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Q.İ.Məşədiyev

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ им. НАСИМИ

İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ

БАКУ – 2012

Mövzunun aktuallığı. Mцхтялиф системли диллярин бир-бириндян сюз алыб
сюз вермяси tamamilə qanunauyğun dil hadisəsidir və, ilk növbədə,
щямин диллярин дашыйыъыларынын elmi, ədəbi-мядяни, игтисади-ticari, diplomatik вя s. ялагяляри цчцн böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dillərarası qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdiyi müasir dövrdə əcnəbi dillərdən türkcəyə
alınan söz və terminlərin tarixi-diaxronik planda tədqiqi, müasir –
sinxronik müstəvidə nəzərdən keçirilməsi və elmi təhlili, sözalmanın
türk dilinin sonrakı inkişaf perspektivlərinə təsiri məsələlərinin nəzəri
araşdırılması kimi problemlərin dərindən öyrənilməsi mövzunun aktuallığını və zəruriliyini şərtləndirən amillərdən hesab olunur.
Əlbəttə, hər hansı bir dildən söz aлынмаsı tamamilə təbii və мцтярягги бир просесдир. Bu prosesin нятиъяси олараг сюз вя термин бир дилдян
диэяриня кечир, qohum və ya uzaq dillər bir-birində olmayan sözləri almaq yoluyla özlərində var olan məfhumlara adekvat söz-qarşılıq tapır,
yaxud da əcnəbi dildən aldığı istilaha yeni ad-söz düzəltmədən elə o istilahın sahibi olan dildən müvafiq termin əxz edir, bəzən də kalka üsulu
ilə yeni söz yaradır.
Qeyd etmək istərdik ki, müasir türk ədəbi дилиндя işlənən Авропа
мяншяли söz və terminlərin elmi cəhətdən analizi və şərhi kimi ciddi bir
мювзунун tədqiqata cəlb edilməsinin зярурилийи eyni zamanda vahid bir
dil ailəsində yaşayan дилляримизin yaxın гощумluğundan irəli gəlir.
Məlumdur ki, tцрк дили юз мцстягиллийини yüzillər boyu qoruyub
saxlamaqla yanaşı, bu dili elm və ədəbiyyat dilinə çevirməyi, lazım gəldikdə digər dillərə söz verməyi və özündə olmayanları alıb özününküləşdirmək yoluyla lüğət tərkibini zənginləşdirməyi də bacarmışdır. Бу дилин
дашыйыъылары əsrlərcə Шярг və Гярб юлкяляри иля мцнасибятляр гурмуш, bu
ölkələrin dilləri ilə qarşılıqlı söz və termin alış-verişində olmuşdur. Артыг
нечя иллярдир ки, türklərin франсыз вя инэилислярля qurduqları siyasi- iqtisadi,
ticari və elmi-ədəbi мцнасибятлярin geniş vüsət alması нятиъясиндя
чохсайлы инэилис və fransız сюзü тцрк дилинин лцьят тяркибиня дахил олмуш,
бу дилин лцьят тяркибинин, терминоложи фондунун инкишафына və zənginləşməsinə кюмякlik эюстярмишдир. Alınmaların тцрк дилиня кечмя тарихи,
онların гябул олунма механизми, алынма просесинин динамикасы, онларын лексик-семантик вя структур ъящятдян дяйишмя спектри, тутдуьу мювге, bu prosesin мцсбят вя мянфи тяряфляри Azərbaycan türkologiyası цчцн
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дя мараглы və ящямиййятлидир. Bu baxımdan da tədqiqatın актуаллыьыны
дилляримизин гощумлуьу, буэцнкц иътимаи-сийаси вя тарихи шяраит, диллярарасы ялагя вя мцнасибятlərin нисбяти мясяляси, алынан сюзцн зярури
сайылıb сайылмамасы, онларын эениш вя мящдуд даирядя истифадяси вя
нящайят, щямин сюзлярдян имтинанын сябябляри вя миллиляшмя-юзялляшмя
мясяляляри kimi сябябляр шяртляндирир ki, bu qəbildən olan problemlərin
aydınlaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Tədqiqatın əсас мягсядi тцрк
дилиня–йени дил мцщитиня инэилис və франсыз mənşəli сюзлярин кечмя просесини, bu kəlmələrin söz алан дилин дахили инкишаф ганунларына уйьунлашмасыны, müxtəlif сащяляр цзря груплашmasını вя щямин alınmaların
гаршылыгларынын ахтарыlıb тапылмасы mexanizmi və ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмякдən ibarətdir. Bu mягсяддян иряли эялян aşağıdaki vəzifələrin
yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:
-тцрк дилиня инэилис və франсыз мяншяли сюзлярин кечмя тарихи шяраiтини
айдынлашдырмаг;
-müasir тцрк ədəbi дилиндяки ingilis və франсыз мяншяли сюзлярин
мянимсянилмяси йолларыны юйрянмяк;
-сюз вя терминлярин алынма сябяблярини айдынлашдырмаг;
-алынмаларын тарихини вя мянимсянилмя дяряъясини дягигляшдирмяк;
-инэилис və fransız мяншяли алынмаларын спесифик ъящятлярини тяйин
етмяк;
-алынмыш сюз вя терминлярин бейнялмилял характеринин мейарларыны
ачыгламаг;
-алынма сюзлярин гурулуш типлярини ашкар етмяк;
-сюз вя терминлярин алынмасы йолларыны мцяййянляшдирмяк;
-гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы тясир дил аляминдя ганунауйьун бир щал
олдуьу цчцн бу мясяляни мязмун вя форма мянтигиндя арашдырмаг;
-сюз алма нормалары və ганунауйьунлуглары ашкар етмяк və мянимсянилмя юлчцлярини дягиqляшдирмяк;
-алынма сюз вя терминлярин лексик-семантик, структур-грамматик вя
дериватоложи хцсусиййятлярини сяъиййяляндирмяк;
-мянимсямя дяряъясинин интенсивлийи, милли лексика иля растлашан мцгавимяти просесинин яламятлярини эюстярмяк.
Тядгигатын елми йенилийи. Alınma söz və terminlər bu günədək müxtəlif səpkilərdə araşdırılmış və müqayisəli planda tədqiq edilmişdir.
Диссертасийада ilk dəfə olaraq мцхтялиф системли диллярdən, kонкрет
олараг инэилис və франсыз дилляриндян тцрк дилиня кечян сюз вя терминлярин
алынмасы механизми, алан дилдя алынма сюзлярин семантик ъящятдян
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дяйишмясинин хцсусиййятляри, сюз вя термин алынмасы просесинин динамикасы, семантик тякамцлцн дярин просесляри иля мяналарын вя анлайышларын
формалашмасы ганунлары арасында олан уйьунлуглар юйряниляряк мцгайися едилир. Dиллярин биринин диэяри иля ян интенсив шякилдя йахынлашдыьы дил
сявиййяляри вя бу йахынлашманын яламятляри, бир дил системи тяряфиндян
digər bir дил системи елементляринин мянимсяниля билмяси kimi мясяляляр
тядгиг едиляряк юйрянилир.
Диссертасийада илк дяфя türkologiyamızda инэилис və франсыз мяншяли
сюз вя терминлярин тцрк дилиня кечмя истигамятляри, тарихи шяраити, bu просесдя сюз вя терминин габыьында баш вермиш dəyişikliklər, yaxud stabilliyini qoruya bilmiş хцсусиййятляр, щабеля щямин ващидлярин сосиал щяйата
тясири, мянимсянилмя имканлары, нящайят, щямин сюзлярдян имтина вя
миллilяшмя, юзялляшмя prosesinin эедиши тядгиг едилир.
Тядгигатda ingilis və fransız мяншяли терминлярин türkcədə гаршылыьынын ахтарышы вя бу сащядя мцхтялиф алимлярин тяклифляри də ilk dəfə olaraq
elmi ictimaiyyətə təqdim edilir və bu гаршылыqlardan hansının daha уьурлу олдуьу мцяййянляшдириlир.
Тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти. Dissertasiya işindən nязяри
ъящятдян диэяр диллярин, xüsusən türk dilləri ailəsinə daxil olan dillərin
лцьят тяркибиндяn файдаланманын цсул вя васитялярини юйрянмяк вя тядqиг
етмяк prosesində yararlanmaq mümkündür. Bununla yanaşı, tədqiqatın
predmeti olan dиллярин (тцрк, инэилис və франсыз) гаршылыглы ялагяляринин
юйрянилмяси məsələsində дя bu ишин elmi ящямиййяти бюйцкдцр. Практик
ъящятдян isə dissertasiya ишинin нятиъяляриндян «Тцркъя-франсызъа»,
«Тцркъя-инэилисъя» ikidilli lüğətлярин, eləcə də terminlər lüğətinin тяртибиндя истифадя етмяк olar. Tədqiqatın nəticələrindən bу сащядя дярслик və
дярс вясаитləринин йазылмасында, leksikoqrafiyaya dair xüsusi kurs mühazirələrinin hazırlanması və oxunmasında da faydalanmaq mümkündür.
Тядгигатын метод вя мянбяляри. Ясярдя мцхтялиф тядгигат цсулларыны,
истигамятлярини, мярщялялярини юзцндя бирляшдирян мцряккяб бир системдяn–təsvir вя мцгайисяли–tутушдурма методларындан истифадя олунмушдур. Бу методлар гаршылашдырылан мцхтялиф системли диллярин дил ващидляринин тарихи ейнилийини, фяргли хцсусиййятлярини, бир дилин материалларынын диэяр
дилин материаллары ясасында мянимсянилмяси йолларыны, сюз вя терминлярин
милли гаршылыгларынын мцяййянляшдириlмяси шяртлярини вя принсиплярини ашкар
еtməyə imkan verir.
Тядгигат prosesində мянбя кими тцрк, инэилис və франсыз дилляриня
мяхсус izahlı və ikidilli лцьятлярдян, ensiklopedik kitablardan эениш
şəkildə истифадя олунмуш, bu мювзуда арашдырмалар апармыш тядгигатчы8

