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Резюме. В статье рассматривается важная роль 

сленга в стилистической лексике английского 
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смысловые и стилистические особенности 

сленга. 
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1. Giriş 

Slenq dilin obrazlı ifadə vasitələrindən biri olaraq ingilis dilinin üslubi leksikasında 

xüsusi yerə malikdir. Ancaq dilçilikdə tutduğu bu mövqe bir qədər müəmmalı olmuşdur. Belə 

ki, əsrlər boyu slenqin həm etimologiyası ilə bağlı, həm də bir dil hadisəsi olaraq mahiyyəti 

bir çox dilçi tərəfindən araşdırılmış, ancaq birmənalı olaraq tam bir fikrə gəlib çıxılmamışdır. 

Həm slenq sözünün mənşəyi, həm də bir termin olaraq tərifi ilə bağlı bir çox fikirlər irəli 

sürülmüşdür. “Slenq standart sayılmayan çox qeyri-rəsmi sözlər, ifadələr və ya mənalardır və 

tez-tez müəyyən bir sinif tərəfindən istifadə olunur” [14, s.856]. Etimologiyası ilə bağlı 

fikirlərdə çoxluq slenqin Skandinaviya dillərindən törədiyi faktı üzərində cəmlənmişdir.  

Hər canlı dil daim inkişaf edərək özünün danışıq və yazı üslubuna yeni termin axımını 

təmin edir. İnsanlar dildən istifadə etdikcə, dil və mədəniyyət arasında əlaqə gücləndikcə öz 

söz bazasına yeni mənalar, ifadə yolları əlavə edirlər. Bu isə özlüyündə dilin leksikonun 

zənginləşməsinə səbəb olur. “Slenq” ifadəsi dilin məhz bu dinamikasını əks etdirir. Slenq 

nədir deyə sual versək, ən sadə halda, çoxluq tərəfindən qəbul edilən bu izahı vermək olar: 

Slenq standart və ənənəvi olmayan, cəmiyyətin eyni sosial qrupları daxilindəki insanlar 

tərəfindən danışılan rəngarəng, xüsusi danışıq tərzi üçün sözlərin qeyri-rəsmi şəkildə istifadə 
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edilməsidir. Məsələn, internet, idman, hərbi, musiqi,incəsənət sahələrində, şagirdlər, tələbələr 

və müxtəlif sosial qruplar tərəfindən istifadə edilən slenqlər.  

Slenqin mahiyyətini açarkən onu çətin, qarışıq hala çevrilməsində mühüm rol oynayan 

bir sıra məqam vardır ki,  bunlardan biri slenqin zaman kontekstində çox dəyişkən olması ilə 

bağlıdır. Keçmişdə  slenq kimi istifadə olunan dil vahidlərinin bir qrupu, sonralar istifadədən 

çıxmış, digər bir qrupu isə standart ingilis leksikonunda mövcudiyyətini davam 

etdirmişdir.Yəni müəyyən zaman, məkan, cinsiyyət kontekstlərində slenq olaraq istifadə 

edilən sözlər dövrlər keçdikcə bu kontekstlərdə başqaları tərəfindən slenq olaraq qəbul 

edilməyə bilər. Məsələn, window – pane (“pəncərə şüşəsi”) bir zamanlar göz ətrafındakı 

əzələr tərəfindən tutulan, “monokl” adlanan tək şüşəli  eynək üçün istifadə edilirdi [1, s.15]. 

Bu eynəklər əsasən 1920-ci illərdə varlı insanlar tərəfindən istifadə edilirdi. Vaxtilə dəb olan 

bu eynəklər tədricən bu mövqeyini itirdikcə, təbii ki, window – pane slenqi də dildəki 

işləkliyini itirmiş və zamanla unudulmuşdur.  

