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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Nitq səslərinin semantikasına maraq 

və bu istiqamətdə  aparılan tədqiqatlar müxtəlif istiqamətli olması və fərqli 

yanaşmanın tətbiqi baxımından  diqqəti cəlb edir. Bu məsələlər hələ antik dövrdə 

diqqət mərkəzindəsaxlanılmışdır. 

Fonosemantika məsələləri ümumi linqvistik problemlər çərçivəsində (Jakobson, 

Waugh 1979; Wescott 1980), ekspressivlik problemi ilə bağlı (Grammont 1901), 

üslubiyyat məsələləri (Кузнец, 1960; Galperin, 1971), psixolinqvistik istiqamətdən 

(Журавлев, 1974; Левицкий, 1975) yanaşılaraq tədqiq olunmuş, nəhayət, XX əsrin 

80-ci illərindən müstəqil tədqiqat sahəsinin – fonosemantikanın predmetinə 

çevrilmişdir (Воронин, 1986, 1982).  

“Azərbaycan dilində leksik kateqoriyaların fonosemantikası” mövzusunda 

dissertasiya işi Azərbaycan dilçiliyində sözü gedən problemə həsr olunmuş ilk 

sistemli tədqiqat olacaq. Belə ki, Azərbaycan dilçiliyində bu məsələyə  ötəri şəkildə 

diqqət yetirilməsini nəzərə almasaq, təqdim edilən problemin geniş şəkildə 

araşdırılması faktı mövcud deyil. 

Müasir dövrdə bütün elm sahələrində olduğu kimi, dilçilikdə də  multidissiplinar 

tədqiqatlara xüsusi diqqət yetirilir. Leksik vahidlərin fonosemantik baxımdan 

araşdırılmasında gözlənilən nəticəni nəinki klassik dilçiliyin nəzəri məsələləri, eləcə 

də psixolinqvistika, koqnitiv dilçilik, etnolinqvistika, linqvokulturologiyanın təqdim 

etdiyi materiallardan bəhrələnməklə əldə etmək mümkündür. Bu baxımdan 

dissertasiya işində leksik vahidlərin fonosemantik xüsusiyyətlərinin koqnitiv və 

emotiv cəhətlər nəzərə alınaraq təhlil olunması da aktual istiqamətlərdən hesab oluna 

bilər.  

Dil hadisələrini sistemli şəkildə araşdırmaq üçün dilin strukturunda qarşılıqlı 

əlaqədə fəaliyyət göstərən və vahid qanunauyğunluqla tənzimlənən hadisələr ayrıca, 

təcrid edilmiş vəziyyətdə deyil, yaruslararası münasibətlər diqqət mərkəzində 

saxlanılmaqla nəzərdən keçirilməlidir. Bu baxımdan leksik vahidlərin fonosemantik 

aspektdən öyrənilməsində dilin , demək olar ki, bütün yaruslarının qarşılıqlı əlaqə və 
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təsirdə araşdırılması ilə obyektiv nəticələrə nail olmaq mümkündür.  

Qloballaşma dövründə hər bir sahədə nəzəri tədqiqatlardan daha çox, tətbiqi 

məsələlərə diqqət yetirilir, tədqiqatın nəticələrinin praktik baxımdan əhəmiyyətinə 

xüsusi dəyər verilir. Müasir dövrdə fonosemantik tədqiqatların aparılması üçün 

yaradılmış xüsusi proqramlardan (VAAL) sosioloji və sosiolinqvistik tədqiqatlarda, 

cəmiyyətdə baş verən hadisələrin izlənilməsi, təhlili və proqnozların verilməsində, 

hətta 1999-cu ildə Rusiyadakı parlament seçkilərində bütün partiyalar tərəfindən 

aktiv şəkildə istifadə olunmuşdur [153]. Bu tipli proqramların yaradılması üçün, təbii 

ki, öncə fonosemantik istiqamətdə tədqiqatlar aparılmalı, dilin səs sistemi hərtərəfli 

şəkildə araşdırılmalıdır. Dissertasiya işi Azərbaycan dilinin sait və samit səslərinin 

semantikası, eləcə də müxtəlif leksik kateqoriyaların fonosemantik xüsusiyyətləri ilə 

bağlı aparılan eksperimental tədqiqatın nəticələri baxımından da aktuallığı ilə diqqəti 

cəlb edir.  

Milli Korpusun bir hissəsi olan Səs Korpusunun yaradılması zamanı nitq 

səslərinin fonosemantik xüsusiyyətləri ilə bağlı faktlar dəyərli mənbə kimi istifadə 

oluna bilər. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyektini Azərbaycan dilində 

leksik kateqoriyaların fonosemantik xüsusiyyətləri təşkil edir.Tədqiqatın predmetini 

Azərbaycan dilində leksik kateqoriyaların fonosemantik xüsusiyyətləri ilə bağlı 

məqamlarının müəyyənləşdirilməsi, onların səciyyələndirmə potensialının tədqiqi, 

habelə nitq səslərinin semantik qruplar üzrə fərqləndirilməsi məsələləri təşkil edir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.Tədqiqatın məqsədini Azərbaycan dilində 

leksik kateqoriyaların fonosemantik xüsusiyyətlərini, eləcə də fonosemantikanın 

sözlərin paradiqmatik münasibətlərinə təsiri kimi məsələləri müəyyənləşdirmək təşkil 

edir. Həmin məqsəddən irəli gələn vəzifələr çərçivəsində aşağıdakıları sadalamaq 

olar: 

– Azərbaycan dilində leksik kateqoriyaların fonosemantikası ilə bağlı məzmun 

və struktur özəllikləri müəyyənləşdirmək;  

– Azərbaycan dilində nitq səslərinin semantik xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirərək  təhlil etmək; 
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– Azərbaycan dilində leksik kateqoriyaların fonosemantik baxımdan 

səciyyələndirilməsində daha dəqiq faktlar əldə etmək məqsədilə eksperiment 

aparmaq və linqvostatistik üsullar tətbiq etməklə nəticələri təhlil etmək; 

– Leksik kateqoriyaların fonosemantikasında koqnitiv və emotiv dəyərləndirmə 

amilini müəyyənləşdirmək. 

Tədqiqatın metodları. Dissertasiya işində araşdırma mənbələri  kimi klassik və 

müasir yazıçı və şairlərin əsərlərinə, habelə müvafiq frazeoloji lüğətlərə müraciət 

edilmişdir. Tədqiqatda təsviri, müqayisəli, koqnitiv, sistemli təhlil metodlarından 

istifadə edilmişdir. Tədqiqatda fərqli genealogiyalı dillərlə bəzi müqayisələrə yol 

verildiyindən müqayisəli-tutuşdurma metodundan da istifadə olunmuşdur.  

Müdafiəyə təqdim olunan müddəalar:  

– Leksik kateqoriyaların fonosemantikasının tədqiqi  zamanı əldə olunan faktlar 

leksik səviyyədə koqnitiv-linqvopraqmatik xüsusiyyətlərin təhlili, eləcə də Milli 

Korpusun bir hissəsi olan Səs Korpusunun yaradılması zamanı dəyərli mənbə kimi 

çıxış edir; 

– Leksik vahidlərin fonosemantik xüsusiyyətlərinin araşdırılması səstəqlidi 

sözlər və səs simvolizmi, səstəqlidi sözlər və  nidalar, səstəqlidi sözlərin mətn 

funksiyaları, səstəqlidi sözlərin tərcüməsi, səstəqlidi sözlərin nitq hissələrinə 

mənsubluğu, səstəqlidi sözlərin uşaq dilində və uşaq ədəbiyyatındakı rolu kimi  

problemlərin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətli faktlar təqdim edir; 

– Fonetik omonimlər yalnız semantik məna xüsusiyyətlərinə görə deyil, həm də 

fonosemantik aspektdən müxtəlifdir; 

– Antonimlik münasibətlərinin əsasında yalnız leksik deyil, eyni zamanda 

fonosemantik ziddiyyət dayanır. Antonim cütlərin fonem uyğunluğu əsasında 

formalaşması ehtimalı böyükdür; 

– Antonim cütlüklərin əksəriyyətində leksik əksmənalılıq fonosemantik 

müstəvidə təsdiqini tapır. Bir antonim sözün digər sözlə fonosemantik əksmənalılığı 

müsbət, mənfi, neytral əlamətlərin azalıb çoxalmasından asılı olaraq dəyişir; 

– Fonosemantikaya dair tədqiqatların nəzəri bazasında problemin fəlsəfi 

baxımdan araşdırılması dayanır. 
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Tədqiqatın elmi yeniliyi. Təqdim edilən dissertasiya çərçivəsində Azərbaycan 

dilçiliyində ilk dəfə olaraq leksik kateqoriyaların fonosemantik xüsusiyyətlərinin 

sistemli şəkildə təhlili aparılmışdır. Dilçiliyimiz üçün ilk dəfə olaraq, leksik 

kateqoriyaların fonosemantikasında müşahidə olunan koqnitiv və emotiv 

xüsusiyyətlər, onların linqvokulturoloji şərtləndirilməsi araşdırılmış, linqvopraqmatik 

aspektdən səciyyələndirilməsi təqdim edilmişdir. Dissertasiyada leksik 

kateqoriyaların fonosemantikası ilə bağlı aparılmış eksperimentin nəticələri 

linqvostatistik üsullar tətbiq olunmaqla təhlil olunaraq sistemləşdirilmişdir. 

Tədqiqat işinin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Dissertasiya işi Azərbaycan 

dilçiliyində leksik kateqoriyaların fonosemantikası, koqnitiv-linqvopraqmatik 

xüsusiyyətlərin təhlilini ehtiva edən ilk araşdırma olması ilə mühüm nəzəri əhəmiyyət 

kəsb edir. Mövzu ilə bağlı çoxcəhətli tədqiqatlar əsnasında əldə edilmiş elmi nəticələr 

Azərbaycan dilinin leksik kateqoriyaların fonosemantikasına dair müxtəlif 

tədqiqatlarda istifadə oluna bilər. Bununla bərabər, əldə edilmiş elmi nəticələrin 

qohum türk dillərinin və eləcə də qohum olmayan digər dillərin leksik 

kateqoriyalarının fonosemantikası ilə bağlı sistemli təhlilini nəzərdə tutan 

tədqiqatlarda da istifadə edilə bilər.  

Tədqiqatın nəticələri fonosemantik tədqiqatlar üçün nəzərdə tutulan kompüter 

proqramlarının yaradılmasında mənbə ola bilər. Əldə edilmiş elmi nəticələrdən 

habelə fonosemantika məsələləri ilə bağlı mühazirə və seminar məşğələlərində, eləcə 

də Azərbaycan dili üzrə ixtisaslaşan magistrantlar üçün xüsusi kurslarda istifadə 

oluna bilər. 

Aprobasiyasıvə tətbiqi. Tədqiqatın əsas müddəaları və araşdırma əsasında əldə 

edilmiş nəticələr AAK tərəfindən tövsiyə edilən və respublikamızda, eləcə də xaricdə 

dərc edilmiş məqalələrdə öz əksini tapmış, habelə tədqiqat işinin mövzusu ilə bağlı  

20beynəlxalq və respublika səviyyəli müxtəlif elmi konfranslarda məruzələr 

edilmişdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı.Dissertasiya işi Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müasir Azərbaycan dili  kafedrasında yerinə 

yetirilmişdir. 
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Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi 

həcmi. Giriş 4 səhifə, I fəsil 30  səhifə, II fəsil 38 səhifə, III fəsil 39 səhifə, IV fəsil 

23 səhifə,   Nəticə 3 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 14 səhifə, Ümumi 

həcmi 155 səhifə  – 26045 işarə. 
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I FƏSİL 

LEKSİK VAHİDLƏRİN FONOSEMANTİKASI PROBLEMİNİN 

QOYULUŞU VƏ TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

1.1. Dilin fonosemantik aspektinin tədqiqi 

Qloballaşan dünyada bir çox sahələrlə yanaşı, elmi yeniliklərə inteqrasiya da son 

dərəcə əhəmiyyətlidir. Dövrümüz texnologiya əsridir və İKT-nin imkanları ilə  nəinki 

yazılan məlumatların ötürülməsi, o cümlədən insan psixologiyasının müxtəlif 

aspektlərdən araşdırılması, sözlərdəki səsin məna tutumunun analizi mümkündür. 

Sözlərdəki səsin mənasını dilçilikdə fonosemantika öyrənir. Fonosemantika Avropa 

və Rusiyada XX əsrin ortalarından dinamik şəkildə inkişaf etməsinə baxmayaraq, 

Azərbaycan dilçilik elmində hələ ki geniş şəkildə tədqiq olunmamışdır. 

 Azərbaycan dilində fonosemantikanı öyrənmək üçün daha çox leksik 

kateqoriyalara diqqət yetirmək vacibdir.  Belə ki, omonim, sinonim, antonim, 

paronim və tabu sözlər, eləcə də frazeoloji vahidlər  fonosemantik baxımdan maraqlı 

məna xüsusiyyətlərini əks etdirir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, fonosemantika Azərbaycan dilçiliyində çox az tədqiq 

olunmuş bir sahədir. Bir qisim araşdırmalar istisna olmaqla, demək olar ki, bu sahə 

tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmamışdır. Səs və məna arasındakı əlaqə müasir 

dilçiliyin aktual problemlərindəndir.  

Fonosemantika dominantlığa can atan bir elmi istiqamət kimi keçən əsrin sonu 

və  yaşadığımız əsrin əvvəlində formalaşmışdır. Dilsistemində səsləri, fonemləri 

öyrənməkdən başlayan fonosemantika hal-hazırda dilçilikdə öz predmeti olan yeni 

elm sahəsidir. 

Fonosemantikanın başlıca prinsipi səsin mənalı olmasını üzə çıxarmaqdır. Dilin 

səs sisteminin tədqiqi, məsələn, səs-məna bağlılığı (sözün səslənməsinin onun mənası 

ilə bağlılığı – S.İ.) fonosemantikanın prinsiplərinə əsaslanır. Sözdə səs simvolizmi 

kimi diqqəti cəlb edən məqamların izahı fonosemantikadan kənarda mümkün 
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deyildir.  

 Hər hansı məna və anlayış bildirən sözlərin özləri müəyyən danışıq səsləri 

kompleksindən ibarət olsa da, onlarda semantik əlamətlərin hüdudunu müəyyən 

etmək çox çətindir. Bununla belə, danışıq səslərinin müəyyən modellərə müvafiq 

şəkildə birləşib, mənalı söz əmələ gətirməsində fonetik vahidlərin semantik 

potensialını da inkar etmək olmaz. Dildə sözlər varsa, bu o deməkdir ki, həmin 

sözlərin tərkib elementlərini təşkil edən fonemlər təsadüfi və ya ixtiyari səs 

komplekslərindən ibarət deyildir. Fonemlərin yanaşmasında və birləşməsində hər bir 

fonemin özünəməxsus olan anlayış mühiti aparıcı yer tutur. Səs simvolizminə dair 

aparılan tədqiqatların təcrübəsinə əsasən belə nəticəyə gəlmək olur ki, sözlərin mənalı 

vahid kimi formalaşmasında iştirak edən fonemlərin özü də xüsusi, konkret məna 

daşımamışdır. Adətənfonetik vahidlər, fonemlər ümumi anlayışları bildirmişdir. 

Həmin ümumi anlayış bildirən fonetik vahidlər bir söz kompleksində birləşdiyi 

zaman ümumi anlayışlar konkretləşmişdir. Məhz bunun sayəsində sözün mənasında 

konkretləşmə baş vermişdir. Məsələn, sözlərin mənalarına görə səslərin təhlilindən 

müəyyən etmək olur ki, t, d samitləri topluluq, çoxluq, təpəlik, tappıltı, a saiti 

genişlik, böyüklük, ğ samiti son, qurtaracaq, sonluğun kiçik nöqtəsi anlayışları üçün 

səciyyəvidir. Həmin anlayışlar isə aralıq, hündürlük, böyüklük, ucalığa (sona) doğru 

kiçilmə mənasını özündə əks etdirən dağ sözündə konkretləşir. Yaxud k səsi üçün 

hündürlük, diklik, sonluq, ö səsi üçün həcm, hündürlük, p səsi üçün çoxluq, 

örtülülük, qapalılıq kimi anlayışlar səciyyəvidir. Həmin anlayışlar, tərkibində k, ö, p 

səsləri iştirak edən köp, köpük,köpəşik, köpürtmək, kök, kökə, köklük kimi 

sözlərdə konkretləşir. Fonemlərin ibtidai mərhələdə ümumi anlayış bildirməsinin 

izləri indi də öz ənənəsini yaşatmaqdadır. Məsələn, h səsinin güclü ifadəsi ilə güc 

vermək (hı...), x samitinin davamlı ifadəsi ilə kəsmək (x...), ğ səsinin davamlı ifadəsi 

ilə boğulmaq (ğ...), s, ş səslərinin davamlı ifadəsi ilə sakitləşmək (s..., ş...) və s. kimi 

mənalar ifadə olunur. Həmçinin a saiti heyrət (a...), o saiti təəccüb (o...), ı saiti ağrı 

kimi assosiativ mənalar bildirir. Şübhəsiz, hələ də ayrı-ayrı səslərin ümumi 

anlayışları bildirməsi barədə qəti hökm vermək çətindir. 

Ayrı-ayrı səslərin və səs komplekslərinin (toplusunun) müəyyən məna 
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çalarlarına malik olması, yaxud müəyyən ifadəlilik yaratması haqqında mövcud 

nəzəriyyə və mülahizələr dünya dilçiliyində hələ də davam etməkdədir. Məsələn, 

məşhur dilçi alim, belə ehtimal olunur ki, əsl şairin yaradıcılığında ifadə olunan ideya 

və hisslər bunları ifadə edən səslərlə uyğunlaşdırılır. Şeirdə bu və ya digər səslərin 

təkrarı ilə müəyyən musiqililik əldə edilməsi buna bariz nümunədir. Başqa bir 

görkəmli tədqiqatçı gözləri yumaraq hər hansı bir sait səsi (a, i, u) qüvvətli və aydın 

tərzdə tələffüz etməyi təklif edir. Bu yolla sübut etməyə çalışır ki, “u” səsi, adətən, 

kədər və ciddiyyət, “i” səsi sevinc və s. ifadə edir. Təkcə sait səslər deyil, eyni 

zamanda samit səslər də hər hansı bir hissi, emosiyanı ifadə edir. Buradan belə bir 

nəticəyə gəlmək olur ki, dilin fonemlər sistemində mövcud olan səslərin sevinc, 

kədər, qorxu, qəzəb, ümid kimi emosiyaları ifadə etməsi özünü həmin səslər vasitəsilə 

düzəlmiş sözlərin mənasında da göstərir  [91, s.277; 61]. 

Danışıq səslərindən bəhs edərkən Q.Ələkbərli onların təfəkkürdə 

mücərrədləşməsi faktına diqqət yetirir: “Danışıq səsi müəyyən bir dilin səs 

quruluşunun qanunlarına əsasən tarixən əmələ gəlmiş, dilin səs materiyasının 

sözlərin qurulmasına (fərqlənməsinə) xidmət edən, fərdi və intonasiya qəbilindən ən 

müxtəlif akustik əlamətlərin mücərrədləşdirilərək təfəkkürdə əks etdirilən  (kursiv 

bizimdir – S.İ.) ən sadə vahididir” [72, s.378]. F.Kazımov fonemlərin ictimai 

əlamətlərini qabardır: “… bu və ya digər dilin fonemlər sistemini müəyyən edərkən 

biz fonem anlayışındakı ictimai (funksional, mənafərqləndirici) əlamətlərin məxrəc-

akustik əlamətlərinə görə üstünlüyündən çıxış etməliyik” [111, s.295-296]. Daxili 

məna və funksional xüsusiyyətlərdən doğan ictimai əlamətlər əslində fonosemantik 

çalarları da ehtiva edir. Bu isə fonosemantikadan yaruslararası hadisə kimi danışmaq 

imkanı verir. A.Reformatskinin  dilin fonetik sisteminin  eyni zamanda başqa struktur 

ünsürlərlə və birinci növbədə, morfoloji quruluş və lüğət tərkibi ilə sıx surətdə 

əlaqədar olması fikrinə münasibət bildirən A. Axundov qeyd edir ki, … danışıq 

səsləri akustik vahid olmaq etibarı ilə fiziki hadisə olsalar da, onlar başqa akustik 

xarakterli fiziki hadisələrdən tamamilə fərqlənir. Bu səslər insanın çıxardığı müxtəlif 

səslərdən ciddi surətdə ayrılır. Bunlar hər hansı səslər deyil, bu və ya digər dilin 

daxilində bir-birləri ilə müəyyən əlaqədə olan, müəyyən sistem təşkil edən 
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səslərdir[4, s.9]. Bu məsələlər danışıq səslərinin, eləcə də dildə fonosemantika 

məsələlərinin psixolinqvistik və koqnitiv yanaşma tətbiq olunmaqla tədqiqini 

aktuallaşdırır. “Dillə ifadə olunan məzmun ənənəvi məna (leksik) və funksiya 

(qrammatik) anlayışlarını əvəz edir, çünki sözlərin mənası və formalarının funksiyası 

çox qaranlıqdır, həm də onların qrammatik cəhətdən araşdırılması məna və 

funksiyasını dildən xaricə çıxardır, düşüncəni zahiri aləmə aparır”- yazan F.Veysəlli 

L.Vaysgerberin onlara dil məzmununun qurumu və tərkibini əhatə edən “mənəvi 

aralıq dünyası” kimi baxdığını qeyd edir [68, s.33]. 

“Dil vahidləri və onların xarakterik xüsusiyyətləri haqqında” adlı məqaləsində 

fonemin məna fərqləndirmə əlamətinə malik olmadığını və hətta söz fərqləndirmə 

vasitəsi olmadığını qeyd edən R.Sultanov yazır:“… fonemlərin düşmə hallarına aid 

çoxlu misal göstərmək olar. Belə misallarda … fonemlər düşür, başqası ilə əvəz 

edilmir… Fonemin düşməsi isə sözü fərqləndirmir, demək, bu xüsusiyyət fonemin 

mahiyyətinə daxil ediləbilməz” [65, s.128]. Daha sonra müəllif yazır: “Məna və 

sözfərqləndiricilik fonemin əsas əlaməti olmadığından insanlar bu səsdən olduqca 

məharətlə istifadə edir, dildə mövcud olan fonetik qayda-qanunlara əsaslanaraq 

çoxlu miqdarda sözlər, morfemlər və s. yaradırlar” [65, s.129]. Bütün bu fikir 

ayrılıqları danışıq səsi, daxili məna, funksionallıq kimi məsələlərin daim mübahisə 

doğurduğunu və diqqət məkəzində olduğunu göstərir. 

Səs və məna münasibətləri orta əsrlərdə yaşayan alimləri də maraqlandırmışdır. 

Con Uollis ingilis fonosistemləri və onların mənaları ilə bağlı yazılar  dərc 

etdirmişdir. 

Səsin məna ilə əlaqəliolması, onların arasında müəyyən rabitənin və məzmun 

vəhdətinin mövcudluğu qədim dövrlərdən diqqəti cəlb etmiş bir məsələ olmuşdur. Bu 

barədə görkəmli filosoflar, mütəfəkkirlər, elm xadimləri müxtəlif fikirlər söyləmişlər. 

Həmin məsələ ilk olaraq sözün və dilin yaranması məsələləri ətrafında 

ortayaqoyulmuşdur. Sözdə işlənən səslərin həmin sözlərin verdiyi mənanın əmələ 

gəlməsində xüsusi rol oynaması haqında runlarda- qədim türk runi mənbələrində, 

Kabbalada, Upanişad mətnlərində, müqəddəs dini kitablarda bir çox fikirlər vardır. 

“Dilin, sözün  mənşəyi, sözün mənasından danışılarkən, ilk əvvəllər, dil vahidlərinin 
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fonetik, qrafik və semantik tərəflərinə fərq qoyulmur, onlar eyniləşdirilirdi” [140,  

s.3]. 

Qədim hind “Upanişad”larında mövcudluq Brahman-Atman-Puruş (ruh-qəlb-

cisim) üçlüyündə birləşdirilir və AUM hecası işarələnirdi. AUM keçmişi, indini və 

gələcəyi ifadə edən səs sayılırdı. Ümumiyyətlə, hər şey AUM səsi hesab edilirdi 

[123]. 

 “AUM” sanskrit “ava” kökündəndir. AUM-da hər üç hərfin mənası vardır. 

Məsələn, “A” – “doğulma”; “U” - “inkişaf”, “hərəkət”; “M” – “dağılma” mənası 

vermişdir. A nitqi, U ağlı, M həyatın nəfəsini simvollaşdırır. Bu üç səsin birliyi ilahi 

ruhun bir hissəsi olan canlı ruhu ifadə edir.  Üç hərf üç ölçünü də simvollaşdırır. Üç 

hərf üç zamanı bildirir və s.  

Göründüyü kimi, Upanişadda səs və səs birləşmələri xüsusi yer tutur. Səs 

birləşmələri arasında biri - AUM əsas götürülür. Burada ayrı-ayrı səslərin, ilk 

növbədə “A”, “U” və “M” səslərinin mərkəzi mövqe tutması göstərilir. Məhz bu 

səslər mənaca polisemantikdir. Onların ifadə etdikləri mənalar çoxdur. Beləliklə, 

Upanişadlarda səslə məna arasında əlaqənin varlığı, səsin birinci, sözün ikinci, adın 

birinci, materiyanın ikinci olması fikri irəli sürülür. Bu abidə həm də ilkin köklərin 

sayının məhdudluğu, bir sözün müxtəlif mənaları bildirməsini, səslərin 

kombinasiyasından yeni sözlərin əmələ gəlməsi qənaətini hasil etməyə imkan verir. 

B.Xəlilov məntiqi mülahizələrə, uşaq dilinin materiallarına, E. Uayt və D. Brauna 

istinadla göstərir ki,lkin köklərin ifadə etdikləri məna, bizcə, ətraf aləmi ümumi anlam 

səviyyəsində göstərə bilmişdir. Ona görə də qədim insanların təfəkkürü ətraf aləmin 

daha konkret cəhətlərini əks etdirmək qabiliyyətindən məhrum olmuşdur. Onların 

ətraf aləm barəsində olan bilikləri və düşüncələri səslərin kombinasiyası yolu ilə 

yaranmış 10-15 söz vasitəsilə ifadə olunmuşdur. Qədim insanlar ayrı-ayrı səsləri 

kombinasiya etməklə həmin sözləri - ilkin kökləri formalaşdırmışlar [29, s.7; 146, 

s.95]. 

İlkin söz sayının məhdudluğu və onu doğuran səbəblərə N.Marr da  

toxunmuşdur. Onun fikrinə görə, “səsli danışığın dörd elementi vardır: sal, ber, yon, 

rosh (ş).Bütün dillərə məxsus olan bu dörd elementin kombinasiyasından sözlər 
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əmələ gəlmişdir” [148,  s.254]. 

Sözlərin yaranması, səs və məna arasındakı əlaqə barədə fikirlərin xronoloji 

ardıcıllığını pozmaqda məqsəd bu fikirlərin hələ qədim dövrlərdə meydana çıxmış 

ideyalarla əlaqəsini də ardıcıl göstərməkdir. 

Səs və məna, işarə və məna məsələsi run yazılarında da özünü göstərir. Qədim 

run yazı sistemində 24 işarə run sırası əmələ gətirmişdir. Bu sırada hər bir işarənin öz 

yeri olmuş, runlar sehrli işarələr kimi qəbul edilmiş, onların yazılışı pıçıltı ilə 

müşayiət edilmişdir. 24 runun hər birinin özünün sakral mənası vardır. Məsələn, 

Dagaz runu dövriliyi, təbiiliyi, qələbəni, zamanı, sevinci və s. bildirir. Thurisaz runu 

tikan, maneə, qapı, kandarın qoruyucusu mənalarındadır. Hər bir runa sakral mənanın 

aid edilməsi işarə, səs ilə məna arasında əlaqədən bəhrələnir. Q.Y.Stepanova göstərir 

ki, run əlifbası səs simvolizminə əsaslanmışdır [142, s.35]. 

Qədim türk runik yazıları Orxon-Yenisey abidələridir. Bu abidələrin dilində səs 

ahəngi, alliterasiya nümunələri kifayət qədərdir. Səs və məna çərçivəsində bu 

abidələr hələ ki, öyrənilməmişdir. Fikrimizcə, runik əlifbalara, runlara xas olan səs 

simvolizmi və səslə məna arasında əlaqə Orxon-Yenisey abidələrində də təsdiqini 

tapır. B.Xəlilov yazır: “Müasir dillərdən hansının qədim yazılı abidələri varsa, 

onların lüğət tərkibindəki inkişafı müəyyənləşdirmək nisbətən asandır. Məsələn, 

Orxon-Yenisey abidələrinin mövcudluğu müasir türk dillərinin lüğət tərkibinin 

keçdiyi inkişaf xətti üçün dayaqdır. Orxon-Yenisey abidələrinin fonetik, leksik və 

qrammatik quruluşu yetkindir” [29, s.10]. Bu baxımdan hər hansı türk dilində leksik 

sistemin fonosemantik inkişafını öyrənərkən qeyd olunan abidəyə və digər yazılı 

abidələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. 

Səslə məna arasındakı əlaqə antik filosofların əsərlərində geniş müzakirə 

obyekti olmuşdur. Heraklitin fikrinə görə, “sözlər əşyaların “kölgəsi”, onların 

“obrazları”dır”.Heraklitin davamçıları ilk sözlərin necə əmələ gəlməsi məsələsində 

iki qrupa bölünürdülər. Onların birinci qrupu sözləri canlı və cansız təbiət 

obyektlərinin çıxardığı səslərin təqlidi sayırdı. Bu, sözlərin yaranmasının səstəqlidi 

nəzəriyyəsi adlandırılmışdır. Heraklit nəzəriyyəsinin digər davamçılarının fikrinə 

görə, ilk sözlər şüursuz şəkildə çıxarılan səslər əsasında yaranaraq, insanın hal və 
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təsəvvürlərini ifadə etmişdir. İnsanların özlərindən asılı olmayaraq çıxardığı səslər 

onların halını, hissini ifadə edən sözlərə çevrilmişdir və guya incə səsli sözlər xoş 

əhvali-ruhiyyənin, sevinc və şadlığın, qalın səsli sözlər isə bədii təəssüratların 

ifadəsinə xidmət etmişdir.Bu, sözlərin yaranması dilin mənşəyi haqqında 

nidanəzəriyyəsi adını almışdır. 

Platonun Kratil əsəri Hermogen və Sokrat arasında mükalimədir. Hermogen 

əşya ilə söz arasında üzvi əlaqə olduğunu inkar edir, adın əşyaya razılıq əsasında 

verildiyini söyləyir. Sokrat (dialoqda Sokrata aid olan fikirlər, əslində Platonun 

fikirləridir) dildə daxili qanunauyğunluqları qəbul edir. O, belə hesab edir ki, ilk 

sözlər müəyyən əşyalar üçün səciyyəvi səslərdən yaranmış, səs və məna arasında 

daxili əlaqə olmuşdur [119; 62, s.24-25]. 

Səslə məna arasındakı əlaqə məsələsi ərəb əlifbasına aid Əbcəd sistemində, 

hürufizmdə də ifadəsini tapır. Bu məsələ sonralar bir çox filosofların, riyaziyyatçı və 

dilçilərin diqqətini cəlb etmişdir. C.Lokk, Q.V.Leybnis, Aleksandr Poup, 

E.Svedenberq, Novalis, Höte, Onore de Balzak, Viktor Hüqo, Marsel Prust və 

başqaları səs və məna arasındakı bağlılığı öyrənmək və izah etməyə cəhd 

göstərmişlər [128,  s.5-12]. 

Dünya dillərinin yaranması barədə səs təqlidi nəzəriyyəsi, nidalar nəzəriyyəsi, 

əmək nəzəriyyəsi, ictimai razılaşma nəzəriyyəsi,  jestlər nəzəriyyəsi, əmək 

hıçqırıqları nəzəriyyəsi, günəş nəzəriyyəsi,səstəqlidi nəzəriyyəsi, dilin 

qrammatikasına dair nidalar nəzəriyyəsiadlanan xüsusi nəzəriyyələr də meydana 

gəlmişdir. Səstəqlidi nəzəriyyəsi barədə əsas fikir və mülahizələr Q.B.Leybnisə 

məxsusdur. O öz səs təqlidi nəzəriyyəsi barədəki əsas fikirlərini “İnsan idrakı 

haqqında yeni təcrübə” adlı əsərində irəli sürmüşdür [117, s.9]. 

Bu əsərdə əcdad dil, ulu dil, həmçinin dil ailəsi məsələləri qaldırılır. Q.V. 

Leybnisin fikrincə, “səs təqlidi, hər şeydən əvvəl, “kök dildə” (ulu dildə) mövcud 

olmuşdur. Törəmə dillərdə isə səs təqlidi prinsipləri daha da inkişaf etmişdir”. Bu 

nəzəriyyə, şübhəsiz, ümumi isimlərə, konkret mənalı sözlərə tətbiq edilə bilmir. 

Bununla  belə, Q.V. Leybnis nəzəriyyəsinin doğruluğunu sübut etmək üçün belə bir 

çıxış yolu göstərir ki, dillərin sonrakı inkişaf mərhələsində sözlərin çox hissəsi öz ilk 
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mənbələrindən uzaqlaşmış, səs təqlidindən fərqlənən xüsusi modellər kimi 

formalaşmışdır [117]. 

Gerard Cennet “Mimologiya” kitabında fonosemantika sahəsini tədqiqata cəlb 

edir, eponimyası, mimoqrafizm, onomatopoetika, adların yaşı, mimologiya və bir sıra 

başqa elmi anlayışlar irəli sürür. O, sözlərin səs cildi ilə onların mənaları arasında 

əlaqəni, həmçinin nominasiya zamanı təqlidə istinad olunmasını qeyd edir [162, 

s.22]. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq XIX əsrin sonlarına qədər Fransada 

mimologiya və fonosemantika ilə bağlı bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır.  Fransız 

fonosemantika məktəbinin davamçıları Ş.de.Bross, G.de.Jeblentsvə Ş.Nodye 

olmuşdur. 

Afrika və Avstraliya xalqlarının dillərini öyrənmiş Şarl de Bross yeni olan 

əşyalara ad verilməsi prosesi üzərində müşahidələrinə əsaslanaraq göstərmişdir ki, 

yeni sözlər səs təqlidi prinsipi ilə düzəldilir. Onun fikrinə görə, “sözlərin ifadə 

etdikləri əşyalara uyğunluğuna təbii ehtiyac olmuşdur. Əks təqdirdə, ünsiyyət 

prosesində nitqdən istifadə edənlər bir-birini anlaya bilməzdilər”. 1775-ci ildə G.de 

Jabelents bütün semantikanın təqlid ilə bağlı olduğunu qeyd etmişdir. Tədqiqatçı 

işarənin yazı formasının adlandırılan obyektlə uyğunluğunu iddia etmişdir [90, s. 37]. 

G.Jeblentsin fikrincə, “nitq ideyanın təsviri, ideya isə obyektlərin təsviridir. Belə 

halda sözlərlə onların təmsil etdikləri ideyalar arasında, ideya ilə obyekt arasındakı 

kimi əlaqə olmalıdır. Təsvir edilənlər ixtiyari ola bilmədiyindən onlar öz təbiətləri ilə 

bir-birindən fərqlənir. Ona görə də insanlar predmeti, fikri ifadə edərkən bu 

predmetə, fikrə ən yaxın, ən uyğun olan səsi seçirlər” [90, s.38]. 

Şarl Nodyeyə görə, “səslər ekstralinqvistik obyektlərlə mental təsəvvür 

baxımından əlaqənir. O, S və Z latın hərflərinin ilan formasını təkrar etdiyini və 

səslənərkən ilanın çıxardığı səsə uyğun gəldiyini, “T” hərfinin çəkicə bənzədiyini və 

çəkic səsini ifadə etdiyini göstərir” [90, s.37; s.56]. 

Ş.Nodye ideal-semantik lüğət tərtib etmək arzusunda olmuşdur. O, sözün adında 

səslə məna uyğunluğunu daha çox ana dilində axtarmışdır. 

V. fon Humboldta qədər səslə semantikanın bağlılığına dair müxtəlif fikirlər 
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səslənsə də, linqvistik ədəbiyyatda bu sahənin inkişafının əsasını onun qoyduğu qeyd 

olunur. Səslə məna arasında motivləşmə münasibətindən bəhs edən alman alimi 

anlayışların işarə olunmasının üç üsulunu fərqləndirmişdir. Birinci üsul təqliddir. 

Predmetin çıxardığı səs canlandırma prosesində o qədər təqlid edilir ki, üzvlənən səs 

üzvlənməyən səsə maksimum uyğun gəlir. Birinci əlaqə tipini təşkil edən sinif 

fonosemantik ədəbiyyatda “onomatopiya” adlandırılır. Bu münasibət artikulyasiya 

deyil, akustikaya əsaslanır, səs çıxaran referentlərlə məhdudlaşır. Bu sinifdə üç tip 

fərqləndirilir: 1) bilavasitə imitativlər; 2) təqlidi sözlər; 3) ikonizm və klasterizasiya. 

V. fon Humboldt ikinci üsulu simvolizm adlandırır. Burada həm predmetə, həm də 

səsə daxilən aid xüsusiyyətin yamsılanması nəzərdə tutulur. Üçüncü üsul 

analogiyadır. Analogiya səslərin oxşarlığı və adlandırılan anlayışların yaxınlığı üzrə 

aparılan nominasiyadır. Humboldtun fikrinə görə,“sözdə həmişə səs və məfhumun 

vəhdəti vardır. Üzvlənə bilən səslərin sayı və qarşılıqlı münasibətləri dil sisteminin 

xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşdirilir. Hər bir sözdə səslənmə və məzmun sahəsindəki 

vəhdət mövcuddur” [62, s.154]. 

Görkəmli alman dilçisi Hayman Şteyntal V. fon Humboldtun davamçısı və 

linqvistikada xalqlar psixologiyası cərəyanının əsas yaradıcısı olmuşdur. Xalqlar 

psixologiyası nəzəriyyəsinə görə, təsəvvürlərin yaranması appersepsiya (ilkin 

təsəvvürlərə və təcrübəyə əsaslanan qavrayış) və assosiasiyanın psixoloji qanunları 

əsasında idarə olunur. H.Şteyntal əşya və dil təfəkkürünü fərqləndirir. Dil təfəkkürü 

əşyaların dərk edilməsindən irəli gələn təsəvvürü – dilin daxili formasını, səs isə dilin 

xarici dil formasını təşkil edir. Şteyntal bu qənaətə gəlir ki, dilin və sözlərin mənşəyi 

səs, daxili forma və onların münasibəti ilə səciyyələnir [62, s. 189-194]. 

 

1.2. XX əsrdə və XXI əsrin əvvəllərində səs və məna münasibətlərinin 

öyrənilməsi 

 

Fonosemantikaya dair XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq aparılmış tədqiqat 

işlərində nida və səstəqlidi sözlərin fonetik, struktur, semantik, sintaktik xüsusiy-

yətləri,  səstəqlidi sözlərin təsnifi, səstəqlidinin funksional-kommunikativ səciyyəsi, 
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səstəqlidi sözlərlə onların denotatları arasındakı münasibət, səstəqlidi sözlərlə 

imperativlərin oxşar və fərqli cəhətləri və bir sıra digər məsələlər diqqət mərkəzinə 

çəkilmişdir. 

Amerika alimi Leonard Blumfild səslə məna arasında əlaqəyə də xüsusi yer 

ayıraraq yazmışdır: “Nitq səslərini mənadan təcrid edilmiş şəkildə öyrənmək düzgün 

deyildir. Gerçəklikdə nitq səsləri siqnallar kimi istifadə olunur. Biz dil formasının 

mənasını danışanın onu tələffüz etməsi və həmin tələffüz olunanın dinləyəndə hansı 

reaksiya yaratması halı kimi təyin edirik” [82, s.142]. 

L. Blumfild mənadan bəhs edərkən sözün əsas mənasına əlavə məna daxil edən 

konnotasiyaya xüsusi diqqət vermişdir. O, ingilis dilinin gücləndirici – simvolik 

formalarla zəngin olduğunu, belə simvolik formaların konnotasiya nəzərə alındıqda 

burada səsin mənaya daha çox uyğun gəldiyini qeyd edir, fikrini təsdiq etmək üçün 

flip, flap, flop, flitter, flimmer, flicker, flash, flush flare, glitter glow gloat glimmer 

bang bump lump kimi nümunələr gətirir. İngilis dilindəki simvolik formaların cüzi 

fonetik dəyişmələrlə təkrarı da xüsusi simvolik formalar qrupu yaradır. Məsələn, 

snip-snap zig-zag, riff-raff, jim-jams, fiddle-faddle, teeny-tiny, ship-shape, honky-

tonky və s. L.Blumfild bununla bağlı yazır: “Biz görürük ki, güclü feildə ablaut İE-yə 

əsaslanır. Alman slenqi E slinken slink (güclü feil) yaratmışdır”.  Tədqiqatçı qeyd 

edir ki, insan dilində müxtəlif səslər fərqli mənalar daşıyır. Müəyyən səslərin 

müəyyən mənalarla əlaqəsini öyrənmək üçün dilin özünü öyrənmək lazımdır [82, 

s.149]. 

Blumfild bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün yalnız müəyyən sözləri və ya fonem 

kombinasiyalarını götürməmişdir. Daha doğrusu, alim onun fikrini təsdiq edəcək 

nümunələrə müraciət etmir. O, bütün feillər üzrə tədqiqat aparmağa çalışmışdır. Bu 

isə səslə məna arasındakı əlaqənin kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsi üçün 

əsaslı material vermişdir [82, s.149]. 

Səs və sözün mənası arasında olan bağlılığı XVIII-XIX əsrlərdə tədqiq edən 

dilçi, filosof və yazıçılardan Aleksandr Poup, Novalis (Fridrix fon 

Granderbeq),Volfqan Göte, Onore de Balzak, Viktor Hüqo, Luis Kerol və Marsel 

Prustunadını xüsusilə çəkə bilərik. 
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Vilhelm Humbolt qeyd edir ki, dilin həqiqi maddəsi – bir tərəfdən səs, digər 

tərəfdən – sərbəst olmayan duyğulu təəssüratlar məcmusudur, bunlar dilin vasitəsilə  

mənanın yaranmasından əvvəl meydana gəlmişdir. Dilçi səs ilə məna arasında 

bağlılığın üç tipini fərqləndirir: 

“1) Akustik ölçülərə görə (səsə bənzətmək); 

2) Artikulyasiya göstəricilərinə görə (dilin səs keyfiyyətinə bənzətmək); 

3) Analogiyaya görə (səslərin oxşarlığı və adlanan mənaların yaxınlığı ilə 

uyğunluq)” [27, s.134]. 

“Dil işarəsi əşya ilə onun  adını deyil, anlayışla akustik obrazı əlaqələndirir. Bu 

sonuncu maddi səslənmə, tamamilə fiziki bir şey yox, səslənmənin psixi izi, bu barədə 

hiss orqanlarımız vasitəsilə aldığımız təsəvvürdür” [64, s.144]. 

F. de Sössür anlayışla akustik obrazın birləşməsini işarə adlandırmış, anlayışı 

işarələnən, akustik obrazı işarələyən adlandırmışdır. Onun fikrinə görə, 

“yamsılamalar özlərinin ilkin xarakterlərindən nəyi isə itirmiş, ümumiyyətlə dil 

işarəsi səciyyəsi əldə etmiş...  motivlənmişdir” [64, s.149]. 

XX əsrin 20-30-cu illərində psixolinqvistikanın təşəkkülü səs və məna 

məsələsinə yenidən qayıtmağa zəmin yaratmışdır. Məhz bu dövrdə səs simvolozmi 

ilə bağlı eksperimentlər aparılmışdır. Bu sahədə ilk böyük iş EduardSepirin adı ilə 

bağlıdır. O, yaşlı və uşaq olmaqla 5000nəfərarasında xüsusi sorğu keçirmişdir. O, 

mal-mil, mel-mil, mol-mil kimi cütlərdəki sözlərdən hansının böyük, hansının kiçik 

ölçünü ifadə etməsini respondentlərin fikrinə əsasən müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. 

Onu da qeyd edək ki, dilçi təklif etdiyi cütlərin naməlum dildə kəmiyyətə (ölçüyə) 

görə fərqlənən predmetləri bildirdiyini demişdir. Bu cütlərdəki hansı sözün böyük, 

hansının kiçik predmetə aid olduğunu təyin etmək məsələsini irəli sürmüşdür.  

Cavab vermiş uşaqların 835-i,böyüklərin isə 965-itərkibində “i” olan sözün 

kiçik, “a” olan sözün böyük predmeti ifadə etməsini söyləmişdir [168]. 

E. Sepirin təklif etdiyi metodika başqa səslərin simvolik ölçüsünü təyin etmək 

üçün istifadə edilmişdir. S.Nyumen işıq-qaranlıq, M.Şasten ağırlıq, yumşaqlıq, 

bərklik, C.Vays “böyük-kiçik”, “qara-işıqlı”, “dəyirmi-yastı” kimi oppozisiyaları 

ifadə edən səsləri müəyyənləşdirməyə çalışmışlar. Bu eksperimentlər və naməlum 
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sözlər əsasında Uznadze, Natadze, Füks, Kohler və başqaları tərəfindən aparılmış 

digər sorğular dildəki səslərlə müəyyən anlayışlar arasında əlaqənin olduğunu 

təsdiqləmişdir [168]. 

Fonosemantik ənənənin təsadüfdən bəhrələnmədiyini göstərən məşhur 

sınaqlardan birini Tsuru və Frays aparmışlar. Tədqiqatçılar yapon dilində 36 antonim 

cütü seçmiş və yapon dilini bilməyən ingilislərə ingilis dilində həmin antonim 

cütlərinin qarşılıqlarını müəyyənləşdirməyi təklif etmişlər. Sınağın nəticələri səslə 

məna arasında daxili qanunauyğunluğun olduğunu təsdiq etmişdir [90, s.89]. 

Görkəmli türkoloq N.İ.Aşmarin mimem adlandırdığı səstəqlidi sözləri bir sistem 

şəklində araşdırmış ilk tədqiqatçılardan olmuşdur. Onun bu sahədəki ilk böyük 

tədqiqat işi Bakıda Azərbaycan Dövlət Universitetinin Xəbərlərində çap olunmuşdur. 

Bu işdə çuvaş dilinin 350-yə yaxın kök və törəmə səstəqlidi söz kökü təhlilə cəlb 

olunmuş, udmurt, tatar, mari dillərinin materialları ilə müqayisələr aparılmışdır. 

N.Aşmarin səs təqlidinin mahiyyətini açmış, səstəqlidi sözlərin təsnifini vermiş, 

müxtəlif dillərdə səstəqlidi sözləri müqayisə etməyə çalışmışdır. Tədqiqatçının 

istifadə etdiyi əsas material isə çuvaş dilində olan səstəqlidi sözlər olmuşdur [78, 

s.143-158]. 

Fransız dilindəki samitlərin keyfiyyət xarakteristikaları məsələsi barədə Ş.Balli 

öz fikirlərini söyləmişdir. O, qeyd edir ki, dodaq samitlərinin (p, b, f) tələffüzü 

zamanı hava azğız boşluğunda toplanır və yanaqlar şişir. Ona görə də, bu samitlər 

izafiliyi, köklüyü ifadə edirlər, Məsələn, “bourrer”, “boursouffler”, “empiffrer”, 

“gonfler”, “enfler” və s. Happer və lapper feillərinin artikulyasiyası zamanı bu 

feillərin ifadə etdikləri hərəkətlər baş verir [79, s.147].  Lakin bu izah çox genişdir və 

dilin təqlid prinsipinə ziddir. “Artıqlıq”, “izafilik//doluluq” cins anlayışları mücərrəd 

mahiyyətlidir. Bu isə artikulyasiya jestinin məhz bu anlayışları ifadə etməyə 

köklənməsini söyləməyə əsas vermir. 

A.B. Mixalyovanın fikrinə görə, “ilkin olaraq dodaq artikulyasiyası “üfürmək, 

şişirtmək” semantikası ilə sıx bağlı olmuşdur. Yalnız bu onomatopun sonralar başqa 

səs təsviri ilə əlaqəsi “artıqlıq”, “köklük”, “doluluq” semantikasına gətirib 

çıxarmışdır. Ona görə də ilkin əlaqəni təqlid, sonrakı əlaqəni isə simvolizm kimi 
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qəbul etmək lazımdır” [123]. 

Otto Yespersen fonetikanı səslər haqqında elm kimi təyin etdikdən sonra 

yazmışdır: “İstənilən dilin səsləri ilə məşğul olduqda mənadan tam uzaqlaşmaq 

olmaz. Öyrənmək lazımdır ki, dildə hansı səslər sözləri fərqləndirmək üçün istifadə 

edilir” [99, s.35-36]. Otto Yespersen dildə səs simvolizminin mövcudluğunu qəbul 

etmişdir. O, səs simvolizminin bir çox sözlərin dildə yaşamasında mühüm rol 

oynadığını qeyd etmişdir.  

XX əsrin 60-cı illərində V.V.Levitski həm diaxron, həm də sinxron planda 

fonosemantik tədqiqatlar aparmışdır. Subyektiv simvolizmlə (səs və mənaların insan 

psixikasında müəyyən əlaqəsinin sınaq yolu ilə təyini) obyektiv simvolizm (müəyyən 

səs və mənaların bu və ya digər dildə əlaqəsi) arasında əhəmiyyətli fərq olduğunu 

qeyd edən V.Levitski hər iki istiqamətdə araşdırmalar aparmışdır. 

