud olmasından asılı deyil” [197, s.30]. 

Bu izahları ümumiləşdirsək, cümlə omonimliyi ilə bağlı diqqət yetirilməsi zəruri 

olan cəhətləri bu şəkildə müəyyənləşdirmiş olarıq: 1) cümlələrin leksik tərkiblərinin 

eyniliyi; 2) cümlələrin yazılış və tələffüz şəraitlərinin eyniliyi; 3) cümlələrin 

qrammatik quruluşu; 4) cümlələrin məna (informasiya) tərəfi; 5) cümlə 

omonimliyinin yaranmasında sintaktik vasitələrin mövqeyi. 

Omonimlik hadisəsi semantik hadisə olduğundan tədqiqat zamanı cümlə 

semantikasının səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır, çünki cümlə 

semantikasının özünəməxsusluğu bu dil hadisəsinə yeni çalarlar qazandırır. Dilçilikdə 

cümlə semantikasından bəhs olunarkən onun cümlənin leksik tərkibindən, yəni 

cümləyə daxil olan sözlərin leksik mənasından asılı olmadığı, tərkib hissələrinin 

sıralanması ilə, yəni konstruksiyanın sintaktik baxımdan mənalı komponentləri 

arasındakı münasibətlər sistemi ilə ifadə olunduğu qeyd olunur [11, s.158; 237, s.59; 

248,  s.16]. 

V.Sultanov cümlənin tam izahı zamanı ilk növbədə semantikaya müraciət 

etməyin lazım gəldiyini qeyd edir ki, bu da cümlə ilə bağlı tədqiqatlarda 

semantikanın necə böyük bir əhəmiyyətə malik olduğunu bir daha təsdiq edir [137, 

s.5].  Deməli, cümlə səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsinin tədqiqi zamanı 

da semantika diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Digər tərəfdən isə, cümlələrin 

sintaktik strukturu da nəzərə alınmalıdır, çünki L.N.İordanskayanın da qeyd etdiyi 

kimi, sintaktik omonimlik frazanın sintaktik strukturuna təsir edən omonimlikdir 

[188, c.2, s.51]. 
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Onu da qeyd edək ki, müəllif  bir frazanın bir neçə (o cümlədən də hər hansı bir 

semantik şərhi mümkün olmayan) düzgün sintaktik struktura malik ola bildiyini yazır 

[188, c.2, s.9]. 

“Школьники из Старицы поехали в Торжок” (1.Staritsalı məktəblilər 

Torjoka getdilər (Staritsadan yola düşməkləri mütləq deyil) və ya 2.Məktəblilər 

Staritsadan Torjoka getdilər (Məktəblilərin staritsalı olması mütləq deyil)) cümləsini 

nümunə verən A.V.Qladki yazır: “Belə hadisə − bir cümlədə müxtəlif sintaktik 

strukturların mövcudluğu ilə şərtlənən müxtəlif mənaların olması sintaktik omonimlik 

adlanır” [169, s.16]. 

Müəllifin sintaktik omonimliklə bağlı bu izahı cümlə səviyyəsində omonimliyin 

tədqiqi zamanı “sintaktik struktur” amilinin necə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu 

sübut edir. 

Omonim cümlələr qrammatik cəhətdən fərqli variantlarda üzvlənir və bu onların 

fərqli şəkildə aktual üzvlənməsinə səbəb olur, çünki F.Əlizadənin də qeyd etdiyi 

kimi, aktual üzvlənmə cümlənin qrammatik üzvlənməsi əsasında yaranır və onun 

kommunikativ mahiyyətini bildirir [60, s.75]. Deməli, omonim cümlənin mənasının 

düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün onun aktual üzvlənməsi də diqqət mərkəzində 

saxlanılmalıdır, çünki “aktual üzvlənmə elə informasiyanı ifadə edir ki, bu, 

kommunikasiyanın mərkəzində durur, həmin məqam üçün gərəkli olur” [2, s.11]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsinin tədqiqi zamanı diqqətçəkən məsələlərdən biri 

də bu dil hadisəsinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Dil materialları 

üzərindəki müşahidələrimiz göstərir ki, dilimizdə sadə cümlə səviyyəsində zahirən 

sintaktik omonimliyə bənzəyən, əslində isə təsadüfi səciyyə daşıyan “məna 

müxtəlifliyi halları” da kifayət qədərdir. Artıq yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, 

omonim cümlələr eyni leksik tərkibə malik olmalıdır. Tərkibində omonim sözlərin 

mövcud olduğu cümlələrdə isə eyni leksik tərkibdən danışmaq doğru olmaz, çünki 

omonim sözlər dilimizin leksik səviyyəsinin müstəqil vahidləridir. Tərkibində 

çoxmənalı sözün olduğu cümlələrdə isə bu təsadüfi məna müxtəlifliyi hər dəfə həmin 

çoxmənalı sözün məna çalarlarından birinin (deməli, sözün həm də məcazi 

mənasının) əsasında yaranır. Buna görə də həmin cümlələrdəki mənalar bir-biri ilə 
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sıx bağlı olan çalarlar şəklində formalaşır. Bədii ədəbiyyatdan seçdiyimiz aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Tərkibində omonim sözlər olan cümlələr: 1) O vurulmuşdu! Vurulduğu oğlanla 

məktublaşırdı [68, s.160]: 1.O aşiq olmuşdu (əsas); 2.O kim tərəfindənsə 

vurulmuşdu; 2) Bu səbəblər üzündən başını götürüb gedərdi. Nəticəsi də budur! [53, 

s.61]: 1.səbəb-nəticə (əsas); 2.nəvə-nəticə; 3) Təbiəti bilənlər üçün sirr deyil, 

yağıntının sıxılmışı doludur. A.Abbasda da söz doludur. Bir neçə cəhətdən doludur 

[81,  s.9]: 1.dolu (təbiət hadisəsi kimi – əsas); 2.dolu – boşun əksi; 

Tərkibində çoxmənalı sözlər olan cümlələr: 1) Maya uşağı saxladı [85, c.4, 

s.500]: 1.getməyə qoymadı, qarşısını kəsdi (əsas); 2.uşağı bəsləyib-böyütdü; 2) − 

Demək, kommunistlərin gücünə inanmırsan. ... Bu barədə yuxarıda danışarıq [91, 

s.107]: 1.dövlət orqanlarında (əsas); 2.yuxarı mərtəbədə; 3) − Ancaq yaman 

güləyənsən ha! – deyə arvad ürəyindəkini də gizləyə bilmədi. Qonşu qız tutuldu [96, 

s.197]: 1.çaşdı, nə edəcəyini bilmədi (əsas); 2.həbs olundu. 

Sintaktik vahidlər (ən əsası cümlələr), adətən, omonim sözlərin 

dəqiqləşdirilməsi və hər hansı bir çoxmənalı sözün məna çalarlarının 

müəyyənləşdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır, lakin bəzən bu cümlələrdə olduğu 

kimi, daha geniş kontekstə (mətnə) müraciət etməyə ehtiyac yaranır.  

H.Həsənov “Azərbaycan dilində omonimlik” adlı doktorluq dissertasiyasında 

omonim cümlələrin leksik tərkibə görə üst-üstə düşməsinin zəruriliyini qeyd etsə də 

[166, s.36], “Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti” adlı əsərində bu məsələyə 

yenidən qayıdaraq cümlələrin bir qisminin omonimləşməsində omonim sözlərin 

rolundan bəhs edir, lakin bunun əsas amil kimi götürülə bilməsinin 

mümkünsüzlüyünü vurğulayır: “Omonim cümlələr omonim söz və söz birləşmələrinin 

iştirakından başqa, sözlərin qrammatik və sıraca dəyişməsi, intonasiya və sair 

yollarla da əmələ gəlir” [22, s.46]. 

Bu məsələyə rus dilçisi N.P.Kolesnikovun da münasibəti çox qarışıqdır: 

“Cümləni yalnız omonim söz deyil, onun üzvlərinin yerləşmə ardıcıllığı, həmçinin 

bəzi digər amillər də omonimləşdirə bilər. Əgər onun omonimliyinə sintaktik 



 
 

105 
 

vasitələr səbəb olubsa və onda omonim sözlər yoxdursa, belə omonimliyi biz sintaktik 

adlandırırıq” [196, s.18]. 

Tərkibində omoform olan cümlələrdə də təsadüfi səciyyə daşıyan məna 

müxtəlifliyi özünü büruzə verir ki, bu hal məhz omonim cümlələrin leksik və 

qrammatik tərkibinin eyniliyi şərtinin pozulması baxımından sintaktik omonimlik 

kimi təqdim oluna bilməz: 1) Ədalət. Gələcək hələ uzaqdadır... [50, c.2, s.178]: 

1.gələcək (mübtəda − əsas); 2.gələcək (xəbər); 2) Barmaq tətikdə idi. Dinən yerində 

qalardı. Qarı qırmızı boyayardı [91, s.111]: 1.qar+ı (əsas); 2.qarı (kim?); 3) Qana 

düşmən sətirlərim batıb qana [19, c.1, s.143]: 1.Qana düşmən (olan) sətirlərim qana 

batıb (əsas); 2.Düşmən qana ki, sətirlərim qana batıb. 

Eyni fikri aşağıda qeyd etdiyimiz tərkibində omoqraf işlənən cümlələrə də şamil 

etmək lazımdır: 1) − Sədr, evdəsən? – deyə qoca Dünyamalı kişi səsləndi. Nəriman 

əmi əsəbi gümrahlıqla cavab verdi: − Evdəyəm, gəlin [51, c.3, s.130]: 1.gəl+in (əmr 

şəkli − əsas); 2.gəlin (isim – xitab); 2) − Ağabacı xanım, mahnı ürəyimə yatır. ... 

Ancaq qoyun qalsın məndə [3, s.66]: 1.qoyun (əmr ədatı − əsas); 2.qoyun (isim). 

Dilimizdə bəzi sözlərin hər hansı bir qrammatik şəkilçi qəbul edərək şəxs adları, 

soyad və təxəllüslərlə (və ya əksinə) formaca təsadüfi uyğunlaşması nəticəsində 

yaranan məna müxtəlifliyi halına da təsadüf olunur, məsələn: 1) Saraya zəndlə, 

diqqətlə baxdı [124, c.1, s.258]: 1.Sara+y+a (əsas); 2.saray+a; 2) Elçinin danışdığı 

yerdə səsi batdı [92, c.2, s.78]: 1.elçi+nin (əsas); 2.Elçin (şəxs adı); 3) Qaraşın 

çöhrəsi tutulub bulud-bulud oldu [26, s.343]: 1.qaraşın→çöhrə (əsas); 2.Qaraş (şəxs 

adı). 

Bu cümlələr ona görə sintaktik omonimliyə nümunə verilə bilməz ki, omonim 

cümlələrdən fərqli olaraq, onlarda leksik tərkiblə yanaşı, qrammatik quruluş 

baxımından da eynilikdən danışmaq mümkün deyil. 

Bəzi sözlərin heç bir qrammatik şəkilçinin köməyi olmadan şəxs adları ilə 

uyğunlaşması nəticəsində cümlədə meydana çıxan məna müxtəlifliyi də təsadüfi 

səciyyə daşıyır və fonetik baxımdan oxşar sözlərdən birinin xüsusi isim kimi işlənə 

bilməsi həmin cümlələrin omonim olmadığını söyləməyə əsas verir. Bunu aşağıdakı 

iki cümlənin müqayisəsi də aydın şəkildə göstərir: 1) Qocanın bütün fikirləri alt-üst 
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oldu [84, s.380]: qoca (substantivləşmiş sifət); 2) Qoca ilə Ədiləni görür [48, c.3, 

s.542]: Qoca (şəxs adı). 

Cins anlayışına görə müəyyənləşən bəzi peşə və şəxs adlarının cümlədə yaratmış 

olduğu təsadüfi məna müxtəlifliyi də sintaktik omonimlikdən fərqləndirilməlidir, 

məsələn: a) 1) Şairə bir dəstə gül-çiçək verir, / Güllərin ətriylə çəkib gətirir / İraq 

ölkəsinə Azərbaycanı [142, c.2, s.53]: 1.şairə (kimə?)→verir (əsas); 2.şairə (kim?); 2) 

Müəllimə bir sirrini də açdı [53, s.251]: 1.müəllim+ə (kimə?) sirrini açdı (əsas); 

2.müəllimə (kim?); b) 1) Kamilə cavab verməyib çıxır [125, c.1, s.48]: 1.Kamilə 

əmisi Kərəmova cavab verməyib çıxır (əsas); 2.Kamil+ə (kimə?); 2) Ata. ... Cəmilə 

ərə gedə bilməz! [64, s.116]: 1.Cəmilə (kim? − əsas); 2.Cəmil+ə (kimə?). 

İsmin yönlük halında işlənən kişi soyadının qadın soyadı ilə üst-üstə düşməsi 

nəticəsində meydana çıxan məna müxtəlifliyi də sintaktik omonimlik kimi izah oluna 

bilməz: 1) Kərəmov. ... Görün, siz Allah, Kərəmova nə təklif eləyir? [125, c.1, s.25]: 

1.Kərəmov özünə edilən təklifdən gileylənir (əsas); 2.Kərəm+ova (kim?); 2) Sanitar 

qadın Nesterova yaxınlaşıb dedi [68, s.218]: 1.Nesterov+a (kimə?) – (sanitar 

qadın)←dedi (əsas); 2.(sanitar qadın)→Nester+ova (kim?). 

Tərkibində mücərrəd isim+“ilə” qoşması olan sözlər işlənən cümlələrdəki məna 

müxtəlifliyi də sintaktik omonimlik hesab olunmamalıdır: 1) Barmida kiçik oğlundan 

əl çəkdi. Şəfqətlə böyük oğluna baxdı [105, s.313]: 1.şəfqətlə (nə tərzdə?) − əsas; 

2.Şəfqətlə (kim ilə?); 2) Şəfiqə xanım romansı ilhamla oxudu [3, s.15]: 1.ilhamla (nə 

tərzdə?) − əsas; 2.İlhamla (kim ilə?). 

Tərkibindəki müəyyən sözün (və ya sözlərin) müxtəlif şəkildə tələffüz olunması 

nəticəsində bəzi cümlələrdə sırf tələffüzdən doğan məna müxtəlifliyinin özünü 

büruzə verdiyini aydın şəkildə görmək mümkündür. Bu hal da sintaktik omonimlik 

kimi qeyd olunmamalıdır: 1) Cəbrayıl kişi ona arxa çevirdi. / − Mən sənnən 

danışmıram! / − Niyə? Sözüm xeyrinə deyil, hə? / − Mən sənnən vayenni tribunalda 

danışacam! [75, c.1, s.336]: 1.sənnən – səninlə (əsas); 2.sənnən – səndən; 2) Yenə də 

Şıxəlioğluna haqq qazandırdı [91, s.158]: 1.Şabanzadə haqq qazandırdı (əsas); 

2.Şıxəli öz oğluna haqq qazandırdı. 
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Tərkibində frazeoloji birləşmələr olan cümlələrdəki məna müxtəlifliyi də 

sintaktik omonimlik kimi qeyd olunmamalıdır, çünki buradakı məna müxtəlifliyi 

qrammatik (sintaktik) vasitələrin hesabına deyil, ya frazeoloji birləşmələrin 

omonimliyi, ya da onların sərbəst söz birləşmələri ilə forma eyniliyi əsasında 

meydana çıxmış olur (ikinci hal cümlənin həm həqiqi, həm də məcazi mənada 

anlaşılmasına səbəb olur), məsələn: frazeoloji birləşmələrin omonimliyi: − Yox, Hacı, 

sənin saatınla işləyə bilmərəm. Sağ ol! Hacının sözü kəsildi [111, s.213]: 1.deməyə 

söz tapmadı (əsas); 2.danışmağa imkan vermədilər; frazeoloji birləşmələrin sərbəst 

söz birləşmələri ilə forma eyniliyi: 1) Mindilli. Sən məni işə salacaqsan! / Qasım. 

Mən səni işdən çıxartmaq istəyirəm [125, c.1, s.282]: 1.çətin vəziyyətdən çıxartmaq 

istəyirəm (əsas); 2.işdən kənarlaşdırmaq istəyirəm; 2)  Aslan. ... Ancaq qabaqcadan 

sənin işini bitirmək istəyirəm [126, c.2, s.111]: 1.Aslan Fərmana ailə qurmaqda 

köməklik göstərmək istəyirdi (əsas); 2.frazeoloji birləşmə kimi “öldürmək” mənasını 

verdiyi üçün Fərman Aslanı yanlış anlamışdı. 

İntonasiyadan, həmçinin zaman və bəzi feili sifət şəkilçilərinin omonimliyindən 

asılı olaraq, cümlənin eyni bir hissəsinin həm həmcins feili xəbərlərdən biri kimi, 

həm də feili sifətlə ifadə olunmuş təyin kimi anlaşılması da cümlədə məna 

müxtəlifliyi yarada bilir ki, bu hal cümlənin qrammatik quruluşunun eyni olmaması 

baxımından sintaktik omonimlik hesab olunmur: 1) Qoca rahib Babəkə həsir üstündə 

oturması üçün yer göstərəndən sonra qapı ağzında dayanmış Barsisi də yanına 

çağırmışdı [105, s.242]: 1.(qapı ağzında dayanmış)→Barsis (əsas); 2.iki həmcins 

xəbər kimi; 2) Qar yağandan Hand kəndində qalmış arvadının üzünü görməmişdi 

[91, s.113]: 1.(qar yağandan Hand kəndində qalmış)→arvadı (əsas); 2.iki həmcins 

xəbər kimi. 

İntonasiyadan asılı olaraq, cümlənin eyni bir hissəsinin həm həmcins feili xəbər, 

həm də feili bağlama ilə ifadə olunmuş zaman zərfliyi kimi anlaşılması halına da 

təsadüf etdik ki, bu hal da sintaktik omonimliklə bağlı deyil: Qurbani evlərinə 

dəyməmiş, Pərini də götürüb çox sevdiyi Diri dağına çıxmışdı [92, c.2, s.243]: 1.iki 

həmcins xəbər kimi (əsas); 2.(evlərinə dəyməmiş)→çıxmışdı. 
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İntonasiyadan asılı olaraq, cümlənin müəyyən bir hissəsinin eyni zamanda həm 

mübtəda, həm də həmcins ismi xəbərlərdən biri kimi anlaşılması da məna 

müxtəlifliyi yaradır: Digər tərəfdən, Hümmətin atası Nəriman əminin şəxsən 

dostuymuş [51, c.3, s.51]: 1.mübtəda kimi (əsas); 2.həmcins ismi xəbər kimi. 

İntonasiyadan asılı olaraq, cümlənin müəyyən bir hissəsinin eyni zamanda həm 

təyin, həm də həmcins ismi xəbərlərdən biri kimi anlaşılması da məna müxtəlifliyi 

yaradır: 1) Murtuz Karmenlə Cildanın atası Əsədin cəbhə dostu idi [18, s.118]: 

1.(Karmenlə Cildanın atası)→Əsəd (əsas); 2.həmcins ismi xəbər kimi; 2) Rauf 

gəlinin qayınatası, həkim Zəkiyevin dostu imiş [53, s.79]: 1.həmcins ismi xəbər kimi 

(əsas); 2.(gəlinin qayınatası)→Zəkiyev. 

İntonasiyadan asılı olaraq, cümlə quruluşunun dəyişməsi nəticəsində yaranan 

təsadüfi məna müxtəlifliyi halları da sintaktik omonimliyə aid edilməməlidir: 1) 

Qasım. Yoldaş, bu sualları mənə verməyin mənası yoxdur [125, c.1, s.235]: 1.Yoldaş, 

/ bu sualları mənə verməyin mənası / yoxdur (əsas); 2.Yoldaş, / bu sualları mənə 

verməyin / (çünki) mənası yoxdur; 2) Mayis. ... İnkar eləməyin mənası yoxdur [50, 

c.2, s.279]: 1.İnkar eləməyin mənası / yoxdur (əsas); 2.İnkar eləməyin, / (çünki) 

mənası yoxdur. 

