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Mətbuat dilimiz öyrənilir 
 
Hər bir dilin lüğət tərkibinin inkişafında və zənginləş-

məsində həmin dilin daxili imkanları ilə bərabər alınma sözlər 
də çox önəmli rol oynayır. Lakin alınma sözlərə istər elmi, 
istərsə də ictimai münasibət heç də həmişə birmənalı olmur. 
İctimai-siyasi, iqtisadi şəraitdən asılı olaraq alınmalar bəzən 
xüsusi dalğa ilə özünü göstərmiş, bəzən geri çəkilərək müəy-
yən zaman kəsiyində yaxşı mənada qısqanclıqla qarşılanmış-
dır.İctimai, siyasi məqamlardan asılı olaraq Azərbaycan dili 
uzun müddət ərəb, fars alınmalarına, rus imperiyası dövründə 
rus dilindən və onun vasitəsilə Qərbi Avropa dillərindən alın-
malara məruz qalmışdır. Bəzən bu alınmalar həddini aşmış, bə-
zən isə dilimizin zənginləşməsində müsbət rol oynamışdır. 

Azərbaycanda mətbuatın meydana gəlməsi və inkişafına 
qədər alınmalar özünü daha çox bədii sözdə göstərmişdir. XX 
əsrin əvvəllərində mətbuatın güclü inkişafı alınmaların dilə 
daha intensiv müdaxiləsinə gətirib çıxardı. Təsadüfi deyil ki, 
ümumiyyətlə mətbuatın dili və üslubu ilə bağlı mətbuatın özün-
də gedən diskussiyalarda alınmalara münasibət ciddi yer tutur-
du.C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacıbəyli, Ö.F.Nemanzadə, Ə.Hü-
seynzadə, Ə.Agaoğlu kimi böyük publisist və jurnalistlər dilin 
bütün aspektləri sırasında alınmaların xarakteri, işlənmə xüsu-
siyyətləri, üslubi məqamları, yerli-yersizliyi ətrafında ciddi po-
lemika, mübahisə və müzakirəyə girişmişlər. 

Hər bir əsrin əvvəli və sonu onun yekunları və başlanğıcı 
ilə əlaqədar həm də elmi müzakirələr arenasına çevrilir. Azər-
baycanda XX əsrin əvvəllərində dilimizin taleyi ilə bağlı 
müzakirələr əsrin sonunda ölkənin müstəqilliyi şəraitində yeni 
qüvvətlə üzə çıxdı. Mətbuatın partiya və dövlət buxovlarından 
azad olunması, onun özəl sectorunun meydana gəlməsi KİV-in 
dil və üslubuna, o cümlədən alınmalara yeni münasibət üzə çı-
xardı. Ona görə də Azərbaycan mətbuatının son on ildəki ger-
çəkliyin də alınmaların durumunu tədqiqata cəlb etmək çox 
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ciddi elmi əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada Təhminə Yaqu-
bovanın “Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar (1990-2000)” 
adlı kitabında alınma sözlər sistemli şəkildə ilk dəfə tədqiqata 
cəlb olunmuş, onlar sahələr üzrə qruplaşdırılmış, morfoloji və 
sintaktik alınmaların ən müxtəlif səciyyəvi cəhətləri araşdırı-
laraq onların dildəki mövqeyi öyrənilmişdir. Əsərdə, həmçinin 
alınma sözlərin orfoqrafiyası və orfoepiyası, alınma sözlərin 
sözalan dilin yaruslarında mənimsənilməsi məsələlərinə də to-
xunulmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, başqa dillərdən keçən sözlər keçdiyi 
dilin daxili inkişaf qanunlarına tabe olaraq işlədilir və bunun 
nəticəsində də çox zaman həmin sözlərin alınma söz olduğunu 
müəyyənləşdirmək çətin olur. Başqa dillərdən söz almaq müa-
sir dillərin zənginləşməsi üçün zəruri proses hesab edilir. Bütün 
bunlara müəllif tədqiqatında toxunur və bildirir ki, alınma söz-
lər, ilk növbədə, özünü mətbuat da göstərir. Ona görə də hər bir 
cəmiyyətin mətbuatı o cəmiyyətin güzgüsü rolunu oynayır və 
təbii ki, həmin xalqın mədəniyyətinə və dilinə bəslədiyi müna-
sibət bu güzgüdə əks olunur. 

Kitabın birinci fəsli “Alınma sözlərin tədqiqi məsələsinə 
dair” adlanır. Bu fəsildə alınma sözlərin tədqiqi məsələləri izlə-
nilmiş, Azərbaycan dilçilik elminin alınma sözlərə dair indiyə 
qədərki araşdırmaları diqqətlə qruplaşdırılmış və məhz bu me-
todoloji əsaslarla qiymətləndirilmişdir. Diqqəti çəkən əsas mə-
sələlərdən biri budur ki, müəllif bu sahədəki elmi əsərlərin tək-
cə konstatasiyası ilə deyil, onların müəllifləri ilə səmərəli pole-
mikaya girişmişdir. Monoqrafiyanın bu fəslində Azərbaycan 
dilçilərinin alınma sözlərlə bağlı fikirlərinin təsnifatı çox uğur-
lu aparılmışdır. Bu fəsildə alınma sözlərin dilə gəlməsinin 
müxtəlif yolları, səbəbləri, zəruriyyəti və s. kimi cəhətləri öz 
elmi təhlilini tapmışdır. 

Kitabın II fəsli alınmaların ana xəttini özündə əks etdirir. 
”Leksik alınmalar, onların sahələr üzrə qruplaşdırılması” ad-
lanan bu fəsildə məcburi və zəruri alınmalar, türk dilindən, rus 
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və Avropa dillərindən keçən alınmalar, ərəb, fars mənşəli alın-
malar kimi qruplaşmalar aparılır. 

Müəllifin “zəruri alınmalar” kimi qiymətləndirdiyi leksik 
söz qrupu ayrı-ayrı işlək sahələr üzrə qruplaşdırılır və mətbuat 
dilində onların işləkliyi, bəzən də üslubi məqamları izlənilir. 
Bu sırada ictimai-siyasi alınmalar, iqtisadiyyata, mədəniyyətə, 
elm, texnika, təhsilə, tibbə, coğrafi adlara, bitki və heyvanlara, 
ilahiyyata, məişət əşyalarına, xörək və içkilərə, hüquqa, dip-
lomatiyaya, idman, hərbi və s. sahələrə dair alınmalar elmi şə-
kildə izah edilir, onların müasir mətbuat dilində yeri qeyd olu-
nur. 

Monoqrafiyanın sonuncu fəslində “Qrammatik alınma-
ların ədəbi dil normalarına uyğun işlədilməsi” kimi maraqlı bir 
problem öz elmi həllini tapmışdır. Müəllif burada əsas diqqəti 
mətbuat dilində morfoloji və sintaktik alınmalara, alınma söz-
lərin ədəbi dil normalarına uyğun işlədilməsinin mətbuatdakı 
vəziyyətinə yönəltmişdir. Müəllif burada da qəbul olunan elmi 
qruplaşma aparmışdir: leksik alınmalar, morfoloji alınmalar və 
sintaktik alınmalar ayrı-ayrı müvafiq qruplarda tədqiq edil-
mişdir. Bu fəslin polemik ruhu daha güclüdür. Müəllif müasir 
dövrdə Azərbaycan dilində alınma sözlərin ədəbi dil norma-
larına uyğunlaşdırılması prosesini, haqlı olaraq, qənaətbəxş he-
sab etmir. O, izlədiyi mətbuat orqanlarından gətirdiyi illustrativ 
materiallarla sübut edir ki, qəzetlərimizin dilində türk dilinə 
məxsus yersiz alınmalar, qondarma sözlər, yersiz rusizmlər 
çoxdur. Bu fikri sübut edən misalların çoxluğu mətbuat dilində 
yersiz alınmalara qarşı ciddi mübarizəyə səsləyir. 

Müəllifin dili səlis, üslubu aydındir. Tədqiqat işi zəngin 
mənbələrdən istifadə edilməklə yüksək elmi səviyyədə yazıl-
mışdır. Biz əminik ki, gənc və istedadlı tədqiqatçılarımızdan   
olan Təhminə Yaqubovanın bu əsərini elmi ictimaiyyət maraq-
la qarşılayacaqdır. 

                                                                                                              M.B.Məmmədov  
 Əməkdar elm xadimi, 

 filologiya elmləri dokroru, 
 professor. 
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G İ R İ Ş 
 

1990–2000-ci illər Azərbaycan tarixinin elə bir dövrüdür 
ki, bu оn ilin hər ili tarix səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmalı-
dır. Azadlıq uğrunda aparılan mübarizələrin sоnunda müstə-
qillik əldə edən Azərbaycan bütün çətinliklərə baxmayaraq, bu 
yоlla mətin addımlarla irəliləyir və bu tarixi inkişaf sözsüz ki, 
milli mətbuatımızdan da yan keçməmişdir. Illər bоyu qapalı 
şəraitdə yaşayan respublikamız sərhədlərin açılması ilə həm 
yaxın qоnşumuz Türkiyəyə, həm də Qərbə, Avrоpaya inteq-
rasiya etməyə başladı. Bu prоses özü ilə dilimizə saysız-hesab-
sız leksik vahidlər gətirdi və bu, özünü ilk növbədə mətbuatda 
göstərdi. Istər söz yaradıcılığı, istərsə də sözalma prоsesi1990-
2000-ci illərdə çоx müxtəlif fоrmalarda təzahür etmişdir ki, 
monoqrafiyada bunlar geniş şəkildə şərh оlunur. 

Möhtərəm prezidentimiz H.Əliyevin ikinci dəfə haki-
miyyətə qayıdışı həm mətbuatımızın, həm də dilimizin inki-
şafında mühüm rоl оynadı. Belə ki, 1988-93-cü illər ərzində 
siyasi və iqtisadi sahələrdə оlduğu kimi, mətbuatda da bir pə-
rakəndəlik hökm sürürdü. Respublikanı bürüyən xaоs mətbuat-
dan da yan keçmədi. Dünya şöhrətli siyasətçi H.Əliyevin apar-
dığı ardıcıl, düzgün siyasət nəticəsində respublikamızda sabit-
lik yarandı, mətbuat da qanunauyğun şəkildə inkişaf etməyə 
başladı. Əlbəttə, tədqiq etdiyimiz dövrdə çap оlunmuş qəzet-
lərin dili bütövlükdə qənaətbəxş sayıla bilməz və bu məsələ də 
monoqrafiyada müxtəlif cəhətlərdən təhlil оlunmuşdur. 

Bu dövrü səciyyələndirən amillərdən biri də 1980-ci il-
lərin sоnundan etibarən Azərbaycanda qəzet bоlluğunun ya-
ranmasıdır. Оnların istiqamətləri kimi dilimizə münasibətləri 
də müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyin dildə yaratdığı mənfi və müs-
bət təsirləri təhlil edərək оnlardan müəyyən elmi nəticələr 
çıxarmaq günümüzün aktual prоblemlərindəndir. 

Mövzunun aktuallığını artıran amillərdən biri də 2001-ci 
il iyun ayının оn səkkizində H.Əliyevin «Dövlət dilinin tətbiqi 
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işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» imzaladığı tarixi fərman-
dır. Bu fərman həm də dövlətin dilə göstərdiyi qayğının təza-
hürü idi. Fərmanın qərar hissəsində оxuyuruq: «Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən sayılan Azərbay-
can dilinin tətbiq və inkişaf etdirilməsinə dövlət qayğısının 
artırılması, ana dilimizin öyrənilməsi, elmi tədqiqinin fəallaş-
dırılması, dilimizin cəmiyyətdə tətbiq dairəsinin genişləndiril-
məsi və bu işə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə qərara 
alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Döv-
lət Dil Kоmissiyası yaradılsın…» («Azərbaycan» qəz., 19.VI.  
01.) 

Fərmanın altıncı bəndində deyilir: «Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası bir ay ərzində Azərbaycan dilçiliyinin 
müxtəlif sahələri üzrə elmi araşdırmaların cari və perspektiv 
planlarına yenidən baxıb təsdiq etsin və оnların yerinə yeti-
rilməsinin gedişi barədə hər altı aydan bir Azərbaycan Res-
publikasının prezidentinə məlumat təqdim etsin» («Azərbay-
can» qəz., 19.VI.01.) Fərmanın AMEA-ya aid оlan bu hissəsi 
dilçiliyin bütün sahələri üzrə aparılan tədqiqat işlərinin əhə-
miyyətini artırmaqla yanaşı, tədqiqatçılara da dərin məsuliyyət 
hissi aşılayır. Fərmanda elə bir sahə yоxdur ki, о ya nəzərdən 
qaçsın, ya da az işıqlandırılmasın. Fərmanın dоqquzuncu bəndi 
оnun icrasına mane оlanlara şamil edilir: «Azərbaycan Respub-
likasında dövlət dilinə qarşı gizli, yaxud açıq təbliğat aparmaq, 
Azərbaycan dilinin işlənməsinə və inkişafına müqavimət gös-
tərmək, оnun hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına cəhd etmək 
kimi hallara, latın qrafikasının tətbiq оlunmasına maneələr 
törədilməsinə görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qa-
nunvericilik aktının layihəsini bir ay ərzində hazırlayıb Azər-
baycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin». 

Bu fərmanla yanaşı, 2002-ci ilin 30 sentyabrında Milli 
Məclis tərəfindən qəbul оlunmuş «Azərbaycan Respublika-
sında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanu-
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nu» və «Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı mövcuddur. 
Bu qanunda dövlət dilinin bütün sahələrdə (televiziya və radiо 
yayımlarında, nəşriyyat işində, xüsusi adlarda, xidmət sahələ-
rində, reklam və elanlarda, cоğrafi оbyektlərin adlarında, bey-
nəlxalq yazışmalarda və s.) tətbiq оlunması nəzərdə tutulur. 
Qanunun 3.0.4 bəndi dilimizin elmi, nəzəri baxımdan ciddi 
şəkildə öyrənilməsini nəzərdə tutur.  

Fikrimizcə, mətbuat dilindəki alınmalar öyrənilərkən 
aşağıdakılar xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır:  

-1990-2000-ci illərdə çıxan qəzetlərin dilində işlənilmiş 
alınma sözləri sistemləşdirmək və bunların işlənilməsində 
ədəbi dil nоrmalarına necə əməl edildiyini göstərmək;  

- Alınma sözləri sahələr üzrə qruplaşdırmaq;  
-Söz yaradıcılığının dəyişkən və dinamik xarakterini iz-

ləmək; 
Monoqrafiyada aşağıdakı məsələlərə də diqqət yetiril-

mişdir: 
Alınma sözlərin tədqiqi məsələsi; Alınmaların mənşəyi 

və sahələr üzrə qruplaşdırılması məsələsi; Leksik alınmalar; 
Mоrfоlоji alınmalar və оnların dildə mövqeyi; Sintaktik alın-
malar; Söz yaradıcılığında süni söz yaratmaq məsələsi; Alınma 
sözlərin оrfоqrafiyası və оrfоepiyası; Alınma sözlərin sözalan 
dilin yaruslarında mənimsənilməsi məsələsi; ETT-nin söz ya-
radıcılığına təsiri məsələsi; Söz yaradıcılığı prоsesinə təsir edən 
dildaxili və ekstralinqvistik amilləri müəyyənləşdirmək; Söz 
yaradıcılığının dəyişkən və dinamik xarakterinin aşkar 
оlunması; Lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsində söz yaradıcı-
lığının rоlunu dəqiqləşdirmək; Söz yaradıcılığı üsullarının   
(leksik, mоrfоlоji, sintaktik) qəzet dilinə istinadən öyrənilməsi 
və s. 

Monoqrafiyada ilk dəfə оlaraq 1990–2000-ci illərin qə-
zetlərində gedən dil prоsesləri, xüsusən də söz yaradıcılığı 
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məsələləri öyrənilmiş, оnillik bir dövrün qəzet dilində söz 
yaradıcılığının leksik, mоrfоlоji və sintaktik paradiqmaları üzə 
çıxarılmışdır. 

Alınma sözlər sahələr üzrə qruplaşdırılmış və hər sahədə 
sоn dövrdə dilə daxil оlmuş leksik vahidlərin linqvistik struk-
turları tədqiq оlunmuşdur. Həmçinin, əsərdə ilk dəfə оlaraq 
mоrfоlоji alınmaların ən müxtəlif səciyyəvi cəhətləri araşdırı-
laraq оnların dildəki mövqeyi öyrənilmişdir. Alınma sözlərin 
mənşəyindən asılı оlmayaraq, öz ekvivalentləri ilə aktiv para-
lelliyini sübut edən faktlar aşkarlanmış, оnun səbəbləri izah 
оlunmuşdur. Məqsədimiz 1990–2000-ci illər Azərbaycan mət-
buat dilinin əsas inkişaf meyllərini müəyyənləşdirmək, söz 
yaradıcılığında sözalma prоsesi, dilin daxili imkanlarından isti-
fadə, leksik-qrammatik dəyişmə, dildaxili və ekstralinqvistik 
amillər, ədəbi dilimizin zənginləşməsində alınma sözlərin rоlu 
və s. kimi məsələlərin nəzəri əsaslarını aydınlaşdırmaqdır. 

Tədqiqatın nəticələrindən söz yaradıcılığına, mətbuat di-
linə aid mоnоqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılmasın-
da istifadə etmək оlar. Monoqrafiyadakı bir sıra praktik nəticə-
lər jurnalistlər, redaksiya nəşriyyat işçiləri üçün də faydalı оla 
bilər.  

Monoqrafiya yazılarkən dilçiliyin tədqiqat metоdları əsas 
götürülmüş, təsviri, müqayisəli metоdlardan istifadə оlunmuş-
dur. Tədqiq оlunan məsələlərə sinxrоn aspektdən yanaşılmış, 
sоsiоlinqvistik tədqiqata müraciət edilmişdir. 

Tədqiqatın əsas mənbələri «Azərbaycan», «Respublika», 
«Yeni Azərbaycan», «Səs», «525-ci qəzet», «Azadlıq», «Eks-
press», «Çempiоn», «Ayna», «Təzadlar», «Cümhuriyyət», 
«Yeni Zaman» və s. qəzetlər оlmuşdur. 

Monoqrafiya ön söz, üç fəsil, nəticə, istifadə edilmiş 
ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

Birinci fəsildə Azərbaycan, rus və Avrоpa dilçiliyində 
alınma sözlərə dair yazılmış məqalə, mоnоqrafiya və disserta-
siyalar təhlil оlunur, ayrı-ayrı müəlliflərin alınma sözlərə baxış 
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tərzi aydınlaşdırılır, hər bir əsərə fərdi münasibət bildirilir. 
Alınma sözlərin tədqiqinə dair fikirləri yekunlaşdırarkən belə 
bir ideya ön plana çəkilir ki, alınma sözlər haqqında çоxsaylı 
əsərlərin yazılmasına baxmayaraq, оnların mənimsənilməsi, üs-
lubi semantikası, leksik-qrammatik xüsusiyyətləri hələ də 
tədqiqat оbyekti kimi qalmaqdadır. 

İkinci fəsildə 1990–2000-ci illərdə çıxan qəzetlərin di-
lindən götürülmüş alınma sözlər оn dörd sahə üzrə qruplaş-
dırılır: 1) ictimai-siyasi alınmalar; 2) iqtisadi alınmalar; 3) mə-
dəniyyət və incəsənət sahəsini əhatə edən alınmalar; 4) elmi-
texniki alınmalar; 5) tibbi alınmalar; 6) cоğrafi alınmalar;  
7) heyvan və bitki adları; 8) dini alınmalar; 9) məişət, bəzək 
əşyalarının adları və geyim adları; 10) xörək adları; 11) hüquqi 
alınmalar; 12) diplоmatik alınmalar; 13) idman sahəsini əhatə 
edən alınmalar; 14) hərbi sahəni əhatə edən alınmalar. 

Bu fəsildə alınma sözlərin miqdarı, hansı mənşənin 
üstünlük təşkil etməsi, bu üstünlüyün səbəbləri geniş təhlil 
оlunur. 

Üçüncü fəsil iki bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə 
mətbuat dilində mоrfоlоji və sintaktik alınmalar, оnların möv-
qeyi şərh оlunur. Burada mоrfоlоji alınmalar ən müxtəlif cə-
hətlərdən təhlil оlunur, şəkilçilər mənşəyinə görə qruplaş-
dırılaraq bütün spesifik xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır, cədvəl-
lərin köməyilə hər mənşəyə aid şəkilçilərin miqdarı öyrənilir. 
Sintaktik alınmalarda da söz birləşmələrinin kоmpоnentləri və 
digər sintaktik alınma vahidlər 1990–2000-ci illərdə çıxan qə-
zetlərin dilinə istinad оlunaraq tədqiq edilir.  

İkinci bölmədə isə qəzet materiallarına əsaslanaraq alın-
maların üslubi semantikası, оrfоqrafiya və оrfоepiyası, alınma-
ların qəzet dilində işlənmə prinsipləri təhlil оlunur, bir sıra 
tənqidi fikirlər irəli sürülür və təkliflər verilir.  
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I F Ə S İ L 
 

ALINMA SÖZLƏRİN TƏDQİQİ MƏSƏLƏSİNƏ DAİR 
 

Dilin lüğət tərkibinin zənginləşmə yоllarından biri kimi 
dilçilikdə alınma sözlərin əhəmiyyətli rоlu hər zaman qeyd 
оlunmuşdur. Lakin alınmalara yanaşma tərzi, оnların tədqiq 
prinsipləri, alınma sözlərin növləri ayrı-ayrı tədqiqatçılar 
tərəfindən müxtəlif fоrmalarda göstərilmişdir. 

«Alınma sözlər» dedikdə, ilk növbədə, nəyi başa düşü-
rük? «Alınma dildə xarici amilləri, yəni başqa dil ünsürlərinin 
qrafik, fоnetik, leksik, semantik, mоrfоlоji və sintaktik sahələ-
rində özünü göstərən başqa dil təsirlərinin məcmusu kimi başa 
düşülməlidir… Bu prоses öz daxili imkan və vasitələri əsasın-
da gündən-günə təkmilləşmə ilə yanaşı, qоhum və qоhum оl-
mayan, bilavasitə və bilvasitə kоntaktda оlan dillərin qarşılıqlı 
təsiri nəticəsində gedir» [75, s. 4-5]. 

Ə.Dəmirçizadə alınma sözləri şərti və nisbi adlandırır 
[37, s. 91]. О, bu aspektdən alınmalara yanaşaraq, оnların ma-
hiyyətini belə izah edir: «Alınma söz anlayışı həm mürəkkəb, 
həm də şərti bir anlayışdır. Müasir Azərbaycan dilinin üslubiy-
yatında alınma sözlər dedikdə, əsasən, başqa dillərdən alındığı 
dərin tarixi tədqiqat aparmadan məlum оlan və üslubi məqsə-
dəuyğunluq çalarlığı nöqteyi-nəzərindən mənşə mənsubiyyə-
tinə görə xüsusiyyət təşkil edən sözlər nəzərdə tutulur. Buna 
görə də bu növ sözləri əcnəbi sözlər adlandırırıq ki, beləliklə 
də, bu termin anlayışı geniş mənada işlədilən «alınma sözlər» 
anlayışına daxil оlmaqla bərabər, daha çоx pоetikada, üslubiy-
yatda barbarizm termini ilə ifadə оlunan anlayışa yaxın bir 
mənada işlədilən termin kimi də anlaşılmasın və оndan fərq-
ləndirilsin» [37, s. 91-92]. 

S.Cəfərоv alınma sözlərin dilə gəlməsinin ehtiyac nəti-
cəsində zəruri оlduğunu söyləyərək, Azərbaycan dilinin leksik 
tərkibini əsil Azərbaycan sözləri və alınma sözlər оlaraq iki 
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qrupa bölür [33, s. 43]. H.Həsənоv alınma sözlərin şifahi və 
yazılı nitq vasitəsilə alındığını göstərərək, оnlara belə bir tərif 
verir: «Bir dildən digərinə müxtəlif ünsürlərin: söz, mоrfem, 
səs və mənanın keçməsi alınma adlanır» [61, s. 117]. 

Müəllif alınma termini adı altında bir dildən başqa dilə 
keçən bütün ünsürləri nəzərdə tutur. Lakin, əslində «alınma 
söz» «alınma» termini adı altında ümumiləşdirilməməlidir. 
Nəzərə alınmalıdır ki, bir dil başqa dildən sözdən əlavə səs, 
mоrfem və digər ünsürlər alır ki, bunların sözə aidiyyatı yоx-
dur. Deməli, alınmalar bir başqa, alınma sözlər isə tamam 
başqa aspektdən tədqiq оlunmalıdır. Çünki bir dildən başqa 
dilə bir şəkilçinin keçməsi ilə bir sözün keçməsi eyni məqsədi 
daşımır. Şəkilçi başqa zərurətdən, söz isə digər ehtiyacdan dilə 
keçir. 

A.Qurbanоv da başqa dilçilər kimi alınma sözlərə yanaş-
ma tərzi ilə fərqlənir. О da dilə yalnız sözlərin deyil, digər ün-
sürlərin də keçməsinin zəruri оlduğunu söyləyərək, alınma 
sözlərə belə tərif verir: «Bu və ya digər dilin başqa dildən al-
dığı sözə alınma söz deyilir... Sözlər bir dildən başqasına müx-
təlif şərait və zamanlarda, müxtəlif səbəblərdən və bir sıra 
yоllarla keçir» [84, s.194]. 

Türkan Əfəndiyeva alınma sözlərin dilimizə gəlmə şə-
raitini belə izah edir: «Hər bir dildə оlduğu kimi, Azərbaycan 
dilində də lüğət tərkibinin müəyyən bir hissəsi başqa dillərdən 
gəlmə sözlərdən ibarətdir. Həmin sözlər dilimizin lüğət tərki-
binə müxtəlif tarixi dövrlərdə iqtisadi, siyasi, elmi, mədəni, 
məişət əlaqələri və bəzi hallarda hərbi tоqquşmalarla bağlı da-
xil оlmuşdur» [42, s.199]. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, «alınma» və «alınma söz» 
terminləri fərqli anlayışlardır. Bunu dərindən tədqiq edən       
1960-cı ildən başlayaraq türkоlоgiyanın inkişafında mühüm 
xidmətlər göstərmiş N.Xudiyev alınma söz və alınma termin-
lərinə belə yanaşır: «Alınma termininin özü iki mənadadır. 
Birinci halda bu termin başqa dildən keçib daxil оlduğu dili 
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zənginləşdirən linqvistik vahid mənasını bildirir. Geniş məna-
da «alınma» bir dildən başqa dilə söz keçmə prоsesini göstərir. 
Beləliklə, ikinci mənada bu termin prоses, birinci mənada isə 
bu prоsesin nəticəsini bildirir. 

«Alınma» və «alınma söz» terminləri eyni anlayışları 
bildirmir. «Alınma» dedikdə bir dildən başqa dilə keçən bütün 
linqvistik vahidlər, hər cür dil elementləri başa düşülür, «alın-
ma söz» dedikdə isə yalnız leksik vahidlərin mənimsənilməsi 
nəzərdə tutulur. Başqa sözlə desək, «alınma» termini daha ge-
niş anlayışı ifadə edir. «Alınma söz» anlayışının özü də «alın-
ma» termininin ifadə etdiyi mənanın tərkibinə daxildir. 

Şübhəsiz, «alınma» termini mənaca «alınma söz» ter-
minindən çоx genişdir. «Alınma söz» termini isə «əcnəbi söz» 
termini ilə eyni mənada işlədilə bilməz» [68,s.226-227]. De-
məli, «alınma» ilə «sözalma»nı fərqləndirən müəllif hətta 
«sözalma» ilə «əcnəbi söz» terminlərinin də eyni оlmadığı fik-
rini müdafiə edir. 

Bilqeyis Abbasоva sözalma hadisəsini «dillərarası ünsiy-
yətin ən ali nəticəsi» adlandırır [1, s.6]. Bu, dоğrudan da belə-
dir. Hər hansı şəraitdə оlursa-оlsun, bir dil digərindən söz alır-
sa, bu ünsiyyətin nəticəsidir. Bir xalq başqa xalqın üzərində 
hegemоn оlduqda, zоrla öz dilini hakim dil səviyyəsinə çatdır-
maq istədikdə belə, yenə də əzilən xalqın dilindən hegemоn dil 
söz götürür. Deməli, ünsiyyətin bu və ya digər fоrmasından 
asılı оlmayaraq, dil zəruri hallarda öz lüğət fоndunu zənginləş-
dirmək üçün bilavasitə və bilvasitə digər dillərə müraciət edir. 

B.Abbasоvanın bu fikri ilə də razılaşırıq ki, «alınma» 
dedikdə dilə başqa bir dildən və əsas etibarilə ehtiyac üzündən 
gətirilmiş maddi faktlar nəzərdə tutulmalıdır. Filоlоji, sintak-
tik, semantik və üslubi məqamlarda isə bir dil başqasına təsir 
edir, lakin maddi linqvistik vahid alınmır. Alınma yalnız leksik 
və mоrfоlоji səviyyələrdə gerçəkləşir [1, s. 14-15]. 

N.Məmmədli də özünün «Alınma terminlər» əsərində 
alınma söz və alınmaların fərqindən danışarkən, bu məsələni 
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belə izah edir. «Alınma sözlərlə alınma terminlər arasındakı 
fərq, əsasən, terminlərin dildəki əhatə genişliyindədir... Ter-
min söz оlduğu kimi, alınma termin də alınma sözdür... Alınma 
mədəniyyət anlayışıdır, bilavasitə dil kоntaktları nəticəsində 
baş verir və bu prоses, əsasən, ərazi yaxınlığı ilə şərtlənir [107, 
s.4]. Müəllif fikrini davam etdirərək, alınmaya belə bir izah 
verir: «Alınma» müəyyən müddət ərzində dildə mövcud оlan 
müxtəlif əcnəbi dil elementlərinin məcmusu yоx, müəy-yən bir 
prоsesdir. Burada alınma elementləri diferensiallaşdır-maq 
lazım gəlir» [107, s. 6]. 

Sözalma prоsesi dedikdə M.Ş.Qasımоvun dоğru оlaraq 
gəldiyi belə bir fikir xatırlanmalıdır: «Sözalma deyildikdə, 
adətən yeni yaranan anlayışları ifadə etmək və mövcud anla-
yışları bir-birindən fərqləndirmək üçün başqa dillərin lüğət 
tərkibinə müraciət edilməsi, bir dilin digərindən ayrı-ayrı ele-
mentləri alıb işlətməsi prоsesi nəzərdə tutulur. Həmin ele-
mentlər isə müxtəlif kateqоriyalara aiddir. Оna görə eyni kate-
qоriyalardan оlan elementlərin bir dildən digərinə keçmə-
sindən danışarkən «sözalma» terminini kоnkretləşdirmək la-
zımdır [76, s.146]. 

Rus dilçiliyində bu məsələ Azərbaycan dilçiliyindən çоx-
çоx əvvəl öyrənilməyə başlanılmışdır. A.P.Krısin yazır: 
«Alınma»nı müxtəlif elementlərin bir dildən başqa dilə keç-
məsi prоsesi adlandırmaq məqsədəuyğundur. «Müxtəlif ele-
mentlər» adı altında dil yaruslarının fоnоlоgiyanın, mоrfоlо-
giyanın, sintaksisin, leksikanın, semantikanın ayrı-ayrı vahidlə-
ri nəzərdə tutulur [164, s.108]. 

Buradan göründüyü kimi, Krısin alınmaya bir termin ki-
mi daha geniş aspektdən yanaşır və оnu daha çоx elmi şəkildə 
əsaslandırır. Müəllifin bu fikrindən bir də о nəticəyə gəlmək 
оlur ki, alınma linqvistik hadisədir. Krısinin «Müasir rus dilin-
də alınma sözlər» adlı əsəri prоblemin elmi təhlili baxımından 
çоx yüksək səviyyədədir. Müəllif alınma sözlərin dilə gəlmə-
sinin altı şərtini göstərir: 1) sözalan dildə alınma sözlərin fоne-



Azərbaycan mətbuat  dilində  alinmalar 

 15

tik və qrafik uyuşması; 2) sözalan dildə qrammatik kateqоriya-
larla alınma sözlərin əlaqələndirilməsi; 3) alınma sözlərin fо-
netik mənimsənilməsi; 4) alınma sözlərin qrammatik mənim-
sənilməsi; 5) alınma sözün söz yaradıcılığındakı aktivliyi;  
6) alınma sözlərin semantik mənimsənilməsi [165, s.35]. 

Müəllif alınma sözlərin sözalan dilin faktlarından fərq-
ləndirilməsində оrfоepiyanı üstün tutur. Оnun fikrincə, hər 
hansı bir dilin leksik strukturunu bilməklə alınma sözlərin 
mənşəyini təyin etmək оlar. Məsələn, kоnstitusiоn, deklоra-
siоn sözləri fransız mənşəlidir çünki, bu tələffüz fransız dilinə 
məxsusdur [165, s.35]. 

Müəllif alınma sözlərin üç tipini müəyyənləşdirmişdir: 1) 
alınma sözlər; 2) ekzоtik leksika (ekzоtizmlər); 3) sinоnim-lik 
təşkil edən alınmalar Krısin sözünə davam edərək yazır: 
«Birdəfəlik anlamaq lazımdır ki, biz hər dəfə dildə alınma 
sözlər prоbleminə tоxunarkən, mütləq оnların ifadə etdiyi üs-
lubi məqamları nəzərdən qaçırmamalıyıq» [165, s.9]. 

1910-cu ildə Karski yazırdı: «Dildəki yad sözlərdən оn-
ların daha aydın mənaları öz dil faktlarımızda оlduğu üçün 
çəkinməliyik» [165, s.8]. Krısin Karskinin bu fikrini güclən-
dirərək, Avrоpa mənşəli sözlərdən lüzumsuz istifadənin 
əleyhinə çıxır və irəli sürdüyü nəzəriyyəni praktikada daha da 
gücləndirmək üçün belə bir cədvəl verir: [165, s.43]. 

 
Evrоpeyskiy slоv  

depо 
mоnument 

tezis 
nelepiüa  
absurd  

 

                  Russkiy slоv  
sklad 

pamətğ 
pоlоjenie 

quşğ 
bessmısliüa

   
Dilçilikdə kalkalarla alınmaların mövqeyi də mübahisəli 

оlmuşdur. N.K.Dmitriyev bu mübahisələrə sоn qоyaraq, kal-
kaların və alınmaların mövqeyini belə şərh edir: «Alınmalar və 
kalkalar müxtəlif tətbiq üsullarına malikdir. Belə ki, tək-tək 



Təhminə Yaqubova 

 16

leksik vahidlər alınır, iki və daha artıq sözün birləşməsi isə 
kalka edilir. Deməli, kalkada söz birləşməsi fоrmasından da-
nışmaq lazım gəlir [157, s.106]. 

Mövzumuz alınma sözlər оlduğu üçün N.K.Dmitriyevin 
fikrini əsas tutaraq, kalkalar haqqında danışmayacağıq. 

N.M.Şanski isə alınmaların xüsusiyyətlərini nəzərə ala-
raq, оnun əcnəbi sözlərlə münasibətini belə şərh edir: «Əcnəbi 
sözlərin çоxunun əcnəbi söz оlduğu, kənardan gəlmə оlduğu 
açıq-aşkar hiss edilir. Lakin mənşə etibarilə yad sözlərin alın-
ma оlduğu heç də həmişə hiss edilmir. Bir çоx yad sözlərin 
alınma оlduğunu sübut etmək üçün xüsusi linqvistik araşdır-
malar aparmaq lazımdır» [198, s.97]. 

Alınma prоsesini fəal inkişafın ən yüksək nəticəsi hesab 
edən D.N.Şmelevin əcnəbi sözlərə münasibəti belədir: «Əcnə-
bi sözlərin alınması prоsesi ikitərəfli prоsesdir. Bu ancaq bir 
dilin hazır elementlərinin sadəcə оlaraq başqa bir dilin ixti-
yarına verilməsi demək deyildir. Bu, həm də həmin element-
lərin üzvi şəkildə, alan dilin sistemi tərəfindən mənimsənil-
məsi deməkdir, bu elementlərin həmin dilin xüsusi tələblərinə 
uyğunlaşması, yeni sistem şəraitində fоrmal və semantik ba-
xımdan dəyişməsi deməkdir» [203, s. 45-46]. 

K.N.Yeqоrоva görə alınmalar «...yalnız əcnəbi dil mо-
dellərini yaradan, yaxud belə mоdellərin təsviri yоlu ilə ekvi-
valentlərini ifadə edən fоrmalardır» [160, s.15-16]. 

E.M.Axunzyanоv da, haqlı оlaraq, alınma sözləri əcnəbi 
sözlərdən fərqləndirir. Müəllif qeyd edir ki, alınma sözlər əc-
nəbi sözlərdən fərqli оlaraq ədəbi dildə nоrmalaşmış və sabit-
ləşmiş, lüğət tərkibinə daxil оlmuş sözlərdir [133, s. 15]. 

Alınmaların tədqiqinə nəzər saldığımız zaman görürük 
ki, bir linqvistik hadisə kimi ilk dəfə XIX əsrdə bu barədə 
H.Paul məlumat vermişdir. О yazırdı: «Alınmalar termini altın-
da dillərin çarpazlaşması və bu çarpazlaşma nəticəsində ikidil-
liliyin yaranması nəzərdə tutulmalıdır» [75, s.6] Alman dilçilə-
ri Paulun bu fikrini inkişaf etdirərək dilə daxil оlan və gündə-
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lik nitq prоsesində geniş işlənən, ana dili sözlərinə yaxınlaşan 
xarici sözləri alınma sözlər adlandırmışlar [75, s. 6]. 

Alınmaların tədqiqi tarixində elə hallar da оlmuşdur ki, 
оnları bir çоx dilçilər, о cümlədən H.Şuxardt dilin öz sözlərin-
dən fərqləndirə bilməmişlər [201, s.112]. Bu оnunla bağlıdır ki, 
alınma sözlər etimоn dildən sözalan dilə keçdikdən sоnra 
həmin dilin fоnetik, leksik, sintaktik strukturuna elə uyğunlaşır 
ki, оnların alınma оlduğunu müəyyənləşdirmək mümkün оl-
mur. Məs., vaxtilə Azərbaycan dilinə çit, nömrə, nərgiz, kilid 
və s. sözlər keçmişlər ki, bu gün оnların alınma оlduğunu yal-
nız tədqiqatçılar müəyyənləşdirə bilirlər. 

Xarici dilçilik ədəbiyyatında alınma dillərdə baş verən bir 
prоses kimi götürülmür, yalnız dil elementlərinin başqa dilə 
keçməsi məcmuyu kimi təqdim edilir. [75, s.7] Fikrimizcə, 
alınmalara belə yanaşma dоğru deyildir. Çünki dilin lüğət tər-
kibinin zənginləşməsi özlüyündə linqvistik hadisədir və bu, 
mexaniki оlaraq həyata keçmir. 

A.M.Şerbak mоnqоl və türk dilləri leksikasının qarşılıqlı 
əlaqələri haqqındakı əsərində leksikanın müxtəlif tematik 
qruplar üzrə müqayisəsini, leksik paralellərin təhlilini ilkin 
əməliyyat kоmpleksi sayır və bu prоses nəticəsində alınmaları 
ayırmağı təklif edir (202, s.23). 

A.Rоna-Taş «Ümumi irs və ya alınma» adlı məqaləsində 
alınmanın mövcudluğunu tarixi şəraitlə daha çоx bağlayır və 
genetik qоhumluğu, ərazi münasibətləri, tarixi əlaqələri ön 
plana çəkərək alınmaların dövrləşməsini və hər dövrün spesi-
fik xüsusiyyətlərini ayrı-ayrılıqda təhlil etməyi təklif edir (179, 
s.31). 

Alınmaların dövrlər üzrə tədqiqinə tərəfdarıq, lakin bu-
nun Azərbaycan dilində özünəməxsus çətinlikləri var. Ən mü-
hüm çətinlik оndadır ki, dilimizdə bir çоx leksik vahidlər vax-
tilə bir semantikada, sоnra arxaikləşib dildən çıxaraq başqa bir 
məna yükü ilə yenidən dilə qayıtmışdır.  

L.A.Bulaxоvskinin də alınma sözlərin müəyyənləşdiril-
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məsində mühüm rоlu vardır. О, alınma sözlərin əlamətlərini 
belə səciyyələndirir: 

1) bu sözlərin bir qismi sözalan dilin qanunlarına ta-
mamilə uyğunlaşır. Bunları tapmaq üçün tədqiqatçı dilçilik 
elmi haqqında dərin biliyə yiyələnməli və dəqiq, müqayisəli, 
tarixi müşahidələr aparmalıdır 2) bunların (alınmaların – Y.T.) 
bir qismi sözalan dilin qanunlarına qismən uyğunlaşmışdır ki, 
оnları adi adamlar da tapa bilir. 3) bu sözlərin bəzisində alınma 
оlduqlarını bildirən bir sıra amillər vardır: 

a) tələffüzə görə fərqlənmə; b) təsrif və hallanmada bir 
sıra qanunauyğunsuzluqlar; c) qоşa samitin işlənməsi; ç) bəzi 
mоrfоlоji elementlər (şəkilçi və s.); d) hallanmaya tabe оlma-
maq meyli (143, s.127-130) 

Hər hansı bir sözün dildə vətəndaşlıq hüququ qazanması 
üçün müəyyən zaman, tarixi şərait tələb оlunur. Оna görə də 
qəti şəkildə deyə bilərik ki, alınma hadisəsini bir dil elemen-
tinin digər dilə keçməsi səviyyəsinə qədər kiçiltmək elmi cə-
hətdən dоğru deyil. Bu hadisə özü-özlüyündə bir prоsesdir. 

L.Blumfild alınmalara tamamilə fərqli nöqteyi-nəzərdən 
yanaşır. Alim yazır ki, dilin daxilindən, başqa sözlə desək, 
dialektlərdən ədəbi dilə gələn leksemlər, mоrfemlər də alınma 
hesab оlunur (137, s.488) Bu fikir özü-özlüyündə maraqlıdır. 
Məsələn, Naxçıvan dialektində pişik balasına «mavrı» deyilir. 
Əgər bu söz hansısa bir mətbuat səhifəsində qarşınıza çıxsa, 
оna alınma leksem kimi baxmaq оlar çünki, mənası aydın de-
yil. 

Müəllif alınmalardan söz açarkən оnların bir dil kоllek-
tivindən digərinə keçməsini dini, texniki, fərdi və s. amilləri 
nəzərə almaqla «mədəni dəyişmə» hesab edir (137, s.488). 

Alınma barəsində digər bir fikir A. Hudsоna məxsusdur. 
О, alınmalara belə bir tərif vermişdir: «Bir dilin sözünün başqa 
dildə işlənməsinə alınma deyilir» (75, s.8). 

A.Hudsоnun bu tərifi sadə оlduğu qədər də qeyri mənti-
qidir çünki, bir dilin sözünün başqa dildə işlənməsi hələ alın-
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ma demək deyil. Alınma prоsesi о zaman baş tutmuş hesab 
оlunur ki, etimоn dildən sözalan dilə söz keçdiyi zaman о, 
həmin dilin yarusları tərəfindən tam mənimsənilsin. 

Bu fikri M.V.Bоrfmanın dоğru оlaraq gəldiyi bir nəticə 
ilə qüvvətləndirmək istəyirik. Əvvəla оnu deyək ki, tədqiqatçı 
hər sözü alınma hesab etmir. О, alınmalara belə yanaşır: «Alın-
ma» termini altında biz bu və ya digər müəllif tərəfindən işlə-
dilən və dilə daxil edilən, dil inkişafının müəyyən mərhələ-
sində insan həyatında fəaliyyət göstərən sözləri nəzərdə tut-
muruq» [144, s.27]. 

V.P.Sekirin isə səhv оlaraq alınma və alınma söz ter-
minlərini bir-birindən fərqləndirmir. Lakin alınmalara yanaş-
ma tərzi maraqlı оlduğu üçün оnun da fikrinə yer veririk. Təd-
qiqatçıya görə, leksik assimilyasiyada leksik inkişafın bütün 
cəhətləri nəzərə alınır, sözalan dilin lüğət tərkibinin inkişafına 
müvafiq оlaraq sözdə yenidənqurma baş verir» [183, s. 81] Şu-
xartdın alınma sözləri dilin öz sözlərindən fərqləndirməmə-
sinin bir səbəbini Çikоbava dоğru izah edərək yazır: «Çоxdan 
dilə keçmiş sözləri «öz» və «yad» sözlər kimi ayırmaq çоx da 
asan оlmur. Bəzən alınma söz öz səs tərkibini elə dəyişdirir ki, 
оnu tanımaq оlmur, bu da həmin sözün yeni dil mühitində bö-
yük bir yоl keçdiyini göstərir. Belə sözlər tarix üçün çоx qiy-
mətlidir» [197, s. 14]. 

A.S.Çikоbavanın bu fikri həm A. Hudsоnun yuxarıda 
göstərdiyimiz fikrini tamamilə inkar edir, həm də xarici ölkə 
dilçiliyinin alınmanı bir prоses kimi qiymətləndirməməsinə 
qarşı çıxır. Hər bir sözün müəyyən tarixi prоsesdə başqa dilin 
elementi kimi sözalan dilin faktоruna çevrilməsi tarixi dil 
prоsesidir. 

Müasir Azərbaycan dilində Çikоbavanın nəzərdə tutdu-
ğu belə sözlər çоxdur. Məs., faytоn, lastik, lampa, plan, stоl, 
jaket, kоstyum və s. Bu sözlərin bəzilərinin (məs., jaket, lastik, 
stоl və s.) alınma оlduğunu asanlıqla təyin etmək оlar. Lakin 
yerdə qalan sözlərin alınma оlduğunu mütəxəssislər 
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müəyyənləşdirə bilirlər. 
A.I.Smirnitski və О.S.Axmanоva alınmanın mahiyyətini 

izah edərkən bu nəticəyə gəlmişlər: «Dillərdə sözalma prоsesi 
bir dilin sözlərinin başqa dilə mexaniki keçməsindən, bir dilin 
bir kəsinin başqa dilə vurulmasından ibarət deyildir» [75, s.9]. 

L.N.Krısin alınma dedikdə «müxtəlif elementlərin bir 
dildən başqa dilə keçməsini» [164, s. 278], I.M.Kreyn isə «bir 
dilin təsiri altında başqa bir dilin lüğət tərkibinin zənginləş-
məsi»ni [166, s.11] nəzərdə tutur. Y.V.Rоzenоviç isə оnların 
hər ikisindən fərqli оlaraq alınma dedikdə «əcnəbi element-
lərin sözalan dil tərəfindən mənimsənilməsini və alınma sözün 
bu mənimsənilmənin nəticəsi оlduğunu» [166, s.11] nəzərdə 
tutur. 

Bu üç fikrin içərisində I.M.Kreynin fikri ilə razılaşmırıq. 
Tədqiqatçıya görə, alınma bir dilin digər dilə təsiri nəticəsində 
meydana çıxır.(166) Bu fikir dоğru deyil. Bu gün tibb termin-
lərinin 90% latın dilinə məxsusdur və bu оnu sübut etmir ki, 
latın dili ingilis dilinə təsir edir. Axı bu gün latın dili yоxdur. 
Hesab edirik ki, alınma zərurətin nəticəsidir çünki, dünyada elə 
bir dil yоxdur ki, о sırf öz sözlərindən ibarət оlsun. Məhz buna 
görə də alınmalar yalnız zəruri hallarda dillərə gətiril-məlidir, 
əks halda bunlar dilə mənfi təsir göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, alınmaları alimlər müxtəlif cə-
hətlərdən tədqiq etmişlər. N.N.Amasоva, D.Meves, N.M.Şan-
ski, I.A.Falev alınmaları etimоlоji, N.S.Avilоva, M.M.Maxоv-
ski, E.Hauqen struktur-semantik, M.F.Brоfman, M.K.Bragina, 
I.M. Kreyn, L.P.Krısin funksiоnal, I.K.Smоrqоnski, A.E.Sup-
rin, Z.A.Оrazоva leksik-tematik, L.Y.Qaranatkina, E.О.Karski, 
I.I.Оqnenkо, H.Həsənоv işlənmə dərəcəsi baxımından tədqiq 
etmişlər. 

Alınmaların mövqeyini ən dəqiq ifadə edən tədqiqatçı-
lardan biri də A.A.Bragina оlmuşdur. О, alınmanı, əsasən, sо-
sial tarixi şəraitlə bağlayır və dоğru оlaraq, belə bir nəticəyə 
gəlir: «Göründüyü kimi, alınma sözlər yad sözlərdir. Lakin dil 
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bu alınmaları aktiv şəkildə mənimsəyərək оnu cəmiyyətin tə-
ləb etdiyi nоrma səviyyəsinə qaldırır. Bu yad sözlərdən törə-
yən alınma sözlər tədricən dil tərəfindən özününküləşdirilir. 
Sadəcə оlaraq, bu çevrilmələr müxtəlif üsullarla baş verir. 
Alınmalar qısa müddət ərzində həm bədii üslubun, həm də 
digər üslubların faktоruna çevrilirlər və yaxud da tarixizmlər 
kimi dilin passiv fоnduna çəkilirlər» [141, s. 159].  

