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YANAŞMALAR  

 

Xülasə 

Məqalədə müsair terminologiyanın bir sıra vacib nəzəri-praktiki problemləri və azərbaycan di-

lində terminologiya sisteminin yenidən işlənməsi sahəsində bir sıra mühüm vəzifələr şərh olunur, 

anlayış və terminləri fərqləndirən mühüm cəhətlər, termin yaradıcılığının prinsipləri və zəruri 

şərtləri sadalanır, terminlərin yaranması üçün öz dili və özgə dili seçiminin üstün və çatışmaz cə-

hətləri göstərilir. Müasir terminologiya və terminşünaslıqda dillərin fərqindən asılı olmayaraq, eyni 

elm daxilində terminlərin semantik unifikasiyasına, yəni müxtəlif dillərdə terminlərin birmənalı uy-

ğunluğuna və ümumiyyətlə, terminlərin beynəlmiləlləşməsinə üstünlük verilməsinin səbəbləri əsas-

landırılır. 

Məqalədə  ingilis dilli ölkələrlə yanaşı  bütün dünya iqtisadi məktəbləri tərəfindən şəksiz av-

toritet sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya iqtisadçılarının əsərlərində  yaradılan  

terminlərin müxtəlif ölkələrin iqtisadi ədəbiyyatlarında  yenidən yaratmağın və ya tərcüməsinin yol-

verilməz olduğu göstərilir. Müəllif  termin yaratmaq sahəsində bir sıra xalqların, o cümlədən türk 

xalqlarının tarıxi təcrübəsini araşdırır və onların müəyyən üstünlüklərini müqayisə edir, türk xal-

qları və toplumlarının terminologiya sahəsində beynəlxalq əlaqələrinin və birgə araşdırmalarının da-

ha da intensivləşməsini, türk dillərinin (azərbaycan dilinin də) ortaq işlənə biləcək yeni söz və ter-

min yaratmaq imkanlarından daha geniş  istifadə edilməsini zəruri sayır. 

Açar sözlər: söz, anlayış, termin, terminologiya, iqtisadi terminlər, terminologiya komissiyası, 

kalka, semantik unifikasiya, alınma terminlər, beynəlmiləllik prinsipi, termin olmayan anlayışlar, 

tərcümə vahidi  

 

GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinin 

bərpasına nail olduqdan sonra azərbaycan dili-

nin ―dövlət dili‖ kimi Konstitusiya statusunun 

təmin olunması, onun müstəqil dövlətçiliyimi-

zin atributlarından biri kimi xalqımızın ictimai-

siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatında 

daha fəal işlənməsi dövlət orqanları, nazirlik, 

idarə, müəssisə və təşkilatlarda tərtib olunan 

müxtəlif sənəd və yazışmalarda, uçot və hesa-

bat işlərində, eyni zamanda elmi-tədqiqat işlə-

rində, kütləvi və dövrü mətbuatda, hesablama 

texnikasının tətbiqində iqtisadi terminlərdən is-

tifadəni xeyli genişləndirmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 

may 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə  təsdiq etdiyi 

―Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində 

zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə 

dilçiliyin inkişafına dair‖ Dövlət Proqramında 

[28] azərbaycan dilində terminologiya sisteminin 

yenidən işlənməsi, qaydaya salınması sahəsində 

bir sıra mühüm vəzifələr müəyyən etmiş, həmin 

vəzifələrin həyata keçirilməsini nə-zərdə tutan 

çox vacib tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Termin və anlayışların məzmunu və mahiy-

yəti, termin yaradıcılığının zəruri şərtləri  

Nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi inkişafı-

mızda bazar münasibətlərinin möhkəmlənməsi, 

respublikanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin 

daha da genişlənməsi, bir tərəfdən, çoxlu yeni 

iqtisadi anlayış və terminlərin yaranmasına, di-

gər tərəfdən, bəzi mövcud anlayış və termin-

lərin məna yükündə dəyişikliklərə səbəb olur. 

Ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının daha da dərin-

ləşməsi yönündə iqtisadi islahatların aparılması, 

iqtisadi subyektlərin təsərrüfat fəaliyyətinin 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi əhəmiyyətli 

dərəcədə bu terminlərin düzgün işlənməsi və 

dərk edilməsindən asılıdır.  
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Terminologiya,ümumiyyətləelmi 

anlayışlarsistemiilə bağlıdır. Terminologiya is-

tənilən dildən lüğət fondunun daha aktiv inkişaf 

edən tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, həm də cə-

miyyətdə, elmdə baş verən mütərəqqəti dəyi-

şiklikləri özündə əks etdirir. Müasir termin-

şünaslığın aktuallığı və çoxşaxəliliyi son illərdə 

elm, təhsil, sosial-iqtisadi və siyasi sahələrdə 

daha intensivliklə baş verən sıçrayışlarla 

bağlıdır. Onun tərifini belə də vermək olar: mü-

əyyən elm, texnologiya və istehsal sahəsinin an-

layışlar sistemində elmi anlayışlarıdəqiqvə bir-

mənalı adla ifadə etmək üçün istifadə edilən söz 

və söz birləşmələrin məcmusu. 

