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TERMİNOLOGİYANIN NİZAMA SALINMASI YOLLARI

SAYALI SADIQOVA

Xü1asə.  Məqalədə  terminologiyanın nizama salınması prosesi tədqiqata cəlb edilmişdir.  Tədqiqatdan aydın
olur  ki,  terminologiyanın  nizama  salınması  müvafiq  sahə  anlayışlarının  dəqiq  müəyyənləşdirilməsi  və  müəyyən
sistemə gətirilməsini əhatə edir. Ona görə də terminologiyada dublet və omonim terminlərinin yaranma səbəbləri və
onun aradan qaldırılması yollan dəqiqləşdirilmişdir.
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Dilin  leksik tərkibinin mühüm bir  hissəsini  təşkil edən terminologiyanın sürətli  inkişafı,  dilçiliyin  müstəqil
bir sahəsi kimi formalaşması və onunla bağlı problemlərin ekstralinqvistik xarakter daşıması, məntiqlə, fəlsəfə ilə,
eləcə  də  digər  elm  sahələri  ilə  qarşılıqlı  əlaqəsi  problemə  kompleks  şəkildə  yanaşmağa  tələb  edir.  Dilçilikdə
terminlərə  leksik-semantik  və  qrammatik  baxımdan  verilən  tələblər,  onların  genealoji  tərkibi,  struktur-semantik,
leksik-qrammatik  xüsusiyyətləri,  geniş  şəkildə  təhlil  olunsa  da,  terminologiyanın  nizama  salınması  öz  həllini
gözləyən problemlərdəndir.

Milli  dillərin  terminologiyasına  bir  qayda  olaraq  dildə  işlənən  bütün  terminlərin  (sahə  terminləri  də  bura
daxildir)  məcmusu  kimi  baxılır.  Terminlər  elmi-texniki  kommunikasiya,  müxtəlif  elmi-texniki  kəşflər  prosesində
yaranır.  Cəmiyyət  inkişaf  etdikcə  ictimai-siyasi  dəyişikliklərlə  bağlı  dilin  leksik  sistemində  terminlərin  sayının
artmasını zəruriləşdirir. Məhz buna görə də terminoloji leksikanın inkişaf sürəti ümumi leksikanın inkişafını hazırda
qabaqlayır.  Çünki,  terminoloji  qatda  ayrı-ayrı  sahələrdə  müxtəlif  anlayışları  adlandırmaq  ehtiyacı  ümumi  lüğət
tərkibində  yeni  leksik  vahidlərin  yaranmasına  nisbətən  çoxluq  təşkil  edir.  Təbii  ki,  terminoloji  qatda  anlayışları
sahə mütəxəssisləri terminoloji baxımdan adlandırır və bu sözlər də termin kimi dilin terminoloji leksik qatma daxil
olur. Bu zaman terminin dil qanunlarına uyğun şəkildə yaranmasına nəzarət, nəzəri qaydaların hazırlanması dilçilik
problemidir.  Yəni,  dildə  yeni  yaranan  anlayış  və  məfhumların  terminlərlə  adlandırılması  xüsusi  məntiqi  və
linqvistik fəaliyyət sahəsidir. Buna görə də hər hansı anlayış və məfhumlara onların mahiyyətinə uyğun terminlərin
seçilməsi  mürəkkəb  bir  prosesidir.  Bu  prosesdə  terminlərlə  adlandırılan,  işarələnən  anlayış  və  məfhumların
özlərinin sistemləşdirilməsi  və  qaydaya salınması zəruridir.  Çünki,  ayrı-ayrı elmi-texniki  sahələrlə  balı anlayış  və
məfhumları  sistemləşdirmədən  onların  dil  işarələrinin  müəyyənləşdirilməsi,  uyğun  terminlərlə  adlandırılması
mümkün  deyil.  Buna  görə  də  müxtəlif  sahə  terminoloji  vahidlərinin  yaradılması  üçün  ilk  növbədə  elmi-texniki
anlayışların mahiyyəti aydınlaşdırılmalı,  onların vahid anlayışlar sistemində yeri, anlayışlara məxsus xüsusiyyətlər
və  onlara müvafiq anlayışı dəqiq ifadə  edən terminoloji  vahidlər  müəyyənləşdirilməlidir.  Bu prosesdə  terminlərin
məzmun və  ifadə  formasının  nəzərə  alınması zəruri  xarakter  daşıyır.  Xarici  forması vasitəsilə  daxili  mənası dərk
olunan sözlərdən fərqli olaraq, terminlərdə onun ifadə etdiyi məna əsasdır. Terminlərin mənasında iki xüsusiyyət -
onun  predmetlə  əlaqəsi  və  adlandırma  ilə  yanaşı  həmin  anlayışla  bağlı  müəyyən  əlamət  və  xüsusiyyəti  özündə
ehtiva  etməlidir.  Dilçilik  tədqiqatlarında  da  nəzərdə  tutulan  obyektdən  daha  çox  söz-anlayış  əlaqəsinin  nəzərə
alınmasının vacibliyi  əsas  götürülür.  Ona görə  də  terminlərin  xarici  forması (fonetik qabığı)  onların yarandığı ilk
mərhələdə  dəyişə  bilər,  dəqiqləşdirmə  prosesi  davam  etdikcə  onun  əsas  əlamətləri  nəzərə  alınaraq  müəyyən
müddətdə  sabitləşərək  sonda  vahid  bir  formada  dilin  terminoloji  lüğət  tərkibinə  daxil  olur.  Termində  bu
xüsusiyyətlər  nəzərə  alınmadıqda  eyni  sahə  terminologiyasına  daxil  olan  müəyyən  bir  anlayış  əksər  hallarda
müxtəlif  sahələrdə  bəzən  eyni  terminlərlə,  bəzən  də  müxtəlif  dillərdə  fərqli  terminlərlə  işarələnir.  Məsələn,
dislokasiya geologiyada “süxurların ilk yatım formalarının pozulması”, hərbidə  - “dinc şəraitdə  quru qoşunlarının
hissə, birləşmə və hərbi idarələrinin ölkənin müəyyən ərazisində yerləşdirilməsi” mənasında işlənir.