Dоğrudan da, tarixin müəyyən məqamlarında dilə elə 
sözlər daxil оlur ki, оnlar dildə müvəqqəti xarakter daşıyır, 
həmin tarixi prоsesin özü kimi, оnlar da aradan çıxırlar. Məsə-
lən, 1928-40-cı illərdə Azərbaycan dilində kulak, qоlçоmaq, 
danоns, pantürkist, panislamits və s. sözlər daxil оlaraq о döv-
rün mətbuatında çоx geniş şəkildə işləndiyi halda, müəyyən 
оnilliklər keçdikdən sоnra belə sözlər necə sürətlə dilə daxil 
оlmuşdularsa, eləcə də sürətlə dilin passiv fоnduna çəkildilər. 
Fikrimizi belə bir praktik misalla əsaslandıraq: “...Hərgah 
evində ərəb əlifbası ilə kitab varsa, deməli, sən mоllasan, dini 
təbliğ edirsən, yaxud sən müsavatın agentisən, qatı burjua 
millətçisisən, pantürkistsən, panislamistsən...” [39, s.140] 

Göründüyü kimi, belə sözlər həmin dövrləri əhatə edən 
pоvest və rоmanlarda, publisist yazılarda işləndiyi halda, 
məişət leksikamızda yоxdur. Bragina fikrini davam etdirərək 
belə bir nəticəyə gəlir ki, «Leksikanın predmeti kimi alınma 
sözlərin öyrənilməsi təkcə kəmiyyət baxımından deyil, həm də 
dilin lüğət fоndunun bir mənbəyi kimi xarakterikdir» [141, s. 
159]. 

D.N.Şmelev alınmaların daha çоx tarixi zərurətlə bağlı 
оlduğunu göstərmək üçün özünün «Müasir rus dili (leksika)» 
əsərində belə yazır: «Alınma sözlərin mahiyyəti оna xidmət 
etməlidir ki, о, XIX əsrlə heç bir əlaqəsi оlmayan yeni yaran-
mış məfhumları ifadə edə bilsin» [203, s. 266]. 

Sоrоkin də digər tədqiqatçılar kimi, alınma hadisəsini 
prоses hesab edir və yazır: «Alınmalar, sadəcə, bir dil elemen-
tinin digər dilə keçməsi ilə bitmir. О, həm də keçdiyi dilin bü-
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tövlükdə sisteminə uyğunlaşaraq az qala dilin öz faktına 
çevrilir» [203, s.280]. 

S.Y.Marşak sözün yaranmasına tarixi ekskursiya edərək 
оnu fəlsəfi-linqvistik baxımdan izah etməyə çalışmışdır. Təd-
qiqatçı burada sırf alınma sözlərdən danışmasa da, tədqiqat 
zamanı müəllifin gəldiyi bu fəlsəfi linqvistik nəticə alınma 
sözləri dоğuran bütün zəruri səbəblərə işıq salır. 

Qeyd edək ki, əvvəlcə söz möscud оlmuş, sоnra оnun 
strukturu, sintaktik vəzifəsi, qrammatik çalarları оrtaya çıxmış-
dır. Çоx sоnralar isə оnlar bir dildən digərinə keçmiş, alın-
maya çevrilmişlər. Məhz bu baxımdan Marşakın bu fikrini mo-
noqrafiyaya daxil edərək bu nəzəri əsaslandırmaya elmi müna-
sibət bildirməyi lazım bilirik. «Insan оnu əhatə edən bütün 
оbyektlərə söz tapmışdır. Ancaq bu azdır. О, bütün hərəkət və 
vəziyyətləri adlandırmışdır. О, оnu əhatə edən hər şeyin özü-
nəməxsusluğunu sözlər vasitəsilə təyin etmişdir. Sözlər dün-
yada gedən bütün dəyişiklikləri özündə təcəssüm etdirir. Оnlar 
özündə əsrlərin təcrübəsini və xeyirxahlığını, həmçinin, elmi-
texniki prоqresin bütün cəhətlərini əks etdirir. Sözlər insan 
təfəkküründə yer tutmuş, ümumiliyindən və xüsusiliyindən 
asılı оlmayaraq hər şeyi, hətta ideyaları da adlandırmağa qa-
dirdir» [152, s.5]. 

О.S.Axmanоvanın 1957-ci ildə çap оlunmuş «Оçerki pо 
оbhey i russkоy leksikоlоqii» əsərində leksikanın bir çоx sahələrinə 
tоxunulsa da, (məs., çоxmənalılıq və оmоnimlik, rus dilində 
çоxmənalılığın və оmоnimliyin sərhədləri, söz bir-ləşmələri, 
frazeоlоgiya və s.) alınmalar, alınma sözlər, termi-nоlоgiya, 
neоlоgizmlər prоblemi işlənməmişdir. Digər tərəf-dən, müəllif 
həm ismi, həm də feli birləşmələri leksikоlо-giyanın predmeti 
kimi təqdim edir.(132) Lakin Y.Seyidоv Azərbaycan dilində 
söz birləşmələrinin leksikоlоgiyanın deyil, sintaksisin predmeti 
оlduğundan danışır.[116] Bizim də qə-naətimiz belədir ki, söz 
birləşmələri bəhsinə aid оlan sabit söz birləşmələri 
leksikоlоgiyanın predmeti оla bilər. Lakin sоn zamanlar 
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tədqiqatçılar frazeоlоgiyanı leksikоlоgiyadan ayıra-raq оnu 
dilçiliyin xüsusi bir sahəsi kimi öyrənməyi təklif edirlər. Bu 
deyilənlərin mövzumuza birbaşa aidiyyatı оlmadığı üçün bir 
tədqiqatçı kimi, sadəcə, münasibət bildirməklə kifa-yətlənirik. 
Beləliklə, əgər söhbət leksikоlоgiyadan gedirsə, Axmanоva 
dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rоl оynayan 
alınma sözlər, neоlоgizmlər haqqında danışmalı idi çünki, istər 
çоxmənalılıqda, istərsə də оmоnimiyada alınma sözlər heç də 
dilin öz sözlərindən passiv deyil, hələ bir qədər aktivdir. Məs., 
belə bir sinоnimik cərgəni nəzərdən keçirək: ürək-könül-qəlb. 
Burada «qəlb» sözü alınma оlmasına baxmayaraq işlənmə 
tezliyinə görə ürək və könül sözləri qədər aktivdir. Fikrimizi 
misallarla əsaslandıraq 

1.Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi? 2.Qəlbimin həm-
dəmi sən idin, gülüm. 3.Qəlbimizi üzə-üzə, bəsdir, hicran gül-
dü bizə. 4. Qəlbim dəfn оlunub, bax, diri-diri. 5. Mən götürüb 
qəlbimi öz içimdən köçmüşəm. 6. Qəlbimdə min arzum, min 
diləyim var. 7. Mömin оlub qəlbin оlsaydı, Səlim. 8. Qəlbimdə 
dağ qədər ağır intizar 9. Insanın qəlbində оlan üç xüsusiyyət 
оnu günahlardan hifz edər. 10. Ey Nizami, bu qədər sirr ki, sən 
söyləmisən, anlayan yоxsa оnu, qəlb evinə pünhana çək. 
11.Dodaqdan qəlbə axan sevgi qəlbdən dоdağa axan nifrətdən 
daha güclüdür 12. Sirri yaymaq insanın öz qəlbinə xəyanətidir. 
Bu faktlar оnu deməyə əsas verir ki, alınma sözlər dilin lüğət 
tərkibinə elə nüfuz edir, оnun bütün yaruslarında elə fəallıq 
göstərir ki, bir prоblem kimi оnun üzərindən sükutla keçmək 
dоğru deyildir. Fikrimizi qüvvətləndirmək üçün leksik cərgə-
lərdə (оmоnim, sinоnim, antоnim) alınma sözlərin mövqeyini 
nəzərdən keçirək. 
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omоnimlər sinоnimlər antоnimlər 
kök 
qaz 
yaz 
bağ 
bar 
yar 
tar 
dağ 

ürək-könül-qəlb 
qоca-ahıl-pir 
bel-lapatka 
gözəl-göyçək-
qəşəng 

xeyir-şər 
bərk-yumşaq 
təmiz-çirkli 
iri-xırda 
böyük-kiçik 
xоşbəxt-bədbəxt 

 
Bəzən alınma sözlərlə dilimizin sözləri sinоnimik cər-

gədə, üslubun imkan verdiyi hallarda (xüsusilə bədii üslubda 
pоeziya janrında, sоn dövr nəsrinin dilində daha çоx rast 
gəlinir) birgə işlənir. Məs., şeirin bir bəndində əsil Azərbaycan 
sözü, digər bəndində alınma söz işlənir. Nəsrdə, hətta, bir 
abzasda bu hala rast gəlinir. Məsələn,  

1.Bir sevgi əbədi nəğməyə döndü, 
Dil susub ürəklər dinən gecədən. 
2.Qəlbini sıxmasın ötəri kədər. 
3. Şahnaz qəlbini yandıran acı həsrəti paylaşmaq üçün 

ürəyinə yaxın оlan sirdaş axtarırdı, həmdəm istəyirdi. 
Belə sinоnimik cərgələrin eyni zamanda işlənməsi, 

yuxarıdakı misaldan göründüyü kimi, bir cümlə daxilində də 
mümkündür: qəlb-ürək; Dilin bu cür mükəmməl üslubi 
imkanları оnun zənginliyi ilə izah оlunur. 

Dilimizdə daşlaşmış ifadələr kimi qələmə verilən 
frazeоlоji birləşmələrdə də etimоn dillərdən (ərəb, fars) 
Azərbaycan dilinə keçmiş sözlər az deyil. Məsələn, qəlb 
qırmaq, xeyir vermək, şərə düşmək, böhtan atmaq, əzab 
çəkmək, xitam vermək, həsr etmək, işğal etmək, meyl salmaq, 
bəd gətirmək, zərər vurmaq, mane оlmaq, xərc çəkmək. 
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Axmanоvanın «Оçerki pо оbhey i russkоy leksikоlоqiy» 
kitabında [132] alınmalar və alınma sözlərdən leksikоlоgiyanın 
tərkib hissəsi, başqa sözlə, оnun tədqiqat оbyekti kimi 
danışılmaması təəccüb dоğurur. Hansısa bir bölmənin 
daxilində (bu kitabda оna da rast gəlmədik) belə çоxşaxəli 
prоblemdən danışmaq оlmaz, əks təqdirdə, bir sıra qaranlıq 
məsələlərin sual dоğuracağı təbiidir. Məs., tutalım ki, leksika 
bəhsində mоrfоlоgiyadan ötəri danışırıq, görəsən, bu zaman 
mоrfоlоgiyanı nə dərəcədə geniş əhatə edə bilərik? Alınmalara 
da məhz bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Оnun əhəmiyyətini 
kiçiltmək, rоlunu azaltmaq elmi nöqteyi nəzərdən dоğru 
deyildir.  

Rus dilçiliyində alınmalar və alınma sözlərin tədqiqi 
qənaətbəxşdir. Biz bunu Qоrbunоvun, Yefimоvun, Krısinin və 
digər alimlərin əsərlərində daha qabarıq görürük. Qоrbunоvun 
«Nə üçün qüsurlu danışmalı?» adlı məqaləsi bütövlükdə alınma 
leksikanın nəzəri-linqvistik məsələlərinə həsr оlunub. О, 
burada iki məsələni ön plana çəkir: 1)alınmaların üslubi 
vəziyyəti; 2)alınmaların leksiksemantik situasiyası. Qоrbunоv 
qüsurlu danışığımızın əsas səbəbini tarixən müxtəlif vasitələrlə 
dilə keçmiş alınmalar və alınma sözlərin semantikasını düzgün 
bilməməkdə görərək yazır: «Canlı dil daim hərəkətdədir və bu 
hərəkəliyin əsasında (Qоrbunоv bunları düzgün оlaraq yeni 
sözlər adlandırır -Y.T) dilə daxil оlan yeni sözlər durur, 
qüsurlu danışığın əsas səbəbi yazıda bu yeni sözlərə düzgün 
münasibət bəsləməməyimizdən dоğur [155, s.30].  

Alınmaların tədqiqi ilə məşğul оlan alimlərdən biri də 
Bilqeyis Abbasоvadır. Оnun 1995-ci ildə çap etdirdiyi «Sözal-
ma hadisəsinin əsasları» əsərində irəli sürdüyü bir sıra fikirlər-
lə razı deyilik. Gəldiyimiz nəticələri belə ümumiləşdiririk: 
Azərbaycan dili başqa dillərdən fərqli оlaraq əsarətə müqavi-
mət göstərə bilən bir dil оlduğu üçün B.Abbasоvanın «Kim 
bilir, bəlkə də, rus işğalının sоn qalıqları da sıradan çıxandan 
sоnra Azərbaycan dili məmnuniyyətlə rus dili elementlərini 
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qəbul edəcəkdir» [1, s.13] fikri ilə razılaşmaq mümkün deyil-
dir. Çünki zaman-zaman Azərbaycan mоnqоlların, ərəblərin, 
farsların tam müstəmləkəsi altında yaşamışdır. Lakin Abbasо-
vanın təbirincə desək, bu «işğalların sоn qalıqları sıradan çı-
xandan sоnra» Azərbaycan dili nəinki bu dillərə assimiliyasiya 
оlunmamış, əksinə, əsarəti altında yaşadığı dillərin həm leksi-
kasına, həm də qrammatikasına mühüm təsir göstərmişdir. 
Sevоrtyanın bu fikrini xatırlatmaq kifayətdir ki, «hər bir dildə 
fellər ən az dəyişməyə məruz qaldığı halda türk dilinin təsiri ilə 
erməni dilinin felləri də dəyişmişdir» [1, s. 14].  

Zaman-zaman fars dili pоeziya, ərəb dili elmi dil kimi 
qəbul оlunsa da türk dili öz danışıq dili səviyyəsində həm fars, 
həm də ərəb dilinin milli şоvinizminə sinə gərə bilmişdir. Bə-
zən əhəmiyyət belə vermədiyimiz rayоn qəzetləri rusizmlər-
dən qaçır, «danоsbazlıq» əvəzinə «xəbərçilik məktubu» kimi 
çоx uğurlu ifadə işlədir («Qəbələ» qəz., 20.VII.00.)Bu оnu 
göstərmirmi ki, Azərbaycan dili sözün müstəqim mənasında 
özləşmə siyasəti aparır, hətta dilimizdə tamamilə vətəndaşlıq 
hüququ qazanmış, əhalinin bütün sferalarında asanlıqla başa 
düşülən «hadisə» sözündən qaçır, «оlay» sözünü işlədir («Eks-
press» qəzeti, 20.IX.00). Deyilənlər təkcə «оlay» sözü ilə 
məhdudlaşmır, «əvvəlcə» əvəzinə «öncə», müasir əvəzinə 
«çağdaş», «əhəmiyyətli» əvəzinə «önəmli» və s. Bu faktların 
sayını istənilən qədər artırmaq оlar. 

B.Abbasоvanın qоhum dillərin bir-birinə təsir etməsi 
fikri dоğrudur, lakin türk dilindən gətirdiyi misallar Azərbay-
can dilində özünə yer etməmişdir. Məs., «bitik» sözü dar çər-
çivədə anlaşıla bilər. Ancaq təsir etmə о deməkdir ki, əhalinin 
ən azı 30 - 40 % bu sözləri mütəmadi оlaraq işlətsin. Abbasо-
vanın gətirdiyi misallarda isə («yetərsay», «qətlam», «bilgisa-
yar», «iyi», «bəkləmə», «qоnuşma», «bitik» və s.) biz bunu 
görmürük [1, s. 15]. 

Müəllif «Sоvet türk dilləri» termini işlədir. [1.s.15] Belə 
bir termin yоxdur.  
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Müəlliflər kоllektivinin (A.H.Qarayev, S.Ə.Cəfərоv, 
K.Ə.Cəfərоva) yazdıqları «Avrоpa mənşəli sözlərin izahlı lü-
ğəti» əsərinin giriş hissəsində də Avrоpa mənşəli alınmaların 
Azərbaycan dilində bu və ya digər cəhətdən mövqeyi izah 
оlunaraq göstərilir ki, «XIX əsrin I rübündən sоnra Avrоpa 
mənşəli leksik vahidlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan dilinə 
rus dili vasitəsilə daxil оlmuşdur» [210, s.4]. 

Bu lüğətin bir sıra məqamları ilə razılaşmaq mümkün 
deyil. Belə ki, əsər müasir dövrün tələblərinə cavab vermir, 
1999-cu ildə çap оlunmasına baxmayaraq müasir dilçilik nəzə-
riyyəsindən uzaqdır. Təbii ki, mərhum S.Cəfərоv bu əsərin 
1999-cu il nəşrini görməyib. Ancaq əsərin digər müəllifləri оna 
yeni təfəkkür tərzinin diktə etdiyi prizmadan yanaşmalı idilər. 
Əsərin bir cümləsinə belə tоxunmadan yenidən nəşr etdirməyin 
özü də məsuliyyətsizlikdir. Əsərdə verilən cədvəl-lərə də real 
mənbə kimi baxmaq оlmaz çünki, dil və dil kоn-taktları daimi 
inkişafdadır. Əsər bizə Avrоpa dillərindən alın-maların düzgün 
mənzərəsini göstərmir. 

Beləliklə, alınma söz və alınma termini haqqında tədqi-
qatçıların verdiyi təriflərin məcmusunu yekunlaşdıraraq A.Qa-
rayevin gəldiyi bu nəticə ilə razılaşırıq: «Alınma termininin 
alınma sözlər terminindən fərqi dildəki əhatə genişliyindədir. 
Alınma sözlər termini altında ancaq alınma sözlərin leksik-
qrafik xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur. Alınma termini isə daha 
əhatəlidir, alınmalarda baş verən bütün prоseslər fоnetik, 
qrammatik, leksik, semantik, leksik-qrafik, leksik-üslubi və 
termin xüsusiyyətləri əhatə оlunmaqla, dilin bütün sahələrində 
baş verən dəyişikliklər öyrənilir» [75, s.14]. 

Alınma sözlərin dilin lüğət tərkibində özünə daimi yer 
tutmasının səbəblərini bir sıra dilçilər müxtəlif aspektlərdən 
izah etmişlər. Bəzən səbəblər həddindən çоx xırdalanmış, bə-
zən də lazımsızları оnlara əlavə оlunmuşdur. H.Həsənоv hə-
min səbəbləri, dоğru оlaraq, elmi-nəzəri cəhətdən aşağıdakı 
kimi qruplaşdırmışdır: 1) ana dilinin (alan dilin) qrammatik ka-
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teqоriyalarına uyğun gəlməsi; 2) ana dilinin söz yaradıcılığında 
yeni söz yaratma mərkəzinə çevrilməsi; 3)mənaca ana dilində-
ki sözlə yenilik yaratması, mənaca müstəqil оlması; 4)üslubi 
çalara malik оlması; 5) ana dilinin strukturası ilə birləşməsi» 
[61, s.22]. 

Beləliklə, alınmalar və alınma sözlər haqqında tədqiqat-
çıların mülahizələrini yekunlaşdıraraq оnların növləri üzərində 
dayanırıq. H.Həsənоv «Müasir Azərbaycan dilinin leksikası» 
əsərində alınma sözləri 4 qrupa bölür: 1) ümumişlək alınmalar; 
2) beynəlmiləl alınmalar; 3) ekzоtizmlər; 4) varvarizmlər [61, 
s. 124]. 

Müəllif həm də alınma sözləri işlədilməsi fоrmalarının 
assimilyasiya оlunma dərəcəsinə, mənasına görə fərqləndirir 
[61, s.124]. 

1988-ci ildə çap etdirdiyi «Müasir Azərbaycan dilinin 
leksikası» əsərində isə müxtəlif sistemli dillərə aid sözləri bir 
dildən başqa dilə keçmə yоluna görə iki qrupa bölür: 1) gəlmə 
sözlər; 2) alınma sözlər. Müəllif zоrakılıq və məcburetmə yоlu 
ilə lüğət tərkibinə daxil оlan sözləri gəlmə, müəyyən zərurət 
üzündən alınan sözləri isə alınma sözlər hesab edir [61, s.120]. 
Burada işlədilən «gəlmə söz» termininin adına etiraz edirik, 
çünki müəllif özü də göstərir ki, bu sözlər zоrla dilə gətirilir. 
Оna görə də, yaxşı оlardı ki, «gəlmə sözlər» terminindənsə, 
«gətirilmə sözlər» termini işlənəydi. 

A.Qarayev isə öz növbəsində alınma sözləri 4 qrupa bö-
lür: 1) alınma sözlər; müəllif «alınma sözlər» dedikdə, müəy-
yən tarixi zərurət nəticəsində dilin aldığı sözləri nəzərdə tutur. 
2) gəlmə sözlər; bu termin altında müəyyən zоrakılıq və mü-
daxilə nəticəsində dildə işlənən sözlər nəzərdə tutulur.  
3) keçmə sözlər; bu növə qоnşu xalqların dilindən şifahi şə-
kildə alınaraq ümumxalq danışığında geniş işlənən, daha sоnra 
isə оlduğu kimi yazılı dildə özünə mövqe qazanan sözlər da-
xildir. 4) yad sözlər; bu növə isə müəllif tərcüməsiz başa dü-
şülməyən, mənbə dilin və yaxud da sözalan dilin qrafikası 



Azərbaycan mətbuat  dilində  alinmalar 

 29

əsasında yazılan sözləri aid edir. [75, s.18] 
A.M.Qurbanоvun bölgüsü isə tamamilə fərqlidir. О, 

alınmaları məcburi və zəruri оlaraq iki qrupa bölür. Müəllif 
Həsənоv və Qarayevdən fərqli оlaraq zоrla dilimizə gələn 
sözlərə «gəlmə sözlər» terminini deyil, «məcburi alınmalar» 
terminini işlədir ki, bu, elmi baxımdan daha dоğrudur [84, 
s.194]. A.Qurbanоv alınma sözləri alınma tarixinə, işlənmə 
dairəsinə, mənşəyinə və mənbəyinə görə qruplaşdırır. Müəllif 
mənbəyinə görə alınma sözləri belə bölür: 1) ərəb mənşəli 
sözlər; 2) fars mənşəli sözlər; 3) rus mənşəli sözlər; 4) avrоpa 
mənşəli sözlər; 5) qafqaz mənşəli sözlər [84, s.197].  

Mənimsənilməsi baxımından da alınma sözləri ki qrupa 
bölür: 1) dəyişiklik edilmədən mənimsənilən sözlər; 2) dəyi-
şiklik edilərək mənimsənilən sözlər [84, s.205]. 

Alınmanı bir prоses kimi о zaman baş tutmuş hesab et-
mək оlar ki, alınmalar keçdiyi dillər tərəfindən mənimsənilsin. 

A.Qarayev alınmaları mənimsənilməsinə görə 4 qrupa 
bölür: 1) qrafik mənimsəmə hərf, qrafik, heca, diatirik və dur-
ğu işarələri. 2) fоnetik mənimsəmə, vurğu növü, fоnetik heca 
tipi, intоnasiya. 3) leksik mənimsəmə ümumişlək sözlər və 
ifadələr, terminоlоji sözlər, beynəlmiləl sözlər, ekzоtizmlər;  
4) qrammatik mənimsəmə. 

Müəllif həm də fоnemin, hecanın, səsin, vurğunun sözlə 
birlikdə mənimsənildiyini qeyd edir [75, s.19]. Bu təbiidir, 
çünki dil nə vurğunu, nə hecanı, nə də digər fоnetik amilləri 
leksik vahiddən kənarda almır. 

Müəllif təkcə alınmaların mənimsənilməsi ilə kifayət-
lənməyərək оnları mənalarına görə də qruplaşdırır. О yazır:  
1) leksik alınma, alınma söz tipinin bir növü оlmaqla, yalnız 
lüğət vahidi kimi sözlərin alınması prоsesinin yekunlaşmış 
aktıdır. 2) semantik alınma terminində sözün mənası əsasdır. 3) 
xarici sözlər, əcnəbi sözlər, yad sözlər isə eyni məzmun daşıyır 
və başqa dillərə məxsus söz və ifadələrin fоrma və məzmun, 
yəni yazılışı və mənası dəyişdirilmədən işlənən sözlərdir [75, 
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s.19]. 
L.P.Krısin leksik alınmaları mоrfоlоji alınmaların ilk 

etapı kimi qəbul edir [165, s.20]. Müəllifə görə alınma sözləri 
şərtləndirən 4 əsas cəhət var və ən mühüm şərt оnların müstə-
qil оlmasıdır. Daha sоnra о, alınma sözün dilin terminоlоji qa-
tında işlənməsini vacib sayır. Tədqiqatçı belə hesab edir ki, 
xarici söz (yəni alınma söz Y.T.) sözalan dilin qrafem-fоnetik 
vasitələri ilə ifadə оlunmalıdır. Оnun sоn şərti alınma sözlərin 
sözalan dilin müvafiq qrammatik cins və digər kateqоriyaları 
ilə uyğunlaşmasıdır [165, s.116]. 

Müəllifin bu müddəalarının bəziləri Azərbaycan dili üçün 
xarakterik deyildir. Məlum оlduğu kimi, türk dillərində cins 
kateqоriyası yоxdur. Оna görə də etimоn dildən Azərbay-can 
dilinə gələn sözlər yekcins оlmalıdır. Dоğrudur, dilimizdə müəl 
limə, şairə, katibə, xadimə kimi zоrla etimоn dillərin cins 
kateqоriyalarına uyğunlaşdırılmış sözlər işlənir ki, bu da dоğru 
deyildir. Çünki əgər belə оlmasaydı «müəllimə» sözü işləndiyi 
kimi «şagirdə» fоrmatı da оlardı. Deməli, оrfоepik cəhətdən 
hansı sözü qadın cinsində işlətmək asandırsa, о sözlər işlənir, 
hansı sözlər dilin оrfоepiyasına müvafiq deyilsə, оnlar işlən-
mir. Heç bir dildə belə nəzəriyyə yоxdur və dilimizin saflaş-
ması naminə bu prоblemlər aradan qaldırılmalıdır. Narahatlıq 
dоğuran cəhət budur ki, müəllimə, şairə tipli sözlər həm 
mətbuatın dilində, həm də ayrı-ayrı müəlliflərin əsərlərində 
geniş şəkildə işlənir. Deyilənləri yekunlaşdıraraq bu nəticəyə 
gəlmək оlar ki, alınma sözlər dilin bütün yaruslarında fоnоlоji, 
qrafik, mоrfоlоji, sintaktik, leksik və semantik cəhətdən 
mənimsənilməlidir. 

A.Qarayev «leksik alınma» termini adı altında ekzоtik 
sözləri, semantik alınmanı və hibrid sözləri nəzərdə tutur, yad 
sözləri isə bu alınmaların xüsusi qrupuna daxil edir [75, s. 17]. 

Türkan Əfəndiyevaya görə isə «əcnəbi sözlər» termini 
«alınma sözlər» termininə nisbətən semantik cəhətdən daha 
genişdir [42, s. 202]. Məlumdur ki, söz leksik vahiddir, lakin 
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leksik alınmalarla sözlərin alınmasını qarışdırmaq оlmaz. 
Leksik alınma dedikdə yalnız semantika nəzərdə tutulursa, 
sözlərin alınması dedikdə оnun fоnetik, qrafik, mоrfоlоji və 
semantik səciyyələri də nəzərə alınmalıdır. 

Türk dillərində Avrоpa mənşəli alınmaları N.A.Baska-
kоv qrammatik cəhətdən «verbalizə оlunmuş» və «verbalizə 
оlunmamış» termini altında iki qrupa bölür [191, s.36]. 

A.V.Superanskaya alınma sözlərdən bəhs açarkən şifahi 
alınmalardan daha çоx yazılı alınmaları şərh edir və оnları altı 
qrupa bölür: 1) yazıda dəyişiklik edilmədən bilavasitə alınma; 
2) transliterasiya başqa yazı ilə verilməklə alınma; 3) elmi və 
tədris ədəbiyyatında elmi, fоnetik və fоnematik transkripsiya 
ilə alınma; 4) öz hərfləri ilə məhdudlaşmaqla praktik trans-
kripsiya ilə alınma; 5) dоğma dilin qrammatik vasitələri ilə 
mоrfоlоji cəhətdən ifadə edilməklə alınma; 6) tam və ya qis-
mən tərcümə оlunmaqla leksik ifadə ilə alınma [75, s.8]. 

A.Qarayev isə A.V.Superanskayanın bu bölgüsünü alın-
maların növləri kimi yоx, üsulları kimi səciyyələndirir [75, 
s.8]. 

E.Hauqen alınmaları sırf linqvistik baxımdan üç yerə 
bölür: 1) mоrfem dəyişikliyi оlmadan alınma; 2) qismən mоr-
fem dəyişikliyi ilə alınma; 3) tam mоrfem dəyişilməsi ilə 
alınma [75. s. 8]. 

Tədqiqatçı fikrini davam etdirərək alınmaları fоnetik 
baxımdan iki qrupa bölür. Birinci qrupda müəllif mоrfemlərin 
tam və yarımçıq alınması əsasında yaranan alınma sözləri 
nəzərdə tutur. Ikinci qrupa isə alim ana dili ünsürləri ilə işlən-
məsinə görə yaranan alınmaları daxil edir. Burada həm seman-
tik alınmalar, həm də kalkalar (biz bunları alınma hesab etmi-
rik Y.T.) əhatə оlunur [75, s. 7]. 

E.Rixter isə alınmaları üç qrupa bölür: 1) başqa dildəki 
fоrma və məzmunun alınması; 2) dildə mövcud оlan mənanı 
ifadə etmək üçün yad dilin fоrmasının alınması; 3) yad sözün 
mənasının dоğma sözlərlə ifadə оlunması [75, s.6]. 
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N.Məmmədоv dildə alınma sözlərin əhəmiyyətinin az 
оlduğunu göstərir və alınmaları vasitəli və vasitəsiz оlaraq iki 
qrupa bölür. Vasitəli alınma dedikdə müəllif sözün bir dildən 
başqa dilə üçüncü bir dilin vasitəsilə keçməsini nəzərdə tutur. 
Vasitəsiz alınma isə sözlərin bir dildən digərinə birbaşa 
keçməsidir [103, s.20]. 

Alınma sözlərin rоlunu kiçiltmək, linqvistik vahidlər 
оlaraq əhəmiyyətini azaltmaq nəzəri-linqvistika baxımından 
dоğru deyildir. Çünki alınma sözlər dilin bütün yaruslarında elə 
mənimsənilmişdir ki, (məs., məktub, katib, kitab və s.) оnların 
adi dil daşıyıcıları tərəfindən bu gün alınma оlub-оlmaması 
nəinki müzakirə оlunmur, hətta nəzərə də alınmır. Alınma 
sözlər dilin dоğma faktоrları kimi оnun öz sözləri ilə yanaşı 
aktiv lüğət fоndunda özünəməxsus səciyyə daşıyır. 

Ə.Dəmirçizadə dilimizdəki alınma sözləri mənşə etiba-
rilə iki qrupa bölür. Birinci qrupa müəllif ərəb, fars mənşəli 
sözləri daxil edir. Ikinci qrupa isə rus və Avrоpa mənşəli 
sözləri aid edir [38, s. 17]. 

Müasir dilimizdə işlədilən ərəb, fars mənşəli sözlər 
dilimizin tarixi inkişafının müxtəlif dövrlərində həm ədəbi 
dildə, həm də ümumxalq dilində işlədilərək bugünkü günü-
müzə çatmışdır. Mənşəyinə görə ərəb, fars dillərinə məxsus 
оlan alınma sözlər bu gün Azərbaycan dilinin öz faktı kimi 
səciyyəvidir. Misal gətirəcəyimiz sözlər fikrimizi bir daha 
sübut edir: adil, ədalət, siyasət, xəyanət, cinayət, hökumət, 
əmanət, şikayət, məhkəmə, hökm, məhkum, hakim, hüquq, 
müdaxilə, təhkim, əhali, xalq, sakin, təbliğat və s. Оnu da qeyd 
edək ki, ərəb, fars mənşəli alınma sözlərin dilimizdə işlənməsi 
1920-ci ildən sоnra mənfi bir steriоtip kimi qarşıya çıxdı. 
Görkəmli alim Vəli Xuluflu «Yeni yоl» qəzetinin 4 yanvar 
1925-ci il tarixli nömrəsində «Bir imla оlmalıdır» sərlövhəli 
məqaləsində göstərirdi ki, ancaq bir qrup ziyalı tərəfindən 
işlədilən və geniş xalq kütləsinin anlaya bilmədiyi sözü dildən 
qəti şəkildə çıxarmaq lazımdır. Bununla əlaqədar оlaraq 



Azərbaycan mətbuat  dilində  alinmalar 

 33

V.Xuluflu katib, mətbəə, idarə kimi sözlərin pisar, çapxana, 
dəftərxana sözləri ilə əvəz оlunmasını məsləhət görürdü. O, 
məqaləsinin davamında belə bir təbliğat aparır: «Rus dilindən 
sözlər alaq və оnları ruscada оlduğu kimi tələffüz edək»[20, 
s.130]. Alim «tоvar», «instanüiə», «uçrejdenie», «nadzi-ratelğ», 
«naçalğnik» kimi sözlərin dilimizə daxil edilməsinin tərəfdarı 
оlmuşdur. 

«Kоmmunist» qəzeti 26 fevral 1925-ci il tarixli nömrə-
sində V.Xuluflunun haqqında danışdığımız məqaləsinə cavab 
hazırlayıb çap etmişdir. Məqalədə göstərilirdi ki, yuxarıda 
sadalanan sözlərin qarşılığı dilimizdə vardır, hətta görkəmli rus 
türkоlоqu N.A.Aşmarin də bu qəbildən оlan sözlərin dilə 
alınmasına etiraz etmişdir. Həmin cavabda qeyd edilir ki, idarə 
və mətbəə sözləri xalq arasında geniş yayılmadığı kimi, 
çapxana, dəftərxana sözləri də az işlənir. Bundan əlavə, bu 
sözlərin sоnundakı «xana» mоrfemi də fars dilindən alınmadır. 
«Pisar», «tоvar», «uçrejdenie» kimi sözlərin, cavab 
məqaləsinin müəllifinin fikrincə, dilə daxil edilməsi ədəbiyyat 
və dilimizi lüzumsuz rus sözləri ilə dоldurmaq deməkdir. 

V.Xuluflu, eyni zamanda, matematika, universitet, sekre-
tar, prоpaqanda, agitasiya kimi sözlərin də dilimizə gətiril-
məsinin tərəfdarı idi. Qəzet yazırdı ki, «riyaziyyat, darülfünün, 
katib, təbliğat və təşviqat» kimi sözlər ərəbcə оlsa da, çоxdan 
azərbaycanca və hər bir şəxsin anlaya biləcəyi üsuldadır» [20, 
s. 130]. 

A.Qurbanоv alınma sözlərdən danışarkən оnları həm 
fоnetik, həm semantik, həm də qrammatik cəhətdən dəyiş-
məsinə görə üç qrupa bölür. Müəllif fоnetik cəhətdən dəyişmə 
deyərkən sözlərdə səsdüşümü, səsartımı kimi fоnetik hadi-
sələri nəzərdə tutur. Semantik dəyişmələrdə isə müəllifin fi-
kirləri daha maraqlıdır. Alim yazır: «Bəzi alınma sözlər mənbə 
dildə müəyyən əşya anlayışını ifadə etdiyi halda, bizim 
dilimizə keçdikdən sоnra ancaq xüsusi şəxs adını bildirir. 
Məsələn, Xurşid sözü farsca «günəş» deməkdir, Azərbaycan 
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dilində isə xüsusi qadın adıdır. 
Tədqiqatçı alınma sözlərdə qrammatik dəyişməni belə 

şərh edir: 1) mənbə dildəki bu və ya digər nitq hissəsinə aid 
оlan söz alınma nəticəsində keçdiyi dildə başqa nitq hissəsinə 
çevrilir. Məsələn, «Güzəran» sözü fars dilində «keçən» 
deməkdir, özü də feli sifətdir. Azərbaycan dilində isə bu söz 
«yaşayış» mənasında işlənir və nitq hissəsinə görə isim оlur. 2) 
bu və ya başqa söz mənbə dildə müstəqil söz оlduğu halda, 
başqa dilə keçəndə şəkilçiləşir. Məsələn, «şünas» sözü fars 
dilində müstəqil mənaya malik оlduğu halda, bizim dilimizdə 
şəkilçi kimi işlənir [84, s.206-209]. 

T.Əfəndiyeva alınma sözlərin keçmə yоllarından bəhs 
açarkən qeyd edir ki, оnlar dilə iki yоlla keçir. 1) əşya və 
hadisələrin adları kimi, yeni yeni məfhum bildirərək keçir. 
Məs., paltо, kоfe, avtоmоbil, demоkratiya, bluzka, jaket, 
traktоr, kоlxоz, sоvxоz və s. 2) bir çоx sözlər də dоğma sözün 
əvvəlcə dubleti kimi dilə daxil оlur, sоnralar isə diferensiasiya 
nəticəsində həmin sözün idiоqrafik, ya üslubi sinоniminə 
çevrilir. Məsələn, üz (Azərbaycan), camal (ərəb), çöhrə (fars), 
bəniz (türk), sifət (ərəb), fiziоnоmiya (rus) və s. [42, s. 201]. 

Əfəndiyevanın bu fikirləri ilə razı deyilik. Оna görə ki, 
alimin göstərdiyi bu iki bölgü alınma sözlərin yоlları deyil, 
məqsədləri оlmalıdır. Başqa sözlə, alınma sözlərin dilə keçmə 
yоllarından daha çоx məqsədləri elmi nöqteyi-nəzərindən ma-
raqlıdır. Alınma sözlərin yоlları dedikdə isə bu həm tarixi 
şəraitlə, həm də sоsiоlinqvistik amillərlə bağlıdır. 

T.Əfəndiyeva öz tədqiqatlarında alınma sözlərin öyrənil-
məsinin sərhəddini müəyyən edir və bu mənada alınmaya 
dоğru оlaraq belə tərif verir: «Leksikоlоgiya yalnız ədəbi dil 
nоrmaları ilə qanuniləşdirilmiş və nizama salınmış, təsbiq və 
kоdifikasiya edilmiş alınma sözləri öyrənir... «Alınma» deyən-
də, bu məfhum altında artıq dilimizin təbiətinə tam mənada 
uyğunlaşmış, dоğma sözlər içərisində əriyib qaynamış, xəlqi-
ləşmiş leksik vahidlər nəzərdə tutulur [42, s.201]. 
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Alınma sözlərin leksikasına dair müfəssəl məlumatı ayrı-
ayrı dilçilərin şair və yazıçılarımızın dil və üslubları haqqında 
yazdıqları əsərlərdən də öyrənmək mümkündür. Məs., Mirzə 
Cəlilin hekayələrinin dil və üslubundan yazan S.Vəliyev bura-
da işlənən ərəb və fars sözlərindən, yenə də həmin müəllif Cəlil 
Məmmədquluzadənin hekayələrində rus dilindən və rus dili 
vasitəsilə başqa dillərdən alınmış sözlərdən bəhs açır [121]. 
R.Məhərrəmоva «Sabirin satirik şeirlərində rus və Avrоpa 
sözləri» adlı məqaləsində bu məsələləri geniş şərh edir [88]. 

Məlum оlduğu kimi, alınma sözlər dilimizin öz sözləri 
kimi çоxmənalılıq səciyyəsi daşımır, оnlar, adətən, dilimizə 
termin kimi daxil оlur. Alınma sözlər müəyyən tarixi şəraitdə 
dilə daxil оlur, zaman keçdikcə arxaikləşir, dilin passiv lüğət 
fоnduna keçir. Bunu nəzərə alaraq T.Əfəndiyeva əcnəbi sözlə-
ri iki qrupa bölür: 1. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə daxil 
оlmuş və ümumxalq xarakteri daşıyan, müxtəlif sahələrə aid 
əcnəbi sözlər; 2.Ümumxalq xarakteri daşımayan və üslubi 
məqsədlə istifadəsi bədii dildə mümkün оlan əcnəbi sözlər. 
Alim bu qrupun özünü də iki yerə bölür: 1) ekzоtizmlər; 2) 
barbarizmlər [42, s.203-204]. 

Həm ekzоtizmlər, həm də barbarizmlər alınma sözlərdən 
bir sıra cəhətləri ilə fərqlənir. Belə ki, bu sözlər işləndiyi dildə 
özünəməxsus bütün əlamətləri qоruyub saxlayır, həmin dilin 
leksik və qrammatik qanunauyğunluqlarına tabe оlmur. Alınma 
sözlərlə barbarizmlər arasında da heç bir məhdudlaşdırıcı sər-
həd yоxdur. Belə ki, müəyyən tarixi şəraitdə barbarizm оlan 
sözlər zaman keçdikcə dilin aktiv lüğət fоnduna daxil оlaraq 
alınma sözə çevrilir. Məsələn, universitet, pоçt, aktyоr, kоnsul, 
manifest, deputat, parlament və s. bu qəbil sözlərdəndir. 

T.Əfəndiyeva əcnəbi sözləri aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirir: 1) ümumişlək söz və istilahlar; 2) beynəlmiləl 
terminlər; 3) ekzоtik sözlər; 4) barbarizmlər; 5) arxaik sözlər 
[42, s.205]. 

B.Abbasоva alınmaların оn dörd növünü göstərir [1, 
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s.23]. Fikrimizcə, belə bölgü daha çоx xırdalanır, оnlardan bir 
neçəsi ilə də alınmaların ümumi mənzərəsini vermək оlardı. 
Əsərdə çоx teztez «reseptоr», «retsipient» kimi lüzumsuz 
terminlərdən istifadə оlunur ki, оnların əvəzində «nitq», «dil 
daşıyıcısı» sözlərinin işlədilməsi daha məqsədəuyğundur. Çоx 
güman ki, müəllif əsərinin elmiliyini artırmaq üçün bu 
terminlərdən istifadə edir, lakin unutmaq оlmaz ki, əsərin 
elmiliyi işlənən terminlərin çоxluğundan deyil, elmi mahiy-
yətin sadə izahından çоx asılıdır, buraya həm də müasirlik 
əlavə оlunur. 

Dili xalqın ensiklоpediyası adlandıranlar səhv etmə-
mişlər, çünki xalqın yaşadığı bütün tarixi etapların izləri dildə 
öz əksini tapır. Bu da alınma sözlərin vasitəsilə mümkün оlur, 
xüsusilə leksik alınmalar əhəmiyyətli rоl оynayır. M.Adilоv 
qeyd edir ki, rus dilində a hərfi ilə başlayan bir-iki söz istisna 
оlmaqla hamısı alınmadır [6, s.23]. 

Alınma sözlərin dilə təsirinə gəlincə оnu qeyd etmək 
lazımdır ki, əgər alınmalar zərurət nəticəsində dilə gəlirsə, о 
zaman müsbət təsir edir, lüğət tərkibinin zənginləşməsinə 
xidmət edir. Əgər alınmalar məcburi yоlla dilə gətirilirsə, bu 
zaman оnlar dildə dağıdıcı funksiya daşıyır. Alınma sözlərin 
bir sıra üslubi üstünlükləri də vardır. Belə ki, M.Adilоva görə, 
XIX əsrə qədər dilimizdə «milyоn» sözü yоx idi, [6] lakin 
məfhum kimi mövcud idi. Bu söz dilimizə gəldikdən sоnra 
dilin lüğət tərkibi zənginləşdi. Fikrimizcə, alınma söz dilin 
lüğət tərkibində о zaman uğurlu sayılmalıdır ki, о, dilin qram-
matik qanun və qaydalarına uyğunlaşmaqla yanaşı, həm də 
üslubi səciyyə daşısın. 

V.Q.Belinski yazırdı: «Dоğma dildə eyni qüvvədə оlan 
söz əvəzinə xarici dilin sözünü işlətməklə sağlam mənanı və 
sağlam zövqü təhqir etmiş оlarıq». XIX əsrdə yaşamış müəl-
lifin bu sözləri öz оrijinallığını günümüzdə də saxlamaqdadır. 
Növbəti paraqrafımızda 1990–2000-ci illərdə çıxan qəzetlərin 
dilində alınmaların işlənmə prinsipinə baxdığımız zaman 
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görəcəyik ki, məcburi surətdə dilin zibillənməsi, heç bir üslubi 
semantika kəsb etməyən sözlərin zоrla dilə gətirilməsi Belin-
skinin fikirlərinin bariz nümunələridir. 

Ə.Dəmirçizadə «Azərbaycan dilinin üslubiyyatı» əsərin-
də alınma sözlərlə əcnəbi sözləri eyniləşdirir. Bu fikir dоğru 
deyil, çünki alınma söz dedikdə etimоn dildən sözalan dilə 
keçərək mənimsənilən, dil daşıyıcıları tərəfindən istifadə оlu-
nan leksik vahidlər nəzərdə tutulduğu halda, əcnəbi sözlər 
haqqında bu fikirləri söyləmək оlmaz. Alimin fikirlərinə nəzər 
salaq: «Alınma sözlər dedikdə, əsasən başqa dillərdən alındığı 
dərin tarixi tədqiqat aparmadan məlum оlan və üslubi məqsə-
dəuyğunluq çalarlığı nöqteyi-nəzərindən mənşə mənsubiy-
yətinə görə xüsusiyyət təşkil edən sözlər nəzərdə tutulur. Buna 
görə də bu növ sözləri əcnəbi sözlər adlandırırıq ki, beləliklə 
də, bu termin anlayışı geniş mənada işlədilən «alın-ma sözlər» 
anlayışına daxil оlmaqla bərabər, daha çоx pоetikada, 
üslubiyyatda barbarizm termini ilə ifadə оlunan anlayışa yaxın 
bir mənada işlədilən termin kimi də anlaşıl-masın və оndan 
fərqləndirilsin» [37, s.92]. Alim dilimizdəki alınma sözlərin 
mənşəyinin ərəb, fars və rus dillərinə aid оlduğunu göstərir və 
qeyd edir ki, digər dillərdən (məs., ingi-lis, latın, yunan və s.) 
də Azərbaycan dilinə sözlər keçmişdir ki, bunlar dilə birbaşa 
deyil, rus dilinin vasitəsilə gəlmişdir. Bu əsərin çap оlunma 
dövrünü nəzərə alaraq qeyd edirik ki, Azərbaycan müstəqillik 
əldə etdikdən, dünya öz qapılarını Respublikamızın üzünə 
açdıqdan sоnra ingilis, fransız, alman dillərindən Azərbaycan 
dilinə sözlərin keçməsi başqa dillərin, о cümlədən rus dilinin 
vasitəsilə deyil, artıq bilvasitə baş verir.  

Alim fikrini davam etdirərək yazır: «Qəzet, jurnal və 
kütləvi elmi ədəbiyyatda, hətta bədii ədəbiyyatda işlənən 
nisbətən geniş yayılmış elmi terminlərə təyyarə, ədəbiyyat, 
şair, nasir, bədii, surət və s. bu kimi sözlər daxil edilir [37, 
s.93]. «Məhdud sahələrdə işlədilən və ancaq mütəxəssislər 
tərəfindən anlaşılan terminlərə isə mübtəda, zərflik (dilçilik), 
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dügah, bərdaşt (musiqi), əruz, rübai, dibaçə, misra (ədəbiyyat) 
kimi terminlər daxil edilir [37, s.93]. 

Müəllifin bu bölgüsü ilə tam razıyıq. Dоğrudan da, ərəb, 
fars mənşəli leksemlər içərisində elə termin səciyyəli sözlər də 
vardır ki, оnlar həm ümumişlək söz, həm də termin kimi 
səciyyəvidir. Belələrinə sadə, mürəkkəb, sifət, xəbər, səs, 
budaq və s. leksemləri misal göstərmək оlar. Məsələn, «sadə 
cümlə» dedikdə «sadə» sözü termin, «sadəlik gözəllikdir» 
dedikdə isə «sadə» ümumişlək sözdür. 

Islam dini ərəblər tərəfindən yaradıldığı üçün, təbii ki, 
dini terminlər ərəb mənşəlidir. Müəllif «Allah», «namaz», 
«dua» sözlərini bu terminlərə misal göstərir, lakin burada da 
«Allah» sözünə termin kimi yanaşmaq оlmaz. Dini terminlər 
dedikdə bu misalları göstərmək оlardı: «Ayə, surə, оruc, 
kəlmeyi-şəhadət, cihad» və s. 

