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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi: Müasir dövrdə 

qloballaşma həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, dildə də özünü 

göstərir. Belə ki, cəmiyyətdə gedən proseslər dillərin qarşılıqlı 

əlaqəsini gücləndirir. Ana dili ilə yanaşı, ikinci dilin öyrənilməsi 

zamanın tələbinə çevrilir. Bu səbəbdən də bilinqvizm geniş vüsət 

alır. İkinci dilin öyrənilməsi zamanı isə ilk olaraq dildə interferensiya 

hadisəsi meydana gəlir. İnterferensiya qarşılıqlı əlaqədə olan 

dillərdən birinin təsiri ilə digər dildə yaranan normadan kənaraçıxma 

halları kimi təzahür edir. Lakin bu proses təkcə qloballaşma ilə bağlı 

yaranmamışdır. Özünün tarixi inkişafı dövründə insanlara xidmət 

etmiş dillər bir-biri ilə müxtəlif əlaqəyə girmiş və bu əlaqələr də öz 

növbəsində müxtəlif cür nəticələnmişdir. Dilin əlaqədə olması üçün, 

ilk növbədə, bu dilləri təmsil edən fərdlər əlaqədə olmalı, bunun 

üçün müəyyən tarixi şərait və zəmin yaranmalıdır. 

İnsan cəmiyyəti yarandığı dövrdən insanlar bir yerdə qalmamış, 

yer kürəsinə səpələnməyə başlamışlar. Bu dövrdən ilk insan 

yerdəyişmələri, qəbilələr və tayfalar arasında ibtidai əlaqələrdən 

başlanmış, bugünkü müasir cəmiyyətdəki yüksək urbanizasiya və 

qloballaşmaya qədər olan dövrdə insanlar arasında qarşılıqlı əlaqənin 

nəticəsi olaraq dillərarası əlaqələr, onların müxtəlif təzahürləri və 

nəticələri yaranmışdır. Məhz cəmiyyət və dil qarşılıqlı olaraq biri 

digərinin inkişafında katalizator rolunu oynamış, onun inkişafında 

stimulverici amil olmuşdur. 

Dilçilik ədəbiyyatında dilin inkişafından danışarkən dildaxili 

(intralinqvistik) və dilxarici (ekstralinqvistik) amillərdən danışılır. 

“Dillərarası əlaqələr, əsasən, dilxarici faktorlara aiddir. Bu 

faktorlar isə ümumilikdə bütün sosial əlaqələri əhatə edir”1. İstər 

qohum dillərin, istərsə də onlarla həmsərhəd mövqedə yayılan 

qohum olmayan dillərin qarşılıqlı əlaqələri iqtisadi və mədəni 

1 Heydərov, R. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu / R.Heydərov. – Bakı: Elm

və təhsil, – 2013. –216 s. 
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əlaqələrin zəminində yaranır. Bu baxımdan müxtəlif dövrlərdə 

qarşılıqlı əlaqədə olan dillərin müəyyənləşdirilməsi, eyni zamanda 

həmin dillərin daşıyıcılarının tarixən iqtisadi və mədəni həyat tərzini 

öyrənməyi tələb edir. “Sosial əlaqələr nəticəsində dillərin kontaktı 

baş verir. Eyni zamanda dillərarası əlaqələr olmadan sosial əlaqələr 

də, cəmiyyət də yoxdur. Sosial əlaqələr dillərarası əlaqələrdən 

kənarda mövcud deyil və onların ayrı-ayrılıqda mövcudluğu qeyri-

mümkündür. Çünki sosial əlaqələrin özləri bu ünsiyyətdən kənarda 

mövcud ola bilməz ”2. 

Son illər dillərarası əlaqələrdən danışarkən bu əlaqələrin daha 

çox əraziləri əhatə etməsindən danışmaq lazımdır. Belə ki, artıq 

dünyada iqtisadiyyatın qloballaşması fonunda, demək olar ki, bütün 

digər millətlərdə və dövlətlərdə ingilis dilinə maraq köklü şəkildə 

dəyişmişdir. Demək olar ki, hər kəs ingilis dilinə maraq göstərir və 

bu dili öyrənməyi zəruri sayır. Digər tərəfdən xarici dil öyrənmək 

bütün ölkələrin  təhsil sistemində prioritet sahələrdən sayılır. 

Bildiyimiz kimi, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra çox 

böyük inkişaf dövrü keçmişdir. Belə ki, Respublikamızın beynəlxalq 

aləmə, eləcə də bütün dünyaya inteqrasiya etdiyi bir vaxtda, xarici 

dövlətlərin də Respublikamıza marağı artmışdır. Xarici şirkətlərin 

ölkəmizə marağının artması və iri neft müqavilələrinin bağlanması, 

yeni iş yerlərinin yaradılması, əlbəttə, ölkəmiz üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu şirkətlər arasında ingilis və amerikan 

şirkətlərinin rolu xüsusilə böyükdür. İngilis dili beynəlxalq aləmdə, 

eləcə də bütün dünyada böyük nüfuza malikdir. Bu baxımdan 

ölkəmizdə də xarici dillərin, xüsusilə də ingilis dilinin öyrənilməsinə 

maraq durmadan artmaqdadır. Ona görə də ingilis dilinin hərtərəfli 

öyrənilməsi üçün onun Azərbaycan dili ilə müqayisəli şəkildə, 

qarşılaşdırma-tutuşdurma yolu ilə öyrənilməsi olduqca zəruridir. 

Belə bir şəraitdə Azərbaycan dilçiliyində müxtəlifsistemli dillərin 

tədqiqinə son dövrlərdə maraq xeyli artmışdır. Dilçi alimlərimiz 

xarici dillərin Azərbaycan dili ilə müqayisəli öyrənilməsi 

2 Suleymanov, Y.A. İnterference and its characteristic features // – Baku: Language

and literature, – 2012. №4 (84),–p.15-20 
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istiqamətində xeyli işlər görmüşlər. Hazırda problemin nəzəri 

səviyyədə tədqiqinə daha çox diqqət yetirilir. Bu dillərin müqayisəli 

və qarşılaşdırma-tutuşdurma yolu ilə öyrənilməsi hər iki dildə 

ümumi, oxşar və fərqli cəhətlərin üzə çıxarılması xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Xarici dillərin öyrənilməsinə tələbat durmadan artır. Bu da 

özünü həyatımızın bütün sahələrində, xüsusilə də elm, texnika, 

iqtisadiyyat və mədəniyyətdə daha çox büruzə verir. Müstəqillik əldə 

etmiş Azərbaycan digər ölkələrlə əlaqələrini gündən-günə 

genişləndirməkdədir. Xüsusilə yetişməkdə olan gənc nəslin 

intellektual səviyyəsinin formalaşmasında beynəlxalq aləmə çıxış, 

dünya mədəniyyəti və elmin müxtəlif sahələri ilə tanışlıq, təhsildə 

kompüter texnologiyası imkanından geniş istifadə olunması, 

Avropaya inteqrasiya cəhdi dünya təlim-tərbiyə, təhsil və tədris 

təcrübəsindən faydalanma müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ali və orta 

ixtisas məktəblərində tədris prosesində həyata keçirilən tələbələrin 

sərbəst, müstəqil işləri təlim-tərbiyə, tədris işinin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə, məşğələlərin daha da maraqlı keçməsinə öz təsirini 

göstərmişdir. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, ingilis dili beynəlxalq aləmdə, eləcə 

də bütün dünyada beynəlxalq dil statusuna malikdir. Məhz bu 

baxımdan ölkəmizdə də xarici dillərin, xüsusilə də ingilis dilinin 

öyrənilməsinə maraq artmaqdadır. Ona görə də ingilis dilinin 

hərtərəfli öyrənilməsi üçün onun Azərbaycan dili ilə müqayisəli 

şəkildə öyrənilməsi olduqca zəruridir. Bu baxımdan Azərbaycan 

dilçiliyində müxtəlifsistemli dillərin tədqiqinə son dövrlərdə maraq 

xeyli artmışdır. Ona görə də tədqiqatçılar  xarici dillərin  həm 

öyrənilməsinə, həm də tədrisinə xüsusi üstünlük verirlər. Bu da səlis 

danışıq tərzinə və onun düzgün öyrənilməsinə təkan vermiş olur. 

Eyni zamanda hər hansı xarici dili öyrənərkən onun ana dili ilə 

qarşılıqlı öyrənilməsi əsas götürülməlidir. Bu halda interferensiya 

hadisələri  demək olar ki, baş vermir. 

İkinci dilin öyrənilməsi zamanı ana dilinin təsiri ilə öyrənilən 

dildə yaranan normadan kənaraçıxma hallarının öyrənilməsi müasir 

dilçilikdə mühüm problemlərdən biri hesab edilir. Bu səbəbdən də 
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Azərbaycan və ingilis dillərinin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı yaranan 

interferensiya hadisəsini tam aydınlaşdırmaq üçün dilin bütün 

səviyyələri tədqiqata cəlb olunmalıdır. Bu məsələnin araşdırılmasını 

hər iki dili qarşılaşdırmaqla, onların  müxtəlif səviyyələrini 

öyrənməklə həll etmək olar. Bu proses ilk olaraq şifahi nitqdə 

təzahür etdiyindən interferensiya daha çox nitqdə araşdırılmalıdır, 

amma uzunmüddətli qarşılıqlı əlaqə zamanı yazılı dildə də 

interferensiya hallarına rast gəlinir, xüsusən tələbələr ingilis dilində 

esselər yazarkən dilin leksik-semantik və sintaktik sistemində baş 

verən interferensiya hallarına rast gəlmək olur. 

Xarici dilin öyrənilməsi zamanı yeni dil materialının 

mənimsənilməsi prosesində dilin müxtəlif elementlərinin öyrənilməsi 

həmin dilin fonetik, leksik və qrammatik normalarının pozulması ilə 

müşahidə olunur. Əcnəbi dili öyrənməyə başlayan fərd ilk olaraq 

öyrəndiyi dilin xüsusiyyətlərini doğma dil normalarına uyğun 

öyrənməyə çalışır. Bu zaman doğma dil öyrənilən dilə münasibətdə 

iki formada təzahür edir. Birinci halda istənilən iki dildə oxşar 

xüsusiyyətlər olur ki, bu yeni dilin öyrənilməsinə müsbət təsir 

göstərir. Digər tərəfdən isə dillər arasındakı fərqli xüsusiyyətlər yeni 

dil öyrənənin qarşısında problemlər yaradır, doğma dilin vərdişləri 

yeni dilin öyrənilməsinə maneələr törədir. Bu vaxt isə interferensiya 

halları baş verir. 

Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə ingilis dili əsas beynəlxalq 

dil səviyyəsində öyrənilir və biz də bunu gündəlik həyatımızda hiss 

edirik. Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı və onlar arasında xarici dilin 

funksiyasının artması, dünya mədəniyyətlərinin ingilis dilində 

öyrənilməsi Azərbaycanda ingilis dilini öyrənənlərin nitqində də 

özünü göstərir. Bu əlaqələr özünü ən çox xarici şirkətlər, firmalar və 

təşkilatların fəaliyyət sahələrində büruzə verir. Biz bütün bunları 

gündəlik həyat fəaliyyətimizdə görə bilərik. Bütün yuxarıda qeyd 

edilən səbəblər Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında 

dil sistemində baş verən interferensiya hallarının öyrənilməsini 

aktuallaşdırır. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti:  Tədqiqatın obyekti tədris 

prosesində baş verən normadan kənaraçıxma halları və onların həlli 
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yollarıdır. Predmeti isə xarici dilin tədrisi prosesi, eləcə də 

Azərbaycan dilinə və xarici (ingilis dilinə) dilə aid normativ 

qrammatikalar və tədris materiallarıdır.     

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri:  Tədqiqatın məqsədi ana 

dilinin və xarici dilin əlaqəli öyrənilməsində interferensiyanın 

kompleks tədqiqini aparmaqdır. Bu baxımdan interferensiya 

hadisəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə aşağıdakı əsas vəzifələri yerinə 

yetirmək daha aktualdır : 

1. İnterferensiya hadisəsinin nəzəri əsası təyin edilməli, dil

əlaqələri zamanı interferensiya hadisəsinin baş vermə məqamları 

aşkar etmək, qarışıq dil hadisələrini göstərmək, ingilis dilinin 

tədrisində ana dilinin interferensiyasını müəyyənləşdirmək, ikinci 

dilin öyrənilməsində əsas ana dilinin rolu və xüsusiyyətlərini 

öyrənmək; 

2. Tədris prosesində interferensiyanın düzgün təhlilini

vermək, interferensiyanın Azərbaycan və ingilis dillərində baş vermə 

səbəblərini aydınlaşdırmaq, və bu dillərin əlaqəsi zamanı onlar 

arasında baş verən interferensiyanın növlərini müəyyənləşdirmək; 

Tədqiqatın metodları: Tədqiqat prosesində müqayisə, 

tutuşdurma-qarşılaşdırma, ənənəvi təsir etmə, müqayisəli-tipoloji və 

təcrübi metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: Tədqiqat işində 

aşağıdakı müddəalar müdafiəyə çıxarılır: 

1. Bütün dil səviyyələrində interferensiyanın linqvistik

statusunun müəyyənləşdirilməsi daha vacibdir. Bunun üçün 

interferensiya dil hadisəsi kimi aydınlaşdırılmalı, fonetik səviyyədə 

interferensiyanın təhlili keçirilməli, leksik səviyyədə interferensiyanı 

müəyyənləşdirmək, qrammatik səviyyədə interferensiyanın təhlilini 

aparmaq, morfoloji və sintaktik səviyyədə interferensiyanın 

müəyyənləşdirmək və  semantik səviyyədə interferensiya anlayışına 

aydınlıq gətirilməli və spesifikası açılmalıdır. 

2. Cümlə və mətn səviyyəsində interferensiyanın təhlili

verilməlidir. Belə təhlillər istər  sadə cümlədə olan 

interferensiyalarda; istərsə də  mürəkkəb cümlədə olan ( bura daxildir 

tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrdə olan) interferensiyalarda 
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aparılmalıdır. Bununla yanaşı mətn səviyyəsində  baş verən 

interferensiyaların da bütün xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilməli və 

təhlil edilməklə aradan qaldırılmalıdır. 

 3. Tərcümə prosesində interferensiyanın geniş təhlili 

aparılmalıdır. Bunun üçün söz və söz birləşmələrinin qrammatik 

mənimsənilməsi məsələsi aydınlaşdırılmalı, frazeoloji birləşmələr və 

idiomatik ifadələrdə interferensiyanın başvermə xüsusiyyətlərini 

göstərmək və atalar sözləri və məsəllərin interferensiya prosesində 

məna tutumlarının düzgün öyrənilməsini aydınlaşdırmaq. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi iki dilin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı 

(Azərbaycan və ingilis) baş verən interferensiya hadisəsinin 

meydanagəlmə səbəblərinin bütün dil səviyyələrində 

aydınlaşdırılması və xarici dilin tədrisinə düzgün tətbiq edilməsidir. 

Tədqiqat işində Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq 

interferensiyanın linqvistik statusu dəqiqləşdirilir, fonetik, leksik, 

morfoloji, semantik səviyyələrdə, eləcə də cümlə və mətn 

səviyyəsində interferensiya hadisəsinin mahiyyəti araşdırılır. 

Tərcümə və onunla sıx bağlı olan tədris prosesində interferensiyanın 

təsir dairəsi və özəllikləri müəyyənləşdirilir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti dilimizin xarici dillə 

əlaqəsi zamanı baş verən interferensiya hadisəsi haqqında nəzəri 

biliklərin verilməsidir və eyni zamanda həmin nəzəri biliklərin 

auditoriyada xarici dillərin tədrisi prosesinə tətbiq edilməsi və 

işlədilməsi ilə əlaqələndirilə bilər. Bütövlükdə interferensiya 

nəzəriyyə ilə praktikanın vəhdəti kimi səciyyələndirilə bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi: Bu istiqamətdə 40-dan çox məqalə 

çap edilmiş, bunlardan 12-si xaricdə, iki monoqrafiya buraxılmış, 

konfrans və seminarlarda  elmi məruzələrlə çıxış edilmişdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı: 

Dissertasiya AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Nəzəri 

dilçilik şöbəsində yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi; Dissertasiya 

giriş, üç fəsil, nəticə, istifadə edilmiş ədəbiyyat ibarətdir. 

