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2.1.İsim bir nitq hissəsi kimi 

Əşya adı bildirən sözlərə isim deyilir. 

“Əşya” dedikdə maddi varlıq,obyektiv aləmdəki konkret cisimlər,gözlə görünən,əllə 

toxunula bilən şeylər nəzərdə tutulur.Lakin ”əşya adı” sözləri şərti bir qrammatik termindir 

və “isimlər əşya adı bildirən bir nitq hissəsidir” həm həqiqi mənada əşya adı bildirən 

sözlər,həm də maddi varlıqların əlamətini,xüsusiyyətini,mənəvi varlıqların adlarını 

bildirən sözlər nəzərdə tutulur.Deməli,konkret maddi varlığın adını bildirən daş, divar, 

ağac, kitab, at, dəvə sözləri ilə yanaşı, maddi-əşyəvi forması olmayan fikir ,xəyal, 

gözəllik,zəriflik,yaxşılıq tipli sözlər də isim adlı leksik-qrammatik söz qrupuna daxildir. 

İsimlər kim? nə? hara? suallarına cavab verir və lüğəvi mənasına görə iki qrupa 

ayrılır: 

1.Canlı varlıqların adlarını bildirən isimlər; 

2.Cansız varlıqların adlarını bildirən isimlər. 

Birinci qrupa daxil olan isimlərə insan,heyvan və quş adları daxildir.İkinci qrupa 

cansız varlıqların,mənəvi və mücərrəd anlayışların adları daxildir.İnsan məfhumunu 

bildirən isimlər kim? sualına,digər canlı və cansız varlıqların adlarını bildirənlər 

nə?,məkan məzmunlu isimlər hara? sualına cavab verir. 

Canlı və cansız varlıqların adlarını bildirən isimlər  iki qrupa ayrılır:ümumi 

isimlər,xüsusi isimlər. 

Xüsusi isimlər varlığı tək olan əşyanın adını bildirir.Bu qrupa daxil olan bir 

şəxsi,əşyanı başqasından fərqləndirmək üçün verilən adlardır.Xüsusi isimlərin baş hərfi 

dilimizin orfoqrafiya qaydalarına əsasən böyük hərflə yazılır. 



Xüsusi isimləri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: 

1.Antroponimlər  ̶  insan adları – şəxsin öz adını,arasının adını,təxəllüsünü,ləqəbini 

bildirə isimlər:İlyas,Nəbi,Sabir,Qövsi,Tusi və s. 

2.Toponimlər  ̶  qitə,ölkə,vilayət,şəhər,rayon adları:Avropa,Türkiyə,Hindistan,Bakı, 

Quba,Sibir və s. 

3.Ktematonim,kosmonim və hidronimlər:Araz,Kür,Xəzər,Yupiter,Saturn və s. 

4.Xrematonimlər  ̶  maddi-mədəniyyət nümunələrinin xüsusi adı,kitab,jurnal,qəzet 

adları :S.Vurğunun ev muzeyi,”Azərbaycan” qəzeti və s. 

Ümumi isimlər eyni cinsli əşyaların ümumi adını bildirir. 

Ümumi isimləri daha çox qrupa ayırmaq olar: 

1.Yaxınlıq,qohunluq,dostluq tipli əlaqə və münasibətləri bildirənlər:əmi,dayı,qardaş, 

bacı,xala,bibi və s. 

2.Heyvan adı bildirənlər:maral,cüyür,aslan,pələng,ilan və s. 

3.Quş adı bildirənlər:tovuz,göyərçin,turac,kəklik  və s. 

4.Cansız əşya adı bildirənlər:su,torpaq,qapı,kitab,qələm və s. 

5.İctimai hadisə adları bildirənlər:inqilab,üsyan,müharibə,qələbə,mübarizə və s. 

6.Təbiət hadisələrinin adlarını bildirənlər:yağış,tufan,qar,boran,fırtına,ildırım və s. 

7.Zaman adları bildirənlər:ay,gün,il,həftə,zaman,fəsil,bahar,yay,qış,payız və s. 

8.Məkan adları bildirənlər:şəhər,kənd,düz,tarla,çöl,səhra və s. 

9.Elm adlarını bildirənlər:dilçilik,tarix,biologiya,kimya,riyaziyyat və s. 

10.Əlamət,kefiyyət,vəziyyət adları bildirənlər:gözəllik,pislik,yaxşılıq,dəlilik və s. 

11.Bədən üzvlərinin adlarını bildirənlər:baş,əl,bel,boyun,ayaq,barmaq,göz,qaş və s. 