alimlərin ясярляриня, elmi-praktik konfrans materiallarına мцраъият
олунмуш, onlardan yaradıcı şəkildə istifadə olunmuşdur.
Тядгигатын апробасийасы. Диссертасийа işi Бакы Дювлят Университети
Тцрк filologiyası кафедрасында йериня йетирилмиш və geniş müzakirə
edilmişdir. Монографик тядгигатын əsas мязмуну və nəzəri müddəaları
müəllifin ölkəmizdə və xaricdə çap edilən on altı elmi мягаляsində və
konfrans materiallarında öz əksini tapmışdır.
Диссертасийанын гурулушу. Tədqiqat işi эириш, hər biri müvafiq
yarımfəsillərə ayrılmış ики фясил, нятиъя вя истифадя edilmiş ябябиййат
сийащысындан ибарятдир. Dissertasiyanın sonundakı Əlavədə türk ədəbi
dilində aktiv şəkildə işlədilən ingilis və fransız mənşəli söz və terminlərin
qısa lüğəti verilmişdir.
TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU
Dissertasiyanın “Giriş” hissəsində mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, metod və mənbələri müəyyənləşdirilir, tədqiqatın elmi yeniliyi, nəzəri və praktik əhəmiyyəti şərh edilir,
dissertasiyanın aprobasiyası və гурулушу haqqında məlumat verilir.
Dissertasiyanın “Türk dilinə fransız və ingilis dillərinin təsiri.
Fransız və ingilis mənşəli söz və terminlər yeni dil mühitində” adlanan
və doqquz yarımfəsildən ibarət olan Ι fəslin ilk yarımfəsli “Dillərarası
əlaqə və sözalma prosesi”nə həsr olunmuşdur. Tədqiqatın bu hissəsində
dil əlaqələrinin mahiyyəti və müxtəlif sistemli dillərin qarşılıqlı təsiri
məsələləri, “sözalma” anlayışı, söz və ya terminlərin alınmasına təsir göstərən dildaxili və dilxarici amillər, dilçilik elmində leksik alınmalara olan
münasibət tədqiq edilir.
Məlumdur ki, hяр щансы бир дилин фяалиййяти просесиндя сосиал
факторлар иля дилин дахили систем-структур мцнасибятляри бир-бириня гаршылыглы сурятдя тясир эюстярир. Бу тясир dilxarici вя dildaxili факторлара сюйкянир.
Екстралингвистик амилляр дилдян кянарда олараг щямин дилдя данышанларын
щяйат тяърцбяси иля баьлы олан faktorlardır. Интралингвистик амилляр дилин
дахили-структур гурулушундан доьан амиллярдир.1 Бир диля диэяр диллярин
тясири екстралингвистик амилляря дахилдир. Бу ъцр амилляр дилин инкишафына,
дил системинин бцтцn тяркиб сявиййяляриня нцфуз едир. Лакин бу нцфузетмя
дилин мцхтялиф сявиййяляриндя юзцнц мцхтялиф шякилдя бiрузя верир. Дил-

лярарасы ялагялярин тарихи эюстярир ки, алынманын сяъиййяси дил дашыйыъыларынын мядяни мцнасибятиндян вя щямин дилин иътимаи функсийасындан
асылыдыр. Алынма лексика васитясиля бир халг диэяр бир халгы таныйа билər.1
Alınma prosesi mürəkkəb dil hadisəsidir və bu məsələyə tədqiqatçılar müxtəlif prizmalardan yanaşmışlar. Яксяр дилляря Авропа дилляринин
тясири вя бу тясирин сюз вя терминлярля ялагяси проблеми, eləcə də tцрк
дилиня Авропа вя яряб мяншяли алынмаларын кечид истигамятляри bir çox
тядгигатын оbйекти олмушдур.2
Tərəfimizdən aparılmış müşahidələr göstərir ki, tцрк дили вя онун
терминолоэийасы да тякъя юз имканлары щесабына дейил, щямчинин, диэяр
диллярин лексик-терминоложи лайындан эениш мигйасда файдаланмаг ясасында инкишаф едяряк формалашмыш və зянэинлик газанмышдыр. Bu зянэинляшмяnin мянбяляриндян бири дя Авропа дилляриндян кечян сюз вя терминлярдир. Авропа мяншяли сюзляр, цмумиййятля, диэяр диллярдя олдуьу кими,
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тцрк дилинин дя бцтцн тябягяляриндя мцяййян бир из бурахмыш вя дилин,
демяк олар ки, бцтцн функсионал цслубларында лексик-семантик чаларлыг
йаратмышдыр.1 Беля сюз вя терминляр тцрк дилиндя кор-кораня мянимсянилмямиш, бу лексик-терминоложи ващидляря фяал вя йарадыъы формада бахылмышдыр.
Müasir tцрк ədəbi дилинин лцьят тяркибиnin zənginləşməsində alınma
söz və terminlərin xüsusi yer tutduğu faktlar əsasında müəyyən edilmişdir.
Belə ki, Türk Dil Qurumu tərəfindən aparılan yeni lüğət çalışmalarında
617.767 sözün 14 %-ni alınma sözlərin təşkil etdiyi və bunların arasında
Alman dilindən 98; Koreya dilindən 1; Ərəb dilindən 6467; Latın dilindən
78; Alban dilindən 1; Macar dilindən 9; Bolqar dilindən 19; Mongol
dilindən 4; Erməni dilindən 24; Norveç dilindən 2; Fars dilindən 1359;
Portugaliya dilindən 3; Fin dilindən 2; Yunan dilindən 400; Fransız dilindən 5253; Rus dilindən 44; Yəhudi dilindən 7; digər Slavyan dillərindən
24; İngilis dilindən 485; Soqdcadan 24; İspan dilindən 33; İtalyan
dilindən 89; Yapon dilindən isə 9 alınma söz olduğu qeyd edilir.2
Qeyd etmək lazımdır ki, tарихи-мядяни ялагяляр вя дювлятлярарасы
мцнасибятлярля, елми-техники тярягги вя елми билик сащяляринин инкишафы иля
баьлы олараг диллярин лексикасында терминлярин хцсуси чякисинин артмасы
диллярарасы ялагялярин дя эенишлянмясинин тязащцрцдцр”.3
Dissertasiyanın “Türk dilinə fransız və ingilis dillərinin təsiri” adlanan
Ι fəslin ikinci yarımfəslində müasir türk ədəbi dilinin inkişaf tarixi nəzərdən keçirilmiş və türk dilinin müəyyən inkişaf mərhələlərində sürətlə inkişaf
edən dillərin türk dilinə olan təsiri təhlil edilmişdir.
Тцрк халгларынын дцнйа халглары иля олан билаваситя вя bilvasitə ялагя
вя мцнасибятляринин гядим кюкляри мювъуддур. Бунун нятиъясидир ки,
тцрк дилляриндя кцлли мигдарда Şərq və Авропа дилляриндян алынма сюзляр
ишлянир. Тарих бойу мцхтялиф sistemli диллярlə qarşılıqlı təmasda olan türk
dili VIII - X əsrlərdə çin, monqol, sanskrit, pəhləvi, tibet dillərinin,
тцрклярin ислам динини гябулundan сонра яряб, oğuz-сялcуг тайфалары Иран
яразиляриндя мяскунлашдıqdан сонра ися фарс дилинин və bu dil vasitəsilə
ərəbcənin güclü тясириnə məruz qalmışdır. XI yüzillikdə Kiçik Asiyaya
gəlib yerləşən və qısa bir zaman kəsiyində Balkanlara qədər gedib çıxan
türklər burada yaşayan müxtəlif xalqların dilləri ilə qarşılıqlı təmasda

və söz alış-verişində olmuş, öz leksik tərkibini bu dillərdən alınma xeyli
miqdarda yeni kəlmə ilə zənginləşdirmişdir. Tarixi-xronoloji baxımdan
XIII-XV əsrlərdə Anadolunun yeni məkan və şəraitinə uyğunlaşaraq
formalaşmasını tamamlayan oğuz-səlcuq təməlindəki əski türkcə XV
əsrin sonlarından etibarən ərəb və fars dillərinin фонетик, морфолоjи вя
синтактик гатларына гцввятли мцдахиляси nятиcяsinдя “oсманлыca” adı verilən yazılı ədəbi dil şəklində inkişaf yolunu tutmuşdur. Тцрк дили Şərq
dillərindən–яряб вя фарсъадан тясирляняряк сюзляр аларкян, öz tarixi inkişafı prosesində Qərbi Avropa dillərindən дя кялмяляр алмаьы даваm
етдирмишдир. XVI-XVII yüzillərdə, xüsusilə XVIII əsrin II yarısı – XIX
əsrin ortalarından etibarən Osmanlı İmperiyasının Qərbi Avropa dövlətləri ilə ticari, iqtisadi-siyasi yaxınlığı, geniş ədəbi-mədəni və diplomatik əlaqələri nəticəsində osmanlıca bu xalqların dilləri ilə təmas etmiş,
türkcənin lüğət fonduna bu dillərdən (yunan, italyan, serb, macar, slavyan, fransız, alman, ingilis və s.) yabançı мяншяли yüzlərlə söz və termin
keçmiş, yaxud alınmışdır. Lakin türkcənin dаща чох тясирi алтында галdığı ися fransız дили олмушдур. Xüsusilə, ХВЫ ясрин биринъи йарысындаn –
Гануни Султан Сцлейманын щакимиййяти илляриндяn başlayaraq тцрклярin
франсызларла olan сийаси, тиъарi və elmi-ədəbi münasibətləri yüzillər sonra
даща da эенишлянмiş və Авропаны юз тясири алтына алан сянят, ядябиййат
вя елм дили олараг гябул едилян франсыз дилинin тцрк дилиня olan təsiri dilin
lüğət tərkibindəki yeniləşmə prosesində də öz əksini tapmışdır.1
Тцрк алимляри эюстярирляр ки, франсыз дилинин тцрк дилиня эениш бичимдя
дахил олмасынын бир сябяби дя, xüsusilə, ХЫХ ясрдя дилин садяляшдирилмяси
мягсядиля атылан яряб вя фарс sözlərinin йериня франсызъаларынın алынмасы
вя бу prosesin чох гыса бир müddятдя инкишаф етдирилмяси iди.2 Türk
ictimaiyyətində baş verən qərbləşmə sosial həyatın hər sferasında əks
olunurdu və təbii ki, Türk dili və mədəniyyətində də dərin izlər buraxırdı. Tənzimata qədərki dövrdə hakim olan ərəb və fars, daha sonra
fransız dili, XX əsrin II yarısından etibarən isə Türkiyənin İngiltərə və
ingilisdilli Qərbi Avropa dövlətləri, xüsusən Amerika ilə elmi-texniki və
təhsil sahəsindəki əlaqələrinin böyük sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində
türkcəyə, xüsusilə bu dilin terminoloji qatına ingilis dilinin qüvvətli

