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Akademik Yazı və digər yazı növ əri arasındakı bəzi önəmli
fərqlər1
Yazı həyatınız boyu müxtəlif situasiyalarda sizdən tələb olunan bacarıqdır.
Şəxsi məzmunlu yazışmada – dost-tanışlara ünvanlanan yazının bir xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, bu cür yazı, adətən, qeyri-formal olur. Bu isə o deməkdir ki,
burada orfoqrafiya qaydalarını, punktuasiyanı (durğu işarələrinin yerli-yerində
işlənməsi) və yaxud qrammatik qaydaları gözləməyə o qədər də ehtiyac yoxdur
(hərçənd bunlara əməl etsəniz, oxucunuz sizə minnətdar ola bilər).
 Qeyri-formal yazı üslubu şəxsi tanışlıqlar üzərində qurulan münasibətlər
fonunda
olduğundan və siz də yazınızı ünvanladığınız şəxsi
tanıdığınızdan, sözləri qısa yaza, hətta dialekt sözlərdən belə istifadə edə
bilərsiniz.
Şəxsi məzmunlu yazı madan fərq i o araq, akademik yazıda proses xey i
fərqli olur. Birincisi, burada konkret yazı strukturu tələb olunur. Məsələn, giriş,
əsas hissə və nəticə. Bu sadə strukturu bütün akademik yazı formatlarında
görmək olar.
 Akademik yazıda giriş paraqrafı oxucunu mövzunun ümumi xarakteri ilə
tanış edir, daha sonra isə müzakirə edilən mövzu yazının əsas hissəsində
müzakirə edilir və qiymətləndirilir. Girişdə siz çox qısa və aydın şəkildə,
mövzu ilə bağlı mövqeyinizi, məsələyə münasibətinizi bir - iki cümlədə
bildirir, daha sonra tutduğunuz mövqeyi yazınızın əsas hissəsində bir neçə
paraqrafda işıqlandırır və ya ətraflı şəkildə izah edirsiniz. Nəhayət, son
paraqrafda - nəticədə siz qeyd etdiyiniz əsas məqamları, fikirləri
yekunlaşdırmalısınız. Əlbəttə ki, bütün məqamları əhatə etməyə də
bilərsiniz. Nəticə ilə əlaqəli tövsiyyə xarakterli paraqraf isə yazınızı
müraciət edilən mövzu ilə bağlı gələcək fikirlərə yönəltmək, akademik yazı
işinizin gələcəkdə daha fərqli aspektlərdə işlənməsi üçün önəmli rol
oynayır.
Ümumiyyətlə, bir qayda olaraq, ali təhsil müəssisələrində yazılan akademik
işlərdəki formatlara qısaca nəzər salsaq, aydın olur ki, onlar formal struktura
riayət edirlər.
Akademik yazı ilə digər yazı janr arı arasında ikinci fərq isə nə r edi mi
yazı ardan gətirilən sitat ar a bağ ıdır.


1Bu

Əgər siz akademik yazıda hər hansı bir arqument irəli sürürsünüzsə,
fikrinizi mövzu üzrə yazı nəşr etdirmiş bir və ya bir neçə müəllifin mövqeyi
ilə əlaqələndirərək əsaslandırmanız gözlənilir.

bölmə Bowker, N. (2007).Academic Writing: A Guide to Tertiary Level Writing-dən
götürülmüşdür.
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Əslində, digər müəlliflərin işlərindən sitat gətirmək akademik yazının əsas
şərtlərindən biridir, çünki bu, sizin mövzu ilə əlaqədar ədəbiyyatı
oxuduğunuzu, ideyaları anladığınızı, bu ideyalar və digər müxtəlif
perspektivlərdən öz yazı işinizdə istifadə etdiyinizi göstərir.

Üçüncüsü, akdemik yazıda siz hər zaman orfoqrafiya qayda arına,
punktuasiyaya və qrammatik standartlara əməl etməlisiniz. Çünki
dostunuzdan fərqli olaraq, oxucunuz böyük ehtimal ki, sizdən fərqli bir
əxsdir və sizin nəyə i arə etdiyinizi heç də hər zaman bilməyə bilər. Bu
səbəbdən də, fikirlərinizi yazıda aydın ifadə etməniz çox önəmlidir. Düşüncənin
ifadə olunmasında fikir aydınlığını qoruyub saxlamaq və ikimənalılıqdan uzaq
olmaq üçün punktuasiya, eyni zamanda qrammatik qaydalar akademik yazıda
böyük önəm daşıyır.
Ənənəvi olaraq, akademik mövzular konkret və fiziki forması o mayan ideya
və an ayı ar kimi mücərrəd məfhumlara əsas anmı dır.
Bir sıra akademik mövzuların mücərrəd strukturuna baxmayaraq, siz yenə də
konkret sözlərdən istifadə etməklə, mücərrəd ideyaları və onlar arasındakı
münasibətləri izah edə bilərsiniz. Adətən, akademik yazı sizdən mücərrəd
ifadələri və onların komponentlərini, onların digər mücərrəd ifadələrlə əlaqəsini
aydın təsvir etməyi tələb edir. Hətta iqtisadiyyat, kompüter elmləri kimi praktik
yönümlü fənlər belə, akademik öyrənmə və praktikada sizdən proses və
hadisələrin təməlində duran müxtəlif nəzəriyyələrə, anlayışlara və digər mücərrəd
ideyalara baş vurmağınızı tələb edəcək. Buna görə də, akademik yazının
mahiyyəti də bir çox praktik və sosial yönümlü yazı işlərindən fərqlənir. Bu, ona
görədir ki, akademik yazı tapşırıqları sizdən onların mahiyyətində duran,
hadisələrin təməlində yatan prinsip, nəzəriyyə və anlayışlara baxmağı tələb edir.
Bəhs etdiyimiz bu giri bö məsini yekun a dıraraq qeyd edirik ki, akademik
yazı öz qayda və təcrübələrini diqtə edən xüsusi bir yazı janrıdır.
1. Bu qayda və təcrübələr istifadə edilən ədəbiyyatlardan gətirilmiş sitatlarla
dəstəklənən ideyaların təqdimatında müəyyən bir formal ardıcıllıq və ya
struktura əsaslanmağa kömək edə bilər.
2. Akademik yazıda punktuasiya, qrammatika və orfoqrafiyanın ənənəvi
qaydalarına əməl edilir.
3. Nəhayət, akademik yazı bir sıra digər şəxsi yazı formalarından fərqlidir,
çünki o, təməl nəzəriyyələrlə bağlıdır, gündəlik həyatda idarəedici
proseslərə və təcrübələrə səbəb olur.
Yadda sax ayın...
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Yazı işləri sizin mövzu üzrə daha dərin anlayışa sahib olmağınıza
yardımçı olur.
Bu işlər sizə hər hansı bir mövzunu daha dərindən və analitik şəkildə
araşdırmaq imkanı yaradır.




Yazı işləri sizi daha fəal öyrənməyə təşviq edir.
Onlar sizin bilik və anlayışınızı, o cümlədən mühakimə etmək və akademik
şəkildə yazmaq bacarığınızı oxucunuza nümayiş etdirmək üçün bir
vasitədir.

Lakin ...


Akademik yazı işləri son dəqiqədə icra edilməli tapşırıqlar deyil.



Onlar düşünmə və planlaşdırma tələb edir.



Onlar sizə əsasən, ədəbiyyata əsaslanaraq və ondan istiqamət götürərək,
öz rəylərinizi formalaşdırmağa imkan verir.



Onlar həmçinin, sizdən öz fikirlərinizi aydın şəkildə təqdim edə biləcəyiniz
arqumentlərə çevirməyi tələb edir.



Eyni zamanda, onlar sizdən cümlələrinizin mümkün qədər aydın
yazıldığına əmin olmağınızı tələb edir, çünki yazı dili asanlıqla yanlış
anlaşılmaya səbəb ola bilir.

Nəhayət, yazı işləri sizə düşünmə, yazma və qiymətləndirmə bacarıqlarınızı
gücləndirmək imkanı yaradır.

1. Akademik Yazı Növ ərinin Quru u u:
Ön hissə
 Titul vərəqi
 Mündəricat
- yazının strukturunu əks etdirir
- məntiqi ardıcıllığı və problemin təhlilindəki bölgüləri göstərir
- yazıdakı fəsilləri və onlara aid hissələri əks etdirir
 Minnətdarlıq yazısı (akademik işin yazılmasında köməklik göstərən
şəxslərə minnətdarlıq)
 Abstrakt
 Xülasə
a) elmi yazı işinizdəki əsas fikir və tapıntıları çatdırır;
b) onları qısa və yığcam şəkildə ifadə edir:
- tədqiqatın məqsədi və vəzifələri
- problemi
- tədqiqat metodu
- tapıntılar
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Yazının əsas hissəsi
 Giriş
- Tədqiqatın məqsədi və obyekti haqqında ətraflı məlumat
verir;
- Problemi və ya vəziyyəti təhlil edir;
- Mövcud tədqiqatları təhlil edir. Boşluqlar qeyd olunur;
- Tədqiqat sualı qeyd olunur;
- Tədqiqat metodu göstərilir;
- Tədqiqatın çətinliklərini və imkanlarını ifadə edir;
- Lazım gəldikdə, mövzuya dair tarixi məlumat verilir.


Fəsillər – arqumentlər və əsaslandırmalar:
- Mövzu fəsillərə və yarım-fəsillərə bölünməlidir.
- Arqumentlərinizin məntiqi ardıcıllığı gözlənilməlidir.
- Əsaslandırma olaraq cədvəl və diaqramlar qoyulmalı və izah
edilməlidir.
- Hər bir cədvəl və ya diaqram nömrələnməlidir. Məsələn: Cədvəl
1 və s.
- Bir hissədən digərinə keçid olmalıdır.
- Hər bir hissənin sonunda əhatə olunan mövzuya dair 1-2 cümlə
ilə nəticə göstərilməlidir.

Yekun Hissə


Nəticə və tövsiyyələr
- Əsas hissədə təhlil olunan fikirlər ümumiləşdirilir.
- Arqumentlərə əsasən hansı addımıların atılmasının zəruri
olması haqqında tövsiyyələr edilir.

Akademik Yazıya əlavələr
 Mənbələr - istifadə olunan resurslar, kitablar, məqalələr və s.
 Qoşmalar - əlavə statistik məlumat, qrafiklər, diaqramlar, xəritələr
və s.

Akademik Yazının Quru u u və P an a dırı ması
Akademik yazının quruluşu dedikdə onun ilk səhifəsindən son səhifəsinədək
tədqiqatın əsas hissələrinin, bölmələrinin, fəsillərinin, yarım fəsillərinin,
bəndlərinin ardıcıllığı, sistemliliyi başa düşülür.
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Bu quruluşa habelə tədqiqatın nəticələri, istifadə olunmuş ədəbiyyat, əlavələr
daxil olur.
Titul Vərəqi
• Titul vərəqi – qısa olmalıdır; ikinci dərəcəli deyil, əsas sözlər böyük hərflərlə
yazılmalıdır.
• Qısa başlıq –yazıda səhifənin yuxarısında yazılan qısaldılmış başlıqdır və 50
hərfi (interval və punktuasiya da daxil olmaqla) keçməməlidir.
• Yazı müəllifinin adı - ad (adınız, soyadınız, atanızın adı); əgər yazı digər
şəxslərlə birgə yazılırsa, onların da adları daxil edilməlidir.
• İnstitusional bağlılıq - Azərbaycan Dillər Universiteti
Mündəricat – Titul vərəqindən sonra ikinci səhifənin ortasında (vərəqin yuxarı
sağ küncündə 2 rəqəmi yazılır və səhifələr ardıcıl nömrələnir) MÜNDƏRİCAT
yazılır. Mündəricat titul vərəqindən sonra gəlir və səhifələri göstərməklə
dissertasiyanın əsas başlıqlarını əhatə edir - giriş, I fəsil, II fəsil, III fəsil və onların
paraqrafları, nəticə və təkliflər, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı və əlavələr.
Burada dissertasiyanızın bütün bölmələri ardıcıl yazılmaqla bərabər, hər
bölmənin başlanğıc səhifəsi də göstərilir. Bölmələrin, başlıqların adları
dissertasiyanızın mətnində olduğu kimi - qısaldılmadan, dəyişdirilmədən
yazılmalıdır.
Mündəricatı yazmaqda məqsəd sadədir. Əgər oxucu dissertasiyanızın onun
diqqətini çəkən bir hissəsinə nəzər salmaq istəyirsə, o, bilməlidir ki, axtardığını
neçənci səhifədə tapa bilər. Belə çıxır ki, mündəricat dissertasiyanın başlıqlarını,
yarımbaşlıqlarını və onların səhifələrini verməklə oxucunun işini asanlaşdırır.
Minnətdar ıq2
Elmi işinizi nəşr etdirərkən, minnətdarlıq yazmaqla akademik işinizin yerinə
yetirilməsində sizə kömək edən şəxslərə təşəkkür etmək imkanı qazanırsınız.
Bunun üçün bir neçə detala diqqət yetirmək lazımdır:
 Siz təşəkkürünüzü adlar siyahısı formasında edə bilərsiz. Məs., mən
Professor Qurbanlıya və Dr. Nağızadəyə təşəkkür etmək istərdim.
Hər kəsə fərdi olaraq, şəxsi təşəkkür ünvanlamaq daha gözəl səslənə bilər.
Məs., mən Professor Qurbanlıya ekspert məsləhətinə görə, Dr. Nağızadəyə

2Minnətdarlıq

bölməsi bu mənbəyə əsasən uyğunlaşdırılmışdır: Carolyn Barrat and et als. (2014).
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təcrübi baxımından yardımına və bütün iş prosesində mənə mənəvi dayaq
olduğuna görə təşəkkür edirəm.
Bəzən isə, bir qisim insanların adlarını digərlərindən daha çox vurğulamamaq
üçün sizə kömək etmiş şəxslərin adlarını minnətdarlıqda əlifba sırası ilə çəkə
bilərsiniz.
 Adətən, minnətdarlıqda təşəkkür edəcəyiniz əsas şəxs sizə elmi işinizdə
yardım etmiş elmi rəhbərinizdir. Daha sonra isə, akademik işinizin başa
çatdırılmasında əməyi keçmiş digər şəxsləri də sadalamağı unutmayın.
 Əgər hər hansı bir fonddan və ya elmi tədqiqat qrupundan təqaüd və ya
qrant əldə etmisinizsə, həmin təşkilat və ya fondun adını çəkərək, ordan
tanıdığınız şəxslərə müraciət edərək təşəkkürünüzü bildirməyiniz münasib
olar.


Adlarını çəkdiyiniz insanların adlarının düzgün yazıldığına əmin olun və
burada orfoqrafiya qaydalarına dəqiq əməl edin. Sizin uğurunuza töhfə
vermiş bir şəxsin və ya sizə maliyyə yardımı etmiş bir fondun adını səhv
yazmaq yaxşı çıxmaz. Bu səbəbdən də, yazdıqlarınıza nəzər salmaq və
onları redaktə etmək lazımdır.

Ümumiyyətlə, minnətdarlıq yazarkən təşəkkürünüzü qısa sözlərlə ifadə etməniz
və güclü emosiyalardan uzaq olmağınız məsləhətlidir. Qeyd edək ki, elmi yazı
işinizin minnətdarlıq hissəsində “mən, mənim, mənə ...” kimi sözlər, demək olar
ki, həmişə işləndiyi halda, akademik yazının qalan hissəsində bu kimi şəxs
əvəzliklərindən istifadədən bir qayda olaraq, imtina edilir.

Abstrakt
Abstrakt bütün tezisinizin yekunu olub, akademik işinizin bütün əsas məqamlarını
qısa şəkildə göstərir. Elmi işinizin əvvəlində yerləşdirilən abstrakt tədqiqat
məqaləsi, tezis və ya hər hansısa bir sahənin dərin təhlilinin qısa xülasəsidir və
oxucuya elmi yazının məqsədini ən qısa vaxtda çatdırmaq üçün yazılır. Yadda
saxlamaq lazımdır ki, onu yazınızın potensial oxucusu üçün yazırsınız və əksər
oxucular bütün yazınızı oxumazdan öncə, abstraktı oxuyurlar. Abstrakt yazınızın
nə barədə olacağını deməlidir və kənardan qiymətləndirən bir şəxsin yazınızda
oxuya biləcəyi ilk mühüm hissədir. O səbəbdən də, siz abstrakta elmi işinizə
diqqət və maraq oyadacaq imkan kimi baxmalısınız.
Abstrakt yalnız oxucunu tezisə hazırlayan giriş deyil, o həm də zaman və məkan
darlığı içərisində bütün elmi işi əvəz edə biləcək gücdə olmalıdır. Onu yazmaq
böyük bir mətni əsas hissələrədək kiçiltməyə - görülən elmi işi yekunlaşdırmağa
xidmət edir. Abstraktı yazarkən elmi yazı işinizin metodologiya, başlıca tapıntılar
və s. daxil olmaqla, əsas məqamlarını açmalısınız.
Abstraktınızın əsas funksiyası oxucularınıza nə etdiyinizi deyil, nəyi kəşf etdiyinizi
göstərməkdir. Digər məlumatlar - tədqiqat metodlarınız sizə gəldiyiniz nəticələr
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barədə iddialarınızı dəstəkləmək üçün lazımdır.
Abstrakt daha böyük bir işin mühüm keyfiyyətlərini qısaldılmış formada özündə
ehtiva edir. O, önəmli detal və məqamların dəqiq xülasəsidir. Abstraktın həcmi
mövzu və nəşriyyat tələblərindən asılı olaraq, dəyişə bilər. Bir qayda olaraq,
abstrakt 1-2 paraqrafdan və 100-500 sözdən ibarət olur, amma çox nadir hallarda
bir səhifədən artıq olur.
Bundan başqa, elmi konfranslar və seminarlarda çıxış etmək istədikdə, abstraktı
xeyli əvvəldən göndərmək tələb olunur.
Abstraktdakı bütün məlumatlar elmi yazının əsas hissəsində də əks olunmalıdır,
yazıda olmayacaq heç bir məlumat abstrakta daxil edilməməlidir. Abstraktı
yazarkən burada cədvəl, sxem və qrafiklər göstərməyin.
Əgər düşünürsünüzsə ki, tədqiqat işiniz müəyyən suallara cavab verir, o zaman
niyə bu sualları abstraktda yerləşdirməyəsiniz?! Bu, oxucuları düşündürər və
mövzuya onların marağını cəlb edər.
Abstraktınızı bu şəkildə qura bilərsiniz:
1. Problemi bildirin.
2. Problemin və onu həll etməyin əhəmiyyətini söyləyin.
3. Tapdığınız həll yolu ilə nəyə nail olmağın mümkünlüyünü deyin.
4. Tapıntınızdan sonra onunla nəyin əldə edilə biləcəyini söyləyin.
Oxucunun abstraktı oxumaqda məqsədi tədqiqat işinin mövzusu və elmi yazıda
tədqiqatın necə əks etdirilməsi barədə təsəvvür əldə etməkdir.
Xülasə
Xülasə tezis və ya dissertasiyanın sonuncu hissələrindəndir, ordakı əsas fikir və
tapıntıları çatdırır. Burada tapıntılar və ya tədqiqatın nəticələri qeyd olunur.
Xülasənin aşağıdakı xüsusiyyətləri var: 1) Xülasə tədqiqatın əsas məqsədi və
vəzifələri, tədqiqat müddəti, tədqiqat metodu, tədqiqat vasitəsi və seçmə
dizaynından bəhs edən qısa cümlələrdən ibarət olmalıdır. 2)Tapıntılarınız
ümumiləşdirilmiş şəkildə yazılmalıdır, mətn və rəqəmlərdən ibarət vacib
məlumatların xülasəsindən ibarət olmalıdır. 3) Xülasəyə vacib tapıntılar daxil
edilməlidir. 4) Xülasəyə heç bir yeni məlumat və statistik göstəricilər daxil
edilməməlidir. 5) Tapıntılar qısa şəkildə verilməlidir. Tapıntılar xülasədə izah
edilməməli və ya onlar barədə ətraflı məlumat verilməməlidir.
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Akademik Yazının Əsas hissələri
Bildiyiniz kimi, paraqraf bir mövzu barədə bir neçə cümlədən ibarət olur və üç
əsas hissəyə malik olur: giriş cümlə, əsas hissə (fikri dəstəkləyən cümlələr) və
yekun cümlə. Eynilə, bizim yazdığımız tədqiqat işləri də bir mövzü və üç əsas
hissədən ibarət olan paraqraflar qrupudur, giriş, əsas hissə və nəticə. İndi isə
gəlin akademik yazı işinizin hər bir hissəsinə ayrı-ayrılıqda baxaq.