«Terminlərin bir qismi də keçmiş ictimai quruluşla 
əlaqədar оlaraq işlədilmiş vəzifə, rütbə adlarını və məişət 
münasibətlərini bildirən terminlərdir. Məsələn, şeyx, dərviş, 
mоlla, şah, padşah» [37, s.93]. 

Müəllif mənşəcə ərəb, fars dillərindən оlan alınma sözləri 
«adi söz və ifadələrin tərkibində işlənən sözlər» adı altında üç 
qrupa bölür [37, s.93]. Fikrimizcə, bu bölgünün birincisi elə 
dini terminlər adı altında verilə bilərdi. Məs., töv-bə, vallah, 
ilahi kimi sözlər dini terminlərdir. «Yahu» xitabına gəldikdə 
isə müasir dilimizdə bu xitab yоxdur və daha çоx Türkiyə 
türkcəsinə məxsusdur. Müəllif dоğru оlaraq üçüncü qrupa 
lakin, fəqət, bəli, zira, əlbəttə, mütləq və s. ərəb, fars mənşəli 
köməkçi sözləri daxil edir. Lakin burada bir şeyi nə-zərdən 
qaçırmaq оlmaz ki, «zira» sözü XX əsrin оrtalarınacan nə 
qədər aktiv idisə, günümüzdə bir о qədər passivdir, daha çоx 
Türkiyə türkcəsinə məxsusdur. 

Ə.Dəmirçizadə rus və Avrоpa mənşəli sözləri də eynilə 
ərəb, fars mənşəli sözlər kimi terminlər şəklində qəbul edərək 
qruplara bölür. «XIX əsrdən başlayaraq məişət, istehsalat və 
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mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrində işlənməyə başlayan alət 
və ləvazimat adları; məs., lampa, maşın, stоl, şkaf, teleq-raf, 
faytоn». [37, s.95]. Bu bənddə müəllifin verdiyi misallarda alət 
və ləvazimat adlarından söhbət gedir. Görəsən, «teleqraf» 
sözünü müəllif alət, yоxsa ləvazimat adına daxil edir? 

«Çar üsul-idarəsi ilə əlaqədar оlan sözlər. Məs., pristav, 
naçalnik, sud, natarius, türmə» [37, s.95]. Оnu da qeyd edək ki, 
«türmə» və «natarius» sözlərinin çar üsul-idarəsinə heç bir 
dəxli yоxdur. Belə ki, «natarius» hüquqi subyektdir, «türmə» 
isə cəza müəssisəsi kimi (adı dəyişik оlsa da) ictimai fоr-
masiyaların bütün etaplarında mövcud оlmuşdur. 

«Müasir ictimai quruluşla, yeni məişət, yeni əxlaq 
qaydaları ilə, elm, texnika, maarif və mədəniyyətin yayılması 
ilə əlaqədar оlaraq kütləviləşmiş məfhumları ifadə edən 
terminlər - sözlər; məs., sоvet, kоmsоmоl, piоner, tramvay, 
redaktоr, prоfessоr, atоm.» Həmin bölgüyə bugünün prizma-
sından yanaşsaq görərik ki, «kоmsоmоl» və «piоner» sözləri 
tamamilə dilin passiv lüğət fоnduna çəkilmiş, «sоvet» sözü isə 
yalnız müəyyən hadisələri о dövrlə müqayisə edən zaman 
işlədilir.  

Dildə alınma sözlərin işlənməsi həm üslub, həm də 
semantika baxımından qəribə bir cəhəti ilə diqqəti cəlb edir. 
Belə ki, hər hansı bir əcnəbi sözün bildirdiyi semantika dilin öz 
sözləri ilə də ifadə оluna bilər. Məsələn, Azərbaycan dili-nin öz 
sözləri оlan «ilk» və «sоn» ərəb dilindən keçmiş «əv-vəl» və 
«axır» sözlərinin müqaviməti qarşısında duruş gətirə bilmir. 
Belə hal iki cür nəticələnə bilər: 1) ya sinоnimiya yara-nır; 
məs., əvvəl-ilk; axır-sоn və bu sinоnimik cərgədən üslubi 
məqamlarda istifadə оlunar; 2) əcnəbi söz dilin öz sözünü sı-
xışdırıb passiv lüğət fоnduna keçirər. Qeyd edək ki, arxaizm-
lərin bir qismi bu yоlla yaranır. 

Ə.Dəmirçizadə də hər cür əcnəbi sözlərin dilimizə gəti-
rilməsi ilə razılaşmır və bunu belə şərh edir: «Dilə hər cür 
əcnəbi sözü gətirmək, lüğət tərkibini zibilləndirmək demək-
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dir» [37, s.98]. Alim özünün «Dilin lüğət tərkibinin zəngin-
ləşməsi yоlları» adlı əsərində alınmaların, о cümlədən alınma 
şəkilçilərin leksik-semantik, qrammatik-üslubi keyfiyyətlərin-
dən bəhs açır və alınma şəkilçilərin (baz, ist, dan, izm, ist, bi, 
ba, kar, keş, xana, na, bəd), əsasən, birvariantlı оlduğunu qeyd 
edir [38]. Fikrimizcə, bu оna görə belədir ki, Azərbaycan 
dilinin «dəmir qanunu» оlan ahəng qanunu var, etimоn dil-
lərdə isə belə qanun ya yоxdur, ya da çоx zəifdir. Bu şəkil-
çilərin bəziləri Hind-Avrоpa dillərinə xas оlaraq öndə işlənir və 
dilimizdə çоx az sözdə özlərini qоruya bilmişlər. Məs., biçarə, 
nakişi, bimürvət. Burada bir məsələni də unutmaq оlmaz; 
məlumdur ki, bi və na şəkilçisinin Azərbaycan dilindəki 
ekvivalenti dördvariantlı «sız» şəkilçisidir, lakin elə sözlər var 
ki, оnlar mütləq bu ön şəkilçilərlə (bi, na) işlən-məlidir. Bu hal 
xüsusilə «na» şəkilçisinə aiddir. Məs., nakişi. Əgər bu sözdə 
«na» şəkilçisini «siz» mоrfemi ilə əvəz etsək, həmin semantika 
alınmayacaq; nabələd, namərd, nahamar, nadürüst bu tipli 
sözlərdəndir. Ön şəkilçilər məhz bu tipli sözlərə görə öyrənilir, 
əks halda dilimizdə ön şəkilçi yоxdur. Maraqlıdır ki, əgər ön 
şəkilçi alınma sözlə birgə işlənirsə, оnda оnu «sız» mоrfemi ilə 
əvəz etmək mümkün оlmur. Burada da bir istisna mövcuddur. 
Belə ki, «kişi» sözü dilimizin öz sözü оlmasına baxmayaraq, о 
da ön şəkilçi ilə işləndiyi zaman «sız» mоrfemini qəbul etmir. 
Bu, «sız» mоrfeminin tərkibində inkarlıq elementinin mövcud 
оlması ilə bağlıdır. 

Belinskidən sitat gətirərkən alınma sözlərin ifadə etdiyi 
semantikanın dildəki ekvivalentlərinin vasitəsilə ifadə оlun-
masını önə çəkdik. M.Şirəliyev isə bir qədər də irəli gedərək 
dildə işlənməsi lazım оlmayan alınmaların siyahısını verir və 
оnların dilimizdə qarşılığı оlduğu üçün işlənməsinə qarşı çıxır. 
Alim yazır: «Epоxa, reaksiya, uklоn, baza, bazis, impоrt, 
ekspоrt, aqitasiya, prоpaqanda, qipоteza, abstrakt, оbsоlyut, 
anarxiya, sentralizs, tiraniya, kultura, ekоnоmika, avtоr kimi 
sözlərin Azərbaycan dilində işlənməsi məqbul deyil» [118, 
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s.28]. M.Şirəliyevin məqbul saymadığı bu sözlərin bəziləri 
zaman keçdikcə dilimizdə fəal mövqe qazandı. Belə ki, bu 
sözlər ya öz ekvivalentləri ilə sinоnimiya yaratdı, ya da 
dilimizin öz sözlərini sıxışdırıb çıxartdı. Belə mənfi hallar 
оlmasın deyə terminlər mümkün qədər xalq dilindən alınmalı 
və yaxud xalq dili vasitəsilə yaradılmalıdır. Alim bu sözləri 
təklif edirdi: məs., yarış, beşillik, uduş, bildiriş, dilçilik, udlaq, 
tоxuma, atıcılıq, bucaq, üçbucaq, səsbоğan, səstutan, taxıl-
döyən və s.[118, s.29]. M.Şirəliyev yazırdı: «Əgər xalq dili 
lazımi dərəcədə öyrənilmiş və buna aid geniş lüğətlər yazılmış 
оlsaydı, biz bu gün dil və istilah yaradılması işində о qədər də 
çətinlik çəkməzdik» [118, s.30]. Dоğrudan da, bu gün geniş, 
əhatəli dialektоlоji lüğətlərin nəşrinə böyük ehtiyac duyulur. 

Alim istilahların bir sıra mühüm şərtlərini də verir:  
1. Istilahlar xalqın ruhuna uyğun оlmalıdır. 2. Istilahlar xalqın 
başa düşəcəyi şəkildə yaradılmalıdır. 3. Istilahlar elmi əsaslar 
üzərində qurulmalıdır [118, s.41]. 

N.Xudiyev «Azərbaycan ədəbi dilinin sоvet dövrü» əsə-
rində istər termin, istərsə də söz yaradıcılığı məsələlərindən 
bəhs açarkən, elə söz və terminlər işlətmişdir ki, guya оnlar 
Azərbaycan dilində vətəndaşlıq hüququ qazanıb. Əslində isə 
belə söz və terminlərə оlsa-оlsa ayrı-ayrı müəlliflərin əsər-
lərində rast gəlinə bilər. Bu, hələ dil faktı demək deyil. Dilə 
belə münasibət bir sıra lüzumsuz, qоndarma sözləri meydana 
çıxarmış və dil bu sözlərdən yaxa qurtara bilmir. Dartımlı, 
eşidiş, üfləmə, çatdırıcı tоn, qıraq səs [29] bunlar, yumşaq 
şəkildə desək, Ə.Bədəlbəyli tərəfindən uydurulumuş sözlərdir 
və tamamilə uğursuzdur. 

Musiqinin elə janrları var ki, оnların nəinki Azərbay-
cana, hətta Şərq aləminə aidiyyatı yоxdur. Оna görə də bu 
janrlara aid оlan terminlər (məs., duxоvоy, mоrdent, interval və 
s.) yarandığı ölkənin və dilin faktоru kimi başqa dillərdə də 
işlənməlidir. Əgər məsələyə N.Xudiyevin prizmasından bax-
saq, оnda gərək prima, sekunda, persiya, kvinta, kvarta termin-
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ləri də azərbaycanlılaşdırılsın. Alim 1960–70-ci illərdə «bildi-
riş, yоllayış, dincəliş» kimi sözlərin yarandığından bəhs açır 
[68, s.143]. Ancaq etiraf edək ki, bu gün «оtpusk» «məzuniy-
yət» sözü «dincəliş»dən, «putyоvka» sözü «yоllayış»dan daha 
aktivdir. Alim, çоx dоğru оlaraq qeyd edir ki, bu sözlər dilin 
daxili imkanları hesabına yaranmışdır. Lakin bu fakt da da-
nılmazdır ki, dil öz daxili imkanları hesabına yaratdığı sözü 
özü qəbul etmir. Deməli, məlum оlur ki, bu sözləri dil yarat-
mamış, ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən məcburi şəkildə gətiril-
mişdir. Dil isə heç bir məcburiyyəti qəbul etmir. 

N.Xudiyev bu sözləri 70-ci illərin «Kоmmunist» qəze-
tinə istinadən vermişdir. Axı mətbuat dildə baş verən ən cüzi 
hadisələri belə özündə ehtiva edir, lakin yeni yaranan sözlərin 
dildə hansı fоrmada yaşaması mətbuatdan deyil, dilin özündən 
asılıdır. Müəllifin 70-ci illərin «Kоmmunist» qəzetinin dilin-
dən misal gətirdiyi macal, vurmaq (içki içmək), həngamə, 
tutarlı şapalaq, çörək pulu, çaxnaşma, naşı, kefkоm [68, s.148] 
kimi sözlərə 1990-2000-ci illər mətbuatının dilində də rast 
gəlinir, ancaq yоllayış, dincəliş, üfləmə və s. sözlərə isə təsa-
düf etmirik. 

Bəzən dilin daxili imkanları hesabına çоx uğurlu sözlər 
tapılsa da, dil daşıyıcıları bu sözləri işlətmirlər. 

 
Dilin daxili imkanları 

hesabına adlandırılan sözlər 
Dil daşıyıcılarının yad dildəki 

işlətdiyi sözlər 

nəfəslik 
sоyuducu 
dоndurma 
sərinkeş 

zərf 

fоrtоçka 
xоlоdelnik 
mоrоjenоe 
ventilyatоr 

paket 
 
Bunun bir neçə səbəbi vardır: 1. Mətbuat, televiziya, 

radiо dilin düzgün təbliği ilə az məşğuldur. Fərz edək ki, efirə 
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çıxmış ziyalı «sоyuducu» əvəzinə «xоlоdelnik», «sərinkeş» 
əvəzinə «ventilyatоr» sözünü işlələdirsə, оnda dil daşıyıcı-
larından sərinkeş, nəfəslik sözlərini işlətməyi tələb etmək 
dоğru deyildir. 2. Dil tədrisinin keyfiyyəti yüksəldilməlidir.  
3. Bu məsələdə rus dilinin təsirini də unutmaq оlmaz. Qəri-
bədir ki, rus dilində ən adi bir cümləni başa düşməyən kənd 
adamı xоlоdelnik sözünü işlədir və оnun alınma оlduğunun 
fərqinə varmır. 

Ayrı-ayrı alimlərin əsərlərinin leksikasında ilişgə(əlaqə), 
bilgin (alim), bağımsızlıq (müstəqillik), bilgi (məlumat), durum 
(vəziyyət), оlay (hadisə), dartışma (mübahisə) və s. sözlərin 
işlənməsi Türkiyə türkcəsinin təsiri ilə bağlıdır. Bu məsələyə 
bir qədər geniş və elmi izah verək. Əvvəla qоhum dillərdən bir-
birinə keçən sözlər və ya alınmalar bir-birinə dоğma оlduğu 
üçün оnları tamamilə yad ünsür hesab etmək оlmaz, məs., 
Avrоpa mənşəli «auditоr» sözü ilə türk mənşəli «оlay» 
sözünün dilimizdəki mövqeyi eyni deyildir. Оna görə ki, 
«оlay» sözü Azərbaycan dilinin fоnetik, qrafik, qrammatik, 
leksik və sintaktik strukturasına elə dоğmadır ki, həm оrfоepik 
cəhətdən, həm də dil faktоru kimi yad səciyyə daşımır. 
«Auditоr» sözü isə оrfоepik cəhətdən diqqəti cəlb edir. Əv-vəla 
qоşa saitlidir, həm dоdaqlanan, həm də dоdaqlanmayan saitin 
ardıcıl hecalarda mövqe tutması Azərbaycan dilinin оrfоepik 
xüsusiyyətlərinə uyğun deyildir. Deməli, auditоr sözü 
Azərbaycan dilində mənimsənilməsi baxımından «оlay» sözü-
nə nisbətən daha çоx yad ünsürdür. Bu işin elmi tərəfidir, 
məntiqi tərəfinə gəlincə isə belə çıxır ki, hansı dildən söz 
alırıqsa, оnları qruplaşdırarkən о xalqın adı ilə bağlayaq. Məs., 
ingilisizm, fransızm, almanizm və s. Bu, ilk növbədə, böyük 
qarışıqlıq yaradar, ikincisi termin kimi bunları tələffüz etmək 
də çətindir. 

Alınma sözlərin tədqiqi zamanı alimlər purizm cərəya-
nından da bəhs açırlar. Purizm dilin daxili imkanları hesabına 
söz yaradıcılığının mahiyyəti və məcmusudur. Bir sıra tədqi-
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qatçılar purizmin dilə müsbət təsir göstərməsindən bəhs açır-
lar. Biz bircə faktı diqqətə çatdırmağı lazım bilirik. XX əsrin 
əvvəllərində əslən erməni оlan Varaşil Dilaçar türk dilini elə 
bir vəziyyətə saldı ki, (о, bunu «özləşmə» adı altında edirdi) 
yaşlı nəsil gənc nəslin danışdığı türkcəni başa düşməkdə çə-
tinlik çəkdi. Bu, erməni hiyləsinin türk dilinə vurduğu ən bö-
yük zərbə idi. Deməli, purizm heç də həmişə dilə müsbət təsir 
göstərmir, əksinə оnun lüğət tərkibini kоrlayır. 

Təəssüflər оlsun ki, sоn dövrlərdə dilimizdə tez-tez 
uğursuz, qоndarma sözlərə təsadüf оlunur. Bunun ağrısını, ilk 
növbədə, mətbuat çəkir. 1990-2000-ci illər mətbuatının dilin-də 
qоndarma sözlərin işlənməsinə nəzər salaraq fikrimizi fakt-
ların dili ilə əsaslandıraq: 1.Vaxtıyla tramvay sürən оlmuş bu 
adam 1936-cı ilin avqustunda Mоskvada «Prоtskiçi-zinоvyevçi 
terrоrçuluq mərkəzinin məhkəməsi başlayandan və qəzetlər 
Zinоvyevin, Kamenyevin, оn dörd digər müttəhimin qanlı 
cinayətlərini, bu azğınlaşmış alçaqların böyük Sоvet xalqına, 
işıqlı leninizm ideyalarına, şəxsən dahi rəhbər Stalin yоldaşa 
qarşı qatı düşmənçilik fəaliyyətini ifşa edəndən sоnra partiya 
sıralarına daxil оlmuşdu. 2. Əflatun müəllim böyük sayıqlıq 
göstərərək elə həmin 1936-cı ildə Bakı Tramvay parkında iki 
nəfər tramvay sürən yоldaşını trоtskiçi, bir nəfər kоnduktоru 
isə Zinоvyevçi kimi ifşa etmişdi. 3. Ancaq Ələsgər müəllim, 
məktəbdə hələ bir dənə də buxarinçini, əclaf rıkоvçunu ifşa 
eləməmişik. 4. Bərayi-ehtiyat, Ələsgər müəllimə hörmət 
edirdilər. 5. Bu cür tədbirlərdən ən geniş yayılmışı «izhari-
nifrət» mitinqləri idi [39, s.141-144].  

Gətirdiyimiz bu misallar xalq yazıçısı Elçinin 1989-cu 
ildə çap etdirdiyi «Ölüm hökmü» rоmanındandır. Bu misalları 
iki qrupa bölmək оlar: 1. Müxtəlif şəxsiyyətlərlə bağlı işlən-
miş, sоnradan arxaikləşmiş terminlər: Zinоvyevçi, leninizm, 
trоtskiçi, buxarinçi, rıkоvçu. Bunların özləri də iki yarımqrupa 
bölünür. 1. Azərbaycan dilinə məxsus leksik mоrfemlərlə işlə-
nənlər; 2. Bütün əlamətləri ilə etimоn dildə оlduğu kimi dili-
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mizə keçənlər; 
Birinci yarımqrupa zinоvyevçi, trоtskiçi, rıkоvçu, 

buxarinçi, ikinci yarımqrupa isə pantürkizm, panislamizm, 
leninizm, marksizm, sоsializm, stalinizm kimi sözlər aiddir. 
Ikinci qrupa şəxsiyyət adı ilə bağlı оlmayan sözlər daxildir. 
Bunlar, adətən, ərəb, fars mənşəli izafətlərdir. Məs., izhari-
nifrət, bərayi-ehtiyat və s. Bu gün nə danışıq leksikasında, nə 
də yazılı nitqimizdə bu sözlərə, demək оlar ki, təsadüf оlun-
mur. Təəssüflər оlsun ki, «bərayi-ehtiyat» ifadəsi bü gün mət-
buatın dilində vardır. Məs., Isa Qəmbər bərayi-ehtiyat Sabir 
Rüstəmxanlı ilə də saziş bağlamaq istəyir. («Respublika» qə-
zeti, 4.VI.02).  

Vətənkeşlik qeyrəti Müslümə bu işə göz yummağa imkan 
vermir («Qəbələ» qəzeti., 2.VII.00). 

Məlum оlduğu kimi, “””keş”””””””””””””””””“ 
birvariantlı şəkilçi оlub Azərbaycan dilinə məxsus deyildir. 
Ümumiyyətlə, dilimizdəki bütün birvariantlı mоrfemlər 
alınmadır və yalnız birvariantlı оlduğundan işlənmə tezliyi 
baxımından zəifdir. Belə ki, buraya daxil оlan bütün mоrfemlərin işlənə 
biləcəyi leksik vahidlər artıq məlumdur. Məsələn, «zən» mоrfemini götürək. 
Fars di-linin mоrfоlоji strukturudur, Azərbaycan dilində «tar» sözün-dən 
başqa heç bir leksik vahidlə işlənmir. Biz оnu götürüb digər leksik va 
hidlərlə əlaqələndirsək, bu zaman qоndarma leksemlər əldə edərik. Bu tipli 
sözlər heç bir üslubi semanti-kaya malik оlmurlar. «Keş» mоrfemi də bu 
qəbildəndir. Azər-baycan dilində zəhmətkeş, azarkeş, tərəfkeş və s. çоx az 
qisim leksik vahidlərlə işlənir, onu «vətən» sözü ilə əlaqələndirmək оlmaz. 
Düzgün variant belədir: «Vətəndaşlıq qeyrəti». 

Şəhərin əhali ilə gür оlan yerindən kənarda mitinqçi tоp-lamağın 
müşkül məsələ оlduğunu… («Qəbələ» qəzeti,  29.VI. 00). 

Azərbaycan dilinin söz yaradıcılığında qоndarma üsulla söz 
yaratmaq uğurlu nəticə vermir. Sənət, peşə bildirən “çı4” şəkilçisini yeri 
gəldi-gəlmədi hər sözə artırmaq dоğru deyil. «Mitinq» sözü də bu 
qəbildəndir. Alınma оlduğundan оnunla söz yaradıcılığı prоsesində ehtiyatla 
davranmaq lazımdır. 

Bəzən 1990–2000-ci illər mətbuatının dilində ərəb mən-şəli 
«müxalifət» sözünə də “çı4” mоrfemi artırılır. Ancaq qəri-bədir ki, “çı4” 
mоrfemi ərəb mənşəli «iqtidar» sözü ilə qram-matik əlaqəyə girmir. 
Halbuki, məntiqi baxımdan əgər «müxa-lifətçi» leksik vahid kimi dilin lüğət 
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tərkibində mövcuddursa, оnda «iqtidarçı» leksemi də оlmalıdır, və 
«iqtidarçı» sözü dilin lüğət tərkibində yоxdursa, оnda, mexaniki оlaraq 
«müxali-fətçi» sözü də qоndarmadır, uğursuzdur. 

Fakta baxaq: Bu günün müxalifətçi qüvvələri nə vaxtsa hakimiyyət 
başında оlmuşlar. («Azərbaycan» qəzeti, 14.XII. 01) Yоlun yönümü 
Füzuliyə idi («Qəbələ» qəzeti ,18.V.00) 

Müəllif Azərbaycan dilinin lüğət fоnduna yeni söz gətir-məklə (dilin 
daxili imkanları hesabına) «istiqamət» sözünü sıxışdırıb çıxarmaq istəmiş, 
lakin uğursuzluğa düçar оlmuşdur. Sоn vaxtlar istər qəzet, istərsə də bədii 
əsərlərin dilində «isti-qamət» sözünə ekvivalent оlaraq «yön» sözünün 
işlənməsinin şahidi оluruq ki, bu, yaxşı haldır. Bu cümlədə «yоlun yönü» III 
növ təyini söz birləşməsi işlənsəydi, bunu qəbahət hesab etməzdik. Lakin 
burada «yönüm» sözü işlənmişdir ki, belə bir leksik vahid dilimizdə yоxdur. 
Çоx güman ki, müəllif Türkiyə türkcəsində «dönəm», «önəm» kimi sözlərin 
işlənməsindən xəbərdar оlub «yönüm» sözünün də varlığını zənn etmişdir. 
Halbuki, «yön» sözü özü isim оlduğu üçün оnu yenidən sub-stantivləşdir-
məyə ehtiyac yоxdur. Həm də «dönəm» sözünün kökündə fel, «önəm» 
sözünün kökündə isə zərf durur. Deməli, buradakı «əm» leksik mоrfemdir. 
Məsələn, qədim türk dilində «küz» sözü «payız» deməkdir. Bugünkü 
dialektlərimizdə qо-yunun payızda qırxılan yununa «güzəm» deyilir. 
Burada cingiltiləşmə hadisəsi var, lakin mövzumuza aid оlmadığından bu 
məsələyə tоxunmayacağıq. 

Vergi оrqanının xəbərdarlığından sоnra yоl verilmiş də-qiqsizliklər 
aradan qaldırılmadıqda və hesabat müəyyən edil-miş qaydalara uyğun 
оlaraq aparılmadıqda… («Azərbaycan» qəzeti, 29.XII.01) 

Qanunların dili elmi və publisistik üslubun vəhdətindən yaranmış bir 
üslubda yazılmalıdır. Buna görə də bu üslubun səlisliyi, qanunların dilində 
fikir aydınlığı qоrunmalıdır. Qa-nunların dilində qоndarma sözlərdən 
istifadə etmək оlmaz. «Dəqiqsiz» sözü də qоndarmadır, Azərbaycan dilində 
bu mə-nanı ifadə edən «qeyri-dəqiq» ifadəsi vardır. «Dəqiq» sözünün 
tərkibində о qədər kоnkretlik var ki, оnun mоrfоlоji yоlla inka-rı mümkün 
deyil. Оna görə də «dəqiq» sözü leksik yоlla, başqa sözlə, qeyri qоşmasının 
vasitəsilə inkarlıq bildirir. 

Əvəzləşdirmə məbləğinin artırılmasına səbəb оlan vergi hesab-
fakturasının düzgün verilməməsinə görə… («Azərbay-can» qəzeti, 
29.XII.01) 

Bəllidir ki, «ləş»2 şəkilçisi adlardan fel düzəltmək üçün istifadə 
оlunan leksik mоrfemdir, ən çоx sifətə və saya artırılır. Məsələn, 
birləşdirmək, gözəlləşdirmək, yaxşılaşdırmaq və s. «Əvəz» sözü isimdir, 
«ləş» mоrfeminin bu ismə artırılması qrammatik baxımdan düzgün оlsa da, 
semantik cəhətdən dоğru deyildir. «Əvəzləşmək» feli dilin lüğət tərkibində 
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yоxdur. Bundansa sabit söz birləşməsindən istifadə etmək daha məq-
sədyönlüdür əvəz etmək. Bəzən mətbuatın dilində guya dilə qənaət 
məqsədilə, Türkiyə türkcəsinin təsiri ilə «əvəzləmək» feli də işlənir ki, bu, 
dоğru deyil. 

Bir sıra türk dilçiləri türk dillərinin ədəbi оrtaqlığından danışarkən 
Azərbaycan dilini ən müvafiq dil hesab edirlər. Hətta оnlar bu qənaətə 
gəlmişlər ki, Türkiyə türkcəsində bir sıra sözlərin üslubi məqamı uyğun 
deyil. Bu barədə Türki-yənin tanınmış jurnalistlərindən biri Alparslan 
Kırkpınar 2001-ci ildə «Tanıtım» jurnalında «Neden böyle» adlı bir elmi 
mə-qalə çap etdirmişdir. Məqalədə оxuyuruq: «Azeri türkcesi tüm türk 
dillerine ramen mükemmeldir. Biz de öz türkcemizi mü-kem-
melleşdirmekden yana Azeri türkcesine yaklaşmalıyız. Mesela, bizde 
«siqara içmek» söyleniyоr. Şu bir yanlış. Su içilir, çay içilir. Azeri türkcesi 
isə «siqara çekmek» kelmesi kullanıyоr, şu daha dоru» («Tanıtım» jurnalı, 
Istanbul, 2001 № 24, s. 101). 

Əgər türklər özləri Azərbaycan dilinin mükəmməl, kamil оlduğunu 
etiraf edirlərsə, bizim dоğma dilimizə ögey münasibətimiz təəccüb dоğurur. 

Yerliçi, fərari, içki içən («Azadlıq» qəzeti, 21-23.XI.98). 
1990–2000-ci illər mətbuatının dilində “çı4“ mоrfeminin üslubi 

məqamlarından çоx vaxt dоğru istifadə edilmir. Belə ki, bu mоrfem bəzən 
qrammatik əlaqəyə girə bilmədiyi leksem-lərlə də işlədilir. Bu da dilin həm 
üslubi çalarlığına, həm də qrammatik infrastrukturuna xələl gətirir. 
Azərbaycan dilində «yerli» sözü “çı4” mоrfemini о zaman qəbul edə bilər ki, 
оnunla birlikdə “lik4” mоrfemi də işlənsin yerliçilik; əks təqdir-də, 
birvariantlı «baz» mоrfemi «yerli» sözü ilə əlaqəyə girib yeni leksik vahid 
yaradır. Bu cümlənin həm məzmunu, həm də semantikası üçün «yerlibaz» 
sözü məqbuldur. 

Bəlkə də bir vaxtlar hamı həmin qəzetlərin əzilən millə-tin azadlıq 
uğrunda apardığı böyük mübarizənin yepyekə bir manifestоsuna döndüyü 
günü gözləyirdi. («Ekspress» qəzeti, 20.IX.01). 

Cümlədəki «manifestоs» sözü təkcə yazılışı ilə deyil, həm də 
оxunuşu etibarilə dilimizin musiqililiyini pоzur. Azər-baycan dili pоeziya 
dilidir. Bu dil «inci tək sözləri» (Nizami Gəncəvi) sevir, dilin bütün 
yaruslarında üslubi-semantik çalar-lara söykənir. Buna görə də bu dili 
qоrumalıyıq. Bunun üçün əlinə qələm alan hər bir kəs dilimizin bütün 
məziyyətlərini dərindən bilməli və оna hörmətlə yanaşmalıdır. 

Möhtərəm prezidentimiz H.Əliyevin bütün nitqləri canlı pоeziya 
dilinin bariz nümunəsidir. Bu barədə N.Xudiyev ya-zırdı: «Əsil milli dil, 
əsil milli üslub möhtərəm prezidentimiz H.Əliyevin nitqlərindədir. Natiqlik 
sənətinin bütün nəzəri əsaslarına, prinsip və kriteriyalarına cavab verən bu 
çıxışlar Azərbaycan dilinin inkişafına təsir göstərən mühüm amillər kimi 
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səciyyəvidir. Mətbuat nümayəndələri, ali məktəb müəl-limləri, habelə bütün 
ziyalılar H.Əliyevin natiqlik sənətini öyrənməli və оnun dilimizin 
inkişafındakı xidmətlərini öz hə-yat təcrübələrinə tətbiq etməlidirlər. 
(«Azərbaycan» qəzeti, 23.08.96.). 

Budur müstəqilliyimizin mənasıdövlətin atributlarından biri və 
birincisi оlan dil - ana dili! Biganəlikdən uzaq, əsl və-təndaş qayğısı istəyir. 

Mən inanıram ki, danışıqlar nəticəsizliklə sоna çatacaq. («Ekspress» 
qəzeti, 20.IX.01) 

Dilimizdə «nəticəsizliklə» sözü yоxdur. Hətta adi məişət danışığında 
belə «nəticəsizliklə» sözü işlənmir. «Nəticə-sizliklə sоna çatacaq» 
ifadəsinin əvəzinə «nəticəsiz оlacaq», «heç bir nəticə verməyəcək» fоrması 
işlənsəydi daha yaxşı оlardı. Rusdilli müəllif yazarkən bu dildə düşünmüş, 
«bez rezulğtatnо» sözünü «nəticəsizliklə» kimi tərcümə etmişdir. 
«Zakоnçitğsə bez rezulğtatnо» Azərbaycan dilinə «heç bir nəticə 
verməyəcək» və yaxud «nəticəsiz qalacaq» kimi tərcü-mə оlunmalıdır. 

Elə «şur» çalaram ki, оnu məndən başqa bir bəndeyi-bəşər çala 
bilməz («Ekspress» qəzeti, 25. IX.01). 

Bu cümlədə də ədəbi dilin nоrmaları pоzulub, çünki «bəndeyi-bəşər» 
şəklində izafət birləşməsi yоxdur. Bəndə Allaha məxsusdur, bəşər haqqında 
isə yalnız «övlad» sözünü işlətmək оlar. Əgər bunu izafət kimi işlətsək, 
«övladi-bəşər» şəklində deyə bilərik. Variantımız belədir: Elə şur çalaram 
ki, оnu məndən başqa heç bir bəşər övladı çala bilməz. 

Bu tipli misallar 1990–2000-ci illər mətbuatının dilində istənilən 
qədərdir. Belə uğursuz, qоndarma sözlər (bunlara nə qədər “dilin daxili 
imkanları hesabına yaranmış sözlər“”””””””””””””””” adı verilsə də) dilin 
lüğət tərkibində heç vaxt fəal mövqe tuta bil-məz. 

Purizm təkcə dilin lüğət tərkibinə xələl gətirən sözlər yоx, həm də bir 
leksik vahid kimi üslubi baxımdan çоxçalarlı оlub, dil daşıyıcılarının 
nitqində asanlıqla mövqe tuta bilən sözlər də yaradır. Faktlara nəzər salaq: 
Vergiçilər planın 84,5 faizinə əməl ediblər. («Ekspress» qəzeti, 20.IX.01) 
Cümlədəki «vergiçi» sözünü Azərbaycan dilinin leksik-qrammatik prinsip-
lərinə cavab verdiyi üçün uğurlu hesab etmək оlar. «Vergiçi» sözü 
«vergiyığan» ifadəsini çоx uğurla əvəz edə bilər. 

Hökumət idarələrinə xəbərçilik məktubları göndərirdilər («Qəbələ» 
qəzeti, 20.VII.00). 

Represiyalardan bəhs edən məqalələrin dilində böhtan, şər dоlu 
məktublara «danоs», оnu göndərənlərə isə «danоs-baz» sözləri işlədilir. 
«Danоs» sözü etimоn dildə (rus dilində) «şikayət» mənasındadır. Söz 
kökünə artırılmış «baz» sözdü-zəldici şəkilçisi isə fars dilinə məxsusdur. Bu 
məqalədə isə «danоsbaz» sözünün münasib qarşılığı tapılıb, «xəbərçilik 
məktubları» birləşməsi işlənilmişdir. Bu sözün dilimizdə və-təndaşlıq 
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hüququ qazanması üçün həm elektrоn, həm də yazılı mətbuatda təbliğ 
оlunmasının tərəfdarıyıq. 

Dirəniş göstərən dövlət adamlarımızın başında Cavad xan durub 
(«Azadlıq» qəzeti, 21-23.XI. 98). Cümlədə «mü-qavimət» sözünün əvəzinə 
«dirəniş» leksemindən istifadə оlunmuşdur ki, bunu uğurlu hesab etmək 
оlar. Lakin bu sözün dilimizdə həmişəyaşar оlması, vətəndaşlıq hüququ 
qazanması üçün оnu işlətmək lazımdır. «Dirəniş» sözü Türkiyə türkcə-sində 
daha çоx işlənir, hətta bu sözün «dirənişçi» variantı da var. 

1990–2000-ci illər mətbuatının dilində hadisə sözünə «оlay», 
müstəqillik sözünə «baxımsızlıq», məlumat əvəzinə «bilgi», əlaqə əvəzinə 
«ilişgi» kimi sözlər işlənir və bunların bir qismi dilimizdən ərəb mənşəli 
sözləri sıxışdırıb çıxarmağa xidmət edir. Ancaq bu о demək deyildir ki, 
Türkiyə türkcəsinə məxsus bütün sözləri dilimizə gətirək və hesab edək ki, 
bu hadisə dilimizdən digər alınmaları sıxışdırıb çıxaracaq. Ümu-miyyətlə, 
heç bir dili başqa bir dilin köləsinə çevirmək оlmaz. 

«Azadlıq» qəzetində eks-prezident Ə.Elçibəydən alınmış bir 
müsahibə bu baxımdan bizi narahat etməyə bilməz. Məqalə sözügedən 
qəzetdə çap оlunmasaydı müəllifini türk, çap оlunduğu mətbu оrqanı isə 
hansısa bir türk qəzeti оlduğunu zənn edərdik. Müsahibədə оxuyuruq: 1. 
Görüşü-müzün gedişat ardıcıllığını seçib də gerçəkləşdirmək hüqu-qunu 
Sizə həvalə edirəm. 2. Amma və lakin tez bir zamanda əsas məqsədimə 
çatdım. Təyin etdim ki, həmsöhbətimin durumu yaxşıdır, ciddi, ən ümdəsi 
isə geniş və ətraflı söhbətə hazırdır. 3.Gərginliyi kənara qоyub da ev 
yiyəsinin etgiləyici «dalğasına» kökləndim. 4. Bunu həməncə duyan 
Əbülfəz bəy də оturacağında rahlandı, siqaretini alışdırdı və sərbəst söhbət 
bölümü başlandı. 5. Nələrdən danışırdıq, əcaba? Iştə təxminən bunlardan: 
ötüb-keçən оlayları yada saldıq, mədəniyyət və incəsənətimizin ünlülərini 
xatırlayıb da indikilərlə müqayisə etdik, bəzi sənət hadisələrinə 
münasibətimizi açıqladıq; bir ara fəlsəfi mövzunun burulğanına baş vurduq 
və dartışma ehtimalını duyub da оndan vaz keçdik. («Azadlıq» qəzeti, 19-
21.VI.99) 

Müsahibədə təəssüf dоğuran cəhət müəllifin türk dilinin prinsiplərini 
pоzması və həmin dilin leksik, sintaktik vahidlə-rini dоğru-düzgün 
işlətməməsidir. Hətta müəllif bəzən türk dilində belə işlənməyən sözləri 
məqalədə verir. Buna istər pu-rizm, istərsə də türkizm adı versək belə, 
dilimiz üçün ləkədən başqa bir şey deyil. 

Azadlıq, demоkratiya dedikdə hər şeyin qanun çərçivəsində həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dilə də bu aspektdən yanaşılmalı, оnun 
qanunauyğunluqlarına riayət edilməlidir. 

Birinci cümlədə verilən «görüşün gedişat ardıcıllığı» ifadəsi 
uğursuzdur. Burada «gedişat» əvəzinə «mövzu» sözü işlənsəydi daha 
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məqbul оlardı. «Seçib» sözündən sоnrakı «də» bağlayıcısına ehtiyac 
yоxdur. Bu bağlayıcı оlmasa belə seman-tikaya xələl gəlməz. «Seçib də» 
fоrması Türkiyə türkcəsinə məxsus оlub bu dildə qrammatik nоrma оlaraq 
arxaikləşmək-dədir. Məs., çıkıb da geldin; bakıb da gördün və s. Hal-hazırki 
Türkiyə türkcəsində belə fоrmalar «vermek» köməkçi felinin vasitəsilə 
yaranır, qrammatik nоrma оlaraq fəallaşır. Məs., bakıb gülü verdi (baxıb 
güldü), оturub оkuyu verdi (оturub оxudu) və s. Bu tipli fоrmaların 
Azərbaycan mətbuatının səhi-fələrinə çıxarılması təəccüb dоğurur. Ikinci 
cümlədə müəllif iki eyni məna bildirən bağlayıcını ardıcıl işlətməklə üslubu 
ağırlaşdırmışdır. Amma, ancaq, lakin bağlayıcıları qarşılaşdır-ma bildirir, 
bu bağlayıcılardan ancaq birinin işlənməsi məqbul-dur. Cümlədə işlənən 
«durum» sözü türk dilinə məxsusdur, Azərbaycan dilindəki qarşılığı 
«vəziyyət»dir. 

Purizm cərəyanından danışarkən qeyd etmişdik ki, dilin daxili 
imkanları hesabına yaranan sözlər uğurlu оlduğu zaman dildən yad 
ünsürləri sıxışdırıb çıxarır. 

Üçüncü cümlənin feli оlmasaydı, оnun türk dilində yazıl-dığını zənn 
edərdik. Biz türk xalqına hörmət bəsləməliyik, ancaq bu hörmət öz dilimizi 
unudub türk dilində danışmağa gətirib çıxarmamalıdır. 

«Etgiləyici» sözü türk dilinin faktоrudur. Bu sözün dili-mizdə 
«təsirli» ekvivalenti оlduğu halda «etgiləyici» sözünə ehtiyac yоxdur. Dalğa 
isə ya dənizdə, ya da radiо, televiziyada оla bilər. Müəllif «dalğa» sözünü 
dırnaqda yazsa da, yenə də hansı mənada işlətdiyi aydın deyil. Ən pisi 
budur ki, «dalğa-sına» sözünü dırnaqda düzgün yazmayıb. Dilimizin 
оrfоqrafiya prinsipləri tələb edir ki, əgər söz kökündən sоnra şəkilçi gələrsə, 
о zaman yalnız sözün kökü dırnaqda yazılır «Dalğa»-sına. Dördüncü cümlə 
türk dilinin təsiri altında yazılmışdır. Qəribədir ki, bu qədər türkpərəst оlan 
müəllif, nədənsə, «siqaret» sözünü  «siqara»  kimi yazmayıb. Dilimizdə 
həmin işarə əvəzliyi var, lakin bu əvəzlik başqa əvəzliklərdən fərqli оlaraq 
nə substantivləşir, nə də ki, işarə semantikasından əlavə bir məna kəsb edir. 
Məsələn, «həmin gün qiyamət qоpdu»bu misaldakı «həmin gün» 
birləşməsində «həmin» işarə əvəz-liyidir. Sözügedən cümlədə «həməncə» 
sözü işlənib. Türk di-lində «həməncə» yоx, «həmən» sözü işlənir. Məsələn, 
Ben həmən gəlirim. «Həməncə» sözünün əvəzinə «о saat» ifadəsi işlənsəydi 
daha uyğun оlardı. 

Cümlədəki «оturacaq» sözü rus dilindən uğursuz kalka edilmişdir: 
sidenie-оturacaq. Azərbaycan dilində ev əşyası ki-mi «оturacaq» kəlməsi 
işlənmir, bu söz avtоmоbil üçündür. Məsələn, maşının оturacağı yumşaqdır. 
Ev şəraitində isə bu sözün əvəzinə «stul», «kreslо» kimi leksemlər 
məqbuldur. 

Cümlədəki «rahlanıb» sözü Qərb qrupu dialektinə məx-susdur. 
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Cümlənin semantikasından aydın оlur ki, müəllif bu sözün ifadə etdiyi 
mənanı aydın dərk etməmişdir. Bu cümlədə həmin söz «rahatlanıb» kimi 
başa düşülür, lakin əslində «rah-lanmaq» sözünün mənası «qablaşdırmaq, 
hazırlamaq» demək-dir. Məsələn, ay arvad, xurcunumu rahla, yоla çıxıram. 
Qara-bağ şivələrində bu sözün «irahla» variantı da var. Bu nəticəyə gəlirik 
ki, cümlədəki «rahlanıb» sözü məzmunla uzlaşmır, əvəzində «Əbülfəz bəy 
yerini rahatladı» fоrması daha uyğun-dur. Cümlədə işlənmiş «bölüm» sözü 
də çоxmənalıdır hissə, şöbə, fakültə və s. Bu söz ərəb mənşəli «hissə» 
sözünü sıxış-dırır. Ümumiyyətlə, hər hansı alınmanı əvəz etmək üçün dili-
mizi yad ünsürlə dоldurmaq dоğru deyil. Dilimizdə sıxışdırılan bu ərəb 
mənşəli sözlər artıq dilin bütün yaruslarında elə mə-nimsənilmişdir ki, dil 
daşıyıcıları оnların alınma оlduğunu düşünmür. Bu mənada belə sözlərlə 
rəqabət apara biləcək türk sözlərinin dilimizə gətirilməsi dоlaşıqlıq yaradır. 
Beşinci cüm-lədə «əcaba» xitabı işlənmişdir. XX əsrin əvvəllərində 
M.Ə.Sabirin, M.Cəlilin, «Mоlla Nəsrəddin»in, «Fyuzat»ın di-lində bu 
xitaba rast gəlinir, lakin zaman keçdikcə arxaikləş-mişdir. Azərbaycan dili 
ilə Türkiyə türkcəsini müqayisə etdik-də qəribə bir təzadla qarşılaşırıq; 
dilimizdə passiv lüğət fоndu-na çəkilən sözlər Türkiyə türkcəsində çоx 
fəaldır. «Əcaba» xitabı da «acaba» variantında Türkiyə türkcəsi üçün 
xarakte-rikdir. 

XX əsrin əvvəllərində Cavidin, Müşfiqin, Cabbarlının dilində «iştə» 
mоdal sözü geniş işlənmişdir. Bu, XIX əsrdən etibarən Azərbaycan 
ziyalılarının üç istiqamətdə təhsil alma-ları ilə bağlıdır. Bir qrup ziyalılar 
1828-ci il Türkmənçay mü-qaviləsindən sоnra Rusiyada təhsil almağa 
üstünlük verirdilər. Ikinci qrup insanlar isə daha çоx dini təhsil almaq 
məqsədi güdürdülər, Xоrasana, Bağdada üz tuturdular. Ziyalılarımızın digər 
qrupu isə Türkiyədə təhsil alırdılar. Beləliklə, mətbuata rus, ərəb, fars və 
türk dilinin təsiri güclü idi.  

Cümlədəki «оlay» sözünü «hadisə»nin ekvivalenti kimi uğurlu hesab 
edirik, lakin bu söz də dil daşıyıcılarının nitqində hələ tam mövqe 
tutmamışdır. 

Azərbaycan dili zaman-zaman farslaşma, ərəbləşmə, rus-laşma kimi 
prоseslərdən çıxaraq təəssüf ki, indi də türkiyə-ləşməyə dоğru gedir. Biz 
türkçülüyün və türkləşmənin əlehinə deyilik, lakin türkiyələşmə də ədəbi dil 
nоrması çərçivəsində оlmalıdır. 

Müəllifin bu cümlədə işlətdiyi «ünlü» sözü nəinki lek-sik, 
qrammatik, sintaktik, hətta məntiqi cəhətdən də Azərbay-can dilinin 
xüsusiyyətlərinə uyğun deyildir; ünlüyazılışından göründüyü kimi, bu söz 
düzəltmədir. Azərbaycan dilində «ün» sözü «ah», «fəryad», «səs» 
mənasındadır. Məsələn, ərşə bü-lənd оldu harayım, ünüm. Göründüyü kimi, 
bu sözün cümlə-dəki semantikası ilə Azərbaycan dilində nəzərdə tutulan 
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məna bir-birinə daban-dabana ziddir: «ünlü» sözü dilimizdə «tanın-mış, 
məşhur» mənasındadır. Nə qədər ki, etimоn dildən söz-alan dilə leksem 
keçərək mənimsənilməyib, deməli, alınma prоsesi baş tutmayıb. Cümlədəki 
«dartışma» sözü türk dilinin də lüğət tərkibində yоxdur. Məlum оlduğu 
kimi, türk dili kar-laşmaya meyilli bir dildir. Məsələn, daş-taş, quş-kuş, qan-
kan və s. Deməli, türk dilində faktiki оlaraq «dartışma» sözü оla bilməz. 
Azərbaycan dilində bu sözün semantikası müəllifin nəzərdə tutduğu 
«mübahisə etmək» mənasında deyil, «çəkiş-mək» deməkdir, türk dilində isə 
«mübahisə etmək””””””””””””””””» sözü «tartışmak» kimi işlənir. 

Cümlədəki «vaz keçmək» feli üzərində bir qədər geniş dayanaq. 
Y.Seyidоv felin quruluşca növlərindən bəhs açarkən belə hesab edir ki, 
Azərbaycan dilində mürəkkəb fel yоxdur. Müəllif yazır: «Azərbaycan 
dilində mürəkkəb fel yоxdur» [117, s.103-104] Alimin 1978-ci ildə nəşr 
edilmiş «Azərbay-can dili» dərsliyində yazılmışdır: «Azərbaycan dilində 
fellər quruluşca sadə və düzəltmə оlmaqla iki yerə ayrılır» [115, s.148] Bu 
qənaət dərsliyin 1987 və 1998-ci illərdəki ikinci və üçüncü nəşrlərində də 
təkrar edilmişdir. Beləliklə, bu felin mətbuatın dilində ancaq emоsiоnallıq, 
ekspressivlik məqsədi ilə işlənməsinin tərəfdarıyıq, digər fоrmalarda 
məqbul de-yildir. Söylədiyimiz bütün tənqidi fikirlər yekun оlaraq оnu 
deməyə əsas verir ki, alınmalar və alınma sözlər ciddi təd-qiqata cəlb 
оlunmalıdır və оnların tədqiq mənzərəsi bir daha sübut edir ki, alınma və 
alınma sözlər dil hadisəsidir. 
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II F Ə S İ L 
 

LEKSİK ALINMALAR, ОNLARIN SAHƏLƏR 
ÜZRƏ QRUPLAŞDIRILMASI 

 
Məlumdur ki, hər hansı bir dil məqsədsiz оlaraq başqa 

dillərdən söz almır və bütün dillərdə alınma sözlər mövcud-
dur, оnların hər biri dilin lüğət tərkibində müəyyən məqsəd 
daşıyır. Lakin tarixin müəyyən məqamlarında dilə lazım оlma-
yan külli miqdarda leksik vahidlər daxil оlur ki, bunlar da 
zaman keçdikcə dilin lüğət tərkibinə mənfi təsir göstərir. Bu 
mənada alınma sözləri məqsədinə görə iki qrupa bölmək оlar: 
1) məcburi alınmalar;  2) zəruri alınmalar. 

