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Dil müxtəlif, çoxsaylı hadisələrin baş verdiyi canlı orqanizm kimidir. Onda 

daim təkmilləşmə, inkişaf və zənginləşmə istiqamətində proseslər gedir. Əslində elə 

bu proseslər dilin mövcudluğunu qoruyur, onu yad təsirlərdən mühafizə edir və 

inkişafını təmin edir. Azərbaycan dili bu baxımdan daha çox imkanlara malikdir. Bu 

imkanların sayəsində min illərlə yad təsirlərə, çoxsaylı basqılara, təzyiqlərə 

baxmayaraq, öz gözəlliyini, ahəngdarlığını, lüğəvi zənginliyini və s. qoruyub saxlaya 

bilmişdir. Təkcə morfonoloji hadisə sayılan ahəng qanunu bəs edərdi ki, Azərbaycan 

dili kənar dillərin yabançı əlamətlərindən qoruna və özəl cəhətlərini əsrlərlə yaşada 

bilsin.  

 Dildə baş verən hadisələrdən biri də konversiyadır. Konversiya Azərbaycan 

dili lüğət ehtiyatının və morfoloji quruluşunun zənginləşməsində xüsusi önəm 

daşıyır. Dilçilik ədəbiyyatında bu hadisə belə şərh olunur: “Konversiya, başqa sözlə 

keçid prosesi elə bir prosesdir ki, bu prosesdə başqa bir nitq hissəsi öz 

xüsusiyyətlərini saxlamaqla başqa bir nitq hissəsinin də xüsusiyyətlərini qazanmış 



2 
 

olur. Demək lar ki, bütün əsas nitq hissələrində, köməkçi nitq hissələrində və əsas 

nitq hissələri ilə köməkçi nitq hissələri arasında konversiya mövcuddur” (4, 112). 

Demək, konversiya bir nitq hissəsinin başqa bir nitq hissəsinə keçməsi prosesidir. Bu 

prosesdə bir söz bir neçə qrammatik və hətta leksik funksiya daşımaqla dili, onun 

ifadə imkanlarını və  s. zənginləşdirir. Bunu nəzərdə tutan Ş. Hüsynov yazır: 

“Konversiya törədici və zənginləşdirici xüsusiyyətə malikdir.” (3, s.23).  

 Müşahidələr göstərir ki, konversiya hadisəsi özünü daha çox aşağıdakı 

istiqamətlərdə göstərir. 

a) Müxtəlif nitq hissələrinin zərf kimi işlənməsi (adverbiallaşma). “Müəyyən 

mənada deməliyiki ki, zərf bir nitq hissəsi kimi formalaşma və və 

təkmilləşdirmə prosesində konversiyadan çox faydalanmışdır və həmin 

xüsisiyyət indi də davam edir” (2, s.23). b) İsim və bəzi zərflərin 

atributivləşməsi. c) Substantivləşmə. ç) Eyni sözün bir neçə köməkçi nitq 

hissəsi kimi işlənməsi. d) Eyni sözün həm əsas, həm də köməkçi nitq hissəsi 

kimi işlənməsi  və s. Professor M. Hüseynzadə qoşmalardakı bu keçid 

prosesini nəzərə alaraq, onları aşağıdakı qaydada qruplaşdırır: “Qoşmalar 

mənşə etibarilə əsas nitq hissələrindən (əsas söz köklərindən) əmələ gələrək, 

müstəqil mənası olmayan şəkilçiyə doğru inkişaf prosesi keçirir. Bu cəhətdən  

qoşmaları dörd qismə ayırmaq olar: 

1) Həm əsas nitq hissəsi, həm də qoşma kimi işlənənlər; 

2) Həm qoşma, həm bağlayıcı kimi işlənənlər; 

3) Yalnız qoşma kimi işlənənlər (sabit qoşmalar); 

4) Həm qoşma, həm də şəkilçi kimi işlənənlər” (3, s.291-292) 

Konversiya hadisələri içərisində substantivləşmə xüsusi zənginliyə və 

keyfiyyətlərə malikdir. “Substantivləşmə - maddi varlığa, materiyaya xas olan 

əlamətin, keyfiyyətin dildə maddi varlığı, materiyanı əvəz etməsi hadisəsinə deyilir”. 
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(4, s.112)  məktəb qrammatikalarında daha çox isimləşmə adı ilə gedən bu hadisədə 

bəzi nitq hissələri (sifət, say,zərfin mənaca bəzi növləri, sifəti əvəz edən əvəzliklər – 

işarə, təyini, sual və s.) cümlədə düşdükləri situasiyadan asılı olaraq, öz əlamətlərini 

saxlamaq şərtilə ismin də bəzi cəhətlərini qəbul edə bilir. Məlumdur ki, sifət cümlədə 