Bəzən intonasiyadan asılı olaraq, cümlənin əvvəlində gələn söz və ya birləşmə 

predikativ xüsusiyyət qazanaraq cümlə şəklində müstəqilləşə bilir ki, bu hal da 

sintaktik omonimlik kimi qiymətləndirilməməlidir: 1) − ... Həmin işinə qayıdarsan?.. 

/ − Niyə, geri qayıdırıq? [91, s.159]: 1.niyə? − ayrıca cümlə kimi (əsas); 2.niyə − 

sadə cümlənin sual əvəzliyi kimi; 2) Zəkə. ... Bəs niyə, axı sən məni tapşırmışdın? 

[64, s.380]: 1.Axı sən məni tapşırmışdın, bəs niyə məni aparmadılar? (əsas); 2.Niyə 

axı sən başqasını yox, məni tapşırmışdın? 

İlk baxışdan hansı şəxsə mənsub olması ayırd edilməyən sözlərin cümlədə 

yaratmış olduğu məna müxtəlifliyi də təsadüfi xarakterlidir, çünki burada cümlənin 

qrammatik quruluş eyniliyindən danışmaq mümkün deyil: 1) Bənövşə. Bütün 

işlərində böyük nizamsızlıq var [125, c.1, s.263]: 1.(sənin) bütün işlərində (əsas); 

2.(onun) bütün işlərində; 2) Ana Qaraqoyunlu. Ona görə qızının qədrini belə 

bilirsən? [64, s.141]: 1.onun qızının, yəni Xanışın qızının (əsas); 2.(sənin) öz qızın. 
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Tərkibində feilin təsriflənməyən formaları işlənən cümlələrdə də məna 

müxtəlifliyi özünü büruzə verə bilir, çünki feilin təsriflənməyən formaları şəxsə görə 

dəyişməyən formalardır: 1) Elə buna görə də qəsdən ayaq sürüyür, qızının sinəsinə 

vurduğu yaranın köhnəlməyini istəyirdi [124, c.1, s.37]: 1.Məmalik xan evlənməklə 

qızının sinəsinə yara vurmuşdu (əsas); 2.Qızı (onun) sinəsinə yara vurmuşdu; 2) – 

Yaxşı, Qara, mən bu gün günorta namazına gələndə İsmayılnan danışaram [39, 

s.162]: 1.Günorta namazına İsmayıl gəlməli idi (əsas); 2.Mən gəlməli idim. 

Cümlədə morfoloji vahidlərin omonimliyi nəticəsində yaranan məna 

müxtəlifliyinə də təsadüf olunur. Bu hala da sintaktik omonimlik kimi 

baxılmamalıdır, burada yalnız eyni bir sözün funksional omonimliyi əsasında 

meydana çıxan məna müxtəlifliyindən bəhs etmək mümkündür. Aşağıda dilimizdə 

daha çox təsadüf etdiyimiz nümunələri qeyd edirik: 

Tərkibində “o” əvəzliyi olan cümlələrdə müşahidə olunan məna müxtəlifliyi: 1) 

Bununla belə, o, qəzəlin son beytlərini heç cür anlaya bilmədi [75, c.1, s.247]: 

1.o←anlaya bilmədi (əsas); 2.o→qəzəl; 2) O ağacı kəsənin bütün əhli-əcdadına 

qarğış tökürdü, lənət yağdırırdı... [66, s.190]: 1.o→ağac (əsas); 2.o←(qarğış tökürdü 

və lənət yağdırırdı). 

Tərkibində “ilə” sözü (qoşma və ya bağlayıcı olmasından asılı olaraq) olan 

cümlələrdə müşahidə olunan məna müxtəlifliyi:  1) Yusif. ... Raykom katibi ilə trest 

müdiri Bənövşə ilə söhbət apardılar [125, c.1, s.250]: 1.Raykom katibi və trest 

müdiri (həmcins mübtədalar kimi (əsas)); 2.Raykom katibi ilə, (trest 

müdiri)→Bənövşə ilə söhbət apardılar (həmcins tamamlıqlar kimi); 2) Qəmlo ilə 

arvad-uşağı yatan evin qapısı arasına keçdi [91, s.43]: 1.(Qəmlo ilə)→keçdi (əsas); 

2.(Qəmlo ilə arvad-uşağı yatan)→ev. 

İlə qoşmasının cümlədə iştirak edib-etməməsindən asılı olaraq, bəzi söz və 

birləşmələr həm ayrılıqda cümlənin hər hansı bir üzvü, həm də həmcins 

tamamlıqlarından biri kimi işlənə bilir ki, bu hal da sintaktik omonimlik hesab 

olunmur: 1) Fars dili bilənlər, taciklər, əfqanlar, beluclar, urdularla anlaşırdı [40, 

s.108]: 1.bu hissə mübtədadır (əsas); 2.həmcins tamamlıqlardan biri kimi; 2) Bazar 

elementlərindən biri olan rəqabətin formalaşması xüsusi və azad sahibkarlığın 
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inkişaf etdirilməsi, iqtisadiyyatda dövlətin və istehsalçıların inhisarçı mövqeyinin 

aradan qaldırılması ilə müəyyən olunur [86, s.223]: 1.iki həmcins tamamlıq var 

(əsas); 2.iki həmcins mübtəda var. 

Tərkibində “ancaq” sözü olan cümlələrdə müşahidə olunan məna müxtəlifliyi: 

1) Cütə mindirir, yük daşıtdırır, bənd bərkitməyə göndərirdilər. Ancaq çörək verəndə 

onun uşaqlığı hesaba alınırdı [111, s.65]: 1.ancaq (bağlayıcı – fikrimizcə, əsas); 

2.ancaq (ədat); 2) Partiya lideri. ... Buna görə də başqa siyasi partiyalar dağılır, 

parçalanır! Ancaq bizim partiyaya kütləvi axın var! [48, c.3, s.442]: 1.ancaq 

(bağlayıcı – əsas); 2.ancaq (ədat). 

Tərkibində “artıq” sözü olan cümlələrdə müşahidə olunan məna müxtəlifliyi: 1) 

Camal. ... Biz proraba artıq pul vermişik? [125, c.1, s.232]: 1.artıq (sifət kimi − 

əsas); 2.artıq (ədat); 2) Mən artıq işləməkdən qorxmuram. Bir sutka ayaq üstə qalsam 

da, nəfəs dərmədən əlləşib qan-tər töksəm də, yorulmaram, heç “uf” demərəm [26, 

s.124]: 1.əlavə işləmək (əsas); 2.artıq (ədat). 

Tərkibində “nə, nə də” sözü olan cümlələrdə müşahidə olunan məna 

müxtəlifliyi: 1) Məhəbbət! Həmişə möhtacıq ona, / Onsuz nə dərk edər, nə duyar 

insan [142, c.2, s.249]: 1.bağlayıcı kimi (əsas); 2.nə (sual əvəzliyi kimi); 2) Nə böyük 

lirika, nə dərin dramatizm! [126, c.2, s.302]: 1.nə – necə (ədat kimi – əsas); 2.nə ... nə 

(inkarlıq bağlayıcısı kimi).  

Sonuncu cümlələrə bənzər “Nə sakitsən, nə dinməz, nə yazıqsan, dəniz!” 

həmcins üzvlü cümləsinin (1.Dəniz, bu sadalanan əlamətlərin heç biri səndə yoxdur; 

2.Dəniz, sən niyə belə sakit, dinməz və yazıq görkəm almışsan?) və “Görüşlərdə 

nədən danışılmır, nədən?!” (1.Hər nə gəldi, danışılır; 2.Nə üçün danışılmır?) 

cümləsinin iki aksent-melodik modeldə (ahəngdə) və ayrı məna çalarlarında tələffüz 

edilə bildiyini qeyd edən K.Əliyev və F.Zeynalov bunu “cümlənin semantik 

variantları”, “fikrin ifadə variantları” kimi izah edirlər [57, s.53; s.57]. 

Bəzən fərqli vəziyyətlə də qarşılaşmaq olur. Bu nümunələrdə məna müxtəlifliyi 

morfoloji vahidlərin omonimliyi əsasında deyil, cümlənin öz daxili quruluşu ilə 

əlaqədar olaraq meydana çıxmışdır ki, bu hal sintaktik omonimlik kimi izah oluna 

bilər: 1) Seyid Hüseyn. Banu bəyim! Mən ancaq Sizdən üzr istəyə bilərəm... [50, c.2, 
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s.221]: 1.Başqa söz deyə bilmərəm, ancaq üzr istəyə bilərəm (əsas); 2.Mən 

başqasından deyil, ancaq Sizdən üzr istəyə bilərəm; 2) Bircə bacısı Şirinbəyimin oğlu 

Zeynalabdin bu karvanla gələsiydi [40, s.61]: 1.Şirinbəyim Məşədi Səməndərin tək 

bacısı idi (əsas); 2.Karvanla bircə Zeynalabdin gələsi idi; 3) Təkcə alma 

ağaclarından beş növ vardı [68, s.232]: 1.burada digər ağacları nəzərə almadan 

(əsas); 2.Digər ağacların bu qədər növü yox idi. 

Uğursuz söz sırasının yaratdığı məna müxtəlifliyinin sintaktik omonimlik kimi 

qəbul olunub-olunmaması məsələsi də cümlə omonimliyi ilə bağlı həlli zəruri olan 

məsələlərdəndir, çünki bu məsələnin həlli sintaktik omonimliyin sərhədlərinin 

düzgün müəyyənləşdirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə kömək edə bilər. Fikrimizcə, 

dilin sintaktik səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsi dil, təfəkkür və 

gerçəkliyin kəsişdiyi müstəvidə tədqiq olunmalıdır. Sintaksis,  Y.M.Lazutkinanın da 

qeyd etdiyi kimi, “təfəkkürün hərəkətini göstərən dil səviyyəsidir” [202, s.61]. Digər 

tərəfdən isə, İ.Məmmədovun da qeyd etdiyi kimi, “təfəkkür gerçəkliyi əks etdirir, dil 

isə təfəkkürün qənaətlərinin ifadə formasıdır” [107, s.123]. Sintaktik omonimlik 

hadisəsinin təzahürü nəticəsində meydana çıxan mənalar dil gerçəkliyində mövcud 

olduğu kimi obyektiv gerçəklikdə də mövcud olmalıdır. Y.Şkurkonun da qeyd etdiyi 

kimi, “cümlə vasitəsilə verilən həmin müxtəlifməzmunlu informasiyalar mütləq 

obyektiv gerçəkliyin müxtəlif hadisələrinə müvafiq gəlməlidir” [250]. 

Oxşar fikrə A.V.Arxipov və M.M.Brıkinanın tədqiqatlarında da təsadüf edirik: 

“Real omonimlik halında təhlilin rəqib variantları eyni mümkünlük qiyməti 

almalıdır” [153, s.1]. 

Buna görə də dilçilikdə mövcud olan “sintaktik omonimlik cümlədəki uğursuz 

söz sırası və sözlər arasındakı yanlış məna əlaqələrinin nəticəsində meydana çıxır” 

fikrinin dəqiqləşdirilməyə ehtiyacının olduğunu düşünürük. Bu baxımdan 

N.P.Kolesnikovun aşağıdakı fikirləri ilə də razılaşmadığımızı qeyd etmək istəyirik: 1) 

“Mətnin iki cür anlaşılmasının səbəbi cümlədə sözlərin uğursuz düzülüşüdür” [197, 

s.10]; 2) “Bir qayda olaraq, o, (sintaktik omonimlik – Ə.G.) “sözlərin yanlış məna 

əlaqələrinin”, onların cümlədə uğursuz yerləşməsinin və ya cümləyə omonim 

sintaktik konstruksiyanın qoşulmasının nəticəsində meydana çıxır” [193, s.74). 
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Azərbaycan dilinin materialları əsasında düzgün olmayan (və ya uğursuz) söz 

sırasının və ya sözlər arasındakı düzgün olmayan əlaqələrin səbəb olduğu təsadüfi  

məna müxtəlifliyi hallarına kifayət qədər təsadüf etdik. Seçdiyimiz həmin 

cümlələrdən daha çox diqqətçəkənlərini aşağıda qeyd edirik:  1) Bu metod vasitəsilə 

toplanan faktlar əsasında nəzəri nəticələr, ümumiqtisadi prinsiplər və əməli fəaliyyət 

üçün tövsiyələr hazırlanır [86, s.28]: 1.(bu metod vasitəsilə toplanan)→faktlar; 2.(bu 

metod vasitəsilə)→hazırlanır – müəllif əslində bu cümləni ikinci mənada işlətmişdir. 

Söhbət deduksiya metodundan gedir. Bu metod isə faktları toplamır; 2) Gülruxun 

qadın təbiətinin ziddinə olaraq aylarla qəlbində gizlədib üzə çıxarmadığı məhəbbət 

indi bahar seli kimi köpürüb-daşmışdı [121, s.124]: 1.qadın təbiətinin ziddinə olaraq 

köpürüb-daşmışdı (əsas); 2.(qadın təbiətinin ziddinə olaraq qəlbində gizlədib üzə 

çıxarmadığı)→məhəbbət; 3) Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı Uzun Həsən 

XV əsrin ortalarında yunan Trabzon imperiyası ilə Osmanlı imperiyasının əleyhinə 

ittifaq bağlamışdı [46, s.388]: 1.yalnız Osmanlı imperiyası əleyhinə (əsas); 2.hər iki 

imperiya əleyhinə. 

Bu nümunələrdəki əlavə (yanlış) mənalar obyektiv gerçəkliklə əlaqəsi olmayan, 

elmi-tarixi faktlara istinad etməyən informasiyalar olduğundan yalnız dilin yaratmış 

olduğu gerçəklikdə mövcud ola bilir və bu halın sintaktik omonimlik hadisəsi ilə heç 

bir bağlılığı yoxdur. 

Cümlə omonimliyi ilə bağlı diqqətçəkən məsələlərdən biri də durğu işarələri ilə 

əlaqədardır. Yanlış qoyulan və ya heç qoyulmayan durğu işarələri cümlənin birdən 

artıq məna ifadə etməsinə səbəb olduğu kimi, onların düzgün və yerində işlədilməsi 

də cümlədəki bu cür məna müxtəlifliyi hallarının qarşısının alınmasına şərait yaradır. 

“Ana vətən çağırır məni − Ana, vətən çağırır məni”, “Çalış, sən də atan kimi, tənbəl 

olma! – Çalış sən də, atan kimi tənbəl olma! – Çalış sən də atan kimi, tənbəl olma!” 

kimi cümlələri nümunə verən Ə.Dəmirçizadə yazır: “Lakin elə bu misallardan aydın 

olur ki, cümlələrdə işlədilən durğu işarələri, əsasən, durğulara xidmət edir və 

nümunələr üzərində aparılan əməliyyatdan da göründüyü kimi, durğunun yerini 

dəyişdikdə məna da dəyişmiş olur. Bu isə bir daha sübut edir ki, durğu mənalı 
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səslənmənin bir növüdür və nitq axını parçalarının bitkinliyini təmin edən mühüm 

vasitədir” [45, s.139]. 

Bu zaman durğu işarələri sanki yazılı nitqdə fəaliyyət göstərən deomonimizator 

kimi çıxış edir. Azərbaycan dilçiliyində durğu işarələrinin bu vəzifəsinə sintaktik 

omonimlik məsələsi ilə əlaqədar olmasa da, böyük diqqət ayrılmışdır. Durğu 

işarələrinin fikrin dəqiq ifadəsi üçün vacib olduğunu və yazılı nitqin aydın başa 

düşülməsinə xidmət etdiyini qeyd edən M.S.Həsənov yazır: “Durğu işarələrini 

düzgün “oxumağı” bacarmaq bu işarələrin köməyi ilə mətni müəllifin fikrinə müvafiq 

olaraq dürüst başa düşmək, aydın anlamaq deməkdir” [72, s.34]. 

Cümlədə məna müxtəlifliyinə daha çox səbəb olan durğu işarəsi vergüldür, buna 

görə də dilçilik ədəbiyyatında daha çox vergülün semantik xüsusiyyətlərinə yer 

ayrılır, məsələn: “Müasir Azərbaycan dili” kitabında vergülün yerini dəyişməklə 

cümlədə nə kimi məna dəyişikliyinin yarandığına diqqət ayrılır: O, keçi balasını 

axtarır – O keçi, balasını axtarır [6, s.409]. Eyni zamanda vergüldən cümlənin 

mənasına aydınlıq gətirən vasitə kimi də bəhs olunur: O arabaçı, Kərimi axtarır. 

Yaxud: O, arabaçı Kərimi axtarır [6, s.416]. 

Tərkibində “bu” əvəzliyi olan cümlələrdə müşahidə olunan məna 

müxtəlifliklərinə diqqət yetirək (A.Xəlilovun da qeyd etdiyi kimi, “əvəzliklər, 

ümumiyyətlə, heç bir konkretlik bildirmədiyindən, adətən, onların mənası mətnlə 

əlaqədar və ondan asılı olur” [83, s.64]. Məhz vergülün yerində işlədilməsi əvəzliyin 

cümlədəki funksiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsinə və cümlənin bir mənada 

anlaşılmasına şərait yaradır): 1) Bu, şair Kəmaləddin Naxçıvani idi [84, s.72]: 1.bu 

(mübtəda – əsas); 2.bu→şair; 2) Bu, qızılbaş cəngavəri Xəlil Zülqədər idi [121, 

s.222]: 1.bu (mübtəda − əsas); 2.bu→(qızılbaş cəngavəri). 

Azərbaycan dilçiliyində fikrin yanlış anlaşılmaması üçün bəzi hallarda 

mübtədadan sonra vergül işarəsinin qoyulmasının zəruriliyi məsələsinə də toxunulur. 

Göstərilir ki, mübtəda özündən sonra gələn, isim, sifət və ya say ilə ifadə olunan 

cümlə üzvünün təyini kimi anlaşılmasın deyə ondan sonra vergül işarəsi qoyulur  [33, 

s.41; 20, s.91; s.96]. 
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Fikrimizcə, durğu işarələri sintaktik omonimliyə səbəb olan amil kimi deyil, onu 

aradan qaldıran vasitə kimi (deomonimizator kimi) tədqiq olunmalıdır. Bunu 

aşağıdakı cümlələrdə də görmək mümkündür: 1) Əlbəttə, Mahmudun, müəllimi Mirzə 

Salmanın bu fikirlərindən xəbəri yox idi [46, s.250]: 1.müəllimi→(Mirzə Salman) – 

Mahmudun xəbəri yox idi (əsas); 2.(Mahmudun  müəllimi)→(Mirzə Salman) – 

kiminsə xəbəri yox idi; 2) Boz gödəkçəli, professora məhəl qoymadan, yanındakı 

arıq, donqar bir adamla tramvaya minib adamlara qarışdı [110, s.289]: 1.(boz 

gödəkçəli)←qarışdı (əsas); 2.(boz gödəkçəli)→professor. 

Sadə cümlə səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsi ilə bağlı mühüm 

məsələlərdən biri də onun meydana çıxma mexanizminin düzgün 

müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Fikrimizcə, sintaktik omonimliyin yaranma 

mexanizminin ən düzgün izahını O.A.Lapteva vermişdir: “Sintaqmatik omonimliyin 

mexanizmi ona görə fəaliyyətə başlayır ki, yan-yana yerləşən dil vahidləri özlərinin 

bütün əlaqələnmə imkanlarını aktivləşdirir” [204, s.12]. 

Bu baxımdan N.P.Kolesnikovun da fikirləri maraqlıdır. O, cümlədə yeni 

mənaların meydana çıxmasını cümlə üzvlərinin bir-biri ilə müxtəlif qrammatik 

birləşmələr formalaşdıra bilməsi ilə əsaslandırır [196, s.17]. 