Terminlər – öz vacib təyinatına uyğun olaraq 

məhdudlaşdırılmış xüsusi sözlərdir;anlayışların 

və şeylərin adlarının birmənalı, daha dəqiqifa-

dəsinə cəhd edən sözlərdir. Terminlərin əsas 

keyfiyyəti onun dəqiq və birmənalı olmasın-

dadır. Bu,elm, texnologiya, siyasət və diploma-

tiyada çox vacib şərtdir. Adi dildəki sözlərin 

əksəriyyətinə çoxmənalılıq (polisemiya) xas 

olduğu halda, terminoloji sistemlərdə ona cəhd 

edilir ki, onun ayrıca söz və ya söz birləşməsi 

olmasından asılı olmayaraq, ancaq bir mənada 

ifadə edilsin. Ümumi ədəbi dildə müxtəlif cür 

səslənən, lakin eyni və ya yaxın mənada olan 

sözlər və söz birləşmələri (sinonimlər) və eyni 

cür səslənən, lakin müxtəlif mənada olan sözlər 

və söz birləşmələri adi normal hal sayılırsa, ter-

minologiyada sinonim və omonimlərdən uzaq 

durmağa çalışırlar. 

Terminlər müəyyənterminologiya çərçivə-

sində mövcuddur, yəni dilin konkret leksik 

sisteminə yalnız müəyyən terminolojisistem 

vasitəsilə daxil olur. Ümumidildəki sözlərdən 

fərqli olaraq, terminlər hər hansı kontekstlə 

bağlana bilməz, onlar müəyyən terminologiya-

ya daxil olduqdan sonra təkmənalı sözə çevrilir. 

Dilin leksik sistemi çərçivəsində terminlər ideal 

birmənalı olmaqla, həm də sistematik və stilistik 

cəhətdən neytral (məsələn, ―sinus‖, ―izafi 

dəyər‖) olmalıdır. 

İqtisadi terminlər -  iqtisadçıların peşəkar 

fəaliyyətində qəbul etdikləri və xüsusi şərtlərlə 

istifadə etdikləri xüsusi söz və ya söz birləş-

məsidir... Terminologiya iqtisadiyyatın elmi nə-

zəriyyələri və konsepsiyaları ilə sıx qarşılıqlı 

əlaqədədir... Bu əlaqə, həm də terminin dildəki 

statusuna da təsir edir, belə ki, tədqiqatçılar 

tərəfindən müşahidə edilən faktlar və nəzəri 

düşüncələr termində söz kimi ifadə olunur... İs-

tənilən halda, termin yaradıldığı və istifadə 

edildiyi dilin qanunauyğunluqlarına tabedir. 

[17; 19; 24] 

 

Müasir iqtisadi terminologiya sisteminin 

dünya təcrübəsi ilə əlaqələndirilməsi 

İqtisadçıların  müasir professional dili– dün-

ya iqtisad elminin çoxəsrlik inkişafının məh-

suludur. Qədim Yunanıstan və qədim Roma 

xalqlarının mədəniyyət və elmi dünya mədəniy-

yətinin və elminin inkişaf tarixində böyük təsir 

qoymuşdur. Bu tarixi təsir, demək olar ki, 

dünyanın bütün inkişaf etmiş dillərinin lüğətlə-

rində öz əksini tapmışdır.  

Uzaq və yaxın keçmişin iqtisad elmi də bu 

baxımdan, istisna deyil. İqtisadçılar belə lü-

ğətlərin xəbərdar olmalıdır. İqtisadi lüğətlərə 

bənzər ilk nəşrlər  Böyük Britaniya, Almaniya, 

Fransa və digər Avropa ölkələrində XVII sonu - 

XVIII əsrin əvvəllərində meydana gəlmişdi.  

Əvvəlcə belə lüğətlər kitabın öz içində əlavə 

kimi verilirdi. Məsələn, Böyük Britaniyada  

E.Hatton “Tacirin toplusu” adlı məcmuəsinə 

ayrıca  “Tacirin lüğəti” bölməsi əlavə etmiş-

di.[2] XVIII əsrdən etibarən iqtisadi ensiklo-

pediyalar və lüğətlər müstəqil nəşrlər kimi ya-

radılmışdı. Öz nəhəng həcminə görə alman iqti-

sadçısı I.G.Kryunitsin bilavasitə əsasını qoy-

duğu və ilk 72 cilddinin redaktoru olduğu 242 

cildlik ”İqtisadiyyat Ensiklopediyası” [8] xü-

susi diqqətə layiqdir. 

İqtisadiyyat üzrə bir sıra əsərlərin müəllifi 

olan ingilis C.R.Mak-Kulloh “Ticarət və ticarət 

naviqasiyası üzrə praktiki, nəzəri və tarixi 

lüğət” [5] yaratmışdı ki, Böyük Britaniya və 

ABŞ-da 1890-cı ilədək 30 dəfə təkrar nəşr 

olunmuşdu.   

