
Mövzu 22.Mədəni nitq vərdişlərinin formalaşdırılması.Natiqlik 

vərdişləri üzrə iş. 

Plan 

1. Mədəni nitq vərdişlərinin formalaşdırılması 

2. Natiqlik vərdişləri üzrə iş. 

3. Nitq etiketləri 

      Nitq mədəniyyəti dilçiliyin praktik (təcrübi) sahəsi olub, dildən ünsiyyət 

vasitəsi kimi istifadə qaydalarını öyrənir.Nitq mədəniyyətinə yaxşı yiyələnmək 

üçün dilin fonetik (orfoepik və orfoqrafik), leksik və qrammatik qayda– 

qanunlarını bilmək və nitq zamanı onlara əməl etmək zəruridir. Natiqliklə nitq 

mədəniyyətini eyniləşdirmək olmaz. Natiqlik də şairlik, rəssamlıq kimi sənətdir. 

Eramızdan əvvəl Qədim Misirdə, Hindistanda, Çində, Babilistanda, Ərəbistanda 

bir sıra görkəmli natiqlər yetişmişdir. Natiqlik sənətinin əsl vətəni Qədim 

Yunanıstan olmuşdur. 

    Bır sıra Avropa xalqlarında bizim “ədəbi dil “dediyimiz anlayışa “mədəni dil”, “ 

mədəniyyət dili” deyirlər. Nitq mədəniyyəti onun mədəniliyi, danışığın gözəlliyi 

millətin mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. “Mədəniyyət” sözü ərəbcə “şəhər” 

mənası verən “mədinə” sözündəndir. Milli mədəniyyətin, nitq mədəniyyətinin 

qoruyucusu və daşıyıcısı xalqdır. Mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə, yaymaqda söz 

ustalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Nitq mədəniyyətinin ən mühüm şərti, ədəbi 

dilin normalarına əməl etməkdir. Bu zaman nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi və 

ifadəliliyi gözlənilməlidir. 

   Nitqin düzgünlüyü dedikdə dilin fonetik, leksik və qrammatik qayda – qanunlarına 

əməl etmək nəzərdə tutulur. Məs. “öyə getmək” düzgün deyil, burada dilin fonetik 

(orfoepik) qaydası pozulmuşdur. Bu ifadəni “evə getmək “ kimi dedikdə nitq 

düzgündür.  

   Nitqin dəqiqliyi dedikdə fikrin ifadəsi üçün birbaşa tələb olunan sözün, ifadənin və 

ya cümlənin seçilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, “ Uşaq dərsdən gəlir “ cümləsi 

düzgündür, ancaq dəqiq deyil. “ Uşaq məktəbdən gəlir “ cümləsi isə həm 

düzgündür, həm də dəqiqdir. Yaxud mal sürüsü, at sürüsü düzgündür, ancaq 

naxır, ilxı düzgün olmaqla yanaşı, həm də dəqiqdir.  

   Nitqin ifadəliliyi üslub baxımından ən uğurlu bədii dil vahidinin işlədilməsi 

deməkdir. Məs. “ O, klassik ədəbiyyatı çox sevir” cümləsi düzgün və dəqiqdir, lakin 

ifadəli deyil. “O, klassik ədəbiyyatın vurğunudur” cümləsi isə düzgün və dəqiq 

olmaqla yanaşı, həm də ifadəlidir.  

    Nitqin düzgünlüyünə və dəqiqliyinə  hamı əməl etməlidir. Nitqin ifadəliliyi isə daha 

çox şair və yazıçılara məxsusdur.  



   Nitq mədəniyyətində ümumi (ictimai) və xüsusi (fərdi ) məsələlər bir–birilə 

bağlıdır. Hər hansı şəxs–fərd nitqini bu və ya digər dərəcədə qura bilər, amma o, bu 

zaman ümumi – ictimai tələbləri nitqində gözləməlidir.  

   Dil–ünsiyyət vasitəsi olub, mücərrəd işarələr sistemindən ibarətdir. Dilin 

özünəməxsus qrammatik quruluşu və ifadə imkanları vardır. 