Giri paraqrafı3
Giriş akademik yazı işinizin ilk paraqrafıdır. O, mövzunu təqdim edir və oxucuda
maraq oyadır. Giriş paraqrafı yazmağın bir neçə yolu var. Fikrimizin aydın ifadəsi
üçün hər hansı bir mayeni ağzı geniş olan bir qabdan ağzı dar olan başqa qaba
tökmək üçün istifadə etdiyimiz əşyanı – qıfı təsəvvürümüzə gətirək. Mayenin
dağılmaması üçün ağzı geniş olan və sonuna doğru getdikcə daralan qaba qıf
deyirik. Yazını həmin əşyaya bənzətsək, girişi qıfın ağzı hesab edə bilərik. Qıfın
ağzı, yəni yazının girişi 2 hissədən - bir neçə ümumi cümlədən və bir tezis
cümləsindən ibarət olur. Ümumi cümlələr akademik yazı işinizin mövzusu
haqqında oxucuya ümumi məlumat verir. Onlar oxucunu mövzunuzun çox ümumi
ideyasından çox spesifik ideyasına doğru yavaş-yavaş aparır. Qıfın ağzı –yazının
girişindəki ilk ümumi cümlə sadəcə mövzunu təqdim edir. Şəkli çəkərkən kamera
linzası konkret bir şəkil üzərində fokuslandığı kimi, hər bir növbəti cümlə də
getdikcə spesifik mövzu üzərinə daha çox fokuslanmış olur. Tələb olunan ümumi
cümlələrin sayı üzrə dəqiq bir qayda yoxdur. Bununla belə, sizin 3-4 cümlə
yazmanız gərəkdir və bu cümlələr oxucunun diqqətini saxlamaq üçün kifayət
qədər maraqlı olmalıdır. Oxucunun diqqətini cəlb etmək üçün ümumi cümlələr
içərisinə bir neçə maraqlı detallar salmaq olar. Buna baxmayaraq, elmi yazı
işinizin əsas hissəsinə aid olan heç bir detalı burada verməməlisiniz.
Tezis cümləsi elmi yazı işinizin əsas ideyasını təqdim edir.





O, yazınızın konkret mövzusunu göstərir.
O, əsas mövzunun yarım mövzularını sadalaya bilər.
O, eyni zamanda struktur metodu barədə məlumat verir.
O, girişin sonuncu cümləsi olmalıdır.

Tezis cümləsi elmi yazı işinizin sualına cavab verdiyinə görə, başlanğıc üçün ən
uyğun məqamdır. Buradan yazınızın yarım mövzularının nə olacağı və onlarda
nələrdən söhbət açacağınız barədə qərar verə bilərsiniz. Nədən söhbət
açacağınız barədə ilkin fikriniz olduqdan sonra yazınızı yazmağa başlaya
bilərsiniz.
3

Giriş paraqrafı bölməsi Oshima, A., & Hogue, A. (2006).Introduction to Academic Writing,
rd
(3 ed.). Pearson Longman-dan götürülmüşdür.
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Bununla belə, elmi yazı işi yazarkən mövcud ədəbiyyatın əksəriyyətini
araşdırmadan müəyyən yanaşma ilə çıxış etmək çətin ola bilər.Ona görə də,
tezis cümləsini formalaşdırmazdan əvvəl siz mövzu üzrə bir qədər oxumalı və
sizə lazım ola biləcək müxtəlif fikirləri dəstəkləyən konsepsiyalar, nəzəriyyələr və
araşdırmalar barədə qeydlər götürməlisiniz. Bu qeydləri götürəndən və bunların
qısa xülasəsini qurandan sonra mövzunu yekunlaşdıran və mövcud
ədəbiyyatdan fikir, faktlar üzrə ziddiyyət və fərqli yanaşmaları nəzərə alan tezis
yazmağa daha yaxın ola bilərsiniz.
Sizin yazdığınız qeydlər boşuna olmayacaq, çünki onlar sizin tezis cümlənizi
dəstəkləyən paraqraflarınız üçün əsas parçalar olacaq. Əslində, əgər siz artıq
yaxşı qeydlər etmisinizsə, tezis cümlənizi dəstəkləyəcək arqumentinizlə
əlaqələndirmək üçün sizə yalnız paraqraflar arasına bağlayıcı cümlə lazım ola
bilər. İstifadə etdiyiniz yanaşmadan asılı olmayaraq, yazınızın yaxşı struktura
malik olması önəm daşıyır.Bu isə, giriş paraqrafı ilə başlayır.
Giri və tezis cümlələri


Giriş -yazınızın məzmununu quran geniş açılış cümləsi ilə başlamalıdır.



Bitkin bir giriş üçün, siz özünüzə “Kim, Nə, Nə zaman, Harada, Necə
və/yaxud Nə üçün?” kimi suallar verə bilərsiniz.



Mövzu üzrə mövcud ədəbiyyat barədə düşünmək və sizin yazı töhfənizin
başqalarının yazıları ilə nə şəkildə əlaqəli olmasını qeyd etmək hər zaman
önəmlidir. Mövzunun əhəmiyyətini də bura daxil edə bilərsiniz.



Girişdə oxucunuza yazınızda gedəcəyiniz yolu deməyiniz önəmlidir, bu
səbəbdən də yazınızda nədən danışacağnız barədə qısa xatırlatma edin.



Girişin sonuna yaxın fokus tezis cümləsinə doğru daralır. (Qeyd etmək
lazımdır ki, bəzən siz girişinizi tezis cümləsi ilə başlaya, ya da onun
əvəzinə ritorik sual işlədə bilərsiniz).

Tezis cümləsi yazmağın əsas yo arı
Tezis cümləsi yazarkən “bu yazı işi…-dən bəhs edəcək”, “bu yazı işi…-dən söz
açmağa hazırlaşırıq” tipli fikirlərdən uzaq olun. Araşdırmaq niyyətinizi bəyan
etməkdənsə, çalışın apardığınız təhlilin nəticəsini qeyd edəsiniz.
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Cümlələrinizin konket olduğuna əmin olun.



Fikirlərinizin dəqiq və aydın olduğuna əmin olun.



Tezis cümləsi qısa, yalnız 1-2 cümlədən ibarət olur.



Elmi yazi işinizdəki iddianızın reallığa əsaslandığına əmin olun, əks halda
o, gülməli və uydurma səslənə bilər.



Tezis cümlənizin əhəmiyyətinə, mövzu üzrə verə biləcəyi töhfəyə əmin
olun.



Tezis cümləsi, adətən, iki məsələyə xidmət edir: o, dissertasiyanın sualına
cavab verir və seçilmiş cavab üçün ortaya izahat və məntiqli səbəb qoyur.

Nümunə
Yazı mövzusu: Sürət artıran sürücüləri hədəf seçən reklamlar işləkdirmi?
Tesiz: Baxmayaraq ki, sürət artıran sürücülərin sayı heç zaman sıfıra düşmür,
onları hədəf seçən reklamların müsbət təsiri olur, çünki insanlar sürət həddini
aşmanın nəticəsində yaranan dəhşətli ağır nəticələrə fikir verirlər.
Giri nümunəsi
Hər bir yeniyetmə sürücü sükan arxasında oturmaq fikrindən xoş həyəcan keçirir.
Lakin müəyyən məqamda bu xoş həyəcan ifrata vara bilər və adətən beləcə, pis
vərdişlər yaranır. Bu pis vərdişlərin əksəriyyətinin təhlükəsizlik üzərində təsiri
azdır. Bir neçəsi, məsələn, maşını sərxoş idarə etmə və sürət artırmaq
təhlükəlidir. İnsanları bunlardan uzaqlaşdırmaq üçün çox vaxt və əmək sərf
olunur. Lakin bir çox kampaniyalar uğurlu olmur, çünki onlara əhəmiyyət verilmir.
Bununla belə, sürət artıran sürücülərlə bağlı keçirilən kampaniyada belə olmayib.
Baxmayaraq ki, sürət artıran sürücülərin sayı heç zaman sıfıra düşmür,
onları hədəf seçən reklamların müsbət təsiri olur, çünki insanlar sürət
həddini aşmanın nəticəsində yaranan dəhşətli ağır nəticələrə fikir verirlər.
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Giri i necə yazma ı: Qıf
Giriş yazarkən, yuxarıda təsvir etdiyimiz qıfı təsəvvürünüzə gətirin.Əvvəlcə,
geniş, ümumi fikirlərdən başlayın və getdikcə, hər növbəti cümlə ilə fikirlərinizi
daha da konkretləşdirin.Girişdəki son cümlə sizin tezis cümləniz olacaq.Tezis
cümləniz girişinizin ən konkret və fokuslanmış cümləsi olacaq.
Fiqur. Bordeleau, M. (2005). Qıf.

Yaponiyanın 1941-ci il dekabrın 7-də Pörl Harberə
hücumundan sonra ABŞ ikinci dünya müharibəsinə
qoşuldu.
Qeyd.Zaman müddətini müəyyənləşdirmək və
oxucularınıza elmi yazı işiniz üzrə məlumat vermək
üçün həmin zaman müddəti barədə bir neçə
kiçik faktlar verməyə başlayın.

Bu müharibə müddətində ABŞ iqtisadiyyatı ölkənin aviasiya,
hərbi ehtiyatlar və digər müharibə sursatlarına olan
ehtiyaclarını istehsal etməklə Böyük Depressiyadan qurtula
bildi.
Əmək qabiliyyətli kişilər müharibəyə getməyə məcbur
olduqlarından, işçi qüvvəsinin əsas hissəsini qadınlar
təşkil edirdi. Müharibə bitdikdə və kişilər evə qayıtdıqdan
sonra qadınların sevinərək əvvəlki ev - məişət həyatlarına
qayıdacaqları gözlənilirdi. 10 ildən çox evdar qadın rolunu
oynamayan əksər qadınlar artıq özlərini bədbəxt hiss
etməyə və narahat olmağa başladılar.
Qeyd. Fokusunuzu daraltmaq üçün 2-4 cümlə verin.

Tezis: 1960-cı illərdə başlayan qadınlar
hərəkatı II Dünya Müharibəsi sonrası
dönəminin ağ dərili, orta təbəqədən
olan evdar qadınların hiss etdikləri
narazılıq və xəyal qırıqlığının birbaşa
nəticəsi idi.
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Arqumentlər4
Arqument nədir və yazıda necə qoyu ma ıdır?
Bir çox akademik yazılarda düzgün əsaslandırılmış arqumentin (ana fikir, mövqe
və ya tezis) olması əsas şərtdir. Arqument onu yazanın mövzuya dair fikri və ya
mülahizəsidir. Oxucunu həmin mövqeyə və ya fikrə inandırmaq üçün arqument
məntiqi, yaxşı qurulmuş və inandırıcı olmalıdır.

Qayda









Yazdığınız mövzunun fokusunu dəqiqləşdirin.
Mövzu əsasında sualınızı formalaşdırın.
Düzgün qoyulmuş sual və ona cavab bilavasitə olaraq, arqumentinizin
əsasını təşkil etməlidir.
Arqumentinizi formalaşdırmazdan əvvəl mövcud ədəbiyyatları nəzərdən
keçirin. Mövzu ilə yaxından tanış olun və tədqiqat aparın.
Öz mövqeyinizlə yanaşı digər insanların bu mövzuda mövqelərini də təhlil
edin. Sizin mövqeyinizlə digərlərininki arasında uyğunsuzluq, ziddiyət olsa
belə, onu nəzərdən keçirin.
Fərqli və ziddiyətli mövqeləri göstərərkən onların güclü və zəif tərəflərini
də qeyd edin.
Öz mövqeyinizi/mülahizənizi isə bir və ya iki əlaqəli cümlə ilə ifadə edin.
Burada mütləq aydin və səlist olun. Bu, sizin arqumentiniz və ya tezisiniz
olacaqdır.

Yadda sax ayın


Arqument aydın olmalıdır. Əgər mövqeyinizin doğru olub olmaması barədə
şübhəniz varsa, sizin yazınızın əhəmiyyəti az olacaqdır.



Əmin olun ki, sizin arqumentiniz yazdığınız mövzu və qoyulan sual ilə
bilavasitə əlaqəli olmalıdır.
Arqumentinizi abzaslarda aydın və ətraflı əsaslandırın.



Arqumentinizin hissələrini ardıcıllıqla qurun. Mürəkkəb arqumentə müxtəlif
səviyyələrdə bir neçə fərqli ideyalar daxil ola bilər. Bu ideyaları onların bağlılığını
4Arqumentlər

bölməsi Gutbrod, H. (2005).Handbook for Professional Communication. Tbilisi,
Georgia: Saari-dən götürülmüşdür.
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üzə çıxaracaq bir ardıcıllıqda qurmalısınız ki, oxucuya anlaşıqlı və maraqlı
görünsün. Məsələn, siz kitabları rəfə qoyarkən onları müəyyən meyarlara və
yarım meyarlara (əlifba sırası, mövzu, ölçü və hətta rənginə) görə çeşidlərə
ayırırsınız. Bu meyarlardan istifadədə ardıcıllıq gözlənilməlidir. Əks halda, sizin
yaratdığınız sıralama başqalarına çaşdırıcı görünə bilər.
Eyni məsələni ideyalara da aid etmək olar. Əsas ideyanızı – tezisinizi
müəyyənləşdirməyə vaxt ayırın. Sizin tezisiniz ideyalar–arqumentlər ilə
əsaslandırılmalıdır. Bu arqumentlər də öz növbəsində yarımarqumentlərlə
əsaslandırılmalıdır. Biz indi hörümçək toruna bənzəyən struktura nəzər
salacağıq. Biz bu strukturu arqumentativ (arqumentlərə əsaslanan) dairə
adlandıra bilərik. Mərkəzdə sizin tezisinizdir. Növbəti səviyyədə (ikinci dairədə)
sizin arqumentlərinizdir. Bundan sonra sizin yarımarqumentləriniz gəlir və əgər
deyəcəkləriniz çox təfsilatlı olarsa, o zaman dəstəkləyici fikirlər əlavə etməlisiniz.

Fiqur. Gutbrod, H. (2005). Handbook for Professional Communication.

•

Bu arqumentativ dairə ilə siz hətta çətin informasiyanı belə oxucularınıza
və özünüzə anlaşılan etmək üçün ardıcıllıqla düzə bilərsiniz. Dairənin
bütün səviyyələrlə uzlaşdığına əmin olun. Tezis bütün əsas arqumentlərin
yekunu olmalıdır və bu struktur ierarxik olaraq işləyir: arqumentlər birbaşa
yarımarqumentlər ilə dəstəklənməlidir. Mərkəzi fikir öncə, ikinci dərəcəli
fikirlər isə sonra qeyd edilməlidir. Məntiqi ardıcıllığa riayət edin.
Yarımarqumentlər də sizin dəstəkləyici fikirlərinizdən ibarət olmalıdır.

•

Bu, o deməkdir ki, müvafiq struktur həm də riyazi bərabərlik kimi təqdim
oluna bilər: burada A hərfi “arqument” deməkdir.
Tezis=A1+A2+A3
A1 = A1-in yarımarqumenti 1 + A1-in yarımarqumenti 2 + A1-in
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yarımarqumenti 3 və s.
•

Riyazi ifadə onu göstərir ki, tezisdə öz əksini tapmayan yarımarqument
səviyyəsində heç nə olmamalıdır, çünki tezis bütün yarımarqumentlərin
yekunudur. Bu struktur güclü və tam məntiqidir.

Tezis

Mövzu

Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mexanizmləri

Suallar

-Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi necə təmin edilir?
- Bu istiqamətdə hansı mexanizimlər mövcuddur və onların təsiri
nə dərəcədə effektivdir?
- Niyə görə ərzaq təhlükəsizliyi vacib elementdir?

Arqument

Tezis

- Burada siz oxucunu bunun (ərzaq təhlükəsizliyi və onu təmin
etmə
mexanizimlərinin)
vacib
bir
mövzu
olmasına
inandırmalısınız.
- Eyni zamanda siz mövzuya dair (həmin mexanizmlərin
insanların həyat səviyyəsinə təsirinin müsbət və ya mənfi
olması,
effektivliyi
dərəcəsi
və
s.)
mövqeyinizi
əsaslandırmalısınız.
- Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi ... (burada qanunvericiliyin
və ya mexanizmin adı göstərilə bilər) vasitəsilə təmin edilir,
lakin... (məs: ...kimi boşluqların mövcudluğu həmin
mexanizmlərin effektiv reallaşdırılmasına mənfi təsir göstərir).

3-5 əsas arqumentin seçilməsi
Arqumentləri struktura salarkən ideal variant budur ki, 3-5 əsas arqument
seçəsiniz. Bütün digər ideyalar əsas arqumentlərdən yarımarqument
səviyyəsində asılı olmalıdır. Unutmayın ki, siz oxucularınız üçün yazırsınız,
onlarınsa vaxtı məhduddur. Əgər siz 3-5 əsas güclü arqument
müəyyənləşdirsəniz, onları inandıra biləcəksiniz. Yox əgər siz auditoriyanızı bu
arqumentlərlə inandıra bilməmisinizsə, böyük ehtimal ki, əlavə arqumentlər də
uğursuz olacaq. Üstəlik, əgər yazı işinizdə aqlınıza gələcək bütün arqumentləri
sadalayırsınızsa, o, ele uzun olacaq ki, heç kəs onu oxumayacaq. Ona görə də
siz seçimlər etməlisiniz. Oxucularınızdan gözlədiyiniz reaksiyalar yaradacaq
arqumentləri seçin.
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Arqumentləri uyğun ardıcı ıq a düzün
Arqumentləri oxucunun diqqətini ən çox cəlb edəcək ardıcıllığa uyğun olaraq
yerləşdirin. Bu, o deməkdir ki, bütün elmi yazı işinizdə müəyyən bir məntiqi
sıralanma saxlanmış olur və bu sıralanma kifayət qədər əsaslı olmalıdır. Başqa
sözlə desək, siz yazınızda arqumentlərinizin ardıcıllığını müəyyənləşdirən prinsipi
dəyişə bilməzsiniz. Buna baxmayaraq, eyni elmi yazı işiniz daxilində siz,
yarımarqumentlərin müxtəlif toplusundan qurduğunuz ardıcıllıqda dəyişiklik edə
bilərsiniz. Təcrübədə bu, o deməkdir ki, əgər siz müəyyən müəlliflərin timsalında
Azərbaycançılığın nə olduğu barədə kitab yazmaq istəyirsinizsə, siz hər bir
müəllifə bir fəsil həsr edə bilərsiniz. Hər bir fəsildə siz həmin fəslin daxilində
dəyişməyən məntiqi struktur yaratmış olacaqsınız; bununla belə, siz müxtəlif
fəsillər üçün müxtəlif struktur da seçə bilərsiniz. Məs., M. Ə. Rəsulzadə barədə
olan fəsil o dövrdəki hadisələrin inkişaf ardıcıllığını göstərərək xronoloji ola bilər. l
N. Gəncəvi barədə olan fəsil isə onun əsərlərinin digər on Azərbaycanlı müəllifə
göstərdiyi mühüm təsiri müzakirə edə bilər.
Qeyd etdiyimiz bu məqam ideyaları qurmağın müxtəlif növlərinə baxdıqda daha
aydın olacaq. Minto (Gutbrod, H. 2005) sıralamanın 4 mümkün növünü
müəyyənləşdirir:
1. Xronoloji - addımların ardıcıllığı təsvir etdiyiniz prosesə uyğun olmalıdır.
2. Struktural - təşkilatın ayrı-ayrı hissələri, insanlar və yaxud məkanlar ilə
əlaqədardır. Məsələn, hüquqi, mühasibatlıq, marketinq; Bakı, Gəncə, Şuşa.
3. Müqayisəli - arqumentlərin meyarlara uyğunluğuna əsasən ardıcıllığı. Siz
onları adətən əhəmiyyəti/uyğunluğuna görə yerləşdirirsiniz. Bir qayda olaraq, siz
əvvəldə daha vacib səbəbləri sadalayırsınız, çünki əks halda, oxucu sizin
ideyalarınızı qəbul etməməyə alışa və sizin son arqumentlərinizi ciddi qəbul
etməyə bilər.
4. Deduktiv - sadə şəkildə desək, bu sillogizmdir. Birinci əsas doğru olan fikri irəli
sürürsünüz, daha sonra isə eyni məsələyə və yaxud fəaliyyətə aid olan daha
kiçik fikri təqdim edirsiniz və sonra hər ikisini birləşdirirsiniz. Məs., 1. Bu resurs
sizə akademik yazını öyrədir. 2. Siz peşəkar şəkildə akademik yazmağı
öyrənmək istəyirsiniz. 3. Ona görə də siz bu resursu oxumalısınız.
Bütövlük5
Yaxşı paraqrafın vacib atributu bütövlükdür. Bütövlük o deməkdir ki, paraqraf
əvvəldən sonadək bir və yalnız bir ideyanı müzakirə edir. Məsələn, əgər sizin
5

Bütövlük, axıcılıq, keçid siqnalları bölmələri Oshima, A., & Hogue, A. (2006).Introduction to
rd
Academic Writing, (3 ed.).Pearson Longman-dən götürülmüşdür.
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yazdığınız paraqraf orta ölçülü bir maşına sahiblənməyin üstünlükləri ilə
bağlıdırsa, müzakirəni yalnız o üzrə aparın. Çatışmazlıqlardan danışmayın.
Həmçinin, hər paraqrafda yalnız bir üstünlükdən danışın, məsələn, benzinə
qənaətdən. Əgər siz bir başqa üstünlükdən söhbət açsanız, yeni paraqrafa keçin.
Bəzən bir paraqrafda eyni ideyanın bir neçə aspektini (bir şərtlə ki, onlar bir-birilə
əlaqələndirilmiş olsun) müzakirə etmək olur. Misal üçün, eyni bir paraqrafda siz
benzinə qənaətdən və az miqdarlı təmir xərclərindən danışa bilərsiniz, çünki bu
fikirlər bir-birilə çox bağlıdır. Lakin siz eyni paraqrafda qaza qənaətlə daha asan
maşın saxlama yerindən bəhs edə bilməyəcəksiniz, çünki onlar sıx əlaqəli fikirlər
deyillər.
Bütövlüyün ikinci əlaməti hər bir yardımçı cümlənin əsas ideyanı izah etməli
olmasındadır. Məsələn, ABŞ-da reseptli dərmanların yüksək xərcləri barədə
danışdıqda, siz alternativ olaraq, o dərmanları ABŞ-dan kənar apteklərdən
almağı qeyd edə bilərsiniz. Lakin əgər siz ABŞ-dan kənarda dərman almaq
barədə bir neçə cümlə yazırsınızsa, siz mövzudan yayınırsınız və sizin
paraqrafınızda bütövlük alınmayacaq.
Axıcı ıq
Yaxşı paraqrafın başqa bir elementi axıcılıqdır (latınca coherence). “Cohere”sözü
latın sözü olub "tutarlı olmaq" deməkdir. Yazıda axıcılıq üçün cümlələr bir-birilə
əlaqəli olmalıdır; bu, o deməkdir ki, bir cümlədən digərinə keçid məntiqi və axıcı
olmalıdır.Heç bir ani keçidlərə yol verilməməlidir.Hər bir cümlə növbəti cümləyə
doğru rahatca axmalıdır.
Axıcılığı təmin etməyin dörd yolu vardır:
1.
2.
3.
4.