Cümlədə eyni anda iki (və hətta bəzən daha çox) informasiyanın meydana 

çıxması ilə nəticələnən bu cür əlaqələnmə imkanlarının aktivləşməsi və müxtəlif 

qrammatik birləşmələrin formalaşması zamanı cümlədəki bir söz və ya söz birləşməsi 

daha çox fəallıq nümayiş etdirir, məsələn: 1) – ... Bir də sabah yox, birisi gün cülus 

günümün olacağını xalqa car çəkdirin [121, s.177]: 1.(sabah yox, birisi gün)→(cülus 

günümün olacağı) − əsas; 2.(sabah yox, birisi gün)→car çəkdirin; 2) Çinli qonaqlar 

BDU-nun elmi-tədqiqat laboratoriyaları ilə tanış olub, Konfusi Mərkəzində çin dili və 

ədəbiyyatını öyrənən tələbələrlə söhbət ediblər [27, s.3]: 1.(Konfusi 

Mərkəzində)→söhbət ediblər (fikrimizcə, əsas); 2.((Konfusi Mərkəzində)→(çin dili 

və ədəbiyyatını öyrənən))→tələbələr. Birinci cümlədə relyativ məna əlaqəsinin 

əsasında formalaşan yanaşma əlaqəsi fəallıq göstərir, birinci halda sabah yox, birisi 

gün birləşməsi mürəkkəb tamamlığın daxili zaman zərfliyi kimi, ikinci halda isə 

birbaşa cümlənin xəbəri ilə əlaqələnən müstəqil zaman zərfliyi kimi çıxış edir. İkinci 
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cümlədə isə relyativ məna əlaqəsinin əsasında formalaşan idarə əlaqəsi fəallıq 

göstərir, birinci halda Konfusi Mərkəzi birləşməsi cümlənin müstəqil yer zərfliyi kimi 

birbaşa xəbərlə əlaqələnir, ikinci halda isə mürəkkəb təyinin daxili yer zərfliyi kimi 

çıxış edir. Burada söz sırasının rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır, çünki 

“Azərbaycan türk dilində cümlə üzvlərinin bir-biri ilə bağlanması müəyyən dərəcədə 

söz sırasının müəyyənləşdirdiyi sintaktik mövqe vasitəsilə müəyyənləşdirilir” [9, 

s.87]. 

Bu tip cümlələrə dilimizə aid materiallarda kifayət qədər nümunə tapmaq 

mümkündür. Bu həmin cümlələri omonimləşdirməkdə fəallıq göstərən üzvlərin, yəni 

yer və zaman zərfliklərinin determinant üzv kimi çıxış etməsi ilə əlaqədardır. 

Bildiyimiz kimi, determinant üzvlər “bütöv predikativ vahidlə qrammatik əlaqəsi 

olan cümlə üzvləridir” [225, s.319]. Bu xüsusiyyət isə həmin üzvlərin cümlənin digər 

üzvləri ilə müxtəlifməzmunlu əlaqələrlə bağlanmasına şərait yaradır. 

Cümlə omonimliyinə səbəb olan bu cür söz və söz birləşmələrindən rus 

dilçiliyində geniş bəhs olunur. Cümlələrin omonimliyində qoşulan zərfliklərin 

üstünlük təşkil etdiyini göstərən və bunu zərflik rolunda çıxış edən zərf və zərf 

birləşmələrinin dəyişikliyə uğramadan asanlıqla cümlənin digər üzvləri ilə mənaca 

əlaqələnməsi ilə izah edən N.P.Kolesnikov belə cümlə üzvləri və ya cümlə üzvü 

qruplarının qoşulan sözlər (включаемые слова (словосочетания, предложения)) 

adlandırıldığını, bu zaman onların qonşu (həmhüdud, kontakt) sintaqmlardan birinə 

qoşulmasının nəzərdə tutulduğunu qeyd edir, həmin qoşulan sözlərin cümlədəki 

mövqeyi məsələsinə də münasibət bildirir: “Qoşulan sözlər hər zaman omonim 

cümlənin daxilində yerləşir və onu nə başlaya bilir, nə də bitirə. Sintaqmda qoşulan 

söz sərhəd mövqeyi tutur: əvvəlki (sol) sintaqma qoşularaq onu qapayır, sonrakı 

(sağ) sintaqma qoşularaq onu başlayır. Sintaqmın strukturunda o, başqa bir yer tuta 

bilmir” [197, s.31]. 

Cümləni omonimləşdirən söz və söz birləşmələrinin mövqeyi məsələsinə 

Y.Şkurko da münasibət bildirir: “...çox vaxt sintaktik müxtəlifmənalılıq cümlədə elə 

mövqe tutan komponentin mövcudluğu ilə şərtlənir ki, bu mövqe onu ya əvvəlki, ya da 
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sonrakı sintaqmla əlaqələndirməyə imkan versin. Belə komponenti biz 

“omonimləşdirən” adlandırırıq”  [250]. 

Azərbaycan dilinin materialları əsasında apardığımız tədqiqatlar zamanı 

topladığımız cümlələr belə bir qənaətə gəlməyimizə səbəb oldu ki, dilimizdəki bu cür 

söz və söz birləşmələri əksərən cümlənin başlanğıcında (bəzən yalnız mübtədadan 

sonra) gəlir və yalnız özlərindən sonra gələn üzvlərlə, xüsusən də xəbərlərlə və feili 

tərkiblərlə ifadə olunmuş digər üzvlərlə müxtəlifşəkilli əlaqə və münasibətlərə daxil 

olur. Cümləni omonimləşdirən söz və söz birləşmələri hər dəfə tabe olan tərəf kimi 

çıxış edərək iki və bəzən daha çox tabe edən tərəflə əlaqələnir ki, bu halın dilçilikdə 

qəbul olunmaması faktına da təsadüf etmək mümkündür. F.A.Dreyzin yazır ki, eyni 

bir söz birdən artıq idarə edən sözə sahib ola bilməz və mətnlərdə frazaların bir qədər 

tam anlaşılması üçün bunlara tam müəyyən təhlil uyğun olmalıdır [181, s.77; 180, 

s.4]. 

Bu hal onunla izah olunur ki, cümlə qurularkən onun vasitəsilə ötürüləcək 

informasiyaya müvafiq olaraq, cümlənin sintaktik strukturu da konkret bir formada 

təşkil olunur, sintaktik əlaqələr yalnız bir mənanın ifadəsinə xidmət edir, cümlə 

üzvlərinin mövqeyi də dəqiq müəyyənləşdirilmiş olur: “...belə ki, sintaktik mühit dil 

elementinin sintaktik funksiyasını dəqiqləşdirir” [158, s.69]. 

Cümlədə sintaktik omonimliyin mövcudluğu sübut edir ki, bir söz (və ya söz 

birləşməsi) eyni anda cümlənin iki və ya daha çox üzvü ilə əlaqələnə bilər. Burada 

sadə cümlə səviyyəsində omonimlik hadisəsinin meydana çıxması üçün optimal şərait 

yaradan amilləri də qeyd etmək zəruridir. Həmin amillər bunlardır: 1) məna və 

sintaktik əlaqələr; 2) söz sırası; 3) cümlənin sintaqmlara bölünməsi; 4) intonasiya 

(Söz sırası və intonasiya sintaktik vahidlərin qurulmasında iştirak edən vasitələr kimi 

qiymətləndirilir [6, s.9; 239, s.4; 233, s.8]. Bu isə sintaktik vahidlər səviyyəsində 

təzahür edən omonimliyin tədqiqində həmin vasitələrin nəzərə alınmasının 

zəruriliyini bir daha təsdiq etmiş olur). Bu amillər sintaktik omonimlik hadisəsinin 

meydana çıxması prosesində ayrı-ayrılıqda deyil, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və 

vəhdətdə iştirak edir. Sintaktik omonimlik hadisəsi cümlənin məna tərəfi ilə bağlı 

olduğundan birinci növbədə sintaktik əlaqələrdən və onların əsasında duran məna 
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əlaqələrindən danışmaq lazımdır, çünki “cümlədəki sözlər müəyyən qaydalar 

əsasında birləşir, həm məna, həm də qrammatik cəhətdən bir-biri ilə əlaqədar olur, 

biri digərini aydınlaşdırır, izah edir və buradan da cümlə və onun məzmunu doğur” 

[6, s.76]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsinin meydana çıxma prosesini tədqiq edərkən  

tabelilik əlaqəsi xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır, çünki cümlələrin formalaşmasında 

tabelilik əlaqəsi daha fəal olur. Omonim cümlələrin tərkib hissələri arasındakı 

sintaktik əlaqələr minimum iki (bəzən daha çox) şəkildə qurula bilir: “Bəzən sintaktik 

əlaqələr ikimənalıdır və bu əsasda da sintaktik omonimlik meydana gəlir” [229]. 

Dilçilikdə söz sırasının cümlənin formalaşmasında mühüm rol oynadığı, 

cümlədə verilən məlumatın məzmununun tam açılmasında mühüm əhəmiyyətə malik 

olduğu, fikrin adresata dəqiqliklə çatdırılmasını təmin etməklə mühüm kommunikativ 

əhəmiyyətə malik olduğu, tam informativliyə xidmət göstərən amil kimi çıxış etdiyi 

qeyd olunur [23, s.129; 34, s.111; 56, s.57; 9, s.99; 164, s.102]. 

D.S.Uort, V.A.Beloşapkova, A.R.Luriya, N.P.Kolesnikov, D.E.Rozental və 

M.A.Telenkova söz sırasının müəyyən cümlələrdə mənafərqləndirici rol oynamasını, 

konstruksiyanın mənasının açılmasında yeganə dayaq olduğunu, sözlərin eyni 

formaları arasında sintaktik əlaqələrin istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi, adlıq və 

təsirlik halın omonimik formalarının fərqləndirilməsi funksiyasını yerinə yetirdiyini 

qeyd edirlər [241, s.48; 157, s.21; 210, s.177; 196, s.28; 224, s.219; 225, s.325]. 

Omonim cümlələrdə söz sırası cümlənin müxtəlif variantlarda sintaqmlara 

bölünməsi üçün şərait yaradır. Deməli, cümlə omonimliyini tədqiq edərkən onun 

sintaqmlara bölünməsi nəzərə alınmalıdır. Omonimlik hadisəsi məna və formanın 

qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanan dil hadisəsidir, cümlənin sintaqmatik üzvlənməsinin 

əsasında isə, A.Axundovun da qeyd etdiyi kimi, qrammatik-semantik amillərə 

əsaslanan qanunauyğunluqlar vardır [16, s.297]. 

Sintaqmlarla bağlı aşağıdakı cəhətlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır: 1) 

“Sintaktik hadisələrin dilin qrammatik quruluşundan doğan daimi formaları vardır. 

Sintaqma isə belə daimi formaya malik deyildir, o hər təsadüfdə özünü bir cürə 

göstərə bilər” [133, s.81]; 2) “sintaqmın bu və ya digər üzvü başqa sintaqma da aid 
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ola bilər” [90, s.41]; 3) “O özü mənaya malik deyil, amma onun əvəz edilməsi 

mənanın dəyişməsinə gətirib çıxarır” [240, s.12]. 

Y.Seyidov, Q.Kazımov və İ.Torsuyevanın sintaqmlarla bağlı qeyd etdikləri bu 

cəhətlər sintaktik omonimliyin meydana çıxması üçün əlverişli şərait yaradır. 

Sintaktik omonimliyin cümlənin müxtəlif şəkildə sintaqmlara bölünməsinin 

mümkünlüyü ilə əlaqədar olduğunu qeyd edən A.N.Qvozdev bu halın tamamilə yazılı 

nitqə aid olduğunu yazır və bunu sintaqmların yazılı nitqdə fonetik vasitələrlə ifadə 

olunmaması ilə əsaslandırır: “Çap olunmuş (və ya yazılmış) cümlənin ikili 

anlaşılması ehtimalı o zaman meydana çıxır ki, cümlədəki məlum söz müxtəlif 

sözlərlə əlaqələnə bilir və bununla əlaqədar olaraq, müxtəlif sintaqmlara daxil ola 

bilir” [167]. 

Əgər sintaktik omonimlik hadisəsi ilə bağlı tədqiqatlara sintaqmlar cəlb 

olunursa, deməli, intonasiya da bu dil hadisəsinə səbəb olan amillərdən biri kimi 

nəzərdən keçirilməlidir, çünki “sintaqmlar intonasiya ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. 

Onlar, bir tərəfdən, intonasiyanın məhsulu, digər tərəfdən isə, onun 

tənzimediciləridir” [16, s.298]. 

A.Axundov intonasiyanı fono-qrammatik vasitə adlandırır, F.M.Ağayeva isə  

intonasiyanın məna ilə əlaqədar olması səbəbindən semantik sahədə xüsusi mövqeyə 

malik olduğunu qeyd edir [16, s.292; 14, s.76]. N.D.Qolev intonasiya və fasilənin 

oxunulan nitq məhsulunun şərh forması kimi çıxış etdiklərini qeyd edir [170, s.43]. 

Bu baxımdan V.A.Beloşapkovanın da fikirləri maraqlıdır: “Sintaktik əlaqələrin 

ifadəsində intonasiya iştirak edir. İntonasion vasitələr şifahi nitqin sintaktik 

konstruksiyalarını sintaktik əlaqələrə uyğun olaraq sintaqmlara bölür. Hərdən belə 

bölgü əlaqənin yeganə göstəricisi olur” [157, s.21].  

Azərbaycan dilçiliyində intonasiya cümlələrin məna və məzmununu 

konkretləşdirən, kommunikativ xarakterini müəyyənləşdirən mühüm qrammatik 

vasitə kimi qiymətləndirilir, onun mənanın tələbindən doğduğu, mənadan təcrid 

olunmuş şəkildə başa düşülməsinin mümkün olmadığı, məna ifadə edən universal 

vasitə olduğu, “Oxu qardaşın kimi, tənbəl olma. Oxu, qardaşın kimi tənbəl olma!” 
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tipli cümlələrdə isə sözlərin (cümlə üzvlərinin) düzgün qruplaşdırılmasını təmin 

etdiyi qeyd olunur [15, s.45; 30, s.93; 109, s.170; 54, s.4; 143, s.71; 76, s.97]. 

Dilçilikdə intonasiyanın daha çox mənafərqləndirici funksiyasından bəhs olunur. 

F.Cəlilov yazır: “Harada eyni leksik-qrammatik tərkibli cümlənin müxtəlif məna 

daşımaq imkanı varsa, orada intonasiyanın intellektual-qrammatik funksiyasının 

mənafərqləndirici rolu “öz işini görür”. Məqsəddən asılı olaraq, intonasiyanın 

köməyi ilə mümkün mənalardan biri ifadə olunur” [42, s.40]. 

F.Cəlilov intonasiyanın bu funksiyasının sintaktik omonimlik olan yerdə 

aktivləşdiyini, bu halın özünü ən çox sadə cümlələrdə və bağlayıcısız mürəkkəb 

cümlələrdə göstərdiyini qeyd edərək aşağıdakı nümunələri verir: “1) Quş uçur. Quş 

uçur? Quş uçur! 2) Oxu qardaşın kimi || nadan olma. Oxu || qardaşın kimi nadan 

olma. 3) O alma || yeməlidir. O || alma yeməlidir. 4) Oğlum Arif || çağırır məni. 

Oğlum || Arif çağırır məni. 5) Sən işlə || onu razı sal. Sən || işlə onu razı sal. 6) 

Qəhrəman odur || irəli gedir. Qəhrəman || odur || irəli gedir” [42, s.40]. 

Fikrimizcə, bu cümlələrdən yalnız 2-ci, 4-cü və 6-cısı sintaktik omonimliyə 

nümunə verilə bilər. 1-ci nümunədə sintaktik omonimlik üçün səciyyəvi olan ikili 

sintaktik əlaqələr və fərqli sintaqmatik üzvlənmə mövcud deyil, burada yalnız 

intonasiyanın yaratdığı məna çalarlıqlarından danışmaq mümkündür. 3-cü nümunədə 

feilin vacib şəkli ilə feili sifətin şəkilçisi olan –malı2-nin omonimliyi, 5-ci nümunədə 

isimdən feil düzəldən –la2 şəkilçisi ilə ilə qoşmasının şəkilçiləşmiş formasının 

omonimliyi nəticəsində meydana çıxan ikimənalılıqdan danışmaq mümkündür ki, biz 

bunları sintaktik omonimliklə əlaqəsi olmayan təsadüfi hallar kimi qruplaşdırmışıq. 

Dilimizdə sadə cümlə omonimliyinə aid təsadüf etdiyimiz hallar aşağıdakılardır: 

1) Bəzi cümlələri mətndən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirdikdə elə bir 

təsəvvür formalaşır ki, bu cümlələr mübtədasız müəyyən şəxsli cümlələrdir, 

mübtədanın buraxılmasına səbəb isə onun qonşu mövqedə yerləşən əvvəlki cümlədə 

(və ya cümlələrdə) artıq xatırlanmış olmasıdır. Bu cümlələr mətndə bütöv, mətndən 

kənarda isə yarımçıq cümlə xarakteri daşıyır ki, bu da onların tərkibindəki bəzi 

sözlərin müxtəlifşəkilli sintaktik əlaqələrin meydana çıxması üçün əlverişli şərait 
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yaradan mövqedə yerləşməsi ilə bağlıdır. Bu situativ xarakterli məna müxtəlifliyi 

aşağıdakı hallarda mümkündür: 

a) Tərkibində “arvad”, “kişi” sözləri işlənən sadə cümlələrdə: 1) Sona arvadın 

içəri girdiyini, nə isə gətirib qoyduğunu indicə duydu, onun qarşısında dik qalxmaq 

istədi... [39, s.86]: 1.Sona duydu (əsas); 2.Sona arvad (duyan və dik qalxmaq istəyən 

şəxs məlum deyil); 2) Əhməd kişinin dərdini dağıtmaq üçün söhbətini bir az da 

şirinləşdirməyi qərara aldı [139, c.2, s.262]: 1.Əhməd qərara aldı. Söhbət Qoca 

kişidən gedir (əsas); 2.Əhməd kişi (qərara alan şəxs məlum deyil). 

b) Tərkibində insan-qohumluq anlayışı ifadə edən isimlər işlənən sadə 

cümlələrdə: 1) Qardaşı arvadının sözlərindən bərk hirsləndi, onu kənara itələyib 

Məliki qucaqladı [55, s.229]: 1.qardaşı←hirsləndi (əsas); 2.qardaşı arvadı; 2) Qız 

atasının nə ilə məşğul olduğuna baxır [48, c.3, s.445]: 1.qız←baxır (əsas); 2.qız atası. 

c) Tərkibində peşə-vəzifə, titul, hərbi və elmi dərəcə adı bildirən isimlər işlənən 

sadə cümlələrdə: 1) Leytenant, Şakirlinin Siddiqəyə müraciətini gözləmədən özü 

sorğu-suala keçdi [68, s.294]: 1.leytenant←(sorğu-suala keçdi) – əsas; 

2.leytenant→Şakirli; 2) Professor arvadının sicilləmə giley-güzarını böyük səbirlə 

dinlədi [26, s.64]: 1.professor←dinlədi (əsas); 2.professorun arvadı; 3) Kərbəlayı 

Zeynalabdinin Şirvan səfəri üçün hazırlıq görməliydi [40, s.21]: 

1.Kərbəlayı←(hazırlıq görməliydi) – əsas; 2.Kərbəlayı→Zeynalabdin; 4) Rəssam qızı 

cərrah-həkimin yanına gətirdi [53, s.102]: 1.rəssam←gətirdi (əsas); 2.rəssam→qız. 

ç) Tərkibində soyadlar işlənən sadə cümlələrdə: 1) Kazım Kosaoğlunun özündən 

çıxdığını görüb dinməz-söyləməz idarədən getdi [138, c.1, s.158]: 1.Kazım←getdi 

(əsas); 2.Kosaoğlu→Kazım; 2) Məlik Bağırovun hər sualına cavab verərək ayağa 

qalxırdı [55,  s.329]: 1.Məlik←(ayağa qalxırdı) – əsas; 2.Bağırov→Məlik.  

