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IŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
Мювзунун актуаллыьы. Мцасир тцрк ядяби дили
грамматик гурулушуну вя ясас лцьят тяркибини йцзилликляр
бойуnca горуйуб сахлайараг öz дахили ганунauyğunluqlarına
ясасян inkişaf edir, тякмилляшir və зянэинляшir. Lakin bунунла
belə, deməliyik ki, щеч бир дил йалныз юз daxili resursları
щесабына инкишаф еtmir, hяr bir диля башга диллярин дя тясири
qaçılmaz və labüddür. Бу тясир нятиcясиндя диля яcняби дилlərin
елементлярi, yad ünsürlər (шякилчиляр, сюзляр, терминляр вя с.)
дахил олур və onun leksik sistemində, leksik bazasında müəyyən
dəyişikliklərin ortaya çıxmasına səbəb olur.
Гейд етмяк лазымдыр ки, диля onun inkişafının bütün
mərhələlərində daxil olan йени сюзляр onların мцхтялиф
истигамятлярдя тядгиг олунма зярурятиni ortaya çıxarır ки, бу да
алынма
сюзлярля
баьлы
тядгигатларын
актуаллыьыны
шяртляндирən əsas amillərdəndir.
Tədqiqat göstərir ki, qядим вя мцасир дилляр арасында
тарихи-mədəni ялагялярин сявиййяси алынма сюзляр васитясиля
мцяййян олунур. Dilçilikdə алынма сюзлярин bir проблем kimi
тядгигiнiн узун тарихи вардыр. Тцрк ядяби дилиндя дя тарихи
ялагяляр вя гаршылыглы тясирляр нятиcясиндя алынма сюзлярин
«стадиал лайлары» мейдана чыхмышдыр. Тцрк дилиня мцхтялиф
мяншяли сюзлярин кечмяси müəyyən dövr və mərhələlərdə
тцрклярин яряб, фарс, франсыз, алман, италйан, инэилис вя
диэяр халгларла qarşılıqlı münasibətləri (iqtisadi, mədəni, qonşuluq,
siyasi və s.) нятиcясиндя олмушдур.
Алынма сюзлярин dilçilik nöqteyi-nəzərindən fundamental
şəkildə юйрянилмяси тцрк дилчилийи, ümumilikdə isə türkologiya
цчцн актуал олан бязи проблемлярин щялл едилмясиня имкан
йарадыр. Müasir türk ədəbi dilindəki mцхтялиф мяншяли алынма
сюзляр вя бу сюзлярин васитяси иля йаранмыш yeni сюз вя сюз
бирляшмяляринин структур–грамматик вя лексик–семантик
хцсусиййятляринин арашдырылмасы актуаллыг кясб етмякля
тядгигат ишинин ясас мяьзини тяшкил едир.
Mцасир тцрк ядяби дилиндяки алынма сюзлярин милли
гаршылыглары, alınma sözlərin мянимсянилмяси, milliləşməsi
yolları, müxtəlif сащяляр цзря тяснифи, алынмаlaр щесабына сюз
йарадыcылыьы просесиnin inkişafı кими мясяляляр айрыайрылыгда тядгиг олунsa da, həmin məsələlərin kompleks şəkildə

məhz bu диссертасийа ишиндя öz əksini tapmasına çalışılmış,
mövzu hərtərəfli şəkildə ələ alınmışdır ки, бу да мювзунун
актуаллыьыны шяртляндирən amillərdən hesab oluna bilər.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Tədqiqat ишинин
əsas мягсяди мцасир тцрк дилиня дахил олмуш алынма сюзлярин
лингвистик тябиятини щяртяряфли тядгиг етмякдир. Бунун цчцн
ашаьыдакы мясялялярин щялли бир вязифя кими гаршыya
qoyulmuşdur:
- алынма сюзлярин лексик–семантик вя структурграмматик
baxımdan
характеристикасыны
вермяк,
сюз
йарадыcылыьыndakı rolunu müəyyənləşdirmək;
- türk dilinin мцхтялифсистемли диллярlə ялагя вя
мцнасибятляриni юйрянмяк;
- тцрк дилиня кечмиш алынма сюзлярин daxilolma
истигамятлярини və кечид мярщялялярини мцяййяляшдирмяк;
- сюзлярин алынма сябябlərини айдынлашдырмаг;
- алынма сюзлярин лингвистик arealına дахил олан тип вя
нювлярини,
формаларыны,
алынма
цсулларыны,
орфографийасыны, лексик – грамматик гурулушуну вя с.
юйрянмяк;
- алынма сюзлярин лексик-семантик хцсусиййятляри
фонунда алынма сюзляр сферасында баш верян семантик
просесляр, онларын йаранма səbəb və йолларыны тядгиг етмяк;
- тцрк дилиндяки алынма сюзляри müxtəlif əsaslarla
təsnifləşdirmək;
- алынма сюзлярин милли гаршылыгларынын дилдя
ишлянмя tezliyini мцяййян етмяк;
- алынма сюзлярин мяна бахымындан дяйишмя
сябяблярини айдынлашдырмаг;
- алынма сюзлярин лингвистик унификасийа просесини
излямяк.
Тядгигатын елми йенилийи. Тядгигат işində ilk dяfя
olaraq mцasir tцrk яdяbi dilinя vя onun lцьяt tяrkibinə daxil olan яcnяbi
leksik vahidlяrin linqvistik təbiəti açılmış, struktur-qrammatik və лексик–
семантик нювляри geniш шякилдя тядгиг едилмишдир.
Тядгигатын нязяри ящямиййяти. Диссертасийа иши
бир сыра нязяри мцддяаларa əsaslanır. Belə ki, nязяри cящятдян
бу иш алынма сюзлярин цмумнязяри тарихи–лингвистик
мясялялярини,
лексик–семантик
хцсусиййятлярини,
алынмаларын
тяркибини,
деривасийа
елементлярини,

унификасийа, стандартлашдырылма, низама салынма вя
мянимсянилмя
йолларыны
мцяййянляшдирмякdя
mühüm
ящямиййят дашыйыр.
Тядгигатын практик ящямиййяти. Арашдырманын
практик ящямиййяти ondan ibarətdir ki, tцрк дилляринин
лексикасы ilə bağlı дярслик вя вясаитлярин hazırlanmasında бу
ишдян mənbə kimi истифадя етмяк олар. Алынма сюзляр
лцьятинин тяртиби ишиндя дя ясярdən yararlanmaq mümkündür.
Тядгигатын обйектi. Диссертасийа ишинин əsas tədqiqat
обйекти müasir тцрк ядяби дилинин лцьят тяркибиндя фяал
мювге tutan мцхтялиф яcняби dillərə məxsus сюз вя терминлярdir.
Тядгигатын predmetini müasir türk ədəbi dilindəki alınma
sözlərin struktur-qrammatik və leksik-semantik xüsusiyyətləri
fonunda onların müxtəlif bölgülər üzrə qruplaşdırılması,
sistemləşdirilməsi təşkil edir.
Müdafiəyə çıxarılan müddəalar: Müasir türk dilində alınma
sözlərin lingvistik xüsusiyyətləri ilə bağlı aşağıdakı müddəalar müdafiəyə
təqdim olunur:
 Alınma sözlərin tarixinin dilin ən qədim laylarına, insan
münasibətlərinin ilkin yaranma dövrlərinə aid olduğu məlum olur.
 Müxtəlif sistemli dillərlə müqayisələr türk dilinin, ümumilikdə türk
dillərinin leksik bazasının müəyyən qisminin alınma sözlərdən ibarət
olduğunu, lakin digər dillərə nəzərən burada alınmaların mümkün
olduğu qədər dilin öz daxili imkanları hesabına sözlərlə əvəz edilməsi
prosesininin güclü olduğunu üzə çıxarır.
 Türk dilində alınmaların dilin quruluşu və qrammatik qanunlarına tabe
edilməsinin türk dillərinin ən mühüm cəhəti olduğu müəyyənləşdirilir.
 Türk dilinin qanunlarının alınma sözlərin axınına qarşı sipər rolu
oynadığı, yəni hər cür neologizmi, yeniliyi qəbul etmədiyi, dilə daxil
olan hər bir sözü türk dillərinin qrammatik əsasına görə süzgəcdən
keçirərək qəbul etdiyini göstərir.
Тядгигатын метод və mənbələri: Синхрон планда
апарылмыш бу тядгигат işində диалектик, мянтиги, analiz,
тясвири вя qarşılaşdırma–мцгайисяli методлардан истифадя
едилмишдир. Sözlər izahlı, теrминолоjи, eləcə də ikidilli
lüğətlərdən toplanılaraq tədqiqata cəlb edilmişdir.
Тядгигатын апробасийасы: Тядгигат иши Бакы Дювлят
Университетиnin
Шяргшцнаслыг
факцлтясиnin
Тцрк
филолоэийасы
кафедрасында
йериня
йетирилмишдир.
Тядгигатын ясас nəticə вя мцддяалары конфрансда мярузя