Dissertasiyanın giriş hissəsi 6 səhifə, birinci fəsli 106 səhifə, ikinci 
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fəsli 73 səhifə, üçüncü fəsli 47 səhifə, nəticə hissəsi 6 səhifə, 

ədəbiyyat hissəsi 22 səhifədən ibarətdir. Dissertasiya işi ümumilikdə 

256 səhifə, 429, 408 işarədən ibarətdir. 

TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU 

Dissertasiyanın Giriş hissəsində mövzunun aktuallığı, işlənmə 

dərəcəsi əsaslandırılır, tədqiqatın obyekti və predmeti, məqsəd və 

vəzifələri, tədqiqatın metodları, müdafiəyə çıxarılan müddəalar 

müəyyənləşdirilir, tədqiqatın elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki 

əhəmiyyəti, tədqiqat işinin aprobasiyası və tətbiqi, dissertasiya işinin 

yerinə yetirildiyi təşkilatın adı, dissertasiyanın struktur bölmələrinin 

ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi həcmi haqqında məlumat təqdim 

edilir.  

Dissertasiyanın “İnterferensiyanın linqvistik statusu” 

adlandırılan və altı bölmədən ibarət olan birinci fəslində  

interferensiya hadisəsinin bütün xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu fəsil 

altı yarımbaşlıqdan ibarətdir: “İnterferensiya dil hadisəsi kimi”, 

“Fonetik səviyyədə interferensiya”, “Leksik səviyyədə 

interferensiya”, “Morfoloji və sintaktik səviyyədə interferensiya”, 

”Semantik səviyyədə interferensiya”.   

 “İnterferensiya dil hadisəsi kimi” yarımbaşlığında 

interferensiyanın bir dilin digər dil ilə əlaqəsi zamanı birinci dilin 

təsiri ilə ikinci dildə meydana çıxan normadan kənaraçıxma halları 

kimi nəzərdən keçirilir və araşdırılır. “İnterferensiya dil təmasları və 

ya doğma olmayan ikinci dilin öyrənilməsi zamanı yaranan ikidillilik 

şəraitində dil sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində doğma dilin 

təsiri ilə ikinci dildə baş verən normadan və sistemdən kənaraçıxma 

ilə ifadə olunur. İnterferensiya iki dildə danışanın nitqində xarici 

dilin aksenti kimi təzahür edir. O, sabit (kollektivin nitqinin 

xarakteristikası kimi) və keçici (kiminsə idiolekti kimi) ola bilər”3. 

 “Dillərin əlaqəsi problemi çoxaspektlidir. Buraya a) 

3Махмудов, М.А. Система автоматической переработки тюркского текста на 

лексико-морфологическом уровне / М.А.Махмудов. – Баку: Элм, – 1991.– c. 

198 
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alınmalar, b) dillərin qarşılıqlı təsiri; c) bilinqvizm; ç) interferensiya 

məsələləri daxildir. Bütün bu məsələlər qarşılıqlı əlaqədədir və 

qarşılıqlı şərtlənmişdir. Məsələn, hər hansı ikidillilik interferensiya 

ilə müşaiyət olunur. Lakin ikidillilik problemi ilə sıx bağlı olmasına 

baxmayaraq, interferensiya hadisəsi ayrıca araşdırılmağa layiq 

problemdir”4. 

İnterferensiya, əsasən, əvvəlki dilçilik təcrübəsinə əsaslanan bir 

dil hadisəsi kimi də verilə bilir. Məsələn: doğma dildə danışıq 

təcrübəsi, danışanın danışıq tərzindən asılı olmamalı, dil 

hadisələrinin müntəzəm olaraq nitq prosesində iştirakı interferensiya 

sahəsinə aid edilir. Metodikada “interferensiya” əvvəlki dil 

təcrübələrinin ötürülməsinin mənfi nəticəsi kimi izah olunur. 

Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, “interferensiya” – sanki, 

xarici dildə danışarkən baş verən bir səhvdir, buna səbəb olan isə 

doğma dildir. İnterferensiya dilin bütün yaruslarına aid edilə bilər. 

İnterferensiyaya – bir dil hadisə kimi hər bir insanın öz nitqində 

xarici dil aksenti kimi baxılır. 

İnterferensiya hadisəsindən danışarkən N.Məmmədli yazır: 

“İnterferensiya şəxsin, yaxud kollektivin iki və daha artıq dildə 

müntəzəm danışması, ünsiyyəti nəticəsində dil normalarının 

pozulması və yeni xüsusiyyətlər kəsb etməsidir. Burada bir dil modeli 

başqa bir dilin modeli üzrə tərtib edilir. İnterferensiya – dil tipi kimi 

kollektiv tərəfindən dilin öyrənilməsinin bitməməsinin nəticəsidir; 

əsas xüsusiyyəti ənənəvi olaraq onun substrat hadisəsi olmasıdır. 

İnterferensiya və alınma sözlər – hər ikisi ümumi semantik 

komponentlərə (hər iki termin dil kontaktlarının müşayiəti, iki və ya 

çoxdilliliyin ilkin şərti kimi proses və nəticəni bildirirlər), eləcə də 

fərqli məna elementinə (interferensiyada həm dil kontekstindən, həm 

də dil sistemindən, alınma sözlərdə insanların yox, dillərin 

münasibətindən bəhs olunur) malikdirlər. Alınma – əcnəbi 

elementlərin dilə daxil olmasıdır, interferensiya daxil edilmə yox, bir 

dilin başqa bir dilə təsiridir və qeyd olunduğu kimi, dilin 

öyrənilməsinin bitməməsidir. Ənənəvi tədqiqatlardan fərqli olaraq, 

 
4 Rəcəbli, Ə. İnterferensiya / Ə.Rəcəbli. – Bakı: Elm və təhsil, – 2016. – s. 12 
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Qərbi Avropa tədqiqatçıları alınmaları və interferensiyanı kollektiv 

fenomenin nəticəsi hesab edirlər”5. 

Xarici dillərin, o cümlədən ingilis dilinin öyrənilməsi müasir 

həyatın bir növ tələbidir. “Əlaqədə olan dillərin quruluşunun fərqli 

olması (məsələn, ingilis və Azərbaycan dilləri) interferensiyanın baş 

verməsi üçün əsas amillərdən biridir. Ona görə də interferensiyanın 

vaxtında və düzgün aradan qaldırılması üçün ilk öncə ana dili və 

öyrənilən dil arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri bilmək vacibdir. Bu 

əsasda ingilis və Azərbaycan dillərinin quruluş fərqlərini bilmək 

interferensiya faktorunun baş vermə səbəblərini açmış olur”6. 

Xarici dilin tədrisində interferensiyanın müxtəlif növləri baş 

verə bilir: 

1) əmələgəlmə mənşəyinə görə - xarici və daxili;

2) ana dili vərdişlərinin ötürülmə xarakterinə görə - birbaşa

(vasitəsiz), bilavasitə - dolayısı ilə (vasitəli);

3) əmələgəlmə xarakterinə görə - açıq və gizli;

4) linqvistik təbiətinə (yəni səviyyələrinə) görə - fonetik, leksik

və qrammatik. 

Rus dilçisi Y.A.Jluktenko interferensiyanın altı növünü qeyd 

edir: 

1. ”Xarici dil materiallarının verilən dil kontekstində istifadəsi;

2. Doğma dilin materialları əsasında əlaqədə olan dilin

vahidləri nümunəsində dil vahidlərinin yaradılması; 

3. Verilən dil sistemi vahidlərinin öz xarici dil korelyatları ilə

uyğun olan bölünmələri; 

4. Verilən dil sistemi vahidlərinin digər dilin vahidləri və ya

modellərinin formalaşmasına stimullaşdırıcı və ya zəifləşdirici təsiri; 

5. Bir dilin daha asan və dəqiq modelləri tərəfindən digər dilin

analoji və daha çətin modellərinə tarazlaşdırıcı təsiri; 

6. Digər sistemin vasitələrinin köməyi ilə bir dilin modellərinin

5 Məmmədli, N. Azərbaycan dilində alınma terminlər / N.Məmmədli. – Bakı: Elm 

və təhsil, – 2017. –  s. 333 
6 Malkiel,B. The Effect of translator training on interference and difficulty / 

B.Malkiel. –  Praha: – 2003. – p. 375
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köçürülməsi”7. 

“Xarici interferensiya” – xarici dilin nitqə nüfuz etməsidir. 

Ona görə də onu dillərarası interferensiya adlandırırlar. “Daxili 

interferensiya” – dildaxili oxşatma və bənzətmə nəticəsində meydana 

gəlir. “Bir dilin xüsusiyyətlərinin digər dilə birbaşa (vasitəsiz) 

şəkildə ötürülməsi – birbaşa interferensiyadır. Yəni, xarici dilin 

əlamətlərini ana dili əlamətləri əvəz edir. Dolayısı ilə ötürülən 

xüsusiyyətlər isə vasitəli interferensiya adlanır. Yəni, xarici dilin 

əlamətlərinin heç bilinməməsi və ya az bilinməsi və onun ana dilində 

iştirak etməməsidir”8. 

Deyilənlərdən belə aydın olur ki, birbaşa (vasitəsiz) 

interferensiya zamanı bir dilin, məsələn, Azərbaycan dilinin 

semantik, qrammatik xüsusiyyətləri və tələffüz normaları, 

bütövlükdə digər dilə, məsələn, ingilis dili nitqinə keçir və 

başqalarından fərqli, xüsusi milli aksentlə xarici nitqdə səslənir. Nitq 

səhvləri birbaşa interferensiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu 

da özündə sözün hərfi tərcüməsinin ana dilindən ingilis dilinə 

keçməsini ifadə edir.  

İnterferensiya başqa dil elementlərinin keçməsi ilə əlaqədar 

olaraq dil modellərinin struktur dəyişməsidir. İnterferensiyanın ilkin 

mərhələsində hər hansı bir yazıçının üslubunda, danışıq dilində 

leksik və ya qrammatik normadan yayınma halları müşahidə edilir. 

Bu hal beləcə də qala, dildə möhkəmlənə bilər. Bu, interferensiyaya 

aiddir.  

Xüsusilə müəyyən anlayışlara aid bəzi dil innovasiyaları dil 

sisteminə tədricən daxil olur. “Dil onları müəyyən dövr ərzində sanki 

müşahidə edir, bəzən qəbul edir, bəzən də etmir. Məsələn, bir vaxtlar 

Azərbaycan dilində -ion sonluğu fransız dili modeli üzrə pozision, 

stansion tipli terminlər işlənirdi, lakin dilin inkişafı prosesində səs 

sisteminə uyğunlaşa bilmədilər və mənimsənilmədilər, nəticədə 

ekvivalentləri ilə əvəz olundular: pozisiya, stansiya. Çünki bu 

7 Жлуктенко, Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия / Ю.А.Жлуктенко. – 

Киев: Высщая школа, – 1974, – c. 65 
8 Toury, G. Interlanguage and its Manifestations in translation // Meta, – june 1979. 

24 (2), – p.223-231. www.erudit.org/revue/meta/>Accessed Jan. – 2012, – p. 150 

http://www.erudit.org/revue/meta/
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derivatlar artıq dilimizdə mövcud idilər və onlar estetik cəhətdən 

tərtib olundular. Görünür, dilə uyğunlaşma təkcə genetik amillərlə 

bağlı deyildir. Azərbaycan dilinin fonetik sistemi müəyyən mənada 

rus dilinin fonetik sisteminə uyğun olsa da, rus dilindən alınan leksik 

elementlər dilimizdə çətinliklə mənimsənilir, çünki müxtəlif dil 

qrupuna daxil olan bu dillər spesifik xarakterə malikdirlər. Deməli, 

bu meyarla dil əlaqələri nəticəsində leksik, fonetik, qrammatik 

mənimsənilmə artıq dildə mövcud oxşarlıqlara, hazır modellərə 

əsaslanır”9. 

İnterferensiya hadisəsi, əsasən, bir dilin digərində təzahür 

etməsi və təsir göstərməsidir. Bu hadisə iki dilin qarşılıqlı əlaqəsi 

zamanı gedən bir prosesdir ki, bu zaman dil normaları pozulur və 

digər dil təsirinə məruz qala bilir. Müşahidələr göstərir ki, 

interferensiyanın müxtəlif növləri mövcuddur. “Xarici dilin 

öyrənilməsində yeni dil materialının mənimsənilməsi və xarici dilin 

müxtəlif elementlərinin öyrənilməsi həmin dilin fonetik, leksik və 

qrammatik normalarının dəyişməsi əsasında baş verir. İlk öncə 

xarici dili öyrənən həmin dilin xüsusiyyətlərini doğma dil 

normalarına uyğun öyrənməyə çalışır. Bu zaman hər iki dil həm 

fonetik, leksik və qrammatik müqayisə olunmalıdır”10. Beynəlxalq dil 

səviyyəsində öyrənilən ingilis dilini gündəlik həyatımızda hiss edirik. 

Dünyada əlaqələrin inkişafı və xarici dilin funksiyasının artması, 

dünya mədəniyyətlərinin ingilis dilində öyrənilməsi, Azərbaycan və 

ingilis dillərinin interferensiyası prosesində də özünü göstərir. Bu 

əlaqələr özünü ən çox müxtəlif fəaliyyət sahələrində daha parlaq 

büruzə verir. Məsələn: “internet, kompüter, monitor, server, pleyer, 

reyting, limit, telefon, şou, şoumən, şoubizness, klip, kontur, broker, 

biznes, brifinq, boss, kontrol, konflikt” və s. kimi sözlər beynəlxalq 

aləmdə dəyişməz olaraq hamı tərəfindən qəbul edilməklə beynəlmiləl 

sözlər adlanır. 

 “İnterferensiya hadisəsini öyrənərkən interferensiyanın 

9 Məmmədli, N. Azərbaycan dilində alınma terminlər / N.Məmmədli.  – Bakı: Elm 

və təhsil, – 2017. – s. 335 
10 Abdullayev, Ə.Z. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis / Ə.Z.Abdullayev, 

Y.M.Seyidov, A.Q.Həsənov. –  Bakı: Maarif, – IV h.  – 1985. – s. 258
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inkişaf dərəcəsini, yəni onun dil strukturunu nə qədər dərindən əhatə 

etməsi və onun təzahüretmə xarakterini də fərqləndirmək lazımdır. 

Bunların hər ikisi həm sosial-tarixi, həm də məxsusi linqvistik 

faktorlarla əlaqədardır. Sosial və məxsusi linqvistik baxımdan, hər 

şeydən əvvəl, interferensiyanın təzahürü hallarını fərqləndirmək 

lazımdır:  

1) interferensiya dil və ya dialekt daşıyıcıları olan müəyyən

kollektivlərin əlaqəsi zamanımı təzahür edir; 

2) yad dili öyrənmə prosesində doğma və yad dilin

sistemlərinin qarşılıqlı təsiri zamanımı təzahür edir. 

Bu mühüm fərqlər göstərir ki, birinci halda dillərin qarşılıqlı 

təsiri etnik əlaqələrin nəticəsidir, ikinci halda isə əslində dil əlaqəsi 

yoxdur, təkcə fərdin nitqində iki müxtəlif dil sisteminin qarşılıqlı 

təsiri mövcuddur. Bu fərq qarşılıqlı təsir göstərən vahidlərin 

funksional dəyərində də təzahür edir. Birinci halda funksional 

bərabər olan vahidlər fəaliyyət göstərir, yəni qarşılıqlı əlaqədə olan 

iki sistem (ya da bir neçə sistem) eyni funksiyalarda işlədilir. İkinci 

halda qarşılıqlı əlaqədə olan sistemlərin funksional bərabər hüququ 

yoxdur: ana dili müxtəlif funksiyalarda işlədilir. İkinci halda 

qarşılıqlı əlaqədə olan sistemlərin funksional bərabər hüququ 

yoxdur: ana dili müxtəlif funksiyalarda işlədilir, fərdin işlətdiyi 

(öyrəndiyi) yad dilin işlədilməsi ilə həmişə məhdudlaşdırılır”10. 