ismə aid olur, onun əlamət və keyfiyyətini bildirir. Lakin cümlədə sifətin aid olduğu 

isim işlənmədikdə ondan əvvəl gələn sifət isimləşir - əlamət və ya keyfiyyət 

bildirməklə yanaşı, aid olduğu ismin sualına cavab verir, geniş mənada həm də əşya 

bildirir, həmin ismin morfoloji xüsusiyyətlərini (hal, cəm, mənsubiyyət şəkilçiləri) və 

sintaktik funksiyasını öz üzərinə götürür. Məsələn: Bunu yaşlı adamlarımızdan 

soruşun – Bunu yaşlılarımızdan soruşun. Saylarda və yuxarıda sadaladığım digər nitq 

hissələrində də belədir: Birinci siniflərimizin qələbəsi hamını sevindirdi – 

Birincilərimizin qələbəsi hamını sevindirdi və s.  

Substantivləşmə geniş anlayışdır və  özünü hətta köməkçi nitq hissələrində də 

göstərir:  “Dil kitablarında hətta köməkçi nitq hissələri də asanlıqla substantivləşir; 

məs.: Amma, ancaq, fəqət, lakin qarşılaşdırma bağlayıcılarıdır. Çünki səbəb 

bağlayıcısıdır”  (4, s.112). Cümlələrin də bütövlükdə digər cümlə daxilində 

substantivləşdiyini – isimləşdiyini müşahidə etmək olur: “Yol ver! Yol ver!” nidaları 

hər tərəfdən eşidilməyə başladı; “Allahü əkbər!” sədası asimana bülənd oldu;”Gəl, 

gəl”deyə hicrində kamantək mələdim mən” və s. 

Dil materialları üzərində müşahidələr göstərir ki, substanivləşməyə iki aspektdən 

ynaşmaq lazımdır: 

1. Sinxron baxımdan. Müasir dildə müşahidə etdiyimiz substantivləşmə 

müvəqqəti haldır, substantivləşən sözün ismə məxsus daşıdığı əlamətlər ötəri 

xarakter daşıyır, həmin isim “yerinə qayıdan kimi” substantivləşən söz də 

əvvəlki “özəl” cəhətlərinə qayıdacaq: Gözəllərdə qaydadır üz örtər, sinə 

bağlar – Gözəl qızlarda qaydadır üz örtər, sinə bağlar və s. Bu baxımdan 
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substantivləşmə yeni söz yarada bilmir, bir nitq hissəsindən digərinə keçidi 

təmin edə bilmir. Bu cür substantivləşən nitq hissələri, necə deyərlər, özü 

olaraq qalır; isimləşmiş sifət - sifət, say – say, əvəzlik - əvəzlik və s. olur. 

2. Diaxron baxımdan. Müəyyən hallarda konversiya halı, o cümlədən 

substantivləşmə uzunmüddətli olur, nəticədə substantivləşən dil vahidi  tam 

şəkildə ismə çevrilir. Buna şərti olaraq daimi substantivləşmə də demək olar. 

Məsələn, “kəsəyən” (kəsəyən alət)  isimləşdikdən sonra yeni bir ad – həşəratın 

adını bildirməklə həm də isim kimi işlənməyə başlamışdır: “Bir Tısbağa, bir 

Kəsəyən, bir Bağa Yoldaş olub yığışdılar bir bağa” (Q. Zakir). Məncə, “var” 

ismi də (Dövlətim, varımsan mənim) “var” prediqatının (“Səndə insaf 

varmıdır, böylə olurmu yarlıq” - Füzuli) zaman-zaman isimləşməsi nəticəsində 

yaranmışdır. Dilimizdə geniş şəkildə işlənən Gözəl, Qəşəng, Göyçək, Pakizə, 

Natəvan (etimoloji anlamda “gücsüz”,” zəif”), İgid, Qoçaq və s. kimi insan 

adları da sifətin daimi isimləşmısinin məhsuludur. Substantivləşmənin bu 

forması uzunmüddətli prosesin nəticəsi kimi özünü göstərir. “Nitq hissələri 

arasında hər hansı bir keçid qısa müddətə formal vahidlərdə funksiolnal 

dəyişiklik yarada bilməz. Bunun üçün prosesin uzunmüddətliliyi və geniş 

radiusa malik olması mühüm faktorlardan biridir” (2, s.23) 