12.Mənəvi və mücərrəd anlayışların adlarını bildirənlər:şadlıq,sevinc,məhəbbət və s. 

Morfoloji əlamətinə görə feildən sonra ən zəngin nitq hissəsi olan ismin 

kəmiyyət,mənsubiyyət,hal kateqoriyaları var. 

İsimlər cümlədə əksərən feillə əlaqələnərək cümlənin əsasını təşkil edir.Əsas 

sintaktik vəzifəsi mübtəda və tamamlıqdır.Məsələn,Hava buludlu idi.Kəndin üstündə topa-

topa buludlar hərəkət edirdi.Külək çöllərdən qalxan tüstü və dumanı cənuba aparırdı.(M.İ) 



Misallarda hava,buludlar,külək adlıq halda,mübtəda vəzifəsində,tüstü və dumanı 

sözləri təsirlik halda,tamamlıq vəzifəsindədir. 

İsimlər xəbər vəzifəsində də işlənir.Məsələn,Onlar həqiqi anadırlar,həm də 

vətəndaşlıq borcunu unutmayan anadırlar.(M.H) 

İsim başqa bir ismin qarşısında işlənməklə ona yanaşır və atributivləşir,təyin 

vəzifəsində çıxış edir;məs.:Qızıl tellərindən ümid dilərəm.(Ə.R) 

İsimlər cümlədə zərflik də olur;məs.:Ay gözəllik çadırını çəkib durdu buludlarda 

(S.V) 

İsimlər adlandırdığı əşya və anlayışın səciyyəsinə görə iki qrupa ayrılır: 

a) konkret maddi varlıqların adlarını bildirən isimlər;b) mənəvi və mücərrəd 

anlayışları bildirən isimlər. 

Konkret isimlər maddi varlıqların adlarını bildirən isimlərdir.Dilimizdəki isimlərin 

böyük bir qrupu konkret varlıqların adlarını bildirir.Məs.:çöl,yamac,ot,yarpaq,qal,ağac və 

s. 

Mücərrəd isimlər maddi varlığın özünü deyil,onunla bağlı mənəvi anlayışların 

adlarını bildirir.İsimlərin bu qrupu mənəvi və mücərrəd anlayışların adlarını əhatə 

edir.Bunların ifadə etdiyi anlayışın maddi varlıq forması yoxdur.Vüqar,səadət,fəlakət, 

qardaşlıq,fəlakət,kamal,arzu,mələk,insanlıq tipli sözlər bu qrupa daxildir. 

2.2.İsmin quruluşca növləri:sadə isimlər 

Dilimizin lüğət tərkibinə daxil olan isimlər sadə,düzəltə və mürəkkəb olmaqla 

quruluşca üç qrupa ayrılır. 

Sadə isimlər yalnız söz kökündən ibarət olub,müasir dil baxımında ikinci bir 

morfemə ayrılmır.Dağ,ata,su,çöl,daş,ağac,göz,əl sözləri morfoloji tərkibinə görə 

sadədir.Dilimizdə elə isimlər də var ki,zahirən asanlıqla kök və şəkilçiyə ayrıla 

bilir.Məs.:otaq,ocaq,külək,çiçək,kürək,dırnaq,yarpaq,kəpənək,çörək,burun və s.Lakin belə 

sözləri dilin müasir səviyyəsində kök və şəkilçiyə ayırmaq olmaz.Bunları kök və şəkilçiyə 

ayırdıqda ya kök məna vermir (çiç-ək,dır-naq,oc-aq) ,yaxud da sözün bütövlükdə ifadə 

etdiyi məna ilə kök kimi ayırdığımız hissənin mənası arasında əlaqə olmur (ot-aq,kül-

ək,bur-un).Odür ki,bu cür isimlər də sadə isimlər hesab olunur. 

2.3.Düzəltmə isimlər 

Düzəltmə isimlər sözlərin kök və əsaslarından sözdüzəldici şəkilçilər vasitəsilə 

düzələn isimlərdir.Azərbaycan dilinin isim düzəldən vasitələri zəngindir. 



İsim düzəldən şəkilçiləri bir neçə cəhətdən qruplaşdırmaq olar: 

a) adlardan isim düzəldənlər; b) feillərdən isim düzəldənlər; c) yalnız söz köklərinə 

artırılanlar; ç) söz əsasına artırılanlar; d) isim düzəldən milli tarixi şəkilçilər; e) isim 

düzəldən alınma şəkilçilər; ə) neytral yeni söz düzəldənlər; f) emosional söz düzəldənlər; 

g) isim düzəldən məhsuldar şəkilçilər; ğ) isim düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçilər. 