едилмиш, AAK-ın tövsiyə etdiyi jurnallarda тезис вя мягаляляр чап
олунмушдур.
Тядгигатын гурулушу: Тядгигат иши gириш, ики fясил,
nятиcя вя истифадя olunmuş əдябиййат сийащысындан
ибарятдир.
TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU
Dissertasiyanın “Giriş” hissəsində işin ümumi səciyyəsi kimi mövzunun
aktuallığından bəhs olunur, tədqiqatın obyekt və predmeti, məqsəd və
vəzifələri, müdafiəyə çıxarılan işin elmi müddəaları açıqlanır, işin elmi
yeniliyi, əsaslandığı tədqiqat metodları şərh olunur, əsərin elmi-nəzəri və
praktik əhəmiyyətindən danışılır.
Tədqiqat işinin I fəsli “Аlınma sözlərin struktur-qrammatik
xüsusiyyətləri” adlanır. Bu fəsil alınma sözlərin struktur-qrammatik
xüsusiyyətlərinin müxtəlif aspektklərdən tədqiq olunması nöqteyinəzərindən 4 yarımfəslə ayrılmışdır. “Sюзалма просесинин
обйектив шяртляри вя перспективляри. Сюзлярин aлынма
механизми” adlanan I yarımfəsildə qядим вя мцасир дилляр
арасында тарихи ялагялярин сявиййясиnin алынмалар васитясиля
мцяййян олунduğu, alınmaların dilə təsiri, türk dilinin узун тарихи
вя эениш чоьрафийасы ичиндя буэцнядяк eyni вя йа müxtəlif
sistemli bир чох диллярдян мцхтялиф formalarda söz mübadiləsi
етмəsi, müxtəlif tarixi etaplarda yad dillərin təsirinə məruz qalması
və bunun nəticəsində bir sıra əcnəbi dillərdən müxtəlif səbəblərlə
əlaqədar sözlərin dilə daxil olması, зярури алынмалар вя
неолоэизмляр щесабына leksik тяркибинин зянэинляшмяси və s. kimi
məsələlərə toxunulmuş, türk ədəbi dilindəki alınma sözlərin tarixixronoloji inkişafı izlənilmiş, bu sözlərin nisbi faizi, türk dilinə keçid
mərhələləri müəyyənləşdirilmişdir. Burada алынмаларın ilkin
мярщялядя гощум дилляр арасында ишляклик газанмası,
ХВЫЫЫ йцзиллийин 30-cu illərinə qədər ərəb və fars dillərindən, bu
tarixdən etibarən Avropa dillərindəн, мцасир дюврдя ися инэилис
дилиндян alınma сюзлярин üstünlük təşkil etməsi geniş şəkildə şərh
olunur və göstərilir ki, əн гядим тцрк тayfalarından hesab edilən щун,
эюйтцрк, уйьур кими тцрк бойлары əvvəllər daha yaxın coğrafi
məkanda və iqtisadi münasibətlərdə olduqları чин, монгол, манcур,
тибет, санскрит вя с. диллярдян, даща сонралар isə elm və
mədəniyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq йунан, латын, яряб, фарс,
италйан, албан, франсыз, славйан, алман, испан, инэилис вя с.

диллярдян мцхтялиф сябяблярlə bağlı, yəni, мцщарибя, sülh,
тиcарят, дини инанcлар, ailə münasibətləri zəminində və digər
фяргли сябяблярля баьлы сюзляр алыб-вермишляр. 1 Bugün həmin
алынмалар bütövlükdə türk dilçiliyi, ayrılıqda isə тцрк дили
тарихиня, онун lüğət tərkibinə, söz хязинясиня ишыг тутмaqda
mühüm rol oynayır.
Sözügedən yarımfəsildə həmçinin göstərilir ki, dиллярин
инкишафы
ялагялярин
эенишлянмяси,
cямиййятдяки
йениляшмяни якс етдирмяси, екстралингвистик тясирляря гаршы
давамлы мцбаризяси, сюз йарадыcылыьынын интенсивляшмяси
ilə характеризя олунур.
Türk dilində alınmalar haqqında M. Ergin özünün “Türk dili”
kitabında haqlı olaraq yazır: “Tarixən türklər qədər dünyada bəlkə də
ikinci bir hərəkətli millət olmamışdır. Mövcudiyyətlərinin tarixə
məlum olduğu 2500-3000 il ərzində Türklər Çindən Avropanın
mərkəzinə, Sibirdən və Rusiyadan Hind okeanına, eləcə də Afrikaya
qədər yayılmış, saysız-hesabsız qəbilə və tayfalarla müxtəlif
münasibətlərlər yaratmışlar”2
Müəllifin bu fikrindən çıxış edərək qətiyyətlə deyə bilərik ki,
dünyanın üç qitəsini özlərinə vətən edən türklər, demək olar ki, söz
mübadiləsində də dünyada birinci yeri tuturlar. Bu bir həqiqətdir və
çox az dil tapılar ki, onlarda türk mənşəli sözə təsadüf olunmasın,
türk dillərinin hərtərəfli tədqiqi, başqa sistemli dillərlə müqayisələr,
eləcə də tipoloji tədqiqatlar da bunu sübut edir. Dilin müəyyən
mərhələsində türk xalqları təmasda olduqları başqa millət və xalqlara
aldıqlarından da çox söz vermişlər.
Ф. Зейналов türk dillərində alınma sözlərdən bəhs edərkən тцрк
дилляринин алынма сюзляр тябягясини тарихилик бахымындан
беля сыраламышдыр: монгол (гисмян дя тунгус – манcур), чин,
санскрит, фарс, яряб вя славйан дилляриндян алынма сюзляр. 3 Bu
sıralama M.Ergində F. Zeynalova görə daha geniş coğrafi arealı əhatə
edir. Belə ki, müəllif türk dilinin başlanğıc dövrlərində və qədim türk
dilinin sonrakı inkişaf mərhələlərində soğdi dilindən və eləcə də bir
sıra buddist xalqların dilindən də sözlər alındığını qeyd edir 4 ki, bu
1

2
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da sözalma prosesinin müasir türk, ümumilikdə isə bütün türk dilləri
üçün yaxın keçmişin dil hadisəsi olmadığını göstərir.
I fəslin II yarımfəsli olan “Алынма сюзлярин лингвистик
ясаслары” adlanan hissə sözalmanın дилдахили вя дилхариcи
səbəbləri, алынма сюзлярин формалары, типляри, нювляри,
орфографийасы, лексик – грамматик гурулушу вя с. мясяляляри
ящатя едир. Burada məlum olur ki, bир дилин башга дилдян сюз
алмасы дилхариcи вя дилдахили сябяблярля ялагядардыр. Türk
dilinə başqa dillərdən söz alınmasının dилхариcи сябяблярi, digər
халгlarıн елм, технолоэийа, игтисадиййат, мядяниййят вя с.
сащялярдя сцрятли инкишафы, бунунла ялагядар йени-йени
анлайышларын yaranması, халгларын юз милли реалиляриня
мяхсус екзотиzmlərin мювcудлуьу, халгын башында дуран щаким
гцввянин дил сийасяти иля баьлы olmuşdur. Мясялян, яэяр
интибащ дюврцндя, ХЫВ - ХВЫЫЫ ясрлярдя италйан, франсыз
дилляри бир сыра диллярин лексикасына эениш тясир
етмишдирся, бунун сябяби, щяр шейдян öncə, о заман башга
дювлятляр ичярисиндя Италийанын вя Франсанын тутдуьу
мювге иля изащ едилир. Щямин дюврдя италйан вя франсыз
мядяниййятинин
эцcлц
инкишафы
Авропанын
башга
юлкяляринин дилляриня бу диллярин лексик-terminoloji
тясирини дя мцяййян етмишдир. Бу дюврдян етибарян тцрк
дилиня италйан вя франсыз дилляриндян дянизчилик, мусиги,
театр, тиcарят, тибб, идман вя с. сащялярля баьлы сюзляр дахил
олур: искеле, каптан, аборда, опера, пийано, адаэио, антика,
локантa, перука, банйо, престо, темпо, калйон, пусула, печете
(итал.) вя с.; енфексийон, аспирин, эрип, актюр, актрис,
акордеон, масаj, алерjи, тез, шюмине, модел, визйон, (фр.) вя с.
Инэилис дилинин ися тцрк дилиня вя цмумиййятля бцтцн
дцнйа дилляриня тясири ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра
башланыр. Бу тясирин сябяби ХХ йцзилликдя Американын
сийаси – игтисади нцфузунун артмасыдыр. Инэилис дили буэцн
дя кино, мусиги, xüsusilə də elmi tərəqqinin son inkişafı olan
интернет васитясиля юз мювгейини эцcляндирмякдядир.
Инэилис дилиндян тцрк дилиня кечян сюзляр ясасян
неолоэизмлярдян ибарятдир: айсберэ, jилет, лидер, пикник,
пластер, покер, кетчап, клип, маркет, сток, стресс, стар, стоп,
сент, парк, офсайт, формат, детектиф, cокей, бокс, бармен,
баскетбол, шорт, принтер вя с.
Sюзалманын дилдахили сябябляrindən ən başlıcası isə ана

