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GİRİŞ 

 Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycanda ən qədim sənət 

sahələrindən biri dulusçuluqdur. Tədqiqatçılar sənətin bu növünün meydana çıxmasını 

neolit dövrünün ən mühüm nailiyyətlərindən hesab edirlər. Saxsı qab istehsalı uzun 

əsrlərin təcrübəsi nəticəsində meydana çıxmışdır. Deməli, dulusçuluqla bağlı sözlər də 

dulus məmulatlarının özü qədər qədimdir. Bu sözlər Azərbaycan xalqının tarixinin, 

etnoqrafiyasının, mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün kifayət qədər informativ yükə 

malikdir. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının əsas qismini türk mənşəli leksik 

vahidlərin təşkil etdiyini nəzərə aldıqda deyə bilərik ki, bu leksikanın öyrənilməsi 

ümumtürk tarixinin, etnoqrafiyasının, etnopsixologiyasının, linqvokulturologiyasının 

tədqiqi üçün də geniş perspektiv vəd edir. Çünki, bu leksika təkcə azərbaycanlıların deyil, 

eləcə də digər türk xalqlarının həyatındakı iqtisadi, sosial və mədəni dəyişiklikləri əks 

etdirir.  Bu mənada Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının hərtərəfli tədqiqi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

 Dulusçuluq leksikası dilin sosial qruplar və təbəqələr üzrə diferensiasiyasının 

nəticəsi kimi meydana çıxmışdır və sahə leksikası xarakterindədir. Bu sahəyə aid leksik 

vahidlərin bir qismi müasir dilimizdə işlənsə də, bir çox sözlər müasir dilimiz baxımından 

artıq arxaikləşmişdir. Eləcə də, dulusçuluq leksikasına aid leksik vahidlərin böyük qismi 

ədəbi dildə deyil, şivə leksikasında özünü göstərir. Başqa sözlə desək, bu leksikada həm 

tarixi, həm də müasir leksika çulğaşmış şəkildə özünü göstərir. Azərbaycan dilinin, eləcə 

də digər türk dillərinin tarixi leksikologiya məsələlərinin araşdırılması, türk dilləri 

leksikasının müqayisəli öyrənilməsi və linqvokulturoloji aspektdə tədqiqi üçün də 

dulusçuluq leksikasının cəlb edilməsi əhəmiyyətli nəticələr əldə etməyə imkan verir. 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikası peşə-sənət leksikasının (başqa sözlə, 

sənətkarlıq leksikasının) tərkib hissəsidir. Bu sahələr üzrə güclü inkişaf XIII əsrin 

sonlarına qədər davam etmişdir. Məhsuldar qüvvələrin və iqtisadi münasibətlərin sonrakı 

inkişafı, sənayedə təmərküzləşmə və elmi-texniki tərəqqi təkcə Azərbaycanda deyil, eləcə 
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də bütün dünyada sənətkarlığın tənəzzülə uğramasına gətirib çıxarmışdır. Bu tendensiya 

dulusçuluqdan da yan keçməmişdir. Dulusçuluğun tənəzzülə uğraması isə öz növbəsində 

dulusçuluqla bağlı leksik vahidlərin dilin lüğət fondundan çıxaraq, dilin passiv fonduna 

keçməsini şərtləndirmişdir. Dulusçuluğa aid onlarla söz arxaikləşərək dildən çıxmış, ya 

da öz istifadə dairəsini daraltmışdır. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan dilinin dulusçuluq 

leksikasının öyrənilməsinin aktual olduğunu aydın şəkildə göstərir. 

 Azərbaycan dilində indiyədək dulusçuluq leksikası ayrıca tədqiqat mövzusu 

olmamış, sistemli şəklidə araşdırılaraq linqvistik baxımdan təhlil olunmamışdır. Yəni bu 

mövzuya ayrı-ayrı sahələrə aid yazılmış əsərlərdə, xüsusilə də H.Əsgərovun “Azərbaycan 

dilinin maddi mədəniyyət leksikası” [26] adlı monoqrafiyasında qismən toxunulmuşdur. 

Buna görə də, dilimizi zənginləşdirən, milli kimliyimizin müəyyənləşməsinə və tarixi 

yaddaşımızın təxəyyülümüzdə canlanmasına vəsilə olan dulusçuluq leksikasının ayrıca 

araşdırılması və sistemə salınması aktual olmuşdur. Başqa sözlə, belə bir  mövzuda 

tədqiqat  aparmağa böyük ehtiyac yaranmışdır.    

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqat işinin obyektini Azərbaycan dili təşkil 

edir. Yəni tədqiqat müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi, Azərbaycan dilinin şivələri, 

eləcə də Azərbaycan yazılı abidələrinin materialları əsasında aparılır. Dissertantın 

Azərbaycanın müxtəlif regionlarından şəxsi müşahidə üsulu ilə topladığı, eləcə də tarixi-

etnoqrafik mənbələrdən əldə etdiyi materiallar tədqiqat işinin mənbələri sırasındadır.  

Qədim və orta əsrlər türk yazılı abidələrinin, eləcə də müasir türk dilləri və şivələrinin 

materialları müqayisə məqsədi ilə tədqiqata cəlb olunub. Tədqiqat işinin predmeti 

Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasıdır. 

 Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin əsas məqsədi Azərbaycan dilinin 

dulusçuluq leksikasının formalaşması və inkişafının xüsusiyyətlərini öyrənməkdən, 

dulusçuluq leksikasının Azərbaycan dilinin leksik sistemində tutduğu yeri 

müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı bir sıra vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 
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 - Azərbaycan dilinin leksik sistemində dulusçuluq leksikasının xarakterik 

xüsusiyyətlərinin və yerinin müəyyənləşdirilməsi, bu leksikanın məhdud istifadə 

dairəsinə malik digər söz qrupları ilə (terminoloji leksika, etnoqrafik leksika, dialekt 

leksikası və s.) oxşar və fərqli cəhətlərinin üzə çıxarılması; 

 - dulusçuluq leksikasına daxil olan leksik vahidlərin semantik xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi, bu leksika daxilində tematik baxımdan bir-birinə yaxın sözlərin 

müəyyənləşdirilməsi; 

 - dulusçuluq leksikasındakı ayrı-ayrı leksik vahidlərin linqvokulturoloji aspektdə 

öyrənilməsi, həmin vahidlərdəki etnokulturoloji informasiyanın üzə çıxarılması; 

 - dulusçuluq leksikasının struktur xüsusiyyətlərinin araşdırılması, sadə, düzəltmə 

və mürəkkəb quruluşa malik dulusçuluq sözlərinin bu leksikadakı yerinin 

müəyyənləşdirilməsi, dulusçuluq sözlərinin meydana çıxma xüsusiyyətlərinin 

dəqiqləşdirilməsi; 

 - dulusçuluq leksikasının formalaşmasında metaforik söz yaradıcılığının oynadığı 

rolun müəyyənləşdirilməsi; 

 - dillərin qarşılıqlı əlaqəsi fonunda dulusçuluq leksikasının mənşə baxımından 

öyrənilməsi; 

 - türk mənşəli leksik vahidlərin dulusçuluq leksikasında tutduğu yerin 

müəyyənləşdirilməsi; 

 - dulusçuluq leksikasındakı yad mənşəli leksik vahidlərin müəyyənləşdirilməsi və 

mənbə dillər üzrə qruplaşdırılması. 

 Tədqiqat metodları. Dissertasiya işi yazılarkən araşdırmanın xarakterinə uyğun 

olaraq təsviri və dili tədqiq etməyin üsul və vasitələrinin bütöv kompleksi olan tarixi-

müqayisəli metodlardan istifadə olunmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

 1. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikası peşə-sənət, başqa sözlə desək, maddi 

mədəniyyət leksikasının tərkib hissəsidir və öz xarakterik xüsusiyyətləri ilə məhdud 

istifadə dairəsinə malik digər söz qruplarından əsaslı şəkildə fərqlənir. 
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 2. Dulusçuluq leksikasına aid leksik vahidlər təkcə xalqımızın maddi mədəniyyətini 

deyil, eləcə də mənəvi mədəniyyətini də özündə əks etdirir. Çünki maddi və mənəvi 

mədəniyyət bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Dulusçuluq sözlərinin tədqiqi azərbaycanlıların 

etnoqrafiyası, etnopsixologiyası, mifologiyası, həyat tərzi, təbiət və cəmiyyətdən 

gözləntiləri barədə informasiya verir. 

 3. Dulusçuluq leksikasında sadə quruluşlu sözlər düzəltmə və mürəkkəb quruluşlu 

sözlərlə müqayisədə daha çoxdur. Bu leksikadakı leksik vahidlərin bir qismi metaforik 

söz yaradıcılığı yolu ilə yaranmışdır. 

 4. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının əsasını türk mənşəli leksik vahidlər 

təşkil edir. Lakin bu leksikanın tərkibində ərəb, fars, rus və Avropa, Çin dillərindən 

alınmış sözlərə də rast gəlmək olar. 

 Tədqiqatın elmi yeniliyi. Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq dulusçuluq 

leksikası bu tədqiqat işində araşdırmaya cəlb olunmuşdur. Burada dulusçuluq leksikasının 

Azərbaycan dilinin leksik sistemində yeri müəyyənləşdirilmiş, bu leksikanın dilin sosial 

qruplar üzrə diferensiasiyasının nəticəsi kimi meydana çıxan peşə-sənət leksikasının digər 

sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi öyrənilmiş, məhdud istifadə dairəsinə malik digər söz 

qrupları ilə oxşar və fərqli cəhətləri ortaya çıxarılmışdır. Bu tədqiqat işində dulusçuluq 

leksikası daxilində tematik söz qrupları müəyyənləşdirilmiş, bu leksikanın leksik-

semantik, struktur xüsusiyyətləri və formalaşma yolları araşdırılmış, dulusçuluq 

leksikasındakı türk mənşəli və alınma leksik vahidlər mənbə dillər əsasında öyrənilmişdir. 

Bundan başqa, bu işdə ilk dəfə olaraq dulusçuluq sözləri koqnitiv dilçilik və 

linqvokulturoloji aspektdə araşdırmaya cəlb olunmuşdur. 

 Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat işinin nəzəri əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, maddi mədəniyyət leksikasına daxil olan digər söz qruplarının 

müəyyənləşdirilməsi və araşdırılması zamanı bu tədqiqatda istifadə olunan üsul və 

vasitələrdən istifadə oluna bilər. Bu isə fərqli baxış bucaqlarının yaxınlaşmasına təsir edir. 

Gələcəkdə maddi mədəniyyət leksikasının linqvokulturoloji aspektdə öyrənilməsində də 

bu tədqiqatın rolu ola bilər. 
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 Araşdırmanın nəticələri Azərbaycan dilinin etimoloji, izahlı, dialektoloji, tərcümə 

lüğətlərinin, həmçinin türk dillərinin müqayisəli peşə-sənət lüğətinin tərtib edilməsində, 

leksikologiyaya aid dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 

Tədqiqat işinin materilları ali təhsil müəssisələrində ayrıca kurs kimi də tədris oluna bilər. 

 Tədqiqatın aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqat işinin əsas müddəaları müəllifin 

elmi konfrans və seminarlardakı məruzələrində, müxtəlif elmi nəşrlərdə çap olunmuş 

məqalələrində əks olunmuşdur.  

 Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Bakı Dövlət 

Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında hazırlanmışdır. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi  giriş 5 səhifə, üç fəsil: I fəsil - 

36 səhifə, II fəsil - 46 səhifə, III fəsil - 44 səhifə, nəticə - 4 səhifə, istifadə edilmiş 

ədəbiyyat siyahısı -16 səhifədən ibarətdir. Dissertasiyanın ümumi həcmi 152 səhifə, 

256.715 işarədir. 

 

 



 

 

8 

 

I FƏSİL 

AZƏRBAYCAN DİLİ DULUSÇULUQ LEKSİKASININ SEMANTİK  

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 1.1. Dulusçuluq leksikasının xarakterik xüsusiyyətləri 

 Dulusçuluq leksikası peşə-sənət leksikasının tərkib hissəsi olduğundan peşə-sənət 

leksikasına aid xüsusiyyətlər burada da özünü qabarıq şəkildə göstərir. Məlum olduğu 

kimi, peşə-sənət leksikası dilin sosial qruplar üzrə diferensiasiyasının nəticəsi olaraq 

meydana çıxmışdır. Dulusçuluq leksikası da müəyyən sənət, konkret olaraq dulus sənəti 

ilə məşğul olan adamların maraq və təlabatını ödəmək üçün meydana gəlmiş və 

formalaşmışdır. Yəni dulusçuluq leksikasının yaranmasında dulusların tutduğu mövqe 

əsas rol oynayır. Deməli, bu leksikada tarixən mövcud olmuş əmək bölgüsü öz əksini 

tapmışdır. 

 Dulusçuluq leksikasının Azərbaycan dilinin leksik sistemindəki yerini 

müəyyənləşdirmək üçün bu leksika ilə bağlı bir sıra cəhətlərə diqqət yetirmək tələb 

olunur. Hər şeydən əvvəl nəzərə almaq lazımdır ki, dulusçuluq leksikasına aid olan leksik 

vahidlərin bir qismi müəyyən sosial qrup üzvlərinin nitqində işlədilir, digər qismi isə geniş 

işlənmə dairəsinə malikdir. Buna görə də bu sahə leksikasına aid leksik vahidləri ayrı-ayrı 

leksik qruplarla müqayisə etməklə dulusçuluq leksikasının Azərbaycan dilinin leksik 

sistemində tutduğu yeri müəyyənləşdirmək mümkündür. 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının əsasında Azərbaycan dilinin leksikası, 

qrammatik qayda-qanunları dayanır. Bu leksikada alınma leksik vahidlər olsa da, həmin 

vahidlər üstünlük təşkil etmir, Azərbaycan dilinə məxsus sözlər daha fəal işlənir. 

Dulusçuluq leksikasına aid sözlərin böyük qismi məhdud istifadə dairəsinə malik sözlərdir 

və yalnız dulusçuluq sənəti ilə məşğul olan şəxslərin nitqində müşahidə olunur. Müqayisə 

et:  babasıl “dulus kürəsinin günbəzinin çıxıntılarını örtən gil torpaq”, çikol “gil qablara 

forma vermək üçün dulusun istifadə etdiyi taxta bıçaq”, gəlbəri “dulus kürəsində istini 

nizamlamaq üçün alət”, həş “gil maddəsi ayrıca, yaxud qumla birlikdə əl ilə yoğrularkən 
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gil maddəsinin kənar qatışıqlardan təmizlənməsi”, xul “dulusçuluqda gil maddəsini 

kündələmək üçün istifadə olunan kündə taxtası”, irqə “sac düzəltmək və təndir qoymaq 

üçün hazırlanmış palçığa qatılan saxsı ovuntusu”, karkar “uzun boğazlı dulus 

məmulatlarının boğazını düzəltmək üçün dulusun istifadə etdiyi taxta parçası”, kartalaş 

“gil qabın dibinə forma vermək üçün istifadə olunan alət”, küən “dulus kürəsində istini 

nizamlamaq üçün alət”, qabatrın “dulusçu qadınların istifadə etdikləri taxta dəstəkli, hər 

iki tərəfi iti olan metal bıçaq”, qaqram “dulus məmulatının hissələrə bölünərək 

hazırlanması prosesi”, qəlib “dulus çarxı”, qıra “dulus kürəsini qalamaq üçün istifadə 

edilən ucu qarmaqlı uzun alət”, list “gil qabın formalaşması başa çatdıqda, hamarlama 

prosesində yaş qabın üzərindən yığılan gil maddəsi”, lok “dulus kürəsində istinin 

nizamlanması üçün yanacağı qarışdırmağa xidmət edən 4-5 m uzunluğunda ağac şüvül”, 

lenə “dulus məmulatının boğazını uzatmaq üçün dulusun istifadə etdiyi qamış parçası”, 

nasxım “gil maddəsi ayrıca, yaxud qumla birlikdə əl ilə yoğrularkən gil maddəsinin kənar 

qatışıqlardan təmizlənməsi”,  piçənə “yetişmiş gil palçığından müəyyən miqdar 

qoparmaqla dulus məmulatı düzəltmə”, piyə “təndir düzəldərkən istifadə olunan 

dulusçuluq üsulu”, püşkər “dulusçuluqda gil maddəsini kündələmək üçün istifadə olunan 

kündə taxtası”, sər “dulus məmulatının birbaşa (hissələrə ayırmadan) düzəldilməsi 

prosesi”, zıvana “gil calaqlarını birləşdirmək üçün onların üzərində açılan şırım”, zuldan 

“odluq və ağızlıqdan ibarət dulus kürəsi tipi” və s.  

 Babasıl, çikol, gəlbəri, həş, xul, irqə, karkar, kartalaş, küən, qabatrın, qaqram, 

qəlib, qıra, list, lok, lenə, nasxım, piçənə, piyə, püşkər, sər, zıvana, zuldan sözləri yalnız 

dulusçuluq sənəti ilə məşğul olan şəxslərin nitqində işlədilir və onlar üçün anlaşıqlıdır. 

Dulusçuluqla məşğul olmayanların nitqində bu qəbildən olan sözlərə rast gəlmək mümkün 

deyil və başqa peşə sahibləri də belə sözləri başa düşmür.  

 Bununla bərabər, qeyd eləmək lazımdır ki, dulusçuluq leksikasının müəyyən 

qismini ümumişlək sözlər təşkil edir. Dilçilik ədəbiyyatında ümumişlək sözlər dil 

daşıyıcılarının, dildən istifadə edənlərin hamısının başa düşdüyü, işlətdiyi leksik vahidlər 

kimi qiymətləndirilir. Bu sözlər dilin leksik tərkibinin əsas hissəsini təşkil edir və ən zəruri 
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anlayışları bildirir. H.Həsənov ümumişlək sözlərlə əlaqədar yazır ki, “ümumişlək sözlər 

insan fəaliyyətinin bütün sahələrində istifadə edilən, gündəlik tələblərə cavab verən, 

məişət üçün ən zəruri anlayışları (əşyaları, hadisələri, hərəkəti, əlaməti və s.) ifadə edən, 

hamı tərəfindən anlaşılan və başa düşülən sözlərdir” [33, s. 205]. Uyğun yanaşmaya 

B.Xəlilovda da rast gəlirik. O, ümumişlək sözlərlə əlaqədar yazır: “Hamı tərəfindən başa 

düşülən, bütün üslublarda işlədilən, nitqdə daha çox müşahidə olunan, ad, əlamət, 

keyfiyyət, miqdar, zaman, məkan, hərəkət və s. bildirən sözlərə ümumişlək sözlər deyilir” 

[36, s. 76]. Qeyd edək ki, dulusçuluq leksikasına aid onlarla söz bu tələblərə cavab verir. 

Müqayisə et: badya “içinə süd tökmək, yaxud maye tökmək üçün misdən, saxsıdan və s.-

dən qayrılan altı gen böyük qab” [7, s. 198], bardaq “su və ya başqa mayelər tökmək, 

yaxud içində piti bişirmək üçün saxsıdan, çinidən və s.-dən qayrılmış qulplu və ya qulpsuz 

darboğaz qab; səhəng, cürdək” [7, s. 220],  boşqab “içinə xörək və s. tökmək üçün 

çinidən, saxsıdan, metaldan və s.-dən qayrılmış qab; nimçə” [7, s. 338], bulud “böyük 

boşqab, uzunsov və ya girdə, dayaz iri iri boşqab” [7, s. 358], fincan “çay, qəhvə, su və 

s. içmək üçün kiçik, dairəvi, əsasən dəstəli, saxsı və ya çini qab” [8, s. 197], küp “kürədə 

bişmiş sarı palçıqdan, gildən qayrılan iri saxsı qab” [8, s. 779]; nəlbəki “stəkan, fincan 

altına qoyulan müxtəlif ölçülü çini və ya şüşə qab” [9, s. 477],  piyalə “ağzı gen, dibi dar 

balaca içki qabı; qədəh” [9, s. 607], sənək  “su daşımaq üçün misdən və ya gildən 

qayrılmış qulplu, qarınlı, darboğaz qab; güyüm” [10, s. 84] və s.  

 Badya, bardaq, boşqab, bulud, fincan, küp, nəlbəki, piyalə, sənək kimi sözlər hamı 

üçün anlaşıqlıdır, başa düşüləndir. Məhz bu tip faktlara əsaslanaraq dulusçuluq 

leksikasının müəyyən qisminin ümumişlək sözlərdən ibarət olduğunu söyləyə bilərik. 

 Dilçilik ədəbiyyatında bəzən “dulusçuluq terminləri” ifadəsi də işlədilir. Biz bu 

ifadəni yanlış hesab edirik. Məsələ ondadır ki, termin elmi üslubun ayrılmaz atributudur 

və bu üsluba aid nitqdə (yazılı və yaxud şifahi nitq) özünü göstərir. H.Əsgərov yazır ki, 

“dünyanın bütün inkişaf etmiş dillərində terminologiya dilin leksik sistemində əhəmiyyətli 

yerlərdən birini tutur. Müasir dövrdə inkişaf etmiş heç bir ədəbi dili elmi üslubsuz, elmi 

üslubu isə terminsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir” [29, s. 33-34].  Dulusçuluq 
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leksikası isə minilliklər ərzində formalaşmış xüsusi söz qrupu sahəsidir. Düzdür, bu iki 

leksik söz qrupunu yaxınlaşdıran cəhətlər mövcuddur. Bunlardan ən başlıcası hər iki 

qrupa daxil olan sözlərin məhdud işlənmə dairəsinə malik olmasıdır. Yəni terminlərdən 

elm və texnikanın ayrı-ayrı sahələrində, dulusçuluq leksikasından isə yalnız bu sənətlə 

məşğul olan adamların nitqində istifadə olunur. Peşə-sənət sözləri, konkret olaraq 

dulusçuluq sözləri ilə terminlərin qarışdırılması termin anlayışının düzgün şərh 

olunmaması ilə birbaşa bağlıdır. Yəni dilçilikdə termin anlayışı altında nəyin nəzərdə 

tutulması indinin özündə də mübahisəlidir. M.İsmayılova bu münasibətlə yazır ki, 

“terminologiyaya aid nəzəri ədəbiyyatların əksəriyyətində termin sözü ilə bağlı xülasəyə 

və ümumiləşdirici müddəalara rast gəlinir... Bütün bunlara baxmayaraq, terminin təyin 

edilməsi üçün ümumi tərif verilmir. Alimlərin bir qismi termin anlayışı üçün definisiya 

verməyə cəhd göstərmiş, digər qismi termin adlandırılan sözlərlə ümumişlək sözlər 

arasındakı fərqlərə əsaslanmış, üçüncü qisim isə öz tədqiqatlarında termin anlayışına işçi 

tərif verməklə kifayətlənmişdir. Termin anlayışına belə münasibət terminoloji leksikanı 

ümumişlək leksikadan ayırma prosesində meydana çıxan çətinliklərlə bağlıdır” [38, s. 21-

22]. Aydın olur ki, məhdud istifadə dairəsinə malik olduğuna görə dulusçuluq sözlərini 

termin hesab etmək olmaz. 

 Dulusçuluq leksikasının əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi bu leksikanın dəyişməyə 

az meyilli olmasını göstərmək olar. Məlum olduğu kimi, dilin yarusları içərisində ən 

mühafizəkar yarus morfologiya, dəyişməyə meyilli yarus isə leksikadır. Sintaksis bu iki 

yarus arasında aralıq mövqe tutur. Lakin dulusçuluq leksikası müəyyən mühafizəkarlıq 

göstərir. Bu leksikanın tərkibində arxaizm və tarixizmlərə rast gəlmək mümkündür. 

Dulusçuluqla bağlı onlarla söz əsrlər boyu dəyişmədən günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

“İbn Mühənna lüğəti” deyə bildiyimiz “Hilyətül-insan və Həlbətül-lisan (İnsanın bəzəyi 

və dilin sahəsi)” adlı lüğətdə qeydə alınmış dulusçuluq leksikası ilə Azərbaycan dili 

materiallarının müqayisəsi bu fikri bir daha təsdiq edir. Türkoloq alimlərdən 

P.Melioranski, N.A.Baskakov, Abdulkadir İnan və digərləri bu əsərin Azərbaycanda 

yazıldığını və lüğətdə qeydə alınmış leksik vahidlərin Azərbaycan dilinə məxsus 
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olduğunu göstərmişlər. P.Melioranski bu münasibətlə yazır: “... türk dilinin tarixi o 

dərəcədə yaxşı işlənməyib ki, təmiz linqvistik əsaslarda əlimizdəki əsərin yerini və yazılma 

tarixini təyin etmək mümkün olsun. Ancaq hər halda elə hadisələr var ki, əsərin indiki 

Azərbaycanda meydana gəlmiş olduğunu hesab etməyə hüquq verir. Elə hadisə yoxdur ki, 

mənim hesabımı qeyri-mümkün etsin” [32, s. 4]. Bu lüğətdəki bəzi leksik vahidlərə fikir 

verək: çanaq “çanaq; gildən hazırlanan xörək qabı” [58, s. 80]. Bu söz Azərbaycan 

dilinin Naxçıvan şivəsində “saxsı kasa” mənasında indi də işləkdir [6, s. 89]; çıra ~ çırağ 

“çıraq” [58, s. 81]. Bu söz həm ədəbi dilimizdə, həm də şivələrdə “gildən, yaxud metaldan 

hazırlanmış işıqlandırıcı əşya” mənasında geniş şəkildə işlənir; çümlək “qazan tipində 

dərin qab” [58, s. 83]. Lüğətdəki bu söz çölmə fonetik variantında “gildən qayrılmış qazan, 

qab; dopu” mənasında Azərbaycan ədəbi dilində [7, s. 497], çölməg ~ çölməy ~ çölməx′ 

fonetik variantlarında isə "çölmə; xörək bişirilən saxsı qab" mənasında Azərbaycan dilinin 

Culfa, Cəlilabad, Salyan, Gədəbəy, Naxçıvan, Şərur, Ordubad, Göyçay, Lənkəran, 

Masallı şivələrində [6, s. 106], çölməx′ şəklində “1. xörək bişirilən saxsı qab; 2. kiçik küp” 

mənalarında isə Qərbi Azərbaycan şivələrində müşahidə olunur [9, s. 109]; küp “saxsıdan 

hazırlanmış qab” [58, s. 105]. Bu sözə Azərbaycan ədəbi dilində eyni fonetik variantda 

“kürədə bişmiş sarı palçıqdan, gildən qayrılan iri saxsı qab” [8, c. 2, s. 779] mənasında, 

şivələrdə isə “yağ, qovurma və s. saxlamaq üçün iri saxsı qab”, küpə fonetik variantında 

isə “50 litrə qədər maye tutan və turşu saxlamaq üçün istifadə edilən saxsı qab” mənasında 

rast gəlirik; bu söz əsasında yaranan küpçü sözü həm İbn Mühənna lüğətində [58, s. 105], 

həm də Azərbaycan dilində “küp hazırlayan usta” mənasındadır; sağsığ “saxsı” [58, s. 

125]. Göründüyü kimi, bu söz kiçik fonetik fərqlə Azərbaycan dilində işlənir. Bu sözün 

əsasında düzəldilmiş sağsığçı “saxsıdan qab, ya başqa şey hazırlayan” [58, s. 125] sözü 

də Azərbaycan dilində saxsıçı fonetik variantında “saxsı qablar qayıran usta; dulusçu” 

[10, s. 20] mənasında indi də işlənməkdədir; tənnür “təndir, soba” [58, s. 137]. Bu söz 

Azərbaycan dilində təndir fonetik variantında “çörək yapmaq üçün gildən düzəldilən 

konusşəkilli, üstü kəsik, yerə qoyulub ətrafı səki kimi tikilən və ya yerə basdırılan iri kürə” 

[10, s. 311] mənasında işlənir. İbn Mühənna lüğətində bu söz əsasında tənnürbaşı sözü də 
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[58, s. 137] qeydə alınmışdır. Bu sözü A.Battal “təndirin örtüyü” kimi, P.Melioranski isə 

“sobanın hansı hissəsininsə adı” şəklində tərcümə edir [58, s. 137]. Qeyd edək ki, 

Azərbaycanın cənub bölgələrində təndirin, quyunun ağzını bağlamaq üçün gil 

qapaqlardan istifadə olunmuşdur. Təndir qapağı təndirbaşı, quyu qapaqları isə quyubaşı 

adlanır. Deməli, İbn Mühənna lüğətindəki təndirbaşı leksemi heç bir dəyişikliyə 

uğramadan günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. 

 İbn Mühənna lüğəti ilə aparılan bu müqayisələr aydın şəkildə göstərir ki, 

dulusçuluq leksikası mühafizəkar leksik təbəqədir və bu təbəqəyə aid leksik vahidlər 

dəyişməyə az meyillidir.  

 Dulusçuluq leksikası ilə müəyyən qədər uyğun gələn leksik təbəqələrdən biri 

etnoqrafik leksikadır. Qeyd edək ki, etnoqrafik leksika anlayışı dulusçuluq leksikası 

anlayışından çox genişdir. Belə ki, Azərbaycan xalqının təsərrüfat həyatı, məişəti, 

mənəviyyatı, adət və ənənələri, dini və etnik mərasimləri ilə bağlı bütün sözlər etnoqrafik 

leksikanın tərkib hissəsidir. Azərbycan dilinin etnoqrafik leksikasını tədqiq edən 

İ.O.Məmmədov Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası mövzusuna məişət leksikasını, 

maddi və mənəvi mədəniyyətə aid sözləri, adət-ənənə ilə, folklorla bağlı sözləri, 

frazeologizmləri və terminləri aid edir [49, s. 22]. Buradan məlum olur ki, tədqiqatçı 

etnoqrafik leksikanı etnoqrafiya elminin sahələrinə uyğun şəkildə müəyyənləşdirir. 

Etnoqrafik leksikaya belə yanaşdıqda məişət leksikası da etnoqrafik leksikanın tərkib 

hissəsi olur. Azərbaycan xalqının məişətində dulus məmulatları önəmli yer tutduğundan 

məişətdə istifadə olunan gil qabların adını bildirən sözlər həm etnoqrafik, həm də 

dulusçuluq leksikasına aid oluna bilir. Məsələn, badə, bardaq, boşqab, çanaq, çölmə, 

dopu, fincan, kasa, küp, nehrə, nəlbəki, nimçə, piyalə kimi sözlər buna nümunədir. Bu 

sözlərin ifadə etdiyi məfhumlar gündəlik məişətdə istifadə olunan əşyaları bildirir və 

həmin sözlər geniş istifadə dairəsinə malik olub, ümumişlək söz xarakterindədir. Lakin 

nəzərə almaq lazımdır ki, istər etnoqrafik leksikada, istərsə də dulusçuluq leksikasında 

məişətdə istifadə olunan gil qabların adlarını bildirən sözlər aparıcı mövqeyə malik deyil 

və hər iki leksik təbəqənin cüzi bir hissəsini təşkil edir.  
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  Etnoqrafik leksika ilə dulusçuluq leksikası arasında müəyyən yaxınlıq olsa da, 

kifayət qədər fərqlər də mövcuddur. Peşə-sənət leksikası ilə etnoqrafik leksikanı bir-biri 

ilə müqayisə edən H.Əsgərov bu iki leksik təbəqə arasındakı əsas fərqlərdən birinin peşə-

sənət leksikasının sosioloji dilçiliyin, etnoqrafik leksikanın isə etnolinqvistikanın tədqiqat 

obyekti olmasında görür [29, s. 94]. Bundan əlavə, Azərbaycan dilinin leksik sistemində 

etnoqrafik leksika qeyri-etnoqrafik leksika ilə, dulusçuluq leksikası isə ümumişlək 

sözlərlə korrelyasiya təşkil edir. Dulusçuluq leksikası da peşə-sənət leksikasının tərkib 

hissəsi kimi dilin sosial qruplar üzrə diferensiasiyasını özündə əks etdirir və bu cəhətdən 

də etnoqrafik leksikadan fərqlənir.  

 Etnoqrafik leksikanın tərkibində mücərrəd anlayışları ifadə edən çoxlu söz var. 

Xüsusən, mənəvi mədəniyyətlə bağlı anlayışların böyük qismi belə sözlərlə ifadə olunur. 

Dulusçuluq leksikasına daxil olan sözlər isə real gerçəklikdəki konkret əşya və hadisələri 

ifadə edir. Bu leksikaya təkcə mücərrədlik deyil, eyni zamanda emosionallıq və 

ekspressivlik də yaddır. Başqa sözlə desək, etnoqrafik leksikadan fərqli olaraq dulusçuluq 

leksikası üslubi baxımdan neytral leksikadır. 

  Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının müəyyən qismini dialekt sözləri təşkil 

edir. Dilçilikdə “dialekt sözləri”, “dialektizm” adı altında müəyyən ərazidə məhdud 

dairədə işlədilən dialekt və şivə sözləri nəzərdə tutulur. Bəzi dilçilər dialektizm anlayışını 

daha geniş qəbul edirlər. Onların fikrincə, dialektizm qeyri-ədəbi dil ünsürləri hesab 

edilən söz, ifadə, səs xüsusiyyəti və qrammatik formalardır. Bizim fikrimizcə, dialektizm 

termini şivə sözlərinə aid olunmalıdır. Dulusçuluq leksikasına aid hər hansısa sözün 

azərbaycanlıların yaşadığı müəyyən ərazidə işlənməsi mümkündür. Azərbaycanda 

dulusçuluq mərkəzləri tarixən ayrıca, xüsusiləşmiş şəkildə fəaliyyət göstərmiş, bu 

mərkəzlər arasında sıx əlaqələr olmamışdır. Bu da həmin mərkəzlərdə dulus 

məmulatlarının həm hazırlanma texnologiyasında, həm də onların adlandırılmasında 

fərqlərin meydana çıxmasına şərait yaratmışdır. Məsələn, “gil qabın formalaşması başa 

çatdıqda, hamarlama prosesində yaş qabın üzərindən yığılan gil maddəsi” anlayışı bir 

dulusçuluq mərkəzində sıyrıntı, digər məktəbdə isə list sözü ilə ifadə olunur. “Quyunun 
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ağzını bağlamaq üçün saxsı qapaq” anlayışı cənub bölgəsində quyubaşı, şimal bölgəsində 

isə çolaqov sözü ilə verilir. Külbə, yelçəkən, tüstüçəkən, dudkeş sözləri ilə ayrı-ayrı 

dulusçuluq mərkəzlərində "kürədə odun yanmasını və istiliyi tənzimləmək üçün tikili" 

anlayışı ifadə olunur. Məişətdə istifadə olunan gil qabların adlandırılmasındakı 

müxtəliflik daha çox nəzərə çarpır. Məsələn, “nəlbəki” anlayışını ifadə etmək üçün 

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində çeşidli leksik vahidlərdən istifadə olunur: bölmə [6, 

s. 64], bölməki [6, s. 64], buşqab [6, s. 68], çini [6, s. 103], lengər [6, s. 326], ləmbəki [6, 

s. 329], zir ~ zirə ~ ziri [6, s. 562]. Yaxud “boşqab” mənasını ifadə edən sözlər kifayət 

qədər çoxdur: bulud “böyük boşqab, uzunsov və ya girdə, dayaz iri boşqab” [7, s. 358], 

dəhmərdə “iri, dərin boşqab” [6, s. 123], nimçə “boşqab” [7, s. 490], sağan “iri dərin 

boşqab” [6, s. 415], sağana “iri dərin boşqab” [6, s. 415], teşvi “dərin boşqab” [6, s. 486], 

tevin “boşqab” [6, s. 487], yaxınkeş “boşqab” [6, s. 537],  yaşar “balaca boşqab” [6, s. 

543].  

 Dulusçuluq leksikasına aid sözlərin bir qisminin dialekt leksikası ilə uyğun gəlməsi 

bu iki leksik təbəqəni eyniləşdirməyə imkan vermir. Hər iki leksik təbəqə fərqli 

kateqoriyalardır. Düzdür, həm dulusçuluq leksikasına, həm də dialekt leksikasına aid 

leksik vahidlər məhdud işlənmə dairəsinə malikdir. Yəni dulusçuluq sözləri eyni sənətlə 

məşğul olan şəxslərin nitqində, dialekt sözləri isə müəyyən bölgədə yaşayan əhalinin 

nitqində müşahidə olunur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, dulusçuluq leksikası ilə dialekt 

leksikası fərqli meyarlar və yanaşmalarla müəyyən olunur. Yəni dulusçuluq leksikası dilin 

sosial diferensiasiyası, dialekt leksikası isə məhəlli diferensiasiyası nəticəsində meydana 

çıxır. Bundan başqa, dulusçuluq leksikası ilə dialekt leksikası fərqli kateqoriyalara aid 

olunurlar. Peşə-sənət leksikası ilə dialekt leksikasını bir-biri ilə müqayisə edən H.Əsgərov 

yazır: “Məlum olduğu kimi, dialekt fərqlərinin meydana çıxmasının əsas səbəbi eyni dildə 

danışan ayrı-ayrı qruplar arasında əlaqələrin zəifləməsi və həmin qrupların nisbi şəkildə 

təcrid olunmasıdır. Tarixi baxımdan dil dəyişkənliyə meyillidir. Dilin tarixi inkişafı 

zamanı müəyyən innovasiya faktları müəyyən bir yerdə meydana çıxsa da, sonralar 

tədricən başqa yerlərə də yayılır. Bu zaman, bir qayda olaraq, dil ümumiliyi ilə birləşən 
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ayrı-ayrı qrupların arasındakı bağlılıq zəifləməyə başlayır. B.A.Serebrennikov birbaşa 

ünsiyyəti çətinləşdirən amillər içərisində fiziki-coğrafi amilləri (dağ silsilələrinin, meşə, 

su və səhraların mövcudluğunu) xüsusi qeyd edir” [29, s. 73-74]. Uyğun fikir E.İ.Əzizov 

tərəfindən də söylənilmişdir. Onun fikrincə, “Azərbaycan dilinin əsas ləhcələrinin və 

ayrı-ayrı şivələrinin formalaşmasında fiziki-coğrafi sədlər, inzibati bölgülər, ətraf əhalini 

birləşdirən mərkəzlər, substrat təsir, əhalinin köçməsi və tarixi təcrid olunma kimi amillər 

müəyyən rol oynamışdır” [30, s. 284].  

 Dialekt leksikası dulusçuluq sözləri ilə müqayisədə daha zəngindir və onun 

daxilində müxtəlif tematik qruplar ayırmaq mümkündür. Məsələn, M.Şirəliyev 

Azərbaycan dili şivələrinin lüğət tərkibini iki əsas qrupa (1. Terminoloji səciyyə daşıyan 

sözlər; 2. Terminoloji səciyyə daşımayan sözlər) ayırdıqdan sonra dialekt leksikasını 

tematik qruplar şəklində nəzərdən keçirir: külək adları, yağış adları, ikiçarxlı araba 

hissələrin adları, kotana qoşulan öküzlərin sırasını bildirən adlar, at yerişlərinin adı, yaşa 

görə camış adları, rənginə görə keçi adları, balıq adları, su nəqliyyatı vasitələrinin adları, 

dəvə adları, üzüm adları, armud növləri, fındıq və onun hissələrinin adları [60, s. 331-

339]. Dulusçuluq leksikası insanların sosial həyatı, təsərrüfat fəaliyyəti, gündəlik məişəti 

ilə bağlı belə zəngin söz qruplarını əhatə edə bilmir. Bu leksikanı yalnız dulusçuluqla bağlı 

peşə və sənət adları bildirən sözlər, dulusçuluqda istifadə olunan əmək alətlərinin adlarını 

bildirən sözlər, dulus məmulatlarının hazırlanmasında istifadə olunan material və 

maddələrin adlarını bildirən sözlər, məişətdə istifadə olunan gil qabların adlarını bildirən 

sözlər, gil qabların bişirilməsində istifadə olunan qurğu və təsisatların adlarını bildirən 

sözlər, dulusçuluqda istifadə olunan texniki üsul və naxış adlarını bildirən sözlər, gil 

qabların hazırlanması ilə bağlı proses adlarını bildirən sözlər şəklində qruplara bölmək 

olar. Dialekt leksikasının tərkibində bütün nitq hissələri (hətta köməkçi nitq hissələri) 

ehtiva olunduğu halda, dulusçuluq leksikasına daxil olan sözlər yalnız isimlərdən 

ibarətdir. 

 Beləliklə, dulusçuluq leksikasının digər leksik təbəqələrlə müqayisəsi bu leksika ilə 

bağlı aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir:  
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 1. Dulusçuluq leksikası məhdud istifadə dairəsinə malik leksik təbəqədir. Bu 

leksikanı əks etdirən ayrı-ayrı sözlər dulus sənəti ilə məşğul olan şəxslərin nitqində 

müşahidə olunur, digər şəxslər tərəfindən başa düşülmür. Dulusçuluq leksikasına aid 

onlarla söz nə izahlı, nə də dialektoloji lüğətlərdə qeydə alınmışdır.  

 2. Dulusçuluq leksikasına aid sözlərin müəyyən qismi ümumişlək sözlərdir. Bunlar, 

əsasən, dulus məmulatlarının hazırlanmasında istifadə olunan material və maddə adlarını, 

eləcə də məişətdə işlədilən gil qabların adlarını bildirən sözlərdir. 

 3.  Dulusçuluq leksikası dəyişməyə az meyilli, mühafizəkar leksikadır. Bu sahəyə 

aid bir çox sözlər yüz illər ərzində heç bir dəyişikliyə uğramadan dilimizdə işlənməkdədir. 

Bu leksikanın tərkibində arxaizm və tarixizmlərə də rast gəlmək olar. 

 4. Dulusçuluq leksikası ilə bağlı "dulusçuluq terminləri" ifadəsinin işlədilməsi elmi 

cəhətdən yanlışdır. Terminlər elmi üsluba, elmi dilə xasdır, elmin və texnikanın hər hansı 

bir sahəsi ilə bağlıdır. Dulusçuluq leksikası isə üslubi baxımdan neytral leksikadır. 

 5. Dulusçuluq leksikasının etnoqrafik leksika ilə müəyyən uyğunluqları olsa da, bu 

iki leksika bir-birindən fərqlənir. Etnoqrafik leksikaya daxil olan sözlər ümumişlək 

sözlərdir, etnosun maddi və mənəvi mədəniyyətini əks etdirən leksik vahidlərdir. 

Dulusçuluq leksikası isə uyğun sənət sahəsinə görə bir-biri ilə bağlanan şəxslərin nitqində 

istifadə olunan sözlərdir. Etnoqrafik leksika öz zənginliyi və əhatəliliyi baxımından da 

dulusçuluq leksikasından kəskin fərqlənir. 

 6. Dulusçuluq leksikasının müəyyən qismini dialekt sözləri təşkil edir. Bu, 

dulusçuluğun tarixən ayrı-ayrı bölgələrdə digər mərkəzlərlə əlaqə olmadan, əlahiddə 

şəkildə inkişafı ilə bağlıdır. Hər iki leksik təbəqə məhdud istifadə dairəsinə malik olsa da, 

dulusçuluq leksikası dilin sosial qruplar, dialekt leksikası isə dilin ərazi diferensiasiyasını 

əks etdirir. 

 1.2. Dulusçuluq leksikasının semantik xüsusiyyətləri 

 Dulusçuluğun tarixən Azərbaycanda sənətkarlığın aparıcı sahələrindən biri 

olduğunu nəzərə aldıqda bu sahə ilə bağlı leksikanın xüsusi sahə leksikası olduğunu 

söyləyə bilərik. Belə leksikanın öyrənilməsi təkcə dilin leksik sisteminin öyrənilməsi 
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olmayıb, eyni zamanda həmin xalqın mədəniyyətinin, dünyaya baxışının öyrənilməsidir. 

Bu məsələyə münasibət bildirən H.Əsgərov yazır ki, “dilin sahə leksikalarının tədqiqi 

leksik sistemin öyrənilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki sahə leksikası 

dilin ümumi lüğət tərkibi əsasında formalaşır. Əslində dilin ümumi lüğət tərkibi ayrı-ayrı 

sahə leksikalarının cəmidir” [29, s. 85]. 

 Məlum olduğu kimi, dilçilikdə sözün müxtəlif təhlil səviyyələri qeyd olunur. Nəzəri 

dilçilikdə geniş yayılmış belə bir fikir mövcuddur ki, sözün təhlilinin dörd səviyyəsi 

vardır: 1. Fonematik (fonem tərkibi); 2. Morfematik (morfem tərkibi); 3. Leksematik (söz 

lüğət tərkibinin ikitərəfli nominativ vahidi kimi); 4. Leksik-semantik (sözün leksik-

semantik variantları və ayrı-ayrı mənaları səviyyəsi) [143, s. 407-408]. Ümumi dilçilikdə 

geniş yayılmış yuxarıda verdiyimiz sözün təhlili səviyyələrinə münasibət bildirən 

A.Axundov yazır ki, bunlardan birinci ikisi ifadə planına, sonuncu ikisi isə məzmun 

planına aid edilir. Geniş yayılmış dilçilik təliminə görə söz təhlilinin dilin mənalı vahidi 

kimi iki səviyyəsi vardır: 1) leksik və 2) qrammatik səviyyələr. Leksik səviyyə iki 

istiqamətdə olur: a) leksik və b) semantik səviyyələr. Sözün təhlilinin leksik səviyyəsi 

sözü leksik vahid kimi nəzərdə tutur və onun leksik mənalarını öyrənir. Sözün leksik 

mənası dedikdə, onun real, maddi, əsas lüğəvi mənası nəzərdə tutulur. Bu cəhətdən leksik 

məna ümumiyyətlə söz mənası ilə müqayisədə xeyli konkretdir [2, s. 151-152]. 

Dulusçuluq leksikasına da məhz bu cəhətdən yanaşmaq tələb olunur. Yəni bu sahəyə aid 

leksik vahidlər həm leksik, həm də leksik-semantik cəhətdən öyrənilə bilər. Görkəmli 

türkoloq K.M.Musayevə görə, “konkret bir dilin leksikası tarixinin öyrənilməsinin ən 

düzgün metodu onun tematik qruplar üzrə tədqiqidir” [141, s. 82]. Dulusçuluq leksikası 

xüsusi sahə leksikası olduğundan onun daxilində müxtəlif tematik qruplar 

müəyyənləşdirmək və həmin qruplar üzrə araşdırma aparmaq olar. Dulusçuluğa aid ayrı-

ayrı araşdırmalarda sənətin bu sahəsi ilə bağlı ayrı-ayrı terminlər, leksik vahidlər 

barəsində müxtəlif məlumatlar verilir. Tarixçi və etnoqraf alimlər dulus çarxı, dulus 

kürələri, dulus gilinin kimyəvi tərkibi kimi problemləri daha çox tədqiq etmiş [169; 120; 
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131; 112], bəzi tədqiqatlarda isə dulusçuluğun etnik mədəniyyət və etnosun mifik 

dünyagörüşü ilə əlaqəsi araşdırılmışdır [151].  

 Dilçilik ədəbiyyatında dulusçuluq leksikası V.N.Berejnyakın əsərində ayrıca 

tədqiqat obyekti olmuşdur. Müəllif Ukrayna dilinin Şərqi Pole dialektindəki dulusçuluq 

leksikasını dialekt leksikası kimi araşdırmışdır [119]. Y.B.Şerbina və 

N.V.Mirqorodskayanın “Ukrayna xalq dulusçuluğu və onun terminologiyası” 

məqaləsində dulusçuluq leksikasının ayrı-ayrı tematik qrupları üzrə bəzi terminlər 

nəzərdən keçirilir [177]. Lakin bu əsərlərin heç birində dulusçuluq leksikasının müfəssəl 

tematik təsnifi verilməmiş, dulusçuluq leksikasının semantik xüsusiyyətləri 

araşdırılmamışdır.  

 Dulusçuluq leksikası maddi mədəniyyət leksikasının tərkib hissəsi olduğundan bu 

leksikada etnosun mədəniyyəti, ətraf aləmə, dünyaya münasibəti də əks olunur. Maddi 

mədəniyyətlə mənəvi mədəniyyət qarşı-qarşıya durmur, bir-birini tamamlayır. Bu mənada 

istənilən maddi mədəniyyət nümunəsində etnosun mənəvi mədəniyyəti də öz əksini 

tapmış olur. Problemə bu baxımdan yanaşdıqda dulusçuluq leksikasının koqnitiv 

mahiyyətindən danışmaq lazım gəlir. Linqvokulturologiya baxımından dulusçuluq 

leksikasında xalqın keçib gəldiyi tarix daşlaşmış şəkildə indi də yaşayır. Dulusçuluq 

leksikasında özünü göstərən bu xüsusiyyətləri ortaya çıxarmaq üçün bu sahəyə aid leksik 

vahidlər müəyyənləşdirilməli, sistem daxilində həmin sistemi əmələ gətirən ayrı-ayrı 

vahidlər arasındakı semantik əlaqələr üzə çıxarılmalıdır. Bunu yerinə yetirmək üçün 

dulusçuluq leksikasını tematik cəhətdən təsnif etmək lazım gəlir.  

 Dulusçuluq leksikası maddi və mənəvi mədəniyyəti əks etdirdiyindən hər bir 

etnosun dulusçuluqla bağlı istifadə etdiyi leksik vahidlər də bir-birindən kifayət qədər 

fərqlənir. Bu mənada dünya dillərindəki dulusçuluq leksikasını tam ehtiva edən və bütün 

dillər üçün ümumi olan təsnif vermək çətindir. Biz Azərbaycan dilindəki dulusçuluq 

leksikasını tematik qruplar üzrə təsnif edərkən H.Əsgərovun təsnifini [29, s. 184-191] əsas 

götürmüş və həmin əsasda təsnifat aparmışıq. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasını 

aşağıdakı şəkildə təsnif etmək olar:   
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 1. Dulusçuluqla bağlı peşə və sənət adları ifadə edən leksik vahidlər. Bu qəbildən 

olan leksik vahidlər öz rəngarəngliyi ilə seçilir. Onların bir qismi ədəbi dildə, bəziləri isə 

Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı şivələrində qeydə alınmışdır. Bu tematik sahəyə aid olan 

sözlərə aşağıdakı leksik vahidləri nümunə göstərmək olar: çölməkçi “saxsı qab qayıran 

usta, dulusçu”, çölməkçilik “çölməkçinin işi, peşəsi; dulusçuluq”, dulus “saxsı qab 

qayıran usta” [7, s.700], dulusçu “saxsı qab qayıran usta” [7,  s.700], dulusçuluq 

“dulusun işi, peşəsi, sənəti” [7,  s. 700], dulusluq “dulusun işi, peşəsi, sənəti” [7,  s.700], 

kirəmitbişirən “kirəmit karxanası işçisi” [8, s.710], kirəmitçi “kirəmit ustası; 

kirəmitbişirən” [8, s.710], kuzəçi “gildən kuzə qayıran usta, dulusçu” [8, s.772], 

kuzəçilik “kuzəçinin işi, peşəsi, sənəti” [8, s.772], küpçü “gildən küp qayıran usta; 

dulusçu”, küpçülük “küpçünün işi, peşəsi; küp qayırma sənəti”, kürəçi “kürəyə xidmət 

edən adam; ocaqçı yaxud kürədə kərpic, qab və s. bişirməklə məşğul olan adam” [8, s. 