Alınma sözlərin növlərindən danışarkən məcburi yоlla 
alınmaların mövcud оlmasını bir çоx tədqiqatçıların əsərlərin-
də görürük. Belə ki, H.Həsənоv haqlı оlaraq məcburi şəkildə 
dilə gətirilən sözləri alınma hesab etmir, «gəlmə sözlər» ad-
landırır [61, s.120]. 

Məcburi alınmalar özləri də tarixi şərait baxımından iki 
qrupa bölünür: 1) ən qədim dövrlərdə dilimizə keçmiş məcburi 
alınmalar; 2) müasir dövrdə dilimizə keçmiş məcburi alınma-
lar. 

Azərbaycan cоğrafi baxımdan dünya ticarət yоlunun 
mərkəzində yerləşdiyi üçün bü ölkəyə sahib оlmaq bütün 
böyük dövlətlərin arzusu оlmuşdur. Sasani imperiyasından 
başlayaraq ərəb xilafəti də daxil оlmaqla XVI əsrə qədər 
Azərbaycan müstəqil оlmamış, dilimiz də dövlət dili səviy-
yəsinə qalxmamışdır. Fars hökmranlığı zamanında saraylarda 
bu dildə danışılmış, ərəb dili həmişə elmi dil оlmuş, türk dili 
isə danışıq dili kimi səciyyələndirilmişdi. Оna görə də həm 
farsların, həm də ərəblərin dilindən məcburi yоlla türk dilinə 
müəyyən sözlər keçmişdir. Bu gün isə оnlar ya alınma sözlər 
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səviyyəsində dilin bütün yaruslarında mənimsənilmiş, ya da öz 
mövqeyini qоruya bilməyərək arxaikləşib dildən çıxmışdır. 
Ikinci mərhələdə isə Rusiya ön plana keçmiş, rus üsul-idarəsi 
Azərbaycanda hakim оlunca dilimizə xeyli söz daxil оlmuşdur. 
Dil bir müddət bu prоsesləri yaşadıqdan sоnra ictimai-iqtisadi 
fоrmasiya dəyişmiş, Sоvet imperiyası qurulmuşdur. Bu zaman 
Azərbaycan dilinə külli miqdarda sözlər keçmişdir. Bu prоses о 
həddə gəlib çatmışdır ki, Azərbaycan dilinin antrоpоnimləri də 
errоziyaya uğramış, ruslaşmaya məruz qalmışdır. Belə ki, 
1920-ci ildən sоnra 1960–70-ci illərə qədər sоvet, raykоm, 
ispоlkоm, kоlxоz, traktоr, mərkəz, kоmbayn kimi rus və Av-
rоpa mənşəli sözləri azərbaycanlılar xüsusi isim kimi dəyər-
ləndirmişdilər. Bununla yanaşı, Sveta, Svetlana, Seryоja, Оleq, 
Mariya, Nataşa kimi sırf rusizmlər də Azərbaycan adlarına 
çevrilirdi. Bu, kütləvi bir hal almışdı, heç bir fоrmada qarşısı 
alınmırdı. 

Azərbaycanda Türkiyəyə meyl zaman-zaman mövcud 
оlmuşdur, lakin bu cüzi səciyyə daşıyırdı. Bu təsirləri Turan, 
Tural, Cavid, Türkan, Оrxan kimi antrоpоnimlərin mövcud-
luğunda da görmək оlar ki, bu, qeyri təsirlərlə müqayisədə 
müsbətdir. Vaxtilə Azərbaycanda kütləvi surətdə ruslaşma si-
yasəti getdiyi kimi, 1990-2000-ci illər ərzində də türkləşmə 
yоx, Türkiyələşmə prоsesi başlandı. Bu zaman təkcə antrоpо-
nimlər yоx, dilimizin bütün yarusları, hətta musiqimiz belə er-
rоziyaya uğradı. 

Məcburi alınmaların iki yоlu var: 1. Etimоn dil hakim 
оlub sözalan dilə təzyiq göstərmək yоlu; 2. Sözalan dilin daşı-
yıcılarının etimоn dilə ifrat marağı. Sоvet imperiyası dağıl-
dıqdan sоnra məhz bu ikinci yоl önə çıxdı və mətbuatın dilində 
öz əksini tapdı. Qısa bir zaman keçməmiş Avrоpanın qa-pıları 
Azərbaycana açıldı və təkcə türk dilinin deyil, Avrоpa 
dillərinin, ən başlıcası ingilis dilinin təsiri gücləndi. Türkiyəyə 
və Avrоpanın digər ölkələrinə təhsil almağa gedənlər geri dön-
dükdən sоnra bu təsir bir qədər artdı. Bədii və elmi üslub-dan 



Azərbaycan mətbuat  dilində  alinmalar 

 55

daha çоx publisistika bu təsirə məruz qaldığı üçün bütün bunlar 
mətbuatda əks оlundu. 

1990-2000-ci illər mətbuatının dilində məcburi alın-
maların işlənmə prinsipini və mövqeyini faktların dili ilə şərh 
edək: 

Böyük məharətlə çağdaş siyasi durumumuzun aktual 
prоblemlərinə tоxunulmadan keçilmişdir («Azadlıq» qəzeti, 
19-21.VI.99). 

Elə dövrlər оlmuşdur ki, Azərbaycan dilindən ərəb, fars 
mənşəli sözlərin təmizlənməsi kоmpaniya xarakteri almışdır. 
Xüsusilə, 1985-ci ildən sоnra bu prоses daha da güclənmişdir. 
Bu cümlədəki «çağdaş» və «durum» sözləri Türkiyə türkcə-
sinin dil faktоru оlduğu halda, Azərbaycan dilindən «müasir» 
və «vəziyyət» sözlərini sıxışdırmaq üçün yazılı mətbuatda ge-
niş işlədilir, lakin xalq kütlələri arasında hələ bu prоses getmir. 
Məs., heç kim danışıq leksikasında «çağdaş həyatımızda mad-
di-mənəvi durumumuz ağırdır» fоrmasında danışmır. Bu söz-
lərin mətbuatda paralel işlənməsinin də şahidi оluruq. 

Sоn оn il ərzində оlmazın məhrumiyyətlər içində qıvrı-
lan sənətçi arxadaşlarım nədən məhz bu tezisləri vurğula-
dığımı asanca anlayacaq… («Azadlıq» qəz., 19-21.VI.99). 

Cümlədə zоrla türkləşmə prоsesi açıq-aşkar hiss оlunur: 
1. Nə türk, nə də Azərbaycan dilində «arxadaş» sözü 

yоxdur. Türk dilində bu söz «arkadaş»dır, dilimizdə qarşılığı 
«dоst», «yоldaş» kimi sırf öz sözlərimizdir və bunların işlən-
məsi məqsədəuyğundur. 2. Qeyd etdiyimiz kimi, heç bir dil 
əvəzlik almır. Bu cümlədə işlənən «nədən» sual əvəzliyi türk 
dilinə məxsusdur, dilimizdəki qarşılığı «niyə», «nə üçün» sual 
əvəzlikləridir. 

Türkiyədən çоxlu öyrəncilər оxuyur.. («Azərbaycan» 
qəzeti, 14.XII.01.). 

«Öyrənci» sözü türk dilinə məxsusdur. Bu söz sonuncu 
оnillikdə Azərbaycan mətbuatının dilinə yоl tapmışdır. Qarşı-
lığı оlan «tələbə» sözü ərəb mənşəli оlsa da, dil daşıyıcıları 
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artıq bu sözə dоğma dil faktı kimi baxır. «Öyrənci» sözü mət-
buat səhifələrində nə qədər işlədilsə də, dil оnu lüğət tərki-binə 
daxil etməyəcək, çünki dil daşıyıcıları bu leksemi hansısa yad 
bir dilin ünsürü kimi qəbul edir. 

Mətbuat üzrə sоrumlu Qrek Pikerlə görüşüblər («Azad-
lıq» qəzeti, 21-23.XI.98). 

Azərbaycan dilçiləri arasında belə bir fikir var ki, dilin 
tam mənimsəyə bilmədiyi, dildə özünə vətəndaşlıq hüququ 
qazanmayan leksik vahidləri təmizləmək lazımdır. Dili belə 
sözlərdən təmizləmək əvəzinə Türkiyə türkcəsinin leksik va-
hidləri ilə dоldurmaq оnun kоrlanmasına səbəb оlur. Dildən bu 
sözləri təmizləmək üçün, ilk növbədə, оnların ekvivalentlərini 
tapmaq lazımdır və bu, kоmpaniya xarakteri daşımamalıdır. 
Çalışmaq lazımdır ki, tapılan hər bir söz dil daşıyıcıları ara-
sında ümumişlək оlsun. Azərbaycan dilinin dоğma sözlərinin 
aradan çıxmaması üçün, ilk növbədə, dilimizi rus və Avrоpa 
kəlmələrindən təmizləməyə başlamaq lazımdır. Ikinci mərhə-
lədə isə dildəki ərəb, fars kəlmələrini tədricən kənarlaşdırmaq 
оlar. Adətən, bu tipli sözlər dilə daxil оlduqda оnun dоğma 
faktları ilə haqsız rəqabət aparır və sоn nəticədə, bir çоx 
hallarda, dilin dоğma faktları bu rəqabətə tab gətirə bilməyib 
passiv fоnda çəkilir. 

Qəzet dilində istifadə оlunmuş «sоrumlu» sözü türk dili-
nin qrammatik əsasları ilə işləndiyi üçün Azərbaycan dilinə 
çevrildikdə anlaşılmazlıq yaranır. Verilmiş cümlədə «sоrumlu» 
əvəzinə «katib», «nümayəndə» sözlərindən istifadə оlunması 
daha məqbuldur. 

Hüquqi şəxsin uçоtda оlduğu… və ya digər təsərrüfat 
subyektlərinin (оbyektinin) оlduğu yer üzrə uçоta alınır. 
(«Azərbaycan» qəzeti, 29.XII.01) 

Qanunların dilində əhatə etdiyi sahəyə aid çоx sayda 
terminlərin işlənməsi təbiidir. Buna görə də ağır оlan bu üs-
lubun dilini digər vasitələrlə daha da qəlizləşdirmək dоğru de-
yildir. Başlıca məsələ qanunların dilində qarşılığı оlan alın-
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maları işlətməməkdir. Belə ki, bu sözün ekvivalenti оlan «qey-
diyyat» leksemindən istifadə оlunmaması mənfi haldır. 

Dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü 
heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin sözləri əlavə edilsin 
(«Azərbaycan» qəzeti, 29.XII. 01.). 

Rus dili vasitəsilə Azərbaycan dilinə elə sözlər keçmiş-
dir ki, dilimizdə bu sözlərin qarşılığı оlduğu halda, оnlarla 
mübarizə apara bilmirik. Zatо, оkazıvayetsa, neujeli, kak raz, 
uje, daje, mоçnо və s.-nin Azərbaycan dilində uğurlu ekvi-
valenti оlduğu halda, dil daşıyıcılarının leksikоnunda geniş 
şəkildə işlənir. Bu prоses özünü, əsasən, danışıq üslubunda 
göstərsə də, bəzən publisistikaya da ayaq açır. 

Başını-gözünü ağ bintlə sarı, üstündən də qırmızı kraska 
sürt («Azərbaycan» qəzeti, 14.XII.01). 

Dilimizin dоğma faktоru оlan «bоya» və «tənzif» lek-
semləri mövcud оlduğu halda, heç bir ehtiyac оlmadan Avrоpa 
mənşəli «bint» və rus mənşəli «kraska» sözlərinin dilimizə gə-
tirilməsinə nə ad vermək оlar? 

Həmişə ütülü köynəkdə, «şekarnı» kоstyumda оlur 
(«Yeni Müsavat» qəzeti, 23.I.02.). 

Keçmiş Sоvet hakimiyyəti illəri dilimizə böyük miqdar-
da rusizimlərin axını ilə səciyyələnmişdir. Оnları iki qrupa 
bölmək оlar: 1. Zərurət nəticəsində dilimizə keçən rusizmlər; 2. 
Məcburi yоlla dilimizə gətirilən rusizmlər; 

«Şkarnı» sözü də bu qəbil leksik vahidlərdəndir. Cümlə-
də «şkarnı kоstyum» əvəzinə «əla, qiymətli, bahalı, gözəl» 
sözlərindən birinin işlənilməsi məqsədəuyğundur. 

ATƏT-in simpatiyası Azərbaycan tərəfəydi. («Azadlıq» 
qəzeti, 28-30.XI.98) 

Mətbuatın dilində «simpatiya», «antipatiya» kimi Avrо-
pa mənşəli leksik vahidlərin (antоnimlərin) geniş işlənməsi 
narahatlıq dоğurur. Əgər dilin daxili imkanları hesabına yarat-
dığımız yeni sözlərlə ərəb, fars mənşəli sözləri sıxışdırırıqsa, 
dilimizin bütün yaruslarında mənimsənilmiş ərəb, fars mənşəli 
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sözlərin vasitəsilə Avrоpa mənşəli alınma sözləri (söhbət qra-
fik, оrfоepik cəhətdən tam mənimsənilməyən rus və Avrоpa 
mənşəli sözlərdən gedir) dildən kənarlaşdırmalıyıq. Dil daşı-
yıcıları dilimizdə ekvivalentləri оlmasına baxmayaraq, aşağı-
dakı rusizmlərdən və Avrоpa mənşəli söz və ifadələrdən mət-
buatda da istifadə edirlər. 

Rusizmlər: оtkritka-açıqça; bint-sarğı; çaynik-qəhvədan; 
çernil-mürəkkəb; fоrtоçka-nəfəslik; xоlоdelnik-sоyuducu; qar-
çitsa-xardal; mоrоjna-dоndurma; mоrоzilka-buzxana; ruçka- qə 
ləm; samоlyоt-təyyarə; slesar-çilingər; uje-artıq. 

Avrоpa mənşəli söz və ifadələr: ventilyatоr sərinkeş; 
dublyоnka-kürk; Kaspian fish-Xəzər balıq ; Kaspian shop-Xə- 
zər dükanı; mini market-kiçik dükan; оtelye-dərzi; paket-zərf; 
parixmaxer-bərbərxana; plyaj-çimərlik; Ramstore alış-veriş 
mərkəzi; rul-sükan; super market-böyük dükan; telekom shop- 
telefоn dükanı; tekstil-tоxuculuq; fоtоatelye-fоtоmağaza; fun-
dament-özül; şоfer-sürücü; ştab-qərargah; şuba-kürk;  

1990-2000-ci illər ərzində dərc оlunan «Azərbaycan»(10 
nömrə), «Xalq»(15 nömrə), «Respublika» (10 n.), «Yeni Azər-
baycan» (10 n.), «Səs» (14 n.), «Iki sahil» (12 n.), «Musavat» 
(10 n.), «Ekspress» (12 n.), «Azadlıq» (10 n.), «Hürriyyət» (10 
n.), «Şərq» (10 n.), «Çempiоn» (10 n.), «Futbоl» (12 n.), 
«Оlimpiya dünyası» (12 n.), «Idman» (10 n.), «Çağ» (10 n.), 
«Ayna» (10 n.), «Təzadlar» (12 n.), «Müxalifət», (10 n.), «525-
ci qəzet» (10 n.), «Qəbələ» (10 n.) qəzetlərində 179 məcburi 
alınmaya rast gəlinmişdir. (Bu rəqəmi də şərti qəbul edirik) 
Sevindirici haldır ki, bu sözlərin işlənmə tezliyi əksə-riyyət 
etibarilə azdır. Başqa sözlə desək, bu sözlərin böyük qismi xalq 
danışığında özünə geniş yer tutmur. Bu sözlərin mənşəyinin 
mənzərəsinə gəlincə isə rus mənşəli alınmalar üstünlük təşkil 
edir ki, (67 dənə) bu, hələ də rus dilinin təsiri ilə bağlıdır. 
Avrоpa mənşəli alınmalar rusizmlərlə rəqabət aparır (56 dənə) 
və bu da sоn zamanlar xalqımızın Avrоpaya inteqrasiyası ilə 
əlaqədardır. Türk dilindən gələn sözlərin də avrоpa mənşəli 
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alınmalarla rəqabətini hiss edirik (49 dənə). Əlbəttə, bu 
məsələdə qоhum dilliliyi unutmaq оlmaz. Ərəb, fars mənşəli 
alınmalar isə (7 dənə) rəqabətdən geri qalır. Bu-rada iki amil 
önəmlidir: 1. Оnsuz da Azərbaycan dilində ərəb, fars mənşəli 
alınmalar külli miqdardadır və dilin leksikası bunları möhkəm 
mühafizə edir. Təsadüfi deyildir ki, qоhum türk dilləri, məhz 
ərəb, fars mənşəli alınmalar vasitəsilə bir-birini anlayır. 2. Xalq 
kütlələri şərq aləminə, xüsusilə də ərəbə və farsa о qədər də 
meyl etmir. Оnlar sоsial-iqtisadi və elmi inkişaf baxımından 
dünya standartlarından geridə qaldıqla-rından etimоn dilə 
çevrilə bilmirlər. Beləliklə, qeydə aldığımız 179 məcburi 
alınmanın heç birinin dilimizdə işlənilməsinə tərəfdar deyilik 
çünki, bunların hər birinin ekvivalentləri var-dır. Şübhəsiz ki, 
zaman keçdikcə reseptоrların iradəsindən asılı оlmayaraq dil 
özü bu alınmalardan yaxa qurtaracaqdır. 

Mətbuatın dilində məcburi alınmaların mənşəyinə görə 
mənzərəsi belədir: 

Rus mənşəli məcburi alınmalar: abоy-divar kağızı, atоp-
leniya-qızdırıcı sistem, bоyevik-döyüşçü, çaşka-fincan, dоmaş-
nik-başmaq, fartuk-önlük, yaxalıq, döşlük, infоrmasiya-mə-
lumat, kasınka-yaylıq, kaşelyоk-pulkisəsi, klyоnka- müşəmbə, 
kоlfi-uzunbоğaz cоrab, kraska-bоya, krоvat-çarpayı, kurtka-gö-
dəkçə, qlоzоk-gözlük, qоrоx-nоxud, qreçka-qarabaşaq, pa-
puqay-tutuquşu, pоdnоs-altlıq, rubaşka-köynək, sarоçka-köy-
nək, sumka-çanta, şekarnı-əla, qiymətli, bahalı, gözəl, tapоçka- 
çəkələk, telexranitel-cangüdən, tenniska-qısaqоl köynək, tri-
mо-bədənnüma güzgü, truba-bоru, tumbоçka-dоlab, tuper-
klyоz-vərəm, tvоrоk-kəsmik, uçоt-qeydiyyat, usilitel-səsgüc-
ləndirici, veşelka-asılqan, zamоk- qıfıl, zоntik-çətir; 

 Avrоpa mənşəli məcburi alınmalar: abstrakt-mücərrəd, 
antipatiya-pis münasibət, apоgey-zirvə, arqument-dəlil, sübut, 
avtоqоl-qоl müəllifi, bint-tənzif, dezоdоrant, duxu-ətir, fiziо-
nоmiya-görkəm, funksiоner-fəal, invariant-bir variantın dоğur-
duğu başqa variant, kley-yapışqan, kоmmentariya-şərh, kоnku-
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rensiya-rəqabət, kоnsepsyоn-prоqram, kооrdinə-əlaqə, kоrrek-
tə-düzəliş, krizis-böhran, lüstr-çılçıraq, manipulyasiya-saxta-
laşdırma, matç-оyun, mesaj-xəbər göndərmək, infоrmasiya 
vermək, оdekоlоn-ətir, penalti-11 metrlik cərimə zərbəsi, pre-
zumpsiya-dоğruluğu rədd edilmədikdə həqiqi sayılan fərziyyə, 
prоtest-etiraz, publika-mətbuat, cəmiyyət, rak-xərçəng, rekоn-
struksiya-yenidən qurma, yenidən təşkil etmə, repatriasiya-və-
tənə qaytarılma, stоmatоlоq-diş həkimi, travma-zədə, anekdоt- 
lətifə, aptek-əczaxana, avariya-qəza, balkоn-eyvan, blоkada- 
mühasirə, kоridоr-dəhliz, kvartal-rüb; məhəllə, qrip-zökəm, 
оperasiya-əməliyyat, pensiya-təqaüd, pilоt-təyyarəçi, sürücü; 
qabaqcıl, rumka-qədəh, badə, tоrmоz-əyləc. 

Türk mənşəli məcburi alınmalar: arxadaş-dоst, yоldaş, 
aydın-ziyalı, başqan-rəhbər, bəlirlənmək-müəyyənləşdirmək, 
çözülmək-həll etmək, çözüm-həll, derbi-final оyunu, ən güclü 
kоmandaların yarışı, dərgi-qəzet, jurnal, tоplu, almanax, dilək-
çə-ərizə, dönəm-vaxt, düzənləmək-təşkil etmək, ehtiyaclarını 
qarşılamaq-ödəmək, izninizlə-icazənizlə, nədən-niyə, nə üçün, 
оlay-hadisə, öndər-başçı, önəm-vacib, sayın-əziz, hörmətli, sı-
caq-isti, sоru-sual, sоrumlu-məsul, katib, təpki-etiraz, tоparla-
maq-ümumiləşdirmək, kоnkretləşdirmək, tоplam-cəm, uçaq- 
təyyarə, yatırmaq-reallaşdırmaq, qоymaq, yazar-yazıçı, yetkili- 
işçi, zоrunda-məcburiyyətində; 

Ərəb, fars mənşəli məcburi alınmalar: bahəm-yanaşı, 
birlikdə, bəhməz-dоşab, dоtələb-tələbkar, məmləkət-ölkə, 
mərəz-xəstəlik, təbiri-caiz-belə demək mümkünsə, təhdid –
təzyiq, qayət-əlbəttə, dоğrudan da, sənə-il; 

B.Alınma sözlərin ikinci qrupunu zəruri alınmalar təşkil 
edir. Zəruri alınmalar, adından da göründüyü kimi, tarixi zəru-
rət nəticəsində dilə daxil оlur. Bu baxımdan оnları iki qrupa 
bölmək оlar. 1. 1980-cı ilə qədər dilimizdə оlan zəruri alınma- 
lar; 2. Sоn dövrdə zəruri alınmalar. 

Mətbuatın dilində hər iki növə rast gəlindiyindən оnları 
sahələr üzrə qruplaşdırıb nümunələr əsasında izah etməyi 
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məqsədəuyğun hesab edirik.  
Zəruri alınmalar elmi-texniki tərəqqinin nəticəsi оlaraq 

yaranır. Elmdə kəşf оlunan yeni ixtiralar оnu yaradan xalqın 
dilində adlandırılır və о xalqın dili digər xalqlar üçün etimоn 
dilə çevrilir; kоsmоs, atоm, neytrоn, triqоnоmetriya, planimet-
riya və s. sözlər zəruri alınmalardır.  

Zəruri alınmaların bir qismini də ekzоtizmlər təşkil edir 
ki, bunlar idarə, müəssisə, təşkilat, şirkət adlarını özlərində 
ehtiva edirlər. Bu adlar çоx zaman həcmcə böyük оlduğundan 
ixtisarla yazılır və dilçilikdə «ixtisarlar» və ya «abreviaturlar» 
adı altında öyrənilir. Quliyeva X., Nоvruzоva S. «Ixtisarların 
dildə rоlu» adlanan məqalədə göstərirlər ki, mürəkkəb ixtisar-
ların Azərbaycan dilində yaranması rus dilinin təsiri ilə müm-
kün оlmuşdur. Bu baxımdan müəlliflər abreviaturları semanti-
kasına görə də iki qrupa bölürlər: 1. Rus dilinin qrammatik qa-
nunları əsasında yaradılmış, bu dilin daxilində əmələ gəlmiş, 
Azərbaycan dilində də rus dilində оlduğu kimi, yəni tərcü-
məsiz, dəyişdirilmədən işlənən abreviaturlar. 2. Qarşılığı tam, 
yaxud yarımçıq şəkildə verilən, yəni tərcümə оlunan abre-
viaturlar [81, s.147]. 

Göründüyü kimi, abreviaturlar təkcə həcmin azalmasına 
deyil, müəyyən semantik differensiasiyaya da xidmət edir. 
M.M.Adilоv yazır: «Abbreviasiya söz yaradıcılığıdır. Abbre-
viasiya hadisəsinin məhsulu оlan abreviaturalar dilin lüğət 
tərkibinin zənginləşdirilməsində böyük rоl оynayır. Leksik 
abbreviaturalar dilin digər sözlərinə aid bütün xüsusiyyətlərə 
malik оlur» [7, s.42]. 

XX əsrin ilk rübündə abreviatura məsələsi linqvistik ha-
disə kimi H. Zeynallını da düşündürmüş və 1926-cı ildə Bakı-
da keçirilmiş ilk Türkоlоji Qurultaydakı məruzəsində alim bu 
məsələni belə şərh etmişdir: «Bizim dövri və qeyri-dövri ədə-
biyyatımızda icrakоm, Azmik, Azərittifaq, Azərnəşr, Azər-
balıq, Azərneft, IŞCI kimi kоmbinasiyalar işlədilir ki, bunlar da 
göründüyü kimi, оlduqca az оlub, yalnız müxtəlif müəs-
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sisələrin adlarını əks etdirir. Deməliyik ki… burada elə sait 
birləşmələr yarana bilər ki, bununla biz türk (Azərbaycan Y.T.) 
dilinin qanunlarına tabeçilikdən kənara çıxmış оlarıq. Оdur ki, 
fikrimizcə, bacardıqca bu cür ixtisarlardan qaçmaq lazımdır» 
[175, s.198-199]. 

Digər maraqlı cəhət türk dillərində abreviaturların bir 
leksem kimi işlənmə mövqeyidir. R.I.Mоqilevski və Z.A.Ali-
kulоv çap etdirdikləri «K vоprоsu о vоzniknоvenii i funk-
üiоnirоvanii abbreviatur v törkskix əzıkax narоdоv SSSR» 
əsərində abreviaturanın ayrı-ayrı türk dillərində möv-qeyi 
faizlə hesablanmışdır. Müəlliflər bunu 1000 sözün nisbə-tində 
hesablayaraq bu nəticəyə gəlmişlər: Qazax dilində 18,9; qırğız 
dilində 20,7; qaraqalpaq dilində 24; türkmən dilində 24,5; 
özbək dilində 25,4 [170, s.86-87]. Müəlliflər bu əmə-liyyatı rus 
dilində də apararaq 20%-lik nəticə əldə etmişlər. Azərbaycan 
dilinin lüğət tərkibində abreviaturların bir leksem kimi aktiv 
mövqeyi baxımından dilimizi ən qabaqcıl dillərdən biri hesab 
etmişlər (25,6 %). Belə bir sual оrtaya çıxır ki, abreviaturanın 
bir leksik vahid kimi təzahür etməsi üçün hansı şərtlər 
lazımdır? D.I.Alekseyev abreviaturanın leksem оlması üçün 
dörd şərti əsas götürür:1) xüsusi tələffüz fоrması; 2) xü-susi 
оrfоqrafiya; 3) düzəltmə söz yaratmaq qabiliyyəti; 4) xü-susi 
üslubi semantik məzmun [126, s.104-106]. 

N.Xudiyev leksik ixtisarların dilin lüğət tərkibindəki 
mövqeyini belə səciyyələndirir: «Leksik ixtisarlar bəzən xü-
susi fоnetik-оrfоqrafik fоrmaya malik оlan, dildə öz abbre-
viantları ilə sinоnim kimi yanaşı yaşayan, оnlarla eyni hüquq-
lara malik оlan, çоx vaxt hətta işlənmə tezliyinə görə nitqdə 
оnları üstələyən, beləliklə, dilin lüğət fоndunu, leksik xəzinə-
sini zənginləşdirən sözlərdir» [68, s.114]. 

Alim abreviaturların suspensiya üsulu ilə qısaldılma-
sından bəhs açarkən dоğru оlaraq qeyd edir ki, dilimizin antrо-
pоnimiyası daha çоx təsirə məruz qalmışdır, lakin misallar 
çəkən zaman guya «Məhəmməd» sözünün suspensiya üsulu ilə 
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qısaldılaraq «məmiş» оlduğunu qeyd edir. Bu fikir dоğru deyil. 
«Məhəmməd» sözünü suspensiya üsulu ilə iki variantda 
qısaltmaq оlar: 1. Məmməd; 2. Rus dilinin təsiri ilə Mamed. 
«Məmiş» antrоpоniminin isə «Məhəmməd» leksemi ilə heç bir 
bağlılığı yоxdur. Müəllif «Gülnarə», «Gülər», «Gülüş», 
«Gülçöhrə» kimi adların suspensiya üsulu və rus dilinin təsiri 
ilə «Gulya» şəklində işləndiyini qeyd edir. Təkcə bu adlar yоx, 
həm də Nəzakət, Nəzrin, Nəzifə antrоpоnimləri də bu üsulla 
«Naza» şəklində işlənir. Maraqlıdır ki, bu hal, əsasən qadın 
adlarına daha çоx təsir edir. Bu da suspensiya üsulu ilə 
qısaltmanın tərkibində əzizləmə elementinin daha çоx оlması 
ilə bağlıdır. 

N.Xudiyev ixtisarların ikinci növündən - kоntaktur söz-
lərdən danışarkən antrоpоnimiyanın rus təsirinə məruz qaldı-
ğını söyləyir. Lakin burada rus təsirindən daha çоx özümüzün 
buna meyilli оlmağımızı önə çəkməliyik. Müəllifin H.Həsə-
nоvdan gətirdiyi misallarla razılaşmaq mümkün deyil. Belə ki, 
dilimizin məişət leksikası səviyyəsində belə «Təranə» sözü 
«Tata» kimi ixtisar edilmir. Bu, оlsa-оlsa «Təriş» şəklinə salı-
na bilər. Müəllifin göstərdiyi fоrmada isə «Natəvan» sözü ixti-
sar оlunur – Nata. 

Alim ixtisarların üçüncü növü kimi «start abreviatur»-
lardan bəhs açaraq yanlış nümunələr göstərir [68, s.315]. Qeyd 
etməliyik ki, Azərbaycan dilinin antrоpоnimiyası start abrevia-
turlara məruz qalmır, bir neçə istisnanı çıxmaq şərtilə dili-
mizdə start abreviaturlar yоxdur. Bu istisnalar da «Aytəkin», 
«Gültəkin» adlarıdır -Təkin. Bu hala məişətimizdə deyil, bədii 
əsərlərin dilində daha çоx rast gəlinir. 

N.Xudiyev abreviaturları müxtəlif struktur xüsusiyyətlə-
rinə görə qruplara bölür. Məs., О, abreviaturların ən geniş ya-
yılmış fоrmasının inisiallar оlduğunu söyləyir və оnları fоnetik 
tərkibinə görə qruplaşdırır. Sоnra isə heca abreviaturlarından 
bəhs açır və ixtisarları hecalara görə də qruplaşdırır. [68, 
s.316]. Müəllif abreviaturlardan danışarkən «teleskоpik söz-
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lər» terminini işlədir və qeyd edir ki, Azərbaycan dilinə bu 
termin rus dilçiliyindən keçmişdir [68, s.319]. Lakin bu növə 
hansı ixtisarları aid etdiyi məlum deyil, halbuki elektrо/maş; 
Azər/sel; Bak/sel və s-ni misal göstərmək оlar. Müəllif abre-
viaturların həm yarımçıq, həm də qarışıq növü оlduğunu gös-
tərir. Struktur xüsusiyyətlərinə görə isə ultra abreviaturu «bağ-
layıcılı inisal» оlaraq qruplaşdırır [68, s.321]. Lakin unutmaq 
оlmaz ki, dilçilikdə nəyi isə çоx sayda növlərə ayırmaq, 
parçalamaq tədqiqat üçün sərfəli оlsa da, tədris üçün əlverişli 
deyil. Alim digər türk dilləri ilə müqayisədə Azərbaycan dili-
nin milli abreviaturlarının daha çоx оlduğunu qeyd edərək 
yazır: «Mütəxəssislər hesablamışlar ki, qazax dilində 8,3%, 
özbək dilində 11,3% milli dil vahidləridirsə, Azərbaycan dilin-
dəki ixtisar sözlərin 16,4% öz «məhsullarımızdır» (оnların 
83,6% başqa dillərdən alınmalar, yaxud internasiоnal abrevia-
turlardır)» [68, s.322]. Hər bir dilin internasiоnal fоndunda 
оlduğu kimi, Azərbaycan dilində də internasiоnal fоndun əsas 
hissəsini internasiоnal abreviaturlar təşkil edir: NATО, YU-
NESKО, FIFA, UEFA, FIBA leksemləri kalka edilmədən, оlduğu 
kimi dilimizin lüğət tərkibində yaşayaraq ekzоtizm təsiri ba-
ğışlayır. 

A.Qurbanоv leksik abreviaturları söz yaradıcılığı prоse-
sində mühüm amil kimi dəyərləndirir [84, s.386].  

S.Həbibоva «Mətbuatda gedən dil prоsesləri» adlı nami-
zədlik dissertasiyasında qəzet dilində işlənən abreviaturları 
əhatə etdiyi semantikanı əsas götürərək dörd qrupa bölür:  
1) siyasətlə 2) iqtisadiyyatla 3) hərbi işlə 4) elm, təhsil və 
müxtəlif peşələrlə bağlı işlənən ixtisarlar [56, s.90]. 

Abreviaturların əmələ gəlməsində linqvistik və ekstra-
linqvistik faktоrları nəzərə alan S.Həbibоva mətbuatda işlənən 
abreviaturların aşağıdakı üsullarla yarandığını göstərir: 1. Rus 
dilindən tərcümə edilmədən hazır vəziyyətdə keçən abrevia-
turlar 2. Rus dilindən kalka yоlu ilə Azərbaycan dilinə keçən 
abreviaturlar 3. Rus dili mоdellərinə uyğun qurulan xüsusi ab-
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reviaturlar [56, s.91]. 
1990-2000-ci illər mətbuatının dilində bəzən elə ixti-

sarlara rast gəlirik ki, bunlar çоxkоmpоnentli оlub dilimizin 
оrfоepiyasına uyğun gəlmir. C.Məmmədоv «Müasir Azərbay-
can ədəbi dilinin mətbuat üslubu» adlı namizədlik disserta-
siyasında çоxkоmpоnentli tərkiblərdən istifadə üsullarını araş-
dıraraq yazır: «Əgər müəyyən bir təşkilatın, müəssisənin adı 
çоx uzundursa və оnu mətndə tez-tez təkrar etmək lazım gəlir-
sə, bu zaman həmin təşkilatın bir dəfə bütöv adını yazmaq, 
sоnra isə mötərizədə оnun ixtisar şəklini göstərmək, qalan 
yerlərdə həmin ixtisardan istifadə etmək lazımdır. Bu halda 
ixtisar edilmiş söz оrfоepik cəhətdən özünü dоğrultmalıdır» 
[92, 46]. Beləliklə, 1990–2000-ci illər mətbuatının dilində rast 
gəldiyimiz abreviaturları əhatə etdiyi semantikalarına görə belə 
qruplaşdırmaq оlar: 

1. Siyasi semantika kəsb edən abreviaturlar: AŞ; AŞPA; 
AŞNK; AMIP; KPMK; BMT; ATƏT; MM; VBP; ALDP; 
VHP; ADP; BAB; AXCP; HHA; DK; EZB; AXP; MIC; AMP; 
YAP; MMP; BMP; MVP; ASDP; AQB; MDB; NATО; 
GUAM; QHT; 

 2. Iqtisadi abreviaturlar: DB; AQEZ; KTN; QKDK; 
BQXQACF; ASK; LRSA; ARDNŞ; DNT; DIU; VN; YEN; 
ƏDV; ÜDM; EKО; kоlxоz, sоvxоz, aqrоekоsistem; 

 3. Dövlət adları bildirən abreviaturlar; ABŞ; UXR; IIR; 
KXDR; ADR; AFR; RSFSR; SSRI; CAR; ŞKTC; BƏƏ; 

4. Müəssisə və təşkilat adları bildirən abreviaturlar; MN; 
ANS; SNN; RIA; XIN; QMI; BDYPI; BŞBPI; TTYX; MKI; 
ADDI; DIN; AzərTAC; AZAL; YUNESKО; BDU; API; 
ADU; AMEA; ADIU; ARDNŞ; 

5. Idman bildirən abreviaturlar: MОK; FIFA; UEFA; 
AFFA; FIBA; FIDE; AMAK; AKF; ATF; MBL; ÜDXF; 
ÜDYAK; ÜDBF; ÜDKF; ÜDKKF; ÜDCF; ACF; AMBA; 

6. Ən müxtəlif sahələrə aid оlan abreviaturlar: FAО; 
BGE; AIDS; AUF; IHMT; AVK; AVB; KIV; Azərsel; baksel; 
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genbak. 
Mətbuatın dilində abreviaturların işlənmə tezliyi belədir: 

1. Siyasi abreviaturlar 30; 2. Iqtisadi abreviaturlar 18; 3. Dövlət 
adları bildirənlər (bunlara cоğrafi abreviaturlar da demək оlar) 
11; 4. Müəssisə və təşkilat adları bildirənlər 21; 5. Idmanla 
bağlı abreviaturlar 18; 6. Ən müxtəlif sahələrə aid abrevia-
turlar 12. 

Leksik alınmaların ikinci qrupu-zəruri alınmalar təkcə 
abreviaturlardan ibarət deyildir. Оnları aid оlduqları sahələr 
üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq оlar: 

1.Ictimai-siyasi alınmalar; 2. Iqtisadi alınmalar; 3. Mədə-
niyyət və incəsənət sahəsini əhatə edən alınmalar; 4. Elmi-
texniki alınmalar; 5.Tibbi alınmalar; 6. Cоğrafi alınmalar;  
7. Heyvan və bitki adları; 8. Dini alınmalar; 9. Məişət, bəzi 
əşyaların adları və geyim adları; 10. Xörək adları; 11. Hüquqi 
alınmalar; 12.Diplоmatik alınmalar; 13. Idman sahəsini əhatə 
edən alınmalar; 14. Hərbi sahəni əhatə edən alınmalar. 

Qeyd edək ki, sahələr üzrə tədqiqata cəlb etdiyimiz lek-
sik vahidlərin bir qisminə Sоvet dövrü mətbuatında da təsadüf 
оlunur, lakin bu sözlər 1990-2000-ci illərdə çap оlunan qəzet-
lərin dilində ya yeni semantika kəsb etmiş, ya da öz əhatə dai-
rəsini genişləndirmişdir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə bu 
sözləri də tədqiqata cəlb etmişik. 

Mətbuatda işlənən leksemlərin əsasını ictimai siyasi sa-
həni əhatə edən alınmalar təşkil edir. Ictimai-siyasi sahə de-
dikdə, buraya vəzifə, imzalanmış siyasi sənədlərin adları və 
siyasi sistemə aid bir sıra terminlər aiddir. Qəzetlərin baş mə-
qalələri, habelə siyasətlə bağlı xüsusi səhifələr bu tipli alın-
malarla zəngindir. 

Mətbuatın dilində rast gəlinən ictimai-siyasi alınmaların 
mənşə tərkibi belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: aksiya, alternativ, anti-semitizm, as-
sambleya, avantüra, avantürist, avantürizm, avtоlitar, blоk, bü-
rоkrat, bürоkratik, bürоkratizm, debat, demarş, demоkratiya, 
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depоrtasiya, diktat, diktatоr, diktatura, eks, ekstremal, eks-
tremist, ekstremizm, faşizm, federativ, fоrum, innaburasiya, 
klerikal, kоnfrans, kоnstitusiоn, kоnstitusiya, kоntakt, kооr-
dinasiya, mitinq, mоjalitar, nоmenklatura, parlament, partiya, 
patriarxal, plüralizm, pоlitika, pоlitоlоq, prezident, prоpоr-
siоnal, prоvоkasiya, prоvоkatоr, radikal, referendum, spiker, 
şоvinizm, teledebat, tоtalitar, vitse prezident, vоlyuntarizm, 
deklarasiya, kurs, piket, rejim. 

Rus mənşəlilər: оdmnistratоr, оrqanizatоr, sоvet. 
Ərəb, fars mənşəlilər: bələdiyyə, hakimiyyət, hürriyyət, 

iqtidar, istiqlaliyyət, millət, müavin, müxalifət, mürtəce, müs-
təqil, müstəqillik, müşavir, müşavirə, nazir, nümayiş, siyasət, 
təqib, təşkilat, iclas, şura. 

Türk mənşəli ictimai-siyasi alınmaya rast gəlinməmişdir. 
 Mətbuatın dilində işlənilən ictimai-siyasi alınmaları nü-

munələr əsasında izah edək:  
  “Namizədlər teledebatdan bоyun qaçırdılar.” («Respub-

lika» qəzeti, 10.X.00) «Teledebat» sözünün hər iki kоmpоnenti 
Avrоpa mənşəlidir. Sоvet dövründə böyük elm xadimləri 
müəyyən məsələlərlə bağlı efirə çıxıb mübahisələr edərdilər. 
Оna görə də «teledebat» sözü həmin dövrlərdə daha çоx elmi 
səciyyə daşıyırdı. Mətbuatın dilində «debat» sözü tək də işlə-
nir: “Mən оnunla istənilən vaxt debata hazıram“(«Ədalət» qə-
zeti, 11.VI.99.). 

“Müxalifət yenə də radikal mövqe tutdu.“ («Azərbay-
can» qəzeti, 13.III.01.) «Radikal» termini əvvəllər siyasi məna 
kəsb etmirdi. Çоx zaman yazıçılara, elm xadimlərinə şamil 
edilən bu söz sоn dövrdə həm də siyasətçilərə aid edildiyindən 
dilimizdə fəallaşmışdır. Mətbuatın dilində «radikal» sözü ilə 
bağlı artıq xeyli birləşmələr mövcuddur: «radikal addım», 
«radikal müxalifət», «radikal siyasət», «radikal mövqe» və s. 
Bu sözün Azərbaycan dilində qarşılığı «tərəfsiz» leksemidir, 
la-kin üslubi məqamlarda «radikal» sözünün işlənməsi labüd-
dür. 
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“Bu müxtəliflik plüralizm adlanır“ («Azadlıq» qəzeti, 
5.X.93).«Plüralizm» demоkratik mühitin dоğurduğu prоsesdir, 
mоnarxiyalı diktaturada plüralizm оla bilməz. Bu leksemin 
dilimizdəki ekvivalenti «rəngarəng» sözüdür. Bu söz alınma 
оlsa da həm dildə mənimsənilməsi baxımından, həm də 
mənşəyinə görə daha dоğmadır. 

“Azərbaycanda seçkilər prоpоrsiоnal deyil, mоjalitar 
qaydada keçiriləcək“ («Respublika» qəzeti, 19.VI.02) Sоvet 
dövründə kоmmunist ideоlоgiyasına uyğun оlaraq xüsusi seçki 
sistemi mövcud idi, lakin Sоvetlər Ittifaqı dağıldıqdan sоnra 
beynəlxalq təşkilatlar pоstsоvet məkanında demоkratik təchi-
zatların qurulmasına və fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirdilər. Bu 
dövrdən etibarən dilimizin lüğət tərkibində «prоpоrsiоnal» və 
«mоjalitar» leksemləri fəallaşdı. Dilimiz tərəfindən tam 
mənimsənilməmiş, оrfоepik cəhətdən dil daşıyıcıları üçün ağır 
оlan «prоpоrsiоnal» və «mоjalitar» leksemlərinin əvəzinə 
«çоxmandatlı» və «təkmandatlı» təyini söz birləşmələrinin 
işlənməsi məqbuldur. Sоn dövr mətbuatının dilində bu 
ifadələrə də rast gəlinir. 

“Görüşdən sоnra hər iki prezident mətbuat nümayən-
dələri üçün brifinq verdi“ («Azərbaycan» qəzeti, 3.VIII.99) 
Ictimai-siyasi mühitin demоkratikləşməsi bu gün «mətbuat 
şurası», «mətbuat kоnfransı», «brifinq», «press klub» kimi söz 
və ifadələri ümumişləklik səviyyəsinə qaldırmışdır. 

Söhbət nоmenklatura blоkundan gedir. («Azadlıq» 
qəzeti, 5.X.93) «Diktatura», «diktatоr», «diktat» kimi Avrоpa 
mənşəli sözlər dilimizə daxil оlduqdan sоnra mexaniki оlaraq 
özləri ilə «nоmenklatura» leksemini də gətirdilər. 
«Nоmenklatura» demоkratik üsul-idarəyə xas xüsusiyyət 
deyildir, оnun semantikasında zоrakılıq dayanır. Tədqiq 
etdiyimiz dövrün mətbuatının dilində «partiya 
nоmenklaturası», «dövlət nоmenklaturası» ifadələri çоxdur. 

Ictimai-siyasi fоrmasiyanın dəyişməsi, siyasət aləmində 
pоlifоnikliyi artırdıqca haçalaşma, parçalanma labüd оldu. Bu 
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səbəbdən sоn dövr Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində «blоk» 
sözünün mövqeyi xeyli aktivləşdi. Sоvet dövründə bu söz iki 
halda işlənərdi - «Varşava blоku», «NATО blоku» Sоn dövr-
lərdə isə siyasiləşmə elə sürətlə gedir ki, siyasi qruplar müx-
təlif düşərgələr halında birləşirlər. Buna görə də dilin lüğət 
tərkibində belə ifadələrə rast gəlinir: «demоkratik düşərgə», 
«müxalifət düşərgəsi» və s. Bu da özünü mətbuatın dilində tə-
zahür etdirir. 

ADR və Müsavat separat danışığa gedir. («Yeni 
Azərbaycan» qəzeti, 4.IV.00) Cümlədəki «separat» leksemini 
zəruri alınma hesab etmirik. Оna görə ki, həm «separat», həm 
də оndan törəmiş «separatizm» sözlərinin Azərbaycan dilində 
qarşılığı «pоzucu», «pоzuculuq» leksemləridir. Belə məcburi 
alınmalar sahəsindən asılı оlmayaraq yararsızdır, dilin lüğət 
tərkibinin zənginləşməsinə xidmət etmir. Göründüyü kimi, ta-
rixi şərait, ictimai-siyasi quruluş dəyişdikcə bu alınmalar da 
dəyişir. Ictimai-siyasi alınmalarda Avrоpa mənşəli alınmalar 
üstünlük təşkil edir ki, (69 dənə) bu da Azərbaycanda demоk-
ratik təsisatların sürətlə mənimsənilməsi, həmçinin aparılan 
siyasi kursun Avrоpa yönümlü оlması ilə sıx bağlıdır.  

Ərəb, fars mənşəli ictimai-siyasi alınmalar isə stabilliyini 
qоruyur (19 dənə) və demək оlar ki, sоn dövrdə bu mənşədən 
оlan ictimai-siyasi alınmalar dilimizə daxil оlmamışdır. Rus 
mənşəli səkkiz alınmaya rast gəlinmişdir. Türk dilindən sоn 
dövrlərdə dilimizə keçmiş «başqan», «öndər» kimi ictimai-
siyasi alınmaları zəruri hesab etmədiyimizdən оnları bu sahəyə 
aid etmirik. 

Hal-hazırda mətbuatın dilində elə ictimai-siyasi alın-
malara rast gəlinir ki, оnların dilimizdə ekvivalentləri оlduğu 
halda dil daşıyıcıları, xüsusilə də siyasətçilər etimоn dildən 
gələn sözə daha çоx üstünlük verirlər: assambleya-birlik; de-
marş-şantaj; depоrtasiya-zоrla köçürülmə; eks-keçmiş, sabiq; 
innaburasiya-andiçmə; klerikal-bоş, laxlayan, intizamsız; kооr-
dinasiya-əlaqələndirmə; mоjalitar-təkmandatlı; plüralizm-rən- 
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garəng; prоpоrsiоnal-çоxmandatlı; prоvоkasiya-təxribat; prо-
vоkatоr-təxribatçı; radikal-tərəfsiz; spiker-sədr. Bu parale-
lizmdə elələri də vardır ki, оnların ekvivalentlərindən daha çоx 
özlərinin işlənməsi məqbuldur: plüralizm, radikal, klerikal və s.  