дилиндя йени предмет вя йа щадисянин адландырылмасы цчцн
еквивалент сюзцн олмамасıdır. Tцрк дилиндя дя ещтийаc
йаранмыш анлайышларын милли сюзлярля ифадяси мцмкцн
олмадыьы цчцн алынма сюзляр бу функсийаны йериня
йетирмишдир. Aparılan tədqiqat zamanı aydın olur ki, tцрклярин
дилиндя зярурят нятиcясиндя алынан сюзлярин башлыcа гайнаьы
дин вя ядябиййат олмушдур. Бу сюзлярин яксяриййяти яряб-фарс
мяншяли сюзлярдир. Мясялян: Аллащ, азраил, амин, бисмиллащ,
cами, cещеннем, cеназе, cеннет, дуа, бейит, cинас, дестан вя с.
Бу йарымфясилдя щямчинин сюзалма щадисяси иля диля тясир
щадисяси, алынма сюз анлайышы иля эялмя сюз anlayışları
фяргляндирилир, alınma sözlərə müxtəlif aspektlərdən yanaşılıр, тцрк
ядяби дилиндяки alınma sözlər fərqli baxımlardan müxtəlif qruplara
bölünüр: ümumişlək alınmalar: бензин, фенеr, фатура, фыртына,
корсан, форма və s.; beynəlmiləl sözlər: академи, декан,
аристократ, алфа, бета, şampuan, филм, рекор, парк, market,
adres, opera və s.; ekzotizmlər: мадам, матмазел, парфцм, долар,
сент, мистер, мис, миссис, синйор və s.; sözlərin alınma üsulları
geniş şəkildə tədqiq olunur: бирбаша – васитясиз алынмалар:
тющмет, табиат, силащ вя с. (яряб дили  тцрк дили); рюнтэен,
елемент, мавзер вя с. (алман дили  тцрк дили); маникцр,
трансит, трансфер, манкен вя с. (фр. дили  тцрк дили), балзам,
блокнот, долар, панда вя с. (инэ. дили тцрк дили) вя с.;
васитяли алынмалар: мясялян, фр. дили «мессаэе» сюзцнц
латын дилиндян (лат. миссус) алмышдыр. Тцрк дили ися
франсыз дилиндяки «мессаэе» сюзцнц «месaj» формасында
мянимсямишдир; фермент ← фр. ← лат.; бароэраф ← фр. ←
йун; фашист ← фр. ← ит.; асепси ← фр. ← йун. və s.; тякрар –
гайыдыш йахуд эерийя алынма: «тар»: дар, инcе (тцрк),
«нарын»: дар, инcе, мцкеммел (монгол) → «нарин»: тазе, парлак,
инcе, назик (фарс) → «нарин»: инcе, назенин (тцрк); «baga»:
kцчцk, ufak, az + «tor»: kale, шehir, bey > «bagator» (тцрк) →
«bahadur» (фars) → «bahadыr»: «yiьit, kahraman» (тцрк)5 вя с.
Aparılan tədqiqat göstərir ki, sözlərin dil tarixi və etimoloji
baxımdan izahı zamanı təkrar-qayıdışlı sözlərin izahında böyük
çətinliklərlə üzləşmək olur. Sözlərin dildən-dilə keçərək struktur
cəhətdən dəyişikliyə uğraması sözün kökünün mənşə baxımından
ortaya çıxarılmasında çətinlik törətməklə yanaşı, çox vaxt düzgün
5
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olmayan nəticələrə varılmasına da səbəb olur.
Bəzi kəlmələrin isə ana dilə qayıdışı sadəcə fonetik səviyyədə
baş verdiyindən onların kökünün müəyyən edilməsi çətinlik törətmir.
Belə ki, «kаьан» сюзц дя тцрк дилиндян фарс дилиня кечяряк
«щакан» шяклиндя мянимсянилмиш вя йени формада тцрк
дилиня гайытмыш və müasir türk dilində hər iki variant paralel
işlənməkdədir. Sözün fars variantının əsl forması olan xaqan isə bir
sıra türk dillərində elə fars dilində olduğu şəkildə də qalmaqdadır.
İкили алынмаlar: тцрк дилиндя ейни анлайышы ифадя едян
müxəlif dillərdən alınmış sözlərin bir qisminin türk dilində qarşılığının
tapılaraq dildə vətəndaşlıq qazanması dildə sinonim cərgələrin
yaranmasına, dilin sinonim sözlər baxımından zənginləşməsinə səbəb
olmuşdur. Bugün müasir türk dilinin lüğətlərində göründüyü kimi
qərb və ərəb-fars mənşəli sözlərlə yanaşı dilin öz imkanları hesabına
yaradılan sözlər də işlənməkdədir: mizan(яр.)//terazi (фарс)//
baskül(фр.)// tartı(t.); kriter(fr.)//kıstas (ər.)//miyar//ölçü//ölçüt(t.);
kronik (fr.)// müzmin(ər.) // iyileşmez // kalıcı // süregen (t.);
transport (fr.) // nakliyat (ər.) // taşıt // taşımacılık (t.) və s.
Maraqlıdır ki, canlı danışıqda sonradan yaradılmış əksər türk mənşəli
sözlərin işlənmə tezliyi alınmalardan yüksəkdir. Bu da zaman
keçdikcə alınmaların bir qisminin dildən çıxma ehtimalını artırır.
“Алынма просесинин динамикасы. Алынма сюз вя
терминлярин дериватлары” adlanan III yarımfəsildə sюзлярин
бир дилдян диэяриня алынмасы просесиnin мцтярягги бир просес
olması, onun xüsusiyyətləri izah olunmuşdur. Tədqiqatlar bу
просесin ики мцщцм гцтбц цмумиляшдирdиyini göstərir.
Бунлардан бири сюзалмада зярури, икинcиси ися мяcбури просес
кими юзцнц büruzə verir. Сюзалма просесиндя зяруриййят əsasən
йени информасийа cямиййятиндяки сосиал щадисялярля,
щямчинин елми вя техники тярягги иля ялагядар йараныр. Беля
анлайышлар информасийа верян дилдя мейдана эялдийи цчцн
онун структуру да щямин дилляря аид олур. Бяллидир ки,
сюзалан дилдя уйьун еквивалент мцяййянляшмядикдя щямин
анлайышы билдирян лексик-терминолоjи ващидляр зяруриййят
нятиcясиндя башга дилдян щазыр шякилдя алыныб ишлядилир.
Бу заман информасийанын верилмяси щямин терминин тякcя
юзц йох, щямчинин дя дериватлары васитясиля тямин олунур.
Burada eyni zamanda alınma sözlərin sözyaratma imkanları da
nəzərdən keçirilir, тцрк ядяби дилиндяки алынма сюзлярин
деривасийасы просесиндя иштирак едян терминелементляр вя

