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2. A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 1988, 2006 

3. Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. Bakı,1980 

4. Z.Verdiyeva, F.Ağayev, M.Adilov. Dilçilik problemləri. Bakı, 1982 

5. A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. Bakı, 1973 

6. A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. Bakı, 1994 

7. A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 cilddə. Bakı,2018 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 
 

Fənnin xülasəsi 

Ümumi dilçilik fənni yüksək ixtisaslı,hərtərəfli, keyfiyyətli mütəxəssislərin 

yetişdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada təsvir, tarixi-müqayisəli, riyazi 

metodlardan istifadə olunur. Fənnin öyrədilməsi nəticəsində tələbələr qazandıqları elmi-

nəzəri bilikləri sonrakı iş təcrübələrində tətbiq edəcəklər 

Fənnin məqsədləri 
    Tələbələrdə ümumi dilçiliyin yaranması, nəzəri və tətbiqi dilçilik, dil və təfəkkür, dil və 

nitq, dil və cəmiyyət, transliterasiya, dilin inkişaf qanunauyğunluqları, bilinqvizm və s. 

məsələləri mənimsətməkdir. 

Öyrənmə nəticələri 

1. Ümumi dilçilik fənni dillərin tarixi inkişafını, dillərin yaranmasını, 

inteqrasiyası və differensiyasını öyrədir. 
2. Dil və nitq, dil və təfəkkür bunların vəhdəti və fərqli cəhətləri mənimsədilir. 

3. Dillərin kontaktı, dil universialları haqqında tələbələr bilik əldə edir. 

4. Dillərin təsinifi, dil sistemləri, yazı, əlifba, dil quruculuğu məsələləri, 

blinqnvizm, süni dil ideaları mənimsədilir. 

Tədris metodları 

Mühazirə Hər bir mövzu mənimsədilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda prezentasiyalar verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə 

izah edilməlidir 

Simulyasiya  
Tələbələrə dərsə aid nümunələr üzərində praktiki iş aparılmalı, 

simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd 

edilməlidir 

Layihə  

Digər  

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 



 
 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb qiymətləndirilir. 

1.Dilin mənşəyi haqqında fərdi nəzəriyyələr 

2. Dilin mahiyyəti haqqında elmi şərhlər 

3. Dil və təfəkkürün vəhdəti və fərqli cəhətləri 

4. Dil quruculuğu məsələləri.Blinqvizm 

5. Stenoqrafik,, daktilo və  breaille yazısı 

6. Dilin işarələr sistemi 

7.Dil və nitq 

 

   Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəklində sunulur və qiymətləndirilir 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 21.02.2022 

Dilçiliyin obyekti, yaranması. 

Dilçilik elminin obyekti insanın nitq fəaliyyəti olan 

danışıqdır. Bu bir sıra elmlərin obyektidir. Məntiq, 

psixologiya, loqopediyanın tədqiqat obyekti nitq 

fəaliyyətidir.Hər bir elm burdan öz predmetini seçir., 

dilçilik  hər biri insanın nitq fəaliyyətindən öz 

predmetini seçir.Məs: psixologiya nitq fəaliyyətindən 

nitqin psixolinqvistik mexanizmini öyrənir.Dilçiliyin 

predmeti isə dildir. Dilçilik bir sıra elmlərlə 

əlaqədardır. Dilçilik iki parametrə görə digər elmlərlə 

əlaqədar olur:  

1.Tədqiqat obyektinə görə 

2.Tədqiqat metoduna görə 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 



 
 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

2 28.02.2022 

Dilçiliyin inkişaf tarixi.  

Özünəməxsus xüsusiyyətləri olan qədim hind 

dilçiliyinin 2500 ildən çox inkişaf tarixi vardır. Dini 

fəlsəfı məcmuələrin - Vedalların düzgiin tələffüzünü 

mühafızə etmək və artıq anlaşılmaz olmuş yerlərini 

izah etmək, habelə qədim hindlilərin vahid ədəbi dili 

sanskritin normalaşdırılmasına duyulan ehtiyyatdan 

yaranmışdır. 