 

2. Slenq anlayışı 

Slenq ingilis dilində gündəlik istifadə edilən, rəsmi olmayan ifadələrdir. Aid olduğu 

mühitdən kənar insanlar üçün anlaşılmaz olan slenqlər yeni və ya köhnə bir sözü yeni formada 

ifadə edə bilmək xüsusiyyətinə malikdir. Məsələn, gündəlik həyatda çox istifadə olunan 

ifadələrə awesome (möhtəşəm) (əşyalar, insanlar, müvəffəqiyyətli işlər üçün istifadə oluna 

bilər), cool (əslində sərin mənasını versə də, bir çox hallarda “möhtəşəm”, “əla” kimi 

mənalarda işlədilir), busted (tutuldun) (kimisə törətdiyi bir əməlinin başında tutmaq mənasını 

verir)  kimi sözləri misal olaraq göstərmək olar.  

Slenqlərlə bağlı diqqətə alınması vacib olan məslələrdən biri onun işlənmə sahələrinin 

yaxşı bilinməsidir. Məsələn cool ifadəsində olduğu kimi. Mənaca “sərin” olsa da, qeyri-rəsmi 

danışıq dilində, bir-birinə yaxın bir qrup insanlar arasında tam başqa bir mənaya sahib olur. 

Çünki slenqlərin formalaşmasnda yeni sözlərin kəşf edilməsi (Wat- what), dar mənada işlənən 

sözün daha geniş mənaya çevrilməsi, sözlərin qısaldılması (BTW-by the way) ilə yanaşı, 

mövcud olan sözün sonradan yeni məna çalarları qazanması da aşkar faktlardan biridir. 

Slenqlərin sosial sərhədləri yoxdur, yəni onlar müxtəlif mədəniyyətlərdə, cəmiyyətin bütün 

siniflərində, eləcə də başqa-başqa dillərdə mövcud ola bilər. 

Bildiyimiz kimi dil danışıq zamanı, insanlar arasında, mədəniyyətlər arasında əlaqələr 

zamanı inkişaf edir, söz ehtiyatı zənginləşir. İnsanlar çox nadir hallarda yalnız özləri ilə başqa 

bir şəxs kimi danışa və ya yaza bilərlər. Bu zaman da təbii ki, dildə heç bir inkişafdan 

danışmaq mümkün olmazdı. Bu isə bizə bəzi dil komponentlərinin formalarının sosial 

cəhətdən təsirlənməyə yönümlü olduğunu söyləməyə əsas verir. Slenq də məhz dilin sosial 

təbiətinə xidmət edən bir növ lüğətdir. 1978-ci ildəki məqalələrində Betani K. Dumas və 

ConatanLayter, “həqiqi slenq” konsepsiyasında slenqin özünün sosial nəticələri ilə, 
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istifadəsinin danışan və dinləyən arasındakı əlaqələrə təsiri ilə müəyyənləşdirilməli olduğuna 

dair mühüm bir fikir vurğulamışlar [5, s.16]. 

Sözlərdə fonoloji dəyişiklərin təsiri ilə slenqlərin yaranması məhz sosial mühitin təsiri 

ilə əlaqələndirilə bilər. Buna misal olaraq want to əvəzinə wanna, going to əvəzinə gonna, got 

to əvəzinə gotta, inkarlıq bildirən sözlərdən wasn’t it yerinə wunnit, doesn’t it yerinə dunnit, 

don’t know əvəzinə dunno kimi slenqlər daha çox yeniyetmələr tərəfindən tələffüzün 

sadələşdirilməsi, qısaldılması yolu ilə yaradılmışdır [15]. 

Slenqlərin çoxluğu və istifadə genişliyi onu sadə bir anlayış kimi göstərsə də,  onun 

izahını, yaranma tarixini, etimologiyasını açmaq və araşdırmaq bir o qədər sadə olmamışdır. 

Müxtəlif təbəqələrə aidliyi səbəbindən hər təbəqənin ilkin zamanlarda slenqləri ifadə etdikləri 

sözlər fərqli olmuşdur. “Slenq təxminən 1850-ci ildən bəri “qanunsuz” danışıq nitqi kimi 

qəbul edilmişdir, lakin bir müddətdir ki, xüsusilə də aşağı siniflər arasında “lingo” və 

həmçinin, əsasən mədəni və göstərişlilər arasında “argot” sözləri ilə sinonim omuşdur” [11, 

s.3]. 