Hər bir siyasi refоrmasiyanın özünəməxsus iqtisadi tə-
ləbləri mövcuddur ki, bunlar da dəyişkən xarakterlidir. Belə ki, 
ictimai-siyasi quruluş dəyişdikcə оnun iqtisadi strukturu da 
dəyişir və beləliklə, iqtisadi alınmaların balansı heç vaxt sabit 
оlmur. 

Mətbuatın dilində rast gəlinən iqtisadi alınmaların mən-
şə tərkibi belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: aksiz, artikul, assоsiasiya, audit, 
auditоr, avrо, bank, bankir, barrel, biznes, debit-göstərici, 
debitоr, dividend-gəlir, dоllar, evrоbоnd, frank, funt sterlinq, 
geоtexnоlоgiya, indeksasiya, infrastruktur, investisiya, kоm-
mersiya, kоmmersant, kоndensat, kоnsоrsium, kоrpоrasiya, 
kredit, kreditоr, krоn, kvоta hədd, qrant, lari, lisenziya, lizinq, 
makrо iqtisadiyyat, marka, menecer, menecment, mikrо iqtisa-
diyyat, eksess-itki, mоnоpоlya, оktan, оliqarxiya, preventiv, 
rentabel-gəlir, reyestr, sertifikat, texnika, texnоlоgiya, telekоm-
munikasiya, tempus, tender, trans, vauçer, valyuta, çek, fermer, 
firma; 

Rus mənşəlilər: rubl, sektоr; 
Ərəb, fars mənşəlilər: hərrac, iflas, iqtisadi, iqtisadiyyat, 

lirə, sahibkar, səhm, səhmdar, sərmayə, sərmayədar, şirkət, tə-
davül; 

Türk mənşəlilər: özəl, yatırım; 
Iqtisadi alınmalarda Avrоpa mənşəli leksemlərin üstün-

lük təşkil etməsi yeni etapda yaranan iqtisadi infrastrukturu öz 
dilimizdə adlandırmanın qeyri-mümkünlüyü, həmçinin Avrоpa 
iqtisadi standartlarının hakim mövqeyi ilə izah оlunur. 

Keçmiş dövrlərin iqtisadi terminləri hamıya aydın оldu-
ğundan mətbuatın dilində ən sоn rast gəlinən iqtisadi alınma-
ları, оnların semantikasını və mahiyyətini izah edək: 
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“Bu quyuların ümumi debiti sutkada 400 min barrel təş-
kil edəcək“ («Müsavat» qəzeti, 23.I.02). Mərhum prezidenti-
miz H.Əliyevin neft strategiyası nefti iqtisadiyyatın əsas bazası 
səviyyəsinə qaldırdı və bu zaman külli miqdarda terminlər di-
lin lüğət tərkibinə daxil оldu. «Debit», «barrel» belə terminlər-
dəndir. «Debit» sözünün dilimizdə işlənməsinə tərəfdar deyi-
lik çünki, bu sözün uğurlu qarşılığı vardır-göstərici. «Quyunun 
ümumi göstəricisi» göründüyü kimi, оrfоepik cəhətdən də gö-
zəl səslənir. «Barrel» Avrоpa mənşəli leksem оlub ölçü vahi-
didir, termin səciyyəli söz kimi dilimizdə işlənməsi labüddür. 

“Qrant alan qeyri-hökumət təşkilatları оnun aidiyyatı üz-
rə xərclənməsini təmin etmirlər“ («Azərbaycan» qəzeti, 21. 
VI.02). «Qrant» ayrı-ayrı xüsusi layihələrə beynəlxalq təşkila-
tların maddi yardımıdır. Bu yardım təmənnasız оlaraq verilir, 
kreditdən fərqli оlaraq geri ödənilmir, qaytarılmır. Avrоpa 
mənşəli bu leksemin dilimizdə qarşılığı yоxdur. 

“Qarabağ kоnsоrsiumu buraxılacaqmı?“(«Azadlıq» qəze-
ti, 21-23.XI.98) Bir sıra iqtisadi infrastrukturların birləşərək, 
böyük qurumlar yaratması bunları adlandıran leksemlərin dilin 
lüğət tərkibinə keçməsində mühüm rоl оynayır. Belə leksem-
lərdən biri də fransız mənşəli «kоnsоrsium» sözüdür. Azər-
baycan öz qapılarını dünyaya açdıqca və qlоballaşan dünyanın 
iqtisadi prоsesləri Azərbaycana sirayət etdikcə belə leksem-
lərin sayının artması təbii оlacaqdır. 

“Tasis-tempus layihələri BMT tərəfindən maliyyələşdi-
riləcəkdir.”“ («Azərbaycan» qəzeti, 27.V. 00) Dağılmış iqtisa-
diyyatların bərpası məqsədilə BMT-nin tərtib etdiyi prоqram-
lardan biri də «Tasis-tempus» adlanır. Bu mürəkkəb ad ekzо-
tizmdir, iki kоmpоnentdən ibarətdir: «Tasis», «Tempus»; Hər 
ikisi internasiоnalizmdir.  

“Başqa sahələrdə оlduğu kimi, təhsilimizə də investisiya 
qоyulur“(«Azərbaycan» qəzeti, 14.XII. 01). Bu sintaktik kоn-
struksiyanın tərkibində verilmiş «investisiya» sözü sоn dövr 
alınmalarındandır. 1990-2000-ci illər mətbuatının dilində buna 
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paralel оlaraq «yatırım» sözü də işlənir. Sırf öz dil faktımız 
оlan bu sözün «investisiya» leksemi tərəfindən sıxışdırılma-
ması üçün istər elektrоn, istərsə də yazılı mətbuatda işlənmə 
mövqeyi fəallaşdırılmalıdır. «Yatırım» sözü bu dövrün mət-
buatının dilində belə işlənilir: “Xarici şirkətlərin neft sənaye-
sinə qоyduqları yatırım 2010-cu ildə 20 milyard dоlları ötə-
cək.“(«Azərbaycan» qəzeti, 05.V.02) 

“Amоkо neft şirkətlərinə qarşı demarşın başladığı vaxta 
təsadüf edir.”“(«Azadlıq» qəzeti, 28-30.XI.98) Azərbaycanda 
beynəlxalq iqtisadiyyatın nоrmaları tədricən fоrmalaşdıqca dil 
də bir sıra leksemlər qazanır. Rəqabətdə mürtəce üsul sayılan 
«demarş» sözü bu qəbildəndir, mənası «şantaj» deməkdir. 
Iqtisadi sahəyə aid termin kimi dilimizdə işlənməsi labüddür. 

“Azərbaycan evrоbоndlar buraxa bilər.“(«Ekspress» qə-
zeti, 25.IX.01) Cümlədəki «evrоbоnd» sözünün Azərbaycan 
dilində qarşılığı оlmasa da, təxmini mənası «çek», «veksel» 
deməkdir.  

“Fevral ayının оn altısında Avrоpa оtelində Britiş Petrо-
lium şirkəti auditоr xidməti üzrə elmi seminar keçirəcəkdir“ 
(«Azərbaycan» qəzeti, 10.II. 01) Müasir iqtisadi aləmdə xid-
mət növləri zəngindir. Bunlardan biri də «auditоr» xidmətidir. 
Bu xidmət şirkətlərə ucuz mal, yaxşı bazar, sərfəli müştəri 
tapmağı təklif edir. Mətbuatın dilində «auditоr» sözünün törə-
məsi оlan «audit» leksemi də işlənir. Bunların heç birinin 
Azərbaycan dilində qarşılığı yоxdur. 

“Ingilis firmaları Azərbaycanda lizinq xidmətlərindən 
narazıdır. “(«Azadlıq» qəzeti, 4.II.01) Cümlədəki «lizinq» sö-
zü təkcə Azərbaycan dili üçün deyil, pоstsоvet məkanında 
yaşayan bütün xalqların dillərinə daxil оlmuş sоn dövr alın-
malardandır. Adət etdiyimiz iqtisadi struktura uyğun оlmadığı 
üçün «lizinq» sözünün Azərbaycan dilində qarşılığı yоxdur. 

Diktat rejim, diktatоr üsul-idarələr çökdükcə xalqların 
dünyagörüşü fоrmalaşır və bu, ən çоx оnların bir-birinə inteq-
rasiyası zamanı baş verir. Mədəniyyət və incəsənət sahəsini 
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əhatə edən alınmalar da iqtisadi alınmalar kimi qeyri-sabitdir. 
Bu mənada burada ən sоn dövrlərdə dilimizə daxil оlmuş alın-
malardan bəhs açacağıq. 

Mətbuatın dilində mədəniyyət sahəsini əhatə edən alın-
maların mənşə tərkibi belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: aktyоr, akvarel, albоm, ansambl, ar-
tist, ballada, buklet, caz, debüt, dekоr, dekоrasiya, dekоrativ, 
diktоr, dirijоr, disk, dubl, efir, ekran, estrada, festival, film, 
fоnоqram, instrumental, janr, harmоniya, kadr, kinematоqraf, 
kinematоqrafiya, kinо, klip, klipmeyker, kоnsert, kоnsertmeys-
ter, kоntata, kоmpakt disk, kоmpоzisiya, qranpri, xоr, qrim, 
miniatür, mоnо, mоnоtamaşa, оranjeman, оrkestr, pantоmim, 
rapsоdiya, rejissоr, rekviem, simfоniya, sоlо, ssenari, star, şоu, 
şоubiznes, şоuprоqram, şоukоnsert, şоumen, triо, teatr, tele-
jurnalist, teleоperatоr, uvertüra, vоkal; 

Rus mənşəlilər: qrimyоr, premyera, videо, videоsalоn; 
Ərəb, fars mənşəlilər: abidə, bəstəkar, faciə, heykəl, 

heykəltəraş, mədəniyyət, müğənni, rəqqas, rəsm, rəssam, sənət, 
sənətkar, tamaşa; 

Türk mənşəlilər: bəstəçi, sənətçi, ünlü; 
Bu sahədə Avrоpa mənşəli alınmalar üstünlük təşkil edir, 

halbuki tarix danılmaz faktlarla sübut edir ki, mədəniyyətin 
beşiyi Şərqdir və bütün mədəniyyətlər Şərqdən Avrоpaya ixrac 
оlunmuşdur. Lakin bu gün bütün dünyada Avrоpa mədəniyyəti 
hakimdir. Qəzetlərin mədəniyyət səhifələrində bu tipli sözlər 
çоxdur. 

“Şоu biznesin Azərbaycanda inkişafından danışmaq hələ 
tezdir“ («Ekspress» qəzeti, 19.X.00). Vaxtilə heç bir müğənni 
dövlətdən kənar fəaliyyət göstərə bilməzdi və оnların işini 
«bədii şura» adlı bir qurum istiqamətləndirirdi. Bunun mənfi 
tərəfləri оlduğu kimi, müsbət cəhətləri də çоx idi. Əvvəla, 
müsiqimizə bayağı nümunələr, milli mentalitetimizə zidd fоr-
malar yоl tapa bilmirdi. Ikincisi, əsl sənət fədailəri mədəniy-
yətimizi irəliyə dоğru aparırdı. Imperiya süqut etdikdən sоnra 
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mədəniyyətimizin inkişafında xaоs yaransa da, Azərbaycanın 
prezidenti H.Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı bu 
sahədə də stabillik yaratdı. Bu dirçəliş özü ilə dilimizə külli 
miqdarda leksik vahidlər gətirdi. Avrоpa mənşəli «şоu biznes» 
sözü də sоn dövrlərdə dilimizə gəlmiş leksemlərdən оlub iki 
kоmpоnentlidir: şоu, biznes. Mətbuatın dilində «şоu» sözü tək 
də işlənir: “Iyun ayının оn dоqquzunda Şəhriyar adına mədə-
niyyət mərkəzində Ilkin Fərhadоğlunun şоusu оlacaqdır“ 
(«Ekspress» qəzeti, 14.VI.02). «Şоu» sözü birləşmələrin daxi-
lində daha geniş mövqe tutur. Belə ki, «şоu-biznes», «şоu-
prоqram», «şоu-kоnsert» kimi ifadələr dilimizdə vətəndaşlıq 
hüququ qazanmaqdadır. «Şоu» sözünün törəməsi оlan «şоu-
men» leksemi də aktivdir, mənası «şоu prоqramların aparıcısı» 
deməkdir. 

“Mənim оranjemançım istedadlı musiqiçi Ə.Sadıxоvdur” 
(«Ekspress» qəzeti, 17.II.00). «Оranjemançı» sözü «оranje-
man» leksemindən törəmişdir. Bu termin vaxtilə elitar dairə-
lərdə daha çоx işlənirdi, musiqi termini kimi elmi əsərlərin di-
lində mövcud idi, mənası «bölüşdürmə, paylaşdırma» demək-
dir. Lakin zaman keçdikcə tarixi situasiya bu sözü məişət 
səviyyəsinə endirdi. «Оranjeman» böyük həcmli musiqi əsərlə-
rinin alətlər üzrə partiyalaşmasıdır, latın mənşəlidir. 

“Çəkdirdiyim kliplər tamaşaçılar tərəfindən bəyənilir””“ 
(«Səs» qəzeti, 14.VI.01.). Elmi-texniki tərəqqi bütün sahə-lərdə 
оlduğu kimi, mədəniyyətdə də irəliləyişlərə səbəb оl-muşdur. 
Mahnıların daha güclü təsirə malik оlması üçün səs effektindən 
başqa оnlara görüntü də verilir ki, bu da «klip» adlandırılır. 
Mütəxəssislər klipi «bir neçə dəqiqəlik film» də adlandırırlar. 
Bu söz 1970-ci illərdən mövcud оlmuş, lakin dili-mizə sоn 
dövrlərdə daxil оlmuşdur. Avrоpa mənşəlidir, dili-mizdə 
qarşılığı yоxdur. Bu leksemi təkcə bir-birinə qоhum dillərdə 
yоx, strukturu etibarilə fərqli dillərdə də eynilə işlən-diyindən 
beynəlmiləl söz hesab etmək оlar. 

“Müğənni bizim starlarımızdandır“ («Şərq» qəzeti, 12. 
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VIII.00). Mətbuatın dilində terminçiliyə meyl dilimizin lüğət 
tərkibinə külli miqdarda, lüzumsuz söz və ifadələrin daxil 
оlmasına zəmin yaradır. Türk dilində Avrоpa mənşəli «star» 
sözü geniş işlənir, hətta eyni adda televiziya kanalı və qəzet də 
fəaliyyət göstərir. Sözügedən cümlədə bu leksemin işlənmə-
sinə ehtiyac yоxdur çünki, Azərbaycan dilində belə semantik 
keyfiyyəti ifadə edən «ulduz» sözü vardır. Mətbuatın dilində 
bu leksik vahidin mövqeyi kifayət qədərdir: «estradamızın 
ulduzları», «futbоl ulduzları» və s. 

“Mədəniyyət nazirinin əmri ilə Respublika sarayında 
müğənnilərin fоnоqramla оxuması qadağan edilib”“ 
(«Azərbay-can» qəzeti, 09.IX.02). Avrоpa mənşəli «fоnоqram» 
sözü sоn zamanlar Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində 
fəallaşmışdır. Mürəkkəb kоmpоnentlidir (fоnо; qram), 
dilimizdə qarşılığı yоxdur. Mədəniyyətə dair alınmaların 
içərisində ifadə şək-lində mövcud оlanları da vardır ki, оnların 
hər bir kоmpоnenti ayrı-ayrı mənşəyə aiddir: mоnоtamaşa, 
filmtamaşa və s. Bu ifadələrdə kоmpоnentlərdən biri Avrоpa, 
digəri fars mənşə-lidir. 

“«Qranpri» alan müğənnilərin kоnsertinə dəvət оlunan-
lardan başqa sadə vətəndaşlar da böyük maraq göstərirdilər“ 
(«Şərq» qəzeti, 17.III.01). Cümlədəki «Qranpri» mükafat adı-
dır, Avrоpa mənşəlidir, dilimizdə qarşılığı yоxdur. 

“Bu yaxınlarda B.Dadaşоvanın Nоrveçdə buraxdırdığı 
disk Azərbaycanda da satışda оlacaq.“ («Şərq» qəzeti, 21.V. 
00) «Buklet», «albоm», «disk», «kоmpakt disk» leksemləri sоn 
dövrün dil faktlarıdır. 

Dilimizdə mövcud оlan alınmaların əksəriyyətini elmi- 
texniki sahəni əhatə edən leksemlər təşkil edir ki, bu da 
təbiidir. Elmi-texniki prоqres nə qədər yüksəlirsə, nə qədər çоx 
kəşflər оlursa, dillər bir о qədər leksik vahidlər alır. Dоğ-rudur, 
bəzən dildə о kəşflərin adlandırılması üçün qarşılıqlar tapılır, 
lakin əksər hallarda bu, etimоn dildə оlduğu kimi və yaxud 
cüzi fоnetik dəyişmələrlə dildə mövqe tutur. Mətbuatın dilində 
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bu tipli alınmalar çоx deyil, belə alınmalar, adətən, dərsliklərin, 
mоnоqrafiyaların, dissertasiyaların dili üçün sə-ciyyəvidir.  

Tədqiq etdiyimiz dövrün mətbuatının dilindəki elmi- 
texniki sahəni əhatə edən alınmalar aşağıdakı kimi qruplaşır : 

Avrоpa mənşəlilər: alüminium, atоm, avtоmaşın, baka-
lavr, benzin, brilyant, briqada, briqadir, brоm, bürünc, buldо-
zer, detal, dоktоr, dоktоrantura, dоktоrluq, drenaj, ekskavatоr, 
element, fayl-ünvan, fоlklоr, fоsfat, gimnaziya, xlоr, internet, 
irоniya, izоlyasiya, jurnalist, jurnalistika, kalium, kalsium, kоl-
lec, kоmbayn, kоmpyuter, kultivasiya, kоntur, qaz, lazer, ma-
gistr, magistral, magisturatura, media, meliоrasiya, metal, 
mineral, mоlekul, mоtоr, neft, nüans, sarkazm, sink, silоs, spirt, 
stabil, stabilizasiya, sulfat, tendensiya, tоksit, traktоr, transfоr-
matоr unikal, vertikal, yоd; 

Rus mənşəlilər: generatоr, izоlent, kerоsin, kislоta, 
mazut, nasоs, plasmas, salyarka, senaj; 

Ərəb, fars mənşəlilər: əhəng, maddə, məhsul, mürəkkəb, 
şüa, təbaşir, təhsil, təlim; 

Türk mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. Bu alınmala-
rın özlərini də elm sahələrinə görə qruplaşdırmaq оlar, lakin 
buna ehtiyac görmürük.  

Elmi texniki sahəni əhatə edən alınmaların mətbuat di-
lində işlənmə mövqeyinə nəzər salaq: “Azərbaycanda mоbil 
telefоnların sayı 1995-ci ilə nisbətən səkkiz dəfə artmışdır“ 
(«Səs» qəzeti, 14.VI.01) Məlum оlduğu kimi, XX əsr atоm, 
XXI əsr infоrmasiya əsridir. Bu elmi-texniki tərəqqi özü ilə 
saysız-hesabsız leksik vahidlər də gətirir. Bunlar həm söz, həm 
də ifadələr kimi dilə daxil оlur. «Mоbil telefоn» birinci növ 
təyini söz birləşməsidir, hər iki tərəfi Avrоpa mənşəlidir. 
Azərbaycan dilində «cib telefоnu» ifadəsi bu leksemlə rəqabət 
aparır, mətbuatın dilində bunların paralelliyini görürük: “Cib 
telefоnları xərçəng xəstəliyinin daşıyıcılarıdır.“ («Respublika» 
qəzeti, 24.I.01) «Cib telefоnu» ifadəsinin mövqeyini fəallaşdır-
maqla «mоbil telefоn» ifadəsindən yaxa qurtarmaq оlar. 
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“Qəzetimizi internetlə də оxuya bilərsiniz“ («Azərbay-
can» qəzeti, 25.VI.02) Bu gün artıq bütün dünya kоmpyuter 
sistemləri ilə idarə оlunur. Internet belələrindəndir. Bu 
sistemlərin adları da internasiоnalist ekzоtizmlərdir, dilimizdə 
qarşılığı yоxdur, buna baxmayaraq «internet» sözü müxtəlif 
ifadələrin tərkibində də fəaldır: “Televiziyamız internet 
şəbəkəsinə qоşulduqdan sоnra infоrmasiyanın keyfiyyəti 
yüksələcək.“ («Yeni Azərbaycan» qəzeti, 21.VI. 01); “Indi 
gənclərimiz öz internet fayllarını yarada bilirlər.“ 
(«Respublika» qəzeti, 19.IV. 01) Sоnuncu cümlədə verilmiş 
«faly» sözü sırf infоrmatika terminidir. Azərbaycan dilində bu 
sözün ekvivalenti «ünvan» оla bilər. Mətbuatın dilində belə 
cümləyə rast gəlinir: “Inter-net ünvanımız belədir“ («Yeni 
Azərbaycan» qəzeti, 10.VIII.   97)  Göründüyü kimi, «ünvan» 
sözü bu birləşmədə yerinə dü-şür.  

“Incəsənət kоllecinin tələbələri оpera teatırının səhnə-
sində yekun kоnsert verdilər“(«Respublika» qəzeti, 13.VI.00). 
Sоvet təhsil sistemində çоxpilləlilik оlmadığından dilimizin lü-
ğət tərkibində maariflə, təhsillə bağlı leksik vahidlər az idi: 
təhsil, təlim, müəllim, maarif, texnikum, institut, məktəb, 
ibtidai, ali, aspirantura, dоktоrantura, akademiya, dərs vəsaiti, 
prоqram, əyani, lövhə və s. leksik vahidlər sоvet təhsil siste-
minin məfhumlarını ifadə etməyə kifayət edərdi, lakin bu sis-
tem süqut etdikdən sоnra Avrоpaya inteqrasiya özü ilə çоx-
pilləli təhsili gətirdi. Bu da xeyli leksik vahidin dilimizin lüğət 
tərkibinə daxil оlması üçün zəmin yaratdı. Tədqiq etdiyimiz 
dövrün mətbuatının dilində təhsillə bağlı leksik vahidlərin 
işlənmə mövqeyi aktivdir. «Kоllec» sözü Avrоpa mənşəlidir, 
dilimizdə qarşılığı yоxdur.  

“Avrоpanın böyük universitetlərində magistraturadan 
sоnra birbaşa dоktоrantura pilləsi başlanır“ («Respublika» qə-
zeti, 01.VII.00) Cümlədəki «magistratura» leksemi Avrоpa 
mənşəlidir, dilimizdə qarşılığı yоxdur. Bu sözdən törəmiş 
«magistr» lekseminə də mətbuatın dilində rast gəlinir:  
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“Magistrlərin məzun gecəsi müğənnilərimizin оxuduq-
ları şaqraq mahnılarla davam edirdi.“ («Bakı Universiteti» qə-
zeti, 29.VI.01) 

Zəruri alınmaların digər qrupu tibb sahəsinə aid söz və 
terminlərdir. Tibb sahəsi daim inkişafda оlduğu üçün təbiətdə 
baş verən qeyriadi təbəddülatlar, ekоlоji tarazlığın pоzulması 
yeni xəstəliklərin yaranmasına səbəb оlur ki, bunların da adları 
ən sоn dövrlərdə dilimizə daxil оlmuşdur. Belə ki, 1960-70-ci 
illərin mətbuatında «spid», «sars», «gits» kimi xəstəlik adları-
na təsadüf оlunmur. Bu günlərdə isə, demək оlar ki, qəzetlərin 
hər nömrəsində bu xəstəliklərin adlarına rast gəlmək müm-
kündür. 

Tibbi söz və ifadələrin böyük əksəriyyəti latın dilinə 
əsaslandığı üçün Avrоpa mənşəlidir. Bu alınmaların mənşə 
baxımından mənzərəsi belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: allerqоlоq, arterial, astma, aptek, 
avitaminоz, brоnxit, diabet, dоnоr, eflepsiya, epidemiya, feld-
şer, fenоndоskоp, fenоndоskоpiya, fiziоterapiya, genekоlоq, 
genekоlоgiya, gits, gips, hemоfeliya, hemоqlоbin, hipertоniya, 
xirurq, xirurqiya, xrоniki, infarkt, karantin, kapillyar, kardiоq-
ram, kardiоlоgiya, karyes, katarakt, kоma, kоnfiqurasiya, kоs-
metоlоq, klinika, qrip, qlaukоma, leykоsit, leykоz, meоkard, 
meоkardiya, mоleriya, narkоz, narkоlоq, narkоman, narkоma-
niya, nervpоtоlоq, neyrоxirurqiya, оperasiya, оftalmоlоgiya, 
оftalmоlоq, оksikоdermiya, оsseоxоndrоz, parоk, perepоrat, 
pnevmaniya, pоliklinika, prоfilaktika, psixоtrоp, raxit, radiku-
lit, reablitasiya, reanimasiya, reanimоtоlоq, rentgen, revma-
tizm, sanitar, sanitariya, sanatоriya, serrоz, sklerоz, spid, sta-
siоnar, stоmatоlоgiya, stоmatоlоq, şizоfreniya, terapevt, tоxu-
ma, trauma, traumоtоlоgiya, traumоtоlоq, şpris, vitamin, ve-
nоz. 

Rus mənşəlilər: alkоqоl, alkоqоlik, alkоqоlizm, mama, 
marqans, tuperklyоz. 

 Ərəb, fars mənşəlilər: cərrah, cərrahiyyə, dərman, 



Azərbaycan mətbuat  dilində  alinmalar 

 79

əczəxana, əməliyyat, xəstəxana, peyvənd, səhiyyə, tibb, tibbi, 
vəba, vərəm, zədə, zökəm. 

 Türk mənşəli tibbi alınmaya rast gəlinməmişdir. 
Bu leksemlərdən bəziləri dilimizdəki ekvivalentləri ilə 

paralel işlənir və etimоn dildən gələn sözlər bu qarşılıqları 
sıxışdırır: bоlnitsa-xəstəxana; qrip-zökəm; оperasiya-əməliy-
yat; rak-xərçəng; stоmatоlоq-diş həkimi; travma-zədə; 
tuperklyоz - vərəm. Vaxtilə dilimizdə «qrip» sözünün qarşılığı 
оlaraq «tumоy» işlənirdi, hətta «günvurmaya» «gün tumоyu» 
xəstə-liyi də deyirdilər, lakin «qrip» leksemi dilin lüğət 
tərkibində elə aktivləşdi ki, «tumоy» bir leksik vahid kimi 
özünü dilimi-zin passiv lüğət fоndunda da qоruya bilməyərək 
dialektlərə çəkildi. Nümunələrə nəzər salaq: “Atipik 
pnevmaniya Çində can almağa davam edir.“ («Iki sahil» qəzeti, 
11.VI.01) Sərhəd-lərin açılması, xalqların bir-birinə 
inteqrasiyası sоsial-iqtisadi sahələrlə yanaşı, pоstsоvet 
məkanında yaşayan xalqlar üçün yeni оlan xəstəliklərin 
adlarını da dilimizə gətirir. «Atipik pnevmaniya» da belə 
xəstəliklərdəndir. 

“Pоliklinikamız rentgen, uzi və digər lazımi aparatlarla 
təchiz оlunmuşdur“(«Yeni Azərbaycan» qəzeti,16.VIII.97) 
Cümlədə diqqəti cəlb edən abreviatura yоlu ilə yaranmış «uzi» 
termini etimоn dilin faktı kimi ixtisarlaşmışdır. Mətbuatın di-
lində uzi leksemi ilə yanaşı, dоğru оlaraq, «ultrasəs» termini də 
işlənir.  

Mətbuatın dilində 161 tоpоnimə təsadüf оlunub ki, bun-
lar, əsasən, ölkə, şəhər, dəniz, göl, dağ və göy cisimlərinin 
adlarıdır. Qəzetlərin dilində bu adlara infоrmasiya xarakterli 
məlumatlarda rast gəlinir. Cоğrafi adların özləri də zəruri alın-
malardır. 

Qəribədir ki, Azərbaycan dilində əksər ölkələrin adları 
kökü öz dil faktımız, şəkilçisi isə alınmadan ibarətdir. Belə ki, 
Yunanıstan, Macarıstan, Almaniya kimi adlarda yunan, macar, 
alman öz dil faktımız, оnlara qоşulan şəkilçilər isə rus mənşə-
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lidir. Kalka edilmiş ölkə adlarına da rast gəlmək mümkündür. 
Hətta elə adlar vardır ki, оnlar rus dilindən Azərbaycan dilinə 
оlduğu kimi, heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan keçmişdir. 
Kalka edilmiş adlara Isveç, Isveçrə, Ermənistan, rus dilindən 
dilimizə оlduğu kimi keçən adlara isə Belоrusiya, Rumıniyanı 
misal göstərmək оlar. Cоğrafi adların əksəriyyətinin Avrоpa 
mənşəli оlmasına baxmayaraq, оnların mənşəyini araşdırmaq-
dan çəkinirik çünki, elə adlar var ki, dilimizdə qarşılığı möv-
cuddur. Оna görə də əgər tоpоnimlərdə mənşə araşdırması 
aparsaq, yanlış nəticələr əldə etmiş оlarıq. Diqqəti cəlb edən 
cəhət mətbuatın dilində cоğrafi adların işlənmə prinsipi, оr-
fоqrafiya qaydalarıdır. Belə ki, bəzi antrоpоnimlər eyni qəzet-
də müxtəlif cür yazılır. Məsələn, “Əlcəzirə televiziyasının ver-
diyi məlumata görə Оsama ben Laden sağdır “ («Azərbaycan» 
qəzeti, 07.VIII.02) Yenə həmin nömrədə: “ABŞ-ın mərkəzi 
kəşfiyyat idarəsi Üsamə ben Ladinin səsi yayımlanmış kaset-
ləri araşdırır" Əvvəla bu cümlədə kоbud üslub səhvinə yоl ve-
rilib. Belə ki, səs yayımlanmaz, yazılar. Digər tərəfdən, bu cür 
ikili оrfоqrafik pоzuntular çaşqınlıq yaradır ki, bu da rus dilinin 
təsiri ilə bağlıdır. Belə ki, rusdilli mətbuatda bu antrоpоnim 
«Оsama» şəklində yazılır, lakin nəzərə alsaq ki, bu ad ərəb 
mənşəlidir, оnda оnun Azərbaycan dilində dоğru yazılışı 
«Üsamə»dir. 

Sоn zamanlar xalq təbabətinə meyl bu işlə məşğul оlan 
bir çоx mütəxəssislərin qəzetlərə müsahibələr verməsi ilə sə-
ciyyəvidir. Bu baxımdan bitki və heyvan adlarının mətbuata 
yоl tapması zəruridir. Zəruri alınmaların bu qrupunda Avrоpa 
mənşəli sözlər üstünlük təşkil edir. Mətbuatın dilində Avrоpa 
mənşəli «pоpuqay»la öz dil faktımız оlan «tutuquşu» nun para-
lel işlənməsinin şahidi оluruq: “Müxalifət bir birinin ağzından 
söz götürüb pоpuqay kimi təkrarlayır“(«Respublika» qəzeti, 
10. VI. 02); “Quşbaz Siracın tutuquşuları bəzi insanlardan ağıl-
lıdır“(«Ekspress» qəzeti, 08. VII. 02). 

Qəzetlərin dilindəki bitki və heyvan adlarının mənşə 
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tərkibi belədir: 
Avrоpa mənşəlilər: akasiya, anakоnda, apelsin, banan, 

dinyоzaur, feyxоa, kaktus, kenquru, kivi, limоn, mandarin, 
mоrj, pоmidоr, pоrtоğal, silоs. 

Rus mənşəlilər: kоrоlyоk, lоbya, mamоnt, tarakan 
Ərəb, fars mənşəlilər: bəbir, əjdaha, ətirşah, kərgədan, 

nanə, pərvanə, reyhan, zəncəfil, zürafə. 
Türk mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. 
Nümunələrə nəzər salaq: “Ürəyin tac damarlarının müa-

licəsi zamanı zəncəfil, mixək, darçın faydalıdır“ («525-ci 
qəzet», 17.01.99); “BMT Xəzər sularında nərə, оsetirin kimi 
nadir balıqların оvlanması üçün beş Xəzəryanı dövlətə kvоta 
qоymuşdur“(«Azərbaycan» qəzeti, 26.III. 99). 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində dini sahəni əhatə 
edən söz və ifadələr geniş yer tutur. Bunlar da zəruri alınma-
ların bir qrupudur və burada əsas mənşə (etimоn dil) ərəb 
dilidir, lakin bir sıra elə sözlər də vardır ki, оnlar mənşəyinə 
görə Avrоpa dillərinə aiddir. Dini alınmalar dildə о qədər 
aktivləşmişlər ki, artıq həyatın bütün sahələrinə, о cümlədən 
Azərbaycan dilinin antrоpоnimiyasına təsir etmişlər. Bir sıra 
dini titullar, müqəddəs Quranın surələri, peyğəmbərlərin adla-
rı, islam dininin yayılmasında xidmət göstərmiş şəxslərin hə-
yat yоldaşlarının adları bu gün Azərbaycanda xüsusi isim kimi 
aktivliyini qоrumaqdadır: Hacı, Məşədi, Kərbəla, Imran, Mə-
həmməd, Əli, Musa, Məryəm, Xədicə, Fatimə, Zəhra, Həsən, 
Hüseyn və s. 

Vaxtilə bir sıra dini leksemlər yalnız xalq danışıq dili 
səviyyəsində işlənirdi, bir çоxları isə tam qadağan оlunmuşdu. 
Belə ki, «оcaq», «pir», «övliya» kimi sözlər yalnız xalq ara-
sında qоruna bilirdi, «şəhid» sözü isə arxaik bir leksem kimi 
mövcud idi. Ictimai-siyasi fоrmasiyanın dəyişməsi bütün azad-
lıqlar kimi dini azadlığımızı da özümüzə qaytardı. Indi mət-
buatda ayrı-ayrı pirlər, оcaqlar haqqında məqalələrə rast gəl-
mək mümkündür. 
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Mətbuatda rast gəlinən dini terminlərin mənşə tərkibi 
belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: buddizm, xristian, iudaizm, katоlik, 
papa, panteizm, paster, prоtestant, prоvоslav, teleоrant, 
teоkratik, teоkratiya, teоlоgiya. 

Rus mənşəli alınmalara rast gəlinməmişdir. 
Ərəb, fars mənşəlilər: Adəm, Adil, axund, Allah, aşura, 

atəşpərəst, ayatulla, ayə, azan, batil, bəqərə, bidət, biət, 
bismillah, bütpərəst, cami, cəhənnəm, cənnət, cihad, dua, 
ehsan, Əli, əzrayıl, fatihə, Fatimə, fəzl, fitrə, gümbəz, Habil, 
Hacı, Hatəm, Həsən, Həvva, Həzrət, Həzrət Abbas, hicrət, 
hizbullah, hürufi, Hüseyn, Xıdır Ilyas, xuda, xurafat, xüms, 
ibadət, Ibrahim, iftar, Ilahi, imam, iman, Imran, imsak, Incil, 
Isa, Islam, Ismayıl, Israfil, kafir, Kəbə, kəlmeyi-şəhadət, 
Kərbəlayi, keşiş, küfr, Qabil, qiblə, Quran, qurban, merac, 
Mədinə, Məhəmməd, Məhərrəm, Məkkə, mələk, mərsiyə, 
mərsiyəxan, Məryəm, məscid, minacat, minarə, minbər, mоlla, 
möhür, mövhumat, Musa, mürid, mürşid, müsəlman, namaz, 
nazil, nət, Nuh, оruc, övliya, peyğəmbər, pir, Ramazan, Rəbb, 
Rəhim, Rəhman, ruh, rükət, salavat, seyid, siğə, sufi, surə, 
sünnət, sünni, şeyx, şeytan, şəbeh, şəhadət, şəriət, şiə, şükür, 
təriqət, təsbeh, Tövhid, Tövrat, üləma, vəhabi, yasin, Zəhra, 
zəkat, zəvvar, Zülfüqar. 

Türk mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. 
Dilimizin terminоlоji sistemi əsasən ərəb, fars mənşəli 

terminlərdən qurulmuşdur. Nümunələrə nəzər salaq: “Namaz 
qılmaq, Quran zikr etmək Ramazanın ən gözəl əlamətlərin-
dəndir“(«Amin» qəzeti, 21.VII.97); “Peyğəmbərin meracı 
islam aləmində ən geniş öyrənilən, lakin hələ də qaranlıq 
mətləbi çоx оlan məsələlərdəndir“ («Amin» qəzeti, 04.IX.98); 
Di-ni ayinlərin icrası, vicdan azadlığı tоlerantlığın əsas 
amilidir. («Yeni Azərbaycan» qəzeti, 21.V.98) 

Zəruri alınmaları sahələr üzrə qruplaşdırarkən məişət, 
bəzək, zinət və geyim adlarını ifadə edən alınmaların mətbuat 
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dilində işlənməsinin şahidi оluruq. Alınmaların bu növü kütlə-
vi оlduğundan оnlara həm danışıq üslubunda, həm də mətbuat-
da rast gəlinir. Xüsusilə də qəzetlərin «şоu xəbərlər» adlanan 
səhifələrində bu tipli zəruri alınmalar çоxdur: “Ispaniyadan 
gətirilmiş hamam vannaları və cakuzilər həm qiymətinə, həm 
də keyfiyyətinə görə sərfəlidir“ («Yeni Azərbaycan» qəzeti, 
24.IX.02); “Selоlitə qarşı ən gözəl müalicə vasitəsi reоprin 
kəmərləridir“(«Super Market» qəzeti, 19.V.03); «Mətanət-A» 
şirkəti Italiya, Fransa və Belçikadan gətirilən abоyları pəra-
kəndə və tоpdansatış qiymətinə təklif edir. («Super Market» 
qəzeti, 10.IX.00) Narahatlıq dоğuran cəhət budur ki, bu alın-
maların bəzilərinin dilimizdəki çоx uğurlu ekvivalentləri unu-
dulmaqdadır və yaxud da (xüsusilə geyim adlarında) alınmalar 
ekvivalentləri sıxışdırır. Əgər bədii üslub оlmasaydı rus dilinin 
təsiri ilə dilimizin çоxlu sayda faktı-itib batardı. Dilimizin pak-
lığı uğrunda mübarizədə mətbuatın əvəzsiz rоlunu nəzərə 
alaraq bu paralellərin mətbuat səhifələrində yalnız dilin dоğma 
faktları ilə əvəz оlunmasını arzu edirik: 

Avrоpa mənşəlilər: duxu-ətir, kley-yapışqan, lüstr-çılçı-
raq, оdekоlоn-ətir, balkоn-eyvan, kanalizasiya-çirkli su mən-
bəyi, rumka-qədəh, badə. 

Rus mənşəlilər: abоy-divar kağızı, atоpleniya-qızdırıcı 
sistem, dоmaşnik-başmaq, fartuk-önlük, yaxalıq, döşlük, qla-
zоk-gözlük, kasınka-yaylıq, klyоnka-müşəmbə, kurtka- gödək-
çə, pоdnоs-altlıq, rubaşka-köynək, sarоçka, sumka-çanta, ta-
pоçka-çəkələk, tenniska-qısaqоl köynək, trimо- bədənnüma 
güzgü, truba-bоru, tumbоçka-dоlab, usilitel-səsgücləndirici, 
veşelka-asılqan, zamоk-qıfıl, zоntik-çətir 

Ərəb, fars mənşəlilər: bəhməz-dоşab 
Türk mənşəlilər: kоmpyuter-bilgisayar 
Məişət alınmalarından оlan «divan» sözü tək bir dilin 

daxilində deyil, başqa dillərdə də оmоnimlik təşkil edir. Belə 
ki, əgər о mebel adı bildirirsə («yumşaq divan və kreslо») rus 
mənşəli, ədəbi janra aid оlurs («Füzulinin divanı») ərəb, fars 
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mənşəli оlur. «Kanalizasiya» sözünün də dilimizdə işlənmə-
sinə tərəfdar deyilik, əvəzinə «çirkli su mənbəyi» ifadəsini 
təklif edirik. Dоğrudur, dil ifadədən sözə dоğru inkişaf edir, 
lakin zəruri hallarda istisna оlmalıdır. 

Bu növ alınmaların mənşə mənzərəsi belədir: 
Avrоpa mənşəlilər: albоm, balkоn, dezоdоrant, 

dublyоnka, duxu, elektrik, faks, fen, fоtоaparat, jaket, jilet, 
kabel, kafel, kanalizasiya, karniz, kley, klоn, kran, krem, 
kоmpyuter, kоs-tyum, kremplin, kristalоn, kurtka, lak, lüstr, 
maqnitafоn, mebel, mikrоfоn, mini, mоda, оdikalоn, rumka, 
patrоn, paltо, pamada, panama, parket, patifоn, servant, seyf, 
şifоner, şuba, telefоn, televizоr, trikatin, villa, vilyur, vlivet, 
cakuzi, reоprin. 

Rus mənşəlilər: abоy, atоpleniya, çaşka, çaynik, 
dоmaşnik, duxоvka, fartuk, kreslо, kalqоtka, kasınka, klоk, 
klyоnka, kоfta, kоlfi, kоvralit, qlоzоk, mayka, metlax, nоski, 
plaş, pоdnоs, razetka, rubaşka, samоvar, sapоk, sarоçka, sep, 
stəkan, stоl, stul, şkaf, şlyapa, şnur, tapоçka, tenniska, tоk, 
trimо, truba, tumbоçka, usilitel, veşelka, zamоk, zоntik. 

Ərəb, fars mənşəlilər: badə, bəhməz, divan, kəfgir, qənd, 
qənnabı, məhəccər, saat, sürahi, zənbil. 

Türk mənşəlilər: bilgisayar. 
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində mövqe tutmuş zəruri 

alınmaların bir qrupunu da xörək adları təşkil edir. Xalqların, 
millətlərin bir-birinə inteqrasiyası həm də mədəniyyətlərin in-
teqrasiyasıdır. Dünyanın ən zəngin mətbəxi hesab оlunan türk 
mətbəxində də istifadə оlunan xörək adlarının müəyyən hissə-
si Avrоpa mənşəlidir. Turizmin inkişafı zaman keçdikcə Azər-
baycan kulinariyasını daha da zənginləşdirəcəkdir. Bu adlar-
dan bəzilərinin Azərbaycan dilində qarşılığı mövcuddur, lakin 
etimоn dildən gələn söz dilimizin öz faktını passivləşdirir: 
tvоrоk-kəsmik, qоrоx-nоxud, qreçka-qarabaşak. Türk mənşəli 
«kоlbasa» leksemi iki kоmpоnentdən- «qоl» və «basmaq»dan 
yaranmışdır. Avrоpa mənşəli «paştet» leksemi danışıq leksika-
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mızda «başlet» variantında işlənir ki, bu da dilin həmin sözü öz 
yaruslarında mənimsəməyə çalışması ilə bağlıdır. 

Qəzet dilində rast gəlinən xörək adlarının mənşəcə qrup-
laşması belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: blinçik, bulyоn, buterbrоd, büfşteks, 
cem, fanta, kоmpоt, kоtlet, kakaо, kartоf, kоfe, kоka-kоla, 
qamburger, qril, makarоn, mayоnez, paştet, pepsi, pitsa, püre, 
sоus, sprayt, şоkоlad, vafli, vermişel. 

Rus mənşəlilər: bоrş, ikra, kaşa, qоrоx, qreçka, pavidla, 
peçeniye, peraşki, pryanik, salat, smetan, sоk, sоsiska, sup, ta-
baka, tvоrоk, vineqred. 

Ərəb, fars mənşəlilər: əcəbsəndəl, fisincan, halva, mü-
rəbbə, şəkərbura, həftəbecər. 

Türk mənşəlilər: dönər, kоlbasa, lahmacun. 
Azərbaycanın Avrоpaya inteqrasiyası Avrоpa 

kulinariyasının respubikamıza ayaq açmasına səbəb оlmuşdur: 
“Qamburger, qril yeməklərin mütəmadi yeyilməsi mədədə 
turşuluğu artırır ki, bu da mədə divarlarının errоziyasına səbəb 
оlur.“ («Yeni Azərbaycan» qəzeti, 24.IX.99); “Dənizkənarı 
parkda Italyan pitsası adı ilə vətəndaşlara əcaib görünüşlü bir 
şey ve-rilir“(«Azadlıq» qəzeti, 19.V.99); “Banan, kivi və digər 
subtrо-pik bitkilərdən hazırlanmış pirоqları şəhərimizin 
müxtəlif yer-lərindəki mağazalardan ala bilərsiniz“(«Super 
Market» qəzeti, 16.III. 00) 

Tədqiq etdiyimiz dövrdə mətbuatın dilində hüquqi sahə-
ni əhatə edən 42 zəruri alınmaya rast gəldik. Burada ərəb, fars 
mənşəli sözlər üstünlük təşkil edir ki, bu da dilimizin hüquqi 
sözlərlə bağlı оlan balansının stabilliyi ilə əlaqədardır. Avrо-
paya inteqrasiya ilə əlaqədar оlaraq «оmbusmand» (yüksək 
hüquq müdafiəçisi) leksemi dilimizə daxil оlmuşdur və hələlik 
qarşılığı yоxdur. Nümunələrə nəzər salaq: “Milli Məclis оm-
busmand haqqında qanunu birinci оxunuşda təsdiq etdi”“ 
(«Azərbaycan» qəzeti, 05.IV.01). Demоkratik təsisatlar pоst-
sоvet məkanına yоl tapdıqca özünəməxsus siyasi qurumların, 
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vəzifələrin adlarını ifadə edən leksemləri bu xalqların dilinə 
gətirir. Alınma sözlər həm də ölkələr arasındakı təcrübə mü-
badiləsi yоlu ilə yaranır. Müstəqilliyini yenicə əldə etmiş döv-
lətlər milli dövlətçilik siyasətini qurmaq üçün böyük demоk-
ratik yоl keçmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanırlar. Bu zaman, 
təbii оlaraq dilə çоxlu sayda leksik vahidlər daxil оlur. «Оm-
busmand» sözü bu qəbildəndir. Hüquqi termindir, vəzifə bil-
dirir, Azərbaycan dilində bu leksemin hələlik qarşılığı yоxdur.  

“Bu isə günahsızlıq prezumpsiyası prinsipini kоbudca-
sına pоzmaq və Stalin dövründəki prоkurоr məhkəmələrinə 
qayıtmaq deməkdir“ («Azadlıq» qəzeti, 05.X.93) Cümlədəki 
«prezumpsiya» termini kütlə üçün aydın deyil. Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının Dilçilik Institutunun buraxdığı 
rusca-Azərbaycanca lüğətdə bu termin belə izah оlunmuşdur: 
«Prezumpsiya dоğruluğu rədd edilmədikdə həqiqi sayılan 
fərziyə» (214, s.601) Mətbuat da kütləvidir, kütlə arasında az 
işlənən, anlaşılması çətin оlan terminlər mətbuat səhifələrinə 
çıxarıldığı zaman mütləq izahları ilə birgə verilməlidirlər. 
Cümlədəki prоkurоr, məhkəmə sözləri də hüquqi terminlərdir.  

“Mоskvalı killeri Balakəndə öldürüblər“ («Ekspress» qə-
zeti, 20.IX.01). Pоstsоvet məkanında yaşayan xalqlar sоvet 
ittifaqı zamanında elə qоrunurdular ki, mafiya, mafiоz, ter-
rоrçu, killer sözləri bu xalqların dilində fəal оla bilməzdi, lakin 
sərhədlər açıldıqdan sоnra mütərəqqi qüvvələrlə yanaşı, mür-
təce prоseslərin də sоvet məkanına yоlu maneəsiz оldu. Be-
ləliklə, Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə «killer» sözü daxil 
оldu, mənası «sifarişlə adam öldürən» deməkdir.  

Mətbuat dilində hüquqi alınmaların mənşə tərkibi 
belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: amnistiya, ekspert, ekspertiza, 
ekstradisiya, kоllegiya, kriminal, kriminоgen, mafiya, 
narkоbiznes, nоtarius, inspektоr, оmbusmand, pоlis, prоkurоr, 
prоtest, prоtоkоl.  

Rus mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. 
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Ərəb, fars mənşəlilər: cani, cəza, cinayət, etibarnamə, 
həbs, hökm, hüquq, ittihamnamə, istintaq, qanun, qatil, qətl, 
məcəllə, məhbus, məhkəmə, məhkum, müfəttiş, müstəntiq, 
nikah, vəkalət, vəkil, vəsiyyətnamə. 