онларын васитясиля йаранмыш лексик дериватларын тцрк дилинин
лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндяки ролу ясасландырылыр.
Aparılan təhlil göstərir ki, mцасир тцрк ядяби дилиня Авропа
дилляриндян еля терминляр кечмишдир ки, щямин терминлярдян
йени-йени тюрямяляр мейдана чыхмыш, бир кюк ясасында бир
чох дцзялтмя сюз вя терминляр йаранмышдыр. Мясялян,
«дапте» сюзцндян франсыз дилиндя бир нечя форма
тюрямишдир: адаптер, адаптатион. Щямин törəmə сюзляр
alınaraq тцрк дилиндя həm yazılış, həm də tələffüz baxımından dilin
müvafiq fonetik qaydalarına əsasən «адапте, адаптасйон»
formasında işlədilməkdədir. 6
Alınma sözlərin derivasiyası prosesində iştirak edən
terminelementlər деформатив вя консерватив олмагла ики йеря
бюлцнцр. Сюзцн тяркибиндя шякилчи характери дашыйан
елементляр, mясялян: анимасйон, изолйасйон, акробатизм,
алколизм, атмосферик, акробатик, алпинист, direktör, asansör
вя с. sözlərdəki –syon, -izm, -ik, -ist, -ör şəkilçiləri deformativ
elementlərdir.
Консерватив терминелементляр ися юз консервативлийи иля
сечилир, юз илкин формасыны, щятта гошулдуьу термин компонентдя
мцстягил мяна хцсусиййятини горуйуб сахлайыр: авиа, ото, анти,
интер, макро, микро, моно, щидро, фото, теле вя с. Бу елементляр
ясасян бейнялмилял характер дашыйыр вя мянбя дилдян фяргли
олараг тцрк дилиндя юз щягиги мянасыны итирмишдир. Мясялян,
йунан дилиндя био -«щяйат», щидро -«су», jео -«йер», дио -«ики»,
моно -«бир» мяналарында ишлянмишдир. Лакин щямин сюзляр
мцасир тцрк дилинин лцьят тяркибиндя мювcуд анламда дейил,
йалныз тяркиб дахилиндя, диэяр сюзлярля бирликдя йени
терминолоjи мянада ишлядилир: монолоэ, монотон, щидрojен,
щидротерапи, изолатюр, изоласйон, отоэар, jеолоэ, jеолоjи вя с.
IV yarımfəsildə “Алынмалар щесабына сюз вя сюз
бирляшмяси йарадыcылыьы просеси” başlığı altında müasir türk
dilinin lüğət tərkibinin зянэинлийиnin сюз йарадыcылыьы просесинин
динамик характер дашымасы иля билаваситя баьлы olmasından
danışılır. Bu prosesin inkişaf mexanizminin морфолоjи вя синтактик
цсулларла щяйата кечирилdiyi göstərilir. Просесдя дилин морфолоjи
эюстяриciляри активляшир, функсийалары эенишлянир. Буна эюря дя
6
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морфолоjи цсулun сюз йарадыcылыьы просесиндя ян фяал цсул kimi
qiymətləndirilməsi təqdir olunur.
Sözügedən yarımfəsildə göstərilir ki, aдятян сюзйаратма
системи дилин дахили тябиятиндян иряли эялян милли сюз вя
милли лексик шякилчилярин бирэя «фяалиййяти» иля
характеризя олунур. Амма бунунла беля, сюз йарадыcылыьында
алынма сюзлярля йанашы шякилчилярin дя rolunun фяал
olduğunu inkar etmək olmaz. Бу бахымдан тцрк ядяби дилиндяки
алынма сюз вя онлара гошулан лексик шякилчиляр щесабына
сюз йарадыcылыьы просеси лингвистик структур етибары иля
ики група бюлцнцр:
1) алынма сюз + милли шякилчи щесабына йаранан
сюзляр:
щизмет-чи, лидер-лик, планшет-чи, рюнтэен-cи,
модерн-леш-мек, план-ла-мак, алкюл-лц, пудра-лык, дисиплин-сиз
вя с.;
2) алынма сюз + alınma шякилчи щесабына йаранан
сюзляр: пилот-аj, а-нормал, капитал-изм, федерат-иф, оптимист, акробат-ик, модцл-ер, тур-ист, декора-сйон вя с. Яcняби
мяншяли бу шякилчиляр тцрк ядяби дилиня сюзля бирликдя
daxil olmuşdur.
Bu yarımfəsildə aлынма сюзлярин гурулуш етибары иля бир
гисмиnin дя синтактик цсулла йаранmasından bəhs olunur. Məlum
olur ki, sюз бирляшмяйя чевриляндян сонра гисмян мянасыны
дяйишир, bу йолла тцрк ядяби дилинин семантик имканлары да
эенишлянир. Məsələn: teхniki sаhədə istifadə olunan «disc jоckey»
(ing.) söz birləşməsinin komponentləri ayrı-ayrılıqda fərqli mənalar
ifadə edir. “Jokey” sözü ayrılıqda “çapar” mənasını ifadə edir. Лakin söz
birləşməyə çevrildikdən sonra tamamilə yeni bir məna yaranır: «disk
jоkey»: радиода, дискотекаларда мусиги йайынларыны пластинка
– вал васитясиля идаря вя тягдим едян шяхс; «фландра» (it.):
щярби эяминин дор аьаcында галдырылан инcя бездян
щазырланмыш лент формасында байраг - сюзц дянизчиликдя
истифадя олунур. Балыk сюзцня бирляшяряк «фландра балыьы»
бирляшмясини ямяля эятирмишдир. Буна «курделе балыьы» да
дейирляр. 7
Aб-ы щайат – аб-ы (фарс)+щайат (яр.); cиьерпаре – cиьер
(фарс)+паре (фарс); gарденпарти – эарден+партй (инэ.);
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pудрашекер – пудра (фр.) + шекер (фарс); pостане – поста (ит.) +
щане (фарс); tелэрафчичеьи – телэраф (фр.) + чичек (т.);
sиэарабюреьи – сиэара (исп.) + бюрек (т.) və s. sözlər də bu
qəbildəndir.
Burada həmçinin, mцасир тцрк дилиндя сюз бирляшмяси
шяклиндя олан гярб мяншяли алынма сащя терминляриnin дя
эениш йайылмasından bəhs olunur, мясялян: тибби термин
«делириум тременс» (лат.)- :алкогол дцшкцнляриндя цз-эюзцн
гызартысы; мусиги термини «буффо бас» (ит.)-:сяси бас олан
шяхс; «економаи политик» (фр.)-:сийаси-игтисади; «буэи-вуэи»
(инэ. бооэие-вооэие) – :кяскин вя щярякятли бир рягс; “орса
алабанда” (ит.) -:эямини кцляйя гаршы кяскин чевирмя; “орса
поcа” (ит.) (йа да боcа) -:эяминин кцляйин истигамят вя эцcцня
уйьун олараг идаря олунмасы; «cотон щйдропщилле» (фр.) -:
еcзалы памук 8 (стерил памбыг) вя с.
Dissertasiya işinin II fəsli “Alınma sözlərin leksik-semantik
xüsusiyyətləri” adlanır. Bu fəsil altı yarımfəslə ayrılmışdır. Birinci
yarımfəsil “Алынма сюзлярин сащяляр цзря тяснифи” adlanır.
Bu yarımfəsildə сащя терминолоэийасынын формалашмасынda
aлынма сюз вя терминлярin rolundan danışılır və göstərilir ki, hяр
шейдян яввял мцяййян сащяляря даир алынма сюзлярин,
анлайышларын cямиййятдяки мювгейи иля баьлы фяалиййят
даиряси эенишлянир вя йа яксиня йени иcтимаи-сийаси
просесляр,
елмлярин
инкишафы
нятиcясиндя
ареалы
мящдудлашыр, семантикасы даралыр вя ишляклийини итирир.
Алынма сюзлярин груплашдыьы сащянин инкишафы
истига-мятиндя апарылан арашдырмаларын мцхтялиф тематик
бюлэцляр цзря айдынлашдырылмасынын хцсуси ящямиййяти
вардыр. Aparılan tədqiqat göstərir ki, tцрк ядяби дилиндяки яcняби
мяншяли алынма терминляр щяйатын мцхтялиф сащяляриня
аиддир вя узун тарихи инкишаф просеси кечяряк дилдя
сабитляшмиш, онларын бир гисми эениш йайылмыш цмумишляк
сюзляр сырасына дахил олмушдур. Burada türk dilindəki
aлынмалары ящатя едян сащяляр елми вя гейри-елми олмагла
тясниф olunur. Elmin müxtəlif sahələrini əks etdirən alınma sözlərin
əsasən tibb, coğrafiya, ədəbiyyatşünasliq, dilçilik, riyaziyyat, hüquq
və s. sahələrə aid terminlər olmasından: торнадо (исп.), абис (фр.
8
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океанларын, эцняш ишыьы кечмяйян чох дярин йерляри),
акростиш (фр. мисраларын илк щярфляринин бир арайа эялмяси
иля мейдана бир ад чыхаран мянзумя), лумбаэо (fr. бел аьрысы),
diyaliz (fr.) və s.; qeyri-elmi сащяляри якс етдирян алынма
сюзлярin ися эямичилик, мода, биткичилик, щейвандарлыг,
тиcарят, siyasət вя с. сащяляри ящатя еtməsindən bəhs olunur,
məsələn: фламинго (инэ.), аконит (фр. кюкцндя аконитин адында
бир зящярли маддя олан битки, боьан оту), аби (фр. гара рянэдя
узун jакетин юн тяряфи кясик олан вя зийафятлярдя,
мярасимлярдя эейилян палтар), cекет (ит.), аламана (алм. балыг
овунда вя йа одун дашымагда истифадя олунан гайыг), акт (фр.
театр ясяриндя пярдя), акомпанйыман (фр. бир сяся вя йа
мелодийайа уйма) vəs.
II
fəslin
ikinci
yarımfəsli
“Алынма
сюзлярдя
чохмяналылыг вя омонимлик” məsələsinə həsr olunmuşdur.
Burada fорма вя мянаcа сюз групларынын бир щиссясини
чохмяналы сюзлярin вя омонимлярin тяшкил еtdiyindən, oнларın
бир-бириля форма ейнилийиня, гаршылыглы ялагяйя ясасян
баьлы olmasından söz açılır, məlum olur ki, tцрк ədəbi дилинин
лцьят тяркибиндяки ейни формалы alınma сюзлярин бир
гисминин чохмяналы сюз вя омоним кими ишлядилмяси
эюстярир ки, онларын арасында гаршылыглы ялагя вар, онлар
бир-бириня кечя биляр. Мясялян, «бар» сюзц «рягсли вя ичкили
яйлянcя йери» вя «барларда, дискотекаларда ички ичмяк цчцн
щазырланмыш эушя» мянасында чохмяналы сюз; «бар,
яйлянcяли йер» вя «кир, пас» мяналарында ися омонимдир.
Həmçinin, aлынма sözlərdə омонимлик щадисясиnin тцрк
дилинин дахили инкишаф ганунларындан бирини тяшкил
етмяsindən və tцрк дилиндя geniş yayılmasından danışılır.
Мясялян: «апико» (ит.): 1) эяминин, зянcири топлайыб
лювбярини галдырмаьа щазыр олмасы; 2) эейиниб кечинмиш,
бязяниб-дцзянмиш, шыг эейимли шяхс; 3) чевик, зиряк, ити,
cялд, дирибаш; «манти» (ит.): 1) эямидя рейляри дирякляря
баьлайан канат; 2) арго: саггалы чыхмыш эянc оьлан; «отоман»
(фр.): 1) Авропалыларын Османлылара вердийи ад; 2) гадын
эейиминдя истифадя олунан бир нюв ипяк гумаш; 3) ХВЫЫЫ
ясрдя истифадя олунан диван 9 вя с.
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Qeyd edək ki, tцрк дилиндяки чохсайлы алынмаларда
чохмяналылыьын da щцдудлары эенишдир. Мясялян, италйан
dilindən alınan «лачка» сюзцнцн мянасы эямичилик пешяси иля
баьлыдыр: эями канатынын йарарсыз щала эялмяси; икинcи мяна
ися мяcази мянадыр: зяифлятмяк, бошалтмаг, ачмаг, бурахмаг,
тагятдян салмаг вя с.
Çохмяналы алынма терминлярин тцрк ядяби дилиндяки
формаларынын вя мяналарынын тящлили эюстярир ки, онларын
щяр бириня лексик-семантик парадигма кими бахмаг лазымдыр.
Щямин парадигматик мцнасибятлярдя мяcбури мяна инварианты
бцтцн лексик-семантик вариантлар цчцн ейни олуб, щяр бир
лексик-семантик вариантда ялавя хцсусиййятлярля характеризя
олунур. Dissertasiya işində bütün bunlar alınma söz sferasında
nəzərdən keçirilmiş, istər omonimlik, istərsə də çoxmənalılıq bütün
dillərə xas olub, ən qədim dil hadisəsi olduğu, ilk insanların təsəvvür
dairəsi dar olduğundan bir neçə əşya və varlığı bir məfhumla ifadə
etdikləri üçün çoxmənalılığın ortaya çıxması başlıca səbəb kimi
göstərilmişdir. Lakin insan beyninin cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı
formalaşması artıq çoxmənalılıqdan omonimliyə keçid prosesinin
başlanmasına təkan verdiyi, digər sistemli dillərə nəzərən
omonimliyin türk dillərində daha yayqın olduğunun elmi
araşdırmalar sırasında məlum olduğu qeyd olunmuşdur. Bu türk
dillərinin öz qədimliyini qorumasında mühafizəkar mövqe tutmasına
sübutdur və türk dilləri bugün də omonimliyə sinonimlikdən daha
çox üstünlük verir. Bu da faktdir ki, omonimlik dilin öz daxilində baş
verən proses olduğu üçün dilin daha çox yaşamasına səbəb olur.
Məhz bu fakt əsasında əsrlər boyunca əlifbalarımızın dəyişməsinə
baxmayaraq türk dilləri vahid köklərini yaşada bilmiş, öz soyköklərindən o qədər də uzaqlaşmamışlar.
Dissertasiya işinin II fəslinin III yarımfəsli “Алынма
сюзлярдя
синонимлик,
вариантлыг
вя
дублетлик
мясяляляри” adlanır. Burada mцасир тцрк ядяби дилиnin
терминолоjи системиндя актуал щесаб едилян мясялялярдян
бириnin дя алынма сюзлярдя баш верян семантик просесляр
olduğu qeyd olunur. Tədqiqat mилли лексик-терминолоjи
ващидляр кими алынма сюзлярin дя семасиолоjи щадися йарада
билdiyini təsdiq etməyə imkan verir və göstərir ki, bир дил диэяр
дилдян сюз вя термини мянимсяйир, бу заман алынан сюз вя йа
термин щямин дилдя семантик просеся гошулур. Шцбщясиз ки,
бу просесдя дил йалныз бир сюзц дейил, бязян щямин сюзя