   Nitq ünsiyyət prosesidir. Nitq bu və ya digər informasiyanın ifadə tələbinə uyğun 

olaraq dilin ifadə imkanları əsasında ortaya çıxır. Dil əsasdır, nitq isə ondan 

törəmədir. Dil tarixən az dəyişkən, nitq isə ona nisbətən çox dəyişkəndir. 

   Nitq fəaliyyəti isə nitqin ortaya çıxması üçün lazım olan ictimai, psixoloji və 

fizioloji proseslərin toplusudur.Nitq dinləyib anlama,danışma,oxu və yazı 

formalarında təzahür edir.  

   Müasir Azərbaycan ədəbi dili mükəmməl, sabit normalara malikdir. Bu 

normalar özünü üç şəkildə: fonetik,leksik,qrammatik normalarda 

göstərir.Orfoqrafik və orfoepik normalar fonetik və qrammatik normalar əsasında 

yaranır.  

   Dilimizin fonetik, leksik, qrammatik, orfoepik və orfoqrafik normaları normativ 

qrammatikalarda, dərslik və lüğətlərdə əks olunur.Dilin fonetik norması həm 

orfoepik, həm də orfoqrafik normanı özündə birləşdirir. Sözün ədəbi dildəki tələffüz 

qaydası orfoepik, yazılış qaydası isə orfoqrafik norma adlanır.  

   Leksik normanın əsas şərti sözlərin dəqiq seçilməsi, ifadəli şəkildə və məna 

incəlikləri nəzərə alınmaqla işlədilməsidir. Yazıda və ya nitqdə hər hansı bir söz 

düzgün və yerində işlədilmədikdə ədəbi dilin leksik norması pozulur. Məsələn, “ 

Qulağıma hardansa bir səs toxundu” cümləsindəki sonuncu söz yerində 

işlədilməmişdir. Bu sözün əvəzinə “ dəydi “ sözünün işlədilməsi düzgündür.  

   Ədəbi dildə söyüşlərə, loru və ya kobud sözlərə yer verilmir. Bədii üslubda 

obrazlı sözlər, elmi üslubda terminlər üstünlük təşkil edir.  

   Dildə alınma sözlərin əvəzinə milli sözlərin işlədilmə meyli özləşmə meyli adlanır. 

Bu daha çox mövcud olan alınma sözlərin işlədilməsi əleyhinə yönələn və həmin 

sözlər üçün qarşılıq tapmaq cəhdindən ibarət olan bir prosesdir. Məsələn, çimərlik, 

duracaq, əyləc (tormoz), dönəm (mərhələ), qaynaq (mənbə), çağdaş (müasir), yüzillik 

(əsr), durum (vəziyyət), özəlləşmə (xüsusiləşmə), saxlanc (maliyyə termini ), açıqca 

(atkritka ), soyad ( familiya ) və s.  

   Dili tərk etmiş bir sıra türk mənşəli sözlərin yenidən qayıtması da özləşmə 

prosesinin təsirilə baş verir: Çavuş, yarlıq, ulu, ulus, dürlü, araşdırma və s. Belə 

sözlərə dirilən sözlər deyilir. 

   Qrammatik norma sözlər və cümlələr arasındakı əlaqələrin istər şifahi, istərsə də 

yazılı nitqdə düzgün qurulmasını tələb edir.Bu əlaqələr düzgün qurulmadıqda 

qrammatik səhvlərə yol verilir.  

   Qrammatik normalar dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:  



• Miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə işlədilir. Məs. üç kitab, iki adam və 

s. Bu sözləri üç kitablar, iki adamlar şəklində işlətsək, ədəbi dilin qrammatik 

norması pozular.  

• Adlara ( isim, sifət, say və s.) sıra ilə cəm, mənsubiyyət, hal və xəbərlik şəkilçiləri 

artırılır. Məs. övlad – lar – ınız – ın – dır, dost – lar – ınız – dan – am və s. 

