
Mühazirə №7 

Mövzu:Əvəzlik.Əvəzliyin mənaca növləri 

Plan: 

7.1.Əvəzlik bir nitq hissəsi kimi; 

7.2.Əvəzliyin mənaca növləri:şəxs əvəzlikləri; 

7.3.Qayıdış əvəzliyi; 

7.4.Sual əvəzlikləri. 

7.1.Əvəzlik bir nitq hissəsi kimi 

Şəxs,əşya,əlamət,kəmiyyət,hərəkət bildirən sözləri ümumi və ya qeyri-müəyyən 

şəkildə əvəz edən ,yaxud sadəcə olaraq onlara işarə edən sözlərə əvəzlik deyilir. 

Əvəzliklər leksik-qrammatik səciyyəsinə,morfoloji xüsusiyyətlərinə,sintaktik 

vəzifəsinə görə fərqlənən orijinal bir nitq hissəsi,xüsusi bir söz qrupudur.Əvəzlik lüğəvi 

mənasına görə olduqca mücərrəd,konkret mənadan uzaq bir nitq hissəsidir.Əvəzlik öz 

mənasını yalnız cümlə içərisində,başqa sözlərlə əlaqədə tapa bilir.Təklikdə götürdükdə 

konkret olaraq heç bir məna ifadə etmir. 

Əvəzliklər ümumi və qeyri-müəyyən şəkildə olsa da,ad bildirən sözlərin (isim ,sifət , 

say,əvəzlik,zərf və s.) əvəzində işlənir,yaxud da əvəz etmədən onlara işarə edir.İsimlər ən 

çox şəxs əvəzlikləri,qeyri-müəyyənlik,inkarlıq bildirən  əvəzlikər və sual əvəzlikləri ilə 

əvəz olunur,say,sifər,zərflər,feillər sual əvəzlikləri ilə.İşarə əvəzlikləri isə adətən konkret 

şəxs,əşya bildirən sözlərə  ̶  isimlərə və isimləşmiş sözlərə aid olur. 

Əvəzliklər bir növ ad və hərəkət bildirən sözlərin əvəzində işlənmək üçün hazır 

qəlibdir.Yalnız şəxs,əşya,əlamət,kəmiyyət və hərəkət bildirən sözlərin əvəzində işləndikdə 

məna qazanmış olur.Elə buna görə də əvəzliklərin dildə böyük əhəmiyyəti var. 

Əvəzliklərin bir nitq hissəsi kimi özünə məxsus morfoloji əlamətləri yoxdur.Əvəzlik 

hansı nitq hissəsinin əvəzində işlənirsə,onun morfoloji əlamətlərini də bu və ya digər 

dərəcədə qəbul edir.Məsələn,isimləri əvəz etdikdə isim kimi hallanır,isim kimi kim? nə? 

sualına cavab olur.Neçə? sualı ilə sayın əvəzində işlənir,sıra saylarının şəkilçisini qəbul 

edir.İşarə əvəzlikləri işarə məqsədilə işləndikdə sifəti xatırladır,hansı? sualına cavab 

verir.Hərəkəti müəyyənləşdirmək üçün işləndikdə universal etmək,eləmək feilləri ilə 

birlikdə zaman,şəkil əlamətləri qəbul edir və şəxslərə dəyişir:nə edir? nə etməlidir?nə 

edəsidir? nə etsə? və s. 



Əvəzliyin sintaktik vəzifəsi onun əvəz etdiyi nitq hissələrinin sintaktik vəzifəsindən 

asılıdır.Hansı nitq hissəsini əvəz edirsə,onun sintaktik vəzifəsini daşıyır.Məsələn,Sərvər 

gəldi cümləsində Sərvər ismi mübtəda olduğu kimi,O gəldi,Kim isə gəldi.Kim gəldi?Heç 

kim gəlmədi – cümlələrində o,kim isə,kim,heç kim əvəzlikləri də mübtədadır.Sərvəri 

çağırdılar – cümləsində Sərvər sözü tamamlıq olduğu kimi,Onu çağırdılar.Kimi isə 

çağırdılar.Kimi çağırdılar? Heç kimi çağırmadılar – cümlələrində onu,kimi isə,kimi,heç 

kimi sözləri də tamamlıq vəzifəsindədir.Mən evə gedirəm – cümləsində evə ismi yer 

zərfliyi olduğu kimi,Mən hara gedirəm?  - cümləsində hara? sözü də yer zərfliyidir və s. 

