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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi: Son dövrlərdə bir sıra 

tədqiqatlarda nəzəri semantika, təsviri leksikologiya və leksikoqrafiyanın 

mühüm nəzəri problemlərinin tədqiqinə sərgilənən yanaşma indiyə qədər 

mövcud olan belə bir mülahizəni bir daha təsdiq etməyə əsas verir ki, 

dilin leksik sistemi, vahidlərinin çox böyük kəmiyyətinə və aralarındakı 

münasibətlərin çoxtərəfli xarakterinə baxmayaraq, müəyyən sistemə 

malikdir. Lakin bu sistemin heç də bütün kateqoriya və parametrləri 

kifayət qədər öyrənilməmişdir. Antonimlik hadisəsi də həmin 

kateqoriyalardan hesab edilə bilər. 

Dilçilikdə antonimlik müxtəlif dillərdə və dil sisteminin müxtəlif 

səviyyələrində müşahidə edilən universal bir hadisə sayılır. Antonimlik 

təzad yaratmanın əsas ifadə vasitəsi olduğuna görə nitq-təfəkkür 

fəaliyyətində mühüm rol oynayır.  

Antonimlik hadisəsinin elmi-terminoloji təyini, bu sahədə 

aparılmış tədqiqatların nəticələri, eləcə də müxtəlif dillərin antonimlər 

lüğətlərində təsbit olunmuş leksikoqrafik işlənmə materialları təsdiq 

etməyə imkan verir ki, antonimlik kifayət qədər ziddiyyətli bir 

hadisəsidir. 

Antonimlik eyni zamanda dil sisteminin mühüm və tipik semantik 

kateqoriyası olaraq hər zaman tədqiqatçı alimlərin diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Bu leksik-semantik kateqoriya nəzəri dilçilik, leksikologiya, 

semantika üzrə klassik dərsliklərdən tutmuş müasir tələblər əsasında 

yazılmış tədqiqat işlərinə qədər  kifayət qədər ətraflı şəkildə 

işıqlandırılmış, ümumi dilçilik, eləcə də müxtəlif dillər üzrə ixtisaslaşmış 

Qərbi Avropa, Amerika, Rusiya və digər ölkələrin mütəxəssisləri 

tərəfindən həmin məsələyə münasibət bildirilmiş, mülahizələr irəli 

sürülmüşdür. 

Antonimlik hadisəsinə bu qədər diqqət yetirilməsinin əhəmiyyəti 

həm də müxtəlifsistemli dillərin materialları əsasında xüsusi antonimlər 

lüğətlərinin tərtib edilməsindədir (məsələn, L.A.Vvedenskaya, 

M.R.Lvov, N.P.Kolesnikova, V.N.Komissarovun müəllifliyi ilə ayrı-

ayrılıqda rus dilinin antonimlər lüğəti nəşr edilmiş, ingilis dilinin Collins 
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Dictionary of Synonyms and Antonyms; The Oxford Dictionary of 

Synonyms and Antonyms; J.A.Devlinin müəllifliyi ilə Dictionary of 

Synonyms and Antonyms və s. ).  

Dildə antonimlik hadisəsi ilə əlaqəli müasir tədqiqatlar yüksək 

səviyyəsi ilə fərqlənir. Antonimlərə dair əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiş 

uğur və nailiyyətlər bu hadisənin nəzəri, müqayisəli-tipoloji planda 

öyrənilməsi, dil sistemində həmin semantik kateqoriyanın funksional 

spesifikasının daha dərindən anlaşılması üçün geniş imkanlar açır. 

Antonimlərin öyrənilməsi ilə bağlı tədqiqatlar məntiqi-fəlsəfi, struktur-

semantik, funksional-üslubi və digər istiqamətlərdə davam etdirilir. 

Qərbi Avropa, Amerika və rus dilçiliyində antonimlərin tədqiqinin 

koqnitiv aspekti üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Bütün bu 

sadalananlar dildə antonimlik hadisəsinin həlli ilə əlaqəli məsələyə 

müxtəlif müəlliflərin fərqli yanaşma sərgilədiyini, bütövlükdə 

götürdükdə, həmin problemə vahid unifikasiya edilmiş konkret 

yanaşmanın ortada olmadığını üzə çıxarır.  

Bu tədqiqatın aktuallığı, hər şeydən öncə, bir semantik universali 

olaraq dil sistemində antonimliyin əhəmiyyəti ilə şərtlənir. Mövzuya 

müraciət müxtəlif səviyyələrdə əkslik münasibətlərinin daha dərindən 

dərk edilməsinin zəruriliyi və müasir dilçilikdə birmənalı şərh və izah 

olunmayan antonimliyin nəzəri və praktiki məsələlərinin hərtərəfli 

tədqiqi ilə bağlıdır. Antonimlik hadisəsi ilə əlaqəli elmi-nəzəri 

mülahizələrin təhlili onu üzə çıxarır ki, antonimik dil vahidlərinin 

kateqorial məzmunu, antonimliyin müəyyənləşdirilməsi və 

tipologiyasının aydınlaşdırılması kimi mühüm məsələlərə vahid 

nöqteyi-nəzər mövcud deyildir. Mühüm olan məqamlardan biri də 

antonimlərin təsnifatı məsələsidir. Antonimlərin təsnifatı ilə bağlı tətbiq 

edilmiş meyarlar müxtəlifdir və həmin meyarlar tətbiqedilmə səviyyəsi 

və dərəcəsi ilə fərqlənməkdədir. Bütün bu məsələlər antonimlərin 

müqayisəli-tipoloji planda öyrənilməsi kontekstində daha da önəmli 

spesifika mənimsəyir. 

Azərbaycan və ingilis dillərinin materiallarının cəlb edilməsi ilə 

antonimlərin müqayisəli aspektdə tədqiqatı bu günə qədər həllini 

gözləyən məsələlərdən biri hesab olunmalıdır. İki dilin antonimlərinin 

müqayisəli tədqiqatı dildə antonimlik hadisəsinin bir sıra elmi-nəzəri 
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məsələlərinə işıq sala bilər. 

Əlavə olaraq, qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan dilçiliyində 

antonimlik hadisəsinin semantik dərəcələnmə, əlamət və keyfiyyətin 

intensivləşərək qütbləşməsi kimi məsələlər indiyə qədər tədqiqat 

obyekti olmamışdır. Bu da Azərbaycan dili materialları əsasında 

antonimlərin bir növü kimi dərəcələnən və ya qradual antonimlərin 

öyrənilməsi tələbini üzə çıxarır.  

Tədqiqat işində frazeoloji vahidlərdə antonimlik, atalar sözləri və 

zərbi-məsəllərdə antonim münasibətdən geniş istifadə olunması 

səbəbləri, həmçinin antonimlərin üslubi xüsusiyyətlərinin daha geniş 

planda öyrənilməsinə də diqqət yetirilir ki, bu da antonimliyin 

tədqiqində aktuallıq kəsb edir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın əsas obyekti 

ingilis və Azərbaycan dillərinin antonimləri təşkil edir. Bununla 

yanaşı, dildə və mətndə antonim münasibət yaradan vasitələr də 

təhlilə cəlb olunacaqdır. Qradual və konversiv antonimlər ayrıca 

tədqiqa obyekti olacaqdır. Predmeti isə antonimiya hadisəsi, ingilis 

və Azərbaycan dillərində antonimlik tədqiqatın predmetini təşkil 

edəcəkdir. Tədqiqat işində antonimiya və antonimlər haqqında 

dilçilikdə irəli sürülən fundamental elmi nəzəriyyə və müddəalar 

rəhbər götürülür. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin əsas məqsədi 

ingilis və Azərbaycan dillərində antonimlik hadisəsinin qrammatik və 

struktur-semantik xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilmək, hər iki dildə 

antonim münasibəti əsasında meydana çıxan qarşılaşmaların funksional 

imkanlarını müqayisəli aspektdə öyrənməkdir. Bu məqsədlə aşağıdakı 

vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

- Müasir dilçilik ədəbiyyatında antonimliyin tədqiqinin əsas 

məsələləri ilə əlaqəli materialları, “antonim”, “antonimlik” 

anlayışlarının müəyyən edilməsinə və antonimlərin təsnifi probleminə 

yanaşmaları  təhlil etmək;  

- antonimlərin ziddiyyət, əkslik, tamamlama, inkar meyarlarına 

görə təsnifinə cəhd etmək; 

- dilin leksik antonimlik sistemi vahidlərinin sahə strukturunu 

nəzərdən keçirmək, həmin vahidlərin əmələ gətirdiyi funksional sahəni 
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təyin etmək; 

- İngilis və Azərbaycan dillərində antonimlik hadisəsini və 

antonimləri məntiqi-semantik və semantik-tematik baxımdan təhlil 

etmək;  

- İngilis və Azərbaycan dillərində antonimləri struktur baxımdan 

təhlil etmək; 

- konversiv münasibəti ifadə edən antonimlər və tamamlama 

prinsipi üzrə formalaşan antonimliyin xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq; 

- dərəcələnən (qradual) antonimlərin əsas xüsusiyyətlərini 

öyrənmək; 

- antonim cüt qütblərində yerləşən sözlər arasında mənfi və ya 

müsbət istiqamətdə intensivliyin ifadəsi xüsusiyyətlərini öyrənmək; 

- frazeoloji vahidlərdə antonim münasibət və antonim vahidlərin 

işləklik səbəblərini öyrənmək;  

- qarşılaşdırılan dillərdə antonimlərin üslubi xüsusiyyətlərini 

öyrənmək; 

- qarşılaşdırılan dillərdə bədii mətn daxilində antonimlərin 

işlənməsi ilə meydana çıxan üslubi fiqurları müəyyənləşdirmək;   

- qarşılaşdırılan dillərdə antonimlərin mətnyaratmadakı rolunu 

araşdırmaq. 