Obyektiv simvolizm sahəsində əvvəl əldə olunmuş nəticələri V.Levitski 53 

qohum və qohum olmayan dillərin lüğət tərkibini təcrübi statistik metodla 

öyrənilməklə zənginləşdirərək belə bir qənaətə gəlir: “1) Təbii dillərdə ən yüksək 

simvolik potensiala “i”, “a” saitləri və “l”, “r”, “t”, “m”, “p” samitləri malikdir; 

2) Ən yüksək simvolik aktivliyə bərklik (yumşaq-bərk), hamarlıq (hamar - kələ-kötür), 

fəallıq (ləng-cəld), işıq (işıqlı-qaranlıq), forma (iti-küt), ölçü (kiçik-böyük) şkalaları, 

ən kiçik simvolik aktivliyə isə temperatur və qiymət şkalaları malikdir; 3) Müxtəlif 

şkalalarda sait və samitlərin rolu fərqlidir. Şkalalar vokal və konsonant fəallığa görə 

fərqlənir; saitlər ilk növbədə forma və ölçünü, samitlər bərklik və hamarlığı 

simvollaşdırır; 4) Şkalalar arasında statistik əhəmiyyətli əlaqə müşahidə olunur. Bu 

onu ifadə edir ki, yaxın semantik vahidlər qohum olmayan müxtəlif dillərdə yaxın 

fonetik vahidlərlə simvollaşır; 5) Qohum olmayan dillərdə yaxın və oxşar anlayışları 

ifadə edən sözlərdə səslərin paylanma tezliyi müntəzəm səciyyə daşımır. Ölçü 

anlayışı saitlər üçün səs simvolizmi qarşılaşdırması, samitlər üçün cingiltililik – 

karlıq; lateriallıq-titrəmə qarşılaşdırması ilə simvollaşır; 6) Müxtəlif əlamətlər fərqli 

simvolik potensiala malik olur. Saitlərin əlamətləri azalma qradasiyasına görə 

dodaqlanma, arxa sıra, ön sıra, dodaqlanmama, samitlərin əlamətləri isə azalmaya 

görə lateriallaq, titrəmə, karlıq, dodaqlanma, friktavlik, cingiltililik, palatallıq, 
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sonorluq, arxa sıra, sürtüşən-frikativlik kimi düzülür; 7) Eyni şkalanın qütbləri fərqli 

simvolik aktivlik daşıyır. “Kiçik”, “güclü”, “yumşaq”, “yüngül”, “kövrək” böyük 

fəallığa malikdir. Fəallıq (cəld-ləng) və forma (iti-küt) təqribən bərabər simvolik 

fəallıq daşıyır [115, s.26-27]. 

L.P. Prokofyeva səs-rəng qarşılaşdırması üzrə sınaq aparmışdır. Onun keçirdiyi 

assosiativ sınaqda bu və ya digər səs-hərfin hansı rəng assosiasiyası verməsi məsələsi 

qoyulmuşdur. Eksperiment rus və ingilisdilli respondentlər arasında aparılmışdır.  

Əldə edilmiş nəticələr A, O və M qrafonlarına görə daha reprezentativ nəticələr 

vermişdir. Həm rusdilli, həm də ingilisdilli respondentlərin əksəriyyəti A qrafonu ilə 

qırmızı, O qrafonu ilə ağ rəngi uyğunlaşdırmışlar. Bu, tədqiqatçıya səs-rəng 

uyğunluğunun unversallığını ortaya atmağa əsas vermişdir. Təbii ki, qohum dillərin 

ikisi əsasında səs-rəng uyğunluğunda universallıq nəticəsinə gəlməyə kifayət qədər 

əsas vermir. Şübhəsiz ki, eksperimentin başqa dillərin daşıyıcıları ilə aparılması da 

vacibdir. Daha bir cəhət isə iştirak edən respondentlərin sayının reprezentativ nəticə 

çıxarmağa nə dərəcədə imkan verməsidir. Yəni nəticə çıxarmaq üçün eskperrimentə 

nə qədər adamın cəlb edilməsi də elmi yolla müəyyənləşdirilməlidir. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, sınağa cəlb edilmiş ingilisdilli respondentlərin 43%-i, rusdillilərin 

isə 60%-i A qrafonunun qırmızı rəngə, müvafiq olaraq 25% və 35%-in O qrafonunun 

ağ rəngə uyğun gəlməsini söyləmişlər. M qrafonuna münasibətdə isə rusdilli 

respondentlərin 22%-i qırmızı, ingilisdilli respondentlərin isə 25%-i göy rəngə 

uyğunluğa üstünlük vermişlər. Göründüyü kimi, kəmiyyət göstəricilərində yaxınlıq 

kifayət qədər deyildir [132, s.139-140]. 

Rus dilçiliyində fonosemantika sahəsində yazılmış fundamental tədqiqat işi 

S.V.Voroninə məxsusdur. Alim 250 dildə səstəqlidi ilə yaranmış onomatopik 

quruluşları araşdırmışdır. Gerçəkliyin əsas səslənmə tiplərini və onların 

korrelyatlarını dilin fonetik müstəvisində öyrənən S.V.Voronin səslərin diferensial 

əlamətlərinə əsaslanmışdır. Müxtəlif dillərin fonoloji tərkibində variativliyi nəzərə 

alaraq, S.V.Voronin ilk işlərində “fonemotip”, sonrakı tədqiqatlarında “fonotip” 

terminlərindən istifadə etmişdir. Onun daxil etdiyi termin fonemlərə münasibətdə 

invariant vahidi ifadə edir. Fonotip müəyyən artikulyasiya və ya akustik əlamətlərinə 
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görə fonemə yaxınlığı ilə seçilir. Fonosemantika tarixində S.V.Voronin ilk dəfə 

olaraq təkcə ayrı-ayrı fonemlərə,  yaxud diferensial əlamətlərə deyil, sözlərin vokal 

və konsonantlara görə kök modellərinə (məs., CVC, VCC, VCV, CCV və s.) də 

diqqət yetirmiş, onların ifadə etdikləri xarici səslənmə tiplərini aydınlaşdırmağa 

çalışmışdır. Gerçəklik səslərinin diferensial akustik parametrləri (instantlar, 

kontinuantlar, frekvantlar və onların müxtəlif növləri) və onların dilin  fonetik 

imkanları ilə uyğunluğu S.V.Voroninin tədqiqat işində əhəmiyyətli yer tutmuşdur. 

S.V.Voronin səs təqlidi ilə səs simvolizmini səs təsviri adlanan eyni bir dil prosesinin 

tərkibi saymış və bu prosesi dilin yaranması ilə inkişafının əsasında izah etmişdir 

(primar genetik motivləşmə). 

Dil işarəsinin primar genetik motivləşməsi Mixalyovun “fonosemantik sahə” 

nəzəriyyəsində davam etdirilmişdir. Müəllif səs simvolizmi təliminin çoxəsrlik 

təcrübəsini nəzərə almaqla dilin fonosemantik əsasına semiotik, psixoloji, 

psixofizioloji və linqvistik yöndən yanaşmanın nəticələrini ümumiləşdirməklə 

fonosemantika ilə bağlı yeni prinsiplər irəli sürmüşdür. O, belə hesab edir ki, səs  

təsviri dilin yaranmasında xüsusi hal olmayıb dilin yaranması, inkişafı və fəaliyyətini 

təyin edən qanundur. Nitq səsi səslənən və səslənməyən gerçəkliyin ifadəsi üçün 

zəngin simvolik potensialdır. Bu  potensial səsin akustik parametrlərini və sinesteziya 

mexanizmlərinin variativliyini təmin edir. Mixalyov “fonemotip” anlayışına yeni 

məzmun vermişdir. Onun fikrinə görə, “fonemotip yalnız fonemlər üçün formal 

invariant deyil, fonosemantik vəhdəti təmsil edən vahiddir. Fonemotip müxtəlif söz 

quruluşlarında özünün simvolik potensiallarından birini reallaşdıraraq sözün 

semantikasını yönləndirir”. Məsələn, b/p fonemotipi özünün səs təqlidi 

xüsusiyyətlərinə görə partlayan, toxunan səsləri ifadə edə bilər. Həmin fonemotip 

simvolik-artikulyasiya üzrə “zərbəni”, “həcmi” şişməni, nitq fəaliyyətini, sinestetik 

inkişafına görə “dəyirmi”, “dolu”, “böyük” və s. mənaları bildirir. Bütün bu 

göstərilən  mənalar sistemin anlautda “b” və ya “p” ilə olan vahidləri ilə təsdiqini 

tapır. 

Fonemotipi fonemlər üçün invariant virtual vahid kimi qəbul etdikdə, həmin 

metasəviyyədə morfemlər üçün invariant ola biləcək morfemotipi ayırmaq 
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mümkündür. Morfemotip təkcə kök morfemlərin müxtəlif variasiyaları üçün 

ümumiləşdirici model olmayıb, həm də fonemotip hüdudundan fonematik 

dəyişmələrin modelidir. Başqa sözlə desək, əgər kök morfem CVC quruluşludursa, 

onda morfemotipin birinci elementi müəyyən fonemotip olacaqdır (məsələn, vibrant 

R). Morfemotipin ikinci elementi istənilən sait və ya sıfır sait ola bilər. Üçüncü 

element yenə fonemotipdir. Belə metastrukturun öz məzmun, quruluş planı vardır və 

bu morfemin semantikasını xatırladır. Heç bir yaxınlığı olmayan köklər fonemotip 

sinfinin altına düşdükdə müəyyən quruluş yaradır. Məsələn, R-V=Spirant – 

morfemotip modelinə daxil olan sözlərin təhlili belə bir semantik quruluş üzə çıxarır: 

səstəsviri nüvədə - “zərbə”, “kəsmə”, bundan sonra onunla bağlı semantik sahədə 

“bölmə”- “yayma”-“böyütmə”- “təsir”, üçüncü səviyyədə “çəkmək”-təsvir-

formalaşdırma durur. Qeyd edək ki, eyni bir morfemotipin semantik strukturu 

müxtəlif dillərdə kifayət qədər oxşardır. Mixalyov bu qənaəti dörd dilin - rus, ingilis, 

fransız və ərəb dillərinin materialları əsasında təsdiq etmişdir [124, s. 71-72]. 

Qeyd etmək lazımdır ki,fonosemantika nəzəriyyəsinin formalaşması və inkişafı 

haqqında bir sıra dilçilərin əsərlərində xülasələr verilmişdir. Qismən geniş xülasə və 

şərh Ştefan Etzelin (Etzel, 1983) və Marqaret Maqnusun (Magnus, 1998), 

A.B.Mixalyovun tədqiqatlarında yer almışdır. Azərbaycan dilçiliyində fonosemantika 

sahəsində ilk dövrlərdə ümumi aspektli fikirlər verilmişdir. Sonralar etimologiya və 

ilkin köklərin bərpası ilə bağlı işlərdə (A.Ələkbərov, V.Aslanov) fonosemantik 

inkişafa müəyyən qədər toxunulmuşdur. Bundan əlavə, F.Rzayevin “Söz 

konstrukturluğu”, “Sözün sirri - səsin sirri”, B.B. Əhmədovun “Azərbaycan dili 

şivələrində fonosemantik söz yaradıcılığı” kitabları səs - məna mövzusunu əhatə edir. 

F.Cəlilov Azərbaycan dilinin morfonologiyasına dair tədqiqatlarında fonosemantik 

inkişaf məsələlərini diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Azərbaycan dilinin leksikasının 

fonosemantik inkişafı sahəsində Azərbaycan dilçiliyində ilk fundamental tədqiqat 

işini B.Ə.Xəlilov aparmışdır. “Azərbaycan dilində feillərin fonosemantik inkişafı” 

adlı doktorluq dissertasiyasında və “Feillərin ilkin kökləri” monoqrafiyasında müəllif 

fonosemantikanın leksikologiyaya tətbiqi məsələlərini araşdırmışdır.  

Leksik sistemin fonosemantik inkişafı  bir sıra anlayışların təyini və  bu  cür  
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tədqiqat  üçün  materialın  seçilməsini zəruriləşdirir. Azərbaycan dilinin leksik 

kateqoriyalarının fonosemantikası üçün həmin məsələləri ümumi şəkildə nəzərdən 

keçirmək lazım gəlir. 

Fonosemantik inkişafın izlənməsində klaster üsulunun xüsusi rolu vardır. 

Klasterlər sözün güclü mövqelərində işlənən fonem birləşmələrini nəzərdə tutur. 

Azərbaycan dili üçün bütün klasterlərin müəyyənləşdirilməsi statistik  təhlil üzrə 

aparılmalıdır. Bu cür araşdırma C.Rəhmanovun dissertasiyasında yerinə yetirilmişdir. 

Müəllif Azərbaycan dilində söz əvvəlində nəzəri cəhətdən ikili fonem birləşmələrinin 

dörd struktur növünün – VV, CC, VC, CV olmasının mümkünlüyünü qeyd etmişdir. 

Bunlardan birincisi (vokal+vokal; sait+sait) alınma sözlər üçün səciyyəvidir. 

Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi üçün nəzəri cəhətdən 203 VC mümkündür. 

Lakin “ı” söz əvəlində işlənmədiyinə görə müasir dil materialı üçün 180 belə 

birləşmə ola bilər. C.Rəhmanovunhesablamalarına görə, qeydə alınan belə 

birləşmələrin sayı 150 olmuşdur. Yenə həmin hesablamalara əsasən, CC tipli 43, CV 

tipli 198 birləşmə qeydə alınmışdır [134,  s.62-66]. 

Azərbaycan dilinin leksikasının fonosemantikasının klaster üsulu ilə öyrənilməsi 

zamanı müəyyən edilmiş bu klasterlər əsas götürülməlidir. Təbii ki, qeyd olunan 

klasterlərdən alınmalar çıxarılmalı, yalnız mənşəcə dilin özünə aid olanlar tədqiqata 

cəlb edilməlidir. 

Azərbaycan dilində leksik kateqoriyaların fonosemantikasının heca quruluşları 

və təkhecalı sözlər üzrə öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. 

B.Xəlilov göstərir ki, “ulu dil” elementinin müxtəlif dillərdə üzə çıxması yalnız 

fonosemantik təhlil zamanı mümkün olur. Fonosemantikanın metodlarından sayılan 

daxili rekonstruksiya ilə sübut olunmuşdur ki, Hind-Avropa dillərində bərpa olunmuş 

203 “ulu” söz kökünün 198-i Ural və Altay dillərində törəmə sözlərin tərkibində 

iştirak etmişdir, yerdə qalan 5-i isə yenə də hər iki dil vasitəsilə müəyyən edilmişdir 

[29, s.10]. 

“Fonomorfoloji və fonosemantik uyğunluq münasibətində olan oxşar paralellər-

ulu sözlər ona görə “ölü kök”lərə çevrilmişdir ki, onlar çoxlu sayda törəmə sözlər 

əmələ gətirmişdir. Törəmə sözlər isə “ölü kök”lərlə bağlı olan fonomorfoloji və 
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fonosemantik uyğunluğu ya tamamilə, ya da qismən itirmişdir” [29, s.10-11]. 

Təkhecalı feillərin əsasında dayanan köklərin əksəriyyəti öz ilkin quruluşunu 

olduğu kimi qoruyub saxlaya bilməmiş, fonosemantik inkişaf nəticəsində yeni-yeni 

modellərə düşmüşdür. Məsələn, “ça” kökü çalmaq, çapmaq, çaxmaq, çarpmaq, 

çərtmək, çırtmaq, “qo” kökü qonaq, qopmaq, qoşmaq, qorxmaq modellərində əks 

olunmuşdur. Qeyd etməliyik ki, ilkin morfemlər yalnız təkhecalı feillərdə deyil, həm 

də ikihecalılarda “ölü” köklərə çevrilmişdir. Məsələn, ikihecalı yetir feilində yet-

hissəsi gövdədir və onun əsasında ye- “ölü” kökü dayanır. Bu kökün ge-get/, gə-gəl, 

gəz/, gi-gir/, ge-geç/ş kö-köç və s. allomorfları da mövcuddur. “Ölü” kökləri 

feillərdən başqa digər nitq hissələrində də müşahidə etmək olur. Bu mənada ye- 

“ölü” kökünü yedək, yeyin, yelkən, yelpik, yel, yengə, yeriş və s. sözlərdə də bərpa 

etmək mümkündür. “Ölü” yer- kökünün “hərəkət, yerimək” anlamları fonosemantik 

şaxələnməyə uğrayaraq yuxarıdakı sözləri formalaşdırmışdır. Pratürk dövrü üçün 

xarakterik olan “ölü” köklər zəngin fonosemantik əlamətləri özündə cəm etmişdir. 

Dünya dillərinin bir qrupunda yeni söz və formaların yaranması yollarından biri 

də təkrarlardır. Bu barədə E. Sepir yazır: “Qoşalaşmanın, başqa sözlə, kök elementin 

bütöv və yarımçıq təkrarının geniş yayılması faktı adi haldır. Bu proses paylaşdırma, 

çoxluq, təkrarlıq, fəaliyyət aidliyi, həcm genişliyi, yüksək intensivlik, davamiyyət kimi 

anlayışların aydın hiss olunan simvolizmlə bildirilməsidir” [168, s.59]. Azərbaycan 

dilində ikinci tərəfi asemantik morfem olan dedi-qodu, az-maz, geyim-keçim, qab-

qacaq, söz-sov tipli modeldən danışarkən M. Hüseynzadə yazır: “Mürəkkəb isim 

əmələ gətirən ikinci sözün müstəqil məzmunu olmur və birinci (məzmunlu) sözlə 

uzlaşır: dil-mil, ağac-uğac, uşaq-muşaq, adam-madam, inək-minək, ağıl-mağıl, 

təhər-töhür və s.” [28, s.41]. Bu siyahıya birinci tərəfi asemantik morfemli sür-

sümük, çör-çöp, bər-bəzərk, qonum-qonşu sözlərini və hər iki tərəfi asemantik 

morfemli kələ-kötür, qarma-qarışıq, cici-bici, cadu-piti və sair bu kimi sözləri 

artırmaq olar. 

Bir və ya hər iki tərəfi asemantik morfemlə ifadə olunan qoşa sözlərin 

morfonoloji xüsusiyyətləri M. Adilovun əsərlərində geniş tədqiq olunmuşdur. Müəllif 

yarımçıq təkrarlardan danışarkən onları nitq hissələri üzrə qruplaşdırır və bəzi qruplar 
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barədə yazır: “İstər “p”, istərsə də “s” qrupuna daxil olan tərkiblərin əsas 

komponentlərinin leksik mənalı söz olduğunu güman edirik. Bu sözlər arxaikləşə 

bilər, yalnız bəzi türk dillərində və dialektlərdə qala bilər, təhrif oluna bilər və s. 

Xüsusi etimoloji təhlil vasitəsilə bu mənaları tapmaq da olar” [67, s.94]. 

Leksik vahidlərin forma və məzmunu arasında əlaqənin olub-olmaması məsələsi 

dilçilikdə ən mübahisəli problemlərdən biridir. Belə ki, bəzi dilçilər belə əlaqəni 

tamam inkar edir, bəziləri isə həmin əlaqənin varlığını həddindən artıq şişirdirlər. Bu 

problemin həlli morfonoloji tədqiqatlar nəticəsində mümkün olacaqdır, çünki ilkin 

müşahidələr göstərir ki, keçmişə getdikcə leksemlərin səs simvolizmi güclənir, tarixi 

inkişaf baxımından üzü bəri gəldikcə leksemlərin ixtiyari işarəviliyi artır. Deməli, 

forma ilə məzmun arasındakı əlaqəyə birtərəfli yanaşmaq olmaz, bu əlaqədəki 

diferensiallaşma dialektika baxımından izah olunmalıdır. 

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki leksemlərin əksəriyyəti ilkin 

motivləşmənin izini saxlamamışdır. Belə sözlərin təhlilində morfonologiya arxa plana 

keçir. Lakin motivləşmənin izini saxlayan leksemlər də mövcuddur, xüsusilə ad və 

feil paradiqmatikasındakı söz yaradıcılığında yamsılamaların rolu göz qabağındadır. 

İbtidai təfəkkürlü insanın dilində bəzi məfhumların adı, hərəkəti  və əlaməti bir 

işarə ilə ifadə olunurdu, yəni məfhum diferensiallaşmamış şəkildə sözdə əks 

olunurdu. Belə sözlər sinkretik köklər idi. Bizcə, türk dillərinin erkən çağında lüğət 

tərkibinin xeyli hissəsi sinkretik sözlərdən ibarət olmuşdur. Qrammatik quruluş 

inkişaf etdikcə söz yaradıcılığı mexanizmi güclənmiş, lüğət tərkibinin zənginləşmə 

imkanları genişlənmişdir. Bu proseslə qrammatik kateqoriyaların tənzimlənməsi təbii 

olaraq, sinkretizmi zəiflətmişdir. Lakin onun izi bugünə qədərgəlib çata bilmişdir: 

köç, saç, dad, ac, say, don, şiş, en, sıx, düz, iç və s. sözlər həmin sinkretizmi əks 

etdirən ad-feil omonimlərdir. 

Sinkretik kökün sonrakı diferensiallaşması morfonoloji ölçülər daxilində gedir. 

Məsələn, müxtəlif türk dilləri üzrə xeyli allomorfları yaranmış sinkretik -daq kökü ad 

və feil istiqamətində belə diferensiallaşma keçirmişdir. Müasir dildə işlənən dəymək, 

dəyənək, toxmaq, toxunmaq kökü feil istiqamətində, “bənzər”, “bərabər”, mənasında 

işlənən tay sözünün və həmin mənada indi qoşma kimi işlənən dək, dən, can, cən 
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sözlərinin və “məsafə” mənasında işlənən tək qoşmasının kökü ad istiqamətində 

diferensiallaşmışdır. 

Müasir dildəki hər hansı dil vahidinin rekonstruksiyası iki yolla aparıla bilər. 

Birinci yol qədim abidələrdə qeydə alınmış formanın sonrakı inkişafını izləməklə, 

müasir dildəki forması ilə müqayisəli aparılan təhlil qaydalarını, ikinci yol isə müasir 

dildəki mövcud formaların müqayisəsi ilə müəyyənləşən, mümkün dəyişmələrə 

əsaslanan nəticələrin çıxarılmasını əhatə edir. Bu yollardan birincisi o vaxt 

əhəmiyyətli olur ki, yazılı abidələrin dili ilə müasir dil faktı arasında köklü fərq 

özünü göstərir. Morfonoloji baxımdan Azərbaycan dilindəki dəyişmələrin kökü 

əlçatmaz tarixə getdiyi üçün birinci yolun təhlil qaydaları gərəkli material verə 

bilmir. Bu dildə min illərlə mühafizə olunan formalar iltisaqiliyin, ahəng qanununun 

və səs arxitektonikasının mükəmməlliyi ilə saxlanmışdır. Ona görə də müasir dil 

faktlarından çıxış edərək, rekonstruksiya yolu ilə qədim formaları bərpa etmək 

əhəmiyyətlidir. 

Morfonoloji rekonstruksiya və etimoloji təhlildə yuva üsuluna geniş yer verilir. 

Asemantik kök morfemlərin yuva üsulu ilə tədqiqi Azərbaycan dilçiliyində yeni 

hadisə deyildir. Bu sahədə V. Aslanov, S. Əlizadə, Y. Məmmədov, M. Yusifov və 

başqalarının tədqiqatları nəticəsində xeyli təcrübə əldə edilmişdir [76; 69; 19]. 

Yuva üsulu ilə təkcə söz kökləri deyil, şəkilçilər də rekonstruksiya oluna bilir. 

Bu sahədə də ilkin müşahidələr vardır. Belə ki, sifət dərəcəsinin morfoloji 

göstəricilərindən biri olan -raq// -rək şəkilçisinin iraq sözündən törədiyi məhz yuva 

üsulu ilə müəyyənləşdirilmişdir [19]. 

Eyni yuvaya forma və məzmunca yaxın olan sözlər salınsa da, bura forma, 

məzmun yaxınlığı olan hər cür söz deyil, yalnız eyni kökdən törəmiş variantlar cəlb 

olunur. Yuva üçün seçilən sözlərdə leksik semantika ilə bərabər morfoloji və 

morfonoloji meyarlar da nəzərə alınır. Yuvaya yalnız bu üç kateqoriyanın ölçüləri 

sınağından keçən sözlər salına bilər. 

Leksik-semantik ölçülər omonimlik, sinonimlik, polisemiya və antonimlik 

anlayışlarını əhatə edir. Hər hansı bir yuva üçün sözün məna komponentləri 

kompleks şəklində deyil, ayrı-ayrılıqda istifadə olunur. Məsələn, iraq və uzaq 
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sözlərindəki kök və şəkilçi morfemlərin yuva üsulu ilə təhlili onların məna 

yaxınlığına, sinonimliyinə əsaslanır, alqış və qarğış sözlərindəki şəkilçi morfemlərin 

təhlili isə söz kökünün antonimliyi üzərində qurulur. Leksik-semantik ölçülər 

sırasında semantik şaxələnmə əsas meyardır. Hansı sözün semantik şaxələnməsi 

çoxdursa, onun dildəki funksiyası da genişdir. Əgər semantik şaxələnmə ilə bərabər, 

allomorfların da çoxluğu müşahidə olunursa, bu onun ən qədim sözlərdən olduğuna 

sübutdur. 

Qoşa sözlərin rekonstruksiyasında qohum dillərin materialı daha dəqiq məlumat 

verir. Məsələn, çoban-çoluq ifadəsindəki çoluq “çobanın köməkçisi” türkmən dilində 

indi də işlənir. Yaxud geyim-keçim qoşa sözündəki kecim komponentinin geyim sözü 

ilə eyni yuvadan olması v-c-d paralelləri ilə bərabər, digər dillərdə eyni mənada 

işlənməsi ilə də müəyyənləşdirilir. Rekonktruksiya ilə qab-qacaq, qarma-qarışıq, 

qatma-qarışıqvə yüzlərlə belə qoşa sözlərdəki asemantik morfemi müəyyənləşdirmək 

olur. 

Fonosemantik sahə, fonosemantik fəza çərçivəsində mənalar arasındakı 

qarşılıqlı əlaqəni polisemiya və etimologiyanın köməyi ilə əsaslandırmaq olur. 

Fonosemantik sahə nəzəriyyəsində A. Mixalyov mənaya sistem şəklində yanaşmağı 

vacib sayır. Bu halda bütün digər mənalarla əlaqədar nəzərə alınır. Belə olanda 

mənanın çoxlu əlaqələr yaratmaq imkanı onun “polivalentliyi”, bu əlaqələrin toplusu 

isə “semantik yuva” adlandırılır. Hər hansı mənanın bütün semantik valentliyini 

müəyyənləşdirmək, onun semantik yuvasını təyin etmək bütün lüğətin yoxlanması 

hesabına başa gəlir. Verilmiş məna bütün polisemik məna zəncirlərində axtarılır. 

Nəticədə bu zəncirlərdə olan bütün mənalar dəsti axtarılan mənanın semantik 

yuvasını təyin edir. “Semantik prototiplər” daha çox budaqlanmış semantik yuvalar 

sisteminə malik olub dilin bütün semantik fəzasını əhatə edir [167]. 

S. S. Şlyaxova öz tədqiqat işlərində S.V.Voroninin fonosemantik ideyalarını 

davam etdirmişdir. S.Şlyaxova əsas diqqəti səs təsviri vahidləri üzərində cəmləşdirir. 

Qeyd edək ki, dilçilikdə səs təsviri vahidlərinin statusu təyin olunmamışdır. Bunlar, 

əsasən, ilkin nidalar və onların törəmələri olub təbii dilin əksər sözlərindən fərqli 

olaraq özlərinin primar motivləşmələrini saxlamışlar. Şlyaxova bu vahidləri 
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“fonosemantik marginali”lər adlandırmışdır. Onlar akustik və artikulyar 

onomatoplarda, danışma onomatoplarında, heyvanlara yönələn çığırtılarda, heyvan 

səslərinin təqlidində, səs simvolizmi sözlərinin müəyyən tərtiblərində reallaşdırılır. 

Dil sisteminə münasibətdə marginal olan bu vahidlər səs təsviri sistemi üçün nüvə 

funksiyasında çıxış edir və protosözlər sayılır [155]. 

S.S.Şlyaxovanın tədqiqatı geniş əhatə dairəsinə malikdir. Funksional marginal 

vahidlər tipoloji aspektdə quruluş, denotativ, semantik, funksional kriteriyalar üzrə 

təsvir olunur, onların bioloji, fonoloji, semiotik sahələri təyin edilir. Eyni zamanda, 

öz xüsusiyyətləri, tətbiq sahəsi olan xüsusi dil anlayışı formalaşdırılır. Fonosemantik 

marginaliyaların sistem təşkil etməsi tədqiqatda xüsusi yer tutur. Dildə fonosemantik 

marginaliyalar sistemi kimi spesifik hadisənin təhlil təcrübəsi müəllifi öz predmeti, 

metod və obyekti olacaq marginal linqvistika istiqamətini ayırmaq fikrinə gətirir. 

S.S.Şlyaxovanın elmi əsəri müxtəlif sahələrə (fəlsəfə, fizika, metafizika, psixologiya, 

psixiatriya və i.a.) aid məlumatlara əsaslanmış yüksək nəzəri ümumiləşdirmələri ilə 

seçilir. Tədqiqat işində dilçiliyin ən müxtəlif istiqamətləri ilə məşğul olan alimlər 

üçün böyük maraq doğuran materiallardan istifadə edilmişdir. Bura təkfonemli 

fonosemantik marginalilər, “hərəkət-danışıq” sinkretizminin təqdimatı, “fizioloji 

reaksiya, emosiya-kommunikativ reaksiya” daxildir. İşdə onomatopların etimoloji 

semantikasının sistemləşdirilməsi, funksional marginalilərin sözdüzəltmə və semantik 

potensialı, onların semiotikləşdirmə modelləri araşdırılır [155]. 

Fonosemantik, morfoloji xüsusiyyətləri yalnız təqlidi sözlərdə deyil, bütün söz 

köklərində axtarmaq lazımdır. Bu mənada bir sıra morfonoloji tədqiqatlardan 

bəhrələnməklə Azərbaycan dilində də fonemlərin fonosemantik və morfonoloji 

xüsusiyyətlərini müşahidə etmək mümkündür. 

Kök və şəkilçi morfemlərin fonetik tərkibi ayrı-ayrılıqda, hətta ayrı-ayrı nitq 

hissələri, sözdüzəltmə və sözdəyişmə morfemləri üzrə bir-birindən fərqlənə bilən 

morfonoloji xüsusiyyətlərə malikdir. Ona görə də kök morfemlər ayrı-ayrı nitq 

hissələri və hətta konkret nitq hissəsi daxilində leksik-semantik qruplar üzrə, şəkilçi 

morfemlər isə sözyaratma və sözdəyişmə paradiqmaları üzrə morfonoloji təhlilə cəlb 

olunmalıdır.Təcrübəgöstərir ki, bu metod bir sıra morfonoloji qaydaları 
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müəyyənləşdirməyə imkan verir. Məsələn, yalnız dodaq samitləri ilə başlanan SÜS 

quruluşlu təkhecalı feillərin üzərində apardığımız morfonoloji tədqiqat göstərdi ki, bu 

feillərin ilkin samitləri (v, p, m, b) bir yuvadan, -b yuvasından törəmişdir, feillərin bir 

qismində son samit şəkilçi olmuşdur, bu tip feillərin sonunda dodaq samiti işlənə 

bilməz və s. [19]. 

XX əsrin ikinci yarısından sonra ayrı-ayrı dillərdə səstəqlidi sözlərin leksik-

semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi sahəsində bir çox işlər görülmüşdür. Bu 

dövrdə iki və daha artıq dildə səstəqlidi sözlərin müqayisəli linqvistik təhlili, 

həmçinin qohum dillərdə səstəqlidi sözlərin araşdırılması istiqamətində də 

monoqrafik tədqiqatlar yerinə yetirilmişdir. 

Beləliklə, fonosemantikaya dair kifayət qədər böyük həmcdə material toplanmış, 

səstəqlidi sözlərin müxtəlif təsnifatları verilmiş, səstəqlidi sözün kökləri struktur-

semantik cəhətdən araşdırılmış, fonosemantikanın bir çox anlayışları təyin edilmiş, 

səstəqlidi söz yaradıcılığı məsələlərinin aydınlaşdırılmasına cəhd göstərilmiş, 

müxtəlif dillərin materialları üzrə səstəqlidi sözlər diaxron və sinxron planda 

tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Müasir dövrdə səstəsviri leksika üzrə tədqiqatlarda böyük irəliləyiş var. Alimlər 

səs təsviri sistemin ontogenaloji, semasioloji, psixolinqvistik, üslubi, etimoloji, 

tipoloji, eksperimental tədqiqatlarına indi daha çox müraciət edirlər. Bununla belə, 

səstəqlidi sözlər və səs simvolizmi arasında sərhəd məsələləri, səstəqlidi sözlərlə 

nidaların müqayisəli təhlili, səstəqlidi sözlərin mətn funksiyaları, səstəqlidi sözlərin 

tərcüməsi, səstəqlidi sözlərin nitq hissələrinə mənsubluğu, sətəqlidi sözlərin uşaq 

dilində və uşaq ədəbiyyatındakı rolu və bir sıra digər problemlər hələ də həllini 

tapmamışdır. Bu məsələlərin həm ayrı-ayrı dillər üçün, həm də müqayisəli şəkildə 

öyrənilməsi vacibdir. 

Sözün fonosemantik təhlili zamanı həmin əməliyyatlara mütləq riayət 

olunmalıdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, fonosemantika əməliyyatları dilçilikdə az-

çox bəlli və istifadə olunmuş əməliyyatlardır. 

Fonosemantika məhdud bir sahə kimi başa düşülməməlidir. Onun etimologiya, 

leksik-semantik inkişafda və dil vahidlərinin fonetik qabığındakı bütün dəyişmələrlə 
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geniş bağlılığı nəzərə alınmalıdır. Semantik əlaqə və asılılıq münasibətində olan 

sözlər cərgəsi sistemli şəkildə qruplaşdırılmalıdır. Bu zaman yaxşı olar ki, həm də 

müxtəlif dillərdə müqayisəli şəkildə leksik-semantik eyniliyə diqqət yetirilsin. 

Semantik mənanın aparıcı rol oynamasına əsaslanmaqla qeyd etmək olar ki, eyni 

yuvadan fonosemantik inkişafla bağlı olaraq diferensiallaşan sözlər daha çox 

daşıdıqları məna ilə bir-birinə yaxınlaşır. Daha doğrusu, söz yuvasının əhatə 

dairəsinin genişlənməsi semantik parçalanma  ilə daha çox bağlı olur. 

Fonosemantikaya aid işlərin xülasəsi göstərir ki, bu sahədə müxtəlif tədqiqat 

istiqamətləri vardır. Birinci istiqamət sözlərin yaranmasında səstəqlidi sözlər və səs 

simvolizminə əsaslanmağı nəzərdə tutur. Bu zaman səslə məna arasındakı əlaqə 

tədqiqatın ümumi prinsipini təyin edir. Dilçilikdə səstəqlidi sözlər ayrıca leksik 

kateqoriya kimi fərqləndirilir. Bu sözlər dilin leksik sistemində müəyyən layı təşkil 

edir. Təhlil göstərir ki, səstəqlidi sözlər fonosemantikaya aid işlərdə müxtəlif 

terminlərlə adlandırılmışdır. Platon mimema (yun. mimemai-təqlid) terminindən 

istifadə etmişdir. Bu termini N.İ.Aşmarin və N.A.Baskakaov da qəbul etmişdir. 

S.Kudaybergenov, M.Xudaykuliyev, R.Kunqurov, A.İsxakovun tədqiqatlarında 

təsviri sözlər, Q.Y.Kornilovda imitativ, S.V.Voroninin tədqiqatlarında səstəqlidi 

söz//onomatop terminləri işlədilmişdir. 

Azərbaycan dilində də səstəqlidi sözlər, eləcə də nidalar müxtəlif aspektlərdən 

tədqiq edilmişdir. B. Xəlilov bu məsələyə diqqəti cəlb edərək yazır: “Leksik mənası 

olan hər bir sözün struktur-semantik xüsusiyyətləri içərisində təqlidi sözlər də xüsusi 

yer tutur. Bu sözlərin səs quruluşunda xarakterik morfonoloji və fonosemantik 

əlamətlər vardır” [34, s.38].  Məsələn, M.Adilov Azərbaycan dilində olan təqlidi 

sözlərdə bir sıra xüsusiyyətləri ümumiləşdirərkən yazır:“Azərbaycan dilində bir 

səsdən ibarət olan struktur ünsürlər bunlardır: k/k, q, b/p, ç, t. Bu ünsürlər sadə 

səsləri bildirən təqlidi sözlərə qoşulub onlara əlavə məna incəliyi verir: zing, zınq, 

ding, dınq, vınq, pıqq, pırt, çırt, mırt, hort, çart, tığğ, şapp, kurt, xırç, mırç, nırç və s” 

[2, s.123]. 

“Struktur ünsürsüz təqlidi sözlər nisbətən az işlədilir. Məs.: şır, qar, qur, mır və 

s. Bunlar struktur ünsür qəbul edən müxtəlif əlavə incəlikləri ifadə edir. Struktur 
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ünsür qəbul etməyən sözlər isə əsasən təkrar şəklində mövcud olur və lüğətlərdə də 

adətən təkrar şəklində göstərilir” [39, s.80]. M. Adilovun fikrincə, “bəzi təqlidi 

sözlərdə struktur ünsür söz kökündən ayrıla bilmir, (məsələn, dınq, çırt, nırç və s.), 

bir çox vahidlərin morfoloji təhlili isə göstərir ki, onlar təqlidi feillərdən düzəlmişdir 

(məs.: hıçqırıq, fışqırıq, fınxırıq və s.). Yaxud, təqlidi sözlərin kökünün sonunda r, 

q//k, p, z//s, t, y, g, ş, c samitlərinin gəlməsi, və ya əvvəldə m, n, r, l, z, f samitlərinin 

heç işlənməməsi, ya da az işlənməsi hallarının hamısı struktur-semantik 

xüsusiyyətlərlə bağlıdır” [2, s.186]. Ayrı-ayrı dillərdə təqlidi sözlərlə bağlı mövcud 

tədqiqatlar da fikrimizi təsdiq edir. Bu tədqiqatların nəticələrini ümumiləşdirərkən 

qeyd etməliyik ki, təqlidi sözlərin sayı dünya dillərində eyni miqdarda deyildir. 

Məsələn, türk dilləri üçün ümumi olan 181 feil kökündən 115-i səs təqlidi ilə bağlıdır. 

Yaxud, başqırd dilində təqlidi sözlər 400-ə yaxındır. 

S.A. Əliyeva səstəqlidi sözlərin leksik-semantik sahəsini tədqiq etmiş, səstəqlidi 

sözlərin söz yaradıcılığı xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa çalışmışdır.  Konnotasiya-

nın leksikanın praqmatik məzmun tərəflərindən biri olması qənaətinə gələn 

tədqiqatçı, səstəqlidi sözlərin metaforlaşması xüsusiyyətlərini və səstəqlidi sözlərin 

sərhədini təyin etməyə çalışmışdır [73]. 

Fonosemantikaya dair tədqiqatların nəzəri bazasında problemin fəlsəfi cəhətləri 

durur. Məhz bu cəhət antik, orta əsrlər və sonrakı dövr filosoflarının diqqətini özünə 

cəlb etmişdir. L.R.Zinder dilin fonetik səviyyəsinin məna funksiyalarına 

qnoseologiya və antologiya müstəvisində yanaşmağın vacibliyi fikrini irəli 

sürmüşdür. Müəllif belə bir qənaətə gəlir ki, dilin əsas tərkib hissəsi olan səsin 

mənasını tam aydınlaşdırmadan forma ilə məzmun, obyektlə onun mənası arasındakı 

şərti əlaqəni öyrənmək, işarəni simvollaşdıran semantik üçbucağı təhlil etmək, 

sintaktika, semantika və praqmatika ardıcıllığını qurmaq mümkün deyil. Mənanın 

ilkin anlaşılması dilin fonetik layında gedən dialektik proseslər nəticəsində baş verir 

[102, s.78]. 

Fonosemantik inkişafın öyrənilməsi prosesində ayrı-ayrı fonemlərin semantikası 

məsələsi ortaya çıxmışdır. Dillə bağlı bu məsələ də əslində dərin elmi tarixə malikdir. 

Nitq səsləri səslənən və səslənməyən müxtəlif anlayış və əlamətləri də ifadə etmişdir. 
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Yunan ρ  (ro) hərəkəti,  ơ (siqma)gərginliyi,z (zeta) tərpənişi, δ (delta) sıxılmanı, 

ilişməni, ג (lambda) sürüşməni, α (alfa) dəyirmiliyi və s. ifadə edir.  Bu hərflər yalnız 

söz əvvəlində deyil, samit səs birləşmələrində dəverilmişmənalı sözlərin 

yaranmasında iştirak edir. Lakin bu, artıq yazının yaranması, hərflərin qəbul edilməsi 

dövrünə aiddir. 

Tədqiqatçılar həm ayrı-ayrı dillərin materialları üzrə fonem semantikasını 

aydınlaşdırmağa cəhd göstərmiş, həm də müxtəlif dillərin materialları üzrə fonemin 

semantikasındakı uyğunluğu sübut etməyə çalışmışlar. 

Müasir dilçilikdə tədqiqat prosesində fonetika, semantika və leksikologiya 

əlaqələndirilməklə sözlərin fonosemantik inkişafı məsələləri öyrənilir. Belə 

araşdırmalar etimologiyanın fonosemantik əsasını təşkil edir. Düzgün etimoloji 

yozumun müəyyənləşdirilməsinin bir sıra şərtləri vardır. F.Cəlilov həmin şərtləri 

tarixilik, semantika, morfoloji rekonstruksiya (praforma) və morfonoloji quruluşla 

bağlayır. Onun fikrinə görə,“bu şərtlərdən biri pozulduqda etimoloji yozumda 

yanlışlıq ola bilər” [18, s.126]. Ciddi səs uyğunluğu qanunu metodu etimoloji 

tədqiqatlarda geniş istifadə olunur. Göründüyü kimi, fonosemantik inkişaf 

etimologiya, həmçinin tarixi-müqayisəli dilçiliklə bağlıdır. Fonosemantikada dilin səs 

təsviri sistemi öyrənilir. Bu sistemə səstəqlidi sözlər, səs simvolizmi və səslərin 

semantikası daxildir. 

Fonemotip fonemlər üçün invariantdırsa, morfemlər üçün invariant morfemotip 

olur. Morfemotip təkcə kök morfemlərin müxtəlif variantlarının ümumi modeli deyil. 

Morfemotip həm də fonemotip hüdudunda fonematik dəyişmələrin modelidir. 

Məsələyə belə yanaşsaq, kök morfem CVC (samit+sait+samit) quruluşludursa, onda 

morfemotipin birinci elementi müəyyən fonemotip olacaqdır. İkinci element yerində 

istənilən sait işlənə bilər. Doğrudur, burada müxtəlif dillər üçün müəyyən 

məhdudiyyətlər mümkündür. Üçüncü element də fonemotip sayılır. Mixalyov 

göstərir ki, heç bir yaxınlığı olmayan köklər müəyyən quruluş yaradır. Onun fikrinə 

görə, “r+ sait+ spirant” CVC morfemotip modelinə aid sözlərin semantikasında 

nüvədə - “zərbə”, “kəsmə”, bundan sonra onunla bağlı semantik sahədə “bölmə”, 

“yayma”, “böyütmə”, “təsir”, son mövqedə “çəkmək”, “təsvir”, “formalaşdırma” 



  

34 

 

durur. Qeyd edək ki, eyni bir morfemotipin semantik strukturu müxtəlif dillər üçün 

oxşardır. O, bu nəticəni rus, ingilis, fransız və ərəb dillərinin materialları əsasında 

əsaslandırmağa çalışmışdır [167]. Şübhəsiz ki, qeyd edilən istiqamətdə  təhlil və 

araşdırmalar türk dilləri, o cümlədən Azərbaycan dili materialı üzrə aparıla bilər. Belə 

bir araşdırma aparmaq üçün ilk növbədə CVC quruluşunda birinci, ikinci və üçüncü 

mövqedə duran fonemotipləri təyin etmək lazım gəlir. Bu yazıda biz ilk mövqedə 

duran fonemotipi |b| seçirik. 

Azərbaycan dilinin təkhecalı sözlərinin kəmiyyət xüsusiyyətləri C.Ə. Rəhmanov 

tədqiq etmişdir. Onun hesablamalarına görə, müasir Azərbaycan dilində anlautda “b” 

fonemi olan türk mənşəli aşağıdakı CVC tipli sözlər qeydə alınır: bab, bağ, bay, bal, 

ban, baş, bez, bel, beş, bəy, bəs, bəh, biz, bir, biz, bit, bic, bığ, bıy, boz, boy, boş, buğ, 

bud, buz, buy, baş-, bat-, bax-, bez-, bit-, biç, biş-, boğ-, böl-, bur-, büz, bük-, bük- 

[134, s.201,202,213]. Göründüyü kimi, müasir Azərbaycan dilində “b” ilə başlanan 

CVC tipli türk mənşəli 38 söz vardır ki, bunun 12-si feildir. Onu da qeyd edək, 

C.Rəhmanovun tədqiqatı Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti əsasında 

aparıldığından orada bütün səstəqlidi sözlər və tabular yəqin ki, qeydə alınmamışdır. 

Bunun müqabilində alınma sözlər göstərilmişdir. 

B.Xəlilov CVC heca tipli feillərin fonosemantik inkişafından bəhs edərkən 

müasir Azərbaycan dilində və Orxon-Yenisey abidələrində qeydə alınmış belə tipli 

feillərin müqayisəsini aparmış, həm mənasında, həm də morfoloji quruluşunda fərq 

az olan feilləri cədvəldə qruplaşdırmışdır. 

Cədvəl 1.2.1 
OYA MAD OYA MAD OYA MAD 

Bas – 

Bat – 

Bil – 

Bin – 

Bıç – 

Yay – 

Yet – 

Yol-                     

//yul – 

Yığ – 

Kez – 

Kəl – 

Keç – 

Bas – 

Bat – 

Bil – 

Min – 

Bıç – 

Yay – 

Yet – 

Yol – 

Yığ – 

Gəz – 

Gəl – 

Keç – 

Kir – 

Kit – 

Kör – 

Kal – 

Kat – 

Kaç – 

Kod – 

Kon – 

Kıy – 

Sök – 

Sür – 

Tab-

//tap- 

Gir – 

Get – 

Gör – 

Qal – 

Qat – 

Qaç – 

Qoy – 

Qon- 

Qır – 

Sök – 

Sür – 

Tan – 

Teq – 

Tez – 

Tik – 

Tir – 

Tod – 

Toğ – 

Tuy – 

Tur – 

Tut – 

Tök – 

Tüş-

//tüs – 

Dəy – 

Təz – 

Tik – 

Dər – 

Doy – 

Doğ – 

Duy – 

Dur – 

Tut – 

Tök – 

Düş – 



  

35 

 

 

Müqayisə və təhlilə əsaslanan B.Xəlilov bu nəticəyə gəlmişdir ki, feillərin 

fonosemantik inkişafını öyrənərkən yalnız yazılı mənbələrdəki faktlar kifayət etmir, 

dilin yazıyaqədərki faktları da araya-ərsəyə gətirilməli, müqayisəyə, təhlilə cəlb 

edilməlidir. Eyni zamanda, müəllif, CVC tipinin tarixən CV modelində işləndiyini 

göstərir [33, s.115-116]. 

F. Cəlilov göstərir ki, etimoloji təhlildə mümkün səs keçidləri “açar” kimi 

götürülür. Azərbaycan dilində birbaşa keçidi əks etdirən belə açarlar müəyyən hədd 

daxilindədir: 

Cədvəl 1.2.2 

A ›ı/o//ə//e d›t/d//y//c//z c›ç//j 

ə›i//ö//ü b›p/v//m ğ›v//x 

e›ə//i//ü q›k//g//ğ x›h 

i›ı//e//ü k›k//x//h v›f 

ü›o//ı//ü g›k//y//c f›(h) 

o›ü//a//ö k›ç//y//h z›s 

ü›ö//i n›nq//n//q s›ş 

ö›ü//e p›f/h ç›ş 

ı›u t›ç//s j›ş” 

 

Şübhəsiz ki, F.Cəlilov Azərbaycan dili üçün səs keçidlərini qeyd edir. Bu 

keçidlərin ayrı-ayrı türk dillərində hansı şəkildə olması, eləcə də türk dillərinin tarixi 

inkişafı prosesində səs keçidlərində yaranan dəyişmələr fonosemantik təhlil üçün zəruri 

xüsusiyyətdir. B.Xəlilov feillərin ilkin köklərini tədqiq edərkən ayrı-ayrı söz  

yuvalarında təhlil zamanı müxtəlif səs keçidlərini qeydə almışdır. 

S.V.Voronin belə hesab edir ki, fonosemantika dilin səs təsviri sistemini 

pantopoxroniyada müstəvisində öyrənir. O, səs təsviri  sistemə həm məkan, həm də 

zaman istiqamətində yanaşmağı vacib sayır, “xroniya”nın sinxron və diaxron cəhətləri 

əhatə etdiyinə söyləyərək yazır: “Pantopiya dil hadisələrinə həm bir, həm də müxtəlif dil 

areallarında baxılmalıdır. Müxtəlif dil arealları halında məsələyə tipoloji yanaşma önə 

keçir” [89, s.9]. 