паралел олан сюзляри дя гябул едир. Беля бир вязиййятдя
алынма синоним сюз вя йа терминлярин шябякяси эенишлянир.
Мцхтялиф мяншяли алынма синоним сюз вя йа терминлярин
тядгиги ейни заманда бу категорийайа йахын олан вариант вя
дублет мясяляляринин дя айдынлашдырылмасына, мцбащися
йарадан бир сыра проблемлярин дя щяллиня кюмяк етмиш олур.
Mцасир тцрк ядяби дилиндяки синонимлик щадисяси
мцхтялиф сяс cилдиня малик ейни анлайышын ифадяси цчцн
мцхтялиф диллярдян алынан ики-цч сюзцн паралел ишлянмяси
иля баьлыдыр. Мясялян: lider-önder-başkan, doğruca-doğrudan
doğruya-direkt, yönerge-talimat-direktif вя с.
Терминолоjи системдя синонимliyin йаранмасы real olaraq
бирбаша термин йарадыcылыьы иля ялагяляндирilir. Синоним
терминлярин мейдана чыхмасынын ясас сябябляри 3 амиля
сюйкянир:
1) tерминалма
2) tерминелементлярин диля кечмяси
3) mцряккяб терминлярин ихтисары. 10
Мцасир тцрк ядяби дилиня кечмиш бир сыра термин
елементлярин гошулдуьу терминляр синонимик cярэя йарада
билир. Мясялян: «фарма, astro, jeo» терминелементли тибби
терминляр: фармаколоjи (фр.) – еcзаcылык (яр.) – илач билими
(т.); фармасйен (фр.) – еcзаcы (яр.); астронот (фр.) – узай
адамы (т.); астрономи – эюкбилим; jеолоjи (фр.) – йербилими
(т.); jеолоэ – йер билимcи вя с. Семасиолоjи мцнасибятдя олан бу
терминляр мяна ейнилийи иля тямсил олунур.
Тцрк ядяби дилинин терминолоэийасында синонимлик,
адландырманын ики вариантынын- гыса вя там-синхрон
мювcудлуьу нятиcясиндя дя формалаша билир. Терминин гыса
варианты, йа термин сюз бирляшмясинин лексик ихтисары йолу
иля, йахуд да, сюз бирляшмясинин бирсюзлц терминля явяз
олунмасы (мцряккяб ихтисарла, мцряккяб вя йа дцзялтмя сюзля)
йолу иля йарадылыр. Бу заман ихтисар форма щям мянбя
дилдяки, щям дя онун калкалашмыш там формасы иля синоним
мцнасибятя
эирир.
Мясялян:
УНО
(Унитед
Натионс
Орэанизатион) = БМТ (Бирлешмиш Миллетлер Тешкилаты),
УНЕСCО (Унитед Натионс Едуcатионал, Сcиентифиc анд
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Cултурал Орэанизатион) = БМЕБКТ (Бирлешмиш Миллетлер
Еьитим, Билим ве Кцлтцр Тешкилаты) вя с. 11 Бу, елми дилдя
синонимлярин
мейдана
эялмясини
тямин
едян
типик
ситуасийадыр.
Bu yarımfəsildə həmçinin, mцасир тцрк ядяби дилиндяки
алынмаларын
бир
гисмиnin
ейникюклц
сюзлярdən
–
вариантlardan ibarət olmasından, vариантларın тясадцфи олараг
дейил, дилин ганунауйьун инкишафы иля ялагядар мейдана
эялməsindən bəhs olunur və göstərilir ki, aлынма сюзцн варианты
лексик-грамматик
щадисялярдяндир.
Сюзцн
вариантлары
лексиколоэийанын обйектиня чеврилир. Бу заман сюзцн
формалары
идентификасийа
олунур,
yяни
формалар
ейниляшдирилир, lексик мяналары бир-бириня уйьун эялир,
семантик йцк цст-цстя дцшцр. Ейни заманда сюзцн
формаларынын грамматик мяналары да ейниляшир. Мцхтялиф
функсийалар итир, сюзцн вариантларыны аксент, вурьу вя с.
йарадыр. Она эюря дя сюзцн вариантларында фонетик
субстансийа мювcуд олур. Bu xüsusiyyət türk dilinin üç əsas
fonetik prinsipi əsasında orfoqrafiya və orfoepiyada öz əksini tapır. 12
Тцрк дилиня кечмиш Авропа мяншяли сюзлярин
вариантлары чохсайлыдыр вя эениш ишляклийя маликдир.
Мясялян: киклон-сиклон, ъокей-жокей, эалош-калош, щипотезипотез, капорта-капут; cаравелле-каравел – iki моторлу бир
тяййаря нювц; боснийак-бошнак – bоснийалы; бомбардонбомборт - оркестр мцсигисиндя ян галын сяси чыхаран няфяс
аляти 13 вя с.
Мцасир тцрк ядяби дилиндя алынмалар ичярисиндя
дублетлярин дя юзцнямяхсус йери вардыр. Дублетляр, ясасян,
форма вя мяншяcя фярглянян мцхтялиф кюклц сюзляр ясасында
формалашыр. Дублетляря икили алынмалар да дейилир.
Дублет сюзляр илк бахышда синонимляря бянзяйир.
Лакин синонимляр семантик структуруна эюря фярглянир, йахын
мяналы сюзляри ифадя едир, контексдя бири диэяринин йериндя
ишляня билмир. Дублет сюзляр ися йахын мяналы йох, ейни
мяналы сюзлярдир. Семантик cящятдян бир-биринин ейни кими
11
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ишлянир,
мцхтялиф ситуасийада семантик диференсиасийа
йаратмадан бир-бирини явяз едя билир: талебе-юьренcи, бейазак, муаллим-щоcа-юьретмен, фото-фотоьраф-ресим вя с.
Dissertasiyanın IV yarımfəslində “Тцрк ядяби дилиндяки
алынма сюзлярин милли гаршылыглары” məsələsinə
toxunulmuşdur. Burada aлынма сюзляр вя онларын милли
гаршылыгларынынын тапылмасы проблемиnin cямиййятин
тарихи иля баьлы шякилдя арашдырылdığı, aлынма сюзлярin
кечдийи дилдя олдуьу кими галмadığı, oнларын бир гисмиnin
милли гаршылыглары иля паралел ишлянdiyi, бир гисмinin
милли гаршылыглары иля явяз олунması kimi məsələlərin üzərinə
işıq salınmasına çalışılmışdır. Eləcə də Türkiyədə dildə gedən
“özleşme” prosesi haqqında danışılmış, Türk Dil Kurumunun dilin
şüurlu şəkildə artıq alınmalardan təmizlənməsi ilə bağlı atılan
addımlar və nəticələrdən bəhs edilmişdir.
Aparılan tədqiqat göstərir ki, tцрк ядяби дилиндяки лексик
алынмаларın бир гисми zаман кечдикcя алынан дилдя юз
ишляклийини итирир. Дилчиlər tцрк дилинин инкишафы
нятиcəсиндя юз ящямиййятини итирən алынма сюзлярин дилдя
ишляклийинин гаршысыны алыr, vахтиля тцрк дилиня кечмиш бязи
сюз вя терминлярдян инди haqlı olaraq имтина edirlər. Bu sözlərin bir
hissяsi dilin юz daxili resurslarы hesabыna dцzяldilяn yeni сюзлярля
яvяzlяnmяyя baшlamышdыr.
Türkiyə türkləri “Dilimize sahip çıkıyoruz”, “Yabancı
kelimelere karşılıklar” fikrini həyata keçirir, bu sahədə faydalı işlər
görürlər. 14
1932-cи илдя Ататцркцн тялиматы иля йарадылан Тцрк
Дил Kурумунун, türk dilindəki яряб вя фарс мяншяли алынмалары
дилдян чыхартмаг, дилин юз дахили имканлары щесабына сюз
йарадыcылыьы просесини юня чякмяк, данышыг дили иля йазы
дилини бирляшдирмяк мягсядиля башлатдыьы дил ингилабы
уьурла баша чатmışdır. Тцрк дилиндяки бир сыра яряб вя фарс
мяншяли
терминлярин
тцркcя
гаршылыьы
мцяййянляшдирилmişdir. Мясялян: абиде – аныт, иншаат –
йапым, бина – йапы, cари кыймет – эерчек деьер, нешрийат –
йайын еви, шерщ – йорум, даими бина – сцрекли йапы, емлак –
ташынмаз, файдалы саща – йарарлы алан вя с.
Araşdırma göstərir ki, bюйцк мигдарда сюзлярин дилдян
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чыхарылмасына бахмайараг, яряб-фарс мяншяли цмумдил
ващидиня чеврилмиш бир чох алынма сюз вя терминляр буэцн дя
тцрк ядяби дилинин терминолоjи базасы олараг галыр.
Cüмщуриййят
тарихи
бойунcа
тцркcяляшдирмя
истигамятиндя апарылан ишлярин диггят мяркязиндя, ясасян,
яряб-фарс мяншяли сюзляр durмушдур, диля эирян франсыз
мяншяли сюзляр тянгид щядяфи олмамышдыр. Диггятин ярябфарс мяншяли сюзляря йюнялмяси нятиcясиндя франсыз вя
инэилис дилляриндян алынан сюзлярин эюздян гачмасы вя дилдя
эетдикcя чякисинин артмасы, бу сюзлярин тцрк дили цчцн
тящлцкя йарада биляcяйи фикрини формалашдырыр. 15
1970-cи ildə Тцрк Дил Гурумуnun тцрк дилиндяки гярб
мяншяли
алынма
сюзляря
милли
гаршылыг
тапмаг
истигамятиндя ишляр эюрмяк цчцн yaratdığı комиссийа
тяряфиндян гярб мяншяли бир чох сюзлярин милли гаршылыьы
мцяййянляшдирилир вя Тцрк Дил Kурумунун мятбуат органы
олан “Тцрк Дили” jурналында йайымланыр. Мясялян: чекап –
саьлык йокламасы, телефон – сеслек,
терюр – йылэы,
резервасйон – йер айыртым, месаj – илети, аларм – уйандыры,
метро – алт улашым, сюместр – йарыйыл, телевизйон –
узэюреч, камйон – йцклет, отобцс – эенбинит, лаборатувар –
денейлик, пилот – учман, вазо – чичеклик, подйум – секи,
детерjан – кирсюкер, листе – дизелэе, сцрприз – шашырты,
банйо – йунак, ресторан – дойумеви, сиэорта – корунч вя с.
Лакин, бу иш бир о гядяр файдалы нятиcяляр вермир, тапылан
милли гаршылыгларын чох аз щиссяси мянимсянилир, дактило,
ламба, телефон, камйон, телевизйон вя с. кими бир чох
йерлиляшмиш, цмумдил ващидиня чеврилмиш сюзляря тапылан
милли гаршылыглар дилдя ишляклик газана билмир.
Мцасир дюврдя Тцркийя дювлятинин тяшяббцсц иля бир
груп мцтяхяссисляр, хцсусян Тцрк Дил Гурумунун ямякдашлары
тцрк дилиндяки алынма сюзлярин, хцсусиля дя франсыз вя
инэилис
сюзлярин
юзляшдирилмяси,
онларын
милли
гаршылыгларынын йарадылмасы уьрунда мцщцм ишляр
эюрцрляр. Инди бу милли гаршылыгларын бюйцк гисми уьурла
истифадя олунмагдадыр. Мясялян: контрат – сюзлешме, козмонот
– узай адамы, натцрел – доьал, оптимист – ийимсер, педаэоэ –
15
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еьитимcи, пессимист – карамсар, кютцмсер, модерн – чаьдаш,
метот – йюнтем, тротуар – йайа калдырымы, диспансер – саьлык
оcаьы, сембол – симэе, jюн – эенч вя с. Maraqlıdır ki, canlı danışıqda
sonradan yaradılmış türk mənşəli sözlərin işlənmə tezliyi
alınmalardan yüksəkdir. Bu da zaman keçdikcə alınmaların bir
qisminin dildən çıxma ehtimalını artırır. Лакин бир сыра уьурсуз
милли гаршылыглар да вардыр ки, илк заманлар алынма сюзля
бирэя–паралел ишлянмясиня бахмайараг, заман кечдикcя алынма
сюз
йерини
мющкямлятмиш,
истифадя
обйектини
эенишляндирмиш, милли гаршылыьы ися ишляклийини
итирмишдир: макйаj – дцзэцн, комеди – эцлдцрц, отюбцс – эенбинит,
каприс – юзенч, каре – дюрдцл, кцртаj – казыма, фабрика –
цретимлик, булвар – эенйол, гарaj – арабалык вя с.
Tədqiqat göstərir ki, yeni sюz dцzяltmя ilя yanaшы, türk
ictimaiyyəti doğru yol tutaraq dilə daha çox qədim Orxon-Yenisey
abidələrindən və dialekt və şivələrdən sözlər daxil etməklə dili öz
imkanları hesabına zənginləşdirməyə və əcnəbi sözün qarşılığını
tapmağa çalışmışlar.
Dissertasiya işinin V yarımfəsli “Тцрк ядяби дилиндяки
алынма сюзлярин семантикасы” adlanır. Бу йарымфясилдя
мцасир тцрк ядяби дилиндяки алынма сюз вя терминлярин
семантик тякамцл просесиндян, онларын йени дилдя семантик
cящятдян дяйишмясинин qanunauyğunluqlarından бящс олунур və
göstərilir ki, bцтцн дил щадисяляри кими дил ващидляринин
семантикасы да данышма вя динлямя просесиндя функсионал
дяйяр дашыйыр, бу просесин ясас цнсцрляриндян бири кими
чыхыш едир. 16
Дил ващидляри тякcя структур cящятдян дейил, мяна
бахымындан да зянэиндир. Бязи алынма сюзлярин тцрк ядяби
дилиндя гаршылыьы олдуьундан мцяййян заман ейни вя йахын
мяналы алынма вя милли сюзляр мцвафиг шякилдя истифадя
олунмуш, дилдя сабитляшмяк уьрунда гаршылыглы мцбаризяйя
гошулмушдур. Бу просесин эедишиндя бир чох лексик-семантик
щадисяляр мейдана чыхмышдыр ки, онлардан бири дя алынма
сюзлярин мянаca дяйишмяси мясялясидир.
Бир дилдян диэяр диля кечян сюзлярин башлыcа
кейфиййятляриндян бири мянбя дилдя олан мянасыны сахлайыб
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сахламамасыдыр. Бир сыра алынма сюзлярин мянбя дилдяки
мянасы алан дилдя яслиня уйьун шякилдя мянимсянилир. Бязян
ися мянбя дилдяки мяна алынан дилдя дяйишир. Мясялян:
«Kашкавал» (it. cаcиo-cаваллo) бир ярази адыдыр. Тцрк дилиня
кечяндян сонра мянасыны дяйишяряк «кашар» (пендир
нювляриндян бири) кими ишлянмяйя башламышдыр. Мяшщур
“кашар” пендири, тякяр формасында сары рянэдя пендир
нювцдцр.
Франсыз dilindən alınan «фраэман» сюзц яввялляр «щисся,
парча» мянасында istifadə olunmuşdur. Сонрадаn бу сюз «бир
филмдян сечилмиш щисся, чарх» мянасында хцсусиляшмишдир.
Tədqiqat göstərir ki, aлынма терминлярин мянаcа
инкишафы
просесиндя
онун
мотивляшмяси
башлыcа
мясялялярдяндир. Бу просес нятиcясиндя алынма сюзцн üslubi
даиряси эенишлянир вя алан дилдя семантик йцкцнц
зянэинляшдирир. Мцасир тцрк дилиндя дя алынма сюзляр ялавяikinci dərəcəli мяна чаларлары кясб едир, бу заман мяcазлашыр.
Мясялян, «алерjи» (fr.) сюзц 2 мянада ишлянир. 1-cи мяна: тибб
елминдя хястялик ады; 2-cи мяна ися мяcазиляшмиш мянадыр:
бир шейя гаршы мянфи щяссаслыг. Эюрцндцйц кими, бу сюз
терминолоjи мянадан узаглашараг метафорик мяна газаныр,
беляликля мотивляшир.
Еляcя дя «актюр» (fr.) сюзцнцн театр сянятиндя ишлянян
мяналары бяллидир. Тцрк дилиндя «актюр» сюзц мяcази мянада
«олдуьундан башка тцрлц эюрцнен кимсе» мянасыны да ифадя
едир.
Dissertasiyanın II fəslinin VI yarımfəsli “Алынма сюз və
terminлярин türk dilində унификасийасы вя мянимсянилмя
йоллары” adlanır. Araşdırma göstərir ki, türk ədəbi dilinə aлынan
сюзляр 3 пиллядян кечmişdir:
1. Йад дил ващидlərinin türk дилinдя истифадяси
мярщяляси. Бu пиллядя алынма сюздян истифадя епизодик,
тясадцфи сяcиййялидир; ишлядилян йад елемент щяля дилин
лцьят тяркибиня дахил олмур.
2. Сюзлярин унификасийасы. Тядгигат эюстярир ки,
мцхтялиф
диллярдян
тцрк
дилиня
кечмиш
сюзлярин
унификасийасы
лянэ
эетмишдир.
Бу
да
орфографик
нормалашмада сабитлийин эюзлянилмямяси иля бирбаша
баьлыдыр. Беля ки, мцяййян дюврлярдя тцрк дилинин лцьят
тяркибинин инкишафында яcняби мяншяли алынмаларын