Гарайев А. Мцасир Азярбайъан дилиндя Авропа мяншяли лексик алынмалар.
Бакы : ADU, 1989, 93 s., s.3
2 http. // www. vikipedi. org. tr.
3 Мяммядли Н. Алынма терминляр (1920-95-ci illər). Бакы: Елм, 1997, 312 s., s.9
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Сунел Hamit. Чаьдаш Тцркчеdе Yабанъы Dиллерин Eткиси // Тцрк Dили. Айлык Дил
Дерэиси, Сайы: 485, Майıс 1992, с.950-960
2 Kemal Юзмен. Универс Франчaис Данс l' Оeuвре де Щцсейин Rahmi Gürpınar.
Доктора Тези. Щаъеттепе Университеси. Анкара, 1978, 120 s, s.45-55
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təsiri özünü hiss etdirməyə başlayır. Bu təsirin çoxsaylı səbəbləri
içərisində Türkiyədə ingilis dilində təhsil verən orta və ali məktəblərin
sayının xeyli artmasını (başqa sözlə, bütün dərslik və dərs vəsaitlərinin,
tədris dilinin ingiliscə olması), ingilisdilli Avropa ölkələrində və Amerikada minlərlə türkün təhsil alıb qayıtması və s. saymaq mümkündür.
Xüsusilə, son 30-40 ildə Amerikan ingiliscəsi bütün türk toplumunu
əhatə etməyə başlamışdır. Bugün gündəlik dildə, ticarət sahəsində,
kütləvi informasiya vasitələrində ingilis mənşəli sözlər ağırlıq təşkil edir.
Тядгигат эюстярир ки, инэилис və франсыз мяншяли сюзлярин тцрк дилинин
мцхтялиф сащяляриня тясири ейни дейилдир. Тцрк дилиндя вятяндашлыг щцгугу
газанмыш франсыз вя инэилис алынмалары халгын иътимаи щяйатына вя мяишятиня дахил олан анлайыш вя яшйалары əks edir. Франсыз və ingilis мяншяли
алынмалар бир чох щалларда тцрк дилинин дахили мцгавимятини гырмыр, яксиня, бу sözlər йалныз сяс вя грамматик дейил, лцьяви системин ганунауйьунлугларына да табе едилир; йени сюзляр вя терминляр лцьятлярин семантик
структуруна да йенилик эятирир, йени терминоложи сащяляр формалашыр.
“Fransız mənşəli elmi terminlər” adlanan üçüncü yarımfəsildə
müasir türk ədəbi dili terminologiyasının təşəkkülü və formalaşması,
termin yaradıcılığı prosesində mövcud olan meyillər haqqında məlumat
verilmiş və тцрк дилинин елми сфераларындакы франсыз мяншяли терминоложи
ващидляр груплашдырылаrаг, oнларын мянбя дилдяки формасы иля алынан дилдяки формасы гаршылашдырылmış вя щямин терминин мянасы ачыгланmışdır.
Müasir тцрк ədəbi дили ня гядяр зянэин бир дил олса да, юз елми анлайышларыныn hamısını bütövlükdə милли сюз вя ифадяляри щесабына qarşılamaq
имканындан бир гядяр хариъдир. Бурада кянар диллярин тясири, бир нюв
кюмяйи мясяляси ортайа чыхыр. Кянар дилин елми анлайышлары ifadə едян
терминолоэийасы щярякятя эялир. Buna эюря дя тядгигатчылар терминляриn
эенетик бахымдан дилин юз сюзляриндян вя алынмалардан ибарят олдуьуну
гейд едирляр.
Türkiyə türkcəsinin leksik-semantik səviyyəsində xüsusi yer tutan
terminoloji vasitələrin formalaşması, təkamülü və müasir səviyyəyə
çatması uzun bir tarixi keçmişdir. Türk-İslam mədəniyyəti dövründə
ərəb və fars dilləri dövlət səviyyəsində aparıcı mövqedə olduğundan,
türk dünyasında müxtəlif elm, sənət sahələrində istifadə olunan terminlər ərəb dili sözlərindən ibarət idi. Tibb, riyaziyyat, astronomiya, fiqh
və bəzi elm sahələrinə aid olan əsərləri türk alimləri türkcəyə tərcümə
etmiş və bu tərcümələr zamanı az da olsa türkcə terminlərin yaradılmasına da təşəbbüs etmişlər. Terminologiya sisteminin türk dilində əsaslı

şəkildə nizama salınması, milli terminlərin yaradılması Cumhuriyyət
dövründə milli dövlət anlayışı ilə meydana çıxır. Buna baxmayaraq,
ötən əsrin 20-ci illərindən başlayan terminlərin milliləşdirilməsi hərəkatı
sistemli və ardıcıl xarakter daşımırdı. Termin yaradıcılığında yeni tendensiya özünü göstərirdi. Milli dil zəmininə söykənməyən ərəb mənşəli
söz-terminlər anlaşılmayan, daxili forması qaranlıq olan latın və yunan
terminləri ilə əvəz olunurdu. Bu da türkcə düşünmədə, elmi qavramların
mənimsənilib öyrənilməsində çətinlik yaradırdı. Sonralar Türk Dil
Qurumunun köməyilə yaradılan komissiyalar terminlərlə bağlı konkret
əməli işlər görməyə başlayır. 30-40-cı illərdə Şərq mənşəli terminlərdən
türkcənin təmizlənməsi prosesini sonrakı dövrlərdə Qərb dillərinə məxsus söz-terminlərin ədəbi dilə alınması müşayiət edir.
Tədqiqat işində aparılmış müşahidələr göstərir ki, tцрк дили лцьяттерминоложи база бахымындаn чох зянэиндир. Онун елми дили тякъя юз sözləri щесабына дейил, ейни заманда алынма терминляр щесабына да зянэинляшмишдир. Ирищяъмли лцьятлярля танышлыг эюстярир ки, о мянбялярдя алынма
елми терминлярин дя кямиййяти артан хятт цзря инкишаф етмишдир.
Франсыз дили кянар дил кими тцрк дилинин мцхтялиф елм сфераларына юз
мцсбят вя мянфи тясirini göstərmişdir. Франсыз дилиндян тцрк дилиня keçən
terminlər мцхтялиф елм сащяляри иля ялагядарdır. Məsələn, apatit, aragonit
(geologiya), apokrif, antoloji (ədəbiyyatşünaslıq), apostrof, artikülasyon (dilçilik), aldehit, amonyum (kimya), akordeon, akompanyatör
(musiqi), antrasit, arduvas (minerologiya), arterit, bazofobi (tibb),
astrofizik, galaksi (astronomiya), alotropi, akselerograf (fizika), amip,
antilop (zoologiya), amitoz, alveol (biologiya), anomali, agnosi (psixologiya), ampirizm, amoralizm (fəlsəfə) və s.
“Fransız mənşəli sahə terminləri” adlanan IV yarımfəsildə müasir
tцрк ədəbi дилиндяki франсыз алынмалары müxtəlif sahələr üzrə qruplaşdırılmış və təhlil edilmişdir. Sahə terminləri dedikdə maliyyə, idman, məişət,
texnika, dəniz, nəqliyyat və rabitə, ictimai-siyasi məzmunlu söz və terminlər nəzərdə tutulur. Məsələn, bankomat, adisyon (maliyyə işləri),
duayen (diplomatiya), adres, adaptör, abonman (rabitə), aksona, armatör (dənizçilik), kolye, alyans (zərgərlik), amiral, garnizon (hərbi sahə),
bisküvi, fritöz (kulinariya), dantel, büfe (məişət), arena, homologasyon
(ictimai-siyasi məzmunlu sözlər), abandone, atletik, akrobasi (idman)
və s.
I fəslin V yarımfəsli “Fransız mənşəli müştərək terminlər”ə həsr
olunmuşdur. Məlum olduğu kimi, hər hansı bir elm sahəsində işlənən
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terminlərin möhkəm müəyyən edilmiş bir mənası olur. Lakin, bəzi hallarda eйни термин бир чох сащялярдя və ya eйни термин ейни сащядя мцхтялиф мяналарда ишлянир. Франсыз дилиндян Тцркийя тцркъясиня кечян терминоложи ващидлярин бир гисми də мцштяряк терминлярдян ибарятдир. Бунлара
ортаq терминляр дя демяк олаr. Беля терминляр мцхтялиф елм вя сащя сфераларында ишляняряк мянаъа фяргли ъящятляр йарадыблар. Məsələn, Арэцман. Фр.арэумент. Bу сюзdən 5 мянада вя мцхтялиф сащялярдя истифадя
олунур: 1) hüquq sahəsində: дялил, sübut, əsas; 2) fəlsəfədə: иддиа; 3)
астрономийаda: bərabərləşdirmə, bərabərsizlik вя йа бир эюй ъисминin
щярякятиня аид щяр щансы бир дяйяр; 4) рийазиййатда: dəyişən kəmiyyət; 5)
йеня рийазиййатда: bир ъədvəлдə hərhansı бир сайın dəyərini tapmaq
цчцн istifadə olunan rəqəm;1 Аксийон. Фр. аътион термини. Бу франсыз
мяншяли сюз 7 сащядя вя мянада ишлянир. Мясələn, 1) hər hansı bir маддi
amilin və ya бир дцшцнъянин ортайа чыхмасы; 2) Инсан fəaliyyəti вя йа
ирадясинин ifşa edilməsi; 3) hярякят, иш; 4) tиъарятдя: sярмайянин бир hissəsi; 5) Йеня тиъарятдя: hисся сяняди, pay sənədi; 6) tеатрда: bир aktyorun
сящня цзяриндян щярякяти, бу щярякятдян ортайа чыхан инкишаф; 7) tеатрда:
Ойунун мязмунуну инкишаф етдирян щадися, hекайя.2
Bu fəslin VΙ yarımfəsli “İngilis mənşəli sözlərin xüsusiyyətləri”
adlanır. Тцркийя иля Инэилтяря арасында тарихи-мядяни ялагяляр вя дювлятлярарасы мцнасибятляр, елми-техники тярягги вя билик сащяляринин инкишафы
щяр ики дилин лцьят тяркибинин алынма сюз вя терминляр щесабына да зянэинляшмясиня мцяййян шяраит йаратмышдыр.
İngilis alınmaları türk dilinə ilk dəfə 19-cu yüzilliyin sonlarında
və gəmi istehsalı ilə bağlı olaraq daxil olmuşdur. İkinci dünya müharibəsindən sonra və getdikcə artan ABD və Türkiyə arasındaki siyasiiqtisadi, texniki, hərbi və elmi işbirliyi nəticəsində ingilis alınmalarının
sayı daha da çoxalmışdır. Тцрк дилиндя инэилис мяншяли сюз вя терминляр,
xususi ilə axır заманlar daha çox истифадя olunur və сон иллярдя онларын
тцркъядя милли гаршылыlıqları иля явязlənməsi məsələsi тцрк дилчилийиндя бир
проблем олараг галдырылмагдадыр.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, türk dilinə son illər daxil
olmuş ingilis alınmalarının etimon dildəki şəklini qoruyub saxlaması
və yayılması türk dilinə mənfi təsir göstərərək bu dilin “yabancılaşmaPüsküllüoğlu Ali. Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü. 5. baskı, Ankara:
Arkadaş Yayınevi, Mart 2004, 500 s., s.50
2Doğan Mehmet. Doğan Büyük Türkçe Sözlük. 4.basım, İstanbul:Pınar Yayınları, Ocak 2008, 1829 s., s.41