781], kürəçilik “kürəçinin işi, peşəsi; ocaqçılıq” [8, s. 781], saxsıçı “saxsı qablar qayıran 

usta, dulusçu” [10, s. 20], saxsıçılıq “saxsıçının işi, peşəsi; saxsı qablar qayırma sənəti; 

dulusçuluq” [10, s. 20], sulakan “gildən qab düzəldən adam” [6, s. 446].  

 2. Dulusçuluqda istifadə olunan əmək alətlərinin və onların hissələrinin adlarını 

bildirən leksik vahidlər. Dulusçuluq Azərbaycanda çox qədim zamanlardan geniş yayılsa 

da, dulus məmulatının istehsalı o qədər də mürəkkəb olmayan texnikaya əsaslanır. 

Dulusların istifadə etdiyi əmək alətləri içərisində əl və ayaqla hərəkətə gətirilən dulus 

çarxları xüsusi yer tutur. Tədqiqatçılar arxeoloji materiallara əsaslanaraq belə bir nəticəyə 

gəlirlər ki, Azərbaycanda bizim eradan əvvəl IV minillikdən başlayaraq sürətlə fırlanan 

dulus çarxından istifadə olunmuşdur [11, s.339]. Ayaq çarxı dulus məmulatlarının 

istehsalında məhsuldarlığı artırmağa imkan yaratmış, eləcə də bu sənət növünün səciyyə 

və səviyyəsini dəyişmişdir. Lakin qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanda ayaq çarxından çox-

çox əvvəl duluslar əl çarxından istifadə etmişlər. Sevil Ağamalıyeva qeyd edir ki, 

“Azərbaycanda istər tarixən, istərsə də müasir dövrdə əl çarxından bir qayda olaraq 

qadın duluslar istifadə etmişlər” [112, s. 75]. Dulusçuluq leksikasının bu tematik qrupuna 

aid olan sözləri semantik sahələr şəklində aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:  
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 a) dulus çarxını (əl və ya ayaq çarxı), eləcə də onun ayrı-ayrı hissələrinin adını 

bildirən leksik vahidlər: bala kötük “dulus çarxının yuxarıdakı lövhəsi”, çarx “dulus 

məmulatı hazırlamaq üçün dulusçuların istifadə etdikləri, oz oxu ətrafında fırlanan 

dairədən ibarət, əl və yaxud ayaqla işlədilən qurğu”,  çarxbaşı “dulus çarxının yuxarısında 

yerləşən hissə”, daban “dulus çarxında oxun keçdiyi yer”, ətək “dulus çarxının aşağıdakı 

lövhəsi”, qəlib “dulus çarxı”, ox “dulus çarxının aşağı və yuxarı hissələrini bir-biri ilə 

birləşdirən hissə”, oxucu “dulus çarxında oxun ucuna keçirilən metal parçası”, oturacaq 

“əl ilə işlədilən dulus çarxının aşağı hissəsi”, oyuq “dulus çarxının dabanında olan deşik”, 

üst kında  “dulus çarxının yuxarıdakı lövhəsi”, yasdıq “dulus çarxında oxun keçdiyi yer”. 

 b) dulus məmulatının bişirilməsi zamanı istifadə olunan alətlərin adını bildirən 

leksik vahidlər: gəlbəri “dulus kürəsində istini nizamlamaq üçün alət”, küən “dulus 

kürəsində istini nizamlamaq üçün alət”, qıra “dulus kürəsini qalamaq üçün istifadə edilən 

ucu qarmaqlı uzun alət”, lok “dulus kürəsində istinin nizamlanması üçün yanacağı 

qarışdırmağa xidmət edən 4-5 m uzunluğunda ağac şüvül”, səpmə “dulus kürəsində 

bişirilən qabların altının yapışmaması üçün onların altına qoyulan dəmir təbəqə”, zola 

“dulus kürəsində istinin nizamlanması üçün yanacağı qarışdırmağa xidmət edən 4-5 m 

uzunluğunda ağac şüvül”. 

  c) dulus məmulatı hazırlanarkən onlara forma vermək üçün istifadə olunan alətlərin 

adını bildirən leksik vahidlər: bəzək darağı “dulus məmulatına naxış vurmaq üçün istifadə 

olunan taxta alət”, bıçaq “dulus məmulatına forma verərkən dulusun istifadə etdiyi taxta 

bıçaq”, çikol “gil qablara forma vermək üçün dulusun istifadə etdiyi taxta bıçaq”, daraq 

“1. gil qablara forma vermək üçün dulusun istifadə etdiyi trapesiya şəkilli taxta bıçaq; 2. 

dulus məmulatına naxış vurmaq üçün istifadə olunan taxta alət”, eatrin “dulusçu 

qadınların işlətdikləri metal bıçaq”, karkar “uzun boğazlı dulus məmulatlarının boğazını 

düzəltmək üçün dulusun istifadə etdiyi taxta parçası”, kartalaş “gil qabın dibinə forma 

vermək üçün istifadə olunan alət”, qabatrın “dulusçu qadınların istifadə etdikləri taxta 

dəstəkli, hər iki tərəfi iti olan metal bıçaq”, qarğı darağı “gil qabın boğazını düzəltmək 

üçün istifadə olunan qamış alət”, qələm “gil qablara forma vermək üçün dulusun istifadə 
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etdiyi taxta bıçaq”, lenə “dulus məmulatının boğazını uzatmaq üçün dulusun istifadə 

etdiyi qamış parçası”, piatrın “trapesiya şəkilli dulus bıçağı”, petr “gil qablara forma 

vermək üçün dulusun istifadə etdiyi taxta bıçaq”. 

 ç) dulus məmulatının hazırlanmasında istifadə olunan digər alətlərin adını bildirən 

sözlər: balta “dulus gili çıxarmaq üçün istifadə edilən saplı, iti və enliağızlı alət”, bel 

“dulus gili çıxarmaq üçün sağ və ya sol yanında ayaqla basmaq üçün çıxıntısı olan uzun 

saplı qazma aləti”, ərsin  “kündə taxtasını gil maddəsinin qalıqlarından təmizləmək üçün 

istifadə olunan taxta, yaxud dəmir alət”, gön “dulus qadınların üzərində gil yumşaltdığı 

dəri məmulatı”, xəlbir “quru gili qatışıqlardan təmizləmək, eləcə də narınlatmaq üçün 

istifadə edilən alət”, xul “dulusçuluqda gil maddəsini kündələmək üçün istifadə olunan 

kündə taxtası”, iy “dulus məmulatında deşik açmaq üçün hər iki tərəfi iti olan taxta alət”, 

külüng “dulus gili çıxarmaq üçün istifadə edilən bir ucu sivri, digər ucu isə enli qazma 

aləti”, kündə kötüyü “dulusçuluqda gil maddəsini kündələmək üçün istifadə olunan kündə 

taxtası”, qalaq “təndir düzəldərkən alt sırada qurulmuş gilin səthinin düzəldilməsi üçün 

istifadə olunan ağac alət”, qaraqulaq tikanı “dulus məmulatında deşik açmaq üçün hər iki 

tərəfi iti olan taxta alət”, ləhə qabı “gil qaba forma verərkən dulusun əlini yaxaladığı qab”, 

naxış “dulus məmulatında naxış açmaq üçün istifadə olunan taxta alət”, püşkər 

“dulusçuluqda gil maddəsini kündələmək üçün istifadə olunan kündə taxtası”, satıl “dulus 

məmulatında naxış açmaq üçün istifadə olunan alət”, şirə qabı “gil qaba forma verərkən 

dulusun əlini yaxaladığı qab”, taşta “bel”, təpkənc “dulus gili çıxarmaq üçün istifadə 

edilən beldə ayaq dayamaq üçün çıxıntı”.  

 3. Dulus məmulatlarının hazırlanması ilə bağlı müxtəlif proseslərin adlarını ifadə 

edən leksik vahidlər. Dulus məmulatının hazırlanma texnikası bəsit olsa da, məmulatın 

hazırlanması kifayət qədər uzun zaman tələb edir və dulus məmulatının əmələ gəlməsinə 

qədər bir sıra prosesləri əhatə edir. Gil maddəsinin çıxarılıb gətirilməsindən başlamış gil 

qabın bişirilərək şirələnməsinə və baazara çıxarılmasına qədər olan dövrdə duluslar bir 

sıra istehsal proseslərini yerinə yetirirdilər. Dulusçuluq leksikasının bu tematik qrupunu 

dulus məmulatının istehsalını nəzərə almaqla aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:  
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 a) gil maddəsinin hazırlanması ilə bağlı proses adlarını ifadə edən leksik vahidlər: 

həş “gil maddəsi ayrıca, yaxud qumla birlikdə əl ilə yoğrularkən gil maddəsinin kənar 

qatışıqlardan təmizlənməsi”, kündələmə “yetişmiş gil maddəsinin düzəldiləcək 

dulusçuluq məmulatlarının həcminə görə uyğun hissələrə ayrılması”, nasxım “gil maddəsi 

ayrıca, yaxud qumla birlikdə əl ilə yoğrularkən gil maddəsinin kənar qatışıqlardan 

təmizlənməsi”, palçıqtutma “gilin su ilə qarışdırılması yolu ilə palçıq hazırlanması”, 

susəpmə “yoğrulmuş gildən ibarət palçıq maddəsinə su səpilməsi”, yetişmə “dəriyə 

bükülərək saxlanılan gil maddəsinin müəyyən zaman keçdikdən sonra hazır hala gəlməsi”, 

yoğurma “gilin dəri üzərində yoğrulması” (gil qum ilə birlikdə yoğrulursa, bu, qarışıq 

yoğurma, ayrıca yoğrulursa, xalis yoğurma adlanır), yumşaltma “yoğrulmuş gildən ibarət 

palçığın su səpmə vasitəsilə yumşaldılması”. 

 b) dulus məmulatının hazırlanması ilə bağlı istehsal proseslərinin adını bildirən 

leksik vahidlər: bəzəmə “yaş dulus məmulatının üzərinə bəzək darağı, yaxud dulus bıçağı 

ilə müəyyən naxışların vurulması”, boğazçıxarma “darboğazlı qab formasını əldə etmək 

üçün kündənin ağzının büzülüb yuxarıya doğru daraldılması”, dodaqçıxarma 

“uzunboğazlı qab forması əldə edildəkdən sonra dulus məmulatının boğazının üst 

tərəfinin hazırlanması”, hamarlama “dulus çarxı üzərindəki qabın səthinin dulus bıçağı 

ilə düzəldilməsi”, içaçma “dulus çarxı üzərindəki kündənin orta oyuğunu genəldib 

dərinləşdirməklə düzəldiləcək qabın müvafiq formaya salınması”, qaqram “dulus 

məmulatının hissələrə bölünərək hazırlanması prosesi”, qulpqoyma “hazırlanmış dulus 

məmulatına sıyrıntı vasitəsilə qulp yapışdırılması”, sər “dulus məmulatının birbaşa 

(hissələrə ayırmadan) düzəldilməsi prosesi”, sığallama “dulus çarxının üzərində 

düzəldilmə prosesində olan qabın gövdəsinin parçalanıb dağılmaması üçün onun arabir 

yaş əski ilə silinməsi”, şüyrələmə “bişməmiş dulus məmulatının satıl vasitəsilə 

naxışlanması”. 

 c) dulus məmulatının bişirilməsi, şirələnməsi (rənglənməsi) və qırılmış hissələrin 

bitişdirilməsi kimi istehsal proseslərinin adını bildirən leksik vahidlər: bişirilmə 

“hazırlanmış dulus məmulatlarının dulus kürəsində bişirilməsi”, boyama “bişmiş dulus 



 

 

24 

 

məmulatının üzərinin müxtəlif rənglərlə boyanması”, dəmalma “kürədə bişirilmiş dulus 

məmulatının kürənin içərisində soyudulması”, qurudulma “hazırlanmış yaş dulus 

məmulatının günəş və külək tutmayan yerdə qurudulması”, lehimləmə “qırılmış, yaxud 

çatlamış dulus məmulatlarının sıyrıntı adlanan gil məhlulu ilə bitişdirilməsi”, pincləmə 

“qırılmış gil qabların pinclə birləşdirilməsi”, şirləmə “bişmiş dulus məmulatının üzərinə 

şir çəkilməsi”, tüstüvermə “dulus məmulatının bişirilərkən çatlamaması üçün 

bişirilməzdən əvvəl onun tüstüyə verilməsi”.   

 4. Dulusçuluqda istifadə olunan material və maddələrin adını ifadə edən leksik 

vahidlər. Məlum olduğu kimi, dulus məmulatı hazırlamaq üçün ən əsas maddə dulus 

gilidir. Azərbaycan ərazisində yüksək keyfiyyətli dulus gili yataqları çox qədimlərdən 

məlumdur. Ayrı-ayrı dulusçuluq mərkəzlərində gil maddəsinin hazırlanması və bu zaman 

istifadə olunan materiallar bir-birindən fərqlənir. Belə ki, hər dulusçuluq mərkəzinin 

istifadə etdiyi gillərin özünəməxsus istehsal xüsusiyyəti var. Bu xüsusiyyətləri bilməklə 

sənətkar duluslar texnoloji proseslərin icra olunmasına düzgün əməl edə bilirlər. 

S.Ağamalıyeva bu münasibətlə yazır ki, “Şəki ustaları dulus gilini sarı torpaqla cod 

torpağın müəyyən nisbətdə qatışığından hazırlayırlar. Küsnət ustaları “sığal torpaq” 

adlandırdıqları dulus gilinə cüzi miqdarda “cod torpaq” əlavə edirlər. Quba dulusçuları 

saxsı məmulatını qatışıqsız, “sarı torpaq” adlanan xalis dulus gilindən hazırlayırlar. 

Lənkəran zonasında əl çarxı ilə düzəldilən dulus məmulatının gilinə müəyyən qədər narın 

qum qatılır” [112, s. 341]. Deməli, dulus məmulatı hazırlamaq üçün təkcə gildən deyil, 

eləcə də bir sıra əlavə qatışıqlardan istifadə olunur. Dulusçuluq leksikasında bu tematik 

qrupa aid olan aşağıdakı leksik vahidləri göstərmək olar: dəstəvar “dulus məmulatı 

düzəltmək üçün hazır olan (yetişmiş) gil maddəsi”, düyün “yayda quruma nəticəsində 

payız gilində əmələ gələn quru gil parçası”, irqə “sac düzəltmək və təndir qoymaq üçün 

hazırlanmış palçığa qatılan saxsı ovuntusu”, kəndəlaş “gil palçığını bərkitmək üçün 

istifadə olunan bitki yarpağı”, kündə “dulus məmulatı düzəltmək üçün yetişmiş gil 

palçığından qoparılmış hissə”, qəzil “çatlamaması üçün gil palçığına vurulan keçi tükü”, 

qum “dulus məmulatı hazırlanan gil maddəsinə qatılan dənəvər çay qumu”, lil “gil 
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məhlulu hazırlanarkən yerə səpilən çay lili”, list “gil qabın formalaşması başa çatdıqda, 

hamarlama prosesində yaş qabın üzərindən yığılan gil maddəsi”, mədən “dulusçuluq 

məmulatı hazırlamaq üçün lazım olan gil maddəsinin çox olduğu yer”, palçıq “gilin su ilə 

qarışdırılması nəticəsində əldə olunan palçıq məhlulu”, pəstayı “dulus məmulatı 

düzəltmək üçün hazır olan (yetişmiş) gil maddəsi”, pinc “sınıq saxsı, çini və ya şüşə 

qabları yapışdırmaq üçün yumurta ağı, söndürülmüş əhəng və pambıqdan hazırlanan 

yapışqan”, saman “gil maddəsini bərkitmək üçün istifadə edilən saman parçaları”, sıyrıntı 

“gil qabın formalaşması başa çatdıqda, hamarlama prosesində yaş qabın üzərindən yığılan 

gil maddəsi”, şir “saxsı qabların üzərinə çəkilən şüşəyə oxşar parlaq ərinti”, şirə 

“dulusçuluqda istifadə olunan xüsusi gil növü və ondan hazırlanmış məhlul”, tikə “dulus 

məmulatı hazırlamaq üçün yetişməyə qoyulmuş gil maddəsi”, torpaq (sarı torpaq, cod 

torpaq, qara torpaq, qırmızıtorpaq, şabalıdı torpaq, sığal torpaq) “gil maddəsinin növləri”, 

ulam “gil palçığının uzunsov formada kündə üçün hazırlanmış parçası”. 

 5. Gil qabların bişirilməsində istifadə olunan xüsusi qurğu və təsisatların adlarını 

ifadə edən leksik vahidlər. Məlumdur ki, dulus məmulatının hazırlanması bişirmə 

mərhələsi ilə başa çatır. Azərbaycanda dulusçuluq mərkəzlərində gil qabların həm 

bişirilmə üsulları, həm də bişirilmə vasitələri bir-birindən fərqlənir. Yəni ayrı-ayrı 

dulusçuluq mərkəzlərində bişirmə prosesini həyata keçirmək üçün adi ocaqdan başlamış 

istiliyi idarə olunan mükəmməl quruluşlu kürələrə qədər istifadə olunmuşdur. Bu isə öz 

növbəsində dulusçuluq leksikasında bu tematik qrupa daxil olan leksik vahidlərin 

müxtəlifliyini şərtləndirmişdir. Gil qabların bişirilməsi ilə bağlı tematik qrupa aşağıdakı 

leksik vahidləri aid etmək olar: ağız “dulus kürəsini doldurmaq və boşaltmaq üçün kürədə 

olan deşik”, alt zindan “gil qabları bişirmək üçün istifadə edilən dulus kürəsinin aşağı 

kamerası”, babasıl “dulus kürəsinin günbəzinin çıxıntılarını örtən gil torpaq”, baca “dulus 

kürəsində istiliyi tənzimləmək üçün deşik”, dəm “dulusların gil qabları qurutmaq üçün 

istifadə etdikləri açıq soba”, dudkeş “kürədə odun yanmasını və kürədəki istiliyi 

tənzimləmək üçün tikili”, külbə “kürədə odun yanmasını və kürədəki istiliyi tənzimləmək 

üçün tikili”, kürə “dulusların gil qabları bişirmək üçün istifadə etdikləri örtülü soba”, 
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qabxana “bişirilmək üçün gil qabların yığıldığı dulus kürəsinin yuxarı kamerası”, ocaqlıq 

“gil qabları bişirmək üçün istifadə edilən dulus kürəsinin aşağı kamerası”, odluq “dulus 

kürəsində od yanan yer”, tağlı (kürə) “dulus kürəsinin içərisindəki yarus”, tup “dulusların 

gil qabları bişirmək üçün istifadə etdikləri örtülü soba”, tüstüçəkən “kürədə odun 

yanmasını və kürədəki istiliyi tənzimləmək üçün tikili”, üst zindan “bişirilmək üçün gil 

qabların yığıldığı dulus kürəsinin yuxarı kamerası”, yelçəkən “kürədə odun yanmasını və 

kürədəki istiliyi tənzimləmək üçün tikili”, zuldan “odluq və ağızlıqdan ibarət dulus kürəsi 

tipi”. 

 6. Dulusçuluqda istifadə olunan texniki üsul və naxış adlarını ifadə edən leksik 

vahidlər. Dulus məmulatının hazırlanmasında müxtəlif texniki üsullardan istifadə olunur. 

Texniki baxımdan bu məmulatları “çarxı” və “qeyri-çarxı” olmaqla iki yerə bölürlər. 

Qeyri-çarxı məmulat növləri (təndir, quyubaşı, kiranə, kürə və s.) “bad” üsulu ilə, həm də 

hissə-hissə əl ilə düzəldilirdi. Çarxı məmulatlarda oyma, piçənə və s. üsullardan istifadə 

olunur. Məsələn, oyma üsulunda bütöv kündəni əl çarxının üstünə qoyandan sonra 

tədricən ortasını əllə basıb genəltmə yolu ilə müvafiq formaya salırdılar. Dulus ustaları 

təkcə hazırladıqları məhsulların formasına deyil, eyni zamanda onların bəzədilməsinə də 

xüsusi fikir verirdilər. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, “hər bir dövrün, hər bir dulus 

mərkəzinin, hətta hər bir ustanın özünəməxsus bəzək vasitələri, bəzək üsulları, ornament 

növləri olmuşdur” [112, s. 344]. Dulusçuluq leksikasında texniki üsul və bəzək adları 

tematik qrupuna aşağıdakı leksik vahidləri aid etmək olar: bad “təndir düzəldərkən 

istifadə olunan dulusçuluq üsulu”, boğaz “gil qabların yuxarı hissəsi”, dib “dulusun 

düzəltdiyi təndirin aşağı qatları”, dibçək “gil qabların aşağı hissəsi”, dodaq “uzunboğaz 

qabların üst tərəfi”, göz “gil calaqlarını birləşdirmək üçün onların üzərində açılan şırım”, 

köbə “təndirin ağız hissəsi”, lülək “təndir düzəldərkən istifadə olunan dulusçuluq üsulu”, 

loğana “təndir düzəldərkən istifadə olunan dulusçuluq üsulu”, oyma “gil, palçıq 

komasından müəyyən miqdarda gilin qoparılması”, piçənə “yetişmiş gil palçığından 

müəyyən miqdar qoparmaqla dulus məmulatı düzəltmə”, piyə “təndir düzəldərkən istifadə 
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olunan dulusçuluq üsulu”, zəncir “gil su qablarının üzərindəki naxış”, zıvana “gil 

calaqlarını birləşdirmək üçün onların üzərində açılan şırım”. 

 7. Sudan, eləcə də digər mayelərdən istifadə etmək üçün işlədilən məişət əşyalarının 

və onların hissələrinin adını bildirən leksik vahidlər. Azərbaycanlıların məişətində gil 

məmulatından istifadə geniş yer tutur. Bu cəhət su daşımaq, eləcə də sudan istifadə etmək 

üçün işlədilən dulus məmulatlarına da aiddir. Su daşımaq üçün səhəng, cürdək və s., su 

saxlamaq üçün müxtəlif ölçülü küplər, yuyunmaq və dəstəmaz almaq üçün aftafa, lüləyin, 

faşir, süfrədə işlətmək üçün piyalə, dolça, parç kimi məişət əşyalarından Azərbaycanın 

hər yerində istifadə olunmuşdur. Bu da dulusçuluq leksikasında sudan istifadə etmək üçün 

işlədilən əşyarın adları tematik qrupuna daxil olan leksik vahidlərin zənginliyini 

şərtləndirmişdir. Göstərilən tematik qrupa daxil olan leksik vahidləri aşağıdakı kimi təsnif 

etmək olar: 

 a) gildən hazırlanmış piyalə və bardaq adlarını bildirən leksik vahidlər: ayaq “saxsı 

piyalə”, badiyə “saxsı piyalə” [6, s. 34], badya “içinə süd tökmək, yaxud maye tökmək 

üçün misdən, saxsıdan və s.-dən qayrılan altı gen böyük qab” [7,  s. 198], badyaça “balaca 

badya” [7,  s.198], bardaq “su və ya başqa mayelər tökmək, yaxud içində piti bişirmək 

üçün saxsıdan, çinidən və s.-dən qayrılmış qulplu və ya qulpsuz darboğaz qab; səhəng, 

cürdək” [7,  s. 220], bayda “badya” [6, s. 44], dəngənə “piyalə” [6, s. 126], fincan “çay, 

qəhvə, su və s. içmək üçün kiçik, dairəvi, əsasən dəstəli, saxsı və ya çini qab” [8, s. 197], 

qola “bardaq” [6, s. 306],  piyalə “ağzı gen, dibi dar balaca içki qabı; qədəh” [9, s.607], 

səkçə ~ səkcə “bardaq” [6, s. 425], səyçə “bardaq” [6, s. 431], so:ça “bardaq” [6, s. 442], 

sulakan “badya” [6, s. 446], tin “böyük bardaq” [6, s. 498], tip “bardaqdan böyük su qabı”.    

 b) su və digər mayelərdən istifadə etmək üçün işlədilən gildən düzəldilmiş digər 

əşyaların və onların hissələrinin adını bildirən leksik vahidlər: aftafa “lüləyi və qulpu olan 

su qabı; lüləyin” [6, s. 52], cürdək “gildən, saxsıdan, şüşədən və s. materialdan qayrılan 

darboğazlı su qabı” [7,  s. 432], dəndənə “səhəngin oturacağı” [6, s. 125], dolça “su və ya 

başqa maye tökmək üçün aşağısı nisbətən enli və ağız tərəfə doğru getdikcə daralan 

uzunsov qab” [7,  s. 666], əngənəx′ “iri saxsı qab (paltarı suya çəkmək üçün)” [9, s. 148], 
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farış “səhəng”, faşir “dəstəmaz almaq üçün aftafa-ləyən”,  gülabdan, gülabzən, gülabpuş 

“gülab saxlamaq üçün aşağısı girdə, boğazı dar, uzun və qəşəng formalı çini və ya 

metaldan qab; gülabsüzən” [8, s. 303], gülabqabı “gülabdan” [8, s. 303], gülabsüzən 

“gülabdan” [8, s. 303], güdil “səhəng” [6, s. 188], gürni “saxsı su qabı” [6, s. 191], haratzi 

“qulplu saxsı qab” [6, s. 195], kuzə “darboğazlı, aşağısı enli, qulplu saxsı su qabı; balaca 

səhəng, bardaq” [8, s. 771-772], künkü “saxsı su qabı”, küp “kürədə bişmiş sarı palçıqdan, 

gildən qayrılan iri saxsı qab” [8, s. 779]; “isti zonalarda suyu sərin saxlamaq üçün torpağa 

basdırılmış böyük gil qab”, küpəgilə “kiçik küp” [6, s. 268], qilətzə “saxsı su qabı” [6, s. 

305], lüləyin "”misdən, saxsıdan, plastik kütlədən və s.-dən qayrılan xüsusi biçimli lüləkli 

və qulplu suqabı” [9, s.273], saxsıçəp “səhəng” [6, s. 415], səhəng “su daşımaq üçün 

misdən və ya gildən qayrılmış qulplu, qarınlı, darboğaz qab; güyüm” [10, s. 73], səhəngçə 

“kiçik səhəng”, sənək  “su daşımaq üçün misdən və ya gildən qayrılmış qulplu, qarınlı, 

darboğaz qab; güyüm” [10, s. 84], susəpən “sulamaq, su çiləmək üçün lüləyinin başında 

xırda deşiklər olan vedrəşəkilli gil qab; suçiləyən”, sürahi “qulpsuz, aşağısı girdə, dar 

boğazlı gil qab”, şərəng “kiçik səhəng” [6, s. 463], tıxanc “küplərin ağzını bağlamaq üçün 

gildən hazırlanmış konusşəkilli qapaq”.  

 8. Su təchizatı ilə bağlı vasitələrin adlarını bildirən leksik vahidlər. Dulus 

məmulatları təkcə suyu daşımaq, yaxud saxlamaq üçün deyil, eləcə də su təchizatı 

işlərində də istifadə olunmuşdur. Tüng, quyubaşı, sərnic, daxıl kimi gildən hazırlanmış 

əşyalar buna misal ola bilər. Məsələn, sərnic (bulaq sərnici) bulaqdan çıxan suyun 

paylanmasına, quyubaşı su quyusunun çirklənməsinin qarşısının alınmasına xidmət 

edirdi. Qeyd eləmək lazımdır ki, bu tematik qrupa daxil olan sözlər kəmiyyətcə çox deyil. 

Bu qəbildən olan leksik vahidlərə aşağıdakı sözləri aid etmək olar: ana (lülə) “iri diametrli 

saxsı boru”, beçə (lülə) “kiçik diametrli saxsı boru”,  çolaqov “quyunun ağzını bağlamaq 

üçün saxsı qapaq”, daxıl “suyun sərnicə daxil olması üçün saxsıdan düzəldilmiş yer”, 

güyüm “içərisi ilə su aparmaq üçün qısa saxsı truba” [9, s. 167], quyubaşı “quyunun ağzını 

bağlamaq üçün saxsı qapaq”, noyça “suyun sərnicdən çıxması üçün saxsıda olan yer”, 
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tapança (lülə) “əyri saxsı boru”, tüng “saxsı su borusu” [6, s. 513], sərnic (bulaq sərnici) 

“paylayıcı saxsı boru”.  

 9. Yemək hazırlamaq üçün işlədilən məişət əşyalarının və onların hissələrinin adını 

bildirən leksik vahidlər. Yemək hazırlayarkən, yemək yeyərkən, ərzaq ehtiyatı görərkən 

də dulus məmulatlarına ehtiyac olmuş və həmin ehtiyacı duluslar təmin etmişlər. Yeməklə 

bağlı dulus məmulatlarına bu gün də ehtiyac var. S.Ağamalıyeva bu münasibətlə yazır: 

“Hazırda Azərbaycanın bir sıra rayonlarında dulus ustaları fəaliyyət göstərirlər. Müasir 

məişətimizdə dulus məmulatına hələ də ehtiyac var. Çölməkdə vamla hazırlanan xörəyin 

dadını, dopuda bişmiş pitinin tamını, goduş və badyalarda çalınmış qatığı, bardaqda sərin 

qalan içməli suyu, saxsı nehrənin kərə yağını, küpə pendirini başqası ilə əvəz etmək 

mümkün deyil” [112, s. 348]. Məişətdə belə geniş dairədə istifadə olunduğuna görə 

dulusçuluq leksikası daxilində yeməklə bağlı tematik qrup öz zənginliyi ilə diqqəti cəlb 

edir. Bu qəbildən olan leksik vahidləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:    

 a) içərisində xörək bişirilən dulus məmulatlarının adlarını bildirən leksik vahidlər: 

çölmə “gildən qayrılmış qazan, qab; dopu” [7,  s. 497], çölməg ~ çölməy ~ çölməx′ “çölmə; 

xörək bişirilən saxsı qab” [6, s. 106], dopu “ağzı və dibi dar, qarnı isə gen, kiçik kürə 

şəklində saxsı qab” [7,  s. 675], dobı ~ dobu ~ dopı “küpəoxşar balaca saxsı qab” [6, s. 

138, s. 141], güvəc “gildən qayrılan (bəzən içində xörək bişirilən) boğazı dar qab” [8, s. 

315-316], topu “kiçik qazan” [6, s. 503]. 

 b) süfrədə yemək yeyilərkən istifadə olunan dulus məmulatlarının adlarını bildirən 

leksik vahidlər: badi “saxsı nimçə” [6, s. 34], baqala “kiçik saxsı qab” [6, s. 37], boşqab 

“içinə xörək və s. tökmək üçün çinidən, saxsıdan, metaldan və s.-dən qayrılmış qab; 

nimçə” [7,  s. 338], bulud “böyük boşqab, uzunsov və ya girdə, dayaz iri boşqab” [7,  s. 

358], bulut “iri çini qab” [9, s. 76], çanax “saxsı kasa” [6, s. 89], dalyar “plov üçün iri və 

dərin saxsı qab; dövrə” [6, s. 113], dəhdayı “kiçik kasa” [9, s. 121], dəhmərdə “iri, dərin 

boşqab” [6, s. 123], kasa “çini, büllur, saxsı və ya metaldan qayrılmış ağzıgen qab” [8, s. 

645], masqura “balaca saxsı kasa” [6, s. 346], nimçə “boşqab” [9, s.490], sağan “iri dərin 

boşqab” [6, s. 415], sağana “iri dərin boşqab” [6, s. 415], şəkəşə “kasa” [6, s. 461], şərvəti 
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“kiçik kasa, piyalə” [6, s. 463], teşvi “dərin boşqab” [6, s. 486], tevin “boşqab” [6, s. 487], 

yaxınkeş “boşqab” [6, s. 537],  yaşar “balaca boşqab” [6, s. 543]. 

 c) müxtəlif ərzaq məhsullarını saxlamaq üçün istifadə olunan dulus məmulatlarının 

adlarını bildirən leksik vahidlər: ximçə “ərinmiş yağı saxlamaq üçün küpdən kiçik 

üçqulplu saxsı qab”, xum “böyük saxsı küp” [6, s. 229], küp “yağ, qovurma və s. saxlamaq 

üçün iri saxsı qab”, küpə “50 litrə qədər maye tutan və turşu saxlamaq üçün istifadə edilən 

saxsı qab”, mətərə “saxsı pendir qabı” [6, s. 353]. 

 ç) “nəlbəki” anlayışını ifadə edən leksik vahidlər: bölmə “nəlbəki” [6, s. 64], 

bölməki “nəlbəki” [6, s. 64], buşqab “nəlbəki” [6, s. 68], çini “nəlbəki” [6, s. 103], lengər 

“nəlbəki” [6, s. 326], ləmbəki “nəlbəki” [6, s. 329], nəlbəki “stəkan, fincan altına qoyulan 

müxtəlif ölçülü çini və ya şüşə qab” [9, s.477], zir ~ zirə ~ ziri “nəlbəki” [6, s. 562].  

 d) yemək və ərzaq hazırlamaqla əlaqəli dulus məmulatlarının adlarını bildirən 

leksik vahidlər: bəqqə “süd sağmaq üçün kiçik saxsı qab” [6, s. 49], bəsdi ~ bəssi “kiçik 

gil qab” [6, s. 52], donbalan “saxsı nehrə” [6, s. 141], gillətzə “kiçik saxsı qab” [6, s. 182], 

girdo “iri saxsı qab” [6, s. 183], goduş ~ qoduş “balaca saxsı qab” [6, s. 185, s. 306], xayra 

~ xeyra “saxsı qab” [6, s. 217],  kərəcan “böyük saxsı qab” [6, s. 251], kövri “ağzı enli 

saxsı qab, sərnic” [6, s. 263], qadasarı “saxsı qab (süd sağmaq üçün)” [6, s. 273], qağala 

“balaca saxsı qab” [6, s. 274], qalğa “balaca saxsı qab” [6, s. 275], qavaşa “saxsı qab” [6, 

s. 287], qədəx′ “saxsı küpə” [6, s. 290], quflucə “qulplu mis və ya gil qab” [6, s. 313], 

mağalax “kiçik saxsı qab” [6, s. 341], nehrə “yağ çıxartmaq üçün içində qatıq çalxalanan 

saxsıdan və ya ağacdan qayrılmış uzunsov qab” [9, s.468], olxovdaşı “üstündə xəmir 

yaymaq üçün gildən düzəldilmiş yuxayayan” [6, s. 381], orto “saxsı qab” [6, s. 382], 

sağsərnic “sərnic növlərindən birinin adı” [6, s. 415], sehin “saxsı qab” [6, s. 423], seynə 

“qulplu saxsı qab” [6, s. 425], sə:k “qatıq çalmaq üçün gil qazan” [6, s. 425], sərnic 

“misdən, saxsıdan və s.-dən qayrılmış ağzıgen bir və ya iki dəstəli qab” [10, s. 92-93], 

səyən “çini qab” [6, s. 431], suxura “çini qab adı” [6, s. 446], sübüngə “qatıq çalmaq üçün 

qab” [6, s. 449].  
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 10. Gildən hazırlanmış məişət əşyalarının və digər predmetlərin adlarını ifadə edən 

leksik vahidlər. Dulus məmulatlarından təkcə su və digər mayeləri saxlamaq, yemək 

hazırlamaq üçün deyil, eləcə də insan məişətinin digər sahələrində də geniş istifadə 

olunmuşdur. Bu tematik sahəyə aid leksik vahidləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:  

a) gildən hazırlanmış alət adlarını ifadə edən leksik vahidlər: burbuğ “saxsıdan 

düzəldilmiş qədim çalğı aləti” [7, s.362], buta “içində qızıl, gümüş əritmək üçün 

odadavamlı materialdan (gildən) qayrılmış qab” [7,  s.365].  

 b) gildən hazırlanmış tikinti materiallarının adlarını ifadə edən leksik vahidlər: 

kərpic “düzbucaq şəklində qəliblənmiş (bişmiş və ya çiy) gildən hazırlanan tikinti 

materialı” [8, s. 687], kirəmit “damların üstünü örtmək üçün gil, ya sementdən hazırlanan 

novşəkilli lövhəcik” [8, s.710]. 

 c) “sidik və ifrazat yığılmaq üçün uşaq beşiyinin altından asılmış gil qab” anlayışını 

ifadə edən leksik vahidlər: oxana “beşikdə uşağın sidik və ifrazatı üçün qoyulan qab” [6, 

s. 380], sibinç ~ cilbinc ~ silbinç ~ silviş ~ sirbinc ~ silvinç “sidik və ifrazat yığılmaq üçün 

uşaq beşiyinin altından asılmış gil qab” [6, s. 435], sibitcə “sidik və ifrazat yığılmaq üçün 

uşaq beşiyinin altından asılmış gil qab” [6, s. 435]. 

 ç) gildən hazırlanmış məişət əşyalarının adlarını ifadə edən leksik vahidlər: çıraq 

“gildən hazırlanan işıqlandırıcı cihaz”,   dibçək “içinə torpaq tökülərək gül, kol və başqa 

bitkilər əkilən qab” [7,  s. 618],  qəlyan “tənbəki çəkmək üçün gildən hazırlnmış cihaz”, 

manqal “içində od qalamaq üçün dəmirdən, misdən və ya gildən düzəldilmiş müxtəlif 

biçimli qab” [9, s.289], pusus “gildən hazırlanmış çıraq” [6, s.409], səppə “gildən 

hazırlanmış dayaq (sac, qazan və s. üçün)” [6, s. 428], taparan ~ təpəran ~ təpərə “gildən 

düzəldilmiş zibil qabı” [6, s.481], şamdan “şam qoyulmaq üçün gildən hazırlanmış altlıq”. 

 Dulusçuluq leksikasının leksik-semantik xüsusiyyətlərinin nəzərdən keçirilməsi 

göstərir ki, dulusçuluq leksikası xüsusi sahə leksikasıdır. Bu sahəyə aid ayrı-ayrı leksik 

vahidlər dulus məmulatının hazırlanmasının bütün mərhələlərini özündə əks etdirir. 

Dulusçuluq sözləri semantik sahə daxilində tematik qruplara ayrılır ki, bu da dulusçuluq 

sənətinin özünün xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Bu sahə leksikasında gildən düzəldilmiş 
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məişət əşyalarının adını bildirən leksik vahidlər öz zənginliyi ilə seçilir. Buna səbəb 

tarixən və müasir dövrdə azərbaycanlıların məişətində dulus məmulatlarının böyük rol 

oynamasıdır [23, s. 395-396]. 

 

 1.3. Dulusçuluq leksikası linqvokulturoloji mənbə kimi 

 Dilin mədəniyyətlə bağlı cəhətlərinin, dillə mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin 

öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir və son dövr dilçilikdə dilin bu müstəvidə 

öyrənilməsinə xüsusi diqqət verilir. Bu, “mədəniyyət” konseptini müəyyən etmək yolu ilə 

dili milli-mədəni dəyər kimi öyrənmək deməkdir. Qeyd edək ki, “mədəniyyət” konseptinə 

ikili yanaşma var. Tədqiqatçıların bəziləri dili mədəniyyət anlayışının tərkib hissəssi kimi 

görür, mədəniyyətin formalaşması və qorunmasında ən vacib vasitə hesab edirlər. Bəzi 

tədqiqatçılar isə dil və mədəniyyəti bərabərhüquqlu, eynimənalı fenomen kimi 

qiymətləndirirlər.  

 Keçən əsrin sonlarından başlayaraq dilçiliyə dair araşdırmalarda daha çox üstünlük 

təşkil edən sistem-struktur və statik paradiqmalar yerinə antroposentrik paradiqmanın 

(buna bəzən funksional, koqnitiv, dinamik paradiqmalar da deyilir) tədqiqatın əsasında 

durması diqqəti daha çox cəlb edir. Antroposentrik paradiqma əsasında aparılan dilçilik 

tədqiqatlarında dildə insan amili tədqiq olunduğu kimi, insanda da dil amili araşdırmanın 

əsasını təşkil edir. Başqa sözlə desək, dilə antroposentrik yanaşmada dünyanın dərk 

olunmasının əsasında insan dayanır. Əlbəttə, müasir dilçilikdə antroposentrik paradiqma 

çərçivəsində bir sıra istiqamətlər (koqnitiv dilçilik, dilçilik ölkəşünaslığı, 

linqvokulturologiya və s.) mövcuddur. Bunların içərisində linqvokulturologiya xüsusi 

seçilir. V.V.Vorobyov qeyd edir ki, “linqvokulturologiya dilçilik və kulturologiyanın 

qovuşmasında meydana gələn, dil və mədəniyyətin fəaliyyət zamanı qarşılıqlı əlaqə və 

təsirini öyrənən kompleks elm sahəsidir. Linqvokulturologiya sistemli metodların köməyi 

ilə dil və mədəniyətin qarşılıqlı əlaqə və təsiri prosesini onların dil, yaxud qeyri-dil 

məzmunundan asılı olmayaraq vahidlərin bütöv strukturu kimi tədqiq edir və bu zaman 
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dəyərlərin yeni sistemini əks etdirən müasir prioritetlərə doğru istiqamətlənir” [123, s. 

4]. 

 Linqvokulturologiyaya konseptual tədqiqatlar xarakterikdir. Yəni 

linqvokulturologiyanın tədqiqat obyekti linqvomədəni, yaxud mədəni konseptdir. 

Linqvomədəni konsept çoxölçülü mental törəmə hesab olunur [163, s. 41; 130, s. 129]. 

Bununla bərabər, linqvomədəni konsept verbal ifadə vasitələri ilə sıx bağlıdır. Bunun 

nəticəsində antroposentrik paradiqmadakı “dil – insan” tandemi linqvokulturologiyada 

“dil - insan - idrak - mədəniyyət” tandemi ilə əvəz olunur. Konsept tiplərinin, onların 

sistem quruluşu və qarşılıqlı əlaqələrinin araşdırılmasını başlıca məqsəd hesab edən 

koqnitiv dilçilikdən fərqli olaraq linqvokulturologiya cəmiyyətin dəyər oriyentirlərini 

müəyyənləşdirməyə cəhd edir. T.A.Svetonosovaya  görə, “mədəni konsepti koqnitiv 

konseptdən fərqləndirən də onun dəyər tərəfidir” [153, s. 42]. Uyğun fikrə V.İ.Karasikdə 

də rast gəlirik. O, mədəni konsepti düşüncə, obraz və dəyər cəhətlərini özündə birləşdirən 

çoxölçülü mental törəmə hesab edir. V.İ.Karasikin fikrincə, “düşüncə cəhəti dedikdə 

konseptin dil fiksiyası, onun ifadəsi, təsviri, fərqləndirici strukturu, definisiyası, onun bu 

və ya digər konsept sıralarına münasibətdə müqayisəli xarakteristikasıdır. Konseptin 

obraz cəhəti dedikdə bu və ya digər şəkildə bizim şüurumuzda əks olunan əşya, təzahür 

və hadisələrin görmə, eşitmə, dad, taktil (toxunmaqla bilinən) cəhətləridir. Konseptin 

dəyər cəhəti istər kollektiv, istərsə də fərd üçün həmin törəmənin vacibliyini xarakterizə 

edir” [130, s. 154].     

 Son dövr tədqiqatlarda dilçiliyin bir sahəsi olmaq baxımından 

linqvokulturologiyanın linqvokultura anlayışı ilə bağlı olması barədə müəyyən fikirlər 

irəli sürülür. Bu sahədə müxtəlif fikirlər mövcud olsa da, biz bu anlayışın T.N.Snitko 

tərəfindən verilmiş şərhini daha düzgün hesab edirik. T.N.Snitko linqvokultura terminini 

aşağıdakı kimi təyin edir: “Linqvokultura  həm dil, həm də mədəniyyət aləmində özünü 

göstərən, eləcə də dil və mədəniyyətin əlaqələrinin digər tipləri ilə, yəni digər 

linqvotulturalarla müqayisədə təzahür edən dil və mədəniyyət əlaqəsinin xüsusi tipidir” 

[159, s. 3].  
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 Linqvokulturologiya ilə birbaşa bağlı olan sahələrdən biri etnolinqvistikadır. 

Linqvokulturologiyanın bir elm sahəsi kimi formalaşmasında etnolinqvistik tədqiqatların 

böyük rolu olmuşdur. Məlum olduğu kimi, etnolinqvistikanın obyekti kimi dillə etnosun, 

dillə mədəniyyətin, dillə milli mentalitetin qarşılıqlı əlaqəsi götürürülür. N.İ.Tolstoya 

görə, “etnolinqvistikanı formal baxımdan ifadəsinin üsul və vasitələrindən (söz, əşya, 

mərasim, təsvir və s.) asılı olmayaraq, tədqiqat obyekti mədəniyyət, xalq psixologiyası və 

mifologiyanın “məzmun planı” olan kompleks elm sahəsi kimi başa düşmək olar” [167, 

s. 315]. Etnolinqvistikada, eləcə də linqvokulturologiyada ayrı-ayrı leksik vahidlərin və 

frazeoloji birləşmələrin milli mentalitet zəminində izahına xüsusi fikir verilir. Məsələn, 

V.N.Teliya frazeoloji vahidlərin təhlili zamanı linqvokulturologiyanın aparıcı rola malik 

olmasını nəzərdə tutaraq yazır ki, “linqvokulturoloji analiz frazeoloji vahidlərin onun 

mentallığının bünövrəsi kimi başa düşülən xalqın müasir mədəni özünüdərkini əks 

etdirmək və müxtəlif tipli diskurslarda canlı istifadə proseslərində onu ifadə etmək 

bacarığını öyrənməyi qarşısına məqsəd qoyur” [166, s. 15]. Bunu nəzərə alaraq deyə 

bilərik ki, linqvokulturologiya üçün dil işarəsinin arxasında duran və mədəni baxımdan 

şərtlənən biliklər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İ.E.Gerasimenko linqvokulturoloji 

tədqiqatlarda bu cəhətə diqqət yetirilməsini vacib sayır [126].  

 Qeyd edək ki, linqvokulturologiyanın təşəkkül tapması təkcə dilçilərin deyil, eləcə 

də dili araşdıran digər tədqiqatçıların qarşısında geniş fəaliyyət sahəsi açır, bir neçə 

istiqamətin kəsişməsində meydana çıxan humanitar elmlərin işlənib hazırlanması 

perspektivlərini genişləndirir. Başqa sözlə desək, linqvistik tədqiqatlarda ekstralinqvistik 

məlumatların cəlb olunması ənənəvi dilçiliyin imkanlarını daha da artırır.  

 Linqvokulturologiyada hər hansı bir leksik vahid həmin vahidin yaratdığı 

assosiasyalar zəminində tədqiqata cəlb olunur. Bunu aydın başa düşmək üçün Azərbaycan 

dilindəki yoldaş sözü ilə rus dilindəki товариш sözünün izahına fikir verək.  M.Qıpçaq 

yazır ki, “dilimizdəki yoldaş sözü yol sözü (burada yol sözü semantik baxımdan “əqidə”, 

“məslək”, “amal” mənalarına daha çox uyğun gəlir. Çünki hər hansı bir şəxs onunla eyni 

yolu gedən adama yoldaş demir) ilə -daş şəkilçisinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Rus 
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dilindəki товариш sözünün mənşəyi barədə alimlərin gəldiyi ümumi nəticə belədir ki, bu 

söz türk dillərindən rus dilinə keçmiş iki sözün rus dilində birləşməsi nəticəsində meydana 

çıxmışdır. Sözün birinci komponenti товар sözüdür. Bu söz bütün türk dillərində “mal”, 

“dövlət” mənasında işlənir. İkinci komponent isə “yoldaş” mənasında olan eş sözüdür. 

Bu sözlərin mənasından çıxış edərək demək olar ki, товариш sözünün ilkin mənası 

“şərik”, “ortaq”, “kompanyon” olmuşdur. Məsələ ondadır ki, qədim rus dövründə 

mərkəzləşmiş güclü dövlət olmadığından təkbaşına ticarətlə məşğul olmaq, bir yerdən 

başqa yerə satmaq üçün mal aparmaq qorxulu idi. Buna görə də ticarətlə məşğul olan 

adamlar səfərə çıxarkən bir-birinə kömək etmək üçün dəstə ilə çıxırdılar və işlərini görüb 

geri qayıdırdılar. Bu adamlar bir-birinə tovariş “ortaq”, “şərik” deyə müraciət edirdilər. 

Buradan aydın olur ki, rus dilindəki товариш və dilimizdəki yoldaş sözləri həm etimoloji 

baxımdan bir-birindən fərqlənən üsullarla əmələ gəlmişlər, həm də bu dillərin tarixində 

indi işləndikləri semantikada işlənməmişlər. Bu sözlərin yeni məna kəsb etməsi keçən 

əsrin əvvəllərindən başlayır” [44, s.232]. Deməli, bu sözlərin tarixən yaratdığı 

assosiasiyalar da fərqli olmuş, bu dillərin sonrakı inkişafı zamanı bu sözlər semantik 

baxımdan kəsişmişlər. 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasına da məhz bu cəhətdən yanaşmaq 

mümkündür. Çünkü dulusçuluq sənətkarlığın bir sahəsi olmaq etibarı ilə maddi 

mədəniyyəti özündə əks etdirir. Maddi mədəniyyətlə mənəvi mədəniyyət arasına sədd 

çəkmək mümkün olmadığından maddi mədəniyyət nümunələrində də xalqın, etnosun 

dünyagörüşü, ətraf aləmə münasibəti, daxili aləmi əks olunur. İlk orta əsrlərdə 

Azərbaycanda dulusçuluğu öyrənən A.Ş.Orucov dulus məmulatlarını təsnif edərkən 

zoomorf qabları ayrıca göstərərək yazır: “Azərbaycanın qədim və ilk orta əsr 

abidələrindən əldə edilmiş zoomorf qabların əksəriyyəti ev heyvanlarına oxşadılmışdır. 

Zoomorf qablar ən çox Azərbaycanın qədim abidələrindən tapılmışdır. Əldə edilmiş 

zoomorf qablar xarici görünüşlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Onların bir hissəsi 

tamamilə quş və heyvan fiquru formasında hazırlanmış, digər bir qisminin isə yalnız qulpu 

və ağzı heyvana oxşadılmışdır” [54, s. 36]. Dulus məmulatları üzərində ilan fiquru 
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təsvirinin qoruyucu məqsəd daşıya biləcəyini göstərən tədqiqatçı yazır ki, heyvanların gil 

qablarda əks olunması dövrün sənətkarlarının təbiətə baxışlarının bədii ifadəsidir. Bunlar 

müxtəlif etiqad və inam nəticəsində meydana gəlmişdir. Sonradan isə insanlar sitayiş 

etdikləri və ovladıqları heyvanları, quşları məişətdə işlədilən qablar üzərində əks 

etdirməyə başlamışlar. Qeyd edək ki, zoomorf qablar Mingəçevir, İsmayıllı və Xınıslının 

küp qəbirlərində daha çox tapılmışdır [54, s. 38]. A.Ş.Orucovun dulus məmulatları 

üzərindəki naxışlarla bağlı mülahizələri də diqqəti çəkir: “Qabların üzərinə çəkilmiş 

naxışlar sırf bəzək mahiyyəti daşımamışdır. Əlbəttə, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, ilk 

orta əsr ustaları da bu naxışlarla qabların bədii mənasını və ümumi forma gözəlliyini 

verməklə də müəyyən adəti-məzmun ifadə etməyə çalışmışlar” [54, s. 46].  

