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Mövzu:Əvəzlik.Əvəzliyin mənaca növləri 

Plan: 

8.1.İnkar əvəzlikləri; 

8.2.Nisbi əvəzliklər; 

8.3.İşarə əvəzlikləri; 

8.3.Təyini əvəzliklər; 

8.4.Qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzliklər. 

 

8.1.İnkar əvəzlikləri 

Şəxsin,əşyanın,əşyaya məxsus əlamətin olmadığını bildirən əvəzliklərə inkar 

əvəzlikləri deyilir. 

İnkar əvəzlikləri şəxsin,əşyanın,əlamətin,kəmiyyətin ,xüsusiyyətin olmadığını,qeyri-

real olduğunu bildirir.Çoxişlənən inkar əvəzlikləri bunlardır:heç kim,heç kəs,heç 

biri,kimsə,heç kimsə,heç nə,heç şey,bir kimsə və s.Məsələn:Mən bu iztirablar üçün anamın 

heç kimi təqsirləndirmədiyini,kimsədən  bir təmənnası olmadığını hiss edirəm.(İ.Ə);Axı 

Şah heç nəyin barəsində danışmır.(İ.Ə);Səlimə heç bir zaman heç bir şeyi inkar 

etmirdi.(İ.Ə);Çünki heç kəsi yox idi.(İ.Ə) 

İnkar əvəzlikləri daha çox isimləri əvəz edir,isim kimi hallanır,mübtəda,tamamlıq 

vəzifələrində işlənir.Məsələn:Sankı bir şey onun vecinə deyildi.(M.İ);Kimsə anasına əl 

uzatmadı,Fəryada yetmədi,dada çatmadı.(M.M);Keç kəs mənə onun kimi mehriban sözlər 

deməmişdi.(İ.Ə);Biz ki heç kəsə yamanlıq etməmişik,yolumuzu kəsmə,qoy gedək.(M.H) 

İnkar əvəzlikləri bəzən ismi birləşmə tədkibində üzv olur:Bir Allah bilir ki,Gülnisə 

heç kəsin toyuğuna kiş deməyib.Heç kəsin pis gününü istəməyib.(İ.Ə) 

Qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzliklərlə inkar əvəzlikləri biri təsdiq,digəri inkar məna 

ifadə etsə də  ̶   mənaca yaxın əvəzliklərdir. 

8.2.Nisbi əvəzliklər 

Mənşə etibarilə sual əvəzliklərindən ibarət olub,sual bildirməyən,tabeli mürəkkəb 

cümlədə bağlayıcı vasitə kimi işlənən əvəzliklərə nisbi əvəzliklər deyilir. 



Nisbi əvəzliklər: kim,nə,hara,neçə,nə qədər,necə,nə cür,hansı,haçan,nə zaman 

sözlərindən ibarətdir.Mənşə etibarilə sual əvəzliklərindən ibarət olduğu üçün formaca 

onlardan fərqlənmir.Lakin bunlar sual əvəzliklərindən fərqli olaraq,cümlə daxilində sual 

bildirmir.Məsələn:Kim danışmaq istəyirdi,o da danışdı – cümləsində kim sözü nisbi 

əvəzlikdir.Kim sözü bu cümlədə adi nəqli cümlə intonasiyası ilə tələffüz edilir və budaq 

cümləni baş cümləyə bağlayır.Ona görə də nisbi əvəzlik sintaksisdə bağlayıcı söz adlanır. 

Bağlayıcı söz bağlayıcılardan fərqlənir.Bağlayıcı köməkçi nitq hissəsi,bağlayıcı söz 

əsas nitq hissəsidir  ̶  əvəzlikdir.Bağlayıcı cümlə üzvü olmur,bağlayıcı söz üzv olur.Qeyd 

olunan cümlədə kim sözü budaq cümləsinin mübtədasıdır. 

Bağlayıcı söz – nisbi əvəzlik çox zaman ki ədatı,hər sözü və s.ilə birgə işlənir 

(işlənməyə də bilir).Məsələn:Kim ki danışmaq istəyirdi,o da danışdı.Hər kim danışmaq 

istəyirdi,o da danışdı. 

Nisbi əvəzliklər çox zaman kim ki,hər nə ki,kimə ki,kimi ki,nə qədər ki,necə ki,harda 

ki,haçan ki və s. şəkillərdə işlənir. 

8.3.İşarə əvəzlikləri 

Şəxsin,əşyanın adını əvəz etmədən onlara işarə edən əvəzliklərə işarə əvəzlikləri 

deyilir. 