Tədqiqatın metodları qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həlli və 

tədqiqat predmetinin spesifikası ilə müəyyən edilir. Tədqiqatda 

müqayisə, müşahidə və təsviri kimi ümumelmi metodlardan istifadə 

edilmişdir.  Tədqiqatın əsas linqvistik metodları arasında qarşılaşdırma 

(antonim cərgələrdə antonimlər arasında münasibətlərin təhlilində), 

müqayisəli tutuşdurma və müqayisəli-tipoloji (qarşılaşdırılan dillərdə 

universal və xüsusi tipoloji cəhətlərin üzə çıxarılmasında), müəyyən 

hallarda funksional metodlardan (antonimlərin funksionallıq sferasının 

müəyyənləşdirilməsində), kontent və diskurs təhlili üsullarından da 

istifadə edilmişdir.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 
1. Dildə antonimlik hadisəsi gerçəkliyin bir-biri ilə əkslik 

münasibətində olan predmet, əşya və hadisələrin keyfiyyət və 

əlamətlərini bildirdiyi üçün müxtəlif dillərdə, o cümlədən ingilis və 

Azərbaycan dillərində nominativ vahidlər kimi mövcuddur.  
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2. Azərbaycan dilçiliyində məntiqi, semantik və struktur 

prinsiplər əsasında fərqləndirilən müxtəlif tip antonimləri əhatə edən 

yalnız bir termin – “antonim” termini mövcuddur. Germanşünaslıqda 

həmin məqsədlə iki termindən – “antonim” və “oppozit” terminlərindən 

istifadə edilir. Bir sıra tədqiqatçılar onları sinonim kimi işlədir, digərləri 

isə onların məna tutumunu müxtəlif şəkildə müəyyənləşdirir. 

3. Azərbaycan və ingilis dillərində antonimlər kifayət qədər geniş 

və rəngarəng tərkibə malikdir. Tərkib etibarilə müxtəliflik onları 

məntiqi-semantik, semantik-tematik, qrammatik-semantik, struktur və 

digər parametrlər üzrə təhlil etməyə və sistemləşdirməyə imkan verir.  

4. Qarşılaşdırılan dillərdə antonimlər struktur tərkib etibarilə 

müxtəlifköklü və eyniköklü ola bilir. Müxtəlifköklü antonimlər leksik 

birləşmə əmələ gətirməkdə və tipik antonimik kontekstlərdə işlənməkdə 

ümumilik sərgiləyir. 

5. Antonim münasibətlər ingilis və Azərbaycan dillərinin leksik 

və sözdüzəltmə sistemləri üçün ümumi və oxşar xüsusiyyətlərə 

malikdir.  

6. İngilis dilində olan antonimlərin Azərbaycan dilində qarşılıqları 

və əksinə, Azərbaycan dilində olan antonimlərin ingilis dilində 

qarşılıqları vardır.  

7. İngilis  və Azərbaycan dillərində eyni antonimik münasibəti 

ifadə edən vasitələrin oxşar və fərqli olması halları müşahidə olunur. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq 

ingilis və Azərbaycan dillərinin antonimləri müqayisəli aspektdə 

öyrənilir. Konversivlər və qradual qütbləşmə vahidləri Azərbaycan 

dilçiliyində ilk dəfə olaraq ayrıca tədqiqat obyekti olur və bu dildə qeyd 

olunan antonimlər ayrıca antonimlər qrupu kimi fərqləndirilir, onların 

xüsusiyyətləri araşdırılır. Antonimlərin mətnyaratma xüsusiyyətləri də 

Azərbaycan dilçiliyi üçün yeni tədqiqat istiqaməti sayılmalıdır.  

Tədqiqatın  nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Azərbaycan 

dilçiliyində ilk dəfə olaraq ingilis və Azərbaycan dillərinin antonimləri 

müqayisəli aspektdə öyrənilir. Konversivlər və qradual qütbləşmə 

vahidləri Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq ayrıca tədqiqat obyekti 

olur və bu dildə qeyd olunan antonimlər ayrıca antonimlər qrupu kimi 

fərqləndirilir, onların xüsusiyyətləri araşdırılır. Antonimlərin 
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mətnyaratma xüsusiyyətləri də Azərbaycan dilçiliyi üçün yeni tədqiqat 

istiqaməti sayılmalıdır.  

Tədqiqat işi ingilis və Azərbaycan dillərində antonimlik 

hadisəsinin elmi-nəzəri əsasda işlənməsinə töhfə verə, ümumiyyətlə, 

bəşəri dildə antonimlik münasibətlərinin təbiəti haqqında müasir 

təsəvvürləri genişləndirə və zənginləşdirə bilər. İşin nəzəri əhəmiyyəti 

həm də tədqiqata cəlb edilmiş dillərdə universal və spesifik cəhətlərin 

ortaya çıxarılması, antonimlərin funksionallıq sferasındakı analoji və 

fərqli xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqəlidir. Əlavə olaraq 

qeyd edilməlidir ki, tədqiqatdan əldə edilmiş nəticələr antonimlik 

hadisəsinə yeni aspektdən yanaşmaq, onun funksional bir kateqoriya 

kimi mətnin formalaşmasındakı rolunu açmaq, antonim münasibətlərin 

yeni tiplərini və onun xüsusiyyətlərini praqmatik və koqnitiv planda 

öyrənmək baxımından da faydalı ola bilər. 

Tədqiqatın materialları və əldə edilmiş nəticələr həm ingilis və 

Azərbaycan dillərinin, həm də digər qohum və ya qohum olmayan 

dillərin gələcəkdə tipoloji cəhətdən öyrənilməsində, qarşılaşdırılan 

dillərin tərcümə və leksikoqrafik təcrübəsində, leksikologiya, 

müqayisəli tipologiya üzrə kursların tədrisində, ingilis və Azərbaycan 

dillərinin tədrisi praktikasında, ali məktəblərin filoloji istiqamətli 

fakültələrində bakalavriatura və magistratura səviyyələri üzrə əlaqəli 

fənlərin tədrisində, dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında faydalı ola bilər 

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya mövzusu ilə əlaqədar elmi-

nəzəri konfranslarda məruzə olunmuş, AAK-ın tövsiyə etdiyi elmi 

toplularda 10 məqalə və tezis çap olunmuşdur.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı: Dissertasiya 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İngilis dili və onun tədrisi 

metodikası kafedrasında yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və 

işarə ilə ümumi həcmi. Giriş 6 səhifə, I fəsil 47 səhifə, II fəsil 27 

səhifə, III fəsil 32 səhifə, Nəticə 4 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı 10 səhifə. Dissertasiya işi ümumilikdə 147 səhifə, 222, 592 
işarədən ibarətdir. 
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TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU 

 

Dissertasiyanın Giriş hissəsində mövzunun aktuallığı, işlənmə 

dərəcəsi əsaslandırılır, obyekti və predmeti, məqsəd və vəzifələri, 

tədqiqatın metodları, müdafiəyə çıxarılan müddəalar 

müəyyənləşdirilir, tədqiqatın elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki 

əhəmiyyəti, tədqiqat işinin aprobasiyası və tətbiqi, dissertasiya işinin 

yerinə yetirildiyi təşkilatın adı, dissertasiyanın struktur bölmələrinin 

ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi həcmi haqqında məlumat təqdim 

edilir.   

 “Müasir dilçilikdə antonimiya hadisəsi və antonimlər” 

adlanan birinci fəsildə antonimliyin fəlsəfi, məntiqi və linqvistik 

mahiyyəti açıqlanır, antonimlik linqvistik təyin olunur, ona verilmiş 

müxtəlif tərif və şərhlər nəzərdən keçirilir, antonimlər təsnif olunur.   

Əkslik və ziddiyyət anlayışları müxtəlif elm sahələrində istifadə 

olunur. Doğrudur, ayrı-ayrı elm sahələrində əkslik və ya ziddiyyət 

müxtəlif anlayışlarla ifadə olunur. Bununla belə, ziddiyyət və əkslikdə 

daha çox ümumi ola biləcək cəhət onların iki qütbünün varlığıdır. 

Dilçilikdə sözlərin mənalarının arasındakı əksliklər nəzərə alınaraq 

onların cüt-cüt qarşı-qarşıya qoyulan sözlər kimi müəyyən qrup 

daxilində birləşdirilməsi qəbul edilmişdir.  

Əkslik əşyalar, hadisələr, proseslər arasındakı münasibət 

formalarından biri olub məntiqi-fəlsəfi kateqoriyadır. Dialektikaya görə 

inkişafın mənbəyi şeylərdən və hadisələrdən kənarda deyil, onların öz 

daxilində obyektiv sürətdə yaranan əksliklərin mübarizəsindədir.  

Fəlsəfədə əksliklərin vəhdəti qanunu öyrənilir və əksliklər 

kateqoriya səviyyəsindədir. Əkslik məntiq elminin də kateqoriyalarından 

biridir. Əkslik bir-birini qarşılıqlı  inkar edən, eyni zamanda bir-birini 

qarşılıqlı şərtləndirən bir obyekt daxilindəki ziddiyyət nəzərə alınır. 

Eyni bir hadisəyə, obyektə, predmetə xas olan əksliyi ifadə edən 

sözlərin antonim mənanı ifadə etməsi məsələsində tədqiqatçılar arasında 

fikir birliyi vardır. Lakin əkslik fərqli predmetlərdə olduqda 

antonimliyin təyini çox zaman mübahisə doğurur. Dilçilikdə sinonimlik 

və antonimlik fərqli səciyyəli məna münasibəti kimi üzə çıxır. 