Bu  baxımdan  terminologiyanın  nizama  salınması  müvafiq  sahə  anlayışlarının  müəyyənləşdirilməsi  və
müəyyən sistemə gətirilməsini əhatə edir. Hər bir sahənin inkişafı onun anlayışlarının sistemə salınması ilə birbaşa
əlaqədardır. Anlayışların qruplaşdırılması prosesində terminin müəyyənləşdirilməsi prosesi nəzərə alınır. D.S. Lotte
elmi-texniki terminologiyanın nizama salınmasının terminologiyanın ümumi məsələlərinin ardıcıl şəkildə nəzərdən
keçirilməsi  və  öyrənilməsi,  termin  anlayışının  dəqiq  təyini,  anlayışlar  sisteminin  qurulması,  terminlər  sisteminin
yaradılması,  terminə  qoyulan  tələblərin  dəqiqləşdirilməsi,  termin  yaradıcılığının  tədqiqi  ilə  sıx  əlaqədə  olmasını
göstərmişdir [1].

Deməli,  terminologiyanın  nizama  salınması üçün  bazis  rolunu  dildə  işlənən  terminlər  təşkil  edir.  Xüsusilə
sahə  terminləri  ilkin  məqamda  səpələnmiş  olurlar.  Çünki,  ayrı-ayrı  elmi  məqalələr,  tədqiqat  işlərinin  müxtəlif
müəlliflər tərəfindən yerinə yetirildiyinə görə subyektiv münasibət özünü göstərir. Buna görə də eyni mətndə  eyni
anlayışları bildirən müxtəlif terminlərə rast gəlindiyi kimi, bir terminin bir neçə anlayışı ifadə etməsi hallan qeydə
alınır.  Məsələn,  say dilçilikdə  'əsas  nitq  hissələrindən biri',  dənizçilikdə  -  'su  hövzələrində  gəmilər  üçün təhlükəli
olan  dayaz  yer';  tender  -  'parovozun  su,  yanacaq  saxlanılan  dal  hissəsi',  iqtisadiyyatda  -  təkliflər  müsabiqəsi
mənasında;  əqrəb  biologiyada  'zəhərli  həşərat',  astronomiyada  -  '12  bürclərdən  birinin  adı',  riyaziyyatda  -  'cəbri



ifadədə ədədi cəmlənmə', fizikada - 'fiziki cismin hər hansı bir xüsusiyyətini təyin edən kəmiyyət', iqtisadiyyatda -
'əmək haqqında artırılan pul' mənalarında işlənir [2].

