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Xülasə. Məqalədə reklam mətnlərinin daxili strukturu və bu mətnlərdə "dil 

oyunu" müzakirə olunur. Reklam mətnlərinin daxili strukturu, reklam üçün 

müraciət, onun xüsusiyyətləri və ünsiyyət vasitəsi kimi rolu, eləcə də dil 

səviyyəsinə görə "dil oyun" qurma prinsipləri və metodları geniş şəkildə 

təsvir edilmişdir. 
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Abstract. The paper deals with the internal 

structure of advertising texts and the "language 

game" in these texts. The internal structure of 

advertising texts, as well as the appeal to 

advertising, its specific features and role as a 

means of communication, as well as the principles 

and methods of building a "language game" 

according to the levels of language are widely 

stated. 
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Резюме. В статье рассматривается внутренняя 

структура рекламных текстов и «языковая 

игра» в этих текстах. Широко изложены как 

внутренняя структура рекламных текстов, так и 

обращение к рекламе, ее специфические 

особенности и роль как средства 

коммуникации, а также принципы и способы 

построения «языковой игры» соответственно 

уровням языка. 
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1. Giriş 

Reklam mətnlərinin kommunikativ effekti onun praktik nəticələri ilə, yəni məhsulun 

alıcıya təqdimi üsulunun ən optimal dərəcəsi ilə ölçülür. Bu barədə  C.R. Rossiter və L. Persi 

modeli  diqqətimizi cəlb edir. Onların kommunikativ effekt modeli aşağıdakı şərtləri əsas 

tutur: 

1. Reklam olunana ehtiyac kateqoriyası; 

2. Reklam olunanın  satış  markası haqqında məlumat; 

3. Satış markasına münasibət; 

4. Müəyyən satış markasına aid məhsulun alınması məqsədi; 

5. Alışa həmfikirlilik [5]. 

Beləliklə, həmin modelə görə, reklam  kommunikasiyası deyəndə yuxarıda qeyd olunan 

amillər nəzərdə tutulur. Bu, nitq aktının  lokutiv, illokutiv  və  perlokutiv  hissələri ilə sıx  

bağlanır. Həmin  modeldə  mətnə aid ierarxiya  öz əksini belə tapır: verilən informasiya-aralıq  

effekt-alıcılıq. Qeyd olunan bu ierarxiya  bir-biriilə asılı və tamamlayıcı münasibətə malik 
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olmaqla bütöv bir sistem yaradır. Beləliklə, kommunikativ effektin aşağıdakı komponentləri 

vardır: 

1. Koqnitiv komponent; 

2. Emosional komponent: 

3. Konnativ komponent [6]. 

Əslində yuxarıda qeyd olunan hər üç komponent koqnitiv  mənşəyə malikdir. Çünki 

istər emosional, istərsə də konnativ komponent koqnitiv əməliyyatlardan kənarda mümkün 

deyildir. Məsələnin incəliyi ondadır ki, emosionallıq və konnativlik nəticə kimi mövcud olur. 

Koqnitiv komponent isə ümumi koqnesiya mexanizmini nəzərdə tutur. Bunların hamısının 

kordinasiya olunmuş fəaliyyəti mexanizminə əsaslanır. 

Bunun üçün aşağıdakı parametrlər çox mühüm hesab olunur: 

1. Reklam mətninin adresatını nəzərə almaq (gender xüsusiyyətini nəzərə almaq). 

Əlbəttə,  bu işləri uğurlu qurmaq üçün gender dilçiliyinin nailiyyətlərindən istifadə etmək  

yaxşı effekt verər. 

2. Reklam mətninin qeyri-verbal komponentlərinin təhlili. Qeyri-verbal reklamlar 

ikonları, simvolları, rəsmləri əhatə edir. Onların təqdimi üsulları o qədər  mükəmməl 

olmalıdır ki, reklamların qarşıya qoyduğu tələbləri ödəmiş olsun. 

3. Reklam mətnlərinin struktur koimponentlərinin təhlili. Reklam mətnlərinə aid olan 

başlıq,  məna, sloqan elə qurulmalıdır ki, reklamın əsas məqsədinə tam xidmət etmiş olsun  və 

lazımi effekt əldə edilsin. 