Azərbaycan dilinin daha çox ünsiyyətdə 

olduğu Rusiya məkanında kommersiya, ticarət, 

maliyyə və mühasibat sahəsində iqtisadi ensik-

lopediyalar və lüğətlər yaradılmışdı. Onların 

arasında: İ.S.Vavilovun “Kommersiya sorğu 

lüğəti”ni, A.İ.İpatovun “Kommersiya lüğəti”ni 

və İ.P.Babenkonun “Ticarət-sənaye lüğəti”ni 

göstərmək olar. [10;11;12]  
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Terminologiya sisteminin özü daim hərəkət-

dədir. Bəzi terminlər tarixi baxımdan işlənmə-

diyinə, elmi termin dairəsindən çıxarıldığına, 

daha uğurlu yeni terminlərlə əvəz olunduğuna 

görə yaşam dövrünü başa vurur.  

Məlum olduğu kimi əksər avropa dillərində, 

həmçinin dilimizin terminologiya fondunun ən 

çox yararlandığı ərəb, fars  və rus dillərində ye-

ni söz-termin yaratma imkanları həmin dillərdə 

mövcud olan önlüklər (prefikslər) hesabına bir 

qədər artıqdır. Lakin türk dillərinin məhz fel, 

sifət və şəkilçilərdən istifadə etməklə yeni söz-

termin yaratmaq imkanları qat-qat üstündür. 

Bunu Mahmud Qaşqarinin “Divanu Luğati-t-

Türk” (Türk dilləri lüğəti) ensiklopedik əsəri də 

əyani göstərir. Bu gün iqtisad elminin ən vacib 

terminlərindən olan vergi (taxe, naloq) sözünün 

türk dillərindəki kimi uğurla yaradılan analoqu 

yoxdur.  

Fikrimizcə, son illərdə türk xalqlarının və 

toplumlarının beynəlxalq əlaqələrinin və birgə 

araşdırmalarının daha da intensivləşməsi iqtisa-

di terminologiya sahəsində də əsaslı dönüş ya-

ratmağa gətirib çıxara bilər, türk dillərinin 

(azərbaycan dilinin də) yeni söz və termin ya-

ratmaq imkanlarından daha geniş  istifadə edilə 

bilər. Həmçinin dilçilik, tibb, texniki və dəqiq 

elmlər, o cümlədən iqtisad elmində bütün türk 

xalqları üçün ortaq terminlərin yaradılması 

kifayət qədər aktualdır. 300-500 il qabaq eyni 

dildə danışan, eyni kökə, tarixə və folklora ma-

lik türklərin bir-birini bəzən başa düşməmə-

sinin, ayrı-ayrı türk toplumlarında nəşr edilən 

elmi kitabların, məqalələrin və dərsliklərin qar-

şılıqlı yayılmamasının da səbəbini bunda axtar-

maq lazımdır. 

Terminlər üçün ən vacib keyfiyyətlərdən biri 

onların beynəlmiləlliyidir. Məhz siyasət, elm, 

texnika və texnologiya sahəsində beynəlxalq 

əlaqələr həyata keçirildiyindən, müxtəlif millət-

lərdən və dillərdən olan insanların bir-birini 

asan başa düşməsi çox vacib məsələdir. Bəzən 

beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda təqdim 

olan materiallarda və ya məruzələrdə bütün 

yazılanlar və danışılanlar başa düşülməsə də, 

ifadə olunan ümumi elmi, siyasi-iqtisadi ter-

minlər əksər iştirakçılara söhbətin nədən get-

diyini, bəzən onun mahiyyətini də anlamağa 

imkan verir.  

Terminlərin yaradılmasında birinci yol – 

xalqın öz dilində mövcud olan sözlərdən is-

tifadə etməkdir. Bunun müsbət tərəfi odur ki, 

dilin lüğət tərkibi qorunur, dil xarici sözlərlə 

zibillənmir, o dildə danışanlar üçün  aydın başa 

düşülür. Lakin belə yaradılan terminlər onun 

mənasını tam ifadə etməyə bilər, həmin sözün 

termin kimi başqa metaforik, bəzən də meta-

nomik mənası da ola bilər və bu halda da bir-

başa və əsas mənasında başa düşülməyə bilər. 

Bundan qaçmaq üçün çox vaxt terminləri adi 

sözlərdən fonetik və qramatik cəhətdən fərq-

ləndirirlər.  

Başqa dillərdən alınma terminlər məhz bu 

çətinliyi aradan qaldırır. Alınma terminlər dilə 

ləqəb, etiket və şəxs adları (məsələn, kombayn, 

konteyner, buldozer və s.) kimi daxil olur. 

Alınma terminlər digər anlayışlarla qarışdırıl-

mır, birmənalıdır və ekspressiyadan kənardır. 

Belə terminlərin başqa dillərdən alınması real 

tarixi praktika ilə, hər xalqın qarşılıqlı əlaqədə 

və inteqrasiyada olduğu millət və xalqların 

mədəniyyətinin xarakteri və səviyyəsi ilə müəy-

yən olunur. Məsələn, rus dilində atçılıq üzrə 

terminologiyanın əksəriyyəti Rusiyanı uzun 

illər fəth etmiş tatarların vasitəsilə türk xalqla-

rından alınmadır (məsələn, loşad, tabun, arkan 

və s.); dənizçilik terminləri – hollandizmlə 

zəngindir (buqşprit, fok, qrot, yut və s.); kulina-

riya, teatr, son vaxtlar elektrotexnika və aviasi-

yada – fransız terminləri (menyü, restoran, bul-

yon, raqu, krem, parter, rampa, antrakt, afişa, 

debüt və s.); idmanda – ingilis terminləri 

(sport, start, finiş, çempion, futbol, tennis, taym 

və s.) dxil olmuşdur.  

