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Mövzu: İsmin qrammatik kateqoriyaları 
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3.2.Mənsubiyyət kateqoriyası; 

3.3.Hal kateqoriyası.Mənsubiyyət və hal şəkilçili isimlərdə səsdüşümü; 

3.4.Xəbərlik kateqoriyası.İsimlərin atributivləşməsi. 

 

3.1.İsmin qrammatik kateqoriyaları:kəmiyyət kateqoriyası 

İsimlər kəmiyyət,mənsubiyyət,hal və xəbərlik şəkilçiləri qəbul edərək dəyişir.Hər bir 

isim bu kateqoriya əlamətlərinin hamısını qəbul edə bilir.Sözə qrammatik kateqoriyanın 

şəkilçilərindən əvvəlcə kəmiyyət,sonra mənsubiyyət,daha sonra hal və nəhayət,xəbərlik  

şəkilçisi artırılır.Məsələn:dost-lar (kəmiyyət);-ımız (mənsubiyyət);-dan (hal);-dır (xəbərlik 

şəkilçisi). 

İsimlər adlandırdıqları əşyanın kəmiyyətcə müxtəlif olduğunu göstərir.Bunlara əsasən 

isimlər tək,cəm və toplu olmaqla üç qrupa bölünür. 

Tək isimlərin morfoloji əlaməti yoxdur.Məsələn:dəftər,alma,çiçək,odun,divar və s.-

lar,-lər şəkilçisiz işlənən bu isimlər qrammatik cəhətdən tək hesab olunur. 

Cəm isimlər tək isimlərin kök və ya əsasına -lar,-lər  şəkilçisinin artırılması ilə 

düzəlir.Məs.:alma-almalar,ev-evlər,dağ-dağlar,tarla-tarlalar,işçi-işçilər və s. 

Cəm isimlər əşyanın konkret kəmiyyətini deyil,ümumən çox olduğunu,daha 

dəqiqi,birdən artıq olduğunu bildirir. 

Tək və cəm isimlərlə yanaşı,dilimizdə bir sıra toplu isimlər də vardır.Bunlar kəmiyyət 

şəkilçisi artırmadan topluluq  ̶  çoxluq bildirən isimlərdir:xalq, millət,ordu, sürü, naxır, 

camaat,ailə və s. 

Topluluq bildirən isimlərə -lar,-lər şəkilçisi artırıldıqda ismin bildirdiyi anlayışın növ 

müxtəlifliyi ifadə olunur.Məs.:xalqlar,millətlər,ordular,sürülər,naxırlar  və s. 

Mənəvi və mücərrəd anlayışları bildirən isimlər də cəm şəkilçisi artırdıqda onlarda 

daxili kəmiyyət artıqlığı yox ,növ müxtəlifliyi əmələ gəlir;məs.:arzular,istəklər,xəyallar, 

məhəbbətlər,sevgilər,gözəlliklər,xəstəliklər  və s. 



3.2.Mənsubiyyət kateqoriyası 

İsimlər mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərək sahib şəxslə mənsub əşya arasındakı 

əlaqəni ,münasibəti bildirir. 

Sahib şəxs və mənsub əşya şərti qrammatik termin olub,bütün mənsubiyyət 

birləşmələrini əhatə edir.Bu anlayışlar aşağıdakı mənalarda başa düşülür: 

1.II tərəfi bəzi canlı və cansız varlıqların adlarını bildirən isimlərdən ibarət olub,1-ci 

tərəf  həqiqi mənada sahib şəxs,2-ci tərəf  həqiqi mənada mənsub əşya bildirir;məs.: 

mənim atam,sənin kitabın,onun (Səlimin) maşını ;bizim atamız,sizin kitabınız,onların 

(Səlimgilin) maşını 

2.II tərəf birinci tərəflə əlaqədə müxtəlif insani münasibətləri bildirir;məs.: 

mənim dostum,sənin qardaşın,onun əmisi,bizim müəllimimiz,sizin uşaqlarınız və s. 

3.II tərəf məkan mənalı isimlərdən ibarət olub,birləşmə məkan münasibətləri ifadə 

edir;məs.:mənim vətənim,sənin kəndin,onların şəhəri,bizim ərzilərimiz və s. 

4.Tərəflər arasında cüzin küllə,hissənin bütövə münasibəti ifadə olunur:mənim 

əllərim,onun qaşları,dağın yamacı,evin qapısı və s. 

Mənsubiyyət əlaqəsinin yaranması üçün sahib şəxs bildirən sözlər yiyəlik halda 

olur,mənsub əşya bildirən sözlər mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. 