Zaman keçdikcə, qədim ədəbi dil olan sanskrit canlı 

danışıq dili olan prakritlə əvəz edilir. Prakrit 

sanskritdən o qədər fərqlənirdi ki, hindilər artıq 

vedaları başa düşmürdülər. Hind tədqiqatçıları sanskrit 

və prakriti dərindən tədqiq edir, ümumiyyətlə dil 

hadisələrini ciddi öyrənirdilər. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

3 07.03.2022 

XIX əsr dilçiliyi 

Müqayisəli-tarixi dilçiliyin əmələ gəlməsi dörd 

böyük alimin F.Bopp, R.Rask, Y.Qrimim və 

A.Vostokovun adı ilə bağlıdır. 

F.Boppun mühüm əsəri «Sanskrit, zend, erməni, 

yunan, latm, Litva, köhnə slavyan, qot və alman 

dillərinin müqayisəli qrammatikası» adlanır. F.Bopp 

dilləri tipoloji cəhətdən də köklərə görə təsnif etmişdi. 

Onun fıkrincə, üç cür də dil vardır: 

1. Həqiqi söz kökü olmayan dillər. 

2.Birləşmə qabiliyyətinə malik söz kökləri olan dillər. 

3. Üç samitlə səciyyələnən ikihecalı söz kökləri olan 

dillər. Müqayisəli-tarixi dilçiliyin yaradıcılarından 

digəri Rasmus Xristian Raskdır. 1787-1832-ci illər 

arasında yaşamış bu böyük Danimarka dilçisi, əslində, 

adı çəkilən dilçilik məktəbinin banisi sayıla bilər. Belə 

ki, o, «Qədim şimal dili sahəsində tədqiqat və yaxud 

island dilinin mənşəyi» adlı əsərini F.Borrdan iki il 

əvvəl (1814) müqayisəli-tarixi üsulla yazmış, lakin 

ondan iki ay sonra (1818) nəşr etdirmişdir. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

4 14.03.2022 

XX əsr və müasir dilçiliyi.  
«Sözlər və əşyalar» məktəbinin banisi 

məşhur Avstriya dilçisi Hüqo Şuxardt (1842-1928) 
hesab olunur. Həmin maddələr nədən ibarətdir? 

l.H.Şuxardt gənc qrammatiklərin fonetik, 
qanunlar barəsindəki iddiasını qəbul etmirdi. 

2.Gənc qrammatiklər etimologiya ilə 
sözlərin səs cildinin dəyişməsi tarixini bir tutur və 
bunu istisnalıq bilməyən səs qanunları əsasında 
izah edirdilər. H.Şuxardt isə etimologiyanı, eyni 
zamanda, sözlərin ifadə etdikləri şeyləri, 
ümumiyyətlə, mədəniyyət tarixinin konkret halda 
lazım olan bütün məlumatlarını əsas götürürdü. 
Səs uyğunluqlarını tapıb meydana çıxarmağı əsas 
vəzifə hesab edən gənc qrammatiklərdən fərqli 
olaraq, H.Şuxardt söz və şeyin əlaqəsinin izahını əsas 

vəzifə sayırdı. 

3.H.Şuxardt dili danışan fərdin məhsulu 

saydığından, fərdin xarakterini, mədəniyyətini, yaşını, 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 



 
 

yaşayış tərzini və s. dilə təsir edən amillərdən sayırdı. 

Onun fikrincə, məhz bunların təsiri ilə dil üslubu 

yaranır və imitasiya (bənzərlik) yolu ilə ümumiləşir. 

4.Gənc qrammatiklərdən fərqli olaraq, dil 

dəyişmələrini H.Şuxardt fizioloji fonetikada yox, 

çarpazlaşma və əcnəbi ünsürlərin təsirində görürdü. 

5 28.03.2022 

Dilin sistemləri. 