Ayrı-ayrı dillərdən alınma sözlərin ən böyük 

qüsuru özünü – dilin təsadüfi yad sözlərlə 

zibillənməsində göstərir və bu da ilk növbədə, 

müxtəlif xalqların eyni sahənin terminologiya-

larını müxtəlif dillərdən daxil etməsi şəraitində 

terminologiyanın qarma-qarışışıqlığında və bey-

nəlxalq əlaqələrin qırılmaslnda öz əksini tapır.  

 

İqtisadi termin yaradıcılığında beynəlmiləl-

liyə - latın, yunan və ingillis dillərinə üstünlük 

verilməsinin səbəbləri 

Terminlərin yaranması üçün öz dili və özgə 

dili seçimindən başqa hələ İntibah dövründən 

başlayaraq üçüncü yol – heç kəsin mirası sayıl-
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mayan qədim yunan və latın dillərinin sözyarat-

ma modellərindən istifadə edilməkdədir. Qədim 

yunan və latın dillərinin lüğət zənginliyi istis-

nasız olaraq bütün elmlər üçün minlərlə yeni 

termin yaradılmasında əsas konstruktiv material 

olmuşdur. Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkə-

ləri və dilləri termin yaratmanın bu cığırından 

kənara çıxa bilməmişlər. Bu gün də termin ya-

radıcılığında benəlmiləllik adlanan - yunan və 

latın dillərindəki söz, kök, önlük və suf-

fikslərdən istifadə edilməsinə üstünlük verilir.   

Məhz belə beynəlmiləlliyin ən böyük təsiri 

müqayisə olunmaz dərəcədə iqtisad elmlərində 

hiss olunmaqdadır.  Əksər dillərdə olduğu kimi 

Azərbaycan iqtisadçılarını dilinə də yeni ter-

minlər ingilis dili vasitətəsi ilə daxil olur. Ha-

zırda maliyyə-bank, valyuta-kredit, sığorta, qiy-

mətli kağızlar və birja sferasında daha çox latın 

dili, onun qramatika, fonetika və hərfləri əsa-

sında yeni terminlər yaradılması prosesi davam 

etməkdədir. 

Bəzən iqtisadi ədəbiyyatda termin və termin 

olmayan anlayışları formasına, səslənməsinə, söz 

və ya söz birləşməsinin uzunluğuna görə 

fərqləndirmək çətin olur. Əslində, terminlər 

ortalama qeyri-terminlərdən uzun olur, məs. Insti-

tusionalizm, xarici iqtisadi əlaqələr, antiinflya-

siya siyasəti, “Pareto-səmərəlilik”, “opportinist 

davranış xərcləri” (D.Nortou) və s. Buna görə də 

terminləri çox uzun verməmək üçün mürəkkəb 

tərkibli uzun terminləri bəzi əsas sözlərin əsasını 

kəsməklə birləşdirib, önlük və ya suffiks əlavə 

etməklə yaradırlar. Belə terminlər daha infor-

mativ olur. Belə ki, terminin tərkib hissəsindəki 

sözlərə görə onun mənasını da başa düşmək olur. 

Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, terminlərin 

sayı minlərlədir, onları yadda saxlamaq da 

mümkün deyildir. Məs., rus dilindəki qısaldılmış 

“zarplata” termininin geniş mənası və yazılışı 

hamıya mə-lumdur və bu heç bir narahatlıq 

yaratmır. İqtisadi terminologiyada söslərin baş 

hərflərindən ibarət qısa terminlər də (məs., ÜDM 

– ümumi daxili məhsul, MHS – milli hesablar 

sistemi, İRM – iqtisadi-riyazi modellər və s.) 

kifayət qədərdir.  

Bazar iqtisadiyyatı terminləri XVII-XIX əsr-

lərin klassik ingilis nəzəriyyələrinə və XX əsr-

də əsasən amerikan iqtisadçılarının əsərlərində 

inkişaf etdirilən anlayış və terminlərə əsaslanır. 

Müasiriqtisad elmiyeniterminologiyanı ən çox-

dünyanın ən nüfuzlu iqtisadçılarının elmi əsər-

lərindən götürür. Belə iqtisadçı alimlər ilk 

növbədə, Nobelmükafatı laureatları(iqtisadçı-

lara 1969-cu ildən təltifedilir) – arasındadır və 

onların adı ilə xeyli yeni kateqoriyalar, anla-

yışlar və terminlər bağlıdır. İqtisad elminin bu 

korifeylərininelmiəsərlə-rinin öyrənilməsi təkcə 

iqtisadi terminologiyanı deyil, həm də iqtisadçı-

ların professional dünya görüşünün sərhədlərini 

də genişləndirir. 