Antonimliyə çox zaman sinonimliyi tamamlayan hadisə kimi də 
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baxırlar. Bir-biri ilə əks olan mənalar olduğu kimi, bir-birinə yaxın olan 

mənalar da vardır. Sinonimləri antonimlərlə müqayisə etmək, 

antonimləri semantik münasibətə görə sinonimlərin tamamlayıcısı 

saymaq, əslində, təsdiqini tapmır. Məna əksliyi məna yaxınlığını 

tamamlaya bilmədiyi kimi, məna yaxınlığı da məna əksliyini tamamlaya 

bilmir. Lakin ayrılıqda götürüldükdə məna əksliyində tamamlama 

vardır. Tamamlama iki sözə görə yaranır. Yəni iki söz bir-birini, daha 

doğrusu, müəyyən xüsusiyyət üzrə ümumi mənanı tamamlayır və qeyri-

əsas, antaqonist və qeyri-antaqonist növləri vardır.  

Antonimlik dilin leksik-semantik sisteminin kateqoriyası olub real 

gerçəkliklə bağlıdır. Sözlər əşya, hadisə və predmetləri, eləcə də insanın 

yaratdığı abstrakt anlayışları bildirir. Təbiətdə isə bir-birinin əksi olan 

hadisə və predmetlər vardır. Bir-birinə qarşılıqlı əks olan anlayışların 

adları antonimləri yaradır. 

C.Layonz əksliyin üç – antonimiya (antonimlik), tamamlama və 

konversivlik tiplərini qeyd edir. Tədqiqatçı bu üç tipin hər birinin 

əsasında əksliyin müxtəlif formalarının dayandığını söyləyir. 

Tamamlama prinsipi müəyyən xüsusiyyət üzrə sistemin qapanmasını 

tələb edir. Dildə elə sözlər vardır ki, onlar bir-birini qarşılıqlı inkar edir. 

Bu cür sözlərdən biri doğru olduqda digəri yalan olur.  

Antonimlərin məna əksliyi onların bir-birini istisna etməsini deyil, 

bir-birini şərtləndirməsinə səbəb olur. Ona görə də antonimlərin məna 

strukturunda həm ümumi (inteqral), həm antonim (diferensial) semlər 

vardır.  

Antonimlik və ya antonimiya hadisəsi obyektiv gerçəkliyə xasdır. 

Əksliklər obyektiv gerçəkliyin predmetləri, obyektləri, subyektləri ilə 

bağlıdır. Əkslik bir predmeti, bir predmetin müəyyən keyfiyyətini, 

əlamətini, halını fərqli istiqamətlərdən səciyyələndirir.  

Dilçilikdə antonimlər, konversivlər, tamamlayıcılar və hətta 

enantosemiyanı yaradan vasitələr nəzərdən keçirilir. Antonimlərə aid 

tədqiqat işlərində irəli sürülən əsas müddəaların müqayisəli təhlili 

prosesində aşağıdakı məsələlər aşkara çıxır: 1) antonimlər fərqli şəkildə 

təyin olunur. Bir qisim mənbələrdə antonimə tərif verilir, digər qisim 

mənbələrdə definitiv, təyinedici izahdan, üçüncü qisim mənbələrdə isə 

ümumi şərhetmədən istifadə olunur; 2) antonimlərin fərqli və eyniköklü 
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sözlər olması ilə bağlı fikir ayrılığı vardır; 3) antonim sözlərin semantik 

sahəsi dar, nisbi geniş və geniş götürülür; məsələn, antonimlər yalnız 

keyfiyyət bildirən sözləri əhatə edir; 4) antonimlik əlamətlərinin tam 

dairəsi müəyyənləşdirilmir. 

Antonimlərə verilən təriflərin bir qismində sözlərin kök və ya 

əlavə leksik-qrammatik əlamət qəbul etmiş söz olması məsələsi qoyulur. 

Yəni burada təyinetmədə bir əlamət də artırılır. Dilin leksik-semantik 

sistemində xüsusi mikrosistem əmələ gətirən antonimlərin bir-birinin 

əksi olan mənalı leksik vahidlər kimi qəbul edilməsində yekdillik vardır.  

Azərbaycan dilçiliyində antonimlərdən bəhs edən S.Cəfərovun 

fikrinə görə, “antonimlər yalnız əks məna ifadə edən müxtəlifköklü 

sözlərdən əmələ gələ bilir”
1
. Ə.Dəmirçizadə isə antonimlərin şəkilçilər 

vasitəsilə də düzələ bilməsini mümkün hesab edir
2
. 

İstər Azərbaycan, istərsə başqa türk dilləri üzrə tədqiqatlarda da 

oxşar mövqe qeydə alınır. Hiss olunur ki, antonimlərin təyini zamanı 

tədqiqatçılar əsərlərini qələmə aldıqları dövrdə rus dilçiliyində qəbul 

olunmuş və əsasən qəbul olunmuş fikirlərdən biri üzərində dayanmışlar.   

Antonimlərə verilən ikinci qrup təriflərdə antonimlərin 

hüdudlarını müəyyənləşdirməyə, antonimlərin əsas əlamətlərinə görə 

onların eyniləşdirilməsi üsullarının sadalanmasına üstünlük verilir. 

Antonimlərin təyin olunmasına aid üçüncü qrup fikirlər 

antonimlərin təsvir yolu ilə izahını əhatə edir. Bu zaman antonimlərin 

müxtəlif xassələri, funksiyaları, yaranma və işlənmə üsulları sadalanır. 

Antonimlərə verilmiş mövcud tərifləri, tərif problemini, tərifin 

funksiyalarını nəzərdən keçirdikdən sonra onların spesifik, 

özünəməxsus əsas və başlıca xüsusiyyətinin semantik əksliklə 

bağlılığını bir daha qeyd etmək və antonimlərə  daha konkret tərif 

vermək olar: Antonimlər obyektiv gerçəkliyin eyni mahiyyətli qarşılıqlı 

əks hadisələrini adlandıran mənaca qarşılıqlı əks olan nominativ dil 

vahidləridir. 

                                                 
1
Cəfərov, S.Ə. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası / S.Ə.Cəfərov. – Bakı: ADU 

nəşri, – 1958,  – s.39 
2
Dəmirçizadə, Ə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı / Ə.Dəmirçizadə. – Bakı:  

Azərtədrisnəşr, – 1962, – s.78-82 
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C.Layonz əksliklərə əsaslanmış və bu əksliklərin üç tipini - 

konversiv, komplementar (tamamlama) və bilavasitə antonimlik 

(converseness, complementarity, antonymy) fərqləndirmişdir. 

Antonimiyaya cütlük və paralellik xasdır. Yəni antonimliyin 

mövcudluğu üçün iki söz vacibdir və bu iki söz qarşı-qarşıya qoyulur. 

İnkar və təsdiq də paralel şəkildə mövcuddur. Bunlardan biri olmadıqda 

digəri də yoxdur. Hər bir inkarın təsdiqi, hər bir təsdiqin isə inkarı 

olmalıdır. Dilçilikdə inkara söz tərtibində yanaşmaq, onu, yəni inkarı 

sözün mənasında axtarmaq, sözün mənasında görməkdir. Semantik 

baxımdan bu, inkarla yanaşı, mənfi və müsbət, neqativlik və pozitivlik 

bildirən sözlərin qarşılaşdırılmasıdır.  

Antonim sözlərin linqvistik təbiəti onların leksik, leksik-

qrammatik və qrammatik mənaları, morfoloji quruluşu, üslubi imkanları 

ilə dəqiqləşdirilir. Antonimlərin təyini zamanı onların bir-birinə qarşı 

qoyulduğu semantik əlamətlər aydınlaşdırılmalıdır.  

Antonim cütlərdəki   sözlər arasına müəyyən sözlər girir. Bu 

sözlər ziddiyyətin dərəcələnməsinə səbəb olur. Aydın olur ki, bir sözə 

mənaca az zidd, az əks olan söz olduğu kimi, çox zidd və çox əks olan 

leksik vahidlər də vardır. Çünki az və ya çox zidd olmanın sərhədi 

məlum deyildir.  

Antonimliyin təyini prosesində iki antonim söz arasında 

dərəcələmənin aparılması zamanı eyni semantik sahə prinsipi də nəzərə 

alınmalıdır. Deməli, bir sıra antonimlər üçün neytral mövqedə duran 

sözü tapmaq mümkün deyildir. Məsələn, şirin – orta – acı; dayaz – orta 

– dərin; alçaq – orta – hündür; ağ – orta – qara. Tamamlama prinsipi 

əsasında olan ziddiyyətdə orta və ya aralıq vəziyyət yoxdur.  

Antonimləri eyniköklü və müxtəlifköklü olmaq üzrə 

qruplaşdırmaq antonimlərin şəkilçilərin, suffiks və prefikslərin köməyi 

ilə düzəlməsini qəbul etməliyik. Antonimiyanın nüvəsini təşkil edən 

əsas antonimlər keyfiyyətin (yaxşı – pis) və istiqamətin əksliyi ilə 

formalaşır. Belə antonimlər müxtəlif köklü və eyni köklü olur. Məsələn, 

canlı – ölü, acı –şirin; münasib – namünasib, duzlu – duzsuz. Bununla 

yanaşı, belə antonimlər semantik münasibətə görə eyni və fərqli ölçü 

xüsusiyyəti daşıyır. Məsələn, ağır – yüngül, çətin – asan, getmək – 

dayanmaq. Qeyd edilən cəhət və xüsusiyyətlər əsasında əks mənalı 
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sözlərin altı qrupu fərqləndirilir: 1.Keyfiyyət bildirən müxtəlif köklü, 

eyni ölçülü antonimlər. 2. Keyfiyyət bildirən, eyni köklü, eyni ölçülü 

antonimlər. 3. İstiqamət bildirən  müxtəlif köklü, eyni ölçülü 

antonimlər. 4. İstiqamət bildirən  eyni köklü, eyni ölçülü antonimlər. 5. 