Bu cümlələr isə əksinə, mətndə yarımçıq, mətndən kənarda isə bütöv cümlə 

xarakteri daşıyır: 1) Molla Sadığın evini uzaqdan kazaklara göstərdi [139, c.2, s.387]: 

1.Molla→Sadıq (Əhməd göstərdi (əsas)); 2.Molla←göstərdi; 2) Qoca ər-arvadın 

məramını – ondan tez yaxa qurtarmaq istədiklərini asanca başa düşdü [26, s.98]: 

1.qoca→ər-arvad (onların məramını Söhrab başa düşdü (əsas)); 2.qoca←başa düşdü; 

3) II kişi. Ev sahibinə çatmalıdır [64, s.8]: 1.ev sahibi – pullar çatmalıdır (əsas); 2.ev 
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öz sahibinə çatmalıdır; 4) Ana bətnindəki uşağın qəsdinə durmuşdu açıq-aşkar [94, 

s.41]: 1.ana bətni (Oruc qəsdinə durmuşdu (əsas)); 2.ana←(qəsdinə durmuşdu). 

Bu cümlələr isə, mərkəzdə yerləşən sözün özündən əvvəlki və ya sonrakı sözlə 

əlaqələnib müxtəlif sintaqmlara daxil olmasından asılı olmayaraq, həm mətndə, həm 

də mətndən kənarda mübtədalı müəyyən şəxsli cümlələr kimi çıxış edir: 1) Mərdan 

Əliyev Talıbı soruşdu [111, s.172]: 1.Əliyev→Talıb (əsas); 2.Əliyev→Mərdan; 2) 

Qoca nəqqaş qızı qucağına aldı, içəri apardı, öz otağında taxt üstünə uzatdı [105, 

s.123]: 1.qoca→nəqqaş (əsas); 2.nəqqaş→qız; 3) Əbülhəsən müəllim yoldaşlarından 

soruşur [3, s.346]: 1.Əbülhəsən müəllim (əsas); 2.müəllim yoldaşları; 4) Məmməd 

bəy Əfşar Qulamı yaxşı tanıyırdı [1, s.92]: 1.Əfşar Qulam − Məmməd bəy tanıyırdı 

(əsas); 2.Məmməd bəy Əfşar. 

d) Cümlənin əvvəlində gələn bəzi sifətlərin cümlədəki digər söz və ya söz 

birləşmələri ilə müxtəlifşəkilli sintaktik əlaqələrlə, daha dəqiq desək, həm yanaşma, 

həm də uzlaşma əlaqələri ilə bağlana bilməsi, ikili sintaktik funksiya daşıması 

nəticəsində meydana çıxan məna müxtəlifliyi: 1) Yekəburun Kələntəri buradakı 

adamların hamısından ümidli və zorlu hesab etdiyindən düşünmədən sözünü dəyişdi 

[85, c.4, s.555]: 1.yekəburun←(sözünü dəyişdi) − əsas; 2.yekəburun→Kələntər; 2) 

Qoca çinarın dibindəki daşın üstündə oturaraq əlləri ilə üzünü örtüb astadan 

hönkürdü [138, c.1, s.365]: 1.qoca←hönkürdü (əsas); 2.qoca→çinar. 

e) Cümlənin əvvəlində gələn bəzi feili sifətlərin cümlə daxilində həm təyin, həm 

də mübtəda kimi izah oluna bilməsi nəticəsində meydana çıxan məna müxtəlifliyi: 1) 

Əbülfət xan. ... Naxçıvan, İrəvan sərhədinə gedən qoşuna komandanlıq edəcək [50, 

с.2, s.316]: 1.təyin kimi – Fətəli şah komandanlıq edəcək (əsas); 2.mübtəda kimi; 2) 

Şeyda. Ay qız, bu oxumaq istədiyim şeir deyil [125, с.1, s.53]: 1.mübtəda kimi (əsas); 

2.təyin kimi. 

2) Tərkib formasında işlənən feili sifətlərin eyni anda həmin tərkibə daxil olan 

sözlərlə birgə, yaxud da onlardan təcrid olunmuş şəkildə, müstəqil olaraq işlənməsi 

omonimliyə səbəb ola bilir, məsələn: 1) Hətta Ərmağanla baş verə bilən hər hansı 

ixtilafın da üstünü örtüb malalasınlar [124, с.1, s.35]: 1.(Ərmağanla baş verə 

bilən)→ixtilaf (əsas); 2.Ərmağanla birgə örtüb malalasınlar; 2) Nargin tərəfdən gələn 
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gəminin uzaq fit səsi eşidildi [18, s.139]: 1.(Nargin tərəfdən gələn)→gəmi (əsas); 

2.Nargin tərəfdən eşidildi. 

3) İsmin hal kateqoriyası da cümlədə omonimliyin meydana çıxmasında mühüm 

rol oynayır: 

a) Yiyəlik hal və omonimlik. Cümlədə olan yiyəlik halında işlənən müəyyən bir 

söz həmin cümlədə olan mənsubiyyət şəkilçili iki və daha çox sözlə eyni anda 

əlaqələnə bilir ki, nəticədə omonimlik üçün əlverişli şərait yaranır: 1) Bu məsələdə 

Mərdanın, bacısı Səfurəyə də deyiləsi sözü çox idi [66, s.318]: 1.Mərdanın sözü çox 

idi (əsas); 2.(Mərdanın bacısı)→Səfurə; 2) Nemətin gəlib söhbətlərinə qarışması, 

Təhminənin diqqətini yayındırması onu heç açmırdı [18, s.41]: 1.Nemətin 

Təhminənin diqqətini yayındırması (əsas); 2.Təhminənin kiminsə diqqətini 

yayındırması. 

b) Yönlük hal və omonimlik. Yönlük halda işlənən söz cümlədə olan sözlərin 

hər hansı ikisi (və ya daha çoxu) ilə eyni zamanda əlaqələnir ki, bu da omonimliyə 

səbəb olur: 1) Qaragözə təcili çay hazırlatdı, şirin çayla iki dürmək lavaş və motal 

pendiri yedirtdikdən sonra getməsinə icazə verdi [85, с.4, s.318]: 1.Qaragöz 

Qoşatxan üçün çay hazırladı (əsas); 2.Çay Qaragöz üçün hazırlandı; 2) Nəsrullah bəy. 

Hacı, tel vurub sənə quru meyvə sifariş eləmişdik [126, с.2, s.195]: 1.Səndən sifariş 

eləmişdik (əsas); 2.Sənin üçün sifariş eləmişdik; 3) Şahzadə Qorquda məktub 

yazmağı Sultan Səlim özü tapşırmış, sonra da diqqətlə oxumuş və göndərtmişdi [92, 

с.2, s.289]: 1.Şahzadə Qorquda məktub yazmaq (əsas); 2.Şahzadə Qorquda 

tapşırmaq. 

c) Çıxışlıq hal və omonimlik. Bu da çıxışlıq halda olan sözün cümlədəki digər 

sözlərlə müxtəlifşəkilli əlaqəsinin nəticəsində meydana çıxır, məsələn: 1) Ceyranın 

qaçdığını anasından qabaq uşaqlar Bahara söyləmişdilər [111, s.89]: 1.Anası 

gecikmişdi, xəbəri uşaqlar vermişdilər (əsas); 2.Xəbəri birinci Bahara, sonra anaya 

söyləmişdilər; 2) Vüqardan nəsə çox dəhşətli bir xəbər eşidəcəyi ona agah idi [26, 

s.272]: 1.Vüqarın ona dəhşətli xəbər verəcəyini duyurdu (əsas); 2.Vüqar haqqında 

dəhşətli bir xəbər eşidəcəyi ona agah idi. 
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4) Feili bağlamalar və omonimlik. Bu o zaman baş verir ki, feili bağlamalar feili 

sifətlərlə qonşu mövqedə yerləşsin. Bu zaman feili bağlamalar müstəqil şəkildə 

işlənib cümlənin xəbəri ilə birbaşa əlaqələndiyi kimi, özlərindən sonra gələn feili 

sifətlərin yaratmış olduğu tərkibin daxili üzvü kimi də çıxış edə bilir ki, bu da cümlə 

omonimliyinə yol açmış olur: 1) Mən qayığın kənarına söykənib papiros çəkən 

gözüqıyıqdan zarafatyana soruşdum [51, с.3, s.381]: 1.(qayığın kənarına söykənib 

papiros çəkən)→gözüqıyıq (əsas); 2.(qayığın kənarına söykənib)→soruşdum; 2) 

Güllünün yanında olarkən keçirdiyi iztiraba yeni bir kədər əlavə olundu [68, s.194]: 

1.(Güllünün yanında olarkən keçirdiyi)→iztirab (əsas); 2.Güllünün yanında olarkən 

əlavə olundu; 3) Sonra dindən, Qurandan danışıb özünü müsəlman hesab edən hər 

bir kəsin Həcc ziyarətinə getməyə borclu olduğunu dedi [110, s.13]: 1.Sonra dindən, 

Qurandan danışıb dedi (əsas); 2.(dindən, Qurandan danışıb özünü müsəlman hesab 

edən)→hər bir kəs. 

5) Bəzən feili sifət+kimi (bu qoşmanın bənzərlik, oxşarlıq və müəyyən bir 

zaman kəsiyini ifadə edə bilməsinə görə) tipli birləşmələrin işləndiyi cümlələrdə 

həmin birləşmələrin həm zaman, həm də tərzi-hərəkət zərfliyi kimi işlənməsi də 

omonimlik yaradır: 1) Məhtaban söyləyən kimi hələ gör Ərmağan xanım bu əcaib 

izdivaca nə deyəcək, nə hoqqa çıxaracaq! [124, c.1, s.29]: 1.Məhtaban belə olacağını 

deyirdi (əsas); 2.zaman zərfliyi kimi; 2) Mən o deyən kimi elədim [3, s.110]: 1.tərzi-

hərəkət zərfliyi kimi (əsas); 2.zaman zərfliyi kimi. 

6) Tərkibində “kimi” qoşması olan birləşmələrin cümlədəki müxtəlif sözlərlə 

eyni anda əlaqələnməsi də omonimlik yaradır. Həmin birləşmələr həm cümlənin 

adlarla ifadə olunan hər hansı bir üzvü, həm də xəbəri ilə bağlanır: 1) Hacıqulu. ... 

Mustafa oğlu kimi yoxsulları yoldan çıxarır [50, c.2, s.263]: 1.Mustafa oğlu kimi 

yoxsullar (əsas); 2.Mustafa oğlu kimi yoldan çıxarır; 2) qoy yerüstü sərvətlərimiz 

kimi laqeydliyə qurban gedən yeraltı sərvətlərin də taleyini öyrənsin [127, s.56]: 

1.Yerüstü sərvətlərimizi öyrəndiyi kimi öyrənsin (əsas); 2.(yerüstü sərvətlərimiz kimi 

laqeydliyə qurban gedən)→(yeraltı sərvətlər). 

7) Bəzən cümlədə işlənən hər hansı bir söz və ya söz birləşməsi eyni zamanda 

həm cümlənin tərkibinə daxil olan sözlərlə qrammatik cəhətdən bağlanmayan ara 
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sözlər kimi, həm də daha çox səbəb və tərzi-hərəkət zərfliyi kimi çıxış edərək 

omonimlik yaradır: 1) Yan-yörədən də bu barədə eşitdiyinə görə, bu əmr Həlimə 

üçün gözlənilməz deyildi [49, c.2, s.201]: 1.səbəb zərfliyi kimi (əsas); 2.ara söz kimi; 

2) Eysebioya görə bu həyətdə və ümumiyyətlə, bu həndəvərdə futbol oynamayan uşaq 

yox idi [47, c.2, s.174]: 1.səbəb zərfliyi kimi (əsas); 2.ara söz kimi; 3) Qədim 

əlyazmaya görə, onlar akademiklə eyni bir yerdə − həmin o “astana” deyilən 

təhlükəli zonada olmuşdular [110, s.373]: 1.ara söz kimi (əsas); 2.səbəb zərfliyi kimi. 

8) Cümlə üzvləri və omonimlik. Tədqiqatlar göstərir ki, cümlə omonimliyinin 

meydana çıxmasında xəbər zonasına daxil olan üzvlərin (tamamlıq və xüsusən də 

zərfliklərin) xüsusi fəallığı hiss olunur, bu isə, artıq yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 

həmin üzvlərin cümlənin bütöv tərkibi ilə əlaqələnib, determinant üzvlər kimi çıxış 

etməsi ilə əlaqədardır. Cümləyə daxil olan hər hansı bir söz və ya söz birləşməsinin 

ya təklikdə, yaxud da qonşu sözlərlə müxtəlifşəkilli birləşmələr təşkil edərək eyni 

anda müxtəlif cümlə üzvü vəzifəsində işlənməsi, yaxud cümlənin həm müstəqil üzvü 

kimi, həm də özündən sonra gələn feili tərkiblərin daxili üzvü kimi anlaşılması, əlavə 

və həmcins üzvlərin cümlədəki mövqeyi kimi amillər cümlə omonimliyinin meydana 

çıxmasına əlverişli şərait yaradır. Həmin halları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

a) Tərzi-hərəkət zərfliyi və omonimlik. 1) Cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyi kimi 

işlənən müxtəlif söz və ifadələrin eyni anda həm feilin təsriflənməyən formalarının 

(xüsusən də feili sifətlərin) yaratmış olduğu tərkiblərin daxili üzvünə çevrilməsi, həm 

də birbaşa xəbərlə bağlana bilməsi nəticəsində də omonimlik meydana çıxır, məsələn: 

1) Alış qımışmadan, ciddi sima ilə qapının astanasında durmuş gəlinə baxırdı [39, 

s.216]: 1.((ciddi sima ilə)→durmuş)→gəlin (əsas); 2.((qımışmadan, ciddi sima 

ilə)→durmuş)→gəlin; 3.(qımışmadan, ciddi sima ilə)→baxırdı; 2) Və həzin, 

günahkar səslə başladığı söhbəti yeni məcraya saldı [26, s.113]: 1.(həzin, günahkar 

səslə)→(yeni məcraya saldı) – fikrimizcə, əsas; 2.((həzin, günahkar 

səslə)→başladığı)→söhbət.  

2) Bəzi sözlərin eyni zamanda həm tərzi-hərəkət zərfliyi və ya yer zərfliyi, həm 

də tamamlıq vəzifəsi daşıması omonimliyə səbəb olur: 1) – Səndən çox danışdıq [91, 

s.175]: 1.sənin haqqında (əsas); 2.səninlə müqayisədə; 2) Avtomat köşkündən 
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danışıram [18, s.393]: 1.yer zərfliyi kimi (əsas); 2.avtomat köşkü haqqında 

(tamamlıq); 3) Sürücü mühafizəçi ilə güzgüdən danışırdı [110, s.327]: 1.nə tərzdə? 

(tərzi-hərəkət zərfliyi kimi − əsas); 2.nə barədə? (tamamlıq). 

3) Bəzi sözlərin eyni zamanda həm tərzi-hərəkət zərfliyi, həm də təyin vəzifəsi 

daşıması omonimliyə səbəb olur: 1) Zaur çəpəki güzgüyə baxıb, ayağını qaza basdı 

[18, s.68]: 1.çəpəki→güzgü (fikrimizcə, əsas); 2.çəpəki→baxıb; 2) Jurnalist. ... 

Ocaqsız meydanda gecələmək olar? [64, s.29]: 1.ocaqsız→meydan (əsas); 

2.ocaqsız→gecələmək olar; 3) Bədəni, əl-ayağı başdan-ayağa qara hərflərlə dolu 

anasının əlindən qaçıb ürəyi əsə-əsə hardasa gizlənirdi [110, s.61]: 1.(bədəni, əl-

ayağı başdan-ayağa qara hərflərlə dolu)→gizlənirdi (əsas); 2.(bədəni, əl-ayağı 

başdan-ayağa qara hərflərlə dolu)→anası. 

Yuxarıda qeyd olunan 2-ci cümlə tipinə bənzər nümunələrə M.Hüseynzadə də 

münasibət bildirmişdir. “Çalğısız məclis xoşuma gəlmədi”, “Mübahisəsiz məsələni 

həll etmək asandır” və “Açarsız qıfılı açmaq çətindir” cümlələrini nümunə göstərən 

müəllif –sız4 şəkilçili sözlərin başqa bir ismin qarşısında bəzən düzəltmə sifət kimi 

işlənməməsi halının fikrin ifadə tərzindən, vurğu və fasilədən asılı olduğunu yazır: 

“Əgər vurğu təkcə həmin sözlərin üzərinə düşərsə və bu sözlərlə bunlardan sonra 

gələn isimlərin arasında heç bir fasilə edilməzsə, onlar hansı məclis?, hansı məsələ? 

və hansı qıfıl? suallarına cavab verən sifət olacaqdır. Əksinə, vurğu həmin sözlərin 

və onlardan sonra gələn isimlərin üzərinə düşərsə və aralarında müəyyən qədər 

fasilə edilərsə, o sözlər sifət deyil, çalğı olmadığı üçün, mübahisə etmədən, açar 

olmadan sözlərinin məzmununu ifadə edər” [77, s.69]. 

b) Yer zərfliyi və omonimlik. 1) Yer məzmunlu bəzi söz və söz birləşmələrinin 

eyni zamanda həm cümlənin müstəqil yer zərfliyi, həm də özündən sonra gələn feili 

tərkiblərin daxili yer zərfliyi vəzifəsində çıxış edə bilməsi nəticəsində də omonimlik 

meydana çıxa bilər. Bu zaman relyativ məna əlaqəsinin əsasında yaranan idarə 

əlaqəsinin fəallığı müşahidə olunur: 1) Kosaoğlu doqqazın o tərəfindən ağır-ağır 

yaxınlaşan rəislə milis nəfərini gördü [138, c.1, s.237]: 1.(doqqazın o tərəfindən ağır-

ağır yaxınlaşan)→(rəislə milis nəfəri) – fikrimizcə, əsas; 2.(doqqazın o 

tərəfindən)→gördü; 2) Birlikdən təqaüd veriləsi kəslərin siyahısını istəməyiblər [53, 
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s.212]: 1.(birlikdən təqaüd veriləsi)→kəslər (əsas); 2.birlikdən→istəməyiblər; 3) 

Bakıda yeni sərnişin vaqonları – Prezident Slovakiyada təmir edilmiş vaqonlarla 

tanış olub [Xəzər tv – 24.11.11]: 1.(Slovakiyada təmir edilmiş)→vaqonlar (əsas); 

2.Slovakiyada→tanış olub. 

2) Bəzi sözlərin eyni zamanda həm yer zərfliyi, həm də tamamlıq vəzifəsi 

daşıması da omonimliyə səbəb olur: Bəziləri isə Mərdanın dərs aldığı yerlərdən 

xəbər tutmuşdu [111, s.210]: 1.Dərs aldığı yerlər haqqında (nə barədə?) xəbər 

tutmuşdu (əsas); 2.Xəbəri dərs aldığı yerlərdən (haradan?) tutmuşdu. 

3) Cümlədə yanaşı yerləşən yer məzmunlu bəzi söz və birləşmələrin öz 

aralarında eyni zamanda həm yer zərfliyi və onun əlavəsi münasibətində ola bilməsi, 

həm də birincinin müstəqil yer zərfliyi, ikincinin isə özündən sonra gələn tərkib 

yaratmış feili sifətin daxili yer zərfliyi kimi çıxış edə bilməsi omonimliyə səbəb olur:  

1) – ... Orada, həlakular evində söylədiklərimin, bica yerə atamı təhqir etdiklərimin 

əzab-əziyyətini çəkirəm! [124, c.1, s.113]: 1.orada, yəni həlakular evində 

söylədiklərimin (əsas); 2.(orada, yəni həlakular evində)→əzab-əziyyətini çəkirəm; 

3.orada→əzab-əziyyətini çəkirəm; 2) Əmirlər atlarını dərəyə sarı tək-tənha gedən 

gənc əmirin dalınca sürdülər [121, s.167]: 1.(dərəyə sarı tək-tənha gedən)→əmir 

(fikrimizcə, əsas); 2.yer zərfliyi və əlavəsi. 