Əsas isimləri təkrar edin.
Ardıcıl olaraq əvəzliklərdən istifadə edin.
İdeyaları əlaqələndirmək üçün keçid siqnallarından istifadə edin.
İdeyalarınızı məntiqi ardıcıllıqda düzün.

Axıcılığı təmin etməyin ən asan yolu paraqrafınızda əsas isimlərdən vaxtaşırı
istifadə etməyinizdir. Əvəzliklərdən istifadə edərkən, əmin olun ki, paraqrafınızda
eyni şəxs və kəmiyyəti (tək, cəm) işlədirsiniz. Siz-dən o-ya (şəxsin dəyişdirilməsi)
və ya o-dan onlar-a (kəmiyyətin dəyişdirilməsi) keçməyin.
Keçid siqna arı
Keçid siqnalları, məsələn, birincisi, nəhayət, nəticədə kimi ifadələr və ya bununla
belə, digər tərəfdən, nəticəsi olaraq kimi söz birləşmələridirlər. Digər söz növləri məsələn, subordinatorlar - asılı sözlər (andə-əndə, baxmayaraq ki) və
koordinatorlar – bağlayıcı sözlər (və, lakin) keçid siqnalları hesab olunurlar.
Keçid siqnalları yol hərəkəti işarələri kimidir; onlar sizə nə zaman irəli
gedəcəyinizi, dönəcəyinizi, sürəti azaldacağınızı və dayanacağınızı deyir. Başqa
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sözlə desək, onlar sizin oxucunuza oxşar ideya (eynilə, və, üstəlik), zidd fikir
(digər tərəfdən, lakin, əksinə olaraq), nümunə (məsələn, misal üçün), nəticə
(buna görə də, nəticə olaraq) söylədiyinizi çatdırır.
Keçid siqnalları paraqrafa axıcılıq verir, çünki onlar sizin oxucunuzu bir ideyadan
digərinə yönəldir.
Keçid siqnallarını işlətməkdən və əsas isim və əvəzlikləri təkrarlamaqdan əlavə,
axıcılığı əldə etmənin dördüncü yolu cümlələrinizi müəyyən məntiqi ardıcıllıqla
düzməkdir.
Hansısa bir məntiqi ardıcıllığı digərindən üstün tutmanız, əlbəttə ki,
mövzunuzdan və məqsədinizdən asılı olacaq. Siz hətta bir paraqraf daxilində iki
və daha çox müxtəlif məntiqi ardıcıllıqları birləşdirə bilərsiniz. Bu zaman unutmaq
olmaz ki, ideyalarınızı Azərbaycan dilinin yazı üslubuna öyrəşmiş oxucuya uyğun
olacaq müəyyən bir məntiqi ardıcıllıqda qurmalısınız.
Məntiqi ardıcıllığın bəzi ümumi növləri xronoloji ardıcıllıq, ideyaların məntiqi
bölgüsü və müqayisə/qarşılaşdırmadır.


Xronoloji ardıcıllıq zamana əsaslanır – bir prosesdə hadisələrin və ya
addımların ardıcıllığı vacibdir.



İdeyaların məntiqi bölgüsündə, bir mövzu hissələrə bölünür və hər bir
hissə ayrı-ayrılıqda müzakirə olunur.



Müqayisə/qarşılaşdırma - paraqrafda iki və daha çox obyekt arasındakı
oxşarlıqlar və yaxud fərqlər müzakirə olunur.

Metodologiya
Metodologiyanız barədə yazarkən aşağıdakılara riayət etmək lazımdır:
• Tədqiqat işinizi araşdırarkən və inkişaf etdirərkən hansı metodlardan istifadə
etməyi planlaşdırdığınızı izah edin.
• Təsviri yazı yanaşmasından istifadə edin. Məlumatı əldə etmək üçün hansı
tədqiqat metodlarından istifadə etdiyiniz barədə söhbət açmağınız
önəmlidir.
• Sorğu kağızlarını, müsahibə stenoqramalarını və digər məlumatları bura daxil
etməyin. Onları tədqiqat işinizin əlavəsinə daxil edəcəksiniz.

Nəticə
İstənilən yazı formasında nəticə mühüm hissədir. Çox vaxt qısaca nəticəyə
baxmaqla, hər hansı yazı haqda yaxşı təsəvvür əldə etmək olar. Bununla belə,
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nəticə yazmaq kifayət qədər çətin işdir, çünki söyləməyə maraqlı və ya faydalı bir
söz tapmaq çox zaman müşkül olur. Nəticə cəlbedici və maraqlı olmalıdır. Nəticə
akademik yazıların, adətən, iki funksiya daşıyan daha qısaldılmış variantlarıdır.
Birinci funksiya - yazıda əhatə olunan əsas məqamları yekunlaşdırmaq və bir
yerə toplamaq. Buna həm də “geriyə baxma” deyirlər; ikinci funksiya isə əsas
hissədə qoyulan məsələ ilə bağlı son şərhləri və mühakimələri verməkdir. Son
şərhlərə elmi işi təkmilləşdirmək üçün təkliflər etmək və gələcək istiqamətlərə
fokuslanmaq daxil edilə bilər.
Elmi yazı işi və tədqiqat işlərində nəticə, adətən, daha mürəkkəb olur və buraya
tapıntıların əhəmiyyəti və gələcək iş üçün tövsiyyələr daxildir. Elmi işin və ümumi
nəticələrin müzakirə bölməsində əhatə olunduğu tədqiqat məqalələrində
nəticənin olması istəyə bağlıdır. Bununla belə, dissertasiya kimi elmi işlərdə
nəticənin olması gözləniləndir.
Nəticənin ənənəvi“elementləri” nələrdir?
Mətnin əsas hissəsinin xülasəsi.
Əsas hissəyə əsaslanaraq çıxarılan deduksiya.
Müzakirə edilən məsələlər üzrə sizin şəxsi mühakimələriniz.
İşin məhdudiyyətləri barədə açıqlama.
Müzakirə edilən məsələlərin gələcək perspektivləri barədə şərh.
Gələcək araşdırmalar üçün çıxarılan nəticələr.
Nəticənizi daha yaxşı yazmaq üçün sizə cümlələr təqdim etmişik. (Əlavə 2)
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İstinad etmə və sitat gətirmə6
Akademik mənbələri müəyyənlə dirmə
Akademik yazıda istifadə edəcəyiniz məlumat mənbələri, bir qayda olaraq,
etibarlı mənbələr olmalıdır. Akademik mühitdə etibarlı mənbə dedikdə, adətən,
nəşr edilmiş material başa düşülür. Bu material aşağıdakı formada ola bilər:
• Kitablar
• Jurnal məqalələri
• Nəşr edilmiş hesabatlar
Bu növ məlumatların faydası ondan ibarətdir ki, onlar sizi nəzəri ideyalar, mühüm
qiymətləndirmələr, tədqiqat tapıntıları və elmi rəylər formasında ola biləcək
yanaşmalarla, əsaslarla təmin edir. Eyni zamanda, bu elmi məlumatlar sizin qeyd
etdiyiniz məqamları əsaslandırmağa kömək edir. Bəzən bu mənbələr iki
kateqoriya üzrə qruplaşdırılır: birinci və ikinci dərəcəli mənbələr
Birinci dərəcəli (ilkin) mənbələrə tarixi sənədlər (məsələn, tarixə aid sənədlər,
müsahibələrdən alınan məlumatlar), təcrübələrdən əldə edilən və emal
edilməmiş məlumatlar və yaxud demoqrafik siyahılar kimi ictimaiyyətə açıq olan
məlumatlar şamil edilir. İkinci dərəcəli mənbələr isə birinci mənbə məlumatlarına
əsaslanır və onlar elmi jurnal məqaləsi və ya redaktə edilmiş kitabda bir bölmə
formasında ictimaiyyətin istifadəsi üçün hazırlanır.
Birbaşa tədqiqat işinə cəlb edilmişsinizsə, birinci dərəcəli mənbələrdən, cəlb
edilməmişsinizsə, deməli, ikinci dərəcəli mənbələrdən istifadə etmiş olacaqsınız.
Eyni zamanda, ikinci dərəcəli mənbələr ikinci dərəcəli sitatgətirmədən fərqlənir.
İkinci dərəcəli sitatgətirmə ilkin mənbədən deyil, bir başqa mənbədən gətirilən
sitata istinad etdikdə baş verir.
Aşağıdakı məlumat və dəlillər akademik mənbələr deyil:






6Bu

Şəxsi fikirləriniz
Dostlar və ya qohumlarla bir mövzu üzrə aparılan müzakirənin nəticələri
Məşhur bir insanın düşüncələri
Məşhur gündəlik həyat jurnallarından məqalələr
Qəzetlərdəki köşə yazarlarının rəyləri (qəzet məqalələrindən fərqli olaraq)

bölmə Bowker, N. (2007).Academic Writing: A Guide to Tertiary Level Writing-dən
götürülmüşdür.
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Əlbəttə ki, elmi yazı işinizində bu materiallara əsaslana bilərsiniz, lakin xüsusi bir
tələb olmadığı halda, onlardan əsaslı mənbələr kimi istifadə etməyin. Müvafiq
akademik mənbələri müəyyənləşdirdikdən sonra növbəti mərhələ yazınızda bu
mənbələrdən istifadə etməkdən ibarətdir.
Müəllifə istinad etmə
Akademik yazının əsas xüsusiyyətlərindən biri öz fikirlərinizi əsaslandırmaq üçün
ədəbiyyatdan istifadə etməkdir. Bu, sizdən müəyyən bir tədqiqat sahəsindəki
məsələnin müxtəlif tərəflərini təhlil etmək üçün ədəbiyyatla ətraflı tanışlıq tələb
edir.
Bu, o, deməkdir ki, bu müəllifləri elmi yazı işinizə daxil edərək və onların fikirlərini
qeyd etməklə, müəyyən bir ədəbiyyat araşdırmanız nəticəsində siz ortaya yenilik
gətirmişsiniz. Yazınızda müəlliflərə istinad edilən bu üslub adətən, istinad etmə,
və yaxud mətnarası istinadetmə adlanır.

Müəllifə istinad məsləhətləri






İstinadı həm cümlənin ortasında, həm də mötərizədə göstərə bilərsiniz.
Hər iki metod məqbuldur. Bununla belə, istinad edərkən oxucu üçün
müxtəliflik nümayiş etdirməyiniz arzuolunandır. Bu səbəbdən də, hər iki
metoddan bir-birini əvəzləyərək istifadə etməyə çalışın.
Cümlənizdə müəllifləri təqdim edərkən, məs., “İsmayılov deyir..., Əkbərov
bildirir” kimi eyni felləri işlətməkdən yaxa qurtarmağınız və cümlədəki
istinadlarınıza müxtəliflik gətirmək üçün, aşağıdakı fellər siyahısından
istifadə edə bilərsiniz: razılaşır, təsdiq edir, inanır, qəbul edir, iddia edir,
mübahisə açır və s.
Eyni soyadı daşıyan iki və ya daha çox müəllif olduğu təqdirdə, nəşr
ilindən asılı olmayaraq, mənbələri bir-birindən fərqləndirmək üçün
müəlliflərin adlarının və atalarının adlarının baş hərflərini də istinada daxil
edin.
Nümunə
Cümlənin əsas hissəsində
İ.M. Nəcəfzadəyə (1997) və S. R. Nəcəfzadəyə (1997) görə, idarəetmə
prinsipləri əksər təşkilatı təcrübələrin təməlini təşkil edir.
Mötərizədə
İdarəetmə prinsipləri əksər təşkilatı təcrübələrin təməlini təşkil edir. (İ.M.
Nəcəfzadə, 1997; S.R. Nəcəfzadə, 1997)
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Qeyd: iki və ya daha çox müəllifi sadalayarkən, istinad etdiyiniz hər
müəllifdən sonra nöqtəli vergül qoyun.


Əgər eyni müəllifin eyni ildə iki və daha çox elmi yazısı varsa, o zaman
mətndə qeyd edilmiş ilk nəşr ilindən sonra “a” hərfini əlavə edin və
ikincisindən sonra “b” hərfini daxil edin və bu şəkildə də davam edin. Bu
detalın da sizin istinad siyahınızda yer almasına əmin olmalısınız.
Nümunə
Göyüşzadə (1999a) cəmiyyəti idarə etməkdə inancların rolundan söz açır,
lakin
Göyüşzadə (1999b) ictimai-siyasi həyatda qadınların iştirakının ölkənin
gələcəyi üçün əhəmiyyətini vurğulayır.



Bir paraqrafda eyni müəllifin adını ikinci dəfə çəkərkən, həmin paraqrafda
nəşr ilini yalnız bir dəfə qeyd etmək lazımdır.
Nümunə
Qəzəb məfhumu əsrlər boyunca müzakirə edilmişdir (Uilkinson, 1976).
Əslində, Uilkinson onu demək istəyirdi ki....



Tarixi olmayan yazılar üçün mötərizədə tarixi yoxdur (t.y.) yaza bilərsiz.
Nümunə
Qəzəb məfhumu əsrlər boyunca müzakirə edilmişdir (Uilkinson, t.y.).



Bir neçə müəllifin üzərində işlədiyi yazıya istinad edərkən, mətndəki ilk
istinada bütün adları daxil edin. Növbəti istinadlarda isə ilk müəllifin adını
xatırladın, daha sonra isə “və digərləri” (latınca et als.) və yaxud latınca “et
al” sözünü əlavə edə bilərsiniz.
Nümunə
Cümlənin ortasında
Əfəndiyə və digərlərinə görə, (1978, səh. 120), arqumentin əsaslarını
yaxşı qurmaq vacibdir.
Mötərizədə
Arqumentin əsaslarını yaxşı qurmaq vacibdir (Əfəndi və digərləri, 1978, p.
120).
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Altı və daha çox həmmüəllifin işlərində isə, gətirilən ilk istinad da daxil
olmaqla, bütün istinadlarda ilk müəllifin soyadını və ardınca “digərləri”
sözünü əlavə edin.



İkinci dərəcəli istinadetmədə isə - sizin istifadə etdiyiniz mənbədə bir
başqasının yazısına istinad edilmişdir və siz də bu işi öz yazınıza daxil
etmək istədikdə və orijinal sənədə çıxışınız olmadığı təqdirdə, həm ilkin
mənbəni, həm də çıxışınız olan mənbəni qeyd etməlisiniz. Hər iki
mənbəyə istinad edərkən, ikinci dərəcəli mənbədən əvvəl “…-də istinad
edildiyi kimi” yazın.

Nümunə
Rixterin (1984, Smisdə istinad edildiyi kimi, 2003) araşdırması
kommersiya mexanizmlərinin başa düşülməsi üçün biznes modellərinin
təkliflərini işıqlandırır.
Yazının sonunda istinad etdiyiniz siyahıda yalnız çıxışınız olan mənbələrin
detallarını yerləşdirin. Yuxarıdakı Smis misalında olduğu kimi.



Bəzən isə belə də ola bilər – müəlliminiz, yaxud iş yerinizdəki ekspert elmi
yazı işiniz ilə bağlı müəyyən fikirlər irəli sürür. Bu ünsiyyət üzbəüz,
elektron poçt vasitəsilə və ya telefon söhbəti şəklində ola bilər. Belə olan
halda, siz sözügedən məlumatı akademik yazı işinizə şəxsi ünsiyyət kimi
daxil edə bilərsiniz, lakin bu məlumata yalnız zəruri hallarda istinad
etməyə çalışın.

Nümunə
Eyni zamanda, hüquq firması olan Koul və Mor da cinayət hüququnu tətbiq edir
(R. J. Mor, şəxsi ünsiyyət, dekabr 14, 2005). Burada deyilir ki…
Şəxsi ünsiyyətlə bağlı məlumatlara çox istinad etməməyiniz tövsiyyə edilir. Əks
halda bu, sizin ədəbiyyatı yaxşı araşdırmadığınıza və ya anlamadığınıza işarə
edə bilər. Şəxsi ünsiyyət yazı işinizin yalnız əsas hissəsində verilə bilər. Nəticə
etibarilə, bu ünsiyyətlə bağlı məlumatlar yazı işinizin sonundakı istinad
siyahısında verilmir.
Artıq müəlliflərə istinadetmə metodları barədə məlumat verdik. Aşağıdakı
bölmədə isə akademik yazıda başqa müəlliflərin ideyalarından istifadə etməyin iki
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üsulu təsvir edilir: onların ideyalarını öz sözlərinizlə demək və yaxud onların
ideyalarından sözbəsöz sitat gətirmək.

Ba qa müəlliflərin fikirlərini öz sözlərinizlə demək
Başqa müəllifin ideyalarını öz sözlərinizlə deyə bilməniz vacibdir, çünki bu, sizin
konsepsiya və fikirləri anladığınıza dəlalət edir. Verilmiş məlumatdakı mənanı
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmədən yalnız formanı dəyişmək ciddi bacarıq tələb
edir. Amma əslində, təcrübə ilə bu, asanlaşır. İzahlı lüğətləri və tezaurusları
müəllif ideyalarını öz sözlərinizlə ifadə etməyin faydalı metodu hesab etmək olar.
Məsələ budur ki, əlinizin altında nə qədər çox söz ehtiyatı varsa, ilkin mənanı
mümkün qədər çox saxlamaqla, başqalarının sözlərinin formasını dəyişdirmək
imkanınız bir o qədər çox olacaq. Müəllif ideyalarını öz sözlərinizə çevirməyin iki
yolu vardır: xülasə etmək və parafraz etmək.
İlk öncə, xülasə etməkdən, daha sonra isə parafrazdan danışacağıq.
Xülasə etmək
Xülasə etmək- mətnin bir sıra əsas özəlliklərini seçib onlardan müəllif fikirlərinin
xülasəsini yaratmaq üçün istifadə etmək deməkdir. Əlbəttə ki, yazınızda mətnin
ilkin versiyası ilə sizin xülasə etdiyiniz versiya arasında forma baxımından kifayət
qədər fərq olduğuna əmin olmalısınız. Buna isə mətndə verilmiş ideyaları, fikirləri
sadələşdirmək, eyni zamanda, bu ideyaları təqdim etmək üçün fərqli cümlə
strukturu və ya cümlə ardıcıllığından istifadə etməklə nail olmaq olar.
Beləliklə, müəllifin fikirlərini xülasə edərkən, siz müxtəlif üsul, metodlardan
istifadə edə bilərsiniz. Birincisi, siz bir neçə əsas sözü müəyyənləşdirə və
müxtəlif kombinasiya yaratmaq üçün bu sözləri digər sözlərlə əlaqələndirə
bilərsiniz. İkincisi isə, siz müəyyən ideyalar arasında seçim etmək
imkanındasınız, bəzilərini istifadə edə, digərlərini isə çıxara bilərsiniz. Bu şəkildə
siz məlumatı yekunlaşdırır, xülasə verirsiniz. Nəhayət, verilmiş fikirləri öz şəxsi
bacarıqlarınız daxilində dəyişərək, siz həm də öz versiyanızla müəllifinki arasında
bir fərq yaratmış olursunuz. Bütün bunlara məlumatın mənasını əhəmiyyətli
şəkildə dəyişdirmədən nail ola bilərsiniz. Bu metodların əksəriyyəti müəllif
ideyalarının parafraz edilməsi strategiyasına da tətbiq oluna bilər.
Parafraz etmə
Parafraz etməyə başlamazdan öncə, ÇOX VACİBDİR ki, verilmiş məlumatı
oxuduqdan sonra siz bu barədə ÖZ İDEYANIZI formalaşdırasınız və ya
beyninizdə bir şəkil çizəsiniz. Daha sonra bu üsuldan müəllifin ideyasını parafraz
etmənizi YÖNLƏNDİRMƏK üçün bir model kimi istifadə edə bilərsiniz.
Parafraz etmək müxtəlif sözlərdən istifadə etməklə, məlumatı yenidən ifadə
etmək deməkdir. Xülasə etməkdən fərqli olaraq, parafraz etmə məlumatı
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qısaltmaq demək deyil. Parafraz etmə müxtəlif söz və söz birləşmələrindən,
frazalardan istifadə etməklə, məlumatı yenidən yazmağı tələb edir.
Nümunələr
“Uşaqlar gündəlik həyatlarının böyük qismini məktəbdə keçirir. Onlar məktəbə
yalnız biliyə yiyələnmək üçün deyil, həm də dünyanı daha geniş anlamaq üçün,
özləri haqqında, başqa qruplarda necə davranmaq haqqında, yaşadıqları icma
haqqında və ətrafdakı dünya haqqında öyrənmək üçün gedir. Məktəb şagirdləri
belə bir məlumatlanmanın baş verdiyi şəraitlə təmin edir.”
Leyden, S. (1985). Xüsusi qabiliyyətli uşaqlara kömək etmək. London: Krum
Helm, səh. 38.