sı”nı surətləndirmişdir. Məsələn, bodyguard, by-pas, catering, charter,
chek-up, clip, Cola, derby, fast food, free shop, mega star, talk secret
kimi söz və söz birləşmələrini buna nümunə göstərmək olar.
“İngilis mənşəli sahə terminləri” adlanan VII yarımfəsildə “Müasir
türk ədəbi dilində işlənən ingilis sözlərinin məna dəqiqliyi aydınlaşdırılmış və onların sahələr üzrə bölgüsü nəzərə çatdırılmışdır. Məsələn,
akut, stres (tibb sahəsi), medya, feding, star (KİV sahəsi), aпартщеaид,
dominyon, lider, lobi (ictimai-siyasi məzmunlu sözlər), ararot, golden
(botanika), aysberg, golfstrim (coğrafiya), hostes, kokpit (kokpit), film,
gag, kasting (kinoşünaslıq), destroyer, doblin (dənizçilik), fob, holding,
kliring (iqtisadiyyat terminləri), ketçap, kek, cips (kulinariya sahəsi),
blazer, frak, lastikotin (geyim və parça adları), averaj, ralli, skor, tayming, jogging, sprint (idman leksikası) və s.
İngilis dilindən türk dilinə keçən idman terminlərini ayrı-ayrı növlər üzrə də qruplaşdırmaq olar: a) top oyunlarında (dripling, pas, santrfor); b) boksda (aparkat, boks); c) atçılıq idmanı üzrə (cokey, bariyer,
padok); d) tenis oyunu üzrə (ace, kort). Цмумиййятля, тцрк дилиндя
инэилис мяншяли идман лексикасынын фаизи йцксякдир. Беля сюзляр тематик
групларына вя лексик-семантик парадигмаларына эюря фярглянир. Щямин
груплардан бири мцхтялиф идман щадисяляри иля баьлы оланлардыр. Мясələn,
овертайм, плей-офф, тай-брек, трансфер, драфт və s.
İnformatika sahəsi ilə bağlı ingilis mənşəli söz və terminlər
kompyuter texnologiyalarının inkişafı nəticəsində türk dilinə daxil olmuş və son zamanlar internet istifadəçiləri arasında geniş kütlələrə yayılaraq mənimsənilməkdədir. Məsələn, internet, host, hiperlink, intranet
və s. Bu sahə ilə bağlı bir çox söz və söz birləşmələri qarşılıqlarının
tapılmasına baxmayaraq, internet səhifələrində hələ də ingilis imla və
tələffüzü ilə istifadə olunması nəzərə çarpır. Məsələn, attachment
(eklenti); click (eklemek); content advisor (içerik danışmanı); domain
name (alan adı); firewall (güvenlik duvarı); news server (haber sunucusu); nick name (takma ad); home page (ana sayfa); web browser (web
tarayıcısı) və s.1 Hətta bəzi ingilis sözlərinə öztürkcə fellər artırılmış və
“-la,-le” şəkilçiləri vasitəsilə düzələn feli birləşmələr də sıx-sıx istifadə
olunur. Məsələn, chatleşmek, download etmek, e-kart yapmak, e-mail
göndermek, linke tıklamak, reply etmek və s.2
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Aparılmış müşahidələr göstərir ki, bədən tərbiyəsi və idman, həmçinin KİV və iqtisadiyyat sahəsində istifadə olunan söz və terminlərin
əksəriyyətini beynəlxalq miqyasda götürdükdə ingilis mənşəli alınmalar
təşkil edir və həmin sözlər beynəlmiləl termin kimi hüquq qazanmışdır.
Dissertasiyanın “Фransız və ingilis mənşəli terminlərin türkcənin
söz yaradıcılığında rolu” yarımfəslində terminlərin yaranma üsulları
təhlil olunaraq zəngin faktiki material əsasında şərh edilmişdir. Dillərin
lüğət tərkibinin inkişafında həm dildaxili, həm də dilxarici amillər
mühüm yer tutur. Lüğət tərkibinin zənginləşməsi üçün əsas hesab olunan mənbə dilin daxili imkanları hesabınadır. Burada ümümxalq dilindən, dialektlərdən alınaraq ədəbi dildə işlədilən sözdüzəldici şəkilçilər,
söz birləşmələri vasitəsi və kalka yolu ilə yaradılan yeni sözlər nəzərdə
tutulur. Dilxarici amillər isə mədəni-tarixi inkişafın nəticəsində başqa
dillərdən alınmalar hesabına həyata keçirilir.1
Türk dilləri kamil qrammatikaya və zəngin lüğət ehtiyatına sahib
olduğu kimi, müxtəlif sözdüzəltmə üsullarına da malikdir. Yeni dil siyasəti nəticəsində türk dilində morfoloji, sintaktik, leksik-sintaktik üsullarla yeni sözlər yaradılmışdır. Türk dilində morfoloji yolla sözyaradıcılığı xüsusi əhəmiyyətə malikdir və bu da iltisadi mexanizmin tələbindən
irəli gəlir. Xüsusi ilə son illərdə ingilis və fransız dillərindən keçən sözlərin əksəriyyətinə türk dilinin sözdüzəldici şəkilçilərini artırmaqla yeni
kəlmələr və eləcə də söz birləşmələri yaranmış və dili zənginləşdirmişdir.
Bu sözlər türkçə lüğətlərdə yer almaqdadır. Burada söz kökləri alınma
olsa da, sözyaratma prosesi dilin öz daxilində və öz qanunları arasında
gedir. Reseptor дилин (türk dilinin) сюзйарадыъылыьы базасыны эенишляндиrərək və lüğət tərkibini zənginləşdirərək ingilis və fрансыз мяншяли сюзляря
aşağıdaki milli шякилчиляр артырылmışdır: -cı(-çı), -cılık(-çılık), -lı, -sız, -lık, sızlık, -lojik, -ca, -giller, -lama, -lamak, -lanma, -lanmak, -laşma, -laştırma, -savar və s. Məsələn, aksesuarcı, boykotçu, kalorifercilik, repoculuk, benzollü, redingotlu, karaktersiz, faülsüz, aktüellik, badigartlık,
idealsizlik, aktinolojik, sportmence, kolibrigiller, kobaygiller, garantileme, stoklama, formatlamak, fakslamak, sansürlenme, şampuanlanmak,
magazinleşme, aktifleşme, standartlaştırma, futbolsever və s.
Mорфоложи васитя иля тцрк дилиндя олан франсыз вя инэилис мяншяли сюз-

Məmmədov N. Dilin lüğət tərkibinin zəngilləşməsinin mənbə və üsullarına
dair. Bakı: AUN, 1958, 36 s., s.5-8