İnterferensiya dinamik hadisədir və onun meydana gəlməsi 

ikinci dilin öyrənilməsinin mərhələlərindən və ikidilliliyin 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 xa-

rakterinə görə: birbaşa və dolayısı ilə interferensiya; 

10 Rəcəbli, Ə. İnterferensiya / Ə.Rəcəbli. – Bakı: Elm və təhsil, – 2016. – s. 17 
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3. Yaranma xarakterinə görə: açıq və gizli interferensiya; 

4. Linqvistik təbiətinə görə, səviyyəcə: fonetik, leksik (se-

mantik) və qrammatik interferensiya”11. 

            Göründüyü kimi, interferensiya dilin bütün səviyyələrində 

baş verə bilər və onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insan yeni tanış 

olduğu dildə uzun müddət öz ana dilinin təsirindən ayrıla bilmir və 

bu zaman yeni dildə danışarkən həmin dilin normalarından kənar 

çıxır. Bu hadisə isə interferensiya adlanır. Psixoloji və metodiki 

ədəbiyyatda interferensiya müxtəlif cür izah edilir. Tədqiqatçıların 

bəziləri interferensiya deyərkən birinci dilin qarşılıqlı əlaqədə olan dilə 

təsirinin həm müsbət, həm də mənfi tərəflərini, digərləri isə ancaq 

müsbət tərəflərini qabardır. Məlum olduğu kimi, ana dili öyrənilən 

ikinci dilə yalnız mənfi təsir etmir. Belə ki, dildə oxşar olan elementlər 

yeni dili öyrənərkən individə kömək də edə bilər. Məsələn, ingilis 

dilini öyrənərkən azərbaycanlı tələbə fonetik səviyyədə xeyli oxşar 

səslərlə rastlaşır. Heç şübhəsiz, bu səslər onun bu dili öyrənməsində 

ona kömək edir. Digər tərəfdən, ingilis dilində mütəxəssislər 44 səsdən 

danışırsa, Azərbaycan dilində cəmi 34 səs var və bu səslərin böyük bir 

qismi üst-üstə düşür. Lakin, ingilis dilində məsələn, [ð], [Ѳ] kimi 

səslər vardır ki, bu səslər Azərbaycan dilində yoxdur. Şübhəsiz, bu 

səslərin tələffüzü ingilis dili ilə yeni tanış olan Azərbaycanlı üçün 

ciddi problemlər yaradır və bu zaman Azərbaycan dilində oxşar 

səslər, konkret halda [s] və [z] səsləri bu səslərin yerində işlədilir. 

Amma ingilis dilində həm də bu səslər mövcud-dur. Bu səbəbdən də 

ingilis dilində öyrənən tələbənin nitqində normadan kənaraçıxma 

halları müşahidə olunur. “İnterferensiya hadisəsini tam anlamaq və 

izah etmək üçün ona müxtəlif tərəflərdən yanaşmaq lazım gəlir. 

Bilinqvin şüurunda iki dilin qarşı-qarşıya qoyulması üsuluna görə 

tədqiqatçılar bilinqvizmi kordinativ ikidillilik (bilinqv iki dili eyni 

dərəcədə bilir və ünsiyyətin şəraitindən asılı olaraq birindən-

digərinə keçir) və subordinativ ikidillilik (bilinqv ancaq öz ana 

dilində sərbəst şəkildə danışır və əcnəbi dili şüurunda tabe edir) 

 
11 Mahmudov, M.Ə. Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca lüğət / 

M.Ə.Mahmudov, L.M.Kərimov. – Bakı: Azərnəşr, – 1991. – s. 71 
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olmaqla iki yerə bölürlər”12.  

V.Y.Rozensveyqin fikrincə, “dil təmasları nəzəriyyəsi üçün 

subordinativ ikidillilik daha çox maraq doğurur. İki dildən sərbəst 

istifadə edən adamın ikidilliliyi (koordinativ ikidillilik) də maraqdan 

kənarda deyil. Amma bu vaxt məsələlər prinsipial olaraq 

fərqlənirlər”13. 

Dillərarası əlaqələrlə bağlı tədqiqatlarda əcnəbi dil 

elementlərinin və ya struktur modellərinin ana dilə keçməsini 

diffuziya hadisəsi kimi şərh edirlər. Diffuziya hadisəsinin baş 

verməsi üçün ilkin şərait əlbəttə ki, ikidilli insanın bir dildən digər 

dilə keçməsidir. Bu keçidin özü hələ heç bir dilçilik dəyişməsini 

özündə əks etdirmir. Diffuziya prosesinin özü iki mərhələyə bölünür: 

a) interferensiya; b) inteqrasiya. 

İnterferensiya və inteqrasiya arasında dilçilikdə hələ tam 

sərhəd müəyyənləşdirilməmişdir. Belə hallarda tədqiqatçılar baş 

verən prosesin istifadə ardıcıllığına əsaslanırlar. Dildə epizodik olan, 

ancaq dil əlaqələri nəticəsində yaranan və yayılan hallar 

interferensiya sahəsinə aid edilir. Artıq innovasiya olmayan, yeni 

sistemdə ardıcıl olaraq işlənən hallar isə inteqrasiya mərhələsinə aid 

edilir. İlkin mərhələdə bilinqv tərəfindən linqvistik dəyişiklik 

normadan kənaraçıxma kimi qəbul edilir və bu hal gələcəkdə 

normaya da çevrilə bilir (eyni zamanda çevrilməyə də bilir). Bu 

halda normadan kənaraçıxma dildə nəzərə çarpmır və o artıq 

inteqrasiya mərhələsinə qədəm qoyur, dilin tərkib hissəsinə çevrilir. 

İkinci dilin elementlərini qəbul edən kollektivin üzvləri sözü doğma 

söz kimi qəbul etdikdə söz inteqrasiya mərhələsinə qədəm qoymuş 

sayılır. Buna misal olaraq müasir Azərbaycan dilində işlənən məktəb, 

kitab, məktub, Məhəmməd, Əli, Fatimə, oruc, peyğəmbər, məscid, 

elm, alim, təlim, müsəlman, xətt, rəssam, ailə, eşq, aşiq, təşkilat, 

ilahi, müəllim, musiqi, rahat, rəndə və s. sözləri göstərmək olar. Belə 

ki, onların alınma olduğu ancaq bu sahənin mütəxəssisləri tərəfindən 

 
12 Бондарко, Л.В. Опыт описания свойств фонологического слуха / 

Л.В.Бондарко, Г.Н.Лебедева. – Москва: Наука, – 1989. – c. 227 
13 Розенцвейг, В.Ю. Языковые контакты / В.Ю.Розенцвейг. – Ленинград: 

Наука, – 1972. – c. 10 
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müəyyənləşdirilə bilir. Eyni sözləri fonetik, morfoloji və sintaktik 

dəyişikliklər haqqında da demək lazımdır. Nitqdə təmasın təsiri 

nəticəsində epizodik olaraq yaranır və yayılmayan (dildə normaya 

çevrilməyən) hallar interferensiya sahəsinə aiddir. Buna Azərbaycan 

dilində işlənən bir çox rus sözlərini də misal göstərə bilərik. Məsələn, 

vabşe (ümumiyyətlə), plyaj (çimərlik), fortoçka (nəfəslik), 

xolodelnik (soyuducu), astanovka (dayanacaq), şofer (sürücü), 

tormoz (əyləc), butka (dükan), prosto (sadəcə), zakaz (sifariş), 

prava (sürücülük vəsiqəsi) və s. Biz gündəlik həyatımızda dəfələrlə 

bu cür hallarla rastlaşırıq. Məsələn, Get “fortoçkanı” aç, Sabah 

“plyaja” gedəcəyik, “Vabşe” səndüzdemirsən, Get “butkaya” bir 

kilo qənd al, “Astanovkada”saxlayarsan, Bu gün “pravamı” 

aldım, Gəl “zakazımı” qəbul et, “Prosto” sən düz etmirsən, 

Bizim “şoferimiz” hələ gəlib çıxmayıb və s. Bundan başqa, rus 

dilini zəif bilən azərbaycanlılar “Mən səndən soruşuram”ın təsiri 

ilə “Я от тебя спрашиваю” deyirlər. Yaxud, Azərbaycan dilini zəif 

bilən (yeni öyrənən) rusdilli “утром, вечером, в прошлом году” 

mənalarını, müvafiq olaraq “səhərdə”, “axşamda”, “keçən ildə” 

kimi ifadə edir. Maraqlıdır ki, bu ancaq ikidillilərin nitqində baş 

vermir. Digər insanlar da bu formada danışmağa öyrəşiblər. Bu cür 

hallara, eyni zamanda, sintaktik səviyyədə də rast gəlinir. Məsələn, O 

insanlar hansı ki, bu işləri görüblər, cəzalarına çatacaqlar və s. 

Bu hallara daha çox tərcümə ədəbiyyatlarında rast gəlinir. Şübhəsiz, 

bu cür ifadələrdə Azərbaycan dilinin qrammatik normalarından 

kənara çıxıldığı aydın sezilir. Göründüyü kimi, sözün o vaxt 

inteqrasiya mərhələsinə keçdiyini demək olar ki, onu qəbul edən dil 

kollektivində danışanlar artıq onun əcnəbi xarakterini hiss etməsinlər 

və ona öz dil sisteminin, əsl vahidləri ilə heç nə ilə fərqlənməyən 

müəyyən bir elementi kimi baxsınlar.  

Dillər arasında qarşılıqlı əlaqənin hansı linqvistik səviyyədə 

baş verməsindən asılı olaraq, fonetik və fonoloji, qrammatik və 

leksik interferensiya fərqləndirilir. 

İnterferensiyanı izah edərkən psixoloqlar onu əvvəl qazanılan 

vərdişlərin köçürülməsi kimi izah edirlər. Yeni dili öyrənməyə 

başlayarkən yeni problemlərlə qarşılaşan insan, oxşar məsələlərin 
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həllində əvvəllər bildiyi vasitələrdən istifadə edir, daha doğrusu, 

əvvəllər əldə edilmiş vərdişlər yeni dili öyrənən zaman müəyyən 

maneələr üçün səbəb olur.  

Ə.Rəcəbli interferensiyadan danışarkən onun altı xüsusiyyətini 

qeyd edir: 

“1.İnterferensiya dillərin əlaqəsi zamanı təzahür edən və 

mövcud olan mürəkkəb obyektiv psixi prosesdir. 

2. İnterferensiyanın xarakteri, təzahürü və yayılmasının dərəcəsi

təkcə əlaqəyə girən dillərin struktur və sistemindən yox, həm də 

ikidilliliyi qazanan üsulundan asılıdır.  

3.Dilçilərin çoxu bu fikirdədir ki, təzahür səciyyəsinə görə 

interferensiyanın xarici (aşkar) və gizli tipləri mövcuddur; yayılma 

sahəsinə görə fonetik, qrammatik (morfoloji və sintaktik) və leksik 

interferensiya vardır.  

4. Qohum dillərin əlaqəsi zamanı interferensiya az nəzərə

çarpır, lakin daha dəyanətli olur; əksinə, müxtəlif sistemli dillərin 

əlaqəsi zamanı interferensiya daha qabarıq, lakin daha az dəyanətli 

olur.  

5. İnterferensiyanın təzahürü dərəcəsinə və yayılma hüdudlarını

müəyyənləşdirmək asan deyildir. İnterferensiyanın mövcud tədqiqat 

metodları (müşahidə, anketləşdirmə, özünü müşahidə, nitqin 

maqnitafon lentinə yazılması və s.) bu hadisənin qanunauyğunluğu 

aydınlaşdırmaqla heç də həmişə obyektivliyi və etibarlılığı təmin 

etmir.  

6. İnterferensiyanın araşdırılması müasir qloballaşma dövründə

ikidillilik və ümumiyyətlə, dillər arasındakı əlaqələrinin inkişafı üçün 

böyük əhəmiyyətə malikdir”14. 

Dilçilik üçün fərdi interferensiya daha çox əhəmiyyət daşıyır. 

Bu tip interferensiya isə əcnəbi dilin öyrənilməsi zamanı baş verir və 

metodik baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. 

“Fonetik səviyyədə interferensiya” yarımbaşlığında interferen-

siyanın dilin bütün səviyyələrini əhatə etməsindən və xüsusi ilə 

fonetikada daha çox hiss edilməsi məsələsi araşdırılır (sözün dar 

14 Rəcəbli, Ə. İnterferensiya / Ə.Rəcəbli. – Bakı: Elm və təhsil, – 2016. – s. 32 
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mənasında aksent). İnterferensiyanın əsas səbəbi qarşılıqlı əlaqədə olan 

dillərin müxtəlif sistemli olmasıdır. Bu dillər müxtəlif fonem tərkibli, 

müxtəlif intonasiya, qrammatik kateqoriyalı olmaları ilə bir-birindən 

fərqlənilir. Bütün bu fərqlər interferensiyaya səbəb olan amillərdir. 

İkinci dilin mənimsənilməsi prosesində bilinqvin şüurunda həmişə iki 

dil – doğma və yad dilin sistemləri qarşılıqlı əlaqədə olur. “Bu qarşılıqlı 

əlaqə zamanı, xüsusi ilə də ilkin uşaqlıq çağlarında ana dili ilə yanaşı 

ikinci dilin mənimsənilməsi prosesində hər iki dilin modeli 

yenidənqurmaya məruz qalır. Amma sonrakı ikidilliliyin formalaşdığı 

şəraitdə (ana dilinin mənimsənilməsindən sonra ikinci dilin öyrənilməsi 

zamanı) öyrənilən dilin strukturu böyük dəyişikliyə məruz qalır. Bu 

zaman doğma dilin ikinci dilə təsiri kifayət qədər güclü olur”15.  

Artıq qeyd edildiyi kimi, bilinqvizmlə məşğul olan dilçilər 

birmənalı olaraq interferensiyanın fonoloji səviyyədə daha qabarıq baş 

verdiyini qeyd edirlər. Bu isə, heç şübhəsiz, qarşılıqlı əlaqədə olan 

dillərdə ilk olaraq fonetik sistemdə normadan kənaraçıxma hallarının 

nəzərə çarpması ilə əlaqədardır. Dilçilərin bir çoxu hətta inter-

ferensiyaya məhz xarici dilin aksenti kimi yanaşmış və bu mənada 

interferensiyanın ancaq fonetikada olduğunu iddia etmişlər. Bu 

səbəbdən də fonetik səviyyədə interferensiya dilçilik baxımdan daha 

çox maraq doğurur. 

 “Möhkəm eşitmə və ifadəetmə vərdişlərinə yiyələnən bilinqvin 

dilindəki səhvlərin səbəbləri qəbul etmə və ya ifadəetmə orqanlarından 

deyil, əksinə təmasda olan dillərin fonoloji sistemindən asılıdır. Başqa 

sözlə, səhvlər nitqdə yaranır, amma onun səbəbləri qarşılıqlı əlaqədə 

olan dillərin fonoloji sisteminə əsaslanır və mənşəyinə görə bu səbəblər 

dil sistemi ilə bağlıdır. Bunu N.S.Trubetskoy “süzgəc” adlandırır. Onun 

fikrincə, xarici dilin səsləri bizdə yanlış fonoloji interferensiya alır, belə 

ki, onlar bizim doğma dilin “süzgəci”ndən keçir. Dilin fonetik sistemi 

təkcə fonemlərdən ibarət deyil, fonetikada həm intonasiya, həm vurğu 

və həm də digər xüsusiyyətlər vardır. Sözsüz ki, birinci dilin bütün bu 

xüsusiyyətləri ikinci dilin öyrənilməsinin ilkin çağlarında ikinci dilə 

 
15 Heydərov, R. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu / R.Heydərov. – Bakı: Elm 

və təhsil, – 2013. – s. 31 
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keçir”16. 

Fonetik interferensiyanın yaranma səbəblərindən danışarkən 

tədqiqatçılar onun müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində yarandığını qeyd 

edirlər: “Bu amillər içərisində paradiqmatik faktorlar mühüm yer tutur. 