Terminologiyada  termin  müxtəlifliyinin  dublet  və  omonim  terminlərin  yaranmasına  səbəb  olur.  Eyni
zamanda  bir  sıra  terminlərin  anlayışa  uyğun  gəlməsi  onların  yeni  terminlə  əvəz  olunmasını  tələb  edir.  Terminlə
anlayış  arasındakı  uyğunluqlar  nəzərə  alınmalıdır.  Terminologiyadakı  qanunauyğunluqlar  da  əksər  hallarda  dilin
ümumi  qanunlarına  tabe  olur.  Ayrı-ayrı  milli  dillərdə  müxtəlif  elmi-texniki  anlayışlar  sisteminin  terminlərdə  əks
olunması, onların dəqiq şəkildə bir-birindən fərqləndirilməsi və anlaşıqlı şəkildə adlandırılması hər bir dilin daxili
imkanlarına  uyğundur.  Bu  qanunauyğunluqlara  görə  anlayışların  adları  dünya  dillərində  bir-birindən  fərqlənir.
Çünki,  hər  bir  dilin  özünəməxsus  leksik  modellər  sisteminin  qrammatik  kateqoriya  və  formaları  mövcuddur.
Ayn-ayn dillərdə  həyat  həqiqətləri  dərk edilir,  anlayışlar  sisteminin milli  dil  vahidləri  ilə  ifadə  edilərək dərketmə
prosesi  reallaşdırılır.  Ona görə  də  obyektiv  həyat  reallıqları hər  bir  dildə  eyni  şəkildə  dərk  edilsə  də  müxtəlif  dil
vahidləri  ilə  ifadə  olunur.  Bəzən eyni  anlayışın dil  vahidləri  ilə  adlandırılması zamanı ayrı-ayrı terminlərin  məna
tutumu və anlayışı ifadə etmə imkanları bir-birindən fərqlənir. Çünki, hər bır anlayış hər bir dilin ifadə imkanlarına
uyğun  şəkildə  özünü  göstərir.  Milli  dillərin  leksik  vahidlərində  eyni  səs  cildinə  malik  sözlərin  müxtəlif  mənalar
ifadə edə bilməsi ümumi leksikada təbii inkişaf prosesinin nəticəsi hesab edilsə də, terminologiyada bu qüsur hesab
edilməlidir.  Çünki,  terminləri  kontekst  müəyyənləşdirmədiyindən belə  halda  elmi  dildə  dolaşıqlıq  yaradır.  Bu  isə
terminin  ifadə  etdiyi  məna  definitiv  səviyyəsi  ilə  xüsusi  funksiya  daşıyır  və  ümumi mənaya  qarşı  qoyulur.  Lakin
bütün  milli  dillərdə  termin  müxtəlifliyi,  dubletlər,  omonimlər,  bir  sıra  terminlərin  anlayışa  uyğun  gəlməməsi
mürəkkəb  termin  birləşmələrində  özünü  biruzə  verir.  Bütün  bu  cəhətlər  terminologiyanı  ağırlaşdırır.  Belə
nöqsanların  aradan  qaldırılması  terminologiyanın  nizama  salınmasının  əsas  məqsədlərindəndir.  A.M.  Terpiqorev
texniki  terminologiyanın  nizama  salınması  məsələsini  araşdırarkən,  bu  halların  yaranma  səbəblərini
müəyyənləşdirərək  yazır  ki,  terminologiyam  qaydaya  salmaqda  əsas  məqsəd  mövcud  nöqsanların  aradan
qaldırılmasıdır. Bu isə nəzərdə tutulan bilik sahəsinin anlayışları sisteminə müvafiq olan dəqiq terminlər sisteminin
yaradılması ilə nəticələnməlidir [3. S. 73].