Hər şeydən əvvəl,isimdüzəldən şəkilçilər məhsuldar və qeyri-məhsuldarlığına görə 

fərqlənir.Qeyri-məhsuldar şəkilçilər cəmi bir neçə söz düzəldə bildiyi halda,məhsuldar 

şəkilçilər daha çox söz düzəldir və lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol oynayır. 

Adlardan isim düzəldən məhsuldar şəkilçilər: 

-çı,-çi,-çu,-çü şəkilçisi.Əsasən isimlərdən,bəzən də sifət və saylardan şəxs anlayışı 

bildirən isim düzəldir;məs.:balıq-çı,güləş-çi,tarix-çi,siyasət-çi (isimlərdən);əla-çı 

(sifətdən);milyon-çu  (saydan) və s. 

-lıq,-lik,-luq,-lük şəkilçisi.Bu şəkilçi tarixən məhsuldar olub,müxtəlif mənalı isimlər 

düzəldir;məs.:dost-luq,yoldaş-lıq,qardaş-lıq (mücərrəd mənalı isimlər);meşə-lik,odun-

luq,dağ-lıq,qum-luq,gül-lük (məna ilə bağlı çoxluq bildirənlər);diz-lik,baş-lıq,göz-lük 

(məna ilə bağlı konkretlik bildirənlər);dərzi-lik,mühəndis-lik.müəllim-lik (peşə,sənət 

bildirənlər);don-luq,həftə-lik,on-luq,-litr-lik (zaman,ölçü ,ağırlıq mənası bildirənlər) və s. 

-lı,-li,-lu,-lü şəkilçisi.Bu şəkilçi toponim və antroponimlərə qoşularaq familiya 

,təxəllüs bildirən isimlər düzəldir;məs.:Sultan-lı (Əli),Tahir-li (Məmmədsəlim),Qafar-lı 

(Hacıməmməd),Dağıstan-lı (İsmayıl) və s.Müəyyən ərazi və ya əşyaya mənsubluq bildirən 

isimlər də düzəldir:azərbaycan-lı,türkiyə-li,kənd-li,şəhər-li və s. 

-daş şəkilçisi şəxs bildirən isim düzəldir;məs.:yol-daş,vətən-daş,sir-daş,əmək-

daş,məslək-daş,silah-daş və s. 

Feillərdən isim düzəldən məhsuldar şəkilçilər: 

-ıcı,-ici,-ucu,-ücü şəkilçisi həm şəxs,həm də əşya bildirən isimlər düzəldir.Məs.:sür-

ücü,sat-ıcı,sağ-ıcı,bağla-yıcı,yükl-yici,kəs-ici və s. 

-ış,-iş,-uş,-üş şəkilçisi hərəkət adı (ismi feil) bildirən isim düzəldir;məs.:gül-üş,yeri-

ş,uç-uş,titrə-yiş,bax-ış,qaç-ış və s. 

-maq,-mək şəkilçisi:qaz-maq (aşın qazmağı),çax-maq (tüfəngin çaxmağı),cır-maq 

(əldə cırmaq yeri),ye-mək (xörək mənasında ) və s. 

-ma,-mə şəkilçisi məhsuldar olub,isim düzəldir:qaz-ma,tik-mə,hör-mə,yaz-ma,qatla-

ma,doğra-ma və s. 



-ım.-im,-um,-üm şəkilçisi obyekt,vasitə,proses adı,yer bildirən isimlər düzəldir;məs.: 

ge-yim,aşır-ım,öl-üm,biç-im,bax-ım,uçur-um  və s. 

-ın,-in,-un,-ün şəkilçisi məna və vəzifəsinə görə -ım şəkilçisinə yaxın olub,əşya və 

proses adı bildirən isimlər düzəldir;məs.,:ək-in,biç-in,səp-in,ax-ın və s. 

-ıq,-ik,-uq,-ük  və -aq,-ək,-q,-k şəkilçiləri əşya.obyekt,proses adları bildirən isimlər 

düzəldir;məs.:hör-ük,çap-ıq,əz-ik,yıt-ıq,sına-q,qoru-q,sanc-aq,dara-q,dilə-k və s. 

-anaq,-ənək şəkilçisi -an,-ən ilə -aq,-əq in qovuşmasından yaranmışdır:döy-ənək,toz-

anaq,biç-ənək,sız-anaq  və s. 

-qı,-ki,-qu,-kü           -ğı,-gi,-ğu,-gü  şəkilçisi feillərdən alət,vasitə,obyekt bildirən konkret 

və proses bildirən mücərrəd isimlər düzəldir;məs.:seç-ki,iç-ki,bit-ki,pus-qu,səp-ki,as-

qı,böl-gü,sev-gi,duy-ğu,ver-gi,çal-ğı,bur-ğu,yan-ğı və s. 