Parafraz etmə
Cümlənin ortasında verilən istinad
Leydenin (1985) göstərdiyi kimi, məktəb uşaqların əsas vaxtlarını keçirdikləri
yerdir. Uşaqlar məktəbə akademik informasiya əldə etmək üçün getmirlər.
Leyden həm də iddia edir ki, öyrənmə daha geniş bir kontekstdə baş verir, çünki
uşaqlar həm də kim olduqlarını, yerli icmalar və eyni zamanda, əhatə olunduqları
daha geniş dünya barədə də öyrənirlər. Nəticədə, məktəb uşaqların bir çox
hadisə və əşyalar barədə öyrənməsinə imkan verən şərait yaradır.
Mötərizədə verilən istinadlar
Məktəb uşaqların əsas vaxtlarını keçirdikləri yerdir (Leyden, 1985). Uşaqlar
məktəbə akademik informasiya əldə etmək üçün getmirlər. Leyden həm də iddia
edir ki, öyrənmə daha geniş bir kontekstdə baş verir, çünki uşaqlar həm də kim
olduqlarını, yerli icmalar və eyni zamanda, əhatə olunduqları daha geniş dünya
barədə də öyrənirlər (Leyden). Nəticədə, məktəb uşaqların bir çox hadisə və
əşyalar barədə öyrənməsinə imkan verən şərait yaradır.
Yuxarıdakı misallardan gördüyünüz kimi, parafraz edilən hissədəki məlumat çox
dolğundur. Parafraz edilən versiya Leydenin orijinal versiyasını təşkil edən üç
cümlənin hər birini yenidən yazır. Daha sonra isə, parafrazda bir neçə əsas söz
üzərinə fokuslanırıq: məktəb, uşaqlar, akademik, öyrənmə, keçirmək, qruplar,
icma, dünya, şərait.
Xülasə və parafraz edilmiş versiyalar arasındakı ikinci fərq isə ondan ibarətdir ki,
parafraz edərkən fikirlərin eyni ardıcıllığı saxlanılır. Məsələn, xülasə edilmiş
versiyadan fərqli olaraq, parafraz edilmiş versiyada öncə öyrənmənin akademik
tərəfindən, daha sonra isə uşaqların məktəbdə ikən öyrəndikləri daha geniş
kontekstli məsələlərdən söz açılır.
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Bundan başqa, parafraz edilmiş versiya həmçinin Leydenin qeyd etdiyi xüsusi
məqamları da vurğulayır. Bunun əksinə olaraq, xülasə versiyası ideyaların çox
ümumi təsvirini verir və xüsusi məqamları çıxarır.
Bununla belə, parafraz edilmiş versiyanın xülasə edilmiş versiya ilə ən azı bir
ortaq nöqtəsi var. Əslində, parafraz edi mi nümunə Leydenin mesajını
çatdırmaq üçün Leydenin i ətmədiyi bir çox digər söz və söz birlə mələrini
bir araya gətirir, on arı bir-biri ilə bağ ayır. Daha sonra isə, baxmayaraq ki,
ideyaların verildiyi ardıcıllıq Leydenin ardıcıllığı ilə eynilik təşkil edir, söz
birləşmələrinin, frazaların seçimi xeyli fərqlidir. Məsələn: Leyden öyrənməyə
“yalnız biliyə yiyələnmək üçün deyil, həm də dünyanı daha geniş anlamaq üçün –
özləri haqqında, …” şəklində yanaşdığı halda, parafraz edilmiş versiya isə eyni
ideyanı aşağıdakı kimi verir: uşaqlar məktəbə, sadəcə, akademik informasiya
əldə etmək üçün getmirlər. …öyrənmə daha geniş bir kontekstdə baş verir, çünki
uşaqlar həm də kim olduqları, …öyrənirlər.

Bir Neçə Sözü Köçürmək və Dəyi mək – Parafraz Etmək Deyil
Artıq deyildiyi kimi, sizin parafraz etdiyiniz versiya ilə müəllifin versiyası arasında
kifayət qədər fərq yaratmağınız önəmlidir. Lakin ümumiyyətlə, bir çoxumuz öz
sözlərimiz ilə müəllifin sözləri arasında yetərincə fərq qoya bilmirik. Bəzi hallarda
isə, biz, məsələn, ilkin mənbədən – hazır mətndən böyük həcmli frazaları köçürə
və ya yalnız bir neçə sözü dəyişə bilirik.

Nümunə
“Kapital məhsul və xidmətlərin istehsalında istifadə olunan insan əməyinin
ifadəsidir. İnsan kapitalı və fiziki kapital arasında fərqdən çox danışılır. İnsan
kapitalı insanların inkişaf etdirdikləri (təhsil və ya təlimlər vasitəsilə) və istehsal
etmək üçün möhkəmləndirdikləri bilik və bacarıqlar toplusudur. Məsələn, bir taksi
sürücüsünün şəhərin küçələri və yaxud həkimin insan bədəni barədə bilikləri
kimi. Fiziki kapital mal, məhsul və xidmətlər istehsal etmək üçün istifadə edilən
binalar, mexaniki avadanlıqlar, alətlər və digər istehsalat vasitələrindən ibarətdir.
Fiziki kapital sürücünün maşını, cərrahın bıçağı, iqtisadiyyat dərsinizi keçdiyiniz
bina deməkdir.”
Məkİçörn, V.A. (1991). İqtisadiyyat: Müasir giriş (2ci nəşr). Cincinnati, OH: SausUestern, səh 3.
Bir neçə sözü köçürmək və dəyişmək – bu cür parafraz etmə qəbul olunmazdır!
Kapital məhsul və xidmətlərin yaradılmasında işlədilən insan əməyini ifadə edir
(Məkİçörn, 1991). İnsan kapitalı insanların istehsal etmək üçün gücləndirdikləri
və inkişaf etdirdikləri (təhsil və ya təlimlər vasitəsilə) bilik və qabiliyyətlərin
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məcmusudur. Bunun əksinə olaraq, fiziki kapital isə mal, məhsul və xidmətlər
istehsal etmək üçün işlədilən binalar, mexaniki avadanlıqlar, alətlər və digər
istehsalat vasitələrindən ibarətdir.
Yuxarıdakı nümunədə müəllifin fikirlərini parafraz edərkən müəyyən məqamlar
nümayiş etdirilmişdir ki, bunlardan qaçmaq lazımdır. Müəllifə istinad mötərizədə
istinadla verilsə belə, bu, müəllifin versiyasını sizin versiyanızdan fərqləndirmək
üçün yetərli deyil. Siz həmçinin əmin olmalısınız ki, parafraz etmə müəllifin
sözlərindən kifayət qədər fərqlidir. Eyni zamanda, orijinaldakı sözləri parafraz
edərkən başqa sözlərlə ifadə edilməsinə də əmin olmalısınız. Yuxarıdakı
nümunədə parafraz edilmiş versiya yalnız ayrı-ayrı sözləri əvəz etmişdir.
Məsələn, aşağıdakı kimi:
ifadə etmək = anlamına gəlmək
nəticə = məhsul
istehsal = yaratma
bacarıq = qabiliyyət
istifadə etmək = faydalanmaq
ibarət olmaq = ehtiva etmək
Bu formada parafraz etmə sayəsində ilkin versiya pozulmur. Misalların
əksəriyyəti çıxarılsa da, cümlə quruluşu müəllifinki ilə tam eynidir. “Əksinə olaraq”
əlaqələndirici ifadəsini də parafraz edilmiş mətnə daxil etmək müəllifin fikrini
lazımi şəkildə yenidən ifadə etmir. Parafrazanın şərtlərinə cavab vermək üçün
bütün mətn, parça parafraz edilməli - müxtəlif sözlərlə başqa cür ifadə edilməlidir.
Aşağıdakı nümunədə bu göstərilmişdir:
Nümunə
“Kapital məhsul və xidmətlərin istehsalında istifadə olunan insan əməyinin
ifadəsidir. İnsan kapitalı və fiziki kapital arasında fərqdən çox danışılır. İnsan
kapitalı insanların inkişaf etdirdikləri (təhsil və ya təlimlər vasitəsilə) və istehsal
etmək üçün möhkəmləndirdikləri bilik və bacarıqlar toplusudur. Məsələn, bir taksi
sürücüsünün şəhərin küçələri və yaxud həkimin insan bədəni barədə bilikləri
kimi. Fiziki kapital məhsul və xidmətlər istehsal etmək üçün istifadə edilən
binalar, mexaniki avadanlıqlar, alətlər və digər istehsalat vasitələrindən ibarətdir.
Fiziki kapital dedikdə, sürücünün maşını, cərrahın bıçağı, iqtisadiyyat dərsinizi
keçdiyiniz bina nəzərdə tutulur.”
Məkİçörn, V. A. (1991). İqtisadiyyat: Müasir giriş (2ci nəşr). Cincinnati, OH: SausUestern, səh 3.
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Qəbul edilən Parafraz etmə
Kapital insanların yaratdıqları şeylərə istinad edən elə bir iqtisadi məfhumdur ki,
daha sonra “məhsul və xidmətlərin istehsalında” istifadə olunur (Məkİçörn, 1991,
səh. 3). Bu geniş məfhum Məkİçörnün də izah etdiyi kimi, həm insan kapitalına,
həm də fiziki kapitala bölünə bilər. Əslində, insan kapitalı fərdlərin istehsal
qabiliyyətini artırmağa çalışan bacarıq və təcrübələrin bağlı olduğu məhsullara
fokuslanır. Bu kapital növü müəyyən bir təhsil və yaxud təlim formasında
qazanıla bilər. Bunun əksinə olaraq, fiziki kapitala isə məhsul və xidmətlərin
istehsalı ilə sıx bağlı olan binalar da daxil olmaqla, müxtəlif avadanlıq və alətlər
daxildir.
Qəbul edilən parafrazetmə ilə bağ ı bəzi qeydlər
Yuxarıdakı ikinci nümunədən də gördüyünüz kimi, orijinal və parafraz edilmiş
variant arasında müəyyən fərq yaratmaq üçün paraqrafa bir sıra yeniliklər
gətirmişik.
1. Kapitalı “iqtisadi məfhum” kimi vermişik. Belə çıxır ki, hətta ən elementar
söz səviyyəsində belə, biz müəllifin fikrini yenidən ifadə etmək prosesini
yönləndirməyə yardım etmək üçün həmin fikri necə anladığımızı əks
etdirmişik.
2. İlkin versiyada olduğu kimi, iki kapital növü arasında fərq yaratmaq
əvəzinə, biz “geniş kapital” anlayışından onu iki yerə bölməklə söz
açmışıq. Eynilə, yuxarıda da deyildiyi kimi, müəllifin sözlərini öz
qavramamız çərçivəsində başqa formada ifadə etmişik.
3. Cümlənin əvvəlində gələn bağlayıcı sözlər yazının axıcılığını təmin etmək
üçün işlədilmişdir. Məsələn: “əslində” və “bunun əksinə olaraq”.
4. İnsan və fiziki kapitalı “ibarətdir” şəklində ifadə etməkdənsə, “insan kapitalı
... üzərində fokuslanmışdır”, “fiziki kapitala ... daxildir” formalarından
istifadə edilimişdir. Eynilə, insan kapitalından insanların bacarığını artıran
bir məfhum kimi danışmaq yerinə, biz bunu “… inkişaf etdirməyə çalışan”
kimi vermişik. Eyni şəkildə, “… istehsalı ilə sıx bağlı olan” ifadəsi “…
istehsalı üçün istifadə olunurdu” frazasını əvəzləmişdir. Göründüyü kimi,
müəllifin fikirlərini ifadə etmək üçün bizim tanış olduğumuz söz
birləşmələrindən istifadə etməyə çalışmışıq.
5. Ayrı-ayrı sözlər də başqa sözlərlə əvəz edilmişdir. Məsələn:“insan
yaradıcılığı”nın yerinə “insanların yaratdıqları şeylər”, “insanlar”ın əvəzinə
“fərdlər”. Yenə də ayrı-ayrı sözlər baxımından, biz məlumatı öz nöqteyinəzərimizdən yenidən şəkilləndirmişik.
6. Müəllifin fikirləri tanınması üçün paraqrafda iki şəkildə göstərilmişdir – biri
mötərizədə, digərisə cümlənin ortasında verilmişdir.
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Bəs Yazıdakı Bəzi Orijinal Xüsusiyyətləri Nə Zaman Sax ama ı?

Parafraz edərkən, hərdən müəllifin sözlərini ilkin mənbədə - orijinalda olduğu kimi
saxlamaq zərurəti yarana bilər. Misal üçün, siz yəqin müşahidə etdiniz ki, biz
müəllifin “məhsul və xidmətlərin istehsalında” ifadəsini olduğu kimi saxladıq,
çünki bu ifadəni başqa sözlərlə yenidən ifadə etmək çətin idi. Hər halda, sitat
gətirilən parçadakı dırnaq işarələrindən də göründüyü kimi, həmin sözlərin
müəllifin olması bəllidir, eyni zamanda müəllifin adı, yazının nəşr ili və sitatın
gətirildiyi səhifə nömrəsi də verilmişdir.
Sitatlardan istifadədən savayı, bəzi frazalar ilkin mənbədə olduğu kimi
saxlanılmışdır. Məsələn, “fiziki kapital” və “insan kapitalı”. Bunun səbəbi odur ki,
bu frazalar müəyyən bir sahə - iqtisadiyyat sahəsində qəbu edi mi fraza ardır
və müəllifin özünəməxsus ifadə formaları deyil. Daha önəmlisi isə budur ki, “fiziki
kapital” və “insan kapitalı” dəyişilə bilməyəcək məfhum adlarıdır. Eləcə də,
“məhsullar və xidmətlər” ifadəsini də saxladıq, çünki bu ifadə akademik mühitdən
kənar bir çox başqa kontekstlərdə də ümumi şəkildə işlədilən, qəbul edilmiş
ifadədir. Bu frazaları işlədərkən dırnaq işarələrinə ehtiyac yaranmaya bilər, lakin
əgər buna əmin deyilsinizsə, ehtiyatlı olmaq – mənbəni göstərmək və dırnaq
işarələrini vermək ən yaxşı yoldur. Amma yenə də, çalışın ideyanı öz sözlərinizlə
verəsiniz.
Müəllif ideyalarını öz SÖZLƏRİNİZLƏ verə bilmək - sizin akademik mühitdə elmi
yazılar yazarkən ən çox istifadə edəcəyiniz BACARIQdır.

Müə if ideya arını öz söz ərinizlə demək metod arı
Başqalarının ideyalarını öz sözlərinizlə parafraz etmə bacarığını inkişaf etdirmək
üçün ən yaxşı yol akademik yazıda işlədə biləcəyiniz söz bazanızı inkişaf
etdirməkdir. Bunlara müxtəlif qruplara bölünmüş fellər siyahısı daxildir və bu fellər
yazınıza inteqrasiya edilə bilər. Bu sözlər müəllifin ideyalarını yekunlaşdırmaqda
və digər müəlliflərin də sözlərini lazımi şəkildə parafraz etməkdə sizə yardımçı
ola bilər. Bu siyahıdakı fellər qrupuna öz sözlərinizi də əlavə edə bilərsiniz: şərh
vermək, qeyd etmək, işarə etmək, istinad etmək, nəql etmək; fərz etmək, xəbər
vermək, nəzəriyyələşdirmək, konseptuallaşdırmaq, anlamaq, nümayiş etdirmək,
və s. Daha geniş siyahı üçün Əlavə 2-yə baxa bilərsiniz.
Cümlənin quru u və formasını dəyi mək
Akademik söz bazanızı möhkəmləndirməkdən savayı, müəllifin versiyası ilə sizin
versiyanız arasında fərq yaratmağın digər yolu isə məlumatı təqdim etmə
strukturunu dəyişmək ola bilər.
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Aşağıdakı strategiyalar cümlə strukturlarını dəyişməyin müxtəlif metodlarını
müəyyənləşdirir.
1. Müəllifə istinad edərək, məlumatı yenidən ifadə edin. Misal: Əliyarlı (1992)
vurğulayır ki...
Əliyarlıya görə (1992); Əliyarlının da vurğuladığı kimi (1992).
2. Cümlənin əvvəlində, ortasında və ya sonunda müəllifi göstərin. Nümunə:
İsmayıllının (1990) müəyyənləşdirdiyi kimi, sosial dinamikaya bunlar
daxildir; Sosial dinamikaya İsmayıllının (1990) müəyyənləşdirdiyi kimi, ...
daxildir; Sosial dinamikaya bunlar daxildir: ... (İsmayıllı, 1990).
3. Aşağıdakı cümləyə başlamaq üçün istifadə edilən ifadələrlə ideyanı
yenidən formalaşdırmağa çalışın:
Bu konsepsiya … haqqındadır.
Bu ideya … mövzusunda qurulmuşdur.
Bu mövzu … fokuslanmışdır, işıqlandırmışdır.
Bu, o deməkdir ki…
Bu, ondan ibarətdir ki
Bu, onu ehtiva edir ki…
Bu fikirdəki ana xətt..
Bu fikri vurğulayan əsas məqam…
Bu, … xidmət edir.
Bu, … fəaliyyətinə xidmət edir.
4. Hadisələrin və ya bəndlərin ardıcıllığını, sırasını dəyişin.
5. İdeyaları fərqli yollarla demək üçün tezarusun – sinonimlərin köməyindən
istifadə edə bilərsiniz.
6. Cümləyə başlamaq, eləcə də, eyni bir cümlə daxilində fərqli fikirləri birbirilə əlaqələndirmək üçün müxtəlif bağlayıcı sözlər və frazalardan istifadə
edin. Aşağıdakı nümunələrə nəzər salın.
Spesifiklik
Xüsusilə
Özəlliklə
Daha dəqiq desək
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Əlaqədar olaraq
... gəldikdə isə

Baxımından
Məsələsində isə

Nümunə Gətirmə
Məsələn
Nümunə olaraq
Misal üçün
Bu, ... şəkildə açıqlana bilər.

Örnək olaraq

Qeyd: Daha geniş misallar üçün Əlavə 2-yə nəzər sala bilərsiniz.

7. Müəllifin nə demək istədiyini açıqlaya və incəliklərə vara bilərsinizmi?
8. Ya da müəllifin dediyini sadələşdirə və qısalda bilərsinizmi?
9. Müəllifin ideyasını öz fikirlərinizlə deyərkən, ideyanın faydasına
əsaslanaraq, mühakimə yürütməyə çalışın. Misal üçün, Rəsulzadənin
(1992) … haqqında təhlili xarici faktorları nəzərə aldığı üçün faydalıdır.
10. Bir cümlədə bir neçə müəllifin ideyalarını yekunlaşdıra bilərsinizmi?
Məsələn, Məcidzadənin (1995), Bayramlı (1999) və Həsənlinin ( 2003)
ideyalarına əsasən, belə fikrə gəlmək olar ki ... Eyni zamanda, müxtəlif
araşdırmalardan tapıntılar barədə xülasə yazarkən, eyni struktur burada
da tətbiq edilə bilər. Nümunə: Məcidzadə (1995), Bayramlı (1999) və
Həsənlinin (1999) tapıntılarına əsasən, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki ...
Müəllifin ideyalarını öz sözlərinizlə ifadə etmək mərhələləri
1.
2.
3.
4.

Öz sözlərinizlə demək istədiyiniz hissəni köçürün. Müəllifin ideyasının
əsas məqamlarının altından xətt çəkin.
Bəzi aparıcı fikirlər, anlayışlar və frazalardan siyahı hazırlayın. Onların
hər biri üçün sinonimlər və ya alternativ frazalar tapmağa çalışın.
Müəllifin əsas fikir(lər)ini öz sözlərinizlə deyin.
Sözlərinizi daha da sadələşdirə bilərsinizmi?