Mənsubiyyət şəkilçiləri aşağıdakılardır: 

I şəxsin təkində samitlə bitənlərdə -ım,-im,-um,-üm;saitlə bitənlərdə -m şəkilçisi. 

I şəxsin cəmində samitlə bitənlərdə -ımız,-imiz,-umuz,-ümüz;saitlə bitənlərdə -mız,-

miz,-muz,-müz şəkilçisi. 

II şəxsin təkində samitlə bitənlərdə -ın,-in,-un,-ün; saitlə bitənlərdə -n şəkilçisi. 

II şəxsin cəmində samitlə bitənlərdə -ınız,-iniz,-unuz,-ünüz; saitlə bitənlərdə -nız,-

niz,-nuz,-nüz  şəkilçisi. 

III şəxsin təkində və cəmində -ı,-i,-u,-ü (-sı,-si,-su,-sü) şəkilçisi. 

Mənsubiyyət anlayışı dildə bir neçə üsulla ifadə olunur. 

1.Analitik-sintetik üsul.Birinci tərəf yiyəlik hal ( və ya şəkilçisiz) şəkilçili,ikinci tərəf 

mənsubiyyət şəkilçili birləşmələrə analitik-sintetik üsullu birləşmə deyilir:mənim 

atam,sənin evin,onlar üçü və s. 



2.Sintetik üsul.Mənsub əşya bildirən söz sahib şəxsi də bildirməklə tək işlənir.Sahib 

şəxs bildirən söz məntiqi vurğu qəbul etmədikdə ona etiyac olmur.Mənsub əşya bildirən 

sözdəki mənsubiyyət şəkilçisindən əşyanın qrammatik cəhətdən neçənci şəxsə aid olduğu 

aydın olur.Məs.:atam,anan,qardaşı və s. 

Bəzən də əksinə olur,sahib şəxs -kı,-ki,-ku,-kü  şəkilçisi qəbul edib mənsub əşya 

bildirən sözsüz də işlənir.Şah qədəhini havada tutmuş olduğu halda susurdu.Miko ilə mən 

stəkanlarımızı onunkuna vurub içdik.(İ.Ə) Bu üsul sintetik üsuldur. 

3.Analitik üsul.Mənsubiyyət anlayışının ifadəsi üçün bəzən sahib şəxs bildirən söz 

yiyəlik halda işlənir,lakin mənsub əşya bildirən söz mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir.Bu 

hal yalnız birinci və ikinci şəxsin cəminə aiddir:bizim atalar,sizin ellər və s. Bu üsul 

analitik üsuldur. 

Beləliklə,mənsubiyyət anlayışı üç üsulla  ̶  analitik-sintetik,sintetik və analitik üsulla 

ifadə olunur. 

3.3.Hal kateqoriyası.Mənsubiyyət və hal şəkilçili isimlərdə səsdüşümü 

İsimlər hal şəkilçiləri qəbul edərək dəyişir.İsmin hal dəyişmələrinin cəminə hallanma 

deyilir. 

Hal dəyişmələri,yəni hallar üzrə dəyişmə isimlərin xarakterik morfoloji xüsusiyyəti 

olub,hal şəkilçiləri  adlanan şəkilçilər vasitəsi ilə yaranır.Hal şəkilçiləri sözlər arasında 

əlaqə yaradan sözdəyişdirici şəkilçilərdir,vurğuludur və sözlərə bitişik yazılır. 

Azərbaycan dilində ismin halları iki qrupa bölünür: 

1.Qrammatik hallar:adlıq,yiyəlik və təsirlik hal. 2.Məkani-qrammatik hallar: yönlük, 

yerlik  və çıxışlıq hal. 

İsmin hal adları sıra ilə bunlardır: Adlıq hal,yiyəlik hal,yönlük hal,təsirlik hal,yerlik 

hal,çıxışlıq hal. 

Adlıq hal başlıca olaraq,subyekt halı olub,şəxs,əşya,hadisə və s.-in adını 

bildirir,kim?nə?hara? suallarına cavab verir.Morfoloji əlaməti yoxdur.Subyekt halı 

kimi,cümlədə əsas sintaktik vəzifəsi mübtədadır;xəbər,tamamlıq (qoşma ilə),təyin,zərflik 

(qoşma ilə) vəzifələrində də işlənir. 