-qın,-kin,-qun,-kün       -ğın,-gin,-ğun,-gün şəkilçisi əşya və proses adı bildirən isimlər 

düzəldir;mə.:qaç-qın,daş-qın,çis-kin,uç-qun,köç-kün,yan-ğın,qır-ğın və s. 

-ı,-i,-u,-ü şəkilçisi məhsuldar olub,əşya adı bildirən isimlər düzəldir;Məs.:çək-i,ölç-

ü,qorx-u,öl-ü,sanc-ı,sür-ü,ört-ü,yaz-ı və s. 

-tı,-ti.-tu,-tü  şəklçisi əşya və proses adı bildirən isimlər düzəldir;məs.:ağar-tı,göyər-

ti,cücər-ti,qaral-tı,qızar-tı,hönkür-tü,çığır-tı və s. 

-ıntı,-inti,-untu,-üntü  şəkilçisi məhsuldar olub,əşya,obyekt,proses bildirən isimlər 

düzəldir;məs.:sıx-ıntı,tik-inti,gəz-inti,çök-üntü,qır-ıntı,ye-yinti,gör-üntü və s. 

-acaq,-əcək şəkilçisi əşya,alət,proses,yer adı bildirən isimlər düzəldir;məs.:otur-

acaq,yan-acaq,qan-acaq,sığın-acaq,-tuta-acaq və s. 

-caq,-cək şəkilçisi əşya adı bildirən isimlər düzəldir;məs.:bürün-cək,əm-cək,-tüpür-

cək və s. 

Adlardan isim düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçilər: 

-kən şəkilçisi:yel-kən     -tuq şəkilçisi:qol-tuq   -ey şəkilçisi: gün-ey,quz-ey  -gər 

şəkilçisi: zər-gər,mis-gər 

Feillərdən isim düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçilər: 

-ca  şəkilçisi sözə həm təklikdə,həm də şəkilçisi ilə (-in,-ma) birgə artırılır;məs.;sev-

in-c,qax-ınc,qır-ma-c,döy-mə-c (yemək). 

-ar,-ər şəkilçisi:aç-ar,çıx-ar,kəs-ər,çap-ar. 



-qac,-gəc,-ğıc şəkilçisi:tut-qac,süz-gəc,üz-gəc,dal-ğıc. 

-caq,-cək şəkilçisi qayıdış növ şəkilçisindən sonra işlənir:yığ-ın-caq,burü-n-cək. 

-gə şəkilçisi:süpürgə,döngə.   -ır,-ir şəkilçisi:gəl-ir.  -qan şəkilçisi:yapış-qan. -an,-n 

şəkilçisi:qalx-an,tala-n.  -zik şəkilçisi:əm-zik.  -mur şəkilçisi:yağ-mur. -a,-ə şəkilçisi:yar-

a,çevr-ə.  -ca,-cə şəkilçisi:əylən-cə,düşün-cə. -mış,-miş,-muş,-müş şəkilçisi:keç-miş,bişmiş. 

İsim düzəldən şəkilçilər mənşəyinə görə də fərqlənir.Dilimizdə alınma şəkilçilər 

sözlə birgə alınmışdır və əksəriyyət etibarı ilə qeyri-məhsuldardır. 

Ərəb,fars dillərindən alınma şəkilçilər: 

-dar şəkilçisi:anbar-dar. -keş şəkilçisi:zəhmət-keş. -kar şəkilçisi:sənət-kar,nəğmə-kar. 

-stan şəkilçisi:Gürcü-stan,Əfaqn-ıstan. -i,-vi şəkilçisi:Həbib-i,Dəhlə-vi,Nəsim-i,hərb-

i,mülk-i. -dan şəkilçisi:qənd-dan,gül-dan. -xana şəkilçisi:toy-xana,kitab-xana,yas-

xana,həbs-xana. -şübnas şəkilçisi:ədəbiyyat-şünas,mətn-şünas,şərq-şünas. -ban 

şəkilçisi:bağ-ban. -baz şəkilçisi:iş-baz,kəndir-baz. -iyyət (-iyyat) şəkilçisi:hakim-

iyyət,şəxs-iyyət,ədəb-iyyat,nəql-iyyat,kəşf-iyyat. 

Rus və Avropa xalqlarının dilindən alınma şəkilçilər: 

-izm şəkilçisi:real-izm,kapital-izm. -ist şəkilçisi:jurnal-ist,real-ist. -oloq şəkilçisi:geo-

loq,arxe-oloq,psix-oloq. -er şəkilçisi:milyon-er. 