 Buradan aydın olur ki, dulus məmulatları üzərindəki zoomorf təsvirlər, eləcə 

naxışlar müəyyən semiotik məna daşımış, qədim azərbaycanlıların düşüncəsində 

vəhdətdə olmuşdur. Dulus məmulatının adının çəkilməsi təkcə həmin məmulat haqqında 

informasiya vermir, eləcə də dövrün insanlarının təbiətə və cəmiyyətə münasibətləri 

barədə məlumat verir, müxtəlif assosiasiyalarla müşayiət olunur. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, indiki Türkiyə Respublikası ərazisində dulus 

məmulatlarının hazırlanma üsulu, həmçinin dulus məmulatlarını hazırlayarkən istifadə 

olunan alət adları ilə Azərbaycanda hazırlanan dulus məmulatları uyğun gəlir. Neolit 

dövründən başlayaraq müasir dövrə qədər dulusçuluq bu bölgədə özünün yüksək 

səviyyəsinə çatmışdır [77; 71, s. 659-671; 97, s. 580-585]. Maraqlıdır ki, Anadolu və 

Azərbaycanda dulus məmulatının həm öz adlarında (müqayisə et: küp, bardaq ~ bardak, 

testi və s.), həm də dulus məmulatını hazırlayarkən istifadə olunan maddə və alətlərin 

adlarında (müqayisə et: azərbaycanca gil ~ türkcə kil, azərbaycanca daraq ~ türkcə tarak 

“yaş dulus məmulatına forma vermək üçün istifadə olunan ağac, yaxud dəmir alət”) 

yaxınlıq müşahidə olunur. Bu isə öz növbəsində lap qədim dövrlərdən başlayaraq Kiçik 

Asiya ilə Azərbaycan arasında sıx mədəni əlaqələrin olmasını düşünməyə kifayət qədər 

əsas verir. Peşə-sənət leksikası, o cümlədən də peşə-sənət leksikasının tərkib hissəsi olan 

dulusçuluq leksikası dəyişməyə az meyilli, mühafizəkar leksika olduğundan tarixi 
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leksikaya aid bir çox leksik vahidlər uzun müddət heç bir dəyişikliyə uğramadan 

günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Təkcə Kiçik Asiya deyil, eləcə də türk xalqlarının 

yaşadığı digər bölgələrdə də bu qəbildən olan uyğunluqlar müşahidə olunur.  

 Azərbaycan dilinin Zəngibasar, Naxçıvan və Şahbuz şivələrində “böyük saxsı küp” 

mənasında xum sözü işlənir. Müq. et: Xum üçüz ‹üç yüz› litir su tutur (Naxçıvan); Xuma 

qabaxlarda yağ doldururdux, doşab doldururdux, indi də çaxır qoyurux (Şahbuz) [6, s. 

229]. İ.Bayramov bu sözün Azərbaycan dilinin Dərələyəz, Əştərək, Vedi və Zəngibasar 

şivələrində “böyük saxsı küp” mənasında işləndiyini göstərir [9, s. 193]. Azərbaycan 

dilinin Təbriz şivəsində isə bu söz xumu fonetik tərkibində “saxsı qab” mənasında qeydə 

alınmışdır: Xumu uşağın əlinnən düşib sındı [6, s. 229]. Xum və xumu leksemlərini bir-

birinə yaxınlaşdıran cəhət hər iki sözün dulus məmulatı adı ifadə etməsidir. Xum sözünün 

həcmcə böyük, xumu sözünün isə nisbətən kiçik həcmli əşya anlayışı ifadə etməsi bu 

leksik vahidlərin müqayisəsi üçün çətinlik törətmir. Xum sözü Azərbaycan nağıllarında 

tez-tez işlədilir. Nağıllarda geniş xalq kütləsini təmsil edən kasıb qəhrəman nağılın 

sonunda bir xum dolusu qızıl tapır və bu yolla maddi çətinlikdən xilas olur. Bunu 

nağıllarda müsbət qəhrəmana olan rəğbətlə əlaqələndirmək olar. Belə situasiyada işlənən 

xum sözü, şübhəsiz ki, “iri həcmli saxsı qab” mənasında ola bilər. Çünki müsbət nağıl 

qəhrəmanı yalnız böyük məbləğdə qızıl tapa bilər.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, xum sözü bəzi hallarda mənfi emosional çalara da malik 

olur. Azərbaycan dilində “xumun dibində yatmaq”, “xumun dibində yatan” ifadələri də 

var və canlı xalq danışıq dilində kifayət qədər çox rast gəlinir. Müqayisə et: Həsən xumun 

dibində yatır; Ondan nə gözləmək olar? Xumun dibində yatanın biridir və s. Xum sözünün 

bu şəkildə, yəni mənfi emosional çalarda işlənməsi azərbaycanlıların müsəlman olması 

ilə bağlıdır. Azərbaycanlılar belə küplərdə şərab saxlandığını qonşu xalqlarda - gürcü və 

ermənilərdə görmüşdülər. Hər hansı bir şəxsin içkiyə meyilli olmasına işarə etmək üçün  

də “xumun dibində yatmaq”, “xumun dibində yatan” ifadələrini işlədirdilər. İslamda 

şərabın, ümumən, spirtli içkilərin haram hesab edilməsi bu ifadələrin mənfi emosional 

çalar ifadə etməsinə şərait yaratmışdır. Yuxarıdakı nümunədə də (Xuma qabaxlarda yağ 
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doldururdux, doşab doldururdux, indi də çaxır qoyurux) bunun şahidi oluruq. Bu ifadə 

keçən əsrdə Azərbaycanda islam adətlərinin hansı səviyyədə deqradasiya olunması barədə 

informasiya daşıyır. 

 Xum sözünə azərbaycanlılarla qonşuluqda yaşayan kumukların dilində də rast 

gəlirik. Bu dildə “saxsı kasa” mənasında xuma ~ kuma sözü işlənir. Göründüyü kimi, 

kumuk dilindəki məna Azərbaycan dilinin Təbriz şivəsində işlənən semantika ilə uyğun 

gəlir, digər şivələrdəki mənalardan fərqlənir. E.Abdullayeva təkcə xuma ~ kuma sözünün 

ifadə etdiyi mətbəx əşyası da daxil olmaqla bütövlükdə kumuk mətbəxinin daşınması 

mümkün olan əşyalardan ibarət olduğunu göstərərək, bunun kumukların köçəri həyt 

keçirməsi ilə əlaqədar olmasını söyləyir [15, s. 11]. Məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda 

xum sözünün kumuk dilində “kiçik həcmli saxsı qab” mənasında işlənməsinin səbəbləri 

aydın olur. Kumuk dilindəki başqa bir fakt da xum sözünün belə semantikada işlənməsini 

təsdiq edir. Belə ki, bu dildə “mətbəx əşyası”, “qab-qaşıq” mənasında iki söz istifadə 

olunur. Bunlardan biri savut-saba, digəri isə xadira-xuma sözüdür. İkinci sözün tərkibində 

biz xuma sözü ilə rastlaşırıq ki, bu da həmin sözün “kiçik həcmli saxsı qab” mənasında 

işlənməsini aydın şəkildə göstərir. 

 Azərbaycan dilinin Qarakilsə şivəsində xum sözü həm də “dəstəbaşçısı” mənasında 

qeydə alınmışdır [6, s. 229; 9, s. 193]. Müqayisə et: O vədə İstepa xum gəlip çıxmışdı bıra 

[6, s. 229]. Xum sözünün bu semantikası onun “böyük saxsı küp” mənasından nəşət edə 

bilər. Belə ki, dəstənin başçısı dəstənin böyüyü olduğu kimi, xum da dulus məmulatları 

içərisində ən böyüyüdür. Bu mənada burada analogiya qanununun işə düşdüyünü 

söyləmək olar. Yəni burada metaforik söz yaradıcılığından danışmaq lazım gəlir. 

 Linqvokulturoloji baxımdan çox böyük informasiya daşıyan sözlərdən biri də küp 

sözüdür. “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə bu söz “kürədə bişmiş sarı palçıqdan, 

gildən qayrılan iri saxsı qab” mənasında göstərilir [8, s. 779]. Həmin lüğətdə “kiçik küp” 

mənasında küpçə sözü də qeydə alınmışdır [8, s. 780]. “O qədər küp üstə küpçələr sınıb” 

atalar sözündə də küpçə sözü işlənmişdir. Bundan başqa, dilimizdə “su, yağ və s. tökülən 

müxtəlif ölçülü saxsı qab” mənasında küpə sözünə də rast gəlirik [8, s. 780]. Bu sözün 
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əsasında “küpçə, kiçik küpə” mənasında küpəcik sözü yaranır [8, s. 780]. Küp və küpə 

sözlərinin semantik tutumunda müəyyən fərqlilik müşahidə olunur. Belə ki, küp sözü iri, 

böyük həcmli saxsı qabların adı kimi, küpə sözü isə nisbətən kiçik həcmli qabların adı 

kimi istifadə olunur. Dilimizdə işlənən küpə salmaq, küpə qoymaq ifadələri də bunu aydın 

şəkildə göstərir. Məlumdur ki, soyuq dəymiş adamı sağaltmaq üçün onun kürəyinə küp 

deyil, küpə qoyulur, salınır. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, türk dillərinin yazılı abidələrində də bu sözə rast gəlirik. 

Məsələn, Seyid Əhməd Cəmaləddin ibn-Mühənnanın “Hilyətül insan və həlbətül-lisan” 

əsərində “küp, saxsıdan hazırlanmış qab” mənasında küp, “küp hazırlayan usta” 

mənasında isə küpçü sözü qeydə alınmışdır [58, s. 105]. Xarəzm qıpçaqcasını xarakterizə 

edən abidələrdə küp sözü küb və küp fonetik variantlarında özünü göstərir. Bundan başqa, 

Xarəzm qıpçaqcasında “kiçik küp” mənasında küpçük sözü də qeydə alınmışdır [104, s. 

166, s. 169].  

 Küp sözünün yaratdığı ilkin assosiasiyalardan biri “spirtli içki” anlayışıdır. Daim 

sərxoş halda olan adam haqqında deyilən “küp dibində yatan”, yaxud “küp dibində yatır” 

ifadələri bu assosiasiyanın nəticəsi kimi meydana çıxmışdır (“xumun dibində yatan” 

ifadəsi ilə müqayisə et). “Həddindən artıq spirtli içki (şərab) içmək” mənasında işlənən 

küpünə girmək ifadəsi də bu əsasda əmələ gəlmişdir.  

 Küp sözünün yaratdığı assosiasiyalardan biri də “qarınqululuq” semantikasıdır. 

Güman etmək olar ki, bu semantikanın yaranmasında sözügedən dulus məmulatının 

həcmi xüsusi rol oynamışdır. Azərbaycan dilində “acgözlüklə yemək, aşırmaq, tıxmaq, 

ötürmək” mənasında küpəmək leksik vahidi müşahidə olunur [8, s. 780]. Həmin söz 

metaforik adlandırma nəticəsində meydana çıxmışdır. Yəni insanın qarnı küpə 

bənzədilmişdir. Burada insanın acgözlüklə qarnını doldurması ilə küpün ərzaq məhsulları 

ilə doldurulması müqayisə edilmişdir. 

 Küp sözünün yaratdığı assosiasiyalardan biri də başqa dünya ilə əlaqədir. Məlum 

olduğu kimi, Azərbaycanda qədim dövrlərdə ölmüş insanların küp qəbirlərdə basdırılması 

adəti olmuşdur və müasir dövrdə arxeoloji qazıntılar zamanı bu qəbildən olan qəbirlər üzə 
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çıxır. Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, küp qəbirlərdə dəfn adəti bizim eranın VII əsrinə 

qədər davam etmişdir. Güman etmək olar ki, Azərbaycanda islam dininin yayılması bu 

dəfn adətinin aradan çıxmasının əsas səbəbi olmuşdur. A.Ş.Orucov bu münasibətlə yazır: 

“Maraqlı abidələrdən biri də 1964-cü ildə tədqiq olunan indiki Şamaxı şəhərindən 25 km 

cənubda olan Şərgah adlı qəbiristanlıqdır. Azərbaycanda küp qəbirlər mədəniyyətinin son 

mərhələsini tədqiq etmək və habelə onun dövrünün müəyyənləşdirilməsi üçün bu qəbirlər 

son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir.Son dövrü eramızın VII əsrinə aid edilən bu 

qəbirlərdən metal məmulatı, bəzək nümunəri, möhür, şüşə, Sasani hökmdarlarına aid 

edilən pullarla yanaşı, ilk orta əsr Albaniyasında dulusçuluq sənətinin bir çox 

xüsusiyyətlərini özündə təcəssüm etdirmiş gil qablar da tapılmışdır” [54, s. 9]. Ola bilsin 

ki, ölülərin küp qablarda dəfn olunması küp sözünün belə bir assosiasiya yaratmasına 

səbəb olmuşdur. Azərbaycan nağıllarında tez-tez rast gəlinən küpəgirən qarı obrazı da 

mifik görüşlərdə başqa dünyanın adamı hesab olunur. Çünki bu mifik obraz hiylə, biclik, 

fırıldaq, ara vurmaq kimi işlərlə məşğul olur, insanlara pislik edir. Qarının küpə girməsi 

onun başqa dünya ilə əlaqəsini göstərir. Türk folkloru və mifologiyasında qarı obrazından 

(o cümlədən küpəgirən qarı obrazından) bəhs edən C.Bəydili qarı obrazlarını ümumi mifik 

ana obrazları ilə müqayisə edərək yazır ki, “bu obraz ölüm gətirən dağıdıcı başlanğıcla 

da əlaqələndirilmişdir ki, mifoloji kompleksdən gələn obraza belə bir baxış da onun 

simvolikasını açmağa imkan vermir” [13, s. 217]. 

 Qazan sözünü də bu qəbildən olan sözlərə aid eləmək olar. Müasir Azərbaycan 

dilində bu söz “içində xörək bişirmək, su qaynatmaq və s. üçün böyük girdə metal qab” 

mənasında işlənir [9, s.86]. Məsələ ondadır ki, gildən hazırlanmış qazanlar çölmə sözü ilə 

ifadə olunur. Qazanın dəmirdən, yaxud misdən hazırlandığını bildirmək üçün “mis qazan” 

birləşməsi işlədilir. Bu fakta əsaslanaraq belə bir mülahizə irəli sürmək olar ki, ilkin 

dövrdə qazanlar gildən hazırlanmış, daha sonralar isə məişətdə mis qazanlardan istifadə 

olunmağa başlanmışdır. Dəmir qazanların məişətə yol açması isə daha sonrakı dövrlərlə 

əlaqədardır. Qaraçay-balkar dilinin məişət leksikasını tədqiq edən İ.M.Otarov yazır ki, 

“XIX əsrin sonlarına qədər qaraçay-balkarlar Gürcüstandan gətirilən, yaxud 
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Dağıstandan mövsümi iş üçün gəlmiş lakların düzəltdiyi mis qazanlardan istifadə 

edirdilər. Bu dövrdən sonra Rusiyada hazırlanmış çuğun qazanlar mis qazanları qaraçay-

balkarların məişətindən çıxardı” [144, s. 65]. Qazan sözü türk yazılı abidələrinin dilində 

XIII əsrdə qeydə alınsa da, həmin sözün türk dillərində daha qədimdən işləndiyini 

söyləmək olar. Çünki kiçik fonetik fərqlər nəzərə alınmazsa, qazan sözü bütün türk 

dillərində uyğun mənada işlənir. Müqayisə et: tatar, başqırd, noqay, qaraqalpaq, qazax 

dillərində kazan, xakas dilində xazan, özbək dilində kozan, türkmən dilində qazan və s. 

Uyğur dilində, eləcə də Azərbaycan dilinin xalac şivəsində bu söz “qazan” mənası ilə 

yanaşı “bardaq”, “güvəc” mənalarında da özünü göstərir [174, s. 187]. Türkologiyada 

xalac şivəsinin bir çox arxaik xüsusiyyətləri qoruyub saxladığı barədəki mülahizəni 

nəzərə alsaq, bu şivədə qazan sözünün “bardaq”, “güvəc” mənasını arxaik xüsusiyyət kimi 

qiymətləndirə bilərik. Bunu digər bir fakt da təsdiq etmiş olur. Belə ki, tədqiqatçılar bu 

sözün mənşəyini qazmaq feli ilə əlaqələndirirlər [174, s. 188]. Bu isə öz növbəsində qazan 

sözünün ilk dövrlərdə gil, torpaq ilə əlaqəsinin olduğunu göstərir.  

 Qazandan bir məişət əşyası kimi azərbaycanlıların gündəlik həyatında geniş şəkildə 

istifadə olunmuşdur. Bunu qazan sözünün iştirakı ilə yaranan frazeoloji birləşmələr də bir 

daha göstərir. Məsələn, “qazanda xörək bişirmək” mənasında işlədilən qazan asmaq 

frazeoloji vahidini buna nümunə göstərmək olar. Bu ifadəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 

qədim azərbaycanlılar xörək bişirərkən qazanı ocağın üstündən asarmışlar. Xörəyin bu 

üsulla bişirilməsi daha çox köçəri-tərəkəmə həyat tərzi keçirən xalqlarda müşahidə olunur. 

Deməli, azərbaycanlıların qədim əcdadları da köçəri-tərəkəmə həyat tərzi keçirmişlər. 

Başqa bir nümunəyə, qazan qaynatmaq ifadəsinə fikir verək. Azərbaycan dilində bu ifadə 

“iş düzəltmək, təşəbbüs etmək, hazırlıq görmək, zəmin hazırlamaq” mənasında işlənir [9, 

s.86]. Bu ifadəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, qədim zamanlarda hər hansı bir işə 

başlamazdan əvvəl qohum-əqraba, ağsaqqallar evə dəvət olunur, onların fikri soruşulur, 

sonra isə işə başlayırdılar. Evə dəvət olunanlara isə qonaqlıq verilərdi. Yəni hər hansı bir 

şəxs bir işə başlamaq istəsə, qazan qaynadırdı. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 

qəhrəmanları da məhz belə edirlər. Qardaşının intiqamını almaq üçün Basatın Təpəgözün 
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üstünə getməsini ozan belə təsvir edir: “Oğuz bəgləri dərildi. Yemələr-içmələr oldı. Basat 

aydır: “Bəglər qardaşım uğrına Dəpəgöz ilə buluşuram. Nə buyurursız?” – dedi” [43, s. 

100]. Başqa bir misal. Dastanda Alp Aruzun Qazana qarşı çıxmağı  belə verilir: “Aruz 

ğayət səxt oldı. Taş Oğuz bəglərinə adam saldı. “Əmən gəlsün, Alp Rüstəm gəlsün, 

Dönəbilməz Dölək Uran gəlsün, gerü qalan bəglər həb gəlsün!” –dedi”. 

 Taş Oğuz bəgləri həb yığnaq oldı. Ala bargah otaqların düzə dikdi. Atdan ayğırdan, 

dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı. Taş Oğuz bəglərinə ağırlıq edüb toyladı. Aydır: 

“Bəglər, mən sizi niyə qağırdım, bilürmisiz?” [43, s. 124]. Deməli, qazan qaynatmaq 

frazeoloji vahidi azərbaycanlıların qədim adətlərini özündə yaşadan obrazlı ifadələrdən 

biridir. 

 Təkcə azərbaycanlılar arasında deyil, eləcə də qohum türk xalqlarından olan 

kumuklar arasında da qazanla bağlı frazeoloji birləşmələr geniş istifadə dairəsinə 

malikdir. Məsələn, Kazannı başı açık busa da, itqe de namus qerek “Qazanın ağzı 

açıqdırsa da, itdə də gərək namus (olsun)” [15, s. 10]. Bu məsəl azərbaycanlılar arasında 

müəyyən qədər dəyişilmiş şəkildə işlədilir: Məscidin qapısı açıqdır, itdə də bir həya 

gərək. Fikrimizcə, kumuk dilindəki variant öz prototipinə daha çox yaxındır. Azərbaycan 

dilindəki variant islam dininin qəbulundan sonrakı dövrə təsadüf edir. Başqa bir nümunə: 

Kazandan çolpu çakı da çıkmay “Çömçə qazandan çıxmayan kimi (evdən) çıxmır” [111, 

s. 10]. 

 Dulusçuluq leksikasında maraqlı informasiya daşıyan leksik vahidlərdən biri çini 

sözüdür. Bu söz Azərbaycan dilində “müxtəlif məmulat istehsal etmək üçün istifadə 

olunan əla gildən hazırlanmış süni material kütlə, həmin kütlədən hazırlanmış” mənasında 

işlənir. Çini sözünün Çin coğrafi adından əmələ gəlməsi hamı tərəfindən birmənalıı 

şəkildə qəbul edilir. Əslində bu söz əvvəllər sülalə adı olmuş, daha sonra coğrafi ada 

çevrilmişdir. Tarixçilər bu adda sülalənin Çində eradan əvvəl 256-206-cı illərdə 

hakimiyyətdə olması barədə məlumat verirlər [81, s. 77-83]. Məlumdur ki, Çin tarixən 

yüksək keyfiyyətli dulus məmulatları ilə məşhurdur. Məhz buna görə də çini sözü ilə hər 

növ dulus məmulatı deyil, yalnız yüksək keyfiyyətli dulus məmulatını adlandırırlar. Bu 
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mənada çini sözü saxsı sözü ilə oppozisiya təşkil edir. Çünki saxsı sözü gildən hazırlanmış 

hər növ məmulatı ifadə edir [10, s. 20]. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, çini sözündən 

fərqli olaraq saxsı sözü türk mənşəlidir. Bu sözə sağsığ fonetik formasında İbn-mühənna 

lüğətində rast gəlirik [58, s. 125]. Həmin lüğətdə qeydə alınmış sağsığçı “saxsıdan qab, 

ya başqa şey hazırlayan usta” sözünün kökü də məhz “saxsı” mənasındakı sağsığ sözüdür 

[58, s. 125].  

 Bura qədər söylədiklərimizi ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

dulusçuluq leksikasının linqvokulturoloji baxımdan araşdırılması bu sahədəki bir sıra 

problemlərin müəyyənləşdirilməsi və həlli üçün geniş imkanlar açır. Çünki söz səs və 

mənanın quru, sxematik birləşməsi deyil. Sözün mənası insan beynində bir sıra 

assosiasiyalar yaradır ki, sözün semantikası məhz bu kontekstdə özünü tam şəkildə 

göstərə bilir. Dulusçuluq leksikasına aid ayrı-ayrı vahidlər qədim azərbaycanlıların həyat 

tərzi, adət-ənənələri, həyat yaşantıları və həyatdan gözləntiləri barədə çox vacib 

informasiya daşıyıcısı hesab oluna bilər. 

 

 

 

 



 

 

44 

 

II FƏSİL 

AZƏRBAYCAN DİLİ DULUSÇULUQ LEKSİKASININ STRUKTUR  

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ZƏNGİNLƏŞMƏSİ YOLLARI 

 2.1. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında sadə sözlər 

 Azərbaycan dilində sözün fonetik quruluşu uzun sürən tarixi inkişafın məhsuludur 

və bir sıra özünəməxsus cəhətləri ilə digər dillərin sözlərindən fərqlənir. Bu cəhət 

dulusçuluq leksikasına aid olan leksik vahidlər üçün də keçərlidir. Əlbəttə, dilimizdə 

başqa dillərdən alınma sözlər də var və həmin sözlər Azərbaycan dilinin qayda-

qanunlarının təsiri altında dilimizin sözlərinə uyğunlaşsalar da, özlərini əsil Azərbaycan 

mənşəli söz kimi aparsalar da, bir çox hallarda yad dildən gəlmə olduqlarını hiss etdirirlər.  

Sözün fonetik quruluşu onun morfoloji quruluşu ilə eyni deyil. Bu məsələyə 

münasibət bildirən Y.M.Seyidov yazır ki, “sözün fonetik quruluşu ilə morfoloji quruluşu, 

sözün fonetik tərkibi ilə morfoloji tərkibi ayrı-ayrı şeylərdir və bunlar dilçiliyin bir-

birindən fərqli müstəqil problemləridir. Lakin onların əlaqələrini, kəsişdiyi nöqtələri də 

inkar etmək olmaz. Bunlardan birinin izahında o birindən istifadə etmədən tam 

müəyyənlik əldə etmək çətindir. Ona görə də Azərbaycan türk sözünün morfoloji 

quruluşundan bəhs edəndə sözün fonetik xüsusiyyətlərinə müraciət etmək lazım gəlir” 

[59, s. 29]. Türk dilçisi M.Ergin də uyğun fikri söyləyir: “Sözlərin quruluşunu səs və 

forma olmaq üzrə iki baxımdan araşdırmaq olar. Çünki sözlərin bir səs quruluşu, bir də 

şəkil quruluşu var” [84, s. 97]. Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan dilinin dulusçuluq 

leksikasına aid leksik vahidlərin struktur təhlili zamanı həmin sözlərin həm morfoloji, 

həm də fonetik baxımdan üzvlənməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. 

Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının araşdırılması göstərir ki, bu leksikada 

sadə quruluşa malik leksik vahidlər düzəltmə və mürəkkəb quruluşa malik leksik 

vahidlərdən çoxdur. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, sadə quruluşa malik dulusçuluq 

sözləri bu leksikanın ayrı-ayrı tematik qruplarını əhatə edə bilir. Müqayisə et: sulakan 
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“gildən qab düzəldən adam” (dulusçuluqla bağlı peşə və sənət adları ifadə edən leksik 

vahidlər qrupu); çarx “dulus məmulatı hazırlamaq üçün dulusçuların istifadə etdikləri, oz 

oxu ətrafında fırlanan dairədən ibarət, əl və yaxud ayaqla işlədilən qurğu”,  daban “dulus 

çarxında oxun keçdiyi yer”, ətək “dulus çarxının aşağıdakı lövhəsi”, lok “dulus kürəsində 

istinin nizamlanması üçün yanacağı qarışdırmağa xidmət edən 4-5 m uzunluğunda ağac 

şüvül” (dulusçuluqda istifadə olunan əmək alətlərinin və onların hissələrinin adlarını 

bildirən leksik vahidlər qrupu); həş “gil maddəsi ayrıca, yaxud qumla birlikdə əl ilə 

yoğrularkən gil maddəsinin kənar qatışıqlardan təmizlənməsi”, nasxım “gil maddəsi 

ayrıca, yaxud qumla birlikdə əl ilə yoğrularkən gil maddəsinin kənar qatışıqlardan 

təmizlənməsi” (dulus məmulatlarının hazırlanması ilə bağlı müxtəlif proseslərin adlarını 

ifadə edən leksik vahidlər qrupu); list “gil qabın formalaşması başa çatdıqda, hamarlama 

prosesində yaş qabın üzərindən yığılan gil maddəsi”, pəstayı “dulus məmulatı düzəltmək 

üçün hazır olan (yetişmiş) gil maddəsi”, ulam “gil palçığının uzunsov formada kündə üçün 

hazırlanmış parçası” (dulusçuluqda istifadə olunan material və maddələrin adını ifadə 

edən leksik vahidlər qrupu); dəm “dulusların gil qabları qurutmaq üçün istifadə etdikləri 

açıq soba”, tup “dulusların gil qabları bişirmək üçün istifadə etdikləri örtülü soba”, zuldan 

“odluq və ağızlıqdan ibarət dulus kürəsi tipi” (gil qabların bişirilməsində istifadə olunan 

xüsusi qurğu və təsisatların adlarını ifadə edən leksik vahidlər qrupu) və s.  

Dulusçuluq leksikasındakı sadə quruluşa malik sözlər sözün tərkibindəki hecaların 

sayı baxımından bir, iki və üç hecalıdır. Daha artıq hecaya malik dulusçuluq sözləri olsa 

da, həmin sözlər ya düzəltmə, ya da mürəkkəb quruluşa malikdir. Bu cəhət dulusçuluq 

leksikasının xüsusiyyətlərinə uyğun gəlir. Maddi mədəniyyət leksikasının tərkib hissəsi 

olan dulusçuluq leksikası mühafizəkar leksikadır və bir çox qədim xüsusiyyətlər bu 

leksikada mühafizə olunur. Azərbaycan dilində sadə quruluşa malik ipəkçilik leksikasını 

araşdıran V.Fərzəliyeva bu leksikaya aid sözlərin, yəni sadə quruluşlu ipəkçilik sözlərinin 

də, əsasən, bir, iki və üç hecadan ibarət olduğunu göstərir [31, s. 34].  

Türkologiyada geniş yayılmış fikrə görə, türk dillərində, o cümlədən də Azərbaycan 

dilində sözün quruluşu hər şeydən əvvəl kök morfemin təkhecalı və üçsəsli olması ilə 
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xarakterizə olunur. Məsələn, N.A.Baskakov yazır ki, “türk dillərində sözlərin böyük qismi 

qapalı hecadan ibarətdir və CVC quruluşuna malikdir” [117, s. 175]. Kökün bu quruluşu 

türk dilləri üçün daha xarakterik hesab olunur [171, s. 1174-1175]. Əlbəttə, türkoloji 

ədəbiyyatda digər quruluşa malik köklərin (V, CV, VCC, CVCC) olması da qeyd olunur. 

Məsələn, Q.İ.Ramstedt [150, s. 29] və V.Kotviç bu fikirdədir ki, “türk dillərindəki CVC 

quruluşlu sözlər V və CV tərkibli sözlərdən əmələ gəlmişdir” [135, s. 30]. Sözdüzəldici 

və sözdəyişdirici şəkilçilərlə kökün mürəkkəbləşməsi prosesi müxtəlif mənalı 

morfemlərin bir-biri ilə birləşməsi və onların fonetik baxımdan reduksiyası, köklərdən 

müəyyən fonemlərin düşməsi və digər təzahürlərlə müşayiət olunur [92, s. 1535-1557]. 

Son illərdə türk dillərindəki heca strukturları koqnitiv aspektdə də araşdırmaya cəlb olunur 

və maraqlı nəticələr əldə edilir [124; 136, s. 70-174]. Bütün bunları nəzərə alaraq 

dulusçuluq leksikasındakı sadə sözləri tərkibindəki hecaların sayına görə aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

1. Bir hecalı sadə dulusçuluq sözləri; 

2. İki hecalı sadə dulusçuluq sözləri; 

3. Üç hecalı sadə dulusçuluq sözləri; 

4. Dörd hecalı sadə dulusçuluq sözləri. 

I. Bir hecalı sadə dulusçuluq sözləri.  

Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bir hecadan ibarət dulusçuluq sözləri 

azdır və həmin sözlər sözün səs tərkibi baxımından fərqli quruluşlara malikdir:  

a) VC quruluşuna malik bir hecalı sadə sözlər: ox “dulus çarxının aşağı və yuxarı 

hissələrini bir-biri ilə birləşdirən hissə”, iy “dulus məmulatında deşik açmaq üçün hər iki 

tərəfi iti olan taxta alət”. Göründüyü kimi, dulusçuluq leksikasında VC quruluşuna malik 

iki sadə söz var və hər iki söz dulusçuluqda istifadə olunan əmək alətlərinin adını bildirir. 

F.R.Zeynalov bu münasibətlə yazır ki, “xalis türk mənşəli kök sözlər üç fonemdən - 

samit+sait+samit səslər kompleksindən ibarət olub. Kök sözlərin iki fonemdən 

(sait+samit) olması fikri də müdafiə olunur. Ən qədim abidələrimizdə biz bunu görmürük. 

Belə ki, Orxon-Yenisey abidələrində iki fonemli sözlər çox azdır (ehtimal ki, burada da 
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səs düşümü hadisəsi baş vermişdir). İndi türk dillərində özünü göstərən bir (o) və iki (it, 

ot, ol, et, ət) fonemdən ibarət olan kök sözlərdə samitlərin düşməsi dil tarixi faktları ilə 

asanlıqla sübut oluna bilir” [63, s. 43-44]. Buradan aydın olur ki, F.R.Zeynalov VC 

quruluşuna malik sadə sözlərin CVC quruluşundan törəmə olması fikrini müdafiə edir. 

b) CVC quruluşuna malik bir hecalı sadə sözlər: bad “təndir düzəldərkən istifadə 

olunan dulusçuluq üsulu”, bel “dulus gili çıxarmaq üçün sağ və ya sol yanında ayaqla 

basmaq üçün çıxıntısı olan uzun saplı qazma aləti”, dəm “dulusların gil qabları qurutmaq 

üçün istifadə etdikləri açıq soba”, dib “dulusun düzəltdiyi təndirin aşağı qatları”, gön 

“dulus qadınların üzərində gil yumşaltdığı dəri məmulatı”, göz “gil calaqlarını 

birləşdirmək üçün onların üzərində açılan şırım”, həş “gil maddəsi ayrıca, yaxud qumla 

birlikdə əl ilə yoğrularkən gil maddəsinin kənar qatışıqlardan təmizlənməsi”, xul 

“dulusçuluqda gil maddəsini kündələmək üçün istifadə olunan kündə taxtası”, xum 

“böyük saxsı küp”, küp “yağ, qovurma və s. saxlamaq üçün iri saxsı qab”, qum “dulus 

məmulatı hazırlanan gil maddəsinə qatılan dənəvər çay qumu”, lil “gil məhlulu 

hazırlanarkən yerə səpilən çay lili”, lok “dulus kürəsində istinin nizamlanması üçün 

yanacağı qarışdırmağa xidmət edən 4-5 m uzunluğunda ağac şüvül”, sər “dulus 

məmulatının birbaşa (hissələrə ayırmadan) düzəldilməsi prosesi”, şir “saxsı qabların 

üzərinə çəkilən şüşəyə oxşar parlaq ərinti”, ), tin “böyük bardaq”, tip “bardaqdan böyük 

su qabı”, tup “dulusların gil qabları bişirmək üçün istifadə etdikləri örtülü soba”, zir 

“nəlbəki”. 

H.Əsgərov qeyd edir ki, “digər quruluşlu təkhecalı sözlərlə müqayisədə CVC 

quruluşuna malik sözlər peşə-sənət leksikasında üstünlük təşkil edir” [29, s. 226]. Bu 

cəhət dulusçuluq leksikasında da müşahidə olunur. Belə ki, Azərbaycan dilinin dulusçuluq 

leksikasında bir hecalı sadə sözlərin sayı 25-dir ki, bunlardan da 19-u CVC quruluşuna 

malikdir. 

c) CVCC quruluşuna malik bir hecalı sadə sözlər: çarx “dulus məmulatı hazırlamaq 

üçün dulusçuların istifadə etdikləri, oz oxu ətrafında fırlanan dairədən ibarət, əl və yaxud 

ayaqla işlədilən qurğu”, list “gil qabın formalaşması başa çatdıqda, hamarlama prosesində 
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yaş qabın üzərindən yığılan gil maddəsi”, petr “gil qablara forma vermək üçün dulusun 

istifadə etdiyi taxta bıçaq”, pinc “sınıq saxsı, çini və ya şüşə qabları yapışdırmaq üçün 

yumurta ağı, söndürülmüş əhəng və pambıqdan hazırlanan yapışqan”. 

Qeyd eləmək lazımdır ki, dulusçuluq leksikasında CVCC quruluşuna malik sözlər 

sayca azdır. Türk dillərində, o cümlədən də Azərbaycan dilində belə quruluşlu sözlər azlıq 

təşkil edir və bu quruluşa malik sözlərin çoxu yad dillərdən alınmadır. Dulusçuluq 

leksikasında da bu quruluşa malik sözlər (çarx, list, petr, pinc) alınma söz təsiri bağışlayır. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, türkologiyada bu qəbildən olan türk mənşəli sözlər mənşə 

baxımından törəmə söz hesab olunurlar. Məsələn, V.Aslanov yazır ki, “pratürkdə iki və 

çoxhecalı sözlər, eləcə də sonu iki samitin yanaşı işlənməsi ilə qurulan təkhecalı sözlər 

olmamışdır” [113, s. 62-63]. Ural-Volqaboyu bölgəsindəki qıpçaq dillərində tək hecalı 

söz köklərini tədqiq edən A.Q.Şayxulov da uyğun fikri söyləyir [170, s. 18]. Deməli, 

pratürkün süqutundan sonra ilkin köklərin çeşidli vasitələrlə mürəkkəbləşməsinin nəticəsi 

kimi CVCC quruluşlu sözlər dildə görünməyə başlamışdır. Güman etmək olar ki, CVCC 

quruluşlu sözlərin yaranmasında yad dillərin də müəyyən rolu olmuşdur. 

II. İki hecalı sadə dulusçuluq sözləri. 

İki hecalı dulusçuluq sözləri sadə quruluşlu dulusçuluq söslərinin böyük bir qismini 

əhatə edir. P.Y.Beloqlazova görə, “türk dillərində ikihecalı sadə sözlər bir hecalı sadə 

sözlərin mürəkkəbləşməsi nəticəsində meydana çıxmışdır və buna görə də belə struktura 

malik olan sözləri qədim hesab etmək olmaz” [118, s. 11]. Tatar dilinin materiallarını 

digər türk dilləri ilə müqayisədə nəzərdən keçirən V.R.Qafarova da bu gün sadə söz kimi 

qəbul edilən iki hecalı sözlərin tarixən düzəltmə quruluşlu olduğunu, daha sonralar daxili 

formasını itirərək sadə sözə çevrildiyini göstərir [125, s. 66-69].  

Qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında CVCV, 

CVCVC, CVCCV və CVCCVC quruluşuna malik sözlər daha çox işlənir. Belə ki, sadə 

quruluşa malik 120 dulusçuluq sözündən 110-u bu quruluşdadır. Digər quruluşlarda 

(VCVC, CVCVCC, CVVC və s.) olan dulusçuluq sözlərinə az rast gəlinir.   
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Tərkibindəki səslərin sayına və işlənmə intensivliyinə görə iki hecalı dulusçuluq 

sözlərini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

a) VCVC quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: ağız “dulus kürəsini doldurmaq 

və boşaltmaq üçün kürədə olan deşik”, ayaq “saxsı piyalə”, ətək “dulus çarxının aşağıdakı 

lövhəsi”, ulam “gil palçığının uzunsov formada kündə üçün hazırlanmış parçası”. Sait 

səslərlə başlayan bu tip sözlər türk dillərində, o cümlədən də Azərbaycan dilində daha az 

işlənir. Bunu nəzərə alan A.Axundov bu münasibətlə yazır ki, “tarixi materiallar qapalı 

hecalar kimi, örtülü hecaların dilimizin qədim dövrü üçün səciyyəvi olduğunu aydın 

surətdə göstərməkdədir. Bu gün örtüsüz olan hecaların bir çoxu köhnə Azərbaycan dilində 

örtülü olmuşdur” [3, s. 273]. Deməli, VCVC quruluşuna malik belə sözlər Azərbaycan 

dilinin sonrakı inkişafı zamanı meydana çıxmışdır. Dulusçuluq leksikasına aid sözlər də 

A.Axundovun bu mülahizəsini təsdiq edir. Belə ki, dulusçuluq leksikasında bu fonetik 

tipdə yalnız dörd sözə rast gəlirik. 

b) VCCV quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: irqə “sac düzəltmək və təndir 

qoymaq üçün hazırlanmış palçığa qatılan saxsı ovuntusu”, orto “saxsı qab”. Bu quruluşa 

malik sözlər də Azərbaycan dilində, o cümlədən də bu dilin dulusçuluq leksikasında çox 

az işlənir. Azərbaycan dili üçün, o cümlədən Azərbaycan dili ilə qohum olan digər türk 

dilləri üçün örtülü və qapalı hecalar daha çox xarakterikdir. Məhz buna görə də 

Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında VCCV quruluşlu sözlər az işlənir. 

c)  CVCV quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: baca “dulus kürəsində istiliyi 

tənzimləmək üçün deşik”, badi “saxsı nimçə”, buta “içində qızıl, gümüş əritmək üçün 

odadavamlı materialdan (gildən) qayrılmış qab”, çini “nəlbəki”, dobı ~ dobu ~ dopı 

“küpəoxşar balaca saxsı qab”, kasa “çini, büllur, saxsı və ya metaldan qayrılmış ağzıgen 

qab”, köbə “təndirin ağız hissəsi”, kuzə “darboğazlı, aşağısı enli, qulplu saxsı su qabı; 

balaca səhəng, bardaq”, küpə “50 litrə qədər maye tutan və turşu saxlamaq üçün istifadə 

edilən saxsı qab”, kürə “dulusların gil qabları bişirmək üçün istifadə etdikləri örtülü soba”, 

qıra “dulus kürəsini qalamaq üçün istifadə edilən ucu qarmaqlı uzun alət”,  qola “bardaq”, 

lenə “dulus məmulatının boğazını uzatmaq üçün dulusun istifadə etdiyi qamış parçası”, 
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piyə “təndir düzəldərkən istifadə olunan dulusçuluq üsulu”, şirə “dulusçuluqda istifadə 

olunan xüsusi gil növü və ondan hazırlanmış məhlul”, tikə “dulus məmulatı hazırlamaq 

üçün yetişməyə qoyulmuş gil maddəsi”, topu “kiçik qazan”, zirə ~ ziri “nəlbəki”, zola 

“dulus kürəsində istinin nizamlanması üçün yanacağı qarışdırmağa xidmət edən 4-5 m 

uzunluğunda ağac şüvül”. Dulusçuluq leksikasında örtülü heca tipi geniş yayılsa da, açıq 

heca tipi az müşahidə olunur. Buna görə də örtülü və açıq hecaların birləşməsi nəticəsində 

yaranan sözlər o qədər də çox işlənmir. 

ç) CVVC quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: küən “dulus kürəsində istini 

nizamlamaq üçün alət”. Belə quruluşa malik sözlər Azərbaycan dili üçün xarakterik deyil. 

Çünkü Azərbaycan dilinin, eləcə digər qohum türk dillərinin fonetaktikası iki saitin yanaşı 

işlənməsinə yol vermir. M.Hengirmen bu münasibətlə yazır ki, “türkcə sözlərdə iki sait 

yan-yana gəlməz. İki saitin yan-yana gəldiyi sözlər yad dillərdən türkcəyə keçmiş 

sözlərdir” [91, s. 77]. T.Banquoğluna görə, “türk dili sait səsləri yan-yana gətirməkdən 

xoşlanmaz” [69, s. 72]. Bu cəhət D.Aksan tərəfindən də qeyd olunur [66, s. 272-273]. 

Doğrudan da, Azərbaycan dilindəki maaş, ailə, səadət, vaiz kimi sözlər başqa dillərdən 

alınmadır. M.Qıpçaq bu münasibətlə yazır: “Türk dillərində saitlərin uzun və qısalığı heca 

bölünməsinə təsir göstərə bilmir. Başqa sözlə, uzun saitlərlə formalaşan hecaların 

xüsusiyyəti ilə qısa saitlərlə formalaşan hecaların xüsusiyyəti uyğun gəlir. Türk dillərində 

tək-tək istisnalar şəklində alınma sözlərdə rast gəlinən xiatus təzahürü zamanı xiatusu 

əmələ gətirən saitlər, bir qayda olaraq, başqa-başqa hecalar kimi üzvlənir” [44, s. 24]. 

Dulusçuluq leksikasında CVVC quruluşuna malik bir söz - küən sözü qeydə alınıb. 

Ola bilsin ki, bu söz küvən › küyən › küən inkişaf xətti ilə indiki formasına düşmüşdür.  

d) CVCVC quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: bıçaq “dulus məmulatına forma 

verərkən dulusun istifadə etdiyi taxta bıçaq”, boğaz “gil qabların yuxarı hissəsi”, bulud 

“böyük boşqab, uzunsov və ya girdə, dayaz iri boşqab”, çanax “saxsı kasa”, çıraq “gildən 

hazırlanan işıqlandırıcı cihaz”, çikol “gil qablara forma vermək üçün dulusun istifadə 

etdiyi taxta bıçaq”, daban “dulus çarxında oxun keçdiyi yer”, dulus “saxsı qab qayıran 

usta”, daxıl “suyun sərnicə daxil olması üçün saxsıdan düzəldilmiş yer”, daraq “1. gil 
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qablara forma vermək üçün dulusun istifadə etdiyi trapesiya şəkilli taxta bıçaq; 2. dulus 

məmulatına naxış vurmaq üçün istifadə olunan taxta alət”, dodaq “uzunboğaz qabların üst 

tərəfi”, düyün “yayda quruma nəticəsində payız gilində əmələ gələn quru gil parçası”, 

farış “səhəng”, faşir “dəstəmaz almaq üçün aftafa-ləyən”, goduş ~ qoduş “balaca saxsı 

qab”, güdil “səhəng”, güyüm “içərisi ilə su aparmaq üçün qısa saxsı truba”, qalaq “təndir 

düzəldərkən alt sırada qurulmuş gilin səthinin düzəldilməsi üçün istifadə olunan ağac 

alət”, qədəx′ “saxsı küpə”, qələm “gil qablara forma vermək üçün dulusun istifadə etdiyi 

taxta bıçaq”, qəlib “dulus çarxı”, qəzil “çatlamaması üçün gil palçığına vurulan keçi tükü”, 

lülək “təndir düzəldərkən istifadə olunan dulusçuluq üsulu”, naxış “dulus məmulatında 

naxış açmaq üçün istifadə olunan taxta alət”, mədən “dulusçuluq məmulatı hazırlamaq 

üçün lazım olan gil maddəsinin çox olduğu yer”, pusus “gildən hazırlanmış çıraq”, sağan 

“iri dərin boşqab”, saman “gil maddəsini bərkitmək üçün istifadə edilən saman parçaları”, 

satıl “dulus məmulatında naxış açmaq üçün istifadə olunan alət”, sehin “saxsı qab”, tevin 

“boşqab”, səyən “çini qab”, yaşar “balaca boşqab”. İki hecalı dulusçuluq sözlərinin bu 

struktur tipi ən çox işlənən tiplərdən biridir. Belə ki, bu struktur tipdə olan 30-dan artıq 

söz var. 

e) VCCVC quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: ərsin  “kündə taxtasını gil 

maddəsinin qalıqlarından təmizləmək üçün istifadə olunan taxta, yaxud dəmir alət”. 

 VCCVC tipli sözlərin dulusçuluq leksikasında yalnız bir sözlə təmsil olunmasını 

örtüsüz hecaların Azərbaycan dilində az işlənməsi faktı ilə izah etmək olar. Qeyd edək ki, 

təkcə dulusçuluq leksikasında deyil, eləcə də maddi mədəniyyət leksikasının digər tematik 

qruplarında da bu struktur tipə aid leksik vahidlər kifayət qədər az işlənir.  

ə) CVCCV quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: badya “içinə süd tökmək, yaxud 

maye tökmək üçün misdən, saxsıdan və s.-dən qayrılan altı gen böyük qab” balta “dulus 

gili çıxarmaq üçün istifadə edilən saplı, iti və enliağızlı alət”, bəqqə “süd sağmaq üçün 

kiçik saxsı qab”, bəsdi ~ bəssi “kiçik gil qab”, bölmə “nəlbəki”, çölmə “gildən qayrılmış 

qazan, qab; dopu”, dolça “su və ya başqa maye tökmək üçün aşağısı nisbətən enli və ağız 

tərəfə doğru getdikcə daralan uzunsov qab”, girdo “iri saxsı qab”, gürni “saxsı su qabı”, 
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güvəc “gildən qayrılan (bəzən içində xörək bişirilən) boğazı dar qab”, xayra ~ xeyra “saxsı 

qab”, kövri “ağzı enli saxsı qab, sərnic”, külbə “kürədə odun yanmasını və kürədəki istiliyi 

tənzimləmək üçün tikili”, kündə “dulus məmulatı düzəltmək üçün yetişmiş gil palçığından 

qoparılmış hissə”, künkü “saxsı su qabı”, qalğa “balaca saxsı qab”, nehrə “yağ çıxartmaq 

üçün içində qatıq çalxalanan saxsıdan və ya ağacdan qayrılmış uzunsov qab”, nimçə 

“boşqab”, seynə “qulplu saxsı qab”, səkçə ~ səkcə ~ səyçə “bardaq”, səppə “gildən 

hazırlanmış dayaq (sac, qazan və s. üçün)”, taşta “bel”, teşvi “dərin boşqab”. İki hecalı 

sadə dulusçuluq sözlərinin xeyli hissəsi bu struktur tipdədir. Maddi mədəniyyət 

leksikasının digər tematik qruplarında da CVCCV struktur tipi geniş şəkildə işlənir. 

 f) CVCCVC quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: bardaq “su və ya başqa 

mayelər tökmək, yaxud içində piti bişirmək üçün saxsıdan, çinidən və s.-dən qayrılmış 

qulplu və ya qulpsuz darboğaz qab; səhəng, cürdək”, boşqab “içinə xörək və s. tökmək 

üçün çinidən, saxsıdan, metaldan və s.-dən qayrılmış qab; nimçə”, burbuğ “saxsıdan 

düzəldilmiş qədim çalğı aləti’, cürdək “gildən, saxsıdan, şüşədən və s. materialdan 

qayrılan darboğazlı su qabı”, çölməg ~ çölməy ~ çölməx′ “çölmə; xörək bişirilən saxsı 

qab”, dalyar “plov üçün iri və dərin saxsı qab; dövrə”, dibçək “gil qabların aşağı hissəsi; 

içinə torpaq tökülərək gül, kol və başqa bitkilər əkilən qab”, fincan “çay, qəhvə, su və s. 

içmək üçün kiçik, dairəvi, əsasən dəstəli, saxsı və ya çini qab”, xəlbir “quru gili 

qatışıqlardan təmizləmək, eləcə də narınlatmaq üçün istifadə edilən alət”, karkar “uzun 

boğazlı dulus məmulatlarının boğazını düzəltmək üçün dulusun istifadə etdiyi taxta 

parçası”, kərpic “düzbucaq şəklində qəliblənmiş (bişmiş və ya çiy) gildən hazırlanan 

tikinti materialı”, qaqram “dulus məmulatının hissələrə bölünərək hazırlanması prosesi”, 

qəlyan “tənbəki çəkmək üçün gildən hazırlnmış cihaz”, lengər “nəlbəki”, manqal “içində 

od qalamaq üçün dəmirdən, misdən və ya gildən düzəldilmiş müxtəlif biçimli qab”, 

nasxım “gil maddəsi ayrıca, yaxud qumla birlikdə əl ilə yoğrularkən gil maddəsinin kənar 

qatışıqlardan təmizlənməsi”, palçıq “gilin su ilə qarışdırılması nəticəsində əldə olunan 

palçıq məhlulu”, püşkər “dulusçuluqda gil maddəsini kündələmək üçün istifadə olunan 

kündə taxtası”, sərnic “misdən, saxsıdan və s.-dən qayrılmış ağzıgen bir və ya iki dəstəli 
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qab”, şamdan “şam qoyulmaq üçün gildən hazırlanmış altlıq”, torpaq (sarı torpaq, cod 

torpaq, qara torpaq, qırmızıtorpaq, şabalıdı torpaq, sığal torpaq) “gil maddəsinin növləri”, 

yasdıq “dulus çarxında oxun keçdiyi yer”, zəncir “gil su qablarının üzərindəli naxış”, 

zuldan “odluq və ağızlıqdan ibarət dulus kürəsi tipi”. Dulusçuluq leksikasında bu struktur 

tipə malik sözlər üstünlük təşkil edir. Buna səbəb örtülü və qapalı hecaların Azərbaycan 

dili üçün çox işlək olmasıdır. 

 h) CVCVCC quruluşuna malik iki hecalı sadə sözlər: külüng “dulus gili çıxarmaq 

üçün istifadə edilən bir ucu sivri, digər ucu isə enli”, sibinç ~ cilbinc ~ silbinç ~ silviş ~ 

sirbinc ~ silvinç “sidik və ifrazat yığılmaq üçün uşaq beşiyinin altından asılmış gil qab,  

qazma aləti”, səhəng “su daşımaq üçün misdən və ya gildən qayrılmış qulplu, qarınlı, 

darboğaz qab; güyüm”, sibinç “sidik və ifrazat yığılmaq üçün uşaq beşiyinin altından 

asılmış gil qab”. Bu struktur tipdə olan sözlərin azlığı ikinci hecanın quruluşu ilə bağlıdır. 