4. Reklam mətnlərinin verbal komponentlərinin  təhlili [6]. Verbal reklamlar tarixi 

baxımdan daha qədimdir. Müasir dövrümüzdə onların funksiyası çox genişlənmiş və 

məzmunca da  təkmilləşmişdir. Müasir dövrdə reklam  kommunikasiyası dörd formada həyata 

keçirilir:  

1. Verbal kommunikasiya; 

2. Verbal-vizual kommunikasiya; 

3. Audioverbal kommunikasiya;  

4. Multimediya kommunikasiyası [4]. 

Müasir dövrümüzdə televiziya reklamlarının rolu  çox böyükdür. Onun tarixi  yaxın  

dövrləri əhatə etsə də, verbal, vizual və səsli formaları vardır. Televiziya reklamı mətnləri 

strukturca sərbəst olur; onlarda struktur elementlərinin sayı müxtəlifdir. Onların  struktur 

elementləri dedikdə başlıq, mətnin əsas hissəsi, sloqan və exo-fraza nəzərdə tutulur. Bu 

kontekstdə sloqanları nəzərdən keçirək. Sloqan reklam mətnlərində çox lakonik  və reklamın 

əsas ideyasını daşıyan cümlədir. L.S. Feşenko qeyd edir ki, o, on iki sözü aşmamalıdır  və  

maksimum səviyyədə  qısa və məzmunlu olmalıdır [7, s.28].  

Exo-fraza isə reklam mətnlərinin sonuncu kompozision elementidir, o, fasilələrlə ayrılır 

və reklam mətninin məzmununu təkrar edir və həmin mətnə bitkinlik gətirir. 

Reklam mətnlərində “dil oyunu” bu kommunikasiyada böyük nəticələrə şərait yaradır. 

Reklam dilində “dil oyunu” diqqəti cəlb etmək, həzz mənbəyi, fikrin həmin oyun hüdudunda 
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sıxılması, ekspressivlik üsulu funksiyalarına malikdir. Eyni zamanda bu reklamlarda 

intellektual fəaliyyətin məhsuludur. “Dil oyun”larının  qrafik və morfoloji üsulları da vardır 

və onlar inteqrasiya  metodu ilə öyrənilir. Mətnin qrafik işarələrinin xüsusi  şəkildə verilməsi 

vizual və söz-leksik üsulunun qovuşması kontekstində reallaşır. Həmin üsuldan reklam 

mətnlərində istifadə olunması nəzərdə tutulan qarşı tərəfi cəlb edir və sözün qrafik 

transformasiyası reklamın məzmununa əlavə cəlbedicilik verir. Mütəxəsisslərin fikrincə, 

qrafik üsul  istifadəçilərdən əlavə kulturoloji bilik tələb etmir. Morfoloji yolda isə reklamda  

bəhs olunan məhsulun təqdimatının hiperbolalaşması mühüm yer tutur. Burada reklamın  

məzmununa uyğun olaraq sifətin çoxaltma dərəcəsindən istifadə olunur [1, 2]. 

Demək olar ki, son dövrlərdə reklam mətnlərində işlənilən bu üsul adresatı 

manipulyasiya etmək üçün çox effektli  vasitədir. Şübhəsiz ki,  reklamda “dil oyunu”nun öz 

təbiəti və mexanizmi vardır; bu, dilin ən kiçik vahidi olan fonemlərdən başlayaraq dilin ən 

böyük vahidi olan sintaqmlara qədərki  dil vahidlərini əhatə etməklə jarqonlardan istifadəyə 

qədərki böyük bir sahəni əhatə edir. Ümumiyyətlə, oyun insan həyatının çox yaradıcı bir 

sahəsini əhatə edir. Son dövrlər dilçilikdə insan faktoruna dil şəxsiyyəti  kontekstində  bir çox 

dil vasitələrinin istifadəsinin fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq maraq artmışdır. Fərdin dil 

stereotiplərindən-normalardan  məqsədli şəkildə geri çəkilməsi  mətnin praqmatik aspekti ilə 

bağlıdır. Bu yollardan biri bizim “dil oyunu” adlandırdığımız faktla bağlıdır. Reklam 

mətnlərində “dil oyunu”nun nitq effekti  aşağıdakı məsələlərlə sıx bağlıdır: 

1.“Dil oyun”u danışanın  dekanonlaşmış nitq davranışıdır; 

2.“Dil oyun”unun effekti  situasiyadan asılıdır; 

3.”Dil oyun”u nitq imitasiyasının anomaliyasından asılıdır; 

4.”Dil oyunu”nu o vaxt baş tutmuş hesab etmək olar ki, o, adresat tərəfindən dərk 

olunsun; 

5.Dil işarəsinin yeni izahı leksik aktuallaşmanın müxtəlif üsulları ilə izah oluna bilər [3, 

s.163-165]. 