7.2.Əvəzliyin mənaca növləri:şəxs əvəzlikləri  

Azərbaycan dilində əvəzliklərin  aşağıdakı növləri var: 

1.Şəxs əvəzlikləri;2.Qayıdış əvəzliyi;3.Sual əvəzlikləri;4.Qeyri-müəyyənlik bildirən 

əvəzliklər;5.İnkar əvəzlikləri;6.Nisbi əvəzliklər;7.İşarə əvəzlikləri;8.Təyini əvəzliklər. 

Bu əvəzliklərdən əvvəlki altısı şəxs,əşya,hadisə,əlamət.kəmiyyət,hərəkət bildirən 

sözləri əvəz edir,sonuncular şəxs,əşya adlarına işarə məqsədi ilə işlənir. 

Şəxs anlayışını heç bir konkretlik bildirmədən,ümumi şəkildə ifadə edən əvəzliklərə 

şəxs əvəzlikləri deyilir. 

Şəxs əvəzlikləri hər üç şəxsin təkini və cəmini bildirən mən,sən,o,biz,siz,onlar 

sözlərindən ibarətdir.Mən – danışan şəxsi,sən – dinləyəni,o – haqqında danışılanı bildirir. 

Şəxs əvəzlikləri isimləri əvəz edir.1-ci və 2-ci şəxslərin tək və cəmi kim? sualına,3-cü 

şəxs həm kim?,həm də nə? sualına cavab verir. 

İsimləri əvəz etdiyi üçün şəxs əvəzlikləri isim kimi hallanır.İsimlərdən fərqli olaraq 

1-ci şəxsin təki və cəmi yiyəlik halda -in şəkilçisi assimiliyasiya ilə -im şəklinə düşür: 

mənim evim,bizim evimiz. 

3-cü şəxsin təki hallanarkən bütün hallarda bərpaedici n samitindən istidadə olunur: 

o,onun,ona,onu,onda,ondan;onlar,onların,onlara,onları,onlarda,onlardan. 

Şəxs əvəzlikləri də isimlər kimi qoşmalarla əlaqələnə bilir.Üçün,ilə qoşmaları adlıq 

halda olan isimlərə qoşulur,lakin bu qoşmalar əvəzlikləri yiyəlik tələb edir:sənin 

üçün,sənin ilə,onun üçün,onun ilə. 

Bu qoşmalar 3-cü şəxsin cəmini adlıq halda tələb edir:onlar üçün,onlar ilə. 

Şəxs əvəzliklərinin bir sıra üslubi işlənmə məqamları mövcuddur.Təvazökarlıq 

məqsədilə nitq prosesində mən əvəzliyinə çox zaman biz,rəsmi münasibət,hörmət üçün sən 



əvəzinə siz işlədilir.Hətta dövlət adamlarına,hörmətli şəxslərə yazılı müraciət zamanı siz 

sözünün baş hərfi böyük yazılır. 

 7.3.Qayıdış əvəzliyi 

Azərbaycan dilində yalnız isimləri deyil,ismin yerində işlənən şəxs əvəzliklərini də 

əvəz edən,subyekti dəqiqləşdirən və ya özü subyekt kimi çıxış edən bir əvəzlik də var 

ki,buna qayıdış əvəzliyi deyilir. 

Qayıdış əvəzliyi öz  sözünə əksərən mənsubiyyət şəkilçilərinin əlavə edilməsi ilə 

düzəlir.Hansı şəxsdən gedirsə,öz əvəzliyinin üzərinə həmin şəxsi bildirən mənsubiyyət 

şəkilçisi artırılır:öz-üm,öz-ümüz,öz-ün,öz-ünüz,öz-ü,öz-ləri. 

Məsələn:Özüm Qarabağlıyam,-deyirdi,Peterburq Universitetində oxuyuram.(İ.Ə); 

Niyə sən özünü  bizdə həmişə narahat hiss edirsən?(İ.Ə); Mən onun başını qucaqlayıb 

özümə tərəf  əydim.(Ə.H) 

Bu misallarda qayıdış əvəzliyi müstəqil söz kimi işlənmişdir.Əvvəlki misalda 

mübtəda (özüm),ikincidə (özünü) tamamlıq,sonuncuda (özünə tərəf) zərflik vəzifəsindədir. 