Belə ki, Azərbaycan dilində, eləcə də digər türk dillərində CVCC heca tipi az işlənir. 

Türkologiyada, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, CVCC heca tipinin iki hecalı CVCVC tipli 

sözlərdə ikinci saitin düşməsi nəticəsində meydana çıxması barədə mülahizə mövcuddur. 

Yəni türk sözünün türük, börk sözünün börük sözündən yaranması göstərilir ki, bu da, 

fikrimizcə, həqiqətə daha çox uyğundur.  

III. Üç hecalı sadə dulusçuluq sözləri.  

Üç hecalı sadə dulusçuluq sözləri iki hecalı sözlərlə müqayisədə kifayət qədər azdır. 

Belə ki, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bu qəbildən olan leksik vahidlərin 

sayı 50-ə yaxındır. Buna baxmayaraq, həmin sözlərin 18 struktur tipi mövcuddur. 

Araşdırma göstərir ki, üç hecalı dulusçuluq sözləri daha çox CVCVCVC, CVCCVCV və 

CVCVCV strukturlarında müşahidə olunur. 

 a) CVCVCV quruluşuna malik üç hecalı sadə sözlər: baqala “kiçik saxsı qab”, 

qağala “balaca saxsı qab”, qavaşa “saxsı qab”, loğana “təndir düzəldərkən istifadə olunan 

dulusçuluq üsulu”, mətərə “saxsı pendir qabı”,  piçənə “yetişmiş gil palçığından müəyyən 

miqdar qoparmaqla dulus məmulatı düzəltmə”, piyalə “ağzı gen, dibi dar balaca içki qabı; 

qədəh”, sağana “iri dərin boşqab”, suxura “çini qab adı”, sürahi “qulpsuz, aşağısı girdə, 
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dar boğazlı gil qab”, şəkəşə “kasa”, zıvana “gil calaqlarını birləşdirmək üçün onların 

üzərində açılan şırım”. 

b) CVCVCVC quruluşuna malik üç hecalı sadə sözlər: babasıl “dulus kürəsinin 

günbəzinin çıxıntılarını örtən gil torpaq”, çolaqov “quyunun ağzını bağlamaq üçün saxsı 

qapaq”, kərəcan “böyük saxsı qab”, kirəmit “damların üstünü örtmək üçün gil, ya 

sementdən hazırlanan novşəkilli lövhəcik”, lüləyin “misdən, saxsıdan, plastik kütlədən və 

s.-dən qayrılan xüsusi biçimli lüləkli və qulplu suqabı”, mağalax “kiçik saxsı qab”, 

sulakan “gildən qab düzəldən adam; badya”, taparan ~ təpəran “gildən düzəldilmiş zibil 

qabı”. 

c) CVCCVCV quruluşuna malik üç hecalı sadə sözlər: bölməki “nəlbəki”, dəhdayı 

“kiçik kasa”,  dəngənə “piyalə”, gəlbəri “dulus kürəsində istini nizamlamaq üçün alət”, 

ləmbəki “nəlbəki”, nəlbəki “stəkan, fincan altına qoyulan müxtəlif ölçülü çini və ya şüşə 

qab”, masqura “balaca saxsı kasa”, pəstayı “dulus məmulatı düzəltmək üçün hazır olan 

(yetişmiş) gil maddəsi”, şərvəti “kiçik kasa, piyalə”. 

Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, başqa 

quruluşa malik üç hecalı sözlər də var. Bunlara nümunə kimi aşağıdakı struktur tipləri 

qeyd edə bilərik: VCVCV tipi: oxana “beşikdə uşağın sidik və ifrazatı üçün qoyulan qab”; 

CVCVCCVC tipi: yaxınkeş “boşqab”; CVCCVCCV tipi: dəhmərdə “iri, dərin boşqab”; 

VCCVCVC tipi: əngənəx′ “iri saxsı qab (paltarı suya çəkmək üçün)”; CVCCVCVC tipi: 

dəstəvar “dulus məmulatı düzəltmək üçün hazır olan (yetişmiş) gil maddəsi”, kartalaş “gil 

qabın dibinə forma vermək üçün istifadə olunan alət”, kəndəlaş “gil palçığını bərkitmək 

üçün istifadə olunan bitki yarpağı”; CVCVCCV tipi: haratzi “qulplu saxsı qab”, qilətzə 

“saxsı su qabı”, sibitcə “sidik və ifrazat yığılmaq üçün uşaq beşiyinin altından asılmış gil 

qab”, sübüngə “qatıq çalmaq üçün qab” və s.  

IV. Dörd hecalı sadə dulusçuluq sözləri. 

Belə quruluşa malik sadə dulusçuluq sözləri, demək olar ki, yoxdur. Belə ki, 

araşdırma nəticəsində bu quruluşda olan iki söz müəyyənləşdirilmişdir. Bunlardan biri 

küpəgilə “kiçik küp”, digəri isə qadasarı “saxsı qab (süd sağmaq üçün)” sözüdür. 
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H.Əsgərov peşə-sənət leksikasında işlənən dörd hecalı sadə sözlərlə bağlı yazır: “Sadə 

quruluşa malik dördhecalı sözlər Azərbaycan dilində çox azdır. Peşə-sənət leksikasında 

isə belə sözlər daha az işlənir” [29, s. 251]. O belə sözlərə imperial “zərgərlikdə istifadə 

olunan material”, güləbətin “qızıl və ya gümüş tellərindən, habelə onlara bənzədilən 

materiallardan qatışığı olan sap, həmin saplarla işlənmiş, üzərinə bəzək vurulmuş əşya” 

sözlərini nümunə göstərir [29, s. 251-252]. 

Sadə quruluşa malik dulusçuluq sözlərinin araşdırılması aşağıdakı nəticələri 

çıxarmağa imkan verir. 

1. Sadə quruluşlu dulusçuluq sözləri içərisində iki hecadan ibarət sözlər kəmiyyət 

baxımından üstünlük təşkil edir. Onların sayı bir, üç və dörd hecalı sözlərin ümumi 

sayından daha çoxdur. 

2. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bir hecalı sadə sözlər struktur 

baxımdan fərqli quruluşlara (VC, CVC, CVCC) malik olsalar da, bunların içərisində CVC 

quruluşlu sözlər üstünlük təşkil edir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan dilində, eləcə də 

digər türk dillərində CVC quruluşlu sözlər digər bir hecalı struktur tiplərdən (V, CV, VC, 

VCC, CVCC) öz işlənmə intensivliyi baxımından kifayət qədər fərqlənir. 

3. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında iki hecalı sadə sözlər bu leksikanın 

əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. İki hecalı sözlər içərisində CVCVC, CVCCV, CVCCVC, 

qismən də CVCV tipli sözlər daha işləkdir. Digər quruluşa malik sözlər (VCVC, VCCV, 

CVVC, CVCVCC) iki hecalı sözlər arasında kifayət qədər azdır. 

4. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında üç hecalı sözlər iki hecalı sözlərdən 

sayca az olsa da, bir hecalı sözlərdən çoxdur. Belə quruluşa malik olan sözlər içərisində 

CVCVCVC, CVCVCV, CVCCVCV tipli sözlər daha çox işlənir. Başqa sözlə desək, üç 

hecalı sadə dulusçuluq sözləri içərisində CVCCVCVC, CVCVCCVC, CVCVCCV, 

VCCVCV, VCCVCVC, VCVCV, CVCCVCVC tipli sözlər az müşahidə olunur. 

5. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında dörd hecalı sadə sözlər, demək olar 

ki, yoxdur. Belə quruluşa malik yalnız iki söz var. 
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 2.2. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında düzəltmə sözlər 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının formalaşmasında düzəltmə quruluşa 

malik sözlərin də müəyyən payı var. Adlara və feillərə müxtəlif şəkilçi morfemlərin 

artırılması yolu ilə meydana çıxan bu leksik vahidlər dulusçuluq leksikasındakı müxtəlif 

anlayışları bildirməyə xidmət edir. Azərbaycan dilinin maddi mədəniyyət leksikasını 

tədqiq edən H.Əsgərov peşə-sənət leksikasında istifadə olunan düzəltmə sözlərlə bağlı 

yazır: “Azərbaycan dilinin peşə-sənət leksikasına daxil olan düzəltmə quruluşlu sözlər öz 

yaranma üsuluna görə peşə-sənət leksikasına daxil olmayan digər düzəltmə quruluşlu 

sözlərdən, demək olar ki, fərqlənmir. Lakin burada bir cəhəti qeyd etmək lazım gəlir. 

Azərbaycan dilinə məxsus bütün leksik şəkilçilər peşə-sənət leksikasının yaranmasında 

heç də hamısı fəal iştirak etmir, onların peşə-sənət leksikasında yaratdıqları mənalar da 

azdır” [29, s. 252]. Dulusçuluq leksikası peşə-sənət leksikasına daxil olduğu üçün, başqa 

sözlə, onun tərkib hissəsi olduğu üçün göstərilən xüsusiyyətlər burada da müşahidə 

olunur. Əlavə olaraq belə bir cəhət də qeyd olunmalıdır ki, dulusçuluq leksikasında 

adlardan ad düzəldən şəkilçilərin köməyi ilə yaranan sözlər feillərdən ad düzəldən 

şəkilçilərlə düzələn sözlərdən çoxdur və müxtəlif şəkilçi morfemlər vasitəsi ilə yaranır.  

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasındakı düzəltmə quruluşa malik leksik 

vahidləri əmələgəlmə üsuluna, yəni hansı nitq hissəsindən yaranmasına görə aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmaq olar: 

 1. Adlardan ad düzəldən şəkilçilərin vasitəsi ilə yaranan dulusçuluq sözləri: 

 a) -ça4 şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri: badyaça “balaca badya” [7,  s. 

198], ximçə “ərinmiş yağı saxlamaq üçün küpdən kiçik üçqulplu saxsı qab”, novça “kiçik 

nov”, noyça “suyun sərnicdən çıxması üçün saxsıda olan yer”, səhəngçə “kiçik səhəng”. 

M.Hüseynzadə bu şəkilçi ilə müasir dilimizdə kiçiltmə semantikalı leksik vahidlərin 

yarandığını göstərir [34, s. 29]. S.Cəfərova görə, bu şəkilçi vasitəsi ilə dilimizdə əşyanın 

və ya heyvanın kiçiyini bildirən isimlər düzəldilir; məsələn: dayça, kəlçə, qazança, 

lüğətçə və s. [16, s. 185]. Azərbaycan dilindən başqa -ça2 şəkilçisi müasir türk dillərindən 

türkmən (müqayisə et: kitapça “kitabça”, halıça “kiçik xalı”, küpçə “kiçik küp”) [73, s. 
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140], özbək (müqayisə et: kitopça “kitabça”, kuşça “quşcuğaz”, oğılça “oğulcuğaz” [73, 

s. 177], uyğur (müqayisə et: kitabçe “kitabça”, bölümçe “kiçik bölüm” [73, s. 219], tatar 

(müqayisə et: yeşelçe “tərəvəz” [73, s. 261], qazax (müqayisə et: kitapşa “kitabça”, 

balıqşa “kiçik balıq” [73, s. 303] dillərində də özünü göstərir. Qədim türk yazılı 

abidələrinin dilində -ça2 şəkilçisi müasir türk dillərində yaratdığı semantikada özünü 

göstərmir. Bu münasibətlə Ə.Rəcəbli yazır ki, “göytürk dilində -ça, -çə şəkilçisi miqdar 

və qeyri-müəyyən saylara, habelə işarə əvəzliklərinə artırıldıqda qeyri-müəyyən say 

əmələ gətirir; müasir Azərbaycan dilindəki -ca, -cə şəkilçisinə uyğun gəlir” [55, s. 238]. 

Görünür, məhz bu cəhətini nəzərə alaraq bəzi tədqiqatçılar bu şəkilçinin fars dilindən 

alınma olması barədə mülahizə irəli sürürlər [69, s. 159]. İ.Tosun da -ça, -çe şəkilçisini 

fars dilindən alınma hesab edir və göstərir ki, “bu şəkilçinin tərkibində olduğu divançe, 

lügatçe kimi sözlər artıq istifadədən çıxaraq, haradasa yalnız ayrı-ayrı lüğətlərdə 

qalmışdır” [104, s. 1485]. Lakin -ça2 şəkilçisinin fars dilindən alınma olması fikri ilə 

razılaşmaq çətindir. Məsələn, fars dilinin heç bir təsiri hiss olunmayan xakas dilində də 

bu şəkilçi ilə rastlaşırıq [165, s. 43]. Türk dillərində belə geniş arealda özünü göstərməsinə 

əsaslanaraq deyə bilərik ki, bu şəkilçi başqa dildən alınma olmayıb, türk dillərinin özünə 

məxsusdur. F.Zeynalov bu şəkilçi ilə bağlı yazır: “Bu şəkilçi də isim kateqoriyası 

daxilində işlənərək müəyyən dərəcədə kiçiklik və s. bildirməyə xidmət edən sözlər əmələ 

gətirir” [64, s. 83]. O, -ça, -çe şəkilçisinin fars dilindən alınma olması barədə heç bir fikir 

söyləmir. A.M.Şerbak da bu morfemin fars dilindən alınma olmadığını, türk mənşəli 

olduğunu göstərir [173, s. 101]. -ça2 şəkilçisinin türk mənşəli olması barədə Q.Ramstedt 

[150, s. 191-192] və A.N.Kononovun fikirlərini də bu zaman nəzərə almaq lazım gəlir 

[133, s. 125]. C.Klouson “Türkcədə  səkkizinci əsrdən əvvəl işlədilən şəkilçilər” adlı 

əsərində -ça2 şəkilçisinin türk mənşəli olmasını, bəzən fars dilindən keçmə bəzi sözlərin 

tərkibində müşahidə edilən uyğun səs tərkibinə malik şəkilçi ilə qarışdırıldığını göstərir 

[75, s. 188].  

 Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında -ça2 

şəkilçisinə beş sözün tərkibində rast gəlirik. Bunlardan badyaça, novça və səhəngçə 
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sözlərində -ça2 şəkilçisinin kiçiltmə semantikası yaratması heç bir şübhə doğurmur. 

“Suyun sərnicdən çıxması üçün saxsıda olan yer” mənasında işlənən noyça sözünün novça 

sözündən yarandığını, daha sonralar metaforlaşaraq indiki mənasında işləndiyini 

söyləmək mümkündür. Güman etmək olar ki, sözün yeni mənası onun yeni fonetik 

tərkibinin formalaşmasına təkan vermiş və novça › noyça keçidi meydana çıxmışdır. 

Ximçə “ərinmiş yağı saxlamaq üçün küpdən kiçik üçqulplu saxsı qab” sözünün isə xum 

sözünə -çə şəkilçisinin artırılması ilə yarandığını söyləmək olar. Məlumdur ki, xum sözü 

“böyük saxsı küp” mənasında işlənir [6, s. 229]. Yəqin ki, xum sözü ilə -ça2 şəkilçisinin 

birləşməsi “ərinmiş yağı saxlamaq üçün küpdən kiçik üçqulplu saxsı qab” semantikasını 

yaratmışdır. 

 b) -çı4 şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri. Müasir Azərbaycan dilində, 

eləcə də qohum türk dillərində olduğu kimi, dulusçuluq leksikasında da bu şəkilçi ilə peşə, 

sənət anlayışı ifadə edən sözlər əmələ gəlir: çölməkçi “saxsı qab qayıran usta, dulusçu”, 

dulusçu “saxsı qab qayıran usta” [7,  s. 700], kirəmitçi “kirəmit ustası; kirəmitbişirən” [8, 

s. 710], kuzəçi “gildən kuzə qayıran usta, dulusçu” [8, s. 772], küpçü “gildən küp qayıran 

usta; dulusçu”, kürəçi “kürəyə xidmət edən adam; ocaqçı, yaxud kürədə kərpic, qab və s. 

bişirməklə məşğul olan adam” [8, s. 781], saxsıçı “saxsı qablar qayıran usta, dulusçu” [10, 

s. 20]. 

 S.Cəfərov bu şəkilçinin köməyi ilə dilimizdə altı məna qrupuna məxsus adların 

(müəyyən bir əşya ilə məşhur olan peşə sahibini bildirən atributiv isimlər; ictimai hadisə 

ilə məşğul olan ixtisas sahibini və ya vəzifəni bildirən isimlər və s.) yarandığını göstərir 

[16, s. 184]. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında -çı4 şəkilçisi ilə əmələ gələn 

yeddi söz vardır ki, bunlardan dördü (çölməkçi, kirəmitçi, kuzəçi və küpçü) düzəltdikləri 

əşyanın adı əsasında adlandırılmış şəxsləri ifadə edir. Kürəçi sözü kürəni düzəldən şəxsi 

deyil, kürəni işlədən şəxsi ifadə edir və bu cəhətdən əvvəlki sözlərdən fərqlənir. Bu 

semantika daha çox arabaçı, faytonçu, traktorçu tipli sözlərin semantikasına uyğun gəlir. 

Saxsıçı sözü isə peşə-sənət sahəsində istifadə olunan maddə adı əsasında yaranan sözləri 

xatırladır. Saxsı sözü “gildən hazırlanan dulusçuluq məmulatı” mənasındadır [10, s. 20] 
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və burada -çı4 şəkilçisinin işlənməsi motivlənmişdir. Dulusçu sözü haqqında isə bunu 

söyləmək olmur. Məsələ ondadır ki, “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə dulus və 

dulusçu sözlərinin eyni mənada, yəni “saxsı qab qayıran usta” mənasında olduğu göstərilir 

[7,  s. 700]. Bu da öz növbəsində dulusçu sözündə -çı4 şəkilçisinin işlənməsini motivləyə 

bilmir. Məlum olduğu kimi, -çı4 şəkilçisi peşə-sənət semantikalı sözlərə artırılmır. Bu 

mövqedə -çı4 şəkilçisinin işlənməsi pleonazm təsiri bağışlayır. Düzdür, Azərbaycan 

dilinin bəzi şivələrində peşə-sənət semantikalı sözə -çı4 şəkilçisinin artırılması ilə 

rastlaşırıq. Müqayisə et: ağranomçu, aşığçı, becərənçi və s. [60, s. 125]. Lakin bütövlükdə 

bu dil təzahürü o qədər də geniş yayılmamışdır. Dulusçuluq leksikasında müşahidə olunan 

bu təzahür bu leksikadakı sulakan sözünün ifadə etdiyi semantik tutumun əksidir. Belə ki, 

dulusçuluq leksikasında sulakan sözü iki mənada - 1. badya; 2. gildən qab düzəldən adam 

- işlənir [6, s. 446]. Bu dil faktı Azərbaycan dilinin Dərbənd şivəsində qeydə alınmışdır. 

Göründüyü kimi, eyni söz həm gildən düzəldilən məişət əşyasının adını, həm də həmin 

əşyanı düzəldən şəxsi ifadə edir. Güman etmək olar ki, tarixən dulus sözü dulus məmulatı 

hazırlamaq üçün istifadə edilən maddənin adını bildirmiş, zaman keçdikcə bu sözün 

“gildən qab düzəldən adam” mənası meydana çıxmışdır. Dulus və dulusçu sözlərinin 

müasir dövrdə eyni mənanı ifadə etməsi faktını yalnız bu müstəvidə izah etmək olar.   

 Z.Korkmaza görə, -çı4 şəkilçisi türk dilində ən işlək şəkilçilərdən biridir. O, türk 

dilində bu şəkilçi vasitəsi ilə peşə-sənət və digər semantikalı sözlərin meydana çıxdığını 

söyləyir [96, s. 41-42]. V.M.Lemskaya Çulım türklərinin dilində bu şəkilçinin fəal 

olduğunu (müqayisə et: ep “ev” ~ epçi “arvad”) göstərir [138, s. 128]. -çı şəkilçisi kumuk 

türkcəsində də uyğun semantikalı sözlər yaradır. Müq. et: balıqçı “balıqçı”, yüzüwçü 

“üzgüçü”, yalğançı “yalançı” və s. [99, s. 965].  

 c) -lıq4 şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri: çölməkçilik “çölməkçinin işi, 

peşəsi; dulusçuluq”, dulusçuluq “dulusun işi, peşəsi, sənəti” [7,  s. 700], dulusluq “dulusun 

işi, peşəsi, sənəti” [7,  s. 700], kuzəçilik “kuzəçinin işi, peşəsi, sənəti” [8, s. 772], küpçülük 

“küpçünün işi, peşəsi; küp qayırma sənəti”, kürəçilik “kürəçinin işi, peşəsi; ocaqçılıq” [8, 

s. 781], ocaqlıq “gil qabları bişirmək üçün istifadə edilən dulus kürəsinin aşağı kamerası”, 
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odluq “dulus kürəsində od yanan yer”, saxsıçılıq “saxsıçının işi, peşəsi; saxsı qablar 

qayırma sənəti; dulusçuluq” [10, s. 20].  

 B.Xəlilov yazır ki, “bu şəkilçi isim, sifət, say, əvəzlik və feildən yaranan düzəltmə 

sifətlərdən isimlər əmələ gətirir” [36, s. 25]. Orxon-Yenisey abidələrinin dilində -lıq 

şəkilçisindən bəhs edən Ə.Rəcəbli onun, əsasən, isim əmələ gətirən şəkilçi kimi təşəkkül 

tapdığını və üç məqamda işləndiyini söyləyir [56, s. 48-49]. Müasir salar dilində də bu 

şəkilçi qədim türk dilindəki funksiyasına uyğun şəkildə istifadə olunur [101, s. 337].  

Xakas dilini türk və yakut dilləri ilə müqayisəli araşdıran İ.M.Tarakanova bu dildə -lıq4 

şəkilçisinin bir o qədər də işlək olmadığını göstərir [165, s. 54-55]. Bunun əksinə olaraq, 

müasir şor dilində -lıq4 şəkilçisi ən məhsuldar şəkilçilərdən biri hesab olunur [129, s. 36]. 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bu şəkilçi vasitəsi ilə düzələn doqquz 

söz vardır. Bunlardan altısında -lıq4 şəkilçisi -çı4 şəkilçisi ilə formalaşmış peşə-sənət 

semantikalı sözə artırılır: çölməkçilik, dulusçuluq, kuzəçilik, küpçülük, kürəçilik, 

saxsıçılıq. Bu sıraya dulusluq sözünü də əlavə etmək olar. Çünki, bu söz peşə-sənət 

semantikalı dulus sözünün əsasında yaranmışdır və bu cəhətdən yuxarıda göstərdiyimiz 

kuzəçilik, küpçülük kimi sözlərə yaxınlaşır. -lıq şəkilçisinin bu funksiyası müasir 

Azərbaycan dilində yeni sözlərin əmələ gəlməsində özünü göstərir. -lıq şəkilçisi ilə 

formalaşan ocaqlıq və odluq  sözləri isə peşə-sənət semantikası ifadə edən sözlərdən 

müəyyən qədər fərqlənir. Bu sözlər dulusçuluq leksikası ilə bağlı konkret anlayışları ifadə 

edirlər. 

 ç) -xana şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri: dulusxana “saxsı qab 

karxanası” [7,  s. 700], qabxana “bişirilmək üçün gil qabların yığıldığı dulus kürəsinin 

yuxarı kamerası”. Müasir dilimizdə o qədər də işlək olmayan bu şəkilçi fars dilindən 

alınma hesab olunur. S.Cəfərov bu münasibətlə yazır: “Fars dilində xanə (ev) mənasında 

isim olub dilimizdə -xana formasında şəkilçi kimi işlədilir və substantiv isimlər əmələ 

gətirir” [13, s. 189]. Dulusçuluq leksikasında yalnız iki sözün tərkibində müşahidə olunur. 
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 d) -dan şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri: gülabdan “gülab saxlamaq 

üçün aşağısı girdə, boğazı dar, uzun və qəşəng formalı çini və ya metaldan qab; 

gülabsüzən” [8, s. 303],  şamdan “şam qoyulmaq üçün gildən hazırlanmış altlıq”. 

Bu şəkilçi də fars dilindən alınmadır və dilimizdə substantiv isimlər əmələ gətirir: 

çaydan, qənddan və s. Dulusçuluq leksikasında yalnız iki sözün tərkibində müşahidə 

olunur. 

 2. Feillərdən ad düzəldən şəkilçilərin vasitəsi ilə yaranan dulusçuluq sözləri:  

 a) -ma2 şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri: bəzəmə “yaş dulus məmulatının 

üzərinə bəzək darağı, yaxud dulus bıçağı ilə müəyyən naxışların vurulması”, bişirilmə 

“hazırlanmış dulus məmulatlarının dulus kürəsində bişirilməsi”, boyama “bişmiş dulus 

məmulatının üzərinin müxtəlif rənglərlə boyanması”, hamarlama “dulus çarxı üzərindəki 

qabın səthinin dulus bıçağı ilə düzəldilməsi”, kündələmə “yetişmiş gil maddəsinin 

düzəldiləcək dulusçuluq məmulatlarının həcminə görə uyğun hissələrə ayrılması”, 

qurudulma “hazırlanmış yaş dulus məmulatının günəş və külək tutmayan yerdə 

qurudulması”, lehimləmə “qırılmış, yaxud çatlamış dulus məmulatlarının sıyrıntı adlanan 

gil məhlulu ilə bitişdirilməsi”, oyma “gil, palçıq komasından müəyyən miqdarda gilin 

qoparılması”, pincləmə “qırılmış gil qabların pinclə birləşdirilməsi”, səpmə “dulus 

kürəsində bişirilən qabların altının yapışmaması üçün onların altına qoyulan dəmir 

təbəqə”, sığallama “dulus çarxının üzərində düzəldilmə prosesində olan qabın gövdəsinin 

parçalanıb dağılmaması üçün onun arabir yaş əski ilə silinməsi”, şirləmə “bişmiş dulus 

məmulatının üzərinə şir çəkilməsi”, şüyrələmə “bişməmiş dulus məmulatının satıl 

vasitəsilə naxışlanması”, yetişmə “dəriyə bükülərək saxlanılan gil maddəsinin müəyyən 

zaman keçdikdən sonra hazır hala gəlməsi”, yoğurma “gilin dəri üzərində yoğrulması” 

(gil qum ilə birlikdə yoğrulursa, bu, qarışıq yoğurma, ayrıca yoğrulursa, xalis yoğurma 

adlanır), yumşaltma “yoğrulmuş gildən ibarət palçığın su səpmə vasitəsilə 

yumşaldılması”.  

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında -ma2 şəkilçisinin köməyi ilə düzələn 

on dörd leksik vahid var. Bunlardan on üçü proses adını bildirən feli isimlərdir: bəzəmə, 
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bişirilmə, boyama, hamarlama, kündələmə, qurudulma, lehimləmə, oyma, pincləmə, 

sığallama, şirləmə, şüyrələmə, yetişmə, yoğurma, yumşaltma. Bu şəkilçi ilə düzələn leksik 

vahidlərdən yalnız biri, səpmə “dulus kürəsində bişirilən qabların altının yapışmaması 

üçün onların altına qoyulan dəmir təbəqə” sözü proses adı ifadə etmir. Güman etmək olar 

ki, bu söz də əvvəllər proses adı kimi formalaşmış, lakin dilin sonrakı tarixi inkişafı 

nəticəsində substantivləşərək yeni məna kəsb etmişdir. 

 -ma şəkilçisi ilə bağlı İ.T.Məmmədov yazır ki, “Azərbaycan dilində və oğuz 

qrupundan olan başqa türk dillərində feil köklərindən isim düzəldən -ma... şəkilçisi 

qrammatikləşməyə doğru inkişaf yolu keçmiş və müasir dildə iki funksiyalı, yəni omonim 

səciyyəli şəkilçi kimi tanınır. Məlum olduğu kimi, bu şəkilçi feilin inkarlıq kateqoriyasının 

əlaməti, bəzi feillərdə -maq şəkilçisinin qalığı və nəhayət, feil köklərindən isim düzəldən 

polisemantik şəkilçi kimi hazırda da fəallığını mühafizə etmişdir” [50, s. 78]. 

M.Hüseynzadə də -ma (-mə) şəkilçisi vasitəsilə proses, hal-vəziyyət bildirən isimlərin 

düzəldiyini qeyd edir [34, s. 35]. H.Mirzəzadə -ma, -mə şəkilçisinin XVIII əsrdən sonra 

daha məhsuldar olmasını və XIX əsrin əvvəllərindən isə törədicilik rolunun daha da 

artmasını qeyd edərək yazır ki, “bu şəkilçinin bir tərəfdən ancaq feil köklərinə bitişməsi, 

digər tərəfdən bu şəkilçinin tam forması olan -maq, -mək şəkilçisinin isim əmələ gətirməsi, 

ismə yaxınlaşması -ma, -mə-nin -maq, -mək-lə bir mənşədən olmasını təsdiq etməyə əsas 

verir” [53, s. 61]. Ə.Tanrıverdi yazır ki, “Orxon-yenisey abidələrində az işlənən -ma2 

şəkilçisi M.Kaşğarinin “Divan”ında məhsuldarlığı ilə diqqəti cəlb edir: bulğama - 

bulama, yağsız, dadsız bulamac; kıyma - əriştə və s.” [61, s. 218-219]. Həqiqətən də, 

qədim türk yazılı abidələrinin dilində bu şəkilçi fəal deyil. Abidələrin dilini araşdıran 

N.Xudiyev bu şəkilçidən bəhs etmir [37, s. 86-88]. A.Məmmədov isə -ma, -mə şəkilçisi 

ilə əlaqədar yazır: “İkili xüsusiyyətə malik bu şəkilçi isim və feil köklərindən isim əmələ 

gətirmişdir: yelmə - avanqard; təkmə - bütöv” [47, s. 168].  

  -ma2 şəkilçisi digər türk dillərində də uyğun funksiyada müşahidə olunur. Məsələn, 

R.Rüstəmov müasir türk dilində bu şəkilçinin məhsuldar olduğunu, hal-vəziyyət, əşya, 

keyfiyyət münasibətləri bildirdiyini göstərir: dol-ma, kay-ma, kapa-ma, kavur-ma və s. 



 

 

63 

 

[57, s. 23-24]. F.Zeynalov da bu şəkilçinin müasir türk dillərində hal-vəziyyət, münasibət, 

əşya, keyfiyyət və s. adları bildirən isimlər əmələ gətirdiyini qeyd edir [26, s. 84]. Bununla 

bərabər, F.Zeynalov -ma2 şəkilçisi ilə düzələn sözləri həm də hərəkət adları kimi də şərh 

edir: “Müasir türk dillərində -maq, -mək şəkilçilərinin ixtisar forması da işlənir. -ma, -mə 

şəkilçiləri həm prosesin adını (alma, yazma, gəlmə, getmə və s.), həm də əşyalıq məzmunu 

ifadə edə bilir. Məs.: yarma, isitmə, çəkmə, süzmə, bölmə və s.” [64, s. 215]. Fikrimizcə, 

-ma2 şəkilçisi ilə əmələ gələn leksik vahidlərin bu şəkildə səciyyələndirilməsi daha 

düzgündür. Dulusçuluq leksikasında bu şəkilçi ilə yaranan sözlər isimlərdən daha çox 

hərəkət adlarına bənzəyir. Dilçilikdə bu qəbildən olan sözlərin həm adlar, həm də feillərlə 

əlaqədar olması barədə mülahizələr var: “Hərəkət adları feildən əmələ gələn düzəltmə 

adlardan leksik-semantik və sintaktik cəhətdən fərqli əlamətlərə malik olsa da, hal-hərəkət 

və prosesin adını bildirdikləri üçün adlarla ümumi cəhətlərə malikdir. Bu qrup sözlər, bir 

növ, substantivləşmiş feillər kimi, vəzifə cəhətdən feil kimi çıxış edir” [64, s. 215].   

 b) -q,-ıq4 şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri: daraq “1. gil qablara forma 

vermək üçün dulusun istifadə etdiyi trapesiya şəkilli taxta bıçaq; 2. dulus məmulatına 

naxış vurmaq üçün istifadə olunan taxta alət”, oyuq “dulus çarxının dabanında olan deşik”. 

Dulusçuluq leksikasında -q, -ıq4 şəkilçisi ilə əmələ gələn sözlər iki sözlə, daraq və oyuq 

sözləri ilə təmsil olunur. Yəni daraq sözü daramaq, oyuq sözü isə oymaq feillərinə 

müvafiq şəkilçilərin artırılması yolu ilə yaranmışdır. Lakin qeyd olunmalıdır ki, bu şəkilçi 

müasir Azərbaycan dilinin sözyaradıcılığı prosesində fəal mövqeyə malikdir və onun 

köməyi ilə müxtəlif məzmunlu konkret və mücərrəd isimlər yaradılır. Müqayisə et: bölük, 

bilik, çıçaq, qonaq, deşik, dönük, ələk, buyuruq və s. Dulusçuluq leksikasında işlənən 

bıçaq “dulus məmulatına forma verərkən dulusun istifadə etdiyi taxta bıçaq” sözünü də 

buraya əlavə etmək olar. Düzdür, müasir dilimiz baxımından bıçaq sözü morfoloji 

cəhətdən üzvlənə bilmir. Çünki bıçaq sözü özünün daxili formasını artıq itirmişdir. Lakin 

bu sözün “kəsmək” semantikalı biçmək feilindən -aq şəkilçisinin artırılması yolu ilə 

yarandığını hamı qəbul edir. Buna əsaslanaraq bıçaq sözünü də düzəltmə sözlərə aid 

etmək mümkündür.  
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 A.Məmmədov qədim türk yazılı abidələrinin dilində bu şəkilçinin kifayət qədər fəal 

olduğunu qeyd edərək yazır ki, “abidələrdə bu şəkilçi vasitəsilə məkan (turuk 

“dayanacaq”; yantık “yamac”); heyvan anlayışı (keyik “dağ keçisi, keyik”); rütbə, vəzifə 

bildirən (buyuruk “buyuruqçu, rəis”); alət, silah anlayışı bildirən (yarak “yaraq”); iş və 

hərəkətin obyektini (adak “ayaq”); nəticəsini bildirən (bark "bina, sərdabə") və mücərrəd 

mənalı (yazuk “günah, səhv”; əmgək “əzab-əziyyət, əmək”) və s. isimlər düzəlmişdir” 

[47, s. 167]. Dulusçuluq leksikasında bu şəkilçinin az istifadə olunması bu leksikanın 

özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. İkinci bir tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, 

dulusçuluq leksikasının əsasını sadə quruluşa malik sözlər təşkil edir və burada düzəltmə 

quruluşlu sözlər sadə quruluşlu sözlərlə müqayisədə daha azdır. 

 c) -ıntı4 şəkilçisi ilə əmələ gələn dulusçuluq sözləri: sıyrıntı “gil qabın formalaşması 

başa çatdıqda, hamarlama prosesində yaş qabın üzərindən yığılan gil maddəsi”. Bu şəkilçi 

ilə formalaşan leksik vahidlər də dulusçuluq leksikasında az müşahidə olunur.  

 Azərbaycan dili dulusçuluq leksikasındakı düzəltmə quruluşa malik sözlərin 

nəzərdən keçirilməsi aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir: 

 1. Dulusçuluq leksikasındakı düzəltmə quruluşlu sözlər sadə quruluşa malik 

sözlərdən kəmiyyətcə azdır. 

 2. Düzəltmə quruluşa malik dulusçuluq sözləri həm adlardan, həm də feillərdən 

Azərbaycan dilinin sözyaradıcılığı prosesinə uyğun şəkildə ayrı-ayrı sözdüzəldici 

şəkilçilərin artırılması yolu ilə əmələ gəlir.  

 3. Dulusçuluq leksikasındakı düzəltmə sözlər, əsasən, -çı4, -lıq4, -ça2, -ma2 

şəkilçiləri ilə düzəlir. Digər sözdüzəldici şəkilçilərin (-ıntı, -xana, -q və s.) bu leksikanın 

formalaşmasında rolu çox azdır. 

 

 2.3. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında mürəkkəb sözlər 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının müəyyən qismini mürəkkəb quruluşlu 

sözlər təşkil edir. Bəri başdan qeyd edək ki, mürəkkəb quruluşa malik sözlər dulusçuluq 

leksikasının cüzi bir hissədir və yaranma üsulu baxımından da rəngarəng deyil. Bütün 
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bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasındakı mürəkkəb quruluşa 

malik sözləri aşağıdakı şəkildə təsnif etmək olar: 

 1. İkinci növ təyini söz birləşməsi modelində formalaşmış dulusçuluq sözləri: 

çarxbaşı “dulus çarxının yuxarısında yerləşən hissə”, həlimqabı “plovun həlimini içmək 

üçün saxsı qab”, qəndqabı “saxsı qəndqabı”, quyubaşı “quyunun ağzını bağlamaq üçün 

saxsı qapaq”, oxucu “dulus çarxında oxun ucuna keçirilən metal parçası”, olxovdaşı 

“üstündə xəmir yaymaq üçün gildən düzəldilmiş yuxayayan” [6, s. 381], pitidopusu “piti 

bişirmək üçün saxsı qab”.  

 Azərbaycan dilində peşə-sənət sözlərini tədqiq edən H.Əsgərov mürəkkəb quruluşa 

malik peşə-sənət sözlərinin böyük qisminin bu struktur-semantik tip əsasında meydana 

çıxdığını qeyd edərək yazır ki, “bu tip mürəkkəb sözlər bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. 

Bu qəlibdə meydana çıxan mürəkkəb sözlərin komponentlərinin ifadə vasitələri çox 

məhduddur. Onların komponentləri, əsasən, isimlərlə ifadə olunur. Bundan başqa, bu tip 

mürəkkəb sözlərin komponentləri arasındakı qrammatik əlaqənin xarakteri digər 

mürəkkəb sözlərdəkindən fərqlənir” [29, s. 292]. Qeyd edək ki, H.Əsgərovun bu fikri 

tamamilə düzgündür. Belə ki, Azərbaycan dilinin sənətkarlıq leksikasının ayrı-ayrı 

sahələrində onlarla söz məhz ikinci növ təyini söz birləşməsi modelində formalaşmışdır. 

Müqayisə et: itqolu “dəmirçilikdə istifadə olunan maşanın bir növü”, qarğaburnu “dəmiri 

əymək üçün istifadə olunan kəlbətin”, qolaxçası “zərgərlikdə qol, bilək bəzəyinin adı”, 

gücüaltı “xalçaçılıqda istifadə olunan 50-70 sm uzunluğunda ağac”, ayıqulağı, 

quşarmudu “dabbaqlıqda istifadə olunan güclü aşılayıcı xassəyə malik bitkilər”, ocaqbaşı 

“ocağın üst tərəfindən yerə salmaq üçün toxunan kiçik xalça”, dəvəqulağı “sarı rəng əldə 

etmək üçün boyaqçılıqda istifadə edilən çoxillik bitki” və s. Lakin dulusçuluq leksikasında 

ikinci növ təyini söz birləşməsi modelində yaranan mürəkkəb sözlər azdır. Biz bu struktur 

model üzrə yaranmış altı söz müəyyənləşdirdik. 

 Müasir Azərbaycan dilində ikinci növ təyini söz birləşməsi modelində formalaşmış 

mürəkkəb sözlərə münasibətdə də fikir ayrılığı var. Bu barədəki fikir və mülahizələri 

nəzərdən keçirən M.Adilov yazır: “İkinci növ təyini söz birləşməsi şəklində özünü 
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göstərən mürəkkəb sözlərin qrammatik cəhətdən tam formalaşması prosesinin başa 

çatdığını sübut edən bəzi əlamətləri müəyyən etmək mümkündür. Biz hələlik tam 

formalaşma prosesinin başa çatmasından danışırıq. Çünki bu söz birləşmələrindən 

mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi prosesi arası kəsilmədən davam edir. Bəzi birləşmələr 

məzmunca bir məna versə də, onların qrammatik formalaşması təzəcə başlayır. Bəziləri 

yolun yarısını keçmək üzrədir. Bir qismi isə artıq yolu başa vurmuş, qrammatik cəhətdən 

tam formalaşmışdır. Bu tam formalaşan mürəkkəb sözlərin ikinci komponentinin şəkilçisi 

artıq şəkilçi kimi duyulmur, bəlkə "adi sözlərin son saiti kimi qəbul edilir” [1, s. 152-153].   

 Dulusçuluq leksikasındakı ikinci növ təyini söz birləşməsi modelində formalaşan 

mürəkkəb sözlər də qrammatik cəhətdən formalaşmanın müxtəlif pillələrindədir. 

Məsələn, qəndqabı və pitidopusu sözlərinin ayrı-ayrı qrammatik şəkilçilərlə işlənməsinə 

nəzər salaq. Qəndqabı sözünə kəmiyyət şəkilçisi olan -lar şəkilçisini artırdıqda bu söz 

qəndqabılar şəklinə düşür. Pitidopusu sözü isə pitidopuları şəklində müşahidə olunur. 

Deməli, qəndqabı sözü artıq tam formalaşıb və buna görə də bu sözdəki mənsubiyyət 

şəkilçisi heç bir qrammatik funksiya yerinə yetirə bilmir və özünü sözün son saiti kimi 

aparır. Pitidopusu sözü isə hələlik qrammatik cəhətdən tam formalaşmayıb və söz 

birləşməsinə xas cəhətlər bu sözdə yaşamaqdadır. Məhz buna görə də kəmiyyət şəkilçisi 

bu sözdə mənsubiyyət şəkilçisindən sonra deyil, əvvəl işlənir.  

 Məlum olduğu kimi, ayaqqabı sözü dilimizin ümumişlək sözlərindən biridir. Bu 

sözlə dulusçuluq leksikasındakı qəndqabı və həlimqabı sözlərinin müqayisəsi bu sözlərin 

qrammatik baxımdan formalaşmasının səviyyəsi barədə dəqiq fikir söyləməyə imkan 

verir. Hər üç leksik vahidin formalaşmasında ikinci komponent kimi çıxış edən sözün 

eyniliyi də bu müqayisəni maraqlı edir. Bu sözlərin hər üçü kəmiyyət şəkilçisini qəbul 

edir: ayaqqabılar, qəndqabılar, həlimqabılar. İsimlərdən sifət düzəldən -dakı2 şəkilçisini 

bu sözlərə artırdıqda isə fərqli mənzərə ilə qarşılaşırıq. Belə ki, ayaqqabı sözü özünü tam 

formalaşmış mürəkkəb söz kimi aparır, yəni -dakı2 şəkilçisini sonu saitlə bitən sadə söz 

kimi qəbul edir: ayaqqabıdakı. Qəndqabı sözünü -dakı2 şəkilçisi ilə həm qəndqabıdakı, 

həm də qəndqabındakı formasında işlətmək olar və bu, söz-formalar arasında heç bir məna 
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fərqi yaratmaz. Həlimqabı sözünü isə həlimqabıdakı şəklində işlətmək mümkün deyil. 

Onu yalnız həlimqabındakı formasında işlətmək olar. Yəni həlimqabı sözündəki 

mənsubiyyət şəkilçisi daşlaşmış şəkildə deyil, qrammatik mənaya malikdir. Buna 

əsaslanaraq deyə bilərik ki, ayaqqabı sözü qrammatik cəhətdən artıq tam formalaşıb, 

qəndqabı sözü formalaşmanın son mərhələsindədir, həlimqabı sözü isə hələlik, 

M.Adilovun təbiri ilə desək, yolun yarısındadır. 

 İkinci növ təyini söz birləşməsi modelində meydana çıxan mürəkkəb sözlərin tarixi 

o qədər də qədim deyil. N.Xudiyev qədim türk yazılı abidələrinin dilində mürəkkəb 

isimlərin olduğunu söyləsə də, onun verdiyi nümunələrin hamısı ikinci növ təyini söz 

birləşmələrindən ibarətdir [37, s. 88-89]. Eyni yanaşmaya A.Məmmədovun tədqiqatında 

da rast gəlirik. O da Ötükən yış, boz at, kisi oğlı kimi söz birləşmələrini mürəkkəb (tərkibi) 

isim hesab edir [47, s. 181-183]. Ə.Tanrıverdinin belə bir fikri diqqətəlayiqdir ki, “iki və 

daha artıq sözün struktur-semantik cəhətdən birləşməsi ilə düzələn mürəkkəb isimlərə 

XVIII əsrə qədərki ədəbi dilimizdə az təsadüf olunur” [61, s. 226]. O, ikinci növ təyini söz 

birləşməsi modelində yaranan mürəkkəb isimlərə əmiraxurbaşı, şahinçibaşı, Qabangüci, 

Dəmirgüci, quzuqulağı, bəglərbəgi kimi sözləri nümunə göstərərək yazır ki, “müasir 

ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş hesab olunan onbaşı, yüzbaşı, minbaşı, yasovulbaşı kimi 

titullar da II növ təyini söz birləşmələrinin inkişafı əsasında yaranmışdır. Yeri gəlmişkən, 

ikinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci komponenti (qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan 

söz) ümumilik, mücərrədlik, üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin birinci komponenti 

(müəyyən yiyəlik halda olan söz) konkretlik, müəyyənlik bildirir. Bu mənada mürəkkəb 

ismə  üçüncü növ təyini söz birləşmələri yox, ikinci növ təyini söz birləşmələri çevrilə bilir. 

Bu isə öz təsdiqini sözün söz birləşməsi ilə müqayisədə məhz mücərrədlik ifadə etməsi 

müstəvisində tapır” [61, s. 227]. Bütün bunlar göstərilən model üzrə mürəkkəb sözlərin 

dulusçuluq leksikasında təsadüfi olmayıb, uzun sürən tarixi inkişafın nəticəsi kimi 

meydana çıxdığını aydın şəkildə göstərir.  

 2. Təsirlik hallı feili birləşmə modelində formalaşmış dulusçuluq sözləri. Bu 

modeldə olan dulusçuluq sözlərinin birinci komponenti bir qayda olaraq isimlərlə ifadə 
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olunur. İkinci komponentlərinin ifadəsi baxımından bu qəbildən olan dulusçuluq 

sözlərinin iki tipini göstərmək olar :  

 a) mürəkkəb sözün birinci komponenti isimlərlə, ikinci komponenti isə -an2 

şəkilçili feili sifətlərlə ifadə olunur. Müqayisə et: aşsüzən “saxsıdan, yaxud dəmirdən 

hazırlanmış mətbəx əşyası”, çilovsüzən “aşsüzən”, kirəmitbişirən “kirəmit karxanası 

işçisi” [8, s. 710], külçəbasan “çörək məmulatlarını bəzəmək üçün müxtəlif ornamentli 

saxsı alət”, suçiləyən “susəpən”, susəpən “sulamaq, su çiləmək üçün lüləyinin başında 

xırda deşiklər olan vedrəşəkilli gil qab; suçiləyən”, tüstüçəkən “kürədə odun yanmasını 

və kürədəki istiliyi tənzimləmək üçün tikili”, yelçəkən “kürədə odun yanmasını və 

kürədəki istiliyi tənzimləmək üçün tikili”. 

 Bu qəbildən olan mürəkkəb sözü əmələ gətirən komponentlər arasında hər hansı bir 

qrammatik əlaqənin olması yalnız tarixilik baxımından mümkündür. Belə ki, artıq 

formalaşmış sözün komponentləri arasında belə əlaqələr olmur. Yuxarıdakı nümunələr 

göstərir ki, burada ikinci komponent rolunda çıxış edən feili sifətlər özlərindən əvvəl gələn 

və obyekt ifadə edən sözlə birləşərək yeni bir anlayış ifadə edən söz düzəltmişlər. Feili 

sifətin adları ismin müəyyən hallarında idarə etməsi məlumdur. Məhz bu baxımdan da bu 

nümunələr arasındakı qrammatik əlaqənin idarə əlaqəsi olmasını söyləmək olar. Lakin 

nəzərə almaq lazımdır ki, burada komponentlər arasındakı əlaqə işlək deyil, donuq 

vəziyyətdədir. Başqa sözlə desək, mürəkkəb sözün komponentləri arasındakı əlaqə söz 

birləşməsinin komponentləri arasındakı əlaqəyə müəyyən qədər uyğun gəlir. Feillə 

obyektin birləşməsi nəticəsində mürəkkəb sözlərin yaranması tipoloji hadisədir və 

dünyanın bir sıra dillərində müşahidə olunur.  

 b) mürəkkəb sözün birinci komponenti isimlərlə, ikinci komponenti isə -ma2 

şəkilçili feili isimlərlə ifadə olunur. Müqayisə et: dəmalma “kürədə bişirilmiş dulus 

məmulatının kürənin içərisində soyudulması”, dodaqçıxarma “uzunboğazlı qab forması 

əldə edildəkdən sonra dulus məmulatının boğazının üst tərəfinin hazırlanması”, içaçma 

“dulus çarxı üzərindəki kündənin orta oyuğunu genəldib dərinləşdirməklə düzəldiləcək 

qabın müvafiq formaya salınması”, qulpqoyma “hazırlanmış dulus məmulatına sıyrıntı 
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vasitəsilə qulp yapışdırılması”, palçıqtutma “gilin su ilə qarışdırılması yolu ilə palçıq 

hazırlanması”, susəpmə “yoğrulmuş gildən ibarət palçıq maddəsinə su səpilməsi”, 

tüstüvermə “dulus məmulatının bişirilərkən çatlamaması üçün bişirilməzdən əvvəl onun 

tüstüyə verilməsi”. M.Adilov ikinci komponenti -ma2 şəkilçili feili isimlərlə ifadə olunan 

mürəkkəb sözlərlə əlaqədar yazır ki, “bu şəkilçilərlə düzələn sifətlər özlərindən əvvəlki 

sözlərlə birləşib yeni mənalı isim və sifət əmələ gətirir. Yeni düzələn mürəkkəb sözlər 

həqiqi və məcazi mənalı olur. Məsələn, maşınqayırma, yerdəyişmə, yeniyetmə, əlsıxmalar, 

adqoyma və s.” [1, s. 170]. 