Müasir terminologiyada Amerika və Böyük 

Britaniya (ingilis dilli ölkələr kimi) iqtisadçı-

larının xidmətləri təsadüfi deyil. Belə ki, 1969-

2015-ci illər ərzində təltif olunan 74 iqtisadçı 

Nobel mükafatçısından 53-ü ABŞ, 9-u Böyük 

Britaniya (83,7%-i) iqtisadçı-alimləridir.[34] 

Buna görə də dünyada iqtisadiyyat üzrə monoq-

rafiya və dərsliklərin də əksəriyyəti ABŞ-da 

(ingilis dillində) nəşr olunur.  Həmin kitab və 

dərsliklər bu gün də dünyanın əksər dillərinə tər-

cümə olunaraq tədris edilməkdə, həm də elmi 

mənbə kimi istifadə edilməkdədir. Tərcümə ilə 

bağlı bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, bu 

gün Azərbaycanda iqtisadiyyata dair müxtəlif 

fənnlərə aid olan xeyli dərsliklər yazılsa da, 

onları əksəriyyəti, istər həmin predmetə aid olan 

mövzuların aqrdıcıllığı və məntiqi, istərsə də 

üslub baxımdan kifayət qədər qüsurludur. 

Təəssüf ki, həmin dərsliklərdə azərbaycan 

dilində termin yaratma təcrübəsi də yox dərəcə-

sindədir. Müxtəlif dərsliklərdə bəzən eyni ter-

minlər müxtəlif cür verilir. Bu dərsliklərin bir 

qismini, həm də mahiyyətcə çox pis tərcümə 

olunmuş, primitiv plagiat saymaq olar. Fikrimcə, 

belə psevdo dərsliklərin əvəzinə dünyada qəbul 

edilən və tədris edilən kitabların peşəkarlar 

tərəfindən tərcüməsinə üstünlük verilməlidir.  

İqtisad elmində eyni mənada çox işlənən 

terminlərdən biri də “davamlıinkişaf” və “da-

yanıqlı inkişaf”  terminləridir. Azərbaycan Res-

publikası Prezidenti İlham Əliyevi 15 sentyabr 

2008-ci il tarixli fərmanı ilə tədiq edilən ―2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və davamlıinkişaf 

Dövlət Proqramı‖nda [27] termin “davamlı 

inkişaf”; Azərbaycan Respublikası Dövlət Sta-

tistika Komitəsinin 26 dekabr 2014-cü il tari-

xində  təsdiq etdiyi [28] rəsmi metodiki sənəd – 
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―Dayanıqlı inkişafı xarakterizə edən göstərici-

lər‖də “dayanıqlı inkişaf” adlanır. Eyni termi-

nin belə fərqli ifadəsinə çoxsaylı kitab və mə-

qalələrdə də rast gəlinir. [7;31;32;33] 

 Davamlı sözü digər elmlərdə - məsələn, 

riyaziyyat, fizikada daşıdığı mənanı tam ifadə 

etmədiyindən, “dayanıqlı” kimi işlənir. Bu söz-

dən “hərəkətin dayanıqlığı”, “elastik sistem-

lərin dayanıqlığı”, “tarazlığın dayanıqlığı”, 

“termodinamik dayanıqlılıq” və s. törəmə ter-

minlər yaranmışdır. “Dayanıqlıq” riyaziyyat və 

fizikada - hər hansı sistemin sükünət halını 

(dayanıqlı tarazlıq) və yaxud hərəkətini (daya-

nıqlı hərəkət) ifadə edir və hər iki halda, daxili 

və xarici təsirlərin olmasını da nəzərdə tutur. 

Bu təsirin müəyyən səviyyəsində sistem taraz-

lıqdan çıxa bilər və yaxud təsirləri neytrallaş-

dırmaq və ya ondan yararlanmaqla sabit hərəkət 

trayektoriyası təmin edilə bilər, yayınmış hərə-

kəti əvvəlki trayektoriyasına döndərmək imkanı 

yarana bilər. Dayanıqlılığın bu məzmunda başa 

düşülməsi sosial və humanitar hadisələrin təd-

qiqinə də yardımçı ola bilər.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “dayanıqlı 

inkişaf” sözünün özü də ingiliscədən (sus-

tainable development) düzgün tərcümə deyildir, 

əslində “dəstəklənən inkişaf”dır. Müxtəlif 

müəlliflər dəfələrlə bu terminin bir sıra xarici 

dillərdə də, cümlədən rus dilində dəqiq olma-

yan tərcüməsinə toxunmuşlar. Bəzi müəlliflərin 

fikrincə, elmi ədəbiyyatda “dayanıqlı (davamlı) 

inkişaf” termininin 100-dək müxtəlif şərhləri və 

izahları vardır.[23] Əslində buna normal da 

baxmaq lazımdır. Cəmiyyət həyatında sosial, 

iqtisadi və ekoloji aspektlərə malik belə 

mürəkkəb terminə müxtəlif təbəqələrin – 

iqtisadçı, filosof, ekoloq, siyasətçi və sahib-

karların bu problem haqqında təsəvvürləri, bu 

terminə yanaşma tərzləri və hətta maraqları da 

fərqlidir. Doğrudan da, “dayanıqlı inkişaf” 