İşarə əvəzlikləri əvəzetmə yox,işarəetmə məqsədi daşıyır.Əvəzliyin digər növləri əsas 

nitq hissələrini əvəz edib,onların yerində işləndiyi və eyni zamanda,onlara işarə etdiyi 

halda,işarə əvəzlikləri isə heç bir nitq hissəsini əvəz etmir,yalnız başqa nitq hissələrinə 

işarə məqsədilə işlədilir. 

İşarə əvəzlikləri bunlardır:o,bu,elə,belə,həmin (haman). 

İşarə əvəzlikləri içərisində bu,o sözləri daha çox işlənir.Lakin bunlar da mənaca 

fərqlidir.Bu sözü danışanın mikromühitinə ,o sözü kənara işarə edir.Bu xüsusiyyət belə və 

elə işarə əvəzliklərinə də aiddir. 

İşarə əvəzlikləri öz həqiqi mənalarında işləndikdə yalnız təyin vəzifəsində çıxış edir. 

Məsələn:Gecənin sarvanı o ulduz,o ay Gözümdə qalmışdır ömrüm uzunu.(S.V);Bu dünya 

sərgidir,ömür tamaşa.(S.V);Sənəti də elə sənət idi ki,onu daim camaat içinə 

çəkəcəkdi.(M.İ);Məryəm həmin soyuğu bütün bədəni ilə hiss edirdi.(Elçin) 

İşarə əvəzlikləri asanlıqla isimləşə bilir.İsimləşdikdə kəmiyyət,mənsubiyyət və hal 

şəkilçilərini qəbul edir,mübtəda,tamamlıq,xəbər vəzifəsində işlənir.Məsələn:Bu da bir 

sənətdir,bu da bir işdir.(M.M);Deyəsən,maarif müdiri bunu yaxşı tanıyıb.(M.İ);Arzum 

budur,xoşbəxt olasan. 



Həmin sözü öz əsas funksiyasını ifadə edir və isimləşmir.Məsələn:Bu kəllələrdən hər 

birinin sahibi də insan idi və həmin insanların da ürəyinin sevinci var idi...(Elçin) 

Bu işarə əvəzliyi substantivləşərək hallandıqda bütün hal şəkilçilərindən əvvəl 

bərpaedici n samitini qəbul edir:bu,bunun,buna,bunu,bunda,bundan. 

Elə,belə əvəzlikləri də substantivləşərək kəmiyyət,mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul 

edərək hallanır:eləsi,eləsinin,eləsinə,eləsini,eləsində,eləsindən;beləsi,beləsinin,beləsinə, 

beləsini,beləsində,beləsindən. 

İşarə əvəzliklərindən elə,belə sözləri asanlıqla adverbiallaşa da bilir,tərkib daxilində 

olmadıqda cümlədə tərz zərfliyi vəzifəsində işlənir.Məs.:Müavinliyə belə başlasan,vay 

halımıza! (M.İ);Çoban Kərəm elə basdırar ki,bir çöp də tapılmaz.(M.İ) 

Üçüncü şəxsin təkini bildirən o əvəzliyi ilə o işarə əvəzliyi eyni kökdəndir.Bu əvəzlik 

şəxsi,əşyanı bildirdikdə  şəxs,işarə məqsədi ilə işləndikdə işarə əvəzliyi kimi çıxış edir. 

O əvəzliyinin şəxs və ya işarə əvəzliyi kimi işləndiyini mətnə əsasən müəyyən etmək 

olur:O,həkimdir.Məni müalicə edən o həkimdir. 

Birinci misalda o şəxs,ikinci misalda isə işarə əvəzliyidir. 

8.4.Təyini əvəzliklər 

Şəxsə,əşyaya,hadisəyə kəmiyyət.əhatə dairəsi işarə edən əvəzliklərə təyini əvəzliklər 

deyilir. 

Təyini əvəzliklər bütün,hər,hər bir,filan,eyni,bəzi sözlərindən ibarətdir. 

Təyini əvəzliklər təyinetmə xüsusiyyətinə malikdir və cümlədə təyin vəzifəsində 

işlənir.Əvəzliyin bu növü aid olduğu ismin məna hüdudunu,dairəsini şərtləndirir;məs.:Hər 

ömür başlayır,çatır axıra.(B.V);Bütün bunlar mümkün olmayan bir xəyal deyil,sadə,adi və 

real arzular idi.(M.İ) – cümlələrində hər və bütün sözləri aid olduğu anlayışlara kəmiyyət 

hüdudu qoyur.Əslində,hər iki sözün məna tələbi eynidir:hər dedikdə nəzərdə tutulan 

eynicinsli əşyaların hər biri fərdi şəkildə,amma əslində toplu halda nəzərdə tutulduğu kimi, 

bütün sözü də başqa bir yöndən hər bir fərdin daxil olduğu bütövü əhatə edir.Bu cəhətdən 

hər bir sözü də hər sözü ilə eyni semantikaya malikdir.Eyni sözü də eynicinslərin hamısını 

əhatə etmə baxımından bunlara yaxındır.Lakin filan və bəzi sözləri bunlardan 

fərqlənir.Filan sözü qeyri-müəyyən formada konkretlik bildirir.Bəzi sözü isə 

məhdudlaşdırma,istisnaetmə çaları ilə seçilir. 