 3. Yanaşma əlaqəsinə girmiş iki ismin birləşməsi nəticəsində əmələ gələn 

mürəkkəb dulusçuluq sözləri. Bu model dulusçuluq leksikasında yalnız bir sözlə - sacayaq 

“sacı saxlamaq üçün onun altına qoyulan gil dayaq” sözü ilə təmsil olunur. H.Əsgərov bu 

sözü yanaşma əlaqəsi əsasında əmələ gələn peşə-sənət sözlərinin hər iki komponenti sadə 

isimlərdən ibarət mürəkkəb sözlər qrupuna aid edərək yazır: “Sacayaq sözünü bu qrupa 

şərti daxil etmişik. Əslində bu mürəkkəb sözü əmələ gətirən komponentlər arasında 

yanaşma deyil, idarə, yaxud idarə əlaqəsi ilə birlikdə uzlaşma əlaqəsi vardır, çünki indi 

sacayaq formasında olan bu söz tarixən sacayağı şəklində, yəni II növ təyini söz 

birləşməsi qəlibində formalaşmışdır. Azərbaycan dilinin sonrakı inkişafında sacayağı 

sözündəki sonuncu -ı səsi, yəni mənsubiyyət funksiyasındakı şəkilçi itirilmiş və bunun 

nəticəsində söz özünün daxili formasını itirmişdir. Sacayaq sözündə komponentlərin bir-

biri ilə birləşməsi motivlənmir. Lakin indiki halda sacayaq sözünü yalnız bu qrupa aid 

etmək olar” [29, s. 280-281]. Biz də H.Əsgərovun bu fikri ilə razılaşırıq. Qeyd eləmək 

lazımdır ki, mürəkkəb sözlər formalaşıb başa çatdıqdan sonra da müxtəlif fonetik və 

semantik dəyişikliyə məruz qalır və bunun nəticəsində öz qrupuna aid sözlərin 

xüsusiyyətini itirərək yeni keyfiyyət qazanırlar. Məsələn, indi ilk baxışda birinci növ 

təyini söz birləşmələrinə bənzəyən dilbir, əlbir, sözbir sözləri tarixən dilibir, əlibir, 

sözübir şəklində, yəni təyini söz birləşmələrinə daxil olmayan ismi birləşmə modelində 

formalaşmış, dilin sonrakı inkişafı nəticəsində indiki formaya düşmüşdür. Analoji dil 

təzahürü ilə xakas dilində də qarşılaşırıq. Müqayisə et: Moynax “it adı”, Sırtax “inək adı”. 
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Bu sözlər moynu ax “boynu ağ” və sırtı ax “kürəyi ağ” tipli təyini söz birləşmələrinə daxil 

olmayan ismi birləşmə modelində formalaşmış, daha sonra mürəkkəb ismə çevrilmişdir 

[164, s. 124]. Deməli, zaman keçdikcə, yeni sözlər əmələ gəldikcə, yeni formalar, yeni 

sözdüzəltmə modelləri meydana gəlir. Ola bilsin ki, sacayağı sözündə sonuncu -ı səsinin 

düşməsi türk dillərinin, o cümlədən də Azərbaycan dilinin fonotaktikası ilə bağlıdır. 

Məlum olduğu kimi, türk dillərində çoxhecalı sözlər çox işlənmir və sözlərdə hecaların 

ixtisarı geniş yayılmış dil təzahürüdür. Müasir türk dilində mürəkkəb sözləri araşdıran 

O.Yıldız bu münasibətlə yazır: “Mürəkkəb sözlərin bir qismində qaynayıb-qovuşma hələ 

tam başa çatmamışdır və mürəkkəb sözün strukturuna daxil olan üzvlər öz mənalarını 

böyük ölçüdə qoruyur. Bu cür mürəkkəb sözlərdə ya heç bir fonetik hadisə baş vermir 

(ağaçkakan “ağacdələn”, buzdolabı “soyuducu”, büyükelçi “səfir”, bakımevi 

“ambulatoriya”), ya da samit artımı, sait və heca düşümü özünü göstərir: ne ise › neyse, 

biri birine › birbirine, şiş kebabı › şişkebap, top kapısı › Topkapı, kadı köyü › Kadıköy və 

s.” [109, s. 234]. 

 Qeyd edək ki, Azərbaycan dilində olduğu kimi türk dilində də bu qəbildən olan 

sözlərin yazılışlarında müəyyən fərqlər müşahidə edilir [95, s. 693-706]. 

 4. Sadə sifətlə sadə ismin yanaşma əlaqəsinə girməsi nəticəsində yaranan mürəkkəb 

quruluşlu dulusçuluq sözləri. Bu model də dulusçuluq leksikasında bir sözlə təmsil olunur: 

tayqulp “piti bişirmək üçün saxsı qab (bəzi yerlərdə “piti bərnisi” adlanır)”. F.Zeynalov 

bu üsulla mürəkkəb söz yaratmanın türk dillərində geniş yayıldığını göstərir [64, s. 95]. 

Şor dilini tədqiq edən A.V.Yesipova da bu dildə atributiv əlaqə ilə bağlanan söz 

birləşmələrinin sonradan mürəkkəb sözə çevrildiyini qeyd edir [129, s. 44]. Bu tip 

mürəkkəb sözlərdən danışan M.K.Sersenbayeva yazır ki, “bir çox hallarda mürəkkəb 

sözün törəmə yolunu müəyyənləşdirmək, yəni onun söz birləşməsinin leksikləşməsi 

nəticəsi kimi, yaxud komponentlərin ixtiyari birləşməsinin nəticəsi kimi meydana çıxdığını 

söyləmək mümkün olmur” [158, s. 34]. 

 5. Sayla düzəltmə sifətin yanaşma əlaqəsinə girməsi nəticəsində yaranan mürəkkəb 

quruluşlu dulusçuluq sözləri. Bu model dulusçuluq leksikasında dördayaqlı “sacayaq 
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növü” sözü ilə təmsil olunur. Təkcə dulusçuluq leksikasında deyil, ümumən, peşə-sənət 

leksikasında belə struktura malik olan bir neçə söz müşahidə olunur. Müqayisə et: birəlli 

“mis su qabı”, təkəlli “mis su qabı”, üçayaqlı “dəmir məişət əşyası”, ikiqulplu “xovlu 

xalçaların ara haşiyəsinin naxış adı” [29, s. 283]. Bu modeldə yaranan mürəkkəb 

dulusçuluq sözləri müəyyən qədər süni görünsə də, Azərbaycan dilinin qrammatik qayda-

qanunları çərçivəsində meydana çıxmışdır. 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasındakı mürəkkəb quruluşa malik leksik 

vahidlərin araşdırılması aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir: 

 1. Mürəkkəb quruluşa malik sözlər dulusçuluq leksikasının cüzi bir hissəsini təşkil 

edir və struktur-semantik baxımdan rəngarəng deyildir. 

 2. Mürəkkəb quruluşa malik dulusçuluq sözləri, əsasən, bir neçə struktur tipdə 

müşahidə olunur ki, bunların da içərisində ikinci növ təyini söz birləşməsi modelində 

əmələ gələnlər, yəni ikinci növ təyini söz birləşməsinin leksikləşməsi yolu ilə yaranan 

leksik vahidlər, eləcə də birinci komponenti qeyri-müəyyən təsirlik halda olan isim, ikinci 

komponenti isə -an2 şəkilçili feili sifətlər və -ma2 şəkilçili feili adlarla ifadə olunan leksik 

vahidlər üstünlük təşkil edir.  

 3. Digər struktura malik (sifətlə ismin, sayla ismin yanaşması və s.) dulusçuluq 

sözləri tək-təkdir və bu leksikada aparıcı struktur hesab oluna bilməz. 

 

 2.4. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında metaforik söz yaradıcılığı 

 Metafora adı altında iki əşya və ya hadisənin hər hansı bir münasibətinin uyğunluğu 

əsasında sözün məcazi mənada işlənməsi nəzərdə tutulur. Əşya və hadisələr arasındakı 

uyğunluqlar müxtəlif xarakterə malik olduğuna görə metafora dünya dillərində ən geniş 

yayılmış dil təzahürlərindən biri hesab olunur. Doğrudan da, metaforanın əmələ gəlməsi 

təfəkkürün müxtəlif əşya və hadisələr arasında mövcud olan qarşılıqlı əlaqələri dərketmə 

bacarığı ilə bağlı bir hadisədir. Əşya və hadisələr arasında uyğun cəhətlərin (oxşarlıq, 

bənzəyiş) olması bir əşyanın adının başqa bir əşyanın adı üçün də işlətməyi, yəni adın 

köçürülməsini mümkün edir ki, məhz bu əsasda metafora yaranır. Metaforanın yaranması 
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üçün, yəni bir əşyanın adının digər əşyanın adı kimi işlətmək üçün həmin əşyalara xas 

olan əlamətlərdən biri, yaxud bir neçəsi əsas ola bilər [152, s. 176-177]. Bu baxımdan 

dilçilikdə metaforaları sadə, genişlənmiş və leksik metaforalar adı altında üç qrupa 

ayırırlar [152, s. 177].  

 Filologiya elmində metaforalar daha çox üslubiyyatla əlaqəli şəkildə, bədii təsvir 

vasitəsi kimi öyrənilir. Məsələn, C.Dilçinə görə, “bir şeyi öz adından kənarda müxtəlif 

cəhətlərdən bənzədiyi başqa bir şeyin adı ilə yada salmaq metaforadır” [79, s. 412]. Bu 

məsələyə bir qədər fərqli yanaşmaq tələb olunur. Metafora emosionallıq və ekspressivlik 

ifadə etdiyinə görə sözün bədii təsir gücünü artırır. Buna görə də bədii söz ustaları 

metaforadan istifadə etməyə üstünlük verirlər və bu cür poetik metaforadan bacarıqla 

istifadə etmək şair və yazıçıların sənətkarlıq dərəcəsini göstərir. Lakin bu zaman nəzərə 

almaq lazımdır ki, metafora təkcə ədəbi dilin bədii (qismən də publisistik) üslubunda 

deyil, eyni zamanda canlı danışıq dilində də müşahidə olunur. Bu cəhət metaforaya daha 

geniş yanaşma tələb edir və metaforanın yalnız bədii üslubla hüdudlanmasına imkan 

vermir. “Gənc qrammatiklər” məktəbinin görkəmli nümayəndəsi G.Paul metafora ilə 

əlaqəli yazır: “Metafora elə bir şeydir ki, o, zəruri şəkildə insanın təbiətindən irəli gəlir 

və nəinki poetik nitqdə, hətta və ən əvvəl obrazlı ifadələrə və parlaq epitetlərə daima 

müraciət edən xalqın məişət-danışıq dilində əmələ gəlir” [145, s. 114]. Ö.Yaylagülə görə, 

“metaforalar mədəniyyətdən mədəniyyətə fərqlilik göstərə bilən üzvlər olub, insanların 

fiziki, sosial və mədəni təcrübələrindən törəmişdir” [108, s. 121]. Buradan aydın olur ki, 

metafora təkcə bədii üsluba aid olmayıb, eyni zamanda canlı xalq danışıq dilində də 

müşahidə olunur. O.Ergene yazır ki, “metaforalar onu yaradan kollektivin mədəni 

dəyərləri ilə əlaqəlidir, kollektivin dəyər qanunlarına görə formalaşır və kollektivdən 

kollektivə fərqlilik göstərir. Bütövlükdə bütün mədəniyyətlər üçün ümumi olan “aşağı – 

yuxarı”, “içəri – dişarı”, “mərkəz - ətraf”, “aktiv – passiv” kimi əsas metaforik 

istiqamətlərin kökü təcrübədən qaynaqlandığından ixtiyari deyildir” [82, s. 323]. Buradan 

aydın olur ki, O.Ergene metaforada bənzəyənlə bənzədiləni ifadə edən sözlər arasında heç 

bir fərq görmür. 
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 Dilçilikdə metaforalar dilin zənginləşməsi üsulu kimi də araşdırılır. Belə ki, sözün 

məcazi mənada işlənməsi nəticəsində yeni leksik vahid yaranır. T.Əfəndiyeva bu 

münasibətlə yazır ki, “metafora dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən, onun terminoloji 

leksikasını daima artıran nitq vahidlərindəndir. Dilimizdə terminlərin əksəriyyəti 

metaforlaşma prosesi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Odur ki, metafora dilin obrazlı 

vasitələrindən biri olmaqla bərabər, həm də dilin faydalı və xeyirli hadisələrindəndir” 

[17, s. 82]. Metaforik üsulla söz yaradıcılığı leksik yolla söz yaradıcılığının tərkib 

hissəsidir. Buna görə də leksik yolla söz yaradıcılığından bəhs edən tədqiqatçılar bu 

problemdən də bəhs etmiş, metaforik söz yaradıcılığına nəzər salmışlar. Məsələn, 

B.Xəlilov Azərbaycan dilində semantik yolla sözyaratmadan bəhs edərkən yazır ki, “bu 

cür söz yaradılması mənanın genişlənməsi, daralması, omonim, çoxmənalılıqla və s.-lə 

bağlı prosesdir. Eyni zamanda ümumi sözlərin xüsusiyə, xüsusi isimlərin ümumiyə 

keçməsi semantik yolla söz yaradır” [36, s. 404]. O, semantik yolla sözyaratmanın 

növlərindən birinin çoxmənalı sözlər hesabına semantik yolla sözyaratma olduğunu 

göstərir: “İnsanın bədən üzvlərinin adını bildirən sözlərin bir qismi çoxmənalılığa doğru 

inkişaf edir, məcazlaşır və çoxmənalılıq yaradır. Həmin sözlər çoxmənalılığı yaratmaqla 

dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir. Məsələn: göz - insanın gözü, bulağın gözü, şkafın gözü; 

baş - insanın başı, quşun başı, dağın başı; qol - insanın qolu, çayın qolu, ağacın qolu və 

s.” [36, s. 405]. Qeyd edək ki, B.Xəlilovun bu mülahizəsini müəyyən qədər 

dəqiqləşdirmək lazımdır. Belə ki, o, yalnız bədən üzvlərini ifadə edən sözlərdə yeni məna 

yaranmasını yeni söz yaranması hesab edir. Əslində isə, insanın bədən üzvünün adını 

bildirib-bildirməməsindən asılı olmayaraq iki söz arasında müəyyən əlamət və ya 

funksiya əsasında məna keçidini yeni söz yaratma hesab etmək lazımdır.  

 Leksik yolla söz yaratma prosesi S.Cəfərovun da diqqətini cəlb etmişdir. O, yeni 

məna kəsb etmək hesabına söz artımından bəhs edərək yazır: “Dilimizdə leksik yolla 

sözlərin yaranma prosesini də sözlərin çoxmənalılıqdan (polisemantiklikdən) omonimliyə 

doğru inkişafı əsas rol oynayır. Bu hadisə, hər şeydən əvvəl, dilin öz daxili aləmində baş 
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verir və belə prosesdə onun əsas lüğət fonduna məxsus olan sözləri iştirak edir” [16, s. 

147]. 

 Leksik yolla söz yaradıcılığının tərkib hissəsi olmaq baxımından metaforikləşmə 

hadisəsini tarixi bir kateqoriya kimi dəyərləndirmək olar. Yəni bu üsulla yeni sözlərin 

yaradılması tarixən mövcud olduğu kimi, bu gün də davam etməkdədir. Bəzi hallarda 

metaforikləşmə üsulu ilə əmələ gələn sözün hansı əsasda metaforlaşmasını 

müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Göytürk dilində leksik yolla söz yaradıcılığından 

bəhs edən Ə.Rəcəbli çoxmənalı sözlərin omonimliyə doğru inkişafı yolu ilə lüğət 

tərkibinin zənginləşməsi probleminin abidələrin materialları əsasında araşdırmağın çətin 

olduğunu qeyd edir: “Güman ki, göytürk dilində çoxmənalı sözlərin omonimliyə doğru 

inkişafı ilə lüğət tərkibi zənginləşmişdir. Burada iki məsələni qeyd etmək lazımdır: a) 

Göytürk dilində sözlərin çoxmənalılığı, polisemiya məsələləri hələ lazımınca 

araşdırılmamışdır və buna görə də bu dildə hansı sözün çoxmənalılıqdan omonimliyə 

doğru inkişaf etdiyini dəqiq söyləmək mümkün deyil; b) ... göytürk dilində işlənmiş 

omonimlərin böyük əksəriyyəti təsadüf nəticəsində fonetik tərkibcə uyğun gələn sözlərdir, 

yəni bu omonim sözlər arasında mənşə yaxınlığı, mənşə əlaqəsi yoxdur. Mənşəcə yaxın 

olan omonimlər çox azdır. Hətta mənşəcə yaxın olan ay (30 gün) - ay (Yerin peyki), apa 

(rütbə) - apa (böyük qohum), uç (qanad) - uç (uçmaq) tipli omoim sözlərin də çoxmənalı 

sözlərin omonimliyə doğru inkişafı nəticəsində yarandığını söyləmək çətindir” [55, s. 158-

159].  

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının müəyyən qismini metaforlaşma 

nəticəsində yaranmış sözlər təşkil edir. Lakin bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, 

dulusçuluq leksikasındakı bu qəbildən olan sözlər bədii üslubda işlənən metaforalardan 

fərqlənir. Belə ki, bədii üslubda metafora emosionallıq və ekspressivlik yaratsa da, 

dulusçuluq leksikasındakı metafora əsasında yaranmış sözlər haqqında bunu söyləmək 

mümkün deyil. Burada emosionallıq və ekspressivlik donuq vəziyyətdədir. Bu cəhət peşə-

sənət leksikasına daxil olan leksik vahidlərin ümumi xüsusiyyəti kimi qəbul oluna bilər. 

J.B.Nikiforovanın qeyd etdiyi kimi, “istənilən dilin sözlərinin çoxmənalılığı sözün 
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mənasının konkretlikdən mücərrədliyə döğru inkişafının nəticəsidir” [142, s. 124]. Yəni 

insan konkretə əsaslanaraq mücərrədi müəyyənləşdirməyə, mücərrəd haqqında müəyyən 

bir fikir söyləməyə çalışır. Bu hər bir xalqın düşüncəsindəki dünyanın dil mənzərəsinə 

uyğun şəkildə reallaşır, həyata keçirilir. Ö.Yaylagül metaforanın bu cəhətlərini qeyd 

etdikdən sonra yazır ki, “metaforanın öyrənilməsində ən çətin şey metafora (deyim 

aktarması) ilə metonimiyanı (ad aktarması) bir-birindən fərqləndirməkdir” [107, s. 79]. 

 Azərbaycan dilində metaforlaşmaya meyilli olan söz qrupları var. İnsanın bədən 

üzvlərinin adları, zaman və məkan semantikalı bəzi sözlər, qiymətli metal və parça adları 

metaforlaşmaya daha çox meyillidirlər. D.Aksan bu münasibətlə yazır ki, “metaforalar 

daha çox insanın özünə ən yaxın bildiyi öz bədən üzvlərinin adlarında, vücudu ilə əlaqəli 

anlayışlarda özünü göstərir. Metaforanın bu növü dünyanın bütün dillərində geniş 

yayılmışdır. İnsan başda bədən üzvləri ilə bağlı məfhumlar olmaqla, özü ilə bağlı şeylərə 

bənzətdiyi əşyalara onların adını vermişdir ki, hər bir dildə eyni istiqamətli inkişaf 

nəticəsində bu sözlər çoxmənalı vəziyyətə düşmüşlər. Boğaz sözünün “əşyanın boğaza 

bənzər hissəsi”, “iki dağ arasında dar keçid”, “iki quru parçası arasında dar dəniz” 

mənasında istifadə olunması, dil sözünün “dənizin içərisinə uzanan dar və alçaq quru 

parçası” mənasında işlənməsi, burun sözünün coğrafi termin kimi məna daşıması məhz 

metaforalaşmanın nəticəsidir. Türk dilində fırının ağzı, fırın ağzı deyildiyi kimi, fransız 

dilində də la bouche d′un four deyilir. Türklər dağın ətəyi dediyi kimi, farslar da da:meni 

ku:h işlədirlər” [66, s. 507-508]. İnsanın bədən üzvlərinin adını bildirən sözlərin iştirakı 

ilə yaranmış metaforalarda xarici əlamət əsasında məna keçidi metaforanın yaranması 

üçün əsas olur [132, s. 62]. Bu cəhət dulusçuluq leksikasında da özünü göstərir.  

 Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında metafora 

yolu ilə yaranmış leksik vahidləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 1. İnsanın bədən üzvlərinin adının metaforlaşması nəticəsində yaranan dulusçuluq 

sözləri.  

 a) ağız sözü. Bu söz dulusçuluqda “dulus kürəsini doldurmaq və boşaltmaq üçün 

kürədə olan deşik” mənasında işlənir. Azərbaycan dilində ağız sözü çoxmənalı sözdür və 
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bu mənaların içərisində “insan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri 

arasında yerləşən, yeyib-içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv; qabların və s. şeylərin açıq 

tərəfi; odlu silahların lüləsinin ön tərəfindəki deşik, güllə çıxan tərəfi” semantikaları da 

var. Fikrimizcə, dulusçuluq leksikasındakı bu söz ağız sözünün birinci və ikinci 

mənalarının metaforlaşması nəticəsində yaranmışdır. Belə ki, buradakı məna keçidi bir 

deyil, iki əlamətin - ağızın yuxarıda yerləşməsi və ağızla qidalanmaq - əsasında baş verir. 

Başqa sözlə desək, insanın qidalanması ilə dulus kürəsinin doldurulması arasında 

bənzərlik müəyyənləşdirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müqayisə olunan əşyalar arasında 

oxşar əlamətlərin çoxluğu metaforanın daha uğurlu alınmasına səbəb olur. G.Lakoff və 

M.Consona görə, metaforanın mahiyyəti bir şeyin çeşidini başqa bir şeyin vasitəsi ilə 

anlamaq və görməkdir [179, s. 18; həmçinin bax: 137, s. 17]. Başqa sözlə desək, metafora 

daha yaxşı tanınan bir model yolu ilə az məlum olan, mücərrəd bir şey haqqında məlumat 

verməkdir. Bu nümunədə insanın ağızı insan tərəfindən daha yaxşı tanındığından “dulus 

kürəsini doldurmaq və boşaltmaq üçün kürədə olan deşik” semantikası, yəni insanlar 

tərəfindən daha az tanınan bir şey ağız sözü ilə ifadə olunmuşdur. Türk tədqiqatçılarından 

K.Yılmaza görə, Türkiyə türkcəsində insanın bədən üzvlərinin adlarının əşyalara 

verilməsi hər şeydən əvvəl forma baxımından bir bağlılıqla gerçəkləşdirilmiş, onların 

funksiyası və ya yeri ikinci dərəcəli xüsusiyyət kimi qəbul edilmişdir. Məsələn, alarm 

gözü, çatalın dişi, makas dili, sandalye bacağı, namlu ağzı, vites kolu, yastıq yüzü [110, 

s. 1086-1090]. 

 b) boğaz sözü. Dulusçuluq leksikasında bu söz “gil qabların yuxarı hissəsi” 

mənasındadır. Ağız sözündə olduğu kimi, burada da iki əlamət - boğazın yuxarıda 

yerləşməsi və insan boğazına bənzəməsi - əsas olmuş, metafora bu əlamətlər əsasında 

formalaşmışdır. İ.A.Solodilova metaforaların yaranmasında uyğunluq və anologiyanın 

aparıcı rol oynadığını göstərir [160, s. 118]. Boğaz sözünün metaforalaşmasında da uyğun 

qanunauyğunluq özünü göstərir. 

 c) daban sözü. Bu söz dulusçuluq leksikasında “dulus çarxında oxun keçdiyi yer” 

mənasındadır. Azərbaycan dilində daban sözünün əsas mənası “insan və heyvan ayağının 
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dal hissəsi”dir [7,  s. 506]. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə 

girən və yerində dönə bilən çıxıntı da daban, həmçinin dabana sözləri ilə ifadə olunur. 

Güman etmək olar k, sözün bu mənası insanın bədən üzvünü ifadə edən sözün 

metaforlaşmasının nəticəsidir. Dulusçuluqda işlənən daban sözü isə həmin sözün bu 

mənasından törəmişdir. 

 ç) dodaq sözü. Bu söz dulusçuluqda “uzunboğaz qabların üst tərəfi” mənasındadır 

və bir əlamət əsasında (hər hansı bir şeyin qırağı) metaforlaşma nəticəsində törəmişdir. 

İ.Məmmədov yazır ki, “polisemiyanın təzahürü və inkişafı sintaqmatik şəraitə möhtacdır. 

Sözün başqa dil vahidləri mühitində digər formaların müdaxiləsi sayəsində çoxmənalı 

olması leksikanın sistemliliyinin göstəricilərindən biri kimi diqqəti cəlb edir. 

Polisemiyanın yaranması və inkişafını şərtləndirən amillərdən biri də sözün mənasının 

xarakterindən və işlənmə genişliyindən asılıdır. Polisemiya həmçinin sözün paradiqmatik 

əlaqələrindən, onun əsas, nominativ mənaya görə aid olduğu sahədən asılıdır. Müəyyən 

sahələrə daxil olan sözlərin eynitipli, oxşar əlaqələnmə imkanı çoxmənalılığın 

genişlənməsinə yardım edir” [51, s. 268-269]. Müəllif buna aşağıdakı nümunələri 

göstərir: “adamın başı, əli, ayağı; kəndin yuxarısı, aşağısı; kəndin başı, ayağı” [51, s. 

269]. Azərbaycan ədəbi dilində dodaq sözü “ağız kənarlarını təşkil edən iki mütəhərrik 

dəri-damar büküklərindən hər biri”, “bir şeyin (qabın və s.-nin) kənarı, qırağı”, “müxtəlif 

alətlərin tutucu, sıxıcı hisəsi” mənasında özünü göstərir [7, s. 654]. Digər bədən üzvlərinin 

adını bildirən sözlərlə müqayisədə dodaq sözünün çoxmənalılığı aşağı səviyyədədir. Bu 

cəhət onun  sintaqmatik və paradiqmatik əlaqələrinin zəifliyindən xəbər verir.  

 d) göz sözü. Bu söz dulusçuluqda “gil calaqlarını birləşdirmək üçün onların 

üzərində açılan şırım” mənasındadır. Azərbaycan dilində göz sözü insanın bədən üzvünü 

bildirməklə yanaşı, “hissələrə ayrılmış bir şeyin ayrı-ayrı bölmələri” mənasında da 

(məsələn, şkafın gözləri) işlənir [8, s.275]. Güman etmək olar ki, göz sözünün 

dulusçuluqdakı semantikası bu məna əsasında yaranmışdır. Türk dilində bitki adlarını 

tədqiq edən İ.Uçar yazır ki, “türk dilində bitkiləri adlandırmaq məqsədilə heyvan, insanın 

bədən üzvü, yer, şəxs, xəstəlik, kəmiyyət, zaman və faydalı qazıntı adlarından, bitkinin 
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dad, qoxu, rəng və s. xüsusiyyətlərindən, astronomiya terminlərindən istifadə 

olunmuşdur” [106, s. 2674]. Uyğun vəziyyət türk dilindəki arqolarda da müşahidə olunur 

[85, s. 126-140]. Bitkilərin adlandırılmasında insanın bədən üzvlərinin adından istifadə 

olunursa, dulusçuluq məfhumlarının da belə sözlərlə ifadə olunmasını qanunauyğun hal 

saymaq olar. 

 2. Məişət əşyalarının adlarını bildirən sözlərin metaforlaşması nəticəsində yaranan 

dulusçuluq sözləri:  

 a) bıçaq sözü. Bu söz dulusçuluqda “dulus məmulatına forma verərkən dulusun 

istifadə etdiyi taxta” mənasındadır. Bıçaq sözü ədəbi dildə “kəsmək üçün alət” mənasında 

[7, s.299] işləndiyindən xarici görünüş baxımından bənzərlik əlaməti əsasında 

metaforlaşaraq dulusçuluq leksikasına daxil olmuşdur.  

 b) buşqab sözü. Bu söz dulusçuluqda boşqab fonetik formasında “içinə xörək və s. 

tökmək üçün çinidən, saxsıdan, metaldan və s.-dən qayrılmış qab; nimçə” [7,  s.338], eləcə 

də buşqab şəklində “nəlbəki’ mənasında [6, s.68] işlənir. Həm fonetik, həm də semantik 

baxımdan buşqab variantı boşqab variantından törəmə hesab oluna bilər. Çünki boşqab 

şəkli ədəbi dil normasını əks etdirdiyi halda, buşqab variantı dialekt xüsusiyyətini (Quba 

şivəsi) göstərir. M.Şirəliyev o səsinin u səsi ilə əvəzlənməsi hadisəsin qıpçaq tipli türk 

dillərinin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən dialekt və şivələrdə (Quba, Zaqatala-Qax və 

bir qədər Bakı, Şəki, Ordubad, Muğan) göründüyünü söyləyir [60, s.51]. Müasir türk 

dillərindən tatar, başqırd və çuvaş dillərində də o › u əvəzlənməsi baş verir [64, s. 21]. 

Boşqab // buşqab sözündə belə semantik keçid qanunauyğundur. Burada metafora iki 

əlamət əsasında yaranmışdır. Bunlardan biri hər iki məişət əşyasının gildən düzəldilməsi, 

digəri isə xarici görünüş baxımından oxşar olmalarıdır.  

 c)  çanax sözü. Bu söz dulusçuluq leksikasında “saxsı kasa” [6, s.89] mənasında 

müşahidə olunur. Ədəbi dilimizdə çanaq sözü “içi oyulmaqla ağacdan (taxtadan) 

hazırlanan qab növü” [7, s.443] semantikasında işlənir. Güman etmək olar ki, məna 

keçidinin əsasında hər iki əşyanın məişət əşyası olması əlaməti dayanır. Yəni funksiyanın 

keçməsi ilə çanaq sözü yeni məna da kəsb etmişdir. Funksiyanın keçməsi ilə sözün yeni 
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məna kəsb etməsi geniş yayılmış dil təzahürüdür və digər dillərdə tipoloji paralellərə 

malikdir. Məsələn, vaxtilə yazmaq üçün lələkdən istifadə olunurdu və bu vasitə pero 

adlanırdı. Sonradan həmin yazı vasitəsi dəmirdən, qızıldan hazırlansa da, pero adı 

dəyişilmədi. 

 ç) daxıl sözü. Bu söz dulusçuluqda “suyun sərnicə daxil olması üçün saxsıdan 

düzəldilmiş yer” mənasında işlədilir. Ədəbi dildə daxıl sözü “mağaza, dükan və s.-də 

pulların yığıldığı yeşik, sandıqça; kassa” və “içinə xırda pul toplamaq üçün dəmirdən, 

gipsdən və s.-dən düzəldilmiş, üzərində pul salmaq üçün deşiyi olan kiçik qutu və s.” 

mənasında [7, s.516-517] qeydə alınıb. Deməli, bu sözdə metafora xarici bənzəyiş 

əsasında formalaşmışdır. Belə ki, pulun daxıla qoyulması ilə suyun paylayıcı şəbəkəyə 

daxil olması arasında oxşarlıq görülmüşdür. Bu da yeni mənanın meydana çıxmasına 

səbəb olmuşdur.  

 d) daraq sözü. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bu söz iki mənada: “gil 

qablara forma vermək üçün dulusun istifadə etdiyi trapesiya şəkilli taxta” və “dulus 

məmulatına naxış vurmaq üçün istifadə olunan taxta alət” mənalarında işlənir. Fikrimizcə, 

burada iki əlamət əsasında metafora yaranır. Belə ki, dulusun gil qablara forma vermək 

üçün işlətdiyi taxta görünüşcə darağa bənzəyir. İkinci bir tərəfdən isə, daraqdan istifadə 

edən şəxs yaxşı, səliqəli görünür, estetik baxımdan qaydasında olur. Naxışlı qab da 

naxışsız qabdan öz estetik gözəlliyi, qəlbə, ruha yaxınlığı ilə fərqlənir. Bunlar isə 

metaforik mənanın yaranması üçün əsas olur. Çünki müasir ədəbi dilimizdə daraq 

sözünün birinci, əsas mənası “saçı darayıb düzəltmək üçün dişli alət”dir [7,  s.535].  

 e) dibçək sözü. Dulusçuluq leksikasında “gil qabların aşağı hissəsi” mənasında 

işlənən dibçək sözü müasir ədəbi dilimizdə “içinə torpaq tökülərək gül, kol və başqa 

bitkilər əkilən qab” semantikasında qeydə alınıb [7,  s. 615]. Dibçək sözünün bu mənasının 

yaranmasında dibçəyin hər bir əşyanın aşağı hissəsində yerləşməsi əlaməti əsas 

götürülmüşdür. Yəni burada məkani, lokal baxımdan bənzərlik metaforanın yaranmasına 

səbəb olmuşdur. 
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 ə) dudkeş sözü. Dulusçuluqda bu söz “kürədə odun yanmasını və kürədəki istiliyi 

tənzimləmək üçün tikili” mənasında işlənir. Fars dilindən alınma olan dudkeş sözü ədəbi 

dilimizdə “tüstüçəkən boru” mənasındadır. Metaforanın yaranmasına səbəb olan əlamət 

dudkeşin ocağın, sobanın yaxşı yanmasına kömək etməsidir. Çünki dudkeş tüstünü çəkib 

aparmaqla alovun güclənməsinə şərait yaradır. Dulusçular gil qabların bişirildiyi kürədə 

istiliyi tənzimləmək üçün istifadə etdikləri tikiliyə məhz bu səbəbdən dudkeş adı 

vermişlər. 

 f) güyüm sözü. Dulusçuluq leksikasında “içərisi ilə su aparmaq üçün qısa saxsı 

truba” [9, s.167] mənasında işlənən bu sözün metaforlaşmasının əsasında hər iki əşyanın 

su ilə əlaqədar olmasıdır. Məlum olduğu kimi, güyüm sözü ədəbi dilimizdə “su daşımaq 

və ya saxlamaq üçün boğazı uzun, iri qulplu, mis qab; mis səhəng” semantikasında işlənir. 

Görünür, güyümün həcmcə kiçikliyi və saxsı borunun qısalığı güyüm sözünün yeni məna 

kəsb etməsinə imkan vermişdir. Burada xarici bənzərlik deyil, funksional yaxınlıq əsas 

əlamət olmuşdur. 

 g) iy sözü. Bu söz peşə-sənət leksikasına, daha dəqiq desək, toxuculuq leksikasına 

aid leksik vahiddir və “pambıqdan, yundan və s.-dən iplik əyirmək üçün ortası şiş, iki ucu 

sivri ağac alət” mənasında işlənir [8, s.614-615]. Ədəbi dilimizdən fərqli olaraq, 

dulusçuluq leksikasında isə “dulus məmulatında deşik açmaq üçün hər iki tərəfi iti olan 

taxta alət” semantikasında müşahidə olunur. Fikrimizcə, bu sözün dulusçuluqdakı mənası 

xarici oxşarlıq əsasında meydana çıxmışdır. İstər toxuculuqda, istərsə də dulusçuluqda 

istifadə edilən bu əmək alətlərinin hər ikisinin taxtadan hazırlanması da yeni leksik 

mənanın meydana çıxmasına şərait yaratmışdır. Yəni xarici bənzərlik əlamətinə material 

eyniliyi əlaməti də əlavə olunmuşdur. K.L.Filatova qeyd edir ki, “dillərin tarixi inkişafı 

planında əksər mənaların metaforik genişlənməsi konseptual sahələr arasındakı əlaqələri 

nümayiş etdirir” [168, s.36-37]. Toxuculuq leksikasındakı iy sözünün metaforalaşması 

nəticəsində dulusçuluq leksikasında yeni mənada işlənməsi bu sahələr arasındakı 

əlaqədən xəbər  verir. Deməli, azərbaycanlıların düşüncəsindəki dünyanın dil 
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mənzərəsində “toxuculuq” və “dulusçuluq” konseptlərinin müəyyən yaxınlığı mövcuddur 

ki, bu da bunun əlamətlərindən biri də iy sözünün hər iki sahə leksikasında işlənməsidir. 

 h) qələm sözü.  Dulusçuluq leksikasında “gil qablara forma vermək üçün dulusun 

istifadə etdiyi taxta bıçaq” mənasında istifadə olunan bu leksik vahidin dilimizdəki əsas 

mənası “mürəkkəbə batırıb yazmaq üçün ucu şiş və yarıq yazma aləti” [9, s.106] olsa da, 

“metal, daş, taxta və s. kimi bərk cisimlər üzərində yazı yazmaq, naxış açmaq və s. üçün 

poladdan düzəldilmiş ucu iti alət” [9, s.107] semantikasında da işlənir. Azərbaycan dilinin 

Culfa şivəsində qələm sözü “daşyonan alət” mənasında qeydə alınmışdır [6, s.291]. 

Naxçıvan şivələrində bu söz “karandaş” mənasında da işlənir. Müqayisə et: Ordubad 

şivəsində qələmqırtan “karandaş yonan bıçaq” [6, s.291]. Qələm sözünün “karandaş” 

mənası onun əsas mənasından törəyib. Bu mənanın yaranmasında bu əşyaların eyni 

məqsəd üçün, yəni yazmaq üçün istifadə olunması əlaməti əsas olmuşdur. Qələm sözünün 

dulusçuluqda istifadə olunan mənası, yəni “gil qablara forma vermək üçün dulusun 

istifadə etdiyi taxta bıçaq” semantikası isə bu sözün ədəbi dildəki “metal, daş, taxta və s. 

kimi bərk cisimlər üzərində yazı yazmaq, naxış açmaq və s. üçün poladdan düzəldilmiş 

ucu iti alət” mənasından törəmə hesab oluna bilər. Güman ki, burada xarici oxşarlıqdan 

daha çox funksiya əlaməti əsas olmuşdur. 

 x) satıl sözü. Bu söz dulusçuluq leksikasında “dulus məmulatında naxış açmaq üçün 

istifadə olunan alət” mənasında işlənir. Məlum olduğu kimi, satıl sözü “su, süd və s. 

tökmək üçün armudu formada ağzı gen mis qab” [10, s.45] mənasındadır və məişət 

əşyasının adını ifadə edir. Azərbaycan dilinin Dərbənd şivəsində bu söz satıl // satil 

fonetik formalarında “su içilən qab, parç”, həmçinin “çaxmaq daşından od almaq üçün 

istifadə olunan polad alət” mənalarında qeydə alınmışdır. Müqayisə et: Satılın qulpu da 

oleydi, misdən oleydi [5, s.355]. Bu sözlərin omonim, yaxud çoxmənalı olduğunu 

müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətindir. Güman etmək olar ki, metafora xarici oxşayış 

əlaməti əsasında meydana çıxmışdır. 

 ı) sərnic sözü. Dulusçuluq leksikasında “(bulaq sərnici) paylayıcı saxsı boru” 

mənasında işlənən bu söz ədəbi dilimizdə “misdən, saxsıdan və s.-dən qayrılmış ağzıgen 
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bir və ya iki dəstəli qab” semantikasında müşahidə olunur. Fikrimizcə, burada metaforanın 

yaranmasında xarici bənzərlik əlaməti əsas olmuşdur. Belə ki, sərnicə suyun dolması və 

boşaldılması ilə paylayıcı saxsı boru arasında bənzərlik tapılmış və həmin əlamət əsasında 

da sərnic sözünün yeni leksik mənası ortaya çıxmışdır. 

 Sərnic sözünün “paylayıcı saxsı boru” mənasında işlənməsi linqvokulturoloji 

səciyyə daşıyır. Məsələ ondadır ki, bu söz maddi mədəniyət leksikasının həm misgərlik, 

həm də dulusçuluq leksikasında məişət əşyasının adı kimi istifadə olunur. Güman etmək 

olar ki, sözün “paylayıcı saxsı boru” mənası daha sonralar yaranır. Su və kanalizasiya 

xətlərinin çəkilməsi və bu zaman gil məmulatlarından istifadə olunması gildən 

hazırlanmış məişət əşyalarında daha sonralar meydana çıxmışdır. Sözün fars dilindən 

alınma olması da bunu aydın şəkildə göstərir. 

  i) sulakan sözü. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında iki mənada (1. badya; 

2. gildən qab-qacaq düzəldən adam, dulusçu) işlənən bu söz yalnız Azərbaycan dilinin 

Dərbənd dialektində qeydə alınmışdır [5, s.357]. Fikrimizcə, sözün “gildən qab-qacaq 

düzəldən adam, dulusçu” mənası ilkin olmuş, bu məna əsasında isə “badya” mənası 

formalaşmışdır. Yəqin ki, metaforik məna keçidinin meydana çıxmasında “gil” anlayışı 

əsas olmuşdur. Sulakan sözünün etimologiyasının qaranlıq olması da metaforanın hansı 

əlamət əsasında formalaşdığını müəyyənləşdirməyi çətinləşdirir. 

 j) tıxanc sözü. “Küplərin ağzını bağlamaq üçün gildən hazırlanmış konusşəkilli 

qapaq” mənasında olan bu sözə ədəbi dilimizdə tıxac fonetik variantında “şüşə və s. bu 

kimi boğazlı qabların ağzını və ya müxtəlif cihazların deşiklərini qapamaq üçün dairəvi 

mantar və ya başqa şey; probka” semantikasında rast gəlirik. Tıxamaq feili əsasında əmələ 

gələn bu sözlər (tıxa-c, tıxa-n-c) uyğun semantikanı ifadə edirlər. Güman etmək olar ki, 

bu sözün “gildən düzəldilmiş qapaq” mənası funksional əlamət əsasında metaforaya 

çevrilmişdir.  

 k) yasdıq sözü. Dulusçuluq leksikasında “dulus çarxında oxun keçdiyi yer” 

semantikı, çox güman ki, ədəbi dildəki yastıq sözünün “maşınların hərlənən və silkələnən 

hissələri üçün dayaqlıq” [10, s.549] mənasından törəmişdir. Çünki bu söz Kürdəmir və 
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Şamaxı şivələrində yasdığ, Ağdam, Daşkəsən, Füzuli və Şəki şivələrində yasdıx 

formasında “boyunduruqda və ya arabanın oxunda hissə” mənalarında qeydə alınmışdır 

[6, s.542]. 

 q) zəncir sözü. Bu söz dulusçuluqda “gil su qablarının üzərindəki naxış” mənasında 

işlənir. Ədəbi dilimizdə zəncir sözü “bir-birinə keçmiş halqalardan ibarət dəmir bağ; 

silsilə” semantikasında müşahidə olunur [10, s.660]. Metaforanın yaranmasında xarici 

görünüşcə oxşarlıq əlaməti əsas rol oynamışdır. 

 3. Məkan münasibəti bildirən sözlərin metaforlaşması nəticəsində yaranan 

dulusçuluq sözləri: 

 a) ətək sözü. Bu söz ədəbi dilimizdə “paltarın beldən aşağı uzanan hissəsi” 

mənasındadır [8,s.145]. Ətək sözünün bu mənası əsasında “dağın, yamacın və 

ümumiyyətlə, hündür yerin aşağı tərəfləri” semantikası yaranır [8,s.145]. Burada yeni 

mənanın metafora əsasında yaranması, yəni az bəlli olanın çox tanınanla ifadə olunması 

göz qabağındadır. Ətək sözünün dulusçuluqda istifadə olunan “dulus çarxının aşağıdakı 

lövhəsi” mənası isə onun əsas mənasından deyil, “dağın, yamacın və ümumiyyətlə, 

hündür yerin aşağı tərəfləri” semantikasından yarana bilər. Çünki burada mücərrədləşmə 

kifayət qədər yüksəkdir. 

 b) mədən sözü. Bu söz dulusçuluqda “dulusçuluq məmulatı hazırlamaq üçün lazım 

olan gil maddəsinin çox olduğu yer” mənasında işlənir. Ədəbi dildə mədən sözü “yer 

altından çıxarılan faydalı qazıntı (metal külçəsi. mineral və s.)”, eləcə də “faydalı 

qazıntılar, neft və s. çıxarılan yer” semantikasındadır [9, s.316]. Fikrimizcə, bu sözün 

dulusçuluqda işlənən semantikası ikinci məna əsasında meydana çıxır. Burada dulus 

məmulatı hazırlamaq üçün lazım olan keyfiyyətli gil maddəsinin bol olduğu yer filiz, neft, 

mineral bol olan yerin adı ilə ifadə olunur.  

 c) zir sözü. Dulusçuluq leksikasında zir sözü “nəlbəki” mənasında özünü göstərir 

(6, s. 562). Ədəbi dilimizdə bu söz “ərəb (fars) əlifbasında “e” səsini bildirmək üçün 

samitlərin altına qoyulan işarə; kəsrə” mənasında qeydə alınıb [10, s. 678]. Fikrimizcə, 

“kəsrə” anlayışı ifadə edən leksik vahidin metaforlşma nəticəsində “nəlbəki” semantikası 
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kəsb etməsi kifayət qədər çətindir. Zir sözü fars dilindən alınmadır və bu dildə “alt, altda, 

alta” mənalarında istifadə olunur [28, s. 223]. Klassik Azərbaycan ədəbi nümunələrinin 

dilində istifadə olunan zirdəst (hərfi mənada “əlaltı”) və zirləb (hərfi mənada “dodaqaltı”) 

sözlərinin tərkibində də zir sözü “alt, aşağı” semantikası ifadə edir [28, s. 223]. 

Fikrimizcə, zir sözünün həm “ərəb (fars) əlifbasında “e” səsini bildirmək üçün samitlərin 

altına qoyulan işarə; kəsrə” mənası, həm də “nəlbəki” mənası məhz onun əsas semantikası 

olan “alt” mənasından metaforlaşma nəticəsində törəmişdir.  

 4. Bəzi ümumişlək sözlərin metaforlaşması nəticəsində yaranan dulusçuluq sözləri: 

 a) ana sözü. Bu söz ana (lülə) “iri diametrli saxsı boru” birləşməsinin tərkibində 

özünü göstərir. Güman etmək olar ki, burada ana sözünün “böyük, yaşlı” semantikasının 

metaforalaşması ilə qarşılaşırıq. Məhz bu mənadan “böyük, iri diametrli su borusu” 

mənasına keçid ola bilər. Magistral su xətlərinin “ana xətt” adlanması da buradan 

qaynaqlanır. Metaforanın yaranmasında başlıca əlamət yaşlılıq, böyüklük, irilik 

əlamətidir. 

 b) beçə sözü. Ana sözündə olduğu kimi, bu söz də beçə (lülə) “kiçik diametrli saxsı 

boru" birləşməsinin tərkibində müşahidə olunur. Fars dilindən alınmış beçə sözünün əsas 

mənası “bala” deməkdir. Bundan başqa, bu söz “çolpa, cavan xoruz”, eləcə də “cavan bal 

arısı” mənalarında da işlənir [7,  s. 254]. Ana sözündə “yaşlılıq, böyüklük” semantikası 

metaforalaşmaq üçün əsas olmuşdursa, beçə sözündə həmin mövqedə “cavanlıq, 

balacalıq” semantikası aparıcıdır. 

 c) buta sözü. Azərbaycan ədəbi dilində bu söz “qönçə”, “parça üzərində 

badamabənzər xırda naxış, kiçik gül şəkli”, eləcə də “içində qızıl, gümüş əritmək üçün 

odadavamlı materialdan (gildən) qayrılmış qab” mənalarında işlənir [7,  s. 365]. Buta 

sözünün sonuncu mənası, daha dəqiq desək, “odadavamlı gil qab” mənalı buta sözü fars 

dilindən alınma hesab olunur. Həqiqətən də, fars dilində “zərgərlərin qızıl və gümüş 

əritdikləri üçkünc qab” mənasında butə sözü var [28, s. 79]. Lakin biz buta sözünün fars 

dilindən alınma olması mülahizəsini deyil, Azərbaycan dilindən fars dilinə keçməsi fikrini 
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qəbul edirik. Bu baxımdan dulusçuluq leksikasına aid buta sözünün metaforlaşma 

nəticəsində yaranması fikri daha düzgün hesab oluna bilər. 

 ç) çini sözü. Ədəbi dildə çini sözünün mənası “müxtəlif məmulat istehsal etmək 

üçün istifadə olunan əla gildən hazırlanmış süni mineral kütlə” və “həmin kütlədən 

hazırlanmış”dır [7,  s. 486]. Çini sözünün Çin coğrafi adından yaranma olması göz 

qabağındadır. Çünki çinlilər tarix boyu bu sənət sahəsində şöhrət sahibi olmuşlar. 

Azərbaycan dilinin Gədəbəy və Kəlbəcər şivələrində çini sözü “nəlbəki” mənasında 

müşahidə olunur. Müqayisə et: İstəkəni çiniyə qoyollar [6, s. 103]. Deməli, dulusçuluq 

leksikasına aid söz metaforalaşaraq bu tematik sahəyə aid yeni leksik vahid əmələ 

gətirmişdir. Çini sözünün yeni məna kəsb etməsində nəlbəkinin saxsıdan düzəldilməsi 

aparıcı əlamət kimi götürülə bilər. 

 d) dəm sözü. Azərbaycan ədəbi dilində “od üstündə aramla bişmə, yaxud dəm alma” 

mənasında istifadə olunur [7,  s. 579]. Ədəbi dildən fərqli olaraq dulusçuluq leksikasında 

dəm sözü “dulusların gil qabları qurutmaq üçün istifadə etdikləri açıq soba” mənasındadır. 

Burada metaforanın yaranması uyğun funksiya əsasında baş vermişdir. Belə ki, xörəyin 

od üstündə aramla bişməsi ilə yaş gil qabların açıq sobada aramla qurudulması müqayisə 

olunur. Bu metaforaların yaranması üçün mövcud modelə - “X Y-dir”  modelinə tam 

uyğundur. Ənənəvi metafora nəzəriyyəsində bu model ən məhsuldar modellərdən hesab 

olunur.  

 e) düyün sözü. Dulusçuluq leksikasında “yayda quruma nəticəsində payız gilində 

əmələ gələn quru gil parçası” mənasında işlənən bu söz ədəbi dildə “iki ip və s.-nin bir-

birinə bağlanmasından əmələ gələn yumru ilmək yeri, habelə ipin özünün ilmək halına 

salınmış yeri” mənasında işlənir [7,  s. 732]. Qeyd edək ki, düyün sözünün ədəbi dildəki 

mənasının metaforalaşması nəticəsində “ağac, kol budğının gövdəyə, yaxud yarpağın 

zoğa birləşdiyi yer” semantikası törəmişdir [7,  s. 732]. Fikrimizcə, bu sözün dulusçuluqda 

istifadə olunan mənası düyün sözünün birinci deyil, ikinci mənası əsasında 

formalaşmışdır. 
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 ə) köbə sözü. Dulusçuluq leksikasında bu söz “təndirin ağız hissəsi” mənasındadır. 

Ədəbi dilimizdə isə köbə sözünün əsas mənası “paltarın yaxasına, qoluna, ətəyinə və s.-

yə başqa parçadan vurulan ensiz haşiyə”dir. Burada metaforanın yaranmasının əsas 

əlaməti həm parçada, həm də təndirdə köbənin əşyanın kənar hissəsinə vurulmasıdır. 