Məlumdur ki, hər bir sahənin müəyyən anlayışlar sistemi var və bu sahə inkişaf etdikcə anlayışların miqdarı,
qarşılıqlı  əlaqəsi  dəyişir.  Yəni  elm  inkişaf  etdikcə,  baza  anlayışları  formalaşır,  sahə  terminologiyası  yaranır  və
sahənin  özü  onun  terminologiyası  da  dinamikada  olur.  Bu  inkişaf  prosesində  müəyyən  nöqsanların  olması  təbii
hesab  olunmalıdır.  Çünki,  anlayış  adı  ifadə  edilənə  kimi  ehtiyac  ödənilməsi  üçün  terminlər  yaradıldıqda  ilk
dövrlərdə  omonimlik,  dubletlik  müşahidə  edilir.  Bu  baxımdan  terminologiyanın  nizama  salınması  müvafiq  sahə
anlayışlarının müəyyənləşdirilməsi və müəyyən sistemə gətirilməsini əhatə  edir. R.N. Denisov yazır: «Terminoloji
fəaliyyətin  zəruriliyi  yeni  elmi-tədqiqat  işlərində,  yeni  tapılan,  yaxud  yenicə  dərk  edilən  anlayışların
adlandırılmasında özünü kəskin şəkildə göstərir. Müəyyən müddət keçdikdən sonra bu kəskin ehtiyac aradan çıxır.
Çünki, anlayış adını alır, termin dildə özünə yer tutur» [4..S. 50].

Xüsusilə, anlayışların qruplaşdırılması, terminin müəyyənləşdirilməsi prosesində bu nöqsanlar yaranır. Buna
görə  də  hər  bir  sahənin  inkişafı  onun  anlayışlarının  sistemə  salınması  ilə  əlaqədardır.  Sistemə  salınma  zamanı
anlayışlar qruplaşdırılır. Anlayışların qruplaşdırılması prosesində bütün sahə terminologiyalarında nöqsanlar aydın
şəkildə özünü göstərir. Bu çox vaxt anlayış ifadə edilərkən onun əsas fərqləndirici əlamətlərinin nəzərə alınmaması
ilə  bağlıdır.  Çünki,  termin  aid  olduğu  anlayışı  həmin  anlayışın  fərqləndirici  əlamətləri  əsasında  təyin  edir.
Terminlərdə  birmənalılıq  tələbi  də  bu  baxımdan  ödənilir.  Lakin  çox  vaxt  bu  tələblər  gözlənilmir.  Məsələn,
konduktor  -  maşınqayırmada  'metal  kəsən  dəzgahlarda  kəsiçi  alətə  sərtlik  və  dayanıqlıq  verən,  onu
istiqamətləndirən  və  emal  olunan  məmulata  nəzərən  onun  fəzadakı  nisbi  vəziyyətinin  düzgünlüyünü  təmin  edən
köməkçi  quruluş',  hərbidə  -  'orduda  mühəndis  idarələrində  çalışan  çertyojçu  və  rəssamlara,  donanmada
mütəxəssislərə  verilən  əsgəri  rütbə'  [5.  S.  485],  kontakt  diplomatiyada,  rabitə  'qarşılıqlı  əlaqə',  iqtisadiyyatda  -
'ayrı-ayrı  şəxslər,  qruplar,  təşkilatlar',  dövlətlərarasında  'razılaşdırma,  əməkdaşlıq  yekdil  fəaliyyət',  fizikada  -
'elektrik  dövrlərinin  tərkib  hissələrindən  birini  və  ya  bir  neçəsinin  dövrələrinin  açılıb-bağlanmasına  və  onlardan
cərəyan keçməsinə imkan verən, toxunma (birləşmə) səthi' [5. S. 495], ideal riyaziyyatda 'əsas cəbr anlayışlarından
biri',  tarixdə  -  'insanın  və  ya  ictimai  sinifin  təfəkkürünün,  fəaliyyətinin  xarakteri  və  üsullarını  müəyyənləşdirən
təsəvvürlərin obrazı' mənalarında işlənir.