Subyekt-reklamçı o halda dil normasından uzaqlaşır ki, o, dil normasını ya sistemli 

şəkildə, ya da intuisiya ilə dərk edir və o lazım olan effekti almaqdan ötrü müxtəlif manevrlər 

edir. Həmin manevrlər dilin müxtəlif səviyyələrinin  vahidlərini lazım olan situasiyaya salır, 

orada  demək mümkündürsə, novatorluq edir- “dil oyunu” vasitəsi ilə xüsusi ifadə tərzi 

yaradır. Belə olan halda “dil oyunu”nun effkti  dil normasına nəzərəndir. Digər tərəfdən,  dil 

effekti dil işarəsinin üzərində  aparılan oyunun nəticəsinin üzərinə  deyil, prosesin  üzərinə 

qoyulur. Deməli, “dil oyunu” dil işarəsinin ehtiyat imkanlarından istifadə olunmanın 

nəticəsidir. Həm də “dil oyunu” nitq kontekstindən yox, fərdin şüurundə dil modelinin ifadəsi 

və işarənin şərti sistemi kontekstindən asılıdır.  Belə olan halda dil normasının məqsədli 

şəkildə pozulması ehtimalı müəyyənləşir. Beləliklə, dil sistemində norma və norma pozulması 

kimi parodoksal vəziyyət yaranır.  Bu situasiyada dil normasının pozulması əgər uğurlu 

kommunikasiyaya xidmət edirsə, onda ”pozulma” anlayışını şərti olaraq qəbul etməliyik. 



F. MƏMMƏDOVA: REKLAM MƏTNLƏRİNİN STRUKTURU VƏ “DİL OYUNU” 

 

 

 
87 

Bunlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, “dil oyunu” dillə nitq arasındakı səddi zəiflədir, 

onları bir-birinə çox yaxınlaşdırır. Ümumiyyətlə, bədii mətnlərdə də komik effektin 

alınmasında “dil oyunu”nunda öz yeri var. Məsələn, B.Səfəroğlunun  oynadığı rolların birində 

deyir: ”Oğlum Mərmərağanın canı üçün”. Dil normasına görə, Mərərmərağa yox, 

Məmmədağa olmalı idi. Ancaq  aktyorun dilində  “dil oyunu” o qədər təbii və canlıdır ki, 

sanki bu oyunda komiklik  təbiətən öz-özünə yaranır, bu müəllifin yaratdığı “dil oyunu” nun 

nəticəsi deyil.  

Reklamlarda belə bir kommunikasiya üsulu  reklamın  funksiyasından irəli gəlir; 

digərlərindən fərqli deyim tərzi, ətrafına daha çox tərəfdaşlar toplamaq, uğurlu kommersiya 

nəticələri qazanmaq onların qarşısında əsas məqsəd kimi durur.  Reklam mətnlərində 

haqqında danışdığımız kommunikativ effekt bəzən elə güclü olur ki, adresat onun ehtiyacı 

sferasına düşür; bu vaxt həqiqət-qeyri həqiqət kriteriyaları arasındakı fərq azalır, reklamın 

həqiqiliyinə inanır. Reklamçı özünü potensial müştəri yerinə qoyur, onun hisslərini və 

duyğularını özündə yaradır. Bu  xüsusiyyət reklam mətnlərində kommunikasiya aktının baş 

tutmasınının göstəricilərindən biridir. Reklam mətnlərində  təkrarlarında xüsusi rolu vardır. 

Leksik təkrarlar  reklam mətnlərində diqqəti reklam obyektinə istiqamətləndirir. Bu üsul 

reklamlara cəlbedicilik verir. “Dil oyunu” adresatda hansısa şən əhvali-ruhiyyə yaradır, həmin 

atmosfer digər tərəfdən, insanları özünə cəlb edir. 