4) Bəzi söz birləşmələrinin eyni zamanda cümlənin (həmçinin cümlənin 

tərkibindəki feili birləşmənin) həm yer zərfliyi, həm də tərzi-hərəkət zərfliyi 

funksiyasını daşıması da omonimlik yaradır: Kamal özü oturduğu yerdə yataq 

açmağa başlayanda Solmaz onun qolundan tutdu [68, s.181]: 1.yer zərfliyi kimi − 

əsas; 2.tərzi-hərəkət zərfliyi kimi. 

c) Zaman zərfliyi və omonimlik. 1) Zaman məzmunlu bəzi söz və söz 

birləşmələrinin eyni zamanda həm cümlənin xəbəri ilə birbaşa əlaqələnən müstəqil 

zaman zərfliyi, həm də özündən sonra gələn feili tərkiblərin daxili zaman zərfliyi 

vəzifəsində çıxış edə bilməsi cümlə omonimliyinə səbəb ola bilər. Bu zaman relyativ 

məna əlaqəsinin əsasında yaranan yanaşma əlaqəsinin fəallığı müşahidə olunur. 

Həmin zaman zərfliklərini ifadə vasitələrinə görə bu cür qruplaşdırmaq mümkündür: 
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Zaman məzmunlu sözlərlə ifadə olunan zaman zərflikləri: 1) Dünən tanış olduğu 

uşaqları görmək istəyirdi [53, s.35]: 1.(dünən tanış olduğu)→uşaqlar (fikrimizcə, 

əsas); 2.dünən→istəyirdi; 2) Bayaq, zalda oturanda barmaqlarının arasında ip kimi 

burub əyirdiyi yaylığını səliqəylə dörd qatlayıb pencəyinin cibinə qoydu [110, s.310]: 

1.(bayaq, zalda oturanda barmaqlarının arasında ip kimi burub əyirdiyi)→yaylıq 

(əsas); 2.bayaq→qoydu. 

I növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan zaman zərflikləri: 1) Həmin gecə 

qətli törədən Emil adlı şəxsi məhz mayor A.Hüseynov orada saxlamışdı [55, s.151]: 

1.((həmin gecə)→qətli törədən)→Emil (əsas); 2.(həmin gecə)→saxlamışdı; 2) Səhəri 

günü, çapa gedəcək tərcümə materialının korrekturasını oxuyarkən, həmin bu fikri 

mətndə tapa bilmədim [110, s.30]: 1.(səhəri günü)→tapa bilmədim (fikrimizcə, əsas); 

2.((səhəri günü)→çapa gedəcək)→material. 

Bu cümlədə isə I növ təyini söz birləşməsi həm zaman zərfliyi kimi, həm də 

tərkibin daxili kəmiyyət zərfliyi kimi işlənə bilir: Bir gün dincələndən sonra Habilin 

dəfn olunduğu dağa çıxdım [40, s.308]: 1.(bir gün dincələndən sonra)→çıxdım (əsas); 

2.(bir gün)→çıxdım. 

II növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan zaman zərflikləri: 1) Fasilə vaxtı 

polkovniklə olan söhbətini olduğu kimi yoldaşlarına danışdı [55, s.405]: 1.(fasilə 

vaxtı)→danışdı (əsas); 2.(fasilə vaxtı polkovniklə olan)→söhbət; 2) – ... Sınaq 

zamanı buraxılmış nöqsanların səbəblərini araşdıracağam [26, s.161]: 1.((sınaq 

zamanı)→buraxılmış)→nöqsanlar (əsas); 2.(sınaq zamanı)→araşdıracağam. 

Feili bağlama+qoşma ilə ifadə olunan zaman zərflikləri: 1) Sədr olandan sonra 

aldığı bu heyvanlarla halallaşmağa gəlib [138, c.1, s.224]: 1.(sədr olandan sonra 

aldığı)→heyvanlar (əsas); 2.(sədr olandan sonra)→(halallaşmağa gəlib); 2) Oğlanları 

gedəndən sonra ayrıca saxladığı və hər axşam, hamı yatandan sonra gizlicə 

qoxuladığı ipək yorğan-döşəyi qucaqladı [138, c.1, s.345]: 1.(oğlanları gedəndən 

sonra ayrıca saxladığı)→yorğan-döşək (əsas); 2.(oğlanları gedəndən 

sonra)→qucaqladı. 

Feili bağlama ilə ifadə olunan zaman zərflikləri: 1) Səhər bazara gedəndə 

konserv zavodunun dalındakı küllükdən tapdığım əyri dəmir qabı küçəyə tulladım 
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[66, s.52]: 1.(səhər bazara gedəndə)→tulladım (əsas); 2.((səhər bazara 

gedəndə)→tapdığım)→qab; 2) Bulvardan qayıdanda anasının dediyi son sözləri də 

nənəsindən gizlətmədi [135, s.224]: 1.(bulvardan qayıdanda anasının dediyi)→sözlər 

(əsas); 2.(bulvardan qayıdanda)→gizlətmədi. 

İsim, say (və ya ismi birləşmə)+qoşma ilə ifadə olunan zaman zərflikləri: 1) 

deyəsən, konfransdan sonra təşkil olunacaq banketin xərcləri barədə nəsə 

soruşmuşdu [135, s.173]: 1.((konfransdan sonra)→təşkil olunacaq)→banket (əsas); 

2.(konfransdan sonra)→soruşmuşdu; 2) Ortaya düşən yöndəmsiz pauzanı, bir qədər 

sonra, səhnəyə çıxarılan uşaq xoru pozmuşdu... [110, s.197]: 1.(bir qədər 

sonra)→pozmuşdu (əsas); 2.((bir qədər sonra)→çıxarılan)→(uşaq xoru). 

İki zaman məzmunlu sözün yanaşı işlənməsindən yaranan birləşmələrlə ifadə 

olunan zaman zərflikləri: 1) – ... Bu gün günorta yaxaladığımız şairin başını 

bədənindən ayıracağıq [135, s.150]: 1.(bu gün günorta yaxaladığımız)→şair axşam 

edam olunacaqdı (əsas); 2.(bu gün günorta)→ayıracağıq; 2) Dünən gecə tapşırıq 

verdiyi adamları yanına çağırtdırdı [1, s.255]: 1.(dünən gecə tapşırıq 

verdiyi)→adamlar (əsas); 2.(dünən gecə)→çağırtdırdı. 

2) Bəzi sözlərin cümlədə eyni anda həm mübtəda, həm də zaman zərfliyi kimi 

işlənə bilməsi omonimlik yaradır: 1) Gecə mənzərəsi adamı valeh edir [53, s.207]: 

1.gecə mənzərəsi (nə?) − əsas; 2.gecə (nə zaman?); 2) ... Səhər yeməyi stolun üstündə 

qaldı [110, s.46]: 1.səhər yeməyi (nə?) − əsas; 2.səhər (nə zaman?). 

ç) Səbəb zərfliyi və omonimlik. 1) Bəzi söz və birləşmələrin eyni zamanda həm 

cümlənin səbəb zərfliyi, həm də özündən sonra gələn feili tərkibin daxili üzvü kimi 

çıxış edə bilməsi də omonimlik yaradır: 1) – ... Mən xanlığa görə indiyədək yolunda 

baş qoyduğum yetmiş yaşlı əmimi öldürmərəm [1, s.267]: 1.(xanlığa 

görə)→öldürmərəm (əsas); 2.((xanlığa görə)→(indiyədək yolunda baş 

qoyduğum))→əmim; 2) Qulam Hüseynli Fərəcə, sonra da nədənsə qapının ağzında 

dayanan Ağləpənin ucuiti çəkmələrinə baxdı [110, s.116]: 1.nədənsə→baxdı 

(fikrimizcə, əsas); 2.(nədənsə→dayanan)→Ağləpə. 
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Bu nümunə isə yuxarıdakılardan fərqlənir: Sözüm yox, keçən illərə nisbətən bu il 

yaxşı işləmişsiniz. İmkanlara və tələblərə görə isə çox pis işlədiyiniz aydındır [85, c.4, 

s.46]: 1.imkan və tələblərə nisbətən (əsas); 2.səbəb zərfliyi kimi. 

2) Bəzi söz və birləşmələrin eyni anda həm səbəb zərfliyi, həm də tərzi-hərəkət 

zərfliyi kimi anlaşıla bilməsi də omonimliyə səbəb olur:  – Neyləyəcək: fermanı on il 

əvvəlki kimi saxlayır, partiyanın indiki qərarlarına görə işi qura bilmir, yazıq, məndən 

beşbetər yazı-pozuda bir az piyadadır [85, c.4, s.452]: 1.uyğun olaraq – tərzi-hərəkət 

zərfliyi kimi (əsas); 2.səbəb zərfliyi kimi. 

d) Məqsəd zərfliyi və omonimlik. Bəzi söz və birləşmələrin eyni zamanda həm 

cümlənin məqsəd zərfliyi, həm də özündən sonra gələn feili tərkibin daxili üzvü kimi 

çıxış edə bilməsi də omonimlik yaradır: 1) Məmun şətrənc oynadığı üç nəfərin hər 

birinə: vəzirinə, vəliəhdinə və saray təbibinə qəsdən uduzmağı yasaq eləmişdi [105, 

s.144]: 1.qəsdən uduzmaq (əsas); 2.qəsdən yasaq etmişdi; 2) O, qəsdən çəkdiyi 

məsəlin mənasını qadının anlayacağına uyğun bir şəkildə tərcümə elədi [39, s.260]: 

1.qəsdən→tərcümə elədi (əsas); 2.(qəsdən çəkdiyi)→məsəl. 

e) Kəmiyyət zərfliyi və omonimlik. Bəzi söz və birləşmələrin həm cümlənin 

müstəqil kəmiyyət zərfliyi, həm də özündən sonra gələn feili tərkibin daxili üzvü 

vəzifəsində çıxış edə bilməsi omonimliyə səbəb olur: Daha çox müasir mövzularda 

yazan nasirin belə bir vacib dövrə müraciəti məni sevindirir [127, s.160]: 1.((daha 

çox)→(müasir mövzularda yazan))→nasir (fikrimizcə, əsas); 2.daha çox→sevindirir. 

ə) Həmcins üzvlər və omonimlik. 1) İntonasiyadan asılı olaraq, yanaşı işlənən 

sözlərin həm ayrılıqda, həm də cümlənin həmcins üzvü kimi işlənməsi də omonimlik 

yaradır: 1) Qənaət olmayanda, / Bərəkət sərvət olmur... [19, c.1, s.67]: 1.yalnız bir 

mübtəda var (bərəkət − əsas); 2.iki həmcins mübtəda kimi; 2) Qasımov, İkram, Əsəd 

və Qaratel də bunların arasında idi [49, c.2, s.257]: 1.dörd həmcins mübtəda var 

(əsas); 2.Qasımov→İkram (üç həmcins mübtəda var). 

2) Bəzən mübtədaya aid əlavənin həmcins mübtədalardan biri kimi anlaşılması 

da omonimliyə səbəb ola bilir: Əsəd də, Paşa da, kepkasını qulaqlarına kimi basıb 

pencəyinə bürünən bu stilyaqa da onunla yanaşı oturub tar səsini dinləyir [49, c.2, 

s.165]: 1.bu hissə Paşanın əlavəsidir (əsas); 2.üç həmcins mübtəda var. 
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3) Tərkibində mübtədaya aid əlavənin olduğu cümlənin mübtədasının eyni 

zamanda təyin kimi çıxış edə bilməsi də omonimlik yaradır: Üç qardaşın bir bacısı, 

Səkinənin sonbeşiyi kor olmuşdu [135, s.269]: 1.(Üç qardaşın bir bacısı 

olan)→Gülzar Səkinənin sonbeşiyi idi (əlavə kimi – əsas); 2.(üç qardaşın bir 

bacısı)→Səkinə. 

4) Bəzi söz və birləşmələrin həm həmcins təyinlərdən biri kimi, həm də 

özlərindən sonra gələn feili tərkiblərin daxili təyini kimi anlaşılması da omonimlik 

yaradır: 1) Bütün bu oyunu başa düşən, bic Qəcələnin müqabilində tamamən 

tülküləşən taygöz Çaqqal bir abidə dönüb Allah dərgahına əl qaldırmaqla öz 

ürəyitəmizliyini, Maral xanıma olan böyük eşqinin paklığını nümayiş etdirirdi... [124, 

c.1, s.238]: 1.(bütün bu oyunu başa düşən)→Qəcələ (fikrimizcə, əsas); 2.(bütün bu 

oyunu başa düşən)→Çaqqal (iki həmcins təyin); 2) əslində onlar vaxtilə “Həqq 

məkanından qovulmuş” rəis Yusifin hökmü ilə Hacı Bayram Vəlinin qullarına 

çevrilmiş bədbəxt adamlardır [75, c.1, s.275]: 1.(vaxtilə “Həqq məkanından 

qovulmuş”)→Yusif (əsas); 2.(vaxtilə “Həqq məkanından qovulmuş”)→adamlardır 

(iki həmcins təyindən biri kimi). 

5) Aid olduğu cümlə üzvündən sonra gələn təyinlər də qonşu mövqedə yerləşən 

təyinlə həmcinsləşə və nəticədə cümlə omonimliyi meydana çıxa bilər: – Boğazca 

yazıq, fəqir bir arvaddı [4, s.195]: 1.iki həmcins təyin kimi (əsas); 2.Boğazca yazıq – 

yazıq Boğazca. 

6) Bəzi söz və birləşmələrin həm ayrılıqda cümlənin hər hansı bir üzvü, həm də 

həmcins tamamlıqlarından biri kimi işlənməsi də omonimliyə səbəb ola bilər: 1) 

Sevgili də gəlinbacısı ilə Şükranla toy etməkdən danışırdı, sevinirdi, yerə-göyə 

sığmırdı [124, c.1, s.195]: 1.Şükranla toy etmək (əsas); 2.iki həmcins tamamlıq kimi 

(kiminlə? – gəlinbacısı ilə və Şükranla); 2) Eyhamlarla, bəzən də gülüşlə müşayiət 

olunan tək-tək kəlmələrlə bir-birimizi başa düşüb bununla da kifayətlənmişdik [75, 

c.1, s.400]: 1.iki həmcins tamamlıq kimi (fikrimizcə, əsas); 2.(eyhamlarla müşayiət 

olunan)→kəlmələrlə. 

7) Bəzi söz və birləşmələrin həm həmcins tamamlıqlardan biri kimi, həm də 

özündən əvvəl gələn tamamlığın əlavəsi kimi işlənməsi də omonimlik yaradır: 1) 
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Cahandar ağa heç nə sezdirmədən gözaltı öz adamlarına, lap kənarda dayanan 

Şamxala, Əşrəfə baxdı [139, c.2, s.236]: 1.üç həmcins tamamlıq kimi (əsas); 

2.tamamlıq və əlavəsi; 2) – ... Sultan da Qacarın mənə, qaynına sataşmağını heç cürə 

ona bağışlamaz [1, s.177]: 1.mənə, yəni qaynına (əsas); 2.mənə və qaynına. 

Sadə cümlə omonimliyi ilə bağlı diqqətçəkən məsələlərdən biri də omonim 

cümlələrin informasiyanın ötürülməsi prosesindəki mövqeyinin və informativ 

yükünün müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. İ.R.Qalperin informasiyanı dil vahidinin 

məzmununun reallaşması ölçüsü kimi izah edir [164, s.13]. 

Deməli, omonim cümlələrin informativliyindən bəhs edərkən onun məzmun 

tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır. Cümlə kommunikativ vahiddir. Bir kommunikativ 

vahid kimi onun əsas vəzifəsi ünsiyyət prosesinə xidmət etmək və nisbi bitkinliyə 

sahib olsa da, müəyyən informasiyanı ötürməkdir. Bu baxımdan omonim cümlələr də 

istisna deyil. Sadəcə olaraq, bir-biri ilə omonim münasibətdə olan cümlələrin 

kəmiyyətcə iki (nadir hallarda daha çox) müxtəlif cümlə şəklində mövcud olması 

gerçəkliyi diqqətdən kənarda qaldığı üçün ilk baxışda elə təsəvvür yaranır ki, bir 

cümlə özündə eyni anda gerçəkliklə bağlı iki (bəzən daha çox) informasiya daşıya 

bilir, bunlardan biri mətn (kontekst) vasitəsilə təsdiqlənmiş informasiya, digəri isə 

həmin cümlənin mətndən (kontekstdən) təcrid olunduğu zaman meydana çıxan əlavə 

informasiya kimi özünü büruzə verir. Məsələyə bu şəkildə yanaşdıqda omonim 

cümlələrin bəzən heç bir informativ yükə sahib olmadığı da qeyd olunur: “Omonim 

cümlələr, sözün həqiqi mənasında, hər hansı bir müəyyən informasiya ötürmür, çünki 

tərkib hissələri arasındakı əlaqə və münasibətlərin xarakterinə dair konkret olaraq 

heç bir məlumat vermir. Əgər biz belə cümləni kontekst və situasiyadan kənarda 

götürsək, o, qeyri-aktual xarakter daşıyır, yalnız rabitəli mətndə aktuallaşır” [163, 

s.87]. 

Fikrimizcə, aid olduğu mətndən (kontekstdən) təcrid olunmuş istənilən cümlə 

(omonim olub-olmamasından asılı olmayaraq) informasiyanı dolğun şəkildə ötürmə 

qabiliyyətini tam və ya qismən itirir, buna görə də belə bir halı yalnız omonim 

cümlələrə şamil etmək doğru olmaz. Omonim cümlələrin informativ yükünün 
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müəyyənləşdirilməsi üçün də mətnə müraciət olunması vacibdir: “Axı məhz söyləm 

və mətndə dil vahidlərinin funksiyaları daha tam şəkildə reallaşır” [205, s.56]. 

Cümlələri kontekstual müstəqil və kontekstual asılı olmaqla iki hissəyə ayıran 

F.Əlizadə yazır: “Məlum olduğu kimi, cümlələr kontekstə, nitq situasiyasına (yəni 

konsituasiyaya) münasibətdə nisbətən bitkin olurlar. Hər bir cümlə yalnız o biri 

qonşu cümlələrlə əlaqədə götürüldükdə tam anlaşıla bilər. Bu cəhətdən cümlələr 

kontekstlə ya sıx bağlı (yəni asılı), ya da ona münasibətdə qismən müstəqil olurlar” 

[61, s.15]. 

Müəllifin həmin təsnifatına əsaslanaraq, bu qənaətə gəlmək mümkündür ki, 

omonim sadə cümlələr kontekstual asılı cümlələrdir. Omonim olmayan cümlələrin 

mətndən asılılığına səbəb həmin cümlələrin nisbi bitkinliyi və məzmun 

yarımçıqlığıdır [235, s.75]. Omonim cümlələrin isə mətndən asılılığı fikrin nisbi 

bitkinliyi ilə yanaşı, həm də omonimliklə əlaqədar olaraq həmin cümlələrdə meydana 

çıxan informasiyaların mətn (kontekst) baxımından həqiqiliyinin yoxlanması zərurəti 

ilə bağlıdır. Deməli, omonim sadə cümlələrin mətndən asılılığı daha güclüdür və bu 

cür cümlələrin informativ yükünü müəyyənləşdirmək üçün onları daxil olduğu 

mətnin (kontekstin) əhatəsində tədqiq etmək daha məqsədəuyğundur [151, s.91]. 

Omonim cümlələrin mətn daxilində tədqiq olunmasını zəruri edən digər bir məsələ 

isə budur ki, İ.Q.Torsuyevanın da qeyd etdiyi kimi, cümlənin heç də hər mənası 

mətnin əsas məzmunu haqqında informasiya daşımır [238, s.44]. Cümlənin mənası ilə 

mətn arasındakı bağlılığı təyin etmək üçün onun mətndə öyrənilməsi zəruridir: “Ayrı-

ayrı söyləmlərin, ayrı-ayrı sözlərin adekvat mənimsənilməsi şərti ancaq bu vahidlərin 

təkmənalı funksionallaşmasına zəmanət verən müəyyən mətn dairəsində 

müəyyənləşdirilə bilər” [198, s.34]. 