Slenqlərin yaranmasında səbəb rolu oynayan nüanslardan biri insanların dildə yenilik 

axtarışına olan həvəsi ilə bağlıdır.  Belə ki, insanlar dildə artıq çox bilinən, qəlibləşmiş 

ifadələr üzərində oynayaraq dəyişikliklər aparmışlar. Bu isə slenqlərin var olan sözdən yeni 

bir söz yaratmaq xüsusiyyətini ortaya çıxarır. Burdan yola çıxaraq deyilə bilər ki, slenqlər hər 

zaman yeniliyi tələb edir. Bir slenqin dəfələrlə işlədilməsi, eyni bir kitabın dəfələrlə 

oxunmasının verə biləcəyi eynilik hissi ilə oxşar ola bilir. Slenqlərin bir digər xüsusiyyəti isə 

onun mövcudluq dairəsi ilə bağlıdır. Bəzi slenqlər yalnız yarandığı lokal mühitdə qalsa da, 

bəziləri həmin lokal çərçivədən çıxır və bu slenqlərin istifadə dairəsini genişləndirir.  

Bəzi slenqlər isə dildə işləkliyini artıraraq artıq dilin adi gündəlik lüğətinə də daxil ola 

bilir. Bu isə slenqin öz yenilik xüsusiyyətini itirə bilməsi ilə bağlıdır.  Məsələn, vaxtilə 

omnibus slenq olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrindən, müxtəlif mədəniyyətlərindən olan 

insanlardan ibarət sosial cəmiyyəti ifadə etmək üçün istifadə edilirdi. Sonradan nəsillər boyu 

keçdiyi səyahəti ərzində söz dəyişikliyə uğrayaraq “omni” hissəciyi atılmış və bus gündəlik 

standart dilə çevrilmişdir. 

Keçdiyi inkişaf tarixi boyu slenq həm bədii, həm məişət üslubu daxil olmaqla bir çox 

sahələrdə öz əksini tapmışdır. Lakin onu müəyyənləşdirmək məsələsində müəyyən çətinliklər 

də yaranmışdır. Conathan Layter və B.K. Dumas bu barədə müəyyən fikirlər söyləmişlər. 

1973-1975-ci illərdə universitet tələbələri arasında araşdırmalar aparmışlar. Tələbələrdən 

onlara verilən sözlərdən hansılarının slenq olduğunu seçmələri tələb olunurdu. Tarix, 

psixologiya, kompüter, riyaziyyat, mühəndislik, dil kimi müxtəlif ixtisaslarından olan 

tələbələrin hərəsi bir-birindən fərqli sözləri slenq olaraq qəbul edirdilər. Bununla da, onlar 

“cliche” (şablon) adlandırdıqları həqiqəti ortaya qoydular ki, “hər kəs slenqi tanıya bilər, 

amma heç kim onu xarakterizə edə bilməz” [5, s.10] 

Oxford filoloqu ValterSkit özünün “İngilis dilinin etimoloji lüğəti” kitabında  sələfi 

Hensli Vecvuddan, həmçinin sonradan “Oxford İngilis dili Lüğətindən” (OED) götürdüyü 
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nümunələrdə “slenq” sözünü birmənalı şəkildə Skandinaviya dilləri ilə əlaqləndirmişdir. 

Məsələn, ixtira, cihaz, həmçinin kələk, fırıldaq mənasına gələn Norveç dilindəki sleng. Bu söz 

həm də tam fərqli olaraq “nəzmin və ya balladanın nəqarəti” mənasına da gəlir. Bu sözdən 

düzələn slengjeord sözü “təhqiramiz”, “kinayəli” mənalarda işlədilir. İsland dilində mənası 

“çox bilən, kələkbaz” olan slyngr və slunginn və İsveç silində “dediqodu” mənasına gələn 

slanger sözləri Skit tərəfindən „sling‟ sözündən törəmələr kimi qiymətləndirilmişdir [9, s.5]. 