Reklam mətnlərinin ən mühüm  əlaməti onun adresata müraciəti tərzində 

qurulmasındadır. Bu tipli mətnlərdə onun xüsusi rolunu nəzərə alaraq digər əlamətlərdən  

ayırırlar. Ona görə də reklam mətnlərinin strukturunu nəzərdən keçirmək çox vacibdir. Bunun 

üçün reklam  müraciəti, onun strukturu və məzmunu, onun işlənilmə üsululları, modeli və 

məqsədinini  müəyyənləşdirək. Reklam müraciəti anlayışı  reklam  kommunikasiyasının 

tərkib hissəsinə daxildir və alıcıya təsir effektinin yaradılmasında mərkəzi yer tutur və  nəticə 

etibarı ilə praktik nəticənin əldə edilməsinin  mühüm şərtidir. Reklamın effektli müraciətinin 

yaradılması planlaşdırılmış reklam strategiyasına daxildir. Onun da əsas məqsədi  alıcını 

inandırmaq və onun üçün əlverişli məqamları  onun şüuruna yeritməkdir. Reklamçı  müraciət 

etdiyi auditoriyanı bilməlidir. Reklam müraciəti qabaqcadan düşünülmüş elmi təşkiledici 

prosesdir; müraciətin məqsədi kommunikativ aktın uğurla baş tutmasına yönəldilib və o, 

aşağıdakı məsələlərlə bağlıdır:  

1.Müraciət dəqiq nəticəyə əsaslanmalıdır; 

2. Reklam  müraciətinin  strukturunda əsalandırma amili xüsusi önəm daşıyır; 

3.Arqument ya əvvəldə, ya da sonda verilməlidir [8]. 

Reklam praktikası göstərir ki, reklam müraciəti struktur cəhətdən bitkin olmalıdır. 

Reklam müraciətində illüstrasiyanın da rolu vardır. Televiziya və ya illüstrativ reklamlarda  

onlar reklam müraciətində böyük rol oynayır. Bildiyimiz kimi, illüstrasiya həm də öz üzərinə 

informativ yükü də götürür. 

Reklam müraciətinin müxtəlif formaları vardır; listlər, videoroliklər və ya maşınlar 

üzərinə yerləşdirilmiş müraciətlər. Onlar da  bir-birindən üslubuna görə də fərqlənir. Reklam 
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müraciətinin forması barədə vahid model müəyyənləşdirmək çətindir, çünki o, yaradıcılıqdır; 

onun müxtəlif formaları meydana çıxa bilər. Reklam müraciətinin ən ümdə vəzifəsi 

kommunikatorların marketinq məqsədidir. Reklam müraciəti yumoristik, zarafatyana 

müraciətlərlə də müşayət oluna bilər. Reklam mətnlərində implisit  informasiyanın çox  

mürəkkəb tərəfləri vardır. Linqvistik ədəbiyyatlarda onun bir neçə növünü fərqləndirirlər. 

Onlardan biri də presuppozisiyadır.Presuppozisiya  söyləmin məzmununun  fon aspektidir. 

Xüsusən bəzi sual cümlələrində  bu üsul  daha tez nəzərə çarpır.  Çünki əsas fakt sualın deyil, 

onun altında dayanan mənadır. Bir çox reklam mətnlərində  bu tipli vasitəsiz nitq aktına  

üstünlük verilir. 

Reklam kommunikasiyasında linqvistik ekspertezanın çox böyük rolu var. Həmin 

mətnlərdə dil normasının, məsələn, leksik normanın jarqonlar, vulqar sözlər və s. hesabına 

pozulması məqamlarını nəzərdə tutur və onları doğuran mühiti, subyektin psixoloji 

xüsusiyyətləri, hansı sosial qrupa aid olması məsələlərini üzə çıxarır və belə halların 

yolverilməzliyini sübut edir. Yerindən asılı olaraq reklam mətnlərindəiki fikirliliyə yol 

verilməsi məqbul sayılmır. Belə hallarda daha çox etik normalar pozulur və əksər hallarda 

hüquqi normaların da pozulması hüquqi məsuliyyət daşıyır.  

Dilçilikdə reklam mətnlərindəki belə qeyri-normal hallara münasibət birmənalı deyil, 

lakin reklam  fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrinin ciddiliyi belə halları yolverilməz edir. 

Linqvistik ekspertiza belə halların meydana gəlməsinin səbəblərini aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirir: 

1. Reklam mətnində işlənən leksik vahidin konnotasiya hesabına digər semantik 

variantının nəzərə alınmaması; 

2. Reklam mətninin özünün  ikimənalı şəkildə dərk olunması; 

3. Reklamdan istifadə edən kütlənin özünün potensial  dil qabiliyyətinə malik olması. 

Ona görə də böyük kütləni əhatə edən reklam mətnləri etik baxımdan nəzakətli, hüquqi 

baxımdan insanların hüquq normalarına müvafiq, estetik cəhətdən  gözəl və ürəyəyatımlı, dil 

normalarının gözlənilməsi şərti ilə tərtib olunmalıdır. 
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