Mübtəda vəzifəsində :Gülür torpaq,gülür insan...(S.V);Quş apardı,qarğa yedi dənimi 

(Ə.Q) 

Xəbər vəzifəsində :Onun gözlərində bahar da qışdır.(S.V);Saralan çəmənsən,Solan 

çiçəksən...(Ə.Q) 



Təyin vəzifəsində:Sağ qulağından iri dəmir halqa asılmışdı.(Elçin) 

Yiyəlik hal yiyəlik,sahiblik,aidlik bildirir.Bu münasibət özünü sahib şəxslə mənsub 

əşya arasında və ya müxtəlif əşyalar,şəxslər arasında göstərir və ona görə də yiyəlik halda 

olan sözlər ,adətən,söz birləşməsi tərkibində işlənir,cümlənin bir üzvü olur.Məs.:Gecənin 

yarısı yağış başladı. 

Yiyəlik hal kimin? nəyin? haranın? nə? suallarına cavab verir və xəbərlik şəkilçisi 

qəbul edib cümlənin ayrıca bir üzvü  ̶  xəbəri olur.Məsələn:İndi söz cavanlarındır 

cümləsində cavanlarındır sözü yiyəlik halda işlənən xəbərdir. 

İsmin yiyəlik halı iki cür olur: 1.Müəyyən yiyəlik hal;2.Qeyri-müəyyən yiyəlik hal. 

Müəyyən yiyəlik halda olan sözlər müəyyən,konkret şəxsi,əşyanı,qeyri-müəyyənlik 

bildirənlər isə qeyri-müəyyən,ümumi şəxsi,əşyanı bildirir.Məsələn,uşağın papağı 

birləşməsinin birinci tərəfində konkret,müəyyən şəxsdən söhbət getdiyi halda,uşaq papağı 

birləşməsində isə ümumilik,qeyri-müəyyənlik mənası vardır. 

Müəyyənlik bildirən yiyəlik halın -ın,-in,-un,-ün (-nın,-nin,-nun,-nün ) şəkilçisindən 

ibarət morfoloji əlaməti var:Əlinin atası,quzunun sahibi.Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik 

halın şəkilçisi yoxdur:yaz havası,odun istisi. 

Yönlük hal hərəkətin yönəldiyi şəxsi,əşyanı,hərəkətin istiqamətini,çatacağı son 

nöqtəni,zaman və məkan hüdudunu bildirir.Yönlük hal hallana bilən sözlərə -a,-ə (-ya,-yə) 

şəkilçisini artırmaqla düzəlir. 

Yönlük halda olan sözlər və birləşmələr kimə? nəyə? haraya? suallarına cavab 

verir,əşya,obyekt bildirdikdə cümlədə vasitəli tamamlıq,məkan,zaman məzmununa malik 

olduqda zərflik vəzifəzində işlənir.Məs.: O daha çox pəhləvana,cəngavərə oxşayırdı.(F.K) 

cümləsində fərqləndirilən sözlər obyekt bildirib,vasitəli tamamlıq vəzifəsində işlənmişdir. 

Yönlük halda olan söz və birləşmələr hərəkətin yönəldiyi məkanı da bildirir:lap 

gecəyarısı da Hacının evinə getsən,onun quzu bözartması,ərik qaysavası dərhal hazırdır 

(İ.Ə) 

Təsirlik halında olan sözlər və birləşmələr üzərində iş,hal,hərəkət icra olunan və 

hərəkətin təsirinə məruz qalan əşyanı ,obyekti bildirir.Təsirlik halda olan söz və söz 

birləşməsi sintaktik vəzifəsinə görə vasitəsiz tamamlıq olur.Məs.:Rüstəm yaşarmış gözünü 

yana çəksə də,trubkanı aldı,dostunun əlini sıxdı.(M.İ)  

İsmin yiyəlik halı kimi,təsirlik halı da iki cür olur: 1.Müəyyən təsirlik hal;2.Qeyri-

müəyyən təsirlik hal. 



Müəyyənlik bildirən təsirlik hallı sözlər müəyyən,konkret əşya bildirirTəsirlik halın 

bu formasında olan sözlər -ı,-i,-u,-ü (-nı,-ni,-nu,-nü) şəkilçisinin iştirakı ilə düzəlir:gözünü, 

trubkanı,dostunun əlini. 

Qeyri-müəyyən təsirlik halda olan sözlər ümumi və qeyri-müəyyən obyekt 

bildirir.Təsirlik halın bu formasının şəkilçisi yoxdur:Şah bilər ölkədə hər nə götürər,hər nə 

qoyar.(S) 

Müəyyənlik bildirən təsirlik halda olan sözlər kimi? nəyi?haranı?,qeyri-müəyyənlik 

bildirənlər nə? sualına cavab verir. 