Dil sistemi dedikdə, “ünsürlərdən ibarət olub 

münasibətlərə görə birləşmiş vahid bütöv nəzərdə 

tutulur”. Başqa formada desək, dil sistemi, dil 

ünsürləri, hadisələri, cərgə və ifadə vasitələrinin cəmi 

kimi götürülür. Ümumiyyətlə, dil sistemi bütün dil 

kateqoriyalarını, onlara məxsus dil qanuna-

uyğunluqlarını əhatə edir. Buna görə də dil sistemi 

üçün başlıca cəhət dilin bütün vahidlərinin uyğun 

şəkildə əhatə olunmasıdır. Məlumdur ki, hər bir sistem 

əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərən dil ünsürlərinin 

məcmusu kimi mövcuddur. Deməli, sistem üçün 

ünsürlərarası əlaqə zəruridir. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

6 04.04.2022 

Dilin mahiyyəti və funksiyaları 

Dil sosial bir fenomen olaraq insanların birgə fəaliyyət 

və yaşayışının nəticəsidir. O, həm cəmiyyətin əsasını 

təşkil edən kommunikasiya vasitələrindən, həm də 

insanın düşüncə və təfəkkürünün formalaşması və 

təqdim edilməsi vasitələrindən biridir. Dil təcrübələrin, 

düşüncə və təsəvvürlərin, adət-ənənələrin, sosial dəyər 

və normaların cəmiyyət üzvləri arasında mübadiləsini 

həyata keçirir. Belə bir mübadilə nəticəsində o, 

cəmiyyətin mədəni sisteminin formalaşmasında iştirak 

edir. Əlbəttə, dilin mədəniyyətlə əlaqə və münasibətləri 

haqda müxtəlif fikirlər mövcuddur. Ümumilikdə 

demək olar ki, dil mədəni prosesləri əks etdirməkdən 

daha çox mədəni proseslər üçün universallıq rolunu ifa 

edir. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

7 11.04.2022 

Dilin mənşəyi 

Dilin mənşəyinə dair ta qədim zamanlardan belə son 

dövrə qədər çoxlu müxtəlif nəzəriyyələr meydana 

çıxmışdır. Bu nəzəriyyələrin mahiyyətinə görə iki 

qrupa ayıra bilərik: 

a) fərdi nəzəriyyələr; 

b) ictimai nəzəriyyələr;   

 Fərdi nəzəriyyələrdə dilin yalnız bir cəhəti 

yəni onun ekspressivliyi nəzərə alınırdı. Buraya səs 

təqlidi və nidalar nəzəriyyəsi aiddir. Bunlarda dilin 

başlıca funksiyası kommunikativlik funksiyasına 

diqqət yetirilmirdi. Buna görə də tam inandırıcı fikir 

irəli sürülməmişdir. İctimai nəzəriyyələrdə isə dilin 

kommunikativliyi nəzərə alınır. Dil ünsiyyət vasitəsi 

kimi şərh olunur. Onun yaranma səbəblərinin 

aydınlaşdırılmasına cəhd göstərilirdi. Bu 

nəzəriyyələrdə də dilin kommunikativliyi ətraflı və 

zəruri faktlarla izah edilmir. Dilin yaranmasına dair 

fərdi nəzəriyyə daha geniş yayılmışdır və nisbətən 

qədimdir 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 



 
 

8 18.04.2022 

Dilin nəzəri məsələləri.  

Dilin yaranması dair nəzəriyyələrin əsasları bunlardır. 