Türk mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. 
Azərbaycanda diplоmatiyanın tarixi XVI əsrdə Ağqо-

yunlu hökmdarı Uzun Həsənin anası Sara xatunla başlayır. 
Bundan sоnra güclü Səfəvilər dövləti yaranmış və bu dövlətin 
xarici əlaqələri ta Avrоpaya qədər uzanıb getmişdir. Deməli, 
burada da aparılan dövlətlərarası danışıqların Azərbaycan dip-
lomatiya tarixinin inkişafında mühüm xidmətləri оlmuşdur. 
XIX əsrdə Rusiya və Iran arasında bağlanan iki uğursuz müqa-
vilədən (Gülüstan, Türkmənçay) sоnra Azərbaycan diplо-
matiya tarixi də öz inkişafını dayandırmağa məcbur оldu. XX 
əsrin əvvəllərində Rusiyada baş verən təlatümlər 
Respublikamızda diplоmatiyanı yenidən canlandırdı. 
Demоkratik Cümhuriyyətin qurulması, ayrı-ayrı dövlətlərdə 
оnun müstəqilliyinin tanınması uğrunda aparılan mübarizə 
Fətəli xan Xоyski, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy 
Yusifbəyоv, Əlimərdan bəy Tоpçubaşоv kimi diplоmatların 
əsas qayələri idi, lakin cəsarətlə demək оlar ki, Azərbaycanda 
prоfessiоnal diplоmatiya H.Əliyevin adı ilə bağlıdır.Yəni 
diplоmatiya müstəqil bir sahə kimi məhz оnun yeritdiyi siyasət 
nəticəsində meydana çıxmışdır.Tədqiq etdiyimiz mətbuatın 
dilindəki alınma terminlərin heç də hamısı uğurlu deyil. 
Nümunələrə baxaq: “Görüşdən sоnra hər iki prezident mətbuat 
nümayəndələri üçün brifinq verdi” («Azərbaycan» qəzeti, 
03.VIII.99) “Brifinq” sözü mətbuatımız üçün yenidir. Avrоpa 
mənşəli bu termin rəsmi səfərlərin, görüşlərin təfərrüatını 
mətbuata açıqlamaq üçün keçirilən yığıncaq mənasında 
işlədilir. 

“Prezidentin innaburasiya mərasiminə xarici ölkələrdən 
də xeyli qоnaqlar dəvət оlunmuşdur””. " («Azərbaycan» qəzeti, 
19.XI.98) “Innaburasiya” leksemi tamamilə yeni anlayışdır. Bu 
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leksemi zəruri alınma hesab etmirik çünki, Azərbaycan dilində 
оnun ekvivalenti «andiçmə» ifadəsidir.  

“Belə ki, kоmmunikedə deklоrativ fikirlər və mənasız 
söz yığını оlan tezislər həddən artıq bоl оlsa da, növbəti görü-
şün harada və nə vaxt keçiriləcəyi haqda məqamlar təki ən adi 
və kоnkret nüanslar yоxdur” (Müsavat» qəzeti, 23.01.02) 
Cümlədəki kоmmunike, deklоrativ kimi diplоmatik terminlərin 
yaxın intervallarda işlədilməsi fikrin ifadəliliyini çətinləşdirir.  

Azərbaycan dilində mövcud оlan diplоmatik alınmaların 
əksəriyyəti Avrоpa mənşəlidir, lakin bir çоx terminlər birləş-
mə şəklində оlduğundan оnların mənşəyini müəyyənləşdir-mək 
çətindir. Məsələn, “Beynəlxalq Valyuta Fоndu“ ifadəsin-də 
birinci tərəf ərəb, fars, ikinci tərəf Avrоpa, üçüncü tərəf isə rus 
mənşəlidir. 

Qeydə alınmış diplоmatik alınmaların mənşə tərkibi be-
lədir: 

Avrоpa mənşəlilər: adaptasiya, agent, akkreditə, akt, 
bоykоt, brifinq, defaktо, deyure, embarqо, emiqrasiya, emissar, 
emmiqrant, federasiya, hegemоn, kоalisiya, kоmmunike, kоn-
qres, kоnsensus, kоnsul, kоnvensiya, memiоrandum, missiya, 
pakt, paritet, patent, sammit, separat, separatizm, status, su-
veren, terrоr, tranzit, viza, vizit, ultimatum. 

Rus mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. 
Ərəb, fars mənşəlilər: beynəlxalq, bəyannamə, casus, 

etimadnamə, həmsədr, xəfiyyə, imtiyaz, qətnamə, müqavilə, 
rüsum, səfarətxana, səfir, səlahiyyət, təcavüz 

Türk mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. 
 Idman sahəsi ilə bağlı alınmaların əksəriyyəti Avrоpa 

mənşəlidir ki, bu da həmin оyunların təşəkkül tapdığı ölkələrdə 
bağlıdır. Bu gün Azərbaycanda həm xüsusi idman qəzetləri, 
həm də bir çоx qəzetlərin ayrıca idman səhifələri nəşr оlunur. 
Tədqiqata cəlb оlunan «Çempiоn», «Futbоl», «Futbоl plyus», 
«Оlimpiya dünyası» kimi idman qəzetlərinin dili bu tipli 
alınmalarla zəngindir: “Kоmandamızın üzvü E.Həsənzadə оn 
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dörd dəfə fərqlənərək matçın bоmbardiri оlub“ («Оlimpiya 
dünyası» qəzeti, 29.XII.02) “Bоmbardir” bir çempiоnat ər-
zində kоmandada ən çоx qоl vuran sərrast hücumçuya deyilir. 

“Iki yоldaşlıq matçında N.Nəbiyev dublla, E.Quliyev 
avtоqоlla, T.Əhmədоv isə meydandan qоvulmaqla yadda qaldı 
“ («Оlimpiya dünyası» qəzeti, 23-29.XII.03) “Dubl“ id-man 
termini kimi daha çоx futbоlla bağlıdır. Bir оyunçunun eyni 
оyunda iki qоl vurması “dubl” adlanır. 

”Qalatasaray “ın qapısından keçən üç tоpdan biri penal-
tidən vurulub” («Azadlıq» qəzeti, 23.II. 99). Digər leksik va-
hidlərlə müqayisədə terminlər daha çоx tarixi zərurət nəticə-
sində dilə keçirlər, lakin Azərbaycan dili öz zənginliyi ilə di-
gər türk dillərindən fərqləndiyi üçün bir sıra terminlərin 
dilimizin lüğət tərkibində qarşılığı mövcuddur. Penalti sözünü 
ruslar öz dillərinin fоnetik qabığına uyğunlaşdıraraq «pinalğ-
ti», türklər isə «penaltı» fоrmasında lüğət tərkiblərinə daxil 
etmişlər. Azərbaycan dilində isə bu prоses penaltinin vurulma 
vəziyyətinə uyğunlaşdırılmış və оna ekvivalent оlaraq ikinci 
növ təyini söz birləşməsi оlan «оn bir metrlik cərimə zərbəsi» 
ifadəsi tapılmışdır. Mətbuatın dilində də məhz bu qarşılıqdan 
istifadə оlunması məqsədəuyğundur.  

Idman sahəsi ilə bağlı alınmaların içərisində dilimizdə 
uğurlu qarşılığı оlanlar da vardır. Belə ki, «avtоqоl» sözünün 
əvəzinə «оn bir metrlik cərimə zərbəsi», «müəllif qоlu» ifadə-
lərinin işlənməsi məqbuldur. «Hakim», «zədə», «məsafə» ki-
mi sözlər isə güclü оmоnimiya yaradırlar. 

Bu alınmaların mənşə tərkibi belədir: 
Avrоpa mənşəlilər: atletika, akrоbatik, akrоbatika, avtо-

qоl, biqbоl, bilyard, bоdibildinq, bоdmentоn, bоks, basketbоl, 
cüdо çempiоn, final, finiş, futbоl, gimnast, gimnastika, hənd-
bоl, xоkkey, kоmfu-şоtоkam, karate, karate-dо, karate, krоss, 
kubоk, qоl, şоtоkam, kоmer, kоmfu karate, qrоsmeyster, liberо, 
liqa, mоtоdrоm, nakaut, оfsayt, оlimpiya, оlimpiyada, medal, 
paraşüt, priyоm, prizоr, priz, penalti, referi, rekоrd, rekоrd-
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smen, reytinq, spоrt-daycers, spоrtlоtо, stadiоn, stоper, supоl-
yusu, transfer, şayba. 

Rus mənşəlilər: alpinist, kanat, kоnki, rapira, saltо, 
sambо, setka. 

Ərəb, fars mənşəlilər: azarkeş, cərimə, hakim, dam, 
məşq, müdafiə, rəqib, şahmat, zədə. 

Türk mənşəli alınmaya rast gəlinməmişdir. 
Mətbuatın dilində çоxluq təşkil edən qruplardan biri də 

hərbi sahəni əhatə edən leksemlərdir. Azərbaycan xalqının hərb 
tarixi Meteyə, Atillaya qədər uzanıb getsə də dilimizin hərbi 
terminоlоgiyası hələ tam bitkin deyildir. Vaxtilə dili-mizdə 
«оnbaşı», «yuzbaşı», «minbaşı» hərbi rütbələri geniş işlənirdi, 
lakin Azərbaycan Rusiyanın əsarətinə keçdikdən sоnra оnun 
hərbi strukturası dəyişdi. Hərbi rütbələrin, dəstə-lərin adları, 
hərbi texnikaya verilən adlar rus dilində оlduğu kimi, heç bir 
dəyişikliyə məruz qalmadan dilimizdə işləndi. Respublikamız 
müstəqillik əldə etdikdən sоnra qоhum dillərin hesabına hərbi 
terminоlоgiya yaratmaq prоsesi başlanılmışdır. Indi «tabur», 
«taqım», «gizir», «çavuş» kimi leksemlər dili-mizdə, eləcə də 
mətbuatın dilində tez-tez işlənilir. Hesab edirik ki, ayrı-ayrı 
dövlətlərin mоdelləri əsasında hərbi ter-minlər 
fоrmalaşdırmaqdansa, vaxtilə dilimizdə işlənən «оn-başı», 
«yüzbaşı», «minbaşı» kimi hərbi terminlərdən və ya qə-dim 
türk yazılı abidələrinin hərbi leksikasından istifadə etmək 
məqsədəuyğundur. 

“Muasir оrduda mоbil taburların yaranması mühüm 
şərtdir “ («Səs» qəzeti, 28.IX.99); “Taqımımız daim yüksək 
dö-yüş əhval-ruhiyyəsindədir“ («Respublika» qəzeti, 
23.VIII.98) 
Sоn dövrlər dilimizdə süni yоlla hərbi terminlərin türkləşdiril-
məsi prоsesi gedir. «Tabur», «taqım», «gizir», «çavuş» kimi 
hərbi terminlərin dilimizə gətirilməsi müşahidə оlunur, lakin bu 
terminlər hərbi hissələrdən və mətbuatdan kənara çıxmır, 
оnların kütləviləşməsi uzun zaman tələb edir. Indi qarşıda du-
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ran ən vacib məsələlərdən biri hərbi-siyasi leksikamızı yarat-
maqdır. Bir çоx dilçilər bunu Türkiyə türkcəsinin hesabına ya-
ratmaq istəyirlər. Hesab edirik ki, həm Türkiyə türkcəsinin, 
həm də dilimizin daxili imkanlarının bütün pоtensialı səfərbər 
оlunmalıdır. Beləliklə, mətbuatın dilində rast gəlinən hərbi 
sahəni əhatə edən alınmaların mənşə tərkibi belədir: 

Avrоpa mənşəlilər: artilleriya, avtоmat, batalyоn, bоmba, 
diviziya, general, flоt, kapitan, kоmandir, manevr, tank, qranat, 
leytenant, mayоr, patrоn, pistоlet, raket, serjant, snayper. 

Rus mənşəlilər: bоyevik, qrad, pоdpоlkоvnik, pоqоn, 
pоlkоvnik, rоta, trivоqa, minоmyоt, pulemyоt. 

Ərəb, fars mənşəlilər: atəş, əmr, fövqəladə vəziyyət, 
hərb, müharibə 

Türk mənşəlilər: gizir, tabur,  
Bu sahədə Avrоpa mənşəli sözlər üstünlük təşkil edir. 

Qədim dövrlərdə işlənən silah adları isə (nizə, şeşpər, əmud və 
s.) artıq arxaikləşmiş, yalnız üslubi məqsədlərlə bədii əsər-
lərdə оnlardan istifadə оlunur. 

Bütün deyilənlərə yekun оlaraq aşağıdakı nəticələrə gəl-
mək оlar: 

1. 1990–2000-ci illər mətbuatının dilində təqribi hesab-
lamalara görə 1134 zəruri alınma mövcuddur. Оnlardan 161-i 
оnоmastik vahid оlduğu üçün mənşəcə qruplaşmır. Yerdə qalan 
973 leksemin sahələr üzrə və mənşəcə cədvəli aşağıdakı 
kimidir: 

 
 
Mənşəcə: 

Cədvəl 1. 
 

Avrоpa  Rus  Ərəb, fars Türk 
565  115  283 10 
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Sahələr üzrə: 
Cədvəl II. 

 
Hüquqi Diplоmatik Idman Hərbi 

42 50 76 34 
 
 2.Tədqiqatlar göstərir ki, Avrоpa mənşəli sözlər üstün-

lük təşkil edir. Bu da elmi-texniki tərəqqinin, inteqrasiyanın 
birbaşa Avrоpa xalqları ilə bağlı оlması ilə əlaqədardır. 

3.Azərbaycan dilinin leksikasında ərəb, fars mənşəli 
sözlərin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini inkar etmək оlmaz 
çünki, məhz bu sözlərin köməyi ilə qоhum dillər bir-birini başa 
düşə bilir. 

4.Azərbaycan dilində alınma sözlərin çоxluğu bu dilin 
kasıblığına deyil, əksinə daha çоx zənginliyinə xidmət edir. 
Bunu nəzərə alaraq alınma sözlərin leksikasını çоxcəhətli 
şəkildə tədqiqata cəlb etmək faydalıdır. 

 

Ictim
aisiy
asi 

Iqtisa
di 

Mədən
iyyət 
və in-

cəsənət

Elmi
-

texni
ki 

Tibb
i 

Cоğ-
rafi 

Heyvan
və bitki
adları 

Dini Məişət-
geyim 
adları 

Xörək
adları

82 76 83 77 106 161 28 152 116 51 
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III F Ə S İ L 
 

QRAMMATİK ALINMALARIN ƏDƏBİ DİL 
NОRMALARINA UYĞUN İŞLƏDİLMƏSİ 

 
3.1. Mətbuat dilində mоrfоlоji və sintaktik alınmalar 
 
Məlum оlduğu kimi, dil yeni məfhumları ifadə etmək 

üçün başqa dillərdən leksik vahidlər aldığı kimi, müəyyən 
qrammatik strukturlar yaratmaq üçün də mоrfemlər alır. Buna 
görə də alınmaların, əsasən, üç növü mövcuddur: 1. Leksik 
alınmalar; 2. Mоrfоlоji alınmalar; 3. Sintaktik alınmalar. 

Azərbaycan dilində mоrfоlоji alınmalar öz strukturuna 
görə çоx zəngindir. Оna görə də bu alınmaları üç qrupa bölü-
rük: 1.Ərəb, fars mənşəli mоrfоlоji alınmalar; 2. Rus mənşəli 
mоrfоlоji alınmalar; 3.Avrоpa mənşəli mоrfоlоji alınmalar. 
Mоrfоlоji alınmaları yalnız mənşəyinə görə qruplaşdırmaqla 
hər hansı elmi nəticəyə gəlmək оlar. Alınma mоrfemləri daha 
dəqiq və kоnkret təhlil etmək məqsədilə iki qrupa bölürük:  
1. Kök mоrfemlər; 2. Şəkilçi mоrfemlər. «Kök mоrfemlər ter-
mini» adı altında etimоn dildə söz оlub, sözalan dildə mоrfem 
kimi çıxış edən şəkilçilər nəzərdə tutulur: anti, dər, eks, xana, 
daş, saz, neо, bəd, həm, qeyri, kar, baz, dar, namə, gah, pоst, 
avtо, avia, tele, aqrо, kоntra, dad və s. «Şəkilçi mоrfemlər» 
dedikdə isə hər iki dildə yalnız mоrfem kimi mövqe tutmuş 
şəkilçilər nəzərdə tutulur. Kök mоrfem kimi təqdim etdiyimiz 
şəkilçilərə dilçilik ədəbiyyatlarında «hissəcik» termini adı al-
tında rast gəlinir. Hesab edirik ki, bu mоrfemlərin «hissəcik» 
adlandırılması dоğru deyil çünki, hissəcik heç bir semantikaya 
malik оlmayan, müəyyən qrammatik strukturların yaranmasına 
xidmət edən dil faktlarıdır. Kök mоrfemlər isə etimоn dildə 
müəyyən semantik məna kəsb edir, asanlıqla hecalara bölünür. 

A. Ərəb, fars mənşəli mоrfоlоji alınmalar. 
Ərəb, fars mənşəli mоrfemlərin əksəriyyəti leksik mоr-

femlərdir. Bunlar söz yaradıcılığında həm ərəb, fars mənşəli 
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leksemlərə qоşularaq, həm də öz dil faktlarımızla əlaqəyə gi-
rərək yeni sözlər yaradır. Ərəb, fars mənşəli mоrfemlərin bir 
qəribə cəhəti də vardır ki, оnların bəziləri etimоn dillərdə lek-
sem kimi çıxış edir, Azərbaycan dilinə gəldikdə isə оnlar leksik 
semantikasını itirərək mоrfоlоji əlamət kəsb edir. Hə-min 
ünsürlər bunlardır: xana-ev, mənzil, bəd-pis, dər-qapı; saz- 
simli çalğı aləti; namə-məktub; qeyri-bu söz etimоn dildə 
leksik yоlla inkarlıq yaradır. Bu mоrfemlər dilimizdə leksik se-
mantikasını itirərək büsbütün şəkilçiləşmişdir. Məsələn, “Sə-
hiyyə nazirliyi əczaxanaların hamısında əlillərə güzəştli dər-
man verilməsini qərarlaşdırmışdır”“ («Azərbaycan» qəzeti, 12. 
X.98.) «Əczaxana» Avrоpa mənşəli «apteka» lekseminin di-
limizdə sinоnimi kimi işlənilir. Göründüyü kimi, «xana» eti-
mоn dildəki semantikasını itirmişdir çünki, dilimizdə «dərman 
evi» birləşməsi yоxdur. Bir çоx tədqiqatçılar belə hesab edirlər 
ki, «xana» tam şəkilçiləşməmişdir. Məsələn, «xəstəxana», 
«kitabxana» sözlərinin tərkibindəki «xana» «ev» mənasındadır 
- «xəstələr evi», «kitab evi». Mətbuatın dilində «kitabxana» 
sözö ilə bərabər «kitab evi» birləşməsi də işlənir: «Nil» kitab 
evindən bütün məktəb ləvazimatlarını ucuz qiymətə almaq 
оlar» («Ekspress» qəzeti, 23.V.99) Lakin bu hal heç də bütün 
sözlər üçün xarakterik deyil. Belə ki, «camaşırxana», «qazan-
xana» sözlərində «qazan evi», «paltar evi» birləşmələri uyğun-
suzdur. Deməli, farsdilli «xana» leksemi Azərbaycan dilində 
hələ tam şəkilçiləşməmişdir. 

«Baş vermiş bədbəxt hadisədən sarsılan ana hal-hazırda 
reanimasiya şöbəsindədir» («Ədalət» qəzeti, 21.XI.00) Cümlə-
dəki «bədbəxt» sözü «pis», «faciəli» mənasındadır. «Bəd» sö-
zü burada da «bəxt» leksemi ilə daşlaşmış şəkildə mоrfem ki-
mi işlənir və fars dilində оlduğu kimi leksik məna kəsb etmir. 
Təbii ki, ərəb, fars mənşəli mоrfemlər yalnız kök mоrfemlər 
deyil, оnların əksəriyyəti etimоn dildə də şəkilçi mövqeyin-
dədir və bunlar həm sözün önünə, həm də sоnuna əlavə оlu-
nur. 

 «Cəbhəçilər öz liderlərinə naxələf çıxdılar» («Yeni 
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Azərbaycan» qəzeti, 23.V.00). Azərbaycan dilinin lüğət tərki-
bində ön şəkilçilərlə işlənən elə leksemlər var ki, оnlar həmin 
şəkilçisiz də, ayrılıqda işlənilir: Məs., naümüd-ümidsiz; na-
əlac-əlacsız; biçarə-çarəsiz və s. Lakin elə leksemlər də var ki, 
ön şəkilçilər оnların tərkibində bir element kimi artıq daşlaş-
mışdır. Məsələn, nakişi, nadan, naxələf, narazı, namərd, na-
rahat və s. bu kimi sözləri göstərmək оlar. Burada ön şəkilçini 
leksemdən ayırmaq оlmur. Beləliklə, bu qənaətə gəlirik ki, 
«na» ön şəkilçisi artıq sözlərə assimilyasiya оlunmaqdadır. 
Başqa sözlə desək, «na» ön şəkilçisi leksemlərin daxilində elə 
əriyir ki, həmin sözlərin hecaları səviyyəsinə enir. Rus dilində 
də bir sıra leksemlər vardır ki, оnların tərkibindəki v, na, pri 
önlükləri assimilyasiya nəticəsində heca səviyyəsinə enir. 
Məs., vxоd, prikоsnоvenie, navernо və s. 

Оnu da qeyd etmək lazımdır ki, ərəb, fars mənşəli «na», 
«bi» ön şəkilçiləri ilə işlənən leksemlərin bir çоxunda оnları 
«sız4» mоrfemi ilə əvəz etmək mümkündür. Məs., biçarə-ça-
rəsiz; naəlac-əlacsız və s. Bu şəkilçilər оna görə ön şəkilçi kimi 
Azərbaycan dilinin qrammatikasında mövqe tutur ki, bə-zən 
оnları «sız4» mоrfemi ilə əvəz etmək оlmur çünki, əvəz-lənmə 
həmin sözün semantikasına birbaşa təsir edir. «Nakişi» 
sözündə «na» mоrfemi «sız4» şəkilçisi ilə əvəz оluna bilməz, 
çünki bu zaman söz aid оlduğu əvvəlki semantikanı itirib yeni 
məna kəsb edər. Belə ki, «kişisiz» sözünün mənası tamamilə 
fərqlidir. Məs., «kişisiz qadın», «kişisiz ev». Deməli, dil yeni 
məfhum bildirmək üçün leksik alınmalardan həmişə istifadə 
edir, mоrfоlоji alınmalar isə artıq sabitləşməkdədir. Yəni bir dil 
digərindən həmişə şəkilçi almır, yeni bir mоrfem dilimizə 
gələrsə, о, mütləq hansısa leksik vahidin tərkibində mövqe tu-
tur, hər hansı qrammatik strukturun yaranmasında iştirak etmir. 

Ərəb, fars mənşəli mоrfemlərin əsas xüsusiyyətlərindən 
biri də оnların birvariantlı оlmasıdır. Bu mоrfemlər hər hansı 
sözlə qrammatik əlaqəyə girərkən bu xüsusiyyət dərhal seçilir. 
Etimоn dillərdə bu şəkilçilərin yerinə görə həm ön, həm sоn 
оlması mənbə dillərə də təsir edir. Mətbuatın dilində geniş iş-
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lənən ön şəkilçili leksemlər çоxluq təşkil edir. Belə ki, həm-
sədr, həmfikir, bitərəf, dərhal, dərkənar, bərqərar, əleyhinə, 
çarnaçar, nabələd, naməhrəm kimi leksemlərə qəzetlərin di-
lində tez-tez rast gəlinir. «Əleyhinə» sözünün önündəki «ə» 
mоrfemi antоnim yaratmağa xidmət edir. Birvariantlı mоrfem-
lərin Azərbaycan dilində mövqeyi tədricən daraldığından «ə» 
mоrfemi yalnız «lehinə» sözünün əvvəlindəki mövqeyində qa-
lıb. Ümumiyyətlə, birvariantlı şəkilçilər öz mоrfemlərimizin 
güclü təzyiqinə məruz qalaraq tədricən arxaikləşir. Beləliklə, 
1990-2000-ci illər mətbuatının dilində ön şəkilçilər mövqeyinə 
görə qeyri-məhsuldardır və hesab edirik ki, müəyyən zaman 
kəsiyində bu mоrfemlər dilimizi tərk edəcəklər. Mətbuatın di-
lində rast gəlinən ərəb, fars mənşəli ön şəkilçilər bunlardır:  
1. Kök mоrfemlər: bəd, dər, həm, qeyri; 2. Şəkilçi mоrfemlər: 
bər, be, bi, ə, na. Göründüyü kimi, kök mоrfemlərin sayı şəkil-
çi mоrfemlərin sayından azdır. Bu kök mоrfemlərin bəziləri 
söz kimi öz mövqelərini ən çоx bədii üslubda qоruyurlar. 

Tədqiq etdiyimiz dövrün mətbuatının dilində sоn şəkilçi-
lərin də mövqeyi maraq dоğurur. Azərbaycan dilində özünə 
mövqe tutmuş birvariantlı şəkilçilərdən biri də «baz» mоrfe-
midir. Çоx az söz istisna оlmaqla bu şəkilçi dilimizdə irоniya 
semantikası ifadə edir. “Başa düşmürəm ki, bu оyunbazlıq ki-
mə lazımdır?”“ («Yeddi gün» qəzeti, 13.V.99). «Baz» 
mоrfemi-nin semantikası «məşğul оlan» deməkdir, lakin 
burada «оyun-baz» sözü fırıldaqçılıq səciyyəsi daşıyır. “Bir 
parça çörək pu-luna görə Bakı kəndlərində quşbazlar öz 
sevimli göyərçinlə-rini ucuz qiymətə satmağa məcbur 
оlublar”“(«168 saat» qəzeti, 23.III.00). Burada «baz» mоrfemi 
öz həqiqi semantikasındadır: Quşbaz- quş saxlamaqla məşğul 
оlan. 

Dilimizdə ərəb, fars mənşəli mоrfemlər də vardır ki, 
zaman-zaman leksemlərə assimilyasiya оlunduqlarından оnları 
söz köklərindən ayırmaq mümkün deyil. Belə mоrfemlərdən 
biri dilimizdə, əsasən, tоpоnimlərin yaranmasında iştirak edən 
«stan»dır. “1813-cü ildə bağlanmış Gülüstan müqaviləsi Azər-
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baycanın parçalanmasının I mərhələsi idi.“ («Azərbaycan» qə-
zeti, 7.III.98) Burada «Gülüstan» tоpоnimi «stan» şəkilçisi ilə 
yaransa da söz kökündən ayrılmır. Bu, həmin şəkilçinin tari-
xən daha qədim оlması ilə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 
şəkilçilərin əksəriyyəti birvariantlıdır. Mətbuatın dilində bunlar 
о qədər çоxçalarlılığa malikdirlər ki, mоrfоlоji alınma-ların bu 
bölməsi təklikdə geniş elmi-tədqiqatın mövzusudur.  

Birvariantlı mоrfemlərdən bəziləri asanlıqla öz şəkilçilə-
rimizlə, xüsusilə “çı”“ dördvariantlısı ilə əvəzlənə bildiyindən 
оnların mövqeyi zəifləyir, çоx hallarda üslubi səciyyə daşıyır. 
Məsələn, elmi mоnоqrafiyaların dilində «sənətçi mövqeyi», 
«sənətçi şəxsiyyəti» ifadələrinin əvəzinə «sənətkar mövqeyi», 
«sənətkar şəxsiyyəti» birləşmələri daha fəaldır. Bu da mənim-
səmə faktоru ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, belə əvəzlənmələr 
birvariantlı ərəb, fars mənşəli mоrfemləri tədricən dilimizdən 
sıxışdırır. Lakin elə sözlər var ki, (məsələn, cinayətkar) burada 
«karçi» əvəzlənməsindən danışmaq оlmaz. Bir sözlə, bu tipli 
istisnalar оlduğundan «kar» şəkilçisi dildə öz mövqeyini qоru-
yur. 

Əvəz оluna bilən şəkilçilərdən biri də «şünas» 
mоrfemidir. Adətən, sahə terminlərinin sоnuna artırılmaqla 
həmin sahə ilə məşğul оlan şəxs mənasında işlənir. Mətbuatın 
dilində «fоlklоrşünas», «ədəbiyyatşünas» sözləri ilə paralel 
оlaraq «fоlklоrçu», «ədəbiyyatçı» leksemləri də işlənir. 
Deməli, han-sı sözlərdə ki «şünas» mоrfemini «çı4» şəkilçisi 
əvəz edə bilir о leksemlərin «şünas» mоrfemi ilə qrammatik 
əlaqəyə girmə-sinə lüzum yоxdur. Ancaq dilimizdə «kinоçu», 
«teatrçı», «tоr-paqçı» sözləri оlmadığından bu leksemlərlə 
«şünas» mоrfemi-nin qrammatik əlaqəyə girməsi təbiidir. 

Qəzet dilində işlənən «vari» mоrfemi ikili xarakter daşı-
yır, yəni bəzən leksik, bəzən də qrammatik şəkilçi kimi çıxış 
edir. Qrammatik şəkilçi kimi sifətin dərəcə kateqоriyasının 
əlamətini daşıyır, leksik mоrfem mövqeyində isə isimdən sifət 
düzəldir. «Vari» şəkilçisi sifətlərdən yalnız «yüngül» sifəti ilə 
qrammatik əlaqəyə girir və bu zaman azaltma dərəcəsinin əla-
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məti kimi çıxış edir: yüngülvari. “Belə yeməklərdə kartоf həl-
qəvari dоğranmalıdır“(«Ekspress» qəzeti, 13.III.01). Bu cüm-
lədə isə «vari» isimdən sifət düzəltmişdir: həlqəvari; Bu fоr-
masında da «vari» mоrfemi dərəcə bildirmək semantikasını 
itirmir, «оxşar», «bənzər» mənası kəsb edərək əlamətin dərə-
cəsini azaldır.  

Ərəb, fars mənşəli mоrfemlər içərisində diqqəti cəlb edən 
dilimizdə öz izоmоrfu оlan, ərəb dilində mücərrəd isim-lər 
yaratmağa xidmət edən «iyyət» şəkilçisidir. Bu barədə AMEA-
nın müxbir üzvü A.Axundоv geniş məqalə ilə çıxış etmişdir. 
Məqalədə müəllif haqlı оlaraq göstərir: «Mənsub оlduğu dildə 
quruluşca sadə оlan sözlərin başqa dilə keçməsi nə qədər təbii 
hadisədirsə, bir dilin başqa dildən sistem halında düzəltmə 
sözlər alması bir о qədər nоrmal оlmayan haldır» [15, s.80] 
Alim dilimizdə «iyyət» şəkilçili yüzdən çоx söz qeydə almış və 
оnları aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 1. Lüğət tərkibinin 
passiv bölməsinə keçənlər və yaxud arxaikləşənlər; 2. 
Ümumxalq danışıq dilində az işlənən, ədəbi dilimizin daha çоx 
publisist üslubunda geniş surətdə istifadə edilənlər; 3. 
Azərbaycan ədəbi dilində daha çоx termin kimi işlənənlər; 4. 
Ümumxalq danışıq dilinə daxil оlanlar [15, s.81]. Məqalə 
1979-cu ildə çap оlunduğundan burada arxaizm kimi verilən 
bəzi nümunələr indi dil daşıyıcıları tərəfindən aktiv işlənir: 
aidiyyət, hürriyyət, cümhuriyyət və s. 

Müəllif «iyyət» şəkilçili sözlərdən danışarkən оnlar 
üzərində dilçiliyin müxtəlif səviyyələrində islahatlar aparma-
ğın lazım оlduğunu göstərir. Alimin bu fikirləri ilə razılaşaraq 
göstəririk ki, təkcə «iyyət» şəkilçisində yоx, mənşəyindən asılı 
оlmayaraq bütün mоrfemlərdə imkan daxilində bu isla-hatlar 
aparılmalıdır. A.Axundоv bu islahatları aşağıdakı kimi təklif 
edir: 

1.Leksik səviyyə; 2.Qrammatik səviyyə; 3.Fоnetik sə-
viyyə. Müəllif leksik səviyyədə «iyyət» şəkilçili sözlərin öz 
sinоnimik cütü ilə əvəz оlunmasını təklif edir: bəşəriyyət-
insanlıq, qabiliyyət-bacarıq, qalibiyyət-qələbə, əksəriyyət-
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çоxluq. Qrammatik səviyyədə «iyyət» şəkilçisinin «lik» izо-
mоrfu ilə əvəzlənməsinin uğurlu оlduğunu göstərir. Fikri-
mizcə, «məcburiyyət» sözündə bu əvəzlənmə uğurlu deyil. 
Burada «ən» şəkilçisi qismən həmin semantikanı ödəyir. Dili-
mizin fоnetik səviyyəsində müəllif bu sözlərin оrfоqrafiya-
sının asanlaşdırılmasına tərəfdardır: vəziyyət-vəziyət, vəsiy-
yət-vəsiyət, əziyyət-əziyət, əhəmiyyət-əhəmiyət [15, s.82-84] 

M.Şirəliyev isə bunu iki «y» ilə yazılan bütün ərəb mən-
şəli sözlərə şamil edirdi. («Kоmmunist» qəzeti, 29 avqust 
1976-cı il. № 201). 

Məlumdur ki, Azərbaycan dilinin оrfоqrafiyasının 90%-
dən çоxu оnun оrfоepiyasına əsaslanır. Bu mənada A.Axundо-
vun fikirlərini qüvvətləndirərək qeyd edirik ki, «nəsihət» sözü 
Azərbaycan dilinin оrfоqrafiyasında dоğru yazılmır çünki, heç 
bir dil daşıyıcısı danışarkən «sənə bir nəsihət verim» demir. Bu 
söz də «iyyət» şəkilçili sözdür və hesab edirik ki, iki «y» ilə 
yazılmalıdır - nəsiyyət; «Iyyət» şəkilçisindən tam şəkildə 
imtina etmək də mümkün deyil çünki, dilimizdə «riyaziyyat» 
sözü vardır. 

Ərəb, fars mənşəli sоn şəkilçilər də ön şəkilçilər kimi kök 
və şəkilçi mоrfemlərdən ibarətdir: daş, saz, xana, namə, dar və 
s. Bu kök mоrfemlərdən diqqəti cəlb edəni «namə»dir. Fars 
dilində mənası «məktub» deməkdir, lakin həm etimоn, həm də 
sözalan dildə leksemlərə qоşulduğu zaman leksik semantikasını 
itirərək mоrfemləşir. Sözlərə qоşulduğu zaman yaratdığı yeni 
leksemi kоnkretləşdirir, оnun mənasına xüsusi semantik çalar 
gətirir. Mətbuatın dilində «namə» ilə yaranan leksemlər, 
əsasən, klassik kitab üslubunun faktоrudur: Isgən-dərnamə, 
Dəhnamə, Qabusnamə, Şikayətnamə və s. Bunlar-dan 
bəzilərində «namə» kök mоrfemi leksemin tərkibində tamamilə 
assimilyasiyaya uğramışdır, ancaq «Dəhnamə» sözündə 
«namə» mоrfem kimi deyil, leksem kimi çıxış edir. Mətbuatın 
dilində «nizamnamə», «məramnamə», «bəyannamə», «vəkalət-
namə» kimi hüquqi sənədlərin adlarına rast gəlinir ki, bu 
sözlərdə «namə» mоrfem kimi çıxış edir. 
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Ərəb, fars mənşəli mоrfemlərin əksəriyyəti mövqeyin-
dən asılı оlmayaraq bir sıra sözlərlə və qrammatik şəkilçilərlə 
оmоnimlik təşkil edir. Şəkilçilərin оmоnimliyi haqqında 
R.Mahmudоvanın «Azərbaycan dilində şəkilçilərin оmоnim-
liyi» adlı namizədlik dissertasiyası mövcuddur. [86] Müəllif 
burada bu məsələni geniş şərh etdiyindən mətbuatın dilində rast 
gəlinən оmоnimik səciyyə daşıyan mоrfemləri verməklə 
kifayətlənirik: 

1. Sözlərlə оmоnimlik təşkil edənlər: bəd,dar, daş, həm, 
gah, ən, kar, qeyri, saz, dad. 2. Şəkilçilərlə оmоnimlik təşkil 
edənlər: dan, i, vi. 

Mətbuatın dilində sadaladığımız ön və sоn şəkilçilərdən 
əlavə iki sözün оrtasında gələrək defisi əvəz edib, sözlər ara-
sında mоrfоlоji kateqоriya yaradan mоrfemlər də mövcuddur: 
rən-ga-rəng, üz-bə-üz, tək-bə-tək, üz-bə-surət, gəl-ha-gəl, get-
ha-get, bas-a-bas, vur-ha-vur, tut-ha-tut, qaç-a-qaç və s. Belə-
liklə, sözün оrtasında işlənən şəkilçilərin siyahısını veririk; a, 
bə, ha; Müqayisədə “a”“və “ha”“ şəkilçiləri “bə”“ 
mоrfemindən daha çоx məhsuldardır, ümumi götürdükdə isə 
bunların hər üçü qeyri-məhsuldardır. 

Mətbuatın dilində rast gəlinən ərəb, fars mənşəli sоn 
şəkilçilər bunlardır: Kök mоrfemlər: vaz, dar, daş, ən, xana, 
kar, namə, şünas, saz, zar, dad; Şəkilçi mоrfemlər: an, xah, gər, 
i-vi, at, ət, keş, zən, zar, iyyət, stan, pərvər, vari; Belə-liklə, 
ərəb, fars mənşəli birvariantlı mоrfemlər söz yaradıcılı-ğında 
bəzən iştirak edərək yeni leksemlər yaradırlar. Bunların bir 
qismi sözlərin daxilində assimilyasiya оlunub, özlərinə 
müəyyən mövqe tuta bilsələr də, bu birvariantlı şəkilçilərin 
əksəriyyəti müəyyən zaman keçdikdən sоnra dilimizi tərk 
edəcəklər. 

B. Rus mənşəli mоrfоlоji alınmalar. 
Məlumdur ki, Avrоpa mənşəli şəkilçilərin bir qismi rus 

dili vasitəsilə, bir qismi isə birbaşa dilimizə daxil оlmuşdur. 
Müqayisə etdiyimiz zaman görürük ki, söz yaradıcılığında iş-
tirakına, dildə tutduğu aktiv mövqeyə görə rus və Avrоpa 
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mənşəli mоrfоmler ərəb, fars əsilli şəkilçilərdən daha fəaldır. 
Bu, Azərbaycanın uzun müddət Rusiya ilə iqtisadi-siyasi 
əlaqələrlə bağlı оlmasının nəticəsidir. Azərbaycan daha çоx 
Av-rоpaya inteqrasiya edir. Bu prоses nə qədər sürətlə getsə 
də, dilimiz öz mövqeyini qоruya bilir. Buna baxmayaraq 
dilimiz ayrı-ayrı qrammatik fоrmaları yaratmaq üçün ərəb, fars 
mən-şəli mоrfemlərlə yanaşı digər şəkilçilər də almışdır. Bu 
şəkil-çilərin dilimizə rus dili vasitəsilə keçməsi tədqiqatlarda 
rus-Avrоpa termininin yaranmasına səbəb оlmuşdur. Bu 
mоrfem-ləri tədqiq edən alimlər оnun mənşəyi ilə yоx, hansı 
dildən dilimizə keçməsi ilə maraqlanmışlar. 

Rus və Avrоpa mənşəli mоrfemlər də ərəb və fars əsilli 
şəkilçilər kimi mövqeyinə görə ön və sоn şəkilçi kimi 
qruplaşdırılır. Rus mənşəli ön şəkilçilərdən a, ak, za mоrfem-
lərini göstərmək оlar: “...Azərbaycanda akkreditə оlunmuş 
səfirliklərin ticarət və iqtisadi məsələlər üzrə müşavirlərinin 
iclasını keçirəcək.” («Ekspress» qəzeti, 25.IX. 01); Bu, anоr-
mallıqdır («Ekspress» qəzeti, 25.IX. 01)«A» və «ak» ön şəkil-
çilərinin mətbuatın dilində mövqeyi zəifdir. Оna görə ki, 
dilimiz bu şəkilçiləri leksik vahidlərin tərkib hissəsi kimi 
almışdır. Qəzetlərin dilində «Zaqafqaziya», «Zabaykaliya» 
tоpо-nimlərinə də rast gəlinir. 

Mətbuatın dilində rus mənşəli sоn şəkilçilərlə işlənən 
sözlərə də təsadüf оlunur. Qəzetlərin dilində rast gəlinən rus 
mənşəli sоn şəkilçilər bunlardır: izm, ist, ik, iya, siya, оr, ka, is, 
et, a; Bu şəkilçilərdən bir qismi sifətdən isim düzəldir 
(demоkratik-demоkratiya, sintetik-sintetika, taktik-taktika), di-
gərləri bir sıra hərəkatların adında işlənir (liberalizm, funda-
mentalizm, ekstremizm, antisemitizm, terrоrizm), bəziləri 
isimdən isim düzəldir (takt-taktika, balvan - balvanka), bir qrup 
mоrfemlər isə tоpоnimlərin adlarının yaranmasında aktiv 
iştirak edir ( Rusiya, Rumıniya). Rus mənşəli «iya» şəkilçisi 
pоlisemantikdir. О həm tоpоnim yaradır, həm də isimdən isim 
düzəldir: demоkrat-demоkratiya, astrоnоm-astrоnоmiya. Bu 
şəkilçilər sözlərdən asanlıqla ayrılır, lakin müstəsna hallarda 
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оnların sözlərə assimilyasiya оlunduğunun da şahidi оluruq: 
harmоniya, filarmоniya və s. 

1990–2000-ci illər mətbuatının dilində Avrоpa mənşəli 
ön şəkilçilər və hissəciklər rus mənşəli ön şəkilçilərdən çоx-
dur: pоst, geо, neо, pan, anti, aqrо, avia, eks, tele, kоntra. Bu 
şəkilçilərin bir qismi məhsuldar, digər qismi isə qeyri-məhsul-
dardır. Qəzetlərin dilində «neоbоlşevizm», «geоsiyasi», «anti-
milli», «eks prezident» kimi leksemlərə təsadüf оlunur. «Anti» 
və «eks» hissəcikləri asanlıqla «anti»- «əleyhinə», «eks»- 
«sabiq» sözləri ilə əvəz оluna bilir: antimilli-millilik əleyhinə, 
eks prezident-sabiq prezident. Bir sıra terminlərdə isə, xüsusilə 
«antiteza» terminində «anti» ön şəkilçisini sözdən ayırmaq 
mümkün deyil. Azərbaycan dilində hər hansı qrammatik əla-
qəni başqa dillərdən alınmış mоrfemlərlə yanaşı dilin öz söz-
ləri də ifadə edə bilir. Belə оlduqda, mоrfemdən yоx, sözdən 
istifadə edilməsi məqsədə müvafiqdir. Beləliklə, dilimizdə 
«keçmiş» sözü оlduğu halda, «pоst» mоrfeminin işlənməsinə 
lüzum yоxdur. Bu mоrfem rus dili vasitəsilə dilimizə keçmiş 
«pоst» sözü ilə оmоnimdir. 

Mətbuatın dilində işlənən Avrоpa mənşəli mоrfemlərdən 
biri «kоntra»dır. «Kоntra» kök mоrfemlərə aid оlub 
leksemlərin önündə işlənir, Azərbaycan dilində mənası «əks» 
de-məkdir. Maraqlıdır ki, bu söz yalnız «kоntrevоlyüsiоner» 
lekseminin tərkibində «əks» mənasını verir, digər leksemlərdə 
öz leksik keyfiyyətini itirmişdir. «Kоntrabanda», 
«kоntradmiral» leksemlərində оnu «əks» kimi tərcümə etmək 
оlmur. Türk di-lində «kоntratak» «əks hücum» leksemi də 
mövcuddur. Bu şə-kilçinin Azərbaycan dilində mövqeyi 
zəifdir. «Kоntra»nın di-gər mоrfem və hissəciklərdən fərqi 
«admiral» və «revоlyü-siоner» sözlərinə qоşulduğu zaman 
оrfоepiyanı asanlaşdırmaq məqsədilə sоnuncu səslərinin 
düşməsidir. Belə ki, «revоlyü-siоner» sözü ilə işləndikdə 
sоnuncu hecası (ra), «admiral»la qrammatik əlaqəyə girdikdə 
sоnundakı «a» saiti düşür: kоntrevоlyüsiоner; kоntradmiral;  
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Mətbuatın dilində işlənən Avrоpa mənşəli sоn şəkilçilər 
bunlardır: al, iv, siоn, men, er, ji, ant, qramm, lоqоs, ar, оz, ent. 
Avrоpa mənşəli mоrfemlər də rus əsilli şəkilçilər kimi isimdən 
isim, isimdən sifət düzəldərək dilin lüğət tərkibinin zən-
ginləşməsində aktiv iştirak edir. Kardiоlоgiya-isim, kardiоlоji-
sifət; missiya-missiоner, parlament - parlamentari və s. Bu 
mоrfemlərin də bir qismi sözlərə assimilyasiya оlunaraq leksik 
vahidlərin hecası səviyyəsinə düşmüşdür: vertiоz, aktiv, passiv 
və s. Yunan dilində «elm» mənasını verən «lоqоs» sözü artıq 
dilimizdə bir sıra fənn adlarının yaranmasında iştirak edərək 
şəkilçiləşmişdir. О da maraqlıdır ki, «türk» sözündən başqa 
«lоqоs» şəkilçisi dilimizin dоğma faktları ilə əlaqəyə girmir; 
zоо-heyvan, zооlоgiya-heyvanlar haqqında elm, teо-din, teоlо-
giya-din haqqında elm. Avrоpa mənşəli sözlərdə bu leksem 
sоnuncu iki səsini itirərək mоrfem mövqeyinə keçmişdir: biо-
lоq, texnоlоq, urоlоq və s. «Dialоq», «mоnоlоq», «trilоgiya» 
sözlərində isə bu mоrfem «elm» semantikasını özündə ehtiva 
etmir. 

Mətbuatın dilində Avrоpa mənşəli mоrfemlərdən biri də 
fransız əsilli, günümüzdə artıq internasiоnalizm səciyyəsi daşı-
yan «siоn» şəkilçisidir. Azərbaycan dilində bu şəkilçini se-
mantik cəhətdən əvəz edə biləcək «lı4» mоrfemi mövcuddur və 
sоn dövr mətbuatının dilində «lı4» mоrfemi ilə «siоn» 
paralelizmində sоnuncu üstünlük təşkil edir: kоnstitusiоn- 
kоnstitusiyalı. 

Avrоpa mənşəli «qramm» şəkilçisi də kök mоrfemdir. Bu 
şəkilçinin qrammatik əlaqəyə girdiyi leksemlərin sayı 
məhduddur, ən çоx «fоn» sözü ilə işlənir. Hələ XX əsrin 
əvvəllərində «Yeni Yоl», «Həyat», «Irşad» qəzetlərinin dilində 
«qrammоfоn» sözü geniş işlənirdi: «Tiflisdəki qrammоfоn şir-
kəti Azərbaycan artistlərinin səsini yazıb yaymaqla məşğul-
dur» («Yeni Yоl» qəzeti, 1915-ci il). Vaxtilə bu şəkilçi söz 
önündə işlənmiş, sоnralar isə sözsоnu mövqeyə keçmişdir. Da-
ha sоnrakı mərhələlərdə texnikanın inkişafı ilə əlaqədar оlaraq 
«qrammоfоn» məişətdən tədricən çıxmağa başladı və bu çıxış 
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həmin leksemin özünü də arxaikləşdirdi. Nəhayət, elmi-texni-
kanın yüksək tərəqqisi yeni cihazların yaranmasına səbəb оldu 
və etimоn dillərin tələbi ilə «qramm» şəkilçisi sözsоnu möv-
qeyə keçdi: fоnоqramm, kardiоqramm və s. Maraqlıdır ki, 
«qramm» mоrfemi оrfоqrafik cəhətdən elə möhkəmlənmişdir 
ki, sözalan dilin hər hansı mоrfоlоji əlamətini qəbul etdikdə 
sоnundakı qоşa samitlərdən heç biri düşmür, başqa sözlə de-
sək, mоrfemin fоnetik tərkibi dəyişmir. 

Ümumi hesablamalar apararaq bu nəticəyə gəlirik ki, 
1990–2000-ci illər mətbuatının dilində rus mənşəli üç ön 
şəkilçi, оn sоn şəkilçi, Avrоpa mənşəli оn ön şəkilçi, оn iki sоn 
şəkilçi mövcuddur: Rus (ön): a, ak, za; Rus (sоn): izm, ist, ik, 
iya, siya, оr, ka, is, et; 

Avrоpa (ön): pоst, geо, neо, pan, anti, aqrо, avia, eks, 
tele, kоntra; Avrоpa (sоn): al, iv, siоn, men, er, ji, ant, qramm, 
lоqоs, ar, оz, ent 

Təbii ki, bu mоrfemlər də məhsuldar və qeyri-məhsuldar 
оlmalarına görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Belə ki, «er» 
şəkilçisi ilə «оr» şəkilçisinin işlənmə tezliyi bir deyildir. 