“Ümumi fonosemantikada hər bir araşdırma müxtəlif dillərin materialları üzrə 

aparılır. Ayrıca bir dilin materialı isə xüsusi fonosemantikada öyrənilir. Zənnimizcə, bu 
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mövqe, belə bölgü şərtidir. Lakin fonem və məna uyğunluğu, əvvəlcə bir dilin, sonra 

müxtəlif dillərin materialları üzrə  öyrənilsə daha effektiv nəticəyə gətirib çıxaracaqdır” 

[42, s.221]. Onu da qeyd edək ki, burada başqa bir məsələ də vardır. Fonem və səs 

uyğunluğu dilin tarixən daha qədim dövrü üçün səciyyəvidir. Pradildə belə cəhətlər tez 

aşkarlanır. Pradilə müraciət etmək isə bir dil materialından həm kənara çıxmaq, həm də 

kənara çıxmamaqdır. Türk dilləri, xüsusilə oğuz qrupu türk dilləri üçün pradil eynidir.Bu 

dil qədim dövrün yeganə dilidir. Onun xüsusiyyətlərinin ayrı-ayrı müasir dillərdə necə 

qalması daha ümumi olan bir məsələni açmağa kömək edir. 

“Səs paralellərində özünü göstərən, yaxud etimoloji təhlildə üzə çıxan 

anomaliyaların bir qismi əslində analogiya ilə bağlıdır. Vaxtilə kombinator dəyişmə 

şəklində baş verən səs əvəzlənmələrinin fonetik səbəbi səs quruluşunun və ya 

fonotaktikanın müəyyən inkişaf mərhələsində aradan çıxır, lakin həmin səs əvəzlənməsi 

analogiya ilə (fonetik səbəbsiz) davam edir və müxtəlif morfemlərdə özünü göstərir. 

Yaxud müəyyən paradiqmadakı morfonoloji qayda bəzən əhatə dairəsini genişləndirib 

həmin paradiqmadan kənara çıxır və bu son vəziyyətdə müəyyən anomaliyaların ortaya 

çıxması təbiidir. Ona görə də etimoloji təhlildə ortaya çıxan anomaliyalar xaotik hadisə 

kimi deyil, müəyyən qaydanın başqa kontekstə keçməsi kimi nəzərə alınmalıdır. Yəni 

əvvəlki kontekstdə qanunauyğun görünən qayda yeni kontekstdə anomaliya kimi görünə 

bilər” [19, s.134]. 

Təhlil göstərir ki, ayrı-ayrı müəlliflər sözlərin etimologiya və fonosemantik 

inkişafla bağlı təhlilinə fərqli tərəflərdən yanaşsalar da, mahiyyət etibarilə yaxın model 

qururlar. Bu model leksik vahidlərin fonosemantikasını öyrənmək üçün mümkün 

təkhecalı kök və affiksal morfemləri toplamağı, toplanmış vahidlərin həm leksik, həm də 

qrammatik mənalarını aydınlaşdırmağı, anlaut, inlaut və auslat fonemlərini 

qruplaşdırmağı, ilkin sinkretik kökləri və ya “semantik yuva”ları, yaxud “yuva”nı təyin 

etməyi nəzərdə tutur. Zənnimizcə, bu halda CVC tipində “CV-“ və “VC” fonem 

birləşmələrini ayırmaq tələbi də meydana çıxır. Məsələn, sonu “-aş”, “-al”, “-it”, “-ol” və 

s. olan CVC tipli bütün kök və affiksal morfemlər də qruplaşdırılmalıdır. Qeyd edilən 

cəhət müqayisə üçün “VC” tipli kökləri də nəzərə almağı tələb edir. Bütün bunlar 

göstərir ki, fonosemantik inkişafın izlənməsi material bazasının düzgün qurulması ilə 
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əhəmiyyətli dərəcədə əlaqədardır. Doğrudur, ayrı-ayrı leksik kateqoriyalar, məsələn, 

antonimlər, sinonimlər, omonimlər və s. üzrə tədqiqat bir qədər fərqlənir. Antonimlərin 

fonosemantikasında budaqlanma baş verir. Çünki antonim cütdəki sözlər fərqli 

yuvalarda durur, fərqli ilkin sinkretik kökdən inkişaf edir. Eyni zamanda, nəzərə almaq 

lazımdır ki, türk dillərində ilkin eyni kökün antonim mənalar ifadə etməsi də geniş 

yayılmış hadisə olmuşdur. 
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II FƏSİL 

LEKSİK SÖZ QRUPLARININ FONOSEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

2.1. Antonimlərin fonosemantik xüsusiyyətləri 

 

Dilin leksik-semantik paradiqmatikası inteqrasiyaedici və diferensiasiyaedici 

sxemlərin qarşılıqlı təsiri əsasında qurulur. Bu, dildə sözün leksik mənasının minimal 

komponentlərinin qarşılıqlı təsiridir. Dilin lüğət fonduna daxil olan sözlər, yalnız 

onların oxşarlıq və ya yaxınlığı çoxmənalı sözün leksik-semantik variantları şəklində 

əlaqələnmir. Əlaqələnmə məna yaxınlığı üzrə də gedir. “Sinonimlik, cins-növ 

münasibətlərindən doğan hiponimlik, eyni hərəkətin və ya münasibətin 

adlandırılması prosesindəki əkslik-konversivlik, bir-biri ilə qarşılıqlı ziddiyyət kimi 

üzə çıxan antonimlik belə məna əlaqələrini səciyyələndirir. Omonimlik isə mənanın 

tam fərqliliyi, səs cildinin isə tam eyniliyi şəklində özünü göstərir. Qeyd edilən 

cəhətdən aşağıdakı paradiqma tiplərini qurmaq olur; 1) omonim paradiqma; 2) 

sinonim paradiqma; 3) antonim paradiqma; 4) tematik paradiqma; 5) hiper-

hiponimik paradiqma” [35, s.97]. 

Leksik sistemdə bir-biri ilə belə paradiqmatik münasibətdə olan sözlərin 

fonosemantik müstəvidə öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Müasir 

fonosemantika fonetika, semantika və leksikologiyanın qovşağında yaranmışdır. 

Fonosemantika etimologiya, tipologiya, eləcə də tarixi müqayisəli dilçiliklə 

əlaqəlidir. “Dildəki işarənin ixtiyari deyil, motivləşmiş olduğunu qəbul edərkən, biz 

müasir dildə olan bütün sözləri motivləşmiş sözlər hesab etmirik. Təbii ki, dildə 

kifayət qədər çox söz vardır ki, onları müasir etimoloji axtarışlar zəminində 

motivləşmiş sözlər sırasına daxil etmək mümkün deyildir” [89, s.29]. 

Motivləşmə sözü təşkil edən fonemlərin semantikası üzrə də baş verə bilər. Bu 

halda sinonim və ya antonim paradiqmanı yaradan sözlərin bir-biri ilə müəyyən 

fonetik bağlılıq yaratması ideyasını irəli sürmək mümkündür. V. Aslanov sinonim və 

antonim münasibətdən istifadə etməklə bu və ya digər kök morfemin müasir dildə 

qeydə alınmayan sinonim və ya antonim variantlarının fonosemantik yolla bərpa 
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edilməsinin mümkünlüyü fikrini irəli sürmüşdür [76, s.63]. 

Fonosemantik xüsusiyyət omonim, sinonim və antonim paradiqmaların 

bəzilərində özünü daha aşkar, digərlərində qismən az göstərə bilər. Fikrimizcə, bu 

fərziyyənin özünün yoxlanması və nəticə çıxarılması ilk növbədə vacibdir. Elmi 

fikirlərə və ilkin məntiqi münasibətlərə əsaslansaq, fonosemantik amillərin 

antonimlərdə daha aşkar üzə çıxmaq ehtimalı olduğu təsdiqlənir. Məlumdur ki, 

antonim paradiqma qarşılaşdırıla bilən anlayışlar arasındakı ziddiyyətdən irəli gəlir. 

Antonim cütlərdə həm inteqrallayıcı, həm də diferensiallayıcı semlər olur. Onların 

arasındakı semantik münasibət də həmin semlərə görə meydana çıxır. Burada, hər 

şeydən əvvəl, yuxarıda istifadə etdiyimiz iki anlayış və onların adlarını bildirən 

terminləri bir qədər açmaq lazım gəlir. İnteqrallama və diferensiallama riyazi 

terminlərdir. Dilçilikdə isə inteqrasiya və diferensiasiya terminlərindən istifadə 

olunur. Bu terminlərdən birincisi birləşmə, yaxınlaşma, qovuşma və hətta yanaşma 

anlamlarında işlənir. Diferensiasiya isə ayrılma, uzaqlaşma anlamında istifadə edilir. 

Məsləyə qeyd edilən prizmadan yanaşsaq, inteqrasiyaedici sem sözləri semantik 

cəhətdən bir-birinə yaxınlaşdıran məna komponentini nəzərdə tutursa, 

diferensiallaşdırıcı sem sözləri bir-birindən uzaqlaşdıran, ayıran məna komponentidir. 

“Get” və “gəl” sözlərində diferensiasiyaedici semləri tapaq. “Get” feili müəyyən 

yerdən, nöqtədən, çıxışdan uzaqlaşmağı, “gəl” isə müəyyən giriş nöqtəsinə 

yaxınlaşmağı, çatmağı nəzərdə tutur. Diqqətlə baxsaq hər iki feil üçün çıxış və giriş 

nöqtəsinin eyniliyi aşkar görünür. Bu, diferensiallaşdırıcı semin birincisidir. 

Hərəkətin başlanğıc (get halında) və son (gəl halında) nöqtəsi hərəkətdə olana 

nəzərən əks qütblərdədir. Inteqrasiyaedici semlər konkret hərəkətlə bağlılıq, giriş və 

çıxış nöqtələrinin eyniliyi ilə əlaqədə üzə çıxır. “Acı” və “şirin” sözlərinin hər ikisi 

müəyyən dad xüsusiyyətinə aid (inteqrasiyaedici sem) olursa, bu sözlər müəyyən 

dadın əksliyini (diferensiasiyaedici sem) ifadə edir. Deməli, qəbul etdiyimiz 

inteqrallayıcı termini inteqrasiyaedici, diferensiallayıcı isə diferensiasiyaedici termini 

əvəz edir. Şübhəsiz ki, birləşdirici və ayırıcı sem terminlərini də qəbul etmək 

mümkündür. Fikrimizcə, eyni paradiqma tipi (antonim paradiqma) inteqrallayıcı və 

diferensiallayıcı terminlərinə üstünlük vermək üçün zəmin yaradır. Çünki həm 
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ayırma, həm də birləşdirmə eyni paradiqmaya şamil olunur. 

Fonosemantika səslə məna arasındakı uyğunluq, əlaqə əsasında təyin olunur. 

Deməli, antonimsözlərin eyni samit və saitlərlə, yaxud eyni fonosemantik kraterlərlə 

formalaşması mümkün deyil. Çünki bu zaman fonosemantika aradan götürülmüş 

olur. Əslində, dildə belə antonim cütlər də yoxdur. 

Dadlı-dadsız, yağlı-yağsız, duzlu-duzsuz kimi cütlərdə köklərin eyniliyi 

fonosemantika münasibəti bildirmir və qarşılaşdırma obyekti rolunu oynamır. Burada 

-sız və -lı qarşılaşdırması mümkündür. Antonimlik və fonosemantik münasibəti də 

burada axtarmaq lazım gəlir. 

Əyri-düz, şirin-acı, dərin-dayaz kimi cütlərə isə başqa aspektdən yanaşmaq 

lazım gəlir. 

“A” səsində aşağını bildirən sem vardır. Bunu dildəki aşağı, alt, addım, ayaq, 

atmaq, at-, ar (gizlədilməli olan hiss), aç (üstünü götürmək, gizlində olanı 

aşkarlamaq), almaq (yaxınlaşdırmaq, özünə tərəf gətirmək, özünkü etmək), ac 

(nəyinsə - yeməyin, qidanın yoxluğu, çatmaması), axmaq (yerdə, aşağıda hərəkət 

etmək; ulduzun axması), ah (gizli olanın, aşağıda olanın yüksəlməsi; mənim ahu-

naləm göylərə çıxmış, gedib o bivəfaya çatmayır neyçün)və s. Bu nümunələr aç 

(açmaq), ay (nida, qorxu-enmək), uy (nida, təəccüb, uçunmaq, yüksəlmək) kimi 

klasterlərin fonosemantik təhlilə cəlb edilməsinə əsas verir.  

Məlumdur ki, “ay” müraciət bildirən tərkibdə işləndikdə müraciət olunan şəxsə 

yaxınlığı, onun yaxında olmasını ifadə edir. Burada hətta müəyyən səviyyədə 

əzizləmə mənası da üzə çıxır:  

Ay mənim, ağıllı qızım, ay mənim, şirin nəvəm və s. 

Ay filankəs; ay Səlim, ay Gülbəniz, ay xanım və s. 

“Ər” və “arvad” sözləri bəzi amillərə görə qarşılıq təşkil edir və bu zaman 

tərəflər arasında əks münasibət özünü göstərir. Q. Cəfərov “ər” və “arvad” sözlərini 

nikah qohumluğu terminləri sırasına daxil edir. Belə terminlərin üç cür semantik 

münasibətlə xarakterizə olunduğunu göstərir: 1) sistemiçəri (sistemdaxili) 

münasibətlər; 2) qan qohumluğu terminləri ilə sözdüzəltmə və semantik motivləşmə 

münasibəti; 3) qan qohumluğu terminləri ilə semantik nisbət münasibəti. Onun 
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fikrinə görə, ər və arvad terminləri həm sistemləri münasibətləri, həm də semantik 

nisbət münasibətlərini özündə saxlayır [16, s.19]. 

Bu iki sözdə cins fərqinə əsaslanan semantik münasibət aşkardır. Əkslik sosial 

status və funksiyada da özünü büruzə verir. Hər iki sözdə ailə münasibətini 

tamamlama xüsusiyyəti vardır. Semantik baxımdan burada konversivlik müşahidə 

olunur.     

Ər və arvad sözlərini antonim cüt kimi götürsək, fonosemantik baxımdan bir-

birinə əks mənalar əmələ gətirən klasterləri aşkara çıxarmalıyıq.  

Dildə istifadə olunan sözlərdə səs və məna arasında müəyyən əlaqə olur ki, bu 

da fonetik səviyyədə motivləşmə ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, əşya və predmetləri, hal 

və vəziyyəti adlandırarkən təsviri üsuldan istifadə olunur. Bu zaman səsin birbaşa 

təqlidi əsas götürülür. Əşyanın çıxartdığı səs təqlid edilir və üzvlənən səs 

üzvlənməyən səsə həddən artıq yaxınlaşır. Belə olanda fonosemantikada “onomatop” 

adlanan sözlər yaranır. Bu cür söz yaradıcılığı akustikaya söykənir.  Bu cür sözlər 

qrupuna daxil olan sözlərdə klasterlər müəyyənləşdirilir. Klaster müəyyən səslərin 

bir-biri ilə birləşərək yaxın mənalı sözlər yaratması əsasında təyin edilir. Lakin bu 

məqsədlə əvvəlcə sözlərin mənaları öyrənilmir. Dilin lüğət tərkibində  anlautda, 

inlautda və auslautda eyni səs birləşmələri olan sözlər seçilir. Əlifba sırası ilə 

düzülmüş lüğətdə anlaut klasterlərini təyin etmək asandır. Əks-lüğətlər isə auslaut 

klasterlərini seçməyə imkan verir. Sözün daxilindəki birləşmələrin klaster kimi 

ayrılması isə bir qədər çətindir. Ona görə də fonosemantikada daxili mövqedə işlənən 

saitlərin semantikası fonosemantik planda araşdırılır. Məsələn, Azərbaycan dilində 

“ər” fonem birləşməsinin klaster yaratmasını öyrənmək üçün ər, ərdəm, ərk, ərsin, 

ərik, ərp və s. sözlər seçilir. Burada sözün əvvəlində “ər” birləşməsinin olması 

əsasdır. At, bat, qat, sat, yat, çat kimi sözlərdə son “at” birləşməsi klasterləşdirmənin 

əsasında durur.  

“Ər ” sözünün etimologiyası türkologiyada müxtəlif tədqiqat işlərində, 

lüğətlərdə verilmişdir. Bu sözə aid fikirlər, onun müxtəlif türk dillərindəki mənaları, 

derivatları və variantları haqqında BabaMəhərrəmli geniş məlumat verir. Müəllif 

monoqrafiyasında bu sözün təhlilinə 14 səhifə yer ayırmışdır [55, s.145-158]. 
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Qədim türk sözləri lüğətində “er” fonetik variantında verilmiş bu söz əsas 

semantikasına, birinci mənasına görə “kişi” və “ər, həyat yoldaşı” kimi izah 

edilmişdir [96,  s.175]. 

B. Məhərrəmli türk dillərində “ər” sözünün “kişi”, “əsgər”, “adam”, “qadının 

həyat yoldaşı”, “cəsur”, oğlan, cavan adam, qəhrəman, sərkərdə, igid, mərdlik, 

kişilik kimi mənalarda işlənməsini göstərmişdir. O, er/ər isminin çağdaş türk 

dillərində er, her, gr, ar, ur, yər, eer, e:r, ur, əər, yer fonetik variantlarında olduğunu 

qeyd edir. Müəllif qeyri-türk dillərində də ər isminin leksik paralellərinin və 

derivatlarının olduğunu təsdiq edir. Onun gətirdiyi nümunələr arasında nivx dilində  

“ir” sözünün “ana” mənası da verilmişdir. Əsərdə V. Panfilova istinadla göstərilir ki, 

“Şərqi Saxalin dillərində bu qədim söz kökünün fonosemantik diferensiallaşması 

müşahidə edilir: er “ata, əmi”, ir “ana”, ar “erkək” [55, s.145-158]. 

Fonosemantikanın klaster metoduna görə, verilmiş cütü iki “ər” və “ar” 

klasterləri üzrə qarşılaşdırmaq olar. Ir sözünün ana mənasında qeydə alınması ikinci 

tərəfdə “ir” klasterinin də yoxlanılmasını tələb edir. Bütün hallarda fonosemantik 

araşdırma antonim cütdə ikinci “r” foneminin olmasını zəruriləşdirir. Əks təqdirdə, 

“a” və “i” kökləri üzrə təhlil olunan mənaların mövcudluğunu söyləmək mümkün 

deyildir. B.Xəlilov ilkin feil köklərindən bəhs edərkən “a” kökünün “ayırmaq” 

mənasını verdiyini və aşmaq, açmaq, adaq//ayaq, axmaq, atmaq, aymaq (demək, 

söyləmək mənasında) və s. sözlərin də bu kökün törəməsi olduğunu irəli sürür. 

Müəllif “i” kökünün qoxu, əymək, tökülmək, tük tökmək, çürümək, buraxmaq, 

göndərmək, tərk etmək, qaçırmaq, bağlamaq, etmək mənalarının olmasını və bu 

kökün sinkretik xüsusiyyətə malik olmasını yazmışdır [31, s.33, 35]. 

Fonosemantik tədqiqatda qəbul edilən antonim cütü təşkil edən hər iki sözün 

mənşəcə eyni dilə mənsub olması vacibdir. “Arvad” sözü ərəb mənşəlidir. Qədim türk 

sözləri lüğətində bu söz yoxdur. Onun ərəb mənşəli olması barədə B.Məhərrəmlinin 

tədqiqatında L.A.Pokrovskayaya istinadla məlumat verilir. “O, (L.A.Pokrovskaya – 

S.İ.) Azərbaycan dilində qadın sözünün mənaca məhdudlaşdığını göstərir və həmin 

semantik prosesi ərəb dilindən alınan “arvad” sözünün təsiri ilə izah edir” [55, s. 

308]. 
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Buradan belə nəticə çıxır ki, fonosemantik təhlil üçün ər - qadın/xatın cütü əsas 

götürülməlidir. Lakin bu halda klaster metodunun tətbiqi özünü doğrultmur. Çünki 

ikinci tərəfdəki klaster samit+sait+samit tipində, yəni CVC tipindədir. Birinci 

tərəfdəki klaster isə VC (ər/er) tiplidir. Bundan başqa sait istisna olarsa, qeyd olunan 

klasterlərdə samit fonemlərin qarşılaşdırılması yalnız auslaut mövqeyinə görə aparıla 

bilir. Bununla belə, türk dillərində qadın/xatın sözünün “arvad” mənasında işlənməsi 

faktı təsdiqini tapır. Türk, özbək, qazax, başqırd, uyğur, qırğız bir sıra başqa türk 

dillərində qadın “kişinin həyat yoldaşı, arvad”  mənasındadır.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında “qarı” və “övrət” sözləri paralel 

işlənmişdir. “Ozan aydır: “Qarılar dörd dürlidü: birisi soldıran soydır, birisi toldıran 

toydır, birisi evin tayağıdır, birisi necə söylərsən, bayağıdır. … Ocağınız buncılayın 

övrət gəlməsün” [50, s.33]. 

Türk dilində “qarı” və“eş” həyat yoldaşı mənalarında işlənir. Birinci sözün 

tərkibindəki “r” fonemi fonosemantik klasterin qurulması üçün əsas yaradır. Deməli, 

klaster üsulu ilə fonosemantik təhlil üçün daha düzgün qarşılaşdırma “ər – qarı” 

sözləri ola bilər.  

Antonimlərin fonosemantik tədqiqi müxtəlif cütlər üzrə aparılmalıdır. Bu zaman 

həmin cütlərin pradil səviyyəsində durması nəzərə alınmalıdır. Yəni dilin tarixən 

qədim leksik qatına aid sözlər fonosemantik cəhətdən qarşılaşdırılmalıdır. Belə 

tədqiqat istər sait fonemlərin, istərsə də samit fonemlərin, eləcə də onların müxtəlif 

birləşmələrinin, oxşar klasterlərin fonetik semantikasını açmağa imkan verə bilər. 

Daha bir antonim cütün ümumi fonosemantik təhlilini verməyə çalışaq. 

Azərbaycan dilində “əyri – doğru”, “əyri – düz”, “doğru - yalan” antonim cütlər 

təşkil edir.  

Doğru sözünün antonimi əyri/əgri sözüdür. İkinci sözün əy-/əg- feilindən törəmə 

olması aşkardır. Lakin doğru sözünün “doğ-“ feilindən törəmə olması sübut tələb 

edir. V. Aslanov Azərbaycan dilinin qazax dialektində toy döy birləşməsinin “bu düz 

deyil” mənasında işlənməsinə, qazax dialektində toy, Azərbaycan dilinin bir sıra 

dialektlərində tav sözlərinin olmasına istinadla tav feil-adının qədimdə mövcudluğu-

nu söyləyir. O, “Şühadənamə”də tav sözünün doğru, düzgün, düz mənasında 
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işlənməsini də qeyd etmişdir [7, s.64]. 

Antonim cütlərin fonem uyğunluğu əsasında formalaşması ehtimalı böyükdür. 

Fikrimizcə, yaranan sözün antonimi də onunla paralel olaraq yaradılır. Çünki bu 

zaman assosiativ olaraq, əks mənadakı predmet, əşya, hal və vəziyyət yada düşür. 

Nəticədə, antonim sözlərdə fonetik oxşarlıq özünü göstərir. Doğrudur, əks mənanın 

yaradılması bu və ya digər fonemin semantik mənasına görə müəyyənləşməlidir. 

Yəni antonim cütdəki sözlər arasındakı fərq onlarda sait və samit fərqliliyi 

yaratmalıdır. İç - çöl, iç - eşik, az - çox, aşağı - yuxarı, alt - üst və s. cütlərdə fonem 

fərqliliyi və quruluş yaxınlığı müşahidə olunur. Bu xüsusiyyətlər ilk baxışdan 

görünən, üzdə olan münasibətlərdir. Fonosemantik tədqiqat isə kifayət qədər çox 

cütlərdə uyğunluqların axtarılmasını tələb edir. Qeyd olunduğu kimi mənanın 

qütbləşməsi, əksliyi bəzi hallarda müəyyən münasibətlərə əsaslanır. Ata - ana, oğul - 

qız, qadın - kişi, bacı – qardaş tipli cütlər konversivlərdir və bunlar müəyyən 

münasibətə və fərqə görə tamamlama ilə bağlı əkslik, ziddiyyət yaradır. Belə 

ziddiyyət aparıcı deyil və sözlərin diametral əks sözlər kimi bir-birinə qarşı 

qoyulmasına əsas vermir. Antonimlikdəki müsbət və mənfi mənaya görə qütbləşmə 

ola bilər. Lakin ata - ana cütündəki sözlərin hər hansı birində neqativ məna axtarmaq 

olmaz. Buna baxmayaraq, fonosemantik təhlil bu tipli sözlərdə fonetik semantikanın 

aparıcı ola biləcəyini istisna etmir. Bu fikirlər sinonim sözlər haqqında da deyilə 

bilər. Lakin sinonim sıranın bütün vahidlərinin fonosemantik prinsiplərlə 

formalaşmasını iddia etmək olmaz.  

Fonetik məna və fonosemantika, leksik kateqoriyalardan sinonimlik və 

antonimlik dilçilikdə, xüsusilə də sistemli əlaqələr sahəsində son zamanlarda 

araşdırılmağa başlanılmış, hələ tam öyrənilməmişdir. Fonosemantika və leksik 

paradiqmatikanın əlaqəsi 1990-cü ildə E.A. Burskaya tərəfindən tədqiq edilmişdir. O, 

antonimiyanın fonosemantik aspektdən araşdırılmasına cəhd göstərmişdir. 

Araşdırmaların nəticəsində belə qənaətə gəlmişdir ki, antonimiyanın əsasında səs 

mənalılığının dayanması aydın tendensiyadır [85, s.13]. Bu tendensiyanın isbatı 

məqsədilə eksperiment əsasında tədqiqat aparmaq qərarına gəldik. Eksperimentin 

məqsədi antonim paradiqmasına daxil olan leksik vahidlərin semantik baxımdan 
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olduğu kimi, paradiqma daxilində fonosemantik yöndən də daxili əlaqə və bağlılığa 

malik olduğu fikrini əsaslandırmaqdan ibarət idi. Eksperiment zamanı psixoloji 

tədqiqatlarda geniş istifadə olunan və fərdi, eləcə də kütləvi təfəkkür tərzinin 

öyrənilməsi məqsədilə həyata keçirilən assosiativ metod əsas götürülmüşdür. 

Azərbaycan dilində leksik kateqoriyaların – xüsusilə antonimlərin və 

sinonimlərin fonosemantik baxımdan təhlili məqsədilə həyata keçirdiyimiz 

eksperimentdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 200 nəfər tələbəsi iştirak 

etmişdir. Eksperimentin hər bir  iştirakçısına sorğu blankı təqdim olunmuşdur. 

Blankda 216 cüt – qarşılıq təşkil edən antonim – 432 söz verilmiş, hər sözün  

qarşısında “müsbət” (+), “mənfi” (-) və ya “neytral” (0] işarə qoymaq üçün xana 

ayrılmışdır.  Danışıq səslərində olduğu kimi, hə hansı sözün də semantik-koqnitiv 

baxımdan ən azı “müsbət”, “mənfi” və “neytral” məzmun ifadə etdiyini 

müəyyənləşdirmək mümkündür. Sözlərin semantik-konnotativ baxımdan “+” və ya “-

” anlam daşımasını  əks etdirən kəmiyyət göstəriciləri fonosemantika ilə leksik 

paradiqmatika arasında əlaqəni müəyyən etmək imkanı verir. Eksperiment   

iştirakçılarından antonim qarşılığı təşkil edən hər bir sözün qarşısında sözün onlarda 

doğurduğu ilkin assosiasiyaya uyğun işarə qoymaları xahiş olunmuşdur. Alınan 

nəticələr cəm olunmaqla hər bir kateqoriya üzrə göstəricilər (“müsbət”, “mənfi” və ya 

“neytral”) riyazi statistik metodla hesablanmış, faiz göstəriciləri əsasında 

qarşılaşdırılmış və nəticədə antonim paradiqmasına daxil olan cütün konnotativ 

əlaməti arasındakı fərq müəyyən olunmuşdur. Anket vərəqələrinin təhlili göstərdi ki, 

antonim cütlüyün konnotativ mənasının doğurduğu assosiasiya arasında fərq 

göstəricisi 7-9% -dən yuxarıdırsa, bu tipli antonim cütlük üçün həm semantik, həm də 

fonosemantik məna ziddiyyətindən danışmaq mümkündür. 7%-dən aşağı göstərici 

antonim cütlər arasında yalnız semantik əlaqədən danışmağa əsas veir. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, semantik baxımdan antonimlik bir seçilmiş əlamətə görə fərqlənən iki 

leksik vahid arasında ziddiyyət münasibətinin ifadəsidir. Əslində eyni anlayışın 

müxtəlif tərəfləri və ya eyni baxışdan yanaşdıqda iki fərqli qütb nəzərdə 

tutulduğundan bu əksliyin kəsişdiyi vahid nöqtə də mövcuddur. Odur ki, semantik 

baxımdan ziddiyyətin ifadəsi o qədər də fərqli göstəicilər olmadan belə, mümkündür. 
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eksperiment zamanı istifadə olunan cədvəldən kiçik bir fraqment də bunu açıq şəkildə 

əks etdirir: 

Cədvəl 2.1.3 

№ Antonimlər Müsbət  Mənfi 
 

 
Neytral  

1. 
Açıq 83 

4% 
9 

5% 
8 

1% 
Gizli 79 14 7 

2. 
Ağ 76 

6 % 
18 

2% 
6 

4% 
Qara 70 20 10 

3. 
Alt 66 

3% 
23 

5% 
11 

2% 
Üst 69 18 13 

4. 
Asan 80 

4% 
11 

5% 
9 

1% 
çətin 76 16 8 

5. 
Boş 83 

2% 
11 

5% 
6 

3% 
Dolu 85 6 9 

6. 

Az 70 

11% 

8 

7% 

15 

4% 
Çox 81 

1

5 
11 

 

Əldə olunan nəticələrə əsaslanaq demək olar ki, dil işarəsi kimi səs daxili 

mənaya malikdir və bu məna konnotativ səciyyə daşıyır. Sözlər ümumi, yaxın və ya 

əks semantik əlamətlərinə əsasən müəyyən söz qruplarında birləşərək leksik 

paradiqmaları əmələ gətirir. Danışıq səsinin daxili məna çalarına malik olması fikri 

bu sözlərin yalnız semantik deyil, həm də fonosemantik məna əsasında qruplaşdığını 

söyləməyə əsas verir. Deməli, antonimlər yalnız leksik baxımdan yox, həm də 

fonosemantik məzmun baxımından əks mənalı sözlərdir. Eksperimentin nəticələrinin 

təhlili həm sinonimlərin, həm də antonimlərin bir çox hallarda mənaca assosiativ 

baxımdan orta hesabla 7-9% fərqə malik olduğunu göstərir. Bu fakt qeyd olunan 

sözlərin eyni paradiqmaya aid olmasının fonosemantik əsasa malik olduğunu 

təsdiqləyir. 

Beləliklə, əksmənalı sözlərin antonim paradiqmasında birləşməsində 

fonosemantikadakı qarşıdurma və əkslik,  yaxınmənalı sözlərin sinonim cərgədə 

birləşməsində fonosemantik yaxınlıq və ya eynilik başlıca əlamət kimi çıxış edir. 

Antonim sözlərin səs tərkibinin fonosemantik məna yükünü müəyyən etmək 

məqsədilə sözlərin səs tərkibini “müsbət”, “mənfi” və “neytral” konnotasiya 

baxımından təhlil etməyə çalışdıq. Bu zaman ayrı-ayrı səslərin malik olduğu 
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fonosemantik çalarla bağlı apardığımız eksperimentin nəticələrindən istifadə etdik 

(ayrı-ayrı səslərin malik olduğu fonosemantik çalarla bağlı eksperimentin nəticələri 

dissertasiyanın III fəslində verilmişdir – S.İ.). 

Cədvəl 2.1.4 

Gec - tez 
 Müsbət Mənfi Neytral 

g 55.5 39.4 5.1 

e 62.9 28.8 8.3 

c 60.1 33.6 6.3 

Nəticə %   

 59.5 33.9 6.5 

 Müsbət Mənfi Neytral 

t 60.2 33.5 6.3 

e 62.9 28.8 8.3 

z 59.5 34.7 5 

Nəticə %   

 60.86 32.3 6.5 

 

Göründüyü kimi, antonimlərin daxili mənasındakı fonosemantik məzmunun 

çəkisi, demək olar ki, eynidir – təxminən 1% təşkil edir. 

Antonim paradiqması - əks mənalı sözlərin birləşməsidir. Onların semantik 

qarşılaşmasında və diferensiasiyasında da ümumi cəhətlər var. Antonimlik 

münasibətlərinin əsasında yalnız leksik deyil, eyni zamanda fonosemantik ziddiyyət 

də dayanır.  

Fonosemantika və leksik paradiqma arasında sıx əlaqə mövcuddur. Bir çox 

antonim cütlüklərində leksik ziddiyyətlə yanaşı, fonosemantik ziddiyyət də vardır.  

Antonim paradiqmalarının fonosemantika ilə leksikanın qarşılıqlı əlaqəsi 

əsasında formalaşan üç qrup antonim “fonosemantik müstəvidə ziddiyyət təşkil edən 

antonimlər”; “fonosemantik müstəvidə zəif ziddiyyət təşkil edən antonimlər”; 

“fonosemantik müstəvidə ziddiyyət təşkil etməyən antonimlər” mövcuddur. Bu cəhət 

sinonimlərə də şamil olunur. Sinonimləribelə qruplaşdıra bilərik: “fonosemantik 

müstəvidə identiklik (yaxınmənalılıq, uyğunluq) ifadə edən sinonimlər”; 

“fonosemantik müstəvidə zəif identiklik ifadə edən sinonimlər”;  “fonosemantik 

müstəvidə identiklik ifadə etməyən sinonimlər”. 
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 Bütün antonim cütlüklərinin təhlilində belə bir metodikadan istifadə etmək 

olur. Antonim sözün hər bir səs konnotasiyasının xüsusiyyətləri təsvir edildikdən 

sonra mənfi və müsbət keyfiyyətləri hesablanır, antonim cütlüyündəki fərqliliklər 

təyin edilir. İlk öncə, antonim sözlərin müsbət, mənfi, neytral səsləri 

müəyyənləşdirilərək hesablanır. Bu hesablamaya görə, antonim cütlüyünü təşkil edən 

sözlərin mənfi, müsbət, neytral səsləri 7%-dən çoxdursa, deməli, əksmənalılıq 

fonosemantik müstəvidədir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, 

antonim cütlüklərin leksik və fonosemantik mənaları arasında qarşılıqlı əlaqə 

mövcuddur. Belə ki, antonim cütlüklərinin əksəriyyətində leksik əksmənalılıq 

fonosemantik müstəvidə təsdiqini tapır. Bir antonim sözün digər sözlə fonosemantik 

əksmənalılığı müsbət, mənfi, neytral əlamətlərin azalıb çoxalmasından asılı olaraq 

dəyişir. Tədqiqat göstərir ki, kontrar və kontradiktor antonimlərdə1 fonosemantik, 

leksik-semantik ziddiyyət daha sıx əlaqədədir. Bu onunla izah olunur ki, əksmənalılıq 

meydana gətirən anlayışlar keyfiyyət, kəmiyyət və digər cəhətlərlə fərqlənir. Bu 

fərqli cəhətlərin aşkara çıxarılmasına fonosemantika da kömək göstərir. Antonim 

cütlüklərinin çoxu yalnız leksik əksmənalılıq deyil, semantik əksmənalılıq da daşıyır. 

Kar k’, p, t və cingiltili b, q, d samitlərinin küt səslənməsi olduğuna görə onlarda 

nə şirinlik, nə də güc var və başqa samitlərə asanlıqla birləşmirlər. Bu samitlər ancaq 

küt və kar səslər kimi özlərini göstərir, eyni zamanda, küt hərəkətləri ifadə edən 

sözlərin yaranmasına xidmət edir. Bu samitlər tikilən şəhər və binaların səs-küyünü, 

atın ayaq səsini, eləcə də bəzi heyvanların qışqırığını xatırladır. Kar s, f, x, k, ç, ş və 

süzülən r samitlərinin cingiltiliyi, eyni zamanda, hədəfə yönümlü səslənməsi var, 

buna görə də yaxşı şeylərin, sürətli, güclü, böyük, möhtəşəm emosiyaların ifadə 

edilməsində bu səslər istifadə olunur. Cingiltili j, z və sonor r, l, m, n samitlərinin 

yumşaq səslənməsi var və ona görə də yumşaq əşya və hərəkətləri ifadə edən sözlərin 

tərkibində onlar daha çox işlənir. Lomonosovun göstərdiyi kimi, hər bir səsin öz 

enerjisi var, amma bu enerji rasional deyil, emosionaldır. Bundan əlavə, həmin 

səslərdə irrasionallıq əlamətləri mövcuddur. 

                                                             
1Kontrarantonimlər öz cərgəsində əşya, əlamət, proses və münasibətlərin əksliyini ifadə edən paradiqmanın “orta”, 

“neytral” çalarlı üzvünə yerverdiyi halda (sürətli - orta - yavaş),  kontraduktor antonimlərdə bir anlayışda nəzərdə 

tutulan digərində inkar olunur – birinin mövcudluğu digərini istisna edir: həyat-ölüm, müharibə-sülh, xeyir-şər...  
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Sovet filoloqu A.P. Juravlyovun fikrinə görə, “hər bir insanın danışığında 

istifadə etdiyi sözlərin tərkibində olan səslərin şüuraltında özünəməxsus mənası 

olur.” Ç.Osqudun “semantik diferensiallıq” nəzəriyyəsindən istifadə edən A.P. 

Juravlyov bu mənaları aşkara çıxarmaq üçün bir neçə araşdırma aparmışdır. O, hər 

sözün səciyyəvi  keyfiyyətini bir cədvəldə ümumiləşdirmiş, bunu fonosemantik 

şkalasında belə göstərmişdir [101]. 

хороший – плохой   (yaxşı-pis) 

радостный – печальный   (şən-qəmgin) 

легкий – тяжелый   (yüngül-ağır) 

простой – сложный   (sadə-mürəkkəb) 

светлый – темный   (açıq-tünd) 

холодный – горячий   (soyuq-isti) 

грубый – нежный   (kobud-incə) 

мужественный – женственный   (kişi-qadın) 

сильный – слабый   (güclü-zəif) 

большой – маленький   (böyük-kiçik) 

активный - пассивный   (aktiv-passiv) 

быстрый – медленный   (tez-yavaş) 

Sözün fonosemantik xarakteristikası onun səs tərkibi üzrə müsbət mənalı səslər,  

samitlərin yumşaqlığı və vurğusu nəzərə alınmaqla hesablanır. A.P.Juravlyovun 

ideyasına görə, keyfiyyətli fonosemantik şkalalar  səslərin insan psixologiyasına təsir 

etməsini aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Hər söz səslərdən ibarətdir, 

fonosemantikanın ümumi dəyərini ifadə etmək üçün şkaladakı bu sözlərdən istifadə 

etməklə səslərin hansı mənanı ifadə etməsini qiymətləndirmək lazım gəlir. Rus dili 

üçün fonosemantik şkaladakı bütün səslər qiymətləndirilmişdir. Həmin dildəki bütün 

səsli hərflərə xüsusiyyətlərinə görə verilən orta qiymətlər şkalalarda əksini tapır. Orta 

qiymət yalnız o şərtlə əhəmiyyət kəsb edir ki, bu səsə verilmiş xüsusiyyət hansısa bir 

hiss oyadır [101]. 

Azərbaycan dilindəki antonimlərə nəzər yetirdikdə aşağıdakı mənzərə ilə 

qarşılaşırıq. 
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“Z” səsində ümumiyyətlə sərtlik, soyuqluq, şiddət, “s” səsində isə kiçiltmə 

mənası mövcuddur. Məsələn: qızğın – soyuq, qəzəb – sevgi, zəngin – kasıb antonim 

cütlükləri buna misaldır. 

Azərbaycan dilində “a” foneminin “ə”foneminə keçməsi ilə düzələn antonim 

cütlükləri də çoxluq təşkil edir. Məsələn; dağ – dərə, axşam – səhər, alacaq – 

verəcək, asta – bərk, aşkar – xəlvət, avam – mədəni, bayat – təzə, bəd – şad, cəld – 

asta, çağ – xəstə, fayda – zərər, ər – arvad, farağat – sərbəst, gənc – yaşlı. 

Həm səs, həm də məna cəhətdən tam əkslik göstərən antonimlərdə də bu cəhəti 

görmək olur. Məsələn, qızğın – soyuq, zəngin – kasıb və s. Bu antonim cütlüklərdə 

olan sözlərdən birində işlənən cingiltili samit digər sözdə özünün kar qarşılığı ilə 

ifadə olunur. Bunun tam əksi də müşahidə edilir.  

Səslərin məna ifadə etməsi ilə bağlı bəzi antonim cütlükləri misal göstərmək 

olar ki, həmin antonimlərdə səsin mənası aydın nəzərə çarpır. Məsələn: o – bu, ora – 

bura, obyekt – subyekt, qocalıq  – uşaqlıq və s. Demək olar ki, eyni səs tərkibinə 

malik olan sözlər vasitəsilə yaranan cütlüklərdə “o”fonemi uzaq məsafəni, uzaq 

zamanı bildirdiyi halda, “u” fonemi yaxın məsafəni, yaxın gələcəyi əks etdirir. 

Nitqimizdə ən çox istifadə etdiyimiz ı və a saitləri də antonimlik yaradan 

cütlüklərdir. Nəsə düşünəndə ııı... Aaaa tapdım! Sanki unutduğumuzu, itirdiyimizi 

tapırıq.  

Beləliklə, aparılmış təhlil və araşdırma göstərir ki, Azərbaycan dilində antonim 

sözlərin fonosemantik səviyyədə təhlilə cəlb olunması əhəmiyyətlidir. Belə tədqiqat 

bir sıra sözlərin yaranma xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa, bəzi hallarda müasir dildə 

qalmamış arxetiplərin bərpa edilməsinə imkan verəcəkdir.  

 

2.2. Sinonimlərin fonosemantik xüsusiyyətləri 

 

Sinonimlər mənaca ya bir-birinin eyni, ya da  bir-birinə yaxın olan mənalarına 

görə bir birindən fərqlənən söz qrupudur. Sinonim sözlər eyni nitq hissəsinə aid olub, 

biri digərinin əvəzində işlənir. Ənənəvi dilçilikdə,başlıca olaraq leksikologiyada 

öyrənilən sinonimlik hazırda semasiologiyada müstəqil bölmə təşkil edir. “Dildə söz 
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və ifadənin mənası, mənanın dəyişməsi - mənanın genişlənməsi, daralması, sözün 

məcazi məna bildirməsi,çoxmənalılıq, omonimlik, antonimlik kimi semasioloji 

məsələlərin tədqiqi semasiologiya şöbəsinin mövzusunu təşkil edir” [54, s.209-210]. 

Sinonimiya problemini araşdırmış D.N.Şmelyov göstərir ki, ayrı -ayrı dilçilik 

mənbələrində sinonimlər məna yaxınlığı, məna eyniliyi, eləcə də eyni bir anlayışı 

bildirən sözlər kimi təyin edilmişdir. Sinonimləri müəyyən edən əlamət qarşılıqlı 

əvəzlənmə, yəni eyni bir mətn daxilində birinin digərini əvəz edə bilməsi götürülür 

[156, s.193-194]. 

Sinonim söz qrupuna semasioloji aspektdən münasibət bildirən L. Klaudiya 

qeyd edir ki, dil fonetik, qrammatik, leksik və s. yarımsistemlərin məcmusu şəklində 

mövcud olan bir sistemdir. Onun fikrinə görə, “sinonimlik mikrosistemi açıq və 

dinamik xüsusiyyətə malikdir” [161, s.3]. 

 A.A. Bragina sinonimliyi universal dil hadisəsi adlandıraraq, onun dilin demək 

olar ki, bütün səviyyələrini əhatə etdiyini göstərir. Bununla yanaşı, müəllif qeyd edir 

ki, “dil kateqoriyalarının forma və məzmunundan, onların əsas və əlavə 

mənalarından, sərbəst və ya frazeoloji söz birləşmələri olmalarından, bu və ya digər 

qrammatik bölməyə məxsusluğundan, işlədildikləri mətnlərin üslubi çalarlarından, 

məcazlaşmış mənada işlənmələrindən və s. şərtlərdən asılı olaraq sinonimlərin hər 

biri özünə xas, məxsusi xüsusiyyət qazana bilir” [84, s.4]. 

Sinonim sözlərin təyini zamanı müxtəlif meyarlara əsaslanırlar. Ən çox təsadüf 

edilən meyar fonetik qəlibin fərqliliyi, yaxın və ya eyni mənanı bildirməsi  sayılır.  

M. Hüseynzadə  “fonetik tərkibcə müxtəlif, məzmunca bir-birinə yaxın” [28, s. 

183], N.Məmmədov “şəkilcə müxtəlif olub, mənaca ya eyni və ya bir-birinə çox yaxın 

mənaları ifadə edən” [58, s.162], Ə.Dəmirçizadə “əsas mənasına görə mütləq və ya 

nisbi eyniyyət təşkil edən, lakin formasına və əlavə mənasına görə fərqlənən” [20, 

s.122-123], S.Cəfərov “eyni məfhumun müxtəlif fonetik tərkibə malik, çox yaxın və 

nisbətən fərqli məna bildirən” [17, s.28], A.M. Qurbanov “formaca müxtəlif, mənaca 

bir-birinə çox yaxın olan” sözləri [52, s.303], Z.Verdiyeva “ümumi ədəbi dildə 

müxtəlif cür səslənən, lakin mənaca eyni, yaxud da yaxın olan” [66, s.13], H.Həsənov 

“bir ümumi məna ilə əlaqədar olub, bir məfhumu müxtəlif cür adlandıran, leksik-
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semantik variantlarına görə eyniləşən, mənaca yaxın” [26, s.64] sözləri sinonim 

adlandırmışdır.   

Sinonimləri təyin edərkən əvəzləmə metodundan istifadə olunur. Bu metoda 

görə, iki söz bir cümlə daxilində cümlənin mənasını dəyişmədən biri digərini əvəz 

edirsə, onda onlar sinonimlər sayılır [159, s.26]. 

İ.V.Arnolda görə, “bir dildə eyni bir nitq hissəsinə mənsub olub, eyni, ya da 

təqribən oxşar mənaya malik olan, bəzi kontekslərdə qarşılıqlı əvəzlənə bilən, lakin 

morfem quruluşu, fonetik forması, məna çaları, konnotasiya, valentlik, üslubi 

xüsusiyyətlər və idiomatik istifadə baxımından fərqlənən iki və daha çox söz 

sinonimdir ” [75, s.194-195]. 

M.Rzazadə yazır : “Sinonimlər bir-birini qeyd və şərtsiz əvəz etmək üçün deyil, 

bir anlayışın müxtəlif məna incəliklərini vermək, ifadənin təsirini, bədii gözəlliyini 

artırmaq, fikri konkret, parlaq etmək və onu rəngarəng vasitələrlə ifadə etmək 

üçündür ” [63, s.41]. 

V.V. Vinoqradov da sinonim cərgəni yaradan sinonim sözlərin bir-birini əvəz 

etməsi kriteryasına qarşı çıxır. “Poetik əsərdə əsərin ümumi məzmununun tələbindən 

asılı olaraq hər bir söz elə işlədilməlidir ki, dildə onu əvəz edə biləcək başqa bir söz 

tapılmasın” [61,  s.183]. 

R.S.Ginzburqa görə, “müəyyən bir mətn daxilində bir-birinə sinonim ola bilən 

sözlər başqa, fərqli bir mətndə heç bir sinonimik əlamətinə malik olmaya bilər. Onun 

fikrinə görə, “sinonimlər səslənmə formasına görə fərqli, lakin denotat məna və ya 

mənaları etibarı ilə oxşar olan və ən azı bəzi mətnlərdə əvəzlənə bilən sözlərdir” 

[163, s.58]. 

M.Qasımova semasioloji söz qruplarında sinonimlərin təyini kriteriyaları 

haqqında müxtəlif qaynaqlardan topladığı fikirlər ətrafında ümumiləşmə apamaqla 

sinonimlərin təyini üçün aşağıdakı 5 əlaməti irəli sürür: “1) sinonim sözlər dildə 

müxtəlif fonetik formada, qəlibdə olurlar; 2) sinonim sözlər eyni bir məfhumu, ya 

eyni, ya da oxşar mənalar ilə ifadə edirlər; 3) hər hansı bir sinonim cərgəni yaradan 

sözlər müxtəlif incəliklərlə (məna çaları, üslubu, ekspressivlik dərəcəsi, strukturu və 

s. baxımdan) bir-birindən fərqlənirlər; 4) sinonim sözlər eyni bir nitq hissəsinə 
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məxsus olub, nitq prosesində eyni qrammatik funksiyada çıxış edirlər; 5) sinonim 

sözlər müəyyən kontekstlərdə biri-birini əvəz edə bilirlər, başqa sözlə desək, nisbi 

əvəzlənmə xüsusiyyətinə malikdirlər” [51, s.118-119]. 