интенсив артмасы кими реал фактын юзц дя бу мярщялядя
щямин алынмаларын орфографийасынын нормалашдырылмасы
вя унификасийасында cидди чятинлик доьурмушдур.
3.
Сонунcу
пилля–интеграсийа,
йяни
сюзлярин
мянимсянилмяси mərhələsində лексик – терминолоjи ващидляр
дилин нормаларына табе едилир. Бу мярщялядя алынмыш дил
ващиди фонетик, грамматик вя семантик cящятдян türk дилinя
уйушур, мянбя дилдяки формасы унудулур.
Bu yarımfəsildə həmçinin, mянимсямя просесинин
юйрянилмясинин ян мцряккяб тяряфи онун дяряcясинин
мцяййянляшдирилмяси olması, türk dilində aлынма сюзлярин
фонетик шякли, грамматик гурулушу вя семантик чаларларыnın
тцрк ядяби дилинин дахили инкишаф ганунларына уйьун
дяйишкянлийя уьраması, yени дил мцщитиnin алынан сюзцн
кейфиййятиня тясир еtməsi, мянимсямянин формаларыны
фяргляндирməsi kimi məsələlərdən bəhs olunur və göstərilir ki,
aлынмаларын мянимсямя дяряcяси онларын тцрк дилинин милли
сюзляриня фонетик, орфографик, морфолоjи, семантик вя с.
cящятдян уйьунлашдырылмасы йолу иля мцяййянляшдирилир.
Tədqiqat zamani aşkar olur
ki, alınma söz və terminlərin
mənimsənilməsi daha çox orfoepik, yaxud şifahi mənimsənilmə; orfoqrafik,
yaxud yazılı mənimsənilmə şəklindədir. Məlum olduğu kimi, türk
dillərində sözün yazılışı və deyilişi bir birindən fərqlənmir. Amma digər
dillərdə yazılış və deyiliş fərqi olduğu kimi, bir neçə hərf birləşməsinin bir
səsi ifadə etməsi halları da vardır. Əcnəbi dillərdən alınan sözlər bəzi
hallarda orfoqrafik və ya orfoepik baxımdan, yazılış və ya tələffüz
baxımından türk dilinin normaları ilə uyğun gəlmir. Bu səbəbdən bəzi
alınmalar türk dilinə yazıldığı forma ilə birlikdə daxil olur və dildə
müəyyən çətinlik və qarışıqlıq yaradır. Məsələn, New York, show,
check up, e-mail, shop, bowling, free, by pass və s. kimi. Bunlar tipik
orfoqrafik alınma nümunələridir. Məhz bu səbəbdəndir ki, türklər çox vaxt
bu sözləri tələffüz edərkən Nyuyork deyil, Nevyork; şou deyil, şov deyirlər.
Bəzi alınmalarda isə orfoepik, yaxud şifahi mənimsənilmə müşahidə
olunur. Məsələn, fransız dilində radyolojik sözü radiologique şəklində
yazılsa da, türk dilinə tələffüzünə uyğun olaraq radyolojik şəklində;
avantgarde – avangard, detective-detektif şəklində daxil olmuşdur.
Tədqiqat prosesində aşağıdakı elmi nəticələr əldə edilmişdir:
1. Digər sistemli dillərdə alınmaların böyük qisminin alındığı
şəkildə qaldığı, leksik tərkibi və qrammatik quruluşunun dəyişilmədiyi
müşahidə olunduğu halda, türk dilində şəkilçilərin, semantikanın