İstiqamət bildirən eyni köklü, müxtəlif ölçülü antonimlər. 6. İstiqamət 

bildirən  müxtəlif köklü, müxtəlif ölçülü antonimlər. Bu tiplərdən 

birincisi daha geniş əhatə dairəsinə malikdir. İkinci tip antonimlərdə 

eyni kökdən olmaq onların birinin digərini inkar etməsini ön plana 

çəkir. Burada simmetriklik müəyyən xüsusiyyətin, keyfiyyətin əlamətin 

və s. rədd edilməsindədir.    

Antonimlərin təsnifi zamanı keyfiyyətin, əlamətin, halın hərəkətin 

intensivlik və ya baş vermə istiqaməti də bəzən ifadəsini tapır. 

Antonimlərin bu növü vektorial antonimlər kimi dəyərləndirilir. 

Məlumdur ki, vektor riyaziyyat və mexanikada istifadə olunan 

termindir. Vektor həm istiqaməti, həm də qiyməti olan məfhumdur. 

Dilçilikdə istifadə olunan vektorial antonimlik yalnız istiqamət 

oxşarlığına görə belə adlandırılmışdır. Məsələn, aşağı – yuxarı, irəli – 

geri, ön – arxa, getmək – gəlmək kimi antonim cütləri vektorial 

antonimlər adlandırılır.  

Antonimlərin əsas üç növü fərqləndirilir: 1) dərəcələnən və 

əlaqələnən antonimlər. Məsələn, ağ – qara, yaxın – uzaq, xeyirxah – 

qəddar və s. Bu cür antonimlikdə mənada elə ümumi sem vardır ki, bu 

sem sözlərin bir-birinə qarşı qoyulmasına imkan verir. Ağ və qara bir-

birinə əks olan rənglərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, rənglərin bu şəkildə 

bir-birinə qarşı qoyulmasının səbəbi onların işığa münasibətindən irəli 

gəlir; 2) konversiv ziddiyyəti tamamlayan antonimlər. Məsələn, subay – 

evli, təcavüzkar – sülhsevər və s.; 3) anlayışın dixotomik 

bölünməsindən yaranan antonimlər. Belə antonim sözlər bir qayda 

olaraq eyniköklü sifətlərdən yaranır. Məsələn, qanuni – qanunsuz, dadlı 

– dadsız və s.  

Antonimlərin başqa bir qrupu dilin yarusları ilə bağlı meydana 

çıxır: 1) leksik antonimlər, 2) qrammatik antonimlər. 

“İngilis və Azərbaycan dillərində antonimlərin müqayisəli 

təhlili” adlanan II fəsildə, ilk olaraq, ingilis və Azərbaycan dillərində 

əkslik tipinə görə antonimlərin məntiqi-semantik təhlili verilir.  
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Əkslik tipinə görə antonimlərin dörd tipi vardır: 1) vektor 

antonimlər; 2) dərəcələnən antonimlər; 3) komplementar antonimlər; 4) 

antonim konversivlər.  

Vektor antonimlər əkslik istiqamətlə bağlıdır. Ədəbiyyatda vektor 

antonimlərin izahında istiqamət çox zaman ümumi şəkildə götürülür.  

Vektor antonimlər fəaliyyətin, əlamətin, ictimai hadisənin əks 

istiqamətliyini ifadə edir. Məsələn, gəlmək – getmək, qalxmaq – düşmək 

və s. 

Antonimlik eyni mövcudiyyətin daxilində yer alır. Antonimlər 

həmin tamı keyfiyyətə, hərəkətə, hala, istiqamətə və s. görə 

diferensiallaşdıraraq eyni zamanda həm əksliklərin son həddini, həm də 

əlaqəsini göstərir.  

Sintaktik kontruksiyaların antonimliyi törəmədir və tərkibdəki 

leksik vahidlər hesabına əmələ gəlir. Antonimlərin bir qismində əkslik 

əlaməti dərəcələnmiş deyil, binar şəkildə özünü göstərir. bu zaman 

antonim cütdəki bir sözün mənasının inkarı ikinci sözün mənasına 

gətirir. Binar münasibətlə antonimlikdə aralıq vəziyyət yoxdur. Ona 

görə də binar qarşılaşdırmada ziddiyyət əkslikdə üst-üstə düşür.  

Antonimliyi əmələ gətirən əlamət müxtəlif səviyyələrdə özünü 

göstərir. Məsələn, tall – short misalında boy əlaməti müsbət və mənfi 

istiqamətdə qütbləşdirmişdir. Hot – cold misalında temperatur fərqi 

mənfi və müsbət istiqamətdə qütbləşmənin əsasında durur.  

M.I.Fomina göstərir ki, antonimlər leksik paradiqmanın 

qütblərində yerləşir. Bununla belə, onların arasında əlaməti müəyyən 

dərəcədə azalma və çoxalma ilə ifadə edən başqa sözlər də ola bilər. 

Həmin sözləri ardıcıllıqla düzsək, sol qütbdə yerləşən sözdən sağ qütbə 

doğru düzülən sözlərdə əlamətin azalması, nəhayət, digər əlamətə keçid 

və sağ qütbün sonuna doğru əlamətin güclənməsi müşahidə olunur. Belə 

düzülüş əlamətin güclənməsi ilə dərəcələnmə şəklindədir. Belə 

antonimlərə dərəcələnən və ya qradual antonimlər deyilir. 

Antonimlik hadisəsində hər cür qütbləşmə dərəcələnməyə əsas 

vermir. Dərəcələnən antonimlərdə qütblər bir-birindən maksimal 

uzaqlıqda yerləşir. Burada uzaqlıq yalnız məsafə anlamında deyildir. 

Uzaqlıq keyfiyyət, kəmiyyət və s. fərqini ifadə edə bilər.  

Keyfiyyət biristiqamətli intensivləşdikdə sintaktik səviyyədə 
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müqayisə zamanı predmetin neytral vəziyyətinə uyğun gələn qütbdə 

keyfiyyət maksimal intensivləşmə tərəfindəki keyfiyyət bildirən sözün 

antonimi ilə ifadə olunur (acı çay – şirin çay; acı qəhvə – şirin qəhvə). 

İkincisi, predmetə xas olan əks keyfiyyətlər bir-biri ilə antonim cüt 

yaradır (turş – şirin); (turş nar – şirin nar).  

Antonimlərin bir qismində eyni bir keyfiyyətin, xassənin, 

hərəkətin və s. müxtəlif dərəcəsini ifadə edən semantika özünü göstərir. 

Belə antonimlərdə məntiqi olaraq dərəcələnmə imkanı vardır: gənc – 

orta yaşlı – ahıl – qoca. Bir çox antonimlər dərəcələnmə əlamətinə 

malik deyillər. Məsələn, ana – ata, kişi – qadın və antonimlərdə aralıq 

mövqeyə heç bir söz girə bilmir. 

Dilçilikdə konversivləri antonimlərlə eyniləşdirən və 

antonimlərdən fərqləndirən tədqiqatçılar vardır. Dildə konversivlik 

məsələsinə ilk dəfə Ş.Balli toxunmuşdur. Ş.Balliyə görə, “konversivlik 

bir tamda birləşən iki əkslikdir”. O.Yesperson dildə əks məna bildirən 

feillərin olduğunu, cümlədə ifadə olunan eyni fikri iki subyektə 

münasibətdə verməyin mümkünlüyünü qeyd etmişdir. Konversivlik 

izahını sintaktik səviyyədə tapmış və yalnız bundan sonra leksik 

səviyyədə konversivlər müəyyənləşdirilmişdir.  

Konversivlərin təyin olunması və onların növlərinin 

müəyyənləşdirilməsində həllini gözləyən məqamlar diqqəti cəlb edir. 

Bəzi hallarda konversivlərin hansı prinsip üzrə seçilməsi aydınlaşmır. 

Məsələn, sələf – xələf, valideyn – uşaq, debitor – kreditor, sağ – sol və s. 

Müxtəlifsistemli dillərin materialları əsasında aparılan tədqiqat göstərir 

ki, antonimlərlə konversivlər arasında paralellik və oxşarlıq çox olsa da, 

onlar fərqli anlayışlardır. Təhlildən aydın olur ki, konversivlərin əsas 

ifadə vasitələri feillərdir. Antonimlərdə isə sifətlərin daha fəal olması və 

əksliyi daha aydın göstərməsi müşahidə olunur. Konversiv eyni şəraiti 

fərqli iştirakçıların mövqeyindən ifadə edən sözlərdir.  

Komplementar antonimlərin mahiyyəti iki əks mənanın müəyyən 

xassə, hal və münasibəti qarşılıqlı tamamlamasıdır. Məsələn, həyat – 

ölüm, sağlam – xəstə, doğru – yalan; war – peace, married – single, life 

– death, healthy – sick və s.  

Komplementar antonim cütünə daxil olan sözlər arasında binar 

münasibət mövcuddur. Bu cütdə araya başqa bir vahid girə bilmir. 
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Cütlərdən heç birinin intensivliyinin azalması və ya güclənməsi 

mümkün deyildir. Komplementar antonimlərin formal göstəricisi də 

bununla bağlıdır. Onların ifadəsində dərəcələnmə və aralıq vəziyyət 

yoxdur.  

