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Təqdimatçı:

Səməd Rəhimli



AKADEM İK 
YAZI

• Akademik yazı – elmi üslubiyyətin 

yazılı formasıdır. 

• Akademik yazı müəyyən struktura 

sadiq qalmaqla həyata keçirilən, 

sübutlara (arqumentlərə) söykənən, 

formal ton və stilə əsaslanan, fokuslu 

(məqsədyönlü) yazı növüdür. 

• Akademik yazı nəzəri tədqiqat 

aparmaq üçün istifadə edilir. 



PEŞƏKAR 
YAZI

• Peşəkar yazı – rəsmi-işgüzar 

üslubiyyətin yazılı formasıdır.

• Peşəkar yazının məqsədi müəyyən 

peşə və yaxud mühit daxilində yazılı 

ünsiyyəti (kommunikasiyanı) təmin 

etməkdir.

• Peşəkar yazı müəyyən jarqona 

əsaslanan yazı olub müəyyən peşə və

mühit daxilində yazılı ünsiyyəti 

aparmaq üçün istifadə edilir.



AKADEM İK 
VƏ

PEŞƏKAR 
YAZI 

ARASINDA 
OXŞARLIQ 
VƏ FƏRQ

• Akademik yazı elmi yaxud nəzəri tədqiqatı 
aparmaq üçün istifadə eidlir. Akademik yazı 
vasitəsilə müəyyən tədqiqatın məhsulları 
diqqətə çatdırılır. 

• Peşəkar yazı isə peşə ünsiyyətini 
(kommunikasiyanı) təmin etməyə
istiqamətlənib.

• Hər iki yazı növü arasında müştərək 
xüsusiyyət onların müəyyən formal stil və
müəyyən bəlli sahəvi jarqondan istifadə
etməsidir.

• Fərq isə odur ki, akademik yazı müəyyən 
tədqiqatın təqdimatına əsaslanması, peşəkar 
yazının isə işgüzar fəaliyyətin mütəmadiliyini 
təmin etməsidir.



ÜSLUB İYYƏT

• Akademik yazı – elmi üslubiyyət

• Peşəkar yazı – rəsmi-işgüzar üslubiyyət

• Elmi üslubun əsas səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən biri də onda ixtisas
sözlərinin - terminlərin bol-bol işlənməsidir. 
Hər bir elm sahəsinin özünəməxsus
terminləri vardır ki, onlar yalnız mütəxəssislər
üçün tam və dəqiq şəkildə anlaşıqlı olur.

• Bu üslubun əsas göstəricisi fikrin standart
formalarla, yığcam verilməsidir. Bu üslub bir
qədər quru görünür. Bu üslubda artıq sözlər, 
obrazlı ifadələr işlədilmir, fərdi nitq
ünsürlərindən qaçılır. Rəsmi – işgüzar üslubun
lüğət tərkibi yığcam , sintaksisi məhdud olsa
da, normalılığı möhkəmdir.



YAZI  
PROSEDURU

• Akademik və peşəkar yazını 

birləşdirən xüsusiyyət odur ki, hər 

ikisində eyni və ya oxşar yazı 

proseduru izlənir. Hər ikisi 

əsaslandırmaya söykənir.

• Bu yazı proseduru akademik və

peşəkar yazıda fərqlənir. Peşəkar yazı 

daha yığcam ola bilər. Akademik yazı 

isə hər bir halda detallaşdırma 

(müfəssəllik) tələb edir.



YAZI  
PROSEDURU 

ELEMENTLƏR İ

• - Proses elementlər:

• 1) Planlaşdırma

• 2) Ədəbiyyat icmalı;

• 3) Qaralamanın hazırlanması və

qeydlər;

• - Məğz elementləri:

• 4) Giriş və nəticə;

• 5) Parafraz və yekun;

• 6) İstinadlar və sitatlar.



P LA NLA Ş D I RMA

• Yazının ilk şərti planlaşdırmadır. 

Planlaşdırma vasitəsilə müəllif 

tədqiqat barədə xəbərdar olma 

səviyyəsini müəyyən edir. Bundan 

sonra, məlumatlılıq dərəcəsindən asılı 

olaraq işlər görməyə başlayır. Müəllif 

mövzudan nə dərəcədə

xəbərdardırsa bir o qədər görəcəyi 

işlərin sayı azalır.

• Planlaşdırmanın digərləri ilə

müzakirəsi tövsiyə edilir.



ƏDƏB İYYAT 
İCMALI

• Yazıya başlamamışdan əvvəl müəllif 

həmin sahədə olan ədəbiyyatı 

nəzərdən keçirməlidir. Çünki həmin 

mövzu barədə mütləq ondan əvvəl 

yazılıb. Müəllif həmin mövqelərlə tanış 

olmağa borcludur.