türkcələşdirildiyi görülür. Bu türk dillərinin kökə bağlılığı, mühafizəkarlığı
və sabitliyini qorumasını sübut edir.
2. Алынмаларын тяркибиндяки грамматик елементляр,
шякилчиляр тцрк ядяби дилиндя бир морфем кими мцстягиллик
газана билмəmiş, айры-айры сюзлярин тяркибиндя йени
дериватолоjи хцсусиййят kəsb etmişdir. Йени дил мцщитиндя йад
елементлярин, шякилчилярин постпозитив вя препозитив
мювгелярдя ишлянмяси алан дилдя сюз йарадыcıлыьы
имканларындан билаваситя асылы olur.
Препозитив вя постпозитив мювгели елементляр тцрк
ядяби дилинин лексик тябягясинин инкишаф перспективлярини
даща да артыrmış, дилин лексик – терминолоjи лайында
тякмилляшмя просесинин сцрятлянмясиндя ящямиййятли рол
ойнаmışdıр.
3. Тцрк ядяби дилиндяки мцхтялиф мяншяли алынмалар
йени сюз вя сюз бирляшмяляринин йарадылмасында фяал
иштирак еtmiş, aлынмалар тцрк дилиня мяхсус морфемлярля
(шякилчилярля), сюзлярдя бирляшяряк синтетик вя аналитик
йолларла лексик-терминолоjи бирляшмяляри йараtmışдыр. Сюз
бирляшмяйя чевриляндян сонра гисмян мянасы дяйишmiş, bу
йолла тцрк ядяби дилинин семантик имканлары да
эенишлянmişdир.
4. Тцрк ядяби дилиндяки алынмаларда юзцнц эюстярян
чохмяналылыг – чохмяналы цмумишляк сюзцн мяналарындан
биринин мяcазлашмасы, сюзцн терминя трансформасийасы,
морфолоjи эюстяриciлярин полисемийасы сябябиндян мейдана
чыхmışdıр. Диэяр бир сябяб кими тцрк ядяби дилиндя диэяр
дилляря хас олан хцсусиййят кими щяр бир анлайышы йени сюз
вя терминля адландырмаьын мцмкцн олмамасы, терминин
ишлянмя
яняняляри,
онун
семантик
вя
сюздцзялтмя
мцнасибятляри, елми анлайышларын фярглилийи вя с. амилляри
дя гейд етмяк олар.
5. Алынмаларын инкишафы просесиндя синонимлик,
вариантлыlıг вя дублетлиliк кими лексик-терминолоjи щадисяляр
мейдана çıxmışdır. Ейни мяна билдирян мцхтялиф мяншяли
алынмалар,
алынма
сюзлярля
милли
гаршылыгларын
паралеллийи, алынма ихтисарлар синонимляри, алынма вя милли
шякилчилярин ейни сюздя ишлянмяси, алынмаларын тяркибиндя
баш верян фонетик дяйишмяляр вариантлары, мцхтялиф
дюврлярдя ейни мяфщуму ифадя едян терминляр дублетляри