Sling sapand, slinging sapandlamaq mənalarına gəlir. Bu mənaları məcazlaşdırsaq, o zaman 

“slang” sözünün bir fel kimi işlədildikdə “to attack someone by using insulting language” 

“təhqiramiz ifadələrlə birinə sözlə hücum etmək” mənasına yaxın olduğunu görə bilərik. 

Slenqin qısa ömürlü olduğu deyilir. Bunu, əlbəttə, bütün slenqlər üçün aid etmək 

doğru olmazdı. Çünki bəziləri çox uzun vaxt öncə yaranmış və indiyə qədər də slenq olaraq 

adlandırılmışdır. Bu kimi slenqlər hələ də danışıq zamanı istifadə edilir. Məsələn, jiffy (1785) 

əsasən in a jiffy ifadəsində işlədilir və “in a shorttime” (“qısa zaman ərzində”) mənasını verir; 

dab (1691) “bacarıqlı insan”, scab (1590) “xoşagəlməz insan” (əsasən kişilər üçün istifadə 

edilir) mənalarını daşıyır. Bu tarixlər əslində onların yazılı dildə ilk istifadəsini göstərsə də, 

təbii ki, onların şifahi dildə yaranma tarixi bu tarixlərdən daha erkən zaman olardı. Bu tip 

slenqlərlə yanaşı, elə sözlər də vardır ki, ilk zamanlar slenq kimi dilin leksikonuna daxil 

olmuş, tədricən standart dildə istifadəyə uyğunlaşsa da qeyri-rəsmi funksiyasını ititrməmişdir. 

Məsələn, telly televizor sözünün qısaldılmış forması kimi yalnız slenq kimi qəbul edilirdisə, 

artıq gündəlik həyatda çox işlədilməsindən dolayı standart dilə çevrilmişdir [1]. 

Dildə bir sıra sözlər də vardır ki, onlar bir neçə mənaya sahib olur və bu mənalardan 

biri də slenq kimi işlədilir. Məsələn, carry on  sözündə olduğu kimi. Söz fiziki və ya mental 

olaraq etməkdə olduğu hərəkəti davam etdirmək, təyyarədə az sayda icazə verilən çantalara 

istinad edən hava xətti referansı mənalarına sahibdir. Slenq kimi işlədildikdə isə tam fərqli 

olaraq, qəribə və həddindən artıq həyəcanlı, ya da əsəbi şəkildə danışan insanların davranışını 

təsvir etmək üçün istifadə edilir. Picture  bildiyimiz kimi şəkil, təsvir mənaları olsa da, slenq 

kimi gözəl görünümlü insanları və ya əşyaları bildirmək üçün də istifadə edilir. Bu məqamda 

bir məsələ də ortaya çıxır ki, bu da “slenqin çox zaman bir şeyi kimin söyləməsi ilə olduğu 

qədər, nəyi söyləməsi ilə də əlaqəsi vardır” fikrinə əsaslanır. “Əgər televiziyada tok-şou 

qonağı green-room (“yaşıl otaq”) barədə danışırsa, o, rəngindən asılı olmayaraq qonaqların 

kamerada görünməsi üçün gözlədikləri otağı nəzərdə tutur” [4, s.4]. 