termininin tərifi sadəcə olaraq sabit, daimi 

artım deməkdir. Eyni zamanda, avropa dillərin-

də terminin rərkib hissəsi olan sözlərin tər-

cüməsi belə verilir: ing.sustainable - davamlı, 

dəstəklənən, sabit, etibarlı, yaşam qabiliyyətli, 

ekoloji cəhətdən rasional; [29]gələcək ehtiyac-

ları təmin edən;[30] development –inkişaf, 

artım, böyümə, genişləndirilmə, işləmə, tə-

kamül, təkmilləşdirilmə, yaxşılaşdırma, yarat-

ma, şərh, açıqlama, nəticə, mənimsəmə, isteh-

sal,  tikinti, hadisə, vəziyyət, təzahür;[16]fr. De-

velopment - inkişaf;durable –davamlı, möhkəm, 

uzunmüddətli, uzunmüddətli isifadə, etibar-

lı;[35]alm.  nachhaltige - davamlı;entwicklung 

- inkişaf, təzahür, işləmə, yaratma, konstruk-

siya, genişləndirmə, layihə, layihələndirmə, 

modernləşdirilmə, dəyişiklik. [35] 

Belə kontekstdə, bu tərcümə dar mənada 

götürülməlidir. Bunu, bəşəriyyətin mövcudluğu 

və onun əvvəlki istiqamətdə inkişafına zidd 

olma-yan “davam edən”(“özünəyetərli”) inki-

şafı kimi ifadə etmək olar.  

Bəzən eyni müəllif ―dayanıqlı inkişaf” 

termininin bir-birinə əks şərhini verir: “keyfiy-

yətə transformasiya, təşkilin yeni səviyyəsi ilə 

xarakterizə olunan dönməz, səmtləndirilmiş, 

qanunauyğun dəyişiklik”;[14,s.24-32] “zamana 

görə keyfiyyətcə yeni, daha mükəmməl vəziy-

yətə keçidlə xarakterizə olunan, məqsədyönlü, 

fasiləsiz və dönməz istiqamətdə qanunauyğun 

dəyişmələr prosesi”.[25] 

Dayanıqlı inkişaf daxili və xarici təsirlərin 

nisbəti ilə xarakterizə olunur, onun təmin olun-

ması isə çoxşaxəli və kompleks amillərin məc-

musunu özündə əks etdirir. İqtisadiyyatın 

inkişafı o zaman dayanıqlı hesab edilir ki, xa-

rici və daxili təsirlərin tarazlığı təmin edilsin, 

amma mövcud vəziyyət əvvəlki vəziyyətdən az 

kənarlaşsın. Dayanıqlılıq, eyni zamanda zahiri 

forma olmaqla, iqtisadi sistemin formalaş-

masının daxili strukturunun təzahürünü özündə 

əks etdirir. [7,s.88] 

 ―Dayanıqlı inkişaf‖ termini bütövlükdə iqti-

sadiyyatın, onun ayrı-ayrı sahələrinin istehsal-

iqtisadi göstəricilərinin öz sərhədlərindən 

kənarlaşmadan, sabit və fasiləsiz artım meyil-

lərinin məcmusunu özündə əks etdirir. Daya-

nıqlı inkişaf əhalinin və bütünlükdə iqtisadiy-

yatın artmaqda olan ehtiyaclarının fasiləsiz şə-

kildə ödənilməsinə xidmət edir. Əslində daya-

nıqlılıq termini özündə ―davamlılığı‖ da bir 

prinsip kimi əks etdirir və özündə həmin mə-

nani da daşıyır. Lakin  ―davamlılıq‖ sözü za-

manca  fasiləsizliyi və  möhkəmliyi ifadə edir, 

onun dayanıqlılıq əlamətini isə ancaq ehtimal 

etmək olar. 

İqtisad elmində “iş qüvvəsi”[6.s. 139, 142, 

154, 155...] və “işçi qüvvəsi” [1,s.38-43; 
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3,s.333-335] kimi işlədilən terminlər də belə-

lərindəndir. İşçi qüvvəsi (ing. labor power, alm. 

 arbeitskraft)  - Marksist siyasi iqtisadında iş 

qüvvəsi – insanın əmək qabiliyyəti, insanın öz 

fəaliyyətində iistifadə etdiyi fiziki və əqli qabi-

liyyətinin məcmusu; [13] istehsal amillərindən 

biri, əmək bazarında öz fiziki və əqli qabiliy-

yətini satan insanlar qrupu; [18] iqtisadi sub-

yektlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün yeni məhsul 

və xidmətlərin yaradılması prosesində birbaşa 

iştirak edən xüsusi əmtəə, istehsal amili; publisi-

stik ədəbiyyat və jurnalistikada – işçi, fəhlə; 

Daha çox ən ixtisassız işləri yerinə yetirən, əl 

əməyi işçiləri.[36]Təriflərdən göründüyü kimi 

“iş qüvvəsi” bu terminin ancaq bir mənasını əks 

etdirir və mahiyyətcə abstrakt anlayışdır. Fikri-

mizcə, burada“işçi qüvvəsi” termini daha 

universaldır və digər mənaları da əks etdirir. 