Müəllif Fikirlərindən Sitat Gətirmə
Akademik yazınızda başqasının sözlərini parafraz etmək və ya
yekunlaşdırmaqdan savayı, siz sitatlar gətirməklə də, başqa müəllifin ideyalarını
öz akademik yazınıza daxil edə bilərsiniz. Sitat bir başqasının yazdığı və ya
söylədiyi sözlərin sözbəsöz dəqiq köçürülməsidir. Sitat dırnaq işarələri “ ”
içərisində yazılır. Başqa müəllifin soyadını və yazının nəşr ilini göstərməklə
yanaşı, həm də sitatın yerləşdiyi səhifəni də qeyd etmək lazımdır.
Nümunə
“Kompüter oyunlarından istifadə çox güman ki, uşaqların media təcrübələrinin bir
hissəsi kimi qalacaq və eyni zamanda, yeni texnoloji yeniliklərlə əlaqədar olaraq,
onlardan (kompüter oyunlarından) istifadə dərəcəsi xeyli arta da bilər.”
Durkin, K. (1995). Kompüter oyunlarının gənc insanlara təsiri: İcmal. Sidney,
NSW: Film and Ədəbiyyat Təsnifatı Ofisi, səh. 70.
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Müəlliflərdən sitat gətirmə
Cümlənin ortasında
Müəllifdən dərhal sonra, il və
səhifə nömrəsi mötərizədə verilir.

Cümlə formasına uyğun olmaq
üçün kompüter sözündəki böyük
“K” hərfi kiçik “k” hərfi ilə
əvəzlənir.

Durkin (1995, səh. 70) vurğulayır ki, “kompüter oyunlarından istifadə çox güman
ki, uşaqların media təcrübələrinin bir hissəsi kimi qalacaq və eyni zamanda, yeni
texnoloji yeniliklərlə əlaqədar olaraq, ondan istifadə dərəcəsi xeyli arta da bilər.”

Nöqtənin yeri ilkin mənbədə
olduğu kimi dırnaq işarələri
daxilində saxlanılmışdır, çünki
cümlə burada bitir.
Mötərizədə
Böyük “K” hərfi olduğu kimi
saxlanılmışdır, çünki cümlə
həmin sözlə başlayır.

“Kompüter oyunlarından istifadə çox güman ki, uşaqların media təcrübələrinin bir
hissəsi kimi qalacaq və eyni zamanda, yeni texnoloji yeniliklərlə əlaqədar olaraq,
ondan istifadə dərəcəsi xeyli arta da bilər” (Durkin, 1995, səh. 70).

İlkin mənbədən fərqli olaraq, burada nöqtə
mötərizədəki məlumatdan sonraya keçirildi, çünki
cümlə istinad detallarından sonra bitir.
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Effektiv sitatgətirməklə bağ ı məsləhətlər
1.

İlkin mənbədəki sözü orfoqrafiya və punktuasiya qaydalarında olduğu
kimi, dəqiqliklə köçürün.

2.

Əgər orijinal mətndə səhvlər mövcuddursa, o zaman sözün ilkin
mənbədə necə göründüyünü göstərmək üçün səhvlərdən sonra
kvadrat mötərizələrdə latın mənşəli ‘sic’ sözünü yazın. Əliyarlı (1999,
səh. 125) iddia edirki, “mənəviyyat qanunlarını müəyyən ediləcək [sic]
vasitə mövcud deyildi”.

3.

Əgər electron sənədlər kimi nəşrlərin səhifə nömrəsi yoxdursa (Akrobat
Riderin çıxış təmin etdiklərini çıxmaq şərtilə), o zaman paraqraf
nömrələrini yazın və bunu “para.” şəklində göstərin. Əliyarlı və
Məmmədlinin də qeyd etdiyi kimi (1995, para. 8), ...

4.

Əgər fikri aydınlaşdırmaq üçün sitata sözlər artırırsınızsa, əlavə edilmiş
sözləri kvadrat mötərizələr [] içərisində yazın.
Nümunə
“BƏT [Beynəlxalq ƏməkTəşkilatı] - əmək münasibətlərini tənzimləyən
BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarından biri olaraq, bu məsələyə fərqli
münasibət bildirmişdir” (Akifzadə, 2006, səh. 187).

5.

Əgər sitatdan detalları çıxarmaq istəyirsinizsə, çıxarılmış sözləri üç
nöqtə … ilə əvəzləyin. Bu vasitə sizə hər hansı bir sitatı cümlənizə
daxil etmək istədiyiniz, lakin onun müəyyən bir hissəsi məqsədinizə
uyğun gəlmədiyi və ya çox uzun olduğu təqdirdə, faydalı ola bilər.
Nümunə
Cons (2001, səh. 115) qeyd edir ki, “bu “plasebo effekti” ... bütün
uyğun davranış formaları öyrənildikdə yoxa çıxdı.”

6.
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Əgər, sitat 40 və ya daha çox sözdən ibarət olarsa, mətn bloku kimi,
sitatdan (təxminən 5 interval qoymaqla) əvvəl abzas qoymaq və
dırnaq işarələrini çıxarmaq lazımdır.

Nümunə
Hələ tam başa düşülməmiş olsa da, dinin də birgə yaşam
məcburiyyətindən meydana gəldiyi görünür, dində müqəddəsləşdirilmiş
birgə yaşam formaları başqa formada anlaşılıb qavrama düşüncəsini
əvəz edərək fərdlər arasında ünsiyyət qurucu rol oynayir. (Adler, 1927,
səh. 97)

Blok sitatlarında, mötərizədə yazılmış
informasiya nöqtədən sonra gəlir.
7.

Əgər ilkin mənbə mövcud deyilsə, ikinci dərəcəli sitatlar və ya başqa
mənbələrə istinad edilən sitatlarda hər iki mənbə qeyd edilməlidir. Hər
iki mənbəni mötərizədə qeyd edərkən, ikinci dərəcəli mənbədən öncə
“-də qeyd edildiyi kimi” yazın.
Nümunə
Cümlənin ortasında
Rixter (1984, səh. 99) tərəfindən aparılmış tədqiqat barədə məlumat
verərkən, Smis (2003, səh. 111) “kommersiyalaşmanın dörd əsas
nəticəyə necə gətirib çıxardığını” vurğulayır.
Mötərizədə
Rixterin (1984, səh. 99, İstinad - Smis, 2003, səh. 111) araşdırması
vurğulayır ki, “kommersiyalaşma dörd əsas nəticəyə necə gətirib
çıxarır.”

Yazınızda Sitatlardan İstifadə Etmək
İstənilən bir sitatdan yazdığınız mətndə istifadə etmək lazım gəlir. Sitat heç vaxt
tək işlənmir. Elmi yazı işinizə başlayarkən sitatdan istifadə etmək məqbuldur. Bu
da ondan irəli gəlir ki, sitat tədqiqat sahəsində tanınmış bir müəllifdən gətirilə və
ya sitat problemi çox aydın və təsirli formada təqdim edilə bilər. Bununla belə,
bütün digər hallarda sitatın yazınızla əlaqədar olduğunu göstərməlisiniz. Yəni ki,
sitatın sizin irəli sürmək istədiyiniz fikri dəstəkləyib-dəstəkləmədiyi və ya
yazınızda söylədiyiniz məsələlərlə uyğunluğunu qərarlaşdırmağınız vacibdir.
Elmin əsas xüsusiyyətlərindən biri biliyi aydın müşahidə edilə biləcək hadisələr
vasitəsilə əks etdirmək metodudur. Vaughan və Hogg-a görə (1995, p. 2), “sosial
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psixoloqlar davranışı öyrənir, çünki bu, müşahidə edilə biləcək davranışdır.” Bu,
psixologiyanin incəsənətdən fərqli olaraq, bir elm olduğu iddiasını gücləndirir,
çünki elmi metod biliyi müşahidə edilə bilən məlumatlardan qurur.
İnformasiya əsri mühüm texnoloji gücdür. “Belə bir ... dəyişiklik dünya sənayeləri
və onlarda işləyən insanlara fundamental, müntəzəm təsir göstərməyə bilməz”
(Davidov & Malon, 1992, səh. 2). Burada təklif olunur ki, əgər bizneslər bu
texnoloji dəyişikliyin təsirini tanıya bilməzlərsə, onlar digərləri ilə ayaqlaşa
bilməzlər. Nəticə etibarilə, bu, bizneslərin informasiya əsrindən istifadə etməli
olmaları yanaşmasını dəstəkləməsi anlamına gəlir.
Digər hallarda isə, siz sitatdan mübahisə və ya debatın müəyyən hissələrini
işıqlandırmaq üçün istifadə edə bilərsiniz.
Siz təzadlı yanaşmaları irəli sürdükdə və sonra onlarla razılaşmazkən və ya
onları təkzib edərkən, sitatlardan istifadə etməniz yazınızı oxucu üçün daha
inandırıcı və güclü edə bilər. Bunun mənası odur ki, siz yalnız fikirlərinizi
dəstəkləyən mövqeləri verməmişsiniz, siz həm də təkzibedici yanaşmalarınızı
irəli sürmüsünüz, sonra daha yaxşı və daha güclü faktlar gətirməklə, onları
mübahisəyə açıq hala gətirmisiniz. Nəticədə, bu, ona dəlalət edir ki, siz geniş
şəkildə araşdırma aparmışsınız. Ən önəmlisi isə budur ki, siz müxtəlif və təzadlı
yanaşmaları birləşdirə bilmisiniz.
Sitatgətirmə qaydaları barədə məlumat üçün APA sitatgətirmə formasına baxa
bilərsiniz – (Əlavə 3)
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Sitatgətirmə - Vasitəsiz nitq7
Müəllif nitqi vasitəsiz nitqdən əvvəl, vasitəsiz nitqdən sonra və vasitəsiz nitqin
arasında işlənə bilir.
Vasitəsiz nitqin işlənmə yerindən asılı olaraq aşağıdakı durğu işarələrindən
istifadə olunur:
1. Vasitəsiz nitq müəllifin sözlərindən sonra işləndikdə dırnaq içərisinə alınır və
ondan əvvəl (müəllifin sözlərindən sonra) qoşa nöqtə qoyulur; məs.:
Siz dediniz: “Ölüm nədir ki, bütün ucalıqları məhv edir?” (Ordubadi) M: “V?”
Dialoq şəklində işləndikdə dırnağa ehtiyac olmur, vasitəsiz nitqdən əvvəl tire
işarəsi qoyulur:
Yeyib-içəndən sonra Bəndalı yüzbaşı dedi: - Hə, qardaşoğlu, indi danış görək
hansı qohumlardansınız. (İ.Əfəndiyev)
Müəllif: -Vasitəsiz Nitq. (M:V.)
2. Vasitəsiz nitq müəllifin sözlərindən əvvəl işləndikdə müəllif sözlərindən əvvəl
tire işarəsi, vasitəsiz nitqin sonunda isə intonasiyadan asılı olaraq sual işarəsi,
nida işarəsi və ya vergül qoyulur.Məsələn:“Əmirin vəziyyətini möhkəmlətmək
üçün düzələn bu macəra çox da uzun sürməz!” - deyənlər də var idi. (M.
Ordubadi) “V!” - m.
Vasitəsiz nitq dialoq şəklində verildikdə dırnaq lazım olmur, vasitəsiz nitqdən
əvvəl tire, sonra vergül və tire qoyulur.Məsələn: - O, dünyanın ən nadir
çiçəklərindən çəkilib, - deyə qarı cavab verdi. (İ.Əfəndiyev) -V,-m.
Bu cür cümlələrdə vasitəsiz nitqdən sonra onun öz intonasiyasından asılı olaraq,
nida və ya sual işarələri də qoyulur. Məsələn: nümunə 1. -Elə söhbət də bundadır
da, ay yetim! - o (Əlabbas) yaxınlaşıb mənim çarpayımın yanında durdu.
(Ə.Əylisli) -V! - m. 2.-Düz deyirəm də! Düz demirəm? - bunu otağın o başından
Əlabbas ya məndən, ya da elə özündən soruşurdu.(Ə.Əylisli) -V? - m.
3.Müəllifin sözləri vasitəsiz nitqin arasında işləndikdə ondan əvvəl ikinci bənddə
qeyd edilən işarələrdən istifadə edilir; müəllifin nitqindən sonra isə iki hal
müşahidə olunur:
a) müəllifin sözlərindən sonra vergül və tire qoyulur: “Gözəl Səba, - dedi,- sən
7Bu

bölmə Kazımov, Q.Ş. (2000).Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Ali məktəblər üçün dərslik,
Bakı,"Ünsiyyət"-dən götürülmüşdür.
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məni bu xidmətinlə minnətdar edirsən.” (M.Ordubadi) “V,-m,-v”
b) müəllifin sözlərindən sonra nöqtə və tire qoyulur:
-Bəli, qibleyi-aləm! - deyə Ballı qarı ah çəkdi.-Mən anayam. (İ.Əfəndiyev) -V! - m.V
4. Üçüncü bənddəki misaldan fərqli olaraq, vasitəsiz nitq müəllifin sözlərinin
arasında işlənir və bu zaman vasitəsiz nitqdən əvvəl qoşa nöqtə və tire, vasitəsiz
nitqdən sonra onun intonasiyasına uyğun olaraq vergül, nida və ya sual işarəsi
və tire qoyulur. Məsələn:
Qarı: -Mən anayam,-dedi və bir qab su alıb taxt-rəvanın qarşısında yerə çökdü.
(İ.Əfəndiyev) M:- V,-m.
Bu cür hallarda vasitəsiz nitq dırnaqda verildikdə bütün işarələr olduğu kimi
saxlanmaqla yalnız vasitəsiz nitqdən əvvəl tire qoyulmur. Məsələn: Atabəyin
marağı daha da artdı və qəlbində: “Belə bir qızı əldə etmək zəngin bir məmləkət
əldə etməkdən daha qiymətlidir,”-dedi. (M.Ordubadi) M: “V”,-m.
5.Vasitəsiz nitq ilə müəllifin sözləri bir-birini ardıcıl şəkildə əvəz edə bilir. Bu
zaman dialoq nitqində yuxarıda qeyd edilən durğu işarəsi qaydalarından istifadə
edilir. Məsələn: 1. Taygöz Yusif bir daha yerə qədər təzim edib: -Qibleyi-aləm, dedi,- mən aciz Yusif sənin sadiq qulunam.(İ.Əfəndiyev) M:- V,-m,-v. 2. Əmir
onun əlindən tutub: -Kömək et! - dedi.-Hadisələr, fitnələr mənim ətrafımı alıb.
(Ordubadi) M:-V!-m.-V.
Müəllif nitqi ilə vasitəsiz nitqin bu cür düzülüşü “deyə”,“soruşduqda”, “dedikdə”
tipli feli bağlamaların köməyi ilə iki müxtəlif müəllifin də dediklərini əlaqələndirə
bilir. Məsələn: Fəxrəddin Nizaminin qulağına pıçıldayıb: -Hərgah məsciddə
bizdən bi’ət almaq istəyərlərsə, təklifimiz nədir? - deyə soruşduqda, Nizami: Baxıb görək fərmanda nə yazılır, o zaman təklifimiz aydınlaşar,-dedi. (Ordubadi)
M:-V?-m, M: -V,- m.
Yaxud: Əmir təəccüblə: -İnana bilmirəm,-dedikdə, vəzir öz fikrini bir daha açıq
dedi: -Sizə gətirilən məktubun Fəxrəddin tərəfindən yazıldığı şübhəsizdir.
(Ordubadi) M:-V,-m,m:-V.
Vasitəsiz nitq yalnız özgəsinin sözlərindən deyil, müəllifin öz nitqindən, öz
düşüncəsindən də ibarət olur. Bəzən müəllif özünün keçmişdə söyləmiş olduğu
fikri yada salır. Məsələn: “İnsan qanadsız quşdur,-deyə mən düşünürdüm, srağagün bu vaxt biz,-mən, körpüsalanlar, bir də Adil Zoğallı meşəsindəydik.
Qərib də yaralanmamışdı...” “Qərib də yaralanmamışdı...” deyə mən öz-özümə
təkrar etdim. (İ.Əfəndiyev)
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Vasitəsiz nitq sadə və mürəkkəb, cüttərkibli və təktərkibli, müxtəsər və geniş,
bütöv və yarımçıq cümlə şəklində ola bilir, elliptik cümlədən, hətta üzvlənməyən
cümlədən də ibarət olur. Bir cümlədən ibarət olduğu kimi, bir neçə cümlənin
birliyi, bir sintaktik bütöv şəklində də qurulur.Məsələn: 1.
Firdovsi deyirdi ki:
“Qara qarğanın yumurtasını cənnətdəki tovuzun altına qoyasan, yumurtadan
çıxdığı zaman onu cənnət əncirlərinin danələri ilə bəsləyəsən, yenə o böyüdükdə
qarğa balası olacaqdır. Cənnət tovuzuna isə quru bir zəhmət qalacaqdır.”
(M.Ordubadi)
2.
Gəzdiyi yerlərdə, keçirdiyi məclislərdə Nəsimiyə həmişə bir sual verirdilər:
“Fəzlin siması necədir?” Nəsimi də həmişə eyni cavabı verib: "Fəzlin siması
təsvirə gəlməz”, -deyirdi. (İ.Hüseynov). 3. -Deyəsən, külqabıdan xoşunuz gəlir,
Mirzə. Buyurun, qurbandır sizə... Mirzə Manaf özünü güc-bəla ilə ələ alıb:-Yox! dedi. Amma təzə müdir, deyəsən, inanmadı: -Çəkənsiz, Mirzə? Mirzə Manaf: Hərdən birin, -dedi. (Ə.Əylisli)
Vasitəsiz nitqdə əvəzliklər müəllif nitqinin deyil, vasitəsiz nitqin öz tələbləri
əsasında işlənmiş olur.Məsələn: Anam dedi: -Siz heç kasıblardan pul-zad da
almırsınız. Doktor dedi:-Mən sizin xalqınızı sevirəm. (İ.Əfəndiyev)
Vasitəsiz nitqdə canlı danışıq dilinə xas olan bütün elementlərdən - ara
sözlərdən, xitablardan, nidalardan, ədatlardan geniş istifadə edilir (misallara bax).
Özgə nitqinin yalnız məzmununun verilməsinə vasitəli nitq deyilir. Vasitəsiz nitq
vasitəli nitqə çevrilərkən tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə əmələ
gəlir. Məsələn: Çoban Mahmud dedi: -Xanım, mən çobanam, ev işi bacarmaram.
(İ.Əfəndiyev) - Çoban Mahmud dedi ki, o, çobandır, ev işi bacarmaz.
Vasitəli nitqdə özgə nitqinin fonetik, leksik, qrammatik xüsusiyyətlərində, hətta
intonasiyasında da dəyişikliklər edilir, onun yalnız məzmunu saxlanılır. Məsələn:
Səkinə nənə kişi kimi gurultulu səslə onlara tərəf qışqırdı: - Ehey, ey
selbasarlılar, cahıllar obada yoxdur deyin kişiləşmisiniz? (İ.Əfəndiyev) - Səkinə
nənə kişi kimi gurultulu səslə onlara tərəf qışqırdı ki, cahıllar obada yoxdur deyin
kişiləşibsiniz?
Sitatgətirmə - Vasitəli nitq
Vasitəli nitq özgə nitqini tam şəkildə olduğu kimi ifadə edə bilmir, onun yalnız
məzmununu saxlayır. Hətta vasitəli nitq leksik cəhətdən vasitəsiz nitqə çox yaxın
olduqda da onu olduğu kimi əks etdirə bilmir, ən azı vasitəsiz nitqin
intonasiyasından məhrum olur.Məsələn:
İsmayıl ağ atına mindi, atın üzünü döndərdi və ucadan dedi: - Ey Ərdəbil əhli,
mən ata yurduma qayıdacam və sizə xoşbəxtlik gətirəcəm.(F.Kərimzadə) İsmayıl ağ atına mindi, atın üzünü döndərdi və ucadan dedi ki, o, ata yurduna
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qayıdacaq və onlara xoşbəxtlik gətirəcək. Göründüyü kimi, vasitəsiz nitq vasitəli
nitqə çevrilərkən öz intonasiyasını itirdiyi kimi, əvvəlki emosionallığını da xeyli
itirir. Vasitəli nitqdə modal sözləri, nidaları, xitabları saxlamaq olmur.
Vasitəsiz nitq vasitəli nitqə çevrilərkən əvəzliklərdə daha çox dəyişiklik olur əvəzliklər özgə nitqinin daşıyıcısı deyil, onlar müəllif nitqinin tələblərinə uyğun
işlədilir. Məsələn: Murad soruşdu: -Sən ki sarayda məşhur adam idin, bu nə
gündür düşmüsən? (F.Kərimzadə) -Murad soruşdu ki, o, sarayda məşhur adam
idi, bu nə gündür düşüb.-Sən şəkli necə çəkirsən, mənə də öyrət,-İsmayıl yazdığı
vərəqi bir tərəfə qoyub anasının dizinə söykəndi.(F.Kərimzadə) - İsmayıl yazdığı
vərəqi bir tərəfə qoyub anasının dizinə söykənərək soruşdu ki, o, şəkli necə çəkir,
ona da öyrətsin. Göründüyü kimi, bu misallarda vasitəsiz nitqə aid “sən”
əvəzlikləri vasitəli nitqdə müəllif nitqinin tələbi ilə “o” şəklində işlənmişdir.
Vasitəsiz nitqi vasitəli nitqə çevirərkən əvəzliklərdə aşağıdakı dəyişikliklər edilir:
1. Müəllif nitqi üçüncü, vasitəsiz nitq birinci şəxsə aid olduqda vasitəli nitqə
çevrilərkən əvəzlik də (vasitəsiz nitqin əvəzliyi) üçüncü şəxsdə işlənir.Məsələn:
1.-Mən bilirəm,-Cibo Səfər qorxa-qorxa dilləndi. (F.Kərimzadə) - Cibo Səfər
qorxa-qorxa dilləndi ki, o bilir. 2. -Hara gedək? - Əbih Sultan sanki öz-özündən
soruşdu. (F.Kərimzadə) -Əbih Sultan sanki öz-özündən soruşdu ki, hara
getsinlər. Bu cür çevirmə prosesində əvəzliyin hansı halda olmasının əhəmiyyəti
yoxdur.
2. Müəllif nitqi üçüncü, vasitəsiz nitq ikinci şəxsdə olduqda vasitəli nitqə
çevrilərkən vasitəsiz nitqin mübtəda - xəbər əlaqəsi üçüncü şəxsə aid olur.
Məsələn: Əbih Sultan Cibo Səfərə dedi: - Sən bura məhrəm adamsan.
(F.Kərimzadə) - Əbih Sultan Cibo Səfərə dedi ki, o bura məhrəm adamdır.
Əvəzlik işlənmədikdə, şəxs şəkilçisi ilə müəyyənləşir: Qönçə acıqlı-acıqlı:- Səsin
batsın! - dedi. (İ.Məlikzadə) - Qönçə acıqlı-acıqlı dedi ki, (onun) səsi batsın.
3.Həm müəllif nitqi, həm də vasitəsiz nitq üçüncü şəxsdə olduqda çevirmə
prosesində vasitəsiz nitqin şəxsində dəyişiklik olmur. Bu forma vasitəsiz nitqlə
vasitəli nitqin ən çox uyğun olduğu formadır. Məsələn: Bəbir on dəqiqə gözləmək
fikrində deyildi, elə artırmaya qalxar-qalxmaz soruşdu:- Ay ana, yeməyə bir şey
varmı? (İ.Məlikzadə) -Bəbir on dəqiqə gözləmək fikrində deyildi, elə artırmaya
qalxar-qalxmaz soruşdu ki, yeməyə bir şey varmı.
Lakin heç bir fərq müşahidə edilmədikdə də vasitəsiz və vasitəli nitq intonasiya
cəhətdən mütləq fərqlənir Məsələn: Soruşdu ki: “Orada nə yazıblar?” cümləsi ilə
“Soruşdu ki, orada nə yazıblar” - cümlələrinin xüsusilə vasitəsiz və vasitəli nitq
hissələrinin intonasiyasında mühüm fərq var.
Cümlə vasitəli nitq şəklinə düşdükdə xitabların, ara sözlərin, nidaların iştirakı da
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məhdudlaşır.
Müəllif nitqi birinci, vasitəsiz nitq ikinci şəxsdə olduqda vasitəli nitqə çevrilərkən
vasitəsiz nitqin əvəzlik və xəbəri üçüncü şəxsdə olur. Məsələn: Mən pencəyimin
güllə deşən yerini Qaracaya göstərib dedim: -Bura bax, Qaraca, gör güllə
haradan keçib.(İ.Əfəndiyev) - Mən pencəyimin güllə deşən yerini Qaracaya
göstərib dedim ki, görürsən, güllə haradan keçib. Mən soruşdum:-Axı,
neyləyirsən qayçını? (İ.Əfəndiyev) Mən soruşdum ki, qayçını neyləyir.
Hansı ha arda sitat ardan və yaxud öz sözlərinizdən istifadə etmək
azımdır?
Sitatlar sizin mövzu üzrə mövcud ədəbiyyatla tanış olduğunuzu və maraqlı
məqamları müəyyənləşdirdiyinizi nümayiş etdirdiyi halda, onlara çox istinad da
eyni zamanda, oxucuda sizin mövzunu anlamağınız barədə şübhə yarada bilər.
Belə çıxır ki, başqalarının sözlərinə bel bağlamaqdansa, müəllifin sözlərini başa
düşmənizi nümayiş etdirməniz daha yaxşı olardı. Bunu etməyin ən yaxşı yolu fikri
öz sözlərinizlə demək - parafraz etmək və ya yekunlaşdırmaqdır. Başqalarının
sözlərindənsə, öz sözlərinizdən davamlı istifadə etməniz həm də yazı
üslubunuzun zənginliyinin saxlanılmasına kömək edir. Sitatlardan istifadəyə qərar
verərkən, seçimə üstünlük verin və yetərincə düşünün. Yazınızda sitatların
uyğunluğunu götür-qoy etməyə kömək etmək üçün sizə bəzi meyarları təqdim
edirik:


Sitatda sizin sadə dillə və öz sözlərinizlə yaza bilməyəcəyiniz vacib bir
ideya ifadə edilirmi?



Sitat önəmli bir fikri sizin deyə biləcəyinizdən daha təsirli və güclü şəkildə
ifadə edirmi?



Müəyyən bir məqsədlə orijinal sözləri saxlamaq vacibdirmi? Məsələn,
ədəbi təhlil və yaxud qanunvericiliyi göstərmək məsələsi ilə bağlı.

Akademik yazının redaktəsi barədə bir neçə qeyd
a) Yazınızı oxuyun və ilkin strukturu nəzərdən keçirin.
b) Əsas fikirləri bir daha yoxlayın. Onların düzgün əsaslandırıldığına və
məntiqi ardıcıllığın ğözlənildiyinə əmin olun.
c) Lazımi düzəlişləri edin və yenidən oxumaq üçün kiməsə verin.
d) Şərhlər əsasında akademik yazınıza düzəlişlər edin.
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Əlavə 18
Əlavə 1 -də Azərbaycan Respublikasında yazılan dissertasiyalara qoyulan
tələblər qeyd edilmişdir.
Dissertasiyanın tərtıbınə ümumi qısa baxı
Titul - Üz vərəqi dissertasiyanın birinci səhifəsidir. Bura nömrə qoyulmur.
Mündəricatda dissertasiyanızın bütün bölmələri ardıcıllıqla göstərilir.
Mündəricatda bütün fəsillərin, yarımfəsillərin və bəndlərin başlanğıc nömrəsi
göstərilir.
Giriş – təxminən 4-5 səhifəyə qədər ola bilər. ”Giriş”də tədqiqatın məqsəd və
vəzifələri, aktuallığı, elmi yeniliyi, praktik əhəmiyyəti, metod və metodologiyası,
ədəbiyyatda qoyuluşu və s. göstərilir.
Əsas hissə - fəsillər, yarımfəsillər və bəndlərdir.Adətən, iki və ya üç fəsildən və
hər fəsil ən azı 2 yarımfəsildən ibarət ola bilir. Çalışmaq lazımdır ki, fəsillər
arasında həcmcə mütənasiblik də gözlənilsin.
Nəticə 3-4 səhifəyə qədər ola bilər. Nəticələr konkret olaraq göstərilir.Təkliflər də
verilə bilər.
İstifadə edilmiş ədəbiyyat - real və tədqiqata uyğun olmalıdır. Əlavə mütaliə
edilmiş ədəbiyyat, yaxud internet saytı da ədəbiyyat siyahısına daxil olur. Hər
halda ədəbiyyatda da zənginlik görünməlidir. Xüsusilə son dövrlərin ədəbiyyatına
üstünlük verilməlidir.
“Əlavələr”də mövzu ilə bağlı müəyyən cədvəllər, müəyyən sənədin üzü, təlimat
və s. verilə bilər.
Dissertasiya çap olunarkən qeyd olunan ardıcıllıq gözlənilməlidir.

Tərtibata daha ətraf ı baxı
Titul vərəqi
Titul vərəqi dissertasiyanızın birinci səhifəsidir, nömrələnmir və “Dissertasiya
şuraları haqqında” əsasnamədəki əlavə 1,5-ə uyğun olaraq tərtib edilir. Titul
8Əlavə

I Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının xüsusi buraxılışı. (2013)-ə əsasən uyğunlaşdırılmışdır.
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vərəqinin tərtibinə ciddi əməl edilməlidir. Bu səhifənin baş hissəsində Nazirliyin
və onun altında tədris müəssisəsinin adı yazılır. Ondan aşağıda vərəqin sağ
tərəfində “Əlyazması hüququnda” sözləri yazılır. Daha sonra aşağıda müəllifin
adı, atasının adı və soyadı yazılır (adlıq halda).
Vərəqin ortasında dissertasiya işinin mövzusu yazılır. Mövzu təsdiq olunmuş
formada dəqiq yazılmalıdır. Mövzunun altında ixtisasın şifri və adı göstərilməklə MAGISTR DİSSERTASİYASI yazılır.
Sonra aşağıda vərəqin sağında elmi rəhbərin adı, soyadı, atasının adı, elmi
dərəcəsi və elmi adı göstərilir.
Vərəqin aşağı hissəsində dissertasiyanın yerinə yetirildiyi yer və il yazılır (“il”
sözü yazılmadan).
Mündəricat
Titul vərəqindən sonra ikinci səhifədə ortada (artıq vərəqin yuxarı sağ küncündə
2 rəqəmi yazılır və səhifələr ardıcıl nömrələnir) MÜNDƏRİCAT yazılır.
Mündəricat titul vərəqindən sonra gəlir və səhifələri göstərməklə dissertasiya
işinin əsas başlıqlarını əhatə edir; Giriş, I fəsil, II fəsil, III fəsil və onların
paraqrafları, Nəticə və təkliflər, İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı və Əlavələr.
Burada dissertasiyanın bütün bölmələri ardıcıl yazılmaqla bərabər bölmənin
başlanğıc səhifəsi də göstərilir. Bölmələrin, başlıqların adları dissertasiyanın
mətnində eyni ilə qısaldılmadan, dəyişdirilmədən yazılmalıdır.
Mündəricatda bütün fəsillər, yarımfəsillər və
dissertasiyanın hansı səhifədən başlandığı göstərilir.

bəndlərin

başlıqlarının

Fəsillər
Fəsillərin başlıqları mətnə simmetrik şəkildə və rum rəqəmi ilə göstərilməklə
qaraldılmış böyük hərflərlə, paraqrafların başlıqları isə abzasdan başlayaraq,
sətri hərflərdə yazılır(birinci baş hərf istisna olmaqla).
Hər fəsil yeni səhifədən başlayır. Yarımfəsillərin başlıqları ərəb rəqəmləri ilə
göstərilməklə kiçik hərflərlə yazılır (baş hərflər istisna olmaqla). Fəsilin yarım
fəsilləri belə göstərilir. Məsələn: 1. 1. Yəni birinci fəslin 1-ci yarımfəsli. Yarım
fəslin bəndi isə belə göstərilir. Məsələn: 2. 1. 2. Yəni ikinci fəslin, birinci
yarımfəslinin 2-ci bəndi.
Dissertasiyanın “Giriş”ində ilk növbədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılır. Sonra
tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, obyekti, predmeti, elmi yeniliyi, praktik
əhəmiyyəti, daha sonra da metodları, metodologiyası, fərziyyəsi, aprobasiyası
göstərilir.
Dissertasiyanın aktuallığının izahında uzun sözçülüyə, uzaqdan başlamağa
ehtiyac yoxdur. Mövzunun aktuallığı konkret faktlarla, məntiqi təfəkkürlə
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əsaslandırılmalıdır.
əsaslandırılır.

Başqa

sözlə

desək,

Mövzunun aktuallığından sonra məntiqi
məqsəddən irəli gələn vəzifələri şərh olunur.

mövzunun
olaraq

əhəmiyyəti,

tədqiqatın

vacibliyi

məqsədi

və

Daha sonra tədqiqatın predmeti (hansı ki, tədqiqatın mövzusunu
müəyyənləşdirir) və obyekti (hansı ki, öyrənilən proses, fakt və ya hadisədir)
dəqiq göstərilir. Bunların ardınca tədqiqatın metodologiyası və metodları
göstərilir.
Beləliklə, tədqiqatın tələbinə uyğun olaraq digər maddələr də təhlil edilir,
açıqlanır.
Dissertasiyanın “Giriş”ində həmçinin mövzu ilə bağlı yazılmış əsərlərə yığcam
şərh də verilir, onlara münasibət bildirilir.
Dissertasiyanın “Giriş”i çox əhəmiyyətli və məsuliyyətli hissədir. Belə ki,
dissertasiyanın girişindən tədqiqatın məzmunu, əhəmiyyəti, səviyyəsi haqqında
müəyyən təsəvvürə malik olmaq olur. Dissertasiyanın “Giriş” hissəsi 4 səhifədən
çox olmaya bilər.
Dissertasiyanın fəsilləri öz adına uyğun məzmunda işlənilir. Adətən
Dissertasiyanın birinci fəslində mövzunun ümumi məsələləri, öyrənilmə səviyyəsi,
pedaqoji ədəbiyyatda, dərsliklərdə, tədqiqat işlərində məsələnin qoyuluşu təhlil
edilir. Tövsiyə edilir ki, tədqiqatın obyekti və predmetinin ölkəmizdə, imkan olarsa
xarici ölkələrdə öyrənilmə səviyyəsi də araşdırılsın. Dissertasiyanın birinci
fəslindən tədqiqatın ümumi cəhətlərini, əsas istiqamətlərini aydın görmək olur.
Dissertasiyanın ikinci fəslində isə artıq problemin konkret həlli, işin əsas
məzmunu, hətta onun təkmilləşdirilməsi yolları da göstərilə bilər. Bu bölüm
məzmunca daha üstün təhlili xarakter daşıyır. Konkret fakt, hadisə və təcrübələr
əsasında araşdırma aparılır, aparılmış eksperimentin, məktəb müşahidələrinin
nəticələri verilir. Pedaqoji təcrübələr təhlil olunur.
Hər fəslin 2-dən az olmayan yarımfəsilləri olmalıdır.
Dissertasiya “Nəticə” ilə sona çatır. Bu hissədə tədqiqat yekunlaşdırılır, aparılmış
tədqiqat işlərinin nəticələri göstərilir. Müəllifin tədqiqat işinə gətirdiyi yeniliklər
qeyd edilir. Problemin gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi, yaxşılaşdırılması
üçün təkliflər verilir. Yaxşı olar ki, nəticə və təkliflər bəndlərlə və yaxud tezis
şəklində konkret olaraq göstərilsin.
“Nəticə” bölməsindən sonra istifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı verilir.
Dissertasiyanın ədəbiyyat siyahısı əsas mətnə bir açardır, hansı ki, müəllif
tədqiqatında ondan istifadə etmişdir. İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı müəyyən
mənada tədqiqatın elmi mədəniyyəti, etikası deməkdir. Ədəbiyyat siyahısından
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dissertasiyanın səviyyəsi, tədqiqatçının problemlə bağlı məlumatlılığı özünü
göstərir.
İstifadə edilmiş mənbələr çap olunduqları dillərdə (əvvəlcə Azərbaycan dilində
ədəbiyyat, sonra türk, rus, ingilis və s.) əlifba sırası ilə, ərəb rəqəmləri ilə ardıcıl
nömrələnərək siyahıda göstərilir.
Ədəbiyyat siyahısı real olmalıdır. Əsasən, istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahıya
daxil edilməlidir. Siyahıda göstərilmiş ədəbiyyat neçənci nömrədə göstərilmişsə,
dissertasiyanın mətnində istinad edilmiş ədəbiyyat da həmin nömrəyə uyğun
olmalıdır. Dissertasiyanın yazılışında mütaliə edilmiş ədəbiyyat da ədəbiyyat
siyahısına daxil ola bilər.
Dissertasiyanın “Əlavələr”i ədəbiyyat siyahısından sonra verilir. Əlavələr
dissertasiyanın əsas mətninin bir hissəsi - tərkib hissəsidir ki, onun əlavə olaraq
əhəmiyyəti vardır. Əlavələr dissertasiyanın məzmununu tamamlayır. Ehtiyac
olduqda dissertasiyanın məzmununa əlavələr verilir. Əlavələr müxtəlif ola bilər.
Bu hər hansı bir pedaqoji sənədin üzü, hesabat materialının bir hissəsi,
nümunəvi plan, proqram, ya bir protokol və yaxud təlimat və s. ola bilər. Əlavələr
dissertasiyanın son səhifələridir. Hər bir əlavə yeni səhifədə verilməli və vərəqin
üst sağ tərəfində “Əlavə 1” , “Əlavə 2“ və s. yazılmalıdır. “Əlavələr” çox olduqda
onu ayrıca qovluqda və ya cildlənmiş şəkildə “Dissertasiyaya əlavələr” adı ilə də
təqdim etmək olar.
Annotasiya rus və ingilis dilində olmaqla, hər biri ayrıca səhifədə bir vərəq
həcmində yazılır.
Spesifik terminologiyadan istifadə edildikdə də onların siyahısı “İxtisar siyahısı”
başlığı altında ayrıca vərəqdə verilə bilər.
Magistr dissertasiya işi prinsipcə, müvafiq tədqiqat konsepsiyasını əhatə
etməlidir. Tədqiqat konsepsiyası magistr dissertasiyasının tərtibat sənədlərinin
mühüm tərkib hissəsi olaraq, mütləq tərtibat səciyyəsi daşıyır.
Abstrakt
Dissertasiyalar haqqında Əsasnamənin 4-cü bölməsinin 20-ci bəndində deyilir ki,
dissertasiyalar müdafiəyə qəbul olunduqda dissertasiya şurasının icazəsi ilə
fəlsəfə doktoru dissertasiyaları üçün bir, elmlər doktoru dissertasiyaları üçün isə
iki çap vərəqi həcmində abstrakt nəşr olunur. Humanitar elmlər sahəsində
abstraktın həcmi 30 faiz çox ola bilər. Abstraktın tərtibinə dair tələblər Komissiya
tərəfindən müəyyən olunur. Abstraktda dissertasiyanın əsas ideyaları və
nəticələri şərh olunmalı, onun yenilik dərəcəsi və tədqiqatın nəticələrinin elmi və
praktiki əhəmiyyəti, aparılan tədqiqatda müəllifin şəxsi töhfəsi göstərilməlidir.
Dissertasiyanın abstraktı dissertasiya şurasının müəyyən etdiyi miqdarda mətbəə
üsulu ilə və ya çoxaldıcı aparatlarda çap edilir.
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Abstrakt dissertasiyanın müdafiəsinə azı bir ay qalmış dissertasiya şurasının
üzvlərinə, əlaqədar idarələrə və təşkilatlara göndərilir. Abstraktların mütləq
qaydada göndərilməli olduğu təşkilatların siyahısı "Dissertasiya şuraları
haqqında" Əsasnamə ilə, abstraktın göndəriləcəyi digər ünvanların siyahısı
dissertasiya şurası tərəfindən müəyyən edilir.
Abstrakt dissertasiyanın yazıldığı dildə olmalıdır.Abstrakt başqa dildə yazıldıqda
onun Azərbaycan dilində nüsxəsi də hazırlanmalıdır. Azərbaycan dilində
yazıldıqda isə onun rus dilində, həmçinin ingilis, fransız və ya alman dillərindən
birində xülasəsi verilməlidir.
Şərti i arələr, simvollar, vahidlər və terminlər siyahısı
Əgər dissertasiyada spesifik terminologiya, həmçinin geniş yayılmamış ixtisarlar,
yeni simvollar, işarələr və sairədən istifadə edilirsə, onların siyahısı “İxtisarların
siyahısı” başlığı altında ayrıca vərəqdə dissertasiyanın əvvəlində verilməlidir.
Siyahı sütun şəklində yazılır, sütunun sol tərəfində (əlifba sırası ilə) ixtisarlar, sağ
tərəfində isə onun dəqiq açılışı verilir.
Əgər dissertasiyada xüsusi terminlər, ixtisarlar, simvollar, işarələr üç dəfədən az
təkrar edilirsə, onda siyahı tərtib edilmir, bunların açılışı isə mətndə onların birinci
dəfə adı çəkilən kimi verilir.
Qeyd edək ki, xarici ədəbiyyatlarda bir qayda olaraq, həm də minnətdarlıq
bölməsi də daxil edilir.
Dissertasiyanın tərtib edilməsi qayda arı:
Əsas tələblər
Dissertasiyanın mətni makinada (qara lentdən və qara surətçıxaran kağızdan
istifadə etməklə) və ya kompüterdə çap olunur. Çap A4 (210x297 mm) formatlı
ağ kağızın bir üzündə, makinada sətirlər arasındakı məsafə 2 interval,
kompüterdə isə 1,5 interval olmaqla yerinə yetirilməlidir.
Kompüterdə yığılan mətn aşağıda göstərilən şriftlərlə çap olunmalıdır:
- Azərbaycan dilində latın əlifbası ilə Az-Times Lat-14, Az Tms 97 Lat14, Alk-AzTms-14, A3 Times AzLat-14, Times Roman AzLat-14 şriftləri ilə;
- Rus dilində kiril əlifbası ilə Times New Roman Cry-14, Rus Helviltica-14, Arial
(Cyr)-14 şriftləri ilə;