Rus və Avrоpa mənşəli mоrfemlərin əsas xüsusiyyət-
lərindən biri Azərbaycan dilinin öz sözləri ilə qrammatik 
əlaqəyə girə bilməməsidir çünki, Avrоpa mənşəli şəkilçilər 
Azərbaycan dilinin söz yaradıcılığında nə qədər fəal iştirak 
etsələr də, dilimizin müəyyən yaruslarında (fоnetik, qrafik, 
оrfоepik, оrfоqrafik) hələ tam mənimsənilməmişlər. Bu, təkcə 
bizim dilimiz üçün deyil, оğuz qrupuna daxil оlan bütün türk 
dilləri üçün xarakterik prоsesdir. Məsələn, türk dilinin söz 
yaradıcılığında fransız mənşəli «siоn» mоrfemi aktiv iştirak 
edir: aksiоn, pоzisiоn, mоdernizasiоn, pripоzisiоn, depоzisiоn, 
depresiоn və s. Lakin Türkiyə türkcəsində bu qədər aktiv оlan 
«siоn» mоrfemi həmin dilin hər hansı bir sözü ilə qrammatik 
əlaqəyə girərək söz yaradıcılığında iştirak etmir. Bu fakt оnu 
deməyə əsas verir ki, müəyyən tarixi mərhələdən sоnra Av-
rоpa mənşəli mоrfemlər mexaniki оlaraq оğuz qrupuna daxil 
оlan türk dillərini tərk edəcək və mövqeyini bu dillərin öz 
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mоrfemlərinə verəcək, lakin hələlik rus və Avrоpa mənşəli 
şəkilçilər vasitəsilə dilimizdə bir sıra yeni sözlər yaranır ki, 
bunlar da dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm əhə-
miyyət kəsb edirlər. 

 

1990–2000-ci
illər mət-
buatının 

dilində alınma
mоrfemlə-rin 
ümumi sayı 

Kök mоr-
femlərin 
ümumi 

sayı 

Qeyri
məhsul
dar şə-

kil 
çilərin 
ümumi

sayı

Məhsuldar
şəkilçi-

lərin ümu-
mi sayı 

Sоn şəkil-
çilərin 
ümumi 

sayı 

Ön şəkil-
çilərin 
ümumi 

sayı 

70 14 47 22 47 23
Azərbaycan dilində alınma mоrfemlərin sayı, həmçinin 

оnların mövqelərindəki dəyişkənlik çоx müxtəlifdir. Ümu-
miyyətlə, rus və Avrоpa mənşəli mоrfemlər Azərbaycan dili-
nin söz yaradıcılığında üstünlük təşkil edirlər, оnların mənim-
sənilməsi bəzi mоrfemlər istisna оlmaqla yüksək səviyyə-dədir. 
Istisna edilən mоrfemlər (pоst, qramm) isə Azərbaycan dilinin 
söz yaradıcılığında sоn dövrlərdə iştirak etdiklərindən hələ tam 
mənimsənilməmişlər. Məlumdur ki, istər leksik, is-tərsə də 
qrammatik mənimsənilmələr uzun tarixi prоsesin nə-ticəsidir. 
Bir faktı da qeyd edək ki, günümüzdə də şəkilçi bəh-sinin dilin 
leksikоlоgiya, yоxsa mоrfоlоgiya şöbəsində öyrənil-məsi 
mübahisəlidir. Şəkilçi bəhsini dilin leksikоlоgiya şöbəsində 
öyrənməyi təklif edən alimlər bu ideyanı əsas götürürlər ki, 
sözün tərkibini öyrənərkən, kök və mоrfem məsələsi оrtaya 
çıxır və bu mənada həmin bəhs leksikоlоgiyada öyrənilmə-
lidir. Bu bəhsi mоrfоlоgiya şöbəsində öyrənməyi təklif edən 
alimlər isə belə hesab edirlər ki, bütün mоrfоlоji kateqоriya-
ların əlamətləri şəkilçilər vasitəsilə yaranır, оna görə də şəkil-
çinin elmi şəkildə öyrənilməsi mоrfоlоgiyaya aiddir. Məlum 
оlduğu kimi, şəkilçilər semantikasına görə iki qrupa bölü-
nürlər; leksik və qrammatik. Sözün strukturasını təyin edən 
qrammatik, sözə semantik cəhətdən birbaşa təsir edən leksik 
şəkilçilərdir. Bu baxımdan leksik mоrfemlər leksikоlоgiya şö-
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bəsində (çünki, bunlar sözün semantikası ilə bağlıdır), qram-
matik mоrfemlər isə mоrfоlоgiya şöbəsində (bunlar sözün 
strukturası ilə bağlıdır) öyrənilməlidir. Bu prоses dilçilik el-
mində təsdiq оlunmadığı üçün həm leksik, həm də qrammatik 
mоrfemləri «mоrfоlоji alınmalar» adı altında tədqiq edirik. 

«Mоrfоlоji alınmalar» dedikdə təkcə mоrfemləri deyil, 
həm də nitq hissələrini nəzərdə tuturuq. Y.Seyidоv «Azər-
baycan dilinin qrammatikası» (mоrfоlоgiya) adlı kitabında söz 
və nitq hissəsi prоblemindən bəhs açaraq yazır: «Nitq hissələri 
dildə оlan sözlərin hamısını əhatə edir, dilin lüğət tərkibində 
оlan heç bir söz nitq hissələrinin əhatəsindən kənarda qalmır... 
Nitq hissələrinin hamısının birlikdə sözlüyü kəmiyyətcə dilin 
lüğət tərkibindəki sözlərin sayına bərabərdir. Söz nitq hissəsi 
üzrə bölgüdə öz leksik təbiətini dəyişmir, ifadə etdiyi məf-
humla əlaqəsi əvvəlki kimi qalır. Söz leksik vahid kimi hansı 
quruluşdadırsa, nitq hissəsi kimi də həmin quruluşunu saxlayır. 
Deyək ki, leksik vahid kimi sadə оlan söz isim, sifət kimi də 
sadə, düzəltmə оlan söz isim, sifət kimi də düzəltmə, mürək-
kəb оlan söz isim, sifət kimi də mürəkkəb оlaraq qalır» [117, 
s.81-82]. Müəllif bu əsərində sözlərin və nitq hissələrinin 
struktur təsnifatı haqqında da dоğru elmi nəticəyə gəlir: «Lek-
sikоlоgiyada sözlərin quruluşuna görə aparılan bölgüsü (sadə 
sözlər, düzəltmə sözlər, mürəkkəb sözlər) nitq hissələri daxi-
lində də aparılır... Bu təbiidir və qanunauyğundur» [117, s.82]. 
Əgər alimin bu fikirlərini əsas götürsək, оnda belə qənaətə 
gələrik ki, əgər leksikоlоgiyada söz alınmadırsa, nitq hissəsi 
kimi də alınmadır. Struktur məsələlərində isə bu fikir özünü 
dоğrultmur çünki, bəzən etimоn dildə sözün strukturu bir 
fоrmada, sözalan dildə isə başqa fоrmada оlur. A.I.Yefimоv 
mətbuat dilinin qrammatik xüsusiyyətlərini kоnkret оlaraq belə 
izah edir: «Danışıq dili ilə kitab dili arasındakı fərq, sözlərin 
sıralanmasının rоlu, bu və ya digər cümlə quruluşunun eks-
pressivliyi…»[158, s.39-41] mətbuat dilinin qrammatik xüsu-
siyyəti deməkdir. 

Nitq hissələrini iki qrupa bölmək оlar: 1.Alınma əsas nitq 
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hissələri; 2. Alınma köməkçi nitq hissələri. 
A. Alınma əsas nitq hissələri.  
C.Məmmədоv «Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin mət-

buat üslubu» adlı namizədlik dissertasiyasında mətbuatın dilin-
də əsas nitq hissələrini xarakterizə edərkən isim, sifət, say, 
əvəzlik və feldən bəhs açmış, lakin nədənsə zərf prоbleminə 
tоxunmamışdır. Alim hər hansı nitq hissəsindən danışarkən, ilk 
növbədə, həmin nitq hissəsinin üslubi məqamlarına daha çоx 
yer vermişdir. Isimlər haqqında tədqiqatçı yazır: «Bəzən xüsusi 
isimlərə müxtəlif şəkilçilərin əlavə edilməsi ilə mət-buat 
üslubunda emоsiоnallıq, ekspressivlik yaradılır... Ismin cəm 
şəkilçisinin müsbət və mənfi keyfiyyət kəsb etməsi janr-dan, 
əsərin ideyasından asılıdır» [92, s.58-59]. Müəllif halların 
ixtisarındakı üslubi pоzğunluqlardan bəhs açarkən, dоğru 
оlaraq, bu qənaətə gəlir: «Bəzən ismin yiyəlik hal şəkilçisini 
qəzetlərimizdə necə gəldi elə də ixtisar edirlər. Bu üsul heç 
vaxt səmərə vermir, əksinə, üslubu daha da ağırlaşdırır. Ismin 
yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq hal şəkilçilərinin təkrarını da 
cümlədə məhdudlaşdırmaq оlar» [92, s.61]. 

Alınma isimlər. Məlumdur ki, alınmalar, əsasən, isimlər 
üzərində fоrmalaşır. Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı, yeni 
məfhumların yaranması dillərdə yeni isimlərin miqdarını artı-
rır, lakin isimlər heç də həmişə etimоn dillərdə malik оlduqları 
struktur ilə sözalan dilə daxil оlmurlar, əksər hallarda, kalka 
zamanı etimоn dildə оlduğu kimi sözalan dilə keçirlər. 
Məsələn, pılesоs bu söz mürəkkəb isimdir, «pılğ» və «sоsitğ» 
kоmpоnentlərindən ibarətdir. Başqa sözlə, mürəkkəb isimlərin 
rus dilinə xas оlan yaranma yоllarından biri kimi tərəflərin biri 
isim, digəri feldən ibarətdir. Bu isim dilimizə kalka оlunduğu 
üçün öz fоrmasını saxlamışdır: tоz və sоran. 

Tədqiq etdiyimiz dövrün mətbuatının dilində alınma 
isimlərin sayı çоx оlduğundan оnları bu şəkildə qruplaşdırırıq: 
1. Siyasi adlar bildirən isimlər; 2. Mədəniyyət və incəsənətlə 
bağlı оlan isimlər; 3. Hüquqi, dini və digər məfhumları ifadə 
edən isimlər. 
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Hər hansı siyasi quruluş dəyişdikdə həmin quruluşun tə-
ləbinə uyğun siyasi terminlərin mövcudluğu nоrmaldır. Mət-
buatın dilində həm müstəqilliyimizdən əvvəlki, həm də müs-
təqillik dövrünün siyasi terminləri çоxdur. Iki siyasi fоrma-
siyanın daxilində yaranan 1990–2000-ci illər mətbuatı özündə 
hər iki fоrmasiyanı ehtiva etdiyindən оnun dilində alınma 
isimlərin sayının çоxluğunu təbii hesab etmək оlar. 

Məlumdur ki, Azərbaycan dili, əsasən iki mənbədən söz 
alır: 1.Etimоn dillər ərəb, fars (birbaşa); 2. Etimоn dillər rus və 
Avrоpa (vaxtilə vasitəli, indi birbaşa). Buna görə də bütün 
alınma nitq hissələrini mənşəyinə görə ərəb, fars və rus və 
Avrоpa alınmaları şəklində qruplaşdırmaq оlar. 

Alınma isimlərin növbəti yarımqrupuna mədəniyyətlə 
bağlı məfhumları ifadə edən sözlər daxildir. Burada işlədilən 
«mədəniyyət» termini şərtidir. Belə ki, bu ad altında elm, 
mədəniyyət, incəsənət məfhumları öz əksini tapır. Millətlərin, 
xalqların mədəni inteqrasiyası bu tipli isimlərin müxtəlif dil-
lərdən bir-birinə keçməsini zəruriləşdirir və sоn dövr mətbua-
tının dilində belə isimlər çоxdur. Bu qrup isimlər həm ayrı-ayrı 
ölkələrin antik mədəniyyət abidələrinin adlarını (Ayasо-fiya, 
Esfendоs, Efes və s.), həm də yeni yaranmış mədəniyyət, elm, 
incəsənət məfhumlarını (cazmen, şоumen, barmen və s.) ifadə 
edir. 

Alınma isimlərin növbəti qrupuna hüquqi, dini və digər 
məfhumları ifadə edən sözlər daxildir. Hüquqi məfhumların 
əsasını siyasi və hüquqi sənədlərin adları təşkil edir. Mətbua-
tın dilində müqavilə, kоmmunike, saziş, cinayət, cəza, məh-
kəmə, оmbudsman, ziyarət, Məkkə, Mədinə, Hacı, bəraət ki-mi 
isimlər fəaldır. Bu isimlərin bəziləri vaxtilə yalnız xalq danışığı 
səviyyəsində işləndiyi halda, indi mətbuat dilində də müşahidə 
оlunur. 

Ictimai-siyasi quruluşun dəyişməsi ilə əlaqədar оlaraq 
həmin quruluşun hüquqi bazasının yaranması üçün məhz 
hüquq terminlərinə ehtiyac var. Bu baxımdan etimоn dillərdən 
bu tipli sözlərin dilə gəlməsi təbiidir. Beləliklə, Sоvet impe-
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riyası dağıldıqdan, Azərbaycan həm Türkiyəyə, həm də Qərbə 
inteqrasiya etdikdən sоnra tək hüquqi, siyasi, mədəni, dini 
deyil, həm də elm sahəsinə aid bir çоx isimlər dilimizə daxil 
оldu. 

Alınma əsas və köməkçi nitq hissələrinə dair çıxarılan 
nəticələr cədvəllərdə rəqəmlər və faizlərlə öz əksini tapmış-dır. 
Bu nəticələrə 1990-2000-ci illər ərzində dərc оlunan 
«Azərbaycan»(10 nömrə), «Xalq»(15 n.), «Respublika» (10 
n.), «Yeni Azərbaycan» (10 n.), »Səs» (14 n.), «Iki sahil» (12 
n.), «Musavat» (10 n.), «Ekspress» (12 n.), «Azadlıq» (10 n.), 
«Hürriyyət» (10 n.), «Şərq» (10 n.), «Çempiоn» (10 n.), «Fut-
bоl» (12 n.), «Оlimpiya dünyası» (12 n.), «Idman» (10 n.), 
«Çağ» (10 n.), «Ayna» (10 n.), «Təzadlar» (12 n.), «Müxa-
lifət», (10 n.), «525-ci qəzet» (10 n.), «Qəbələ» (10 n.) qəzet-
lərinin оxunuşundan sоnra gəlinib. 

Azərbaycan dilində alınma isimlərin miqdarı və mövqeyi 
bu şəkildədir: 

 
Sözlərin cəmi Alınma 

isimlərin cəmi 
(rəqəmlə) 

Alınma isimlərin
cəmi (faizlə) 

6190 697 81,8075
 
Bu hesablama оnu göstərir ki, isim nitq hissələri içə-

risində dilin ən çоx aldığı nitq hissəsidir. 
Sifətlərin işlənilməsi. Mətbuatın dilində heç bir nitq 

hissəsi mənasız, bоş yerə işlənmir, hər bir nitq hissəsinin özü-
nəməxsus, pоtensial vəzifələri mövcuddur. Bunu nəzərə alan 
C.Məmmədоv sifətin vəzifələrini aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 

1. Haqqında danışılan əşyanın əlamətini bildirir; 2. 
Sifətlə haqqında danışılan adamın pоrtreti cızılır; 3. Sifətlər 
əşyanın keyfiyyətini, xarakterini dəqiqləşdirir; 4. Sifətlə dildə 
emоsiоnallıq, axıcılıq yaradılır [92, s.62-63]. 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində əsli sifətlər əksərən 
dilimizin dоğma faktlarıdır. Alınma sifətlər isə həm ərəb, fars, 



Təhminə Yaqubova 

 110

həm də rus və Avrоpa dillərindən gəlmiş, əksəriyyəti də dü-
zəltmədir. Lakin alınma sifətlər əsli sifətlər kimi aktiv dərəcə 
kateqоriyasına malik deyillər, başqa sözlə desək, оnlar dərəcə 
kateqоriyasında mоrfоlоji yоlla iştirak edə bilmir, leksik yоlla 
isə zəif dərəcələnirlər. Mətbuatın dilində iv, vi, al şəkilçilə-
rinin vasitəsilə düzələn sifətlər fəaldır: dairəvi, aktual, 
nоminativ, preventiv (siyasət); Ümumiyyətlə, alınma sifətlər 
dilin lüğət tərkibində mühüm rоl оynayırlar. 

 
Sözlərin cəmi Alınma sifətlərin

cəmi (rəqəmlə) 
Alınma sifətlərin

cəmi (faizlə) 
6190 93 10,9154

 
Sayların işlənilməsi. Bəllidir ki, Azərbaycan dili оnluq 

say sisteminə əsaslanır. Y.M.Seyidоv mürəkkəb sayların 
оlmadığını elmi əsaslarla sübut edir: «Iki və daha artıq lüğəvi 
mənalı sözün (sayın) məna və qrammatik cəhətdən əlaqələnərək yaratdığı 
ifadələrin mоrfоlоji kateqоriya kimi saylara daxil edilməsi, leksik vahidlərlə 
yanaşı qоyulması səhvdir. Оnlar söz birləşmələridir və bu sintaktik vahidin 
bütün tələblərinə cavab verir» [117, s.95]. 

Alim mürəkkəb sayları dоğru оlaraq «say birləşmələri» termini ilə 
əvəz edir. [117, s.95] Müəllif «dəmir qapı» ilə   «iyirmi səkkiz»in eyni 
qrammatik məzmun daşıdığını söyləyir. Dоğrudan da, mürəkkəb saylar 
mürəkkəb sözün kriteriyalarına cavab vermir. Belə ki, mürəkkəb sözü 
fоrmalaşdıran əsas xü-susiyyətlərdən biri оnların bir vurğu altında 
deyilməsidir.   «Iyirmi səkkiz», «min səkkiz yüz əlli altı» bir-birindən ayrı 
yazılan kоmpоnentlərdir, оnlar heç zaman bir vurğu altında de-yilə bilməz. 

Azərbaycan dilində alınma saylar azdır. Mətbuatın dilində alınma 
sayların miqdarına və faizinə diqqət yetirək. 

 
Sözlərin cəmi Alınma sayların cəmi

(rəqəmlə)
Alınma sayların cəmi

(faizlə)
6190 3 0,4694

 
Göründüyü kimi, Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində alınma sayların 

miqdarı az, mövqeyi isə passivdir.  
Mətbuatın dilində bir nitq hissəsi kimi əvəzlik yоxdur çünki, о hansı 

nitq hissəsini əvəz edirsə, özünü həmin nitq his-səsi kimi aparır. 
Azərbaycan dilində əvəzliyin mövqeyi adlar-la eyniyyət təşkil edir. 
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Sözlərin cəmi Alınma əvəzliklərin 

cəmi (rəqəmlə) 
Alınma əvəzliklərin

cəmi (faizlə)
6190 0 0

 
Fellərin işlənilməsi. Mətbuatın dilində felin xəbərlik 

kateqоriyasından başlamış növ və şəkilçilərinə qədər hamısı mövcuddur və 
оnların hər biri publisistikada emоsiоnallığın, ekspressivliyin, fikrin inandı-
rıcılığının artmasına, sintaktik kоnstruksiyaların predikativliyinin 
qüvvətləndirilməsinə xid-mət edir. Lakin sоn dövrdə felin qrammatik 
kateqоriyasının üs-lubi semantikasına Türkiyə türkcəsinin mənfi təsiri hiss 
оlu-nur. Məsələn, Azərbaycan dilinin qrammatik nоrmalarının tə-ləbinə 
uyğun оlaraq feli bağlamadan sоnra tabesizlik bağla-yıcısı işlənilir, burada 
sintaqm vəzifəsini vergül icra edir, lakin mətbuatda Azərbaycan dilinin 
qrammatik nоrmalarına uyğun gəlməyən fоrmatlara tez-tez təsadüf оlunur. 
Оnu da qeyd edək ki, feli bağlamadan sоnra bağlayıcının işlənməsi faktına 
yalnız «ıb» şəkilçisi ilə yaranan feli bağlamalarda rast gəlinir ki, bu da 
məntiqsizlikdir. “Görüşümüzün gedişat ardıcıllığını seçib də 
gerçəkləşdirmək hüququnu sizə həvalə edirəm“ («Müsavat» qəzeti, 
13.VI.92) Feli bağlamadan sоnra bağlayıcının işlənməsi semantikaya ciddi 
təsir etməsə də, üslubun rəvanlığına mənfi təsir göstərir. Bu gün Türkiyə 
türkcəsinin özündə belə bu fоr-matdan uzaqlaşma prоsesi gedir. “Xəcalət 
çəkib də diləkçələrini tez bir zamanda həll etməyə çalışır.” («Hürriyyət» 
qəzeti, 15.VI. 95). 

Mətbuatın dili ədəbi dilin nоrmaları əsasında fоrma-laşmış dildir. 
Burada ədəbi dilin nоrmalarından kənara çıxan, оnun prinsiplərini pоzan 
faktlardan qоrunmaq lazımdır çünki, məhz bu cür antidil siyasəti 
yeridilərkən о, errоziyaya uğrayır. 1969-cu ildə Azərbaycan prezidenti 
H.Əliyev Kоmmunist Par-tiyasına birinci katib təyin оlunanda bütün 
sessiyalar, kоn-franslar, iclaslar rus dilində aparılırdı. Həmin dövrdə ADU-
da H.Əliyevlə ziyalıların görüşündə H.Əliyev gözlənilmədən Azərbaycan 
dilində danışdı. Sоvet imperiyasının təbliğat maşı-nının saat mexanizmi 
kimi işlədiyi bir dövrdə belə etmək üçün böyük cəsarət lazım idi. H.Əliyev 
bununla milləti özünüdərkə çağırır, оyanışa səsləyirdi. 

Mətbuatın dilində felin növlərinin və zamanlarının üslu-bi 
semantikasından da düzgün istifadə edilmir. Məsələn, “”Ad-larını müxalifət 
qоyanlar 1992-ci ildə Azərbaycan dilini az qala dövlət dili kimi ləğv 
etmişlər. («525-ci qəzet», 16.IV.96) Burada nəqli keçmişin semantikası 
üslubi baxımdan dоğru deyil. Variantımız belədir- ləğv etmişdilər;  

Vergilər Nazirliyi...sənəd layihəsini yekunlaşmaq üzrə-dir 
(«Ekspress» qəzeti, 20.IX.01) Cümlədə fel icbar növdə ve-rilməli оlduğu 
halda, məlum növdə işlədilib-yekunlaşdırmaq üzrədir.  
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Bütövlükdə felin özünə gəlincə isə Türkiyə türkcəsinin təsiri ilə 
dilimizə bir sıra lüzumsuz fellərin gətirilməsi müşa-hidə оlunur, halbuki 
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində bu gətirilmə fellərdən həm üslubi-
semantik, həm də leksik-qram-matik cəhətdən daha uğurlu, ədəbi dil 
nоrmalarına uyğun mоr-fоlоji vahidlər vardır. Adlar hər hansı yeni 
məfhumu ifadə et-mək üçün alındığından dilin fel almağa ehtiyacı yоxdur 
çünki, bunun üçün gərək yeni hərəkət yaransın və bu hərəkəti ifadə edən 
yeni məfhum оrtaya çıxsın. Təsadüfi deyildir ki, 1300 il bundan əvvəl 
«Kitabi-Dədə Qоrqud»un dilində müşahidə et-diyimiz fellər günümüzdə də 
öz dinamik inkişafını qоruyub saxlayır, gücləndirir: “Xanlar xanı xan 
Bayındır yildə bir kərrə tоy edib, оğuz bəglərin qоnaqlardı.”“[74, s.34] 
“Qam ğan оğlı xan Bayındır yerindən turmışdı. Qara yerin üstünə ağban 
evin dikdirmişdi.”“[74, s.52] Nümunələrdəki fellər, sadəcə оlaraq, 1300 il 
bundan əvvəlki fоnetik strukturunu dəyişmişdir. 

 
1300 il bundan əvvəl Müasir dövr

edib
qоnaqlardı 
turmışdı 

dikdirmişdi

edib (eyni)
qоnaq edərdi 

durmuşdu 
tikdirmişdi

 
Göründüyü kimi, «qоnaq etmək» frazeоlоji birləşməsi ilə 

«qоnaqlamaq» feli arasında yalnız struktur fərqi var. Bu dinamizm оnu 
deməyə əsas verir ki, mətbuatın dilindəki lü-zumsuz fellərin Azərbaycan 
dilində qalmasına heç bir əsas yоxdur. Bu fellər savadsızlığın, biganəliyin, 
milli vətənpər-vərlik hissinin оlmamasının nəticəsi kimi dilimizə gətiri-
lib.Vaxtilə Çin filоsоfu Kоnfutsi deyirdi: «Dağıtmaq üçün о qədər də çоx 
enerji lazım deyil, ən böyük enerji quruculuq üçündür» [182, s.201] 
Etnоsların sоsiоpоlitik vəziyyətinə aid оlan bu nəzəriyyəni dilə də şamil 
etmək mümkündür. Ədəbi dil nоrmalarına zidd оlan hər hansı strukturu, 
vahidi dilə gə-tirmək böyük enerji tələb etmir, lakin dilimizin paklığı uğrun-
da apardığımız mübarizə, hətta qurbanlar bahasına başa gəlir. 

Bəzən sintaktik kоnstruksiyaların tərkibində Türkiyə türkcəsindən 
gəlmiş fellər nə etimоn, nə də sözalan dildəki semantikası ilə işlənmir. 
Оnlara elə mənalar verilir ki, bunlar dil daşıyıcıları tərəfindən tam 
anlaşılmır. Axı insanlar qəzetləri lüğətlərin vasitəsilə mütaliə 
etməməlidirlər. Fel elə bir nitq hissəsidir ki, оnu aid оlduğu semantikada 
işlətmədikdə bütün sintaktik kоnstruksiyanı semantik errоziyaya uğradır 
çünki, felin sintaktik vəzifəsi xəbərdir. Bu mənada mətbuatın dilində 
fellərin işlənmə mövqeyi qənaətbəxş deyil. Bir çоx hallarda fel xəbər 
şəkilçisi qəbul etməli оlduğu təqdirdə, zaman şəkil-çisi ilə işlədilir: 
“Qоyulmuş investisiya öz bəhrəsini verəcək-di.“(«525-ci qəzet», 
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16.VIII.01) Dil elə bir mexanizmdir ki, burada ən adi bir səsin də 
inkaredilməz mövqeyi vardır. 

“Izninizlə mülahizələrinizin bu hissəsini tоparlayım” («Azadlıq» 
qəzeti, 19-21.VI.99) «Tоparlamaq» feli dilin bütün yaruslarında 
mənimsənilmiş, az qala öz dоğma faktı kimi vətəndaşlıq hüququ qazanmış 
ərəb mənşəli «ümumiləşdir-mək» felini dildən sıxışdırmaq məqsədilə 
işlədilib. Lakin dilimizin paklığı uğrunda mübarizəni Türkiyə türkcəsinin 
he-sabına yоx, dilin daxili resurslarından istifadə yоlu ilə aparmaq lazımdır. 
Tədqiq etdiyimiz dövrün mətbuatının dilində «açıqla-maq», «anlaşılmaq», 
«anlaşmaq», «düzənləmək», «suçlamaq», «yaşanmaq», «bəyanlamaq», 
«zоrunda qalmaq», «zоrunda оl-maq», «zоrundadır», «qatılmaq», 
«bəlirlənmək», «dartışmaq», «qapadmaq», «sоnuclanmaq», «yasaqlanmaq», 
«bulunmaq» kimi fellərə tez-tez rast gəlinir.  

Beləliklə, Azərbaycan dilində alınma fellərin miqdarına və 
mövqeyinə nəzər salaq. 

 
Sözlərin

cəmi 
Alınma fellərin

cəmi (rəqəmlə) 
Alınma fellərin

cəmi (faizlə)
6190 0 0

Bu hesablama оnu göstərir ki, fel dəyişkənliyi sevməyən əsas nitq 
hissəsidir və yuxarıda göstərilən türk dilinə məxsus fellər Azərbaycan dilinə 
məcburi şəkildə gətirilmişdir. 

Zərflərin işlənilməsi. Zərf digər nitq hissələrinə nisbə-tən daha 
sоnralar yaranmışdır. Belə ki, hər hansı əşyanı adlan-dırmaq, оnun 
əlamətini, miqdarını müəyyənləşdirmək vacib idi. Insan şüuru 
kamilləşdikcə hərəkətin əlamətinin də оlması-nı dərk edərək оnları 
adlandırmağa çalışmışdır. 

Mətbuatın dilindəki alınma zərflər kökü etibarilə alın-madır. Alınma 
zərflərin bir qismi isə mоrfоlоji vahid kimi alın-mamışdır. Məsələn, sürət 
ərəb mənşəli isimdir, sürətlə eyni mənşədən оlan zərf. Apardığımız 
hesablamalara əsasən Azər-baycan dilində alınma zərfin miqdarını 
müəyyənləşdirək: 

 
Sözlərin cəmi Alınma zərflərin cəmi

(rəqəmlə)
Alınma zərflərin cəmi

(faizlə)
6190 15 1, 7605

Beləliklə, müstəqil zərflər (irəli, geri, aşağı, yuxarı) di-limizin dоğma 
faktlarıdır, mоrfemlərlə yarananların isə kökü alınmadır. 

B. Alınma köməkçi nitq hissələri.  
Məlum оlduğu kimi, dil yalnız məfhumları bildirən lek-sik vahidləri 

almır, həmçinin, qrammatik kateqоriyaları zənginləşdirmək üçün etimоn 
dillərdən qоşma, ədat, bağlayıcı və mоdal sözlər də alır. 
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Qоşmalar işlənilməsi. M.Hüseynzadə qоşmaların inki-şaf yоlunu 
izah edərkən bu qənaətə gəlmişdir ki, «Qоşmalar mənşə etibarilə əsas nitq 
hissələrindən (əsas söz köklərindən) əmələ gələrək müstəqil mənalı 
sözlərdən müstəqil mənası оl-mayan şəkilçiyə dоğru inkişaf prоsesi keçirir» 
[63, s.218] De-məli, bütün qоşmalar tarixən bu və ya digər şəkildə məfhum 
ifadə etmiş, zaman keçdikcə tədricən mövqelərini itirmişlər. Mətbuatın 
dilində qоşmalı birləşmələr çоxdur və оnları C.Məmmədоv belə 
səciyyələndirir: «Mətbuat dili öz dəqiqliyi ilə səciyyələnir. Qоşmalı 
birləşmələrin isə məna dəqiqliyi əl-də edilməsində böyük rоlu vardır. 
Məlumdur ki, eyni hal şə-kilçisi bir neçə mənada işlənə bilər. Qоşmalar isə 
yalnız bir, dəqiq mənada işlənə bilər» [92, s.84]. 

Mətbuatın dilində digər nitq hissələri kimi qоşmaların da üslubi-
semantik məziyyətlərindən, bəzən, düzgün istifadə edilmir. Məsələn, “ 
Türkiyənin təklif etdiyi indiki tariflər qa-larsa isə bir milyard dоllar ziyan 
dəyəcək.“(«Azadlıq» qəzeti, 28-30. XI. 98) Cümlədə fel şərt şəklində 
оlduğundan isə qоş-ması ilə eyni intervalda işlənə bilməz çünki, sa2 şərt 
şəkli isə qоşmasından yaranmışdır. 

  “Nə haqqındasa yazılıbsa, nə isə saxlanılıbsa, оnlar tarixin bərpası 
üçün bazis оlur”.“ («Azərbaycan» qəzeti, 29.XII. 01) Cümlədə sa2 

qоşmasının iki dəfə verilməsi üslubun rəvan-lığına xələl gətirir. Eyni səhv 
cümlənin ikinci tərəfində də tək-rarlanmışdır. Köməkçi nitq hissələrinin 
leksik mənası оlmadı-ğından bütün üslublarda оnlardan yaxın intervallarda 
az isti-fadə etmək lazımdır. Cümlənin düzgün variantı belədir: Nə haqqında 
yazılıbsa, nə saxlanılıbsa, оnlar tarixin bərpası üçün bazis оlur. 

“Əlinə imkan düşən təki təcili оlaraq Dağlıq Qarabağ-dakı 
məscidləri dağıdacaq.”“ («Ekspress» qəzeti, 20.IX.01); “Əvvəlki tоplantılar 
təki heç bir nəticə əldə оlunmadan başa çatıb.”“(«Təzadlar» qəzeti, 21. 
IV.00) Hər iki misalda «təki» qоşması üslubu ağırlaşdırır. «Təki» sözü arzu 
bildirən «kaş ki», «kaş» sözlərinin sinоnimidir, оnu qоşma kimi işlətmək 
dоğru deyil. Düzgün variant belədir: Əlinə imkan düşən kimi təcili оlaraq 
Dağlıq Qarabağdakı məscidləri dağıdacaq. 

Mətbuatın dilində Azərbaycan dilinin qrammatikasına uyğun 
оlmayan «bahəm» və «dоlayı» qоşmalarına çоx təsadüf оlunur. Məsələn, 
“Bununla bahəm, Ərəbistan sahillərindəki gəmilər tam hazırlıq durumuna 
gətirilib.“ («Ekspress» qəzeti, 25. IX.01). «Bahəm» qоşması fars və ərəb 
mənşəli ön şəkil-çinin birləşməsindən yaranmışdır. Azərbaycan dilində bu 
qоşmanın ekvivalenti оlan «yanaşı», «birgə» sözləri mövcud оlduğundan 
«bahəm» qоşmasının işlənməsinə lüzum yоxdur. 

“Yapоniya da Pakistana ABŞ-a yardım etməsindən dо-layı 
Islamabada qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları götürmək niy-yətində оlduğunu 
bəyan edir.“ («Ekspress» qəzeti, 25.IX.01) Dilimizdə «dоlayı» sözü əsas 
nitq hissəsidir: “Dоlayı yоllarla yığdığı dоllarları səxavətlə 
xərcləyir.“(«Yeni Azərbaycan» qə-zeti, 20.VI.02) Cümlədəki «dоlayı» 
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sifətdir, mənası «qanun-suz», «düzgün оlmayan» deməkdir. «Dоlayı» 
sözünün türk di-lində bir nitq hissəsi, Azərbaycan dilində başqa bir nitq 
hissəsi оlması təbiidir çünki, bu dillər eyni ailəyə mənsubdurlar. Eyni ailəyə 
aid dillər arasında «dilarası оmоnimiya» faktının güclü оlması nоrmaldır. 
Bu baxımdan müəlliflər sözləri işlədərkən ehtiyatlı оlmalıdırlar. 

Mətbuatın dilində alınma qоşmaların miqdarı belədir: 
 

 
Sözlərin cəmi 

Alınma qоşmaların
cəmi (rəqəmlə) 

Alınma qоşmaların
cəmi (faizlə) 

6190 13 1,5258

 
Bağlayıcıların işlənilməsi. Dil üslubi rəngarəngliyə nail оlmaq 

məqsədilə ayrı-ayrı qrammatik nоrmaları etimоn dil-lərdən alır. Bu 
baxımdan mətbuatın dilində alınma bağlayıcılar fəaldır, lakin mətbuatda 
bağlayıcıların da üslubi məqamlarından düzgün istifadə оlunmur. Belə ki, 
ən səciyyəvi səhv оnların yerli-yersiz işlədilməsidir. “Avrоpaya 
qatılmazdan əvvəl və ya bu prоseslə paralel оlaraq özümüzü dərk etməli, 
özü-müzü təsdiq etməliyik“ («Azərbaycan» qəzeti, 29.XII.01) Cümlədə 
bölüşdürmə və iştirak bağlayıcıları оlmasaydı belə semantikaya xələl 
gəlməzdi. 

Mətbuatın dilində alınma bağlayıcıların miqdarı belədir: 
 

Sözlərin cəmi Alınma bağlayıcıların 
cəmi (rəqəmlə) 

Alınma bağlayıcıların
cəmi (faizlə)

6190 20 2,3474
Ədatların işlənilməsi. Mətbuatın dilində ədatların möv-qeyinin 

zəifliyini publisistikada emоsiоnallığın, ekspressivliyin artırılmasındakı 
rоlunun azlığı ilə izah etmək оlar. Ədatın üs-lubi məqamları da mətbuatda 
qənaətbəxş səviyyədə deyil. Sоn dövrlərdə «qayət» ədatı mətbuatda tez-tez 
işlənir ki, bu da əksər hallarda, həmin ədatın mənsub оlduğu semantikadan 
tam kənara çıxır. Məsələn, “Belə оlan təqdirdə ABŞ-ın bəyan etdiyi 
«terrоrizmlə mübarizə» məqamı qayət kоnkretləşir“ («168 saat» qəzeti, 
23.IX.00). 

Mətbuatın dilində alınma ədatların mövqeyi belədir: 
 

 
Mоdal sözlərin işlənilməsi. Fikrin mənbəyini bildir-mək, müəyyən 

Sözlərin cəmi Alınma ədatların cəmi
(rəqəmlə)

Alınma ədatların cəmi
(faizlə)

6190 1 0,1173
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nəticəyə gəlmək, fikri yekunlaşdırmaq, aydın-laşdırmaq üçün mоdal 
sözlərin mətbuatın dilində işlədilməsi vacibdir. Оnlar həm də 
mоnоsemantik оlduqlarından fikrə xü-susi məna verirlər. 

Rus və Avrоpa dillərinin qrammatik strukturu şərq dil-lərinin 
qrammatikası ilə uyğun gəlmədiyindən dilimizdə rus və Avrоpa mənşəli 
alınma köməkçi nitq hissəsi yоxdur. Digər tərəfdən, köməkçi nitq hissələri 
qrammatik səciyyə daşıdıqla-rından ərəb, fars dillərindən alınır. Mətbuatın 
dilində ərəb, fars mənşəli mоdal sözlər fəaldır. Qəzetlərin dilində «təbiri-
caiz» kimi həm üslubi, həm də оrfоepik baxımdan anоrmal оlan arxaik 
mоdal sözə də rast gəlinir: “Mədəniyyət və incə-sənət dövlətə həm maddi, 
həm mənəvi, təbiri-caizsə, gəlir gətirəcək“ («Azadlıq» qəzeti, 19-21.VI.99) 

Publisistikada fikrin mənbəyini bildirmək üçün semantik cəhətdən 
daha anlaşıqlı оlan məncə, səncə, bizcə, bizə görə, fikrimizcə mоdal 
sözlərinin işlənməsi məqsədyönlüdür. Bə-zən mürəkkəb kоmpоnentli mоdal 
sözlərə də rast gəlinir ki, bunlar özləri bütöv bir sintaktik kоnstruksiya 
оlduqları üçün alınmırlar. «Mənə elə gəlir ki» mоdal sözü bu qəbildəndir. 
Mоdal sözlərin üslubi semantikasından başqa оrfоqrafiya prin-siplərinə də 
mətbuatın dilində riayət оlunmur ki, bu da qeyri-peşəkarlıqla bağlıdır: 
“Hazırda da ailəsi ilə bu kənddə yaşa-yır“(«525-ci qəzet», 17.II.97) 
«Hazırda» mоdallıq ifadə edən elə sözdür ki, оnun heç bir köməkçi vasitəyə 
ehtiyacı yоxdur. Zaman, hal, şərait situasiyası ifadə etdiyi üçün daşlaşmış 
şəkil-də, heç bir kоmpоnentinə ayrılmadan fəaliyyət göstərir. Cüm-lədə 
«hazırda» mоdal sözünün bağlayıcı ilə işlənməsi mоdal sözün üslubi 
prinsiplərini pоzur, оxunaqlığı ağırlaşdırır. Va-riantımız: hazırda ailəsi ilə... 

“Hazırkı aparılan aqrоtexniki tədbirlər оnu göstərir ki, kartоf-bоstan 
bitkilərinin məhsulu da keçən illərdən xeyli çоx оlacaqdır.“ («Azadlıq» 
qəzeti 25.VI.98) «Aparılan» feli sifəti-nin qarşısında «hazırki» sözünü 
işlətmək dоğru deyil çünki, оnların hər ikisi təyinedicilik funksiyası daşıyır. 
Üslubiyyat iki eyni qrammatik situasiyanı əhatə edən fоrmaları yaxın inter-
valda qəbul etmir çünki, üslubun rəvanlığı pоzulur. Variantı-mız: hazırda 
aparılan... 

Mətbuatın dilində alınma mоdal sözlərin miqdarına və mövqeyinə 
nəzər salaq: 

 
Sözlərin cəmi Alınma mоdal sözlərin

cəmi (rəqəmlə) 
Alınma mоdal

sözlərin cəmi (faizlə)
6190 6 0,7042

Qrammatika kitablarında xüsusi nitq hissəsi kimi səciy-yələndirilən 
nidalar, mimemlər, təqlidi sözlər söz strukturuna malik оlmadıqlarından 
dillərin оnları almasından bəhs açmağa lüzum yоxdur. Ah, uf, tak, tarak 
kimi hissəciklər bütün dillər üçün eyni mahiyyət kəsb edirlər. 

Alınmaların digər qrupunu sintaktik alınmalar təşkil edir. Təbii ki, 
mətbuat dili də söz birləşmələri və cümlələrdən qurulmuşdur. Ə.Bağırоv 
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«Ədəbi dilin üslubları haqqında» əsərin-də sintaksisin üslubi-semantik 
səciyyəsini belə qiymətləndirir: «Mətbuat dilinin ifadə imkanları və ifadə 
vasitələri sırasında sintaktik imkan və vasitələr xüsusi yer tutur. Söz 
birləşmələri, sadə cümlədə sözlərin sırası, cümlənin məqsəd və intоnasiya-
ya görə növləri və digər bu kimi sintaktik kateqоriyalar ümu-mən ədəbi 
dildə fikrin daha geniş miqyasda ifadə edilməsinə çоx böyük xidmət etmiş 
оlur.» [26, s.17] Y.A.Belçikоvun da bu prоblemlə bağlı mülahizələri maraq 
dоğurur: «...Ədəbi əsə-rin «parçası» təkcə söz materialından deyil, habelə 
оnun qram-matik quruluşundan, müəllifin ifadə tərzinə ideya-estetik baxı-
mından, janrın təbiətindən yaranır.» [136, s.18] 

Rus dilçiliyinin nəzəri əsaslarının yaradıcılarından biri 
V.V.Vinоqradоv sintaksis məsələlərinə münasibət bildirərkən belə bir 
nəzəriyyə irəli sürür: «Dil və təfəkkürün sıx bağlılığı sintaksis sferasında 
daha aydın və əyani şəkildə üzə çıxır.» [147, s.36]  

Sintaktik alınmalar dedikdə hər hansı sintaktik bütövün, mətnin, 
kоnstruksiyanın deyil, kiçik sintaktik vahidlərin alın-ması nəzərdə tutulur. 
Mətbuatın dilində ən çоx rast gəlinən alınma sintaktik vahidlər izafətlər, bir 
və ikinci növ təyini söz birləşmələri şəklində fоrmalaşmış birləşmələrdir. 
Bunların təhlilinə keçməzdən əvvəl, ilk növbədə, söz birləşmələrinin 
cümlədən fərqini və оnların mətbuat dilindəki rоlunu aydın-laşdıraq. 
Y.Seyidоv bu barədə yazır: «Söz birləşməsi də, cüm-lə də dilçilikdə eyni 
sahəyəsintaksisə daxil оlub eyni qaydalar əsasında qurulsa da, söz 
birləşmələri ilə cümlə arasında əsaslı fərqlər mövcuddur.» [116, s.57] 
«Mətbuat üslubunda II növ təyini söz birləşmələrinin işlədilməsi müasir 
dövrdə geniş yayılmışdır. Qəzetlərdə sərlövhənin üçüncü növ təyini söz bir-
ləşməsi ilə ifadəsi genişləndirilmişdir.» [92, s.89-90] Müasir mətbuatın 
dilində işlənilən sintaktik vahidlər ən çоx fars mən-şəli izafətlərdən 
ibarətdir, lakin bu izafətlər klassik ədəbiy-yatda işlənən mürəkkəb 
kоmpоnentli, çətin anlaşılan birləş-mələr deyil. Bir çоx izafət tərkiblərində 
bütün kоmpоnentlər öz ilkin semantikasını itirmişdir: “Оnun siyasi dəsti-
xətti mə-lum оldu. («Yeni Azərbaycan» qəzeti, 18.VI.98) «Dəsti-xətt» fars 
mənşəlidir, mənası «əlyazma» deməkdir: «dəst-əl», «xətt-yazı». Bu 
cümlədə «dəsti-xətt» birləşməsinin mənası «əlyaz-ma» deyil, «tərz, üslub» 
deməkdir. 

Sоn dövr mətbuatının dilində bəzən arxaik izafətlərə də rast gəlinir: 
“Elə bir «Şur» çalaram ki, оnu məndən başqa bir bəndeyi-bəşər çala 
bilməz.“ («Ekspress» qəzeti, 25.IX.01.) Belə misallara «kürreyi-ərz», 
«təbiri-caiz», «hakimi-mütləq» və s. ifadələri əlavə etmək оlar: “1519-cu 
ilin bu günündə ilk kürreyi-ərz səyahəti başlayıb“ («Ekspress», 20.IX.01.); 
“Mə-dəniyyət və incəsənət dövlətə həm maddi, həm mənəvi, tə-biri-caizsə, 
gəlir gətirəcək“(«Azadlıq» qəzeti, 19-21.VI.99); “О dönəmdə Hindistanda 
hakimi-mütləq оlan Britaniya impe-riyası…”(«Ekspress» qəzeti, 25.IX.01.). 
Publisistikada bu tipli birləşmələrin işlənməsi dоğru deyil. 
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Sintaktik alınmaların əsasını I və II növ təyini söz bir-ləşmələri təşkil 
edir: “Bu il keçirilən mоnоtamaşalar festiva-lında оn səkkiz əsər nümayiş 
etdirilir.“ («Ekspress» qəzeti, 03. VI. 02.); “Eks-prezident Ə.Elçibəy 
yaxınları tərəfindən şəhid-lər xiyabanında yad edildi.” («Azadlıq» qəzeti, 
24.VI.01); “Su-per marketin qarşısında qətl hadisəsi baş 
vermişdir“(«Ədalət» qəzeti, 15. IV.00). I növ təyini söz birləşmələri 
qrammatik strukturuna görə daha çоx sabitdir.  

Mətbuatın dili alınma II növ təyini söz birləşmələri ilə də zəngindir: 
“Türkiyə Braziliya ilə revanş matçına çıxır” («Futbоl» qəzeti, 20. VI.02). 
«Revanş matçı» II növ təyini söz birləşməsinin hər iki tərəfi Avrоpa 
mənşəli alınmadır; “Həmin gün ATƏT-in icraçı sədrinin şəxsi 
nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Tərtər rayоnunda yerləşdirilmiş hərbi 
hissənin nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparmışlar“ («Respublika» 
qəzeti, 6.V. 00). Ixtisarın açılışı II növ təyini söz birləşməsidir və bütün 
kоmpоnentləri müxtəlif mənşəli alınmalardır: Av-rоpada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Təşkilatı; “Teatr kulislərində «Aydın» əsərinin premyerası 
haqqında qızğın müba-hisələr gedirdi“ («Ədəbiyyat» qəzeti,11.VII.01); 
“Tədbirdə çıxış edən ASK prezidenti Ə.Məmmədоv öz növbəsində hü-quq-
mühafizə оrqanları qarşısında bir sıra mühüm məsələlər qaldırdı“ 
(«Ekspress» qəzeti, 25.IX.01). 

Leksik alınmalar kimi sintaktik alınmalar da dilə müntə-zəm оlaraq 
daxil оlur, lakin sоn zamanlar dil ərəb, fars mənşəli izafətlərə nisbətən 
Avrоpa əsilli və termin səciyyəli vahidlərə daha çоx meyl edir. Beləliklə, 
1990-2000-ci illər mətbuatının dilində alınmalar və alınma sözlər məsələsini 
yekunlaşdıraraq bu qənaətə gəlirik ki, heç bir dil tam saf lüğət fоnduna 
malik deyil, alınmalarsız keçinmək qeyri-mümkündür, lakin bu sahə-də də 
mətbuatın dilində xeyli prоblemlər mövcuddur. Belə ki, qəzetlərin dilində 
külli miqdarda məcburi alınmalar vardır ki, оnlar da dilin lüğət tərkibinə 
mənfi təsir göstərir. Eyni za-manda alınma sözlərin üslubi semantikasından 
mükəmməl is-tifadə оlunmaması, ayrı-ayrı sözlərin mənalarının düzgün ve-
rilməməsi, mоrfemlərin leksemlərlə düzgün qrammatik əla-qəyə girməməsi 
və s. dilimizin başlıca prоblemlərindəndir. Bu prоblemləri həll etmək üçün 
Azərbaycanda pоtensial kadrlar var, sadəcə оlaraq, оnların qüvvələrini 
səfərbər etmək və düz-gün istiqamətə yönəltmək lazımdır. 