Səs təqlidi nəzəriyyəsi, Nidalar nəzəriyyəsi («Fu-Fu» 

nəzəriyyəsi), Jestlər nəzəriyyəsi, Əmək hıçqırıqları 

(çığırtıları) nəzəriyyəsi, İctimai razılaşma nəzəriyyəsi 

(Tesey), Günəş nəzəriyyəsi, Yafəs nəzəriyyəsi. Qeyd 

etdiyimiz nəzəriyyələr, hər şeydən əvvəl, dilin 

yaranması onun sahibi olar cəmiyyətlə əlaqələndirməyi 

əsas tutmadığına görə yanlış və ya qusurludur. Dilin 

əmələgəlməsinin real izahı cəmiyyətin tarixi ilə 

bağlamağı tələb edir. İnsanları arasında başlıca 

ünsiyyət vasitəsi olan dilin yaranması və tərəqqi 

etməsində eşitmə orqanı və danışıq üzvlərinin xüsusi 

rolu olmuşdur. Dil üxün hər şüydən əvvəl, bunları 

vəhdəti, birgə fəaliyyətləri vacib idi. Belə ki, əgər 

insanlar ətraf mühitin səslərini və eləcə də öz 

çığırtılarını eşitməsəydilər gələcəkdə danışa 

bilməzdilər. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

9 25.04.2022 

Dilin işarəviliyi 

Müasir dilçiliyin ən vacib problemlərindən biri dilin 

işarəviliyidir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə işarələrin 

yaranması,onların ictimai-fəlsəfi, estetik səciyyəsi, 

simvolik  çalarları və s. problemlərə dair elmi 

ədəbiyyatda müxtəlif ideyalar mövcuddur. İşarələrin 

bu dərəcədə müasir elmin diqqət mərkəzində durması, 

şübhəsiz ki, birinci növbədə onun varlığının 

cəmiyyətin yaşayış tərzi üçün olduqca zəruriliyindən 

irəli gəlir. İşarələrin əlamətlərindən biri onun 

rəmziliyidir. Məsələn, “uşağın əlində göyərçin” şəkli 

sülh  rəmzi, azərbaycanlılarda dəsmal ayrılıq, səməni 

həyat, yaşayış,od paklıq, müqəddəslik rəmzi kimi 

tanınmışdır.Bunlar cəmiyyətdə maddi əşyaların 

müxtəlif hal və hərəkəti özündə əks etdirməsidir. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

10 16.05.2022 

Dil və nitq. Dil və nitq vahidləri.     

Dil və nitqi ilk dəfə V.Humboldt fərqləndirməyəı 

çalıışmışdır.Azərbaycan A.Bakıxanov  onlardan əvvəl 

dil və nitqi ayırmışdır.Ancaq elmi əsaslarla  Ferdinand 

De Sössür dil və nitqi fərqləndirmişdir.Hər ikisinin 

oxşar cəhətləri var: 

. Hər ikisi məlumat verməyə xidmət edir 

. Dil nitq üçün əsas baza, nitq isə dilin ifadə formasıdır 

. Dil nitq şəklində reallaşır 

Hər ikisi təfəkkürlə bağlıdır 

. Nitq şəklində mövcud olmayan dil ölümə 

məhkumdur. Dil öz funksiyasına görə də nitqdən 

fərqlənir. Məlum olduğu kimi, cəmiyyətdə dil üç 

mühüm funksiyanı yerinə yetirir:1) ictimai-tarixi 

təcrübəni yaşatmaq, ötürmək və mənimsəmək 

vasitəsi rolunu oynayır; 2) kommunikasiya (ötürmək) 

rolunda  çıxış edir; 3) intellektual fəaliyyət vasitəsi 

olur. Dilin həmin  funksiyaları nitq prosesinin də 

istiqamətini müəyyənləşdirir. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 



 
 

11 23.05.2022 

Yazı nəzəriyyəsi. 

Yazı bəşər cəmiyyətinin ən mühüm amili, 

insanın dildən sonra əldə etdiyi ən böyük nailiyyətdir. 

Yazısız insan cəmiyyətinin bugünkü inkişafını 

təsəvvür etmək olmazdı.Yazısız nə bugünə qədər, nə 

də bu gündən sonra heç bir mədəniyyət haqqında 

düşünmək olmaz.Yazının əhəmiyyətinə gəldikdə bir 

daha inanmaq üçün aşağıdakı iki fikri müqayisə etmək 

faydalı olardı. Semaşko deyirdi: “Sanitariya 

mədəniyyəti olmadan heç bir mədəniyyət ola bilməz”. 