50

- İngilis dilində mətn Times New Roman-14, Arial-14 şriftləri ilə çap olunur.
Şəkillər və cədvəllər A3 (297x420 mm) formatda da yerinə yetirilə bilər.
Dissertasiyanın mətni boş sahələrin göstərilən ölçüləri gözlənilməklə çap edilir:
sol boş sahə-30 mm, sağ-10mm, yuxarı və aşağı-20 mm (yuxarı və sonuncu
sətrə qədər).
Sözlər arasındakı məsafəni nəzərə almaqla, sətirdəki işarələrin sayı 60-65-dən
az olmamalıdır. Səhifədə sətirlərin sayı 29-31 olmalıdır.
Dissertasiyadakı bütün xətlər, hərflər, rəqəmlər və işarələr aydın, eyni qaralıqda
olmalıdır.
Dissertasiyanın mətninə ayrı-ayrı sözlər, formullar, şərti işarələr qara mürəkkəb
və ya qara tuşdan istifadə etməklə əlavə oluna bilər. Əlavə mətnin sıxlığı əsas
mətnin sıxlığına yaxın olmalıdır.
Dissertasiyada çapdan sonra aşkar edilmiş səhvlər və qrafik yanlışlıqlar düzəldilə
bilər. Hər səhifədə düzəlişlərin sayı ikidən çox olmamalıdır.
Doktorluq dissertasiyasının həcmi 200-250 səhifə, namizədlik dissertasiyasının
həcmi 100-150 səhifə (şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı
istisna olmaqla) olmalıdır. Humanitar elmlər üzrə dissertasiyanın həcmi 20-30 %
artıq ola bilər.
Dissertasiyanın əsas mətni fəsil, yarımfəsil və bəndlərə bölünür.
Fəsillərin başlıqları mətnə simmetrik şəkildə, böyük hərflərlə, yarımfəsillərin
başlıqları isə abzasdan başlayaraq sətri hərflərlə yazılmalıdır (birinci baş hərf
istisna olmaqla). Başlıqların yazılışında sözlər sətirdən sətrə keçirilməməli,
başlığın sonunda nöqtə qoyulmamalıdır. Əgər başlıq iki cümlədən ibarətdirsə,
onları nöqtə qoymaqla bir-birindən ayırmaq lazımdır.
“Mündəricat”, “Giriş”, “Nəticə”, “İstifadə edilmiş ədəbiyyat”, “Əlavələr” sözləri
dissertasiyanın uyğun struktur hissəsinin başlığı kimi qəbul edilməlidir.
Fəsil və yarımfəsil arasındakı, eləcə də başlıq və mətnin (bəndin) arasındakı
məsafə 2 interval olmalıdır. Başlığın altından xətt çəkmək olmaz.
Hər fəsil yeni səhifədən başlanmalıdır.
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Nömrələmə
Dissertasiyanın səhifələri ərəb rəqəmləri ilə nömrələnir.
Dissertasiyanın səhifələri nömrələnərkən titul vərəqi də nəzərə alınır. Titul
vərəqində nömrə çap edilmir, ondan sonra gələn səhifə “2” rəqəmi, sonrakı
səhifələrdə isə ardıcıl nömrələr səhifənin yuxarı sağ küncündə çap edilir.
Səhifələr (əlavələr, arayışlar, aktlar və s. daxil olmaqla) ardıcıl olaraq nömrələnir.
İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısına daxil olan bütün nəşrlər ərəb rəqəmləri ilə
ardıcıl nömrələnməlidir.
Fəsillər rum rəqəmləri ilə ardıcıl olaraq nömrələnir (məsələn: I fəsil).Mündəricat,
giriş və nəticəyə nömrə qoyulmur.
Yarımfəsil nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılan fəslin və yarımfəslin
nömrələrindən ibarətdir. Yarımfəslin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur, məsələn:
2.5. (ikinci fəslin beşinci yarımfəsli).
Yarımfəslin daxilində bəndlər olduqda onlar ardıcıl olaraq ərəb rəqəmləri ilə
nömrələnir. Bənd nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılan fəslin, yarımfəslin və
bəndin nömrəsindən ibarətdir. Nömrənin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur,
məsələn: 2.5.1. (ikinci fəslin beşinci yarımfəslinin birinci bəndi).
Ayrıca səhifədə yerləşən illüstrasiyalar da (cədvəllər, çertyojlar, sxemlər,
qrafiklər) dissertasiyanın səhifələri kimi nömrələnir. Ölçüləri A4 formatından
böyük olan cədvəllər, şəkillər, çertyojlar bir səhifə kimi qəbul edilir və
dissertasiyanın sonunda nəticədən sonra onların mətndəki sıra ardıcıllığı ilə
yerləşdirilir.
Dissertasiyanın mətni və cədvəllərə arayış və aydınlaşdırıcı xarakter daşıyan
qeydlər ardıcıl olaraq ərəb rəqəmləri ilə nömrələnməlidir. Əgər cəmi bir qeyd
varsa, o nömrələnmir, əgər qeydlərin sayı birdən çoxdursa, qeydlər nömrələnir və
“Qeyd” sözündən və nömrədən sonra iki nöqtə qoyulur. Məsələn: Qeyd 1:
Qeydlərin çapı üçün şriftin ölçüsü 12, sətirarası məsafə 1 interval olmalıdır.
İ üstrasiya
İllüstrasiyalar keyfiyyətli olmalıdır.Şəkillər həm qara tuş və ya qara mürəkkəblə
çəkilə bilər, həm də rəngli ola bilər.
Dissertasiyada ancaq kompüter və ya cizgi yolu ilə yerinə yetirilmiş şəkillərdən və
orijinal fotolardan istifadə etmək olar.
A4 formatından kiçik olan fotolar standart ağ vərəqə yapışdırılmalıdır.
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İllüstrasiyalar elə yerləşdirilməlidir ki, dissertasiyanı döndərmədən və ya saat
əqrəbi istiqamətində döndərdikdə onlara baxmaq mümkün olsun.İllüstrasiyalar
mətndə onlara birinci istinaddan sonra yerləşdirilməlidir.
İllüstrasiyalar (cədvəllərdən başqa) “Şək.” sözü ilə nişanlanır və fəslin daxilində
ərəb rəqəmləri ilə nömrələnir.İllüstrasiyanın nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılan
fəslin nömrəsindən və illüstrasiyanın ardıcıl nömrəsindən və illüstrasiyanın ardıcıl
nömrəsindən ibarətdir. Məsələn: Şək. 1.2 (birinci fəslin ikinci şəkli).
İllüstrasiyanın nömrəsi və adı illüstrasiyanın altında yerləşdirilir.
Cədvəllər
Dissertasiya işində rəqəmli materiallar, adətən, cədvəl kimi tərtib olunur.Hər bir
cədvəlin müvafiq başlığı olmalıdır.“Cədvəl” sözü və başlıq böyük hərflərlə
başlanmalıdır.Başlığın altından xətt çəkilməməlidir.
Cədvəl, mətndə onun ilk xatırlanmasından sonra elə yerləşdirilir ki, dissertasiyanı
döndərmədən və ya saat əqrəbi istiqamətində döndərildikdən sonra onu oxumaq
mümkün olsun.Sətirlərin və sütunların sayı çox olan cədvəlləri hissələrə bölüb bir
neçə səhifədə yerləşdirmək olar.
Fəslin içindəki cədvəllər ardıcıl olaraq ərəb rəqəmləri ilə nömrələnir (əlavədə
verilmiş cədvəllər istisna olmaqla).Cədvəlin nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılan
fəslin nömrəsindən və cədvəlin ardıcıl nömrəsindən ibarətdir. Məsələn: cədvəl
1.2. (birinci fəslin ikinci cədvəli). Əgər dissertasiyada cəmi bir cədvəl varsa, onu
nömrələmək və “Cədvəl” sözü yazmaq lazım deyildir.
Əgər cədvəl iki və daha çox səhifədə yerləşirsə, “Cədvəl” sözü və onun nömrəsi
cədvəlin birinci səhifəsinin sağ üst tərəfində bir dəfə göstərilir; cədvəlin qalan
hissələrinin müvafiq yerlərində “ardı” sözü yazılır. Əgər dissertasiyada bir neçə
cədvəl varsa, onda “ardı” sözünün qarşısında cədvəlin nömrəsi yazılır. Məsələn:
cədvəl 1.2-nin ardı.
Cədvəlin adı və nömrəsi cədvəlin üstündə yerləşdirilir.Nömrə sağ küncdə çap
edilir.
Cədvəllərin sütun və sətirlərin başlıqları, onların içərisindəki məlumatlar üçün
şriftin ölçüsü 12, sətirarası məsafə 1 interval olmalıdır.
Formullar
Mətndə verilən formullar (sayı birdən artıqdırsa) ərəb rəqəmləri ilə ardıcıl
nömrələnməlidir. Formulun nömrəsi bir-birindən nöqtə ilə ayrılmış fəslin və
formulun ardıcıl nömrələrindən ibarətdir. Formulun nömrəsi onunla bir səviyyədə
səhifənin sağ tərəfində mötərizənin içində yazılır. Məsələn: (3.1)-yəni üçüncü
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fəslin birinci formulu.
Formulda rast gəlinən simvolların qiyməti və ədədi əmsalların izahı, onların
formuldakı yerləşmələr ardıcıllığını nəzərə alaraq, bilavasitə formulun altında
verilir. Hər bir simvolun və ədədi əmsalın qiyməti yeni sətirdə yerləşdirilməlidir.
İzahatın birinci sətri “Burada” sözündən başlamalıdır.
Tənlikləri və formulları mətndən boş sətirlər vasitəsilə ayırırlar. Hər formulun
üstündə və aşağısında bir-iki boş sətir olmalıdır. Əgər tənlik bir sətrə
yerləşməyibsə, onun ardı bərabərlik (=) və ya plyus (+), minus (-), vurma (x),
bölmə (:) işarələrindən sonra yeni sətrə keçirilə bilər.
Azərbaycanca yazı an e mi i ərə istinadlar
Azərbaycanca yazılan elmi işlərə istinadlara gəldikdə isə, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasətinin
hazırladığı dissertasiyaların tərtibi qaydalarına aşağıdakılar aiddir:
Dissertasiyanın mətnində istinad olunmuş mənbələr ədəbiyyat siyahısında əlifba
sırası ilə yazılmalı və nömrələnməlidir. İstinad olunmuş mənbənin ədəbiyyat
siyahısındakı nömrəsi mətndəki istinaddan sonra kvadrat və ya adi mötərizədə
göstərilir. Məsələn: [115] və ya (115).
Dissertasiyanın mətnində böyük həcmli kitab(lar)ın müxtəlif səhifələrinə bir neçə
dəfə istinad olunduğu halda ədəbiyyat siyahısında bu mənbə yalnız bir dəfə
göstərilir, lakin mətndəki istinaddan sonra əsərin siyahıdakı nömrəsi, cild
(çoxcildli əsərlər üçün) və müvafiq səhifə(lər) göstərilir. Məsələn: [39, 250-252],
[153, s. 2,106] və mətnin digər bir yerində [39,156], [153, c.1,86-91] və s.
Eyni zamanda qeyd edilir ki, mətnin altında sətiraltı istinadlar məqsədəuyğun
deyil.
Müəllif Fikirlərindən Sitat Gətirmə
Dissertasiyaya istinad edilərkən, əvvəlcə müəllifin soyadı, inisialları,
dissertasiyanın adı verilir, iki nöqtədən sonra isə iddia olunan alimlik dərəcəsi,
şəhər, nəşr ili və həcmi göstərilir. Məsələn: Süleymanov S.Y. Xlorofil-zülal
kompleksləri, xloroplastların tilakoid membranında onların struktur-molekulyar
təşkili və formalaşmasının tənzimlənməsi: Biol.elm.dok. ... dis. Bakı, 2003,
2002.s.
Павличкова Г.Л. Индивидуализация педагогической помощи на основе
учета акцентуация педагогической помощи на основе учета акцентуаций
характеров: Дис. … канд.пед.-наук. Владимир, 1992, 141 с. Dissertasiyanın
abstraktına da eyni qaydalarla istinad edilir, yalnız “abstrakt” sözü əlavə edilir.
Məsələn: Feyziyev F.G. İkixanalı sistemlərdə diskret proseslərin kvadratik
optimallaşdırılması (üsullar, alqoritmlər, proqramlar): Fiz.-riyaz. elm. dok. ... dis.
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avtoref. Bakı, 2003, 41 s.
Влегжанин А.Н. Международно-правовые основы природоресурсной
деятельности государств в Мировом океане: Автореф. дис. … док. Юр.
Наук. Дип. Академия МИД РФ, М., 2002, 39 с.
Qəzet materiallarına istinad edildikdə, müəllifin soyadı və inisialları, sonra
mənbənin adı, qəzetin adı, nəşr olunduğu şəhər, il, gün, ay və ya nömrə göstərlir.
Məsələn: Məmmədov M.A. Faciə janrının tədqiqi. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz.,
Bakı, 1966, 14 may.
Зотов Г.Б. Тибетские тайны Гитлера. Газ. «Аргументы и факты», 2004, июнь,
№ 24. 10.4.6. Arxiv materiallarına aşağıdakı kimi istinad edilir: Azərbaycan
Respublikası MDTA: f. 44, siy.2, iş 26, vv. 3-5ЦГИА Российской Федерации: Ф.
19, оп. 3, д. 101, л. 1
İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin ədəbiyyatına üstünlük
verilməlidir. İstinad olunan mənbələrin biblioqrafik təsviri onun növündən asılı
olaraq verilməlidir. Siyahıya daxil olan mənbələr aşağıdakı kimi göstərilir:
Kitabların (monoqrafiya, dərsliklər və s. ) biblioqrafik təsviri müəllifin və ya kitabın
adı ilə tərtib edilir, müəlliflər dörd nəfərədək olduqda müəllifin və ya müəlliflərin
soyadı və ya inisialları verilir.
Müəllifi göstərilməyən və dörddən artıq müəllifli kitablar (kollektiv monoqrafiya və
dərsliklər) kitabın adı ilə verilir.

55

Əlavə 29
Parafraz etmək üçün köməkçi feillər
ifadə etmək, şərh vermək, xatırlatmaq, qeyd etmək, işarə etmək, demək,
bildirmək, göstərmək, istinad etmək, nəql etmək;
fərz etmək, xəbər vermək, nəzəriyyələşdirmək, konseptuallaşdırmaq, anlamaq,
nümayiş etdirmək, təcəssüm etdirmək, təsvir etmək, canlandırmaq, dəstəkləmək,
əsaslandırmaq, sübut etmək, dəqiqləşdirmək, təsdiqləmək, doğrulamaq;
araşdırmaq, tədqiq etmək, təcrübə aparmaq, nəzarət etmək, müşahidə etmək,
idarə etmək, yönləndirmək;
qəbul etmək/tanımaq, fikir irəli sürmək, iddia etmək;
mübahisə açmaq, meydan oxumaq, çağırış etmək, etiraz etmək, qarşı çıxmaq,
müqayisə etmək, ziddiyyət yaratmaq, ziddinə hərəkət etmək, əks təsir
göstərmək, təzad təşkil etmək, təkzib etmək, şərtləndirmək, müzakirə etmək,
götür-qoy etmək;
ibarət olmaq, ehtiva etmək, əks etdirmək, təcəssüm etdirmək, xarakterizə etmək,
müəyyənləşdirmək, təyin etmək;
yaratmaq, qurmaq, hazırlamaq, təşkil etmək, inkişaf etdirmək, istehsal etmək,
hasil etmək, meydana gətirmək, törətmək, açmaq, çıxarmaq;
sintez etmək, əlaqələndirmək, birləşdirmək, uyğunluq təşkil etmək, əməkdaşlıq
etmək, töhfə vermək, paylaşmaq, bölüşmək;
meydana çıxarmaq, aşkar etmək, gizlətmək, pərdələmək;
təhlil etmək, doğruluğunu yoxlamaq, qiymətləndirmək, dəqiq öyrənmək, gözdən
keçirmək, tənqid etmək;
hesabat vermək, qeydə almaq, toplamaq, kateqoriyalaşdırmaq, dəlillərlə
əsaslandırmaq;
fərqləndirmək, yayındırmaq, uzaqlaşdırmaq, bölmək, ayırmaq;
daxil olmaq, istifadə etmək, işlətmək, qəbul etmək, tətbiq etmək;
gücləndirmək, artırmaq, genişləndirmək,
azaltmaq, qısaltmaq, sıxlaşdırmaq;
9Əlavə IIBowker,

götürülmüşdür.
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möhkəmləndirmək,

N. (2007). Academic Writing: A Guide to Tertiary Level Writing-dən

zəiflətmək,

inandırmaq, əmin etmək, vadar etmək, bəraət qazandırmaq, düşünmək, nəticə
çıxarmaq, mühakimə yürütmək, hesab etmək;
anlamına
gəlmək,
vurğulamaq;

işıqlandırmaq,

toplamaq,
hesablamaq,
formalaşdırmaq;

spesifikləşdirmək,

maksimuma

əlaqələndirmək,
bağlamaq,
korrelasiya/bağlantı yaratmaq;

çatdırmaq,

birləşdirmək,

simvollaşdırmaq,
minimallaşdırmaq,

assosiasiya

yaratmaq,

istisna etmək, çıxarmaq, daxil etmək, yerləşdirmək, qoymaq, oturtmaq;
pisləmək, qınamaq, inkar etmək, rədd etmək, təkzib etmək, əksini sübut etmək;
dominantlıq etmək, hökm etmək, təsirə malik olmaq, ayırmaq, asılı vəziyyətə
salmaq;
təsir etmək, təəssürat yaratmaq, toxunmaq, dəyişmək, transformasiya etmək;
nəticə çıxarmaq, yekunlaşdırmaq, xülasə etmək;

Bağ ayıcı söz ər və frazalar
Spesifiklik
Xüsusilə

Əlaqədar olaraq

Özəlliklə

... gəldikdə isə

Daha konkret olsaq

Məsələsində isə

Baxımdan

Nümunə Gətirmə
Məsələn

Nümunə olaraq

Misal üçün

Bu, ... şəkildə açıqlana bilər.
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Örnək olaraq

Aydın a dırma
Başqa sözlə desək

Daha doğrusu

Yəni ki

Bu, o deməkdir ki

Paralellər Gətirmə
Eyni zamanda

Eyni dərəcədə

Bununla yanaşı

Ortaq nöqtəni qeyd etmə
Bir qayda olaraq

Çox vaxt

Ümumən

Tipik olaraq

Bir məsələni qəbul etmə və bu məsələyə ba qa mövqedən yana ma
Baxmayaraq ki

Olsa belə

Digər tərəfdənsə

Hətta əgər

-sə də

-dığı, -diyi halda

Məntiqi ardıcı ıq xəttini gözləmə
Deməli

Buna görə də

Daha sonra

Belə ki

Bunun nəticəsi olaraq

Nəticədə

Nəticə cümlələri
Məzmunu yekun a dırmaq
Bu yazı işi X-ın … etmək üçün ən yaxşı vasitə olduğunu iddia etmişdir.
Elmi yazı işi araşdırmışdır ki…
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Hazırki araşdırma səkkiz müxtəlif Xları … baxımından müqayisə etmişdir.
Bu yazı … rolunu araşdırmışdır.

Məqsədlərin yenidən verilməsi (tədqiqat)
Bu araşdırma müəyyənləşdirmişdir ki…
Hazırki araşdırma …-in səmərəliliyini müəyyənləşdirmək üçün aparılmışdır.
Bu araşdırmanın əsas məqsədi onu müəyyənləşdirmək idi ki…
Bu araşdırmada məqsəd … qiymətləndirmək idi.
Bu işin əvvəlində qoyulmuş fərziyyəyə/suala qayıtsaq, deyə bilərik ki...