Dildə sinonim sözlərin məcmusu sinonimik cərgə adlandırılır. Fikrimizcə, 

sinonim sözlərin məcmusu deyil, bir məna üzrə sinonim olan sözlər sinonim cərgə 

əmələ gətirir. Sinonim cərgə üzvləri məna ümumiliyinə əsasən qrup yaradır. Hər bir 

dildə müxtəlif sayda sinonim cərgələr ola bilər. Məsələn Azərbaycan dilində 

aşağıdakılar feillər əsasında formalaşan sinonim cərgələrdir: Qaçmaq – yüyürmək, 

sevmək – istəmək, alışmaq – yanmaq, dağıtmaq – sökmək, açmaq – qurmaq, 

güvənmək – qürrələnmək, yatmaq – yuxulamaq, yanmaq – işıqlanmaq, çağırmaq – 

səsləmək, baxmaq – seyr etmək, unutmaq – yadından çıxmaq, eşitmək – qulaq asmaq, 

qəmlənmək – kədərlənmək, qanadlanmaq – pərvazlanmaq, parçalamaq – para-para 

eləmək, kədərlənmək – qəmlənmək və s.  

 Sinonimlərə aid olan başqa xüsusiyyətlərdən biri də sinonimik cərgə üzvlərinin 

hamısının eyni bir nitq hissəsinə aid olmasıdır. Sinonim sözlərə nitq hissələrindən ən 

çox isim, sifət, feil və zərflərdə təsadüf edilir. Sinonimlərin nitq hissələrinə görə 

qruplarına aid aşağıda nümunələr verilmişdir: 1. İsim: arzu – istək – kam, aqibət – 

son – axır, səadət – xoşbəxtlik, meh–yel– külək, xəstəlik – azar, yavanlıq – ağartı, 

rəftar – xasiyyət, danlaq – giley və s.; 2. Sifət: gödək – alçaq, dəli – ağılsız – axmaq – 

gic, qoca – yaşlı, zərif – incə, gözəl – qəşəng – göyçək, qalın – sıx, səmimi – 

mehriban, bərk – möhkəm və s.; 3. Feil: almaq – götürmək, öyrənmək – alışmaq, 

tullamaq – atmaq, tullanmaq– atılmaq, bağlamaq – qıfıllamaq, nəql etmək – 

danışmaq – söyləmək, duymaq –hiss etmək, hərlənmək – fırlanmaq – dolanmaq və s.; 

4. Zərf: tez-tez – sürətlə, ahəstə - yavaş-yavaş, pəsdən – alçaqdan, səhər–sabah, 

cəbrən – zorla, təzəcə - yenicə və s.; 5. Say: çox – xeyli, bir gün – bir vaxt, bir az – 

bir qədər və s.; 6. Əvəzlik: bəri – bura, biri – birisi, biri – kim isə, heç nə - heç şey, 

heç kim –heç kəs və s.; 7. Qoşma: ayrı – başqa – qeyri – savayı, qabaq - əvvəl, tək – 

kimi, tərəf– sarı– doğru və s.; 8. Bağlayıcı: amma – ancaq – lakin – fəqət, və ya – 

yaxud – yainki və s.; 9. Ədat: qətiyyən – heç də - əsla, ki – da - də və s.; 10. Modal 

söz: əlbəttə - şübhəsiz – yəqin – yəqin ki, məncə - fikrimcə, heyf–heyf ki – təəssüf ki və 
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s.; 11. Nida: aman – ox, əfsus – heyf və s. 

Dilçilikdə “sinonim” və “sinonimlik” haqqında müxtəlif fikirlər olduğu kimi, 

sinonimlərin üslubi funksiyalarına münasibətdə də oxşar və fərqli mövqelər müşahidə 

edilir. Eyni və ya yaxınmənaya malik ikivə daha artıqvahid sinonimlik təşkil edir. 

Sinonimlər tam üst-üstə düşən, eyni adekvat mənanı ifadə edən vahidlər kimi qəbul 

oluna da bilər, olunmaya da bilər. Sinonimlərin izahında ən çox mübahisə doğuran bu 

cəhət sinonimlərin məna və ya mənanın müəyyən hissəsi olan  konteksdən asılı olub, 

üslubla sıx bağlılığı məsələsidir. Sinonimlik sözlərin mənaları əsasında 

müəyyənləşdirilir. Lüğət səviyyəsində bu, mənaca yaxın sözlər əsasında aparılır və 

konteksdə işlənmə bir qədər arxa plana keçir. 

Bədii əsərdə sinonimlərin işlənməsində müəyyən ardıcıllıq gözlənilir. Cümlə və 

ya kontekst üçün daha vacib sözlər əvvəl işlənilir. C. Layonz yazır: “leksik vahidlərin 

istənilən çoxluğunu məna yaxınlarına və fərqinə görə düzmək mümkündür. Məsələn, 

a və b mənaca eynidir (ciddi sinonimlik), a və c mənaca az yaxındır (sərbəst 

sinonimlik), a və d mənaca çox az yaxındır və s.” [112, s.471]. 

Sinonim sözlərin seçilməsi müəyyən çətinlik törədir. Çətinlik sinonim cərgəyə 

girən bütün sözlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Sinonim cərgə çox zaman söz 

ətrafında formlaşdırılır. Bu sözə sinonim cərgənin ümumi mənalı sözü və ya dayaq 

söz də deyilir. 

Dilçilikdə dominantlıq məsələsinə münasibət müxtəlifdir. Sözlərin sinonim 

cərgəsində dayaq sözün olması haqqında fikir söyləyənlər olduğu kimi, bununla 

razılaşmayanlar da vardır. Ümumiyyətlə, sözlərin sinonim sırasında dominantlığın, 

dominant sözün təyini də mürəkkəb məsələdir.  

Fikrimizcə, dominantlıq nisbi xarakter daşıyır. Dilin lüğət tərkibi zaman 

keçdikcə dəyişdiyi üçün sinonim cərgənin də elementləri dəyişməyə məruz qalır. Bu 

baxımdan, sinonim cərgələrin sırası sabit deyildir. Tarixin müəyyən bir dönəmində 

sinonimik cərgədə dominant-aparıcı olan söz müəyyən bir vaxtdan sonra sinonim 

sıranı tərk edir və dominantlıq funksiyasını digər leksik vahid daşıyır. Məsələn: Yazı 

– çöl – bayır–yaban sinonimik cərgəsində yazı sözü dominantlıq funksiyasını itirib, 

lakin bədii əsərlərin dilində az da olsa rast gəlinir.  
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“Sinonim sözlər ümumi məna bildirsə də, eyni anlayışın müxtəlif tərəflərini 

adlandırır, bu və ya digər cəhətini təyin edir, onu müxtəlif məhfumlara  bağlayır və 

beləliklə də ayrı-ayrı xüsusiyyətlərini aydınlaşdırır” [135, s.62]. 

Sinonim sözlərə məxsus olan xüsusiyyətlər bir daha sübut edir ki, sinonimlər 

tam mənada bir-birinin əvəzinə işlənə bilən sözlər deyildir. Əksinə, sinonim cərgəyə 

daxil olan hər bir sinonim sözün məna çaları və üslubi  rənginə görə nitqdə istifadə 

məqamı vardır. Özü də heç bir sinonim məqsədsiz o biri sinonimin yerinə işlənmir: 

“Hər bir sinonim nitqin ifadəsinə bu və ya digər dərəcədə yeni məna çalarlığı 

gətirir” [57, s.5]. 

Şarl Balli yazır: “İki nitq faktı heç bir zaman mütləq şəkildə sinonim ola bilməz” 

[80, s.133], “Eyni anlayış bildirən sinonimlər anlayışa müxtəlif tərəfdən qiymət 

verir” [147, s.85]. 

Ə.Dəmirçizadə yazır: “Müasir Azərbaycan dili sinonimlərlə zəngin olan 

dillərdən biridir və onun lüğət tərkibindəki müxtəlif növ sinonim sözlər birdən-birə 

törəmədiyi kimi, bir mənbədən də deyildir. Bu sinonimlər Azərbaycan dili lüğət tər-

kibindəki müxtəlif səbəblərlə və xüsusən də üslubi ehtiyaclarla əlaqədar olaraq 

cürbəcür yollarla və ayrı-ayrı mənbələrdən əsrlər boyu toplanmış sözlərdir” [20, 

s.123]. 

Dilçilik ədəbiyyatında sinonimlərin əsasən iki növü fərləndirilir: 1) ideoqrafik, 

yaxud semantik sinonimlər; 2) üslubi, yaxud emosional-ekspressiv sinonimlər. 

Məsələn, ev – daxma - koma sinonim sözlər bir ümumi anlayışı müxtəlif məna çaları 

ilə ifadə edir. Üslubi sinonimlər ideoqrafik sinonimlərdən dilin bu və ya digər mənbə-

yi, yaxud üslubu ilə, eyni funksional-üslubi rəngi ilə fərqlənir. 

Sinonim məfhumu, əşyanı, hadisəni, hərəkəti, əlaməti digər sözlərdən fərqlən-

dirən müstəqil məna çalarını ifadə edə bilmək, üzə çıxarmaq üçün işlənir. Eyni hadi-

səni, əlaməti hərəkəti bildirsə də, sinonimlər bir-birindən məna çalarına görə fərq-

lənir. Sinonim cərgələrin zənginliyi lüğət tərkibinin genişlənməsi ilə əlaqədardır. Bir 

məfhum bir sözlə yox,  formaca müxtəlif sözlərlə ifadə oluna bilər. 

Sinonimlərin cüt şəkildə işlənməsi aşağıdakı formalarda təzahür olunur: 1) sino-

nimlər qoşa işlənib bir söz yaradır; 2) sinonimlər yanaşı işlənir; 3) sinonimlər ardıcıl 
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şəkildə bir-birini əvəz edərək işlənir. 

Fonosemantikanın formalaşması aydın surətdə göstərir ki, dildə olan səslərin 

demək olar ki, hamısı bu və ya digər məna çalarlığına malikdir; məs. [y] səsi 

uğultu,gurultu, qurultu və buna bənzər hadisələrin səs rəngini vermək üçün; [ş] səsi 

atışmaq, çapışmaq kimi əməliyyatın və ya şırıltı, xışıltı kimi hadisələrin, yaxud 

şaqraqlıq, şənlik kimi psixi-ictimai halların səs rəngini vermək üçün, [s] səsi sakitlik, 

süstlük kimi hadisələrin səs rəngini vermək üçün əlverişli səslər hesab olunur. Buna 

görə də dildə mövcud səslərin belə şərti – nisbi məna rənglərinə səslərin məna 

çalarlığı deyilir.  

“Səslərin məna çalarlığından məqsədəuyğun istifadə üsul və növlərindən biri 

lazımi məna çalarlığı olan səslər cərgəsinin quraşdırılmasından ibarətdir. Səs 

cərgəsini düzətlmək üçün isə ifadənin, ibarənin məhz tərkibində məqsədəmüvafiq 

məna çalarlı səs olan sözlərdən qurulması vacibdir” [23, s.82]. 

Sinonimlər cərgəsindən bu və ya digərinin müəyyən ifadə, yaxud cümlə üçün 

daha əlverişli hesab edilməsində həmin sözün ona sinonim olan sözlərdən təkcə 

mənaca deyil, mənadan asılı olaraq, sözün tərkibindəki səslər baxımından da 

məqsədəuyğunluğu və yeganəliyi nəzərə alınır. Məs.: O öz-özünə söylənirdi 

mənasında işlədilən o öz-özünə mırtıldayırdı cümləsindəki söylənirdi – mırtıldayırdı 

sinonim cütlüyündə sözün tərkibində incə saitlərin ahəngi qorunmaqla mənanı təhqir 

çalarlığı olmadan ifadə etmək olar.  

Məlumdur ki, qrammatik formalarla onların ifadə etdiyi mənalar arasında sıx və 

çoxtərəfli əlaqə vardır. Bəzən fonetik tərkib baxımından eyni olan bir forma tamamilə 

müxtəlif mənalar ifadə etdiyi kimi, müxtəlif fonetik və leksik-qrammatik tərkiblər də 

eyni anlayışı fərqli çalarlıqlarla ifadə edən formaları və ya müxtəlif fonetik tərkiblər 

tamamilə əks mənaları bildirən məfhumları ifadə edə bilər. 

Bu məsələni dərindən tədqiq etmiş görkəmli rus dilçisi, akademik B.V. 

Qornunqun hələ 1964-cü ildə aprelin 10-da keçirilmiş “Sinonimiyanın nəzəri 

məsələləri” simpoziumunda etdiyi çıxışında qeyd olunurdu ki, insan Sokratın 

müəllimi olmuş Prodikin dövründən başlayaraq artıq 24-cü yüzildir ki, leksikanın 

sinonimiya məsələsi ilə məşğuldur. Akademik B.V.Qornunqun adı çəkilən 
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konfransda toxunduğu iki əsas ciddi məsələdən birincisi sinonimiyanın sırf leksik və 

ya sırf semantik problem olduğunu əsaslandırmağa çalışan dilçilərin əleyhinə çıxaraq 

sözü gedən məsələnin nə sırf leksik, nə də sırf semantik məsələ deyil, onun leksik-

semantik məsələ olduğunu söyləməsi və sinonimləri bir-birinin arasında semantik 

əlaqə olan söz qrupu adlandırması olmuşdur. O, həmçinin göstərmişdir ki, şərti 

olaraq, x, y, z hərfləri ilə işarə olunan sinonimlər cərgəsində x→←y və y→←z 

uyğunluğu mümkündür, lakin x→←z vəziyyəti isə heç vaxt mümkün ola bilməz [85, 

s.95]. 

Sinonimik paradiqma ilk öncə yaxın və oxşar mənalı sözlərin toplusudur. 

Sinonimlərə xas olan semantik əlamət – mənanın adekvatlığıdır. Buna görə də 

sinonimliyin fonosemantika ilə bağlılığını tapmaq üçün yalnız leksik deyil, eyni 

zamanda fonetik yaxın mənalılıq, oxşarlıq prinsipi əsas götürülür.  

Bütün sinonim cütlüklərinin tədqiqində sinonim sözün hər bir səs 

konnotasiyasının xüsusiyyətləri təsvir edildikdən sonra müsbət və mənfi keyfiyyətləri 

hesablanır, sinonim cərgəsindəki fərqliliklər təyin edilir. Fərqlilik dominantlıq təşkil 

edən sinonim cərgənin müqayisəsi ilə təyin olunur. Belə ki, dominant sinonim cərgə 

“hesab nöqtəsi” sayılır.  

Sinonim cəgəyə aid olan sözlərdə mənanın fonosemantik yükünü müəyyən 

etmək məqsədi ilə apardığımız eksperimentdə 150 nəfər tələbə iştirak etmişdir. 

Eksperimentin hər bir  iştirakçısına sorğu blankı təqdim olunmuşdur. Blankda 216 cüt 

– qarşılıq təşkil edən sinonim – 432 söz verilmiş, hər sözün  qarşısında “müsbət” (+), 

“mənfi” (-) və ya “neytral” (0) işarə qoymaq üçün xana ayrılmışdır.  Aparılan 

tədqiqatlar bütünlükdə sinonim cütlüklərinə daxil olan sinonimlərin semantik mənası 

ilə fonosemantikası arasında əlaqə mövcud olduğunu göstərir. 

Danışıq səsinin daxili məna çalarına malik olması fikri bu sözlərin yalnız 

semantik deyil, həm də fonosemantik məna əsasında qruplaşdığını söyləməyə əsas 

verir. Deməli, sinonim cərgəni yaradan vahidlər yalnız leksik baxımdan yox, həm də 

fonosemantik məzmun baxımından yaxın sözlərdir. Eksperimentin nəticələrinin 

təhlili əksər sinonim cütlüklərin fonosemantik tərkibinin orta hesabla 7-9% fərqə 

malik olduğunu göstərir. Bu fakt qeyd olunan sözlərin eyni paradiqmaya aid 
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olmasının fonosemantik əsasa malik olduğunu təsdiqləyir. Beləliklə, yaxınmənalı 

sözlərin sinonim cərgədə birləşməsində fonosemantik yaxınlıq və ya eynilik başlıca 

əlamət kimi çıxış edir. 

Cədvəl 2.2.5 

№ Sinonimlər Müsbət  Mənfi  Neytral  

1. Gözəl 23 12% 0 0% 0 11% 

Qəşəng 11 0 11 

2. Ağıl 16 4 % 0 0% 4 2% 

Zəka 20 0 6 

3. Arıq 16 14% 2 9% 4 7% 

Cılız 2 11 11 

4. Arzu 16 1% 0 0% 4 1% 

Dilək 15 0 5 

5. Xırda 4 3% 2 1% 13 3% 

Kiçik 7 3 16 

6. Aid 11 7% 0 4% 12 1% 

Mənsub 4 4 11 

 

Sait və samit səslərin konnotativ semantikası ilə bağlı apardığımız 

eksperimentin nəticələrini əsas götürərək sinonimlərin ümumi psixoloji-konnotativ 

təəssüratdan əlavə, leksemin tərkibində işlənən səslərin “+”, “-” və “neytral” çalara 

malik olmasını əks etdirən kəmiyyət göstəricilərini nəzərdən keçirmək qərarına 

gəldik: 

Cədvəl 2.2.6 

Gözəl//qəşəng 

 Müsbət Mənfi neytral 

G 55.5 39.4 5.1 

Ö 61 32.9 6.1 

Z 59.5 34.7 5 

ə 60.6 31.4 8 

L 63.2 30.3 6.5 

Nəticə %   

 59.96 33.74 6.14 

Qəşəng 

 Müsbət Mənfi neytral 

Q 57.2 36.9 5.9 

ə 60.6 31.4 8 

Ş 59.2 36.7 4.1 

ə 60.6 31.4 8 

N 62.1 28.8 9.1 

G 55.5 39.4 5.1 

Nəticə %   

 59.2 34.1 6.7 
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Göründüyü kimi, sinonimlərin daxili mənasındakı fonosemantik məzmunun 

çəkisi demək olar ki, eynidir və təxminən 1% təşkil edir. 

Bütün deyilənlərin nəticəsi olaraq onu qeyd edək ki, fonosemantika dilçiliyin 

inkişaf etməkdə olan sahələrindəndir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar, səsin məna 

daşımaması fikrini tamamilə təkzib etdi. Səs işarə və mənadan ibarətdir. Onun mənası 

konnotativ xüsusiyyət daşıyır. Səs ahəngi, çalarları fonetik mənanın əsas semantik-

konnotativ əlamətidir. Sözlərin leksik mənasının analizi bu əlaməti üç qrupa 

ayırmağa imkan vermişdir: müsbət, mənfi və neytral. Belə ki, müsbət, mənfi və 

neytral semantik-konnotativ əlamətlərin kəmiyyət fərqi fonosemantik və leksik 

paradiqmanın qarşılıqlı əlaqəsini təyin etməkdə əsas amildir. 

 

2.3. Omonim sözlərin fonosemantik xüsusiyyətləri 

 

 Omonim deyilişi və yazılışı bir olan, lakin leksik mənalarına görə tamamilə 

bir-birindən fərqlənənsözlərə deyilir. Məs: “bağ” sözü iki mənada işlənir: “meyvə və 

tərəvəzlər əkilmiş sahə” və “bir əşyanı və ya ayaqqabını bağlamaq  üçün ip” 

mənasında.  

Omonim və paronim anlayışları bir-birinə çox bənzəyir. Paronim bir hərf fərqinə 

görə fərqlənən sözlərə deyilir. Əgər sözün mənaları arasında heç bir bağlılıq 

yoxdursa, deməli, bunlar ayrı-ayrı leksik vahidlərdir, yəni omonimlərdir. Məsələn: 

ləpə–su dalğası, ləpə-qoz ləpəsi. 

  Mehriban (şəxs adı) – mehriban, çiçək – Çiçək (şəxs adı), yaqut – Yaqut (şəxs 

adı) kimi tərəflərindən biri xüsusi isim olan sözlər omonimlik yaratmır. Belə ki, bu 

vaxt məna–məfhum fərqi meydana çıxmır, anlayış dəyişmir. Bundan başqa, nərə, 

əyan, bəzən tipli sözlər də omonim sayılmır. Çünki nərə (qışqırtı), əyan (dövlət 

məmuru), bəzən (hərdən) sözlərində birinci hecadakı sait uzun tələffüz olunur. Eyni 

cür yazılan nərə (balıq növü), əyan (aşkar), bəzən (bəzənmək) sözlərində isə heç bir 

sait uzanmır. Omonimin tərifindən çıxış edərək, bu sözlərin yazılışı eyni olsa da, 

tələffüzünün fərqli olması onların omonim olmadığını söyləməyə əsas verir.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Paronim
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Dilimizdəki bəzi sözlər həm çoxmənalılıq, həm də omonimlik keyfiyyətinə 

malikdir. Məsələn: kök sözü insanın kökü, ağacın kökü, sözün kökü birləşmələrində 

çoxmənalıdır. Kök oğlan və şirəli kök birləşmələrindəki kök sözü isə omonimdir. 

Boğaz, yar, qaş, qol, yol, dolu, düz, dil, yay, üz, tut, bel sözləri də həm çoxmənalılıq, 

həm də omonimlik keyfiyyətinə malikdir.   

 Fonetik omonimlər (omofonlar) eyni cür tələffüz olunsa da, fərqli yazılışa 

malik olur. Omofon - səslənməsinə görə eyni olan, lakin yazılışına görə fərqlənən 

sözlərdir. Onlar yalnız səslənməsinə görə omonim adlanır. Məsələn: budaq-bu dağ və 

s. 

 Fonetik omonimlər yalnız səslənməsinə görə bənzərlik təşkil edir. “... sözlərin 

çox yüzilliklər öncəki həyatında omonimlərə geniş şəkildə rast gəlirik. Görünür, lap 

əvvəllər bir söz-forma müxtəlif mənada işlənmiş, bunlardakı məna fərqi deyimlə, 

tələffüzlə fərqlənmişdir. Sonralar deyim fərqi ilə məna ayrılmalarının hər biri başqa-

başqa şəkillənərək (məzmuna uyğun forma) ayrı-ayrı anlayışları bildirən müstəqil söz 

kimi yaşamışdır. Hər məna şaxəsi, hər məna çaları forma fərqinin əmələ gəlməsinə 

səbəb olmuş və dilin səs qanunları da bu formanı möhkəmlətmişdir” [22, s.26]. Bu 

sözlər həm məna cəhətdən, həm də yazılış forması etibarilə fərqli olur. Fonetik 

omonimlər fonosemantik müstəvidə də müxtəlif səciyyə daşıyır.  

 Fonetik omonimlər dili zənginləşdirir, dili maraqlı edən xüsusiyyətləri özündə 

cəmləşdirir. Burada söz ya bir hərflə, ya şəkilçi ilə, ya da yazı qaydasına görə 

omonimlik yaradır. Bu da öz növbəsində fonetik omonimlik yaradan səslərin ayrı-

ayrılıqda tədqiq edilməsinə rəvac verir. Çünki omonimliyi yaradan sözlər ayrı-ayrı 

nitq hissələrinə aid olsalar da, əsasən (99%-i) eyni səslərdən ibarət olur. Bu qədər 

bənzərlik təşkil edən sözlərin məna fərqinə görə nə qədər dəyişik assosasiyalar 

yaratmasını öyrənmək son dərəcə maraq doğurur. Bunu öyrənmək birinci psixoloji 

nöqteyi nəzərdən, sonra isə marketalogiyada ad seçərkən çox əhəmiyyətlidir. Çünki 

fonetik omonimlərin fonosemantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi-insanda omofonları 

təşkil edən sözlərə qarşı hansı assosasiyaların yaranması həmin sözün hər hansı 

məhsula, obyektə verilməsini elmi şəkildə şərtləndirir. Vətəndaş seçdiyi adın insan 

təxəyülündə hansı şəkildə canlandığını, necə emosiyaların yarandığını məhz sözün 
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fonosemantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində anlayır və buna görə də 

müvafiq seçimlər edir.  

 Dilimizdə omofonların sayı çox deyildir. Onlar əsasən yazı prosesində, yaxud 

da müvafiq şəkilçilər vasitəsilə yaranır. Aparılan təcrübələr həmin sözlərin nəinki 

semantik, leksik, həm də fonosemantik səviyyədə fərqli olduğunu əyani şəkildə sübut 

edir. 

Morfoloji omonimlər (omoform) - sözlərin müxtəlif qrammatik şəkilləri ilə 

uyğunlaşmasına deyilir. Bu sözlərdə omonimlik leksik şəkilçilərlə yaranır, ona görə 

də morfoloji omonim adlanır. Qrammatik şəkilçilərin köməyi ilə aralarında bu cür 

oxşarlıq yaradan sözlər omoform adlanır. 

 Morfoloji omonimlər “omoformlar və omoqraflar yazılışı və forması eyni olan 

müxtəlif vurğulu sözlərdir” [33]. Məsələn: süzmə-süzmə, gəlin-gəlin. 

Aşağıdakı bayatıda və digər misallarda da morfoloji omonimlərə rast gəlirik: 

Gün getdi yatan yerə, 

Ay getdi batan yerə 

Sinəmi nişan qoydum 

Yar oxun atan yerə  (Bayatı) 

 

Atan yaxşı adamdır. 

 

Göründüyü kimi, yuxarıda “atan”sözündəki səslər tamamilə eyni, lakin mənaca 

və fonosemantik anlamına görə tamamilə fərqlidir. 

 

Aşıq başına bağlar, 

Zülfün başına bağlar 

Bülbül öldü, gül soldu, 

Qaldı başına bağlar. 

Burda da morfoloji omonim nümunəsini nəzərdən keçirək. “Bağlar” sözü səs 

tərkibinə görə eyniyyət təşkil etsə də, tam fərqli mənanı ifadə edir. 

Ağ alma, şirin alma, 
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Yeməyə şirin alma, 

Qoy yarın çirkin olsun, 

Bədəsil gözəl alma. 

 

Yuxarıdakı nümunələrdə də “alma” və sair bu tipli sözlər morfoloji cəhətdən 

omonimləşib, səs tərkibi eynidir, lakin, əlbəttə ki, fonosemantik məna çox 

müxtəlifdir. Bis morfoloji omonimlərə çoxlu misallar göstərə bilərik. Misal üçün 

qovurma, çəkmə, gəlir, gəlin, tikmə, gəlmə, dolma, vurma, yazar, dondurma, deyişmə, 

bağlar, dağlar, ağlar, çağlar və s. sözlərdə müxtəlif fonosemantik xüsusiyyətləri olan 

morfoloji omonimlik müşahidə olunur. 

 Dilimizdə elə sözlərə də rast gəlinir ki, həmin sözlər həm çoxmənalı, həm də 

omonim ola bilir. Məs: boğaz, yar, say, al, at, inci, quru, ağrı, kök, dil, tut, bel, yay, 

qaş, qol, yol, düz , dolu və s. 

 Belə sözlərin çoxmənalılığından danışarkən mütləq konkret bir nitq hissəsindən 

bəhs olunmalıdır. Məs: tut feilinin, kök sifətinin çoxmənalılığından. Omonimlərdə isə 

söz bütöv şəkildə götürülür, sözün mövcud fərqli mənaları məhz sonradan, zərurət 

yarandıqda, nitq hissələrinə mənsubluğu cəhətdən fərqləndirilir. 

Deyilişi və yazılışı eyni olan, leksik mənaca isə tamamilə fərqlənən sözlərə 

omonimlər deyilir. Aşağıdakı sözlər daha çox omonim olurlar: ağıl, dəf, cır, zindan, 

yara, tala, dava, aşıq, qaz, qır, don, balaq, qurd, boylu, boğaz, qol, lil, dolu, ay, küt, 

yel, dil, bel, çən, şiş, üz, tut, qat, qurum, ləpə, ox, ov, çay. 

 Dilimizdə elə omonimlər var ki, onun leksik mənaları bir-biri ilə antonimlik 

təşkil edir: yaman (bir mənası pis – yaman adamdır, digər mənası yaxşı-yaman qızdır 

ha) 

 Omoqraf  – yazılışına görə eyni olan, lakin səslənməsinə görə fərqlənən 

sözlərdir. Omoqraflar – yalnız yazılışı eyni, səslənməsi müxtəlif olan leksik 

vahidlərin qarşılaşdırılması ilə yaranır. 

 

Qoltuğunda bağlama, 

Mən gedirəm ağlama. 
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Gedirəm yenə gəlləm 

Yadlara bel bağlama. 

 

Göründüyü kimi, burada iki dəfə bağlama sözündən istifadə edilib. Amma 

birinci bənddə söz isimdir, sonuncu bənddə isə feilin əmr şəklinin inkar formasıdır. 

Bu sözlərdə vurğu da fərqlidir. 

 

Sürüdən ayırıb əlli qoyun, 

Dedi ki, bunları yol üstə qoyun  (S.Ə.Şirvani) 

 

Omonimlər bir-biri ilə mənaca heç bir əlaqəsi olmayan sözlərdən ibarət olur. 

Məsələn: 

Bağ – meyvə ağacları əkilmiş sahə. 

Bağ –  bir şeyi bağlamaq üçün ip 

Şam – yandırmaq üçün cisim 

Şam – ağac adı 

Şam – axşam yeməyi 

Fokus – linzanın fokusu 

Fokus – sirkdə göstərilən nömrə 

Bu nümunələrdəki bağ, şam və fokus sözlərinin deyilişi və yazılışı eyni olsa da, 

onlar ayrı-ayrı anlayışları bildirir. Deməli, həmin sözlər omonimlərdir. 

Omonimliyi təşkil edən sözlər həm eyni bir nitq hissəsinə, həm də ayrı-ayrı nitq 

hissələrinə aid ola bilər. Aşağıdakı omonimlər də eyni bir nitq hissəsinə (ismə) aiddir: 

 

Bağ (isim )– Meyvə ağacları əkilmiş yer [13, s.61]. 

Bağ (isim) – Bir əşyanı bağlamaq üçün ip [13, s.61]. 

Bağ (isim) – Ayaqqabının bağı [13, s.61]. 

Bağ (isim) – birlik, genetik və ya sonradan qazanılmış əlaqələr [13, s.61]. 

Dilimizdə sifət kimi işlənən omonimlərdə vardır. Məsələn: 

Yaşlı (sifət) – Xeyli yaşı olan, yaşa dolmuş (adam) [13, s.162]. 
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Yaşlı (sifət) –Sulu, nəmli, gözü sulu [13, s.162]. 

Qalın (sifət) – yoğun taxta [13, s.112]. 

Qalın (sifət) – sıx meşə [13, s.112]. 

Dilimizdə feil kimi işlənən omonimlər də vardır. Məsələn: 

Dəymək – Toxunmaq [13, s.86]. 

Dəymək  – Yetişmək [13, s.86]. 

Alışmaq – öyrənmək, adət etmək: Uşaq yeni mühitə alışdı [13, s.54]. 

Alışmaq – yanmaq: Quru odun tez alışdı [13, s.54]. 

Dilimizdə ayrı-ayrı nitq hissələrinə aid sözlərdən təşkil olunan omonimlər daha 

çoxdur. Bu cür omonimlərə aid bir neçə nümunə: 

İsim və sifət kimi işlənən omonimlər: 

Yaş – insan ömrünün müəyyən dövrü [13, s.161]. 

Yaş – nəm, islanmış: Yaş odun yanmadı [13, s.161]. 

Kök – tərəvəz: Kök dadlı idi [13, s.107]. 

Kök – yoğun, dolu, şişman: Kök adamdan xoşum gəlir [13, s.107]. 

Mürəkkəb – yazı üçün maye: Qələmin mürəkkəbi qurtardı [13, s.128]. 

Mürəkkəb – çətin: Imtahana çətin suallar düşmüşdü [13, s.128]. 

Omonimlər quruluşca düzəltmə də olur. Məsələn: oynaq (bədəndə sümük) ismi 

ilə oynaq hava birləşməsindəki oynaq sifəti düzəltmə omonimlərdir. Buruq (neft 

buruğu) ismi ilə buruq sifəti (buruq saç) və ya iki müxtəlif mənada işlənən vergi ismi 

(gəlir üçün dövlətə ödənilən məbləğ və istedad mənalarında) düzəltmə omonimlərdir. 

Yazılışları eyni olan, lakin vurğunun yerinə görə fərqlənən sözlər də omonim 

deyil. Məsələn: alma (isim) – alma (feil), əkin (isim) – əkin (feil), dondurma (isim) – 

dondurma (feil), dimdik (isim) – dimdik (sifət) və s. Bu cür sözlərin yazılışı eyni olsa 

da, tələffüzü bir-birindən fərqlənir. Belə sözlər omoqraf adlanır. 

Tələffüzü və yazılışı eyni, lakin kökləri (və ya başlanğıc formaları) fərqli olan 

sözlər də omonim deyil. Məsələn: “əsgər çoxlu yara almışdı” və “Sözümü yara 

çatdır” cümlələrindəki “yara” sözləri köklərinə görə fərqlənir. Birinci cümlədəki 

“yara” sözü başlanğıc formadadır. İkinci cümlədəki “yara” sözünün kökü isə “yar” 

ismidir (“a” qrammatik şəkilçidir). 
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2.4. Tabu və loru sözlərin fonosemantik xüsusiyyətləri 

 

“Tabu - cəmiyyətdə qəbul edilmiş, müəyyən qismi məsuliyyət doğuran və 

cəmiyyətin üzvünün hansısa bir hərəkətinə aid edilən qadağalar, ictimai yerlərdə 

işlədilməsi münasib sayılmayan sözlərdir. Tabu müxtəlif davranışlar, müəyyən 

insanlarla olan əlaqələr, müəyyən qidaların, ya da əşyaların istifadəsi ilə bağlı ola 

bilər” [71]. 

 “Tabu, əsasən, qədim cəmiyyətdə yayılmış qadağalar sistemi olmuşdur” [33, 

s.198]. Ümumiyyətlə, tabu dilçilik elmində ibtidai təsəvvürlərlə, etiqadla əlaqədar 

olaraq işlədilməsi qadağan edilmiş söz mənasında qəbul olunmuş termindir. 

“Tabu termini tongan dilindən keçmiş və polineziya mədəniyyətinin çox 

sahəsində əks olunmuşdur. Bu termin polinez dilində “ta” (xüsusiləşdirmə, təcrid 

etmə), “pu” isə (tamamilə, bütövlükdə) sözlərinin birləşməsindən yaranıb, ümumi 

mənası xüsusi qeyd edilmiş, xüsusiləşdirilmiş, məhdudiyyət qoyulmuş, daha dəqiq 

desək, müqəddəs həyəcan deməkdir” [33, s.198]. Ümumiyyətlə, tabunun məna 

tutumunu ifadə edən sözü müəyyənləşdirmək çətindir. 

Tabu sözünün işlənməsi ingilis dəniz səyyahı Ceyms Kukla bağlıdır. O, 1771-ci 

ildə Tonqa adalarına (sonralar Mehriban Adalar adlandırmış) səfər edərkən bu sözü 

eşitmiş və 1777-ci ildə ingilis dilinə bu sözü daxil etmişdir. “Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu termin polineziya dilindən Avropa dillərinə XVIII əsrin sonunda keçmişdir” [71].  

Tabunun formalaşdırdığı psixologiya təkcə dini sahədə deyil, həmçinin ictimai 

həyatının bütün sahələrində - hüquqda, mənəviyyatda, hətta elmdə də özünü büruzə 

verir. Beləliklə, dilçilikdə tabuya belə tərif verirlər ki, mifoloji inam və təsəvvürlə, 

mövhumatla əlaqədar, habelə kobud, ədəbsiz sözlərdən qaçmaq məqsədilə işlənməsi 

qadağan olunmuş söz və ifadələrə tabu deyilir [67, s. 43]. 

Bu sahədə ilk tədqiqatçılar Ceyms Freyzer və Rus elm adamı D.K. Zelenindir. 

C.Freyzer əsərində bütün dünya xalqlarının mədəniyyətində yer alan tabu və 

evfemizm sözləri hərtərəfli (tabunun növləri, əmələ gəlmə səbəbləri, nəticələri, 

bununla bağlı inanclar və s.) araşdırmışdır. D.K.Zelenin isə Şərqi Avropa və Şimali 
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Asiya ərazilərində yaşayan xalqların mədəniyyətində  mövcud olan tabu və evfemizm 

səciyyəli sözləri araşdırmışdır [71]. 

Ziqmund Freyd “Totem və tabu” kitabının fəsillərində tabunun tərcüməsini 

psixoanalitik cəhətdən izah edərək irəli sürür ki, tabunu işlədənlər və beyinə hakim 

kəsilmiş sinirlər arasındakı bu cür oxşarlıqlar müəyyən bir vəziyyətə işarə edir ki, bu 

da psixoloji halda qeyri-ixtiyari üstünlük təşkil edir. O, beyində çıxmayan qadağalara 

əsaslanan tabunun tarixini belə təsvir edir. Z.Freyd yazır ki,tabu sözdə və onun 

mənalandırdığı  sistemdə mənəvi həyat üçün də guşə ayrılmışdır, həqiqətdə tabudan 

qorxduğumuz üçün elə bilirik əlçatmazdır [24]. 

Tabu etnoqrafiya, sosiologiya, psixologiya, dilçilik və etnolinqvistika kimi elm 

sahələrinin araşdırma dairəsinə daxil olduğu üçün bu sahədə çalışan elm adamlarının 

da diqqətini çəkmiş, tabunu müxtəlif cəhətlərdən təsnif etmişlər. 

Müqəddəs və sıradan insanlar üçün əlçatmaz sayılan, fövqəltəbii hadisələrlə 

əlaqələnən qadağalar deyilən tabuları, Freyzer (zamana bağlı olaraq) daimi və 

müvəqqəti tabu olmaq üzrə iki yerə ayırır:“1) keşişlər, ölülər və onlarla əlaqəli olan 

hər şey daimi tabudur; 2) müvəqqəti tabu isə  döyüşçünün döyüşdən əvvəl və sonra, 

ovçunun ovdan əvvəl, ov zamanı və ovdan sonra işlətdikləri qadağan olunmuş 

terminlərdir” [70, s.32]. 

V.Vundta görə, “tabu fikrinin əsasında bəzi şeylərdən qorxmağı açıqlayan 

adətlər və bu adətlərə qarşılıq olan inam və ya davranışlar vardır”.V.Vundt eyni 

zamanda deyir ki, sözün ümumi anlamına görə, “tabu” dedikdə, adət-ənənənin, 

qanunların qoyduğu qadağaları, bir şeyə toxunmamağı, bir şeyi istifadə etmək 

məqsədilə götürməməyi, ya da bəzi sözləri işlətməyin düzgün olmadığını başa 

düşürük...” [70, s.32-33]. 

Tabu-evfemizm sözlər lüğətdə yer alan söz sayının artmasında rol oynayır. 

Lakin tabu-evfemizm sözlər digər sözlərdən fərqli olaraq, sadə mənalarından əlavə 

etnoqrafik mənalarla bütünləşərək əmələ gəlir və bu istiqamətləri ilə fərqli 

xüsusiyyətlər kəsb edir. 

Tabu sözlərdən istifadə olunması bir sıra səbəblərlə bağlı olmuşdur. Onların 

aşağıdakı leksik-semantik məna növləri var:  
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1. Tabu-evfemizmlər dini inanclardan əmələ gəlməklə birlikdə cəmiyyətdəki 

əxlaq, ədəb və nəzakət qaydaları  əsasında da yaranır. Mədəni adamlar müəyyən 

əşyaların, hadisələrin adlarını ictimai yerlərdə çəkməyi eyib, qəbahət saymışlar. 

Onlar işlənməsi eyib, qəbahət hesab olunan belə sözləri ictimai yerlərdə hörmət, 

nəzakət əlaməti kimi işlətməmişlər. Məsələn, insanın bədən üzvlərinin bəzilərinin 

adını bildirən sözləri işlətmək eyib və qəbahət hesab olunur. Eyni zamanda, 

hamiləmənasında ağır ayaqlı, boylu, iki canlı sözlərinin işlədilməsi tabuyla 

əlaqədardır. 

2. Tabu sözlərin bir qismi mental xüsusiyyət, milli-mənəvi dəyərlərlə bağlı 

olaraq meydana çıxır. Məsələn: özünün və ya başqasının qadınının, kişisinin adını 

çəkməmək üçün (müsəlman aləmində ad çəkmək qəbahət hesab olunmuşdur) həyat 

yoldaşım, uşaqların atası, ömür-gün yoldaşım, uşaqların anası və s. ifadələr işlədilir. 

[33, s.200] 

Keçmişdə “arvad”, “ər” sözlərinin özləri də tabu hesab edilirdi.  

F.Köçərli keçmişdə qadınların vəziyyətindən bəhs edən “Həqiqi gözəllik və 

hərəkətsiz nisfimiz” adlı məqaləsində göstərir ki, “arvad tayfası” anadan kəniz 

doğulur, ərə getdikdə ərinə kənizlik edir, həmişə ərinə və yoldaşına “ər” və “yoldaş” 

deməyib, “sahibim” deyir. 

Sinfi jarqon baxımından haqqında mübahisə və müzakirələr gedən sözlərdən biri 

də “arvad” sözüdür. 

C.Cabbarlının “Yaşar” pyesində kəndli qızı Yaqut sanki “arvad” sözünün 

evfemizmlə əvəzlənməsindən niskilli-niskilli danışır: 

 “Yaqut. ... O sizinlə gələn arvadkimdir? 

Yaşar. O mənim yoldaşımdır. 

Yaqut. Yoldaşın, yəni arvadın da... 

Yaşar. Yox, mənimarvadım yoxdur, evlənməmişəm. Xalis subayam ki, varam. 

Yaqut. Burda indi adamlar öz arvadlarına yoldaş da deyirlər axı [69, s.45]. 

İnkişafın ibtidai mərhələlərində hakim olan inama görə şəxsin adını bilən kəs 

həmin şəxsin üzərində hakim ola bilərdi. Elə ona görə də adı deməmək, gizlətmək 

meyli çox qüvvətli idi. Əsl, həqiqi adı deməyib, əlavə ad uydurma adəti də bununla 



  

68 

 

əlaqədardır. “Bir sıra qədim Şərq ölkələrində (İran, Orta Asiya və s.) hökmdarlar, 

adətən, iki ad daşıyırdılar: 1)ailə şəraitində işlənən ailəvi ad; 2) dövlət işlərində 

işlənən rəsmi ad” [67, s.43]. 

3. Dini inanclarla əlaqədar yaranan tabu sözlər. Məsələn: Qapı ağzında 

görüşməmək qadağası. 

4. Tabu sözlər çox qədim dövrdə insanın fövqəladə güclərə inancı və bu 

güclərdən qorunmasından, həmin adların, müxtəlif varlıqların, ya da hadisələrin 

adlarının tələffüzünün fövqəladə güclərin diqqətini çəkəcəyi və onlara hər hansı bir 

ziyan və ya itki gətirəcəyi fikrindən yaranmışdır. Heyvan adları ilə bağlı qadağalar 

qədim tabulara aiddir. Tabu ibtidai insanın totemik anlayışını ifadə edir. İbtidai 

insanın fikir tərzi çox sadədir: totem adının deyilməsini istəmir. Türklərin totemi olan 

qurdtabu hesab edilmiş və onun əvəzinə canavar, börüvə yaağzıqarasözlərindən 

istifadə edilmişdir. Tabu sözləri yaradan səbəblər, dilin özünə deyil, o dildən ünsiyyət 

vasitəsi kimi istifadə edən şəxslərə və cəmiyyətə aiddir. 

5. Bəzi xəstəliklərin (vərəm, xərçəng) adını çəkmək qorxulu hesab olunmuşdur. 

İnsanlarda belə bir təsəvvür yaranmışdır ki, vərəm, xərçəng xəstəliklərinin adı 

çəkilərsə, onda həmin xəstəlik üzə çıxa bilər. Əgər insanlar həmin xəstəliklərin adını 

çəkirlərsə, onda insanlar öz qulaqlarından tutub dartır və belə ifadələr işlədirlər: 

kişkişlər olsun, allah uzaq eləsin, allah göstərməsin və s. [33, s.200]. 

Eyni zamanda, insanlar ölümlə əlaqəli də qorxular hiss etdikləri üçün xəstə 

yatan şəxs “mən ölsəm” yerinə “mənə nəsə olsa” ifadəsindən istifadə edir ki, burada 

bir növ danışan üstüörtülü şəkildə ölümü özündən uzaq tutmaq məqsədi güdür. 

İnsanlar ölümün gətirdiyi qorxuyla əlaqəli olaraq “ölüm” sözünü tələffüz etmək 

yerinə “bir gün mənə bir şey olsa”ifadəsi işlədirlər. 

6. Bir qisim tabu sözlərin əmələ gəlməsi mövhumatla, avamlıqla, qorxu ilə bağlı 

olmuşdur. “Qorxulu varlıqların – heyvanların adını çəkməmək insan təsəvvüründə 

dərin kök salmışdır. Ona görə də insanlar qorxulu varlıqların – heyvanların adını 

çəkməkdə ehtiyat etmişlər” [33, s.199]. Məsələn, Naxçıvanda axşam gün batandan 

sonra söhbət zamanı “ilan”sözünün işlədilməməsinə diqqət yetirirlər. İlan sözündən 

bu vaxtlarda söz açmasınlar deyə uşaqları tənbehləyir, ilan əvəzinə “sürünən”, 
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“yerdəki” sözlərindən istifadə edirlər. 

“Heyvan adları ilə bağlı tabularda ibtidai insanlar belə təsəvvür etmişlər ki, 

əgər həmin heyvanların adı çəkilərsə, onlar zahirə çıxar və insana zərər gətirə bilər” 

[33, s.200]. Eyni hadisəni Azərbaycan dilində də görmək olar. Məsələn, M.F. 

Axundovun “Hekayəti Molla İbrahim-Xəlil Kimyagər” komediyasında kimyagər 

nuxululardan meymunu yada salmamaqlarını istəyir ki, guya meymunu xatırlasalar, 

iksir tutmaz: 

Мolla İbrahimxəlil: Dəxi ki, gəlibsiniz, laməhalə gərəkdir ki, iksir kürədə 

qaynadığı yerdən uzaqlaşmayasınız. Necə ki, qanuni – kimya təqaza edir, bəşərti ki, 

əgər öz xeyrinizi axtarırsınız və mənim sizin haqqınızda çəkdiyimiz cəfanı 

itirməzsiniz, iksir butədən çıxıb tamam olan zamana qədər ki, bir saatdır başlanıb, 

itmamına iki saat qalıb, gərəkdir ki, meymunuyadınıza salmayasınız və meymun 

şəklinixatirinizə gətirməyəsiniz. Əlac buna münhəsirdir; və illa həmin iksir ki, indi bir 

aydır müttəsil onun pərvərişində zəhmət çəkirəm, türfətül – eyndə puç olub havaya 

qalxacaqdır. Xasiyyəti belədir, necə ki, Çullu həkim mükərrər təcrübə edib, öz kimya 

kitabında sərahətən yazıbdır [6, s.42]. 

Göründüyü kimi, qorxulan varlıqlar (şeytan, cin, əcinnə və s.), insanları 

kədərləndirən xəstəlik adları, ölüm kimi qavramlar, nəzakət və əxlaqi dəyərlər ilə 

əlaqəli olan tabu – evfemizm sözlər dildə yaxınmənalı sözlərin geniş şəkildə 

işlənməsinə, dilin zənginləşməsinə səbəb olur.  

“Uduzmaq” əvəzinə istifadə olunan “uğur qazanmamaq”, “gəlmək” əvəzinə 

“təşrif gətirmək”, “soyunmaq” əvəzinə “əynini (libasını) dəyişmək” kimi evfemizm 

vasitəsilə ifadə olunan tabu sözlərin fonosemantik xüsusiyyətlərində belə incəlik, 

yumşaqlıq duyulur. Misallardan göründüyü kimi, tabu–evfemizm sözlərində əsasən 

incə saitlər işlənir. Ümumiyyətlə,  məna çalarlarına görə də həmin sözlərdəki hərflər 

mərhəmətlilik xüsusiyyətlərini ifadə etmək məqsədilə seçilmişdir.   

Bütün deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, tabu və evfemizmləri ifadə edən 

sözlərin fonosemantik xüsusiyyətləri onların məna çalarları ilə bilavasitə əlaqədardır. 

Tabu sözlərin mənalarını yumşaltmaq məqsədilə işlədilən evfemizmlərin özlərində 

belə bir incəlik, yumşaqlıq duyulur. Bu da şübhəsiz ki, həmin sözləri təşkil edən 

http://az.wikipedia.org/wiki/Hekay%C9%99ti_Molla_%C4%B0brahim-X%C9%99lil_Kimyag%C9%99r
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səslərin fonosemantik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Deməli, evfemizmlər təsadüfi 

sözlərdən təşkil olunmadığı kimi, bu sözlər hər hansı səs yığınının da məcmusu deyil. 

Burada hər bir səsin özünün ifadə etdiyi məna çalarları evfemizm məqsədilə istifadə 

edilən fikrə xidmət edir. 

Tabu - müxtəlif əşyalar və sözlərə qoyulan xüsusi yasaqdır. Tabu sözlər birbaşa 

fonosemantika ilə bağlılığa malik olmuşdur. Hələ çox qədim dövrlərdə ailələr də 

inanırdılar ki, ad ilə həmin adı daşıyan arasında xüsusi üzvi əlaqə mövcuddur. 