Təmasda olan dillərin qarşılıqlı təhlili mühüm fonetik interferensiya 

hallarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Buna görə də, “paradiqmatik 

interferensiya” zamanı əsas məsələ iki dildə olan fonoloji elementlərin 

uyğunluğunu və dil sistemində olan hər bir fonemin yerini 

müəyyənləşdirmək, həmin fonemin əlaqədə olan sistemin oxşar 

foneminə olan münasibətini dəqiqləşdirməkdir. Bu cür tədqiqatın 

məqsədi hər iki dildə olan ekvivalent və qeyri-ekvivalent elementlərin 

kəmiyyət və keyfiyyət münasibətlərini öyrənməkdir”17. Təmasda olan 

dillərin ekvivalent olmayan fonemlərinin kəmiyyət və keyfiyyəti məhz 

bu paradiqmatik planda potensial interferensiyanın sferasını təşkil 

edəcək. Paradiqmatik səs interferensiyasının aşağıdakı növləri var: fone-

tik substitusiya, nedodiferensiya, perediferensiya və reinterpretasiya. 

1. Fonetik substitusiya o vaxt meydana gəlir ki, ikinci dil 

sisteminin bir fonem ilə birinci dilin bir fonemi arasında əlaqə yaranır. 

Məsələn, ingilis dilindəki /b/ → Azərbaycan dilindəki /b/ səsinə uyğun 

gəlir: black – bank. 

2. Kifayət olmayan diferensasiya ikinci sistemin iki foneminin 

onların ekvivalentlərinin birinci dildə ayrıca fonem kimi fərqləndiyinə 

görə fərqləndirilmir. Bu vaxt ikinci dilin iki müxtəlif fonemi (bəzən isə 

hətta üç fonemi) birinci dildə bir fonemlə ifadə olunur.  

 

 

 
16 Heydərov, R. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu / R.Heydərov. – Bakı: Elm 

və təhsil, – 2013.– s. 27  
17 Верещагин, Е.М. Психологическая и методическая характеристика 

двуязычия (билингвизма) / Е.М.Верещагин. –  Москва: Наука, – 1997. – c.138 
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Yəni  İngilis dilində th – hərf birləşməsinin verdiyi səs və s 

fonemi müxtəlif səslər olsa da, Azərbaycan dilində bu səslərin hər 

ikisi [s]kimi tələffüz edilir. 

“İkidillilik şəraitinin əksəriyyəti fonoloji sistemlərin qarşılıqlı 

əlaqəsi ilə müşayiət olunur. İki dildə nitqin təhlili zamanı ikidilli fərd 

çoxlu problemlərlə üzləşir. Əcnəbi dilin hər hansı bir sözünün ifadəsi 

artikulyasiya vərdişlərinin müəyyən dərəcədə yenidən qurulmasını 

tələb edir”18. Daimi və kütləvi ikidillilik şəraitində isə “ikidilli” 

insanlar tamamilə yeni səslərin artikulyasiyasını öyrənməli və yeni 

intonasiya modellərini mənimsəməlidirlər. Bundan əlavə, individlər 

həmişə iki kompleks artikulyasiya sistemi vərdişlərini hazır saxlamalı 

və birindən digərinə tez keçmə bacarıqlarını yaratmalıdırlar. 

Əcnəbi dili yeni öyrənməyə başlayan şəxsə elə gəlir ki, xarici 

dilin bütün əsasını predmetlərin, anlayış və proseslərin başqa cür 

səslənməsi təşkil edir. “Belə insanlar, hər şeydən əvvəl nəyin necə 

deyilməsini öyrənməyə tələsir və səslənməyə o qədər də fikir 

 
18 Залевская, А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике / 

А.А.Залевская. – Калинин: Изд-во Калининского университета, – 1979. – c. 57  

İngilis dili /th/ 

İngilis  

dili /s/ 

Azərbaycan 

dili /s/ 
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vermirlər”19.Yeni dili mənimsəyərkən onlar öz doğma dillərinin 

artikulyasiya vərdişlərini istifadə etməkdə davam edirlər. Ancaq 

fərdin ikidillilik təcrübəsi artdıqca o daha çox dəqiqlik əldə edir, 

xarici dil axınını və onda olan ayrıca komponentləri dəqiq ayırmağa 

başlayır.  

Digər tərəfdən, nitq prosesində eyni bir fonem sözdəki 

yerindən, yəni ona yaxın səsin təsirindən və vurğudan asılı olaraq 

müxtəlif cür tələffüz edilir. Buna görə də fonem müxtəlif çalarlıq və 

variantlarda çıxış edə bilir. Məsələn: - “bag” və “box” sözlərini 

müqayisə etdikdə, birinci sözdəki [b] foneminin tələffüzündə ondan 

sonra gələn [əe] foneminin təsiri nəticəsində dodaqlar neytral 

vəziyyətdə olduğu halda, ikinci sözdə [o] foneminin tələffüzü ilə 

əlaqədar həmin [b] foneminin tələffüzündə dodaqlar nisbətən 

dairəviləşir. “Ona görə də ingilis dilini öyrənərkən fonemlərin 

düzgün tələffüz edilməsinə xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır”20. 

Yuxarıda göstərilən əsaslı fərqlər hər iki dilin fonetik 

sistemində baş verəcək interferensiya prosesi üçün səbəb olur. Hər 

hansı dil öyrənən tələbə ilk öncə həmin öyrəndiyi xarici dilin fonetik 

sistemini və ana dilinin fonetik sistemini bilməlidir. “İlkin mərhələdə 

xarici dili öyrənən öz ana dilində olan səsləri öyrəndiyi xarici dilin 

səsləri ilə fərqləndirə bilmir. Yəni, həssaslığın zəif olması yanlış 

tələffüzə şərait yaradır və interferensiya baş verir”21. Bu halda 

interferensiyanın üç nəzəri halına diqqət yetirək: 

1.Həssaslıq səviyyəsinə görə;

2.Təcrübəyə əsaslanan baza səviyyəsinə görə;

3. Əldə olunan nəticəyə görə.

- Həssaslıq səviyyəsinə görə interferensiyadan danışarkən qeyd

olunmalıdır ki, yeni dili öyrənməyə başlayan fərd tələffüz olunan 

səsləri yaxşı eşitmir və buna görə də müntəzəm eşitdiyi səsləri 

19 Любимова, Н.А. Фонетический аспект общения на неродном языке / 

Н.А.Любимова. – Ленинград: Наука, – 1988. – c.97 
20 Бондарко, А. Грамматическое значение и смысл / A.Бондарко.  – Москва: 

Наука, – 1978. – c.71  
21 Бондарко, Л.В. Интерференция звуковых систем / Л.В.Бондарко – 

Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, – 1987. – c.143 
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düzgün tələffüz etmir, yəni hər dəfə müxtəlif cür qəbul edir. “Çünki 

ilkin səviyyədə fərd eşitdiyi sözləri anlamağa çalışır və bu zaman 

səslər sadəcə ikinci plana keçir. 

– Təcrübəyə əsaslanan baza səviyyəsinə görə - tələbə yaxşı 

eşidir, lakin düzgün tələffüz etmir. 

– Nəticə olaraq – yaxşı eşidir, düzgün tələffüz edir və heç bir 

fonetik səhvə yol vermir, getdikcə interferensiya aradan qalxır”22. 

Dil sistemlərinin belə pozulması interferensiyanın təsir nəticəsi 

kimi xarici dildə nitqin qurulmasının bütün səviyyələrində aşkar 

edilir. Beləliklə - interferensiya yavaş-yavaş baş verən prosesin 

ayrılmaz hissəsi olmaqla, qəbul edilmiş dil sistemində bu və ya digər 

dillərin hər elementinə təsir göstərməklə nüfuz edir. Bu proses 

dilçilikdə diffuziya adlanır. “Diffuziyanın iki əsas mərhələsi vardır: 

1) interferensiya; 2) inteqrasiya”23. 

İnterferensiya mərhələsində dil normalar,l;ının pozulması baş 

verir. Getdikcə bu proses integrasiyaya çevrilir. “Yəni qəbul edilmiş 

sözlər başqa dildən keçmə kimi hiss edilmir və kollektiv onu xarici 

dilin sözü kimi qəbul etmir, doğma dildəki kimi qəbul edir ”24. 

 “Leksik səviyyədə interferensiya” yarımbaşlığında isə dilin 

leksik sisteminə daxil olan sözlərdə baş verən dəyişmələr nəzərdən 

keçirilir. Dillərin təsiri özünü, ilk növbədə, sözalma prosesində 

göstərir. Sözlərin alınması dillər və mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı 

əlaqələrin, ümumi dəyərlərin yaradılmasının ən bariz 

nümunələrindən biridir. Ona görə də müxtəlif dillər arasında əlaqənin 

tədqiqinə alınma sözlərin, sözalma prosesinin araşdırılması ilə 

başlanmalı, sözlərin bir dildən başqa dilə keçməsinin bir sıra dildaxili 

və dilxarici səbəbləri də nəzərə alınmalıdır. Bu da interferensiya 

hadisəsinin baş verməsinə imkan vermir. 

 “Əksər hallarda interferensiya prosesi sosial-siyasi, iqtisadi 

və mədəni planda dəyişiklikləri birbaşa əks etdirən leksik sistemdə 

 
22 Джапаридзе, З.Н. Некоторые вопросы персептивной фонетики // Вопросы 

анализа речи. – Москва: Наука, – 1979, – c.38 
23 Yiorgi, A. Tense and aspect: From Semantics to Morpho-syntax / A.Yiorgi, 

F.Pianesi. – London: Oxford University Press, – 1998. – p. 212 
24 Wikipedia http://pt.wikipedia.org/wiki/ Accessed on 11 April, – p. 142 
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araşdırılır. Çünki leksik sistemdə alınma söz və terminləri təsnif 

etmək, onların işlənmə tezliyini, funksiyalarını, üslubi çalarlığını 

öyrənmək daha asandır. Klassik dilçilərin qeyd etdikləri kimi, dildə 

başqa dillərdən sözlərin olmasını dilçilik elmi olmadan da anlamaq 

olar”25.  

“Sözün dil biliyi kimi ikiplanlı xarakterli olması səbəbindən iki 

dilin sözləri arasındakı oxşarlıq ya ifadə planını, ya forma, ya 

məzmun planını (məna), ya da hər iki planı əhatə edə bilər. Beləliklə, 

nəzəri cəhətdən əlaqəyə (kontakta) girən dillər dillər arasında dörd 

tip münasibət mümkün ola bilər. Bu da bu dillərin bütün leksikasını 

dörd sinfə bölmək imkanı verir”26. Bu siniflərin daxilində daxili 

münasibətlərin mürəkkəbliyini əks etdirən yarımsiniflər ola bilər.  

Beləliklə, leksik interferensiyanın modelini hazırlamaq üçün 

bunlar zəruridir:  

1. Əlaqəyə girən dillərin leksik və semem səviyyəsində lüğət 

tərkibini eyni terminlərdə təsvir etmək.  

2. Alınan təsviri qarşılaşdırmaq və mümkün interferensiya 

dairəsini müəyyənləşdirmək. 

3. Alınan nəticələrdən metodik nəticələr çıxarmaq.  

Bizim fikrimizcə, adı çəkilən dilçilərin nəzəriyyəsində iki 

müxtəlif anlayışın qarşılaşdırılması  baş  verir: məna bir dil faktı kimi 

qarşılaşdırılır. “Söz nitqdə tətbiq edilərkən həqiqətən onda iki 

mənanın yanaşı mövcudluğu ola bilməz, çünki bu və ya digər 

konteksdə çoxmənalı sözün yalnız bir mənası realizə olunur”27. 

Çoxmənalılıq hadisəsi dil faktıdır. Bu haqda belə deyilir: Leksik 

mənanın birinci xüsusiyyəti onun nominativliyidir. Lakin mənanın 

bir cəhəti məfhumu adlandırmaqdır, çoxmənalılıq bir sözün köməyi 

ilə müxtəlif mənaları adlandırır. “Məzmunda ifadə olunan 

məfhumların bütün əlamətlərində birləşən məna əsas olur. Belə ki, 

 
25 Məmmədli, N. Azərbaycan dilində alınma terminlər / N.Məmmədli.  – Bakı: Elm 

və təhsil, – 2017. – s. 339 
26 Хауген, Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. – Москва: Прогресс, – 

1972. – c.36 
27 Серебренников, Б.А.Структура и история тюркских языков / 

Б.А.Серебренников. – Москва:  Наука,  – 1971. – c. 122 
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“baş” sözü bədənin bir üzvü mənasında əsas, o biri mənalarda 

törəmədir. Sözdə bir əsas, bir neçə törəmə məna olur”28. Sözlərin 

belə çoxmənalılığı xarici dilin tədrisində bir çox  problemlərin əmələ 

gəlməsinə şərait yaradır ki, bu da interferensiyaya səbəb olur. 

Sözün mənasının mətn daxilində və ya cümlədə - konteksdə 

müəyyənləşdirilməsi barədə A.Kato yazırdı: “..each meaning is 

determined by its linguistic context” - “...sözün mənası özünün 

dilçilik konteksti ilə müəyyənləşir”29. Beləliklə, hər bir dildə sözalma 

dil əlaqələri zəminində təzahür edən, dilxarici və dildaxili amillərdən 

asılı olan dil hadisəsidir. “Sözün bir dildən başqasına keçməsi də 

intralinqvistik və ekstralinqvistik amillərlə şərtlənərək müəyyən 

meyarlara əsasən gerçəkləşir. Alınma sözlər alınma dövrünə görə 

fərqlənir”30. 

 “Morfoloji və sintaktik səviyyədə interferensiya” 

yarımbaşlığında sintaksis və morfologiyaya aid olan məsələlər təhlil 

edilir. Bu bölmə ikinci dilin öyrədilməsi ücün daha əhəmiyyətlidir. 

Ona görə ki, xüsusilə  də, daha aşağı səviyyələrdə tələbələrin ifadə 

etdikləri biliklər yoxlanılır və inkişaf etdirilir. Bu bilikləri inkişaf 

etdirmək üçün müəllimlər tələbələrin yazılarını yoxlamağa 

meyillidirlər. Məlumdur ki, tələbələr cümlələr qurarkən çoxlu səhvlər 

edirlər. Əlbəttə, sintaksis və morfologiyanın qanunlarını pozmaqla bu 

səhvləri edirlər. Beləliklə, indi biz burada “interferensiya prosesində 

morfoloji və sintaktik səhvlərin baş verməsini və onların aradan 

qaldırılmasını təhlil  etməli və bu səhvləri  müəyyənləşdirməliyik”31. 

Morfoloji səhvlər söz yaradıcılığında morfoloji qanunların 

tətbiqi prosesində baş verir.  

Tədris göstərir ki, “ümumi səhvlərin çoxu sintaksislə bağlı olur 

 
28 Сусов, И.П. Семантическая структура предложения / Автореф. дис. … 

докт. филолог. наук / – Ленинград: 1973. – c. 21 
29 Kato, A. Error analysis of high school student essays // Accents Asia [online], 

1(2), Retried  from www.accentasia.org/1-2/kato,pdf.on 23 November – 2011, – p. 