лярdən ямяля эялмя просесиндя иштирак едян морфоложи эюстяриъилярин щяр
биринин функсийасы ейни дейил. Бязилярi чох сюз, бязиляри ися мящдуд даирядя сюз вя термин йарадыр.
Тцрк дилиня дахил олмуш инэилис və франсыз мяншяли сюз вя терминлярин
бир чоху синтактик цсулун кюмяйи iля формалашыр. Бурада ики дилин сюз вя
терминляри иштирак едərək müxtəlif sahələrlə bağlı terminlər yaradırlar.
Bu üsulla yaranan sözlər dissertasiyada üç istiqamətdə təsnif edilir: a)
mürəkkəb söz kimi formalaşanlar (kodaçma, karekök, kardinalkuşu,
kanserbilim(ci), fosforışı(l), iyonyuvarı); b) bиринъи нюв тяйини сюз бирляшмяси шяклиндя olanlar (kablolu televizyon, kareli defter, flaş haber, spor
elbise, limited ortaklık, bireysel test); c) iкинъи нюв тяйини сюз бирляшмяси
шяклиндя оланlar (adres defteri, integral denkleme, web sayfası, taç çizgisi, folk sanatçısı, baypas ameliyatı, kliring anlaşması).
Söz birləşməsi şəklində olan bu terminlərin çoxu türkçəyə yarı tərcümə yolu ilə daxil olmuşdur. Qarşılıqları olduqda istifadə edilmiş, qarşılığı olmadıqda fransız və ingilis mənşəli sözlər dilin orfoepiya və orfoqrafiya qaydalarına uyğunlaşdırılaraq, eyni ilə alınmış və söz birləşməsi
şəklində termin yaradılmışdır.
Bu gün müasir türk ədəbi dilində avropa dillərindən türkçəyə tərcümə edilən və söz birləşmələri şəklində olan terminlərlə yanaşı, qarşılıqları olmadan dilə olduğu kimi yerləşən hər iki tərəfi alınma söz olan
terminlərlə də son illərdə demək olar ki, hər sahədə rastlaşırıq. Məsələn,
alfa ritmi, afektif reaksiyonlar, grup normu, traveler çek, tur operatörü,
elektronik medya, star aktör, kredi kartı, grup terapisi, faktör analizi,
pop müzik, panel radyatör, web sitesi və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, türk dilində ingilis və fransız dillərindən
alınma sözlərin iştirakı ilə mürəkkəb fellərin yaranması prosesi də müşahidə olunur. Alınma sözlərdən analitik yolla fel yaranması prosesi türkologiyada çox səthi işlənmişdir. Bu yolla yaranan fellərin əksəriyyəti,
bir qayda olaraq, mürəkkəb fel kimi səciyyələnib. Analitik-sintaktik
üsulla türk dilində yaranan mürəkkəb fellərin sayı gündən-günə artaraq
dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir. Alınma sözlərdən əmələ gələn fellərin
Ι komponenti, istisnasız olaraq, adlardan ibarət olur. Bu qəbildən olan
fellərin ikinci tərəfini isə türk mənşəli fellər təşkil edir. Bu fellərin bəziləri əsas, əksəriyyəti isə köməkçi fel kimi çıxış edir. Məsələn, “yapmak”
feli ilə: kariyer yapmak, staj yapmak, kontak yapmak, piknik yapmak,
zaping yapmak, grev yapmak və s; “etmek” feli ilə: depo etmek, formüle
etmek, garanti etmek, linç etmek, nakavt etmek; “olmak” feli ilə: agresif
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olmak, angaje olmak, deforme olmak, hit olmak, out olmak və s.
Türk dilində alınma sözlərdən yaranan fellərin bir qisminin ikinci
komponenti köməkçiləşmiş fellərdən də ibarət olur. F. Zeynalov qeyd
edir ki, belə fellər “öz leksik mənasını bu birləşmələrdə qismən daraldan
köməkçi fellər”dir.1 Məsələn, “almak” feli ilə: fotoğrafa almak, inisiyatifi ele almak, kontrol altına almak, brifing almak; “vermek”feli ilə:
kilo vermek, start vermek, faul vermek, frikik vermek; “çıkmak” feli ilə:
manşete çıkmak, komadan çıkmak, taça çıkmak, rayından çıkmak; “atmak” feli ilə: stres atmak, penaltı atmak; “çekmek” feli ilə: fotoğraf
çekmek, konferans çekmek, film çekmek, şut çekmek və s.
Yuxarıda verilən nümunələrdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, son
zamanlar müasir türk ədəbi dilində avropa dillərindən alınmış sözlər
hesabına analitik formaların məhsuldarlaşması müşahidə edilir.
I fəslin “Fransız və ingilis mənşəli terminlərin müasir türk ədəbi
dilində assimilyasiyası yolları” adlanan sonuncu-doqquzuncu yarımfəslində alınma söz və terminlərin mənimsənilməsinin müxtəlif növləri ayrıayrılıqda işıqlandırılmışdır. Франсыз və ingilis dillərindən тцрк дилиня кечян сюз вя терминлярин, еляъя дя шякилчилярин уйьунлашдырылмасы просеси ики
категорийайа ясасланыр:1) сюз, термин вя шякилчинин структур дяйишикликляря мяруз галмамасы; 2) сюз, термин вя шякилчинин структур дяйишикликляря мяруз галмасы.2
Alınma söz və terminlərin bir hissəsi müasir türk ədəbi dilində,
xüsusən, fonetik və orfoepik cəhətdən əsaslı dəyişiklik edilmədən işlədilir. Bu terminlərin bir qismi qoşa sözlər şəklində işlənənlərdir ki, onların
tərkibində olan sözlər müxtəlif nitq hissələrinə aid olub, mənbə dildəki
kimi ayrı və ya defislə yazılır. Məsələn, part time (yarım gün), sneak
preview (ön izleme), snack-bar (atıştırma yeri), sit-com (durum güldürüsü), sidewalk sale (kaldırım satışı), side effect (yan etki), shape master
(güçlendirme), prime-time (altın saatler), jet-ski (su kızağı), jam-session
(caz toplusu), ice-tea (buzlu çay), hat-trick (üçleme), happy-hour (indirim saatleri) və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, türk dilinə daxil olan ingilis mənşəli söz
və terminlərin bir qismi isə mürəkkəb söz və söz birləşmələrinin ixtisarı

Zeynalov F. Türkologiyanın əsasları, Bakı: Maarif, 1981, 345 s., s.27
Джафаров Р. Дж. Технические термины заподноевропейского происхождения в азербайджанском языке. Автореф. дис. ... канд. фил. наук. Баку, 1990,
27 с., с.20

ilə, yəni abbreviatura üsulu ilə yaranmışdır və orijinala maksimum yaxın dərəcədə yazılaraq öz quruluşlarını qoruyur. Ümumiyyətlə, istər
türk dili, istərsə də ingilis və fransız dillərində müxtəlif sahə terminologiyalarında abbreviatura bir neçə şəkildə özünü göstərir:
1) heca ixtisarları. Müxtəlif sözlərin hissələrindən ibarət olanlar.
Məsələn, “transistor” sözü “transfer” və “resistor”; “sonar” sözü
“sound, navigation” və “ranging”; “forex sözü “for, an, exchange”
sözlərindən yaranmışdır.
2) hərfi ixtisarlar. Bu üsulla çox sözlü terminlər əvəzinə onların tərkibinə daxil olan sözlərin baş hərflərindən terminlər düzəlir və böyük
hərflərlə yazılır. Məsələn, VCD (Video Compakt Disk), FOB (free on
board) , İQ (intelligence quotient), CD (compakt disk) və s.
3) heca söz ixtisarı. Belə ixtisarlarda mürəkkəb sözlərdən birinin
başlanğıc hissəsi bütöv halda, ΙΙ hissə isə cüzi ixtisarla verilir. Məsələn,
“repo” ixtisarı “repurchase və agreement” sözlərindən əmələ gəlmişdir.
Bir çox hallarda Avropa mənşəli, xüsusilə, fransız və ingilis mənşəli alınmalarda, türk dilinin öz sözləri üçün xarakterik olmayan aşağıdakı xüsusiyyətlər müşahidə edilir:
a) Alınma sözlərin bir qismi türkcənin ahəng qanununa tabe olmur. Məsələn, alternatif, tabloid, destroyer, doblin, basket, ace, holding, intranet və s.
b) Sözdə eyni bir heca daxilində iki və daha artıq samitin birgə
işlənməsi türk dilinin fonetik quruluşuna ziddir. Lakin bir çox alınma
sözlərdə Türk dilinin bu fonetik prinsipi pozulur. Məsələn, star, spot,
flamingo, basket, festival, gangster, rafting, jogging, program, psikiyatr, elektrik, film, form, modern, slayt və s.1
c) Türk dilində vurğu, əsasən, sözlərin son hecasındakı sait səsin
üzərinə düşür. Lakin alınma sözlərin əksəriyyətində vurğunun yeri sərbəst olur və mənbə dilin qanunlarına uyğun şəkildə özünü göstərir. Məsələn, doping, sponsor, sprinter, fiber, ananas, barmen və s.
ç) İngilis və fransız mənşəli sözlərin bir qismində sözün sonunda
“g” hərfi olduğu kimi saxlanılır, yəni “k” samiti ilə əvəzlənmir. Məsələn, diyalog, demagog, filolog, jeolog, katalog, monolog, psikolog və s.
Alınma sözlərin müəyyən qismi morfoloji cəhətdən dəyişikliyə
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məruz qalmır. Fransız və ingilis dillərindən alınma sözlərin mənasına
semantik çalarlıq qatan və onların tərkibində türk dilinə daxil olan bir
sıra yunan-latın mənşəli ön şəkilçilər bu dilin şəkilçiləri ilə əvəz edilmir.
Məsələn, “aero”( aerofobi, aeroglisör, aerolit və s.); “anti”(antialerjik,
antibiyotik, antibranşiyal və s.); “dis” (disfonksiyon, diskalifiye, disimilasyon və s); “egzo” (egzogami, egzomorfizm və s.); “hekto”(hektoar,
hektogram, hektolitre və s.); “jeo” (jeobotanik, jeoloji, jeopolitik və s.);
“jön” (jönpromiye, jöntürk və s.); “makro” (makrogamet, makrosefal
və s.); “mega”(megafon, megaskop, megahertz və s.); “oli” (oligarşi, oligopol, olimpiyat və s.); “oto”(otoban, otobüs, otomatik) və s.
Alınma söz və terminlərin digər bir qismi Türk dilinin fonetik və
qrammatik qayda-qanunlarına tabe edilərək müəyyən dəyişikliyə məruz
qalır və fonetik, qrafik, orfoqrafik, qrammatik və leksik-semantik cəhətdən dilin normalarına uyğunlaşdırılır.
Dissertasiyanın üç yarımfəsildən ibarət ikinci fəsli “Türk dilində
fransız və ingilis mənşəli sözlərin mənimsənilməsi və milliləşməsi yolları” adlanır.
“Fransız və ingilis mənşəli sözlərin milliləşməsi prosesi” adlı birinci yarımfəsildə тцрк дилиндя ишлядилян bir-neçə франсыз və ingilis мяншяли
сюз вя терминlərin структур-семантик инкишафы izlənilmiş və onların milliləşməsi prosesində baş verən dəyişikliklər təhlil edilmişdir.
Франсыз və ingilislərlə тцрклярин чохъящятли тарихи-мядяни ялагяляри
онларын дил сявиййяляриндя дя юзцнц эюстярмишдир. Мцхтялиф сащялярдя
ялагялярин эенишлянмяси бу диллярин бир-бириндян сюз алмасына эятириб
чыхармышдыр. “Тцрк дили щямин диллярля информасийа ялагясини йаратмышдыр.
Одур ки, тцрк дилиня Авропа дилляриндян мцвафиг анлайышлары билдирян сюзляр дахил олмуш вя щямин сюзляр хцсуси адаптасийа гайдаларына уйьун
шякилдя ишлядилмяйя башламышдыр”.1 Бу ъцр сюз вя терминлярля тцрк халгынын
елми-техники вя мядяни йцксялиши цчцн йаранмыш йени мяфщум вя анлайышлар ифадя олунмушдур. Тцркляр беля сюзляри “йабанcы келимелер” адландырсалар да термин сяъиййяли франсыз və ingilis mənşəli bu kəlmələr türkcəyə
кечərək milli sözlərə çevrilmiş, lüğətlərdə də öz əksini tapmışdır. Məsələn, sempati, prezantabl, duayen, disk, komplo, brokır, koç, sponsor,
bilbord, nonstop, zeping, demping, branç və s.
Aparılmış müşahidələr эюстярir ки, щямин сюз-терминlərин франсыз və
ya ingilis дилиндяki гурулушları фярглидир. Tцрк дилиня дахил оланда щямин
1