Strukturuna görə antonimlər müxtəlifköklü və eyniköklü olur. 

Eyniköklü antonimlərə bəzən birköklü antonimlər də deyilir. 

Azərbaycan dilində müxtəlif köklü antonimlər çoxluq təşkil edir.  

Eyniköklü antonimlər kökə əksliyi ifadə edən vasitələrin 

artırılması ilə düzəlir. İngilis dilində bu antonimlər Azərbaycan dili ilə 

müqayisədə çoxdur. Bu da ingilis dilində mənaca əks sözlər yaradan ön 

şəkilçilərin çoxluğu ilə bağlıdır.  

Azərbaycan dilində eyniköklü antonimlərdə mənanın əksliyi əlavə 

olunan vasitə hesabına əmələ gəlir. Bu zaman leksik antonimlik 

sözdüzəltmə prosesinin nəticəsi kimi təzahür edir. Məsələn, dad-dadlı-

dadsız. 

Eynimorfemli vahidlərin birləşməsində antonimləşmə xüsusi rol 

oynayır. Bu proses semantik qarşılaşdırma əsasında reallaşır. Semantik 

planda bir-birinə qarşı qoyulan, formal planda müqayisə edilən antonim 

eynimorfemli sözlər bir-birinin əksi olur. 

Onu da qeyd edək ki, “eynimorfemli” və “eyniköklü” terminlər 

mətndə substitut kimi çıxış etsələr də, eyni anlayışı ifadə etmirlər. Ona 

görə də hər iki termindən istifadə etmək lazım gəlir.  

Antonimlər dildə cüt əlaqə qarşılaşdırma ilə səciyyələnir. Lakin 

bu o demək deyildir ki, eyni sözün yalnız və yalnız bir antoniminin 

olması mümkündür. Antonim münasibət qarşılaşdırmanı açıq, çoxüzvlü 

sıra şəklində verməyə də imkan verir. Müxtəlifsistemli dillərdə bu 

hadisə geniş müşahidə olunur.  

Antonim cütə daxil olan sözlərdən hər birinin özünün 

antonimlikdə kəsişməyən sinonimləri ola bilər. Belə olan halda 

müəyyən bir sistem yaranır. Sistemdə şaquli xətdə sinonimlər, üfüqi 

xətdə antonimlər yerləşir. 

Antonimlər yalnız təkmənalı sözlər deyil, çoxmənalı sözlər 

hesabına da düzəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dildə praqmatik 

sözlər vardır. Belə sözlər istifadə olunarkən müntəzəm olaraq 

qarşılaşdırılır.  
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Dil və nitq nöqteyi-nəzərindən antonimlər aşağıdakı qruplara 

bölünür. Eyniölçülü fəaliyyətə görə antonimlər iki cürdür: fəaliyyət və 

əks fəaliyyəti ifadə edən antonimlər. Məsələn, durmaq – uzanmaq, 

varlanmaq – kasıblamaq. 

Strukturuna görə antonimlər müxtəlifköklü və eyniköklü olur. 

Eyniköklü antonimlərə bəzən birköklü antonimlər də deyilir. 

Azərbaycan dilində müxtəlif köklü antonimlər çoxluq təşkil edir.  

İstər eyniköklü, istərsə də müxtəlif köklü antonim paradiqmalar 

dildə sözlərin ifadəsini tapır. Belə sözlər, əsas nitq hissələrinə  – isim, 

sifət, feil, zərf və saylara aid olurlar.  

Antonimlərin semantik tiplərinə aşağıdakıları aid etmək olar: a) 

keyfiyyət antonimləri (gənc – qoca); b) qarşılıqlı tamamlayıcı 

(komplementar) (həyat – ölüm); c) vektor antonimlər: yuxarı – aşağı, 

irəli – geri. Antonimlər struktur tipləri: a) eyniköklü; b) müxtəlif köklü; 

c) leksemdaxili. 

Nitq (okkazional) antonimləri müəyyən kontekstlərdə meydana 

çıxan antonimlərdir. Bu tip antonimlərin mövcudluğunu yoxlamaq üçün 

onları dil antonimləri cütünə gətirmək lazımdır. Belə antonimlərə atalar 

sözlərində daha çox rast gəlinir. 

Antonimlərin daha bir qrupunu da ayırma mümkündür. Burada 

sözdaxili əkslik müşahidə olunur. Əkslik formal olaraq kontekstin 

leksik və sintaktik vasitələri ilə ifadəsini tapır. Belə daxili antonimlik 

enantiosemiya adlanır. Enantiosemiya antonimliyi qeyri-məhsuldar 

formalarından biridir. Bu eyni sözün əks mənalarının 

qarşılaşdırılmasıdır. Enantiosemiyanın formal ifadəsi sözlərin leksik və 

sintaktik birləşməsində, əks mənalar bildirməsində özünü göstərir. 

Filankəs yaman (yaxşı) adamdır! Filankəs yaman (pis) adamdır.  

Kiməsə borc vermək – kimdənsə borc almaq və s.  

“İngilis və Azərbaycan dillərində antonimlərin funksionallığı” 

adlanan III fəsildə antonimlik enantiosemiya adlanır. Termin yunan 

dilindən olan enantios-əks+sema-işarə sözlərindən əmələ gəlmişdir. 

Enantisemiya eyni sözün mənalarının bir-birini inkar edən semantikaya 

qədər inkişaf etməsi nəticəsində yaranır. 

Enantiosemiya antonimliyi qeyri-məhsuldar formalarından biridir. 

Bu eyni sözün əks mənalarının qarşılaşdırılmasıdır. Enantiosemiyanın 
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formal ifadəsi sözlərin leksik və sintaktik birləşməsində, əks mənalar 

bildirməsində özünü göstərir. Filankəs yaman (yaxşı) adamdır! Filankəs 

yaman (pis) adamdır.  Kiməsə borc vermək-kimdənsə borc almaq. 

2.4. Antonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri 

Strukturuna görə antonimlər müxtəlifköklü və eyniköklü olur. 

Eyniköklü antonimlərə bəzən birköklü antonimlər də deyilir. 

Azərbaycan dilində müxtəlif köklü antonimlər çoxluq təşkil edir. 

Məsələn, irəli – geri, aşağı – yuxarı və s. Belə antonimlər mətnlərdə də 

geniş istifadə olunur. 

“İşıqda kölgə vardır, kölgədə işıq”, 

Dağ düzdən ucadır, sevinc kədərdən. 

Ay günün nuruyla tapar yaraşıq, 

Şəfəqlə ayrılar axşam səhərdən. 

İki sevən qəlbin yaxınlığından 

Sevinc sıxlığından, işıqlığından 

Qəm macal tapmasın yada düşməyə, – 

Qoymayın dünyanı adiləşməyə”
3
 

Eyniköklü antonimlər kökə əksliyi ifadə edən vasitələrin 

artırılması ilə düzəlir. Belə antonimlər rus dilində geniş yayılmışdır. 

Məsələn, vxoditğ – vıxoditğ, monopolğnıy – antimonopolğnıy. İngilis və 

Azərbaycan dilində də belə antonimlər işlənir. İngilis dilində bu 

antonimlər Azərbaycan dili ilə müqayisədə çoxdur. Bu da ingilis dilində 

mənaca əks sözlər yaradan ön şəkilçilərin çoxluğu ilə bağlıdır.  

Azərbaycan dilində eyniköklü antonimlərdə mənanın əksliyi əlavə 

olunan vasitə hesabına əmələ gəlir. Bu zaman leksik antonimlik 

sözdüzəltmə prosesinin nəticəsi kimi təzahür edir. Məsələn, dad – dadlı 

– dadsız. 

İstər eyniköklü, istərsə də müxtəlif köklü antonim paradiqmalar 

dildə sözlərin ifadəsini tapır. Belə sözlər, əsas nitq hissələrinə – isim, 

sifət, feil, zərf və saylara aid olurlar. Aydın olur ki, antonim sözlər 

yalnız sifət deyil, başqa nitq hissələri də ola bilər. Məsələn, isim: 

wisdom – foolishness, feil: single – separate, zərf: quickly – slowly, 

önlüklər: up – down və s. 

                                                 
3
 İsmayıl, M. Qoymayın dünyanı adiləşməyə / M.İsmayıl. – Bakı: Gənclik, – 1996 
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Eyniköklü antonimlər sözlərin müxtəlif leksik-qrammatik 

laylarında müşahidə edilir. Azərbaycan dilində sifət olan eyniköklü 

antonim cütlər çoxluq təşkil edir. Rus dilində bu özünü feillərdə çox 

göstərir. Çünki rus dilində feil düzəldən söz önləri çoxdur. 

L.N.Novikov göstərir ki, eyniköklü feili antonimlər ən çox 

budaqlanmış sistem əmələ gətirir. Feillərin antonim önlükləri arsenalı 

daha böyükdür
4
. 

Y.N.Millerin qurduğu antonimyaratma modellərindən biri 

prefiks+kök modelidir. Aydındır ki, Azərbaycan dilində söz önlükləri 

olmadığından bu model əsasında antonim cütləri də Azərbaycan dilində 

yoxdur
5
. Qeyd edilən model daha çox rus və ingilis dilləri üçün 

səciyyəvidir. Ascend – descend antonim cütü də Y.N.Millerin ayırdığı 

model üzrə formalaşmışdır. 

Bədii mətndə morfem təkrarları xüsusi yer tutur. Morfem təkrarlar 

eyniköklü sözlər əsasında yaranır. Bir-biri ilə formaca qismən eyni olan 

bu sözlər, digər tərəfdən fərqlə səciyyələnirlər. “Cisimlərin oxşarlığı və 

ya fərqliliyi, bərabərliyi və bərabərsizliyi münasibət” adlandırılır. Ona 

görə cisimlər bir-biri ilə münasibətdə və ya qarşılıqlı münasibətdə olur. 