Yerlik halda olan sözlər və birləşmələr işin,hərəkətin icra olunduğu yeri,əşyanın 

tutduğu sahəni,müəyyən bir xüsusiyyətin yerləşdiyi əşyanı,obyekti bildirir və hallana bilən 

sözlərə -da,-də şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir.Kimdə? nədə? harada?  Suallarına cavab 

verir.Məs.:Mahmud Məryəmin əynindəki donda bir ilan soyuqluğu hiss 

etdi.(Elçin);Həzioğlu Qasım adamlıqda min Kamandara dəyər.(İ.M) 

Yerlik halda olan sözlər cümlədə iş,hərəkətin yerini bildirdiyi zaman yer 

zərfliyi,obyekt bildirdiyi zaman tamamlıq olur.Məsələn:Tələbələr evdə dərsə yaxşı 

hazırlaşırlar.(zərflik);Bugünkü qəzetdə institutmuz haqqında maraqlı məqalə dərc 

edilib.(tamamlıq) 

Yerlik halda olan sözlər və birləşmələr xəbər vəzifəsində də işlənir;məs.:Könül 

intizarda,göz yol üstədir.(S) 

İsmin bu halında ola sözlər həm ismi,həm də feili xəbərli cümlələrdə 

işlənir.Məsələn:Mətbəxdəki radioda oyun havası çalınırdı.(İ.M);Bəbirin elədikləri 

dəryada damla kimi idi.(İ.M) 

Çıxışlıq hal iş,hal.hərəkət və hadisənin çıxış.başlanğıc nöqtəsini bildirir,subyektin hər 

hansı bir obyektdən uzaqlaşdığını göstərir.İsimlərə və hallana bilən sözlərə -dan,-dən 

şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir,kimdən? nədən? haradan? suallarına cavab 

verir;məs.:O,maşını saxlayıb tarladan çıxdı,qıyğacı başından aça-aça Bəbirdən 

soruşdu.(İ.M) 

Çıxışlıq halda olan sözlər həm təsirli,həm də təsirsiz feillərlə əlaqələnir,cümlədə 

qeyri-müstəqim obyekt bildirərək tamamlıq,hərəkətin çıxış məkanını bildirərək yer zərfliyi 

vəzifəsində işlənir.Məsələn:Gecədən,gündüzdən,aydan,günəşdən,Bu əngin fəzadan necə əl 

çəkim? (M.M)(tamamlıq);Keç bu dağdan,bu arandan,Astaradan,Lənkərandan,Afrikadan, 

Hindistandan Qonaq gəlir bizə quşlar (S.V)(yer zərfliyi). 

İkihecalı,sonu samitlə bitən bir sıra alınma isimlər həm mənsubiyyət,həm də hal 

şəkilçilərini qəbul edərək söz kökünün ikinci hecasının saiti düşür.Məs.: 



Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərkən:sinfim,sinfin,sinfi,ömrüm,ömrün,ömrü,fikrim, 

fikrin,fikri və s. 

Hallanarkən:sinfin,sinfə,sinfi,ömrün,ömrə,ömrü,fikrin,fikrə,fikri və s. 

Xalis Azərbaycan sözlərində yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərkən səsdüşümü 

olur;məs.:ağzım,ağzın,ağzı,burnumuz,burnunuz,burnu,könlüm.könlün,könlü,boynumuz,boy

nunuz,boynu və s. 

Bu cür sözlər hal şəkilçilərini qəbul etdikdə onlarda səsdüşümu hadisəsi müşahidə 

olunmur.Bu milli sözlərdəki ikinci hecanın alınma sözlərlə müqayisədə daha güclü 

olmasından irəli gələn hal olub,hal və mənsubiyyət mənasının qarışdırılmamasını 

şərtləndirir.Məs.:yiyəlik halda burnun deyilərsə,söz “sənin burnun” kimi anlaşılar. 

3.4.Xəbərlik kateqoriyası.İsimlərin atributivləşməsi 

Azərbaycan dilində xəbər vəzifəsini xəbər ola bilən hər bir nitq hissəsi ifadə edə 

bilir.Lakin onlar üçün müəyyən morfoloji ələmət qəbul etməlidir.Bir çox dillərdən fərqli 

olaraq,bu kateqoriya dilimizdə morfoloji yolla,yəni xüsusi şəkilçilərlə formalaşır.İsimlərin 

xəbər vəzifəsi xəbər şəkilçisi və zaman ədatları (idi,imiş) ilə ifadə olunur. 