Xəlilov B. Тцрколоэийайа эириш. Бакы: Nurlan NPM, 2006, 384 s., s.207
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лексик-терминоложи ващидlərин формасы гисмян дя ола дяйишир. Сонралар
türk dilinin инкишафы нятиъясиндя щямин алынмалар юз ящямиййятини итирмяк
цзрядир.
“Тürk dilinə keçmiş fransız və ingilis mənşəli sözlərin qarşılıqlarının axtarılması yolları” adlı ikinci yarımfəsildə alınma sözlərin milli
qarşılıqlarla əvəzetmə prosesi və bu sahədə Türk Dil Qurumunun apardığı iş və tədqiqatlar təhlilə cəlb edilmişdir. Burada qeyd olunur ki,
aлынма сюзляря мцнасибят mцяййян дюврлярдян башланмыш вя инди дя
давам еtməkdə olan дилчилик чалышмалары arasında ən mühüm yerlərdən
birini tutmaqdadır.
Məlumdur ki, Tənzimat dövründə (XIX əsrin II yarısı) həyata
keçirilməyə başlayan islahatlar Türkiyə türkçəsinin sadələştirilməsi
tələbini də ortaya qoymuşdu. “Дилдя садяляшмя” мейилинин бир ганады
да тцркъя йени сюз вя терминляр ахтарышы иди. Бу ахтарыш яввялляр шяхси
тяшяббцс кими ортайа чыхыр. Şinasi, Ziya Paşa, Namiq Kamal, Əhməd
Cövdət Paşa kimi o dövrün fikir adamları dilin imkanlarıyla yeni termin
yaradıcılığında təşəbbüs göstərmişlər. “İkinci Meşrutiyet”dən sonra
başlayan və 1911-1923 illəri əhatə edən “Milli ədəbiyyat cərəyanı” dövründə də dildə milliləşmə və sadələşmə hərəkətinə paralel olaraq terminlər mövzusu ortaya çıxır. Bu dövrdə Ömər Seyfəddin, Əli Canib Yöntəm və Ziya Gökalpın rolu çox böyükdür. Tənzimatdan Cümhuriyyətə
qədərki dövrdə bir tərəfdən bir sıra alimlər tərəfindən ərəb və fars
mənşəli sözlərdən yeni kəlmələr yaradılırdı, digər tərəfdən isə bu дюврдян башлайараг Гярб юлкяляриня, хцсусиля Франсайа цз тутан тцрк алимляри
щям тяръцмя просесиндя, щям дя шяхси йарадыъылыьында термин мясялясиндя проблемлярля цзляшirдиlər. Bир сыра елми мяфщумларын тцркъя гаршылыьынын олмамасы ифадя мцряккяблийи йарадырды вя зийалылар, мцхтялиф пешя
сащибляри милли термин йаратмаğa səy эюстярирдиляр.
Алынма сюзлярин тцркъя гаршылыьынын тапылыб лцьят тяркибинин фяал
фондуна йенидян гатылмасында вя цмумян тцрк дилинин лексик-семантик
системинин инкишафында, зянэинляшмясиндя дил ингилабынын щяйата кечирилмясиня kömək олмаг мягсядиля Ататцркцн илк вахтlar дил дярняйи адландырдыьы Тцрк Дил Гурумунун бюйцк хидмятляри олмушдур. Atatürk dil
mövzusuna, xüsusən alınma terminlərin türkcələşdirilməsinə böyük əhəmiyyət vermiş, Türk Dil Qurumunun fəaliyyəti ilə aparılan termin yaratma məsələləri ilə yaxından maraqlanmış və şəxsən iştirak etmişdi.
1932-ъи илдян фяалиййятя башлаyan bu Qurum ilk эцндян Авропа дилляриндян тцрк дилиня кечмиш сюз вя терминлярин еквивалентинин аxtarılыб та22

пылмасы йолларына üstünlük vermiş, sözalma йолларынын ян еффектlи оланларыны bir арайа эятирмишdir. Bu illərdə Atatürkün başçılığı altında aparılan
işlər nəticəsində riyaziyyatla bərabər, fizika, kimya, coğrafiya, astronomiya, biologiya, botanika, zoologiya kimi elm sahələrində bir çox termin türk sözləri ilə qarşılanmış və bu qarşılıqlar dərsliklərdə öz əksini
tapmışdır. Франсыз, инэилис вя с. əъняби сюз вя терминлярин милли сюзлярля
явязlənməsi ахтарышларı və тядгигатлар 1935-ъи илин сонуна кими давам
етmişдиr.1
Дил ингилабы adı verilən islahatlarдан сонра Тцркийянин цзцнц Авропайа чевирмяси, йени сивилизасийа məkanına дахил олма истяйи başqa бир
тящлцкянин йаранмасына, tцркъяйя Aвропа мяншяли (франсыз, инэилис, италйан вя с.) xeyli söz вя терминin эялмяsinə шяраит йаратmışдыr. Aрашдырмаларımız эюстярир ки, Cümhuriyyət dövründə türkcələşdirmə prosesində əsas
diqqət Şərq дилляриндян, xüsusən ərəb və fars dillərindən алынан сюз вя
терминляря айрылmış, dilə girən fransız kəlmələrin о гядяр дя фяргиня варılmamış, hətta qərbləşmə naminə bütün bu sözlərə yaxınlıq göstərilmişdir.
1960-cı illərdə yenidən Türk Dil Qurumu xətti ilə bir tərəfdən
dilçilik, ədəbiyyat, tarix, fəlsəfə, ictimaiyyat, gömrük, hüquq, geologiya,
məntiq, metallurgiya, folkloristika kimi elm sahələrinə aid bir çox termin türkcə qarşılıqları ilə əvəzlənmiş, digər tərəfdən Atatürk dövründə
yaradılan qarşılıqların dildə yayılması işləri aparılırdı.
1970-ci illərdə Тцрк Дил Гурумунун aвропа мяншяли кялмяляря
аид олан проблемляря даща чох диггят йетирмясиня раст эялирик. Belə ki,
йени бир тяшяббцс edilərək, 1970-ci ilin fevral ayında “Qərb mənşəli sözlərə qarşılıq tapma komitəsi” адлы бир komissiya təşkil olunur. Komissiyanın apardığı işlərin nəticələri 1972-1978 illərdə Türk Dil Qurumu
tərəfindən nəşr edilən “Qərb mənşəli sözlərə qarşılıq tapma təcrübəsi”
adlı əsərdə öz əksini tapmışdır. Щямин ясярлярдя 30-ъу иллярдян бяри
Авропа дилляриндян (франсыз, инэилис, испан, италйан вя с.) тцрк дилиня кечмиш кялмялярин щансыларынын мəнимсянилдийи, щансыларынын ися юзцня йер
тута билмядийи цзяриндя ян чох дайанылмыш вя бунларын сябябляри дил
фактлары ясасында эюстярилмишдир. Тяклиф олунан сюз вя термин гаршылыгларынын уйьун эялиб-эялмямяси дя юн планда мцзакиря обйекти олмушдур.
Bunlara nümunə olaraq aşağıdakı sözləri göstərmək olar: yönelteç (diРекин Ertem. Эцнеш - Дил Назарийеси. Тцрк Дили ве Едебийаты Ансиклопедиси.
Ъилт ЫЫЫ. Дерэащ Йайынлары. Истанбул: 1979, 504 s., s. 426