ямяля эятиrmişdiр.
6. Семантик мотивляшмя (сюзцн метафорик щала
дцшмяси) имканы алынма терминлярдя кифайят гядярдир.
Алынма сюзлярин тцрк дилиндя ялавя мяна – мяcази мяна
газанмасы иля щямин сюзцн ишляндийи чярчивядя цслуби
кейфиййятляр artır. Бязян цмуми алынма сюзляр мотивляшяряк
хцсуси алынма сюзя чеврилир: гцввя ващиди- Нйцтон, эярэинлик
ващиди-Волт вя с.
Tядгигат алынма терминлярдя семантик тякамцл иля мяна
вя анлайышларын формалашмасы арасында уйьунлуг olduğunu
эюстярир. Алынма сюзлярин йени дилдя семантик cящятдян
дяйишмясинин хцсусиййятляри айдынлашыр.
7. Tədqiqat mцасир тцрк дилиндя юз ишляклийини итирən
алынма сюзлярин dilin юz daxili imkanlarы hesabыna йаранан yeni
сюзлярля яvяzlяnmяси просесиnin интенсив шякил алdığını, тцрк
дилинин структур тябиятиня уйьун эялмяйян алынма сюз вя
терминлярин дилдя ишляклийинин гаршысыныn алыndığını, bir sıra
сюз вя терминлярin istifadəsindən имтина олунduğunu, bеля алынма
сюзлярин милли сюзлярля явязлянмяси просесиндя гядим тцрк
абидяляри, гощум тцрк дилляри вя мцасир лящcəлярin ясас мянбя
кими эютцрцлdцyü məlum olur və müasir türk dilində миллиляшмя
просесинин digər türk dillərinə nəzərən daha интенсив vя mяqsяdyюnlц
шяkildя hяyata keчirildiyiни sübut edir.
Dissetasiyanın əsas məzmunu aşağıdakı elmi məqalələrdə öz
əksini tapmışdır:
1. Müasir türk ədəbi dilindəki alınmalar hesabına söz və söz
birləşməsi yaradıcılığı prosesi./ Filologiya məsələləri, AMEA M. Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı: 2010, №1, с. 206-213
2. Müasir türk ədəbi dilindəki alınma sözlərdə çoxmənalılıq və
omonimlik hadisəsi. Filologiya məsələləri, AMEA M. Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu, Bakı: 2010, №2, с. 134-139
3. Müasir türk ədəbi dilində alınma terminlərin derivatları. Dil və
Ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı: 2010, № 1(72), с. 18-20
4. Çağdaş Türk Edebi Dilindeki İtalyan ve Fransız kaynaklı
kelimelerde çokanlamlılık ve sesteşlik olayı. Kültür Evreni. Üç ayda bir
yayımlanan uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi, Sayı 6, Bahar
2010, Ankara, с. 19-24

5. Унификация и формы освоения заимствований в турецком
литературном языке / Русскоязычие и би(поли)-лингвизм в
межкультурной коммуникации ХХЫ века. Материалы ЫЫЫ
Международной научно-методической конференции 14-16 апреля
2010 года, Пятигорск, с. 85-87
6. Müasir türk ədəbi dilində alınma sözlərin semantikası. Dil və
Ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı: 2011, № 2(78), с. 66-68
7. Müasir türk ədəbi dilində alınma sözlərin milli qarşılıqları.
Filologiya məsələləri, AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
Bakı: 2011, № 5, с. 137-145
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Ж.Р.Зейналлы
Лингвистические особенности заимствованных слов
в современном турецком языке
РЕЗЮМЕ
Диссертация посвящена исследованию заимствованных слов,
являющихся одной из актуальных проблем современной лингвистической
науки. В ней также рассматриваются литературно-культурные, политикодипломатические, торгово-экономические факторы, обуславливающие общие
закономерности развития и взаимообогащения языков.
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения
и списка использованной литературы.
Во «Введении» обосновывается актуальность темы, определяются
цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость,
методы, объект и источники, а также даются сведения об апробации
исследования.
Первая глава диссертации называется «Структурно-грамматические
особенности заимствованных слов» и состоит из четырёх параграфов. В этой
главе анализируется историко-хронологическое развитие процесса
заимствования иностранных слов и терминов, вошедших в турецкий
литературный язык, определяются этапы и условия их перехода, освещается
в научном плане динамика этого процесса, а также обосновывается роль

лексических дериватов, возникших посредством деформативных и
консервативных терминоэлементов, в обогащении словарного состава
турецкого языка. Также подробно анализируется процесс образования слов и
словосочетаний на базе заимствованных слов в современном турецком
литературном языке.
Вторая глава диссертации – «Лексико-семантические особенности
заимствованных слов» – состоит из шести параграфов. Здесь исследуются не
только возможные семантические процессы (такие, как полисемия,
омонимичность и др.), имеющие место в сфере заимствованной лексики
современного турецкого литературного языка, но и факторы, влияющие на
ход этих процессов. Особое внимание уделяется процессу семантической
эволюции заимствованных терминов, а также широко комментируются
способы появления турецких эквивалентов на базе заимствованных слов,
дающие возможность их параллельного использования на уровне синонимов,
вариантов, дуплетов. Наряду с этим дается классификация по различным
сферам слов, вошедших в современную турецкую лексику из иностранных
языков.
В заключительной части диссертации резюмируются основные
научно-теоретические выводы, выдвинутые в ходе исследования.

Z.R.Zeynally
Linguistic features of loan-wordsin modern turkish language
SUMMARY
The thesis is devoted to research of the loan words which are one of
actual problems of a modern linguistic science. In it also are considered the
literary-cultural, political-diplomatic, trade and economic factors causing
the general laws of development and both reaching process of languages.
Dissertational work consists of the introduction, two chapters, the
conclusion and the list of the used literature.
Into introduction part the theme urgency is proved, are defined the
purposes and problems, scientific novelty, the theoretical and practical
importance, methods, object and sources, and also are given data on
research approbation.
The first chapter of dissertation is called «Structural-grammatical
features of loan-words» and consists of four paragraphs. In this chapter
historic-chronological development of process of loan-words and the terms
which have entered into a Turkish literary language is analyzed, stages and
conditions of their transition are defined, the dynamics of this process is
lighting in the scientific plan, and also the role of the lexical derivatives,
arisen by means deformative and conservative terms and elements, in

enrichment of dictionary structure of Turkish language is proved. Also is in
detail analyzed process of a word formation and word combinations on the
basis of loan-words in a modern Turkish literary language.
The second chapter of the dissertation under name of «Lexicalsemantic features of loan words» has consists of six paragraphs. There are
investigated not only possible semantic processes (such, as рolysemy,
homonymy, etc.), taking place in sphere of the borrowed lexicon of a
modern Turkish literary language, but also the factors influencing a course
of these processes. The special attention is given to process of semantic
evolution of the borrowed terms, and also ways of occurrence of Turkish
equivalents on the basis of the loan-words, giving the chance their parallel
use at level of synonyms, variants, doublets are widely made comments.
Along with it is given classification by various spheres of the words which
have entered into modern Turkish lexicon from foreign languages.
Into conclusion part of dissertation work are summarized the basic scientifictheoretical conclusions which have been put forward during research.
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