107 
30 Бондарко, Л.В. Звуковой строй современного русского языка / 

Л.В.Бондарко. – Москва: Просвещение, – 1980. – c. 22 
31 Баскаков, А.Н. Структура простого предложения в тюркских языках / 

А.Н.Баскаков.   – Москва: Наука, – 1984. – c. 232 

http://www.accentasia.org/1-2/kato,pdf.on
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ki, buna səbəb köməkçi feil quruluşlarının düzgün işlədilməməsi, söz 

sırasının və zaman formasının yanlış verilməsidir”32. Ana dili ilə 

yanaşı ikinci dilin (ingilis dili) öyrənilməsi zamanı qrammatik 

interferensiya hadisəsi baş verir. Bu zaman öyrənilən dilin morfoloji 

və sintaktik səviyyələrində buraxılan səhvlər özünü göstərir. Bəzən 

tələbələrin səhvlərinin təhlili göstərir ki, onlar iki əsas kateqoriyaya 

bölünürlər: dilxarici və dildaxili. Bu iki əsas kateqoriyaların hər 

birinə uyğun yarımkateqoriyalara bölünən səhvlər nümunələrdə də 

özünü göstərir. Məsələn: dilxarici səhvlərə aid: qrammatik (cəmlilik, 

feilin zamanı), sözönlü müdaxilə və ya təsir (əlavə, düzgün 

işlənməməsi, tamamilə buraxılması) bura daxil edilir; dildaxili 

səhvlərin ümumi anlayışları, artiklın işlədilməsi (əlavə; səhvən; tam 

buraxılmış), hərf-hərf oxumaq və sair. Dildaxili səhvlər ana dili ilə 

olduğundan ikinci dili öyrənərkən tələbələr onları düzəltməyə 

çalışırlar. Məsələn: ikinci dili öyrənərkən feillər qarışdırılır (qaydalı, 

qaydasız, zamana görə, şəxsə görə). Əksinə dilxarici səhvlər ana 

dilində interferensiyanın baş verməsinə şərait yaradır və öz 

mənbəyini dilin tədrisi prosesində tələbələrin buraxdıqları səhvlərdən 

götürür. Bu baxımdan dilxarici və dildaxili interferensiyalar dil 

öyrənənlər üçün bir növ maneə rolunu oynayırlar. “Morfoloji və 

sintaktik səviyyədə baş verən interferensiya zamanı edilən səhvlər 

əsasən - feilə, budaq cümlələrə, zərflik budaq cümləsinə, cümlə 

quruluşuna, artikıllara, sözönlərinə və bağlayıcılara aid olur”33. Hər 

bir səhv növü üçün göstərilən nümunələrdən belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, həmin səhvlər cümlələr daxilində daha çox baş verir. Təhlil 

bu səhvlərin baş verməsinə nəyin səbəb olduğunu üzə çıxarır. Qeyd 

etmək olar ki, xarici dilin və ana dilinin öyrədilməsi zamanı baş 

verən interferensiya hər iki dilə xas olan səhvlərin mənbəyi kimi başa 

düşülür. O da özünü həm də yazıda göstərir. İndi biz bunu 

nümunələrlə xarakterizə etməklə həm sintaktik, həm də morfoloji 

32 Pozos-Quinto, David. Sign Language Contact and Interference: ASL and LSM // 

Language in society, – 2008. 37:2, – p.161-189. USA: Cambridge University 
Press. From (daviddqp@uiuc.edu.)  
33 Kirkgoz, M.Y. An analysis of Written Errors of English learners / M.Y.Kirkgoz.  

– Turkey: – 2010. – p. 117
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səhvləri analiz etməyə çalışaq. “Bu səhvlər tədris prosesində yazılı 

nitqdə daha tez-tez baş verir. Belə ki, yazı nümunələrinin iki əsas tipi 

vardır”34.  

 “Semantik səviyyədə interferensiya” yarımbaşlığında dilə 

söz alınmasının səbəbləri dilin leksikasında baş verən bir sıra 

yenilikləri, dil sistemlərində bir çox dəyişmələri doğuran səbəblər 

araşdırılır. Dilin özündə yeni adın yaranması üçün zəngin daxili 

imkan olmasına baxmayaraq, sözün başqa dildən alınmasının 

səbəbləri var. Başqa dildən alınan hazır materialı dilin öz qanunlarına 

uyğun şəkildə dəyişdirib mənimsəmək, dildə yeni sözün 

yaranmasından daha asandır. 

İngilis dilinə keçmiş alınma sözlərin dildə qəbul olunmasının 

səbəblərindən biri kimi yuxarıda göstərilənlər əsas götürülə bilər. 

Məlumdur ki, Britaniya adalarında “german tayfalarının – anqllar, 

sakslar  və yutların” hələ məskunlaşmadığı dövrdə,  bu tayfalar ilə 

romalılar arasında  ticarət əlaqələri mövcud olmuşdur. Bu səbəbdən 

də, onlar romalı tacirlərdən ticari anlayışlarla bağlı, o cümlədən, 

onlar üçün yeni olan anlayışları adlandırmaq üçün külli miqdarda söz 

almışlar. “Bu sözlər Roma mədəniyyətini əks etdirən və latın mənşəli 

sözlərdir. Bu cür alınmaların ingilis dilində tarixi daha qədim hesab 

olunur və bu sözlər latın dilindən ingilis dilinə keçmiş sözlərin 

birinci səviyyəsini formalaşdırır”35. Bu sözlər, əsasən, şifahi formada 

qəbul olunurdu və  bu səbəbdən də, sözdəki hərflərin sayı daha az 

olurdu. Məsələn: “wine - (Lat. - vinum), “pepper”- (Lat. - piper), 

“pear” - (Lat. - “pirum”, “cheese” - (Lat. - caseus), “butter” - (Lat. - 

buytrum)”.  

Belə sözlərin ilk səviyyəyə aid olan digər bir qismi isə 400 

ildən artıq Roma imperiyasının əsarəti altında qalmış Britaniya 

adalarında V əsrdə german tayfalarının gəlişindən sonra ingilis dilinə 

keçmiş latın mənşəli sözlər hesab olunur. Bu alınmalar romalıların 

quruculuq və tikinti işləri ilə əlaqədar işlətdikləri sözlərdir. Məsələn: 

 
34 Quirk, R. Universal Grammar of English / R.Quirk, S.Greenbaum . – London: 

Cambridge Press, – 1982. – p.112 
35 Большой Англо-русский словарь: / Под ред. И.Р.Гальперина  – Москва: 

Наука, – 1978. – c.138-142 
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“street-(Lat.-strata via), port-(Lat.- portus), wall-(Lat.-vallum), camp 

- (Lat. - campus)”. Coğrafi yer adlarından isə, müasir ingilis dilində 

“Chester” (Lat. - castrum) sonluğu ilə bitən adlar məhz, bu dövrdə 

alınmışdır. Məsələn: “Manchester, Gloucester, Lancaster”. 

Latın dilindən ingilis dilinə keçmiş sözlərin ikinci səviyyəsini 

bütün ingilislərin xristianlığı qəbul etdiyi bir dövrdə, yəni VI –VII 

əsrlərdə alınmış sözlər təşkil edir. “Dilə yeni ideya və anlayışların 

gəlməsi bu sayda yeni sözlərin dilə keçməsinə səbəb olmuşdur. Bu 

cür alınma sözlərin bəziləri yunan mənşəli olsa da, ingilis dilində də 

latın dilində mövcud olduğu formada qəbul olunmuşdur”36. Bu tip 

alınmalara aşağıdakılar daxildir. Məsələn: “angel, bishop, candle, 

monk, priest, saint” və s. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu dövrdə 

alınmış sözlərin əksəriyyəti dini alinmalar idi. Məsələn: “altar, 

apostle, canon, humn, minster, nun, pope, priest, shrine, temple” və s. 

Bu sözlərin əksəriyyəti tədricən gündəlik danışıq dilində işlənməyə 

başladı və dolayısı ilə dildə fonetik assimilyasiyaya uğradı. Dilə daha 

yatımlı olmaq üçün alınmaların əksəriyyəti qısaldılmış formada 

işlədilirdi. Məsələn: “dishop - (Lat. - episcopus), minster - (Lat. - 

monasterium), ancor - (Lat.- anchoreta) və s. Bu dövrdə alınmış 

sözlər təkcə dini xarakter daşımaqla kifayətlənmirdi. Romalılar 

İngiltərəyə ingilislərə məlum olmayan yeni anlayışlar və bu 

anlayışları ifadə etmək üçün yeni sözlər də gətirmişdilər. Məsələn: 

“copper - (Lat. - cuprum ), chalk - (Lat. - calcum), sock - ( Lat - 

soccus), oil - (Lat. - oleum), rose - (Lat. - rosa), camel - (Lat. - 

camelus). Leksik alınmaların öyrənilməsində də çox vaxt problemlər 

yaranır. Problemlərin yaranmaması üçün leksik alınmaların düzgün 

izah edilməsi, onun hansı dildən, hansı dövrdə alındığını bilmək 

vacibdir. Çünki alınan sözlərin istər şifahi formada, istərsə də yazılı 

formada düzgün mənimsənilməsi interferensiyanın qarşısını almış 

olur. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatdan aydın olur ki, ingilis dilinin 

lüğət tərkibi sözlərin mənşəyinə görə zəngindir. İngilis dili öz tarixi 

inkişaf prosesində külli miqdarda alınma söz qəbul etsə də, bu dilə 

 
36 Брызгунова, Е.А. Практическая фонетика и интонация русского языка / 

Е.А.Брызгунова. – Москва: Высшая школа, – 1993. – c.78 
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xarakterik olan xüsusiyyətlərini də qoruyub saxlaya bilmişdir. Lakin, 

bununla belə, alınma sözlər burada artıq özünəməxsus şəkildə 

formalaşmışlar və digər dillərlə müqayisədə ingilis dilinin lüğət 

tərkibində say etibarilə daha çox müxtəlif  mənşəli söz işlənir. 

II Fəsil “Cümlə və mətn səviyyəsində interferensiya” adlanır 

və üç yarımbaşlıqdan ibarətdir: “Sadə cümlədə interferensiya”, 

”Mürəkkəb cümlədə (tabeli və tabesiz olmaqla) interferensiya”, 

”Mətn səviyyəsində”. 

Məsələn, aşagıdakı nümunələri zamanlar üzrə nəzərdən 

keçirək: 

Present Continuous (İndiki davamedici zaman):  

1. “Please don’t make so much noise. I am trying to work (not 

I try)” – “Zəhmət olmasa belə çox səs salmayın. İşləməyi davam 

etdirməyə çalışıram” – bəzən bu cümləni tələbə indiki sadə zamanda 

(“I try to work”–“Mən işləməyə çalışıram”) kimi işlətməklə səhv 

edir. Əslində isə indiki davamedici zaman işləməlidir. Çünki 

hərəkətin davametmə müddətini aydınlaşdıran fikir cümlənin 

əvvəlindədir. 

2. “Where is Mark?“– “He is having a shower (not he has a 

shower)” – “Mark haradadır? – O duş qəbul edir (yəni soruşulan 

anda o bu hərəkəti davam etdirir)”. 

3. “Let’s go out now. It is not raining any more (not it does not 

rain)” – “Gəlin indi çıxaq. Daha yağış yağmır” – Yəni deyilən anda 

yağış yağmır.  

“Kateqoriyaları təktərkibli cümlələrdə müəyyən formalarla 

məhdudlaşır”37. 

“İngilis dilində sadə cümlənin daxili strukturundakı üzvlər 

arasında olan əlaqələr, onların sintaktik mənasına, funksiyasına və 

vəziyyətinə görə aydınlaşdırılır”38. Belə ki, sintaktik  funksiya cümlə 

üzvlərinin bir-birinə qarşı münasıbətini üzvlərarası əlaqələr əsasında 

təyin edir. “Üzvlərin cümlədə vəziyyəti aşağıdakı əlamətlərə görə 

 
37 Abdullayev, K.M. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri / 

K.M.Abdullayev. – Bakı:  Maarif, – 1998. – s. 187 
38 Корсаков, А.К. Употребление времен в английском языке / А.К.Корсаков.  

–  Киев: Наука, – 1978.  – c. 11 
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müəyyən edilir. 

1. Cümlə strukturunda üzvlərin yeri; 

2. Üzvlərin morfoloji forması; 

3. Köməkçi sözlərin iştirak edib-etməməsi”39. 

Bu əlamətlərin vaxtında təhlil edilməsi və öyrədilməsi dillərin 

düzgün işlədilməsinə kömək etməklə interferensiyanın qarşısını alır. 

 “Mürəkkəb cümlədə interferensiya” yarımbaşlığında 

mürəkkəb cümlə daxilində baş verən struktur semantik 

dəyişmələrdən bəhs edilir. Bildiyimiz kimi mürəkkəb cümlə 

dilçilikdə ən çox öyrənilən sahələrdəndir. İstər linqvistik 

araşdırmalar, istərsə də faktiki dil materiallarının təhlili göstərir ki, 

ümumiyyətlə mürəkkəb cümlə və onun təsnifi, təkamül prosesi, 

komponentlərin məna və qrammatik münasibəti məsələlərinin 

dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Mürəkkəb cümlə sahəsində ən az 

diqqət çəkən məsələlərdən biri onların semantik tərəfidir. 

Məlumdur ki, sintaktik vahidlərin tədqiqi uzun illər yalnız 

qrammatik strukturun öyrənilməsi ilə məhdudlaşmışdır. Belə ki, bu 

tədqiq sadə cümlədə sözlərin, cümlə üzvlərinin, mürəkkəb cümlədə 

isə sadə cümlələrin tədqiqi, qrammatik quruluşun, bəzi hallarda isə 

funksional təhlili ilə kifayətlənmişdir. Halbuki “hər bir qrammatik 

formanın məzmunu vardır və bu məzmun forma ilə sıx bağlıdır”40. 

Mürəkkəb cümlə isə öz spesifikası etibarilə sadə cümlədən 

fərqlənir. Modal münasibət hər hansı bir fikirdə olmalıdır. 

“Mürəkkəb cümlədə isə ən azı iki cümlə komponenti var ki, 

ümumi fikir bunlar arasında müxtəlif səviyyələrdə paylana bilər və 

bu zaman komponentlərdən biri aparıcı, əsas fikri ifadə edən, digəri 

isə aradakı fikrə modal münasibəti bildirə bilər. Bu baxımdan budaq 

cümlə rema olduğu üçün baş cümlə modallığı özündə daşıyır və 

 
39 Бархударов, С.Г. Учебник русского языкa /  С.Г.Бархударов, C.E.Крючков. 

– Москва: Просвещение, – 1966.  – c. 58 
40 Махмудов, Н.М. Семантико-синтаксическая асимметрия в простом 

предложении узбекского языка. /Автореф. дис. … докт. филолог. наук / Таш-

кент: 1984. – c. 23 
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bütünlükdə budaq cümlədəki fikrə münasibəti ifadə edir”41. 

Mürəkkəb cümlənin struktur semantikası komponentlərin 

yalnız müasir dil üçün normativ qrammatik formaları üçün deyil, 

habelə qrammatik-funksional müəyyənləşdirilməsi normativ 

qaydalardan kənara çıxan konstruksiyalar üçün dəqiq söz deməyə 

imkan verir. Cümlə predikativ vahiddir ki, bu predikativlik semantik 

və struktur tərəflərin vəhdətində meydana gəlir. Belə ki, xüsusilə 

müasir struktur “dilçilikdə özünü göstərən və ənənəvi qrammatik 

tədqiqatlara da yol açan belə bir fikirlə razılaşmaq olmaz ki, feilin 

təsriflənməyən formaları, hətta bəzi hallarda ismi birləşmələr 

predikativ mərkəz yaradır”42. 

Mürəkkəb cümləni sadə cümlədən fərqləndirən əsas amil heç 

də ifadə olunan fikrin mürəkkəbliyi, çoxşaxəliliyi deyil, struktur və 

quruluş mürəkkəbliyidir. Belə ki, eyni informasiya mürəkkəb 

cümlədə və sadə cümlədə verilə bilər. 

Mürəkkəb cümlə müxtəlif tipli sadə cümlələrin məna və 

struktur cəhətdən bir orqanik halda birləşməsindən yaranan 

konstruksiyadır. Hətta belə fikir də səslənir ki, “baş və budaq” cümlə 

deyilən birləşmələr heç də həmişə cümlə deyil. Tabeli mürəkkəb 

cümlədən budaq cümləni çıxardıqdan sonra yerdə qalan hissə baş 

cümlə adlandırılsa da, əslində bu hissəni cümlə adlandırmaq olmaz. 

Deməli tabeli mürəkkəb cümlənin komponentlərini cümlə hesab 

etmək olmaz, çünki onlardan biri struktur-semantik cəhətdən 

natamamdır. 