Çex alimi professor Ç.Loukotka isə yazırdı: “Yazısız 

heç bir mədəniyyət ola bilməz”. 

Bu fikirlərin hər biri ayrlıqda heç bir etiraz doğurmur. 

Amma onları müqayisə etdikdə (bu, yazının 

əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirmək üçün lazımdır,) 

aydın olur ki, yazı daha vacibdir.  Yazı tarixin 

yaddaşıdır. Yazısız tarix ola bilməzdi və s. kimi 

fikirlərlə razılaşmaq lazımdır. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

12 30.05.2022 

Əlifba problemi 

Hər bir fonoqrafik yazıda işlədilən hərflərin cəminə və 

bunların müəyyən düzülüşünə əlifba deyilir. Əlifba 

termini ərəb əlifbasının birinci (əlif) və ikinci (ba) 

hərflərinin adlarının birləşməsindən əmələ gəlmişdir. 

Faktlar göstərir ki, başqa bir sıra xalqlarda da əlifba 

termini yaratmaq üçün həmin prinsipdən istifadə 

edilmişdir. Məsələn, yunanlar əlifbalarının birinci (a – 

alfa) və ikinci (v – vita) hərflərinin adlarının 

birləşməsindən “alfavita” termini düzəltmişlər. Məlum 

olduğu üzrə yunan əlifbasında “v” hərfinin adı “vita” 

sonradan dəyişilib “beta” olmuşdur. Buna müvafiq 

olaraq almanlar alphabet, fransızlar isə alphabet 

termini yaratmışlar. Əlifbalarda hərflərin düzülüşü 

yazının inkişafı tarixində müəyyənləşib, ümumqəbul 

vəziyyət almışdır. Lakin hərflərin əlifbadakı sırası 

şərti-ənənəvi xarakterdədir. Əgər hərflərin sıralanması 

hərflərdən istifadə qaydaları və ya başqa məsələlərlə 

bağlı olsaydı, onda müxtəlif əlifbalardakı bütün eyni 

hərflərin sıraları da bir-birinə uyğun gələrdi. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

13  

Dillərin təsnifi.  

Dillərin təsnifinin məqsədi bütün dünya dillərini 

qruplaşdırmaq, onların mənimsənilməsini 

asanlaşdırmaq, hər bir dilin dünya dilləri sistemində 

yerini dəqiqləşdirmək və şairədən ibarətdir. Dünya 

dillərinə aid qruplaşdırma 

və nəticələrə dair ümumiləşdirmələr aparılması dillərin 

hərtərəfli tədqiqi üçün geniş imkanlar yaradır. Buna 

görədir ki, dillərin öyrənilməsində təsnifdən tarixən 

geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. 

Dilçilik elmində “dillərin təsnifi” ideyasının tarixi çox 

qədimdir. İnsanlar ictimai-siyasi məsələlərlə bağlı özgə 

dillərlə qarşılaşdıqca onlardakı yaxın və fərqli cəhətlər 

ciddi marağa səbəb olmuşdur. Buradan da dillərdə 

“fərqlər” axtarmaq “qohumluq” izinə düşmək meyilləri 

meydana gəlmişdir. Bütün bunlarla bağlı dillərin 

təsnifi ideyası hələ qədim və klassik dilçilikdə özünə 

geniş yer tapmışdır. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 



 
 

14  

Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi. İnterferensiya hadisəsi. 

İkidilliliyin bütün formalarında interferensiya 

hadisəsinə rast gəlinir. «İnterferensiya kütləvi stabil 

bilinqvizm zamanı və fərdual qeyri-stabil  ikidillilik 

şəraitində meydana gələ bilər. Nitq interferensiyası 

dilin müxtəlif səviyyələrində baş verə bilər: fonetik, 

qrammatik və leksik. İnterferensiya dinamik hadisədir 

və onun meydana gəlməsi ikinci dilin öyrənilməsinin 

mərhələlərindən və ikidilliiyin növündən asılıdır. İkinci 

dilin mənimsənilməsinin ilkin mərhələlərində 

interferensiyanın yaranması daha çox və intensiv  olur, 

demək olar ki, dilin bütün səviyyələrini əhatə 

edir.Lakin mənimsənilmə prosesi artdıqca və nitq 

vərdişləri gücləndikcə interferensiya halları tədricən 

azalmağa başlayır və son nəticədə tamamilə itir. 