reksiyon), birleşme, bütünleşme (entegrasyon, entegre), belgitlik, paralık (portföy), sonsal (marjinal), sağlık yoklaması (çekap), seslek (telefon), yazıncak (daktilo), kurunç (sigorta), gözlegörü (otopsi), vurkaçı
(komando) və s.
Bunların arasında az da olsa mənimsənilənləri olmuşdur. Məsələn,
iş bırakımı (grev), değer düşürümü (devalüasyon), düzenek (mekanizma)
və s. Еля сюзляр вардыр ки, бунларын тцрк дилиня кечмясиндя наращатлыг
щаллары баш вермəmişdir. Мясялян, фашизм, насизм, либерализм вя с.
Бунунла беля, тцрк дилиня уйушмайан, явязляня биляcək сюзляр дя кцтляви
информасийа йолу иля диля эялmişdir ki, bu sözlərin bir qismi bugün türk
ədəbi dilinin aktiv lüğət fondunda yer alır. Мясələn, персонел, форм,
резерв, маркетинg, брифинg, контенжан, ложман вя с.
Бу иллярдя франсыз, инэилис, италйан вя с. мяншядян олан сюз вя
терминлярин bir çoxuna qаршылыглар тапылsa da, тапылан гаршылыглар заман
кечдикъя уйьун эюрцлмямиш, йени сюзляр дцзялдилмишдир. Мясялян, инэилис
дилиндя “селф-сервиs” ифадясинин гаршылыьы “буйур-ал” мцраъиятиндя юз ифадясини тапмышдыр. “Тцркçе Сюзлцк”дя də бу sözə rast gəlmək olur. 1978ъи илдя Тцрк Дил Гурумунun “Юзлештирме Кıлавузу”нда “селф - сервиs”
гаршылыьы олараг “кендин сеч” (юзцн сеч) мцраъияти гейд олунмуш, лакин
бу ифадя “Тцркçе Сюзлцк”дя юзцня йер алмамышдыр. Бу эцн бу ики нцмунянин йериня “Тцркçe Sюзлцк”дя “сечал” гаршылыьыны тапа билəрик. Шярг
дилляриндян (яряб və фарс дилляриndən) алынмыш сюз вя терминляря гаршы
башланмыш олан “ингилаб” Qярбдян эялян кялмяляря гаршы эюстярилмямиш,
əcnəbi сюз вя ифадялярин диля дахил олмасына etinasız yanaşılmış, əlaqədar
дювлят qurumları, елм оъаглары, alimlər бу мювзуда пассивлик эюстярмиш,
Тцрк Дил Гурумуна lazımi дястяк вермямишляр.
Гаршылыг tаpыlмасында бязи морфоложи эюстяриъиляр кюмяйя эялмиш,
мясялян, Авrопа мяншяли “-ман (-мен)” шякилчиси гаршыланмышдыр. Нятиъядя бир сыра ingilis və франсыз дили алынмалары, мясялян, пилот-учман,
ажан- эизмен, operatör-ишлетмен, kompetan-uzman, rekortmen-erişmen,
stajyer-yetişmen сюзляри иля явязлянмишдир. Бунунла йанашы олараг, гаршылыг ахтарышында цмумтцрк мяншяли “–cı ( -ыъы)” шякилчиси дя фяал олмуш,
учуъу, ишлетmeъи сюзляринин йаранмасында ишtирак етмишдир. Lakin mараглыдыр ки, арадан отуз ил кечмясиня бахмайараг, бу сюзлярин türkcə гаршылыьындан истифадя едян йохдур. Халг бу алынмаларын гаршылыгларыны yaratsa
da, onları мянимсямя, özününküləşdirmə мцмкцн олмамышдыр. Bunlara
nümunə olaraq türk dilinin “uz-, -öz-, ön-” sözdüzəldici şəkilçilərindən
istifadə edərək tərcümə yoluyla yaranmış və tərkibində yunan mənşəli
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“tele-, oto-, pre-” önşəkilçili sözlərin qarşılıqlarını göstərmək olar.
Məsələn, “tele-uz”: teledinamik-uzdevimsel, teleferik-uzaşar, telefonuzsesler (uzseslek) və s.; “oto-öz”: otodidakt-özöğrenimli, otobiyografiözyaşamöyküsü, otogestiyon-özyönetim, və s.; “pre-ön”: prefabrikeönüretimi, prejüje – önyargı və s.
Тцрк дилиндя уьурлу гаршылыг дцзялдилмясиндя Тцрк Дил Гурумунун
бир сыра “газанъ”лары да олмушдур. Мясялян, франсыз мяншяли “сюместр”
(fr. семестрe) сюзц цчцн “йары йыл”, “докцмантер” (fr.documentaire)
термини цчцн “белэесел” сюзляри мягбул сайылараг мянимсянилмишдир.
Sон иллярдя işlək olan “дубле йол” цчцн “бюлцнмцш йол” гаршылыьыnı да
“газанъ” щесаб еtmək olar.
Авропа дилляриндян тцрк дилиня keçmiş сюзлярин бюйцк бир гисми
хейли мцддят müxtəlif сосиал тябягялярин дилиндя истифадя олунса да, bütövlükdə цмумхалг дилинин лексик-семантик системиня йол тапа билмямиш,
йад цнсцрляр кими айрыъа бир сащядя галмышдыр. İнди дилдян чыхмаьа мейил
эюстярян щямин сюз вя терминлярин мяъбурян дилдя сахланылмасына сяй
эюстярмяйин, щягигятян дя, мянтиги ясасы йохдур.
“Лцьятлярдя ingilis və франсыз мяншяли сюзляр вя онларын гаршылыгларыnın verilməsi prinsipləri” adlı ΙΙ fəslin sonuncu-üçüncü yarımfəslində
Türkiyədə nəşr olunmuş bir neçə lüğətə müraciət edilərək onların tərtibində istifadə olunan alınma söz və terminlərin toplanması və verilməsi
üsulları təhlil edilmişdir.
Müasir türk ədəbi dilində işlənən ingilis və fransız mənşəli sözlərin
tədqiqi aşağıdaki nəticələrə gəlməyə əsas verir:
1. Dissertasiya işində alınma termini bu məfhumun “bir dildən
digərinə söz, morfem, səs və mənanın keçməsi” kontekstində izah edilmiş, ingilis və fransız dillərindən Türkiyə türkcəsinə söz və terminlərin
keçid prosesi alınma söz və gəlmə söz anlayışlarının fərqi diqqətə alınaraq araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, fransız və ingilis dillərindən
türkcəyə alınma söz və terminlərin mənimsənilməsi orfoepik, yaxud
şifahi mənimsənilmə; orfoqrafik, yaxud yazılı mənimsənilmə; leksiksemantik mənimsənilmə; morfoloji mənimsənilmə və sintaktik mənimsənilmə şəklindədir.
2. İngilis və fransız dillərindən türk dilinə söz və terminlərin alınma
səbəbləri araşdırılarkən müəyyən edilmişdir ki, bu prosesdə dildaxili və
dilxarici faktorların böyük rolu olmuş, alınma sözlərin türk dilində işlədilməsini şərtləndirən amillərinin başında alınma sözlərin dilin leksik
dağarcığının zənginləşməsi yollarından biri kimi qəbul edilməsi dayanır.

3. İngilis və fransız dillərindən Türkiyə türkcəsinə söz və terminlərin alınma mənbələri və alınma üsulları: bilavasitə (birbaşa) alınmalar;
bilvasitə (dolayı) alınmalar; alınma sözün dilə şifahi nitq vasitəsilə daxil
olması; alınma sözün dilə yazılı nitq vasitəsilə daxil olması şəklində
müəyyənləşdirilmişdir.
İngilis və fransız мяншяли сюз вя терминлярин диэяр Авропа мяншяли сюз вя терминлярля мцгайисядя эениш йайылмасынын сябяби онларын аид
олдуьу билик сащяляринин спесификасындан вя йа инсан фяалиййятинин конкрет тарихи шяраити иля бирбаша баьлыдыр. Тцрк дилинин лексикасы зянэин вя
рянэарянэдир. Бу мцхтялифлик бир тяряфдян щямин дилин дахили ресурслары,
диэяр тяряфдян ися франсыз, инэилис, испан, яряб, фарс вя с. dиллярин щесабына
мцмкцн олмушдур. Диллярин бир-бири иля тямасы вя тясири тцрк дилинин лцьят
тяркибиня чох сайда алынма сюз вя терминлярин кечмясиня шяраит йаратмыш,
fрансыз вя инэилис алынмалары хейли мцддят тцрк дилинин тябии инкишаф ахарынын гаршысыны алмышdır.
4. İngilis və fransız dillərindən Türkiyə türkcəsinə alınma sözlərin
mənşəyi müəyyənləşdirilərkən türk dilinə ən çox təsir etmiş digər dillərdən, xüsusən, ərəb və fars dillərindən alınmalar məsələsi də tarixi-xronoloji planda işıqlandırılmışdır.
5. Тцрк дилинин лцьят тяркиби индийя кими бир чох Авропа дилляринин
васитясиля сайсыз-щесабсыз елми-техники, иътимаи-сийаси вя диэяр сащя сюз вя
терминляри iля зянэинляшмишдир. Бу, тябии бир щадисядир.
İngilis və fransız дилляриндян алынмыш сюз вя терминлярин башлыъа
яламяти ондан ибарятдир ки, бу лексик-терминоложи ващидляр илк эцнляр дар
чярчивядя ишлянмиш, мцяййян заман кясийиндя ишляклийиni эенишляндирмиш,
йени терминлярин формалашмасы цчцн база ролуну ойнамышдыр.
İngilis və fransız мяншяли сюз вя терминляр кечдийи дилин-тцрк дилинин грамматик ганунларына табе олараг бир сыра уьурлу терминоложи
ващидлярин ямяля эялмясиндя интенсив иштирак етмишдир.
İngilis və fransız дилиндян алынмыш терминлярин бир чоху щеч бир дяйишиклик едилмядян-алындыьы дилдя олдуьу кими гябул едилмишдир. Бунларын
бязиляри (статус, менеъер, валйута, кредит вя с.) артыг цмумишляк характери ала билмишдир.
6. Мцяййян дювр вя мярщялядян сонра ingilis və fransız мяншяли сюз
вя терминлярин бязиляри тцрк дилинин лцьят тяркибиндян чыхмаьа башламышдыр. Бу просес тядгигатда беля ясасландырылмышдыр:
а) Dилин юз сюз вя терминляри ясасында формалашмыш лексик-терминоложи ващид алынманы сыхышдырараг арадан эютцрмцшдцр;
б) Авропа мяншяли сюз вя терминляр яряб-фарс сюз вя терминлярини
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сыхышдырыб дилдян чыхармышдыр;
ъ) Mювъуд сюз вя термин кющнялдийи цчцн ону тязащцр етдирян (ифадя едян) терминоложи ващид дя йох олмушдур.
7. İngilis və fransız мяншяли сюзлярə qarşılıqlar axtarma və müəyyənləşdirmə yolları da müxtəlifdir. İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki,
mцяййянляшдирилмиш гаршылыглар гурулушъа дцзялtмя вя мцряккяб структурu, eləcə də чохвариантлылыьы иля дя диггяти ъялб едир. Təhlillər göstərir ki,
qаршылыгларын тапылмасы просесиндя гядим аналитик формалар тядриъян синтетик формаларла явязлянмиш, сюз вя терминлярин аxtarılıb тапылмасында фел
кюкляри апарыъы мювге тутмушдур. Фел кюкляриня лазым олан лексик шякилчиляр артырмагла йени гаршылыг-сюзляр йарадылмышдыр.
8. Тядгигат эюстярир ки, ingilis və fransız мяншяли сюзлярин тцрк
дилинин мцхтялиф сащяляриня тясири ейни дейилдир. Belə ki, tцрк дилиндя вятяндашлыг щцгугу газанмыш франсыз вя инэилис алынмалары халгын иътимаи
щяйатына вя мяишятиня дахил олан анлайыш вя яшйалары ещтива едир. Bu алынмалар бир чох щалларда тцрк дилинин дахили мцгавимятини гырмыр, яксиня,
бу дил йалныз сяс вя грамматик дейил, лцьяви системин ганунауйьунлугларына да табе едилир, йени сюзляр вя терминляр лцьятлярин семантик
структуруна да йенилик эятирир, йени терминоложи сащяляр формалашыр.
İngilis və fransız дилlərиндян тцрк дилиня мцхтялиф елм сащяляри иля
ялагядар терминлярин кечмя сябяблярини арашдыраркян ики ясас истигамят
мцяййян еdilmişdir:
а) йени елми анлайышларын формалашмасы вя щямин анлайышлары ифадя
едян терминлярин тцрк дилиндя йохлуьу;
б) елми информасийанын мцбадиляси просесиндя алан дилин алынан дилдяки терминин формасыны мянимсямяси.
9. Франсыз дилиндян тцрк дилиня кечмиш елми терминлярин ишлянмя вя
мянимсянилмя дяряъяляри ашаьыдакы кими мцяййян олуна биляр:
a) дяйишиклик едилмядян ишлядилян вя мянимсянилян терминляр (амип,
амитоz, арgон, диод, атмосфер вя с.);
b) дяйишиклик едиляряк ишлядилян вя мянимсянилян терминляр (артикцлaсйон, антоложи, апатите вя с.).
Тцрк дили иля Азярбайъан дилинин алынма сюз вя терминлярини
мцгайися етдикдя беля бир гянаят щасил олур ки, франсыз мяншяли терминляр
тцрк дилиня билаваситя (бирбаша), Азярбайъан дилиня ися долайы yolla дахил
олмушдур. Тцрк дилиндян фяргли олараг рус дили франсыз мяншяли терминлярин Азярбайъан дили терминолоэийасына дахил олмасында васитячи рол
ойнамышдыр. Бу кечид йолларынын истигамятлярини юйрянмяк терминолоэийаларын гаршысында дuран башлыъа проблемlярдяндир.