Deməli, köbə sözünün yeni məna kəsb etməsi xarici bənzəyiş hesabına baş verir. 

 f) kündə sözü. Ədəbi dildə “sonradan yaymaq, yastılamaq üçün yumru hala salınmış 

xəmir parçası” mənasında istifadə olunan kündə sözü [8, s. 779] dulusçuluq leksikasında 

“dulus məmulatı düzəltmək üçün yetişmiş gil palçığından qoparılmış hissə” 

semantikasında müşahidə olunur. Güman etmək olar ki, bu söz əvvəlcə çörəkçilikdə 

işlədilmiş, daha sonralar həmin mənanın metaforalaşması nəticəsində dulusçuluqdakı 

semantika meydana çıxmışdır. 

 g) qəlib sözü. Bu söz “dulus çarxı” mənasında işlənir. Məlum olduğu kimi, qəlib 

sözü ədəbi dildə “bir şeyə bu və ya digər şəkil vermək üçün onun içərisinə keçirilən alət; 

ülgü” mənasındadır [9, s.109]. Həm dulusçuluqda, həm də digər sahələrdə (çəkməçilik, 

papaqçılıq və s.) qəlib sözü ilə ifadə olunan məfhumun əmək aləti adını bildirməsi bu 

sözün metaforalaşması üçün əsas ola bilməz. Yəni bu sözün dulusçuluqda istifadə olunan 

mənasının hansı oxşar əlamət əsasında formalaşdığını söyləmək çətindir. 

 h) naxış sözü. Dulusçuluq leksikasında “dulus məmulatında naxış açmaq üçün 

istifadə olunan taxta alət” mənasında istifadə olunan bu söz ədəbi dilimizdə başqa 

semantikadadır: “rənglərin, cizgilərin, kölgələrin kombinasiyasından ibarət şəkil, çəki, 

bəzək və s.” [9, s.450]. Bu sözün hansı əlamət əsasında yeni məna kəsb etməsini 

müəyyənləşdirmək çətindir. Naxış sözünün yeni məna qazanması əksinə olsaydı, bu cür 

məna keçidini əsaslandırmaq daha asan olardı. Ərəb dilindən alınmış bu söz mənbə dildə 

də “rəsm, surət, təsvir” semantikasında işlənir [28, s. 468]. Bu baxımdan da “rəsm, surət, 

təsvir” mənalı sözün hansı əlamət əsasında “dulus məmulatında naxış açmaq üçün istifadə 

olunan taxta alət” mənası kəsb etməsi qaranlıq qalır. 

 x) tikə sözü. Dulusçuluqda “dulus məmulatı hazırlamaq üçün yetişməyə qoyulmuş 

gil maddəsi” mənasında işlənən tikə sözünün ədəbi dilimizdəki semantikası “böyük bir 
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şeydən sınmış, qopmuş, ayrılmış və ya kəsilmiş kiçik hissə, parça, qırıq” şəklində izah 

olunur [10, s. 340]. Göründüyü kimi, sözün hər iki mənasında böyük parçadan ayrılmaq 

xüsusiyyəti qabardılır. Yəni burada “bütöv – parça”, “küll – cüz” əlaməti tikə sözünün 

metaforalaşması üçün əsas olmuşdur. 

 5. Proses ifadə edən sözlərin metaforlaşması nəticəsində yaranan dulusçuluq 

sözləri: 

 a) oyma sözü. Bu söz dulusçuluq leksikasında “gil, palçıq komasından müəyyən 

miqdarda gilin qoparılması” semantikasında işlənir. Azərbaycan ədəbi dilində bu sözün 

mənalarından biri də “dəlmə, qazma”dır. Görünür, gil komasından müəyyən bir miqdar 

gilin qoparılması ilə müəyyən bir əşyanın dəlinməsi, qazılması arasında semantik yaxınlıq 

görülmüş və bu əsasda da oyma sözü yeni bir məna kəsb etmişdir. 

 b) yetişmə sözü. Yetişmə sözü yetişmək feilindən yaranmış feili isimdir və 

dulusçuluq leksikasında “dəriyə bükülərək saxlanılan gil maddəsinin müəyyən zaman 

keçdikdən sonra hazır hala gəlməsi” mənasında müşahidə olunur. Bu söz Azərbaycan 

dilində bir neçə mənada – “çatma”, “qovuşma, birləşmə”, “dəymə” və s. - işlənir. 

Fikrimizcə, yetişmə sözünün “yetişmə (meyvə haqqında)”, “hasil olma”, “vücuda gəlmə” 

semantikasının gilin hazır hala gəlməsi prosesinə köçürülməsi nəticəsində bu sözün yeni 

mənası törəmişdir. Yeni mənanın meydana çıxması “istifadəyə hazır vəziyyətə gəlmə” 

əlaməti əsasında mümkün olmuşdur. 

 c) yoğurma sözü. Dulusçuluq leksikasında “gilin dəri üzərində yoğrulması” 

mənasında işlənən bu söz ədəbi dilimizdə “qatı bir maddəni əzib qarışdırmaqla yayğın 

hala salmaq” semantikasındadır. Məişətdə daha çox xəmirin yoğrulmasına rast gəlsək də, 

dulusçuluqda gilin yoğrulmasından danışmaq lazım gəlir. Yoğurma sözünün ilkin 

konnotativ seminin çörəkçilik, yaxud dulusçuluqla əlaqəli olmasını müəyyənləşdirmək də 

çətindir. Bir bir analogiyaya fikir verək. Rus dilçilərindən Y.N.Korolyova rus dilindəki 

играть “oynamaq” feilinin semantikasını araşdıraraq belə bir fikir söyləyir ki, “bu sözün 

insanın oyun fəaliyyəti ilə bağlı izahının verilməsi (rus dilinə aid izahlı lüğətlərdə məhz 

bunun şahidi oluruq) düzgün deyil. Играть feilinin ilkin denotatı insanların təbiətdə 
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gördüyü oyun hərəkətləridir. Bu mənada  играть feilinin əsas semini belə 

müəyyənləşdirmək olar: seyrçilərin gözündə rahat, şən və azad şəkildə hərəkət etmək” 

[134, s. 13-14]. Deməli, insan ətraf aləmi müşahidə edərək və onun obrazlarını 

verballaşdıraraq, təbiətdəki adlandırmanı öz hərəkətlərinə, yəni insani hərəkətlərə 

köçürmüşdür. Müasir dövrdə Azərbaycan dilində oynamaq feili müxtəlif sözlərlə 

sintaqmatik əlaqəyə girə bilir: uşaqlar oynayır, futbolçular oynayır, qumarbazlar oynayır, 

aktyorlar oynayır və s. Y.N.Korolyovaya görə, “oynamaq müsbət konnotasiyaya malikdir. 

Oyun insan düşüncəsində fiziki, psixi və əqli gərginlikdən sonrakı  rahatlıqdır” [134, s. 

14].  

 Azərbaycan dilindəki yoğurma sözünün ilkin seminin xəmir yoğurma olduğunu, 

daha sonralar bu semin əsasında palçıq, gil yoğurma mənasının yarandığını söyləmək olar. 

Dilimizdəki dəmirdən, poladdan, mərmərdən yorulma ifadələri isə daha sonrakı dövrlərdə 

meydana çıxıb. Çünki həmin ifadələrdə mücərrədlik özünün yüksək səviyyəsindədir. 

 6. Silah anlayışı ifadə edən sözlərin metaforlaşması nəticəsində yaranan dulusçuluq 

sözləri: 

 a) ox sözü. Dulusçuluq leksikasında bu söz “dulus çarxının aşağı və yuxarı 

hissələrini bir-biri ilə birləşdirən hissə” mənasında işlənir. Ədəbi dilimizdə isə ox sözünün 

əsas mənası “yayla atılan itiuclu və ya ucuna iti dəmir keçirilmiş mil (qədim silah növü)” 

kimi izah olunur. Sözün bu mənası əsasında ox sözünün “istiqamət göstərmək üçün mil 

şəklində işarə”, “maşının, mexanizmin və s.-nin hərlənən hissəsinin, habelə çarxın 

keçirildiyi mil, tir” və digər mənaları törəmişdir [9, s.516]. Ox sözünün dulusçuluqda 

işlənən mənası  həmin sözün “maşının, mexanizmin və s.-nin hərlənən hissəsinin, habelə 

çarxın keçirildiyi mil, tir” semantikasından törəmişdir.  Dulusçuluq leksikasında ox sözü 

əsasında “dulus çarxında oxun ucuna keçirilən metal parçası” semantikasında işlənən 

oxucu sözü də yaranmışdır. Güman etmək olar ki, bu semantikanın yaranmasında ox 

sözünün əsas mənasının da müəyyən təsiri olmuşdur. Çünki oxucu sözünün mənası 

müəyyən qədər ox sözünün mənasına yaxınlaşır. 
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 b) tapança sözü. Bu söz dulusçuluq leksikasında lülə “boru” sözünün təyini kimi 

işlənərək “əyri saxsı boru” semantikasını ifadə edir (ana lülə və beçə lülə ifadələri ilə 

müqayisə et). Fikrimizcə, sözün bu mənası xarici bənzərlik əlaməti əsasında “müxtəlif 

sistemli odlu kiçik əl silahı” semantikasından [10, s.265] metaforalaşma nəticəsində 

yaranmışdır.  

 Qeyd eləmək lazımdır ki, insanın bədən üzvlərinin adlarının, insanla bağlı bir çox 

əşyaların adlarının bənzətmə əsasında dulusçuluq leksikasına gətirilməsi ilk dəfə 

işlədilərkən bənzərsiz bir dil təzahürü təsiri bağışlamış, zaman keçdikcə həmin sözlər 

müxtəlif sözlərlə paradiqmatik və sintaqmatik münasibətlərə girərək fəaliyyət dairələrini 

genişləndirmiş və bunun da nəticəsində adiləşmişlər. Məhz bu adiləşmə hesabına 

bənzərsiz dil təzahürləri dildə, o cümlədən də dulusçuluq leksikasında öz yaşamlarını 

davam etdirirlər.   

  Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında metaforik yolla yaranmış leksik 

vahidlərin araşdırılması aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir: 

 1. Dulusçuluq leksikasının müəyyən qismi sözün əsas mənasının bənzətmə yolu ilə 

keçməsi yolu ilə yaranmışdır. Buradakı metaforik söz yaradıcılığı bədii üsluba xas olan 

fərdi metaforalardan fərqlənir. Bunlar canlı xalq danışıq dilində, gündəlik istifadə 

prosesində işlədilən, müəyyən qədər adiləşmiş metaforalardır. Bədii, qismən də 

publisistik üslubdan fərqli olaraq, dulusçuluq leksikasındakı metaforalar emosionallıq və 

ekspressivlik də ifadə edə bilmir. 

 2. Dulusçuluq leksikasında metaforlaşma yolu ilə yaranmış sözlər ayrı-ayrı tematik 

qrupları əhatə edir.  Məlumdur ki, dilimizdə metaforlaşmaya meyilli söz qrupları vardır 

və bunların içərisində insanın bədən üzvlərinin adını bildirən sözlər, məişət əşyalarının 

adını bildirən sözlər metaforlaşaraq dulusçuluqla bağlı müəyyən realiyaları ifadə edirlər. 

Digər tematik söz qruplarının (məsələn, qiymətli metal, mineral adları, heyvan adları, bitki 

adları və s.) metafora yolu ilə dulusçuluq leksikasına daxil olması özünü göstərmir.  
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III FƏSİL 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN DULUSÇULUQ LEKSİKASININ MƏNŞƏ  

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 3.1. Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi  və Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikası 

 Hər hansı bir dilin lüğət tərkibində həmin dilin daşıyıcılarının dünyanın digər 

xalqları ilə olan əlaqələri öz əksini tapır. Yəni, dilin leksikasında dil daşıyıcılarının keçib 

gəldiyi tarix yaşayır. Bu baxımdan Azərbaycan dilinin leksikasının hərtərəfli öyrənilməsi 

öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. S.Cəfərov doğru olaraq yazır ki, “hər bir dilin leksikası 

cəmiyyətin tarixi inkişaf prosesinin bütün cəhətlərini özündə əks etdirir. Məhz buna görə 

də yaranan yeni əşyalar, hadisələr öz əksini birinci növbədə sözlər şəklində dildə tapır. 

Bir sıra sözlər öz məzmununu dəyişərək yeni məzmun kəsb edir, bir qismi isə yeni 

cəmiyyətin qurulması ilə əlaqədar olaraq dildən çıxır. Bununla yanaşı dildə olmayan bir 

sıra sözlər ehtiyac üzündən başqa dillərdən alınır” [16, s. 43-44]. Həqiqətən də, hər bir 

dildə bu və ya digər dərəcədə başqa dillərdən alınma leksik vahidlər var. Əgər hər hansı 

xalqın digər xalqlarla müəyyən əlaqəsi varsa, onun dilinin də digər dillərlə əlaqəsi vardır. 

Digər xalqlarla əlaqəsi olmayan xalqı, digər dillərlə əlaqəsi olmayan dili təsəvür etmək 

mümkün deyil.  

 Dillər qarşılıqlı əlaqədə olarkən bir-birlərinə təsir edirlər. Bu təsir ilk növbədə 

dillərin leksikasında özünü göstərir. Lakin xalqların maddi və mənəvi mədəniyyəti də bu 

təsirin altında olur. Məhz bunu nəzərə alaraq H.Əsgərov yazır ki, “xalqların tarixi 

əlaqələri öz əksini onların təkcə dilində deyil, maddi və mənəvi mədəniyyətlərində də 

tapır. Xalqların maddi mədəniyyət ümumiliyinin izləri arxeoloji qazıntılardan əldə olunan 

nəticələrdə tapılırsa, mənəvi mədəniyyət sahəsindəki əlaqələr günümüzə qədər dildə, 

musiqidə, folklorda, mifologiyadakı ümumi elementlər formasında gəlib çatır. Türk 

dillərinin dünyanın digər dilləri ilə kontaktını əks etdirən leksik vahidləri (yad dillərlə 

kontaktın izləri təkcə leksikada deyil, eləcə də fonetika və qrammatikada, əsasən 
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sintaksisdə özünü göstərir) üç qrupa ayırmaq olar: 1. Müxtəlif dillərdə işlənən türk 

mənşəli leksik vahidlər; 2. Türk dillərində başqa dillərdən alınmış leksik vahidlər; 3. Həm 

türk, həm də digər dillərdə işlənən və mənşəyi məlum olmayan sözlər. Qeyd edək ki, birinci 

və ikinci qrupa aid olan sözləri müəyyənləşdirmək və üzə çıxarmaq böyük çətinlik 

törətməsə də, üçüncü qrupa aid sözlərin izahı daha çətindir, çünki belə sözlər türk 

dillərinin çox qədim təmaslarından xəbər verir” [29, s. 305]. Burada bir cəhəti də qeyd 

etmək istəyirik. Qarşılıqlı münasibətdə olan dillərin bir-birinə təsiri eyni deyildir. Yəni bir 

dil daha çox, digər dil isə daha az təsir göstərə bilər. Dilin daha çox təsir göstərmək 

bacarığı həmin dilin fonetik, leksik, qrammatik baxımdan daha çox inkişaf etməsi ilə bağlı 

deyil. Dil təfəkkürün ifadəsinə xidmət etdiyindən təfəkkürdə olmayan şeylər dildə də 

olmur. Dil nəzəriyyəsi ilə məşğul olan tədqiqatçılar bu fikirdədir ki, “bir dili digər bir 

dildən daha çox inkişaf etmiş dil hesab etmək üçün heç bir əsas yoxdur” [78, s. 18]. 

O.Durmuş bu münasibətlə yazır ki, “tarixin müxtəlif dövrlərində mədəni təsirlərin 

dövlətlərin siyasi güclərinə mütənasib olaraq ayrı-ayrı millətlər və mədəniyyətlər 

tərəfindən həyata keçirildiyini görürük. Dillərin qarşılıqlı təsiri zamanı üstün vəziyyətdə 

olmanın birinci və əsas şərti iqtisadi-siyasi üstünlük və lazımlılıqdır. Bu baxımdan müasir 

dövrdə ingilis dilinin bir ortaq dil (lingua franca) halına gəlməsi o dilin özünün 

lazımlılığından deyil, ingilis dilini rəsmi dil kimi istifadə edən Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının XX əsrin iqtisadi və siyasi lideri olmasından qaynaqlanır” [80, s. 2]. Dilə yad 

dilin təsiri həddindən artıq olarsa, dil özünəməxsus xüsusiyyətləri itirərək yeni 

xüsusiyyətlər kəsb etməyə başlayır. Məsələn, fin-uqor dilləri ailəsinə aid olan saam dili 

hind-avropa dillərinin təsiri altında iltisaqilik xüsusiyyətini itirərək flektivlik xüsusiyyəti 

qazanmağa başlamışdır. D.Aksan bu münasibətlə yazır: “Dillər arasında qarşılıqlı təsir 

xüsusilə ayrı-ayrı xalqların birlikdə, qonşuluqda yaşadıqları yerlərdə dillərin 

özünəməxsus xüsusiyyətlərini dəyişdirəcək ölçüdə olur. Coğrafi baxımdan yaxın yerdə 

istifadə olunan iki dil bir-birindən leksik vahidlər və qaydalar aldıqları kimi, bu dillərin 

səs qaydaları və ifadə vasitələri arasında da yaxınlaşma olur. Məsələn, Tacikistanda 

istifadə olunan İran dilləri ailəsinə məxsus tacik dili özbək dilinin o dərəcədə böyük 
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təsirinə məruz qalmışdır ki, tanınmış türkoloq G.Dörfer bu dili “doğulma halındakı türk 

dili” kimi xarakterizə edir” [66, s. 139].  

  Xalqların bir-birinə qarşılıqlı təsiri özünü daha çox dildə əks etdirir. Çünki dil 

gündəlik həyatda ən çox istifadə olunan vasitə və ən çox təsirə məruz qalan sistemdir. 

A.S.Mazinova görə, “yad dilə məxsus sözlərin, fonetik, morfoloji və sintaktik 

xüsusiyyətlərin alınması dil ailələrinin və superetnik birləşmələrin qovuşması zamanı 

daha çox baş verir” [139, s. 136]. Hər hansı bir anlayışı (əşya, yaxud hərəkət olmasından 

asılı olmayaraq) ifadə etmək qabiliyyətinə malik olmayan dil həmin dildən istifadə edən 

xalqın sosial vəziyyətinə uyğun olan meyarlarla başqa dillərdən (daha çox coğrafi 

baxımdan yaxın dillərdən) söz almağa başlayır. Bu təzahür bir sıra səbəblərlə bağlıdır [72, 

s. 79]. 

 Qədim azərbaycanlılar qonşu xalqlarla müxtəlif əlaqələrdə (mədəni, ictimai, siyasi, 

iqtisadi, hərbi və s.) olmuşdur ki, bu əlaqələr nəticəsində Azərbaycan dilindən həmin 

dillərə söz keçdiyi kimi, həmin dillərdən də Azərbaycan dilinə söz keçmişdir. Başqa sözlə 

desək, “yer üzündə yalnız özünəməxsus sözlərdən istifadə olunan dil yoxdur” [64, s. 40].  

Deməli, dildə yeni yaranan əşya və məfhumları ifadə etmək zərurəti yarandıqda dilin öz 

daxili imkanları ilə yanaşı, başqa dildən söz alma üsulu da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Biz H.Həsənovun belə bir fikri ilə razıyıq ki, dillərin qarşılıqlı münasibəti genişləndikcə 

dillər arasında əlaqələr də genişlənir, bir dildən digərinə leksik ünsürlər keçir. Bu və ya 

digər dilə keçən ünsürlər onun lüğət tərkibini zənginləşdirir, inkişafına təkan verir. 

Müxtəlif xalqların dillərinin qarşılıqlı əlaqəsi və zənginləşməsi onların iqtisadi, siyasi və 

mədəni həyatı ilə bağlıdır. Bu proses dillərin qanunauyğun qarşılıqlı əlaqəsi və 

zənginləşməsi ilə nəticələnir [33, s. 137]. 

 Qeyd eləmək lazımdır ki, bir dil digər dildən təkcə söz almır. Yəni dillərin bir-birinə 

təsiri təkcə leksik səviyyə ilə məhdudlaşmır. Lazım gəldiyi zaman dil digər dildən səs, 

morfoloji elementlər və sintaktik qəliblər də əxz edir. Məhz bunu nəzərə alaraq E.Alkaya 

yazır ki, “bir dildə olan alınma ünsürlər səs və söz sistemində qaldığı zaman böyük 

təhlükə törətmir. Müəyyən dövr ərzində bu alınma ünsürlər dildən çıxa bilər. Lakin başqa 
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dildən alınan qrammatik ünsürlər və hərfi tərcümələr zaman keçdikcə söz alan dilin 

məntiqinə, istifadəsinə, onun özünə xas olan xüsusiyyətlərinə təsir edir, dilin sistemini 

pozur. Yad dildən alınan belə ünsürlərin hər hansı bir dildə çox olması həmin dili məhv 

edə bilər. İndi müasir türk dilində istifadə olunan "çay almak", "duş almak", "durak 

yapmak" kimi ifadələr quruluş baxımından türk dilini xatırlatsa da, əslində qərb 

dillərindən türk dilinə keçmiş hərfi tərcümələrdir” [67, s. 43-44]. 

 Azərbaycan dilinin lüğət tərkibini mənşə baxımından araşdıran dilçilər ayrı-ayrı 

leksik vahidlərin istifadə olunmasına əsaslanaraq müxtəlif təsniflər vermişlər. Məsələn, 

S.Cəfərov Azərbaycan dili leksikasını iki yerə - əsil Azərbaycan sözləri, dilimizə başqa 

dillərdən keçmiş sözlər - ayırdıqdan sonra həm əsil Azərbaycan sözlərini, həm də dilimizə 

başqa dillərdən keçmiş sözləri dörd qrupa bölür: əsil Azərbaycan sözləri: 1. Monqol dili 

ilə ortaq sözlər; 2. Qıpçaq qrupu ilə ortaq sözlər; 3. Oğuz qrupu ilə ortaq sölər; 4. 

Ümumtürk dilləri ilə ortaq olan sözlər; dilimizə başqa dillərdən keçmiş sözlər: 1. Qafqaz 

dillərindən keçən sözlər; 2. Fars dilindən keçən sözlər; 3. Ərəb dilindən keçən sözlər; 4. 

Rus dili və rus dili vasitəsi ilə başqa dillərdən keçən sözlər [16, s. 44-63]. Qeyd edək ki, 

S.Cəfərovun bu təsnifi naqisdir, həm də bölgü zamanı meyarlar qarışdırılır. Təsnifdən belə 

məlum olur ki, oğuz və qıpçaq dilləri ilə ortaq olan sözlər ümumtürk dilləri ilə ortaq sayıla 

bilməz. Amma aydındır ki, oğuz və qıpçaq dilləri də türk dilləridir. Yaxud, Qafqaz 

dillərinə aid sözlərin ayrıca verilməsi də düzgün deyil. Həmin sözlər Azərbaycan ədəbi 

dilində deyil, şivələrdə müşahidə olunan bir-iki leksik vahiddən ibarətdir və bu cəhətinə 

görə ədəbi dilə məxsus leksikanın təsnifi zamanı həmin faktlar nəzərə alınmalı deyil. 

 B.Xəlilovun təsnifi S.Cəfərovun təsnifindən müəyyən qədər fərqlənir. Azərbaycan 

dili leksikasını mənşə baxımından iki yerə - 1. Azərbaycan sözləri; 2. Alınma sözlər - 

ayıran müəllif Azərbaycan sözlərinin daxilində dörd qrup (1.Türk dilləri ilə ortaqlı olan 

sözlər; 2. Həm türk, həm də monqol dilləri ilə ortaqlı olan sözlər; 3. Şumer dili ilə ortaqlı 

olan sözlər; 4. Xüsusi Azərbaycan sözləri) müəyyənləşdirir. O, alınma sözləri mənşəyinə 

görə beş qrupda birləşdirir: 1. Ərəb mənşəli alınmalar; 2.  Fars mənşəli alınmalar; 3. Rus 

mənşəli alınmalar; 4. Avropa mənşəli alınmalar; 5. Qafqaz mənşəli alınmalar [36, s. 27-



 

 

94 

 

72]. B.Xəlilov kitabın bu bölməsini yazarkən S.Cəfərovun yuxarıda adını çəkdiyimiz 

əsərindən istifadə etdiyinə görə S.Cəfərovun təsnifindəki nöqsanlar da burada eynilə 

qalmışdır. Azərbaycan dili leksikasının təsnifi zamanı “Şumer dili ilə ortaqlı olan sözlər” 

başlığı altında müəyyən sözlərin nəzərdən keçirilməsini də qənaətbəxş hesab etmək 

olmaz. Çünki türk-şumer leksik paralellərini bir çox tədqiqatçılar (məsələn, 

O.Süleymenov) mədəni kontaktın nəticəsi hesab edir ki, bu halda məsələnin mahiyyəti 

tamamilə dəyişmiş olur. 

 Azərbaycan dili leksikasının H.Həsənov tərəfindən təsnifinə münasibət bildirən 

H.Əsgərov yazır ki, “bu təsnif S.Cəfərovun təsnifindən bir o qədər də fərqlənmir. 

H.Həsənov türk mənşəli sözləri oğuz və qıpçaq qrupu sözləri ilə ortaqlı sözlər olmaq 

etibarı ilə iki qrupa ayırır, ancaq bulqar, karluq, uyğur-oğuz qrupu türk dilləri, eləcə də 

çuvaş və yakut dilləri ilə ortaq leksikasının adını çəkmir. Azərbaycan dilinin leksik tərkibi 

monqol dili ilə müqayisədə istənilən türk dilinə (çuvaş, yakut, xakas, şor, tatar, salar və 

s.) daha çox yaxındır” [29, s. 308-309]. Biz də H.Əsgərovun bu fikrinə şərik çıxırıq və bu 

fikirdəyik ki, Azərbaycan dilinin leksik tərkibinin təsnifi zamanı türk mənşəli leksikanın 

ayrı-ayrı qruplar şəklində verilməsini qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Eləcə də 

Azərbaycan dilinin leksik tərkibində monqol dili ilə ortaq sözlərin də ayrıca verilməsini 

düzgün hesab etmirik. Məsələ ondadır ki, türk dilləri, o cümlədən də Azərbaycan dili ilə 

monqol dili arasında mövcud olan ortaq sözlərin xarakteri ilə bağlı tədqiqatçılar arasında 

fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar belə sözləri mənşə qohumluğu 

müstəvisində izah etsələr də, tədqiqatçıların digər qrupu belə bu leksik vahidləri ya türk 

dillərindən monqol dlinə, ya da monqol dilindən türk dillərinə keçmə hesab edirlər. Bu 

münasibətlə F.Zeynalov yazır ki, “bu dillərin leksik tərkibindəki monqol elementlərinə 

diferensial baxmaq lazımdır, çünki bu məsələyə münasibət ikilidir. Məlum olduğu kimi, 

altayşünaslar türk dillərindəki monqol mənşəli sözləri alınma yox, müştərək sözlər hesab 

edirlər (onlara görə, bu dillər tarixən eyni bir kökdən törəyən, geneoloji cəhətdən qohum 

dillərdir). Türkoloqların böyük əksəriyyəti isə türk dillərindəki monqol leksik 

elementlərini (onların bir qismi monqol yox, türk mənşəlidir, monqol dilinin leksik 
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tərkibinə bu dillərdən keçən sözlərdir) Altay dövründə burada bir inzibati dövlət birliyi 

təşkil edən türk və monqolların əsrlər boyu əlaqədə yaşamaları (birinci mərhələ) və 

sonralar (XIII-XV əsrlərdə) isə monqol istilası ilə bağlı (ikinci mərhələ)şəkildə izah 

edirlər. 

 Beləliklə, birinci mərhələdə monqol təsiri bütün türk dilləri üçün, ikinci mərhələdə 

isə daha çox şərqi hun qrupu dilləri üçün səciyyəvidir. Bu cəhətdən yakut dili nümunə ola 

bilər. Burada monqol istilasına qədərki əlaqə ilə bağlı qədim alınmalarla yanaşı, XIII-XV 

əsrlərdə alınmış külli miqdarda monqol sözləri vardır” [64, s. 41-42].  

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikası dilin leksik sisteminin tərkib hissəsi olmaq 

baxımından həmin leksik sistemə aid bütün xarakterik cəhətlərə malikdir. Bu mənada 

Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasını mənşə baxımından aşağıdakı kimi təsnif etməyi 

məqbul hesab edirik: 

 1. Türk mənşəli leksik vahidlər. Buraya həm Azərbaycan, həm də digər türk 

dillərində istifadə olunan dulusçuluq sözləri, eləcə də yalnız Azərbaycan dilində işlənən 

türk mənşəli leksik vahidlər aid olunur. 

 2. Alınma leksik vahidlər. Buraya Azərbaycan dilinə digər dillərdən (ərəb, fars, Çin, 

rus və s.) keçmiş və Azərbaycan dili dulusçuluq leksikasında istifadə olunan leksik 

vahidlər aid olunur. 

 

 3.2. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında türk mənşəli leksik vahidlər 

 Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinə mənsubdur və bu dilin 

leksikasının əsasını da türk mənşəli sözlər təşkil edir. Türk dillərinin leksik tərkibi uzun 

sürən tarixi inkişafın məhsuludur. Qədim türk yazılı abidələrinin dilində işlənmiş leksik 

vahidlər bu gün də hər hansı bir türk dilinin leksik tərkibinin əsasını təşkil edir. 

F.Zeynalov haqlı olaraq yazır ki, “bu dillərin leksik tərkibində özünü göstərən xalis türk 

mənşəli qədim sözlərin əksəriyyəti (xüsusilə lüğət fonduna aid olan sözlər) kiçik fonetik 

dəyişmələrlə bu və ya digər türk dilində müşahidə olunur. Bununla yanaşı, hər bir konkret 

türk dilində öz daxili imkanları hesabına onlarla yeni sözlər yaranır, əvvəlki sözlər öz 
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mənasını dəyişərək işlənməyə başlayır. Məsələn, Azərbaycan dilindəki düşmək feli 

“enmək” mənasında, türk dilində isə “yıxılmaq” mənasında işlənir. Eləcə də, dilimizdə 

alçaq sözünün “ölçü” mənası ilə (alçaq boy, alçaq bina) mənası ilə yanaşı, “pis 

xasiyyətli”, “satqın”, “rəzil” mənaları da var. Türkmən dilində isə alçaq sözü  

“mehriban”, “xoşxasiyyət” mənasında işlənir. Azərbaycan dilindəki mənaları isə yoxdur. 

Qədim türk dillərində, eləcə də qədim Azərbaycan ədəbi dilində, dialekt və şivələrimizdə 

isə alçaq sözünün müasir türkmən dilində işlənən mənaları işlənmişdir. Məsələn: Hüsn 

içində sənə manənd olmaya // Əsli yuca, könlü alçağum bənüm (Həsənoğlu), alçaq könül 

(cənub dialekt və şivələrində) və s.” [64, s. 40-41]. Buna uyğun fikrə H.Əsgərovda da rast 

gəlirik. Onun fikrincə, “ümumtürk birliyinin süqutundan sonra türk dillərinin əlahiddə 

inkişafıayrı-ayrı türk dillərinin leksik tərkibində yeni leksik vahidlərin meydana çıxmasını 

şərtləndirmiş və bu əsasda türk dillərindədiferensial leksika formalaşmışdır. Lakin qeyd 

olunmalıdır ki, müasir türk dillərindəki diferensial leksikanın özü də ümumtürk mənşəli 

sözlərlə əlaqələnir” [29, s. 309]. 

 H.Əsgərovun peşə-sənət leksikasındakı ümumtürk mənşəli sözlərlə əsl Azərbaycan 

sözlərini ayırmaq üçün irəli sürdüyü kriteriyalar da maraq doğurur. Bu münasibətlə o yazır 

ki, “ümumtürk (ümumaltay) mənşəli sözlərlə əsl Azərbaycan sözlərini bir-birindən 

ayırmaq üçün bu sözlərin qədim türk yazılı abidələrinin dilində, eləcə də müasir türk 

dilləri və şivələrində işlənib-işlənməməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycan dilinin 

peşə-sənət leksikasında işlənən hər hansı söz qədim türk yazılı abidələrinin dilində, eləcə 

də müasir türk dilləri və şivələrində mövcuddursa və yaxud həmin söz digər türk dillərində 

də işlənirsə, o halda onu ümumtürk mənşəli söz hesab etmək olar. Əgər hər hansı leksik 

vahid bu xüsusiyyətə malik deyilsə, onu Azərbaycan mənşəli söz hesab etmək lazım gəlir” 

[29, s. 310]. 

 Qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan dilçiliyində ümumtürk mənşəli sözlərlə əsl 

Azərbaycan mənşəli sözlərin fərqləndirilməsində müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. 

Məsələn, H.Həsənov yazır ki, “əsl Azərbaycan sözləri adı altında Azərbaycan dilinin 

sözyaratma imkanları ilə yaranmış, etimoloji cəhətdən təkcə necə əmələ gəlməsindən, 
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hansı hissələrdən ibarət olmasından asılı olmayaraq, əsas dil mənbəyi kimi irsən keçmiş, 

onun bir dil kimi formalaşmasına xidmət edən, onun mövcud olduğu bütün dövrlərdə 

fəaliyyət göstərən sözləri başa düşməliyik” [33, s. 142]. H.Həsənovdan fərqli olaraq, 

A.Qurbanov Azərbaycan dilinin ayrıca bir dili kimi formalaşmasından sonra yaranmış 

sözləri xüsusi Azərbaycan sözləri hesab edir. Onun fikrincə, xüsusi Azərbaycan sözləri 

xalqımızın həyatı, ənənəsi, adəti, məşğuliyyəti, yaşadığı ərazinin xüsusiyyətləri ilə 

əlaqədar olaraq yaranır [46, s. 191-192]. 

 Biz H.Əsgərovun ümumtürk mənşəli sözlərlə əsl Azərbaycan sözlərini ayırmaq 

üçün müəyyənləşdirdiyi kriteriyaları daha düzgün hesab edirik. Azərbaycan dilinin 

dulusçuluq leksikasının tərkibində hər iki qrupa aid onlarla söz vardır. Başqa sözlə desək, 

ümumtürk mənşəli sözlərlə əsl Azərbaycan sözləri dulusçuluq leksikasının əsasını təşkil 

edir. Bu qəbildən olan bəzi leksik vahidlərin etimologiyası ilə bağlı fikir və mülahizələr 

də bunu söyləməyə imkan verir. 

 Bardaq. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bu söz “su və ya başqa 

mayelər tökmək, yaxud içində piti bişirmək üçün saxsıdan, çinidən və s.-dən qayrılmış 

qulplu və ya qulpsuz darboğaz qab; səhəng, cürdək” [7,  s. 220] mənasında istifadə olunur. 

A.Axundov bardaq sözünün semantikasını “yemək bişirmək üçün gildən qayrılmış 

darboğaz qab, cürdək” şəklində müəyyənləşdirir [4, s. 36]. S.Altaylı isə Azərbaycan 

dilindəki bardağ (?) (əslində bardag şəklində yazılmalı idi) sözünün semantikasını 

aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir: “Su, şərbət və s. şeyləri içmək üçün istifadə edilən şüşə, 

kristal və ya metaldan düzəldilmişqulplu və ya qulpsuz qab, parç, kiçik kuzə” [68, s. 91]. 

Azərbaycan dilinin şivələrində isə bu söz müəyyən qədər fərqli şəkildə qarşımıza çıxır. 

Belə ki, Kürdəmir şivəsində bu söz bardağ şəklində “küpə” mənasında işlənir. Müqayisə 

et: Bardağa şor yığırıx [6, s. 39]. Oğuz şivəsində “bardağın qulpu” mənasında işlənən 

bardağbağı sözünün tərkibində də bardaq sözü ilə qarşılaşırıq [6, s. 39].  

 Oğuz qrupu türk dillərindən yalnız türkmən dilində bu söz işlənmir [89, s. 516]. 

Müasir türk dilində bu söz bardak şəklində “su və ona bənzər şeyləri içmək üçün istifadə 

edilən, əsasən, şüşədən düzəldilən qab; bir bardağın alacağı miqdar; gil parç, kuzə” 
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mənasında işlənir [98, c. 1, s. 219]. Türk dilinin yazılı abidələrinin dilində həm bardak, 

həm də bartak formalarında “parç, kuzə” mənalarında işlənmişdir [100, c. 1, s. 400]. Türk 

dili şivələrində bu söz çeşidli formalarda (badak, ba:dak, bada, bardaq, bardak, bardacık, 

bardağ, bardah) və mənalarda işlənir: “gil parç, kiçik parç; şüşədən düzəldilmiş su parçı; 

gil, şüşə və ya metaldan düzəldilmiş bardaq; sürahi; gil çölmək; kirəmit; gilli ərazidə olan 

çatlar; qamışlıq, bataqlıq” [105, c.2, s.461, s.528]. Türk dili şivələrində bu sözün əsasında 

düzəldilmiş bardakçıl “ağaclarda, daşların koğuşunda bardaq şəklində yuva quran quş” 

sözü işlədilir. Həmin sözə türk dilinin ayrı-ayrı şivələrində bardakçıl, bardakcıl, bardakçı, 

bardakçın, bardak kuşu şəklində rast gəlirik [105, c. 2, s. 529]. Qaqauz dilində bardak 

sözü türk ədəbi dilindəki mənasına uyğun şəkildə istifadə olunur [70, s. 29]. Ola bilsin ki, 

qaqauz dilinə bu söz türk dilindən keçmişdir. Sözün qaqauz dilində dar mənada işlənməsi 

və çoxmənalı olmaması belə düşünməyə imkan verir. Oğuz qrupu türk dillərindən başqa, 

bu söz yakut dilində də özünü göstərir. Belə ki, yakut dilində bu söz bartık, partık, battık, 

barıdak şəkillərində işlənir.  

 Bardaq sözü M.Kaşğari “Divan”ında bart şəklində “su içilən parç” mənasında 

qeydə alınmışdır [39, s.341]. Əbu Həyyanın lüğətində də bu söz bardaq şəklində göstərilir 

[20, s.19]. İbn Mühənna lüğətində bardaq sözünə rast gəlmirik [58, s.75]. Xarəzm 

qıpçaqcası sahəsinə aid əsərlərin (Codex Cumanicus, Əd-dürrətül-mudiyyə fi-l luğat-it-

türkiyyə, Ət-töhfət-üz-zəkiyyə fi-l luğat-it-türkiyyə və s.) dilində bardak şəklində “böyük 

kuzə, çəllək, parç” mənalarında qeydə alınıb [103, s.24]. Qıpçaq türkcəsində bardaq 

sözünün əsasında düzəlmiş “kuzə, çəllək düzəltməklə məşğul olan adam” mənalı bardakçı 

sözü də var [103, s. 24]. Əgər nəzərə alsaq ki, müasir qıpçaq qrupu türk dillərində bardaq 

sözü işlənmir, onda Xarəzm qıpçaqcası sahəsinə aid əsərlərin dilində bu sözün işlənməsini 

oğuz dillərinin təsiri hesab etmək lazım gəlir. Çünki, bu söz yalnız oğuz dillərində orta 

türk dilinə aid xüsusiyyətini qoruyub saxlaya bilmişdir. L.Budaqovun lüğətində bardak 

və bardağ şəkillərində [121, c. 1, s. 252], V.V.Radlovun lüğətində isə bardak forması 

qeydə alınmışdır [148, c. 4, s. 1486].  
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 M.Kaşğari “Divan”ında “su içilən qab” mənasında işlənən bart sözünü əsas alaraq 

M.Rəsənen bardaq sözünün bart sözü ilə kiçiltmə semantikası yaradan -ak şəkilçisinin 

birləşməsindən əmələ gəldiyini söyləyir [bax: 155, s. 66]. E.V.Sevortyan isə bu sözün 

yakut dilindəki formasına (barıdak “qımız içmək üçün qulpsuz kiçik taxta qədəh”) 

əsaslanaraq bardak sözünün praformasını *barıt şəklində bərpa edir [155, s. 66]. 

E.V.Sevortyanın bu mülahizəsinə münasibət bildirən H.Əsgərov yazır: “CVCC quruluşlu 

sözlərin tarixən ikihecalı (CVCVC) sözlərdən törəməsi barədə türkologiyada geniş 

yayılmış fikri nəzərə alsaq, E.V.Sevortyanın bardaq sözü üçün bərpa etdiyi arxetipi 

düzgün hesab etmək olar. Q.Ramstedt bart sözünü “bardaq” mənasında Koreya dilindəki 

ppaltta “içmək üçün bambuk”, tunqus-mancur dillərindəki barita “butulka” sözləri ilə 

müqayisə edir” [29, s. 317-318]. Həqiqətən də, tunqus-mancur dillərində barita sözü var 

[161, s. 76]. Lakin bu dilin mütəxəssisləri həmin sözün yakut dilindən alınma olmasını 

göstərirlər. Məhz buna görə də həmin leksik vahidləri bir-biri ilə müqayisə etmək olmaz. 

C.Klouson da bardaq sözünü türk mənşəli hesab edir [178, s. 358]. 

 Dünyanın bir sıra dillərində bardaq sözünün türk dillərindən alınma olması 

göstərilir. Yəni bardaq sözü türk dillərindən rus (bardak), bolqar (bardak), serb (bardak), 

rumın (parzakı), ərəb (berdağ, birda:k, berda:k), kürd (bardah, bardağ, pordoh) və gürcü 

dilinə (bardaxı) keçmişdir [89, s. 113]. 

 Biz Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında işlənən badya sözünün də bardaq 

sözü ilə eyni semantik yuvaya daxil olduğunu güman edirik və bu fikirdəyik ki, bu iki söz 

birlikdə nəzərdən keçirilə bilər. Azərbaycan dilində badya sözü “içinə süd sağmaq və ya 

maye tökmək üçün misdən, saxsıdan və s.-dən qayrılan altı gen böyük qab” mənasında 

işlənir [7,  s.198]. A.Axundov dilimizdə belə sözün işləndiyini qeydə almayıb [4, s.32]. 

Azərbaycan dilinin Zəngibasar şivəsində bu söz “mis qab (içinə süd, su doldurulur)” 

semantikasında müşahidə olunur [9, s.53]. Kiçiltmə semantikalı -ça şəkilçisinin badya 

sözünə artırılması ilə meydana çıxan badyaça “kiçik badya” sözü də [7, s.198] eyni 

semantik yuvaya aiddir. Azərbaycan dilinin Dərbənd dialektində bu söz badyə formasında 

“dərin boşqab” mənasında özünü göstərir. Müqayisə et: Badyə, bu şurpa tükənə badyə 
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diyədü [5, s.299]. Bu qrupa semantik baxımdan yaxınlaşan digər leksik vahid isə badkeş 

sözüdür. Badkeş sözü “xalq təbabətində müalicə məqsədi ilə işlədilən küpə, banka, stəkan 

və s.; həcəmət” mənasındadır [7, s.198]. Badkeş sözü Azərbaycan dili şivələrində də 

özünü göstərir. Belə ki, bu söz dilimizin Gəngə, Qazax, Şuşa, Tərtər şivələrində “müalicə 

məqsədi ilə xəstənin kürəklərinə qoyulan banka, stəkan, küpə” mənasında (Müqayisə et: 

Soyuxdəymənin birimci dərmanı badkeşdi (Gəncə); Gejə arvad badkeş salmaseydi 

kürə:mə, işim xarabıdı (Tərtər) mənasında, Şahbuz şivəsində “həcəmət, xəstədən qan 

almaq üçün buynuzdan hazırlanan alət” (Müqayisə et: Badkeş qanı zəli kimi sümürür) 

mənasında, Qazax şivəsində isə “divarda daşların və ya kərpiclərin arasına vurulan suvaq” 

(Müqayisə et: Öyə badkeş vurdurajam) mənasında işlənir [6, s.34]. Güman etmək olar ki, 

bu söz bad (‹ bart) sözü ilə fars dilindən alınmış -keş şəkilçisinin birləşməsi (dudkeş sözü 

ilə müqayisə et) nəticəsində törəmişdir. Badı “saxsı nimçə, dövrə” sözü də [7, s.198] öz 

kökü etibarı ilə bu qrupa yaxınlaşır. Badya, badkeş və badı sözlərinin ümumi hissəsi olan 

bad sözü Azərbaycan dilində “təndir və s. qurmaq üçün içinə keçi qılı qatılıb hazırlanan 

qatı palçıq; qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılan ocaq yeri” mənasında işlənir [7,  

s.196]. A.Axundov öz lüğətində bad sözünü “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndəki kimi 

izah edərək həmin qazma evlərin Kəlbəcər evləri olduğunu göstərir [4, s.32]. Ümumən, 

A.Axundovun lüğətində bu semantik qrupa daxil olan sözlərdən yalnız bad sözü izah 

olunur. Həmin söz dulusçuluq leksikasında “təndir düzəldərkən istifadə olunan 

dulusçuluq üsulu” semantikasındadır.  

 Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı şivələrində bad sözü çeşidli mənalarda işlənir. Belə ki, 

həmin söz Basarkeçər, Bərdə, Gəncə, Naxçıvan, Şərur, Yevlax, Zəngilan şivələrində 

“təndir qurmaq üçün tərkibinə keçi qılı qatılmış sarı torpaqdan hazırlanan palçıq” 

(Müqayisə et: Badı döyün təndirin qra:nı qayrax (Gəncə) və “palçıqdan hazırlanmış təndir 

hissələri” mənasında (Müqayisə et: Altı-yeddi baddan olur təndir (Bərdə); Baddarı 

hazırra təndir qoyax (Basarkeçər) müşahidə olunur [6, s.33]. Bundan başqa, bad sözü 

Kəlbəcər şivəsində “qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılmış oçaq yeri” (Müqayisə 

et: Bizim evin badı çox dərin tüşüf (Kəlbəcər) və Şəki və Ucar şivələrində “ocağın, kürənin 
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kənarlarına düzülən kərpic” mənasında (Müqayisə et: Kürənin badı qızmışdı (Şəki); Bu 

ocağın badı bir az bö:y olsa yaxşı olardı) özünü göstərir [6, s.33]. Qeyd edək ki, bad sözü 

Ucar şivəsində “ağac qabığı”, Qazax şivəsində “çiy kərpic” (Müqayisə et: Bir bad evim 

var), Meğri şivəsində “su arxının kənarları” (Müqayisə et: Uxarı su gedip ki, baddar da 

islanıp) mənalarında da özünü göstərir [6, s.33]. Bad sonuncu mənaları içərisində yalnız 

Qazax şivəsində işlənən “çiy kərpic” mənası ilə onun əsas mənası arasında müəyyən 

semantik yaxınlıq müəyyənləşdirmək olar. Başqa sözlə desək, bu sözün digər mənalarının 

dulusçuluq leksikası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

 Azərbaycan dili şivələrində işlənən bayda sözü də bu sıraya aid oluna bilər. Çünki 

bayda sözü badya sözündən səslərin yerdəyişməsi (metatrza) yolu ilə əmələ gəlmişdir. 

Bayda sözü Azərbaycan dilinin Ağdam, Şuşa, Tovuz şivələrində “badya” mənasında 

işlənir. Müqayisə et: Ma: bir bayda qatıx ver (Şuşa); Baydanı gəti inəh sağajam (Ağdam) 

[6, s. 44]. Bayda sözü Çəmbərək şivəsində də “süd, qatıq qoyulan qab” mənasında qeydə 

alınıb [9, s. 61]. Əgər badya sözü əsasında badyaça sözü yaranırsa, Borçalı və Başkeçid 

şivələrində bayda sözü əsasında da “kiçik badya; süd sağmaq üçün kiçik mis qab” 

mənasında işlənən bayda balası söz birləşməsi əmələ gəlir. Müqayisə et: Az, baydabalasın 

burə:tir (Borçalı); Baydabalasına süd sağerix (Başkeçid) [6, s.44].  

 Fikrimizcə, Azərbaycan dilinin Quba şivəsində işlənən badi “saxsı nimçə” 

(Müqayisə et: İkimizi bir badi aş doyurmaz), Oğuz şivəsində işlənən badiçə “mis piyalə” 

(Müqayisə et: A:z, ma: bir badiçə gət, doğrama yi:jəm), Quba şivəsində “saxsı piyalə”, 

Şəki şivəsində isə “qulpsuz miz qab, badya” mənasında işlənən badiyə (Müqayisə et: 

İnəx′dən bir badiyə süt sağdım) sözləri də [6, s.34] badya sözü ilə birlikdə nəzərdən 

keçirilə bilər. Bu leksik vahidlər məişət əşyalarının adlarını bildirir. Gündəlik həyatda 

istifadə edilən, saxsıdan, yaxud metaldan hazırlanmasından asılı olmayaraq belə əşya 

adları arasında semantik keçidlər mümkündür və bunu nəzərə alaraq metaldan hazırlanmış 

məişət adı ifadə edən badiçə, badiyə kimi sözlər badya sözü ilə birlikdə nəzərdən 

keçirilməlidir.    
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 H.Əsgərov badya sözünün Azərbaycan dilinin digər abidələrində işlənmədiyini, 

yalnız Nəsiminin əsərlərində rast gəlindiyini göstərir: “Doludur xuni-cigərdən gözümün 

badyəsi, // Gəl məni məst edəni gör ki, nə peymanədürür” [29, s.316].  Badya sözünün 

qədim türk dilində olmadığını qeyd edən E.Məmmədov bu sözün Nəsiminin dilində 

“böyük su qabı” mənasında işləndiyini göstərir və yazır ki, “türkmən dilinin orta əsr və 

müasir mərhələsində işlənməyən badya sözü dialektlərdə öz izini saxlamışdır. Belə ki, 

badya sözü türkmən dilinin dialektlərində “silindr formasında olan su qabı” mənasını 

bildirir” [48, s. 196-197].   

 Müasir türk dilində badya sözü “ağzı geniş, enli böyük su qabı” mənasında, bu dilin 

şivələrində isə “böyük mis qab”, “boşqab”, “ağzı dar, dibi geniş yağ qabı”, “yemək qabı”, 

“böyük mis qazan” semantikasında özünü göstərir [98, s. 126]. Müasir türk dilinin tarixi 

abidələrində badya “ağzı geniş enli qab” və batya “içərisinə şərab tökülən qab” 

mənalarında işlənir [100].   

 Güman etmək olar ki, həm bardaq, həm də badya sözləri orta türk dövrü 

abidələrinin dilində işlənmiş bart (‹ barıt ‹ barıta) sözünün əsasında yaranmışdır. Birinci 

halda bart sözü kiçiltmə semantikalı -ak şəkilçisi ilə birləşmiş (bart+ak › bartak › bardaq), 

ikinci halda isə barıta sözünün tərkibindəki [r] səsi düşmüşdür: (barıta › ba:ta › batya › 

badya). 

 Kəndi. Azərbaycan dilində kəndi sözü “içində taxıl, un və s. saxlamaq üçün taxta, 

yaxud palçıqdan qayrılmış qab” mənasındadır [8, s. 682]. Əslində, bu söz ədəbi dilə deyil, 

daha çox şivəyə məxsus leksik vahid səciyyəsindədir. Məhz bu səbəbdən də kəndi sözü 

“Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”ndə də “taxıl və ya un saxlamaq üçün taxtadan 

düzəldilmiş və ya çubuqdan hörülüb suvanmış qab” semantikasında qeydə alınıb [6, 

s.249]. Həmin lüğətdə bu sözün Azərbaycan dilinin Ağdam (Müqayisə et: Kəndini 

taxtadan düzəldif taxıl yığırdığ), Ağdərə (Müqayisə et: Kəndi var i:rmi çual tutur, kəndi 

var on çual), Xaçmaz (Müqayisə et: Bala, kəndidəki unumuz da qutaldı), İsmayıllı, 

Kəlbəcər (Müqayisə et: Kəndiyə un yığırıx), Kürdəmir (Müqayisə et: Bizzərdə kəndini 

palçıxdan tikəllər), Quba, Laçın (Müqayisə et: Onun kəndisi doludu), Salyan, Təbriz və 
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Dərbənd dialektlərində işləndiyi göstərilir [6, s.249]. M.Məmmədov Təbriz dialektində 

bu sözün “taxtadan hazırlanmış qutu” mənasında işləndiyini yazır [52, s.210]. Dərbənd 

dialektində bu söz həm kəndi (Müqayisə et: Tükəllər kəndüçün bir-iki tun), həm də kəndü 

(Müqayisə et: Kəndüyə tükədük buğda, tükədük təxil) fonetik tərkibində “taxıl saxlamaq 

üçün həyətdə taxtadan və ya palçıqdan düzəldilən anbar” mənasında müşahidə olunur [5, 

s. 331]. Maraqlıdır ki, Dərbənd dialektində kəndi sözünün sinonimi olan zaxor sözü eyni 

mənada istifadə olunur [5, s. 371]. 