Evfemizm isə predmet və prosesləri öz adı ilə deyil, tabuda olan semantikanı ehtiva 

edən digər söz və ifadələrlə adlandırmaqdır. Evfemizm tabunu məzmun etibarilə əks 

etdirir. Doğulmaq, evlənmək, ailə qurmaq və nəhayət, ölmək kimi tabu və evfemizm 

əmələ gətirən anlayışlar ailə çərçivəsində öz işlək xarakteri ilə seçilir. Tabu və 

evfemizm lap ilkin dövrlərdə ailə içərisində formalaşmış, sonralar cəmiyyətin dil 

sferasına daxil olmuşdur.   

Evfemizm - pis, xoşagəlməz sözlərin yaxşı, xoşagələn sözlərlə verilməsidir.  

Dildə tabuların əmələ gəlməsinin səbəbləri müxtəlifdir. Tabuların bəziləri ailə, 

məişətlə əlaqədar olan söz və ifadələrdir. Məsələn, Şərq aləmində belə bir adət 

mövcud idi ki, qadın öz ərinin adını söyləyə bilməz, bu onun üçün böyük qəbahət və 

hörmətsizlik sayılırdı. Qadın öz həyat yoldaşını təqdim edərkən, çağırarkən 

“uşaqların atası”, “evin sahibi”, “evin böyüyü” və s. evfemistik söz və ifadələrdən 

istifadə edirdilər.  

Danışıq nitqində işlədilən və ümumi ədəbi dil leksikasında olmayan sözlər loru 

leksikanı əmələ gətirir. Bunlar ədəbi nitqdən kənarda qalır. Bu sözlər bədii ülsubda 

işlədilsə də, hamı tərəfindən qəbul edilmiş sözlərin işlədilmə qaydalarına tabe olmur, 

bir növ ədəbi dil normalarını pozur. Onlar ədəbi dildə işlədilən sözlərin həqiqi yox, 

məcazi mənada işlədilməsi nəticəsində yaranır, məfhumu bir növ bayağı şəkildə ifadə 

edir. Məsələn: bərkitmək (doyunca yemək), qoparmaq (almaq), sürüşmək (aradan 

çıxmaq), xoruzlanmaq (hədə-qorxu gəlmək) və s. 

Loru leksikanı ədəbi dilin hamı tərəfindən qəbul olunmuş normasının pozulması 

kimi qələmə vermək o qədər də məqsədəuyğun deyil. Loru sözlər dil hadisəsi kimi 

ədəbi dilin xüsusi şəraitdə inkişafından doğur. O, bir tərəfdən xalq nitqinin intuitiv 
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inkişaf tendensiyasını özündə təmərküzləşdirir, digər tərəfdən isə onları fərqləndirir, 

dildəki köhnəliyi saxlamağa xidmət göstərir. Loru leksika danışıq-məişət leksikasının 

tarixən dəyişkən formasıdır. Bir dövrdə loru kimi qəbul olunan sözlər başqa bir 

dövrdə ədəbi dil norması hüdudunda qalır. Loru leksika ədəbi dil normasına uyğun 

gəlməsə də, onların yerli-yerində işlədilməsi nitqi canlandırır, onu təsirli və ifadəli 

edir. Loru leksikaya daxil olan sözləri ekspressiv-emosionallıq baxımından iki qrupa 

ayırmaq olar: 1) xüsusi loru sözlər; 2) vulqar sözlər.  

Kobudluğu və ekpressivliyi olmayan loru sözlərə xüsusi loru sözlər deyilir. 

Bunlar dialekt leksikasını xatırladır: sürüşmək, əkilmək (getmək), deşmək (oymaq), 

süpürmək (təmizləmək), dovşan (qorxaq), qoyun (anlamaz), tutu quşu (yerli-yersiz 

danışan), quzu (sakit) və s. Loru sözlərin işlənmə sahəsi canlı danışıq ünsiyyəti ilə 

məhdudlaşır. Bu əlamət (canlı danışıq dilinə məxsusluq) danışıq faktlarının, canlı nitq 

ünsiyyətinin bədii nitqə daxil edilməsinə şərait yaradır. Adi loru söz və ifadələr güclü 

emosiya daşıyıcısıdır və təbiidir ki, bu emosionallıq və ekspressivlik həmin söz 

qrupunun bədii nitqdə çıxış etməsi, obrazların nitqinin fərdiləşdirilməsi yönündə 

fəaliyyət göstərməsi ilə xarakterizə olunur.   

Loru sözlərin kobudluq və nəzakətsizlik ifadə edən qismi vulqar leksikadır. 

İnsanların mənfi xüsusiyyətlərini demək, təsvir etmək, bu və ya digər hadisə ilə 

əlaqədar yaranmış vəziyyətə etiraz və nifrət bildirmək məqsədilə ədəbi dil üçün 

münasib olmayan söyüş, qarğış səciyyəli sözlərdən istifadə edilir. Bunlar təhqiredici 

xarakterlidir. Vulqar sözlərdə kobudluq, nəzakətsiklik müxtəlif cür təzahür edir. Bu 

cəhətdən onları iki qrupa ayırmaq olar: 1) kobud sözlər, bu tip sözlər anlayışları ədəbi 

normalardan, nəzakətdən uzaq, kobud şəkildə ifadə edir. Bu sözlərin bir qismi hər iki 

dildə mövcuddur və biz onları qarşılıqlı şəkildə verməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Məsələn: heyvərə-rude (və ya churl), dürtülmək-to thrust, soxulmaq-to plunge into, 

bərəltmək-goggle, çərənləmək-to talk nonsense, qanmaz-stupid, başıboş-feather-

brained, kütbeyin-obtuse (və ya doltish), maymaq-milksop və s.; 2) söyüş səciyyəli 

vulqar sözlər. Bu sözlərdə kobudluq, nəzakətsizlik kobud sözlərdən daha çoxdur. “Bu 

sözlər özləri də iki qrupa bölünür: a) bu və ya digər şəkildə şifahi və yazılı nitqdə 

işlədilənlər; b) şifahi və xüsusilə yazılı nitq üçün tamam yad olan sözlər. Bunlara 
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parnoqrafik sözlər daxildir. Bu sözlər açıq-saçıq səciyyəli olduğuna, etik normalara 

uyğun gəlmədiyinə görə bədii əsərlərdə işlədilmir” [26, s.201]. 

Söyüş səciyyəli sözlər ekspressivlikdən məhrum deyildir. Bunlarda ifadəlilik, 

tutumluluq, kimə və ya nəyəsə mənfi münasibət ifadə etmək daha güclüdür. Bu tipli 

sözlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar: donquldamaq-grumble, mırıldamaq-

growl, hürmək-bark, anqırmaq-bray, çəmkirmək-rate, fırıldaq-twister, axmaq-foolish, 

iblis-devil, çərənçi-jabberer, satqın-betrayer (traitor), alçaq- rascal ( villian) və s. 

Loru leksika, əsasən, kifayət dərəcədə mədəni olmayan, öz nitqinə əhəmiyyət 

verməyən adamların nitqində tez-tez işlədilir. Bunlardan bəzən mədəni adamlar da öz 

nitqində istifadə edir. Bəs nə üçün belə adamlar öz nitqində bu tipli sözlərə yer verir? 

Əlbəttə, burada müəyyən bir məqsəd vardır. Bu sözlərin çoxu bu və ya digər adama, 

hadisəyə münasibəti birbaşa qısa və düz ifadə etməyə, müəyyən həyəcan oyatmağa 

imkan verir. Üslubi çalarlıq məqsədi ilə də mədəni adamlar öz nitqlərində loru sözlər 

işlədirlər.  

“Loru sözlə dialekt söz arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, birinci qrup 

sözləri, yəni loru  sözləri hamı başa düşür, leksik dialektizmlər isə ancaq müəyyən 

qrup yerli əhali tərəfindən işlədilir” [53, s.260]. 

Loru sözlərin ədəbi dildə sinonimləri olur. Məsələn: ləlimək-yalvarmaq, 

qanmaq-başa düşmək, özünü dartmaq- özündən razı olmaq, daxma-ev və s. 

İngilis dilində də vulqarizmlər bütövlükdə iki qrupa bölünür: 1) qarğış və and 

bildirən sözlər: damn, bloody, to hell, to gaddom və s. Bu sözlərin lüğətlərdə təəccüb 

mənalarında işləndikləri qeyd edilir; 2) söyüş bildirən sözlər: stupid, doltish, obtuse, 

devil, silly,son of a bitch,stupid, talk nonsense və s.  

Bu sözlər adətən dörd hərfli sözlər kimi tanınmış, lakin onların ünsiyyət zamanı 

istifadə edilməsi qadağan edilmişdir. Tarixçilərin qeyd etdiklərinə görə, həmin 

sözlərin əksəriyyəti XVI əsrdə meydana çıxmış və anqlo-sakson mənşəyinə aiddir. 

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, loru sözlər və vulqar sözlər emosional-

ekpsressiv leksikaya daxildir. Bu zaman onlar mənfi mənalı emosional-ekpsressiv 

sözlər qismində çıxış edirlər. Azərbaycan dilində onların aşağıdakı məna növləri var:  

1) Söyüş bildirən sözlər və ifadələr. Bu bölgüyə daxil olan sözlər emosional 
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çalarları və boyaları ilə fərqlənir: a) qaba və nalayiq sözlər: it küçüyü, donuz balası, 

qotur oğlu qotur, alçaq, ləçər, məlun oğlu məlun və s.; b) nifrət bildirənlər: yaltaq, 

qabyalayanın biri, cındırlı, çirkli, murdar, rədd ol, cəhənnəm ol, itil, başımdan ol, 

zəhləmi tökmə və s.; c) təhqir bildirənlər: ayaqyalın oğlu ayaqyalın, lütün biri lüt, 

kasıbın biri kasıb, it kasıbı və s. 

2) Qarğış bidirən sözlər və ifadələr. Məsələn: ölmüş, yerə girmiş, kor olasan, 

boynun sınsın, meyidini görüm və s. 

3) Mənfi-xarakterizəedici bənzətmələr. Məsələn: qoyun, tülkü, ilan, şeytan, 

ifritə, iblis, əcinnə və s.  

Vulqar leksikanın tərkibinə daxil olan bu sözlərin və ifadələrin ədəbi dildə 

işlənməsinə yol verilmədiyinə görə, bədii dildə də bunlardan yalnız bədii zərurət və 

tələbat əsasında istifadə edilir. Lakin bu sözlərin mənfi qrupun daxilində çıxış 

etmələri bir qədər şərti xarakter daşıyır. Məlumdur ki, bəzən intonasiyanın 

xarakterindən asılı olaraq sözün müsbət ekspressiyası mənfiyə və əksinə çevrilə bilər. 

Mətndən asılı olaraq sözün semantikası müxtəlif dəyişikliklərə uğrayır. Danışıq 

zamanı, dialoqda intonasiya, mənfi məna bildirən sözə və ya yaxud cümləyə 

qənaətbəxş, müsbət və ya əksinə, müsbət ekspressiya, müsbət sözlər və ifadələrə isə 

məzəmmət, töhmət, istehza çalarları verə bilər [157, s.63]. 

B.Xəlilov göstərir ki, loru sözlər nisbətən elvari, saya xarakterli söz qruplarıdır. 

Məsələn, lələş, sibişdan, ləlimək, qanmaq, dartmaq, yollamaq, endirmək və s.  

Loru sözlər dialekt sözlərinə bənzəyir. Lakin bu sözləri hamı istifadə edir və 

mənasını başa düşür. Məsələn, dadaş, qağa, daxma, lələ və s. Loru sözlərin ədəbi 

dildə sinonimləri olur. Məsələn, əlilək-yalvarmaq; qanmaq-başa düşmək, anlamaq; 

(özünü) dartmaq- (özünü) yuxarıdan aparmaq; daxma-ev [33, s.137]. 

Tabular ilkin dövrdə ünsiyyət iştirakçılarının bir-birinə mənfi təsir göstərməkdən 

çəkinməsi ilə əlaqədar meydana çıxmışdır. Psixoloji mahiyyət daşıyan bu cəhət bu 

gün də ünsiyyətdə özünü göstərir. İkinci aspekt məna ilə əlaqələndirilir. Bu zaman 

səsin mənfi təsiri əsas götürülür. Tabuların reqlamentləşdirilməsi cəmiyyətin inkişafı 

prosesində reallaşmışdır. Etiket qaydaları formalaşdıqca tabuların ünsiyyətdə istifadə 

olunmasına məhdudiyyət qoyulmuşdur. Ənənəvi olaraq qadağan olunan sözlərin 
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evfemizmlərlə əvəzlənməsi baş vermişdir. Makovski və Freyd tabuların yaranmasını 

ekstralinqvistik amillə bağlayır [120, s.9; 24, s.32]. Tabuların ailə ünsiyyət zamanı 

meydana çıxması bir qədər sonrakı hadisədir. Qeyd etmək lazımdır ki, tabular hərbi 

ünsiyyətdə də istifadə olunur. Burada məqsəd rabitə zamanı əks tərəfin, düşmənin 

informasiyanı başa düşməyini çətinləşdirməkdir. 

Tabuların yaranması, yəni bir sıra sözlərin ünsiyyət normalarını pozmaq 

baxımdan işlədilməməsinin əsas səbəbi ekstralinqvistik amillərdir. Lakin bu sözlərin 

özlərinin adlandırılma mexanizmi birbaşa fonosemantika ilə əlaqədardır. Real 

gerçəklikdə mövcud və insana bəlli olan hər cür əşya, predmet, obyekt, hərəkət adını 

uyğun şəkildə alır. Belə predmetlərin adlarının mənfi, ədəbsiz emosiyalar yaratması 

başqa bir məsələdir. Fonosemantika tabu sözlərin mənfi mənaya malik səslər əsasında 

formalaşdığını təsdiq edir. Ümumiyyətlə, fonosemantika səslərin mənalarında olan 

mənaları təyin  edir. Məsələn, rus dilinin səsləri mənaya görə belə bölünür: yaxşı (a, 

o, m, y), pis (ş, f, x), böyük (d, a, o, u), kiçik (x, f, i, e), zərif (ş, f, u, a, b, n, l, i, e), 

kobud (d, r, p), qadınlıq (f, u), kişilik (d, a, x, o, r), fəallıq (q, k, b, h, d, a, o), 

fəaliyyətsizlik (x, f, u), güc (d, a, o, j, r, v, q, z), zəiflik (x, f, u), sürət (d, k, q), lənglik 

(a, x, f, m, o, u, n) və s. [149, s.192]. 

Tabuların toplanıb fonosemantik tədqiqata cəlb edilməsi əhəmiyyətlidir. Çünki 

tabular mənfi mənalar və ya xoşagəlməz mənalar daşıyır. Bu cəhət tabu sözlərin 

əvvəlində və sonunda işlənən fonemlərin mənfi səciyyə daşıması haqqında ilkin 

fərziyyə irəli sürməyə əsas verəcəkdir. CVC, CV, VC modeli tabu sözlərdə C və V 

üzrə statistik hesablamalar aparmaq belə fonemlərin məna aspektinə işıq sala bilər.  

Şifahi ünsiyyət prosesində nitq səslərin köməyi ilə canlandırılır. Əgər yazılı 

nitqdə kodlama və  dekodlama qrafik əsaslıdırsa, şifahi nitqdə  bu fonemlər üzrə baş 

verir. Təbii ki, danışıq zamanı fonemlər və ya səslər bir-birindən təcrid edilmiş 

şəkildə tələffüz olunmur. Səslər bir-biri ilə birləşir. Söz səviyyəsində finetik 

seqmentasiya həm fonemlər, həm də hecalar əsasında aparılır. Fonem linqvistik 

vahiddir, heca isə dil vahidi sayılmır. Sözün canlandırılmasında hecalar mühüm 

seqment vasitələridir. Müxtəlif dillərdə hecalama, daha doğrusu, fonemdən böyük səs 

seqmenti fərqli formalarda qurulur. Azərbaycan dili üçün əsas heca seqmentləri CV 
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(C-consonant, V-vokal), VC, CVC hesab olunur. Canlandırma və səslənən sözü 

qavarama bu seqmentlərin ayrılması və təkrar birləşməsi prosesidir. Məsələn, kə-

mər=kəmər, kö-nül=könül, tap-maq=tapmaq, ta-pıl-mış-dır=tapılmışdır və s. 

Səs səviyyəsində seqmentləşmədə söz iştirak etmir. Ünsiyyət bitmiş fikrin 

ötürülməsi şəklində qavranmasıdır. Bu isə cümləyə uyğun gəlir. Təsadüfi deyil ki, 

cümlə səviyyəsində seqmentləşmə cümlənin ardıcıl sintaqmlara bölünməsi şəklində 

gedir. Cümlənin canlandırılması onun sintaqmlarının ardıcıl düzülüşüdür.  Aydın olur 

ki, ünsiyyət prosesində aşağı tərtibdə fonem və hecalara, yuxarı tərtibdə isə 

sintaqmlara ayırma baş verir. Fonosemantika üçün fonem və heca seqmentləmə 

əsasdır. Ünsiyyət zamanı iştirakçı müxtəlif səslər ardıcıllığını eşidir. Aydındır ki, səs 

insana təsir göstərir. Üzvlənən səslər mənayaratma prosesində iştirak edir. Səs və 

məna arasında əlaqə ayrılıqda götürülmüş səsin, hecanın və onun birləşmələrinin 

insan şüurunda assosiativ olaraq mənalar əmələ gətirməsi fonosemantikanın irəli 

sürdüyü əsas prinsipdir. Səslərin və onların birləşmələrinin insana necə təsir 

göstərməsi yalnız eksperimentlər yolu ilə aydınlaşa bilər. Fonosemantikada  bu cür 

eksprementlərin qoyulmasına xüsusi diqqət verilir. Müəyyən dili bilməyən şəxsə bu 

dilə aid olan və müəyyən məna ətrafında qruplaşdırılmış sözləri tələffüz etdirilir, və 

sözün mənasını müəyyən etmək, onun müsbət  və ya mənfi emosiya oyatması 

haqqında fikir söyləmək haqqında tapşırırqlar verilir. Belə eksprimentlər nəticəsində 

insanların səslərə məna verməsində qanunauyğunluqların olması faktı təsdiqlənir. 

Son dövrlərdə səsin və səs birləşmələrinin insanlara təsirinə əsaslanan müxtəlif 

programlar hazırlanır. Bu programların tətbiq sahələri müəyyənləşdirilir. Belə 

programlardan biri olan VAAL bilavasitə fonosemantika ilə bağlı tədqiqatlarda əldə 

olunmuş nəticələr əsasında qurulmuşdur.  Proqram eyni zamanda fonosemantik 

tədqiqatların həm tətbiqini, həm də inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. 
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III FƏSİL 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ PARONİM SÖZLƏRİN  

FONOSEMANTİKASI 

 

3.1. Dildə paronimiya hadisəsi 

 

Hər bir dildə səs cildinə görə bir-birinə yaxın sözlər vardır. Sözdə səslərin 

yerləşmə mövqeyində, miqdarında fərqlər müşahidə olunur. Yaxın səs tərkibinə 

malik sözlər eyni və müxtəlif köklü ola bilər. Nəhayət, bu cür sözlər yazılı və şifahi 

nitqdə bir-biri ilə dəyişik salına bilir. Dildə qeydə alınan belə sözlər tədqiqatçıların 

diqqətini cəlb etmiş, onlar paronimlər adlandırılmışdır. Paronimiya hadisəsi çoxdan 

öyrənilsə də, paronimə verilən təriflərdə, anlayışın izahında hələ ki, yekdil fikir 

yoxdur. 

O.S.Axmanovanın lüğətində paronimlər səslənməyə görə oxşar, morfem 

tərkibinə görə qismən üst-üstə düşən və bu cəhətlərinə görə şifahi nitqdə, eləcə də 

yazıda yanlış olaraq bir-birinin əvəzinə işlənə biləcək sözlər kimi izah olunur [77]. 

D.E.Rozental və M.Temenkovanın lüğətində səslənməyə görə yaxın, mənaca 

fərqli və ya mənaca qismən eyni olan eyniköklü sözlər paronimlər adlandırılır. 

Paronim məqaləsində müəlliflər bəzi tədqiqatçıların müxtəlif köklü sözləri paronim 

hesab etməsini qeyd etmiş, buna aid kampaniya-kompaniya, ekskavator-eskalator 

nümunələrini göstərmişlər [136, s.272]. 

B. Xəlilov paronimlərə belə tərif vermişdir: “Dildə səslənmə cəhətdən bir-birinə 

yaxın, lakin müxtəlif məna ifadə edən və nitq prosesində səhv olaraq biri digərinin 

yerində işlənən sözlərə paronim sözlər deyilir. Məsələn: haman-hamam, daxili-dəxli, 

nəfs-nəfis, iblis-ibliz, hərif-hərf, əmir-əmr, əsəb-əbəs, nəsir-nəsr, həyat-həyət, 

müsahib-mühasib, təkrar-təkrir, tədqiqat-təhqiqat, hərəkət-hərəkat, məlumat-

məmulat, məjra-majəra və s. Paronim sözü yunan sözü olub, paro “yanında, 

ətrafında”, onoma – “ad” deməkdir” [33, s. 201]. 

O.V.Vişnyakova paronimləri təyin etmək üçün əlavə meyarları göstərmişdir. 

Onun fikrinə görə,  “paronimlər vurğunun eyni hecaya düşdüyü, eyni nitq hissəsinə, 
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eyni cinsə, növə aid olmalı, mənaca fərqlənməlidir” [88, s.4]. 

S.Əliyeva bu meyarları nəzərdən keçirərək göstərmişdir ki, dildə qeyd 

olunanlardan eyniköklülük istisna olmaqla digər tələbləri ödəyən sözlər də vardır. 

Müəllif nümunə olaraq ingilis dilinin brace-braze, contact-contract, flove-glow, 

health-heart, contra-contour sözlərini qeyd etmişdi [73, s.504]. 

Məna və quruluşuna, səslənmələrinə görə bir-birinə yaxın olan eyni köklü 

sözlərin eyniləşdirilməsi nəticəsində paronimiya hadisəsi yaranır. Məsələn, əzm-əzim, 

həkim-hakim, surət-sürət, əsr-əsir, mətn-mətin, əmr-əmir, kompleks-komplekt və s. 

[26, s.58]. 

Paronomiya ilə əlaqədar olan hadisələrdən biri də paronamasiyadır. 

Paronomasiya yaxın adlı deməkdir. Səslənmələrinə görə bir-birinə uyğun gələn 

müxtəlif köklü sözlərin bir-biri ilə qarışdırılması nəticəsində paronomiya hadisəsi 

yaranır, məsələn, asma-astma, ekskavator-eskalator. Paronomiya eyni və müxtəlif 

köklü iki sözün ünsürlərindən birinin tələffüzcə dəyişməsi, məxrəccə bir-birinə yaxın 

olan səslərin bir-birini əvəz etməsidir. Assosiativ əlaqə və ya sintaqmatik cərgədə bir-

birinə qonşu olan sözlərin qarşılıqlı əlaqəsi ya yeni sözün yaranmasına, ya da formal 

dəyişməsinə səbəb olur. 

Müxtəlif köklü sözlərin səs cildindəki oxşarlıq paronomaziya adlandırılır. 

Məsələn, narı-nartı, loüman-boüman, klarnet-kornet, inğeküiə-infeküiə. Paronimiya-

da olduğu kimi, paranomaziyada da leksik cütlər eyni nitq hissəsinə aid olur, cümlədə 

eyni sintaktik funksiyanı yerinə yetirir. Paronomaziyada sözdə eyni önlük, suffiks, 

şəkilçi ola bilər, ancaq onların kökləri mütləq fərqli olmalıdır. Paronomaziya 

paronimiya kimi qanunauyğun və müntəzəm hadisə deyildir. Dildə fonetik cəhətdən 

oxşar olan kifayət qədər söz qeydə alınır. Onların leksik cüt kimi qarşılaşdırılması 

fərdi qavramadan asılıdır. Məsələn, paronomaziya tirac-tipac, tirac-mirac, tirac-

vitrac cütlərindən hər hansı birinə şamil edilə bilər. 

Tədqiqatçılar paronimiya hadisəsini dar və geniş mənada təyin edirlər. Bu iki 

yanaşmadan birincisində eyniköklülük əlaməti əsasdır. Geniş mənada paronimiya 

hadisəsində həm eyniköklü, həm də müxtəlifköklü oxşar sözlər bir yerdə götürülür. 

Paronomiyanın araşdırılmasında özünü göstərən maraqlı faktlardan biri sözün 
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mənşəcə hansı dilə məxsusluğunun nəzərə alınmamasıdır. Dildə işlənən, fonetik 

cildinə və ya səslənməyə görə yaxın sözlər paronim hesab olunur. 

İ.B.Qolub paronimiyanı səslənməyə görə oxşarlıqla əsaslandırır. A.V.Potanina 

sözlərin fərqli köklərə aidliyini və onların səslənmə cəhətdən oxşarlığını ön plana 

çəkir. Müəllif əlavə olaraq paronomaziya terminini də daxil edir. Onun fikrinə görə, 

“səslənməsi oxşar sözlərin eyni nitq hissəsinə aid olması, cümlədə analoji funksiyanı 

yerinə yetirməsi paronomaziyadır. Belə sözlərdə eyni qrammatik vasitələr də ola 

bilər. Təsadüfi fonetik oxşarlığa baxmayaraq bu sözlər məna cəhətdən fərqlidir” 

[130, s.12]. L.P.Tkaçenko “paronomaz” deyil, “parnomas” terminindən istifadə edir. 

Müəllif bu cür sözlərin üslubi xüsusiyyətlərini öyrənmişdir [144, s.76-81].  

L.A.Vvedenskaya və N.P.Kolesnikov da paronomaziyanı üslubi fiqur kimi təyin 

etmişdir [87, s.11-12]. 

Paronimlərlə paronomasiyalar müəyyən cəhətdən uyğun olsalar da, eyni hadisə 

hesab olunmur. Onlar arasında müəyyən fərqlər də var [27, s.59]. 

Dilçilik ədəbiyyatında paronimlər “səscə eyni yox, oxşar” (A.M.Peşkovski), 

“mənaca müxtəlif, tələffüzcə eyni yox, oxşar” (A.N.Qvozdyev), “semantik cəhətdən 

müxtəlif, səslənmələrinə görə yaxın” (D.E.Rozental) sözlər kimi müəyyənləşdirilir. 

Paronim sözləri başqa dil hadisələri ilə əlaqələndirən tədqiqatçılar da var. Məsələn, 

görkəmli fransız dilçisi Ş.Balli paronimləri “xalq etimologiyası”nın formalarından 

biri, realizə olunmamış omonim kimi izah edərək yazır: “Hər belə qoşa sözün ən azı 

biri kitab sözü və ya çox işlənən işlək söz olur. Ona görə də az mədəni adamlar ilk 

anda bunlardan birini digərinin əvəzində işlədirlər” [80, s.23]. 

Paronim sözləri bir-birindən ayırmaq üçün həmin sözlərin hər birinin mənasını 

yaxşı dərk etmək, fərqləndirmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərinə diqqət yetirmək 

lazımdır. Paronimlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bunlar aşağıdakılardır: 

1) Paronimlər, əsasən eyniköklüdür. Məsələn, əkil-əkin, nəsr-nasir və s.; 

2) Paronim cütlüklər eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Məsələn, xalq-xaliq 

(hər ikisi isim). qədr-qədir (hər ikisi isim) və s.; 

3) Paronimlər tələffüz və yazılışca bir-birinə yaxındır. Məsələn, diplomat-

diplomant və s.; 
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4) Paronimlərin tərəfləri eyni vurğuludur. Məsələn, adresat-adresant və s.; 

5) Paronimlər mənaca müxtəlifdur. Məsələn, hərf-hərif, zərf-zərif və s.; 

6) Paronimlər bir-birini qarşılıqlı əvəz edə bilmir; 

7) Paronimlər qanunauyğun dil hadisəsidir [25, s.10]. 

Qeyd edilən xüsusiyyətlərlə yanaşı, paronomiya hadisəsinin bilavasitə nitq 

prosesi ilə əlaqələndirilməsi nəticəsində onlara münasibətdə bir sıra başqa cəhətlər də 

aşkara çıxır. Hələ antik dövr ritorikasında nitqdə səs həmahəngliyi, səs təkrarlarına 

xüsusi diqqət verilmişdir. Bu da nitq zamanı yaxın səslənməyə malik sözlərin yaxın 

ətrafda işlədilməsini əhatə etmişdir. V.P.Qriqoryev linqvistik poetikaya dair 

tədqiqatlarında paronimiyanı nitq kontekstində səs yaxınlığı olan vahidlərin bir-birinə 

yaxınlaşdırılması kimi izah etmişdir. O, səs yaxınlığı olan morfemlərin sinxron 

planda məna əlaqələrinin yoxluğu ilə diqqəti cəlb etdiyini göstərmişdir [93]. Onu da 

qeyd edək ki, müəllif ifadə planına görə oxşar olub minimum iki eyni samiti üst-üstə 

düşən sözləri paronim saymış, saitlərin üst-üstə düşməsini isə relevant hesab 

etməmişdir.  

B. Xəlilov da paronomiya hadisəsinin poetika ilə bağlılığına toxunmuşdur. O, 

paronimləri iki növə bölmüşdür.  

1. Leksik paronimlər; 

2. Poetik paronimlər 

1) Leksik paronimlər mətndən asılı olmayaraq paronimə aid cəhətləri özündə əks 

etdirir.  Məsələn: hərf-hərif, zad-zat, nəfs-nəfis, iblis-ibliz, tərz-tərs, mətn-mətin, yiyə-

yeyə, his-hiss, iraq-irad və s. 

2) Poetik paronimlər əsasən poeziya dili üçün xarakterik paronimlərdir. Buna 

dilçilik mətni paronimlər də deyilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz paronimlərin hər biri 

mətndə işlənməklə mətn daxilində mətni paronimlər adlanır. Ümumiyyətlə, 

paronimlər amofonlara və omoqraflara bənzəyir. Lakin bu bənzərliklə yanaşı, 

paronimlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır [33, s.201]. 

Poetik paronimlər, ritorikada paronimlərdən istifadə etmək məsələləri özlüyündə 

paronomiya hadisəsinin üslubiyyatla bağlılığını ortaya atır. Bir sıra tədqiqatçılar 

paronomiya hadisəsinə üslubla əlaqədar toxunmuşlar. Y.A.Belçikov və L.P.Krısin 
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paronomaziyana üslubu fiqur kimi ayırmış, onu səs oxşarlığına malik sözlərin bir-

birinə yaxınlaşdırılması olaraq izah etmişlər [118, s.368; 97]. 

Hər iki müəllif belə hesab edir ki, eyni kontekstdə yalnız səs oxşarlığına və məna 

yaxınlığına malik sözlər deyil, təsadüfi səs oxşarlığı olan sözlər də yaxınlaşdırılır. 

Aydındır ki, paronim və paranomaziyalar bədii ədəbiyyatda, publisistikada, xüsusən 

də poetikada istifadə olunur. Bir kontekstdə paronim cüt işlədildikdə buna inkar 

üslubi fiqur da deyilir. Bəzən paronomaziya anonimasiya termini ilə əvəz edilir. 

Əslində anoniminasiya daha geniş anlayışdır və paronomaziya, parahreza, poliptot 

kimi üslubi fiqurları əhatə edir. Paronomiya və paronamaziya terminləri mənşəcə 

eyni bir kökdən olan sözlərdir. Paronomiya dil sistemindəki leksik-semantik hadisə, 

paronimlər necə bu hadisənin nəticəsi olan leksik vahidlərdir.“Paronomaziya üslubi 

hadisədir. Paronomaziya müəllifin dil materialındakı informasiyanı daha parlaq və 

yadda qalan şəkildə təqdimatıdır” [87, s.12]. Paronimlər səs cildinə görə oxşar və 

yanlış olaraq bir-birinin yerində işlənə biləcək sözlər sayılır. Lakin yanlış olaraq səs 

oxşarlığına malik sözləri bir-birinin əvəzinə işlətmək başqa bir səbəbin nəticəsidir. 

Bu, sözü işlədənin buraxdığı səhvdir və onu paronimləri təyin etmək meyarı saymaq, 

zənnimizcə, doğru deyildir. 

Paronamaziya bəzi mənbələrdə paronimik attraksiya ilə eyniləşdirilir. 

V.P.Qriqoryev paronimik attraksiyanı poetik dil üçün səciyyəvi hadisə 

“paronamasiya” və “paronimik attraksiya”nı sinonim terminlər hesab edir, bunun 

səbəbini terminoloji sistemin nizama salınmasında görür [94]. 

L.P.Tkaçenko“paronimik attraksiya” anlayışını mətndə səs cildinə görə oxşar 

olan paronimlərin, paronamazların yaxınlaşdırılması, anonimasiya hadisəsini, 

bilərəkdən tətbiq edilən tavtologiya kimi izah edir. Müəllif paronimik attraksiyanı 

üslubi hadisə, qədim ekspersiyanın növlərindən biri hesab edir [144,  s.76,  105]. 

İ.N.Kuznetsova “paronamaziya” ilə “paronimik attraksiya”nı eyni anlayış kimi 

qəbul edir. Onun fikrinə görə, paronomik attraksiya dil vahidlərinin semantik 

baxımdan oxşadılmasıdır [110, s.86]. 

“Paronimik attraksiya” ilə “paronomaziya” anlayışlarının diferensiallaşdırılması 

da tədqiqatlarda qeydə alınır. Paronimik attraksiya səslərin ahənginin sintaqmatik 
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səviyyədə semantikləşdirmə, paradiqmatik və parosintaqmatik səviyyələrdə modelə 

daxil edilmiş “təsadüfi sözlərin” bir-birinə yaxınlaşdırılması mexanizmidir. Onun 

səbəbi şüurdan kənar hadisədir [105, s.6]. S. İvanov paronomaziyaya tərif verməsə 

də, paronimik atraksiyanı ondan ayırmış, ikincini sözlərin mənaca yaxınlaşdırılması, 

“doğmalaşdırılması” mexanizmi hesab etmişdir. Digər tərəfdən, nəzərə almaq 

lazımdır ki, “paronimik atraksiya” termininin özü “təsadüfi sözləri” deyil, paronim 

cütlərini yaxınlaşdırılmasını ehtiva edir. Mətndə “təsadüfi sözləri” (təkrarları, 

tabloniyanı), təsadüfi səslənmə oxşarlığı olan sözləri yaxınlaşdırma leksik 

atraksiyadır. Psixolinqvistik tədqiqatlara əsasən söz insanın biliklər sisteminə 

daxildir. “Hər bir söz insan təsəvvüründə müəyyən obrazlar çoxluğu əmələ gətirir. 

Bu obrazlar insanın fərdi nitq və fərdi koqnitiv təcrübəsindən qaynaqlanır” [113, 

s.27]. 

Y.A.Koneva paronimik atraksiya anlayışına belə tərif vermişdir: “Paronimik 

atraksiya müəyyən nitq şəraitində paronimlərin bir-birini cəzb etməsidir. Cəzbetmə 

qüvvəsi səslənmədəki oxşarlıq və səs ahəngidir. Belə sözlər arasında zəif məna 

əlaqələri olur. Həmin əlaqələrin mənbəyi fərdi şüurdan irəli gələn assosiasiyalar və 

təsəvvürlərdir. Paronomaziya çoxaspektli dil, üslub hadisəsidir” [108]. 

Leksik paronimlər təsadüfi hadisə deyil, dilin inkişafı prosesinin qanunauyğun 

nəticəsidir. Paronimlərin müxtəlif yaranma üsulları vardır. Bunlardan biri sözün tarixi 

inkişaf prosesi ilə bağlıdır. Sözün tarixi inkişaf prosesində söz semantik təkamülə 

məruz qalır. Bu zaman əvvəl sinonim olmuş sözlərin məna diferensasiyası baş verə 

bilər. Eyni sözün variantlarından biri yeni məna qazanır. Qədim təkhecalı feillərin 

köklərində fonetik dəyişmə və əvəzlənmələr baş verir. Bu məsələ söz yuvaları 

problemi ilə xeyli dərəcədə bağlıdır. L.A.Jdanova rus dilində yiyəlik sifətlərinin cism 

sifətlərə keçməsini paronimlərin yaranma üsullarından biri kimi qeyd etmişdir. Bəzi 

nisbi sifətlərin keyfiyyət sifətlərinə keçidi də paronimlər əmələ gətirir. Məsələn, 

отчетливый-отчетный; старательский домиостарательный ученик və s. 

[100]. 

Paronimlər sözdüzəltmə prosesinin də nəticəsi kimi əmələ gəlir. Bu cür 

paronimlər daha çox fonetik sözdüzəltmədə özünü göstərir. Bəzi dillərdə önlüklərin 
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və ya şəkilçilərin artırılması paronimlər əmələ gətirir. Bu halda paronimi təşkil edən 

fonemlərin, səslərin sayı artır.  

Dilin ədəbi sistemində yer alan yanıltmaclar janrında səs eyniliyi və oxşarlığı 

vacib amildir. Ona görə də yanıltmaclarda paronimlərdən çox istifadə edilir. 

Getdim gördüm bir bərədə 

Bir bərbər, bir bərbəri 

Bər-bər bəyirdir. 

Dedim ay bərbər 

Sən bərbər bu bərbəri 

Niyə bər-bər bəyirdirsən (yanıltmac) 

 

Bu yanıltmacda bərbər, bəyirtmək, bər-bər bəyirtmək, bərə, bir kimi sözlər 

paronimlər əmələ gətirir. Bəzi hallarda eyniköklülük, bəzi hallarda isə eyni nitq 

hissəsinə aidlik şərtləri pozulur. 

İfadə planına görə oxşar sözlərin semantik uzaqlaşması paronimlərin əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. L.A. Jdanova rus dilində bu cür paronimlərin aktivlik-passivlik 

(отречение-опрешение, оледенеть-ледениев, скрытыи-скрытный), canlılıq-

cansızlıq (абонент-обонент, фабрикант-фабрикат), əlamət göstərilmə dərəcəsi ilə 

əlaqədar (бородатый-бородастый, зубатый-зубастый), fəaliyyətin yayılma və baş 

vermə xarakterinə (описка-отписка, осудить-обсудить, обогреть-огреть), fiziki və 

ya metafiziki sahəyə aidlik (обхватить-охватить, сыскать-снискать, скотный-

скотский  və s.) amilləri üzrə yarandığını göstərmişdir [100]. 

Müxtəlif dillərdə paronimlərin yaranmasının fərqli yolları mümkündür. 

Məsələn, Azərbaycan dilində önlüklər olmadığından onların artırılması ilə paronimlər 

əmələ gəlmir. 

Tədqiqatçılar leksik və frazeoloji paronimlərin mətndə bir-birini əvəz etməsinin 

qeyri-mümkün olduğunu söyləmişlər. Lakin təcrübədə belə əvəzlənmələrə rast 

gəlmək olur və bu, subyektiv səciyyə daşıyan haldır. Paronimik vahidlərin bir-birini 

əvəzləməsi haqqında ədəbiyyatda yazılır: “Paronomlərin qarışdırılması nəticəsində - 

eyniköklü və müxtəlif köklü paronimlərin əvəzlənməsi nəticəsində paronomiya 
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hadisəsi baş verir” [25, s.4]. 

E. İsmayılovanın fikrinə görə,  “paronimlər səslənməyə görə yaxın, mənaca 

fərqli olub səhvən bir-birinin yerində işlənən sözlərdir” [49, s.50-51]. Müəllifin 

verdiyi tərif  B.Xəlilovun tərifi ilə eynidir. Bir daha qeyd edək ki, paronimlərin 

səhvən bir-birinin yerində işlənməsi onları təyin etmək üçün zəruri amil deyildir. 

Paronimlər leksik-semantik səviyyəli dil hadisəsidir. Ona görə mətndə əvəzlənmədən 

asılı olmayaraq dildə paronimlər mövcuddur. B. Xəlilov əvəzlənməni üslubla və 

poetik paronimiya hadisəsi ilə əlaqədar göstərmişdir. O, paronimlik üçün 

əvəzlənməni zəruri şərt saymır. 

Paronimlərlə omonimlər arasında yaxınlıq vardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

omonimlər səs cildinə görə tam üst-üstə düşən sözlərdir. Paronimlər isə səs cildinə 

görə oxşar sözlərdir. Paronimlərdə eyniköklülük, etimoloji, vurğu eyniliyi məsələsi 

qoyulur. Omonimlər üçün  səs qabığının eyniliyi, mənanın tam müxtəlifliyi, daha çox 

təsadüfi hadisə olması səciyyəvidir.  

Müasir dilçilikdə paronomiya hadisəsi və paronimlərin fonosemantik təhlilə cəlb 

olunması aktuallığı ilə seçilir və fonosemantika digər elmlərlə qarşılıqlı təsir 

əlaqəsində  inkişaf edir, bu isə mütəşəkkil səslənən nitqin və onun qavranışının 

qnoseoloji mahiyyətinə olan yeni baxışların işlənib hazırlanmasına gətirib çıxarır. 

Hələ qədim filosoflar varlığın dərkini dilin qavraması ilə əlaqələndirir, onun 

varlıqla insan şüuru arasında bir vasitəçi rolunu oynadığını vurğulayırdılar. Qədim 

mütəfəkkirlərin fəlsəfi tədqiqatlarının təhlili belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir: 

nitq – bu bir birləşmə, bir bağdır, səslərin birləşməsi, əlaqəsidir, mahiyyət məhz 

bundan ibarətdir, ayrı-ayrı səslər əşyanın yalnız xüsuisyyətləri və keyfiyyətlərinə olan 

bir bənzətmə, oxşamadır. Bununla əlaqədar olaraq səslənən nitqin təşkilini 

tədqiqetmə ehtiyacı duyulur. İstənilən ifadə onun təşkil olunduğu və ümumi mənaya 

malik olduğu hissələrə ayrılmasını nəzərdə tutur (səslər, səs birləşmələri, sözlər, söz 

birləşmələri və s.). Adətən biz bunu dərk etmədən belə birləşmənin texnikasına malik 

oluruq. Mənanın təzahür vasitəsi, üsulu haqqında danışarkən, bir birləşmə daxilində 

hər hansısa bir mürəkkəb strukturun təzahürü haqqında düşünmək olmaz: məna sadə 

və bölünməzdir. Yalnız sistemin qarşılıqlı əlaqələri mürəkkəb ola bilər. Beləliklə, 
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yalnız hal-hazırkı məqam üçün aktual olan sistem əlaqələri əhəmiyyət kəsb edə bilir, 

və o vəhdət çərçivəsində onlar birləşmiş və ya müqayisə olunmuşlar. Həqiqətin 

istənilən səsləndirilməsi dərk olunandur. Lakin hər məqam üçün hansısa sistem 

əlaqələri tələb olunan, ehtiyac duyulan deyil. Bu həqiqətin qavranmasının, dərk 

olunması işinin bu və ya digər sistem əlaqələrinin  ardıcıl aktuallaşması kimi 

nəzərdən keçirilməsinə imkan yaradır. Səslənən nitqin dərki prosesi yalnız “indinin” 

iştirak etməsini özündə əks etdirən bir axın kimi ifadə olunur. Bununla əlaqədar 

indiki zamanda əlaqə məqamı, momenti həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqam 

hərəkətdədir, dinamikdir, həqiqətin səsləndirilməsi üsullarının əvəzlənməsi hesabına 

dəyişilir. Burada söhbət  bir real hadisə və onun müxtəlif səsləndirilməsi üsullarından 

gedir, onlar digər hallarda konkret ifadələrdə yer ala bilərdi. Həqiqətin 

aktuallaşdırılması mexanizmi dilin iki sahəsinin qarşılıqlı əlaqəsi prosesinə 

əsaslanmışdır: akonvensional (immanent) və  konvensional (şərti). Məhz birincinin 

ikinciyə keçmə prosesi əsas götürülür. Şüurumuzun müəyyən işi reflektiv nəzarətə 

qədər baş verir, lakin belə bir iş bütövlükdə qeyri-şüuri hesab edilmir, çünki o, izah 

olunandır və işarələrin sistemi səviyyəsində qeyd olunur. 

Biz niyyətsiz xarakter daşıyan semantik hissəni baza hissəsi adlandırmışıq. 

Qeyri-şərtinin şərtiyə keçmə prosesini mümkün olan bir zəruri seçimin dərki kimi 

xarakterizə etmək olar. Şüur iki layihəni eyni zamanda qavrama imkanına malik 

deyil, deməli, hər hansı bir hissə hər zaman reallaşmamış qalmışdır. Reallığın 

müəyyən bir aktuallığını təmin edən səsləri biz nitq-səslər olaraq, qalanlarını  isə 

xarici nitq səsləri kimi adlandırırıq.  Xarici nitq səsləri sahəsi hal-hazırda  çoxluq 

təşkil edən səslərdən genişdir.  Müəyyən bir səslərin birləşməsini tələffüz edərək, biz 

mümkün olan bir seçimlə kifayətlənmirik. Məhz bu səsləri seçərək, onlara ümumi bir 

cəhətin xas olduğunu təyin etmiş olduq. Sözlərin birləşməsinin başqa cür olduğunu 

bilərək, biz elələrini seçirik ki, onlar verilmiş məna kontiniumuna (və ya vəhdəti) aid 

olsun. Məna kontiniumu – verilmiş zaman kəsiyində reallıq hadisələrinin əhatə 

dairəsidir. Fenomenal reallıq sanki məna konstruksiyaları prizması üzərindən hərəkət 

edir. Nitq reallığın aktuallaşma anları arasında mövcud olub inkişaf edir. Bu ardıcıl 

olaraq baş verir, çünki biz nitq daxilində “hoppanmağı, çapmağı” bacarmırıq. Lakin 
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zamanın müxtəlif anlarında müxtəlif “nitq hissələri” qeyd olunur. Beləliklə, qavrama 

aktları arasında nitqin bir hisəsindən digər hissəsinə keçidi, yerləşdirilməsi baş verir. 

Lakin bu o demək deyil ki, biz nitqi qavramırıq, sadəcə “nəzərimizi” onun bir 

hissəsindən digərinə “yetiririk”. Nitq bizə əşya kimi verilmir, onu hər dəfə yenidən  

qurmaq lazımdır. 

Dəqiqləşdirmənin yeganə meyarının immanent sahə ilə aktual verilmiş şeylərlə 

uyğunluğu  - bizim itirdiklərimizin, buraxdığımız səhvlərin “təsdiqi”, onların 

təzahürüdür. Belə bir təsvir nəticəsində  immanent sahənin neqativ qiymətləndirmə 

imkanı ortaya çıxır.   

“Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin leksikası uzunmüddətli tarixi bir inkişafın 

nəticəsidir. Müasir ədəbi dilimizin leksikasının inkişafında xalqımızın həyatında baş 

vermiş ictimai, siyasi, iqtisadi dəyişikliklər, xalqlar arasında müxtəlif əlaqələrin 

yaranması, elm və texnikanın inkişafı, məişətdə olan bir sıra dəyişikliklər əsas 

amillərdəndir” [61, s.129, 130]. 

“Dilimizin leksikasını təşkil edən müxtəlif mənşəli sözlərin əksəriyyəti bir-birinə 

elə qarışmış, elə bir vahidlik təşkil etmişdir ki, bunları ilk baxışda mənşəcə 

müəyyənləşdirmək çətindir, hətta buna bəzən ehtiyac da yoxdur. Bu qisim sözlər 

xalqımızın məişətində, həyatında dərin kök salmışdır və hər kəsin təlabatını ödəmək 

imkanına malikdir. Lakin dilimizin leksikasını təşkil edən sözlərin alınma mənbəyini 

bilmək vacib məsələdir [61, s.130].  Hər bir xalqın özünə məxsus məişət tərzi, adət-

ənənəsi, müəyyən milli xüsusiyyətləri olduğu kimi, həmin xalqın sırf özünə məxsus 

olan, lüğət tərkibinin milli özəlliyini əks etdirən sözləri də vardır. 

Dilimizin lüğət tərkibindəki sözlərin böyük əksəriyyəti (xüsusilə say, əvəzlik və 

feillərin, demək olar ki, hamısı) Azərbaycan sözləridir. Azərbaycan dilinin milli 

özünəməxsusluğunun simvolu olan feil bu dilin orijinal, tarixi inkişaf prosesində əsas 

xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayan, leksik cəhətdən zəngin nitq hissəsidir. Buna 

görədir ki, Azərbaycan dilinə məxsus paronimlərin çoxu feillərdən təşkil olunmuşdur. 

Feillərdən paronimlərin yaranmasında paronimiyanın eyniköklülük, eyni nitq 

hissəsinə aidlik, vurğunun eyni hecaya düşməsi şərtləri çox zaman pozulmur. Bu hal 

feilin kökünə səs artırmaq yolu ilə yeni feillərin düzəlməsi zamanı özünü göstərir. 
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Azərbaycan dilinə aid paronimlərin müəyyən hissəsi sözün tərkibindəki səslərin 

sayının artması fonunda özünü göstərir. Feil kökünə bir fonemin artırılması ilə 

paronim cütlərin əmələ gəlməsi halları daha çox müşahidə olunur. Fikrimizcə, burada 

feillərin təsirli və təsirsiz olaraq iki növə ayrılmasında səs artımı istifadə edilir. 

Azərbaycan dilində təkhecalı feillərdən sait və samitlərin işlənməsində müəyyən 

məhdudiyyətlər vardır. Təkhecalı feillərin strukturu, onlarda fonemlərin işlənməsinin 

kəmiyyət göstəriciləri ilə bağlı H.Mirzəyev və S.Rəhmanov tədqiqatlar aparmışlar. 