• Ədəbiyyat icmalı üçün açar sözlər 

üzrə axtarış lazımdır.

• Müəllif ədəbiyyat icmalını edərkən 

lazım olan ədəbiyyatın dairəsini 

müəyyən etməli və ona uyğun oxu 

strategiyası seçməlidir.



QARALAMA

• Heç bir yazı birdən-birə mükəmməl 

şəkildə hazır olmur. Ona görə də

qaralama hazırlanmalıdır. Müvafiq 

qeydlər götürülməlidir. Qaralama üzrə

perspektiv yazının çatışmazlıqları 

müəyyənləşdirilir və həmin 

çatışmazlıqlar aradan qaldırılaraq 

təkmilləşdirmə aparılır.

• Qaralamanın başqaları ilə müzakirəsi 

tövsiyə edilir.



G İR İŞ VƏ
NƏT İCƏLƏR

• Girişdə yazının araşdırmaq istədiyi 

məqsədlər və yazının təqdiqat üsulları 

barədə məlumat verilir.

• Nəticədə yazının gəldiyi nəhayi 

məlumatlar təqdim edilir.



PARAFRAZ

• Heç bir yazı müəllifin orijinal 

ideyalarından ibarət deyil.

• Bizdən əvvəl demək olar ki, hər şey 

müzakirə edilib.

• Biz həmin müzakirəyə öz töhfəmizi 

veririk. Amma arqumentlər təxminən 

eyni və ya oxşardır.

• Ona görə də ədəbiyyat icmalında 

qarşımıza çıxan sözləri parafraz 

etməliyik, yəni öz təsəvvürümüzə

uyğun olaraq uyğunlaşdırmalıyıq.



İST İNADLAR 
VƏ S İTATLAR

• Yazı prosesində istinadlar mütləq 

olmalıdır. Bu müəllifin araşdırma 

cəhdlərini və mövzuya dair 

təsəvvürlərini nümayiş etdirir.

• Müəllif özündən əvvəlki müzakirəni 

aparan müəlliflərin mövqelərini 

sitatlar vasitəsilə əks etdirir. Sitatlar 

sadəcə sadalanmamalı və onlar həm 

də şərh edilməlidir.



YAZININ 
MADD İ

ELEMENTLƏR İ

• - Arqumentlər və sübutların 

müzakirəsi

• - Ardıcıllıq (cohesion)

• - Təriflər və nümunələr

• - Müqayisələr və ümumiləşdirmələr

• - Problemlər və onların həlli yollarının 

təqdimatı



YAZININ 
NÖVLƏRİ

• Akademik və peşəkar yazının aşağıdakı 

növləri fərqləndirilə bilər:

• 1) Təsviri (deskriptiv) yazı

• 2) Analitik yazı

• Təsviri yazı vasitəsilə müəllif özündən 

əvvəlki vəziyyəti oxucunun nəzərinə

çatdırır.

• Analitik yazı vasitəsilə müəllif yalnız 

özündən əvvəlki vəziyyəti oxucuya 

çatdırmır, həm də ona dair özünün 

formalaşmış mövqeyini təqdim edir.



YAZI  ÜZRƏ
MÜƏLL İF İN 

ÖHDƏL İKLƏR İ

• Müəllif yazıda hər bir halda sübutları 

(arqumentləri) göstərməlidir.

• Müəllif yazıda hər bir halda istinadları 

etməlidir.

• Müəllif yazıda hər bir halda bəlli bir 

formal üslubiyyətə sadiq qalmalıdır.

• Müəllif sübutların müzakirəsi üzrə

ardıcıl bir nəticəyə gəlməli yaxud belə

ardıcıllıq mümkün olmadıqda 

problemləri göstərməlidir.



MƏNBƏLƏR

• Ədəbiyyat icmalı üçün mənbələr 

əvvəlki və formalaşmış akademik 

mənbələr ola bilər ya da mövcud 

formal-leqal mənbələr ola bilər. 

Bundan əlavə, publisistik mənbələrə

də istinad edilə bilər.



ÜSLUB İYYƏT

• Sadəçilik (plain language)

• Mürəkkəbçilik (obscure language)

• Sadə üslub daha çox oxucu üçün 

anlaşıqlığa imkan yaradır. Amma sadə

üslubda termin qıtlığı meydana çıxır.

• Mürəkkəb üslub detalları 

dəqiqləşdirməyə imkan yaradır. Amma 

bu üslub daha az oxucu üçün 

anlaşıqlıdır.

• Müəyyən balans tapmaq lazımdır.



SUALLAR 
VƏ

QEYDLƏR
• ???