• Fel kökünə sıra ilə təsirlik, qrammatik məna növü, sadə şəkilçilərin morfoloji 

əlaməti və şəxs ( xəbərlik ) şəkilçiləri artırılır. Məs. inan – dır – ıl- malı – dır, yaz 

– ış – a – q, yu – yun – sa – nız və s. 

• Mübtəda ilə xəbər şəxsə və müəyyən dərəcədə kəmiyyətə görə uzlaşır. Məs. Mən 

müəllim - əm. Onlar alim – dir – lər. Siz şagird – siniz. və s.  

• Cümlədə söz sırası gözlənilir. Yəni cümlənin əvvəlində mübtəda, sonra 

tamamlıq, cümlənin sonunda isə xəbər gəlir. Təyin təyinolunandan əvvəl, zərflik 

isə xəbərdən əvvəl gəlir. Məs. Sona armudu stəkanları ehtiyatla qurulayırdı.Azad 

qalın kitabı həvəslə oxudu. Ədəbi dilin normaları bütövlükdə bir sistem şəklində 

fəaliyyət göstərir. Uzun müddət dəyişməz, sabit qalır. Lakin leksik normada 

zaman keçdikcə müəyyən dəyişiklik baş verir. Fonetik və qrammatik normalarda 

isə dəyişmə nisbətən gec olur. Nitq normaları müəyyən tarixiliklə fərqli əlamət və 

keyfiyyətlərlə üzləşə bilir. Məs. Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikasında sağır n 

(suni səğir) adlı bir səs əlifbada xüsusi işarə ilə - hərflə göstərilirdi. 1930 – cu 

ildən sonra həmin səs fonetik normativliyini itirdi. Yaxud bir neçə il bundan əvvəl 

ədəbi dilimizdə işlənən sosializm, kolxoz, sovxoz, raykom, kommunizm, 

partkom və s.  bu kimi sözlər fəal nitq prosesindən çıxmışdır.  

   Nitq normalarının tarixiliyi ədəbi dilin inkişafının, təkamülünün nəticəsidir.  

   Natiqlik–nitq sahəsində müəyyən peşəkarlıq tələb edən  sənətdir.Nitqi ədəbi 

normalara uyğun, düzgün, dəqiq və gözəl (ifadəli) olan adamlar natiq adlanır. 

Natiqlik sənətinin əsas tələbləri bunlardır:  

1.  Düzgün, dəqiq və gözəl (ifadəli ) danışıq. 

2.Dinləyicilərin ( auditoriya) səviyyəsini nəzərə alıb anlaşıqlı dildə danışmaq. 

          3. Nitqin intonasiyasına, ritminə fikir vermək və ona uyğun əl – qol, baş və  

           bədən hərəkətləri etmək. 

          4. Mövzu haqqında yığcam danışmaq, mətləbdən kənara çıxmamaq. 

          5 .Nitqə əvvəlcədən hazırlaşmaq və sonra onu təhlil edib konkret nəticələr 

          çıxarmaq. 

      Natiqlik sənəti lap qədimdən formalaşmışdır. Platon ( Əflatun ), Siseron, 

Aristotel ( Ərəstun ), Demosfen  və başqaları antik dövrün ən tanınmış natiqləri 

sayılır.  

   Azərbaycanın da tarix boyu natiqləri olubOnlara Xətib Təbrizi, N.Gəncəvi, 

İ.Nəsimi, 

Ş.İ.Xətayi,M.P.Vaqif,M.F.Axundzadə,N.Nərimanov,M.Ə.Rəsulzadə,S.Vurğun,M.



Rəfili, Ə.Sultanlı, İ.Şıxlı, Ş.Qurbanov, M.Məmmədov, H.Əliyevi və İlham Əliyevi 

və başqalarını misal göstərmək olar. 