Bu əlaqə yalnız morfem tərkibinin uyğunluğuna aid edilmir. 

Təkmorfemli sözlər mətn çərçivəsində müəyyən vəhdət yaradır. Belə 

vəhdət və əlaqələnməni morfemlərin ümumiliyi əsasında birğləşən 

sözlərə aid edilə bilər. Eynimorfemli sözlər dilin vahidləridir və onlar 

bir-biri ilə müəyyən əlaqə və münasibətdə olurlar. Eynimorfemli 

zəncirin konstituentlərinin semantik uyğunluğu xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Çünki morfem əlaqələrlə semantika birləşir. Bu isə eynimorfemli 

sözlərin bir-birinə daha çox bağlanmasına səbəb olur. Mətndə dil 

sistemində öz yeri olan birləşmə, əlaqələnmə potensialının morfem və 

semantik səviyyədə reallaşması baş verir. 

Eynimorfemli vahidlərin birləşməsində antonimləşmə xüsusi rol 

oynayır. Bu proses semantik qarşılaşdırma əsasında reallaşır. Semantik 

planda bir-birinə qarşı qoyulan, formal planda müqayisə edilən antonim 

                                                 
4
 Новиков, Л.А. Антонимия в русском языке / Л.А.Новиков. – Москва: Изд-во 

МГУ, – 1973. – c. 29-32   
5
 Миллер, E.H. Выразительные возможности антонимов  // Русская речь, – 

1987. № 1, –  c. 49- 52.  
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eynimorfemli sözlər bir-birinin əksi olur. 

Onu da qeyd edək ki, “eynimorfemli” və “eyniköklü” terminlər 

mətndə substitut kimi çıxış etsələr də, eyni anlayışı ifadə etmirlər. Ona 

görə də hər iki termindən istifadə etmək lazım gəlir. Məsələn, liked – 

disliked, civilization – uncivilired. Nümunələrdə həm kök, həm də 

qrammatik vasitələrin eyniliyi müşahidə edilir. 

Eyniköklü antonim cütlərdə həm kök, həm də affiksal dəyişmələr 

olur. Antonim münasibətdə müstəqil, eləcə də qrammatik əlaqələnmiş 

kök cəlb olunur. 

MİSALLAR 

Birinci nümunənin Azərbaycan dilinə tərcüməsini aşağıdakı kimi 

vermək olar:  “Geriyə rəsmlərdən, film aktyor və aktrisalarından söhbət 

etdilər”. 

Azərbaycan dilində liked və disliked sözləri də eyni kök əsasında 

formalaşır (xoşlamaq). Azərbaycan dilində antonim cütün ikinci 

vahidində həm inkar, həm də feili sifət şəkilçisi vardır. Ingilis dilində 

inkar  mənası sözönü “dis”- ilə formalaşır. 

Mətndə antonim cütlərin istifadə olunması təsdiqlə inkarın 

qırılmaz əlaqəsini göstərir. Bu vasitələrdən biri digərini özünə cəzb edir. 

Əkslik bir mahiyyətin son həddə qədər fərqləndirilməsində özünü 

göstərir. Cümlədə ziddiyyətin qavranması üçün diqqət “dis”- üzərində 

deyil, liked-disliked cütü üzərində cəmləşir. 

Antonimlər dildə cüt əlaqə qarşılaşdırma ilə səciyyələnir. Lakin 

bu o demək deyildir ki, eyni sözün yalnız və yalnız bir antoniminin 

olması mümkündür. Antonim münasibət qarşılaşdırmanı açıq, çoxüzvlü 

sıra şəklində verməyə də imkan verir. Müxtəlifsistemli dillərdə bu 

hadisə geniş müşahidə olunur. Məsələn, rus dilində: konkretnıy – 

abstraktnıy, atvleçennım; veselıy – qrustnıy, peçalğnıy, unılıy; 

Azərbaycan dilində: şən – kədərli, qəmli, üzgün 

Antonim cütə daxil olan sözlərdən hər birinin özünün 

antonimlikdə kəsişməyən sinonimləri ola bilər. Belə olan halda 

müəyyən bir sistem yaranır. Sistemdə şaquli xətdə sinonimlər, üfüqi 

xətdə antonimlər yerləşir. Məsələn, bemelancholy – beglad; besad – 

makemerry; felllonely  – exult. 

Antonim münasibətlərin belə əlaqəsi leksikada sözlərin sistem 
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bağlılığını göstərir. 

Antonimlərin semantik tiplərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

-keyfiyyət antonimləri (gənc – qoca) 

-qarşılıqlı tamamlayıcı (komplementar) həyat – ölüm 

-vektor antonimlər: yuxarı – aşağı, irəli – geri 

Antonimlər struktur tipləri: 

-eyniköklü 

-müxtəlif köklü 

-leksemdaxili 

Uzual mənsubluğa görə də antonim tiplərini ayırmaq 

mümkündür. Məsələn, uzual və kontekstual antonimlər. 

İngilis dilində, eləcə də Azərbaycan dilində tərkibində antonim 

sözlərin iştirak etdiyi atalar sözləri, zərbi-məsəllər, qanadlı sözlər 

çoxdur. 

Youngsaintsmake old sinners. 

Tooseviftarrlves as tardy as to slow. 

Cack would be a gentlemenifhe could speak French. 

Sinonim-antonim paradiqmasında müşahidə olunan sinonim və 

antonimlər arasındakı sinxron əlaqə belə semantik kateqoriyaların dil 

əlamətlərindən biri olub sem strukturlarının xüsusiyyətlərini üzə 

çıxarmağa əsas verir. Tədqiqat göstərir ki, müəyyən anlayış sahəsi 

yaradan kateqorial-leksik semlər əsasında antonim cütlərin bir 

paradiqmada birləşməsi mümkünləşir. Sinonim və antonimlər 

arasındakı fərq bu sahənin müxtəlif üsullarla bölünməsindədir. Başqa 

sözlə desək, ayrıca cəhət sözlərin sem tərkibinin xarakterindən doğur. 

Epidiqmatik çoxmənalı sözlərin müqayisəsi göstərir ki, semantik 

tam antonim əlaqəsi az rast gəlinəndir və semantik əkslik münasibəti 

ayrı-ayrı leksik-semantik variantlar arasında yaranır. 

Antonimlərin mövcudluğu gerçəkliyi ziddiyyətli qavramağa 

imkan yaradır. Bu cəhət antonim cütdən olan bir sözün deyilişi zamanı 

onun əksi olanın təsəvvür edilməsi ilə bağlıdır. 

Sifətlərin şiddətləndirmə dərəcəsi və ya ən yüksək intensivlik 

dərəcəsini bildirən sözlər qeyri-dəqiq antonimlər sayılır. Məsələn, kiçik 

– böyük, kiçik – nəhəng. Verilmiş iki cütdə nəhəng qeyri-dəqiq 

antonimdir. 
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Müxtəlif semantik tipli sözlərin sinonim olduğu halda, antonimlik 

bütün sözlərə şamil oluna bilmir. Məsələn, ev, qapı, kəsmək, sarı, yaşıl 

və s. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən  tipli sözlər arasında elələri 

vardır ki, onların antonimləri vardır. Məsələn, rənglər arasında ağ – 

qara, qırmızı – qara antonim cütlərdir. Onların antonimlik kəsb 

etməsinin müəyyən səbəbləri vardır. 

Antonimlər eyni nitq hissəsinə aid olur. Sintaktik səviyyədə 

antonimlər müxtəlif cümlə üzvləri ola bilər. 

Nitq prosesində həm dil sisteminə mənsub uzual antonimlər, həm 

də verilmiş nitq şəraitində yaranan okkazional antonim cütləri istifadə 

olunur. Uzual antonimlər dilin leksik sistemində müəyyən lay təşkil 

edir. 

Antonimlər yalnız təkmənalı sözlər deyil, çoxmənalı sözlər 

hesabına da düzəlir. Məsələn, dull sifətin kompleks mənalar leksik-

semantik variantında stupid sözünün antonimi bright sözüdür. 

Monotonous, tedrous sözləri interesting sözü ilə qarşı-qarşıya qoyulur. 

Blunt – sharp, dismal – happy, dismal – checriess – sheerful. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dildə praqmatik sözlər vardır. 

Belə sözlər istifadə olunarkən müntəzəm olaraq qarşılaşdırılır. Məsələn, 

ruh – bədən, ağıl – qəlb, yer – göy və s. 

“Əgər yer də, göy də bunu deyirsə, 

Təkcə mən demirəm, mənə nə var ki” (Davud Nəsib) 

Dil və nitq nöqteyi-nəzərindən antonimlər aşağıdakı qruplara 

bölünür: 

Eyniölçülü fəaliyyətə görə antonimlər iki cürdür: fəaliyyət və əks 

fəaliyyəti ifadə edən antonimlər. Məsələn, durmaq – uzanmaq, 

varlanmaq – kasıblamaq. 

Fəaliyyətin varlığının və yoxluğunun fərqli ölçülüyünü 

(nesorazmernostğ) ifadə edən antonimlər. Məsələn, yandırmaq – 

söndürmək. 

Dil (uzual) antonimləri dil sistemində mövcud olan antonimlərdir: 

varlı – kasıb və s. 

Nitq (okkazional) antonimlər müəyyən kontekstlərdə meydana 

çıxan antonimlərdir. Bu tip antonimlərin mövcudluğunu yoxlamaq üçün 

onları dil antonimləri cütünə gətirmək lazımdır. Belə antonimlərə atalar 
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sözlərində daha çox rast gəlinir. 