Şəkilçiləri emosional kefiyyətinə görə də fərqləndirmək  olar.Bu şəkilçilər daha çox 

əzizkləmə,kiçiltmə çalarına malikdir. 

-cıq,-cik,-cuq,-cük şəkilçisi isimlərdən kiçiltmə.əzizləmə mənalı isimlər düzəldir; 

məs.:koma-cıq.parça-cıq,bağça-cıq və s. -cığaz,-ciyəz,-cuğaz,-cüyəz  şəkilçisi müxtəlif 

nitq hissələrindən ayırma,seçmə, əzizləmə,kinayə,istisna və kiçiltmə çaları isimlər 

düzəlildir:mən-ciyəz,Əhməd-ciyəz və s. -ça,-çə isimlərdən kiçiltmə mənası ifadə edən 

isimlər düqzəldir;məs.:bağ-ça,döşək-çə,meydan-ça və s. -gil şəkilçisi 

topluluq,qohumluq,cəmlik anlayışı ifadə edən isimlər düzəldir;məs.: xalam-gil,əmim-

gil,dayım-gil. 

2.4.Mürəkkəb isimlər 

Mürəkkəb isimlər sintaktik yolla yaranan,əksərən iki,bəzən üç müstəqil sözün 

birləşməsindən ibarət olub,bir məna,bir məfhum ifadə edən isimlərdir. 

Mürəkkəb isimlər əksəriyyət etibarilə yanaşma əlaqəli (1-ci növ) və qarşılıqlı 

tabelilik əlaqəsində olan (2-ci) ismi birləşmə modelləri əsasında yaranmışdır.Birləşmənin 



tərəfləri öz müstəqilliyini tədricən itirərək qaynayıb-qarışmış,sintaktik əlaqələr 

mahiyyətini itirmiş,bir vurğu altına düşərək mürəkkəb sözə çevrilmişdir. 

Mürəkkəb sözlər quruluşu və ifadə vasitələrinə görə aşağıdakı qruplara bölünür: 

I.Yanaşma əlaqəli birləşmə şəklində formalaşanlar: 

a) hər iki tərəfi isimdən ibarət olanlar;məs.:qayınata,hacıleylək,dəmirağac 

Şahsənəm,Gülbahar,Ağabəy və s. b) birinci tərəfi sifət,ikinci tərəfi isimdən ibarət 

olanlar;məs.: qaratoyuq, sarıköynək,ağcaqanad,Böyükkişi,Ağdam,Göyçay və s. c) birinci 

tərəfi say,ikinci tərəfi isimdən ibarət olanlar;məs.: beşbucaq, qırxayaq,beşbuğum və s. ç) 

ikinci tərəfi -lıq şəkilçili isimlərdən ibarət olanlar;məs.: dəymədüşərlik, 

özbaşınalıq,beşqəpiklik,ağzıbütövlük,başıpozuqluq və s. 

II.Qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində olan ismi birləşmələr əsasında düzələnlər;məs.: 

kəklikotu,dəvədabanı,quşüzümü,ayaqqabı,əlyazması,qardaşoğlu,itburnu,quşəppəyi və s. 

III.Təkrar olunan isimlərin ha,a,ə bitişdiricisi ilə düzələnlər;məs.:basabas,qaçaqaç, 

kəsəkəs,yehaye,vurhavur və s. 

IV.İsimlərin təkrarı ilə:top-top,aşıq-aşıq  və s. 

V.Yaxın və ya əks mənalı sözlərin birləşməsi ilə:qol-budaq,künc-bucaq,dost-

aşna,bacı-qardaş,gediş-gəli,dərə-təpə və s. 

VI.İsimlərlə feili sifətin birləşməsindən düzələn mürəkkəb isimlər: 

a) birinci tərəfi adlıq halda olanlar;məs.:günbatan,gündoğan və s.  b) birinci tərəfi 

yönlük halda olanlar;məs.:günəbaxan,buzovabaxan və s. c) birinci tərəfi qeyri-müəyyən 

təsirlik halda olanlar;məs.: otbiçən, aşsüzən, ağacdələn,əlüzyuyan və s. 

VII.Tərəflərindən bilir ayrılıqda müstəqil mənaya malik olmayanlar;məs.:ət-mət, 

kağız-kuğuz,çör-çöp,tör-töküntü  və s. 

VIII.Cümlə şəklində formalaşmış mürəkkəb isimlər;məs.:vurçatlasın,alışdımyandım, 

qaçatbasdı,qaloğluqal və s. 
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