    Natiqlik elminə ritorika da deyilir. Bu sənətin bədii natiqlik, akademik natiqlik, 

siyasi natiqlik, inzibati – idarə natiqliyi, işgüzar natiqlik kimi sahələri  var.Sinifdə, 

auditoriyada müəllimin söhbəti və ya mühazirəsi akademik natiqlik sayılır.Nitq 

zamanı jestlərdən-əl–qol hərəkətlərindən istifadə edilir.Bu,nitqin təsir gücünü, 

emosionallığını artırır.Hər bir jest ölçülüb–biçilməli və ondan yerində istifadə 

edilməlidir.Hər bir natiqin özünəməxsus jest üslubu olur.Mimika nitq prosesində üz 

əzələlərinin mənalı hərəkətinə (təəccüb,narazılıq,sevinc və s.) deyilir.Mimika da jest 

kimi, şifahi nitqin emosionallığını artırır. Odur ki,təlim prosesində şagirdlərə 

bunlardan yerli–yerində istifadə etməyi öyrətməli və onları ifadəli oxu və danışıq  

prosesində buna alışdırmalıyıq.  

   Ünsiyyət zamanı müraciət,görüşmə, ayrılma,təbrik və s. formalarına (ifadələrinə) 

nitq etiketləri deyilir. Nitq etiketləri xalqın milli mədəniyyətinə, təfəkkürünə uyğun 

olur və nitq mədəniyyətinin mühüm göstəricisi sayılır.Nitq etiketlərinin aşağıdakı 

növləri var :  

• Müraciət etiketləri: həmsöhbət yaşca böyük olduqda və ya onu tanımadığımız halda 

ona “siz“ deyə müraciət olunur. “Divanü lüğatit–türk“də göstərilir ki,türklər 

özlərindən böyüklərə “ Siz”, kiçiklərə isə “ sən” deyə müraciət edirlər. Bağışlayın, 

buyurun, xahiş edirəm, zəhmət olmasa, lütfən və s. Qardaş! Bacı! Əmi! Dayı! Əzizim! 

Eloğlu! Ay oğlan! Qadası! Dərdin alım! Başına dönüm! və s. kimi müraciət formaları 

da vardır.Müraciət etiketləri rəsmi və qeyri – rəsmi olur. Məs. Cənab nazir, cənab 

rəis (rəsmi), oğlum, əzizim, xanım ( qeyri – rəsmi ) və s.  

• Görüşmə etiketləri: Salam! Salaməleyküm! Əleykümsalam! Xoş gördük! Sabahınız 

xeyir! Xoş gəmişsiniz! və s.  

• Ayrılma etiketləri: Xudahafiz! Əlvida! Salamat qalın! Sağolun! Allah amanında! 

Görüşənədək! Yaxşı yol! Uğur olsun! və s. 

• Təbrik etiketləri: Təbrik edirəm! Gözünüz aydın olsun! Mübarəkdir! Mübarək olsun! 

Sağlığınıza qismət olsun! və s. (hamısının cavabında Sağolun!). 

• Alqışlar ( xeyir dualar ): Allah köməyiniz olsun! Həmişə ayaq üstə! Allah rəhmət 

eləsin!  

• Qarğışlar ( bədd dualar ): Allah cəzanı versin! Allah evini yıxsın! Gözün tökülsün!  

• Söyüşlər: Səni yerə soxum! Üzünə lənət!və s. 

   Bəzi nitq etiketləri minilliklər boyu sabit qalır, bəziləri də müəyyən dövrdə işlənib 

sonra ünsiyyətdən çıxır. Məsələn, son illərə qədər fəal işlənən Yoldaş! Vətəndaş! 

müraciət formaları artıq qeyri – fəaldır. Ancaq son illərə qədər işlənməyən cənab 

sözü artıq geniş miqyasda yayılmışdır.  

   Nitq etiketlərindən yerli–yerində istifadə olunması ünsiyyətin normal gedişinə, 

anlaşmaya kömək edir, səmimi münasibət yaradır.Məhz bu mənada təlim prosesində 



şagirdlərə nitq etiketlərindən düzgün istifadə edilməsini öyrətməyə diqqət etməli, 

onları gözəl, ifadəli nitqə alışdırmalıyıq.  
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