H.Mirzəyev göstərir ki, dil faktlarından aydın olur ki, Azərbaycan dilində birhecalı 

feillərin əksəriyyəti, əsasən, altı samitlə - s, q, d, y, ç, b samitləri ilə başlayır, yerdə 

qalan səslərlə başlanan birhecalı feillərimiz azdır. Bu vəziyyət təxminən aşağıdakı 

şəkildədir: s-35, q-26, d-26, y-21, ç-18, b-16, a-9, g-9, t-9, k-8, p-7, ə-5, ö-4, u-4, y-4, 

e-3, o-2, i-2, b-2, c-2, m-1, ş-1, x-1.Dilimizdə 1, n  samitləri ilə başlayan təkhecalı feil 

və r, c, f samitləri ilə başlayan sadə feil olmadığı kimi, b, g, c, f, h samitləri ilə 

qurtaran feillərimiz də yoxdur [60, s.45]. 

Hər şeydən əvvəl, feil köklərinə fonemlərin artırılması ilə yaranan feillərin 

paronim cüt əmələ gətirməsi məsələsini nəzərdən keçirək. 

Feillərdə “i” foneminin artırılması nəticəsində paronimiya hadisəsi baş verir.  

İlkin feil “boz” rəng bildirən kök əsasında formalaşmışdır. Lakin tarixən bu kök 

başqa mənalarda da işlənmişdir. B. Xəlilov səs təqlidi ilkin kökdən yaranmış feillərin 

fonosemantikasını verərkən “bozlamaq” feilindən də bəhs etmişdir. O göstərir ki, 

“bozla” sözü yazılı abidələrdə bozla/buzla/muzla variantlarında işlənmiş və 

“bağırmaq, nərildəmək, böyürmək, anqırmaq, qışqırmaq, çığırmaq, ucadan ağlamaq, 

hönkürmək” mənalarına xidmət etmişdir... Bozla sözü boz və elə elementlərindən 

ibarətdir: bozla<boz+elə. Bu söz müasir türk dillərinin dialektlərində “ağlamaq” 

mənası ilə birlikdə, həm də “bağırmaq, nərildəmək, böyürmək, anqırmaq, qışqırmaq, 

çığırmaq” anlamlarını da bildirir. Bozlamaq və bozarmaq sözlərində boz morfemi səs 

təqlidli ilkin morfemin törəməsidir” [31, s.168]. Göründüyü kimi, müəllif bozlamaq 

və bozarmaq feillərinin səs təqlidi “boz” kökü üzrə formalaşmasını qeyd edir. 

Fikrimizcə, bu boz kökünün düzgün mənasıdır və “bozarmaq” feilində rəngin 

dəyişməsi anlamı sonrakı mənadır. İlkin məna məhz “bağırmaq, çığırmaq” olmalıdır. 



  

87 

 

Azərbaycan dilindəki “üstünə bozarmaq” feilində rəngin dəyişməsi deyil, kiminsə 

üstünə qışqırmaq, bağırmaq mənası nəzərdə tutulur. 

BOZARMAQ – bozarmaq.  

BOZARMA – 1. Boz rəng alma, bozlaşma. 2. Biçilmə vaxtı çatma. 3. 

Çiskinləşmə, tutqunlaşma. 4. Bişməyə, qovrulmağa başlama [9, s.345]. BOZARTMA 

– yağlı ətdən bişirilən sulu qovurma; bozqovurma [9, s.345]. BOZARMAQ – Boz 

rəng almaq, bozlaşmaq; yetişməyə başlamaq; tutqunlaşmaq; qovrulmağa başlamaq 

[9, s.345]. BOZARTMAQ – Boz etmək; soldurmaq; ala-çiy bişirmək. Qeyd edilən 

mənalarda məhz üstünə qışqırmaq, çığırmaq, bağırmaq mənası verilməmişdir [9, 

s.345]. 

V.Aslanov “bozla” feilinin yazılı abidələrdə “hönkür-hönkür ağlamaq” 

mənasında işlənməsini göstərir və “boz” kökünün rəng bildirən sifət olmasını qeyd 

edir [7, s.142-143]. Feilin kökünə əlavə olunan -t şəkilçisi hərəkəti obyektin üzərinə 

köçürür. 

M.Hüseynzadə göstərir ki, -ar, -ər şəkilçiləri -t saitinin əlavəsi ilə işlənir, lakin 

feilin məzmununa heç bir xələl gəlmir. Müəllif samitlə bitən təkhecalı təsirsiz feillərə 

-ar, -ər şəkilçisinin artırılması zamanı bu hadisənin baş verdiyini qeyd etmişdir [28, 

s.169]. Verilmiş halda isə “boz” təkhecalı feil kökü deyildir. 

“T” samitinin artırılması əsasında yaranan Azərbaycan dilinə məxsus 

paronimlərin sayı ikidir. Məsələn: bozarma-bozartma, bozarmaq-bozartmaq. 

 “N” foneminin artırılması əsasında paronimlər əmələ gəlir.  

Bulama – Bulanma: BULAMA – 1. Mayanın içinə qaşıq və s. salıb onu 

qarışdırma. 2. Təzə doğan sağmal heyvanların ilk günlərdə sağılan südü [9, s.357]. 

BULANMA – Durulduğunu, saflığını, şəffaflığını itirmə; bulaşma; mədəsi qarışma 

[9, s.357]. Bulamaq – Bulanmaq: BULANMAQ-Qarışdırmaq; ləkələmək; batırmaq; 

yellətmək [9, s.357]. BULANMAQ – Bulaşmaq; məs. pozulmaq, xarablaşmaq, 

mədəsi qarışmaq; çoşmaq [9, s.357]. 

Dolamaq – Dolanmaq: DOLANMAQ – 1. Sarımaq, 2. Ələ salmaq, lağa qoymaq 

[9, s.663-664]. DOLANMAQ – 1. Fırlanmaq; gəzmək, 2. Yaşamaq, keçinmək [9, 

s.663-664]. 
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Daşımaq – daşınmaq; DAŞIMAQ – Aparmaq, gəzdirmək; sahib olmaq; yerinə 

yetirmək [9, s.546]. DAŞINMAQ – 1. Bir yerdən başqa bir yerə aparılmaq, 2. Əl 

çəkmək, 3. Fikirləşmək [9, s.546]. 

“N” samitinin artırılması əsasında yaranan Azərbaycan dilinə məxsus 

paronimlərin sayı dörddür: bulama-bulanma, bulamaq-bulanmaq, dolamaq-dolanmaq, 

daşımaq-daşınmaq. 

“H” fonemi əsasında:  

Tərif (etmək) – Təhrif (etmək); TƏRİF – Bəyənmə, öymə [12, s.322]; TƏHRİF 

– pozma, dəyişdirmə. [12, s.292] 

“H” samitinin artırılması əsasında yaranan Azərbaycan dilinə məxsus 

paronimlərin sayı birdir:  tərif-təhrif. 

“L” fenomenin “N” foneminə keçməsi əsasında paronimiya. 

Çəkilmək – Çəkinmək; ÇƏKİLMƏK – Dartınmaq, yığılmaq, aram tapmaq, geri 

oturmaq; oynamaq; israr etmək. ÇƏKİNMƏK – 1.Qaçmaq, boyun qaçırmaq. 

2.Utanmaq; sığınmaq, qorxmaq [9, s.461]. 

Çırpılmaq – Çırpınmaq: ÇIRPILMAQ – Silkələnilmək, döyülmək; örtülmək, 

yıxılmaq. ÇIRPINMAQ – Çabalamaq; döyünmək; titrəmək; örtülmək; bağlanmaq; 

silkələnmək [9, s.479]. 

Deyilmək – Deyinmək: DEYİLMƏK – Xəbər verilmək, bildirilmək, çatdırılmaq 

[9, s.565]. DEYİNMƏK – söylənmək, donquldanmaq, şikayətlənmək [9, s.565]. 

Keçilmək – Keçinmək: KEÇİLMƏK – Bu tərəfdən o biri tərəfə getmək, 

irəliləmək, yer dəyişmək [10, s.653]. KEÇİNMƏK – 1. Dolanmaq, yaşamaq, 2. 

Ölmək [10, s.654]. 

“L” samitinin “N” samitinə keçməsi əsasında yaranan Azərbaycan dilinə məxsus 

paronimlərin sayı dörddür. Bu paronimlərdən ikisi ç samiti ilə, biri d samiti ilə, biri 

isə k samiti ilə başlayır: çəkilmək – çəkinmək, çırpılmaq – çırpınmaq, deyilmək – 

deyinmək, keçilmək – keçinmək. 

Saitlər əsasında  paronimlərin əmələ gəlməsi. “A” saitinin “Ə” saitinə keçməsi 

əsasında yaranan paronimlər. Daxil (olmaq) – Dəxli (olmaq) [9, s.517]; DAXİL 

(olmaq) – Girmək [9, s.517]. DƏXLİ (olmaq) – aid olmaq [9, s.573]. 
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“A” saitinin “Ə” saitinə keçməsi əsasında yaranan Azərbaycan dilinə məxsus bir 

paronim vardır. Daxil (olmaq) – dəxli (olmaq). 

“I” saitinin artırılması əsasında yaranan paronimlər. Daşmaq – daşımaq; 

DAŞMAQ – Ətraflı basmaq; aşıb tökülmək; məs. çoşmaq, qızışmaq [9, s.546]. 

DAŞIMAQ – Aparmaq, gəzdirmək; sahib olmaq; yerinə yetirmək [9, s.546]. 

Qazmaq – Qazımaq:  QAZMAQ – Hər hansı bir alət ilə torpağı qaldırıb yeri 

oymaq, oyuq açmaq, dərinləşdirmək, çuxurlaşdırmaq; polad qələm və s. ilə oymaq, 

həkk etmək, naxış açmaq [11, s.89-90]. QAZIMAQ – Kəskin bir alətlə bir şeyin 

səthindəki şeyi qoparmaq, qaşıyıb çıxarmaq; məs. küt ülgüclə üzünü qırxarkən 

dərisini soymaq, qoparmaq [11, s.88]. 

“I” saitinin artırılması əsasında yaranan Azərbaycan dilinə məxsus paronimlərin 

sayı ikdir: daşmaq – daşımaq, qazmaq – qazımaq. 

“A” foneminin “U” fonemi ilə əvəz olunması, eyni zamanda, səs yerdişməsi 

əsasında:  

YOXLAMAQ – Gözdən keçirmək, müayinə etmək, araşdırmaq [12, s.605-606]. 

YOLUXMAQ – Sirayət etmək, keçmək (xəstəlik, mikrob), baş çəkmək [12, s.612]. 

Azərbaycan dilinə məxsus sözlərdən əmələ gələn paronimlərin bir qismi müxtəlif nitq 

hissələrindən düzəlir. Bu, elmi ədəbiyyatda paronomaziya hadisəsi hesab edilir. 

İki və daha artıq fonemin fərqlənməsi ilə yaranan paronimlər: 

“B” – “V” fonetik fərqi və “AN” hərf birləşməsinin artırılması əsasında yaranan 

paronimlər: 

Abadlıq – Avadanlıq: ABADLIQ – 1. Tir – tikinti, 2. Abad yer, şənlik, 3. Ruh 

rahatlığı [9, s.27-28]. AVADANLIQ – 1. Ev əşyaları, dir-dirrik, 2. Maşınlar, alətlər, 

cihazlar, mexanizmlər, qurğular [9, s.165]. 

“B” – “V” fonetik fərqi və “AN” hərf birləşməsinin artırılması əsasında yaranan 

paronimlərin sayı birdir. Məsələn: abadlıq – avadanlıq. 

“G”-“K” fonetik fərqi və “N” samitinin artırılması əsasında yaranan paronimlər:  

Alagüllük-Alakülüng: ALAGÜLLÜK – Rəngi ala-bula, uzunsov cücü [9, s.91]. 

ALAKÜLÜNG – Əkin yerlərində və çöllərdə bitən çiçəkli bitki [9, s.92]. 

“G”-“K” fonetik fərqi və “N” samitinin artırılması əsasında yaranan 
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paronimlərin sayı birdir. Məsələn, alagüllük – alakülüng. 

“K” – “G” fonetik fərqi əsasında yaranan paronimlər:  

Əski – Əsgi; Səpki – Səpgi; Sərki – Sərgi: SƏRKİ – Qaxınc, məzəmmət, danlaq 

[12, s.92].  SƏPGİ – Rəsm əsərlərinin və əşyaların nümayiş etdirilən yeri [12, s.85]. 

Köy – Göy: KÖY – Kənd [10, s.765], GÖY – 1. Səma, fəza, 2. Mavi, səma 

rəngi, 3 Göyərti, 4. Simic, xəsis [10, s.272]. 

“K” samitinin “G” samitinə keçməsi əsasında yaranan Azərbaycan dilinə 

məxsus paronimlərin sayı dörddür: əski - əsgi, səpki-səpgi, sərki-sərgi, köy-göy. 

“İ” saitinin artırılması əsasında yaranan paronimlər.  Dərz – Dərzi: DƏRZ– 

Sünbül dəstəsi, biçilmiş taxıl bağlaması [9, s.600]. DƏRZİ – Paltar tikən [9, s.600]. 

“O” saitinin düşməsi nəticəsində yaranan paronimlər: Obaşdan – Başdan: 

OBAŞDAN – İşıqlaşana qədər, işıqlaşmamış, alaqaranlıq [11, s.509]. BAŞDAN – 

Əvvəlcədən [9, s.239]. 

“M” samitinin “N” samitinə keçməsi əsasında yaranan paronimlər. Biçim – 

Biçin: BİÇİM – 1. Biçilmək tərzi: paltarın forması, fasonu, ülgüsü, 2. Ölçü, 

böyüklük, 3. Bədən, boy – buxun, qədd-qamət [9, s.296-297]. BİÇİN – Otu, taxılı 

oraqla, maşınla və s. ilə biçmək işi [9, s.297]. 

 

3.2. Paronimlərin fonosemantik xüsusiyyətləri 

 

Paronimlərin fonosematik xüsusiyyətləri onların tərkibindəki fonem fərqləri 

üzrə araşdırılır və bu zaman səs-məna əlaqələri nəzərə alınır. Qeyd olunduğu kimi, 

paronimlər eyni və fərqli kök əsaslı ola bilir. Fərqli köklər üzrə yaranan 

paranomazların tədqiqi xüsusi maraq doğurur. Bu tipli paranomazlar feil köklərində 

çox qeydə alınır. Azərbaycan dilində birhecalı və ikihecalı xeyli sayda feil kökləri 

vardır ki, onların tərkibində bir və ya iki fonem dəyişməsi qeydə alınır. Paronimlər 

üçün əsas əlamət səs yaxınlığıdır. Şübhəsiz ki, iki fonemin fərqlənməsi səs 

oxşarlığının kəmiyyət göstəricisini azaldır. Paronimlərin birinin səs tərkibinin 

kəmiyyət göstəricilərinin fərqliliyi də səs oxşarlıqlı dərəcəsini aşağı salır. 
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Paronimlərdə səs müxtəlifliyi mövqe əsasında təsnif olunur. Bu halda dəyişən səsin 

sözün əvvəlində, ortasında və sonunda olmasına görə onu üç növə ayırmaq 

mümkündür. 

Sözün əvvəlində fonetik fərqlə bağlı paronimlərin fonetik xüsusiyyətləri. 

“A”-“Ə” fonetik fərqli əsaslı paronimlər. Ahənk-Əhənk: AHƏNG – 1. Səslər, rənglər 

və s. arasında uyğunluq, 2. Gözəl səs, avaz, 3. Nəğmə, mahnı, hava [9, s.75].  

ƏHƏNG - Əhəng daşını yandırmaqla əldə edilən ağrəngli, kəsək halında material 

[10, s.70]. 

“D”-“T” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması: Drap-Trap: DRAP– 

Qalın mahud [9, s.698]; TRAP – Pilləkan; suyun axıb getməsi üçün döşəmədə  dəlik 

[12, s.371]. 

Sözün əvvəlində k foneminin g fonemini əvəz etməsi nəticəsində yaranan 

paronimlər: Kir – Gir: Kir-Çirk mənasındadır [10, s.708].  GİR-Güc, qüvvət, taqət. 

[10, s. 248-249]. 

GİR-girmək feilinin kökü kimi də paronmaziya əmələ gətirir [10, s.248-249]. 

Kirvə - Girvə: KİRVƏ- Uşaq sünnət olunarkən onu tutan adam [10, s.712]. 

GİRVƏ – Keçidlərdə, yollarda qar yığını [10, s.253]. 

Kiriş – Giriş: KİRİŞ – Möhkəm ip. [10, s.710]. GİRİŞ – 1.Giriləcək yer, 2. 

Müqəddimə, ön söz [10, s.251]. 

Kirli – Girli: GİRLİ – Güclü, qüvvətli [10, s.711]. 

Bu paronim üçün kir-gir paronim cütünün hər birinin “li” şəkilçisi qəbul etməsi 

ilə düzəltmə söz əmələ gətirməsi ilə yaranmışdır. 

Kiş – Giş: KİŞ – Toyuqları, quşları və s. qovmaq üçün çıxarılan səs [10, s.713]. 

GİŞ – Alçaq növlü kəndir və ya kətan lifindən toxunmuş cod parça [10, s.253]. 

Köz – Göz: KÖZ – Od yandıqdan sonra qalan alovsuz hissə [10, s.764-765]. 

GÖZ – İnsan və heyvanda görə orqanı, görmə; nəzarət, baxış [10, s.275-288]. 

Kül – Gül: KÜL – Yanmış əşyanın tozu [10, s.774]. GÜL – Çiçək [10, s.302]. 

Beləliklə, sözün əvvəlində k→ğ əvəzlənməsi ilə paronimlər əmələ gəlmişdir. 

Eyni səs tərkibinə malik olub, yalnız ilk samitlərinin fərqlənməsi ilə yaranır.  

Sözün əvvəlində c foneminin ç fonemini əvəz etməsi nəticəsində yaranan 
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paronimlər:  

Car-Çar: CAR – 1. Elanetmə, bildirmə; səs-küy, 2. Axan, axıcı [9, s.392]. 

ÇAR – Hökmdar, padşah [9, s.446]. 

Cin – Çin: CİN – Əcinnə; məs. cılız, xırdaca [9, s.421-422]. ÇİN – 1. Ölkə, 2. 

Rütbə, dərəcə, 3. Dişli oraq, 4. Doğru, düz, həqiqət, 5. Dəfə, kərə, 6. Təbəqə: qat, lay, 

qalaq [9, s.485]. 

Sözün əvvəlində c foneminin ç fonemini əvəz etməsi nəticəsində yaranan 

paronimlərə aid car – çar, cin – çin nümunələri göstərildi. Bu nümunələrdə 

paronimlərin mənşəyi nəzərə alınmamışdır. 

Sözün ortasında fonetik fərqlərin paronim yaratması. Söz əvvəlindəki 

fonemin dəyişməsi ilə əmələ gələn paronimlərlə müqayisədə söz ortasında dəyişmə 

nəticəsində yaranan paronimlərin sayı çoxdur. Bu cəhət çoxhecalı sözlərin çoxluğu, 

eləcə də söz ortasındakı fonem mövqelərinin artımlığı ilə bağlıdır. Təbii ki, bu 

məsələni CVC tipli birhecalı sözlər üzrə ayrılıqda öyrənmək də fonosemantik 

baxımdan maraq doğurur. Belə struktura malik sözlərdə orta mövqedə sait işlənir. 

Aydındır ki, yalnız orta mövqedəki fonemin dəyişməsi ilə əmələ gələn 

paronomasların sayı çox olmayacaqdır. Bunları ona görə paronomas adlandırırıq ki, 

eyniköklülük şərtinə cavab vermirlər. Məsələn, bol – bal, bil – bil, çat – çit, kal – kol, 

car – çar, cür – çar, cin – can və s.  

Sözün ortasında a foneminin ə fonemini əvəz etməsi nəticəsində yaranan 

paronimlər: Belə paronimlərdə a fonemi ə fonemi ilə əvəz olunmuşdur və a fonemi 

ilə ifadə olunmuş sözlərdə səs tonunun güclənməsi müşahidə olunur. 

Fonosemantikada səsin məna ifadə etməsi ilə yanaşı, vurğu, durğu, ton, intonasiya 

adlanan fonosemantik əlamətlər də üstünlük təşkil edir. 

Söz daxilində sait fonemlər, əsasən, samit fonemlərin əlamətləndirdiyi əşyanın 

hərəkətinin və ya digər növ hadisələrin istiqamətləndirilməsinə, yönəldilməsinə 

xidmət edir. 

Afat – Afət: AFAT – Xüsusi ad; bədbəxtlik, bəlalar, müsibətlər [9, s.51].  AFƏT 

– 1. Bəla, fəlakət, 2. Son dərəcə gözəl qız, qadın, 3. Xüsusi ad [9, s.51]. 

Bala – Bəla: BALA – Övlad, uşaq, oğul; kiçik, körpə, xırda [9, s.211]. BƏLA – 
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Uğursuzluq, bədbəxtlik, müsibət, fəlakət, qəm, qüssə, əzab [9, s.272]. 

Baxt – Bəxt: BAXT – Uduzma baxtalama; itki, zərər. BƏXT – Tale, qismət, 

uğur [9, s.270]. 

Qədir – Qadir: QƏDİR – Dəyər, qiymət, hörmət, ləyaqət [11, s.101]. QADİR – 

Böyük qüvvət, qüdrət sahibi olan, bacaran, qabil; yaradan [11, s.15]. 

Zamin – Zəmin: ZAMİN – Zəmanətvermə [12, s.642]. ZƏMİN – Yer, torpaq; 

əsas, özül, bünövrə; məs. mühit, vəziyyət, imkan [12, s.659]. 

Tab – Təb: TAB – 1. Qüvvət, güc, taqət, 2. Dözmə [12, s.250]. TƏB – 1. 

Xasiyyət, təbiət, 2. İlham [12, s.281]. 

Fasilə - Fəsilə: FASİLƏ – Vaxt, müddət, tənəffüs, aravermə; məsafə, ara [10, 

s.174]. FƏSİLƏ – Quruluşca oxşar, mənşəcə bir-birinə yaxın bir neçə heyvan və ya 

bitki cinsinin əmələ gətirdiyi qrup [10, s.187-188]. 

Həyat – Həyət: HƏYAT – Varlıq, dirilik, yaşayış; ömür, tərcümeyi – hal; 

canlanma. [10, s.380-381]. HƏYƏT – Bayır, çöl; tikili [10, s.382-383]. 

Hakim – Həkim: HAKİM – Məhkəmə sədri, hökm edən; iş haqqında hökm və 

qərar çıxaran, oyunları idarə edən şəxs; hökmdar, vali, diktator [10, s.320].  HƏKİM 

– Doktor, müalicə edən təbib, mütəfəkkir, filosof [10, s.354]. 

“A” – “Ə” fonetik fərqi əsasında yaranan paronimlərin sayı kifayət qədər 

çoxdur: afat – afət, bala – bəla, baxt – bəxt, qadir – qədir, zamin – zəmin, tab – təb, 

fasilə - fəsilə, həyat – həyət, hakim – həkim və s. 

Sözün ortasında “İ” – “I” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Aşiq – 

Aşıq: AŞİQ – Vurğun, məftun [9, s.153]. AŞIQ – 1. Xalq xanəndəsi, 2. Diz 

qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü [9, s.151]. 

“E” – “İ” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Yeyə - Yiyə: YEYƏ – 

Suvand, törpü [12, s.594]. YİYƏ – Sahib [12, s.602]. 

“A” – “O” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Kafe – Kofe: KAFE – 

Kiçik restoran, qəhvəxana [10, s.626]. KOFE – Qəhvə [10, s.719]:  

Liman – Limon: LİMAN – Gəmilərin yüklənməsi və ya boşaltmaq üçün 

dayandığı yer [11, s.264]. LİMON – Bitki [11, s.265]. 

“U” – “İ” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Kafur – Kafir: KAFUR 
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– Həmin adda ağacın kitrəsindən alınan, təbabətdə və texnikada işlədilən kəskin və 

spesifik qoxulu maddə [10, s.628]. KAFİR – İslam dininə etiqad etməyən, dinsiz, 

laməzhəb [10, s.627]. 

“O” – “Ö” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Nov – Növ: NOV – 

Su yolu, arx, kanal [11, s.499]. NÖV – Çeşid, cür, cins, təhər [11, s.502]. 

“O” – “U” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Romb – Rumb: 

ROMB – Tərəfləri bərabər olan çəp paraleloqram; romb şəkilli nişan, paxlava şəkilli 

fiqur. [11, s.661] RUMB – Kompasın 32 bölgüsündən biri [11, s.666]. 

“Ə” – “İ” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Sərab – Sirab: SƏRAB 

– Bulaq, çeşmə və çayın başlağıcı; ilğım [12, s.86].  SİRAB – Sudan doymuş; sulu, 

dolğun; mineral su [12, s.125]. 

Sözün ortasında samitlərin fərqlənməsi əsasında da paronimlər  əmələ gəlir. 

“P” – “B” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Aşpaz – Aşbaz: 

AŞPAZ – Xörək bişirən. AŞBAZ – Xörək həvəskarı, düşkünü [9, s.155]. 

“Ğ” – “X” və “D” – “T” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Buğda – 

Buxta: BUĞDA – Dənindən ağ un üyüdülən taxıl növü [9, s.354].  BUXTA – 

Dənizdə gəmilərin dura bilməsi üçün münasib olan kiçik körfəz [9, s.356]. 

“Z” – “S” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Dəzgah – Dəsgah: 

DƏZGAH – Maşın; masa; xana [9, s.611].  DƏSGAH – 1. Dəbdəbə, təntənə, büsat, 

2. Məs. Qurğu, kələk, 3. Muğam [9, s.601]. 

Əfzun – Əfsun: ƏFZUN – Çox, daha artıq [10, s.67]. ƏFSUN – Ovsun, sehr. 

[10, s.66]. 

“G” – “K” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Əsgi – Əski: ƏSGİ – 

Köhnə parça, körpə uşaqları bələmək üçün parça [10, s.136]. ƏSKİ – Keçmiş, köhnə, 

qədim, təcrübəli [10, s.138-139]. 

Səpki – Səpgi: SƏPKİ – Şəkil, biçim, üsul, tərz, qayda [12, s.86].  SƏPGİ – Dəri 

üzərində əmələ gələn keçici iltihablı qabarcıqlar; sızaq [12, s.85]. 

“Q” – “Ğ” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. İlqar – İlğar: İLQAR 

– Əhd, vəd, vəfa [10, s.532].  İLĞAR – Basqın, süvaro, hücum [10, s.528]. 

“N” – “L” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. İntizam – İltizam: 



  

95 

 

İNTİZAM – Nizam və qayda [10, s.561-562].  İLTİZAM – İmtiyaz, borc, vəzigfə, 

məsuliyyət [10, s535]. Möhlət – Möhnət: MÖHLƏT – Vaxtı, müddət, icazəli vaxt 

[11, s.388-389]. MÖHNƏT - Zəhmət, əziyyət, qayğı, dərdi – sər; dərd, qəm, qüssə 

[11, s.389]. 

“N” – “R” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Təsnif – Təsrif: 

TƏSNİF – 1. Ayırma, bölmə, 2. İrihəcmli mahnı, nəğmə [12, s.330]. TƏSRİF – 

Feillərin şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişməsi; çəkilmə [12, s.330]. 

“L” – “R” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Qəcələ - Qəcərə: 

QƏCƏLƏ – Sağsağan [11, s.98].  QƏCƏRƏ – Yəhərin üstündən salınan bəzəkli 

örtük, cecim [11, s.98]. 

“B” – “M” fonetik fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Sabit – Samit: 

SABİT – Hərəkətsiz, tərpənməz; dəyişməz; möhkəm [12, s.6-7]. SAMİT – Sakit, 

susan, danışmayan; səssiz fonem [12, s.32]. 

Sözün sonunda fonetik fərqlərin paronim yaratması. Paronim yaradan 

fonemlərdə xüsusi bir qanunauyğunluq özünü göstərir. Belə ki, bu qanunauyğunluq 

hər hansı bir fonemin əvəzlənməsi kimi deyil, daha çox paronim yaradan fonemlərdə 

kar samit - cingiltili samit müvaziliyi formasında müşahidə olunur. Məsələn; z – s, d 

– t, c – ç fonem fərqi nəticəsində yaranan paronimlər.  

Atlaz – Atlas; ATLAZ – Üzü parlaq, parlaq ipək parça növü. ATLAS – 

Müəyyən sistem üzrə toplanmış coğrafi xəritələrdən ibarət kitab, məcmuə [9, s.162]. 

İblis – İbliz: İBLİS – 1. Şeytan, 2. Məs.Fitnəkar, hiyləgər. İBLİZ – Molyusk, 

məs. adamsancan [10, s.492]. 

Nüfuz – Nufus. NÜFUZ – Hörmət, etibar, təsir, avtoritet; təsiretmə, sözükeçmə 

[11, s.506]. NÜFUS – Əhali, camaat [11, s.506-507]. 

Servis – Serviz. SERVİS – Xidmət, xidmət göstərmə; topu vurub oyuna 

başlama. SERVİZ – Xörək və ya çay üçün qab – qacaq komplekti [12, s.60]. 

Zad – Zat: ZAD – Şey [12, s.637], ZAT – 1. Əsil, kök, nəsil, 2. Şəxs, adam, 

sima, 3. Varlıq, təbiət [12, s.645]. 

Kürd – Kürt: KÜRD – Xalq və ya bu xalqa mənsub adam [10, s.781]. KÜRT – 

Quşların bala çıxarma zamanındakı halı, vəziyyəti [10, s.784]. 
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Sənəd – Sənət: SƏNƏD – Rəsmi kağız [12, s.83-84].  SƏNƏT – Peşə, iş, ixtisas  

[12, s.84]. 

Sac – Saç: SAC – Yuxa bişirmək üçün dairəvi dəmir [12, s.7-8]. SAÇ – Tük, 

hörük [12, s.8]. 

“A” – “Ə” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Bina – Binə: BİNA – 

1. Tikili, mülk, 2. Özül, bünövrə, təməl, əsas, 3. (məs.) Əzəldən, lap əvvəldən [9, 

s.308]. BİNƏ – Yurd, köç [9, s.309]. 

“M” – “N” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Biçim – Biçin: İmam 

– İman: İMAM – Rəhbər, başçı, din xadimi [10, s.536]. İMAN – İnanma, etiqad [10, 

s.537]. 

“L” – “N”; “M” – “L” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Məlul – 

Məlun: MƏLUL – Məlallı, qəmgin, məhzun; bezgin, usanmış [11, s.334].  MƏLUN 

– Lənətlənmiş, mürtəd [11, s.335]. 

Müstəqim – Müstəqil: MÜSTƏQİM – Düz, doğru, rast; birbaşa, düzünə [11, 

s.432]. MÜSTƏQİL – sərbəst, tabe olmayan; ayrıca, xüsusi [11, s.431-432]. 

“B” – “Q” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Mizrab – Mizraq: 

MİZRAB – Bəzi simli musiqi alətlərinin simlərini ehtizaza gətirmək üçün sümükdən, 

mal buynuzundan və ya plastik maddədən düzəldilən nazik plastinka: mediator [11, 

s.380].  MİZRAQ – Uzun saplı qədim döyüş aləti, ucu iti dəmirdən düzəldilmiş nizə, 

cida [11, s.381]. 

“F” – “B” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. Təəssüf – Təəssüb: 

TƏƏSSÜF – Kədərlənmə, acıma, heyfslənmə [12, s.288]. TƏƏSSÜB – Qeyrətkeşlik, 

fanatizm; qeyrət, namus [12, s.288]. 

“D” – “N” fonetik fərqi əsasında paronimlərin yaranması. 

Fənd – Fənn: FƏND – Hiylə, kələk, qurğu, biclik; məharət, hünər; kombinasiya. 

[10, s.182] FƏNN – Elm, bilik; elm, bilik sahəsi, tədris obyekti [10, s.182-183]. 
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3.3. Paronimlərin morfoloji və fonosemantik xüsusiyyətləri 

 

Paronimlərin morfoloji xüsusiyyəti nitq hissələri ilə bağlıdır. Paronimlik 

hadisəsində nitq hissələrindən isim və sifət daha çox iştirak edir [53, s.353]. 

Leksik-semantik cəhətdən bir-birindən fərqlənən sözlər morfologiyada 

qrammatik məna əsasında eyni qrupda ümumiləşir. Məsələn, kitab, dəftər, qələm, 

kağız və s. sözləri leksik mənalarına görə bir-birindən tamamilə fərqlənsələr də, 

morfoloji əlamətləri və qrammatik mənaları baxımından eyniləşirlər [34, s.33]. 

Leksik-qrammatik mənasına, morfoloji əlamətinə və sintaktik vəzifəsinə görə 

fərqlənən söz qruplarına nitq hissələri deyilir. Başqa sözlə, nitq hissələri dilimizin 

lüğət tərkibinə daxil olan sözlərin məna, forma və qrammatik cəhətdən 

qruplaşmasından ibarətdir [34, s.144]. 

Nitq hissələrinin iştirakına görə paronimlərin müəyyən cəhətləri vardır. Həmin 

cəhətlərə, əsasən, paronimləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

İsim – isim paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər. A – Ə fonetik fərqi 

əsasında olanlara aid nümunələr. Amal – Əməl: AMAL – Qayə, məqsəd, arzu, ümid, 

dilək [9, s.111].  ƏMƏL – İş, icraetmə, hesab əməliyyatının hər biri; rəftar, hərəkət; 

məs. hiylə, kələk [10, s.110]. 

Adət – Ədat: ADƏT – Hər hansı bir xalqın həyatında qədimdən bəri qəbul 

edilmiş və kök salmış ənənə, rəsm [9, s.47].  ƏDAT – Sözlərin və cümlələrin 

mənasına müxtəlif çalarlıq verən köməkçi nitq hissəsi [10, s.46]. 

Ədəd – Ədat: ƏDƏD – Say və ya miqdar bildirən söz; ədədlər sistemi; dənə 

[10, s.62]. ƏDAT – Sözlərin və cümlələrin mənasına müxtəlif çalarlıq verən köməkçi 

nitq hissəsi [10, s.59]. 

Hakim – Həkim: HAKİM – Məhkəmə sədri, hökm edən; iş haqqında hökm və 

qərar çıxaran, oyunları idarə edən şəxs; hökmdar, vali, diktator. [10, s.320]  HƏKİM 

– Doktor, müalicə edən təbib, mütəfəkkir, filosof [10, s.354]. 

Həyat – Həyət: HƏYAT – Varlıq, dirilik, yaşayış; ömür, tərcümeyi – hal; 

canlanma [10, s.380-381]. HƏYƏT – Bayır, çöl; tikili [10, s.382-383]. 
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İ saitinin artırılması əsasında yaranan isim – isim paronimliyi.  

Əsr – Əsir; [10, s.141] 

Dəfnə - Dəfinə; DƏFNƏ – Yarpaqları yeyinti və konserv sənayesində istifadə 

olunan həmişə yaşıl ağac və ya kol.  DƏFİNƏ – Xəzinə [9, s.570]. 

Dərz – Dərzi; [9, s.600] 

Əmr – Əmir: [10, s.115] 

K – G fonetik fərqi əsasında yaranan isim – isim paronimliyi. Küz – Güz: KÜZ 

– quzu saxlanan yer  [10, s.789]. GÜZ – Payız [10, s.316]. 

İsim – sifət paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər. İsim – sifət 

paronimliyini yaradan fonetik fərqlər sırasında bəzilərində “i” saitinin artırılması, 

bəzilərində isə “g” foneminin “k” foneminə keçməsidir. Məsələn: Gəc – Kəc: GƏC – 

Suvaqda işlədilən yandırılmış ağ torpaq [10, s.227].  KƏC – 1. Əyri, 2. Tərs, höcət 

[10, s.665]. 

Gəm – Kəm: GƏM – 1. Vəl, 2. Quzu və buzovun ağzına vurulan toxunma [10, 

s.232]. KƏM – Az, nöqsanlı, əskik [10, s.675]. 

Gor – Kor: GOR – Qəbir, məzar [10, s.256]. KOR – 1. Gözü görməyən, 2. Küt 

[10, s.736]. 

Küləş – Güləş: KÜLƏŞ – Taxıl döyüldükdən sonra qalan quru çöplər, iri saman 

[10, s.776]. GÜLƏŞ – 1. Güləüzlü, gülər, 2. Güləşmə, qurşaq tutma [10, s.304]. 

“İ” saitinin artırılması əsasında yaranan isim – sifət paronimliyi.  

Zərf – Zərif: Eyni zamanda, “i” saitinin artırılması əsasında yaranan bətn – 

bətin, qərb – qərib, əzm – əzim, əsl – əsil, zərf – zərif, kəsr – kəsir, mərz – məriz, mətn 

– mətin, nəfs – nəfis, hərf – hərif paronimləri də isim – sifət paronimliyinin əmələ 

gəlməsində iştirak edir. 

“B” – “V” fonetik fərqi əsasında yaranan isim – sifət paronimliyi.  

Yaba – Yava: YABA – Otu, samanı toplayıb atmaq, qaldırmaq üçün işlədilən 

kənd təsərrüfat aləti [12, s.497]. YAVA – Əxlaqsız, pozğun, azğın [12, s.558]. 

Gəbə - Gəvə: GƏBƏ – Böyük xalça, iri xalı [10, s.227]. GƏVƏ – Çoxdanışan, 

boşboğaz.  

“Ə” – “İ” fonetik fərqi əsasında yaranan isim – sifət paronimliyi.  
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Maddə - Maddi: MADDƏ – 1. Cisim, şey; obyektiv varlıq, 2. Bənd, paraqraf 

[11, s.277-278]. MADDİ – 1. Cismani, fiziki, 2. Pul, mal, mülk [11, s.278]. 

Məhəllə - Məhəlli: MƏHƏLLƏ – Yaşayış yerinin bir hissəsi, kvartal [11, s.323]. 

MƏHƏLLİ – Yerli (sözlər) [11, s.323]. 

T samitinin artırılması əsasında.  

Məs – Məst : 

H samitinin düşməsi nəticəsində. 

Məsul – Məhsul 

“N” – “l” fonetik fərqi əsasında yaranan isim – sifət paronimliyi.  

Məzun – Məzul: MƏZUN – Məktəb bitirmiş, şagird, tələbə. [11, s.362]  

MƏZUL – İşdən ya qulluqdan çıxarılmış, vəzifəsi alçaldılmış. 

Batin – Batil: BATİN – daxil, iç, iç üzü [9, s.246].  BATİL – Yalan, əsilsiz, 

doğru olmayan; dinin tələblərini, şərtlərini pozan [9, s.246]. 

“D” – “R” – “H” fonetik fərqi əsasında yaranan isim – sifət paronimliyi.  

Səyyad – Səyyar – Səyyah. SƏYYAD – Ovçu [12, s.100]. SƏYYAR – Gəzən, 

dolaşan. SƏYYAH – Səyahətə çıxan [12, s.100]. 

“T”-“D” fonetik fərqi əsasında yaranan isim – sifət paronimliyi.  

Tik – Dik: TİK – Döşəküzü, çexol və s. tikmək üçün işlədilən miləmil qalın 

parça [12, s.339]. DİK – 1. Uca, hündür, sarp, 2. Düz, tam, 3. Təpə, yoxuşlu [9, 

s.620]. 

İsim – zərf paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər.  

“S”-“Z” fonetik fərqi əsasında.  

Əfsun – Əfzun.  

“I” – “İ” fonetik fərqi əsasında.  

Daxıl – Daxil: DAXİL – Kassa, sandıqca, yeşik. DAXİL – İçəri [9, s.516-517]. 

“M” – “F” fonetik fərqi və “h” samitinin artımı əsasında yaranan isim – feil 

paronimliyi.  

Ehtiram – Etiraf (etmək): EHTİRAM – Dərin hörmət, sayğı [10, s.8]. ETİRAF – 

İqraretmə, qəbuletmə, təsdiqetmə, boynuna alma [10, s.42]. 

“A” – “Ə” fonetik fərqi əsasında yaranan isim – feil paronimliyi.  
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Nağıl – Nəql: NAĞIL – Hekayə, rəvayət; uydurma, xəyali [11, s.448].  NƏQL – 

Danışma, söyləmə; köçürmə, daşıma [11, s.476]. 

Hərəkat – Hərəkət (etmək): HƏRƏKAT – Fəaliyyət, iş hərəkət qaydaları [10, 

s.370]. HƏRƏKƏT – Dəyişmə, tərpəniş, canlanma; iş, əməl; yerimə, yürüş, davranış; 

irəliləmə, inkişaf; əməliyyat [10, s.370]. 

“Ç” – “C” fonetik fərqi əsasında yaranan isim – feil paronimliyi.  

Qıç – Qıc (olmaq): QIŞ – İnsan bədəninin ombadan başlamış ayağa qədər olan 

və insanın yeriməsinə xidmət edən üzvü [11, s.150]. QIC (olmaq) – Keyləşmək, 

hissizləşmək, cəng olmaq, hərəkətdən düşmək [11, s.129]. 

Sifət – sifət paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər. Metateza əsasında. 

Ədəbi – Əbədi. 

“G” – “K” fonetik fərqi əsasında.  

Kirli – Girli: KİRLİ – Çirkli [10, s.711]. GİRLİ – Güclü, qüvvətli [10, s.252]. 

Kür – Gür: KÜR – 1.Nadinc, şıltaq, 2.Tərs [10, s.780]. GÜR–1.Toplu, qalın,  

2.Güclü, qüvvətli, şiddətli, 3.Bərk, uca. 

“L” – “N” fonetik fərqi əsasında.  

Məlul – Məlun:  

“F” – “H”, “R” – “S” fonetik fərqləri əsasında.  

Mənfur – Mənhus.  

Bir sözdə iki fonetik fərq əsasında əmələ gələn sifət – sifət paronimliyinin sayı 

birdir. Məsələn: mənfur – məhnus. 

“D” – “M” fonetik fərqi əsasında. 

Məsud – Məsum: MƏSUD – Xoşbəxt, bəxtiyar [11, s.353]. MƏSUM – 

Günahsız, pak, təmiz [11, s.354]. 

“B” – “D” fonetik fərqi əsasında.  

Sabiq – Sadiq: SABİQ – Əvvəldə olmuş, keçmişdə olmuş; keçmiş, köhnə, 

əvvəlki [12, s.6]. SADİQ – Sədaqəti olan, sədaqətli, vəfalı [12, s.12]. 

“B” – “P” fonetik fərqi əsasında yaranan sifət – feil paronimliyi.  

Bərbad – Bərpa (etmək): BƏRBAD – Dağılmış, dağınıq, pozğun, pərişan, 

uçmuş, məhv edilmiş [9, s.280]. BƏRPA – Təzədən qurma, tikmə, təzələmə, yaratma 
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[9, s.286]. 

“X” – “Ğ” fonetik fərqi əsasında yaranan sifət – feil paronimliyi.  

Lax – Lağ (etmək): LAX – 1. Boş, 2. Qoxumuş, iylənmiş, çürük [11, s.237]. 

LAĞ – Rişxənd, istehza [11, s.236]. 

Ehtiras – Etiraz (etmək): EHTİRAS – Çoşğunluq, vəcd, həyəcan; həvəs, şövq; 

vəhdət, hərislik [10, s.9]. ETİRAZ – Bu fikir və ya qərarın əleyhinə çıxma, qəti 

narazılıq bildirmə [10, s.42]. 

Say – isim paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər: “i” saitin artırılması ilə 

düzələn paronimlərin bir qismi şəxs adlarının əmələ gəlməsində, bir qismi isim – sifət 

paronimliyinin yaranmasında iştirak edərək aşağıdakı söz misalında da say – isim 

paronimliyi yaradır. Məsələn, İlk – İlik – İlkin: İLK – Birinci, əvvəlinci, ibtidai; 

başlıca, əsas, ən vacib [10, s.531]. İLİK – İnsanın, həmçinin, onurğalı heyvanların 

sümüyü içərisində olan yağaoxşar yumşaq maddə [10, s.530].  İLKİN – Birinci dəfə, 

birinci [10, s.532]. 

“D” səsartımı əsasında yaranan say – isim paronimliyi. Səd – Sədd:  

A – Ə fonetik fərqi əsasında. Əsla – Əslən: ƏSLA – Heç, qətiyyən. [10, s.140] 

ƏSLƏN – Nəsli, əsli, əslicə, soyca [10, s.140]. 

Feil – feil paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər. Feil – feil paronimliyini 

yaradan fonetik fərqlər dedikdə, əsasən, “n”, “t” samitinin və “ı” saitinin artırılması 

əsasında yaranan paronimlər nəzərdə tutulur, eyni zamanda, feil – feil paronimliyi “l” 

foneminin “n” foneminə keçməsi nəticəsində baş verir.  

“T” fonemi əsasında. Bozarmaq – Bozartmaq: [9, s.345] 

“N” fonemi əsasında. Bulamaq – Bulanmaq [9, s.357]; Dolamaq – Dolanmaq 

[9, s.662]; Daşımaq – Daşınmaq [9, s.546]. 

“H” fonemi əsasında. Tərif (etmək) – Təhrif (etmək). 

“L” foneminin “N” foneminə keçməsi əsasında. Məsələn, Çəkilmək – 

Çəkinmək [9, s.460]; Çırpılmaq – Çırpınmaq [9, s.479]; Deyilmək – Deyinmək [9, 

s.565]; Keçilmək – Keçinmək [10, s.653-654]. 

“A” saitinin “Ə” saitinə keçməsi əsasında. Daxil (olmaq) – Dəxli (olmaq) [8, 

s.517]. 
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“I” saitinin artırılması əsasında. Daşmaq – Daşımaq [9, s.546]; Qazmaq – 

Qazımaq [11, s.89-90]. 

“A” – “U” fonetik fərqi ilə yanaşı, həm də səs yerdəyişməsi əsasında yaranan 

feil – feil paronimliyi. Yoxlamaq – Yoluxmaq 

Bağlayıcı – isim paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər.  

“A” – “Ə” fonetik fərqi əsasında. Amma – Əmma: AMMA – Lakin 

(qarşılaşdırma bağlayıcısı) [9, s.113]; ƏMMA – Maneə, əngəl, hal, səbəb [10, s.114]. 

Ədat – isim paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər. 

“P” – “F” fonetik fərqi əsasında. Lap – Laf: LAP – Ən, daha, tamam 

mənalarında işlədilən ədat (qüvvətləndirici ədat) [11, s.242]. LAF – Söz, danışıq, 

çərənçilik, boşboğazlıq [11, s.236]. 

“İ” saitinin artırılması əsasında. Xeyr (inkar ədatı) – Xeyir. 

Ədat – sifət paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər.  

“I” – “İ” fonetik fərqi əsasında. Adı – Adi: ADI – Tamam, heç, qətiyyən, yerli–

dibli [9, s.48]. ADİ – Adət halına keçmiş, gündəlik, hər vaxtkı, həmişəki; sadə [9, 

s.48]. 

Nida – isim paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər.  

“Ə” – “E” fonetik fərqi əsasında. Əhsən – Ehsan: ƏHSƏN – Təşəkkür, 

bəyənmə, afərin. Əhsən bu kəlama.. [10, s.73]; EHSAN – Ölmüş adamın adına, 

xatirəsinə verilən yemək; xeyrat [10, s.7]. 

Metateza əsasında. Mərhəba – Məhrəba. 

Nida – sifət paronimliyi və bunu yaradan fonetik fərqlər.  

“A” – “Ə” fonetik fərqi əsasında. Amin – Əmin [9, s.112]: AMİN – Qəbul 

olunsun, arzun yerinə yetsin. Camaat da qazıya baxıb səsləndi: - Amin! 

(C.Məmmədquluzadə) [9, s.112].  ƏMİN – Qorxusuz, xətərsaiz, dinc, sakit; xatircəm, 

arxayın, qane [10, s.112]. 
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3.4. Alınma paronimlərin fonosemantik xüsusiyyətləri 

 

“Müasir Azərbaycan dilindəki paronimləri nəzərdən keçirdikdə bunların bir çox 

xüsusiyyətlərə malik olduğu müşahidə edilir. Paronimlərin xüsusiyyətləri semantik, 

fonetik və morfoloji cəhətdən daha qabarıqdır” [53, s.352]. 

Paronimlərin səciyyəvi semantik xüsusiyyətləri var, yəni paronimləri təşkil edən 

sözlərdən hər biri mənasına görə bir-birindən fərqlənir [33, s.201-202]. Məsələn: His 

– Kəsif tüstü, qurum. Hiss – Duyğu; qabaqcadan hissetmə; duyma; ürəyə damma; 

məs.,  sevgi, məhəbbət. 

Paronimləri təşkil edən sözlər çox müxtəlif anlayışları ifadə edən vahidlərdir; 

məsələn: əşya bildirən: cəhrə (çöhrə sözü ilə), həsir (həsr), yeyə (yiyə), süfrə (sürfə); 

bitki adı bildirən: limon (liman), buğda (buxta); milliyyət adı bildirən: kürd (kürt); 

sənət, peşəyə aid olan: hakim (həkim), sənət (sənəd) və s. 

Paronimlər müxtəlif yollarla yaranır. Bunlardan biri də alınmalar hesabına 

yaranan paronimlərdir [53, s.352]. 