Xəbər şəkilçiləri aşağıdakılardır: 

I şəxsin təkində -am,-əm ;cəmində -ıq,-ik,-uq,-ük; 

II şəxsin təkində -san,-sən;cəmində -sınız,-siniz,-sunuz,-sünüz; 

III şəxsin təkində -dır,-dir,-dur,-dür ;cəmində -dırlar,-dirlər,-durlar,-dürlər. 

İsimlər xəbərlik şəkilçiləri qəbul edərək dəyişir: tələbəyəm, tələbəsən, tələbədir, 

tələbəyik,tələbəsiniz,tələbədirlər. 

Xəbərlik kateroriyasının inkarı deyil ədatı,nə-nə bağlayıcısı ilə düzəlir;məsələn: 

Mahmud başa düşdü ki,yalnız Məryəm həsrətində deyilmiş.(Elçin);Məryəmi 

axtarmamaq,tapmamaq mümkün deyildi.(Elçin);Nə quzudur,nə də qurd. 

İsimlər xəbərlik şəkilçisindən əlavə,idi,imiş zaman ədatları ilə də işlənməklə xəbər 

vəzifəsində çıxış etmiş olur;məs.:Qədir necə qayşğıkeş,necə istiqanlı adam imiş.(İ.M); 

Görəsən,Məhəmmədəlinin günahı necə günah imiş.(Elçin) 

Xəbərlik kateqoriyasının şəkilçiləri mənsubiyyət kateqoriyası şəkilçilərindən sonra 

işlənir və bir sıra xüsusiyyətlərə malik olur: 

1.Birinci şəxs tək və cəm mənsubiyyət şəkilçilərindən sonra birinci şəxs tək və cəm 

xəbərlik şəkilçiləri işlənmir;yalnız ikinci və üçüncü şəxsin tək və cəminin şəkilçisi 



işlənir:tələbə-m-sən,tələbə-m-siniz,tələbə-miz-sən,tələbə-miz-siniz,tələbə-m-dir,tələbə-m-

dirlər. 

2.İkinci şəxs tək və cəm mənsubiyyət şəkilçilərindən sonra ikinci şəxs tək və cəm 

xəbərlik şəkilçiləri işlənmir;yalnız birinci şəxsin tək və cəm şəkilçiləri işlənir:tələbə-n-əm 

,tələbə-n-ik,tələbə-niz-ik,tələbə-n-dir,tələbə-n-dirlər,tələbə-niz-dir,tələbə-niz-dirlər. 

3.Üçüncü şəxs tək və cəm mənsubiyyət şəkilçilərindən sonra bütün xəbərlik 

şəkilçiləri işlənir: tələbə-si-yəm, tələbə-si-yik,tələbə-si-sən,tələbə-si-siniz, tələbə-ləri-

sən,tələbə-ləri-siniz,tələbə-si-dir,tələbə-si-dirlər. 

İsmin təsirlik hal şəkilçisindən başqa,digər hal şəkilçiləri xəbərlik şəkilçisindən öncə 

işlənir;məs.:Bu,tələbə-nin-dir.Yolumuz bağlar-a-dır.Mən şəhər-də-yəm.Sən kənd-dən-sən. 

Atributivlik  ̶ isimlərin əşya məzmunu saxlamaqla.əlamət,kefiyyət məzmunu 

qazanmasıdır. 

İsimlər iki yolla atributivləşir: 

1.Analitik yolla atributivləşmə;2.Sintetik yolla atributivləşmə. 

Analitik yolla isimləşmədə bir isim başqa bir ismin qarşısında  ̶  sifət məqamında 

işlənir və öz əşya məzmununu saxlamaqla yanaşı,həm də sifətə məxsus əlamət,kefiyyət 

məzmunu qazanır. 

İsimlər atributivləşərkən morfoloji cəhətdən dəyişikliyə uğraya bilmir,kəmiyyət, 

mənsubiyyət,hal şəkilçiləri qəbul edə bilmir.Cümlədə isim olaraq qalsa da,sintaktik 

vəzifəsini və suallarını dəyişir,necə? nə cür? hansı? suallarına cavab verir,təyin 

vəzifəsində işlənir.Məs.:Özümü güclə taxta oturacaqa çatdırdım.(T.K) 

Sintetik yolla atributivləşmə isə -kı,-ki,-ku,-kü şəkilçisinin iştirakı ilə zaman və məkan 

məzmunlu,-lı,-li,-lu,-lü; -sız,-siz,-suz,-süz şəkilçiləri ilə yaranmaqla təsdiq və inkar 

məzmunlu olmaqla fərqlənir. 
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