Dilçilikdə belə bir fikir qeyd edilir ki, cümlə mətndə konkret məzmunlu, 

mətndən kənarda isə məna baxımından yarımçıq, qeyri-müəyyən və naqis olur [35, 

s.54; 116, c.3, s.345; 63, s.23; 87, s.68; 70, s.212]. Cümlə mətn daxilində sanki bütöv 

informasiyanın kiçik bir parçası kimi çıxış edir və bu kiçik parçanın ifadə etdiyi 

informasiya qonşu mövqedə yerləşən cümlələrin əhatəsində “öz konkret məzmununu 

tamamlayır”, tam dolğunluq, dəqiqlik qazana bilir [23, s.131; 141, s.69; 100, s.10]. 
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Buna görə də cümlələrin mətn daxilində, “geniş dil kontekstində” tədqiqinin daha 

əlverişli olması və mətnin bütövlükdə qavranılmasında bunun səmərəli nəticələr 

verməsi vurğulanır [116, c.3, s.349; 100, s.148; 198, s.110; 243, s.67]. Mətnin nəzərə 

alınmamasının bir çox hallarda cümlə təhlilində yanlış nəticələrə səbəb ola bildiyi 

qeyd olunur [89, s.97]. 

Bütün bunları nəzərə alaraq qeyd etmək istəyirik ki, omonim sadə cümlələr 

mətndə və mətndən kənarda nəzərdən keçirilməlidir. Sintaktik omonimlik hadisəsi 

cümlənin sintaktik cəhətdən iki cür (nadir hallarda daha çox) təhlil olunmasına səbəb 

olan dil hadisəsi olduğundan onu yalnız cümlənin işləndiyi mühiti dəyişməklə 

müşahidə etmək mümkündür: “Eyni bir cümlə müxtəlif situasiya üçün müxtəlif cür 

xidmət göstərə, fərqli kommunikativ məqsəd daşıya bilər” [60, s.81]. 

Bu cür yanaşma cümlənin mənasının dəqiq müəyyənləşdirilməsinə yardım edir. 

Aşağıdakı cümlələrin ifadə etdiyi məna mətn daxilində əlaqələndikləri cümlələrlə 

fikir bağlılığını müəyyən etdikdən sonra dəqiqləşdirilir və həmin cümlələr 

kommunikativ cəhətdən müəyyənlik qazanır: 1) Bu gün, bu əsrdə biz nahaq yerə / 

Vəhşilik demirik bu adətlərə [142, c.2, s.135]: 1.Bu adətlərə vəhşilik deyirik və nahaq 

yerə demirik (əsas); 2.Bu adətlərə vəhşilik demirik və nahaq yerə demirik; 2) – 

Komissiya gələndə biləcəksən [138, c.1, s.157]: 1.Aktda nə yazıldığını komissiya 

gələndə biləcəksən (mətndə); 2.Komissiyanın gəldiyini biləcəksən (mətndən 

kənarda); 3) Sualın kimə aid olduğu məlum deyildi [121, s.198]: 1.Suala kim cavab 

verməli idi (mətndə); 2.Sualı kim vermişdi (mətndən kənarda); 4) Qalstukunu özü 

bağlamamışdı [66, s.137]: 1.Özü qəsdən bağlamamışdı (əsas); 2.Onun yerinə kimsə 

bağlamışdı; 5) – ... Onsuz da Nisə hələ süddən kəsilməyib [26, s.437]: 1.Nisə tapılan 

körpəyə süd verə bilər (əsas); 2.Nisə özü körpədir, hələ süddən kəsilməyib. 

Omonim sadə cümlələrin mətn (kontekst) daxilində tədqiqi onların 

kommunikativ məqsəd və təyinatının aşkarlanması üçün də vacibdir: “Əlbəttə, 

mətndən ayrı düşmüş müstəqil cümlədə kommunikativ məqsədi müəyyən etmək bir 

qədər çətindir. ... Cümlə mətn (kontekst) daxilində işlənərsə, onu kommunikativ 

cəhətdən təhlil etmək asanlaşır” [6, s.18]. 
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Deməli, mətn (kontekst) sadə cümlələrin mənasına konkretlik, dəqiqlik gətirən, 

onlardakı çoxmənalılığı, omonimliyi ləğv edən vasitə rolunu oynayır [208, s.44; 193, 

s.92]. Digər tərəfdən isə, mətn (və onun tərkibində qonşu mövqedə yerləşən 

cümlələr) cümlə strukturunun əsasını təşkil edən və omonimliyə səbəb olan 

amillərdən biri kimi qeyd etdiyimiz söz sırasının da formalaşmasında mühüm rol 

oynayır ki, bu cəhət də omonim cümlələrin mətn daxilində tədqiqini zəruri edir [168, 

s.116; 169, s.7]. 

Rus dilçiliyində kontekstin cümləyə verilən şərhlərin çoxluğu və variativliyini 

müəyyənləşdirən amillərdən biri kimi çıxış etdiyi göstərilir [171, s.88]. Eyni zamanda 

mətn (kontekst) “deomonimizator”, yəni omonimliyi ləğv edən vasitə kimi 

qiymətləndirilir. Bu termindən daha çox N.P.Kolesnikov öz tədqiqatlarında istifadə 

edir. Müəllif bu termini belə izah edir: “Cümlədə omonimliyin aradan qaldırılması 

deomonimləşmə adlanır. Cümləni deomonimləşdirmək bir ədəd ikimənalı cümlənin 

əsasında iki cümlə qurmaq deməkdir ki, həmin cümlələr omonim cümlənin 

mənalarından birinə sahib olur, həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bu təkmənalı 

cümlələrdən yalnız biri müəllif ideyasına uyğun olur” [196, s.33]. 

Məsələyə Y.Şkurkonun yanaşması da maraqlıdır: “Bununla belə, yadda 

saxlamaq lazımdır ki, omonimləşdirən komponentin nəzəri cəhətdən yol verilən 

dominantlardan biri ilə birliyinin qırılmasına meyil çoxmənalı konstruksiyaların 

deomonimləşməsinin başlıca prinsipidir” [250]. 

Azərbaycan dilçiliyində isə “deomonimləşmə” termininin istifadəsinə təsadüf 

etmədik. Buna baxmayaraq, dilçiliyimizdə cümlənin məzmununu konkretləşdirən 

vasitələrdən bəhs olunur. M.Adilov cümlənin oxucu tərəfindən asan anlaşılmasında 

cümlənin quruluşu və söz sırası amilinin mühüm rol oynadığını qeyd edir [12, s.62]. 

F.Əlizadə cümlənin kommunikativ məqsədinin söz sırası və intonasiyaya görə 

müəyyənləşdiyini yazır [61, s.46]. H.Həsənov isə cümlədə sözlərin düzgün 

sıralanmasının fikrin dinləyiciyə və ya oxucuya konkret, yığcam və anlaşıqlı şəkildə 

çatdırılmasına kömək etdiyini göstərir [70, s.221]. 

Buraya mətni də əlavə etmək lazımdır, çünki mətn cümlələrin həm nisbi 

bitkinliyini, həm də mövcud ola biləcək omonimlik hallarını aradan qaldıraraq 
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onların informativ yükünün müəyyənləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Mətn ona 

görə deomonimizator ola bilir ki, cümlə ilə müqayisədə onun informasiya tutumu 

daha böyükdür, daha tamdır: “Biz isə mətnə cümlənin məna nöqteyi-nəzərindən nisbi 

qeyri-bitkinliyini, müəyyən çatışmazlığını aradan qaldıran kommunikativ kompleks 

kimi baxırıq. Beləliklə, mətn tam məna bitkinliyi nümayiş etdirir və semantik 

informasiyanın ötürülməsi və qəbul edilməsi prosesində əsas faktor kimi çıxış edir” 

[131, LXV c., s.191]. 

Azərbaycan dilçiliyində cümlənin semantik-kommunikativ cəhətdən mətndən 

tam asılı olması fikri də mövcuddur: “mətndən kənarda heç bir cümlə fəaliyyət 

göstərə bilməz və deməli, mövcudluğundan danışmağa da dəyməz, iş ki qaldı 

mətndənkənar cümlənin istisna hallarda mövcudluğuna, bu zaman belə söyləməyi 

lazım bilirik ki, həmin mövqe və məqam bələdçisi olan komponentlər, ola bilsin ki, 

mətnlərin əlaqələndiricisi kimi kontaminasion səviyyədə duraraq, bir mətnə aid 

deyilsə, deməli, növbəti mətnin fokus dairəsinə məxsusdur” [31, c.1, s.333]. 

A.Y.Məmmədov mətnə verilən bu böyük imtiyazın əslində dilçilik tədqiqatları 

üçün əhəmiyyətli olduğunu qeyd edir: “Mətnə linqvistik tədqiqatların tamhüquqlu 

obyekti kimi müraciət olunması dil vahidlərinin məzmununun tədqiqi üçün geniş 

imkanlar açır. ... Mətnin təfəkkür prosesini əks etdirən nitqin məhsulu kimi 

öyrənilməsi bu prosesə dərindən nüfuz etməyə, kommunikasiya prosesini təmin etmək 

məqsədilə birgə təfəkkür məzmunu ilə dil formalarını əlaqələndirən mexanizmləri üzə 

çıxartmağa imkan verir” [213, s.24]. 

Deməli, mətn kommunikasiya prosesinin əsas vahidi, dilin maksimal informativ 

vahidi kimi nəzərdən keçirilir [240, s.9; 198, s.32]. Mətnin informativ baxımdan 

müstəqilliyi cümlənin ünsiyyətin minimal vahidi kimi qeyd olunmasına səbəb olur 

[215, s.448; 247, s.6; 222, s.24]. 

Sadə cümlə səviyyəsində təzahür edən omonimlik hadisəsi ilə bağlı ən mühüm 

məsələlərdən biri də bu dil hadisəsinin kommunikativ (informativ) baxımdan 

dəyərləndirilməsindən, yəni ünsiyyət prosesinə, nitqin düzgünlüyü və dəqiqliyinə 

təsirinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Artıq I fəsildə də qeyd etdiyimiz kimi, 

bu məsələyə münasibətdə rus dilçiləri iki qrupa bölünürlər. Bir qrup dilçi sintaktik 
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omonimliyin ünsiyyətə mane olan mənfi (arzuolunmaz) hadisə olduğunu qeyd 

etdikləri halda, digər qrup bu dil hadisəsini qarşılıqlı anlama prosesinə heç bir təsiri 

olmayan neytral hal kimi qiymətləndirir. Sintaktik omonimliyin ünsiyyətə mane olan 

mənfi (arzuolunmaz) hadisə olduğunu qeyd edən rus dilçiləri bunu kommunikasiya 

prosesində tərəflərin qarşılıqlı anlaşmasının təmin olunması üçün informasiyanın 

adekvat (əslinə uyğun) şəkildə ötürülməsinin əsas məqsəd olaraq qarşıya qoyulması 

amili ilə əsaslandırırlar [172, s.49; 204, s.13; 197, s.133]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsini qarşılıqlı anlama prosesinə heç bir təsiri 

olmayan neytral hal kimi qiymətləndirən rus dilçiləri isə fikirlərini belə 

əsaslandırırlar ki, kommunikasiya prosesində omonim cümlələr yalnız çox diqqətli 

müşahidə zamanı aşkarlana bilir və ünsiyyət iştirakçıları gerçəklik haqqındakı 

biliklərinə və ən əsası, kontekstə istinad edərək cümlələrə birmənalı şərh və izah verə 

bilirlər [226, s.108; 169, s.120; 255, s.608]. 

Biz ikinci qrupa daxil olan dilçilərlə həmfikirik. Cümlə şifahi nitqdə müəyyən 

situasiya və kontekstdə, yazılı nitqdə isə mətndə digər cümlələrlə qarşılıqlı təmasda 

işlənir. Hər iki şəraitdə cümlə ondakı məna müxtəlifliyini aradan qaldıran 

deomonimizatorlarla birgə çıxış edir. Omonim cümlədən əvvəl işlənən cümlə (və ya 

cümlələr) şərait yaradır ki, dinləyici (və ya oxucu) əslində müxtəlif cür anlaşıla 

biləcək həmin cümləni yalnız bir mənada qavramağa yönəlsin. Bu proses sürətli 

getdiyindən tərəflərin bir-birini anlaması prosesində heç bir donma müşahidə 

olunmur. Burada bir məsələ də diqqət çəkir: “Sintaktik omonimlik hadisəsinin 

ünsiyyət prosesinin hər iki tərəfi, yəni həm adresant, həm də adresat baxımından 

dəyərləndirilməsi”. Sintaktik omonimlik hadisəsinin kommunikasiya prosesinin 

subyektləri baxımından dəyərləndirilməsi mətnin semantikasına iki aspektdən 

yanaşılması ilə də sıx şəkildə bağlıdır: “Mətnə istənilən verbal kommunikasiya 

aktının vacib elementi kimi iki subyektlə − müəllif və resipiyent qarşılıqlı təsirdə olan 

obyekt kimi baxılır. Bu cür sxemdə iki qarşılıqlı təsir sahəsi var: müəllif/mətn və 

mətn/resipiyent” [190, s.39]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsi mətnin semantikasının ikinci aspekti, yəni 

mətn/resipiyent ilə sıx şəkildə bağlıdır, çünki məhz bu mərhələdə resipiyent mətnin 
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tərkib hissələrini təşkil edən cümlələrin mənasını aydınlaşdırmağa çalışarkən bəzən 

omonim səciyyəli cümlələrlə də qarşılaşmalı olur. Sintaktik omonimliyin meydana 

çıxmasına isə adresant, yəni cümləni tərtib edən, göndərən şəxs səbəb olur və əksər 

hallarda onun mövcudluğunu hiss etmir: “Şübhəsiz, sintaktik omonimliyə, sadəcə 

olaraq, müəllif diqqətsizliyi də səbəb ola bilər” [169, s.124]. 

Buna görə də cümlədə sintaktik omonimliyin mövcudluğu yalnız adresat, yəni 

informasiyanı qəbul edən tərəf üçün kiçik maneə yarada bilər. O.V.Draqoy yazır: 

“Müxtəlifmənalılıq problemi, bir qayda olaraq, danışan və ya yazan üçün aktual 

deyil – normal kommunikasiyada insanlar söyləmə eyni zamanda bir neçə məna 

yerləşdirmirlər. Şərhin müxtəlif variantları arasındakı seçim yalnız anlama 

prosesində (dinləyən və ya oxuyan tərəfindən) həyata keçirilir” [179, s.44]. 

Müəllif, doğru olaraq, real kommunikasiya şəraitində adresatın bu maneənin 

öhdəsindən asanlıqla gələ bildiyini qeyd edir [178, s.14]. 

Sintaktik omonimlik hadisəsinin daha çox adresat üçün maneə təşkil etməsinin 

əsas səbəbi, fikrimizcə, ünsiyyət prosesinin anlama ilə bağlı ən çətin mərhələsinin 

adresatın payına düşməsidir. Deməli, sintaktik omonimliyin aşkar olunub aradan 

qaldırılmasında əsas vəzifə adresatın üzərinə düşür. İnformasiyanın tam şəkildə qəbul 

olunmasına mane olan səbəb ləğv olunduqda ünsiyyət prosesi də normal şəkildə 

davam edir. 

İnformasiyanın qəbulu və düzgün qavranılması mərhələsində əsas məsələ 

ötürülən məlumatın əslinə uyğun mənimsənilməsindən ibarətdir. Bunun üçün isə, 

M.M.Filippovanın da qeyd etdiyi kimi, meydana çıxan alternativlər sırasından 

düzgün seçim etməyə gətirib çıxaran mənanın axtarışını aparmaq lazımdır [243, 

s.67]. Bu zaman adresata, O.V.Draqoyun da yazdığı kimi, linqvistik və 

ekstralinqvistik informasiyalar köməklik edir. Cümlənin dərindəki sintaktik strukturu 

ilə səthi (üzdəki) sintaktik strukturunun ayrılması şəraitində əsas, bazis sintaktik 

struktur haqqında olan məlumatı cümlənin düzgün anlaşılmasının şərtlərindən biri 

hesab edən A.R.Luriya isə belə cümlələrin mənası ilə yanaşı, məqsəd və motivinin də 

nəzərə alınmasının zəruriliyini qeyd edir və onların birbaşa anlaşılması mümkün olan 
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daha sadə konstruksiyalara transformasiya olunması nəticəsində qavranıldığını 

vurğulayır [210, s.219-220]. 

Adresatın informasiyanı əslinə uyğun şəkildə qavramasına, A.Məmmədov və 

E.Nəcəfovun da qeyd etdiyi kimi, onun idrak fonunun həcmi, təcrübəsi, dil 

vasitələrindən istifadə bacarığı, psixi vəziyyəti və s. amillər yardım edir [212, s.107]. 

Yekun olaraq qeyd etmək istərdik ki, adresant sintaktik omonimliyə səbəb olan 

tərəf kimi, adresat isə bu hadisəni aradan qaldırmaqla ünsiyyət prosesinin donmadan 

getməsinə şərait yaradan tərəf kimi çıxış edir. Sintaktik omonimlik cümlədə gizli 

şəkildə təzahür etdiyindən əksərən aşkarlanması mümkün olmur və bu da həmin dil 

hadisəsinin ünsiyyət prosesi üçün ciddi maneə təşkil etməməsinə səbəb olur. 

3.2. Mürəkkəb cümlələrdə omonimlik 

3.2.1. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə omonimlik 

Azərbaycan dilinin materialları əsasında apardığımız tədqiqatların nəticəsi onu 

göstərir ki, cümlələr quruluşca mürəkkəbləşdikcə onlarda sintaktik omonimlik 

hadisəsinin mövcudluğu ehtimalı azalır. Buna səbəb mürəkkəb cümlələrin struktur 

mürəkkəbliyinin onların semantikasında yaratmış olduğu konkretlik və informasiya 

tutumunun tamlığıdır. T.Müzəffəroğlunun mürəkkəb cümlə semantikası ilə bağlı 

fikrini burada qeyd etmək istərdik: “Mürəkkəb cümlə semantikasının öyrənilməsi 

müəyyən çətinliklə bağlıdır. Burada hər komponentin ayrılıqda olan semantikası, 

komponentlərin bir-biri ilə olan qarşılıqlı semantik əlaqəsi, nəhayət, onların 

vəhdətində formalaşan semantika vardır ki, bütöv konstruksiyanın informasiyasını 

özündə ehtiva edir” [119, s.275]. 

Mürəkkəb cümlə semantikasının bu keyfiyyətləri onların, əsasən, bir şəkildə 

anlaşılmasına şərait yaradır. Məsələn, tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini 

ayrılıqda nəzərdən keçirdikdə onlarda omonimlik hadisəsinin mövcudluğu faktları ilə 

qarşılaşmaq mümkündür: Mən bibimin müəllimlərini görürdüm, haradasa çiçək 

açmış ağacların altında onlar bibim kimi şagirdlərə nəğmə ilə dərs öyrədirdilər [66, 

s.25]: 1.bibim kimi şagirdlər (əsas); 2.bibim kimi öyrədirdilər. 
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Amma bu omonimlik həmin komponentlərdən kənara çıxa bilmir. Digər 

tərəfdən isə, tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrinin omonimliyindən 

ayrılıqda danışmaq və bu faktı mürəkkəb cümlə omonimliyi kimi təqdim etmək elmi 

baxımdan da doğru olmaz. Mürəkkəb cümlələrin komponentlərində özünü büruzə 

verən omonimlik sadə cümlə omonimliyi kimi də qeyd oluna bilməz, çünki onlarda 

sadə cümləyə məxsus müstəqillik, bitmə intonasiyası və məna tamlığı yoxdur: 

“Mürəkkəb kompleksin tərkibinə daxil olan cümlələr sanki ümumi mənaya xidmət 

edərək və struktur bütövlüklə xarakterizə olunaraq bir vahiddə qovuşur. Beləliklə, 

mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri bütöv vahidin komponentlərinə çevrilərək öz 

müstəqilliklərini tamamilə itirir” [146, s.59]. 