Məlumdur ki, xalqlar arasında müxtəlif əlaqə və münasibətlər nəticəsində bir 

dildən başqa dilə müəyyən sözlər daxil olur. Buna görə bir dilin leksikasında müxtəlif 

dillərə məxsus bir çox sözlər işlədilir. Bunsuz keçinmək mümkün deyil və bu 

xüsusiyyət bütün dillərə aiddir. Bunun başlıca səbəbi xalqlar arasında yaranmış 

müxtəlif əlaqələr, elm və texnikanın, mədəniyyətin inkişafı, məişətdə olan 

dəyişikliklərdir. Elmin, texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq həyatda yeni əşyalar, 

yeni keyfiyyətlər meydana çıxır. Yeni meydana gəlmiş hər bir əşya, keyfiyyət, 

hadisənin adı da onunla birlikdə yaranır. Şübhə yoxdur ki, yeni əşya və ya keyfiyyət, 

hadisə bütün xalqlarda eyni vaxtda yaradılmır, meydana çıxmır. Yeni əşya və ya 

keyfiyyət, hadisə ilk növbədə müəyyən bir xalqa məxsus olur. Yəni onu müəyyən bir 

xalq yaradır və ona məzmuna, keyfiyyətə, əlamətə uyğun ad verir. Xalqlar arasındakı 

əlaqələr həmin yeni yaranmış, ixtira edilmiş əşyanın, keyfiyyətin istifadə dairəsinin 

genişlənməsini zəruri edir. Məhdud çərçivə - dairə sökülür, həmin əşya haqqında 

başqa xalqlar əvvəlcə eşidir, sonra isə ondan istifadə etməyə başlayır, onu 
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mənimsəyir [61, s. 132]. 

“Dilimizdə işlədilən paronim sözlərin hər iki komponenti alınma sözlərdən 

ibarət ola bilir. Bu, nitq hissəsinə görə, daha çox isimlə bağlıdır”.  [26, s. 59] 

Alınma paronimlərin fonosemantik xüsusiyyətlərində özünü göstərən səs – məna 

fərqi aşağıdakı kimidir: 

Bir səsin artırılması ilə yaranan paronimlər. “N” samitinin artırılması əsasında 

yaranan paronimlər.  

Adresat – Adresant: ADRESAT – Adına məktub, teleqram və s. göndərilən şəxs 

[9, s. 49]. ADRESANT – Poçtla teleqraf, aviopoçta ilə məktub və ya bağlama 

göndərən şəxs.  

Arqo – Arqon: ARQO – Kiçik bir ictimai qrupun, ümumi milli dildən ayrı olan 

şərti jarqonu [9, s. 137-138]. ARQON – Göyümtül işıq verən qaz.  

Vakasiya – Vakansiya: VAKASİYA – Köhn. Tətil (məktəblərdə, idarələrdə). 

VAKANSİYA – İdarələrdə və s. boş yer, tutulmamış yer, vəzifə [12, s. 460]. 

Diplomat – Diplomant: DİPLOMAT – Xarici dövlətlərlə əlaqə saxlamaq və 

yaxud müzakirələr aparmaq üçün bir dövlət tərəfində vəkil edilmiş vəzifəli şəxs. 

DİPLOMANT – Diplom işi yazan tələbə [9, s. 641]. 

Kvadrat – Kvadrant: KVADRAT – Dörd tərəfi bərabət olan düzbucaq; ədədin 

öz-özünə hasili. KVADRANT – Dairənin dörddə bir hissəsi, ipliyin nömrəsini təyin 

etmək üçün tərəzi [10, s. 790]. 

Magistrat – Magistrant: MAGİSTRAT – Bəzi ölkələrdə şəhər idarəsi; qədim 

Romada ali dövlət vəzifəsi; belə vəzifəni daşıyan adam. MAGİSTRANT – İnqilabdan 

əvvəl magistr elmi dərəcəsi almağa namizəd olan adam [11, s. 278]. 

Format – Formant: FORMAT – Əndazə, ölçü, nümunə. FORMANT – 

Sözdüzəldici və sözdəyişdirici morfemlərin ümumi adı [10, s. 204]. 

Frak – Frank: FRAK – Qabaq ətəkləri kəsik, dal tərəfdən isə uzun dar ətəkləri 

olan sürtük. FRANK – Fransa, Belçika və İsveçrədə pul vahidi [10, s. 208]. 

Hidrat – Hidrant: HİDRAT – Bəsit və ya mürəkkəb kimyəvi maddələrin su ilə 

birləşməsindən alınan məhsul. HİDRANT – Su kəməri kranı [10, s. 386]. 

“N” samitinin artırılması ilə düzələn paronimlərin bir qismi şəxs anlayışını 
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bildirir. Məsələn: Aspirat – Aspirant: ASPİRAT – Nəfəsli tələffüz olunan samitlər, 

nəfəsli səslər. ASPİRANT – Ali məktəbdə və ya elmi-tədqiqat idarəsində elmi işə 

hazırlanan adam [9, s. 147]. 

Mandat – Mandant: MANDAT – Vəsiqə; qalib ölkələrə, Almaniyanın keçmiş 

müstəmləkələrini və Osmanlı imperiyasının bir hissəsini idarə etmək üçün Millətlər 

Cəmiyyətinin verdiyi hüquq. MANDANT – Mandat verən şəxs, tapşırıq verən şəxs. 

[11, s. 287]. 

Fabrikat – Fabrikant: FABRİKAT – Hazır fabrika malı. FABRİKANT – Fabrik 

sahibi [10, s. 169] 

Komitet – Komitent: KOMİTET – Ayrı – ayrı sahələrdə (mədəniyyət, sənaye, 

ictimai-siyasi və s.) rəhbərlik etmək üçün dövlət və partiya tərəfindən yaradılmış 

orqan. KOMİTENT – Komisyonerə iş tapşıran adam [10, s. 727]. 

“A” – “E” fonetik fərqi və “N” foneminin artırılması. 

Eksponat – Eksponent: EKSPOnat – Muzey və sərgilərə qoyulan əşyalar. 

EKSPONENT – Hər hansı əşyanı sərgiyə qoyan şəxs [10, s. 13]. 

“D” samiti əsasında yaranan paronimləri.  

Effekt – Defekt: EFFEKT – Təsir, nəticə. İndi görürsənmi, heyvanı necə 

boğmaq lazımdır ki, effekti olsun? (Ə.Haqverdiyev). DEFEKT – Nöqsan, qüsur, eyb; 

zədə. Bu paltonun defekti çoxdur [10, s. 5]. 

“S” samiti əsasında yaranan paronimlər.  

Kaper – Kapers: KAPER – Dəniz quldurluğu ilə məşğul olan gəmi; bu cür 

gəminin sahibi. KAPERS – Çöl bitkisi, yerqulağı [10, s. 637]. 

Sektant – Sekstant: SEKTANT – Təriqətçi [12, s.56]. SEKSTANT – Geodeziya 

və astronomiya müşahidələrində işlədilən bucaq ölçən alət. 

“L” samiti əsasında yaranan paronimlər.  

Kiver – Kliver: KİVER – Keçmişdə hündür, təpəsi yastı, bərk hərbi papaq. 

KLİVER – Gəminin qabaq tərəfindəki üçbucaq çəp yelkən [10, s. 717]. 

“R” samiti əsasında yaranan paronimlər. 

Kontakt – Kontrakt: KONTAKT – Toxunma, birləşmə; təmas, rabitə, əlaqə. 

KONTRAKT – Müqavilə, bağlaşma [10, s. 733]. 
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“P” samiti əsasında yaranan paronimlər.  

Rezident – Prezident: REZİDENT – Səfirdən bir rütbə aşağı olan diplomatik 

nümayəndə, bir ölkənin daim başqa ölkədə yaşayan vətəndaşı [11, s. 645]. 

PREZİDENT – Bəzi respublikalarda dövlət başçısı, bəzi yüksək elmi idarə və 

cəmiyyətlərin sədri, başçısı [11, s. 621]. 

Saitlər əsasında: “A” saiti əsasında yaranan paronimlər. 

Ampul – Amplua: AMPUL – İçində dərman maddələri saxlamaq üçün hər tərəfi 

qapalı şüşə borucuq. AMPLUA – Aktyorun xüsusiyyətinə görə ifad etdiyi müəyyən 

rollar [9, s. 113]. 

Apostrof – Apostrofa: APOSTROF – Söz ortasında vergül şəkilli işarə. 

APOSTROFA – Ritorik fiqura [9, s. 123]. 

Bank – Banka: BANK – Pul toplayan və təqdim edən kredit idarəsi. BANKA – 

Silindir şəkilli şüşə və ya saxsı qab, xəstələrə küpə qoymaq üçün işlədilən stəkan [9, 

s. 218]. 

Deviz – Deviza: DEVİZ – Şüar, çağırış, işarəetmə. DEVİZA – Xarici ölkələrdə 

xarici valyuta ilə ödənilməli olan veksel [9, s. 564]. 

Karyer – Karyera: KARYER – Daş, qum və s. çıxarılan yer; karxana. 

KARYERA – Mənsəb, mənsəbə çatma, şöhrət [10, s. 645]. 

Kord – Korda: KORD – Çox möhkəm parça növü: qabarıq zolaqlı yun parça. 

KORDA – At təlimində işlədilən uzun ip, qırmanc [10, s. 738]. 

Not – Nota: NOT – Hər hansı musiqi səsinin şərti qrafik işarəsi; mətnlərdən 

ibarət dəftər, kitab və s. [11, s. 499].  NOTA – Bir hökumətin başqa hökumətə rəsmi 

yazılı diplomatik müraciəti [11, s. 499]. 

 “U” saiti əsasında yaranan paronimlər. 

Artikl – Artikul: ARTİKL – Qrammatika müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik və 

bəzən də cins anlayışını bildirən hissəcik. ARTİKUL – Malın, məmulatın tipi, 

müqavilə, sənədlərdə bənd [9, s. 141]. 

Pasport – Pasportu: PASPORT – Şəxsiyyəti təsdiq edən rəsmi sənəd [11, s.581]. 

PASPORTU – Şəkil və ya qrovyura üçün karton çərçivə [11, s.581]. 

 “O” saiti əsasında yaranan paronimlər. 
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Fibrin – Fibrion: FİBRİN – Fiziologiyada qanın taxtalanmış zülalı. FİBRİON– 

İpək sapların əsas tərkib hissəsini təşkil edən zülal maddə [10, s. 192]. 

“E” saitinin artırılması ilə yaranan paronimlər.  

Livr – Liver: LİVR – 1. Qədim Fransada gümüş pul, 2. Qədim Fransada 

təxminən 0,5 kq-a bərabər çəki vahidi. LİVER – 1. İçalat, iç, 2. Mayeni sorub 

çıxarmaq üçün şüşə boru [11, s.267]. 

Eyni səs tərkibinə malik olub bir foneminə görə fərqlənən alınma paronimlər 

aşağıdakılardır – Samitlər əsasında. 

“D” foneminin “T” foneminə keçməsi nəticəsində.  

Deizm – Teizm: DEİZM – Allahı dünyanın yaradıcısı hesab edən, lakin onun 

təbiət və cəmiyyət həyatına müdaxiləsini inkar edən, XVII-XVIII əsrlərdə Avropada 

yayılmış dini-fəlsəfi cərəyan [9, s. 557]. TEİZM – Dünyanın, əql və idraka malik bir 

şəxsiyyət kimi təsəvvür edilən allah tərəfindən yaradılıb idarə edildiyini iddia edən 

dini-mistik ehkam [12, s. 276]. 

Kadet – Katet: KADET – 1. Rusiyada yaranmış konstitusion – demokratik 

partiyanın üzvü ya tərəfdarı, 2. Çar Rusiyasından qapalı orta hərbi məktəb müdavimi. 

KATET – Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucağı əmələ gətirən tərəflərdən biri [10, s. 

626]. 

“N” foneminin “R” foneminə keçməsi nəticəsində. 

Banknot – Bankrot: BANKNOT – SSRİ-də dövlət bankı tərəfindən buraxılan və 

tədavüldə pul kimi işlənən biletlər; kapitalist ölkələrində emissiya bankları tərəfindən 

buraxılan kredit pullar. BANKROT – Müflis, iflas etmiş, var-yoxu əldən getmiş [9, s. 

219]. 

“Q” foneminin “D” foneminə keçməsi nəticəsində. 

Qrenaj – Drenaj: QRENAJ – Barama toxumu tədarükü. DRENAJ – Arxlar və ya 

borular vasitəsilə bataqlığın qurudulması [9, s.698]. 

“T” foneminin “L” foneminə keçməsi nəticəsində.  

Duet – Duel: DUET – İkilikdə oxunan nəğmə, iki səs üçün vokal və ya 

instrumental pyes. DUEL – Müəyyən şəraitdə iki şəxsin silah işlətməklə vuruş və ya 

atışması [9, s. 700]. 
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“V” foneminin “l” foneminə keçməsi nəticəsində. 

Ekskavator – Ekskalator: EKSKAVATOR – Yer qazıyan və torpağı götürüb 

başqa yerə tökən maşın. EKSKALATOR – Hərəkət edən pilləkən [10, s. 12-13]. 

“B” foneminin “M” foneminə keçməsi nəticəsində.  

Karaib – Karaim: KARAİB – Cənubi Amerikada yaşayan hindlilərin bir qrupu. 

KARAİM – Krımda və Litvada, habelə Polşada yaşayan bir xalq və bu xalqa mənsub 

adam [10, s. 639]. 

“M” – “N” fonetik fərqi və səsyerdəyişməsi əsasında yaranan paronimlər.  

Keramit – Keratin: KERAMİT – Küçələrə döşəmək üçün dördgüşəli şalban başı 

şəklində kərpic. KERATİN – Heyvanların xarici örtüklərinin əsas tərkib hissəsi olan 

zülal maddə [10, s. 661]. 

“K” foneminin “P” foneminə keçməsi nəticəsində.  

Kliker – Kliper: KLİKER – 1. Oda davamlı kərpic, 2. İdman qayığı. KLİPER– 

İtigedən yelkənli gəmi [10, s. 718]. 

“L” foneminin “R” foneminə keçməsi nəticəsində.  

Kollektor – Korrektor: KOLLEKTOR – 1. Mayeləri və qazları toplayıb aparan 

kanal ya boru, 2. Silindr, 3. Kitab ticarəti idarəsinin kitabxanalara kitab paylaşdıran 

şöbəsi. KORREKTOR – Korrektura oxuyan və düzəldən mətbəə və ya nəşriyyat 

işçisi [10, s. 722]. 

“S” foneminin “T” foneminə keçməsi nəticəsində.  

Kompleks – Komplekt: KOMPLEKS – Bir tam təşkil edən şeylərin və ya 

hadisələrin toplusu. KOMPLEKT – Dəst, dəstə [10, s. 728]. 

 “P” foneminin “S” foneminə keçməsi nəticəsində. 

Konsepsiya – Konsessiya: KONSEPSİYA – Hər hansı bir hadisə haqqında əsas 

fikir, görüşlər sistemi. KONSESSİYA – Ölkə daxilində sənaye müəssisələri təşkil 

etmək, faydalı qazıntıları çıxarmaq və s. üçün müəyyən şərtlərlə dövlət tərəfindən 

ayrı – ayrı şəxslərə, şirkətlərə və ya başqa dövlətə verilən hüquq, imtiyaz [10, s. 732]. 

Alınma paronimlərin bir qismi də söz tərkibində olan həm saitin, həm də samitin 

fərqlənməsi nəticəsində yaranır. 

“O” – “A”, “D” – “T” fonetik fərqi əsasında. 
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Kordon – Karton: KORDON – Sərhəd mühafizə dəstəsi. KARTON – Qalın və 

bərk kağız [10, s. 644]. 

“V” – “F”, “Z” – “S” fonetik fərqi əsasında. 

Deviz – Defis: DEVİZ – Şüar, çağırış, işarəetmə. DEFİS – İki söz arasında və ya 

söz hecaların sətirdən – sətrə keçirdikdə qoyulan kiçik xətti [9, s. 564]. 

Saitlər əsasında əmələ gələn bir sıra alınma paronimlər isə eyni səs tərkibinə 

malik olub, yalnız bir saitin başqa saitə keçməsi ilə fərqlənirlər. Məsələn:  

“A” saitinin “O” saitinə keçməsi əsasında. 

Diskant – Diskont: DİSKANT – Zil uşaq səsi. DİSKONT – Veksellərin uçotu 

[9, s. 646]. 

“E” saitinin “İ” saitinə keçməsi əsasında. 

Prefiks – Prifiks: PREFİKS – Qrammatikada ön şəkilçi. PRİFİKS – Ticarətdə 

qəti qiymət [11, s.620]. 

“E” saitinin “A” saitinə keçməsi əsasında. 

Stasioner – Stasionar: STASİONER – Qaravul gəmisi. STASİONAR – Daim, 

həmişə bir yerdə olan, sabit, dəyişməz [12, s. 154]. 

“İ” saitinin “O” saitinə keçməsi əsasında. 

Astronim – Astronom: ASTRONİM – Müəllif adının bir tipoqrafik işarə ilə 

ifadə olunması. ASTRONOM – Səma cisimlərini öyrənən alim [9, s. 149]. 

Dilimizin leksikasının müəyyən faizini alınma sözlər təşkil edir. Alınma sözlər 

təsnif olunarkən mənbə dil əsas götürülməlidir. “Azərbaycan dilindəki alınma sözləri 

mənşəyinə görə ərəb, fars, rus, Avropa, Qafqaz mənşəli sözlər olmaqla beş qrupa 

bölmək olar” [33, s.40]. Həmin alınma sözlərin dilimizə daxil olması tarixi müxtəlif 

dövlərdə müxtəlif kəmiyyətdə olmuşdur. “Məsələn, ərəb, fars sözlərin dilimizə daxil 

olması tarixi daha qədim, kəmiyyətcə daha çox olmuşdur. Əlbəttə, bunun müəyyən 

tarixi səbəbləri vardır. Bu, tarixi hadisələrlə, şəraitlə əlaqəlidir. Ərəb dilindən 

sözlərin dilimizə keçməsi tarixi, əsasən, ərəblərin Azərbaycanı istila etməsi 

dövründən başlanır” [61, s.134]. 

Məhz bu səbəblə bağlı olaraq, dilimizdəki paronimlərin də əksəriyyəti ərəb 

dilindən keçmiş sözlər əsasında yaranmışdır. Ərəb dilindən keçmiş sözlər əsasında 



  

110 

 

yaranan həmin paronimlər “i” foneminin artırılması ilə düzəlir. “İ” saitinin 

artırılması ilə söz əşyalıq əlamətini itirir və insana məxsus xüsusiyyət kəsb edir. Belə 

paronimlərin əksəriyyəti şəxs adlarının yaranmasında fəal iştirak edir. 

Elm çoxdan sübut edib ki, adların insan həyatına təsirləri var. Psixoloqlar qeyd 

edirlər ki, adın hansı səslərdən ibarət olmasından asılı olaraq, insanda şüursuz olaraq 

xarakterin müvafiq cizgiləri formalaşır. Buna bəzən “adların melodiyası”da deyirlər. 

Həmin paronimlərə misal olaraq: qərb – Qərib, əzm – Əzim, əmr – Əmir, mətn – 

Mətin, nəsb – Nəsib, nəsr – Nəsir, rəhm – Rəhim və b. göstərmək olar. Eyni zamanda, 

belə paronimlərin bir qismi isim – sifət paronimliyi yaradır. Məsələn: bətn– bətin, 

qərb – qərib, əzm - əzim, əsl - əsil, zərf – zərif, kəsr – kəsir, mərz – məriz, mətn – 

mətin, nəfs – nəfis, hərf – hərif. 

Bətn – Bətin [9, s.289]; BƏTN – Qarın; sirr. BƏTİN – Yekəqarın, qarnıyoğun. 

Qəbz – Qəbiz: QƏBZ – Pul, qiymətli şey və sairənin alınması, qəbul edilməsi 

haqqında verilən kağız, sənəd. QƏBİZ – Qarnı bağlanma, mədəsi işləməmə [11, s. 

97]. Qərb – Qərib: QƏRB – Günəşin batdığı cəhət; günbatan istiqamətdə yerləşən 

ölkələr, yerlər[11, s. 119]. QƏRİB – Yad yerdə olan, qürbətdə yaşayan, gəlmə; yad, 

özgə [11, s. 120]. Əzm – Əzim: ƏZM – Qəti niyyət, qəti qərar, qəsd, məram, məqsəd 

[10, s.166-167]. ƏZİM – Böyük, ulu, yüksək, ali [10, s.163]. Əmr – Əmir: ƏMR – 1. 

Sərəncam, hökm, göstəriş, buyruq [10, s.115], 2. İş. ƏMİR – Hökmdar, padşah, bir 

tayfanın və ya ölkənin başçısı [10, s.113]. Əsl – Əsil: ƏSL – Əsas, təməl, özül; 

mənbə, başlanğıc; həqiqi, doğru, nəsil, soy, nəsəb. ƏSİL – Əsilli, nəcabətli, nəcib [10, 

s.136-137]. Əsr – Əsir: ƏSR – Zaman, dövr [10, s.141]. ƏSİR – Müharibədə ələ 

keçən düşmən əsgəri, zabiti və s.; kölə, qul, məhkum [10, s.137-138]. Zərf – Zərif: 

ZƏRF – 1. Konvert, paket, 2. Nitq hissəsi [12, s. 666]. ZƏRİF – İncə; məs. nazik, 

incə; arıq, cansız [12, s. 667]. Kəsr – Kəsir: KƏSR – Hesabda bir ədədin bir və ya bir 

neçə hissəsi [10, s.696]. KƏSİR – Nöqsan, çatışmazlıq, naqislik, zərər, ziyan [10, 

s.693]. Mərz – Məriz: MƏRZ – Sərhəd, hüduq [11, s.349]. MƏRİZ– Xəstə, naxoş, 

azarlı [11, s.346-347]. Mətn – Mətin: MƏTN – Əsərin müəyyən hissəsi, musiqi 

əsərinin sözləri [11, s.358]. MƏTİN – Bərk, möhkəm, davamlı, səbatlı [11, s.358]. 

Nəsb – Nəsib: NƏSB – Tikmə, qurma, təyinetmə; nəsb etmək – rəbt etmək, 
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bağlamaq, bənd etmək [11, s.480]. NƏSİB – Qismət, tale, bəxt [11, s.480]. Nəsr – 

Nəsir: NƏSR – Roman, hekayə, novella tərzində yazılmış (qeyri-mənzum) ədəbiyyat 

(nəzm əksi) [11, s.481]. NƏSİR – Xüsusi ad. Nəfs – Nəfis: NƏFS – Ehtiras, həvəs, 

istək; tamah, tamahkarlıq [11, s.474]. NƏFİS – İncə, gözəl, zərif [11, s.474]. Rəhm – 

Rəhim: RƏHM – Yazığı gəlmə, acıma; mərhəmət [11, s.647]. RƏHİM – 1. Balalıq, 

2. Qohumluq, 3. Rəhimli, 4. Xüsusi ad . Xeyr – Xeyir: XEYR – Yox (inkar ədatı) 

[10, s.437]. XEYİR – Səadət, xoşbəxtlik; fayda, səmərə, qazanc [10, s.434]. Xəlfə - 

Xəlifə: XƏLFƏ – 1. Köhnə məişətdə: toy və yas məcslini idarə edən şəxsə verilən ad  

[10, s.443]. XƏLİFƏ – Bəzi müsəlman ölkələrində Məhəmməd peyğəmbərin vəkili 

və bütün müsəlmanların başçısı və hamısı sayılan şəxslərə verilən yüksək dini ünvan 

[10, s.443-444]. Hərf – Hərif: HƏRF – Səslərin yazıda ifadə olunan işarəsi; söz, 

kəlam, kəlmə [10, s.372]. HƏRİF – Düşmən, rəqib; tip [10, s.373]; məs. bic, 

çoxbilmiş, ayıq; məs. alçaq, rəzil; oyundaş; sirdaş, yoldaş. Həsr – Həsir: HƏSR – 

İttihafetmə [10, s.375-376].  HƏSİR – Ayaq altına salınan palaz [10, s.375]. 

“Q” – “M” fonetik fərqi əsasında yaranan paronimlər.  

Etiqad – Etimad: ETİQAD – İnam; əqidə; qənaət [10, s.40]. ETİMAD – Etibar 

[10, s.41]. 

“Z” – “S”, “F” – “M” fonetik fərqi və “H” samitinin artırılması əsasında 

yaranan paronimlər.  

Etiraz – Ehtiras; Etiraf – Ehtiram; ETİRAF – İqraretmə, qəbuletmə, təsdiqetmə, 

boynuna alma [10, s.42]. EHTİRAM – Dərin hörmət, sayğı [10, s.8]. 

“A” – “Ə” fonetik  fərqi əsasında yaranan paronimlər.  

Araq – Ərəq; ARAQ – Spirtli içki [9, s.127]. ƏRƏQ – Tər [10, s.124]. 

Mahal – Məhəl: MAHAL – 1. Vilayət, 2. Çətin, baş tutmayan [11, s.279]. 

MƏHƏL – 1. Maraqlanmamaq, saymamaq, 2. Yer [11, s.323]. 

“F” – “H”, “R” – “S” fonetik fərqləri nəticəsində yaranan paronimlər.  

Mənfur – Mənhus: MƏNFUR – Nifrət olunan, sevilməyən, iyrənc, yaramaz.[11, 

s.339] MƏNHUS – Uğursuz, bədbəxt, nəhs [11, s.340]. 

“U” – “Ə” fonetik fərqi əsasında yaranan paronimlər.  

Məskun – Məskən: MƏSKUN – Yerləşmə, sakinləşmə [11, s.350-351]. 
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MƏSKƏN – Yurd, ev [11, s.350]. 

“Ə” – “İ” fonetik fərqi əsasında yaranan paronimlər.  

Məhəllə - Məhəlli: MƏHƏLLƏ – Yaşayış yerinin bir hissəsi, kvartal. 

MƏHƏLLİ – Yerli (sözlər) [11, s.323]. 

Hər bir elmin özünəməxsus qanunları vardır. Məsələn, fizikada Arximed 

qanunu, Nyuton qanunu,  dialektik və tarixi materializmdə inkar  və s. Yeri 

gəlmişkən qeyd edək ki, hər bir elmdə olduğu kimi, dilçilik elmində də dilin 

qanunları mövcuddur.“Müasir Azərbaycan dilində fonetik hadisələr bunlardır: 

uyuşma (assimilyasiya), səsfərqləşməsi (dissimilyasiya), səsdüşümü (eliziya), 

səsartımı (proteza) və səsyerdəyişməsi (metateza)” [32, s.132, 133]. 

Səsdüşümü (eliziya) hadisəsi əsasında formalaşan paronimlər: Yeni sözlərin 

yaranma prosesində söz daxilində bu və ya digər səsin dəyişməsi, yaxud düşməsi 

hadisəsi də rol oynayır. Bu hadisə ən çox iki müxtəlif məfhum ifadə edən sözlərdə 

baş verir. Bu isə hər bir müstəqil məfhumun müstəqil forma ilə ifadə olunmaq 

tələbindən irəli gəlir. 

Səs tərkibində dəyişiklik əmələ gəlməklə yeni sözlərin yaranması yolu dilimizdə 

daha qədim dövrlərə aiddir.  

“A” saitinin düşməsi nəticəsində yaranan paronimlər.  

Bilavasitə - Bilvasitə: BİLAVASİTƏ – Birbaşa. BİLVASİTƏ – Dolayı [9, 

s.303]. 

Macəra – Məcra: MACƏRA – Əhvalat, hadisə, qəziyyə, sərgüzəşt [11, s.277]. 

MƏCRA – Suyun axdığı yataq, yol [11, s.315]. 

Taam – Tam: TAAM – Xörək, yemək, bişmiş [12, s.250]. TAM – Tamam, 

bütöv; düz; bitmiş, qurtarmış. 

Söz tərkibində yaxın, yanaşı səslərdən biri digəri ilə öz yerini dəyişir. Buna səs 

yerdəyişməsi (metateza) hadisəsi deyilir. Metateza əsasında yaranan paronimlər 

aşağıdakılardır. 

“D” və “B” foneminin yerdəyişməsi əsasında yaranan paronimlər.  

Ədəbi – Əbədi: ƏDƏBİ – Ədəbiyyata aid olan. Ədəbi əsər bədii təfəkkürlə 

bağlıdır [10, s.60]. ƏBƏDİ – Daimi, həmişəlik, ölməz, sonsuz [10, s.53]. 



  

113 

 

“C”  və “Z” foneminin yerdəyişməsi əsasında yaranan paronimlər.  

Məcaz – Məzac: MƏCAZ – 1. Metafora, məcazi məna, 2. Kef .[11, 

s.313]MƏZAC – 1. Xasiyyət, təbiət, 2. Əhval, hal [11, s.359]. 

“C” və “D” foneminin  yerdəyişməsi əsasında yaranan paronimlər.  

Təcrid – Tədric: TƏCRİD – Ayırma, təkləmə [12, s.285]. TƏDRİC – Yavaş-

yavaş irəliləmə, az-az hərəkət [12, s.287]. 

“L” və “M” foneminin yerdəyişməsi əsasında yaranan paronimlər.  

Məlumat – Məmulat: MƏLUMAT – Bilik, xəbərdarlıq, bildiriş, izahat [11, 

s.334-335]. MƏMULAT – Hazırlanmış şeylər, məhsullar [11, s.336]. 

“B” və “S” foneminin yerdəyişməsi əsasında yaranan paronimlər.  

Mübahisə - Müsahibə: MÜBAHİSƏ – Bəhs, disput, konflikt, dəyişmə [11, 

s.402].  MÜSAHİBƏ – Söhbət, danışıq [11, s.429]. 

“R” və “H” foneminin yerdəyişməsi əsasında yaranan paronimlər.  

Məlhəm – Mərhəm – Məhrəm: MƏLHƏM – Dərman; məs. müalicə, şəfa [11, 

s.334]. MƏRHƏM – Yağlı qatı dərman [11, s.346].  MƏHRƏM – Hərəmxanaya 

girib-çıxma hüququna malik olan yaxın dost, sirdaş [11, s.324]. 

Mərhum – Məhrum: MƏRHUM – Rəhmətli, ölmüş [11, s.346]. MƏHRUM – 

Nəsəbsiz; əli hər şeydən çıxmış, qovulmuş [11, s.325]. 

Mərhəba – Məhrəba: MƏRHƏBA – Bəyənmə, afərin, əhsən [11, s.345]. 

MƏHRƏBA – Dəsmal [11, s.324]. 

Mərhəba – Məhrəba paronimliyində isə tərəflərdən biri (mərhəba) ərəb dilinə 

məxsus söz, digər tərəfi isə öz sözümüzdür. 

Səsartımı (proreza) hadisəsi əsasında formalaşan paronimlər. 

“N” samitinin artırılması nəticəsində yaranan paronimlər. 

Məsələ - Məsələn: MƏSƏLƏ – 1. Həll olunası əməliyyat, 2. Xuruş, 3. İş. [11, 

s.350].  MƏSƏLƏN – Misal, nümunə [11, s.350]. 

“Ə” saitinin artırılması nəticəsində yaranan paronimlər.  

Vəd – Vədə: VƏD – Bir işi yerinə yetirmək üçün qabaqcadan sözvermə, 

öhdəyəgötürmə [12, s.473-474].  VƏDƏ – Bir iş üçün qabaqcadan təyin olunan vaxt, 

müddət [12, s.474]. 
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Zabit – Zabitə: ZABİT – Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs 

[12, s.637]. ZABİTƏ – 1. Qayda, qanun, nizam, 2. Nüfuz, ciddiyyət [12, s.637]. 

Zəban – Zəbanə: ZƏBAN – Dil [12, s.649]. ZƏBANƏ – Alov, alovun şöləsi 

[12, s.649]. 

İrad – İradə: İRAD – 1. Söyləmə, demə, danışma, 2. Nöqsan, kəsir, qüsur [10, 

s.565]. İRADƏ – İstək, arzu, məram; səbir, mətanət [10, s.565-566]. 

Məcmu – Məcmuə: MƏCMU – Toplanmış, ümumi yekun, cəmi, tamam [11, 

s.315]. MƏCMUƏ – Külliyyat, məqalə, hekayə, şer və s. toplusu [11, s.315]. 

Məsəl – Məsələ: MƏSƏL – Zərbi – məsəl, xalq ifadəsi. MƏSƏLƏ – 1. Həll 

olunası əməliyyat, 2. Xuruş, 3. İş [11, s.350]. 

“S” samitinin artırılması nəticəsində yaranan paronimlər.  

Mənbə - Mənsəb: MƏNBƏ – Qaynaq, bulaq, çeşmə; başlanğıc; bir əhvalatın və 

xəbərin götürüldüyü yer [11, s.338].  MƏNSƏB – 1. Yüksək vəzifə, böyük məqam, 

2. Çayın dənizə, gölə töküldüyü yer; ağız, qovşaq [11, s.340]. 

“H” samitinin artırılması nəticəsində yaranan paronimlər. 

Məsul – Məhsul: MƏSUL – Cavabdeh olan, sorğulu, əhəmiyyətli [11, s.353]. 

MƏHSUL – Bar, meyvə, tərəvəz, hasil olan şey [11, s.325]. 

“D” samitinin artırılması nəticəsində yaranan paronimlər. 

Səd – Sədd: SƏD – Yüz [12, s.69]. SƏDD – Hasar, divar, dəhnə, bənd; məs. 

maneə [12, s.70]. 

“T” samitinin artırılması nəticəsində yaranan paronimlər. 

Məs- Məst: MƏS – Yüngül ayaqqabı, çüvək [11, s.349]. MƏST – Sərxoş, kefli 

[11, s.349]. 

“Nəticədə onu qeyd edə bilərik ki, paronimlərin fonosemantikasını öyrənərkən 

biz, onların (paronimlərin)  nitqi və bədii əsərləri zənginləşdirdiyinin şahidi olduq. 

Paronimlər semantik nöqteyi-nəzərdən kəskin şəkildə fəqli olsa da, fonosemantik 

nöqteyi-nəzərdən olduqca yaxındırlar. Paronimlərin fonosemantikası onlardan bədii 

əsərlərdə qrammatik priyom kimi istifadə etməyə imkan verir” [45,  s.52]. 
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IV FƏSİL 

LEKSİK VAHİDLƏRİN FONOSEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 

KOQNİTİV VƏ KVANTİTATİV TƏHLİLİ 

 

4.1. Leksik vahidlərin fonosemantik göstəricilərinin koqnitiv səciyyəsi 

 

Müasir dövrdə müxtəlif elm sahələrində olduğu  kimi, dilçilikdə də gerçəkliyin 

insan təfəkküründə inikası ilə bağlı koqnitiv problemlər diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Dilin müxtəlif istiqamətlərdən tədqiqi, dilə ətraf aləmin və mədəniyyət amilinin təsiri  

nəzərə alınmaqla yanaşma ilə bağlı problemlərin araşdırılması müxtəlif dillərdə fərdi 

və universal hadisələrin aşkarlanmasına şərait yaradır. Dildə semantik sahənin 

formalaşma mexanizmi və inkişafı ilə bağlı məsələlər də koqnitiv yanaşma tətbiq 

olunmadan hərtərəfli şəkildə təhlil oluna bilməz. Fonosemantik sahə ilə bağlı 

tədqiqatlar göstərir ki, dildə ilkin, bazis təşkil edən konseptlər nitq səslərinin təqlidi 

nəticəsində formalaşır, bu konseptlərin əsasında isə törəmə konseptlər, nəhayət, dilin 

konsept sistemi formalaşır.  

Dil daşıyıcılarının təfəkküründə fonemlərin daşıdığı  “daxili məzmun”la bağlı 

formalaşmış təsəvvür mövcud olduğundan “dünyanın dil mənzərəsi” ilə yanaşı, 

“dünyanın fonosemantik mənzərəsi”ndən də danışmaq mümkündür.  Hər bir dil üçün  

“dünyanın fonosemantik mənzərəsi”nin əsasında dilin səs sistemini təşkil edən 

elementlərin assosiativ səciyyəsi, rəmzləşmə əsasında meydana gələn ifadə vasitələri 

dayanır ki, bu da etnotəfəkkür, linqvomədəni amillərlə birbaşa bağlıdır. “Dünyanın 

fonosemantik mənzərəsi” “dünyanın dil mənzərəsi”nin bir hissəsini – nüvəsini təşkil 

edir. 

“V.Fon Humboldtun dilin daxili forması ilə bağlı fikirlərindən qaynaqlanan 

“dünyanın dil mənzərəsi” anlayışı  elm aləminə termin  kimi Y.Vaysqerber tərəfindən 

XX  əsrin 30-cu illərində gətirilmiş “müasir dil fəlsəfəsinin ideoetnik paradiqmasının 

fundamental əlamətlərindən hesab olunsa da, dilçilikdə hələ də mübahisə doğurur, 

aksiom səciyyəli fenomen kimi qəbul olunmamışdır” [133, s.140]. 
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Dilin səs sistemini formalaşdıran  müxtəlif fonosemantik laylar fonosemantik dil 

mənzərəsinin əsasını təşkil etməklə yanaşı,  həm də dünyanın dil mənzərəsinin bir 

parçasını, onun nüvəsini, ilkin elementini  əks etdirir. A. Mixalyov qeyd edir ki, 

fonosemantik sahə nəzəriyyəsi hər bir dilin leksikasının sistemləşdirilməsi,  eyni 

zamanda dilin protokonseptual sahəsinin və dilin dünya mənzərəsinin bir layı kimi 

semantik sahənin müəyyənləşdirilməsi üçün yol açır” [125, s.134]. Xalqın 

təfəkküründə xüsusi təsəvvürlər şəklində mövcud olan fonosemantik baxışların dilin 

ümumi inkişaf meyillərinə təsirini qeyd edən müəllif yazır: “Bazis rolu oynayan 

konseptlər insanın həyat tərzi  və fəaliyyətinin proprio və eksteroseptiv sahələrinin 

əlamətlərini təmsil edən nitq səslərinin imitativ xüsusiyyətləri əsasında formalaşır. 

Onlar da öz növbəsində, bütövlükdə dilin konseptual sistemini formalaşdıran yeni 

konseptləri meydana çıxarır” [122, s.102]. 

L.Prokofyevanın qənaətinə görə, “dünyanın səs-rəng mənzərəsi sinesteziya və 

sinestemiya mexanizmləri vasitəsilə formalaşır və insanın süuraltı səviyyədə səs və 

rəngləri assosiasiya etmək bacarığına əsaslanan mifoloji təfəkkürünün arxetipik 

cizgilərini əks etdirən universal hadisə kimi meydana çıxır. Müəllifin fikrincə,  

insanın polimodal qavrayış bacarığının (metafora və assosiasiya şəklində) universal 

əsası da milli xüsusiyyətlər vasitəsilə  onun konkret dildən dünyaya baxışının 

özünəməxsusluğunu əks etdirməsinə əsaslanır”[131, s.32]. Sinesteziya (yunan dilində 

συναίσθηση < σύν “birlikdə” + αἴσθησις “hissetmə” – eynizamanlı hissetmə) termini 

tarixən müxtəlif elm sahələri ilə bağlı işlənilsə də, dilçilikdə XIX əsrdən etibarən 

istifadə olunmaqdadır.  

Dilçilikdə sinesteziya intermodal hadisələrə, yəni müxtəlif hisslərlə bağlı 

vahidlərə aid edilir (məs., isti və ya soyuq rəng). Leksik vahidlərin fonosemantik 

baxımdan təhlili göstərir ki, nitq səslərinin semantik çalarının dərki də koqnitiv 

proses kimi məhz sinesteziya hadisəsinin meydana çıxması ilə reallaşır. Tələffüz 

olunan səsi eşitdikdə insan onun yalnız akustik keyfiyyətlərini deyil, semantik 

cizgilərini də qavrayır. Dildə bütün qrafemlərin eyni assosiativ imkanlara malik 

olmadığını yazan L. Prokofyevanın fikrincə, “bu, dilin səciyyəsi ilə yox, insan 

beyninin fəaliyyət xüsusiyyətləri ilə bağlıdır” [131]. 



  

117 

 

Müxtəlif dillərdə sözlərin ilk samitinin səsin rəmzləşməsi ilə bağlı semantikasını 

araşdıran N. Drojaşix belə qənaətə gəlir ki, dilin maddi və konseptual məzmunun 

vəhdəti şəklində təzahür edən ikonik sahəsi modellər şəklində quruluraq əsrlərin 

dərinliyindən gələn dil mirası əks etdirir ki, bu da ... vahid topoloji məzmun – 

insanın, cəmiyyətin və dünyanın inkişafı və dəyişməsi ilə bağlı təsəvvürlərin arxaik 

sistemini – başqa sözlə, dilin daxili inkişaf və qurulması ilə bağlı paralel 

informasiyanı, kosmo, sosio və antropogenetik kodları  əks etdirir [97,  s.16]. 

Fonosemantik təhlillə bağlı müxtəlif tədqiqatların nəticələri fonosemantik 

səciyyəli hadisələrin dil sisteminin daxili qanunauyğunluqları və xarici aləmin 

qarşılıqlı təsirinin vəhdətindən meydana gələn xüsusi struktura malik sistem 

olduğunu söyləməyə əsas verir. İlkin mərhələdə meydana çıxmış hadisələr kimi 

nidalar vətəqlidi sözlər bu xüsusiyyəti intensivşəkildə əks etdirir. Leksik vahidlərin 

daxili məzmununda əks olunan “daşlaşmış məna” çalarları dilin inkişafının bütün 

mərhələləri ilə bağlı əlamətləri yaşatmaqla struktur və funksional səciyyəli 

xüsusiyyətlərdə özünü büruzə verir. Fonosemantik xüsusiyyətlərin diqqətəlayiq 

cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar jestlərlə səsli nitq arasında, nitqin ilkin forması 

iləabstrakt dil arasında keçid mərhələsinin əlamətlərini əks etdirir. Bu baxımdan 

fonosemantik göstəricilərdə emotivliyin əksi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Rus və alman 

dillərində onomatopeya faktını (təqlidi sözlər – S.İ.) araşdıran alimlərin fikrincə, 

“ətraf aləmlə bağlı hadisələrin əksəriyyəti təqlidi sözlər vasitəsilə ifadə olunur – 

müəlliflər hüquq, tarix, din kimi bəzi xüsusi sahə leksikasının istisna təşkil etdiyini 

qeyd edirlər” [155, s.751-754]. “Onomatopların semantikasında semantik keçidlər 

vasitəsilə insanın həyat tərzi və məişəti ilə bağlı bütöv bir mənzərənin özünün 

müxtəlif istiqamətləri ilə əks olunduğu”nu  [155, s.752] qeyd edən müəlliflər bu tipli 

faktların alman dilində 56%, rus dilində 54% təqlidi sözləri əhatə etdiyini, digər 

yarısının isə səslərlə, dünyanın səs mənzərəsi ilə bağlı olmadığı nəticəsinə gəlirlər 

[154, s.122]. O.Şestakovanın təqlidi sözlərlə bağlı müəyyən etdiyi  müntəzəm 

semantik keçidlərdən bir neçəsinə nəzər salaq: nəfəs –başlanğıc//son; külək; qocalıq; 

ölüm. Və ya bədən səsləri – orqanlar, bədənin hissələri; xəstəlik; uşaq; qida qəbul 

etmək; içmək; yalan; özünü öymək və s. [154, s. 157]. 
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Fonosemantik dünya mənzərəsi xalqın mentalitetini, təfəkküründəki stereotipləri 

ehtiva etdiyindən hər bir dildə statistik baxımdan fərqli semantik göstəricilər 

müşahidə olunur. Bu, xalqın dünyagörüşü, hadisələrə münasibəti, məşğuliyyəti, həyat 

tərzi, emosional keyfiyyətləri ilə sıx şəkildə bağlıdır. S.Şlyaxovanın tədqiqatına görə, 

“alman dilində texnika ilə bağlı anlayışların ifadəsi rus dilindəkini üç dəfədən artıq 

üstələyir. Alman dilində intensivlik semantikası rus dilində bu qrupa aid olan 

anlayışları on dəfə üstələyir. Rus dilində isə dini ənənələri, fövqəltəbii qüvvələri ifadə 

edən anlayışlar 2-4 dəfə daha çoxdur” [155]. 

Müxtəlif dillərin materialları əsasında aparılmış maraqlı bir tədqiqatın 

nəticələrinə görə, “səs təqlidi səs rəmzi sahələri 89,5% üst-üstə düşür, yalnız 10,5% 

onomatop səslərin  rəmzi səciyyəsi ilə bağlı semantik qarşılığa malik deyil” [154]. 

Hal-hazırda müxtəlif dillərdə səs təqlidi ilə bağlı anlayışlarda uyğunluq qədim 

təfəkkürün müasir rəmzlərdə saxlanılması faktı kimi dəyərləndirilə bilər. Universal 

kodun mövcudluğu fonosemantik xüsusiyyətlərdə koqnitiv başlanğıcın müəyyən 

olunması imkanının göstəricisi kimi dəyərləndirilə bilər. 

Fonosemantik sahə özündə səs vahidlərinin ardıcıllığı şəklində təzahür edən 

fiziki obyekti və xüsusi fonetik quruluş hesabına resipientdə meydana çıxan məzmun 

və assosiasiya tərəflərini əks etdirir. Başqa sözlə desək, mətndə fonosemantik sahə 

xüsusi fonetik quruluş semantik məzmun daşıdıqda meydana çıxır. Müşahidələr və 

aparılan təcrübə göstərir ki, “səslərin müxtəlif kombinasiyaları bu səslər üçün 

ənənəvi səciyyə qazanmış məna incəlikləri ilə assosiasiya olunur. Bu “düzülüş” 

xüsusi estetik və emotiv keyfiyyətlərə malik olması ilə də diqqəti cəlb edir. Mətndə 

məzmun çaları yaradan bu tipli “hissəciklər” koqnitiv dilçilikdə “nanoməna”, 

“nanosem” terminləri ilə ifadə olunur” [86]. 

Fonosemantik elementlər də məhz kiçik məna daşıyıcıları kimi ümumi mətnin 

məzmununa çalar qatmaqla yanaşı, həm də koqnitiv element kimi maraq doğurur. Bu 

elementlərin daşıdığı daxili məna dil daşıyıcılarının təfəkküründə şüuraltı 

səviyyədəki yaddaş qatına  əsaslanır. Müəyyən səslərin də rənglər kimi insan 

təfəkküründə fərqli assosiasiyalar doğurduğu və bunun xüsusi qanunauyğunluq 

əsasında baş verdiyi məlumdur. Səslərdə pozitiv və neqativ, isti və soyuq kimi 
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çalarların olması bir yandan psixofizioloji amillərlə səsləşirsə, digər tərəfdən əsrlərlə 

dil daşıyıcılarının təfəkküründə “iz salmış” təsəvvürlə bağlı olur. Bu duyum ilk 

baxışdan subyektiv kimi görünsə də, etnik mədəniyyət amili ilə bağlı olduğundan 

adətən kollektiv səciyyə daşıyır. 

Leksik vahidlərin fonosemantik baxımdan təhlili zamanı diqqəti cəlb edən 

məsələlərdən biri daxili semantikada binar qarşılıqların müşahidə olunmasıdır. 

İnsanların dünyanı dərki baxımından binarlıq universal səciyyə daşıyır. Ətraf aləmə, 

hadisələrə  münasibətdə insanın mövqeyində ikili dəyərləndirmə amilinin kökləri 

dərin olduğundan təfəkkürdə apardığı qruplaşdırmalar da bu qarşılıqlara – 

korrelyatlaraəsaslanır. “Binarlıq nəzəriyyəsinə görə, binar qarşılıqların strukturu 

(məs., xeyir – şər, az – çox, acı- şirin) insan təfəkkürünün başlıca xüsusiyyətlərindən 

birini əks etdirir”  [127, s.110]. 

Dilçilikdə müxtəlif kateqoriyalara binar qarşılaşdırma baxımından yanaşma 

strukturalistlərin adı ilə bağlıdır. F. de Sössür dilə dixotomiya prizmasından 

yanaşmaqla  (sinxroniya – diaxroniya, dil – nitq ...) sistem daxilində bu qarşılıqların 

dialektik vəhdətdə olmasını göstərirdi [141, s.121].  Binar qarşıdurmalar konsepsiyası 

Praqa Dilçilik Məktəbinin tədqiqatlarında da  aparıcı baxışlardan  biri kimi diqqəti 

cəlb edir. R.Yakobson linqvistik baxımdan əhəmiyyət daşıyan məzmun və ifadə 

planını fərqləndirməklə paradiqmatik münasibətlərin xüsusi növündən bəhs edirdi 

[158]. Fonemlərin funksional baxımdan araşdırılmasına xüsusi diqqət ayıran 

N.Trubetskoy onlara diferensial əlamətlərin daşıyıcısı kimi yanaşırdı [145]. 

Bu şəkildə yanaşdıqda hər hansı bir dilin fonem səviyyəsində tədqiqi fonemin  

əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və qarşılıq təşkil edən xüsusiyyətlərin müqayisəsi 

zəminində aparılır ki, bu da dilin struktur baxımdan təhlilində xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Səs – məna münasibətinin müəyyən olunması və bu qarşılığın səbəb-nəticə 

əlaqəsinin tədqiqi qədim dövrlərdən maraq doğursa da (Platon, M.Lomonosov ...),  

XX əsrin sonlarından dilçilikdə bu məsələyə fonosemantika çərçivəsində xüsusi 

tədqiqat obyekti kimi yanaşılması diqqəti cəlb edir. Xüsusi tədqiqatlarda  “... sözün 

fonemləri ilə adlandırmanın əsasını təşkil edən obyekt-denotatın əlamətləri arasında 

mövcud əlaqənin” [89, s.21-22] vacib, təkrarlanan, qanunauyğun keyfiyyətinin 
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müəyyən olunması nəzərdə tutulur. A.Juravlyov müxtəlif sistemli dillərin materialları 

əsasında danışıq səslərinin semantik təhlilini aparmış, nəticədə səslərin semantik 

baxımdan təsnifinin  səslərin  fiziki səciyyəsi ilə bağlı  ənənəvi təsnifi ilə uyğun 

olduğu meydana çıxmışdır [101, s.23]. Beləliklə, müəllif belə qənaətə gəlir ki, nitq 

səslərinin semantikası onların fiziki səciyyəsinə əsaslanır və bu hadisə səsin daxili 

təbiətindən doğur,  ilkin səciyyəyə  malikdir: “ş (щ) –“istidir”, çünki o yumşaq və 

kardır, r isə “soyuqdur”, çünki sərt və cingiltilidir” [101, s.23]. Deməli, obyekt və 

hadisələrin təsnifatı insan təfəkkürünə əsaslanır. İnsanın dünyagörüşü dildə, mifoloji 

və dini baxışlarda öz əksini tapır. Bu baxımdan universal hadisələr kimi, hər xalq 

üçün unikal olan hadisələr də mövcuddur.  