 “Mürəkkəb cümlə komponentlərinin bağlanmasında iştirak 

edən vasitələrin bir qismi yalnız bağlayıcılıq funksiyasını həyata 

keçirirsə, ikinci qismi bununla yanaşı həm də mürəkkəb cümlədə 

komponentlərin məna əlaqəsinin formalaşmasında fəal iştirak edir və 

ya onu da aydın edir”43. 

 
41 Еремина, К.Н. К проблеме языковых контактов / К.Н.Еремина. – Москва: 

Наука, – 1980.– с. 174 
42 Əhmədov, İ.Ə. Tabeli mürəkkəb cümlə inkişafının başlıca amili // Azərbaycan 

dilində tabeli mürəkkəb cümlə məsələləri, – Bakı: ADU nəşriyyatı,– 1983,– s. 175 
43 Seyidov, Y.M. Dilçiliyin nəzəri və tətbiqi problemləri / Y.M.Seyidov. – Bakı: 

Bakı Universiteti nəşriyyatı, – c.2. – 2007, – s. 317 
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Belə ki, mürəkkəb cümlə komponentlərini bağlayan ilkin və 

əsas vasitə intonasiyadır. Aydındır ki, bağlayıcıların və bağlayıcı 

vasitələrin olmadığı vaxtlarda mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri 

məhz, intonasiya vasitəsilə bağlanır. İntonasiya istər bağlayıcısız, 

istərsə də bağlayıcılı mürəkkəb cümlələrdə fərqləndirmə funksiyasını 

da yerinə yetirir, daha doğrusu hər hansı konstruksiyanı 

formalaşdırması elə onları fərqləndirmək deməkdir. 

Mürəkkəb cümlə komponentlərinin bağlanmasında iştirak edən 

vasitələrdən biri və əsası bağlayıcılardır. Dilçilikdə bağlayıcıların 

semantik cəhətdən iki yerə bölünməsi halı geniş yayılmışdır: 

semantik və asemantik. Semantik bağlayıcılar mürəkkəb cümlədə 

komponentlərin məna əlaqəsinin formalaşması və üzə çıxmasında 

birbaşa iştirak edirsə, asemantik yalnız komponentlərin fonetik-

qrammatik cəhətdən bir vahid kimi birləşməsinə kömək edir. Bu 

zaman onların əhatə olunduğu cümlələrin məna əlaqəsinin 

yaranmasında rolu olmur. Onu da demək lazımdır ki, asemantik 

bağlayıcılar dilimizdə azdır: tabesizlik bağlayıcılardan “və” - 

(“and”); tabelilərdən “ki” - (“that”) belələrindəndir. Birincisi 

“bitişdirici” olduğu halda, ikincisi isə “aydınlaşdırıcı” 

adlandırılmaqla qeyri-məntiqidir. Çünki bütün bağlayıcıların ilkin 

xüsusiyyəti birləşdiricilikdir. Əslində bağlayıcının əsas funksiyası 

mürəkkəb cümlə hissələrinin arasında birmənalı yeganə mümkün 

semantik qarşılıqlı əlaqə yaratmaqdır. Bununla yanaşı, bu dediyimiz 

heç də o demək deyil ki, mürəkkəb cümlənin hissələri arasındakı bu 

və ya başqa münasibəti elə həmin bağlayıcıların özləri yaradır. Lakin 

bu münasibət məzmun və qrammatik faktorların kompleks şəkildə 

qarşılaşmalarının daxili məntiqi mənasından meydana gəlir. 

“Bağlayıcıların rolu ondan ibarət olur ki, onlar mürəkkəb cümlə 

hissələri arasındakı  münasibətlərin dərk edilməsində çox mənalılığa 

imkan vermir, bu struktur-qrammatik münasibətləri konkretləşdirməyə 

çalışır”44. 

Müasir dilçilikdə sadə və mürəkkəb cümlə sərhədinin 

44 Venuti, L. The Translator’s invisibility. A history of Translation / L.Venuti. – 

London and New York: Academic Press,  – 1997. – p. 325 
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müəyyənləşdirilməsi, onların fərqləndirici cəhətlərinin, əlamətlərinin 

dəqiqləş-dirilməsi müəyyən mənada həllini tapmış məsələlərdən 

hesab edilsə də, fikrimizcə, bu məsələyə qayıtmaq bəzi mübahisəli 

problemlərin, o cümlədən mürəkkəb cümlənin mübahisəli semantik-

funksional cəhətlərinin öz həllini tapmasına kömək edərdi. 

“Mətn səviyyəsində interferensiya” yarımbaşlığında qeyd 

olunur ki, bütün insanların nitqi ayrı-ayrı cümlələrdən deyil, 

mətnlərdən qurulur. Deməli, dilin müstəqil və mühüm vahidi kimi 

mətnin yaranmasının ümumi qanunauyğunluqları mövcuddur.  

Bu baxımdan mətn sintaksisi bu qanunauyğunluqları öyrənir. 

Mətnin cümlədən daha böyük mürəkkəb vahid olması məsələsi əsas 

dilçilik problemlərindəndir.  

Mətn real sintaktik vahiddir. O, dildə mətn yaratma qanuna-

uyğunluqları əsasında formalaşır. Mətnin özünəməxsus təşkili 

mövcuddur. O, dildə səviyyələr arasında ən yüksək və müstəqil 

vahiddir. Biz mətn dedikdə zəncirvari daxili ardıcıllıqla sıralanan, 

müvafiq qəbildə nizamlanan, kommunikativ vəzifənin vahidliyi ilə 

birləşmiş cümlələr çoxluğu başa düşülür. “Mətnin təşəkkül 

tapmasında sintaktik-semantik bütöv yaradan cümlələrin zəncirvari 

ardıcıllığı həlledici rol oynayır. Belə cümlələr birliyi cümlə 

əlaqələrinin struktur cəhətdən təşkili üçün mühüm vasitələr – leksik 

təkrarlar, əvəzliklər, qoşmalar, bağlayıcılar və s. əsas rol oynayır”45. 

Mətnin təşkili mexanizmindən bəhs etməzdən əvvəl qeyd etməliyik 

ki, biz sözlərlə, cümlələrlə deyil, mətnlərlə ünsiyyət yaradırıq. Əgər 

biz danışırıqsa, bu ancaq mətnlərlə mümkün olur. Ancaq mətn 

formasında və mətn funksiyasında dil insanlar arasında ünsiyyətə 

çevrilir. 

Ə.Abdullayevin “Aktual üzvlənmə və mətn” kitabında 

göstərirlər ki, mətn müəyyən semantik bağlılığa malik olan 

cümlələrin qaydaya düşmüş ardıcıllığı olub morfoloji sintaktik və 

prosodik vasitələrin köməyi ilə qurulur. Mətnin təşkilində onun 

komponentlərinin qarşılıqlı əlaqəsi, semantik qarşıdurma ön plana 

çəkilir və göstərilir ki, mətn elə bir bütövlükdür ki, onun hissələri 

 
45 Newmark, P. A Textbook of Translation /  P.Newmark.  – London: – 1988. – 

p.78 
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qarşılıqlı şəkildə bir-biri ilə bağlıdır. Mətnin cümlələri özünün 

məzmununa uyğun elə ardıcıllıqla gəlir ki, hər bir dərk edilmiş cümlə 

sonra gələnin tam şəkildə başa düşülməsinə kömək etmiş olur. 

Beləliklə, mətn sintaktik səviyyənin mühüm vahididir və onun 

təşkilində kommunikativ paraqmatik amillər əsas yer tutur. Mətnin 

komponentləri leksik-qrammatik və sintaktik vasitələrlə əlaqənir46. 

Bir dilin digər bir dillə qarşılıqlı əlaqəsi zamanı dillərin bir-

birinə qarşı müdaxiləsi baş verir. Bu müdaxilə bütün dil səviyyələrini 

əhatə edir, o cümlədən mətn səviyyəsini. Mətn nitqin qurulmasında 

çox fəal və əhəmiyyətli rol oynayır. Hər bir ilk söylənilən cümlə 

özündən sonra gələn cümləni həm aydınlaşdırır, həm də mənasını 

açmağa kömək edir. Beləliklə, nitqdə söylənilən ardıcıl və zəncirvarı 

cümlələr istənilən mövzuya aid olan mətnləri həm quruluş, həm də 

məna baxımından tamamlayır. İnterferensiya baş verən zaman 

söylənilən mətn bir dildən digərinə tərcümə olunarkən müəyyən 

struktur-semantik dəyişikliklərə uğrayırlar. Ancaq həmin mətnin 

istənilən dildə informatik yükü dəyişmir. 

Tədqiqatda  bir əsas məsələ mətnin təşkili mexanizmi ilə 

bağlıdır. Aydın olur ki, bu mexanizmin əsasında cümlələr arası 

əlaqələr və bağlılıqlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu münasibətlər 

mətni formalaşdırır. Çıxarılan nəticələrdən biri də budur ki, mətnin 

intonasiyası onun tərkibindəki cümlələrin intonasiyası ilə müəyyən 

olunur. İntonasiya şifahi nitq ünsürü olduğundan yazılı mətnin 

qurulmasında onun rolu zəifləyir. Lakin mətnlər arasında fasilə və 

ritm mətnləri əlaqələndirən vasitə kimi çıxış edir. “Komponentləri 

əlaqələndirən vasitələr – leksik vasitələr (sözlər arasında əlaqə, 

təkrarlar, omonim sözlərdən istifadə, əvəzliklərlə əvəzetmə), 

qrammatik – morfoloji (bağlayıcılar, ədatlar və modal sözlər), 

sintaktik vasitələr (söz sırası, cümlə düzümü, sintaktik təkrarlar, 

sinonimlər) bağlayır”. Bu vasitələrin hər biri mətnin bağlılığına bir 

neçə cəhətdən xidmət edir. Məsələn konkret olaraq morfoloji 

vasitələr (bağlayıcılar, ədat və modal sözlər) mətnin bağlılığı üçün 

bir sıra xidmətlər göstərir:  

 
46 Abdullayev, Ə.Z. Aktual üzvlənmə və mətn / Ə.Z.Abdullayev. – Bakı: Xəzər 

Universiteti Nəşriyyatı, – 1998. – s. 133 
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- mətn daxilində üzvlərin əlaqəsinə və sözlərin bağlılığına; 

- mətndə mürəkkəb cümlə komponentlərinin bağlanmasına; 

- mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrinin bağlanmasına; 

- mətn daxilində bütün əlaqələrin yaranmasına. 

Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, mətn daxilində 

mənanın açılması mətnin formalaşmasına gətirib çıxarır. Bəzən 

mətnin tərcüməsi səthi verilir və ya düzgün verilmir. Bu da mənanın 

itməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan mətnə aid nəzəri biliklərin 

xarici dillərin tədrisi prosesində öyrədilməsi tələbələrin dili yaxşı 

mənimsəməsinə kömək etməklə yanaşı interferensiyanın başvermə 

səbəblərini də izah etmiş olur. 

III fəsil “Tərcümə prosesində interferensiya” adlanır və üç 

yarımbaşlıqdan ibarətdir: “Söz və söz birləşmələrinin qrammatik 

mənimsənilməsi”, “Frazeoloji birləşmələr və idiomatik ifadələrdə 

interferensiya”, “Atalar sözləri və məsəllər interferensiya prosesində”. 

“Söz və söz birləşmələrinin qrammatik mənimsənilməsi” yarım-

başlığında onlara aid olan bütün xüsusiyyətlər təhlil edilir. Bir sıra 

tədqiqatçılar alınma sözlərə yalnız onların mənalarının daralmasının bu 

sözlərin məcazi mənalarda işlənməsinin xas olmasını qeyd etmişlər. Bu 

fikir sonralar  tənqid olunmuşdur. Alınma sözlərin yeni keyfiyyət 

qazanması cəmiyyətdə baş vermiş dəyişmələrlə millətlərarası əlaqələrin, 

o cümlədən dil əlaqələrinin genişlənməsi ilə bağlıdır. Müasir dövrdə 

sözlərin semantik strukturunun dərinləşdiyini, onların yeni mənalarının 

yaranmasını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. İngilis dilindən alınmaların 

semantik strukturunun genişlənməsi onların həyatımızın müxtəlif  

sahələrinə nüfuz etməsi prosesində baş verir. 

Alınma sözün müxtəlif sahələrə keçməsi onun məna dairəsinə 

təsir göstərir. “Bəzi hallarda keçid prosesində söz bir vaxt dilə daxil 

olduğu ilkin mənanı itirərək yeni məna qazanır. Başqa halda ilkin 

məna  qalmaqla alınma sözün semantikasında dəyişmə yaranır”47. 

Qeyd olunan məsələləri konkret nümunələr əsasında araşdırmaq 

düzgün nəticələr əldə etməyə imkan verir. Məsələn: “biznes” 

 
47 Швейцер, А. Д. Теория переводы. Статус, проблемы, аспекты /  А. Д. 

Швейцер.  – Москва: Наука, – 1998.– s. 146 
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(ing.business) sözü 1966-cı ildə çapdan çıxmış Azərbaycan dilinin 

izahlı lüğətinə daxil edilmişdir. İngilis mənşəli sözlərin qısa 

lüğətində alınma sözün mənası şəxsi yığımla əlaqədar kommersiya 

işi kimi izahlanır. Bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxs isə “biznesmen” 

adlanır. Lüğətdə  “biznesmen” sözünün izahında yazılır: “ABŞ-da 

tacir, fırıldaqçı, sahibkar, hər şeydən yüksək gəlir almağa çalışan 

kapitalist”. Görundüyü kimi, rus dili vasitəsilə Azərbaycan dilinə 

keçmiş alınma leksik vahid sovet dövründə mənfi məna daşımışdır. 

İngilis dilində “biznes” çoxmənalı sözdür. Onun əsas mənası “iş”, 

“daima məşğuliyyət”, “ixtisas”dır. Sözün digər mənası “ticarət və 

kommersiya fəaliyyəti”dir. Hazırda Azərbaycan dilində istifadə 

edilən biznes sözü “gəlir gətirən iş” mənasında işlənir. İşlənmə 

səviyyəsinə görə məhsuldardır. Təkcə iqtisadi sahəyə aid olmayıb, 

ümumişlək leksik vahiddir. 

Dillərarası əlaqələrdən danışarkən son illər dünyada baş verən 

prosesləri nəzərə almamaq olmur. Xüsusən sovet dövləti dağıldıqdan 

sonra dünyada soyuq müharibənin və qütbləşmənin bitməsi, 

qloballaşmanın geniş vüsət alması, əlaqələrin getdikcə daha da artan 

templə inkişafı, qlobal internet ºəbəkəsinin inkişafı, peyk 

televiziyalarının adi hal alması, distans təhsilin getdikcə daha çox 

adiləşməsi, iqtisadi maraqların digər maraqları üstələməsi fonunda 

xalqların və dillərin inteqrasiyası prosesləri daha çox maraq doğurur. 

Kompüterin insan məişətinə daxil olması, hesablama 

texnikasının sürətli inkişafı bu sahədə ingilis dilindən alınan sözlərin 

sayının günbəgün artmasına zəmin yaradır. Kompüterin məişət 

texnikasına çevrilməsi alınma sözlərin də hesablama texnikası 

terminləri olmasına baxmayaraq ümumişlək leksik qatda yer alması 

ilə şərtlənir. Məsələn: “drayver, kompüter, monitor, sayt, brouzer, 

bord, fotoşop, veb-sayt, veb-dizayn, internet, interntet-klub, internet-

kafe, internet-klass” və s. Məsələn: “Mən əlbəttə, caz musiqisini 

sevirəm, amma vaxtım olmur axı. Gələn kimi başlayıram, kompüterlə 

məşğul olmağa, başqa işlərə. Caz FM-də gecə olur”48. 

Tədqiqatçılar göstərmişdir ki, Azərbaycan dilində həm bir, həm 

 
48 Mahmudov, M.Ə. Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca lüğət /  

M.Ə.Mahmudov,  L.M.Kərimov. –  Bakı:  Azərnəşr, – 1991. – s. 111 
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də çoxmənalı ingilis sözləri geniş işlədilir. Məsələn: ingilis dili 

mənşəli “boykot” sözü dilimizdə işlənir. Bu söz indi digər dillərdə də 

eyni mənada işlənir. Məsələn: “tank” sözü – ingilis dilində “tank”; 

fransız dilində - “tank”; rus dilində - “tank” və Azərbaycan  dilində 

də eyni olaraq “tank” kimi işlənir. 