Slenqlər öz ifadəsini cəmiyyət üzvləri arasında ən çox yeniyetmələrin gündəlik 

danışığında tapır. Belə ki, onlar slenqlərdən istifadə etməklə, qurduqları diaqloqlarda, 

söhbətlərdə digər insanları tərəfindən anlaşılmayacaqları düşündükləri üçün özlərini bir növ 

azad hiss edirlər. CuliKolman özünün “The Life of Slang” adlı kitabında yeniyetmələr 

arasında yaranan slenqlər haqqında araşdırmalarındavurğulamışdır ki, slenqlərin ayrı bir 

“teenage slang” olaraq kategoriyalaşdırılmasında 20-ci əsrin ortalarında məktəbi tərk etmə 

yaşlarında olan artım böyük rol oynamışdır. Belə ki, artıq yetkinlərin dünyasında çalışıb pul 
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qazanmağa qadir olduqda, məktəb həyatı, qaydaları gənclərə limit qoymağa başlayırdı. Drop 

out- “təhsil prosesindən boyun qaçıran”, drip- “zəif, cılız və darıxdırıcı”, nerd- “darıxdırıcı və 

ya lazımsız dərəcədə çox çalışqan” şəxslər üçün istifadə edilən yeniyetmə slenqlərindəndir [3, 

s.63]. Yaşlarından dolayı həm ailələrində, ətraflarında, ümumiyyətlə cəmiyyətdə baş verən 

hər bir şeyi onların azadlıqlarına qarşı səd kimi qavrayan yeniyetmələr qəzəblərini “gizli 

sözlərdə”,  slenqlərdə ifadə etməyə başlayırdılar. 

Juvie –  “juveniles” “yetkinlik yaşına çatmayanlar”la əlaqəli polis məmuru üçün 

işlədilən bu slenq, həmçinin 18 yaşdan kiçik yeniyetmələrin özü üçün də işlədilirdi [13, 

s.201]. 

Posse –  birlikdə vaxt keçirən, oyunlar oynayan bir qrup yeniyetmələr və ya uşaqlar 

üçün istifadə edilir. 

Yeniyetmə slenqləri haqqında danışarkən “youth slang” (gənclik slenqi) və “college 

slang” (universitet slenqləri) ifadəsinə də toxunmaq gərəkdir. Çünki cəmiyyətin bütün sosial 

qrupları içərisində slenqlərin istifadəsi, yenilənməsi ən çox gənclər tərəfindən edilir. “Gənclik 

slenqləri”nin formalaşmasında bir çox amillər olmuşdur. Musiqi sahəsində jazz, bluz, sving 

kimi janrların yaranması ilə əsasən afrikalı-amerikan musiqiçilər tərəfindən dilə bir çox 

slenqlər daxil olmuşdur.  

Gig “səhnəyə çıxma”, jazz ifa edən musiqiçilərin icra etdikləri ümumi performans;  

beltout-“qışqıra-qışqıra oxumaq”, böük səy və yüksək səslə mahnı oxumaq; corn-fed-jazz 

musiqiçiləri tərəfindən istifadə edilən bayağı və ya şablon bir şey mənasına gəlir [1]. 

Slenqlərin inkişafı boyu yaranmış bir digər kategoriya “collegeslangs” adlanan, 

universitet tələbələrinin istifadə etdiyi slenqlərdən ibarətdir. Məsələn, flunk (out)- 

“imtahandan kəsilmək”, “imtahanlardan kəsildiyinə görə universitetdən qovulmaq”, bone (up) 

– “səylə oxumaq” mənalarında işlədilir [3, s.61]. Konni Eble tələbələr arasında istifadə edilən 

slenqlər üzərində geniş araşdırmalar aparmış və slenqlərin “qrup-dili” daxilində daha çox 

yayılmasının, slenqlərdən istifadənin onlar arasında birliyi artırdığının, bir-birinə yaxın dostlar 

arasında “gizli kod” oynamasının   üstündə dayanmışdır. “Slenq cəmiyyətəki tendensiya ilə 

birlikdə danışanların bir qrup daxilində sosial kimlik və birlik yaratmaq, gücləndirmək 

naminə işlətdikləri daim dəyişən sözlər və ifadələr toplusudur” [6, s.11]. 

 

3. İngilis slenqinin tədqiqinə dair 

 Dilçilər tərəfindən slenq ingilis dilində spesifik bir obrazlı dil vahidləri kimi qeyd 

edilmişdir. Bu vahidlər dilçilikdə “linguistic register” adlandırılır və insanların ünsiyyət 

zamanı, hansı situasiyalarda, yazarkən və danışarkən hansı sözlərdən və sözləri hansı şəkildə 

istifadə edilməsini əks etdirir. 