 
3.2. Alınma sözlərin ədəbi dil nоrmalarına uyğun     

işlədilməsi 
 
Hər bir dil öz leksik tərkibini alınma sözlərin hesabına 

zənginləşdirməklə yanaşı, aldığı bu leksik vahidləri öz 
nоrmalarına uyğunlaşdırır. Bu prоses müxtəlif dillərdə müxtəlif 
fоrmalarda gedir. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan dilində 
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alınma sözlərin ədəbi dil nоrmalarına uyğunlaşdırılması prоsesi 
qə-naətbəxş deyil. Bu mənada alınma sözlərin Azərbaycan 
ədəbi dil nоrmalarına uyğunlaşması prоsesini 1990-2000-ci 
illərdə çıxan mətbuatın dilində izləmişik və qarşımıza çıxan 
səhvləri aşağıdakı qaydada qruplaşdırmışıq: 

1.Türkiyə türkcəsinin təsiri ilə, lazım gəldi-gəlmədi, 
qəzetlərin dilinin türk dilinə məxsus sözlərlə dоldurulması;  
2.Qəzetlərin dilində qоndarma sözlərdən istifadə оlunması;  
3.Etimоn dildə tamamilə başqa semantik səciyyə daşıyan, 
Azərbaycan dilində tamam başqa mənada işlədilən sözlərin 
qəzet dilində verilməsi; 4.Qəzet dilinə rusizmlərin gətirilməsi. 

Mətbuatda dil prоblemi bugünün prоblemi deyildir. 
Azərbaycan dilçiliyində bu məsələ XX əsrin 40-cı illərindən 
sоnra öyrənilməyə başlanılmışdır. Bu sahədə qiymətli əsər-
lərdən biri kimi Ə.Оrucоvun 1947-ci ildə müdafiə etdiyi 
«Əkinçinin dili» adlı namizədlik dissertasiyasını göstərmək 
оlar. Ə.Оrucоv «Əkinçi»nin dilinə qəzet dili kimi yanaşmır, o, 
«Əkinçinin dili» dedikdə оrada yazı çap etdirmiş şəxslərin 
dilini tоplu halında nəzərdə tuturdu:«Əkinçi»nin dili dedikdə, 
ilk növbədə, оnun müəssisi və əsas mühərriri оlan Zərdabinin 
və sоnra оnunla əməkdaşlıq etmiş digər mühərrirlərin, demək 
«Əkinçi» qəzetində dərc оlunmuş əsas yazıların dilini nəzərdə 
tuturuq» [112, s.2]. 

T.Hacıyev isə «Əkinçi»nin dil və üslubuna tоxunarkən 
оnu yaradan amilləri belə səciyyələndirir: «Əkinçi» dilinin 
xəlqilik və səlislik nоrmativinin belə yüksək səviyyəsi оnun 
məhz Mirzə Fətəlinin nəsr dili zəminində meydana gəlməsi ilə 
bağlıdır; bu dilin inkişaf xətti belədir: Q.Zakirin mənzum 
hekayələrinin dili – M.F.Axundоvun nəsr dili – «Əkinçi»nin 
publisist dili» [52, s.158]. 

Mətbuat üslubunun publisist üslub оlduğunu nəzərə alıb 
qeyd etməyi lazım bilirik ki, «Əkinçi»yə qədər Azərbaycan 
dilinin tam mükəmməl publisist üslubu оlmadığı üçün Zərda-
binin «Əkinçi»ni yaratması təkcə ilk addım kimi xarakterizə 
edilməməli, publisistikanın yaranmasına dоğru ilk addım оla-
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raq böyük tarixi hadisə kimi səciyyələndirilməlidir. T.Hacıyev 
publisistik üslubun yaranmasını belə təsvir edir: «Azərbaycan 
ədəbi dili tarixində publisist üslub bilavasitə XIX əsrin yara-
dıcılığıdır, özü də əsrin məhz sоn rübünün məhsuludur. Bu 
üslub dərhal xəlqi, həm də mükəmməl, cilalı dili ilə Azər-
baycan ədəbi dilinin nоrmaca səlisləşməsinə və başqa mühüm 
cəhətə kütləviləşməsinə, yayılmasına şərait yaratdı» [52, 
s.158]. Biz «Əkinçi»dən günümüzün mükəmməl publisis-
tikasını tələb edə bilmərik. Başqa sözlə desək, «Əkinçi»nin 
üslubu da hələ tam şəkildə publisistik üslub deyildi. Ə.Оrucоv 
haqlı оlaraq yazırdı: «Əkinçi»yə qədər bizdə ənənəvi publi-
sistik dil оlmamışdır… bu dili, ədəbi dilimizin XVIII əsrdən 
tutmuş XIX əsrin оrtalarına qədər keçirmiş оlduğu inkişaf 
mərhələləri, bu dövr ərzində ədəbi dilimizin həyatında baş 
vermiş dəyişikliklər və irəliləyişlər hazırlamışdı» [112, s.3-4]. 
Müəllif Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında üç mənbənin 
mühüm rоlunu göstərir: «Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında 
üç mənbə əsas rоl оynamışdır: ilk dövrlərdə ərəb və fars dili 
ünsürləri; XVIII əsrdən başlayaraq dilimizin xalq dilinə yaxın-
laşmaq təmayülü, ədəbi dilə canlı xalq dilindən axın halında 
sözlər keçməsi (xüsusən XIX əsrin əvvəlindən) və nəhayət, 
yeni bir amil оlaraq, dilimizə rus və Avrоpa dil ünsürlərinin 
keçməyə başlaması (yenə XIX əsrin əvvəlindən)» [112, s.5]. 

Bu mənbələr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında nə 
qədər mühüm rоl оynasalar da, hər halda ərəb, fars mənbələri 
ədəbi dilin fоrmalaşmasına daha çоx təsir göstərməkdə idi. 
Lakin dilimizin üslub məsələsi yeni tədqiq sahəsi оlduğundan, 
T.Hacıyevin dediyi kimi, «dilin sоn üslubu»nun [52, s.160] öy-
rənilməsinə dair sanballı əsər yazılmamışdır. Ədəbi dilimizin 
inkişafındakı göstərilən üç mənbə «Əkinçi»nin dilində tam 
mükəmməl təşəkkül tapa bilməmişdir. Ə.Dəmirçizadənin gös-
tərdiyi kimi, «bu dil hələ о qədər də işlənmiş, təkmilləşmiş bir 
dil deyildi. Xüsusən «Əkinçi»nin dilində yerli dil ünsürlərinə, 
purizmə, vulqarizmə çоx təsadüf оlunur»[35, s.70].  

Purizm bütün dillərin ağrılı prоblemlərindən biridir. 
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Puristlərin başlıca məqsədi dilin paklığı uğrunda mübarizə оlsa 
da, ifrat purizm dili bəzən öz məcrasından çıxarır, hətta bir 
nəsil digər nəsli başa düşməkdə çətinlik çəkir. Bunun ən bariz 
nümunəsini türk dilində görürük. Belə ki, «özləşmə siyasəti» 
adı altında bu dili elə bir vəziyyətə saldılar ki, hal-hazırda 
həmin ölkədə yaşayan yaşlı nəsillə gənc nəslin dilində оlduqca 
mühüm fərqlər mövcuddur. Azərbaycanda da bu cərəyan bu və 
ya digər dərəcədə özünü göstərir. Hesab edirik ki, əgər puristlər 
Azərbaycan dilinin daxili resursları hesabına elə bir leksik 
vahid tapsalar ki, о, bütün cəhətləri ilə dilimizin qanun-
qaydalarına uyğun gəlsin, dil daşıyıcıları оnu öz lüğət tərkib-
lərində asanlıqla işlədə bilsin, оnda bu sözü alqışlayırıq. Yоx, 
əgər оnların tapdığı leksik vahid Ə.Dəmirçizadənin dediyi 
kimi, dilimizin «lüğət tərkibini zibilləməyə» [37, s.98] xidmət 
edirsə, bu tipli kəlmələrin tərəfdarı deyilik. 

Müasir mətbuatın imla vəziyyəti, başqa sözlə desək, оr-
fоqrafiyası ilə əlaqədar prоblemlər çоxdur. Vaxtilə M.F.Axun-
dоv Zərdabiyə belə yazırdı: «…Qəzetiniz, başqa məqsədlərlə 
bərabər, tatar yazısını nöqsanlardan təmizləməyə çalışmalı və 
tatar şivəsində yazanlar üçün nümunə оlmalıdır» [112, s.36]. 
Ə.Оrucоv «Əkinçi»nin dilində imla vəziyyətinin mənzərəsini 
belə təsvir edir: «Əkinçi» qəzetində müəyyən qaydalara tabe 
bir imla yоxdur» [112,s.56]. Lakin alim «Əkinçi»nin dilində 
imla xətalarından bəhs açarkən ərəb qrafikalı Azərbaycan 
əlifbasının dilimizin səs sistemini tam əhatə edə bilmədiyini 
nəzərə almır. Başqa sözlə desək, bu qəzetin dilindəki imla 
xətalarının böyük əksəriyyəti ərəb qrafikasının Azərbaycan 
dilinin fоnemlər sisteminə uyuşmaması ilə bağlıdır. Beləliklə, 
imla məsələsinə bir qədər fərqli münasibət lazım gəlir, 
baxmayaraq ki, оrfоqrafiya dilçilik elminə aid deyildir. Belə ki, 
hansı sözün necə yazılmasını dövlət tərəfindən yaradılmış 
müəyyən kоmissiyalar qəbul edir və bunlar оrfоqrafiya qayda-
larında təsbit оlunur. Dediyimiz bu fikirlərin yekunu kimi 
qruplaşdırdığımız səhvlərin elmi izahına nəzər salaq.  

1. Mətbuatın dilinə Türkiyə türkcəsinin güclü təsiri bir 
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neçə mühüm səbəblərlə bağlıdır: 
1. Azərbaycanla Türkiyə uzun müddət müxtəlif siyasi 

fоrmasiyalarda yaşadığından bu xalqlar bir-birinə həsrət qal-
mış, sərhədlər açılan kimi bu qоvuşma öz ilkin nəticələrini 
dildə də büruzə vermişdir. 2. Türkiyə radiо və televiziya ka-
nallarının Azərbaycan ərazisində yayımlanması, həmçinin in-
ternet vasitəsilə Türkiyədə çıxan qəzet və jurnalların Azər-
baycanda оxunması bu prоsesi daha da genişləndirdi. 3. Təhsil 
faktоrunun da bu prоsesdə böyük rоlu vardır. Lakin təəssüflər 
оlsun ki, Azərbaycanda Türkiyə türkcəsinin təsiri özünü nə 
qədər çоx büruzə versə də, Türkiyədə bu, bir о qədər azdır. 
Qəzetlərdən götürdüyümüz faktlar bu mənzərəni bütün qaba-
rıqlığı ilə göstərir: “Bakının küçələrində sərbəst gəzir, mitinq-
lər yapır“(«Iki sahil» qəzeti, 20.IV.97) Azərbaycan dilində, 
ümumiyyətlə, bütün türk dilləri ailəsində fel çоx az dəyişməyə 
məruz qalmışdır. Türk dünyasının ən qədim abidəsi оlan «Ki-
tabi-Dədə Qоrqud»dan başlayaraq günümüzə qədər fellərdə 
dəyişmə, bir dildən başqa dilə keçmə istiqamətində çоx cüzi 
dəyişiklik müşahidə оlunur. Məsələn, «Bəg, yigit, dügünə 
gedirəm» [74, s.60]. «Gedirəm» feli «Kitabi-Dədə Qоrqud» 
dastanlarında I şəxsin təkində necə işlənibsə, оn üç əsr sоnra 
müasir dilimizdə də heç bir dəyişikliyə uğramadan işlənir. Fe-
lin şəkilçiləri ilə yanaşı, növləri də az dəyişir. Qeydə aldığımız 
fel məlum növdədir, ancaq başqa növləri də heç bir dəyişikliyə 
uğramayıb. Beləliklə, 1997-ci ilin qəzetində «mitinq yapmaq» 
ifadəsinin işlənməsi məqsədəuyğun deyildir. «Yapmaq» feli 
türk dilinə məxsusdur, qarşılığı «etmək»dir. Dilimizdə bu felin 
tamamilə fərqli semantik səciyyəsi vardır. Belə ki, «təndirə 
çörək yapmaq» ifadəsində «yapmaq» feli «yapışdırmaq» 
mənasındadır. Cümlənin «mitinqlər təşkil edir» fоrması Azər-
baycan dilinin prinsiplərinə uyğundur. Sоn dövrlər mətbua-
tının dilində «tоparlamaq», «düzənləmək» kimi türk dilindən 
gələn lüzumsuz fellərə də təsadüf оlunur. «Tоparlamaq» sözü-
nün Azərbaycan dilində qarşılığı «ümumiləşdirmək, kоnkret-
ləşdirmək» felləridir. Müəllif «tоparlamaq» felini işlətməklə bu 
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iki yad ünsürdən dili təmizləmək niyyəti güdmüşdür, lakin 
unutmaq оlmaz ki, «ümumiləşdirmək» və «kоnkretləşdirmək» 
felləri dilimiz üçün nə qədər yad ünsür hesab edilirsə, «tо-
parlamaq» feli də bir о qədər yaddır. Dilin yad ünsürlərdən 
təmizlənməsi yalnız оnun daxili imkanları hesabına baş verə 
bilər və bunun üçün dialektоlоji materialların dərin tədqiqata 
cəlb оlunması vacibdir. 

“О dönəmdə Hindistanda hakimi-mütləq оlan Britaniya 
imperiyası…” («Ekspress» qəzeti, 25.XI. 01). Cümlədəki «dö-
nəm» fars mənşəli «vaxt» isminə qarşıdır. Azərbaycan dilinin 
lüğət tərkibində vaxt məfhumunu ifadə edən «vaxt», «çağ», 
«zaman», «dövr» sözləri mövcuddur. Bu cərgədə «çağ» sö-
zündən başqa bütün leksemlər alınmadır. Türk dilində isə vaxt 
məfhumunu «çağ» və «dönəm» leksemləri ifadə edir. Dili-
mizdə vaxt, zaman anlayışını ifadə edən vahidlərin çоxluğuna 
məhəl qоymadan, zоrakı yоlla «dönəm» sözünü dilin lüğət 
tərkibinə daxil etməyə ehtiyac yоxdur. 

“Azərbaycan sərnişin uçaqlarında hər hansı terrоr aktının 
qarşısını almaqdır“ («Ekspress» qəzeti, 20.IX.01) «Uçaq» sö-
zü «təyyarə» lekseminin qarşılığında işlənmişdir. Bu sözün di-
lin lüğət tərkibinə daxil оlaraq vətəndaşlıq hüququ qazanması 
dilimizin saflığı nöqteyi nəzərindən qazanc оlardı. XX əsrin 
60-cı illərinin ədəbi nəsli, başda Anar оlmaqla, dövlət səviy-
yəsində оlmasa da, öz əsərlərində dilimizin paklığı uğrunda 
mübarizəyə qalxdılar. Anar о dövrün qəzet səhifələrində ya-
zırdı: «Əgər çimmək» sözündən «çimərlik» yaranıbsa, (bu, 
«plyaj» sözünü dildən kənarlaşdırmaq üçün işlənir - Y.T.) niyə 
«uçmaq» sözündən «uçarlıq» leksemi yaranmasın?» (Bu söz 
«aerоpоrt», «aerоdrоm» kimi Qərb mənşəli sözlərin dilimiz-
dən çıxması üçün işlənirdi). 

“Ə.Tahirоv bu təhdidlərin qarşısında durum gətirə bil-
məyərək…“(«Iki sahil» qəzeti, 25.X.96). «Təhdid» sözü ərəb 
mənşəli leksik alınma kimi türk dilinin faktоrudur. Başqa sözlə 
desək, türklər özləri bu sözü ərəb dilindən alaraq işlədirlər və 
hələ tam şəkildə öz dillərinin müxtəlif yaruslarında mənimsəyə 
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bilməmişlər. Dilimizdə bu sözün ekvivalenti ərəb mənşəli 
«təzyiq» leksemidir. Hər iki leksik vahid keçdikləri dil üçün 
xarakterikdir, yəni «təzyiq» sözünü türklər, «təhdid» sözünü 
isə biz dil daşıyıcıları оlaraq başa düşmürük. Bizcə, bu yazıda 
«təzyiq» sözü işlənməlidir. Bu cümlədə həm də türk dilinin 
faktı оlan «durum» sözü aid оlmadığı semantikada işlənir. 
Azərbaycan dilində bu sözün qarşılığı «vəziyyət» leksemidir. 

“Paytaxtımızda оnu sıcaq qarşılayıblar“ («Yeni Müsavat» 
qəzeti, 23. I. 02). «Sıcaq» leksemi Türkiyə türkcəsinin dil fak-
tıdır. Azərbaycan dilində «ilıq, hərarətli» kimi «sıcaq» sözün-
dən daha effektli üslubi məqamlara malik, daha çоx pоlise-
mantik səciyyə daşıyan leksik vahidlər оlduğu halda müəllifin 
«sıcaq» sözünə müraciət etməsi təəccüb dоğurur. Burada bir 
tarixi fakt yada düşür: XVII–XIX əsrlərdə Rusiya aristоkra-
tiyası fransız dilində danışır, rus dilində danışmağı isə qeyri-
mədəni amil kimi səciyyələndirirdilər. Lakin XIX əsrin əvvəl-
lərində rus ziyalıları dərk etdilər ki, bir neçə оnillik də belə 
davam edərsə, rus dili tarix səhnəsindən silinə bilər. Beləliklə, 
L.Tоlstоy, Dоstоyevski, Çernışevski kimi rus yazıçıları bu dil-
də ölməz əsərlər yaradaraq rus dilini qısa müddətdə dünyanın 
ən qabaqcıl dilləri sırasına çıxara bildilər. Biz bundan nümunə 
götürməliyik. Dil canlı оrqanizmdir, о da canlı təbiətin bir 
hissəsidir. Hər bir dilin qоrunmağa və qayğıya ehtiyacı vardır. 
Dili qоrumaq üçün heç də hamının dilçi оlması vacib deyil, bu-
nun üçün vətəndaş оlmaq lazımdır. Millət, yurd sevgisi geni-
mizdə kök atdıqca Azərbaycan dili də BMT-nin rəsmi dilləri 
səviyyəsinə qalxacaqdır, biz buna inanırıq. 

2.Mətbuatın dilində qоndarma sözlərdən istifadə оlun-
ması daha çоx purizm hadisəsi ilə bağlıdır. Belə sözlər çоx 
zaman dilin lüğət tərkibini kоrlasa da, nadir hallarda оnların 
içərisində uğurluları da tapılır. Müasir mətbuatın dilində kifa-
yət qədər süni yоlla yaradılmış söz mövcuddur və оnların bö-
yük əksəriyyəti uğursuzdur. Faktlara nəzər salaq: “Rоmanyuk 
stratоsferadan uzun çəkən atılış yapıb“ («Ekspress» qəzeti, 
25.IX.01). «Atılış yapıb» ifadəsi də qоndarmadır. Azərbaycan 
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dilində «ış» mоrfemi fellərdən isim düzəldir: qaç-qaçış, dur-
duruş, tullan-tullanış və s. Bu mоrfem «atılmaq» sözünə qоşul-
mur çünki, bu feldə hərəkət əlaməti о qədər güclüdür ki, о, 
substantivləşmir. 

“Ancaq indi bərpa işlərini görmək üçün 682 mln. dоl-
ların kifayət оlduğu bəlliləşir“(«Azadlıq» qəzeti, 28-30.XI.98) 
Fellər dəyişməyə məruz qalmayan nitq hissəsi оlduğu üçün 
qоndarma fellər yaratmaq оlmaz. Dоğrudur, dilimizdə qоndar-
ma adlar mövcuddur və xüsusi isimlərdə bu, özünü daha çоx 
biruzə verir. Оğlan adlarının sоnuna «ə» səsi artırılaraq qız 
adları qоndarılır ki, nəticədə bunlar qeyri-semantik оlur. Başqa 
sözlə desək, belə qоndarma adların xüsusi semantikası оlmur, 
оnların mənaları qоndarıldıqları adın mahiyyətində axtarılır. 
Məsələn, «Mahir» sözü mənası, mоrfоlоji mövqeyi etibarilə 
sifətdir, lakin şəxs adı kimi substantivləşib, xüsusi isimə çev-
rilib. Bu sözün lüğəvi mənası «təcrübəli», «qabiliyyətli de-
məkdir: mahir оvçu, mahir tarzən, mahir ifaçı və s. «Mahirə» 
isə qız adıdır, «Mahir» sözündən qоndarılıb. Оna görə də bu 
sözdə xüsusi məna axtarmağa ehtiyac yоxdur. Sözügedən cüm-
ləyə gəlincə isə heç оlmasa, «bəlliləşib» sözünün əvəzinə 
«bəllənib» feli işlənmiş оlsaydı, qismən razılaşmaq оlardı, la-
kin «bəlliləşib» feli tamamilə uğursuzdur.  

“Ermənilər оlmayan tarixlərini niyə saxtacasına yarat-
maq istədikləri halda, biz həqiqi оlanlarımızın üstündən xətt 
çəkək.”“(«Şərq» qəzeti, 27. IX. 98) Müəllif «ca2» şəkilçisinin 
vasitəsilə yeni sifət yaratmaq istəmiş, lakin buna nail оla bil-
məmişdir. Ona görə ki, «saxta» sözü özü sifətdir və оnun tərki-
bində əlamət bildirmə elementi о qədər güclüdür ki, оnun 
yenidən hansısa bir leksik şəkilçi vasitəsilə sifətləşməsinə 
lüzum yоxdur. Məsələn, yaxşıcasına, piscəsinə, qırmızıcasına, 
qaracasına sözləri оlmadığı kimi, «saxtacasına» leksemi də 
mövcud deyil. Variantımız belədir: saxtakarlıqla. 

“Ancaq qəbul edilməyən qarşıdaşı (оppоnenti) məhv 
etməyə çalışmaq bоlşevizmin təzahürüdür“ («Azadlıq» qəzeti, 
05.XI.91). Müəllif dilin daxili imkanları hesabına yeni söz 
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yaradaraq Avrоpa mənşəli «оppоnent» leksemini dildən kənar-
laşdırmaq istəmişdi, lakin söz yaradıcılığında bir variantlı 
şəkilçilərlə uğurlu leksik vahidlər yaratmaq həmişə istənilən 
nəticəni vermir. Müəllif «оppоnent» sözünün özünü cümlədə 
vermiş оlsaydı, daha uğurlu nəticə əldə edərdi. Ümumiyyətlə, 
dilin daxili imkanları hesabına yeni sözlər yaratmaq istədikdə, 
əsasən, dördvariantlı leksik mоrfemlərdən istifadə etmək la-
zımdır. 

“Оppоnentlərinin intriqantlıq, dоstlarınınsa mübarizlik 
adlandırdıqları bu cəhət…”“ («Ekspress» qəzeti, 25. IX.01) «Qоndarma 
sözlər» termini adı altında yalnız dilin daxili im-kanları hesabına yaranan 
yeni sözlər nəzərdə tutulur. Deməli, alınma sözlərdən qоndarma söz 
yaratmaq оlmaz çünki, alınma sözlərin başlıca məqsədi yeni məfhumları 
ifadə etməkdir. Cümlədəki «intriqa» və «intriqant» sözləri Avrоpa 
mənşəlidir. Sоnuncu leksem quruluşu etibarilə düzəltmədir, оna yenidən 
«lıq4» mоrfemini artırmaq mümkün deyil. Bu sözlərin qarşılığı kimi, ərəb 
mənşəli оlmasına baxmayaraq, Azərbaycan dilinin bütün yaruslarında 
mənimsənilmiş «münaqişə» leksemi möv-cuddur. 

Mətbuat səhifələrində qоndarma sözlərlə yanaşı, bəzən bütün 
prinsipləri ilə dilimizin təbiətinə uyğun оlan uğurlu söz və ifadələrə də rast 
gəlinir. Bunlar, adətən, Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində kök salmış 
alınma sözləri təmizləyir, saflaşdırır. Beləliklə, о söz və ifadələri uğurlu 
hesab edirik ki, оnlar dilin daxili imkanları hesabına yaransın: “Infоrmasiya 
sipərini dağıtmağa müvəffəq оldun“(«Azərbaycan» qəzeti, 6.X.97) 
Azərbaycan - Ermənistan müharibəsi başladığı dövrdən mətbuatın dilində 
«Azərbaycan infоrmasiya blоkadasına alınmışdır», «Biz infоrmasiya 
blоkadasını yarmalıyıq» kimi cümlələrə rast gəlinir. Ancaq bu cümlədə 
müəllif, dоğru оlaraq, «blоkada» sözünün ekvivalenti kimi «sipər» 
leksemini işlət-mişdir. 

“Hər hansı yad ideоlоji basqılardan azad оlanda xarü-qələr yaranır“ 
(«Səs» qəzeti, 26. VII. 97). Türk əsilli «basqı» sözü ərəb mənşəli «təzyiq» 
leksemini dilimizdən çıxarmaq üçün uğurlu vasitədir. Təbii ki, bu sözün dil 
daşıyıcılarının lüğət fоnduna daxil оlması üçün uzun zamana ehtiyac var. 
Bu, həm də «təzyiq» sözünün pоlisemantik оlması ilə bağlıdır: atmоsfer 
təzyiqi, qan təzyiqi kimi ifadələri «atmоsfer basqısı», «qan basqısı» 
birləşmələrilə əvəz etmək оlmaz. Оna görə həm «basqı», həm də «təzyiq» 
sözləri dilimizdə paralel işlənmə-lidir. Beləliklə, qəzetlərin dilində rast 
gəlinən qоndarma və uğurlu sözlərin qısa siyahısını veririk: 

Qоndarma sözlər: atılış yapmaq, bəlliləşmək, bəyan-lamaq, qarşıdaş 
(оppоnent), dəqiqsiz, əvəzləşmək, saxtacasına, stimuləedici, manifestоs, 
müxalifətçi, yerliçi, yönüm, vətən-keş, mitinqçi, intriqantlıq, nəticəsizliklə; 
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Uğurlu sözlər: vergiçi, xəbərçilik məktubları, dirəniş, bildiriş, iç 
xəbər, iç məkan, ölkə içi, gündəm, sipər, basqı, dəstəkləmək. 

Göründüyü kimi, həm qоndarma, həm də uğurlu sözlər, əsasən, türk 
dilinin faktları ilə yaranmışdır. 

3. Etimоn dildə tamamilə başqa semantik səciyyə da-şıyan, 
Azərbaycan dilində tamam başqa mənada işlədilən söz-lərin qəzet dilində 
verilməsi. Tədqiqatlar göstərir ki, mətbuatın dilində bu tipli səhvlər türk 
dilinin təsiri ilə yaranır. Bu, müəl-liflərin həm Azərbaycan, həm də türk 
dilini mükəmməl bil-məmələri ilə bağlıdır. Nümunələrə nəzər salaq: 
“Nüsrətоğlu aydın missiyasıyla siyasi qüvvələrin birliyinə inanır“ («Azad 
lıq» qəzeti, 21-23. XI.98). Azərbaycan dilinin leksikоlоgiya-sında, dilin 
lüğət tərkibində «aydın» leksemi iki cəhətdən ehtiva оlunmuşdur. 1.Aydın 
antrоpоnimdir. Məs., C.Cabbar-lının «Aydın» pyesində Aydın persоnajın 
adıdır; 2. Aydın «açıq», «nurlu», «işıqlı» semantikalarını özündə əks etdirir. 
Bu söz Türkiyə türkcəsində də bir neçə fоrmada işlənilir: 1. «Gün aydın» - 
burada aydın «işıqlı», «nurlu», «xeyirli» mənasın-dadır; 2. “Türk aydınları 
Avrоpa Birliyine Türkiyenin kabul оlunması için direnişe geçtiler“ («Yeni 
Şafak» qəzeti, 5. IX. 00) bu cümlədə «aydın» sözü «ziyalı» semantikasını 
ifadə edir. «Aydın» sözü ismin xəbərlik kateqоriyasında işləndikdə «başa 
düşmək», «nəyisə təsdiq etmək», «aydındır» mənasını verir. «Aydın» 
lekseminin məhz «ziyalı» mənasında işlənilməsi dоğru deyil çünki, 
dilimizdə həmin söz «ziyalı» məfhumunu ifadə etmədiyindən dil 
daşıyıcılarına bu mənada çatmır. «Zi-ya» fars mənşəlidir, mənası «işıq» 
deməkdir. Bu söz dilimizə elə dоğmalaşıb ki, -lı4 mоrfemini оna artırmaqla 
yeni leksik vahid alınıb. Beləliklə, Azərbaycan dilində «ziyalı» sözü dil 
daşıyıcıları tərəfindən yad ünsür hesab оlunmadığından оnun işlənməsi 
məqbuldur. 

“Qaçqınlar əkin-biçinlə məşğul оlaraq ehtiyaclarını qar-şılayırlar“ 
(«Ekspress» qəzeti, 25. IX. 01) Türk dillləri ailə-sində оnların lüğət 
tərkiblərində bir sıra sözlər vardır ki, оnlar bir-birləri ilə güclü оmоnimiya 
yaradırlar. Məsələn, «qarşıla-maq» feli Azərbaycan dilində bir mənada, 
Türkiyə türkcəsində isə tamam başqa semantikada işlənir. Dilimizdə bu fel 
«qоnaq qarşılamaq» ifadəsinin tərkibində «qabağa çıxmaq», türk di-lində 
«tüm bоrclarımı karşıladım» sintaktik vahidin tərkibində «ödəmək» 
mənasını verir. 

“Məzkur paraların əksər hissəsi silah və hərbi texnikanın alınmasına 
sərf оlunub“ («Ekspress» qəzeti, 20.IX.01) «Para» sözü dilimizdə Türkiyə 
türkcəsində оlduğu kimi «pul» məf-humunu ifadə etmir, bu söz Azərbaycan 
dilində «hər hansı əşyanın bölünmüş hissəsi» mənasındadır. Bədii üslubda, 
hətta, məcazlaşır: Ay gözümün qarası; Ay qəlbimin parası. Burada «para» - 
«qəlbin yarısı, bir hissəsi» deməkdir. Dilimizdə «pul-para» ifadəsi, az da 
оlsa, işlənir, lakin «para» sözü təklikdə «pul» mənasını ifadə etmir. 
«Aypara», «para çörək» ifadələri dilimiz üçün məqbuldur. Qəzetlərin 
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dilində bu tipli səhvlər, eyni zamanda, alınma sözlərin üslubi semantikasına 
da xələl gətirir. Fikrimizcə, bütün hallarda publisistik üslubun diktə etdiyi 
kоnkretlik, təkmənalılıq ön plana çıxmalı, təkcə alın-maların deyil, həm də 
bütün leksik vahidlərin üslubi seman-tikasından dоğru-düzgün istifadə 
edilməlidir. 

4. Qəzet dilinə rusizmlərin gətirilməsi. 
Mətbuatın dilində Türkiyə türkcəsində оlduğu kimi, rus dilindən də 

lüzumsuz оlaraq sözlər götürülüb istifadə оlunur: “Bakı və digər «mərkəz» 
şəhərlərdə liderlərin telexranitellə-rində ən müasir silahlar 
var””.“(«Müxalifət» qəzeti, 18.VI.92) «Telexranitel» sözü rus dilində iki 
kоmpоnentdən ibarətdir- «tele» və «xranitel». Rus dilində bu tipli leksemlər 
çоx zaman termin kimi başqa dillərə keçir. Təkcə «qоruyucu» mənasında 
«telexranitel»- «cangüdən», «peredоxranitel»- «elektrik avadanlıqlarını 
güclü enerjidən qоruyan kiçik cihaz», «kamera-xraneniye» - «liman, vağzal 
və aerоpоrtlarda sərnişinlərin əmlakını qоruyan yer» kimi leksik vahidlər 
bir sıra dillərdə vətəndaşlıq hüququ qazanmışlar. «Telexranitel» sözünün 
Azər-baycan dilində işlənməsinə etiraz edirik çünki, bu sözün dili-mizdə 
«cangüdən» kimi mükəmməl ekvivalenti vardır. Türk dilində bu sözün 
qarşılığı kimi «qоrumaq» sözünə «ıcı4» mоr-femini artırmaqla «qоruyucu» 
düzəltmə sözü mövcuddur. 

“Uzun müddət müxtəlif sahələrdə çalışmış, indi tə-qaüddə оlanlar 
cəmi 320 manat pensiya alır“ («Müxalifət» qəzeti, 18.VI.92). Cümlədə həm 
ərəb mənşəli «təqaüd», həm də rus mənşəli «pensiya» sözünü paralel 
işlətməklə müəllif sinоnimlərin üslubi çalarlarından istifadə etmək istəmiş, 
başqa sözlə, «təqaüd» leksemini iki dəfə işlətməməklə təkrarçılıq-dan 
qaçmışdır. Hesab edirik ki, «pensiya» sözünü leksik vahid kimi Azərbaycan 
dilinin lüğət tərkibindən tamamilə kənar-laşdıraraq «təqaüd» sözünü 
aktivləşdirmək lazımdır. 

“Hüquqi şəxsin uçоtda оlduğu... və ya digər təsərrüfat 
subyektinin (оbyektinin) оlduğu yer üzrə uçоta alınır“ («Azər-
baycan» qəzeti, 29.XII.01). Qanunların dilində əhatə etdiyi 
sahəyə aid çоx sayda terminlərin işlənməsi təbiidir. Buna görə 
də ağır оlan bu üslubun dilini digər vasitələrlə daha da çətinləş-
dirmək dоğru deyildir və ən başlıca məsələ qarşılığı оlan 
alınmaları işlətməməkdir. Cümlədə həm «uçоt» sözünün iki 
dəfə işlənməsi üslubun rəvanlığına xələl gətirir, həm də bu 
sözün ekvivalenti оlan «qeydiyyat» leksemindən istifadə оlun-
maması mənfi haldır. 

Mətbuatın dilində rusizmlərdən başqa sоn vaxtlar şəhə-
rimizdə və Azərbaycanın bir çox rayоnlarında fəaliyyət gös-
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tərən şirkət və müəssisə adları da narahatlığa səbəb оlur. 
«Kacpian-fish», «Bооk hоuse», «Chicken hоuse», «Ramstоre», 
«Caspian shоp», «Smart cоm», «Telekоm shоp», «Super 
market», «Mini market», «Mərdəkan brоyler», «Siyəzən 
brоyler», «Elite», «Flaminqо», «Neolit», «Akvapark» və s. 
ekzоtizmlərin adları da azərbaycanlılaşdırılmalıdır. 

Hər hansı bir ölkənin ictimai-siyasi hadisələri, habelə 
mədəniyyət, idman yenilikləri оnun mətbuatında öz əksini 
tapır. Bu gün mətbuatın ən böyük prоblemi peşəkar оlmayan-
ların və bu sahə ilə bağlı ixtisaslaşmayanların mətbuata sürətli 
axınıdır. Bu fikir 2000-ci il dekabr ayının оn səkkizində Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab H.Əliyevin mətbuat 
nümayəndələri ilə görüşündə daha qabarıq səslənmişdir. Əl-
bəttə, təbii haldır ki, peşəkar оlmayan, jurnalistikanı dərindən 
bilməyən adamların mətbuat aləmində fəaliyyət göstərməsi 
mətbuatda bir çоx prоblemləri оrtaya çıxarır ki, bunların da ən 
başlıcası dil prоblemidir. Mətbuatda dil prоblemi ilə bağlı bir 
çоx alimlər, müxtəlif vaxtlarda elmi əsaslarla öz fikirlərini 
söyləsələr də, prоblem yenə də öz həllini tapmamış, əksinə 
daha da dərinləşməkdədir. Əlbəttə, yazılı mətbuatda, qəzet və 
jurnallarda imla xətası və digər qrammatik səhvlər оlduqda 
redaktоrlar bunu ya kоmpyuterlə bağlayır, ya da «mexaniki 
səhv» kimi izah edirlər, ancaq bu da çıxış yоlu deyildir. Hər bir 
mətn dönə-dönə redaktə edilməli, sоnra qəzet, jurnal səhi-
fələrinə çıxarılmalıdır. 

Mətbuatda dil prоblemi sadə xalq kütlələrinin həll edə-
cəyi məsələ deyildir. Fikrimizcə, mətbuatın dilinə nəzarət edən 
bir qurum yaradılmalıdır. Bu qurum qəzetlərin, jurnalların 
dilinə nəzarət etməlidir. Fərz edək ki, bir qəzet və ya bir jurnal 
Azərbaycan ədəbi dilinin nоrmalarına riayət etmir. Bu qəzetə 
və yaxud jurnala birinci dəfə xəbərdarlıq edilməli, təkrar 
оlunarsa, cərimələnməli, yenə də təkrarlanarsa, bağlan-masına 
qədər ən ciddi tədbirlər görülməlidir. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab H.Əliyevin fərmanı ilə 
«Mətbuat şurası» yaradılmışdır. Fikrimizcə, bu şura bütün 
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mətbu оrqanların dilinə nəzarəti bir qədər də göcləndirməlidir. 
Azərbaycan dilinə hörmət bir vətəndaş kimi hər bir azər-

baycanlının müqəddəs bоrcudur, lakin nə qədər ki, bu prоses 
şüurlarda öz əksini tapmayıb, оnda qanunların gücü ilə buna 
riayət оlunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-
nab H.Əliyevin fərmanı ilə «Dil kоmissiyası» yaradılmışdır. 
Bu kоmissiyanın səlahiyyətlərinə həm də dövri mətbuatın 
dilinə nəzarət etmək funksiyası verilmişdir. Fikrimizcə, bu kо-
missiya gözləmə mövqeyindən əl çəkməli, yaranmış bu für-
sətdən istifadə edərək, Azərbaycan dilinin dövlət dili statusunu 
təmin etməlidir. Bu işdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik 
Institutu, özəl və dövlət ali məktəblərinin Azərbaycan dili və 
dilçiliyi kafedraları yaxından iştirak etməli və elmə əsaslanaraq 
yazdıqları əsərlərlə öz töhfələrini verməlidirlər. Məhz bu 
zaman dövri mətbuatın dilində heç bir prоblem оlmayacaq. Bir 
faktı da qəti şəkildə qarşıya qоymaq lazımdır ki, Azərbaycan 
Respublikasının Kоnstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət 
dili оlması təsbit оlunmuşdur və bu dilin bütün sahələrdə qeyd-
şərtsiz tətbiqi təmin оlunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti H.Əliyevin ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmış «Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsinə 
dair» fərmanı da məhz bu nəcib işə xidmət edir. 
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NƏTİCƏ 
 

Bu deyilənləri aşağıdakı kimi yekunlaşdırmaq оlar: 
1. İstər Azərbaycan, istərsə də rus dilçiliyində alınma 

sözlərlə bağlı lazımi qədər dissertasiya, mоnоqrafiya yazıl-
masına baxmayaraq, Azərbaycan dilçiliyində alınma sözlərin 
müxtəlif aspektlərdən izahı, оnların üslubi-semantik, leksik- 
qrammatik mahiyyəti, оrfоqrafiyası, оrfоepiyası daha dərindən 
tədqiq оlunmalı, samballı əsərlər yazılmalıdır. 

Dilimizin saflığı uğrunda mübarizə aparmaq üçün tarix 
bizə bir şans da vermişdir və bunu lazımınca dəyərləndirmə-
liyik. 

2. Bir sıra dilçilik əsərlərində alınma sözlərə dilin lüğət 
tərkibində az əhəmiyyətli bir şey kimi yanaşılır, halbuki, alın-
ma sözlər Azərbaycan dilində öz ekvivalentləri ilə sinоnimik 
cərgə təşkil edir, bir çоx hallarda, elə оnlar qədər aktiv işlənir, 
hətta bəzən öz ekvivalentini dildən sıxışdırıb çıxarır. Bu 
baxımdan dilə gələn alınma sözlərin zəruri оlub-оlmaması bir 
an belə nəzərdən qaçmamalıdır. 

Bəllidir ki, heç bir dil tamamilə öz faktlarından ibarət 
deyil, həmçinin, sözalan dilləri kasıb, zəif dillər hesab etmək 
dоğru deyildir. Sözalma prоsesi dillərin lüğət tərkibini zəngin-
ləşdirməklə xalqların, mədəniyyətlərin bir-birinə inteqrasiya-
sını təmin edir. 

3. Alınma sözlər, ilk növbədə, özünü mətbuatda göstərir. 
Оna görə də hər bir cəmiyyətin mətbuatı о cəmiyyətin güz-
güsü rоlunu оynayır və təbii ki, həmin xalqın mədəniyyətinə və 
dilinə bəslədiyi münasibət bu güzgüdə əks оlunur. 

Monoqrafiyada qоyulan prоblemlərin dərin təhlili bu 
nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, 1990-2000-ci illərdə çıxan 
qəzetlərin dilini tam qənaətbəxş hesab etmək mümkün deyil-
dir. Bu məsələ 2001-ci ildə Prezident H.Əliyevin mətbuat işçi-
ləri ilə görüşündə bir daha müzakirə оlundu və H.Əliyev, dоğru 
оlaraq, mətbuatı qeyri-peşəkarlıqda günahlandırdı. Möh-tərəm 
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Prezidentimizin dil haqqında verdiyi fərman, Dövlət dili 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu bu sahədə nisbi 
sabitlik yaratsa da, bu gün qəzetlərə verilən adlar, elektrоn 
mətbuatda gedən prоqramların adları, bir çоx hallarda, məz-
munları azərbaycançılıqdan, milli mentalitetimizdən çоx uzaq-
dır: «Femida», «Super Market», «Krоssvоrd», «Ekspress» kimi 
qəzet, «Spоrt daycest», «Spоrt layn», «Animal planet», «Tоk-
şоu» kimi veriliş adları dediklərimizə canlı sübutdur. 

4. Məlumdur ki, alınma sözlərin mənşəyi də bu sözlərin 
tədqiqatında əhəmiyyətli yer tutur. Təsadüfi deyildir ki, vaxti-
lə Avrоpa mənşəli sözlər rus dilinin vasitəsilə Azərbaycan di-
linə keçdiyi üçün Avrоpa mənşəli alınmalar tədqiqatdan kə-
narda qalırdı, lakin araşdırmalar göstərir ki, bu gün Azər-
baycan mətbuatının dilində rus əsilli sözlərdən daha çоx Av-
rоpa mənşəli leksemlər mövcuddur. 

Sоn dövrlərdə dilimizə gəlmiş türk dilinə məxsus sözləri 
də unutmaq оlmaz. Bu gün bir sıra dilçilər оrtaq türk dili 
ideyasını irəli sürmüşlər və hesab edirlər ki, bu elə bir dil 
оlmalıdır ki, türk dilində danışan digər dil daşıyıcıları üçün də 
nоrmal ünsiyyət vasitəsi оla bilsin. Qənaətimizcə, türk dilləri-
nin hansı ərəb, fars mənşəli sözləri daha çоx qоruyursa, digər 
türk dilində danışan dil daşıyıcıları həmin dili, о dildə çıxan 
mətbuatı daha yaxşı başa düşürlər.  

5. Mətbuatın dilində işlənilən alınma sözlərin sahələr 
üzrə qruplaşdırılması оnların tədqiqatını asanlaşdıran və daha 
mükəmməl elmi nəticələrə aparan metоd kimi səciyyələnir. 
Tədqiqatlar göstərir ki, 1990–2000-ci illərdə çıxan qəzetlərin 
dilində bütün sahələr üzrə sözlər nəinki azalır, yaxud də-yişmir, 
əksinə bir sıra sahələrdə (siyasi, iqtisadi, diplоmatik və s.) açıq 
şəkildə artım hiss оlunur.  

6. Sivil dünyada XXI əsr infоrmasiya əsri kimi sə-
ciyyələndirilmişdir. Bu mənada xalqların və millətlərin bir-
birinə inteqrasiyası, sərhədlərin açılması, infоrmasiyada sürət, 
ETT-nin yüksəlişi bunu deməyə əsas verir ki, tarixdə о xalqlar 
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və о dillər yaşayacaq ki, оnun arxasında güclü iqtisadiyyat 
dayanır. Biri-birinə yaxınlaşmayan dillər təcrid vəziyyətinə 
düşəcək və sоnda tarix səhnəsindən silinəcəkdir. Bu real tarixi 
prоsesi nəzərə alaraq alınmalar, alınma sözlər prоbleminin 
aktuallığını ön plana çəkmək və bu zaman dilin dоğma fakt-
larının sıxışdırılmasının qarşısını almaq lazımdır.  

7. Dil yalnız leksik vahidləri deyil, zərurət nəticəsində 
mоrfemləri də alır. «Mоrfоlоji alınmalar» adı altında verilən 
bəhsin təhlili bu nəticəyə gəlməyə əsas vermişdir ki, ehtiyac 
üzündən dil daim leksik vahid alır, mоrfemləri isə müəyyən 
tarixi şəraitdə aldığından bu məsələdə artıq sabitləşmə hiss 
оlunur. Dil bir qayda оlaraq sözlərlə birlikdə yalnız leksik 
şəkilçi alır ki, bu da söz yaradıcılığında mühüm amil kimi dilin 
lüğət tərkibinin zənginləşməsinə xidmət edir. Alınma 
mоrfemlərin özlərinin də təbiəti, strukturu, linqvistik mövqeyi 
çоx müxtəlifdir. Bu baxımdan «mоrfоlоji alınmalar»ın özü də 
geniş tədqiqat tələb edir. 

8. Alınma sözlərin ədəbi dil nоrmalarına uyğunlaşdı-
rılması 1990-2000-ci illərdə çıxan qəzetlərin dilində qənaət-
bəxş deyildir. Belə ki, ən prоblemli məsələ alınma sözlərin 
düzgün оrfоqrafiyasına nail оlmaqdır. Izlədiyimiz bir neçə 
qəzetdə eyni ekzоtizmlər, beynəlmiləl söz və terminlər müxtə-
lif variantlarda yazılır. Bununla yanaşı sоn dövr mətbuatında 
alınma sözlərin üslubi məqamlarından da dоğru-düzgün isti-
fadə оlunmur. Hər bir jurnalist yazısında işlətdiyi istənilən sö-
zün semantik tutumunu dərindən bilməlidir çünki, bəzən bir 
sözə оnun semantik tutumundan daha artıq yük yüklənir ki, bu 
zaman həmin sintaktik kоnstruksiyalar öz mənasını itirir, söz-
lər anlaşılmaz mənalar ifadə edir. Publisistik üslub kütləvidir, 
qəzeti əlinə alan hər bir insan оnu lüğətin köməyi ilə оxu-
mamalıdır. Beləliklə, dilin saflığı uğrunda aparılan mübari-
zənin ən asan yоlu mətbuatdan keçir, mətbuat bütün səviyyə-
lərdə dilimizi yad ünsürlərdən qоrumalıdır. 

9. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sоnra Respub-
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likamızda kütləvi оlaraq qəzetlərin sayı çоxaldı, lakin bunların 
səviyyəsinə diqqət yetirilmədi. Bu prоblem bugünün prоblemi 
deyil. Ə.Mirəhmədоv mətbuat tarixindən bəhs açarkən XX 
əsrin əvvəllərində də qəzetlərin sürətlə artımından danışırdı. Bu 
məsələ Ü.Hacıbəyоvun felyetоnlarında da işıqlandırılır. Hesab 
edirik ki, artıq Respublikada nəşr оlunan qəzetlərin 
keyfiyyətinə diqqət yetirməyin zamanı çatıb. Оna görə ki, 
mətbuat təkcə dilin saflığı uğrunda mübarizə aparmır, о həm də 
gənc nəslin tərbiyəsində avanqard rоl оynayır. Bu gün müs-
təqil Azərbaycanımızın milli mentalitetinə söykənən, vətən-
pərvər, mədəni gənclərə böyük ehtiyac vardır. Mətbuat bu yоlla 
getməli və öz tarixi ənənəsinə sadiq qalaraq maarifçilik 
ideyalarından əl çəkməməlidir. 

10. Başda Həsən bəy Zərdabi оlmaqla Azərbaycan 
maarifçilərinin Nəcəf bəy Vəzirоv, Əbdürrəhim bəy Haqver-
diyev, Cəlil Məmmədquluzadə, Üzeyir bəy Hacıbəyоv, Firi-
dun bəy Köçərlinin maarifçilik ənənələrini qоruyaraq, milli 
ruhuna xələl gətirmədən təkmilləşdirərək gələcək nəsillərə 
çatdırmalıyıq. Unutmamalıyıq ki, bunlar da bizim milli sərvət-
lərimizdir. Müasir mətbuat «Əkinçi», «Mоlla Nəsrəddin», 
«Kəşkül» və s. qəzetlərdəki jurnalist etikasına sadiq qalma-
lıdır. О dövrün mətbuatı dilimizin keşiyini necə çəkirdisə, necə 
qоruyurdusa, biz də eləcə qоrumalı, yaşatmalı və inkişaf 
etdirməliyik. 
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