Mənsubiyyət şəkilçili öz sözü əvəzlik və isimlərlə həm qeyri-müəyyənlik bildirən 

yiyəlik halda,həm də müəyyənlik bildirən yiyəlik halda əlaqələnir.Hər iki halda tərəflər 

birlikdə bir cümlə üzvü olur;məs.:Hətta bu sözə az qala mən özüm də 

inanmışdım.(İ.Ə);Mənim özüm bu əhvalatın şahidiyəm. 

Qayıdış əvəzliyi özüm,özün,özü,özümüz,özünüz,özləri müstəqil formalarla yanaşı,şəxs 

əvəzlikləri ilə birlikdə analitik-sintetikformadan da geniş istifadə edilir.Bu hal daha çox 

şəxs əvəzliyi məntiqi vurğulu olduqda özünü göstərir:Mən özüm,sən özün,o özü,biz 

özümüz,siz özünüz,onlar özləri. 

3-cü şəxsdə əvəzliklə yanaşı,isimlər də işlənə bilir:o özü – Əli özü,onlar özləri – 

Əligil özləri. 

Öz sözü mənsubiyyət şəkilçisi olmadan da işlənir.Bu zaman onun hansı şəxsi 

bildirdiyi mənsubiyyət şəkilçili sonrakı sözdən məlum olur:Mən öz kitabımı aldım.Sən öz 

kitabını aldın.O öz kitabını aldı və s.  

Qayıdış əvəzliyi isim və isimləri əvəz edən şəxs əvəzliklərini əvəz etdiyi üçün isim 

kimi hallanır.Hallanarkən 3-cü şəxsin təkində bütün hallarda bərpaedici n samitindən 

istifadə edilir və 2-ci şəxsin təki ilə 3-cü şəxsin təki oxşar forma alır: 

2-ci şəxs tək:özün,özün-ün,özün-ə,özün-ü,özün-də,özün-dən 

3-cü şəxs tək:özü,özü-n-ün,özü-n-ə,özü-n-ü,özü-n-də,özü-n-dən 



Bunları cümlə daxilində sahib şəxsə əsasən fərqləndirmək olur. 

7.4.Sual əvəzlikləri 

Şəxsi,əşyanı,kəmiyyəti,hərəkəti müəyyənləşdirmək üçün işlədilən əvəzliklərə sual 

əvəzlikləri  deyilir. 

Sual əvəzlikləri kim,nə,hara,necə,nə cür,hansı,neçə,nə qədər,niyə,nə üçün,nə səbəbə, 

nə məqsədlə,haçan,nə zaman,nə vaxt bütün zaman ,şəkil və şəxslər üzrə dəyişə bilən nə 

edir sözlərindən ibarətdir. Sual əvəzlikləri daxil olduğu cümlədə adı çəkilməyən 

şəxsi,əşyanı,əlaməti,miqdarı ,hərəkəti müəyyən etmək,aydınlaşdırmaq məqsədi ilə 

işlədilir.Sual əvəzliklərindən kim şəxsi,nə bütün canlı və cansız varlıqları,necə,nə 

cür,hansı əşyanın və hərəkətin əlamətini,neçə,nə qədər əşyanın və hərəkətin 

miqdarını,hara əşyanın və hərəkətin yerini,nə zaman,nə vaxt,haçan hərəkətin 

zamanını,niyə,nə üçün,nə səbəbə,nə məqsədlə hərəkərin səbəbini,məqsədini 

müəyyənləşdirmək üçün işlədilir. 

Sual əvəzlikləri yalnız əvəz etdikləri nitq hissələrini deyil,cümlə üzvlərini də 

müəyyənləşdirmək vəzifəsini yerinə yetirir.Məsələn:Kim hazırdır?Sizin işləriniz necədir? 

(İ.Ə);Əgər o,başqa bir gülüşə aludə olsa,mən necə müqavimət göstərə bilərəm? (İ.Ə) ; 

Onların kəndinə nə vaxt çatacağıq?(İ.Ə) və s. 

Misallardan məlum olduğu kimi,kim sualı ilə mübtədanın,necədir sualı ilə xəbərin, 

necə sualı ilə tərz,nə vaxt sualı ilə zaman zərfliyinin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 
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