 Kəndi sözü kendük şəklində M.Kaşğari “Divan”ında da işlənmişdir. O bu sözün 

mənasını “Küp kimi torpaqdan düzəldilən böyük bir qabdır. İçərisinə un və una bənzər 

şeylər qoyulur” şəklində izah edir [39, s. 480]. M.Kaşğari bu sözü kəncəklərə aid edir.  

 Qədim kəncək tayfaları haqqında tarixi mənbələrdə ziddiyyətli fikirlərlə 

qarşılaşırıq. Kəncəklər haqqında ilk məlumata M.Kaşğari “Divan”ında rast gəlirik. 

Görkəmli alim türk tayfalarının adını çəkərkən kəncəkləri də xatırladır: “Ən düzgün və 

doğru dil ancaq bir dil bilib farslarla qarışmayan və qıraq ölkələrə gedib-gəlməyən 

adamların dilidir. İki dil bilən şəhərlilərlə təmasda olan adamların dilləri təhrif olunub. 

İki dil bilən soqd, kəncək, arqu boyları, köçərək yadlarla qarışanlar Xotan və Tübüt 

xalqları ilə tanqutların bir qismidir” [39, s.29]. “Kaşğarın kəncəkcə danışan kəndləri var. 

Şəhərin əhalisi Xaqaniyyə türkcəsində danışır” [39, s.30]. “Xotanlılar və kəncəklər sözün 

əvvəlindəki əlif-i he-yə çevirir. Türk dilində olmayan bir hərfi əlavə etdiklərinə görə biz 

onları türk hesab etmirik. Türklər “ata”ya ata, xotanlılarla kəncəklər hata, türklər 

“ana”ya ana, onlar isə hana deyirlər” [39, s.32]. M.Kaşğarinin bu fikirlərinə əsaslanaraq 

kəncəklərin türk olmaması, sonradan türkləşməsi barədə mülahizələr ortaya çıxmışdır. 

Məsələn, M.Kaşğari “Divan”ı əsasında qədim kəncək dilini araşdıran C.Cəfərov yazır: 

“Kəncək sözünə və kəncək dili termininə ilk dəfə M.Kaşğarinin əsərində təsadüf edilir. Bu 

tayfanın türkləşdiyi, dillərində isə xaqaniyyə türkcəsinin təsiri olduğu əsərdə qeyd 

edilmişdir. Ümumtürk əhatəsində olmalarına baxmayaraq, “Kaşğar vilayətinin bəzi 

kəndlərində kəncəkcə danışmışlar” [15, s. 14]. [Həmçinin bax: 14, s. 75-84]. Uyğun 

fikirlərə P.Golden [87, s. 134], R.Genç [86, s. 40], X.Tremblay [181, s. 63-65] və digər 
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tədqiqatçılarda da rast gəlirik. Bununla belə, kəncəkləri türk hesab edən tədqiqatçılar da 

var. İ.Kafesoğlu Kaşğar, Balasaqun, Talas, Fərqanə ətrafında yaşayan arqu, yabaku, 

çomul, iğrak, çaruk, ezgiş, kəncək kimi boyların şərq türklərindən hesab edir və onların 

göytürklərlə birbaşa bağlı olduğunu söyləyir [93, s. 147]. Z.V.Toğan başqırdlar arasında 

yaşayan rəvayətlərə əsaslanaraq belə bir mülahizəirəli sürür ki, “indiki başqırdların 

əcdadları Buxara ətrafında yaşayan kəncəklər olmuşdur. Çünki bu söz başqırdlar 

arasında indi də yaşamaqdadır” [102, s. 4-5]. B.A.Gökdağ kəncək sözünü müxtəlif 

mənbələrdəki Kang-chü, Kao-çe, Kengü, kəngər  kimi yer və tayfa adları ilə müqayisə 

edərək, bu sözün mənşəyini “gənc” mənalı kence sözü ilə əlaqələndirir [88, s.106]. 

 Deməli, M.Kaşğarinin kentük sözünü kəncəklərə aid etməsi onun yad dildən alınma 

olması barədə mülahizə yürütməyə əsas ola bilməz. Lakin bir çox tədqiqatçılar məhz bu 

yolla getmiş, kentük sözünün alınma olduğunu əsaslandırmağa çalışmışlar. C.Klouson bu 

sözün fars dilindəki kandu “taxıl yığıb saxlamağa yarayan torpaqdan düzəldilmiş böyük 

qab” (orta fars dilində kandu:g formasındadır) sözündən yarandığını söyləyir [166, s. 

729]. Uyğun fikrə X.Trembleydə də rast gəlirik. O bu sözün ya fars dilindəki kndwg 

sözündən, ya da yeni fars dilindəki kandu: sözündən alınma olması, yaxud da həmin 

sözlərlə əlaqəli olması barədə fikir irəli sürür [181, s. 73]. 

 Bu tədqiqatçılardan fərqli olaraq “Altay dillərinin etimoloji lüğəti”nin müəllifləri 

(S.Starostin, A.Dıbo, O.Mudrak) kəndi sözünü ümumaltay səviyyəsində bərpa edir, həmin 

sözün Altay dillərindən dünyanın digər ailələrinə keçdiyini sübut edirlər. Bu dillərin 

verdiyi faktlar kəndi sözünü Altay mənşəli, o cümlədən türk mənşəli söz kimi xarakterizə 

etməyə imkan verir. Həmin faktlar aşağıdakılardır: prototürkcə *kendük (*kentük) 1. “un 

saxlamaq üçün istifadə olunan torpaqdan düzəldilmiş böyük küp”; 2. “qab; taxıl və ya un 

anbarı”; Xaqaniyyə türkcəsində kendük; 1. azərbaycanca kəndi; 2. xalacca kəndi “səbət”, 

orta türkcə kəndüg “bardaq, sürahi”; özbəkcə kandik, qırğızca kendik “yağ və ya taxıl 

qoyulan otaq”; çuvaşca kandi “yuvarlaq kasa”; protomonqolca *kundaqa “kiçik qab; tas”: 

monqol yazı dilində qundağa(n); Xalxas ləhcəsində xundaga; buryatca xundaga; Ordos 

ləhcəsində xundaga; Monqol dilində işlənən bu söz mancur dilinə də keçib; prototunqusca 
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*kondi “böyük parç; qutu”; neqidalca konzaxan; ulçca konzoko; orokca kondoqqo; 

nanayca kunzi, kunzuçe; oroçca ko:ndi; udeycə konzi; protoyaponca *kunta “boru”; qədim 

yaponca kuda; klassik yapon dilində kuda. Bu faktlar əsasında S.Starostin bu sözün 

ümumaltay səviyyəsindəki praformasını *kiantu-kV şəklində bərpa edir [180, s. 688-689].  

 Bu sözün mənşəyindən bəhs edən Ş.Usmanova da kəndi sözünü türk mənşəli, Altay 

mənşəli söz hesab edir. Onun fikrincə, kəndük ~ kəndi sözü iki komponentdən ibarətdir. 

Birinci komponent Altay dillərində “dəlik, oyuq” mənasında işlənən kian, ikinci 

komponent isə “torpaqdan düzəldilmiş” semantikasında olan tük sözüdür. Ş.Usmanova 

türk və Altay dillərindəki bir sıra faktları təhlil edərək kəndi sözünün ken ‹ kian “dəlik, 

oyuq” + tük (tak ~ tok ~toj ~ toğ) ‹ tuk “torpaqdan düzəldilmiş qab” şəklində inkişaf 

etdiyini və “torpaqdan düzəldilmiş oyuq, dərin bir qab” semantikasında formalaşdığını 

iddia edir [182, s. 125]. Q.Güner də kəndi ~ kendüg sözünün Altay mənşəli olduğunu 

güman edir və yazır ki, “bu söz ya türk dilləri, ya da türk dilləri ilə əlaqəli başqa bir dil 

vasitəsilə Altay dillərindən Hind-Avropa dillərinə keçmiş, daha sonra isə digər dillərə də 

nüfuz etmişdir” [90, s. 79].  

 Kəndi ~ kentük sözü türk dillərindən bir sıra dillərə də keçmişdir: pəhləvicə kndwg 

(› ermənicə kandouk), farsca kandu:, kandu:k “taxıl saxlamaq üçün torpaqdan düzəldilmiş 

iri qab”. Bu söz fars dilindən Suriya ərəb dilinə kndwk və ərəb dilinə kanduz şəklində 

keçib. Osetin dilində xaendug “pendir saxlamaq üçün qab” şəklindədir [180, s. 689].  

 Bura qədər söylədiklərimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, Azərbaycan dilində 

işlənən kəndi ~ kəndü sözü “gildən, torpaqdan düzəldilmiş və un, taxıl saxlamaq üçün 

istifadə olunan böyük qab” mənasında formalaşmış, həmin sözün “taxıl, un saxlamaq üçün 

taxta qab”, “taxıl və ya un saxlamaq üçün taxtadan düzəldilmiş və ya çubuqdan hörülüb 

suvanmış qab”, “taxtadan hazırlanmış qutu” “taxıl saxlamaq üçün həyətdə taxtadan və ya 

palçıqdan düzəldilən anbar” mənaları isə Azərbaycan dilinin sonrakı tarixi inkişafı 

nəticəsində meydana çıxmışdır. Kəndi sözünün semantikasının belə inkişafı 

Azərbaycanda dulusçuluq sənətinin ayrı-ayrı dövrlərdəki fərqli inkişafı ilə şərtlənir. Yəni 

Azərbaycanda dulusçuluq özünün yüksək inkişaf səviyyəsində olduğu dövrdə taxıl və un 
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saxlamaq üçün gil və torpaqdan hazırlanmış xüsusi qablardan istifadə olunub. 

Azərbaycanda dulusçuluq sənəti tənəzzül keçirdiyi vaxtlar isə həmin qabların yerini 

ağacdan və taxtadan düzəldilmiş qablar tutmuşdur. Başqa sözlə desək, funksiyanın 

keçməsi nəticəsində kəndi leksik vahidi əvvəllər gil qabların, sonralar isə ağacdan və 

taxtadan düzəldilmiş qabların adını ifadə etmişdir. 

 Kö:. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksiksında bu söz “bir qulplu saxsı qab (həm 

suqabı kimi, həm də qatıq çalmaq üçün istifadə olunur)” mənasında işlənir. Müqayisə et: 

Mahmud babası üçün kö:də qatıx gətirdi [6, s.260].  Azərbaycan dilinin Qax şivəsində 

“böyük çəllək” mənasında olan kov sözünü də [6, s.260] kö: sözü ilə eyni semantik yuvaya 

aid etmək olar. Çünki hər iki söz daha ümumi olan “qab” anlayışına daxil olurlar. Bundan 

əlavə, Qax şivəsində “taxıl tökmək üçün içi ovulmuş taxta qutu” mənasında işlənən qov 

[6, s.311] və Basarkeçər şivələrində “pul kisəsi” mənasındakı qovulux ~ qoylux sözlərini 

də bu sıraya aid etmək olar. Müqayisə et: Sövgülü qarı maŋa bir yaxşı qovulux tikifdi; 

Pulumu qoyluğa qoymuşam [6, s.311]. Qax və Zaqatala şivələrində “ağzı enli saxsı qab, 

sərnic” mənasındakı kövri  [6, s.263], Quba şivəsində “ağacdan qayrılmış təknəyə oxşar 

qab” mənasındakı kuga (Müqayisə et: Gidip aşağıdan bir kuga un gətir) sözləri də həm 

fonetik, həm də semantik baxımdan bu sözlərlə birlikdə nəzərdən keçirilə bilər. Görünür, 

Azərbaycan ədəbi dilində işlənən qovluq “içərisinə kağız, kitab və s. qoymaq üçün qalın 

cildli məhfəzə; papka; içərisində sap, iynə, oymaq və s. tikiş ləvazimatı saxlamaq üçün 

parçadan tikilmiş düyünçə” sözünü [9, s.189] də qov sözünün derivatı hesab etmək lazım 

gəlir. Azərbaycan dilinin Dərbənd şivəsindəki qovluğ ~ qovlux ~ qoyluğ “iynə sancmaq 

üçün balaca balış” [5, s. 341] sözü də ədəbi dilimizdəki qovluq sözünə semantik baxımdan 

yaxındır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Xarəzm qıpçaqcasına aid abidələrin dilində qavluq 

sözü “içərisinə qab qoyulan şey” mənasında işlənmişdir [103, s. 141]. Kö: sözündə saitin 

uzanması kökün son samiti olan [v] samitinin düşməsi ilə əlaqədardır. Həm ədəbi 

dilimizin, həm də şivələrin materialları əsasında bu sözün praformasını *qov ~ *kov ~ 

*kob şəklində bərpa etmək olar. Məhz həmin formalar bir sıra türk dilində indi də 

işlənməkdədir: türkmən dilində qova, türk və karaim dillərində kova, Tuva dilində xuva, 
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qazax, qaraqalpaq və noqay dillərində qavğa, qaraqalpaq dilində ğavğa, qaqauz dilində 

qofa, türk dilinin dialektlərində guva, koğa, koka, kopa, qubqa, kopka, kofa, gufa. Qədim 

türk yazılı abidələrinin dilində kova və kovğa variantları işlənmişdir [128, s. 461]. 

M.Kaşğari “Divan”ında kova variantı qeydə alınıb [39, s. 147]. İbn Mühənnanın lüğətində 

qova şəklində “vedrə” mənasında qeyd olunur [58, s. 114]. Əbu Həyyan qova sözünün 

“su qabı” mənasında olduğunu göstərir [20, s. 46]. V.V.Radlovun lüğətində bu sözün türk 

dillərində koğa [147, s. 85], kopka [147, s. 515-516], kopa formalarının olması göstərilir 

[147, s. 652]. L.Budaqov  isə kova [122, s. 85], koğa [122, s. 85], kovğa [122, s. 85], kopka 

variantlarının işləndiyini göstərir. T.Gülensoy türk dilində kova sözünün “əsasən, su və 

ya sulu şeyləri içinə qoyub daşımağa, quyudan su çəkməyə yarayan, üstündən qulplu qab” 

mənasında işləndiyini göstərir [89, s. 543]. T.Gülensoyun qeyd etdiyi məna Azərbaycan 

dilindəki vedrə sözünün mənasına uyğun gəlir. L.Levitskaya kova sözünün məhz bu 

mənada, yəni “vedrə” mənasında (daha çox dəridən hazırlanmış və quyudan su çəkib 

suvatın novuna tökmək üçün istifadə olunan qab) əksər türk dillərində, eləcə də qədim və 

orta əsrlər türk yazılı abidələrinin dilində işləndiyini göstərir [175, s. 11].  Bundan başqa, 

kova sözü L.Budaqovun lüğətində “dəridən hazırlanmış böyük badya” mənasında qeydə 

alınmışdır [122, s. 85]. Qaqauz, qazax və qaraqalpaq dillərində, həmçinin L.Budaqov və 

V.V.Radlovun lüğətlərində bu sözün “badya” mənasında işləndiyi göstərilir. Bu sözün 

türk dilinin dialektlərində “su üçün bardaq”, “taxıl ölçmək üçün 3-4 okkalıq qab”, “taxıl 

ölçmək üçün 18-20 kq-lıq qab” mənaları da qeydə alınıb. Kova sözü Tuva dilində 

“piyalə”, “kasa”, “cam” mənalarında işlənir. V.V. Radlovun lüğətində bu sözün “fincan” 

və “qədəh” mənalarında işlənməsi də öz əksini tapıb. 

 L.Levitskaya kova sözünün praformasını *kobuğa şəklində bərpa edir və sözün 

“qabıq, dəri” mənasında olduğunu, sonralar su qablarının dəridən hazırlanmasının nəzərə 

alınaraq bu sözün “su qabı” mənasında da işləndiyini göstərir [175, s. 11]. Fikrimizcə, 

L.Levitskayanın bu mülahizəsi ilə razılaşmaq çətindir. Çünki “qabıq” semantikasından 

“qab” semantikasına keçidi izah etmək kifayət qədər çətindir. L.Levitskaya bunu 

funksiyanın keçməsi ilə izah edir və anologiya olaraq gön “dəri” sözündən “su qabı” 
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mənasında istifadə olunan gönək sözünün yaranmasını göstərir. Əlbəttə, material adı ifadə 

edən sözün dilin sonrakı inkişafı zamanı həmin materialdan hazırlanan əşyanın adına 

çevrilməsi təzahürü var və bu təzahür dünyanın digər dillərində müşahidə olunduğu kimi 

türk dillərində də özünü göstərir. Lakin bu dil təzahürünün kova sözünün yaranmasında 

aparıcı rol oynamasını əsaslandırmaq çətindir. Fikrimizcə, burada “qabıq” semantikalı 

*kobuğa sözündən deyil, qabıq sözünün özünün də əsasında dayanan *qab ‹ *kab 

sözündən danışmaq lazım gəlir. Bu söz Azərbaycan dilində, eləcə də digər qohum türk 

dillərində uyğun semantikaya malik bir çox leksik vahidlərin əsasında dayanır.  

 Kova sözü türk dillərindən monqol dillərinə keçmişdir. Məsələn, monqol yazı 

dilində xobuğa, xobuğu “adətən gön, yaxud çubuqdan hazırlanan dəri vedrə”, monqol 

dilində qobğa “vedrə” və s.  

 Kova sözünün semantik inkişafında “yüngül”, “boş” mənalı qov, qova sözünün 

rolunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Azərbaycan ədəbi dilində qov sözü “bəzi ağaclarda 

ur kimi çıxan və xüsusi üsullarla qurudulub hazırlandıqdan sonra, polad parçasının 

çaxmaq daşına çaxılmasından hasil olan qığılcımdan alışan pambığaoxşar yumşaq 

maddə” mənasındadır [9, s.188]. “Heyvan tüklərinin arasında olan kəpək, qabıq” 

mənasındakı qovaq [9, s.188], “yamaclarda və çəmənlərdə bitən ot bitkisi” mənasındakı 

qovotu [9, s.189] sözlərini də bu semantik sıraya aid etmək olar. Zəngilan şivəsində “boş” 

mənasında işlənən kuful sözü (Müqayisə et: Bı ağacın içi kufuldu) [6, s. 263] də semantik 

baxımdan bu sözlərə yaxınlaşır. 

 Göstərilən mənalarda işlənən qov sözü müasir türk dillərində də özünü göstərir. 

Belə ki, bu söz türkmən dilində qov, özbək dilində kov, kumuk, qaraçay-balkar, qazax, 

noqay dillərində quv, tatar dilində qu, qırğız və Altay dillərində qu:, başqırd dilində kıv, 

Tuva dilində xaq, xakas dilində xavo, xakas dilinin dialektlərində xava, yakut dilində kıa, 

çuvaş dilində âvâ, u, vu, ıv, ıva şəklində işlənir. L.Budaqovun lüğətində qav, qu, qaba, 

qov [122, s. 29] və kov [122, s. 96] şəkilləri göstərilir. V.V.Radlovun lüğətində isə bu 

sözün müxtəlif türk dili və ləhcələrində istifadə olunan qov [147, s. 663], kou [147, s. 507], 

ko: [147, s. 498], qav [147, s. 462], kau [147, s. 50], kaq [147, s. 70], koq [147, s. 515], 
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qu: [147, s. 883], kabo [147, s. 448], kabu [147, s. 455] variantları qeydə alınmışdır. 

Qədim türk yazılı abidələrinin dilində kav şəklində işlənmişdir [150, s. 436]. M.Kaşğari 

də həmin formanı qeyd edir [42, s. 282]. Xarəzm qıpçaqcası sahəsinə aid əsərlərin dilində 

“qov” mənsında qov [103, s. 164], “qov; çaxmaq daşı”, eləcə də “ilanların çıxardığı ağ 

rəngli qabıq” mənasında qav sözü qeydə alınmışdır [103, s. 141]. Əbu Həyyan “qeybət, 

iftira” semantikasında qavuk, “çaxmaq qabı” mənasında qavluq sözünü qeydə almışdır 

[20, s. 46].  

 Türk dillərinin əksəriyyətində bu söz “qov” mənasında işlənir. Bununla yanaşı, türk 

dilində “alışqan kimi istifadə olunan kükürd hopdurulmuş kağız parçası”, türk dilinin 

dialektlərində “samandan od əldə etmək üçün istifadə olunan ucu iti ağac”, türk və tatar 

dilinin dialektlərində “ağacda bitən göbələk”, özbək dilində “xalq təbabətində kəsilmiş 

yaralara qoymaq üçün istifadə edilən yandırılmış pambıq”, kumuk dilində “od əldə etmək 

üçün qurudulmuş göbələk; qov” mənaları da qeydə alınmışdır. Müasir türk dilində bu 

sözün əsasında kov-ı “içi boş və çürümüş olan”, kov-lamak “dedi-qodu eləmək”, “boş-boş 

danışmaq”, kov-langoz “içi boş” sözləri əmələ gəlmişdir [89, s. 547].  

 Deməli, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında müşahidə olunan kö:, kövri 

sözləri “qab” mənasındakı kov, kova sözlərinin dəyişməsi nəticəsində meydana çıxmışdır. 

Bu sözlərin semantikasının formalaşmasında “boş; yüngül” mənalı qov sözünün qova, 

kova sözü ilə semantik baxımdan çarpazlaşması da müəyyən rol oynamışdır. Güman 

etmək olar ki,  “qab” mənasındakı kov, kova sözlərinin mənasına türk dillərinin əksərində 

indi də işlək olan *qab ‹ *kab ~ *kap sözü də böyük təsir göstərmişdir.  

 Köbə. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında köbə sözü “təndirin ağız hissəsi” 

mənasında işlənir. Ədəbi dilimizdə bu söz “paltarın yaxasına, qoluna, ətəyinə və s.-yə 

başqa parçadan tikilən ensiz haşiyə və s.”, “ümumiyyətlə, bir şeyin ətrafına çəkilən haşiyə; 

fırça ilə qabların kənarlarına çəkilən nazik zolaq və ya mil”, “yarpaqların saplağının 

budaqdan ayrılan yerində, budağa bitişik olan balaca, incə pərdə” semantikasında işlənir 

[8, s. 742]. Azərbaycan dilində köbə sözünün əsasında köbəci “köbə tikməklə məşğul olan 

adam, köbə tikən tikişçi”, köbələmə, köbələmək “köbə tikmək, köbə vermək; haşiyə 
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vermək, haşiyəyə almaq, haşiyələmək”, köbələnmə, köbələnmək “köbə tikilmək, köbə 

verilmək, köbə qoyulmaq; köbəyə alınmaq, haşiyə verilmək, haşiyələnmək”, köbələtmə, 

köbələtmək “köbə verdirmək, köbə qoydurmaq, köbə tikdirmək; ətrafına köbə çəkdirmək, 

haşiyələndirmək”, köbəli “köbəsi olan, köbə tikilmiş, köbə verilmiş”, köbəlik “köbə üçün 

kəsilmiş, köbə üçün yararlı” meydana çıxmışdır [8, s. 742-743].  

 Köbə sözünə digər türk dillərində də rast gəlirik: qazax, xakas və Altay dillərində 

və türk dilinin dialektlərində köbe, qırğız dilində köbö, tofalar dilində xöbö. V.V.Radlovun 

lüğətində köbe [147, s .1315], kübə [147, s. 1517] və köböqö [147, s.1316] variantları 

qeydə alınıb. L.Budaqov köbe və köböqö variantlarının işləndiyini göstərir [122, s. 141].  

 Köbə sözü qazax və Altay dillərində “kənar, qıraq, əyalət”, qırğız dilində “köbə, 

tamasa”, xakas dilində “köbə (paltarın ətəyində)”, tofalar dilində “paltarın qörağındakı 

tikiş”, türk dilinin dialektlərində isə “don və köynəyin qolu, qadın köynəyinin qolu və 

yaxalığı”, “beşik üçün örtük; beşiyin hər iki tərəfindəki lövhələr” mənasında işlənir. 

Güman etmək olar ki, köbə sözünün ilkin mənası qazax və Altay dillərində qorunmuşdur. 

Bu sözün digər mənaları məhz “kənar, qıraq, əyalət” mənasından əmələ gələ bilər. 

L.Budaqov Altay dilindəki köbö, köböqö sözünü monqol dilindəki kubeqe sözü ilə 

müqayisə etmişdir [122, s. 141]. Q.Ramstedt türk dillərindəki köbə sözünün monqol 

dilindən alınma olmasını iddia edir [150, s. 79]. Bu sözün tunqus-mancur dillərində də 

olması [162, c. 1, s. 423] köbə sözünü ümumaltay dövrünü xarakterizə edən söz kimi 

qiymətləndirməyə və bu sözü ümumaltay səviyyəsində bərpa etməyə imkan verir. 

 Küp. Bu söz Azərbaycan ədəbi dilində “kürədə bişmiş sarı palçıqdan, gildən 

qayrılan iri saxsı qab” mənasında işlənir [8, s. 779]. Bundan başqa Azərbaycan danışıq 

dilində küp sözünün “isti zonalarda suyu sərin saxlamaq üçün torpağa basdırılmış böyük 

gil qab” semantikası da var. Azərbaycan dilinin Masallı və Salyan şivələrində bu sözə 

“yelləncək” mənasında rast gəlirik. Müqayisə et: Fatma küpdə o qədər yelləndi ki, axırda 

başı gicəlləndi [6, s.268]. Lakin “küp” və “yelləncək” semantikaları arasında uyğun cəhət 

tapmaq mümkün olmadığından bu sözləri omonim söz hesab etmək lazım gəlir. Ola bilsin 

ki, “yelləncək” semantikalı küp sözü Qarakilsə, Şərur və Ordubad şivələrində uyğun 
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mənaya malik kuf (Müqayisə et: Bizim uşaxlar çox vaxt kufta yellənillər) [6, s.263] və 

Cəbrayıl, Füzuli, Lənkəran, Masallı, Ordubad, Zəngilan şivələrində işlənən küf (Müqayisə 

et: Ağacdan bir küf asmışam, uşaxlar yellənillər) [6, s.265] sözü ilə mənşəcə eynidir. 

 Küp sözü qohum türk dillərində də müşahidə olunur. Belə ki, bu sözə küp şəklində 

türk, qaqauz və karaim dillərində, küb və köb formalarında qədim və ilkin orta əsrlər türk 

yazılı abidələrinin dilində, güp və gup formalarında isə türk dilinin şivərində rast gəlirik 

[174, s.143]. Run əlifbası ilə yazılmış abidələrin dilində küp şəkli qeydə alınmışdır [128, 

s. 328]. Orxon-Yenisey abidələrinin dilini Azərbaycan dili ilə müqayisədə araşdıran 

A.Məmmədov bu sözü fonetik və semantik cəhətdən heç bir dəyişikliyə uğramayan sözlər 

qrupuna aid edir [47, s. 79]. İbn Mühənna [58, s. 105], Əbu Həyyan da bu formanı göstərir 

[20, s. 47]. “Qıpçaq türkcəsi lüğəti”ndə həm küb [103, s. 166], həm də küp forması verilir 

[103, s. 169]. V.V.Radlovun [147, s. 1514] və L.Budaqovun lüğətlərində də bu söz qeydə 

alınmışdır [122, s. 141]. 

 Küp sözü istər müasir türk dili və şivələrində, istərsə də qədim və orta əsrlər türk 

yazılı abidələrinin dilində “su, yağ, şərab saxlamaq üçün böyük həcmli ağzı dar gil qab” 

mənasında işlənir. Məsələn, T.Gülensoy türk dilində bu sözün “su, bəkməz, yağ kimi 

mayeləri, ya da un, buğda kimi taxıl məhsullarını saxlamağa yarayan, böyük gövdəli, dibi 

dar gil qab” mənasında olduğunu göstərir [89, s. 591]. Bu söz eyni zamanda “gil qab”, 

“qazan”, “piyalə” mənalarında da qeydə alınmışdır.  

 Küp sözü ilə semantik cəhətdən yaxın olan digər leksik vahid küpə sözüdür. Müasir 

dilimizdə küpə sözü “su, yağ və s. tökülən müxtəlif ölçülü saxsı qab” işlənir [8, s. 780]. 

Bu sözə müəyyən qədər fərqli şəkildə küpə salmaq, küpə qoymaq “soyuq dəymiş adamın 

dalına balaca küpə (banka) salmaq” frazeoloji birləşməsinin tərkibində də rast gəlirik. 

Küpə sözü digər türk dillərində də işlənir. Belə ki, küpe forması müasir türk dilində, kuva 

forması isə özbək dilində müşahidə olunur. Bundan başqa, türk dilinin şivələrində bu 

sözün qupa və gübe şəkilləri özünü göstərir. Əbu Həyyanın lüğətində bu söz küpə şəklində 

“küpə” mənasında qeydə alınıb [17, s.47]. Müasir türk dilləri və şivələrində küpə sözü “gil 
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su qabı”, “gil qab”, “güvəc”, “bardaq”, “küpə”, “stəkan” və “kürəyə qoyulan banka” 

mənalarında işlənir.  

 Azərbaycan dilində istər küp, istərsə də küpə sözü əsasında yeni sözlər də meydana 

gəlir. Küp sözü əsasında yaranan sözlər aşağıdakılardır: küpçə “balaca küp, küpəcik”; 

küpçü “1. gildən küp qayıran usta; dulusçu; 2. ip və s. boyayan adam, boyaqçı” (İbn 

Mühənna küpçü sözünü “küp hazırlayan usta” mənasında qeydə almışdır [58, s. 105]; 

küpçülük “1. küpçünün işi, peşəsi; küp qayırma sənəti; 2. Boyaqçılıq”; küpəgirən  “hiylə, 

biclik, fırıldaq, ara vurmaq kimi işlərlə məşğul olan qarı (nağıllarda mənfi surət kimi 

işlənir)”. Bir sıra frazeoloji vahidlər də küp sözü əsasında formalaşır: küp dibində yatan 

“daim sərxoş olan adam haqqında”; küp dibində yatmaq “həddindən çox içmək, həmişə 

sərxoş olmaq, sərxoşluq etmək”; küp qarısı “küpəgirən qarı”; küpünə girmək (çaxırın və 

s. içkinin) “həddindən artıq içmək (şərab və s. içki)”. 

 Küpə sözü əsasında isə aşağıdakı leksik vahidlər yaranır: küpəcik “balaca küp, 

küpçə”; küpələmə, küpələmək “küpə qoymaq, küpə salmaq, bankalamaq”; küpələnmə, 

küpələnmək “küpə qoyulmaq, küpə salınmaq, bankalanmaq”; küpələtmə, küpələtmək 

“küpə qoydurmaq, küpə saldırmaq, bankalatmaq”; küpələtdirmək “küpələtmək”. 

T.Gülensoy türk dilinin Anadolu şivələrində küpəli sözünün “qulplu qazan” mənasında 

işləndiyini göstərir [89, s. 591].  

 Azərbaycan dilinin Lənkəran şivəsində işlənən küpəgilə “kiçik küp” [6, s.268] 

sözünün də küpə sözü əsasında meydana çıxdığını söyləmək olar. Bu sözün ikinci 

komponenti olan gilə sözü danışıq dilində “kiçik”, “balaca” mənasında da işlənir. Gilə 

sözünün bu semantikasından çıxış edərək küpəgilə sözünün küpə və gilə sözlərinin 

birləşməsi nəticəsində yarandığını söyləmək olar. Azərbaycan dilinin Salyan şivəsində 

“körpə quzu saxlanılan yer” mənasında giləgüz sözü işlənir. Müqayisə et: Giləgüzzə quzı 

saxlallar [6, s.181]. Azərbaycan dilində küz sözü “quzu saxlamaq üçün ensiz, uzun, alçaq 

tikili” mənasındadır [8, s.789]. Bəzi bölgələrdə “qoyun saxlanan yer mənasında” küz, 

güzdək sözləri də işlədilir [6, s.271]. Bundan çıxış edərək giləgüz sözündəki gilə 

komponentinin “kiçik, balaca” mənasında olduğunu təsbit etmək olar.  
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 Bu sözün etimologiyası ilə məşğul olan alimlərin bir qismi (L.Budaqov, 

S.Y.Malov) küp sözünün fars dilindən alınma olduğunu söyləyir [122, s. 161; 140, s. 166]. 

C.Klouson isə bu sözü fars mənşəli hesab etmir [178, s. 687]. “Ərəb və fars sözləri 

lüğəti”nin tərtibçiləri də küp sözünü alınmalara aid etmir [28, s. 295]. Tədqiqatçıların bir 

qismi isə bu sözü fars dili vasitəsilə alınmış ərəb sözü hesab edir. Çünki həm fars, həm də 

ərəb dilində bu sözün “piyalə” mənası da özünü göstərir. Lakin “piyalə” mənasından 

sözün indi işlənən mənasına keçidi izah etmək çox çətindir. Qədim və orta əsrlər türk 

yazılı abidələrinin dilində geniş şəkildə işləndiyini nəzərə alaraq küp sözünü türk mənşəli 

söz hesab etmək olar. Küp sözünün Altay dilində “süd üçün silindr formalı hündür qab” 

və qırğız dilində “ağacdan düzəldilmiş silindr formalı əl nehrəsi” mənaları da bunu təsdiq 

edir. Buraya özbək dilində “nehrə” mənasında işlənən kuv sözünü də əlavə etmək olar. 

Məlum olduğu kimi, dulus məmulatlarından biri də nehrədir. Nehrəni həm gildən, həm də 

ağacdan hazırlayırlar. Hehrələr öz xarici görünüşünə görə küpə bənzədiyindən əvvəlcə 

gildən hazırlanmış nehrələr küp adlanmış, daha sonralar ağacdan hazırlanmış nehrələr də 

bu sözlə ifadə olunmuşdur. Yəni funksiyanın keçməsi ilə bərabər əşyanın adı da bir 

əşyadan digərinə köçürülmüşdür. Bir çox türk dilində “nehrə” mənasında küpi sözünün 

işlənməsini bu əsasda izah etmək olar. Müq. et: türkmən dili dialektlərində küpi “qatıqdan 

yağ çıxarmaq üçün ağacdan, daşdan, qalaylı metaldan hazırlanmış qab, nehrə”; qaraqalpaq 

dilində gübi “yağ çıxarmaq üçün hündür ağac qab”; tatar və başqırd dillərində gübü “yaq 

çıxarmaq və qımız hazırlamaq üçün 1 m-dən hündür ağac gövdəsindən hazırlanmış qab”; 

qazax və noqay dillərində kübi “kiçik çəllək” və s. [174, s. 143].  

 Azərbaycan dilindəki küp sözünü köp və köpmək sözləri ilə eyni semantik yuvaya 

daxil etmək olar. Məsələ ondadır ki, küp sözünün əsas mənası ilə yanaşı “böyük, iri, 

şişman” semantikası da var. Azərbaycan dilindəki köp sözü “şiş, qabarma”, “qarının qazla 

dolması nəticəsində qabarması, köpməsi” mənasında işlənir [8, s.757]. Məhz bu 

semantika əsasında Azərbaycan dilində köpü alınmaq, köpü yatmaq “zorla 

sakitləşdirilmək, təşəxxüsdən düşürülmək”, köpünü almaq “sakitləşdirmək, hirsini 

soyutmaq, aram etmək” frazeoloji birləşmələri meydana çıxmışdır. Köpmək sözü isə “köp 
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əmələ gəlmək, qabarmaq, qalxmaq”, həmçinin “acımaq, gəlmək (xəmir haqqında)” 

mənalarında işlənir. İstər köp, istərsə də köpmək sözü digər türk dillərində də geniş dairədə 

istifadə olunur. Müqayisə et: yakut dilində köp “yumşaq, boş, lət”; xakas dilində küp 

“yumşaq, xovlu, tüklü”; qırğız dilində küp “quşların bədənində əmələ gələn ilk tük”; türk 

dilində köp “şiş, yüngül qabarma”; Altay dilində köp- “sinəni, döşü şişirtmək”; qırğız və 

noqay dillərində köp- “köpmək, şişmək”; tatar, başqırd və çuvaş dillərində küp- “köpmək, 

şişmək”; türk dilində köpmek “köpmək, şişmək” və s. 

 Ola bilsin ki, qədim türk dilində “çox, xeyli, gur” mənasında işlənən köp sözü də 

bu semantik yuva ilə bağlıdır.  

 Küp sözü türk dillərindən digər dillərə də keçmişdir. Monqol dilindəki küb “küp” 

və kalmık dilindəki küv “çəllək” sözləri türk dillərindən alınma hesab olunur.  T.Gülensoy 

bu sözün türk dilindən kürd dilinə keçdiyini göstərir. Müqayisə et: kupe kavırme 

“qovurma küpü” [89, s. 591]. 

 Kuzə. Bu söz Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında “darboğazlı, aşağısı enli, 

qulplu saxsı su qabı; balaca səhəng, bardaq” mənasında işlədilir [8,s.771-772]. 

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə kuzə sözünün fars dilinə məxsus söz olduğu 

göstərilir. “Ərəb və fars sözləri lüğəti”ndə də bu sözün fars dilində “bardaq” mənasında 

işlədildiyi göstərilir [28, s.292]. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin dilində 

fars dilindən alınma hesab edilən kuzəkar və kuzəgər “saxsı qab qayıran usta, dulusçu” 

sözləri də qeydə alınmışdır [28, s.292]. 

 Müasir Azərbaycan dilində kuzə sözü əsasında kuzəçi “gildən kuzə qayıran usta, 

dulusçu” [8,s.772], kuzəçilik “kuzəçinin işi, peşəsi, sənəti” [8,s.772] sözləri də 

yaranmışdır. Hər iki söz Azərbaycan dilinə məxsus -çi və -çilik şəkilçilərinin kuzə sözünə 

artırılması yolu ilə meydana çıxmışdır. 

 “Qədim türk lüğəti”ndə bu söz küzeç formasında, “qab, güyüm” semantikasında 

qeydə alınmış və Turfandan tapılmış türk abidələrinin dilində işləndiyi qeyd olunmuşdur 

[128, s. 331]. Ə.Cəfəroğlunun “Eski uyğur türkçesi sözlüğü” əsərində bu sözdən bəhs 

olunmur [74]. M.Kaşğarinin “Divan”ında bu söz ködheç ~ közeç variantlarında 
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verilmişdir [39, s.355,370]. “Kıpçak türkçesi sözlüğü” əsərinin tərtibçiləri Xarəzm 

qıpçaqcası sahəsinə aid əsərlərdə bu sözün kuzə şəklində “kuzə, bardaq, güyüm” 

mənasında işləndiyini və fars dilindən alınma olduğunu göstərirlər [103, s. 166]. 

C.Klouson küzeç sözünün “kuzə, bardaq, sənək, güyüm və ya digər qab” mənasında 

olduğunu, türk dillərinə Orta İran dillərinin birindən (məsələn, soqdca kwzt′yk, yaxud fars 

dilinə də ərəb dilindən keçmiş ku:za sözündən) keçə biləcəyini qeyd edir. Müəllifə görə, 

küzeç sözünün sonundakı -ç şəkilçisi kiçiltmə semantikası yaradan morfemdir [178, s. 

757]. Qədim türk dilində insan əməyi ilə başa gələn əşya adlarını tədqiq edən E.Çetin 

küzeç sözünü mənşəyi məlum olmayan sözlər qrupuna aid edir [76,  s. 204]. 

 Biz bu fikirdəyik ki, Azərbaycan dilindəki kuzə sözü qədim və orta türk yazılı 

abidələrinin dilində özünü göstərən küzeç sözü ilə birbaşa bağlıdır. Həmin sözün fars 

dilində olması bu sözün fars dilindən türk dillərinə, o cümlədən də Azərbaycan dilinə 

keçməsi barədə fikir yürütməyə əsas vermir. Yəni fars dili bu sözü türk dillərinə verə 

bildiyi kimi, həmin dillərdən ala da bilərdi. Fars dilində kuzə sözünün yalnız “bardaq” 

mənasında işlənməyi, yəni çoxmənalı olmaması da bu sözün fars dilinə türk dillərindən 

keçməsini göstərir. Çünki sözün çoxmənalılığı həmin sözün aid olduğu dildə uzun illər 

boyu istifadə olunduğunu göstərən əsas əlamətlərdən biridir. Məlumdur ki, türk 

dünyasının böyük dilçi alimi M.Kaşğari Özünün “Divanu luğat- it-türk” əsərində türk 

dillərinə yad dillərdən keçmiş sözləri qeyd etməmiş, yalnız türk dillərinin özünə məxsus 

olan leksik vahidləri öz əsərinə daxil etmişdir. M.Kaşğari “Divan”ında bu sözün küzeç 

formasında qeyd olunması da kuzə sözünün türk mənşəli leksik vahid olmasını göstərir. 

Türk dillərində bu sözün kiçiltmə şəkilçisi ilə birlikdə işlənməsi faktı da diqqətdən 

kənarda qalmamalıdır. Lakin belə bir cəhət də qeyd olunmalıdır ki, bu sözün Azərbaycan 

dilində istifadə olunduğu forma, yəni kuzə forması fars dilinin təsiri altında formalaşıb. 

Kuzə sözünün ahəng qanununa tabe olmaması da məhz bunun nəticəsidir. Belə sözlər 

dilçilikdə bumeranq sözlər adlandırılır. Yəni mənbə dil söz verdiyi dildən həmin sözü 

yenidən və yeni səs tərkibində alır. Görünür, burada klassik ədəbiyyatın da təsiri 

olmuşdur. Çünki bütün orta əsrlər boyu azərbaycanlı şairlər öz doğma dilləri ilə barabər, 
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fars dilində də divan bağlamışlar. Fars dili orta əsrlərin şeir, sənət dili rolunu oynamışdır. 

Buna əsaslanaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasındakı kuzə sözü 

türk mənşəli sözdür və fars dilinin təsiri altında küzəç sözündən törəmişdir.  

  Qab. Azərbaycan ədəbi dilində bu söz “içərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey 

saxlamaq üçün məişət avadanlığı”, “içərisinə yemək qoyulan, yemək tökülən boşqab, 

mətbəx əşyası və s.” mənasında işlənir. Qab sözünün əsasında dilimizdə qab-qacaq 

“içərisində xörək hazırlmaq, yaxud içərisinə yemək şeyləri qoymaq üçün qablar”, qab-

qaşıq “süfrəyə lazım olan qab, qaşıq və s. komplekti”, qab-qazan “içərisində xörək 

bişirilən və ya içərisinə xörək qoyulan mətbəx ləvazimatı”, qablama, qablamaq “qoymaq, 

kip qoymaq; yerbəyer etmək, yerləşdirmək, qayda ilə bir şeyin içinə qoymaq, yığmaq”, 

qablanma, qablanmaq “qoyulmaq, kip yerləşdirilmək; kobudcasına bir şey üzərinə 

üzüquylu düşmək, sərilmək”, qablaşma, qablaşmaq “qaba yerləşmək, yerbəyer olmaq”, 

qablatma, qablatmaq “qablama işi gördürmək” sözləri əmələ gəlir [9, s.11-12]. Güman 

etmək olar ki, dilimizdəki qabqıran, qabsındıran “yarpağının içində süd kimi ağ maye 

olan bir bitki” sözlərinin tərkibində də qab leksemi var. Həmin bitkinin bəzən kasasındıran 

adlanması da bu mülahizənin düzgünlüyünü göstərir. Lakin qabqıran, qabsındıran sözləri 

öz daxili formasını itirdiyindən bitkinin bu leksik vahidlərlə adlanmasının səbəbləri aydın 

olmur. 

 Qeyd eləmək lazımdır ki, qab sözünün əsasında dilimizdə bir sıra frazeoloji 

vahidlər də yaranır. Belə frazeoloji vahidlərə nümunə kimi qabına sığmamaq “səbrsizlik 

göstərmək, özündən çıxmaq (şadlıqdan); güvənmək, lovğalanmaq, qürrələnmək” (eyni 

semantikada işlənən qabına-qacağına sığmamaq frazemi ilə müqayisə et), qabında bir 

şey olmamaq “elmsiz, məlumatsız, biliksiz, qabiliyyətsiz, bacarıqsız adam haqqında 

(müqayisə et: Görünüşünə baxma, qabında bir şey yoxdur)”, qabını çatlatmaq “həddini 

ötüb keçmək, cığırını aşmaq, daşıb dağılmaq” frazemlərini göstərmək olar [9, s.5]. 

 Qab sözü və onun derivatları təkcə ədəbi dilimizdə deyil, eyni zamanda şivələrdə 

də istifadə olunur. Azərbaycan dilinin Salyan şivəsində qab sözü “baş, beyin” mənasında 

işlənir. Müqayisə et: Sə:n də qabunda söz qalmır [6, s. 272]. Buraya Bakı şivəsində 



 

 

117 

 

“qalayçı” mənasında işlənən qabağardan sözünü də əlavə etmək olar. Müqayisə et: 

Qabağardan qazannarı yaxçı ağardıb; Qabağardnnarın sesi küçəni basıb [6, s. 272]. 

Oğuz şivəsində işlənən qabğarmaq “qablaşdırmaq, yerləşdirmək” feili də qab sözünə -

ğar morfeminin artırılması yolu ilə yaranmışdır [6, s. 272]. Salyan şivəsində isə ədəbi 

dilimizdəki qablamaq  (şivədə qablamağ) feili yeni məna -  “yığmaq” mənası kəsb 

etmişdir. Müqayisə et: Pammığı qablo:un xarala [6, s. 272]. Ola bilsin ki, qablamaq 

feilinin “yığmaq” mənası əsasında elə həmin şivədə bu sözün “çox yemək, acgözlük 

etmək” (Müqayisə et: Ədə, az qabla, partlıyarsan ki) semantikası meydana çıxmışdır. 

Qabqıran sözü ədəbi dilimizdə işlənsə də, onun “lalə” mənası Quba və İrəvan şivələrində 

müşahidə olunur. Müqayisə et: Qabqıranı dəriv əvə gətirməzdər [6, s. 272]. İ. Bayramov 

İrəvan şivəsində bu sözün “xırda sarı çiçəkli bitki” mənasında işləndiyini də göstərir [9, 

s. 224]. Azərbaycan dilinin Dərbənd dialektində bu söz qabqirən ~ qabğirən ~ qabğıran 

formalarında “lalə” mənasında müşahidə olunur. Müqayisə et: Dünən meşədən bir dəstə 

qabğıran gətirmişdim [5, s. 335].  

 Qab sözü ilə əlaqəli leksik vahidlərdən biri də qabçağ sözüdür. Bu söz Azərbaycan 

dilinin Kürdəmir, Salyan və Yardımlı şivələrində “su qabı, su içilən qab” mənasında 

qeydə alınıb. Müqayisə et: Get bir qabçağ su gəti, içim [6, s. 272]. Həmin sözün qapçağ 

forması Cəlilabad, Göyçay, Saatı, Sabirabad və Salyan şivələrində, qafçax forması 

Mingəçevir şivəsində, qafçağ forması isə Göyçay və Zərdab şivələrində müşahidə olunur. 

Müqayisə et: Apar ona bir qapçağ su ver (Göyçay); Leyla, mənə bir qapçağ su gəti 

(Cəlilabad) [6, s. 278]. Mənə bir qafçağ su ver (Göyçay) [6, s. 273]. Bundan əlavə, qabçağ 

sözü Salyan şivəsində həm “pambığı dərilmiş qoza”, həm də “qutu” mənasında işlənir. 

Müqayisə et: İbişgənin dənələrini qabçağa yığ [6, s. 272]. Salyan şivəsində bu sözün 

qapçağ variantı “pambıq qozası” mənasında qeydə alınmışdır. Müqayisə et: Pammığ 

qapçağın içindo:lur [6, s. 278]. Aydındır ki, Salyan şivəsindəki hər üç məna yenə də “qab” 

semantikası ilə əlaqələnir. Yəni “qutu” anlayışı özü “qab” anlayışına daxildir. “Pambığı 

dərilmiş qoza”, “pambıq qozası” semantikası da bu sözün “qab” mənasının 

metaforlaşması nəticəsində əmələ gəlmişdir. Belə ki, pambıqla dolu qoza ilə əşya ilə dolu 
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qab müqayisə olunmuş, pambığı çıxarılmış qoza əşyaları götürülmüş boş qab hesab 

edilmişdir. Bunu Naxçıvan və Zəngilan şivələrinin materialları da təsdiq edir. Bu şivələrdə 

“qarğıdalı qıçası”, “qurumuş pambıq qozasının qırıntıları” mənasında qacax sözü işlənir. 

Müqayisə et: Yaveynan pambı: sirkəliyin, qacağı tökülsün yerə [6, s. 272]. Bu sözün 

qabçağ sözündən [b] səsinin düşməsi nəticəsində yarandığını söyləmək olar: qabçaq › 

qavçaq › qaçaq › qacaq › qacax. Naxçıvan şivəsində qacax sözü əsasında yaranmış 

qacaxlamaq “qabıqdan çıxarmaq; təmizləmək” feli də işlənir. Məsələn, qozu qacaxlamaq 

“qozu təmizləmək, qabıqdan çıxarmaq (ağacdan yığılmış təzə qoz haqqında)”.  

 Ucar şivəsində qapçağ sözü “iynə-sap qabı” mənasında işlənir. Müqayisə et: İynəni 

qapçağa qoy, itməsin [6, s.278].  Bu sözə “həsir kisə” mənasında Şərqi Abşeron 

şivələrində rast gəlirik [62, s. 128]. Şərqi Abşeron şivələrini tədqiq edən G.Vəliyeva yazır 

ki, qabçağ sözü müasir ədəbi dilimizdə işlədilən qab sözünə isimlərdən isim əmələ gətirən 

-çağ leksik şəkilçisinin birləşməsi ilə düzəlmişdir (Müqayisə et: qolçağ və s.) [62, s 128].  