İnterferensiyanın aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 

1. Mənşəyinə görə: daxili və xarici interferensiya; 

2. Doğma dilin vərdişlərini öyrənilən dilə 

köçürülməsinin  xarakterinə görə: birbaşa və :dolayısı 

ilə interferensiya; 

3. Yaranma xarakterinə görə: açıq və gizli 

interferensiya; 

4. Linqvistik təbiətinə görə, səviyyəcə: fonetik, leksik 

(semantik) və qrammatik  interferensiya. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

15  

Blinqvizm. Transkripsiya, transliterasiya 

Müasir dilçiliyin ən maraqlı məsələlərindən biri “dil və 

siyasət” probleminin bilinqvizm – idillilik 

məsələsidir.Məlumdur ki, ikidillilik hadisəsi ilə yanaşı, 

bəzi çoxmillətli ölkələrdə çoxdillilik də mövcuddur. 

Buna görə də hər iki qrup dil hadisəsinin xüsusiyyətləri 

dilçilik üçün maraqlı olub, elmi cəhətdən eyni dərəcədə 

izlənilməlidir. Bilinqvizm latın mənşəli sözdür, mənası 

ikidillilik deməkdir. Bir ölkədə eyni zamanda iki 

dildən istifadə edilməsi elmdə və siyasətdə bilinqvizm 

adlanır. Məsələn, Azərbaycan-rus bilinqvizmi, özbək-

rus bilinqvizmi, türkmən-rus bilinqvizmi, tatar-rus 

bilinqvizmi və s.Ikidillilik prosesində xalqın bütün 

üzvləri və ya onun müəyyən qrupu fəal iştirak edə bilir. 

Bununla bərabər, ikinci dil bəzi şəxs tərəfindən ya zəif, 

yaxud da ana dili səviyyəsində öyrənilə və işlədilə 

bilir.Bilinqvizm təbii dil hadisəsi olaraq çoxmillətli 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən obyektiv amillərdəndir. Bu 

hadisə nin yaranması və fəaliyyətdə olmasının bir-biri 

ilə bağlı  bir sıra linqvistik və sosial səbəbləri 

olmuşdur. 

Mühazirə materialı 
A.Qurbanov. Ümumi dilçilik. 

Bakı,2000 

A.Axundov. Ümumi dilçilik. Bakı, 

1988, 2006 

Ə.Rəcəbov. Dilçilik tarixi. 

Bakı,1980 

Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov. Dilçilik problemləri. 

Bakı, 1982 

A.Qurbanov. Dilçiliyin metodları. 

Bakı, 1973 

A.Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. 

Bakı, 1994 

A.Qurbanov. Ümumi dilçilik 3 

cilddə. Bakı,2018 

 

Sıra 

N-sı 

Seminar 

Mövzuların adı 

Saat Tarix 

1 Dilçiliyin obyekti, yaranması. 2 24.02.2022 

2 Dilçiliyin inkişaf tarixi.  2 10.03.2022 

3 Dilin sistemləri. 2 07.04.2022 

4 Dilin mahiyyəti və funksiyaları 2 21.04.2022 



 
 

 

                                                   

                                                             Fənn müəllimi:                                Dos.Q.İ.Əsgərova          

         

 

5 Dilin nəzəri məsələləri. 2 05.05.2022 

6 Əlifba problemi 2 19.05.2022 

7 Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi. İnterferensiya hadisəsi 2  

8 Blinqvizm. Transkripsiya, transliterasiya 1  

                                                                                                                                                                     

Cəmi:     

 

15. 

 