Məsələn: “meeting” sözü ingilis dilində - 1) mitinq, 2) iclas, 3) 

yıgıncaq, 4) görüş, 5) duel, qovuşuq yeri və s. Azərbaycan dilində isə 

bu söz yalnız əsil mənasında, yəni “miting” kimi işlənir. 

Söz və söz birləşmələrinə aid bütün xüsusiyyətlər əslində 

vaxtında düzgün təhlil edilməli və öyrənilməlidir ki, dillərarası 

interferensiya zamanı səhvlərə yol verilməsin. Bu baxımdan 

aşağıdakı xüsusiyyətləri bilmək lazımdır: 

1. Söz birləşməsində dilin qrammatik quruluşunun mənzərəsi

əks olunur. Dildə olan bir sıra kateqoriyalar (nitq hissələri və onların 

xüsusiyyətləri, hal, kəmiyyət, mənsubiyyət, təsirlik və təsirsizlik, 

müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik, sözlərin sırası və s.) söz 

birləşmələrində öz əksini tapır. 

2. Söz birləşmələri dilin qrammatik quruluşunun sabitliyini

göstərmək, qrammatik inkişaf meyllərini qeyd etmək, sözlərin 

əlaqələnmə qaydalarında və bu qaydalarda iştirak edən vasitələrdə 

əmələ gəlmiş dəyişiklikləri meydana çıxartmaq üçün əhəmiyyətli 

material və imkan verir. 

3. Söz birləşməsi cümlə məsələləri ilə çox yaxından bağlıdır.

Bunlar eyni konkret sahənin – sintaksisin biri digərini tamamlayan 

iki tərəfidir. Tarixən söz birləşmələri tərkibində əmələ gələn 

dəyişiklik cümlənin də ümumi quruluşuna təsir göstərir. Söz 

birləşmələri sisteminin öyrənilməsi, onun tərəflərinin əlaqələrinin 

müəyyənləşdirilməsi cümlə və cümlə üzvləri arasındakı əlaqələrin 

öyrənilməsində çox vacib mərhələ hesab olunur. 

4. Söz birləşmələri leksikologiya, leksikoqrafiya – söz

yaradıcılığı və frazeologiya ilə bağlıdır. Sözlər söz birləşmələrində 

konkret məna alır, öz növbəsində söz  birləşmələrinin forma və 

mənası  onu əmələ gətirən sözlərin leksik mənasından asılı olur. 

Burada leksik mənanın qrammatik mənaya çevrilməsi prosesi gedir, 

daha doğrusu leksik məna ilə qrammatik məna birləşir. Terminlərin 
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bir çoxu söz birləşmələrinə əsaslanır. Söz birləşmələri söz 

yaradıcılığında fəal iştirak edir və bir sıra yeni söz və ifadələr üçün 

baza verir. Frazeoloji birləşmələrin formaları  söz  birləşmələrinin  

modellərinə əsaslanır və o əsasda yaranır. Frazeoloji birləşmələr ilk 

inkişaf mərhələsini söz birləşmələrindən alır və daima ondan 

qidalanır. 

5. Söz birləşmələri üslub məsələləri ilə də əlaqədardır49. 

Məsələn: Sənin üçün – “for you” 

Məktəbə tərəf – “to school” 

Müasir ingilis dilində mövcud olan söz birləşmələri 

komponentlərin sərbəstliyinə və qeyri-sərbəstliyinə görə təsnif edilə 

bilər. Bu baxımdan ingilis dilində iki qrup söz birləşməsi 

mövcuddur: 

1. Komponentləri  sərbəst söz birləşmələri; 

2. Komponentləri qeyri – sərbəst söz birləşmələri. 

Sərbəst birləşmələr əsl qrammatik birləşmələr olub, söz 

birləşmələri haqqında sintaktik təlimin əsas və vahid obyektidir. Bu 

birləşmələri əmələ gətirən sözlər öz əsl mənalarından uzaqlaşmır və 

bu cəhətdən öz leksik müstəqilliyini saxlayır, onlar birləşmənin 

leksik-semantik deyil, leksik-qrammatik ünsürləri olurlar. Məsələn: 

 -“boys and girls” (oğlanlar və qızlar); - “neither you not me” 

(nə sən nə də mən), - “eigther they or we” (ya onlar ya da biz). 

Digər qrup söz birləşmələrində isə sözlərdən biri aparıcı, 

digəri (və ya digərləri) ona tabe vəziyyətdə olur. Belə söz 

birləşmələrinə isə qeyri-sərbəst söz birləşmələri deyilir. 

Sabit birləşmələr sərbəst birləşmələrdən fərqlənir. Onlar belə 

sərbəstliyə malik olmur, keçici xarakter daşımır, dilin tarixi inkişafı 

prosesində yaranır və sabitləşir.  Məsələn:  

“a country teacher”(bir kənd müəllimi), 

“an interesting novel”(maraqlı bir roman), 

“some of the boys”(oğlanların bəziləri). 

Elə söz birləşmələri də vardır ki, onlar nitq prosesində 

formalaşmır, dildə hazır vəziyyətdə birləşmə  şəklində mövcud olur.  

 
49 Seyidov, Y.M. Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri / Y.M.Seyidov. – Bakı: 

Maarif, – 1992. – s. 212 
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Məsələn: 

“to have to walk” (gəzməyə getmək), 

“to take care” (qayğısına qalmaq), 

“to fall in love” (vurulmaq). 

Qeyd etmək lazımdır ki, dildə olan bu növ söz birləşmələri 

frazeoloji birləşmələr adlanır və onlar qrammatikanın deyil, dilçıliyin 

ayrıca bir bölməsi olan frazeologiyanın tədqiqat obyekti hesab 

olunur. 

“Frazeoloji birləşmələr və  idiomatik ifadələrdə interferensiya”  

yarımbaşlığında dilin ən çox vahidi olan söz kimi frazeoloji vahidlər 

də insanın fəaliyyəti, onun daxili aləmi və psixoloji durumu ilə bağlı 

hadisələri əks etdirir. Təsadüfi deyil ki, frazeoloji vahidlərin varlığını 

şərtləndirən komponentlər əsasən insana daha yaxın, daha doğma 

sözlərdən ibarətdir. Unutmayaq ki, insan məhz dilin hesabına xarici 

aləmə yol açır və onu dərk edir. Bu baxımdan frazeoloji vahidləri 

səciyyələndirən əsas əlamətlərin universallığı çox təbiidir və heç də 

təəccüb doğurmamalıdır. 

Azərbaycan və ingilis dillərinin frazeoloji xarakteri onların 

yarandığı mənbəyə çox təsadüf edir. Azərbaycan dilində keçmiş 

dövrlərə aid bir sıra müxtəlif səpkili yazılar üzərindəki müşahidələr 

göstərir ki, qədimlərə doğru getdikcə frazeoloji vahidlərin keyfiyyəti 

müasir dilimizdəkinə nisbətən azalır. Onların müəyyən qismi, 

xüsusən türk dillərinə məxsus sözlər əsasında formalaşanlar daha 

qədim tarixə malikdir. Onların məhz nə vaxtdan və hansı yazılı 

abidədən başlayaraq dildə işlədilməsini müəyyənləşdirmək üçün 

apardığımız araşdırmalar istər-istəməz bizi Azərbaycan dilinin 

müstəqil bir dil kimi formalaşması dövründən daha  əvvəllərə - 

Orxon-Yenisey abidələrinin yazıldığı dövrə (VI-VII əsrlərə) aparıb 

çıxarır. 

Frazeoloji birləşmənin mənası iki tərkib hissəsinin üzərində 

qurulmuşdur. Məsələn: “live” - “yaşamaq” və “like lord “(prince) 

“lord (prins) kimi”. Müqayisə bildirən tərkib hissələrinin hər iki 

variantı dildən xaric gerçəkliyə işarə ilə diqqətə layiqdir. Hər iki 

halda dolanışığı yüksək dərəcədə təmin olunmuş sosial (ictimai) 

zümrəyə işarə edilir. Həmin frazeoloji birləşmələrin azərbaycanca 
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qeyd olunan mənaları (izahları) heç də Azərbaycan frazeologiyasında 

yer tutan vahidlər deyildir. Buna ingiliscə frazeoloji vahidlərin 

“tərkibbətərkib” hərfi tərcümələridir50. 

Həmin məzmun Azərbaycan dilində də orijinal feili frazeoloji 

vahidlə ifadə olunur: “xan kefində dolanmaq”.  Müvafiq ingilis 

frazeoloji vahidləri ilə müqayisədə burada yeni olan “milli 

gerçəkliy”ə işarə olunmasıdır (“xan”). Bundan başqa, həmin 

frazeoloji vahiddə “yaşamaq” feilindən deyil, onun ilkin mənasını 

məcazi mənası ilə ifadə edən “dolanmaq” feilindən istifadə 

olunmuşdur. Bu isə həmin frazeoloji birləşməni tamam orijinal bir 

vahid kimi səciyyələndirir. Məsələn: “Shed the blood (of smb)” - 

“kimi isə öldürmək”, “qan tökmək”. İngiliscə frazeologizmdə feil 

təsdiqdə işlənir. 

İnterferensiya prosesi zamanı müasir Azərbaycan və ingilis 

dillərində işlənən idiomatik ifadələrdə məna dəyişmələri və onların 

bəzi üslubu əlamətləri baş verir. İdiomatik ifadələri səciyyələndirən 

bir sıra əlamətlər vardır. Bunlar, əsasən, aşağıdakılardır:  

1) idiomatik ifadələr müəyyən söz qruplarından ibarətdir. Buna 

görə də idiomatikaya mürəkkəb sözlər, bəzi sözlərin məcazi mənaları 

daxil deyildir; 

2) idiomatik ifadələr mənaca sözün ekvivalentidir. Bu 

xüsusiyyətinə görə idiomatik ifadələrin tərkib hissələri müəyyən 

dərəcədə bir-birilə bağlı olub bir məna verən bir sıra sabit 

tərkiblərdən fərqlənir; 

3) nitqi canlı, obrazlı edən idiomatik ifadələr üslubu 

vasitələrdən biri olub bədii dildə xüsusi üslubi vəzifə daşıyır. 

Mənasına, leksik tərkibinə və ekspressivlik  dərəcəsinə görə 

rəngarəng olan idiomatik ifadələr ən gözəl bədii ifadə vasitəsi kimi 

üslub gözəlliyi üçün müxtəlif şəkildə istifadə edilir; 

4) yüksək təsir qüvvəsinə, obrazlı mənaya malik olan idiomatik 

ifadələr istər nitq, istərsə də bədii əsərlərin dilini gözəlləşdirir. Hər 

bir idiomatik ifadənin üslubu quruluşu ilə bağlıdır;  

 
50 Баскаков, А.Н. Предложение и словосочетание в тюркских языках //  

Исследование по современной грамматике тюркских языков. – Москва: 

Просвещение, – 1987.  – c. 315 
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5) idiomatik  ifadələrin komponentləri arasında qrammatik

əlaqə hiss edilmir. Daha doğrusu, ifadəni meydana gətirən sözlər 

arasında leksik-qrammatik asılılıq silinmiş, mənaca parçalanmaz 

xüsusiyyət kəsb edərək söz birləşməsi və cümlə şəklində 

formalaşmışdır; 

6) milli xüsusiyyət daşıyan idiomatik ifadələr xalqın ictimai

həyatı və tarixi ilə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Ona görə də 

idiomatik ifadələrin bu qismini başqa bir dilə hərfən tərcümə etmək 

mümkün deyildir;  

7) idiomatik ifadələrin böyük bir qismi sabit söz sırasına

malikdir. Bu bütövlülük onun mənası ilə bağlıdır. “İdiomatik 

ifadənin mənasının tək-tək komponentlərinin mənasından alınmaması 

onun leksik-semantik tamlığını yaradır. Lakin bu əlamətlər daim 

dəyişməz deyildir. Bir qrup idiomatik ifadə vardır ki onun əsas 

mənasını pozmadan müəyyən dəyişikliklər etmək mümkündür. Odur 

ki, idiomatik ifadələrin bu cəhətini nəzərə alaraq onları 2 qrupa 

bölmək  olar”51: 

1. Qətiyyən dəyişməyən,  möhkəm leksik quruluşa, sabit söz

sırasına malik olan idiomatik ifadələr. 

2. Müəyyən leksik, qrammatik dəyişikliyə  yol verən idiomatik

ifadələr. 

Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, idiomatik ifadənin 

mənsub olduğu dilin qrammatik qanunlarının əsasında meydana 

gələn, ümumi mənası tərkib hissələrinin təklikdə götürülən mənası 

ilə düz gəlməyən məcazi mənalı sabit söz birləşməsidir. ”Kiminsə 

(nəyinsə) qanın tökmək”, “kiminsə (nəyinsə) qanına bais olmaq”. 

İdiomatik ifadələrin bu məfhumu ifadə etməsi tərkibindəki 

sözlərin təhlil edilməməsi, məcazi məna ifadə etməsi onları digər 

sabit söz birləşmələri qruplarından fərqləndirməsələr də, bu ifadələr 

özünəməxsus bir xüsusiyyətə malikdirlər. Belə ki, idiomların ifadə 

etdiyi məfhum nə qədər məcazi mənaya malik sözlərlə verilsə də, 

sabit söz birləşmələrinə aid başqa qrupların ifadə etdiyi məfhuma 

nisbətən daha konkret olur. Məhz buna görə də idiomlar bu və ya 

51 The Cartography of Syntactic Structures: / – London: Oxford University Press, – 

2002.  – p. 171 
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digər sözün ekvivalenti kimi, daha doğrusu, məcazi məna ilə verilən 

sinonim kimi dildə özünü göstərir. “Digər sabit söz birləşməsini eyni 

məfhumu ifadə edən hər hansı bir sözlə əvəz etmək mühüm olmadığı 

halda bir idiomun əvəzində onun sinonim olan başqa bir sözü 

işlətmək mümkündür. Yəni, idiomlar hər hansı bir məfhumu müstəqil 

şəkildə ifadə edən sözlərin həmin məfhumu daha qüvvətli və təsirli 

ifadə edən sinonomlərdir”52. İdiomlardan ədəbi dilin demək olar ki, 

bütün üslublarından istifadə olunur. Lakin bu idiomatik vahidlərin ən 

geniş istifadə meydanı, əlbəttə ki, bədii üslub və ictimai-siyasi 

üslubda təsadüf edilir: 

“to fall in love with smb.” - bənd olmaq; 

“to tell someone where to get off” - yerində oturmaq; 

“to come down to earth”  - göylərdən yerə enmək; 

“to take smth. to heart” - ürəyinə  salmaq; 

“to fall between two steals” - iki daş arasında qalmaq; 

“to go too many irons in the fire” - işi başından aşmaq; 

“to go too far” - cızığından çıxmaq. 

Ümumiyyətlə idiomlardan danışmaq danışıq-məişət 

leksikasının böyük bir hissəsini təşkil edir və danışıq prosesində 

fikrin obrazlı, təsirli, bir sıra hallarda isə ironik-ekspressivlik 

ifadəsinə xidmət edir. Beləliklə, idiomatik vahidlərin frazeologiyaya 

münasibəti və onların üslubi imkanlarının araşdırılması aşağıdakı 

fikirləri xüsusi qeyd etməyə imkan verir: 

1.İdiomatik vahidlər dilin frazeologiyasını zənginləşdirən 

mənbələrdən ən mühümüdür. 

2. İdiomlar sözlərin daha qüvvətli sinonimləridir. 

3. İdiomlar fikrin obrazlı, təsirli ifadə vasitəsidir. 

Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan və ingilis 

dillərində işlənən frazeoloji birləşmələr semantik və funksional 

baxımdan bir-birinin əksini təşkil edən müxtəlif tərkib hissələrindən 

ibarətdir. İdiomatik ifadələr isə mənsub olduğu dilin qrammatik 

qanunlarının əsasında meydana gələn, ümumi mənası tərkib 

hissələrinin təklikdə götürülən mənası ilə düz gəlməyən məcazi 

 
52 The Cartography of Syntactic Structures: / – London: Oxford University Press, – 

2002.  – p. 171 
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mənalı sabit söz birləşməsidir. 