Deməli,  bir  termin  müxtəlif  sahələrdə,  müxtəlif  anlayışları  ifadə  edir.  Çox  vaxt  belə  terminlər  çoxmənalı
termin kimi tədqiq edilir. Çünki, belə terminlərin ifadə etdiyi mənalan da, onların ifadə etdiyi definisiyaların sayı da
çoxdur. Bəzən bu terminin beş-altı definisiyası olur və müxtəlif sahələrdə müxtəlif məna ifadə edir. Ancaq hər bir
sahədə götürdükdə bu məna ifadə edir. Belə isə bu terminləri çoxmənalı hesab etmək olarmı? Dilin lüğət tərkibində
ümumişlək söz kimi işlənsə çoxmənalı adlandırmaq olar. Çünki, eyni bir sahədə işlənir və onların mənası kontekstlə
müəyyənləşir.  Ancaq  tutaq  ki,  kompozisiya  deyəndə  ədəbiyyatda  'bədii  əsərin  quruluşu,  müxtəlif  bədii  forma
komponentlərinin düzülüşü, təşkili və əlaqəsi' mənasını, memarlıqda - 'binanın ümumi görünüşü və planının işlənib
hazırlanması',  musiqidə  -  'musiqi  forması növü',  riyaziyyatda isə  'a  və  b  elementində  üçüncü c  =  a  -  b  elementini
doğuran operasiyanın ümumi adı'  mənası mətn  olmadan dərk olunur.  Bu anlayışlar  bir-birindən müəyyən əlamətə
görə  fərqlənir.  Həmin əlamətlər  həlledici  amil  rolunu oynayır  və  müəyyən terminoloji  məzmun daşıyır.  Lakin elə
hallar olur ki, eyni sahədə  eyni termin müxtəlif mənalar ifadə  edir. Bu halda bunlar polisemiya, omonimlik hesab
edilməli  və  unifikasiya aparılmalıdır.  Məsələn, dilçilikdə  terminologiya termini iki mənada işlənir:  1 - terminlərin



toplusu  və  onun  nəzəri  problemlərinin  tədqiqi  ilə  məşğul  olan  dilçilik  sahəsi;  2  -  ayrı-ayrı  sahələrin  terminlərin
toplusu  mənasında.  Bunlardan  biri  ayrı-ayrı  sahələrin  terminlərin  toplusu  terminoloji  sistem  termini  ilə,
terminologiya  termini  isə  bir  mənada  terminoloji  leksikam  öyrənən  dilçilik  bölməsi  mənasında  işlədilməsi
məqsədəuyğundur.

Anlayışların ilkin adlandırılması zamanı onlara verilən adlar çox vaxt bir neçə terminlə, müxtəlif dil vahidlər
ilə  ifadə  olunan  adlarla  yarana  bilir.  Çünki,  yeni  yaranan  anlayışların  əsas  əlamətlərini  bəzən  müəyyənləşdirmək
çətinlik  törədir,  verilən  ad  yeni  və  dəqiq  adlar  yaradılana  kimi  işlək  xarakter  daşıyır.  Yəni,  anlayışın  müəyyən
əlaməti əsasında verilən ad həmin anlayışın elmi şəkildə dərk olunmasına qədər davam edir (əvvəlki adlar yeni və
dəqiq adlar yaranana kimi işlənsə də) və elmi-sistemdə yeni dəqiq ad formalaşdıqda əvvəlki ad bəzən paralel işlənir,
bəzən də  həmin sahədə  işləkliyini itirir. Məsələn fizikada: Kelvin şkalası - temperatur şkalası, kvant mexanikası -
dalğa mexanikası, Kompton hadisəsi - Kompton effektı terminləri paralel şəkildə işlənirdi. Hazırda Kelvin şkalası,
kvant mexanikası, Kompton hadisəsi terminləri işləkdir.

Deməli,  mövcud  anlayışı  ifadə  edən  terminləri  müəyyənləşdirən  zaman  onun  definitiv  əlaməti  əsas
götürülməlidir.