Daimi substantivləşmənin maraqlı və nisbətən az tədqiq olunan sahələrindən biri 

də feilin təsriflənən formalarının, feili bağlamanın və prediqatların uzunmüddətli 

substantivləşməsi nəticəsində ismə tam keçməsidir. Belə sözlər hazırda dilimizdə yer, 

insan, adət-ənənə, oyun və s. adları kimi geniş şəkildə işlənirlər. Mir Cəlalın “Bir 

gəncin manifesti” əsərinin qəhrəmanlarından birinin ləqəbi “Qarınca”dır. Müəllifə 

görə, bu ad “qarıyınca” feili bağlamasının sonrakı formasıdır:  “Əslində bu qadının 

adı Məsmə idi. Anasının uşağı qalmırdı. Gözaydınlığına gələnlər “Qarıyınca 

yaşasın” deyə xeyir-dua verdilər. Bu söz o qədər təkrar olundu ki, qız böyüyəndə də, 

ərə gedəndən sonra da “Qarınca” ləqəbi ilə yaşadı” ( Mir Cəlal). 
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 Şuşa yaxınlığındakı qayalardan birini “Ərimgəldi” adlanır. Göründüyü kimi, 

bu ad cüttərkibli müxtəsər cümlənin (ərim – mübtəda, gəldi – şühudi keçmiş zamanda 

olan feillə ifadə olunmuş xəbərdir). Bu adın meydana gəlməsi haqqında maraqlı 

faktlar var. Flora Xəlilzadənin yazdığına görə, “... Qalanın əvvəlki adı Çanaqqala 

olub. Ağdamdan Şuşaya gedəndə yeddi qat dolamanı keçdikdən sonra yolun sağ 

qanadında yerləşir. Çox səfalı bir mənzərəli yer idi. Vaxtilə Şuşada belə bir dəb vardı. 

Yaz aylarında şuşalı bəylər öz faytonları ilə Aran Qarabağa gedərək əkin-biçinlə 

məşğul olanlara baş çəkərdilər. Bəylərin xanımları da bu qayanın ətrafına yığışaraq 

həm istirahət edər, həm də ərlərinin yolunu gözləyərdilər. Hər kəs də öz ərinin 

faytonunu yaxşı tanıyardı. Elə ki tanış atlını görərdilər, tez xanımların biri qaraltıdan 

öz həyat yoldaşını tanıyar və bərkdən deyərdi: "Ərim gəldi, ərim gəldi" və sevinə-

sevinə də evinə dönərdi. Beləliklə, Çanaqqala getdikcə öz əzəlki adını itirib 

Ərimgəldi qayası oldu”  (6) 

 Şəki rayonunun Kiş kəndindən bir kilometr aralıda yerləşən “Gəl-gör-get”  (və 

ya “Gələsən-görəsən”) qalasının adı da maraq doğurur. Bu gün xüsusi isim kimi 

işlənən bu iki adın birincisi əmr şəklində olan üç feildən (gəl, gör, get ), ikincisi isə  

arzu şəklində olan iki feilin (gələsən, görəsən) birləşərək isimləşməsi nəticəsində 

yaranmışdır. Qalaya bu ad alınmaz, möhkəm olduğuna görə verilmişdir, yəni “gəl 

qalanı gör və sadəcə, geri dön (get), çünki onu almaq mümkün deyil”. Qalanın ikinci 

adı da (Gələsən-görəsən) elə bu fikri ifadə edir. Bu qalanın Əmir Teymur tərəfindən 

alınması haqqında da maraqlı rəvayət var. Guya Əmir Teymur Gürcüstandan 

qayıdarkən qalanı almaq istəyir, ancaq buna müəyyəs olmur. Qala müdafiəçiləri 

gündüz qalaya gedən körpünü qaldırır, gecə əl-ayaq yığışandan sonra körpünü 

endirərək ordan keçib sabahkı döyüş üçün müdafiə tədbirləri görərmişlər. Teymurun 

qoşunundan Pirməhəmməd adlı bir igid gecə pusquda dayanır, səhərə yaxın körpünü 

qaldırmaq istəyənlərə hücum edərək, onlarla səhər açılana kimi təkbaşına döyüşür, 
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körpünü qaldırmağa imkan vermir. İşıqlananda Teymur uzaqdan bunu görür və 

adamlarını Pirməhəmmədə köməyə göndərir və beləlikə,  qala alınır (5).  