B.Əhmədov qab-qacaq sözünün ikinci komponenti olan qacaq hissəsinin şivələrdə 

müstəqil şəkildə işlənən leksik vahid olduğunu, səsdüşümü nəticəsində qabçağ sözündən 

əmələ gəldiyini göstərir [18, s. 59]. Qədim türk dili ilə Azərbaycan dilinin leksik sistemini 

müqayisəli şəkildə araşdıran E.Ələkbərova türk mənşəli sözlərin inkişaf nəticəsində 

müxtəlif (fono-morfoloji, semantik, fono-semantik) dəyişikliyə uğrayaraq müasir 

Azərbaycan dilində əks olunmasını şərh etdikdən sonra yazır ki, “dilimizdə qalan bütün 

türk sözləri yalnız bununla məhdudlaşmır. Belə ki, bir qrup qədim türk sözləri vardır ki, 

relikt halda yalnız qoşa sözlərin tərkibində mühafizə olunmuşdur. Tarixən “qab” 

mənasını ifadə edən qaça ismi müasir Azərbaycan dilində ayrılıqda heç bir funksiya 

daşımır. Yalnız “qablar” semantikasında olan qab-qacaq leksik paralelinin tərkibində 

qalmışdır” [19, s. 247].  Azərbaycan dilinin maddi mədəniyyət leksiksını araşdıran 

H.Əsgərov qabçağ sözü ilə bağlı irəli sürülən bütün mülahizələri təhlil edərək yazır: 

“Qabçağ  sözünün mənşəyi barədə G.Vəliyevanın irəli sürdüyü mülahizəni düzgün hesab 

etmək olar. Dilin sonrakı inkişafında fonetik baxımdan dəyişməyə məruz qalmış qabçağ 

sözü öz semantikasını da dəyişmişdir. Əvvəllər “qab çox olan yer”, “qabların qoyulduğu 
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yer”, “qabların yığıldığı yer” mənasında işlənmiş bu sözdə məna daralması baş vermiş 

və qabçağ sözü “həsir kisə” mənası qazanmışdır. Görünür, yerli şəraitə uyğun olaraq 

Şərqi Abşeronda qabların daşınmasında (bunlar dulusçuluq məmulatı da ola bilərdi) 

həsir kisələrdən istifadə olunmuşdur. Azərbaycan xalq dilində istifadə olunmayan qabçaq 

sözü fonetik dəyişikliyə uğrayaraq (qabçaq › qacaq) qab-qacaq sözünün ikinci 

komponenti kimi işlənməyə başlamışdır. Fikrimizcə, qab sözünün ikimənalı olması da 

buna şərait yaradır” [29, s. 337-338].  

 Qab-qacaq sözünün ikinci komponenyi kimi işlənən qacaq sözü türkmən və türk 

dillərində də özünü göstərir. Bu söz türkmən dilində qa:ç (qa:b qa:ç “qab-qacaq, mətbəx 

əşyaları” sözünün tərkibində) şəklində, türk dilində isə kacak (kap kacak “qab-qacaq, 

mətbəx əşyaları” sözünün tərkibində) rast gəlirik. Uyğur dilinin dialektlərində bu sözün 

kaça, qaçe, qaçı variantları da özünü göstərir. Burada həmin söz “saxsı sini”, “su içmək 

üçün qab”, “qab”, “saxsı qab”, “piyalə” mənalarında işlənir. Qədim türk yazılı 

abidələrinin dilində kaça sözü “qab-qacaq” mənasında qeydə alınıb [128, s.400]. 

M.Kaşğarinin “Divan”ında kaça sözünün “qab” mənasında olması göstərilir [42, s. 224]. 

V.V.Radlovun lüğətində bu söz kaça formasında “saxsı qab” mənasında [147, s.333] və 

kaçak formasında “qab-qacaq” mənasında müşahidə olunur [147, s.334].  

 Güman etmək olar ki, bu sözün ilkin forması kaça olmuşdur və “qab” mənasındakı 

ka sözündən əmələ gəlmişdir. Çünki “qab” mənalı ka sözü qədim türk yazılı abidələrinin 

dilində işlənmişdir [128, s. 399]. Bu söz indi də qa şəklində “futlyar, kisə” mənasında 

yakut dilində işlənməkdədir. Sözün tərkibindəki -ça (‹ -çak) elementini türk dillərində 

geniş dairədə işlənən kiçiltmə şəkilçisi hesab etmək olar. L.Levitskayaya görə, qab-qacaq 

sözünün hər iki komponenti, yəni həm qab, həm də qacaq hissəsi eyni mənalıdır. Çünki 

eyni və yaxın mənalı sözlərin bu şəkildə birləşib yeni leksik vahid əmələ gətirməsi türk 

dillərinin leksik quruluşunda tez-tez müşahidə olunur [174, s. 340]. 

 Qabcaq sözünə digər türk dillərində də rast gəlirik. Belə ki, bu söz türkmən dilində 

qapcıq, qırğız, tatar, xakas dillərində və türk dilinin şivələrində kapçık, noqay dilində 

kapşık, başqırd dilində kapsık, xakas dilinin dialektlərində xapsıx formalarında “kisə”, 
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“pul kisəsi”, “həsir kisə” mənalarında müşahidə olunur. “Qədim türk lüğəti”ndə kapsuk 

variantı qeydə alınmışdır [120, s. 420]. V.V.Radlovun lüğətində kapçık və kapçuk (cığatay 

və qədim uyğur dilləri yada salınmaqla) fonetik variantları özünü göstərir [147, s. 429-

430]. 

 Qab sözü ilə bağlı leksik vahidlərdən biri də Cəbrayıl şivəsində “qab-qacaq qoyulan 

yer” mənasında işlənən qafçardağı sözüdür. Müqayisə et: Mən taxtadan bir qafçardağı 

bağlatmaq isdiyirəm [6, s.273]. Ordubad şivəsində “mətbəx” mənasında işlənən qafxana 

// qəfxana sözü də qab sözü əsasında yaranmışdır. Müq. et: Qafxananın işığı otağa yaxşı 

tüşür [6, s.273]; Qəfxanada xörəy bişirərix [6, s.290]. Görünür, bu sözün ilkin mənası 

“qab-qacaq qoyulan yer” olmuş, sonradan həmin məna əsasında “mətbəx” mənası 

meydana çıxmışdır. Belə semantik keçid tamamilə qanunauyğun haldır. İrəvan şivəsində 

“qın” (Müqayisə et: Atam öz ülgücünə qablıx tix′di), Culfa şivəsində isə “iynə sancılan 

yastıqca” (Müqayisə et: Qablığın üsdünə iynə sancırıq) mənasında işlənən qablıq sözünü 

də buraya aid etmək olar [6, s.272]. İ.Bayramov bu sözün İrəvan şivəsindəki semantikasını 

aşağıdakı şəkildə dəqiqləşdirir: qablıx “qın (ülgüc, biz və s. üçün parçadan və ya dəridən 

tikilmiş qab)” [9, s.224]. Zaqatala şivəsində “bağlama” mənasında qabuç sözü işlənir. 

Müqayisə et: Ay bala, dur qabuçu bura gəti görüm, içində sap varmı? [6, s.272]. Güman 

etmək olar ki, həmin söz qab sözü ilə kiçiltmə semantikalı -uç şəkilçisinin birləşməsi 

nəticəsində əmələ gəlmiş, sonradan indiki semantikaya düşmüşdür. 

 Türkoloji dilçilikdə İbn Mühənna lüğətində əks olunan dilin məhz Azərbaycan dili 

olması barədə mülahizə mövcuddur. İbn Mühənna lüğətində qab sözü “ağac və meyvə 

qabığı”, “qutu” mənalarında qeydə alınıb [58, s.106]. Bu sözün əsasında düzəlmiş bəzi 

sözlər də bu lüğətdə öz əksini tapıb: qabçı “qutu (futlyar) düzəldən”, qabırçaq “sandıq”, 

qablamaq // qabləmək “qutu, qab düzəltmək” [58, s.106]. Fikrimizcə, İbn Mühənna 

lüğətindəki qap “qıfıl, xəncərin, qılıncın qını; ağacın qabığı”, qapçı “xəncər, qılınc qını 

hazırlayan usta” [58, s.109] sözləri də semantik baxımdan qab sözü ilə birlikdə nəzərdən 

keçirilə bilər. 
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 Qab sözünə digər türk dillərində də rast gəlirik. Bu söz türkmən dilində və türk 

dilinin dialektlərində qap, uyğur dilinin dialektlərində qa:p, türk, qaqauz, karaim, kumuk, 

qaraçay-balkar, qırğız, qazax, qaraqalpaq, noqay, tatar, başqırd, uyğur, sarı uyğur, Altay 

dillərində və özbək dilinin dialektlərində kap, özbək dilində kaop, xakas dilində xap, yakut 

dilində xa şəklində işlənir [174, s.264]. N.A.Baskakov Altay dilinin ayrı-ayrı 

dialektlərində kap formasının işləndiyini göstərir [115, s. 219; 109, s. 158]. Qədim türk 

yazılı abidələrinin dilində ka forması işlənmişdir [128, s. 399]. “Qədim türk lüğəti”ndə ka 

forması [128, s. 399] ilə yanaşı kap şəkli də qeydə alınıb [128, s. 420]. M.Kaşğarinin 

lüğətində də hər iki forma göstərilir [42, s.242, s. 262]. A.M.Şerbak bu sözün praformasını 

*ka:p şəklində “qab, kisə, çanta, qabıq” mənasında bərpa edir [172, s.194]. 

 Qab sözü müasir türk dillərində, eləcə də qədim və orta əsrlər türk yazılı 

abidələrinin dilində çeşidli mənalarda işlənir. Belə ki, bu sözə “kisə” mənasında türkmən, 

karaim, kumuk, qırğız, qazax, qaraqalpaq, özbək dillərində, “kisə”, “çanta” mənalarında 

noqay və uyğur dillərində, “kisə”, “dəri çanta” mənalarında sarı uyğur, Altay və Baraba 

tatarlarının dillərində, “kisə”, “pul kisəsi”, “çanta” mənalarında Altay dilinin kumandi 

dialektində, “iri həsir kisə” mənasında tatar və başqırd dillərində, çuvaş dilinin 

dialektlərində, “torba”, “həsir torba”, “qutu” mənalarında başqırd dilinin dialektlərində 

rast gəlirik. Bundan başqa, qab sözü ayrı-ayrı türk dillərində və şivələrində “qab-qacaq”, 

“qab”, “piyalə”, “boşqab”, “kuzə”, “qazan” mənalarında da qeyd olunmuşdur. Bu sözün 

ən çox rast gəlinən mənalarından biri də “qın” mənasıdır. Qab sözü “qın” mənasında türk, 

türkmən, qırğız, qazax, qaraqalpaq, tatar və Tuva dillərində işlənir. 

 C.Klouson bu sözü türk dillərindəki qov “ilan qabığı” sözü ilə müqayisəli şəkildə 

nəzərdən keçirir [178, s. 578]. Görünür, bu sözü ümumaltay səviyyəsində bərpa edib, daha 

sonra mənşəyi probleminə toxunmaq lazımdır. Çünki, Altay dillərində də bu sözə 

semantik və fonetik cəhətdən uyğun gələn leksik vahidlər müşahidə olunur. Müqayisə et: 

koreyaca kap “örtük, qab”, yaponca kawa ( ‹ *kapa) “dəri, qabıq”. Bu söz türk dillərindən 

dünyanın bir sıra dillərinə, o cümlədən İran və İber-Qafqaz dillərinə də keçmişdir. Bu 

cəhətdən S.Q.Əlizadənin aşağıdakı mülahizəsi diqqətəlayiqdir: “Dünya dillərinin bir 
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çoxuna sirayət edən, yüzlərcə derivata malik olan, tədricən semantik dairəsini 

genişləndirən və rəngarəng fonetik variantlarda görünən ikinci bir türk mənşəli ilkin kök 

morfem göstərmək çətindir ki, “qab” sözü ilə müqayisə edilsin. Beləliklə, bizim fikrimizcə, 

“qab” sözü tarixən türk dillərindən İran və slavyan dillərinə, İran dillərindən semit 

dillərinə, semit dillərindən latın və yunan dillərinə, bu dillər vasitəsi ilə roman və german 

dillərinə keçmişdir. Vaxtilə *kap kimi səslənən “qab” sözündən düzələn onlarca söz bir 

dildən başqa dilə adlamışdır. Hətta bəzi derivatlar Avropa dillərindən rus dilinə, rus 

dilindən isə türk dillərinə “təzə” - yad mənşəli lüğət vahidləri kimi daxil olmuşdur” [27, 

s. 48-49].  

 Qum. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında qum sözü “dulus məmulatı 

hazırlanan gil maddəsinə qatılan dənəvər çay qumu” mənasındadır. Azərbaycan ədəbi 

dilində bu söz “bərk mineralların, əksərən kvarsın narın dənələri” semantikasında istifadə 

olunur [9, s.209]. Ədəbi dilimizdə qum sözünün əsasında bir sıra yeni sözlər yaranır: 

qumlaq “qumdan ibarət olan, qumla örtülü olan, qumsal; qumsal yer, qumu çox olan, 

qumla örtülü yer”; qumlama, qumlamaq “qumla sürtüb yumaq, təmizləmək; qumla 

silmək, sürtmək; bir şeyin üstünü qumla örtmək, bir şeyi qum altında basdırmaq”; 

qumlanma, qumlanmaq “qumla sürtülüb təmizlənmək, qumla silinmək; üstü qumla 

örtülmək, qum altında basdırılmaq”; qumlu “içində, tərkibində qum olan, qum qarışığı 

olan; qumu çox olan, qumla örtülü olan”; qumluca “çoxlu miqdarda qum qarışığı olan 

yumşaq torpaq”; qumluq “qumdan ibarət olan, qumla örtülü olan, qumsal; qumsal yer, 

qumu çox olan, qumla örtülü yer”; qumluluq “qumlu şeyin halı; tərkibində, içində qum 

olma”; qumsal “qumluq yer, qumla örtülü olan dəniz sahili; qumla qarışıq olan”; qumsallı 

“qumluq yer, qumla örtülü olan dəniz sahili; qumla qarışıq olan”; qumsallıq “qumsal yer, 

qumluq” [9, s.210-211]. Bundan əlavə, qumdarısı “taxıl fəsiləsindən yem bitkisi”, 

qumdaşı “gil, əhəng və s. ilə qarışıb bərkimiş qumdan ibarət süxur”, qumeşən balıq 

kürüsündən çıxan sürfə”, qumsovuran “tikinti işləri aparılan yerdə qumu, torpağı sovuran 

(maşın)” [9, s.210-211].   
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 Qum sösü digər türk dillərində də müşahidə olunur: türkmən dilində qum, türk, 

qaqauz, karaim, qaraçay-balkar, qırğız, qazax, qaraqalpaq, noqay, özbək, uyğur, sarı 

uyğur, salar, Tuva dillərində kum, sarı uyğur dilində kom, tatar və başqırd dillərində küm, 

çuvaş dilində kâm, kumuk və xakas dillərində xum, tofalar dilində hum. Qədim türk yazılı 

abidələrinin dilində kum variantı işlənmişdir [128, s.465]. Həmin fonetik variantı 

L.Budaqov da qeyd edir [122, s. 84]. V.V.Radlovun lüğətində kum [147, s. 1043] və küm 

[147, s. 686] variantları qeydə alınmışdır. İbn Mühənna lüğətində qum fonetik forması 

göstərilir [58, s. 115]. Əbu Həyyan isə kum variantını qeydə almışdır [20,  s. 81]. Ümumən, 

Xarəzm qıpçaqcası sahəsinə aid əsərlərin (Seyfi Sərayinin “Gülüstan” əsəri, “Codex 

Cumanicus”, ‘Ət-töhfət-üz-zəkiyyə fi-l-lüğət-it türkiyyə”, “Kitabu bulğat əl-müştaq fi-

lüğət-it-türk və-l-kıfçak” və s.) dilində bu söz kum şəklində işlənir [103, s. 162].  

 Müasir türk dilində də kum sözünün əsasında bir çox yeni leksik vahidlər meydana 

çıxır. T.Gülensoy belə sözlərə kumcu, kumcul, kumkazan, kumla “qumluq yer, geniş 

qumsal”, kumla-, kumlama, kumlu, kumluk, kumsuz leksik vahidlərini nümunə göstərir 

[89, s. 567-568]. L.V.Dmitriyeva bu sözü Baraba tatarlarının dilində qeydə almışdır [127, 

s. 159]. A.M.Şerbak bu sözün praformasını *kum şəklində bərpa edir [172, s. 194]. 

 Qum sözü müasir türk dillərində və şivələrində çeşidli mənalarda özünü göstərir. 

Belə ki, bu söz “qum” mənasında, demək olar ki, bütün mənbələrdə qeydə alınmışdır. 

Bununla belə, qum sözünə türkmən dilində “torpaq”, bu dilin dialektlərində “toz, palçıq, 

kir”, kumuk dilində “toz”, qırğız dilində “kirəc (samovarın divarında)”, başqırd dilinin 

dialektlərində “kirəc (qabın dibində)”, çuvaş dilində “samovar və çaynikdəki kirəc”, 

qaraçay-balkar dilində “lil”, xakas dilində isə “təbaşir” mənasında rast gəlirik.  

 Qum sözünün etimoloji izahının verilməsi baxımından bu söz əsasında yaranmış 

kumak sözü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatçılar kumak sözündəki -ak hissəçiyini 

kiçiltmə şəkilçisi hesab edirlər [175; 10; 153]. Bu sözə qumaq şəklində türkmən və Altay 

dillərində, kumax şəklində yakut dilində, kumok şəklində özbək dilində rast gəlirik. 

N.A.Baskakov Altay dilinin tuba [114, s. 131] və kumandi dialektlərində [115, s. 227] bu 

sözün kubak variantının işləndiyini göstərir. V.V.Radlovun lüğətində bu sözün qumaq 
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şəklində Altay, şor, qırğız, cığatay və özbək dillərində [147, s. 1044], kubak şəklində tuba 

və kumandi şivələrində işləndiyi göstərilir. L.Budaqovun lüğətində kumak şəkli (qırğız və 

qazax dillərində) qeyd olunmuşdur [122, s.92].  Kumak sözü qırğız, Altay, yakut dillərində 

“qum”, özbək dilində “qumlu torpaq”, “qurumuş və kəsək halına düşmüş”, Altay dilinin 

tuba dialektində “palçıq, zığ”, qırğız dilində “qum təpəsi”, türkmən dilində “qumlu” 

mənalarında işlənir.  

 Tədqiqatçıların bir qisminin (məsələn, N.Poppe) qum və bu sözün əsasında əmələ 

gələn kumak sözünü ümumaltay səviyyəsində bərpa etmək cəhdlərini görkəmli alman 

türkoloqu G.Dörfer rədd edir. Məsələ ondadır ki, qum sözü bütün monqol dillərində deyil, 

yalnız buryat dilində müşahidə olunur və həmin leksik vahid türk dillərindən alınmadır 

[175, s. 133]. Qum sözü kimi, kumak sözü də türk dillərindən monqol dillərinə keçmişdir. 

Çünki monqol dilindəki qumaki “qum dənəsi, qum zərrəciyi”, kalmık dilindəki xumq 

“qum dənəsi, qum zərrəciyi”, xalxas ləhcəsindəki xumaq “torpaq”, “ovulan hər hansı bir 

şey”, buryat dilində və xalxas ləhcəsindəki xumxu “toz”, “qum dənəsi, qum zərrəciyi” 

sözləri də türk dillərindən alınma hesab olunur [175, s. 133].  

 Beləliklə, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında material adı kimi işlənən 

qum sözü və bu leksik vahid əsasında yaranmış kumak əsl türk mənşəli leksik vahiddir. 

Həmin söz əksər türk dillərində uyğun semantikada işlənməklə yanaşı, türk dilləri ilə uzaq 

qohumluğu güman edilən monqol dillərinə də keçmişdir. 

 Sənək. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bu söz “su daşımaq üçün misdən 

və ya gildən qayrılmış qulplu, qarınlı, darboğaz qab; güyüm” mənasında işlənir [10, s. 

84]. A.Axundov bu sözün mənasını “su daşımaq üçün uzun qulplu mis qab; güyüm” kimi 

müəyyənləşdirir [4, s.353]. “Su sənəyi suda sınar” atalar sözündə də sənək sözü 

işlənmişdir. Bu məsəldən aydın olur ki, daha əvvəlki dövrlərdə sənəklər misdən deyil, 

gildən hazırlanırmış. Misdən hazırlanmış sənəklər, daha dəqiq desək, misdən hazırlanmış 

su qablarının sənək sözü ilə ifadə olunması Azərbaycan dilinin sonrakı tarixi inkişafı 

zamanı meydana çıxmışdır. Bu sözün sinonimi olan səhəng sözü də Azərbaycan dilində 
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işlənməkdədir [10, s.73]. S.Altaylı səhəng sözünün mənasını “gildən düzəldilərək 

bişirilən su qabı, güyüm” kimi müəyyənləşdirir [68, s. 1084]. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, sənək sözü türk dillərinə məxsus ən qədim sözlərdən biridir 

[94, s. 515]. “Qədim türk lüğəti”ndə seŋək formasında “sənək, su üçün qab” mənasında 

işləndiyi göstərilir [120, s. 495]. Bu söz M.Kaşğarinin “Divan”ında səŋək şəklində “su 

içilən kuzə, ağacdan oyulan su qabı” mənasında qeydə alınmışdır [41, s. 367]. C.Klouson 

bu sözün ilkin semantikasını “ağacdan və ya gildən düzəldilən su qabı” kimi 

müəyyənləşdirir [178, s. 838]. Əski Anadolu türkcəsinə aid mətnlərdə səŋək sözü 

“ağacdan və ya torpaqdan düzəldilmiş su qabı, qulplu parç” mənasında işlənir [100, s. 

3384]. Əbu Həyyan bu sözü sinək şəklində qeydə almışdır [20, s. 36]. Xarəzm qıpçaqcası 

sahəsinə aid əsərlərin dilində senek sözü “küp, böyük butulka” mənasında istifadə 

olunmuşdur [103, s. 237]. 

 Sənək sözü oğuz qrupu türk dillərindən yalnız türk dilində özünü göstərir. Yəni 

müasir türk dilində bu söz senek formasında “şam ağacından düzəldilmiş su parçı” 

mənasında işlənir [98, c. 2, s. 1940]. T.Gülensoy da senek sözünün uyğun mənada 

işləndiyini göstərir və qeyd edir ki, orta türk dilində bu söz sengek “su içilən parç; ağacdan 

oyulmuş su qabı” (‹ seng+ek) mənalarında müşahidə olunur [89, c. 2, s. 752]. Türk dilinin 

şivələrində bu söz seenk, seğek, seŋeyh, senğek, senik, sinek, sinğek, sinyek formalarında 

işlənir və “şam ağacından oyularaq düzəldilmiş su qabı, taxta parç; gil su parçı, küp; mis 

güyüm” mənalarında özünü göstərir [105, s. 3580-3581]. V.V.Radlovun lüğətində səhəŋ 

şəklində “sənək, gil bardaq” mənasında qeydə alınmışdır [149, s.454]. L.Budaqovun 

lüğətində də uyğun fonetik forma və semantika qeyd olunur [121, s.638].  

 M.Rəsənen orta türk dilindəki səŋək sözünü monqol dilindəki seŋge-sün, segesün 

“bardaq, su içmək üçün qab” sözləri ilə müqayisə etdikdən sonra hər iki dil üçün bu leksik 

vahidin Çin dilindən alınma olması qənaətinə gəlir [bax: 176, s. 251]. 

 Dilçilikdə sonu -ng səs birləşməsi ilə bitən sözlər fars dilindən alınma hesab edilir. 

Bu müddəanı qəbul etsək, onda səhəng sözünün alınma söz olduğu ortaya çıxır. Səhəng 

və sənək sözlərinin istər səs tərkibi baxımından, istərsə də semantik yaxınlığı bunlardan 
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birinin fars, digərinin isə türk mənşəli hesab etməyə imkan vermir. Biz bu fikirdəyik ki, 

türk mənşəli sənək sözü türk dillərindən fars dilinə keçmiş, həmin dildə fars dilinin 

fonotaktikasının təsiri altında səhəng formasına düşmüşdür. Bundan sonra uzunmüddətli 

kontakt nəticəsində türk dillərindən alınmış səhəng sözü yenidən türk dillərinə keçmişdir. 

Belə bir fakt da bu söylədiklərimizi təsdiq edir. Azərbaycan dilində “uzun, ya qısa lüləli, 

əllə tutulub atılan odlu silah” mənasındakı tüfəng sözü türk mənşəli sözdür və bu dillərdə 

tüfək (tüf- “atmaq” feilinə isim düzəldən -ək şəkilçisinin köməyi ilə yaranıb) şəklində 

işlənir. Bu söz türk dillərindən fars dilinə keçmiş, həmin dildə tüfəng formasına 

düşdükdən sonra Azərbaycan dilinə yenidən qayıtmışdır. Sənək sözünün hansı söz 

əsasında yaranması və indiki vəziyyətə düşənə qədər keçdiyi tarixi inkişafı izah etmək 

üçün əlavə araşdırma tələb olunur.   

 Sibinc. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bu söz məişət əşyasının adını 

bildirir. Belə ki, Qax və Zaqatala şivələrində sibinc sözü “sidik və ifrazat yığılmaq üçün 

uşaq beşiyinin altından asılmış gil qab” mənasında işlənir. Müqayisə et: Sibinci təmizdə 

[6, s. 435]. Həmin sözə silbinc formasında Qax, Quba, Zaqatala şivələrində (Müqayisə et: 

Beşigə silbinc quyadular ki, uşağ bulaşmasun) [6, s.436], silvinç formasında Oğuz 

şivəsində (Müqayisə et: Keşmişdə uşağa silvinç qoyardılar) [6, s.437], silviş formasında 

Mingəçevir şivəsində (6, s. 437), sivinc formasında Balakən, Gəncə, Qax, Şəki, Zaqatala 

şivələrində (Müqayisə et: Uşağın sivinci dağıldı (Zaqatala); Sivinci təmizlə (Gəncə) [6, s. 

441], siviş formasında Gəncə şivəsində (Müqayisə et: Bazardan bir siviş al) [6, s.441], 

sirbinc formasında Dərbənd və Quba şivələrində (Müqayisə et: Sirbinci quyadular beşigin 

altına, uşağın sidigi tökülədi una (Quba); Ləlüni bərk tərpətmə, sirbinc dağılar (Dərbənd) 

[6, s. 439], sibitcə formasında Lənkəran şivəsində rast gəlirik: Beşigin sibitcəsi vardi [6, 

s. 435]. 

 Bu sözə fonetik və semantik baxımdan yaxın olan leksik vahidlər qohum türk 

dillərində də işlənir. Belə sözlərdən biri əksər türk dillərində ümumilik əks etdirən “sidiyin 

ifraz olunması üçün beşikdə uzanan körpənin ayaqları arasına qoyulan kiçik boru” 

mənasında işlənən sübek sözüdür. Azərbaycan dili şivələrində işlənən sibinc sözü ilə 
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sübek sözünün fonetik baxımdan, eləcə də semantik cəhətdən yaxınlığı göz qabağındadır. 

Bu sözlərin hər ikisi pratürkdəki *sib ~ *süb kökünə bağlanır. Sübek sözü müasir türk 

dillərində və ləhcələrində aşağıdakı fonetik variantlarda müşahidə olunur: sübek - türk 

dilində; sümek - karaim, qazax, qaraqalpaq dillərində və kumuk dilinin dialektlərində; 

simek - noqay dilində; sumak - özbək dilində; şümək - uyğur dilində; şimek - qırğız dilində; 

şumak - özbək dilinin dialektlərində; şöbek, şibek - türk dilinin dialektlərində; sümək - 

tatar və başqırd dilinin dialektlərində. “Qədim türk lüğəti”ndə sibək forması qeydə alınıb 

[128, s. 499]. L.Budaqovun lüğətində sübek [121, s. 619], şübök [121, s. 674] və şümök 

[121, s. 676] variantları qeydə alınmışdır. V.V.Radlov sübək [149, s. 850], sümök [149, s. 

1114], sübök [149, s. 1113] və simək [149, s. 1094] variantlarını göstərir. 

 T.Gülensoy bu sözün türk dili şivələrində sübek və sibek formalarında və “kiçik 

uşaqlar üçün sidik qamışı” mənasında işləndiyini göstərir [89, s. 818] və bu sözü türk dili 

şivələrində işlənən sibişti, sibek “əl dəyirmanlarında alt daşın ortasına bərkidilmiş, üst 

daşın fırlanmasına şərait yaradan kiçik mıx, yaxud yumru dəmir” sözləri ilə müqayisə edir 

[89, s. 778]. Müasir türk dillərində sübek sözünün əsas mənasının “sidiyin ifraz olunması 

üçün beşikdə uzanan körpənin ayaqları arasına qoyulan kiçik boru” olduğunu söyləmək 

mümkündür. Çünki bu məna, demək olar ki, türk dillərinin hamısında müşahidə 

olunmaqdadır. Bununla belə bu sözün ayrı-ayrı türk dillərində yeni mənaları da özünü 

göstərir: “bardağın, tulumun ağzı, lüləyi”, “çaynikin lüləyi”, “kran”, “soba trubası, 

tüstüçəkən” və s. Güman etmək olar ki, ayrı-ayrı türk dillərindəki həmin mənalar bu sözün 

ilkin və əsas mənasından qaynaqlanır. Azərbaycan dilindəki məna ilə bağlı onu deyə 

bilərik ki, əvvəllər sibinc sözünün də mənası “sidiyin ifraz olunması üçün beşikdə uzanan 

körpənin ayaqları arasına qoyulan kiçik boru” olmuş, Azərbaycan dilinin sonrakı inkişafı 

zamanı “sidik və ifrazat yığılmaq üçün uşaq beşiyinin altından asılmış gil qab” mənası 

əmələ gəlmişdir. C.Klouson bu sözün ilkin mənasının “ortada olan uzun obyekt” olması 

fikrindədir [178, s. 788]. Uşaq beşiklərində ifrazat deşiyinin ortada olması, eləcə də əl 

dəyirmanlarının çıxıntısının alt daşın ortasında olması bu fikri irəli sürməyə imkan verir. 

L.Levitskaya bu sözün “yumru”, “yumrutəhər”, “yumurtavari”, “uzuntəhər” mənalı sübe 
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~ söbe ~ sübü ~ *sümü sözü ilə kiçiltmə-bənzətmə semantikalı -k morfeminin 

birləşməsindən əmələ gəlməsini güman edir. 

 

 3.3. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında alınma leksik vahidlər 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının müəyyən qismini başqa dillərdən 

alınmalar təşkil edir. Nəzəri dilçilik ədəbiyyatında da qeyd olunduğu kimi, dünyada yalnız 

özünəməxsus sözlərə malik dil yoxdur. Dünyanın bütün dillərində az və ya çox dərəcədə 

başqa dillərdən alınmış sözlər vardır. H.Əsgərov bu münasibətlə yazır ki, “alınma sözlərin 

dildə böyük rol oynaması heç bir şübhə doğurmur. Onların bir qismi yazılı və şifahi dildə 

geniş şəkildə istifadə olunur, digər qismi isə yalnız məhdud dairədə işlədilir. Müasir 

inkişaf xalqları bir-biri ilə elmi, mədəni, iqtisadi, siyasi cəhətdən sıx bağlayır. Bu da öz 

növbəsində dillərin bir-birinə təsirinə, xüsusilə də onların bir-birindən söz almasına 

şərait yaradır” [29, s. 375-376]. 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasındakı alınma sözləri alınma mənbəyinə 

görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 1. Ərəb və fars mənşəli alınmalar; 

 2. Rus və Avropa mənşəli alınmalar; 

 3. Çin mənşəli alınmalar. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında ərəb və fars 

mənşəli alınmalar daha çoxdur. Digər mənbələrdən alınanlar onlarla müqayisədə zəifdir. 

Bu qəbildən olan leksik vahidlərin qarşılıqlı münasibətində də müəyyən fərqlər var. Belə 

ki, ərəb mənşəli alınma sözlər yalnız yazı vasitəsi ilə, fars mənşəli alınmalar isə həm 

yazılı, həm də şifahi yolla dilimizə keçmişlər. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan dilinin 

dulusçuluq leksikasında ərəb mənşəli alınmalarla müqayisədə fars mənşəli alınmalar 

üstünlük təşkil edir.   

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasındakı aşağıdakı sözləri ərəb və fars 

dillərindən alınmış leksik vahidlərə aid etmək olar: badə “şərab piyaləsi” [28, s.31], dəsti 

“kiçik bardaq, saxsı su qabı” [28, s.148], fəğfuri “çini qab-qacaq” [28, s.666], kasa 
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“farscası kasə” “kasa” [28, s.274], kaşı “(İranda Kaşan şəhərinin adından) 1. üzərinə 

parlaq şirdən naxış çəkilmiş gil çini qab; 2. adətən, divarların səthinə bəzək üçün vurulan 

üü naxışlı çini” [8, s.648], qədəh “cam, piyalə” [28, s.112], manqal “içində od qalamaq 

üçün dəmirdən, misdən və ya gildən qayrılmış müxtəlif biçimli qab” [9, s.289], tabaq 

(ərəbcəsi təbəq) “tabaq, bulud” [28, s.586], gil “1. palçıq; 2. suvaq üçün palçığa yararlı 

olan dənəli çökmə süxur” [28, s.300], tənəkar (farscası tənkar) “qırılmış saxsı qabları 

yapışdırmaq üçün lehim” [28, s. 619],  tüng “qrafin, sürahi” [28, s.652] və s. 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında ərəb və fars dillərindən alınmış leksik 

vahidlərlə müqayisədə rus və Avropa dillərindən alınmış sözlər daha azdır. Belə sözlərə 

nümunə kimi bulud (rusca blyudo sözündən) “böyük boşqab, uzunsov və ya girdə, dayaz 

iri boşqab” [7,  s.358], kafel (almanca Kachel) “üzərinə şir çəkilmiş çox nazik kərpic; 

kaşı” [8, s.627], keramika (yunanca keramike) “dulusçuluq məmulatı; saxsı istehsalı; 

dulusçuluq” [8, s.661],  kirəmit “damların üstünü örtmək üçün gil, ya sementdən 

hazırlanan novşəkilli lövhəcik” [8, s.710] və s. 

  Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında Çin dilindən alınmış bir söz - şir sözü 

istifadə olunur. Bu sözün etimologiyası üzərində ətraflı dayanmağı məqsədəuyğun hesab 

edirik. 

 Azərbaycan dilində şir sözü “saxsı qabların üzərinə çəkilən şüşəyə oxşar parlaq 

ərinti” mənasındadır [10, s.226]. Lakin bu sözün Göyçay, Qax və Ordubad şivələrində 

“rəng” mənasında işlənməsi də qeydə alınmışdır. Müqayisə et: Şiri dulaba çəkillər [6, s. 

468]. Azərbaycan ədəbi dilində işlənən şirçi “şir çəkən, rəngsaz”, şirçilik “şirçi sənəti, 

rəngsazlıq” sözləri də [10, s.226] şir sözünün “rəng” mənasında işləndiyini aydın şəkildə 

göstərir. Azərbaycan dilinin Şərur və Şahbuz şivələrində də şirçi sözünün “rəngsaz” 

mənasında olması göstərilir. Müqayisə et: Hər adamnan şirçi olmaz; Şirçi bı əvi şirrədi 

[6, s.469]. Bundan başqa, dilimizdəki şirləmə, şirləmək “üzərinə rəng çəkmək; üstünü 

rəngləmək, boya ilə boyamaq” [10, s.229], şirlənmə, şirlənmək “üzərinə şir çəkilmək, şir 

vurulmaq; rənglənmək, boyanmaq” [10, s.229] və şirli “şir vurulmuş, şir çəkilmiş; rəng 

vurulmuş, rənglənmiş” [10, s.229] sözləri də məhz “rəng” mənasındakı şir  sözünün 
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əsasında yaranmışdır. Ola bilsin ki, dulusçuluqda “xüsusi gil növü və divarlara çəkmək 

üçün ondan hazırlanan məhlul” mənasında işlənən şirə sözü [10, s.226] də şir sözü 

əsasında yaranmışdır. Şir və şirə sözlərinin fonetik və semantik baxımdan yaxınlığı da 

belə bir mülahizə irəli sürməyə imkan verir. Lakin bu zaman şirə sözünün tərkibindəki 

sonuncu [ə] səsinin meydana çıxmasının izahı müəyyən çətinliklər yaradır. 

 Şir sözünə müasir türk dillərində rast gəlirik: sır - türk, türkmən, qaqauz, kumuk, 

qırğız, qazax, qaraqalpaq, noqay, tatar, Altay və xakas dillərində; sir - özbək və uyğur 

dillərində; hır - başqırd dilində, sârâ - çuvaş dilində; siy - uyğur dilinin dialektlərində. 

Sözdə baş verən fonetik əvəzlənmələr türk dillərinin səs qaydalarına uyğundur. Belə ki, 

sözün ilkin variantını *sır şəklində bərpa etmək olar. Əksər türk dilləri məhz bu səs 

tərkibini qoruyur. Özbək və uyğur dillərində [ı] saiti olmadığına görə [ı] saiti [i] saitinə 

keçmişdir. Başqırd dilindəki forma haqqında da həmin sözü söyləmək olar. Belə ki, digər 

türk dillərində [s] səsi işlənən mövqedə başqırd dilində [h] səsi işlənir. Müqayisə et: sarı 

- harı, su - hu və s. Çuvaş dilindəki reduksiya olunan, tam formalaşmamış [â] səsi isə digər 

türk dillərindəki normal [a] səsinə uyğun gəlir. “Qədim türk lüğəti”ndə sır forması qeydə 

alınıb [128, s.505]. M.Kaşğari də həmin formanı qeyd edir [42, s.517]. V.V.Radlovun 

lüğətində həm sır [149, s. 636], həm də sir variantları göstərilir [149, s.700]. 

 Bu söz türk, qaqauz, tatar, başqırd və uyğur dilləri istisna olmaqla bütün türk 

dillərində “boyaq” mənasında işlənir. Bundan başqa sır sözü “kinovar, civədən alınan 

qırmızı rəng” mənasında özbək, “oxra, sarı, yaxud qırmızı rəngli mineral boyaq” 

mənasında qazax, “mina” mənasında türk, özbək, uyğur, “pardax, cila” mənasında qırğız 

və uyğur, “politura, spirtli lak” mənasında qaraqalpaq, “güzgü üçün amalqama (civə ilə 

bəzi metalların qarışığından ibarət maddə)” mənasında türk, qaqauz və özbək, “kəsmə 

naxış” mənasında başqırd dilində, “lak” mənasında isə uyğur dilinin şivələrində istifadə 

olunur [176, s. 438].  

 Qeyd edək ki, sır sözünün etimoloji araşdırılması zamanı Azərbaycan dilindəki şir 

sözü tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalıb. Bunun səbəbi Azərbaycan dilindəki şir 

sözünün monqol dilindən alınma olması barədəki mülahizədir. Doğrudan da, monqol 
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dillərində bu söz [ş] səsi ilə başlayan forma ilə təmsil olunur: xalxas ləhcəsində şir “təbii 

boya”, buryat dilində şere “təbii boya”, kalmık dilində şire “rəng”. Lakin monqol 

dillərindəki şir ~ şere ~ şire sözünün türk dillərindəki sir formasından əmələ gəldiyini 

güman etmək olar. Başqa sözlə desək, Azərbaycan dilindəki şir forması özbək və uyğur 

dillərindəki sir formasından yarana bilər. Müasir türk dilində sır sözünün əsasında sırça 

“mina, lak”, sırlamak “şirləmək, şir vurmaq, şir çəkmək” və sırlanmaq “şirlənmək, 

şüyrələnmək” sözləri yaranmışdır [65, s. 333]. T.Gülensoy türk dilində sırça sözünün 

“şüşə”, “şüşədən düzəldilmiş” mənalarında işləndiyini göstərir. O həmçinin Anadolu 

şivələrində “rəngli şüşədən bilərzik”, “içi şirli çölmək” mənasında işlədilən sırça, sırçak 

sözlərini də bu sıraya aid edir [89, s. 167]. Qıpçaq türkcəsinə aid abidələrin dilində sırça 

və sırşa variantlarında qeydə alınan bu söz “şüşə”, “mina” semantikasındadır [103, s. 

235].  

 Müasir ləzgi dilində “boya” mənasında işlənən şir sözünün Azərbaycan dilindən 

keçmə olduğunu söyləmək olar. Ləzgi dilində bu sözün [ş] səsi ilə başlaması bunu 

göstərir. Bu fakta əsaslanaraq deyə bilərik ki, ümumtürk sır ~ sir sözü Azərbaycan dilində 

şir şəklinə düşdükdən sonra ləzgi dilinə nüfuz edib. Bulqar qrupuna daxil olan kumuk 

dilinin dialektlərində də bu söz şir şəklində işlənir ki, bunu da Azərbaycan dilinin təsiri 

hesab etmək lazım gəlir. Çünki kumuk ədəbi dilində bu söz sır formasındadır. İber-Qafqaz 

dillərindən olan lak və avar dillərində bu söz sir formasında “yağlı boya” mənasında 

işlənir. Həmin dillərdəki bu fonetik formanın bulqar və qıpçaq dillərindən alındığını 

söyləmək olar. Çünki bu dillərdə şir sözünün daha qədim forması olan sir fonetik şəkli 

qorunmuşdur.  

 Ümumtürk sır sözü çi şəklində "lak" mənasında tunqus-mancur dillərinə də 

keçmişdir [162, s. 394]. Lakin bu sözün Çin dilindən alınma olması da qeyd olunur. Şir 

sözünün türk dillərindən fars dilinə keçməsi faktı da qeyd olunur [176, s. 439]. 

 Q.Ramstedt, daha sonra isə C.Klouson türk dillərindəki sır ~ sir ~ şir sözünün 

“mina” mənasında Çin dilindən alındığını göstərir [178, s. 842-843]. H.Eren də bu sözün 

Çin dilindən alındığını söyləyir [82, s. 365]. Bu fikirlə razılaşmaq lazım gəlir. Çinlilər 
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tarix boyu dulus məmulatlarının hazırlanması işində öz ustalıqları ilə tanınmışlar. 

Çinlilərlə mədəni əlaqələr nəticəsində bu dildəki “mina” mənalı çi sözü türk dillərinə keçə 

bilərdi. Bu mənada Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasındakı şir sözünü mədəni 

alınma hesab etmək olar.  
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NƏTİCƏ 

 Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının araşdırılması aşağıdakı nəticələrə 

gəlməyə imkan verir:  

 1. Dulusçuluq leksikası məhdud istifadə dairəsinə malik leksik təbəqədir. Bu 

leksikanı əks etdirən ayrı-ayrı sözlər dulus sənəti ilə məşğul olan şəxslərin nitqində 

müşahidə olunur, digər şəxslər tərəfindən başa düşülmür. Dulusçuluq leksikasına aid 

onlarla söz nə izahlı, nə də dialektoloji lüğətlərdə qeydə alınmışdır. Bununla belə, 

dulusçuluq leksikasına aid sözlərin müəyyən qismi ümumişlək sözlərdir. Bunlar, əsasən, 

dulus məmulatlarının hazırlanmasında istifadə olunan material və maddə adlarını, eləcə 

də məişətdə işlədilən gil qabların adlarını bildirən sözlərdir. Dulusçuluq leksikası 

dəyişməyə az meyilli, mühafizəkar leksikadır. Bu sahəyə aid bir çox sözlər yüz illər 

ərzində heç bir dəyişikliyə uğramadan dilimizdə işlənməkdədir. Bu leksikanın tərkibində 

arxaizm və tarixizmlərə də rast gəlmək olar. 

2. Dulusçuluq leksikası ilə bağlı “dulusçuluq terminləri” ifadəsinin işlədilməsi elmi 

cəhətdən yanlışdır. Terminlər elmi üsluba, elmi dilə xasdır, elmin və texnikanın hər hansı 

bir sahəsi ilə bağlıdır. Dulusçuluq leksikası isə üslubi baxımdan neytral leksikadır. 

Dulusçuluq leksikasının etnoqrafik leksika ilə müəyyən uyğunluqları olsa da, bu iki 

leksika bir-birindən fərqlənir. Etnoqrafik leksikaya daxil olan sözlər ümumişlək sözlərdir, 

etnosun maddi və mənəvi mədəniyyətini əks etdirən leksik vahidlərdir. Dulusçuluq 

leksikası isə uyğun sənət sahəsinə görə bir-biri ilə bağlanan şəxslərin nitqində istifadə 

olunan sözlərdir. Etnoqrafik leksika öz zənginliyi və əhatəliliyi baxımından da dulusçuluq 

leksikasından kəskin fərqlənir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dulusçuluq leksikasının 

müəyyən qismini dialekt sözləri təşkil edir. Bu, dulusçuluğun tarixən ayrı-ayrı bölgələrdə 

digər mərkəzlərlə əlaqələr olmadan, əlahiddə şəkildə inkişafı ilə bağlıdır. Hər iki leksik 

təbəqə məhdud istifadə dairəsinə malik olsa da, dulusçuluq leksikası dilin sosial qruplar, 

dialekt leksikası isə dilin ərazi diferensiasiyasını əks etdirir.  
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 3. Dulusçuluq leksikasının leksik-semantik xüsusiyyətlərinin nəzərdən keçirilməsi 

göstərir ki, dulusçuluq leksikası xüsusi sahə leksikasıdır. Bu sahəyə aid ayrı-ayrı leksik 

vahidlər dulus məmulatının hazırlanmasının bütün mərhələlərini özündə əks etdirir. 

Dulusçuluq sözləri semantik sahə daxilində tematik qruplara ayrılır ki, bu da dulusçuluq 

sənətinin özünün xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Bu sahə leksikasında gildən düzəldilmiş 

məişət əşyalarının adını bildirən leksik vahidlər öz zənginliyi ilə seçilir. Buna səbəb 

tarixən və müasir dövrdə azərbaycanlıların məişətində dulus məmulatlarının böyük rol 

oynamasıdır.  

 4. Dulusçuluq leksikasının linqvokulturoloji baxımdan araşdırılması bu sahədəki 

bir sıra problemlərin müəyyənləşdirilməsi və həlli üçün geniş imkanlar açır. Çünki söz səs 

və mənanın quru, sxematik birləşməsi deyil. Sözün mənası insan beynində bir sıra 

assosiasiyalar yaradır ki, sözün semantikası məhz bu kontekstdə özünü tam şəkildə 

göstərə bilir. Dulusçuluq leksikasına aid ayrı-ayrı vahidlər qədim azərbaycanlıların həyat 

tərzi, adət-ənənələri, həyat yaşantıları və həyatdan gözləntiləri barədə çox vacib 

informasiya daşıyıcısı hesab oluna bilər.  

5. Dulusçuluq leksikasında sadə quruluşa malik dulusçuluq sözləri digər quruluşlu 

(düzəltmə və mürəkkəb quruluşlu) sözlərlə müqayisədə geniş istifadə dairəsinə malikdir. 

Sadə quruluşlu dulusçuluq sözləri içərisində iki hecadan ibarət sözlər kəmiyyət 

baxımından daha çoxdur. Onların sayı bir, üç və dörd hecalı sözlərin ümumi sayından 

artıqdır. Sadə quruluşa malik dulusçuluq sözlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

a) Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında bir hecalı sadə sözlər struktur 

baxımdan fərqli quruluşlara (VC, CVC, CVCC) malik olsalar da, bunların içərisində CVC 

quruluşlu sözlər üstünlük təşkil edir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan dilində, eləcə də 

digər türk dillərində CVC quruluşlu sözlər digər bir hecalı struktur tiplərdən (V, CV, VC, 

VCC, CVCC) öz işlənmə intensivliyi baxımından kifayət qədər fərqlənir. 

b) Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında iki hecalı sadə sözlər bu leksikanın 

əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. İki hecalı sözlər içərisində CVCVC, CVCCV, CVCCVC, 
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qismən də CVCV tipli sözlər daha işləkdir. Digər quruluşa malik sözlər (VCVC, VCCV, 

CVVC, CVCVCC) iki hecalı sözlər arasında kifayət qədər azdır. 

c)  Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında üç hecalı sözlər iki hecalı sözlərdən 

sayca az olsa da, bir hecalı sözlərdən çoxdur. Belə quruluşa malik olan sözlər içərisində 

CVCVCVC, CVCVCV, CVCCVCV tipli sözlər daha çox işlənir. Başqa sözlə desək, üç 

hecalı sadə dulusçuluq sözləri içərisində CVCCVCVC, CVCVCCVC, CVCVCCV, 

VCCVCV, VCCVCVC, VCVCV, CVCCVCVC tipli sözlər az müşahidə olunur. 

ç) Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasında dörd hecalı sadə sözlər, demək olar 

ki, yoxdur. Belə quruluşa malik yalnız iki söz var.   

   6. Dulusçuluq leksikasındakı düzəltmə quruluşlu sözlər sadə quruluşa malik 

sözlərdən kəmiyyətcə azdır. Düzəltmə quruluşa malik dulusçuluq sözləri həm adlardan, 

həm də feillərdən Azərbaycan dilinin sözyaradıcılığı prosesinə uyğun şəkildə ayrı-ayrı 

sözdüzəldici şəkilçilərin artırılması yolu ilə əmələ gəlir. Bu sözlər, əsasən, -çı4, -lıq4, -ça2, 

-ma2 şəkilçiləri ilə düzəlir. Digər sözdüzəldici şəkilçilərin (-ıntı, -xana, -q və s.) bu 

leksikanın formalaşmasında rolu çox azdır. 

 7. Mürəkkəb quruluşa malik sözlər dulusçuluq leksikasının cüzi bir hissəsini təşkil 

edir və struktur-semantik baxımdan rəngarəng deyildir. Belə sözlər, əsasən, bir neçə 

struktur tipdə müşahidə olunur ki, bunların da içərisində ikinci növ təyini söz birləşməsi 

modelində əmələ gələnlər, yəni ikinci növ təyini söz birləşməsinin leksikləşməsi yolu ilə 

yaranan leksik vahidlər, eləcə də birinci komponenti qeyri-müəyyən təsirlik halda olan 

isim, ikinci komponenti isə -an2 şəkilçili feili sifətlər və -ma2 şəkilçili feili adlarla ifadə 

olunan leksik vahidlər üstünlük təşkil edir.  

 8. Dulusçuluq leksikasının müəyyən qismi sözün əsas mənasının bənzətmə yolu ilə 

keçməsi yolu ilə yaranmışdır. Buradakı metaforik söz yaradıcılığı bədii üsluba xas olan 

fərdi metaforalardan fərqlənir. Bunlar canlı xalq danışıq dilində, gündəlik istifadə 

prosesində işlədilən, müəyyən qədər adiləşmiş metaforalardır. Bədii, qismən də 

publisistik üslubdan fərqli olaraq, dulusçuluq leksikasındakı metaforalar emosionallıq və 

ekspressivlik də ifadə edə bilmir. Dulusçuluq leksikasında metaforlaşma yolu ilə yaranmış 



 

 

136 

 

sözlər ayrı-ayrı tematik qrupları əhatə edir. Məlumdur ki, dilimizdə metaforlaşmaya 

meyilli söz qrupları vardır və bunların içərisində insanın bədən üzvlərinin adını bildirən 

sözlər, məişət əşyalarının adını bildirən sözlər metaforlaşaraq dulusçuluqla bağlı müəyyən 

realiyaları ifadə edirlər. Digər tematik söz qruplarının (məsələn, qiymətli metal, mineral 

adları, heyvan adları, bitki adları və s.) metafora yolu ilə dulusçuluq leksikasına daxil 

olması özünü göstərmir.  

 9. Azərbaycan dilinin dulusçuluq leksikasının əsas hissəsini türk mənşəli sözlər 

təşkil edir. Bu sözlər dulusçuluq sənəti ilə bağlı müxtəlif realiyaları (dulusçuluqda istifadə 

olunan maddə, alət adları, dulus məmulatının hazırlanması ilə bağlı proses adları, gildən 

hazırlanmış məişət əşyalaının adları və s.) ifadə edir. Bununla yanaşı, dulusçuluq 

leksikasında ərəb, fars, rus, Avropa, Çin dilindən alınmış leksik vahidlər də var. Rus və 

Avropa dillərindən alınmış dulusçuluq sözləri ərəb və fars sözləri ilə müqayisədə azdır.  
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