Tцрк дилиндя инэилис алынмаларын структур-семантик ъящятляри айдын
шякилдя эюстярир ки, алынма сюз вя терминлярин алан - ресептор дилин
ганунауйьунлугларына уйьунлашдырылмасы фонетик щадисяляр чярчивясиндя
юзцнц эюстярир.
10. Tarixi inkişafı boyunca müxtəlif təşəbbüslər edilsə də türk
дилində ясаслы və məqsədyönlü ислащатлар yalnız Тцркийя Cümhuriyyəti
qurulдугдан сонра (1923), xüsusilə 30-cu illərdə həyata кечирилмяйя
башланыр. 1932-cи илдя Тцркийя Республикасынын баниси Ататцркцн тяшяббцсц вя мадди кюмяйи иля йарадылан “Тцрк Дил Гуруму” dil-ədəbiyyat
сащяsinдяки ислащатlarы щяйата кечирян нцфузлу елми-тяшкилати мяркязя
чеврилмишдир. Дилдя “юзляшмя щярякаты” başlamış, тцркcəнин лексик тяркибиnin йабанчы сюзлярдян, хцсусиля яряб-фарс сюз вя ифадяляриндян, морфолоjи яламят (шякилчи, юнгошма вя с.) вя синтактик конструксийалардан
(zəncirvari изафят tərkibləri, nöqtə-vergülsüz cцмляlər вя с.) тямизлянмяsi
prosesi vüsət almışdır. Bu proses müəyyən qədər франсыз вя инэилис мяншяли сюзлярi də əhatə edir. Belə ki, тцркъянин инкишафы нятиъясиндя юз
ящямиййятини итирмяк цзря olan щямин алынмаларın bir hissəsi dilin öz
daxili imkanları hesabına düzəldilən neologizmlərlə əvəzlənməyə başlamışdır.
Dissertasiya “Тцрк дилиндяки франсыз və ingilis мяншяли сюз və terminlərin милли гаршылыглары” adlı “Əlavə” şəklindəki lüğət ilə tamamlanır.
Dissertasiyanın əsas məzmunu müəllifin çap etdirdiyi aşağıdaki elmi əsərlərdə öz əksini tapmışdır:
1. Türk dilində fransız mənşəli sözlər // Filologiya məsələləri.
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı: 2007, №1,
s.113-122
2. Türk dilində ingilis mənşəli sözlər // Filologiya məsələləri.
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı: 2007, №2,
s.149-161
3. Çağdaş Türk dilinə fransız dilinin təsiri // Filologiya məsələləri.
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı: 2007, №4,
s.37-48
4. Türk dilində fransız mənşəli elmi terminlər // Dil və Ədəbiyyat.
Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2007, №5(59), s.36-39
5. Müasir Türk ədəbi dilində işlənən fransız və ingilis mənşəli
terminlərin sözyaradıcılığında rolu // Terminologiya məsələləri.
AMEA Terminologiya komissiyası. Bakı: Elm, 2008, s.111-117
6. Dillərarası əlaqə və sözalma // Humanitar elmlərin öyrənilmə-
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sinin aktual problemləri. Bakı: Mütərcim, 2009, №1, s.33-38
7. Akraba Olmayan Dillerin Birbirine Etkisi ve Bu Etkileşimin Sonuçları // Milli Folklor. Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi. Ankara: Gazi Ü.Y., Sayı 83, 2009, s.121-127
8. Обогащение словарного состава турецкого литературного языка английскими заимствованиями // Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология.Социальные коммуникации». Симферополь: 2009, Том 22 (61), № 3, с.137-142
9. Английские заимствования в турецком литературном языке /
prof. A.İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş
“Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika
elmi konfransının materialları. Bakı: 2009, s.93-96
10. Элементы мировых языков в современном турецком литературном языке // Tədqiqlər. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı: 2009, № 3, s.102-109
11. Müasir Azərbaycan və Türk dillərində alınma leksika / “Klassik
Azərbaycan filologiyası və müasir problemlər” mövzusunda
Cəfər Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik
konfransın materialları. Bakı: 2010, s.251-257
12. Из истории развития словарного состава турецкого литературного языка: к вопросу о заимствованиях. / Русскоязычие и би
(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века:
когнитивно-концептуальные аспекты. Материалы IV Международной научно-методической конференции 21-22 апреля
2011 года. Пятигорск: 2011, c. 45-47
13. Роль арабо-персидских заимствований в процессе развития турецкого литературного языка / Духовная литература: Аспекты
изучения. Материалы Международной научной конференции
27 апреля 2010 года. Махачкала: 2011, c. 218-221
14. Müasir Türk ədəbi dilində işlənən avropa mənşəli söz və terminlərin qrammatik cəhətdən mənimsənilməsi (ingilis və fransız dillərinin əsasında) / Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc alim və magistr
pilləsi üzrə “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusunda elmi
konfransın materialları. Bakı: 2011, s.9-11
15. Türk və Avropa dilləri arasındakı əlaqələrin tarixinə bir baxış /
“Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi
konfransın materialları. 1-2- iyun 2011. Bakı: 2011, s.283-284
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16. Müasir türk ədəbi dilindəki Avropa mənşəli alınma terminlərin
leksik-semantik cəhətdən mənimsənilməsi / Abbas Zamanovun
100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” Respublika elmi
konfransının materialları (14-15 noyabr 2011-ci il). Bakı: “Elm
və Təhsil” 2011, s.753-755
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Н.Я.Мамедова
Английские и французские заимствования в современном
турецком литературном языке
РЕЗЮМЕ
Интеграция в мировое сообщество, вовлечение Турции в процессы глобализации послужило притоку большого количества европейских лексических заимствований в турецкий язык. Функционирование
этой интенсивно разрастающейся лексической группы создало необходимость научного анализа процесса заимствования слов и терминов в
современном турецком литературном языке, исследованию которой
посвящена настоящая диссертационная работа.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы и приложения, состоящего из словаря.
Во Введении обосновывается актуальность темы и формируется
научная проблема, на решение которой направлено исследование, его
цели и задачи, раскрываются научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы, характеризуются применяемые
в ней методы и приемы лингвистического анализа, даны сведения об
источниках языкового материала.
В первой главе - «Влияние французского и английского языков
на турецкий язык. Французские и английские заимствования в новой
языковой сфере», состоящей из 9 разделов, рассматриваются теоретические вопросы изучения процесса заимствования и понятия «лексическое заимствование» в общем и тюркском языкознании, говорится о
соотношении внутриязыковых и экстра-лингвистических причин заимствований в определенные периоды развития турецкого языка, выделяются лексико-семантические области использования английских и
французских заимствований и их роль в словообразовании и исследуются методы их ассимиляции в турецком языке.
Во второй главе - «Адаптация и национализация слов французского и английского происхождения», состоящей из 3 разделов, проанализирована политика Турецкого лингвистического общества в отношении заимствованной лексики и оценены результаты работы этой
организации в борьбе за очищение турецкого языка, исследованы
принципы отражения в словарях заимствованных слов и терминов.
В заключении обобщаются основные положения диссертации.
К диссертации прилагается словарь заимствованных терминов.
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N.Y.Mammadova
English and French loans in a modern Turkish literary language
SUMMARY
Integration into the world community, involving of Turkey into
globalization processes has served inflow of a considerable quantity of the
European lexical loans to Turkish language. Functioning of this intensively
expanding lexical group has created necessity of the scientific analysis of
process of borrowing of words and terms for the modern Turkish literary
language, which is the research theme of the present dissertation.
The dissertation consists of an introduction, two chapters, a conclusion,
the list of the used literature and the appendix consisting of the dictionary.
The Introduction substantiates the actuality of a theme and the
scientific problem on which research is directed, its purposes and scientific
novelty, the theoretical importance and practical value of investigation,
methods and receptions of the linguistic analysis are characterized, sources
of a language material are given.
The first chapter entitled «Influence of French and English languages
on Turkish language. French and English loans in new language sphere»,
consisting of 9 sections, is analyzed theoretical questions of studying of
process of loan and conception of «lexical loan» in the general and Turkic
linguistics, is spoken about intra- and extralinguistic reasons of loans during
the certain periods of development of Turkish language, the periods of
influence of languages of world cultures in history of formation and development of literary Turkish language are allocated, lexical-semantic areas of
using of English and French loans, their role in word-formation and
methods of assimilation of English and French loans in Turkish language
are investigated.
The second chapter entitled «Adaptation and nationalization of
English and French words», consisting of 3 sections, is analyzed a policy of
the Turkish linguistic society concerning the borrowed lexicon and results
of work of this organization in struggle for clarification of Turkish language
are estimated, principles of usage of loan words and terms in dictionaries
and offered equivalents are investigated.
The conclusion summarizes the basic results of the dissertation.
The thesis has one appendix, which consist of dictionary of the borrowed
terms.
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