Antonimlərin daha bir qrupunu da ayırma mümkündür. Burada 

sözdaxili əkslik müşahidə olunur. Əkslik formal olaraq kontekstin 

leksik və sintaktik vasitələri ilə ifadəsini tapır. Belə daxili antonimlik 

enantiosemiya adlanır. Termin yunan dilindən olan enantios-əks+sema-

işarə sözlərindən əmələ gəlmişdir. Enantisemiya eyni sözün mənalarının 

bir-birini inkar edən semantikaya qədər inkişaf etməsi nəticəsində 

yaranır. 

Enantiosemiya antonimliyi qeyri-məhsuldar formalarından biridir. 

Bu eyni sözün əks mənalarının qarşılaşdırılmasıdır. Enantiosemiyanın 

formal ifadəsi sözlərin leksik və sintaktik birləşməsində, əks mənalar 

bildirməsində özünü göstərir. Filankəs yaman (yaxşı) adamdır! Filankəs 

yaman (pis) adamdır.  Kiməsə borc vermək-kimdənsə borc almaq. 

“İngilis və Azərbaycan dillərində antonimlərin mətn 

funksionallığı” adlanan III fəsildə antonimlərin üslubi xüsusiyyətləri 

öyrənilir, kontekstdə antonimik mənanın yaranmasının koqnitiv və 

praqmatik aspektləri araşdırılır.   

Antonimlərin əsas üslubi funksiyaları əksliyi ifadə etmək, təbiət 

və sosial hadisələri, insan xarakterini təzadlı təsvir etmək vasitəsi 

olmaqdır. Əksliklər, qarşılaşdırma mətnlərdə və eləcə də xüsusi 

sintaktik konstruksiyalarda  –  frazeologizmlərdə, zərbi-məsəllərdə və 

atalar sözlərində geniş istifadə olunur. Xalq deyimlərinin məna tutumu, 

obrazlılığı, lakonikliyi çox zaman antonimlərə ifadəsini tapır. 

Antonimlərin üslubi funksiyaları müxtəlif və rəngarəngdir. Bir sıra 

hallarda antonimlər mətni təşkil edir, başqa hallarda əsər 

qəhrəmanlarının xarakterindəki təzadlı məqamları açır, dəqiqləşdirici rol 

oynayır. Məsələn, içəri – çöl, sağ – sol, əvvəl – sonra kimi antonimlər 

mətndə zaman və məkan münasibətlərini aydınlaşdırır. Zaman səciyyəli 

antonimlər hadisələrin ardıcıllığını təsvir etməkdə, zamanın müəyyən 

parametrlər üzrə qapanmasında, tamamlanmasında  mühüm rol oynayır.  

 

Getdim, 

      o dünyaya dəydim, qayıtdım, 

Getdim 

      qapısını döydüm, qayıtdım, 
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Gülə-gülə çıxdım dostlar üzünə, 

Dostları 

çevirdim astar üzünə, 

Nə yaxşı ki, düşmən çıxan olmadı…(Ramiz Rövşən, 17) 

Antonimlərin üslub funksiyaları öyrənərkən çox zaman eyni bir 

qrammatik və ya üslubi kateqoriyaya daxil olan sözlər qarşılaşdırılır.  

Antonimlərin başqa bir xüsusiyyəti onlardan birinin istifadə 

olunmasının digərinin assosiativ canlanması ilə bağlıdır. Antonimlərin 

üslubi xüsusiyyətləri dilin estetik funksiyalarını yerinə yetirən müxtəlif 

nitq fiqurlarında reallaşır. Bədii dildə geniş yayılmış üslubi fiqurlardan 

biri antitezadır. Antiteza antonimlərin işlənməsinə əsaslanır. Antiteza 

mahiyyətcə təzad təşkil edən söz obrazlarının qarşılaşdırılması üsuldur. 

Bu üslub fiqurundan istifadə zamanı adlandırılan qarşılıqlı əks anlayışlar 

bir kontekstdə qarşılaşdırır. 

Təzad semantik kateqoriyadır. Təzadlı fiqurlarda qarşılaşdıran 

zidd sözlərdən biri fon rolunu oynayır və bu fonda işlənən digər sözün 

mənası daha aydın, daha qabarıq dərk edilir. 

Təzad bədii mətnin strukturunun təşkil və inkişaf etdirilməsinin 

kompozisiya-nitq üsuludur. Antiteza təzad fiqurudur. Antitezaya cəlb 

edilən bütün sözlər bir-birinə qarşı qoyulur. Antitezanın gücləndirilmə, 

intensivləşdirilmə üsulları vardır. Antitezanın leksik ifadə vasitələri 

antonimlərdir. Antitezalar aforizm və deyimlərdə, xalq yaradıcılığında 

geniş istifadə olunur. 

Scoretwicebefore you cut once.  

Desperatediseasescallfordesperateremedies.  

Keepyourmouthshut and yourearsopen. 

Antonimlər bədii mətndə canlı ifadə vasitələri kimi işlənir.  

Antimetabola antonimliklə xiazmın birləşdirilməsindən alınan 

üslubi fiqurdur. Antitezanın gücləndirilməsinin əsas iki üsulu vardır: 

1)müxtəlif tipli təkrarlar; 2)sintaktik paralelizm. 

Antonimlərin iştirakı ilə formalaşan sintaktik paralelizm 

antitezanı gücləndirir, onu intensivləşdirir. Antitezanın iki kəmiyyət tipi 

vardır: 1)sadə; 2)mürəkkəb antiteza. 

İki və daha artıq antonim cütünün işlədilməsi ilə əmələ gələn 

antiteza mürəkkəb antitezadır. Mürəkkəb antiteza ədəbiyyatda alloyzis 
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və ya alloyza adlanır. Antiteza sintaktik paralelizmə birləşdikdə onun 

mukabala adlandırılan növü əmələ gəlir. 

Antiteza daxili strukturuna görə də növlərə bölünür. Bu zaman 

antitezanın semantik-morfoloji təhlili əsas götürülür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, antonimlər əsasında yaranan amfiteza və 

akroteza üslubi fiqurları da vardır. Bu üslubi fiqurlara münasibətdə 

fərqli fikirlər irəli sürülür. Məsələn, T.Xazaqerov onları antitezanın 

növləri, L.Vvedenskaya isə müsqətil üslubi fiqur hesab edir. 

Amfiteza tamı onun qütblərinə istinadla təsvir etmək istifadə 

olunan üslubi fiqurdur. Belə üslubi fiqurun yaranmasında tamamlama 

prinsipi əsasdır. Elə antonim cütlər vardır ki, onlar müəyyən semantika 

üzrə bir-birinin tamamlayır. Antonim cütdəki iki söz bir yerdən tam 

təşkil edir. Amfitezanın komponenitləri tamın mövcudluğunu 

səciyyələndirən vahidlər kimi çıxış edir. 

Antifrazis antonimlərin istehzalı çalar məqsədi yaratmaq üçün 

istifadə edildiyi üslubi fiqurdur. 

Antonimlərin üslubi funksiyalarının rəngarəng və müxtəlif olması 

aydınlaşır. Antonimlər əksliyi ifadə edir, hadisələrin zidd mahiyyətini və 

danışıqda işlənməsi ifadəliliyi, obrazlılığı, emosionallığı gücləndirir. 

Antonimlərin qarşılaşdırılması əsərin qəhrəmanlarının xarakterini açır, 

mətni təşkil edir, hadisələr ardıcıllığını, məkan və zaman miqyasını 

göstərir. 

Dilin paremioloji fondunda müxtəlif tipli antonimlərin işləndiyi 

atalar sözləri və zərbi-məsəllər müəyyən çoxluq təşkil edir. Atalar 

sözlərinin antonim münasibətlər əsasında qurulması, müqayisələrə 

əsaslanması geniş yayılmış hallardan biridir. Müqayisə iki obyektin ya 

özünü, ya hal və hərəkətini qarşı-qarşıya qoyur. Bəzən qarşı-qarşıya 

qoyulan obyektlərin arasında birbaşa, müstəqim əlaqə olmur. 

“Söyleyendendinleyen arif gerek”, “Söz gümüşsesüküt altındır”, 

“Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti”, “Yigidi ar, 

deveyizelberyıkar”, “Yol yürümekle, borc ödemekle” və s. Bu 

nümunələrdə məzmun müxtəlif tipli qarşılaşdırılmalarla ortaya qoyulur. 

“Söyleyendendinleyen arif gerek” atalar sözündə “söyləyən” və 

“dinləyən” qarşılaşdırılması vardır. Feil əsaslı bü sözlər nitq prosesində 

iki əks fəaliyyəti yerinə yetirəni bildirir. Antonim münasibət bu iki söz 
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arasındadır. Atalar sözü iki oppozitdən biri üçün vacib olan xüsusiyyəti 

bildirir. 

Eyni quruluşlu frazeoloji antonimlərdə frazeoloji vahidin 

tərkibindəki komponentlərinin qarşılaşdırılmasına istinad olunur. Belə 

frazeologizmlərdə tərkib qismən üst-üstə düşür, sintaktik model eyniliyi 

ilə seçilir. Məsələn, in hotblood – in coldblood; in a goodhour – in an 

illhour; in a happyhour –  in an evilhour və s. 

Fərqli quruluşlu frazeoloji antonimlərin üst-üstə düşən 

komponentləri olmur. Onlar fərqli sintaktik model əsasında düzəlir. 

Məsələn, beyondpraise-in a tin-potway; to onesteath- 

whensmbsbackisturned və s. Bu cəhət daha bir məsələni ortaya atır. 