Dil və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı məsələləri öyrənən koqnitiv dilçilik 

anlayışlarla onların adlandırılması, xüsusilə sözün səs tərkibinin qanunauyğunluqları 

və bunun semantika ilə əlaqəsi kimi məsələlərin tədqiqində xüsusi əhəmiyyətə malik 

yanaşma kimi diqqəti cəlb edir. “Fonosemantik tədqiqatlar müəyyən səslərin konkret 

semantik sahə ilə bağlılığını sübut edən faktlar təqdim etdiyindən başlıca fonoloji 

faktlarla denotat arasında münasibət olduğunu söyləmək imkanı verir. Bu tip 

fonosemantik münasibətlərin universal səciyyə daşıması həm də onların koqnitiv 

proseslərlə bağlılığının, insanların ümumi təfəkkür xüsusiyyətləri ilə əlaqəli  

məqamların mövcudluğunun göstəricisidir” [44, s.270]. Təsadüfi deyil ki, fonemlərin 

psixoakustik və psixofizioloji baxımdan təhlili artikulyasiya xüsusiyyətlərinin təyin 

olunan denotat  ilə uyğunluq təşkil etdiyini göstərir. Bu denotatın əlamətlərinin insan 

təfəkküründə əks olunaraq  artikulyasiya aparatına təsir etdiyinin göstəricisi ola bilər. 

İnsanlar artikulyasiya aparatının imkanlarından ətraf mühitin nitqdə daha dəqiq əks 

olunmasında istifadə etmişlər. 

 

4.2. Emotivlik fonosemantik  göstərici kimi 

 

Ətraf aləmin emosional-estetik baxımdan dərki və onun dildə əksi linqvistikada 

emotivlik termini ilə ifadə olunur. Nitqdə emotivlik müxtəlif vasitələrlə aktuallaşa 

bilər, lakin başlıca vasitələrdən biri fonosemantik imkanlardan istifadə hesab olunur.  
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Müxtəlif leksik vahidlərin funksional-kommunikativ və kommunikativ-

praqmatik baxımdan öyrənilməsi emotivlik amilinin aşkar olunmasına şərait yarada 

bilər. “Emotivliyin tədqiqi cəmiyyət üzvlərinin affektiv mədəniyyətinin öyrənilməsi 

baxımından da əhəmiyyətlidir. Son dövrlərdə bu istiqamətdə xüsusilə aktuallıq kəsb 

edən yanaşmalardan biri emotivliyin semantik-koqnitiv aspektidir” [152, s.46]. 

Emotivliyin ifadəsi zamanı  fonosemantik sahə fonetik vahidlərin fiziki ardıcıllığı və 

resipiyentin təfəkküründə fonetik strukturların aktuallaşması şəklində təzahür edən 

fikirlərin mental toplusunu ehtiva edir. Leksik vahidlərdə fonosemantik vasitələrlə 

ifadə olunan emotivlik faktının ən bariz nümunəsini frazeoloji vahidlərdə müşahidə 

etmək mümkündür. “Frazeoloji vahidlər – bütöv mənaya malik nisbətən sabit, 

təkrarlanan, ekspressiv (kursiv bizimdir – S.İ.) leksemlərin birliyidir” [127, s. 5]. 

İnsan təfəkkürünün emosional imkanlarını, mədəni və etnik təfəkkürün cizgilərini 

özündə ehtiva edən frazeologizmlərin daxili məzmununda əks olunan emotivlik 

“müsbət”, “mənfi” və ya “ambivalent” (neytral – S.İ.) ola bilər. Bu leksik vahidlər 

vasitəsilə dil daşıyıcılarının milli mədəniyyətində emotiv konseptlərin tutduğu 

mövqeyi, canlı nitqdə frazeologizmlərin emotiv komponentinin əhəmiyyətini də 

müəyyən etmək mümkündür. Frazeologizmin məzmun tutumunda rolu olan müxtəlif 

semantik laylar vahid ideya ətrafında birləşir, “frazeologizmdəki məna tutumunun 

kulminasiyasını isə emotiv makrokomponent təşkil edir” [143, s.43]. 

C. Lakoff qeyd edir ki, konseptin real məzmunu bədənin fiziki təcrübəsinə uyğun 

olur [113, s.258]. Bu isə dildə emotivliyin antroposentrik yanaşma tətbiq etməklə 

öyrənilməsini aktuallaşdırır. Nitq prosesinin meydana çıxma mexanizminin 

incəliklərini araşdırdıqda emotivliyin ifadəsində fonosemantik vahidlərin rolu aydın 

şəkildə görünür və məlum olur ki, nitqdə emotivliyin ifadə vasitələrindən biri kimi 

fonetik göstəricilər xüsusi çəkiyə malikdir. “Danışanın obyektə emosional 

münasibətini çatdıran və məntiqi-obyektiv adlandırmada əlavə çalar kimi çıxış edən 

emosional” tərəfi V.Şaxovski konnotasiyanın başlıca vəzifəsi adlandırır [153, s.21]. 

Frazeologizmlərdə emotivlik yaradan fonosemantik komponentlərdən 

danışdıqda, adətən, fonoüslubi vasitələr–“alliterasiya, assonans, konsonans, ritmik 

təkrarlar, reduplikasiya” [74, s.254-274] nəzərdə tutulur. Nitq prosesində leksik vahid 
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birbaşa mənasından az və ya çox çalara malik ola bilər. Belə hallarda fərqi intonasiya, 

tembr, temp kimi fonosemantik vasitələr yarada  bilər. Fonosemantik vasitələr 

içərisində ən çox təsadüf olunan səslərin təkrarlanmasıdır. 

Başlanğıc elementlərin təkrarı – simmetrik səslənməsi şəklində təzahür edən 

alliterasiya fonosemantik vasitələrdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Alliterasiyanın 

kommunikativ funksiyası idiomdakı başlıca obrazı, anlayışı qabardaraq büruzə 

verməkdən ibarətdir. Məsələn:  

Bağ belə, bostan belə; 

Basaratı bağlanmaq; 

Dabanına daş dəymək; 

Dalında dağ kimi durmaq; 

Yağ yeyib, yaxada gəzmək; 

Ürəyi üzülmək; 

Odla oynamaq və s. 

Son və ya orta samitlərin, hərf birləşmələrinin təkrarı ilə meydana çıxan 

fonosemantik çalara da təsadüf olunur: 

Hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb; 

Harda aş, orda baş. 

Bu şəkildə təkrar reduplikasiya adlanır və frazeologizmlərdə işlənən 

fonosemantik vasitələrdən biri hesab olunur.  

Açaram sandığı, tökərəm pambığı; 

Ağzı aşa çatanda, başı daşa çatmaq; 

Allahdan buyruq, ağzıma quyruq; 

Aydan arı, sudan duru; 

Az aşım, ağrımaz başım... 

Göründüyü kimi, fonosemantik göstəricilər frazeologizmlərin daxili mənasını 

gücləndirən emotiv vasitə kimi çıxış etməklə onlara xüsusi üslubi çalar qazandırır.  
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4.3. Leksik vahidlərin fonosemantik göstəricilərinin kvantitativ təhlili 

 

Elmdə kvantitativ metodun tətbiqi (kvantitativ – latın mənşəli “quantitas” 

sözündəndir, kəmiyyət mənasını ifadə edir – S.İ.) XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 

Bir müddət sonra statistik metodun köməyi ilə aparılan araşdırmaların daha dəqiq və 

etibarlı nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxardığı sübut olunduqdan sonra elmin 

bir çox sahələrində, eləcə də dilçilikdə bu metoddan geniş surətdə istifadə olunmağa 

başlanıldı. Kvantitativ tədqiqatlarda obyektin daxili strukturu ilə bağlı səciyyəvi 

xüsusiyyətlərin üzə çıxarılması nəzərdə tutulduğundan Z.Dornei kvantitativ metodu 

“rəqəmlərdə məna” adlandırır [160]. Müəllifin fikrincə, “obyektin keyfiyyət 

xüsusiyyətlərinin səciyyəsi  rəqəmlərin timsalında öz ifadəsini yalnız  xətti vahidlər 

baxımından deyil, həm də qarşılıqlı münasibət müstəvisində tapır” [160]. 

Tətbiqi dilçiliyin bir bölməsi kimi, statistik dilçilik sahəsində son dövrlərdə 

yüksək nailiyyətlərin əldə olunması  diqqəti cəlb edir. Riyazi statistikaya aid olan 

metodlatın tətbiqi dil sistemindəki dəyişiklikləri, dilin strukturunu və burada olan 

qanunauyğunluqları öyrənmək imkanı verir. Ənənəvi tədqiqatlarda müşahidə, 

nəticədə subyektiv yanaşmanın üstünlüyü, təsvirilik, faktların geniş şəkildə təqdimatı 

əsas götürüldüyündən [165], yanaşma bu tipli tədqiqatlarda prosesə, kvantitativ 

metodun tətbiqi ilə aparılan araşdırmalarda isə nəticəyə yönəlmişdir. Bundan əlavə, 

kvantitativ yanaşma dil hadisələrinin işlənmə tezliyini, digər tədqiqat metodları isə 

əsasən hadisənin baş vermə səbəbini müəyyən etmək baxımından da faydalı ola bilər. 

Bu metodun tətbiqi ilə dildə müasir dövrdə özünü göstərən aparıcı tendensiyaları 

müəyyənləşdirmək mümkündür. Kvantitativ metodun tətbiqi dilçiliyin müxtəlif 

sahələrini əhatə edir. Leksik və qrammatik səviyyələrlə yanaşı, bu metodun fonetik 

araşdırmalarda istifadəsi də maraqlı faktların əldə olunmasında müstəsna rola 

malikdir. Yaruslararası tədqiqatlar zamanı statistik baxımdan aparılmış tədqiqatlar 

xüsusilə faydalıdır. Fikrimizcə,  leksik kateqoriyalarda fonosemantik qanunauyğun-

luqların aşkarlanması istiqamətində aparılan tədqiqatlarda bu yanaşma diqqətdən 

kənarda qalmamalıdır.  
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Səslərin rəmzi mənası ilə bağlı eksperimental tədqiqatların hələ XX əsrin birinci 

yarısında aparılırdığı məlumdur. E.Sepir müxtəlif yaş qrupuna aid 500 nəfər arasında 

keçirdiyi sorğuda bir sıra dillərdə “masa” anlayışını ifadə edən “mal” və “mil” 

sözlərindən hansının daha böyük ölçülü masanı bildirdiyi ilə bağlı sorğu aparmışdır. 

Maraqlıdır ki, rəyi soruşulan uşaqlardan 83%-nin, yaşlılardan 96%-nin fikrinə görə, 

“i” ilə olan variant kiçik ölçülü, “a” ilə olan variant böyük ölçülü masanı bildirmək 

üçün işlədilir [168, s. 225-238]. 

O.Yespersen fonosemantikada nəinki ilkin sözlərin meydana çıxmasına səbəb 

olan gücü, hətta müasir dövrdə dillərdə inkişafın məhsuldar mexanizmini görürdü 

[164, s.283]. 

Səsin həqiqətən sözün mənasının anlaşılmasında  rolu olduğunu yazan  

M.Makdermot apardığı eksperimental tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə gəlmişdir 

ki, sait səslər bu mənanın formalaşmasında üstün mövqeyə malikdir: “Saitlər daha 

əhəmiyyətlidir və ən azı iki dəfə samitlərdən uzun olduğundan daha çox gücə 

malikdir. Bu, sözdə samitlərin kəmiyyət baxımından üstünlüyü ilə tarazlığın 

yaranmasına kömək edir” [166, s. 18]. 

Fonosemantik tədqiqatlarla bağlı maraqlı eksperimentlərdən biri A. Juravlyova 

aiddir. Səslərin semantikasında koloristik əlamətlərə diqqət yetirən müəllif belə 

qənaətə gəlir ki,  səslərin dil, nitq və mətn vahidi olaraq üç aspektdə təzahür edən 

mürəkkəb fonetik  formasında rəng çalarları ilə bağlı uyğunluq da müşahidə olunur. 

[101] A. Juravlyov səslərin qavranılması prosesində meydana çıxan rəng 

təsəvvürünün səsin səslər arasında mövqeyi və digər səslərlə qarşılıqlı 

münasibətindən asılı olması fikrinə gəlir.  

Müasir dövrdə fonosemantika sahəsində aparılan tədqiqatlarda səs-rəng 

səviyyəsinin müəyyən olunmasında statistik göstəricilərin kompüter proqramları 

vasitəsilə təhlilinə üstünlük verilir (bax: M.A.Balaş, Y.Q.Somova, L.P. Prokofyeva 

və b.). 

A. Juravlyovun tədqiqatlarının nəticələrinə əsaslanaraq 1992-ci ildə VAAL 

proqramı (müəlliflər: V.P.Belyanin, M.Dımşis, V.İ.Şalak) yaradılmışdır.VAAL 

layihəsi  ilk  mərhələlərdə   psixololinqvistik ekspert sistemi kimi yaradılmış,əsas 
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ideya mətni fonetik səviyyədə qiymətləndirmək, "mətnin daxili qatında" olan 

psixoloji xüsusiyyətləri redaktə etmək olmuşdur. Lazımi məlumatların mənbəyi kimi 

fonosemantik, psixolinqvistik, psixiatrik linqvistika, NLP, kontent-analizə aid 

materiallardan istifadə edilmişdir. 

“VAAL proqramından istifadə aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməyə imkan 

verir: 

•  Auditoriyalar üçün müəyyən təsir xüsusiyyətləri əvvəlcədən hesablanan 

çıxışların hazırlanması. 

•   Sadə tədris materiallarının yaradılması. 

•    Psixolingvistika və onunla əlaqəli fənlərdə elmi tədqiqatların aparılmasında 

programın tətbiqi. 

•  Sözdən  alət kimi istifadə edən jurnalistika və digər sahələrdə. 

• Sosioloji və sosiolinqvistik tədqiqatlarda VAAl-dan istifadə 

• Mətnlərin məzmununun təhlilinin VAAL üzrə aparılması” [41, s.114]. 

VAAL aşağıdakılara imkan verir: 

• müəyyən fonosemantik xüsusiyyətləri ilə söz yaratmaq; 

• İstənilən təsir xüsusiyyətləri seçmək və göstərilən xüsusiyyətlərə nail olmaq 

üçün bu mətnləri məqsədyönlü redaktə etmək; 

• Sinonim cütlüklərdən, sinonim lüğətlərindən istifadə edərək seçilmiş 

parametrlərlərə uyğun mətni korreksiya etmək; 

• müxtəlif sosial və peşə qruplarına aid insanların leksikasına istinad etmək; 

• mətnləri səs-rəng xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi; 

• İstifadəçi üçün düzgün istiqaməti inkişaf etdirərək əlavə yeni fonosemantik 

şkalanı müəyyən etmək; 

• nəticələri vizual izləyərək məlumatların amil analizini həyata keçirir; 

• istifadəçi tərəfindən daxil edilmiş və xüsusi hazırlanmış kateqoriyalarla çox 

sayda mətninin tam məzmun analizini aparmaq; 

• mətnlərin emosional-leksik təhlilini reallaşdırmaq. 

VAAL sisteminin birinci versiyası (VAAL-1) əmr sətrində verilən mətn faylları 

ilə işləyirdi. VAAL sisteminin ikinci versiyasında (VAAL-2) turbo-visual 
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kitabxanadan istifadə edilirdi. Bu sistem mətni sadəcə redaktə edirdi, fərqli 

xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, burada dialoq rejimi mövcud idi. “Sistem təəssüratın 

sensor kanallarına yüklənərək mətnlərin və səslərin fonosemantikasını 

qiymətləndirmək imkanı verirdi” [139]. 

VAAL sisteminin üçüncü versiyası (VAAL-3) digərlərindən fərqləndi. “Bu 

DOS idarəçiliyi ilə işləyən mətn redaktoru idi” [98]. 

Burada mətnlə işləmək üçün funksiyalar çox idi. Bu sistem aşağıdakı 

funksiyaları yerinə yetirməyə imkan verirdi: 

• sözlərin insan təfəkkürünə fonosemantik təsirini qiymətləndirmək; 

• mətnlərin fonosemantik təsirini qiymətləndirmək; 

• mətnlərin istənilən fonosemantik xüsusiyyətlərini vermək və dialoq rejimində 

sinonim lüğətdən istifadə ilə redaktə etmək;  

• məlumatın sensor kanallarına təsir yükünü qiymətləndirərək mətnlərin leksik 

təhlilini aparmaq; 

• müəyyən qrup insanın leksikasına uyğunlaşmış mətnlərin təhlilini vermək. 

Sistemin üçüncü versiyasından politoloqlar, reklamçılar, psixoterapevtlər, 

NLPlistlər, deputatlar, hakimiyyət nümayəndələri də istifadə etməyə başladılar. 

VAAL sisteminin dördüncü versiyası (VAAL-4) üçüncü versiyasından az 

fərqlənirdi. O, “Windows” əməliyyat sistemi ilə işləyirdi və bunun üçün Borland 

Pascal qrafikasından istifadə olunurdu ki, bu da nisbətən kiçik ölçü ilə fərqlənirdi. Bu 

versiyadan başlayaraq funksiyaları inkişaf etdirərək daha məşhur Word for Windows 

mətn redaktorundan istifadə etmək qərara alınmışdı. Dördüncü versiyanın yeni 

funksiyalarına mətnin arxetipliyini və aqressivliyini təyin etmək də daxil idi.  

“VAAL sisteminin beşinci versiyası (VAAL-5) daha uzun müddət istifadə 

edilmişdir. Bu versiyada funksiyalar inkişaf etdirilmiş və çoxaldılmışdır. Burada 

leksik kateqoriyalar arasındakı əlaqəni də qiymətləndirmək mümkün olurdu. 

Fonosemantik qiymətləndirmə nümunələri yaratmaq üçün monosahəli şkalalardan 

istifadə edilirdi” [95]. 

VAAL sisteminin altıncı versiyası (VAAL-6) öncəki versiyalardan fərqli olaraq 

daha çox tanınmışdır. Bu versiyanın yaranmasında V.P. Belyaninin böyük rolu 
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olmuşdur. Onun yaratdığı proqram təminatı ilə, sistemdə mətn müəllifinin psixoloji 

aksentini də təyin etmək mümkün olmuşdur. Fonosemantik analiz  isə daha tam və 

dərin oldu. Proqramın istifadəçi dairəsi də genişləndi. Əvvəlki istifadəçilərə 

jurnalistlər, iri şirkətlərin və bankların şöbələri də qatıldı. 

1999-cu ilin fevralında sistemin yeddinci versiyası (VAAL-99) yaradıldı. Bu 

dövrdə Rusiya Dumasına və prezidentliyə seçkilər yaxınlaşırdı. “Yeni versiya seçki 

texnologiyaları ilə bağlı NLP seminarlarında, konfranslarda sərgilənirdi. VAAL-99 

sistemində daxili ideya bir qədər dəyişdirilmişdir” [107]. 

Hər şeydən öncə, bu versiyada istifadəçi onun bütün sistemini almalı olmurdu. 

İstifadəçi öz işində ona lazım olan modulları seçirdi. Bundan savayı, istifadəçi sistemi 

özü üçün lazım olan istiqamətdə dəyişdirə bilirdi. Fonosemantik şkalaların 

konstruktoru yaradıldı. Reklamçıların xahişi ilə emosional təsirə malik olan rus 

sözlərini də sistemə əlavə etmişdilər. Bu modul yeni ticarət markalarının 

yaranmasında istifadə edilməyə başladı. İstifadəçilərin xahişi nəzərə alınaraq, 

mətnlərin hərtərəfli kontent-analizini etmək üçün bir sıra modullar əlavə edilmişdir. 

Kateqoriyaların markerlənməsi hazır “sms” xidmətinin  yaradılmasına da kömək 

etmişdir. Sistem işinə Mixayil Dımşisdə qoşulandan sonra mətnə daxil edilmiş 

metaproqramları da aşkarlamaq imkanı yarandı. “2000-ci ilin fevralından VAAL-ın 

sonuncu versiyası (VAAL-2000) yaradılmışdır” [151]. 

VAAL yükləmə paketinə, Qorki, Dostoyevski, İsgəndər, Kuprin, Leskov, 

Puşkin, Tolstoy, Turgenev, Çexov, Şoloxov Astafyev, Bajov, Bulqakov, Bunin, 

Qoqol, Qonçarov kimi məşhur rus yazıçılarının əsərləri əsasında yaradılan mətnlər 

daxildir. 

Sözləri fonosemantik aspektdən öyrənmək üçün müxtəlif mətnlər və ya 

cümlədəki konkret sözlər seçilərək kontent analiz edilir (Sözlərin kontekstdə nə 

mənada istifadə edildiyini öyrənən metoda kontent analiz deyilir - S.İ.). Konkret 

sözün və ya kateqoriyanın mövcud olduğu sözü seçməklə kontent-analiz metoduna 

daxil olan bütün üsulları tətbiq etmək mümkündür. Beləliklə də kateqoriyaların sadə, 

nisbətdə olan qiymətini almış oluruq. Kontent analiz ilə mətndə bir neçə mövzu ilə 

bağlı sözlərin verdiyi təəssüratı ölçmək, qiymətləndirmək mümkün olur. 
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VAAL proqramında mətnlərin kontent-təhlilini də aparmaq mümkündür. 

“Birinci mərhələdə  mətni seçməkdən əlavə (“автоматическая 

категоризация” modulu ilə) mövzü ilə bağlı şəxsləri də təyin etmək lazımdır” [139]. 

Şəxsləri təyin etmək üçün növbəti variantlardan istifadə edilir: “Центр внимания” 

meyarı ilə “Mən” – “Sən-Siz”, “O” kateqoriyaları və “Özünün-Özgənin” 

kateqoriyaları üzrə parametrik ölçmələr aparılır. Belə ki, mətndə aparıcı şəxs “MƏN” 

(müəllif, və ya mətn müraciət kim tərəfindən söylənilirsə), “Sən-Siz” adətən hər hansı 

bir işə həvəsləndirilən ünvana, şəxsə və “O”dur (üçüncü şəxslərə ünvanlanan 

mətnlərdə). Birinci mərhələdə  şəxslər və həmin şəxsin mətndəki mövzuya olan 

münasibəti təyin edilir. 

 İkinci mərhələdə əsas şəxslərin reaksiyasına görə mətnin məzmunundakı 

kateqoriyalar arasındakı bağlılıq öyrənilir. Buna görə də “daxili” və “zahiri” 

zəruriyyətlərin mətndəki hər hansı bir şəxsə mənsubluğunu və ya digər şəxslərin 

qarşısında olan məsuliyyətləri (“borc”, “məsuliyyət”) fərqləndirmək lazımdır. 

 Üçüncü mərhələdə “valentlik” strukturunda onun mövzu ilə bağlılığı təyin 

edilir. Mətnin “müsbət” valentlikdə ifadəsi onun reallaşacağını bəyan edir, “Mənfi” 

valentliklə ifadə olunan mətnin isə şəxslər üçün sinirləndirici təsir etdiyi məlum olur. 

 Dördüncü mərhələdə mövzu ilə bağlı instrumental fəaliyyət və motivlərin 

strukturu təyin edilir. Motivlərin strukturu dedikdə fizioloji, nail olmaq, hakimiyyət 

motivləri nəzərdə tutulur.  İnstrumental fəaliyyət qrupuna isə “manipulyasiya”, 

“hərəkət” və “yerdəyişmə” kimi “fiziki fəaliyyətlər” daxildir. 

 “Fiziki fəaliyyətlər” müəyyən obrazın təşkil etdiyi “sahə” (manipulyasiya), 

"istiqamət" (hərəkət və yerdəyişmə), müvəqqəti bağlılıq və müddəti təyin edir. Vaxt 

kateqoriyasına isə: “Əvvəl”, “Sonra”, “Müəyyən zaman” və “Qeyri-müəyyən zaman” 

daxildir. Fəaliyyət alətlərinə isə VAAL programının fonosemantik prinsiplərini 

aydınlaşdırmaq üçün səs və məna arasında əlaqələr sistemini  öyrənmək də aid 

olunur. 

 Nəzərə almaq lazımdır ki, fonosemantika sözləri deyil, sözlərin necə 

səslənməsini öyrənir. Bizim yaxşı qəbul etdiyimiz məfhum səslənişdə mənfi anlama 

da gələ bilər. 
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Onu da qeyd edək ki, VAAL proqramına müxtəlif dillərin lüğətlərini əlavə 

etmək mümkündür.  Sadəcə olaraq,  proqramın interfeysində dəyişiklik edilməli, 

nəzərdə tutulan dilə aid materiallar yüklənməli, ən başlıcası, həmin dilin leksik 

vahidlərinin fonosemantik xüsusiyyətləri ilə bağlı tədqiqatın nəticələri baza şəklində  

proqrama əlavə olunmalıdır. Mövcud VAAL proqramı rus və Ukrayna dillərində 

mətnləri fonosemantik baxımdan təhlil etmək üçün uyğunlaşdırılmışdır. Azərbaycan 

dilində mətn daxil etsək də, bu dildə baza məlumatları və müvafiq proqram təminatı 

olmadığından düzgün nəticə əldə edə bilməyəcəyik. 

Proqramla bağlı müəyyən təsəvvür yaratmaq məqsədilə Azərbaycan dilində olan 

mətni proqrama yükləsək də, təbii ki, ekranda görünən göstəricilər  dəqiq deyil. Belə 

ki, leksik vahidlərin fonosemantik xüsusiyyətləri ilə bağlı tədqiqatlar səslərin 

səciyyəsi ilə bağlı universal xüsusiyyətlərlə yanaşı, hər bir dil üçün fərqli məqamların 

da mövcud olduğunu sübut edir. Bu isə fonosemantikanın koqnitiv, psixoloji, 

praqmatik, etnik amillərin təsirini özündə əks etdirməsi ilə bağlıdır. 

VAAL proqramının Azərbaycan dili üçün uyğunlaşdırılmış versiyasının 

hazırlanması aktuallığı ilə diqqəti cəlb edən problemlərdəndir. Belə ki, leksik 

vahidlərin fonosemantik təhlili dilin inkişaf qanunauyğunluqları ilə bağlı bir çox 

məqamları müəyyən etmək imkanı verir. Bundan əlavə, Milli Korpusun bir hissəsi 

olan Səs Korpusunun yaradılması zamanı nitq səslərinin fonosemantik xüsusiyyətləri 

ilə bağlı faktlar dəyərli mənbə kimi istifadə oluna bilər. Lakin onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, VAAL proqramının Azərbaycan dilli versiyasının hazırlanması üçün 

Azərbaycan dilində mətnlərin – Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin bazası mövcud 

olmalıdır. Bu problemlər həll edildikdən sonra işlək proqram yaradıla bilər. Mühüm 

məsələlərdən başlıcası, təbii ki, Azərbaycan dili fonemlərinin semantik çalarlarının və 

dilin leksik vahidlərinin fonosemantik xüsusiyyətləri ilə bağlı tədqiqatın nəticələrinin 

baza şəklində  proqrama əlavə olunmasıdır. 
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4.4.Danışıq səslərinin semantik-konnotativ təhlili 

 

“Danışıq səslərinin məna planına malik olması dilçilikdə mübahisəli 

məsələlərdəndir. Adətən linqvistik ədəbiyyatda “... nitq axınının  minimal, məna ifadə 

etməyən vahid”i kimi təqdim olunan danışıq səsi hətta dil işarəsi hesab olunmur” 

[137, s.8]. 

F. Fortunatov qeyd edir ki, ifadə etdiyi anlayışla müəyyən təsəvvür bağlılığı olan 

bir qrup söz istisna olmaqla (təqlidi sözlər və nidalar – S.İ.), bütün dillərdə istənilən 

səs fərqli məzmunun ifadəsinə xidmət edə bilər [150, s.117-118]. 

XX əsr neolinqvistikanın nümayəndələrindən C. Bonfante fonetik simvolizm 

ideyasını dəstəkləyərək səslərin məna tutumunu poetik ahəngdarlığın, ümumilikdə 

poeziyanın sirri kimi dəyərləndirir, əsərin tərcümədə məhz bu amilə görə itirdiyini 

qeyd edirdi [83, s.321]. XX əsrin ortalarından fonosemantikanın xüsusi linqvistik 

sahə kimi inkişafı səsin məna tərəflərinin yeni istiqamətdə araşdırılmasına yol açdı.  

Dilin digər səviyyələrinə məxsus vahidlərdə - leksem və mətndə olduğu kimi, 

səsin semantikasında da dil işarələrinin praqmatik yönünə aid olan konnotativ 

element özünü göstərir.  Leksikologiyada konnotativ məna dedikdə üslubi çalara 

malik əlavə məna nəzərdə tutulur. Konnotativ məna danışıq səsinin əsas mənası kimi 

çıxış edir. Səslərin semantik-konnotativ mənasından bəhs edən A. Juravlyov “yaxşı - 

pis”, “böyük - kiçik”, “incə -kobud” ... şəklində 25 qarşılıq üzrə eksperiment apararaq 

belə nəticəyə gəlir ki, ... səslər bizim təsəvvürümüzdə dayanıqlı və ümumilikdə 

götürdükdə hamıda uyğun təəssürat yaradır [101, s.21]. 

Deməli, səslərin mənasından bəhs edərkən başlıca meyar kimi dil daşıyıcılarının 

kollektiv təəssüratları çıxış edir. Bunu isə təbii ki, psixoloji eksperiment vasitəsilə 

müəyyənləşdirmək mümkündür. Azərbaycan dili danışıq səslərinin  semantik 

çalarlarının müəyyən olunması məqsədilə tərəfimizdən eksperiment həyata 

keçirilmişdir. Sorğuda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  tələbələri iştirak 

etmişdir. Danışıq səsləinin konnotativ-assosiativ əlamətlərinin müəyyən olunması 

məqsədi ilə apardığımız eksperimentdə 100 nəfər tələbə iştirak etmişdir. 
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Eksperimentin hər bir  iştirakçısına sorğu blankı təqdim olunmuşdur. Sorğuda iştirak 

edənlər üfiqi istiqamətdə səslərin, şaquli sırada onlara aid ola biləcək semantik-

konnotativ mənanın (işıqlı//qaranlıq, aktiv//passiv, incə//kobud, müsbət//mənfi, 

böyük/kiçik, qadın təbiətli//kişi təbiətli, sadə/mürəkkəb, güclü//zəif, isti//soyuq, 

cəld/asta, cazibədar//ikrah oyadan, hamar/kələ-kötür, yüngül//ağır, şən//kədərli, 

təhlükəsiz//qorxulu, parlaq//sönük, dairəvi//bucaqları olan, uzun//qqısa, 

cəsur//qorxaq, mərhəmətli//qəddar, hərəkətli//asta) qeyd olunduğu cədvəldə 

“müsbət”, “mənfi” və ya “neytral” əlaməti işarə etməli idilər (cədvəldə əlamətlərin 

müvafiq olaraq “+”, “-” və “0” ilə işarələnməsi nəzərdə tutulmuşdu).  

Eksperimentin psixoloji təsəvvür amilinə söykəndiyini nəzərə alaraq, sorğuya 

iki fərqli ixtisas üzrə təhsil alan tələbələri – Filologiya və Fizika və texnologiya 

fakültəsinin tələbələrini cəlb etdik. Lakin cədvəldə əks olunan nəticələrdən də 

göründüyü kimi, bundan qaynaqlanan xüsusi bir fərq müşahidə olunmadı. Bu, bir 

daha belə bir qənaətə gəlməyimizə səbəb oldu: səslərin semantik-konnotativ mənası 

koqnitiv və etnomədəni amillərlə, eləcə də akustik-artikulyasiya xüsusiyyətləri ilə 

bağlıdır. 
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Cədvəl 4.4.7 

SAİTLƏR 

 A I O U E Ə İ Ö Ü 

Filologiya fakültəsi  

Müsbət 715 338 574 566 702 692 744 664 721 

Mənfi  322 686 465 469 337 347 303 393 325 

Neytral  63 76 61 65 61 61 53 43 54 

Cəmi  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 65 30.7 52.2 51.5 63.9 63 67.6 60.4 65.5 

Mənfi  % 29.3 62.4 42.3 42.6 30.6 31.5 27.5 35.7 29.5 

Neytral % 5.7 6.9 5.5 5.9 5.5 5.5 4.9 3.9 5 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fizika və texnologiya fakültəsi 

Müsbət 654 325 575 597 681 641 671 678 664 

Mənfi  325 652 412 400 296 343 314 330 334 

Neytral  121 123 113 103 123 116 115 92 102 

Cəmi  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 59.5 29.5 52.3 54.3 61.9 58.3 61 61.6 60.4 

Mənfi  % 29.5 59.3 37.4 36.4 26.9 31.2 28.5 30 30.4 

Neytral % 11 11.2 10.3 9.3 11.2 10.5 10.5 8.4 9.2 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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     Cədvəl 4.4.8 

Saitlərlə bağlı ümumi göstəricilər 

 A I O U E Ə İ Ö Ü 

 

Müsbət 1369 663 1149 1163 1383 1333 1415 1342 1385 

Mənfi  647 1338 877 869 633 690 617 723 659 

Neytral  184 199 174 168 184 177 168 135 156 

Cəmi 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

% göstəriciləri 

Müsbət % 62.3 30.2 52.3 52.9 62.9 60.6 64.3 61 63 

Mənfi  % 29.4 60.8 39.8 39.5 28.8 31.4 28.1 32.9 30 

Neytral % 8.3 9 7.9 7.6 8.3 8 7.6 6.1 7 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cədvəl 4.4.9 

SAMİTLƏR 

 B C Ç D F G Ğ H X J 

Fizika və texnologiya fakültəsi 

Müsbət 634 611 569 552 597 604 465 576 553 541 

Mənfi  367 391 397 450 404 423 525 440 449 470 

Neytral  99 98 134 98 99 73 110 84 98 89 

Cəmi  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 57.6 55.5 51.7 50.1 54.3 54.9 42.3 52.4 50.2 49.2 

Mənfi  % 33.4 35.5 36.1 40.9 36.7 38.5 47.7 40 40.8 42.7 

Neytral % 9 9 12.2 9 9 6.6 10 7.6 9 8.1 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Filologiya fakültəsi 

Müsbət 641 712 572 622 621 616 394 597 606 649 

Mənfi  421 348 459 412 433 444 610 464 437 431 

Neytral  38 40 69 66 46 40 96 39 57 20 

Cəmi  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 58.3 64.8 52 56.5 56.5 56 35.8 54.3 55.1 59 

Mənfi  % 38.3 31.6 41.7 37.5 39.4 40.4 55.5 42.2 39.7 39.2 

Neytral % 3.4 3.6 6.3 6 4.1 3.6 8.7 3.5 5.2 1.8 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cədvəl 4.4.9-un ardı. 

 

 K Q L M N P R S Ş T 

Fizika və texnologiya fakültəsi 

Müsbət 590 603 613 537 617 538 610 676 642 645 

Mənfi  406 401 383 315 322 436 369 316 400 351 

Neytral  104 96 104 248 161 126 121 108 58 104 

Cəmi  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 53.6 54.8 55.7 48.8 56.1 49 55.5 61.5 58.4 58.6 

Mənfi  % 36.9 36.5 34.8 28.6 29.3 39.6 33.5 28.7 36.4 31.9 

Neytral % 9.5 8.7 9.5 22.6 14.6 11.4 11 9.8 5.2 9.5 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Filologiya fakültəsi 

Müsbət 632 655 777 707 749 629 647 782 660 679 

Mənfi  456 411 283 359 312 429 420 313 407 385 

Neytral  12 34 40 34 39 42 33 5 33 36 

Cəmi  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 57.5 59.5 70.7 64.3 68.1 57.2 58.8 71.1 60 61.7 

Mənfi  % 41.5 37.4 25.7 32.6 28.4 39 38.2 28.5 37 35 

Neytral % 1 3.1 3.6 3.1 3.5 3.8 3 0.4 3 3.3 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cədvəl 4.4.9-un ardı. 

 V Y Z 

Fizika və texnologiya fakültəsi 

Müsbət 621 639 603 

Mənfi  423 413 409 

Neytral  56 48 88 

Cəmi  1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 56.5 58.1 54.8 

Mənfi  % 38.5 37.5 37.2 

Neytral % 5 4.4 8 

Cəmi % 100% 100% 100% 

Filologiya fakültəsi 

Müsbət 630 597 706 

Mənfi  464 438 354 

Neytral  6 65 40 

Cəmi  1100 1100 1100 

% göstəriciləri 

Müsbət % 57.3 54.3 64.2 

Mənfi  % 42.2 39.8 32.2 

Neytral % 0.5 5.9 3.6 

Cəmi % 100% 100% 100% 
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Cədvəl 4.4.10 

SAMİTLƏR 

Filologiya və Fizika və texnologiya fakültəsi birlikdə 

 B C Ç D F G Ğ H X J 

 

Müsbət 1275 1323 1141 1174 1218 1220 859 1173 1159 1190 

Mənfi  788 739 856 862 837 867 1135 904 886 901 

Neytral  137 138 203 164 145 113 206 123 155 109 

Cəmi  2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

% göstəriciləri 

Müsbət % 58 60.1 51.9 53.4 55.4 55.5 39 53.3 52.7 54.1 

Mənfi  % 35.8 33.6 38.9 39.2 38 39.4 51.6 41.1 40.3 40.9 

Neytral % 6.2 6.3 9.2 7.4 6.6 5.1 9.4 5.6 7 5 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Cədvəl 4.4.10-un ardı. 

 K Q L M N P R S Ş T 

 

Müsbət 1222 1258 1390 1244 1366 1167 1257 1458 1302 1324 

Mənfi  862 812 666 674 634 865 789 629 807 736 

Neytral  116 130 144 282 200 168 154 113 91 140 

Cəmi  2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

% göstəriciləri 

Müsbət % 55.5 57.2 63.2 56.5 62.1 53.1 57.1 66.3 59.2 60.2 

Mənfi  % 39.2 36.9 30.3 30.7 28.8 39.3 35.9 28.6 36.7 33.5 

Neytral % 5.3 5.9 6.5 12.8 9.1 7.6 7 5.1 4.1 6.3 

Cəmi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Cədvəl 4.4.10-un ardı. 

 V Y Z 

 

Müsbət 1251 1236 1309 
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Mənfi  887 851 763 

Neytral  62 113 128 

Cəmi  2200 2200 2200 

% göstəriciləri 

Müsbət % 56.9 56.2 59.5 

Mənfi  % 40.3 38.7 34.7 

Neytral % 2.8 5.1 5 

Cəmi % 100% 100% 100% 

 

 

Göründüyü kimi, saitlərin hər birində “müsbət” dəyərləndirmə “mənfi”ni 

üstələyir, yalnız “ı” saiti istisna təşkil edir.  

 

 

 Bu “münasibət” çox güman ki, bir tərəfdən “ı” saitinin akustik və artikulyasiya 

ilə bağlı səciyyəsi ilə - qalın və qapalı sait olması ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, onun 

söz əvvəlində işlənməməsi, yəni “ı” saiti ilə başlayan sözün müasir Azərbaycan ədəbi 

dilində olmaması – bundan doğan psixoloji məqamlarla əlaqədar ola bilər. Belə ki, 

uyğun “hadisə” samitlərlə bağlı sorğunun nəticələrində də diqqətimizi cəlb etdi: 

Cədvəldən göründüyü kimi, yalnız “ğ” samitinin semantikası ilə bağlı 

“mənfi”dəyərləndirmə “müsbət”i üstələyir: 
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Diqqətəlayiq məqamlardan biri, “ı” samitinin mərhəmətli//xeyirxah 

qarşılaşmasında böyük faiz üstünlüyü ilə “qəddar” assosiasiyasını doğurması, qadın 

təbiətli//kişi təbiətli qarşılaşdırmasında “kişi təbiətli” kimi qəbul olunması faktıdır. 

Sorğunun nəticələrinə görə, “ə” saiti böyük üstünlüklə “qadın təbiətli” təəssüratı 

oyadır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, danışıq səslərinin daxili məzmununda 

müəyyən konnotativ semantika mövcuddur və bu semantika leksik vahidlərin 

qazandığı məzmuna öz töhfəsini verir.  
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NƏTİCƏ 

 

“Azərbaycan dilində leksik kateqoriyaların fonosemantikası” mövzulu disserta-

siya işi üzərində araşdırmalar əsnasında aşağıdakı elmi nəticələr əldə edilmişdir: 

1. Leksik vahidlərin fonosemantik xüsusiyyətləri klassik dilçiliyin təqdim 

etdiyi metod və üsullarla yanaşı, psixolinqvistika, koqnitiv dilçilik, etnolinqvistika, 

linqvokulturologiyanın tədqiqat materiallarından da bəhrələnməklə tədqiq olunduqda 

daha dolğun nəticələr əldə olunur. 

2. Leksik vahidlərin fonosemantik aspektdən öyrənilməsində dilin, demək 

olar ki, bütün yaruslarının qarşılıqlı əlaqə və təsirdə araşdırılması ilə obyektiv 

nəticələrə nail olmaq mümkündür. 

3. Milli Korpusun bir hissəsi olan Səs Korpusunun yaradılması zamanı nitq 

səslərinin fonosemantik xüsusiyyətləri ilə bağlı faktlar dəyərli mənbə kimi istifadə 

oluna bilər. 

4. Leksik vahidlərin fonosemantik xüsusiyyətlərinin araşdırılması  səstəqlidi 

sözlər və səs simvolizmi arasında sərhəd məsələləri, səstəqlidi sözlərlə nidaların mü-

qayisəli təhlili, səstəqlidi sözlərin mətn funksiyaları, səstəqlidi sözlərin tərcüməsi, 

səstəqlidi sözlərin nitq hissələrinə mənsubluğu, səstəqlidi sözlərin uşaq dilində və 

uşaq ədəbiyyatındakı rolu və bir sıra digər problemlərin həm ayrı-ayrı dillər üçün, 

həm də müqayisəli şəkildə öyrənilməsi üçün əhəmiyyətli faktlar təqdim edir. 

5. Həm məna cəhətdən, həm də yazılış forması etibarilə fərqli olan fonetik 

omonimlər fonosemantik müstəvidə də fərqli səciyyə daşıyır – bu sözlər  fonoseman-

tik xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir. Fonetik omonimlər yalnız se-

mantik məna xüsusiyyətlərinə görə deyil, həm də fonosemantik aspektdən müxtəlif-

dir. 

6. Bənzərlik təşkil edən sözlərin - fonetik omonimlərin məna fərqinə görə nə 

qədər dəyişik assosasiyalar yaratmasının öyrənilməsi psixoloji nöqteyi-nəzərdən, elə-

cə də  marketalogiya baxımından  çox əhəmiyyətlidir.  

7. Antonimlik münasibətlərinin əsasında yalnız leksik deyil, eyni zamanda 

fonosemantik ziddiyyət dayanır. Antonim cütlərin fonem uyğunluğu əsasında forma-
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laşması ehtimalı böyükdür. Fikrimizcə, yaranan sözün antonimi də onunla paralel 

olaraq meydana çıxır. Çünki bu zaman assosiativ olaraq, əks mənadakı predmet, əşya, 

hal və vəziyyət yada düşür. Beləliklə, əks mənanın yaradılması bu və ya digər fonem-

in semantik mənasına görə müəyyənləşir. 

8. Antonim cütlüklərin əksəriyyətində leksik əksmənalılıq fonosemantik 

müstəvidə təsdiqini tapır. Bir antonim sözün digər sözlə fonosemantik əksmənalılığı 

müsbət, mənfi, neytral əlamətlərin azalıb çoxalmasından asılı olaraq dəyişir. Tədqiqat 

göstərir ki, kontrar və kontradiktor antonimlərdə nisbətən fonosemantik, leksik-

semantik ziddiyyət daha sıx əlaqədədir. Bu onunla izah olunur ki, əksmənalılıq 

meydana gətirən anlayışlar keyfiyyət, kəmiyyət və digər cəhətlərlə fərqlənir. Bu 

fərqli cəhətlərin aşkara çıxarılmasına fonosemantika xüsusilə kömək edir. Antonim 

cütlüklərinin çoxu yalnız leksik əksmənalılıq deyil, semantik əksmənalılıq da daşıyır. 

9. 200 nəfər tələbənin  iştirak etdiyi eksperimentdən əldə olunan nəticələrə 

əsaslanaq demək olar ki, dil işarəsi kimi səs daxili mənaya malikdir və bu məna 

konnotativ səciyyə daşıyır.Antonim cütlüyün konnotativ mənasının doğurduğu 

assosiasiya arasında fərq göstəricisi 7-9% -dən yuxarıdırsa, bu tipli antonim cütlük 

üçün həm semantik, həm də fonosemantik məna ziddiyyətindən danışmaq 

mümkündür. 7%-dən aşağı göstərici antonim cütlər arasında yalnız semantik 

əlaqədən danışmağa əsas veir. 

10. Aparılan tədqiqatlar bütünlükdə sinonim cütlüklərə daxil olan sinonim-

lərin semantik mənası ilə fonosemantikası arasında əlaqənin mövcud olduğunu gös-

tərir. Eksperimentin nəticələrinin təhlili həm sinonimlərin, həm də antonimlərin bir 

çox hallarda mənaca assosiativ baxımdan orta hesabla 7-9% fərqə malik olduğunu 

göstərir. Bu fakt qeyd olunan sözlərin eyni paradiqmaya aid olmasının fonosemantik 

əsasa malik olduğunu təsdiqləyir. Əksmənalı sözlərin antonim paradiqmasında birləş-

məsində fonosemantikadakı qarşıdurma və əkslik,  yaxınmənalı sözlərin sinonim cər-

gədə birləşməsində fonosemantik yaxınlıq və ya eynilik başlıca əlamət kimi çıxış 

edir. 

11. Fonosemantik sahə ilə bağlı tədqiqatlar göstərir ki, dildə ilkin, bazis təşkil 

edən konseptlər nitq səslərinin təqlidi nəticəsində meydana çıxır, bu konseptlərin 
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əsasında isə törəmə konseptlər, nəhayət, dilin konsept sistemi formalaşır. Dil daşıyıcı-

larının təfəkküründə fonemlərin daşıdığı  “daxili məzmun”la bağlı formalaşmış  tə-

səvvür mövcud olduğundan “dünyanın dil mənzərəsi” ilə yanaşı, “dünyanın fono-

semantik mənzərəsi”ndən də danışmaq mümkündür.  Hər bir dil üçün  “dünyanın 

fonosemantik mənzərəsi”nin əsasında dilin səs sistemini təşkil edən elementlərin 

assosiativ səciyyəsi, rəmzləşmə əsasında meydana gələn ifadə vasitələri dayanır ki, 

bu da etnotəfəkkür, linqvomədəni amillərlə birbaşa bağlıdır. 

12. Səslərin semantik-konnotativ mənası koqnitiv və etnomədəni amillərlə, 

eləcə də akustik-artikulyasiya xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. 

13. Dilin səs sistemini formalaşdıran  müxtəlif fonosemantik laylar fonose-

mantik dil mənzərəsinin əsasını təşkil etməklə yanaşı,  həm də dünyanın dil mənzərə-

sinin bir parçasını, onun nüvəsini, ilkin elementini  əks etdirir. 

14. Fonosemantik sahə özündə səs vahidlərinin ardıcıllığı şəklində təzahür 

edən fiziki obyekti və xüsusi fonetik quruluş hesabına resipientdə meydana çıxan 

məzmun və assosiasiya tərəflərini əks etdirir. Başqa sözlə desək, mətndə fonoseman-

tik sahə xüsusi fonetik quruluş semantik məzmun daşıdıqda meydana çıxır. Müşahi-

dələr və aparılan təcrübə göstərir ki, səslərin müxtəlif kombinasiyaları bu səslər üçün 

ənənəvi səciyyə qazanmış məna incəlikləri ilə assosiasiya olunur. Bu “düzülüş” xüsu-

si estetik və emotiv keyfiyyətlərə malik olması ilə də diqqəti cəlb edir. 

15. Emotivliyin ifadəsi zamanı  fonosemantik sahə fonetik vahidlərin fiziki 

ardıcıllığı və resipiyentin təfəkküründə fonetik strukturların aktuallaşması şəklində 

təzahür edən fikirlərin mental toplusunu ehtiva edir. Leksik vahidlərdə fonosemantik 

vasitələrlə ifadə olunan emotivlik faktının ən bariz nümunəsini frazeoloji vahidlərdə 

müşahidə etmək mümkündür. Alliterasiya, assonans, konsonans, ritmik təkrarlar, 

reduplikasiya kimi  fonoüslubi vasitələr emotivlik yaradan  fonosemantik komponent-

lərdəndir. 
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