Məlumdur ki, feilin təsriflənən formaları daha çox prediqativlik kəsb edir və 

bunlar, bir qayda olaraq,  cümlənin xəbəri kimi işlənirlər. Dil materialları üzərində 

müşahidələr göstərir ki, daimi substantivləşmə nəticəsində bunların da bir qismi 

zaman-zaman ismə çevrilə bilirlər. Belə sözləri bir neçə qrupa ayırmaq olar: 

1) Əmr şəklində olan feillərin daimi substantivləşməsi. Bunların bir hissəsi iki 

sözün birləşməsindən formalaşmışdır: alver, atəşkəs, dinməver, çal-çağır, çal-

oyna, çal-oynasın, get-gəl, gizlənqaç (oyun adı), gör-götür, sil-süpür, 

Dayandur (adam adı), qaç-qov, var-gəl, vurçatlasın, vur-tut və s. Əmr şəklinin 

ikinci şəxs təkində olub eyni feilin təkrarından yaranan aşağıdakı isimlər də bu 

yolla formalaşmışlar: basabas, çataçat, tutatut, gəlhagəl, qaçaqaç, vurhavur və 

s. Bəzi mürəkkəb sözlər hətta üç sözdən də yarana bilir. Belə sözlərdə ən azı 

bir söz feilin əmr şəklində olur. Məsələn: topaldıqaç (oyun adı), 

dəyməmənəcırıllam (parça adı). Əmr şəkilində olan bir feil də bu yolla ismə 

keçə bilir. Şəxs adı olan Sevil (“sevil”məkdən), köç və tut isimləri də (Köç 

yaylağa getdi - Sən də yaylağa köç. Tut ağacı boyunca... – Ağzınla quş tutsan 

da, xeyri yoxdur) belə yaranmışdır. Professor B. Əhmədov vaxtilə məsafə 

mənasında işlənmiş “ağac” sözünün də etimoloji cəhətdən əmr şəkilində olan 

iki feilin birləşməsindən yarandığını göstərir: “...Məlumatın atla çatdırılması 

ilə bağlı olaraq ağac kəlməsi al və qaç sözlərindən törəmiş olar (alqaç – 

ağac...). Nəzərə alsaq ki, bir ağaclıq məsafə, təxminən 7,5 km edir, onda 

əlaqənin atla saxlanmasına üstünlük verilməlidir və alqaç sözünü daha 

inandərıcı hesab etmək olar” (1, s.10). Bu gün dilimizdə sadə söz kimi işlənən 

“dustaq” da vaxtilə əmr şəkilində olan iki feildən törəmişdir: dut(tut) və saq 

(sax-la). Bu söz qədim mənbələrdə əslinə daha uyğun işlənir: “Qırx incə belli 

qız dəxi dutsaq getdi” (“Kitabi-Dədə Qorqud”) 
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2) Xəbər şəklində olan feillərin daimi substantivləşməsi. Bu, nisbətən daha 

məhsuldar yoldur. Faktlar göstərir ki, xəbər şəklinin aşağıdakı formaları daha 

çox müşahidə olunur: a) adlıq halda olan isim + feil – Allahverdi, Ağaverdi, 

Allahbağış (bu sözün ikinci tərəfi, çox güman ki, “bağışladı” feili olmuşdur), 

gəlinatlandı (“vağzalı” havasının adlarından bir), Pirverdi, Şahgəldi, Oddamdı, 

Qızyetər, həsənsoxdu və s.; b) qeyri-müəyyən təsirlik halda olan isim + feil – 

adqoydu, gülləkeçirməz, paltarbiçdi (toy adətlərindən biri), Tanrıtanımaz 

(“Koroğlu” qəhrəmanlarından biri), qapıpusdu (Novruz ənənələrindən biri), 

qayışgötdü (oyun adıdır, əslində “qayışgötürdü”dür), xınayaxdı (el adətlərindən 

biri) və s.  

Qeyd. Quşqonmaz (qayalar), qırdı-qaçdı (adam), dəymədüşər (uşaq), 

gedər-gəlməz (yol), gəldi-gedər (“Biz gəldi-gedərik, sən yaşa, dünya”), 

gülləkeçirməz (jilet) və s.sifətləri də əslində ikinci tərəfi feilin xəbər şəklində 

işlənən feildən ibarət sözlərin  sifətləşməsi (atributivləşməsi) nəticəsində 

formalaşmışdır. 

3) Xəbər şəklində olan bir feil də müxtəlif isimlərə keçə bilir. Məsələn: Tapdıq, 

Yaşar, Yetər, Sevər, Sevindik kimi şəxs adları məhz bu yolla yaranmışdır. 
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A.G.Mammadov 

The Role of Substantivization in the Enriching of the Language 

Summary 

The article deals with the relatively less researched form of 

substantivization that plays a specific role in the enriching of the 

language. Predicatives, conjugate forms of the verb, participles gradually 

lose their grammar features and become nouns. Linguistic facts of all 

types have been used in the article. 

А.Г.Мамедов 

Роль субстантивации в обогащении языка 

Обзор 

В статье говорится об относительно менее используемой форме 

субстантивации, играющей особую роль в обогащении языка. 

Предикативы, изменяемые глагольные формы, деепричастия 

постепенно отходят от своих грамматических признаков и 

превращаются в существительные. Приводятся примеры по каждой 

форме субстантивации. 
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