8.5.Qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzliklər 



Cümlədə konkret olmayan şəxsin,əşyanın adı əvəzində işlənən əvəzliklərə qeyri-

müəyyənlik bildirən əvəzliklər deyilir.Əvəzliyin bu növünün işləndiyi cümlələrdə 

şəxsin,əşyanın adı qeyri-müəyyən olaraq qalır. 

Qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzliklər kim,nə,bir,kəs,hər tipli bir sıra sözlərin müxtəlif 

köməkçi söz,ədat və şəkilçilərlə birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Kim sözünün isə şərt ədatı,mənsubiyyət şəkilçisi və hər əvəzliyi ilə birləşməsindən 

əmələ gələnlər:kimi,kimisi,kim isə,hər kim;məs.:Kim isə daha da ucadan səsləndi... (M.H); 

Kimisi ayaq üstə durmuş,kimisi oturmuşdur. 

Nə sual əvəzliyinin iştirakı ilə düzələnlər:nə isə,hər nə,nəsə,hər nə isə;məs.:O nə isə 

demək istəyir,amma bərk tövşüdüyü üçün dayanıb yenə nəfəsini dərirdi.(M.H);O,nəyinsə 

fikrini çəkirdi. 

Bir,hər sözlərinin iştirakı ilə düzələnlər:biri,birisi,hər biri,hər birisi,bir neçəsi,bir 

neçələri,bir şey,hər şey,hər bir şey və s.:Birinin adamı öləndə qapısını birinci açan Yastı 

Salman olardı.(M.İ);Körpə deyil,hər biri söz anlayır.(S);Bir söz desə,elə cavab eşidər 

ki,hər şey alt-üst olar.(Elçin) 

Kəs sözünün hər,bir,filan tipli sözlərlə birləşməsindən düzələnlər:hər kəs,bir kəs,filan 

kəs,o kəs,bu kəs və s.:Məndə hər kəs görür öz qaş-gözün.(S);Hər kəsin evinə gedib-gələr, 

hər kəsin sirrini bilərdi.(M.İ) 

Qeyri-müəyyənlik bildirən hərə əvəzliyi hər sözünə -ə şəkilçisinin artırılması ilə 

düzəlmişdir:Yalan olmasın,hərəmiz bir aslana dönmüşdük.(M.H) 

Bunlardan əlavə,hamı,hamısı,bəzisi,bəziləri,neçələri kimi qeyri-müəyyənlik bildirən 

və çoxişlənən əvəzliklər də var;məs.:Gecə idi.Hamı yatmışdı.(M.İ);Bəziləri bu məsələni 

başa düşmək istəmirdilər.(M.İ);Hamının atası var,hamını ana doğub,hamı üçün ata-ana 

əzizdir.(M.İ);Neçələri bu yolu getmək istədi,amma gedə bilmədi. 

Qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzliklər isimləri və isimləşmiş sözləri əvəz etdiyi üçün 

isim kimi hallanır;məs.:kimisi,kimisinin,kimisinə,kimisini,kimisində,kimisindən;hər kəs,hər 

kəsin,hər kəsə,hər kəsi,hər kəsdə,hər kəsdən;hər nə,hər nəyin,hər nəyə,hər nəyi,hər nədə, 

hər nədən;birisi,birisinin,birisinə,birisini,birisində,birisindən. 

Kim isə,nə isə,nəsə,hər nə isə əvəzlikləri hallanmır və ya hallanarkən məntiqi mənaya 

malik ola bilmir. 

Qeyri-müəyyənlik bildirən əvəzliklər isimləri əvəz etdikləri,ismin morfoloji 

əlamətlərini qəbul etdikləri kimi,sintaktik vəzifəsinə görə də isimlərdən asılı olub, 

mübtəda,tamamlıq vəzifələrində işlənir.Məsələn:Hər kəs öz aləmində kimin haqlı,kimin 

haqsız olduğunu kəsdirməyə çalışırdı.(M.İ);Mən hərəmizə bir stəkan çay süzdüm.(İ.Ə) 
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