İngilis dilinin özündə ən çox alınma termin-

lər latın və fransız dillərindəndir. Bu əslində, 

digər inkişaf etmiş digər dillərə də xasdır. Bu 

gün azərbaycan dilinə ingilis dili vasitəsilə ke-

çən bir sıra terminlər var ki, bəzi iqtisadçıların 

fikrincə, onu tərcümə ilə qəbul etmək də olar. 

Məsələn, “marketinq” -  market – bazar de-

məkdir və ing şəkilçisi əlavə olunub; “me-

necment” – lat. əl mənasını verən manus və  

ment şəkilçisindən ibarətdir. Həmin sözlərin tər-

cümə olunma və ya azərbaycan və ya digər dil-

lərdə yeni terminlə ifadə olunma imkanlarını iki 

ensiklopedik lüğətdə həmin sözlərin tərifini ver-

məklə əyani göstərmək istəyirik:  marketinq 

(inq. marketinq) - bazarın öyrənilməsi və isteh-

lak tələbinə aktiv təsir üzrə tədbirlər sistemi; 

[21] bazarın tələbindən çıxış edərək, yeni növ 

məhsulların işlənməsi, istehsalı və satışı və ya 

xidmətlərin göstərilməsi üzrə fəaliyyətin idarə 

edilməsi və təşkili; [22] menecment (inq. 

menagement) - istehsalın, həmçinin intellektual 

maliyyə və digər resursların idarə edilməsi prin-

sipləri, metodları, vasitələri və formaları; [21] 

istehsal və satışın onun səmərəliliyinin yük-

səldilməsinə və mənfəətin artırılmasına yönəl-

dilən idarəetmə praktikası və nəzəriyyəsi. [22] 

Türkcə bu terminlər “bazarlama” və “yö-

nətim”, rusca  marketinq eyni saxlansa da,  me-

necment termini ―idarəetmə” və ya “rəhbərlik” 

(управление, руководство) kimi tərcümə 

olunub və Rusiyada bəzi ali məktəblərdə bu 

adla da tədris olunur. Gətirdiyimiz bu nümunə 

ilə onu göstərmək istəyirik ki, bütün dünya 

ölkələri tərəfindən qəbul olunmuş terminlərin 

milli dillərdə uğurlu tərcüməsi olsa da,  artıq 

iqtisad elminin müstəqil istiqamətlərinə 

çevrilmiş bu terminləri yenidən yaratmağa ehti-

yac yoxdur. 

Avroamerikan mənşəli terminlərin əksəriyyəti 

azərbaycan dilinə rus dili  vasitəsilə daxil 

olmuşdur: aktiv, aksept, debet, devalvasiya, 

deponent, emitent, indeksasiya, bazis, ipoteka, 

lizinq, banknot, direkt-meyl, ofşor və s. məhz rus 

dilində tələffüz edilən kimi yazılır. Dempinq, 

demarketinq, injinirinq, konsaltinq, listinq, mar-

ketinq və s. müstəqillikdən sonra birbaşa ingilis 

dilindən alınmışdır. Bonus, denominasiya, 

kalkulyasiya –latın; monopoliya – yunan; allonj, 

afera, aval, avans, avuar, kadastr, konosament – 

fransız; avers, akkreditiv, aksiz –fransız-latın; 

bankrot – italyan; gildiya, fraxt, veksel, indossat, 

subvensiya, preferensiya – alman dilindən 

alınmadır.  

Məlum olduğu kimi bu gün dünya 

təcrübəsindəelmivə informasiyatərçüməsinə ki-

fayət qədər sərt və birmənalı tələb qoyulur: xü-

susimətnlərintərcüməsimaksimumorijinala yaxın 

olmalı, kənarlaşmaya ancaq dilin xüsusiyyətləri 

və üslubu ilə izah olunmalıdır. Məhz buna görə 

də termin həm də tərcümə vahidi kimi çıxış edir. 

[15, s.224] Terminin elmi mətndə verilməsi ona 

uyğun-ekvivalent  kontekstindən asılı olmayaraq, 

birmənalı istifadə edilməlidir. Burada, sözün ona 

yaxın hər hansı mənası ilə əvəz edilməsi 

yolverilməzdir. [9, s.253]  

Terminlərin tərcüməsi ilə bağlı bir məsələyə 

də toxunmamaq olmaz. Bu gün ingilis və rus 

dillərindən azərbaycan dilinə tərcümələrin ək-

səriyyətini daha çox dilçi-tərcüməçilər yerinə 

yetirirlər. Lakin dilçi-tərcüməçi nə qədər peşəkar 

olsa da, iqtisadi terminlərin əsil mahiyyətini başa 

düşmədiyindən, onun hansı mənada işlənməsini 

düz ifadə etməyə bilər. Mə-sələn, ingilis və rus 

dillərindən tərcümə olunan ―saving – сбереже-

ние” termini əmanət, qənaət və yığım kimi tər-

cümə oluna bilər. Yaxud ingiliscə business  ter-

mini bir qayda olaraq azərbaycan dilinə biznes 

kimi tərcümə edilir, halbuki, bu terminin 

ingiliscə - sahibkarlıq, kommersiya fəaliyyəti, iç-

güzar fəallıq və s. mənaları da var. Belə hallara 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_power
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitskraft
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kütləvi informasiya vasitələrində,dissertasiya, 

monoqrafiya və məqalələrdə, hətta ensiklopedi-

yalarda da rast gəlinir.  