Gündəlik həyatımızda dilin önəmi böyükdür. Ünsiyyət qurmağımızda, fikir 

mübadiləsində təbii ki, dilə ehtiyac duyuruq. Ünsiyyət zamanı dildən istifadə etmə yolları 

müxtəlif ola bilər. İnsanlar özündən yaşca böyük birisi ilə söhbət edərkən, özündən  kiçik 

birisi ilə danışdığından fərqli olaraq daha nəzakətli yollardan istifadə edirlər. İnsanların nitqi 
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onların şəxsiyyətini, milli-mənsubiyyətini, yaşını, cinsiyyətini, bütünlükdə sosial mənşələri ilə 

yanaşı, onların dildən hansı kontekstdə istifadə etdiklərini əks etdirir. Onların danışıq tərzləri 

bir növ cəmiyyətdə tutduqları sosial rolların təcəssümüdür. 

Dilin obrazlı ifadələrindən biri sayılan slenqlər xarakterinə görə “birlik” daxilində 

inkişaf edir. Bu o deməkdir ki, yenicə yaranmış bir ifadə bir dildən çıxaraq yayılmırsa, bir-

birinə yaxın insanlar tərəfindən çox işlədilmirsə bu zaman inkişaf baş verməz və slenq olaraq 

dildə öz yerini tapması çətin olardı. Dil müxtəliflikləri bir sosial mühitdən digər sosial mühitə, 

bir situasiyadan digərinə görə fərqlənir. Bu dəyişiklik hər insanın hər zaman eyni tərzdə 

danışmadığını, onların bir-birindən fərqləndiyini göstərir [7, s.330]. Slenq cəmiyyətin yeni və 

ya fərqli olmaqla müxtəlif cəhətlərinə və sosial nüfuz amilinə uyğunlaşma gərəyi olduğu üçün 

dil variasiyalarından birinə çevrilir. 

Slenq haqqında çox şey deyilsə də, bir gerçək vardır ki, onun izahı barədə birmənalı 

fikirlər olmaması dilçilik sahəsində bir problem olaraq var olmuş, slenqin tədqiqi onu standart 

dildən uzaqlaşdıran qısa ömürlülük, qeyri-rəsmi xarakterlilik, mizah və ya tabu (qadağan 

edilmiş sözlər) hesab ediləcək təbiətililik kimi xüsusiyyətlərinə görə bir növ 

gözardıedilmişdir. Erik Partric bu fikir əsasında slenq haqqında öz kitabında yazmışdır: 

“Slenqin bir dil deyil, dilin göz ardı edilmiş cəhəti və “qanundan kənar” hissəsi olması, indiyə 

qədər ingilis və amerikan dilçilərinin onu yaxından izləmələrinə və ciddi bir halda 

araşdırmalarına əngəl omuşdur” [11, s.36]. Qalperin özünün “Stilistika” kitabında 

vurğulamışdır ki, “heç bir avropa ölkəsi lüğət üçün xüsusi bir qat ayırıb ona slenq adı 

verməmiş, ancaq hamısı jarqon, argo, bənzər ifadələr sayıla biləcək sözləri 

müəyyənləşdirmişlər” [8, s.104]. 

İstifadə dairəsinə görəslenqlərümumi və xüsusi olaraq iki qrupa bölünürlər. Ümumi 

slenqlər, hər hansı bir sosial və ya peşə qrupuna xas olmayan sözləri ehtiva edir. Məsələn, 

“baş” sözü üçün nut (qoz), bean (paxla) kimi istifadə edilən slenqlər. Xüsusi slenqlər 

deyildikdə isə bir qədər qarışıq mövzunun üstünü açmış oluruq. Çünki bu növ slenqlərin 

sosial və ya peşə ilə bağlı bir qrup jarqonizmlər, argonizmlərdən ibarət sözləri əhatə etdiyi 

hesab edilir. 