Leksik vahidlə frazeoloji vahidin antonim cüt təşkil etməsi, 

ümumiyyətlə, müzakirə obyekti ola bilərmi? Şübhəsiz ki, qeyd edilən 

məsələ daha geniş tədqiqat tələb edir. 

Təzadı ifadə etmək antonimlərin yeganə üslubi funksiyası 

deyildir. Antonimlərin köməyi ilə hadisənin tamlığı, genişliyi, dərinliyi 

ifadəsini tapır, zaman-məkan sərhədləri genişləndirilir. Antonimlər bir-

birinə əks hadisələrin əvəzlənməsini göstərmək üçün işlədilərək xüsusi 

üslubi effekt yaradır. Antonimlər çox zaman kalambur (mübaliğə) 

tərkibində qarşılaşdırılır. 

Antonim münasibətin əsasında duran əlamət keyfiyyət, kəmiyyət, 

zaman, məkan, eyni kateqoriyaya mənsubluq münasibətlərindən irəli 

gəlir. Azərbaycan dilində antonim sözlərin bir-biri ilə birləşməsi xüsusi 

üslubi effekt yaradır. Azərbaycan dilində əks mənalı sözlərdən əmələ 

gəlmiş qoşa sözlər kifayət qədər çoxdur, bu sözlər mətndə kontekstual 

antonimlik yaradır. Kontekstual antonimlər bəzən birbaşa antonim 

cütünə aid olan söz əsasında deyil, həmin hadisənin başqa halını bildirən 

sözlə də əmələ gəlir. 

Antonim sözlər müxtəlif tipli kontekstlərdə əksliyi, antonimliyi 

reallaşdırır. Müxtəlifsistemli dillərdə, o cümlədən Azərbaycan və ingilis 

dillərində ilkin təhlil əsasında 5 belə kontekst tipini təyin etmək olar.  

Birinci tip mənanın ümumiliyi ilə səciyyələnir. Bu zaman antonim 

sözlər kontekstdə həmcins üzvlər kimi işlənir. Antonimlər birləşdirici və 

ya ayırıcı bağlayıcıların köməyi ilə əlaqələnir. 

İkinci kontekst birbaşa qarşıqoyma əsasında formalaşır. İstifadə 



27 

 

olunan antonimlər həmcins üzvlər olur və qarşılaşdırma vasitələri ilə 

əlaqələnir.  

Üçüncü tip kontekstlər alternativlik əsasında qurulur. Antonim 

sözlər kontekstdə həmcins olur və bağlayıcılar vasitəsi ilə əlaqələnirlər. 

Dördüncü tip kontekstlər təzad fonunun iştirakı ilə səciyyələnir. 

Qarşılaşdırılan sözlər cümlənin eyni üzvü kimi iki paralel 

konstruksiyada işlənir. 

Kontekstual antonimlər bədii mətndə müxtəlif mövqelərdə və 

müxtəlif məqamlarda işlənir. Bəzən bu sözlər leksik vahid kimi əks 

olmasalar da mətndə antonim mövqe tutur və bir-birinə əks kimi təqdim 

olunur.  

Tədqiqat işində aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir: 

1. Əksliyin eyni bir hadisənin, şeyin, mahiyyətin daxilindəki 

əkslik, müxtəlif hadisələrə, mahiyyətlərə aid olan əkslik növlərinin hər 

birinin dildə ifadə vasitələri vardır. 

2. Dilçilikdə sinonimlik və antonimlik fərqli səciyyəli məna 

münasibəti kimi üzə çıxır. Antonimlikdə iki söz iştirak edir və onlar bir-

birinə qarşı qoyulur. Bu sözlər antonim cütü yaradır.  

3. Antonimlik dilin leksik-semantik sisteminin kateqoriyası olub 

real gerçəkliklə bağlıdır. Təbiətdə bir-birinin əksi olan hadisə və 

predmetlər vardır. Bir-birinə qarşılıqlı əks olan anlayışların adları 

antonimləri yaradır. 

4. Əksliyin üç tipi vardır: antonimiya (antonimlik), tamamlama və 

konversivlik. Kontradiktor anlayışlar arasındakı əkslik onların qarşılıqlı 

şəkildə bir-birinin inkarı ilə baş verir. Onlar arasına aralıq mənalı söz 

girmir. Belə münasibətdə olan sözlərdən biri doğru, digəri isə yalandır. 

Kontradiktor münasibət antonimliyin məntiqi bazasını təşkil edir. 

Məntiq nöqteyi-nəzərindən həm kontrar, həm də kontradiktor əkslik 

antonimliyin məntiqi əsası, özəyidir. 

5. Antonimlərin məna strukturu yalnız mənanın əks diferensial 

komponentləri, semləri  ilə deyil, onların semantik ümumiliyinin 

göstəricisi olan inteqral semlərlə səciyyələnir. Leksik vahidlər antonim 

münasibətə özlərinin tam mənaları ilə daxil olmurlar. Onlar bir məna 

üzrə semantik münasibətə girirlər. Antonimlərin məna əksliyi onların 

bir-birini istisna etməsini deyil, bir-birini şərtləndirməsinə səbəb olur. 
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Ona görə də antonimlərin məna strukturunda həm ümumi (inteqral), 

həm antonim (diferensial) semlər vardır.  

6. Antonimlik və ya antonimiya hadisəsi obyektiv gerçəkliyə 

xasdır. Əksliklər obyektiv gerçəkliyin predmetləri, obyektləri, 

subyektləri ilə bağlıdır. Əkslik bir predmeti, bir predmetin müəyyən 

keyfiyyətini, əlamətini, halını fərqli istiqamətlərdən səciyyələndirir. 

Eyni zamanda, əkslik müxtəlif predmetlər arasında da üzə çıxa bilir. 

Əksliyin məntiqi, fəlsəfi və riyazi məntiqi müxtəlif tip və formaları 

vardır. Bütün bunlar ifadəsini dil vasitələrində tapdıqda əksliyin 

linqvistik statusu yaranır və bu, dilçilikdə antonimlik hadisəsi kimi 

öyrənilir.  

7. Antonimlərə aid tədqiqat işlərində irəli sürülən əsas 

müddəaların müqayisəli təhlili prosesində aşağıdakı məsələlər aşkara 

çıxır: 1) antonimlər fərqli şəkildə təyin olunur. Bir qisim mənbələrdə 

antonimə tərif verilir, digər qisim mənbələrdə definitiv, təyinedici 

izahdan, üçüncü qisim mənbələrdə isə ümumi şərhetmədən istifadə 

olunur; 2) antonimlərin fərqli və eyniköklü sözlər olması ilə bağlı fikir 

ayrılığı vardır; 3) antonim sözlərin semantik sahəsi dar, nisbi geniş və 

geniş götürülür; 4) antonimlik əlamətlərinin tam dairəsi 

müəyyənləşdirilmir.  

8. Antonimlərin təyini ilə bağlı fikirləri üç qrupa ayırmaq olar: 1) 

antonimlər əks mənalı sözlər kimi təyin olunur; 2) antonimlərə verilən 

ikinci qrup təriflərdə antonimlərin hüdudlarını müəyyənləşdirməyə, 

antonimlərin əsas əlamətlərinə görə onların eyniləşdirilməsi üsullarının 

sadalanmasına üstünlük verilir; 3) antonimlərin təyin olunmasına aid 

üçüncü qrup fikirlər antonimlərin təsvir yolu ilə izahını əhatə edir. Bu 

zaman antonimlərin müxtəlif xassələri, funksiyaları, yaranma və 

işlənmə üsulları sadalanır.  

9. Antonimlərin altı qrupu fərqləndirilir: 1) keyfiyyət bildirən 

müxtəlif köklü, eyni ölçülü antonimlər; 2) keyfiyyət bildirən, eyni 

köklü, eyni ölçülü antonimlər; 3) istiqamət bildirən  müxtəlif köklü, eyni 

ölçülü antonimlər; 4) istiqamət bildirən  eyni köklü, eyni ölçülü 

antonimlər; 5) istiqamət bildirən eyni köklü, müxtəlif ölçülü antonimlər; 

6) istiqamət bildirən  müxtəlif köklü, müxtəlif ölçülü antonimlər.  

10. Antonim sözlər müxtəlif tipli kontekstlərdə əksliyi reallaşdırır. 
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Müxtəlifsistemli dillərdə, o cümlədən Azərbaycan və ingilis dillərində 

təhlil əsasında 5 belə kontekst tipini təyin eləmək olar: 1) mənanın 

ümumiliyi ilə səciyyələnən kontekstlər. Bu zaman antonim sözlər 

kontekstdə həmcins üzvlər kimi işlənir, birləşdirici və ya ayırıcı 

bağlayıcıların köməyi ilə əlaqələnir; 2) birbaşa qarşıqoyma əsasında 

formalaşan kontekstlərdə istifadə olunan antonimlər həmcins üzvlər olur 

və qarşılaşdırma vasitələri ilə əlaqələnir;  3)  alternativlik əsasında 

qurulan kontekstdə həmcins üzv olur, bağlayıcılar vasitəsi ilə 

əlaqələnirlər; 4) kontekstlər təzad fonunun iştirakı ilə səciyyələnir, 

qarşılaşdırılan sözlər cümlənin eyni üzvü kimi iki paralel 

konstruksiyada işlənir; 5) dəqiq struktur quruluşla səciyyələnir. 

Qarşılaşdırılan sözlər cümlənin fərqli üzvləri kimi ya bir cümlə, ya da 

iki cümlə daxilində istifadə edilir. Onlar mənaya görə bir-birinə 

bağlanır.  

Tədqiqat işinin əsas məzmunu aşağıda çap olunmuş tezis və 
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