Terminologiyada  ağırlıq  yaradan  məsələlərdən  biri  də  terminin  tərkibinə  daxil  olan  sözlərin  çoxluğudur.
Anlayışa  ad  verilərkən  onun  işləkliyi  nəzərə  alınaraq  sözçülüyə  yol  vermək  olmaz.  Məsələn,  sahə
terminologiyalarında valyutasız əsasda həyata keçirilən əmtəə mübadiləsi və komperisasiya sövdələşmələri, xüsusi
borc  hesabları üzrə  borcun  tənzimlənməsi,  ixrac  sövdələştnələrini  həyata  keçirmək  üçün  zəruri  olan  sənədlər  [6]
tipli  birləşmələr  işlənir.  Bu  problem  terminologiyanın  nizama  salınması  prosesində  həll  edilməlidir.  D.Y.  Şarle
yazır:  «Terminologiya  nizama  salınması  zamanı  tərkibində  üçdən  artıq  söz  olan  terminlərin  qısa  variantla  əvəz
etmək lazımdır. Onun fikrinə görə, terminoloji birləşmənin maksimal uzunluğu üçə bərabər olmalıdır» [7. S. 162].

Çoxsözlü terminlərin yaranmasının başlıca səbəbi anlayışın məntiqi təyininin düzgün aparılmamasıdır. Buna
görə də terminlərin sistemləşdirilməsi zamanı dörd, beş, altı, yeddi komponentli terminlərin məntiqi təyinini dəqiq
seçib  anlayışı  ifadə  edən  qısa  variantlı  terminlər  müəyyənləşdirilməlidir.  Terminologiyada  alınma  və  milli
terminlərin  paralel  işlənməsi  də  diqqəti  cəlb  edir.  Məsələn,  kommunikativlik  –  yerdəyişmə  qanunu,  metateza  -
yerdəyişmə, kontrakt - müqavilə, refleksoterapiya - iynələmə müalicəsi və s. Terminalma dilin terminoloji bazasının
zənginləşdirilməsi  yollarından  biri  olsa  da,  termini  ifadə  edə  bilən  bu  üsuldan  imkan  daxilində  az  istifadə
edilməsinə  şərait  yaradır.  Buna  görə  də  dilin  daxili  imkanları hesabına  yaranan  terminlərə  üstünlük  verilməlidir.
Terminologiyanın  nizama  salınması  səbəblərindən  birini  təşkil  edən  alınmaların  izafiliyi  alınma  terminlərin
seçilməsinə, işlənməsinə xüsusi diqqət yetirməyi tələb edir.

Terminologiyada  sistemlilik  həm  ekstralinqvistik,  həm  də  linqvistik  xüsusiyyətlərinə  görə  təşkil  olunmalı,
dilin  quruluşu  və  qrammatik  xüsusiyyətləri  nəzərə  alınmalıdır.  Ekstralinqvistik  cəhət  özünü  anlayışların  təsnifat
sisteminin  quruluşunda  göstərirsə,  linqvistik  baxımdan  morfoloji  quruluş,  termin  elementlərin  düzülüşü  və
terminlərin  məna  yaxınlıqlarının  tənzimlənməsi  əsas  götürülür.  Buna  görə  də  termin  terminoloji  sistemin
tələblərindən irəli gələn prinsip və şərtlər zəminində yaradılmalıdır.

Məqalənin  elmi  yeniliyi  və  tətbiqi  əhəmiyyəti.  Terminologiyanın  nəzəri  əsaslarının  hazırlanması,
terminoloji  vahidlərin  yaradılma  qanunauyğunluqlarının  müəyyənləşdirilməsi  və  sistemləşdirilməsi  baxımından
əhəmiyyətlidir.

Terminologiyanın inkişaf və zənginləşməsi üçün ümumi metodların və terminoloji lüğətlərin hazırlanmasında
istifadə etmək olar.
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САЛЛЫ САДЫХОВА 
ПУТИ УПОРЯДОЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

Резюме

В  статье  анализируется  процесс  упорядочения  терминологии.  Ис следования  показали,  что
упорядочение  терминологии  возможно  путём  уточнения  отраслевых  понятий  и их  систематизации.  С  этой
целью оп ределяются процессы образования и пути пересечения дублетов и омо нимов в терминологии.
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SAYALI SADIKHOVA 
TНЕ WAYS OF DEFINING TERMINOLOGY

Summary

The article deals with ways of defining the terminology. Having re searched the article, it becomes clear that
the process of defining the terminology needs to find the suitable field of research and it also helps to bring them to
the certain system. In the conclusion, the author proves that  this  process  tends to  form doublet  and homonymous
terms and the cause of their formation. It also helps to define them.
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