Sintaktik omonimlik semantik hadisədir və yalnız semantik tamlığa sahib olan 

sintaktik vahidlərdə müşahidə olunur. Mürəkkəb cümlənin komponentləri isə 

semantik tamlığa malik deyildir: “Sintaktik vahid kimi formalaşan mürəkkəb cümlə 

bir neçə situasiyanı ifadə edən cümlələri birləşdirirsə, bu situasiyalar ayrılıqda 

bitmiş informasiya hesab edilə bilməz, çünki cümlələr semantik və sintaktik cəhətdən 

asılı komponentlərdir, yalnız birlikdə qapalı bir cümlə quruluşunda informasiya kimi 

formalaşır” [73, s.6]. 

Dilimizdə bəzi cümlələrin eyni anda həm həmcins üzvlü (xüsusən də həmcins 

xəbərli) sadə cümlə, həm də tabesiz mürəkkəb cümlə kimi anlaşılması isə həmin 

cümlələrdə quruluş fərqindən doğan məna müxtəlifliyinə səbəb olur ki, bu hal da 

sintaktik omonimlik hesab olunmamalıdır. Çünki sintaktik omonimlik eyniquruluşlu 

vahidlərin məna fərqinə səbəb olan dil hadisəsidir. Həmcins üzvlü sadə cümlələrlə 

tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında isə quruluş eyniliyindən söhbət gedə bilməz. 

Aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək: 1) Mürşüd dayı gedir, arvad otağının qapısını 

yavaşca açır [106, c.1, s.573]: 1.həmcins xəbərli sadə cümlə (mübtədası: Mürşüd 

dayı − əsas); 2.arvad (ayrıca mübtəda kimi və cümlə tabesiz mürəkkəb cümlədir); 2) 

Güllü stolun üstünə nazik yuxa, motal pendiri, kərə yağı, göy-göyərti düzdü, sonra 

Fatma nənəmin boşqablara çəkdiyi xörəyi gətirdi [51, c.3, s.263]: 1.həmcins xəbərli 

sadə cümlə (mübtədası: Güllü − əsas); 2.Fatma (ayrıca mübtəda kimi və cümlə 

tabesiz mürəkkəb cümlədir). 
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İntonasiya və fasilədən asılı olaraq, bəzi şəxs adları ya bütövlükdə tabesiz 

mürəkkəb cümləyə aid olan xitab, yaxud da cümlənin hər hansı bir komponentinə 

daxil olan mübtəda kimi çıxış edə bilir ki, bu hal da sintaktik omonimlik kimi 

qiymətləndirilə bilməz: − Mən gətirməmişəm, Cəbrayıl, özü gəlib [75, c.1, s.356]: 

1.Cəbrayıl (xitab – əsas); 2.Cəbrayıl (mübtəda). 

İntonasiya və fasilədən asılı olaraq, xüsusi tələffüzlə ayrılmış birləşmələr daxil 

olduğu tabesiz mürəkkəb cümlənin ya birinci, yaxud da ikinci komponentinə aid ola 

bilir ki, bu həmin cümlələrdə sintaktik omonimlik kimi qiymətləndirilə bilən məna 

fərqinin yaranmasına səbəb olur, məsələn: Qacar. Kimi qəhrəmanlıqla döyüşdə şəhid 

oldu, Hüseynqulu xan kimi, kimi də xain çıxdı [64, s.534]: 1.Hüseynqulu xan kimi 

qəhrəmanlıqla döyüşdə şəhid oldu (əsas); 2.Hüseynqulu xan kimi xain çıxdı. 

Tabesiz mürəkkəb cümlələrin omonimliyindən bəhs edərkən həmin cümlələrin 

komponentləri arasındakı məna əlaqələri də mütləq nəzərə alınmalıdır, çünki 

“mürəkkəb cümlənin təyinatı, hər şeydən əvvəl, komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsinə 

əsaslanır” [119, s.37]. 

Azərbaycan dilçiliyində məna əlaqələri ilə bağlı mövcud olan aşağıdakı fikri 

burada qeyd etməyi zəruri hesab etdik: “Bir qayda olaraq, tabesiz mürəkkəb cümlə 

iki cümlənin birləşməsindən düzəldilmişsə, onun komponentləri arasında yalnız bir 

məna əlaqəsi ola bilər” [116, c.3, s.369]. 

Bu fikir dilimizdə sırf məna əlaqələrinə əsaslanan omonimlik hallarından bəhs 

etməyin mümkünsüz olması qənaətinə gəlməyə heç bir əsas vermir. Dilimizdə belə 

hallara təsadüf olunur və onlar tədqiq olunmalıdır. Bu halların mövcudluğu 

yuxarıdakı fikrin doğruluğunu inkar etmir, yəni bu o demək deyildir ki, omonim 

tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında eyni anda iki məna əlaqəsi 

mövcuddur. Burada, sadəcə olaraq, eyni leksik və qrammatik tərkibə malik 

komponentlərdən təşkil olunan müxtəlifmənalı iki (kəmiyyətcə) tabesiz mürəkkəb 

cümlədən söhbət gedir. Bu cümlələrdən biri bu, digəri isə başqa mətnin (kontekstin) 

məhsuludur, beləliklə, hər bir cümlə yalnız bir məna əlaqəsi ilə çıxış edir. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, bu eynitipli cümlələrdən birinin komponentləri arasındakı 

məna əlaqəsi əksərən səbəb-nəticə əlaqəsi olur. Təhlil etdiyimiz bədii nümunələrdə 
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işlənən potensial cəhətdən omonim olan cümlələrin komponentləri arasında zaman, 

ardıcıllıq və qarşılaşdırma (bu əlaqə daha çoxdur) əlaqələrindən hər hansı biri 

mövcud olur. Həmin cümlələri aid olduqları mühitdən ayırıb özümüzün təsəvvür 

etdiyimiz başqa yeni bir mühitə saldıqda isə onların tərkib hissələri arasındakı məna 

əlaqələri səbəb-nəticə əlaqəsi ilə əvəzlənir. Bunu aşağıdakı nümunələr də təsdiq edir, 

məsələn: 1) Vəznəli qışqırdı, yasavullar silah çəkmək istədilər [111, s.54]: 

1.eynizamanlı tabesiz mürəkkəb cümlə (fikrimizcə, əsas); 2.səbəb-nəticə əlaqəli 

tabesiz mürəkkəb cümlə; 2) Çıraqlar yandı, bibim içəri girmədi [66, s.24]: 

1.qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə (əsas); 2.səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz 

mürəkkəb cümlə; 3) Şah İsmayıl bədbinləşdi, Şeybani xan sevindi [92, c.2, s.251]: 

1.qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə (əsas); 2.səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz 

mürəkkəb cümlə; 4) Akında Səyrək əsir düşdü, üç yüz igid məhv oldu [82, s.2]: 

1.ardıcılzamanlı tabesiz mürəkkəb cümlə (əsas); 2.səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz 

mürəkkəb cümlə. 

Bu cümlədə isə əks vəziyyətlə qarşılaşdıq: – Allahyar, indi gələndə səni görüb-

eləyən olmadı ki? / – Yox. Xır yolundan burulub saymazyana doqqazınıza gəldim, 

fikir verən olmadı [139, c.2, s.191]: 1.səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə 

(əsas); 2.qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə.  

Bu cümlədə isə omonimlik aydınlaşdırma və qarşılaşdırma əlaqələri əsasında 

meydana çıxmışdır: Qaranlıq idi, hələ çırağı yandırmamışdı [138, c.1, s.129]: 

1.aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə (fikrimizcə, əsas); 2.qarşılaşdırma 

əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə. 

Bu cür cümlələrdən, sintaktik omonimliyə aid nümunələr kimi olmasa da, 

N.Əhmədov da bəhs edir. Müəllif qeyd edir ki, mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri 

arasındakı məna əlaqələri yalnız intonasiya vasitəsilə aşkara çıxır. “Müəllim cavab 

tələb edir, şagird biletdəki suallara baxıb həyəcan keçirir” cümləsini, intonasiyadan 

asılı olaraq, müxtəlif variantlarda (ayrı-ayrı sadə cümlələr, sadalama intonasiyası ilə 

oxunanda zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə, səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz 

mürəkkəb cümlə, qarşılaşdırma intonasiyası ilə oxunanda qarşılaşdırma əlaqəli 

tabesiz mürəkkəb cümlə şəklində) ifadə etməyin mümkünlüyünü qeyd edir [54, s.8]. 
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Yekun olaraq onu qeyd etmək istərdik ki, sadə cümlələrdən fərqli olaraq, tabesiz 

mürəkkəb cümlələr sintaktik omonimliyin tədqiqi üçün zəngin material, diqqətçəkən 

maraqlı faktlar vermir. Bunu dilimizin materiallarının tədqiqi zamanı əldə etdiyimiz 

nümunələrin məhdudluğu da sübut edir. Tabesiz mürəkkəb cümlələr sanki sadə 

cümlələr üçün mikromətn (kontekst) rolunu oynayır. Deməli, tabesiz mürəkkəb 

cümlələr də mətn (kontekst) kimi deomonimizator funksiyasını daşıyır və sintaktik 

omonimlik hadisəsi üçün əlverişli şərait yaratmaq əvəzinə, onun meydana çıxmasına 

təkan verən amilləri aradan qaldırır. 

3.2.2. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə omonimlik 

Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə olduğu kimi, tabeli mürəkkəb cümlələrdə də 

komponentlərdən bu və ya digərinin daxilində mövcud olan məna müxtəlifliyi 

hallarına təsadüf etmək mümkündür ki, onları iki qrupa ayırmaq olar: 

1) Baş cümlədə özünü büruzə verən məna müxtəlifliyi; 

2) Budaq cümlədə özünü büruzə verən məna müxtəlifliyi. 

Onu da qeyd edək ki, yalnız budaq cümlədə özünü büruzə verən məna 

müxtəlifliyi sintaktik omonimlik kimi izah oluna bilər: “Buna baxmayaraq, omonim 

münasibətlər əksərən o zaman mümkündür ki, budaq cümlənin özündə potensial 

olaraq öz istifadə şərtlərindən asılı olaraq reallaşan münasibətlər toplusu mövcud 

ola” [163, s.99]. 

Buna səbəb budaq cümlənin tabeli mürəkkəb cümlədəki asılı mövqeyidir, onun 

baş cümlənin genişlənərək kənara çıxmış bir üzvü olmasıdır: “Tabeli mürəkkəb 

cümlələrdə isə budaq cümlə müstəqim surətdə deyil, baş cümlə vasitəsilə fikrin 

ifadəsində iştirak edir. Sanki budaq cümlənin məzmunu baş cümləyə “axır”, ona 

qovuşur və bu qayda ilə ümumi fikrin formalaşması və ifadəsinə kömək edir” [7, 

s.389]. 

Məhz buna görə də bu cür cümlələri sadələşdirdikdə omonimliyin qorunub 

saxlandığını və cümləni bütövlükdə əhatə edə bildiyini müşahidə etmək olar, 

məsələn: 1) Yalnız burada başa düşdüm ki, Tapdıqgilə üz vermiş qəziyyədən təkcə 

mən xəbər tutmamışam [75, c.1, s.301]: 1.Hamı bilir, mən isə yox (əsas); 2.Mənimlə 
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yanaşı, hamı xəbər tutub; 2) – Orada yazılıb ki, həmin o məkana təkcə yuxuya aludə 

olanlar düşmür. Allahın qarşısında bağışlanmaz günahı olanları da yuxularından 

çəkib ora salırlar [110, s.302]: 1.Həmin o məkana həm yuxuya aludə olanlar, həm də 

günahkarlar düşür (əsas); 2.Həmin o məkana yuxuya aludə olanlar düşmür. 

Bu baxımdan aşağıdakı nümunə də maraq doğurur:  

Ağsaqqal əmisi olmasaydı, çoxdan yapışardı Xanın yaxasından və Cıdır 

düzündən atardı [1, s.241]: 1.Xan onun əmisi idi (əsas); 2.Ağsaqqal əmisi onun Xanı 

atmasına mane olurdu. – Bu cümlədəki omonimlik budaq cümlədəki ağsaqqal əmi ilə 

baş cümlədəki Xanın eyni şəxs və ya ayrı-ayrı şəxslər kimi düşünülə bilməsi ilə izah 

olunur. 

Bəzən isə mürəkkəb cümlənin omonimliyinə onun bu və ya digər komponenti 

deyil, komponentlər arasındakı qarşılıqlı əlaqə və münasibətlər səbəb olur, məsələn: 

1) – Yazığı az sıxışdırın, ay canım! Xəbəri yoxdur ki, belə bərk durub... [85, c.4, 

s.513]: 1.nəticə budaq cümləsi (əsas); 2.tamamlıq budaq cümləsi; 2) “Belə olsun ki, 

biz də həmin qızı elçiləyək, nişanlayaq!..” [124, c.1, s.168]: 1.nəticə budaq cümləsi 

(fikrimizcə, əsas); 2.tərzi-hərəkət budaq cümləsi; 3) Bəyim. ... Amma hiss eləyirəm ki, 

ürəyi yenə də onun yanındadır. Nə eləyirsə, könlü açılmır [50, c.2, s.210]: 

1.qarşılaşdırma budaq cümləsi (əsas); 2.nəticə budaq cümləsi; 4) Boğazına sarınan 

ilanı tumarladın, / Qazancın bu oldu ki, mülayim oldu adın [19, c.1, s.187]: 

1.mübtəda budaq cümləsi (əsas); 2.nəticə budaq cümləsi; 5) – ... Sən ki dünən gecə 

rayonda olubsan. Qoy kim müqəssirdir, cavab versin [138, c.1, s.230]: 1.O kimin 

müqəssir olduğuna cavab versin (fikrimizcə, əsas); 2.Qoy kim müqəssirdir, o da 

cavab versin; 6) Belə oldu ki, məşğələ başlananda o gəlib mənim yanımda oturdu [3, 

s.526]: 1.mübtəda budaq cümləsi (əsas); 2.nəticə budaq cümləsi; 7) Kişi. ... Heyvandı, 

dayanıb baxır üzünə! Ağzını açıb bir söz demir ki, qanın qaralsın! Sataşmır sənə! ... 

[48, c.3, s.415]: 1.nəticə budaq cümləsi (əsas); 2.məqsəd budaq cümləsi. 

T.Müzəffəroğlu bu halı “tabeli mürəkkəb cümlələrdəki çoxmənalılıq” kimi izah 

edir və buna səbəb olan əsas amil kimi hər hansı məna əlaqəsinin özündəki 

sinkretikliyi göstərir [119, s.181]. 
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T.Müzəffəroğlunun qovuşuq tipli tabeli mürəkkəb cümləyə nümunə verdiyi 

“Elə yaxşı oldu ki, qonaqlar razı getdilər” cümləsi də maraq doğurur. Müəllif bəzi 

hallarda baş cümlədə işlənən omonim səciyyəli sözün ikinci mənanın yaranmasına 

səbəb ola bildiyini qeyd edir və bu cümlənin mətndə nəticə budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlə (elə – işarə əvəzliyidir), mətndən kənarda isə mübtəda budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlə (elə – qüvvətləndirici ədatdır) kimi anlaşıla bildiyini 

yazır [119, s.206].  

Azərbaycan dilçiliyində mürəkkəb cümlə omonimliyinin tədqiqi zamanı baş və 

budaq cümlənin təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirildiyi hallara da təsadüf etmək 

mümkündür. Məsələyə bu şəkildə yanaşma H.Həsənovun tədqiqatlarında özünü 

büruzə verir: “Omonim budaq cümlələr formaca, tərkibcə eyni olsalar da, 

mənalarına və növlərinə görə bir-birindən fərqlənir” [22, s.47]. 

Fikrimizcə, bu məsələdə M.M.Musayevin münasibəti daha düzgündür: 

“Yuxarıda göstərildiyi kimi, burada da budaq cümlələr ayrılıqda götürülür və 

omonim konstruksiyalar kimi izah edilir. Halbuki həmin polipredikativ vahidlərdə də 

budaq cümlələrin struktur-semantik tipləri əsas komponentlə tabeliliyin 

xarakterindən və siqnifikativ ifadənin semantik-funksional sahələrindən asılı olaraq 

müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, mürəkkəb cümlə sistemində çoxmənalılıq da hər hansı 

bir sintaktik konstruksiyanı bütövlükdə ehtiva edir” [113, s.216].  

Ona görə də müəllif mürəkkəb cümlə omonimliyini bu şəkildə izah edir: “Dilin 

sintaktik sistemində təsəvvür edilən hər hansı bir süni omonimlik yoxdur. Bütün 

hallarda sintaktik konstruksiyaların komponentlərinin əlaqəsinin xarakterinə və 

xüsusi təyinedicilərə – leksik-sintaktik, qrammatik konstituentlərə (müxtəlif zaman, 

hal, mənsubiyyət və s. morfoloji əlamətləri, hər cür bağlayıcı vasitələr, bağlayıcı 

sözlər, qəlib-əvəzliklər və s.) görə müəyyənləşən omomodellər vardır” [112, s.55]. 

Aşağıdakı cümlələrə nəzər yetirək: 1) Sarı Qaplan qılıncını sıyırıb, atının gümüş 

naxışlı yüyənini dartıb hərəkətə gətirərək, sözünə baxmayan adamların üstünə 

sürmək istəyirdi ki, hər tərəfdən Ustaclı atlıları onların üstünə yeridi [92, c.2, s.126]: 

1.zaman budaq cümləsi (əsas); 2.məqsəd budaq cümləsi; 2) O, şahidi olduğu hadisəni 

ətə, qana doldurub özünəməxsus lirik yumorla nəql eləyirdi ki, sən özün də həmin 
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hadisəyə nə isə təzə bir şey eşidirmiş kimi həvəslə qulaq asırdın [3, s.488]: 1.nəticə 

budaq cümləsi (əsas); 2.məqsəd budaq cümləsi; 3) – ... Həqiqət budur ki, mən onu 

sənə söylədim [4, s.168]: 1.qoşulma budaq cümləsi (əsas); 2.xəbər budaq cümləsi. 

Yuxarıda qeyd olunan tabeli mürəkkəb cümlələrin baş cümlələrinə budaq 

cümlələrdən təcrid edilmiş şəkildə nəzər yetirdikdə onlara iki fərqli sual vermək 

mümkün olur ki, bu hal həmin baş cümlələrin iki fərqli budaq cümlə ilə işlənə 

bilməsinə işarə edir. Buna baxmayaraq, həmin cümlələri mürəkkəb cümlə 

omonimliyinə nümunə vermək doğru olmaz, çünki “...komponentləri ayrı-ayrı 

cümlələr kimi götürsək, mövcud informasiya pozular, təfəkkürdə proqramlaşdırılmış 

fikir çatdırıla bilməz” [73, s.7]. 

Dilimizdə həm tamamlıq, həm də məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə 

kimi anlaşıla bilən nümunələrə də təsadüf etmək mümkündür ki, bu hal da sintaktik 

omonimliyə aid edilməməlidir: 1) Sadıqov. ... Ancaq yenə də işimizin xatirinə 

deyərsiniz ki, Sadıqov yoldaş həmişə bizə öyüd-nəsihət verir ki, xalqa sədaqətlə 

qulluq eləyək [50, c.2, s.45]: 1.tamamlıq budaq cümləsi (əsas); 2.məqsəd budaq 

cümləsi; 2) O hamıya tapşırmışdı ki, Əşrəfə heç nəyi xəbər verməsinlər [139, c.2, 

s.183]: 1.tamamlıq budaq cümləsi (əsas); 2.məqsəd budaq cümləsi. 