Ölkədə mövcud olan terminologiya işinin 

qaydaya salınması, təkcə mütərəqqi terminolo-

giya və anlayışlar sisteminin təşəkkül tapma-

sına deyil, həm də ayrı-ayrı elmlərin inkişafına 

da təkan verir.[19;20] İqtisadi terminologiya sa-

həsində ixtisaslaşan  mütəxəssislərlə həmin elm 

sahəsi ilə məşğul olan alimlərdən bir fərqi də 

odur ki, onun peşə hazırlığı daha dərin və əha-

təli, dilçilik qanunlarını və imkanlarını yaxşı 

bilən, həmçinin ən aparıcı xarici dillər sahəsin-

də müəyyən səriştəyə və biliyə malik olmağı 

tələb edir.  

 

NӘTİCӘ 

Terminlər – öz vacib təyinatına uyğun olaraq 

məhdudlaşdırılmış xüsusi sözlərdir;anlayışların 

və şeylərin adlarının birmənalı, daha dəqiqifa-

dəsinə cəhd edən sözlərdir. Terminlərin əsas key-

fiyyəti onun dəqiq və birmənalı olmasındadır. 

İqtisadi terminlər -  iqtisadçıların peşəkar fəaliy-

yətində qəbul etdikləri və xüsusi şərtlərlə istifadə 

etdikləri xüsusi söz və ya söz birləşməsidir.   

Terminlərin yaranması üçün İntibah dövrün-

dən başlayaraq heç kəsin mirası sayılmayan qə-

dim yunan və latın dillərinin sözyaratma mo-

dellərindən istifadə edilməkdədir. Qədim yunan 

və latın dillərinin lüğət zənginliyi istisnasız 

olaraq bütün elmlər üçün minlərlə yeni termin 

yaradılmasında əsas konstruktiv material ol-

muşdur. Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələri 

və dilləri termin yaratmanın bu cığırından kə-

nara çıxa bilməmişlər. Məhz belə beynəlmiləl-

liyin ən böyük təsiri müqayisə olunmaz dərə-

cədə iqtisadiyyat elmlərində hiss olunmaqdadır.   

Müasiriqtisad elmiyeniterminologiyanı ən 

çoxdünyanın ənnüfuzlu iqtisadçılarının elmi 

əsərlərindən götürür. Belə iqtisadçı alimlər ilk 

növbədə, Nobelmükafatı laureatlarıarasındadır 

və onların adı ilə xeyli yeni kateqoriyalar, anla-

yışlar və terminlər bağlıdır. İqtisad elminin bu 

korifeylərininelmiəsərlərinin öyrənilməsi təkcə 

iqtisadi terminologiyanı deyil, həm də iqtisad-

çıların professional dünya görüşünün sərhədlə-

rini də genişləndirir. 

Termin həm də tərcümə vahidi kimi çıxış 

edir. Terminin elmi mətndə verilməsi ona uy-

ğun-ekvivalent  kontekstindən asılı olmayaraq, 

birmənalı istifadə edilməlidir. Burada, sözün 

ona yaxın hər hansı mənası ilə əvəz edilməsi 

yolverilməzdir.  
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Паша Т.A. 

О главных проблемах в азербайджанской экономической терминологии 

 

Резюме 

В статье изучается ряд важных теоретических и практических проблем современной 

терминологии, излагается наиболее актуальные и необходимые задачи по переработке и упо-

рядочениитерминологической системы на азербайджанском языке, интерпретируется основ-

ные признаки и отличительные черты понятий и термин, перечисляется принципы и необхо-

димые условия современного терминотворчества, показывается преимущества и недос-

таткивыбора свое и -чужеязычия при создании терминов.Обосновывается причины се-

мантических унификаций или однозначного соответствия ипридании преимущества интер-

национализма при созданиисовременных терминов в пределах одной и той же науке. Здесь 

указывается недопустимость воссоздании или перевод терминов уже созданных визвестных 

трудах американских и британских экономистов, которые общеприняты несомненными ав-

торитетами мировыми научными школами.  

Ключевые слова:слово, понятия, термины, экономическаятерминология, терминологи-

чесая комиссия, калька, семантическая унификация,термины заимствованные, принцип ин-

тернационализация, нетермины, переводческая единица. 
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Abstract 

This article examines some  different important theoretical and practical problems of modern 

terminology, outlines the most urgent and necessary tasks of processing and streamlining terminol-

ogy system in the Azerbaijani language, interpreted the main features and distinctive features of 

conception and terms, lists the principles and prerequisites of modern terminmarking, showing the 

advantages and disadvantages select of national and foreign languages for creating terms. Substan-

tiated reasons semantic unification and giving the benefits of internationalism in creating modern 

terms within the same science. İt is showed that  recreation or translate of terms into national lan-

guages are unreseonable if these terms are already established in the famous works of American and 

British economists and  undoubtedly  accepted by  world scientific schools.  

Keywords: word, consepsion, term, terminology, economic terms, terminological commission, 

calque, semantic unification, borrowed, terms, the principle of internationalization, unterms, trans-

lation unity. 
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