Tapıntı arı yekun a dırmaq (tədqiqat)
Bu tədqiqat/tədqiqatın nəticələri göstərir ki…
X-ın araşdırması göstərir ki…
Bu tapıntılar ümumilikdə onu deməyə imkan verir ki....
Bu araşdırmadan irəli gələn bir neçə mühüm tapıntıdan biri də budur ki…
Hazırki tapıntılarla X-ın uyğunluğu kifayət qədər tutarlı əsaslandırılır.
Bu tədqiqatdan ortaya çıxan ən bariz tapıntı odur ki…

Nəticələri təklif etmək
Bu araşdırmadan aşağıdakı nəticələr çıxarıla bilər…
Bu araşdırmanın nəticələri onu deyir ki…
Hazırki tədqiqatın nəticələri o ideyaya əsaslanır ki…
Ona görə də belə görünür ki…
Ümumilikdə götürsək, bu nəticələr onu təklif edir ki…
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Buradan o ehtimal irəli gəlir ki…
Tanış olduğunuz araşdırmanın tapıntıları təklif edir ki…

Tapıntı arın əhəmiyyəti (tədqiqat töhfəsi)
Hazırki akademik iş … məsələsinə bir neçə önəmli töhfələr gətirir ki…
Bu elmi işin tapıntıları hazırki ədəbiyyata bir neçə töhfə verir. Birincisi…
Bu iş mövcud elmə onunla töhfə verir ki…
Apardığımız araşdırma … məsələlərlə bağlı ortaya əlavə dəlillər qoyur ki, bu
da…
Bu araşdırma bizim biliyimizi … barəsində genişləndirir.
Bu akademik iş/tapıntılar bizim … barədə anlayışımızı möhkəmləndirməyə
yönəlmişdir.
Bu araşdırmadakı empirik tapıntılar … məsələsi barədə yeni anlayış irəli sürür
ki…

Tapıntı arın əhəmiyyəti
Bu araşdırma X-ı təsdiq etmədiyi halda, o, qismən əsaslandırdı ki…
Baxmayaraq ki, hazırki tədqiqat kiçik bir iştirakçı nümunəsinə əsaslanmışdır,
tapıntılar onu deməyə əsas verir ki…
Bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, araşdırma onu göstərir ki…

Hazırki i in məhdudiyyətləri
Nəhayət qeyd edək ki, bir çox mühüm məhdudiyyətlər nəzərə alınmalıdır.
Birincisi,
Üçüncüsü, bu araşdırma …-in istifadəsini ölçmədi.
Bu araşdırmadakı tapıntıların ən azı üç məhdudiyyəti var. Birincisi, bu məlumatlar
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yalnız …-a tətbiq oluna bilər.
Bu nəticələrin
Məsələn,…

ümumiləşdirilməsi

müəyyən

məhdudiyyətlərdən

asılıdır.

Ən mühüm məhdudiyyət o faktdadır ki…
Bu araşdırmanın məhdudiyyəti ondan ibarətdir ki, pasientlərin sayı və kontrolları
nisbətən az olmuşdur.
Bu məhdudiyyət o deməkdir ki, araşdırmanın tapıntıları ehtiyatla şərh edilməlidir.

Gələcək tədqiqat i i üçün tövsiyyələr
Bu tədqiqat gələcək araşdırma üçün bir çox suallar ortaya qoymuşdur.
Daha geniş desək, tədqiqat həm də onu müəyyən etməkdən ötrü lazımdır ki…
Aşağıdakı sahələr üzrə əlavə tədqiqatların edilməsi tövsiyyə edilir:
Təklif olunur ki, bu faktorların birləşməsi gələcək araşdırmalarda öyrənilsin.
Eyni … qrupu daxilində fərdlərin təcrübələrini müqayisə etmək maraqlı olardı.

Təcrübə və ya siyasət üçün tövsiyyələr
Bu tapıntılar …üzrə bir neçə fəaliyyət istiqamətlərini təklif edir.
Bu işin tapıntıları gələcək təcrübə üçün bir neçə tövsiyyələri nəzərdə tutur.
Buna görə də, bir neçə mühüm dəyişikliklər edilməlidir.
Digər önəmli təcrübi tövsiyyə isə ondan ibarətdir ki…
Bu problemlə mübarizə aparmağın ən məntiqli yolu ….

61

Əlavə 310
APA İstinadetmə Forması
APA istinadetmə forması tədqiqat yazısında istifadə edilən mənbələrin
doğruluğunu əsaslandırmaq üçün Amerikan Psixologiya Assosiasiyası tərəfindən
əsası qoyulan qaydalara istinad edir. APA istinadetmə forması həm mətndaxili
sitatlar, həm də istinad siyahısını tələb kimi qoyur. Hər bir mətndaxili istinadı
istinad siyahısında tam olaraq göstərmək lazımdır və eləcə də, istinad
siyahısında verilən mənbə sitat kimi də verilməlidir. Bu səhifədə sadalanmış APA
formasının nümunə və formatlarına akademik tədqiqatlarda istifadə olunan bir
çox tipik mənbə növləri daxildir.

Mətndaxili istinadlar
APA istinadetmə formasında mətndaxili istinadlar cümlə və paraqraflarda verilir,
çünki hansı növ məlumatın sitat kimi verilməsi və ya parafraz edilməsi, kimin
məlumatına istinad edilməsi aydın olmalıdır.
Nümunələr:
Tək müə if i yazı ar
Müəllifin soyadı və yazının nəşr ili lazımi yerdə mətnə daxil edilir.
məhdud rasionallıq nəzəriyyəsindən (Manaflı, 1945)
Əgər müəllifin adı və ya yazının tarixi yazının bir hissəsi kimi görünürsə, yalnız
buraxılmış informasiyanı mötərizdə yazın.
Həmidbəyli (1945) iddia edirdi ki
Bir neçə həmmüə ifin yazı arı
Dissertasiyanin iki müəllifi olduqda, hər iki adı həmişə mətndə onlara hər dəfə
istinad edərkən verin. Mötərizədəki materiallarda isə, adları ampersand işarəsi
(&) ilə birləşdirin.
(Əliyarlı & Həşimzadə, 1998) göstərildiyi kimi
Hekayə tipli mətndə isə, adları "və" sözü ilə bir-birinə bağlayın.
10Əlavə

III American Psychological Association. (2010). APA Citation Style.Washington, DC:
American Psychological Association-dən götürülmüşdür.
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Qulamov və Nərimanovun (1962) qeyd etdikləri kimi
Assosiasiyalar, korporasiyalar, hökumət agentlikləri və s. tərəfindən yazı an
i ər
Müəllif olaraq, tədqiqat yazıları yazmış qrupların adları (korporativ müəlliflər) bir
qayda olaraq, hər dəfə mətndə onlara istinad edilərkən yazılır.
(Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu [NKPİ], 1992)
Lazım gəldikdə, bəzi korporativ müəlliflərin adlarını ilk istinadda və abreviatura
şəklində bütün növbəti istinadlarda verilir. Belə bir abreviaturadan istifadə
etməyin ümumi qaydası mətndəki istinada o qədər yetərli məlumat daxil etməkdir
ki, oxucu İstinadlar siyahısında heç bir çətinlik çəkmədən həmin məlumatln
mənbəyini sezə bilsin.
(NKPİ, 1992)
Müə ifsiz yazı ar
Yazının müəllifi olmadıqda, mətn istinadınız olaraq, hər bir sözün ilk hərfini böyük
hərflə yazmaqla, yazının başlığındakı iki və ya üç sözdən istifadə edin. Əgər
başlıq məqaləyə, kitabın fəslinə və yaxud internet səhifəsinə istinad edirsə,
başlığı dırnaq işarələri içində yazın. Əgər başlıq kitaba, broşüraya, jurnala və
yaxud hesabata istinad edirsə, başlığı əyri xətlərlə yazın.
iqlim dəyişikliyi üzrə ("İqlim və Hava," 1997)
Kənd Təsərrüfatı Meteoroloji Təcrübələri üzrə Bələdçi (1981)
Anonim müəlliflər anonim yazılıb, vergül və tarix qoymaqla, verilməlidir.
iqlim dəyişikliyi üzrə (Anonim, 2008)

Mənbənin konrekt hissələri
Mənbənin konkret, xüsusi bir hissəsinə istinad etmək üçün (bu, sitatlar üçün hər
zaman vacibdir), mətndaxili sitatda səhifəni, fəsli, və s. (müvafiq abreviaturalarla)
daxil edin.
(Stigter & Das, 1981, səh. 96)
Kərimli (2001) nitq fəaliyyətinin ünsiyyət vasitəsi kimi təhlilində göstərir ki…
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(səh. 218).
Əgər səhifə nömrələri elektron mənbələrə daxil edilməmişsə (məsələn, elektron
elmi jurnallar), "para." abreviaturasından sonra paraqraf nömrəsini qoyun.
(Mönnich & Spiering, 2008, para. 9)

İstinad Siyahısı
Tədqiqat yazısının mətnindəki istinadlar İstinad siyahısında və yaxud
biblioqrafiyada yer almalıdır. Bu siyahı hər bir mənbəni tanımaq və məlumatı
götürmək barədə məlumat verir.
• Ardıcı ıq: Daxil edilənlər müəllifin soyadlarına uyğun olaraq, əlifba sırası ilə
verilməlidir. Müəllifi olmayan mənbələr başlığa müvafiq şəkildə eyni siyahı
daxilində əlifba sırası ilə düzülür.
• Müəlliflər: Konkret bir yazının bütün müəlliflərində isə, onların soyadını və
inisiallarını yazın. Tək bir dissertasiyanin çoxlu sayda müəlliflərini
sadalayarkən, "və" sözünün yerinə, (&) -dan istifadə edin. Smis, C. D., &
Cons, M.
• Ba ıq ar: Başlığın və ya yarımbaşlığın ilk sözünün ilk hərfini və başlığın bir
hissəsi olan bütün xüsusi adları böyük hərflə yazın.
• Səhifələmə: Cild nömrəsini verməyən jurnal məqalələrinin səhifələrini
göstərmək üçün səh. abreviaturasından istifadə edin. Bu abreviaturadan
ensiklopediya məqalələri və redaktə edilmiş kitab fəsillərini göstərmək
üçün də istifadə edilir.
• Abzas qoyma: İlk sətrdə sol tərəfdən boşluq qoyulur və bütün növbəti sətirlərə
interval (5 –dən 7 dək) əlavə edilir.
• A tından xətt çəkmə və əyri xətlə yazma: Kitab və elmi jurnal adlarında
başlığın altından xətt çəkməkdənsə, adı, başlığı əyri xətlə yazmaq daha
münasibdir.
Elektron çıxışı olan işlər üçün iki əlavə məlumat daxil edilməlidir.
• İnternet ünvanı: Sabit internet ünvanı daxil edilməli və oxucu dissertasiyaya
mümkün qədər yaxın yönəldilməlidir. Əgər dissertasiyada rəqəmsal obyekt
müəyyənləşdiricisi (tərcümə - ROM, ingiliscə - DOI) varsa, bundan istifadə
edin. Rəqəmsal obyekt müəyyənləşdiricisinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, əgər yazının internet ünvanı dəyişərsə, bu müəyyənləşdirici sayəsində
istifadəçilər yeni ünvana yönləndiriləcəklər. Əgər işin rəqəmsal obyekt
müəyyənləşdiricisi yoxdursa, o zaman sabit URL-dən istifadə edin. Əgər
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URL sabit deyilsə, qəzet və bir sıra abunə əsaslı bazalarda olduğu kimi, işi
götürdüyünüz saytın səhifəsini qeyd edin.
• Tarix: Elmi jurnal məqaləsində olduğu kimi, əgər dissertasiya nəşr edilmiş və
tarixi qoyulmuş bitmiş bir işdirsə, istinadın əsas hissəsində tarix kifayətdir.
Lakin əgər işin tarixi yoxdursa və onda dəyişikliklər edilə bilərsə, məs.,
elektron çıxışlı - onlayn ensiklopediya məqaləsində olduğu kimi, məlumatı
aldığınız tarixi daxil edin.
Nümunələr:
Jurnallar, elmi jurnallar və qəzetlərdəki məqalələr
Dövrü mətbuat məqalələrinə istinadlar aşağıdakı kimi verilməlidir: müəllif(lər),
yazının tarixi, məqalə başlığı, jurnalın adı, cild sayı, buraxılış sayı (əgər
mövcuddursa) və səhifə nömrələri.
Elmi jurnal məqaləsi, tək müəllifli (on ayn çıxı ı o an)
Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of
commitment.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2),
221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002
Elmi jurnal məqaləsi, iki müəllifli (on ayn çıxı ı)
Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007).Addressing disparities consultation and
outreach strategies for university settings.Consulting Psychology Journal:
Practice and Research, 59(4), 286-295.doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286
Elmi jurnal məqaləsi, ikidən çox müə if i (on ayn çıxı ı)
Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182196.doi:10.1037/0003-066X.63.3.182
Elmi jurnal məqaləsi, ikidən artıq müə if i (on ayn çıxı ı)
Hirtle, P. B. (2008, July-August). Copyright renewal, copyright restoration, and
the
difficulty
of
determining
copyright
status.D-Lib
Magazine,
14(7/8).doi:10.1045/july2008-hirtle
Abunə bazasından e mi jurna məqaləsi (ROM-u olmayan)
Colvin, G. (2008, July 21). Information worth billions.Fortune, 158(2), 7379.Retrieved from Business Source Complete, EBSCO. Retrieved from
http://search.ebscohost.com
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Jurnal (mə hur və vaxta ırı buraxı an jurna ) məqaləsi, çapda
Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, 171(4), 54-60.
Qəzet məqaləsi, müəllifsiz, çapda
As prices surge, Thailand pitches OPEC-style rice cartel. (2008, May 5). The
Wall Street Journal, p. A9.
Qəzet məqaləsi, çoxlu sayda müəlliflər, davamsız, ara ıq ı səhifələr, çapda
Delaney, K. J., Karnitschnig, M., & Guth, R. A. (2008, May 5). Microsoft ends
pursuit of Yahoo, reassesses its online options. The Wall Street Journal, pp. A1,
A12.
Kitablar
Bütöv kitaba istinada aşağıdakı elementlər daxil olmalıdır: müəllif(lər) və ya
redaktor(lar), nəşr tarixi, başlığı, nəşr yeri və nəşriyyatın adı.
Müəllif və ya redaktorsuz, çapda
Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA:
Merriam- Webster.
Tək müəllifli, çapda
Kidder, T. (1981).The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown &
Company.
İki müəllifli, çapda
Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007).Principles of macro-economics (3rd ed.).
Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.
Həmmüəllifli, kollektiv i ər - müəllif nə riyyatçı kimi (on ayn çıxı ı)
Australian Bureau of Statistics.(2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6).
Canberra,
Australian
Capital
Territory:
Author.
Retrieved
from
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA2568710006989...
$File/13016_2000.pdf
Redaktə edi mi kitab
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological
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interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Dissertasiyalar
Dissertasiyalara istinada aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir: müəllif, nəşr
tarixi, başlıq və institut (əlyazma surətinə universitet kolleksiyalarından çıxış
tapmışsınızsa). Əgər məlumat bazasına çıxış nömrəsi varsa, onu istinadın
sonunda yerləşdirin.
Dissertasiya (on ayn çıxı ı)
Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to
sustainable cities (Doctoral dissertation).Available from ProQuest Dissertations &
Theses database. (UMI No. 327681)
Redaktə edi mi kitab arda esse və yaxud fəsillər
Redaktə edilmiş kitabda esse və yaxud fəsilə istinada aşağıdakı elementlər daxil
edilməlidir: esse və ya fəsil müəllifləri, nəşr tarixi, esse və ya fəsil başlığı, kitab
redaktor(ları), kitabın adı, esse və ya fəslin səhifələri, nəşr yeri və nəşriyyatın adı.
Tək müəllifli
Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. In T.
Magrini (Ed.), Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 6786). Chicago, IL: University of Chicago Press.
İki redaktor u
Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986).Science, values, and human judgment.
In H. R. Arkes & K. R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An
interdisciplinary reader(pp. 127-143). Cambridge, England: Cambridge University
Press.
Ensiklopediyalar və ya üğətlər və ensiklopediyaya daxil edilənlər
Ensiklopediyaya istinada aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir: müəllif(lər) və ya
redaktor(lar), nəşr tarixi, başlığı, nəşr yeri və nəşriyyatçının adı. Onlayn çıxışlı
mənbələrdə məlumatı götürdüyünüz tarixi verin, çünki verilmiş yazı müəyyən
zaman çərçivəsində redaktə edilə bilər.
Ensik opediya kü iyatı və ya üğət
Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and
musicians (2nd ed., Vols. 1-29). New York, NY: Grove.
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Onlayn ensiklopediya məqaləsi
Containerization.(2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved May 6, 2008,
from http://search.eb.com
Ensiklopediya məqaləsi
Kinni, T. B. (2004). Disney, Walt (1901-1966): Founder of the Walt Disney
Company. In Encyclopedia of Leadership (Vol. 1, pp. 345-349). Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
Tədqiqat hesabat arı və elmi dissertasiya
Hesabata istinada aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir: müəllif(lər), nəşr tarixi,
başlıq, nəşr yeri və nəşriyyatın adı. Əgər yazını buraxan təşkilat hesabata nömrə
əlavə etmişsə (məs., hesabat nömrəsi, müqavilə nömrəsi və ya monoqrafiya
nömrəsi), başlıqdan dərhal sonra o nömrəni mötərizədə verin. Əgər hesabata
giriş onlayn-dırsa, o zaman URL-nı verin.
Hökumət hesabatı (on ayn çıxı ı)
U.S. Department of Health and Human Services. (2005). Medicaid drug price
comparisons: Average manufacturer price to published prices (OIG publication
No. OEI-05-05- 00240). Washington, DC: Author. Retrieved from
http://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-05-05-00240.pdf
Texniki və/yaxud tədqiqat hesabat arı (on ayn çıxı ı)
Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working
Paper 14124). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Retrieved July 21, 2008, from http://www.nber.org/papers/w14124
Universitet proqramı və ya departamentin elektron səhifəsində mövcud
olan sənəd
Victor, N. M. (2008). Gazprom: Gas giant under strain. Retrieved from Stanford
University, Program on Energy and Sustainable Development Web site:
http://pesd.stanford.edu/publications/gazprom_gas_giant_under_strain/
Audio-vizual media
Audio-vizual mediaya istinada aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir: əsas
əməkdaşların (məs., prodüser, direktor) adları və vəzifələri, tarix, başlıq,
mediumu mötərizədə vermək, işin qoyuluşunun yeri və yayımın adı. Əgər
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medium məlumatı götürmə kodunun bir hissəsi kimi göstərilmişsə, o zaman
mötərizəyə ehtiyac qalmır.
Videokasset/ DVD
Achbar, M. (Director/Producer), Abbott, J. (Director), Bakan, J. (Writer), &
Simpson, B. (Producer) (2004).The corporation [DVD]. Canada: Big Picture
Media Corporation.
Audio yazı
Nhat Hanh, T. (Speaker). (1998). Mindful living: a collection of teachings on love,
mindfulness, and meditation [Cassette Recording]. Boulder, CO: Sounds True
Audio.
Video təsvir/ kinofilm
Gilbert, B. (Producer), & Higgins, C. (Screenwriter/Director).(1980). Nine to five
[Motion Picture]. United States: Twentieth Century Fox.
Televiziya ver i i
Anderson, R., & Morgan, C. (Producers). (2008, June 20). 60 Minutes [Television
broadcast]. Washington, DC: CBS News.
Serialdan götürülən TV Şou
Whedon, J. (Director/Writer). (1999, December 14). Hush [Televiziya serialı
epizodu]. In Whedon, J., Berman, G., Gallin, S., Kuzui, F., & Kuzui, K. (Executive
Producers), Buffy the Vampire Slayer. Burbank, CA: Warner Bros..
Musiqi səsyazması
Jackson, M. (1982). Beat it. On Thriller [CD]. New York, NY: Sony Music.
Tarixsiz elektron səhifə məzmun u yazı ar, b oq ar və məlumatlar
Jurnal yazıları, kitablar və hesabatlar kimi, təsnifatlara heç də asanlıqla uyğun
gəlməyən məzmunlu yazılarda isə, yadda saxlamaq lazımdır ki, istinadın
məqsədi oxucunu mənbədəki materiala lazımi şəkildə yönəltməkdir. Elektron və
onlayn materiallar üçün sabt URL, yaxud məlumat bazasının adını daxil edin.
Çıxışınız varsa, müəllifi, başlığı və nəşr edilmə tarixini də verin. Tarixsiz
məlumatlarda isə, resursa çıxışınız olan tarixi yerləşdirin.
Bloq mə umatı
Arrington, M. (2008, August 5). The viral video guy gets $1 million in funding.
Message posted to http://www.techcrunch.com
Professional elektron səhifə
National Renewable Energy Laboratory.(2008). Biofuels. Retrieved May 6, 2008,
from http://www.nrel.gov/learning/re_biofuels.html
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Mə umat bazasından məlumat toplusu
Bloomberg L.P. (2008). Return on capital for Hewitt Packard 12/31/90 to
09/30/08. Retrieved Dec. 3, 2008, from Bloomberg database.
Central Statistics Office of the Republic of Botswana.(2008). Gross domestic
product per capita 06/01/1994 to 06/01/2008 [statistics].Available from CEIC
Data database.
Bütöv elektron səhifə
Elektron səhifəni tam olaraq istinad kimi göstərmisinizsə (həmin saytda xüsusi bir
sənədi deyil) və əgər həmin saytın ünvanına sizin dissertasiyanızda istinad
edilmişsə, heç bir istinad başlığına ehtiyac yoxdur.
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Əlavə 4
Kiçik İzah ı Lüğət
Yazı işi – burda: esse, inşa
Punktuasiya – durğu işarələrinib düzgün işlədilməsi
Titul vərəqi – üz qabığı
İnstitusional bağlılıq – hər hansı bir müəssisə, təşkilata formal üzvlülük
Abstrakt – yazının qısa, əhatəli və cəlbedici xülasəsi
Tezis – yazı işində əsasən isbat olunması nəzərdə tutulan ideya
Arqument – tezisi əsaslandırmaq üçün gətirilən fərziyyə
Etibarlı mənbə - nəşr edilmiş resurs
Keçid siqnalları – oxucunu yönəldən qısa ifadələr
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Qeydlər:

Bələdçiyə dair öz irad və təkliflərinizi bu elektron ünvanına göndərə bilərsiniz:
information@crrccenters.org
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