Bu nümunələrdə budaq cümlələrin növünü müəyyənləşdirərkən baş cümləyə iki 

müxtəlif sual verməyin mümkünlüyü ilə qarşılaşırıq ki, bu hal həmin baş cümlələrin 

tərkibində işlənən demək, öyüd-nəsihət vermək, tapşırmaq kimi feillərlə əlaqədar 

olaraq özünü büruzə verir. M.Əsədova bu cür cümlələri “qarışıq tipli budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlə” adlandırır və bu zaman iki və ya daha çox şəkildə şərh edilə 

bilən məna çalarlarına malik olan budaq cümlələri nəzərdə tutduğunu qeyd edir [65, 

s.77]. 

“Siz tələb edin ki, onlar vəzifələrini yerinə yetirməyi bacarsınlar”, “Dedim ki, 

narahat olmasın” cümlələrini nümunə verən müəllif sintaktik omonimlərin meydana 

çıxmasına şərait yaradan əsas amili “omonim mərkəzi” adlandırır, bu funksiyanı 

cümlədə köməkçi tabeedici ünsürlərin daşıdığını qeyd edir və ki bağlayıcısını 

nümunə verir, eyni zamanda sintaktik omonimlərin meydana çıxmasında özək 
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sözlərin (yuxarıdakı cümlədəki tələb etmək sözü kimi) leksik-semantik məzmununun 

da əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edir [65, s.87; s.93]. 

Bu baxımdan T.Müzəffəroğlunun da fikirləri maraqlıdır. “Qışqıra-qışqıra 

deyirdi ki, heç kim çıxmasın” cümləsini nümunə verən T.Müzəffəroğlu yazır: 

“Qovuşuq tipli tabeli mürəkkəb cümlələrin meydana çıxmasında baş cümlədə xəbər 

funksiyasında işlədilən nitq feillərinin, xüsusilə “demək” feilinin rolu böyükdür. Bu 

sözün budaq cümlə ilə əlaqəsində iki funksional münasibət özünü göstərir: tamamlıq 

və məqsəd” [119, s.209]. 

İntonasiyanın mürəkkəb cümlələrdəki məna müxtəlifliyinin meydana 

çıxmasında oynadığı rolun tədqiqi də zəruri məsələlərdəndir. Burada həmin 

məsələnin ən çox diqqətimizi çəkən tərəflərinə nəzər yetirəcəyik: 

1) Belə sözünün eyni zamanda həm işarə əvəzliyi, həm də ədat kimi anlaşıla 

bilməsi də məna müxtəlifliyi yaradır. Bu zaman belə sözü işarə əvəzliyi kimi şərt 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsinə, ədat kimi isə qarşılaşdırma 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümləsinə daxil olur ki, bu hal 

sintaktik omonimlik kimi qiymətləndirilə bilməz, çünki sintaktik omonimlik hadisəsi 

üçün vacib şərtlərdən biri də omonim sintaktik vahidlərin morfoloji tərkib 

baxımından eyni olmasıdır. Bu baxımdan aşağıdakı cümlələri omonim hesab 

etmədiyimizi qeyd etmək istərdik: 1) Əlbəttə, Rüstəm kişi ikicə dəqiqə sonra 

peşmanlıq çəkəcəyini bilsəydi belə cavab verməzdi [85, c.4, s.47]: 1.şərt budaq 

cümləsi (əsas); 2.qarşılaşdırma budaq cümləsi; 2) Əgər Qara dağ yerindən qopub 

Sayalı arvadın üstünə gəlsəydi belə qorxmazdı [135, s.318]: 1.şərt budaq cümləsi 

(əsas); 2.qarşılaşdırma budaq cümləsi. 

2) Dilimizdə bəzi cümlələrin həm adi, həm də sual intonasiyası ilə tələffüzü 

nəticəsində quruluş fərqindən doğan məna müxtəlifliyi də sintaktik omonimlik hesab 

olunmamalıdır: 1) – Nə oldu, oğlun gəlmədi? [49, c.2, s.201]: 1.Nə oldu, / oğlun 

gəlmədi? (əsas); 2.Nə oldu (ki), oğlun gəlmədi? (nəticə budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlə); 2) – Haqqı var ki, o öydə böyüklük eləsin [104, s.242]: 1.tamamlıq 

budaq cümləsi (əsas); 2.nəticə budaq cümləsi; 3) − ... Xəbəriniz oldu, nə oldu? [110, 

s.111]: 1.tamamlıq budaq cümləsi (əsas); 2.Xəbəriniz olsa da, nə edə bildiniz? 
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3) Şərt şəkilçisi –sa2 olmadan düzələn şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlənin təyin və səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrlə, eyni zamanda  

səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrlə təsadüfi quruluş eyniliyi də 

sintaktik omonimlik kimi izah olunmamalıdır, çünki həmin cümlələrdə çatışmayan 

hissələri (şəkilçi və bağlayıcı kimi) bərpa etdikdən sonra zahiri quruluş eyniliyi 

aradan qaldırılır ki, belə halda sintaktik omonimlikdən danışmaq mümkün olmur. 

Aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək: 1) – Bağışlayın, doktor, Sizin sözünüzə 

əməl edə bilmirəm. Vaxt olar, Sizin xəcalətinizdən çıxaram! [111, s.204]: 1.təyin 

budaq cümləsi (əsas); 2.şərt budaq cümləsi; 2) Tərlan xanım. ... Ömrün boyu bir 

axmağın qarovulunu çəkməyəcəksən ki? Ərin pisdir, rədd elə getsin! [126, c.2, s.105]: 

1.şərt budaq cümləsi (əsas); 2.səbəb budaq cümləsi; 3) − ... Ağsaqqalsan, bu 

cavanların başına ağıl qoy [75, c.1, s.303]: 1.şərt budaq cümləsi; 2.səbəb budaq 

cümləsi. 

Azərbaycan dilçiliyində sintaktik omonimliyin mürəkkəb cümlə səviyyəsində ilk 

geniş tədqiqi F.Cəlilovun adı ilə bağlıdır. F.Cəlilov bu dil hadisəsini bağlayıcısız 

mürəkkəb cümlələr əsasında tədqiq etmişdir: “BTMC-nin sintaktik omonimləri üç 

şəkildə olur: 1) sadə cümlə və BTMC kimi tələffüz olunanlar; 2) tabesiz mürəkkəb 

cümlə və BTMC kimi tələffüz olunanlar; 3) müxtəlif növ budaq cümləli BTMC kimi 

tələffüz olunanlar. ... Aşağıdakı cümlələrdən birincisi tabesiz-tabeli, ikincisi isə 

tabelinin müxtəlif növlərinə aid omonim konstruksiyalardır: Yağış yağdı, plan batdı; 

El qalxdı, sən də qalx” [42, s.28]. 

Belə cümlələrdə intonasiyanın diferensial əlamət kimi çıxış etdiyini qeyd edən 

F.Cəlilov onun intellektual-qrammatik funksiyasının bir cəhəti kimi göstərdiyi 

bağlama dərəcəsinin mənafərqləndirici funksiya ilə birləşərək sintaktik 

konstruksiyanın həm mənasını, həm də quruluşunu dəyişdirə bildiyini yazır [42, 

s.41]. F.Cəlilov tərkibində bağlayıcı olan mürəkkəb cümlələrin struktur sxeminin 

sintaktik omonimliyin qarşısını aldığını, bağlayıcısı olmayan mürəkkəb cümlələrdə 

isə əksərən intonasiyanın köməyi olmadan məna diferensiallaşmasının və quruluşca 

müəyyənləşdirilməsinin mümkün olmaması səbəbindən bu dil hadisəsi üçün əlverişli 

şəraitin mövcud olduğunu qeyd edir: “Eyni leksik-qrammatik tərkibli cümlə 
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intonasiyanın intellektual-qrammatik funksiyası ilə sadə, yaxud mürəkkəb cümlə, həm 

də tabesiz, yaxud tabeli mürəkkəb cümlə quruluşu ala bilir” [42, s.42]. 

Fikrimizcə, yuxarıda qeyd olunan bütün faktlar onu deməyə əsas verir ki, 

dilimiz tabeli mürəkkəb cümlə omonimliyi ilə bağlı məhdud kəmiyyətdə olsa da, 

amma tədqiqat üçün kifayət qədər əhəmiyyət daşıyan maraqlı materiallar verir. Bu isə 

onu göstərir ki, tabeli mürəkkəb cümlə səviyyəsində omonimlik hadisəsindən 

danışmaq mümkündür. 

Rus dilçiliyində mürəkkəb cümlələrin omonimliyi daha çox təyin budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlələr əsasında tədqiq olunur. “Кто-то застрелил служанку 

актрисы, которая стояла на балконе” təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümləsini nümunə verən O.Fyodorova və İ.Yanoviç bu cümlənin potensial cəhətdən 

çoxmənalı olduğunu qeyd edirlər, bu halı isimlərin cins və kəmiyyət baxımından 

uyğun olması ilə izah edirlər: “budaq cümlə həm əsas (служанка стояла на 

балконе (xidmətçi eyvanda durmuşdu – Ə.G.) – erkən bağlanma), həm də asılı ismə 

(актриса стояла на балконе (aktrisa eyvanda durmuşdu – Ə.G.) – gec bağlanma) 

aid ola bilər” [242, s.487]. 

Sadə cümlə omonimliyi kimi, mürəkkəb cümlələrin də omonimliyi mətn 

(kontekst) vasitəsilə asanlıqla aradan qaldırılır və kommunikasiya prosesində 

maneəyə çevrilmir, buna görə də mürəkkəb cümlə omonimliyinin mənfi hal kimi 

qiymətləndirilməsi doğru olmaz. O.V.Draqoy yazır: “Söyləmi təcrid olunmuş şəkildə 

gözdən keçirərkən biz cümlənin tərkib hissələri arasındakı sintaktik əlaqələri müxtəlif 

cür qura bilərik. Buna baxmayaraq, real kommunikasiya şərtlərində biz bu 

müxtəlifmənalılığı müvəffəqiyyətlə aradan qaldırırıq” [179, s.45]. 

O.V.Draqoy tabeli mürəkkəb cümlələrin mənasının açılmasında dil 

daşıyıcılarının yaş və individual fərqlərinin, M.Əsədova isə kontekst və nitq 

situasiyası ilə yanaşı olaraq, eyni zamanda oxucunun və ya dinləyicinin təxmininin də 

əhəmiyyətli rol oynadığını yazır [177, s.143; 65, s.93]. 

Sonda onu qeyd etmək istəyirik ki, tabeli mürəkkəb cümlə səviyyəsindəki 

omonimliyin sadə cümlələrdə olduğu qədər zəngin təzahür imkanları olmasa da, bu 

fakt onun tədqiqinin dilçilik üçün daşıdığı əhəmiyyəti azaltmır. 
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NƏTİCƏ 

Tədqiqat zamanı əldə olunan nəticələri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

1. Hər bir dilin sintaktik səviyyəsi öz milli xüsusiyyətləri ilə seçildiyi kimi, bu 

səviyyədə təzahür edən omonimlik hadisəsi də yaranma mexanizminin 

özünəməxsusluğu ilə səciyyələnir, yəni sintaktik səviyyə başqa dillərin təsirinə 

qarşı qapalı və mühafizəkar olduğundan bu səviyyədə omonimlik dilin öz 

qrammatik (sintaktik) quruluşunun imkanları çərçivəsində və öz daxili 

qanunlarının nəzarəti altında meydana çıxır. Burada heç bir kənar dilin 

təsirindən danışmaq mümkün deyil. 

2. Sintaktik səviyyədəki omonimlik dilin leksik səviyyəsindəki omonimlikdən 

yaranma mexanizminin mürəkkəbliyi, məhdud təzahürü, aşkarlanmasının və 

müşahidə olunmasının çətinliyi, bununla əlaqədar olaraq, əksərən gizli qalması 

və diqqəti cəlb etməməsi ilə fərqlənir. Omonim sintaktik vahidlərin mövcudluğu 

daha çox təsadüfi xarakter daşıyır, bu da sintaktik vahidlərin dildə hazır şəkildə 

mövcud olmayıb, kommunikasiya prosesində müəyyən məqsədlərlə əlaqədar 

olaraq yaranmasından və adətən, bir dəfə istifadə olunmasından qaynaqlanır. 

Dildə daimi şəkildə mövcud olan yalnız onların struktur modelləridir, buna görə 

də sintaktik səviyyədəki omonimlik sintaktik vahidlərin struktur modellərinin 

oxşarlığı səviyyəsində fərqli semantik təzahür kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

3. Omonim sərbəst söz birləşmələri eyni leksik tərkib və müvafiq sıralanma 

əsasında formalaşan, eyni qrammatik əlamətlərə malik olan müxtəlifmənalı 

omonim sintaktik vahidlərdir. 

4. I növ təyini söz birləşməsinin komponentləri arasındakı yanaşma əlaqəsi onların 

yerləşməsinə sərbəstlik verdiyindən onlarda omonimlik az halda diqqəti cəlb 

edir. II və III növ təyini söz birləşmələrində omonimlik hadisəsinin meydana 

çıxmasında əsas tərəf daha çox fəallıq nümayiş etdirir ki, bu da həmin tərəfin 

ifadə olunduğu sözlərin semantikası ilə izah oluna bilər, belə ki, həmin sözlərin 

semantikasının təsiri ilə birləşmənin birinci tərəfi bəzən aktiv mövqedə 
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dayanaraq subyekt, bəzən isə passiv mövqedə çıxış edərək obyekt kimi fəaliyyət 

göstərir. Müasir Azərbaycan dilində omonim III növ təyini söz birləşmələrinin 

kəmiyyətcə çoxluq təşkil etməsini bu birləşmələrin quruluşu, onlarda hər üç 

şəxsə görə uzlaşmanın mövcud olması və dildəki işlənmə tezliyi ilə 

əlaqələndirmək olar. 

5. Azərbaycan dilində tərkibindəki sözlərin sayı dörd və dörddən çox olan feili 

birləşmələrin omonimliyinə təsadüf olunur. Bu birləşmələrin əsas tərəfi əksərən 

feili bağlama ilə ifadə olunur. Feili birləşmələrin cümlədən daha çox asılı 

vəziyyətdə olması bu birləşmələri cümlədən təcrid edib, onlarda mövcud ola 

biləcək omonimlik faktını ayrılıqda müşahidə etməyə mane olur. 

6. Cümlə omonimliyi ilə bağlı bu məsələlərə nəzər salmaq gərəkdir: 1) cümlələrin 

leksik tərkiblərinin eyniliyi; 2) cümlələrin yazılış və tələffüz şəraitlərinin 

eyniliyi; 3) cümlələrin qrammatik quruluşu; 4) cümlələrin məna (informasiya) 

tərəfi; 5) cümlə omonimliyinin yaranmasında sintaktik vasitələrin mövqeyi. 

7. Omonim cümlələr mətnlə (kontekstlə) ikiqat sıx bağlı olan cümlələrdir. Bu 

həmin cümlələrdəki fikrin nisbi bitkinliyi ilə yanaşı, həmçinin omonimliklə 

bağlı olaraq meydana çıxan informasiyaların həqiqiliyinin yoxlanılması zərurəti 

ilə əlaqədardır. Omonim sintaktik vahidlərin ifadə etdiyi mənalar dil gerçəkliyi 

ilə yanaşı, obyektiv gerçəklikdə də öz əksini tapmalıdır, daha dəqiq desək, 

obyektiv gerçəklik onun həqiqi ola bilməsi ehtimalının meydana çıxmasına 

şərait yaratmalıdır. Məhz bu baxımdan ciddi elmi-tarixi faktlara istinad edən 

mətnlərdə təsadüf olunan bəzi cümlələrdə uğursuz söz sırasının və ya sözlər 

arasındakı düzgün olmayan əlaqələrin nəticəsində yaranan məna müxtəlifliyi 

halları sintaktik omonimlik kimi nəzərdən keçirilə bilməz. 

8. Sintaktik omonimlik sadə cümlədəki bir sözün (və ya söz birləşməsinin) eyni 

anda həmin cümlənin iki və ya daha çox üzvü ilə əlaqələnə bilməsi nəticəsində 

meydana çıxır. Bu söz və söz birləşmələri tabe olan tərəf kimi çıxış edərək 

əksərən cümlənin başlanğıcında (bəzən yalnız mübtədadan sonra) gəlir və 

özlərindən sonra gələn üzvlərlə, xüsusən də xəbərlərlə və feili tərkiblərlə ifadə 

olunmuş digər üzvlərlə əlaqələnir. Bu prosesdə dörd amil mühüm rol oynayır: 1) 
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məna və sintaktik əlaqələr, 2) söz sırası, 3) cümlənin sintaqmlara bölünməsi, 4) 

intonasiya. 

9. Omonim sintaktik vahidlər həm şifahi, həm də yazılı nitqdə onlardakı məna 

müxtəlifliyini aradan qaldırmağa xidmət edən deomonimizatorlarla birgə çıxış 

etdiklərindən əksərən gizli qalır, kommunikasiya prosesini ləngitmir, ünsiyyət 

iştirakçılarının bir-birini anlamasına mane olmur, buna görə də sintaktik 

omonimlik hadisəsinin kommunikativ baxımdan mənfi hal kimi 

qiymətləndirilməsi doğru deyil. Sintaktik omonimlik hadisəsi ilə bağlı nəzəri 

mənbələrin təhlili onu göstərir ki, bu dil hadisəsi daha çox maşın (avtomatik) 

tərcüməsi sahəsində maneələr yaradır, çünki insanlardan fərqli olaraq, maşınlar 

omonimliyi aradan qaldırmağa yardım edən dil və obyektiv gerçəklik ilə bağlı 

məlumata, mətndən faydalanmağa imkan verən vərdişlərə sahib deyildir. 

10. Azərbaycan dili materiallarının tədqiqi onu deməyə əsas verir ki, sintaktik 

vahidlərin quruluş mürəkkəbliyi ilə sintaktik omonimlik hadisəsinin meydana 

çıxması prosesi arasında tərs mütənasiblik mövcuddur, yəni cümlələr quruluşca 

mürəkkəbləşdikcə onların semantikasında konkretlik və təkmənalılığa meyil 

artır, nəticədə sintaktik omonimlik hadisəsinin mövcudluğu ehtimalı azalır. 

11. Azərbaycan dilində omonim tabesiz mürəkkəb cümlələr ilə bağlı nümunələr 

məhduddur. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə tərəflər arasındakı məna əlaqələrinə 

əsaslanan omonimlik hallarına təsadüf etmək mümkündür. Eyni quruluşa malik 

olan omonim tabesiz mürəkkəb cümlələrdən birinin komponentləri arasındakı 

məna əlaqəsi əksərən səbəb-nəticə əlaqəsi, digərinin komponentləri arasındakı 

məna əlaqəsi isə zaman, ardıcıllıq və qarşılaşdırma əlaqələrindən hər hansı biri 

olur. 

12. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlə omonimliyi də məhduddur, 

diqqətçəkən maraqlı faktlar olduqca azdır. Omonimlik hadisəsi tabeli mürəkkəb 

cümlələri də bütövlükdə əhatə etməlidir, cümlənin bu və ya digər komponenti ilə 

məhdudlaşmamalıdır. Buna baxmayaraq, bəzi tabeli mürəkkəb cümlələrin budaq 

cümlələrində özünü büruzə verən məna müxtəlifliyi sintaktik omonimlik kimi 

izah oluna bilər. Bunu budaq cümlənin tabeli mürəkkəb cümlədəki asılı 



 
 

152 
 

mövqeyi, onun baş cümlənin genişlənərək kənara çıxmış bir üzvü olması faktı 

ilə izah etmək olar. Həmin cümlələri sadələşdirdikdə omonimliyin qorunub 

saxlandığını və cümləni bütövlükdə əhatə edə bildiyini görmək mümkündür. 

Tabeli mürəkkəb cümlənin omonimliyi o zaman cümləni təşkil edən 

komponentlərin hamısını əhatə edə bilir ki, o, komponentlər arasındakı qarşılıqlı 

əlaqə və münasibətlər əsasında meydana çıxsın. 
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