 “Atalar sözləri və məsəllər interferensiya prosesində” daha 

geniş araşdırılır. Atalar sözünün mahiyyəti nədir? – İnsan  özünü 

əhatə  edən gerçəkliyi dərk edərək, bu gerçəklikdəki əşya və 

hadisələri biri-birindən fərqləndirmək üçün nitq fəaliyyətinin hasilatı 

olan söyləmələrdən, yəni atalar sözlərindən istifadə edir. Hər bir 

atalar sözü öz mahiyyəti etibarı ilə maddi aləmdə və onun mənəvi 

inikasında vaxtaşırı baş verən oxşar hadısələrin işarəsidir. Hər hansı 

bir hadisə müxtəlif yollarla, kobud desək – ya birbaşa (eyhamsız), ya 

da dolayısı yolla (eyhamla) işarə edilə bilər. Atalar sözü müxtəlif 

qisimdəndir. ”Belə ki, eyhamla deyilən atalar sözünə - məsəllər, 

lətifələr və tapmacalar aiddirsə, eyhamsız deyilən atalar sözünə isə - 

öyüdlər və kəlamlar aiddir”53. 

Atalar sözləri və məsəlləri eyni zamanda şifahi xalq 

yaradıcılığında daha geniş yer tutur. Buna aşağıdakı nümunələri 

göstərmək olar: 

1. El bir olsa dağ oynadar yerindən;

2. Söz bir olsa zərbi kərən sındırar (aşıq);

3. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı (bayatı);

4. Ağrılarda göz ağrısı, hər kəsənin öz ağrısı (qoşma);

5. Arşın uzun, bez qısa, kəfənsiz ölər kosa (el mahnısı);

6. Laylay dedim yatasan, gül-çiçəyə batasan;

7. Qızıl güllər içində, şirin yuxu tapasan (laylalar).

Atalar sözləri və məsəllərin ingilis dilinə tərcüməsi zamanı

qarşıya bir çox çətinliklər çıxır. İndi biz bu atalar sözlərinin 

işlədilməsini ətraflı izah edək. Hər bir atalar sözü yazdıqları kimi 

hərfi tərcümə edilmir. Bu zaman onlara fəlsəfi məna vermək 

lazımdır. “Bütün bunları yerinə yetirmək üçün hər iki dilin adət və 

ənənələrini öyrənmək lazımdır. Burada əsas rolu oynayan həmin 

dillərin “atalar sözlərini və məsəllərini” yaxşı bilməkdir. Bəzən 

ingilis dilində verilən “atalar sözləri və məsəlləri” tərcümə 

olunarkən bir mənalı tərcümə edilmir. Onun əsl tərcüməsi onun tam 

53 Atalar sözü: / Toplayanı Ə.Hüseynzadə. – Bakı: Maarif, – 1985.– s.133 
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mənasının açılmasındadır”54.Yəni çox vaxt onun mənası hərfi 

tərcümə ilə deyil, məcazi məna ilə ifadə olunur. Bildiyimiz kimi, 

atalar sözləri müəyyən bir şəraitdə (anda) işlədilir. Bəzən atalar 

sözünün tərcümə olunacaq dildə ekvivalenti olur. Ekvivalent atalar 

sözü onun orijinalı ilə üst-üstə düşməyə bilər. 

1.“East or West, home is best”. – “Şərq və ya Qərb, ev ən 

yaxşıdır”. 

2.“There is no place like home”. – “Öz evinə bənzər heç bir 

yer yoxdur”. 

Bəzən  tərcümədən və izahdan sonra ingilis atalar sözlərini 

müqayisə etmək və onların mənasını müqayisə əsasında daha yaxşı 

başa düşmək üçün ekvivalent və analoqlardan başqa azərbaycanca 

digər atalar sözləri və məsəllərdən də istifadə etmək olar. Məsələn: 

“He is not laughed at that laughs at himself first”. - “Öz-özünə 

hamıdan əvvəl gülən adama daha gülməzlər” [yəni,“Günahını baºa 

düºüb etiraf edən adamı bağışlamaq olar”]. Bizim dilimizdə: 

“Əyilən başı (yaxud boynu) qılınc da kəsmir”55. 

Bütün deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, atalar sözləri 

və hər iki dil üçün xarakterik olmaqla bir-birindən fərqlənir. Məhz bu 

baxımdan tədris prosesində hər iki dildə çoxlu atalar sözləri və 

məsəllərin öyrənilməsi interferensiya prosesində əmələ gələn 

problemlərin həllinə kömək etmiş olar və cümlələrin mənasını tam 

açmış olar . 

Tədqiqatdan aşağıdakı  nəticələrə gəlinir: 

1.Qloballaşan müasir dünyada dillərin qarşılıqlı əlaqəsi

probleminin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dil əlaqələri 

problemi çoxaspektli məsələdir və özündə alınmaları, dillərin 

qarşılıqlı təsirini, bilinqvizmi və interferensiyanı əhatə edir. 

2. Dil əlaqələrinin ilkin forması olan interferensiya hadisəsi bir

dilin təsiri ilə digər dildə yaranan normadan kənaraçıxma halları ilə 

təzahür edir. Bu hadisə iki dilin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı gedən bir 

54 Abbasov, A.Q. İngiliscə-azərbaycanca atalar sözləri və zərb-məsəllər lüğəti / 
A.Q.Abbasov.  – Bakı: Turan evi, – 2009. – s. 123 
55 Yenə orada, – 2009 s. 194 
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prosesdir ki, bu zaman qarşılıqlı əlaqədə olan dillərin birinin – 

doğma dilin təsiri ilə digər dildə – öyrənilən dildə normadan 

kənaraçıxma halları müşahidə olunur. İnterferensiya dilin bütün 

səviyyələrində özünü büruzə versə də daha çox fonetik səviyyədə 

özünü göstərir. 

3. İnterferensiya daha çox dillər arasında olan struktur fərqlərlə 

izah olunsa da, onun psixoloji səbəbləri də vardır. Nəticə etibarı ilə 

isə interferensiya metodikada daha çox öyrənilir. Buna görə də 

interferensiyanın üç aspektdə öyrənilir: linqvistik, psixoloji və 

metodik.  

4. Bilinqvizmin ilkin mərhələsində interferensiya daha çox 

nəzərə çarpırsa, sonrakı mərhələlərdə bu hallar tədricən azalır və 

müəyyən müddətdən sonra tam itir.  

5. İnterferensiyanın öyrənilməsi əlaqədə olan dillərin daxili 

mexanizmini açmaqla onların həm mənfi, həm də müsbət nəticələrini 

üzə çıxarır. Dil sistemində belə norma pozuntuları interferensiyanın 

təsir nəticəsi kimi xarici dildə nitqin qurulmasının bütün 

səviyyələrində aşkar edilir. Bu mənada ingilis dilini öyrənən 

azərbaycanlıların nitqində baş verən norma pozuntularının 

öyrənilməsi də müasir dövrdə çox aktualdır. 

6. İnterferensiya - bir proses kimi ana dili xüsusiyyətlərinin 

öyrənilən xarici dilə ötürülməsi anlamına daha yaxındır. 

İnterferensiyanın belə anlamı ancaq xüsusi hallar üçün doğru olardı. 

İnterferensiya heç də həmişə ümumi ola bilməz. İki dilin əlaqəsi 

zamanı interferensiya hadisəsinin müxtəlif aspektləri nitqdə meydana 

gələ bilər. Burdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dil 

interferensiyası kompleks bir problemdir və onu müxtəlif 

aspektlərdən öyrənmək daha məqsədəuyğundur.        

7. Fonetik səviyyədə interferensiya həm seqment, həm də 

superseqment vahidlər səviyyəsində özünü göstərir. Belə ki, fonetik 

səviyyədə baş verən normadan kənaraçıxmalar qarşılıqlı əlaqədə olan 

iki dilin fonetik səviyyəsində olan fərqli fonemlər və intonasiya ilə 

bağlı yaranır və bu proses ilkin bilinqvizm zamanı özünü daha çox 

göstərir.  

8. Azərbaycan və ingilis dillərinin fonetik sistemində də xeyli 
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fərqli məqamlar vardır ki, bu fərqliliklər azərbaycanlı tələbələrin 

ingilis dili ilə ilkin tanışlığı zamanı normadan sapmalarla müşahidə 

olunur. Belə ki, ingilis dilində olan bir çox səslərə dilimizdə rast 

gəlinmədiyindən onların tələffüzü zamanı nitqdə Azərbaycan dilinin 

interferensiyası təzahür edir. Bu hal xüsusən, [Ѳ], [ð], [ʃ], [ʒ], [w], 

[ts], [ʤ] kimi səslərin tələffüzü zamanı baş verir.    

9. Leksik səviyyədə interferensiya dedikdə hər iki dildə sözün

semantik strukturu və məna tipləri başa düşülür. Sözün mənasını 

yalnız onun əşyavi – məntiqi münasibətlərinə görə təyin etmək cəhdi 

məna və anlayışın eyniliyini etiraf etmək deməkdir, bu isə 

zənnimizcə düzgün deyil, çünki anlayış – məntiqi kateqoriyadır. 

Anlayış materiyanın yüksək məhsulu olan beynin məhsuludur, onun 

funksiyasıdır. Sözün mənası isə dilçilik kateqoriyasıdır. Dilçilər 

düzgün olaraq qeyd edir ki, “məna dedikdə, sözə şamil edilən fikri 

(düşüncəni) başa düşmək lazım gəlir”. Həmin sözə verilən məna 

yalnız sırf anlayış əhəmiyyətinə deyil, həmdə əlavə mənaya malikdir.  

10. Bəzən leksik alınmaları da interferensiya kimi təqdim edir.

Lakin qeyd olunmalıdır ki, alınma interferensiya deyil. Doğrudur, 

alınmalar müəyyən səslərin bir dildən digər dilə keçməsinə səbəb 

olur, bu da öz növbəsində fonetik səviyyədə alınmalar üçün əsas 

olur. Lakin alınma prosesini bütünlükdə interferensiya hesab etmək 

doğru deyil. Çünki alınma prosesi ilkin olaraq normadan kənara 

çıxmadırsa, bu proses başa çatdıqda alınmanın nəticəsi olaraq dildə 

yaranan yeni leksik vahid artıq həmin dilin normaları çərçivəsində 

fəaliyyət göstərir və nitqdə heç də normadan kənaraçıxma kimi hiss 

edilmir.  

11. Qloballaşan cəmiyyətdə baş verən proseslər ingilis dilinin

təsiri ilə dünyanın bir çox dillərində o cümlədən, Azərbaycan dilində 

xeyli miqdarda yeni leksik vahidlərin yaranması ilə nəticələnmişdir. 

Əgər sovet dövründə dilimizə gələn sözlər əsasən, rus dili vasitəsi ilə 

keçirdisə, hazırda bu proses daha çox ingilis dili ilə bağlıdır və 

dilimizdə bir çox sözlər məhz ingilis dilindən birbaşa gəlir.  

12. Müqayisəli tədqiqat nəticəsində müəyyənləşmişdir ki, sadə

cümlə də interferensiya prosesində struktur-semantik dəyişmələrə 

məruz qalır. Bu da sintaksis üçün aktual problemlərdəndir. Belə 
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problemlər bir neçə istiqamətdə struktur-semantik, funksional-

kommunikativ, intonasiya və s. araşdırma obyekti olmuşdur. Sadə 

cümlələrdə söz sırasını həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində 

işlənməsinin oxşar və fərqli cəhətlərini müqayisə etmək 

interferensiyanın izahı baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan 

dilindən fərqli olaraq, ingilis dilində təktərkibli cümlələrin 3 növü 

var: nominative, word-sentence, imperative sentences. İngilis dilində 

işlənən şəxsli, şəxssiz, müəyyən, qeyri-müəyyən, “there is (are)” 

ifadəsi ilə olan cümlələr cüttərkibli hesab edilir.  

13. İnterferensiya eyni zamanda özünü mürəkkəb cümlə

anlamında da göstərir. Mürəkkəb cümlənin struktur semantikasının 

öyrənilməsi heç də hər hansı əlahiddə götürülmüş konstruksiyanın 

ifadə etdiyi informasiyanın üzə çıxarılması deyil, müəyyən 

strukturun ifadə etdiyi, verə biləcəyi informasiya tutumunu 

aşkarlamaqdır. Bu cəhətdən mürəkkəb cümlənin üslubi 

xüsusiyyətlərinin araşdırılması, tabeli mürəkkəb cümlənin natamam 

formalarının, qovuşuq tiplərinin semantik özünəməxsusluqlarının 

öyrənilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. 

14. Mürəkkəb cümlə sintaksisinin öyrənilməsində də müəyyən

çətinliklər yaranır. Tabesiz mürəkkəb cümlədə ən mübahisəli 

məsələlərdən olan məna növü komponentlərin arasında özünü 

göstərən məna əlaqəsi və ya münasibəti fonunda aydınlaşmalıdır. 

Belə ki, struktur – intonasiya vəhdətində olan komponentlər arasında 

bəzən semantik əlaqə olmur. Bu zaman məna növləri komponentlərin 

qarşılıqlı münasibətinə əsaslanmalıdır. Hər iki dildə mürəkkəb 

cümləyə fərqli yanaşma interferensiya prosesində daha qabarıq əks 

olunur. 

15. Tabeli mürəkkəb cümlələrin struktur-semantik təsnifatı

funksional əsasda aparılmışdır. Bu baxımdan şərt və qarşılaşdırma 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə komponentlər funksional 

əsasda əlaqələnir və müəyyənləşirsə, onların semantik əlaqələnməsi 

fərqli olur. Bu isə budaq cümlələrin növündən asılı olur. 

Sual əvəzlikləri ilə işlənən tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş 

cümlədəki işarə əvəzliyi özünün funksional mövqeyi ilə budaq cümlə 

növünü müəyyənləşdirsə də, burada komponentlərin qarşılıqlı 
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semantik əlaqəsi və bu əlaqənin tema – rema münasibəti köməyə 

gəlir. 

16. Tədqiqatda bir əsas məsələ də konkretləşdirilir, bu da

mətnin təşkili mexanizmi ilə bağlıdır. Aydın olur ki, bu mexanizmin 

əsasında cümlələr arası əlaqələr və bağlılıqlar mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu münasibətlər mətni formalaşdırır. Mətnin intonasiyası 

onun tərkibindəki cümlələrin intonasiyası ilə müəyyən olunur. 

İntonasiya şifahi nitq ünsürü olduğundan yazılı mətnin qurulmasında 

onun rolu zəifləyir.  

17. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə prinsipləri heç

də həmişə olduğu kimi sabit deyil, həmin prinsiplərdə meydana çıxan 

anlamalar və mülahizələr müxtəlif və dəyişkəndirlər. Tərcümə 

prosesində ingilis dilinin ayrı-ayrı nüansları və incəlikləri ilə bərabər 

Azərbaycan  dilinin də  incəliklərinə yiyələnmək lazımdır. Çox vaxt 

tərcümələrdə interferensiyanın izlərini görmək olur. Bu prosesdə 

interferensiyanın azaldılması üçün öyrənilən dilin qrammatik və 

leksik-semantik xüsusiyyətlərini daha dərindən öyrənmək lazımdır. 

18. Tədqiqat obyekti olan idiomalar da interferensiya

prosesində müəyyən xüsusiyyətləri  ilə seçilirlər. İdiomlar  dilçiliyin 

bir növü olub, bir dilə xas olan, başqa bir dilə hərfən tərcümə edilə 

bilməyən ifadələrə deyilir. Bu faktı qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif 

dillərdəki idiomların qarşılıqlı hərfi tərcüməsi olmadığından 

müşahidə edilən struktur fərqləri də təbiidir. Bu səbəbdən də ilkin dil 

öyrənmə zamanı bu tip birləşmələr nitqdə ciddi normadan 

kənaraçıxma halları ilə müşahidə olunur.  
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