Slenqin tədqiqi zamanı onun jarqonlardan fərqləndirilməsi dilçilikdə əsas 

məsələlərdən biridir. Jarqonu slenqlərdən fərqləndirən ən spesifik xüsusiyyət onların müəyyən 

bir peşəyə aidliyidir. Məsələn, drilldown  “bir problemi dərindən və təfərrüatıyla araşdırmaq” 

mənasına gələn biznes jarqonudur. Bu kimi ifadələr həmin peşədən olmayan insanlar 

tərəfindən başa düşülməyə bilir. Və bu anlaşılmazlıq slenqlərə nisbətən daha çoxdur. Çünki 

slenqlər də müəyyən bir qrup insanları tərəfindən işlədilib, o qrupdan kənarda olan biri 

tərəfindən anlaşılmasa və “gizli” hesab edilsə də, müəyyən bir zaman çərçivəsində slenqlər bir 

qrupdan çıxaraq öz miqyasını genişləndirə, gündəlik istifadə olunan slenqlərə çevrilə bilir. Bu 

isə özünü bir sıra məqamlarda göstərir. Bir zamanlar fərqli mənalarda işlənən slenqlər 

zamanla mənasını dəyişə bilər. Bu isə əsasən nəsil fərqinin ortaya çıxardığı bir faktdır. 
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Məsələn busteds özünün üç nəsildə necə fərqli mənalara sahib olduğunu nəzərdən keçirək. Bu 

nəsilləri yaşlı, orta və gənc olaraq fərqləndirə bilərik. Yaşlı nəsildə bu söz qırılmış hər hansı 

bir şeyi ifadə etmək üçün istifadə edilirdi (broken). Orta nəsildə bu yanlış bir iş görərkən 

başqası tərəfindən iş üstündə yaxalanmaq mənasında işlədilir, gənc nəsildə isə tam fərqli bir 

məna çalarına sahib olaraq “çirkin” (ugly) olaraq işlədilir. İndi isə aid olduğu peşəyə sahib 

insanların anlaya biləcəyi ifadələrə, slenqlərdən daha çox “gizli kod” statusuna layiq olan 

jarqonlara nəzər yetirək. Biznes ingilis dilində belə bir sual verilə bilər: 

         “What could you bring to the table if you got this job” və ya “Can you think outside the 

box ”. Bu cümlələri hərfi tərcümə etsək “Bu işi əldə etsən masaya nə gətirərdin” və “Qutunun 

xaricində düşünə bilərsən?” şəklində olardı. Təbii ki, bu ifadələr metaforik çalarla rənglənərək 

başqa mənalarda işlədilir. Yəni jarqon kimi bringto the table “bir işdə yararlı olmaq”, to think 

outside the box“ yaradıcı şəkildə düşünmək” anlamına gəlir. Əslində isə bu cümlələr “Bizim 

kamandamıza nə qazandıra bilərsən?”, “Problemlərə cavab axtararkən qeyri-adi, fərqli 

yollarla düşünə bilərsinizmi?” kimi mənalara sahibdir [2, s.65]. 

Jarqon kimi slenqlərin də metaforik çalarla əlaqəsi məhz onun əsas 

xarakteristikalarından biridir. Belə ki, slenqlər adi danışıq dilindən fərqli olaraq, daha canlı, 

əyləncəli, məcazi xarakterə malik sözlərin qeyri-standart şəkildə istifadəsidir. Onlar dildə 

emosionallığı artırır, və lakonik xüsusiyyəti ilə seçilirlər. Metaforayla slenqi birləşdirən 

cəhətlərdən biri hər ikisinin onu istifadə edən müəyyən bir sosial kateqoriyaya sahib olmaları 

və həmin kategoriyadan olan insanlar tərəfindən başa düşülə bilmələridir. Həmçinin bir digər 

cəhət hər ikisinin iki mənaya sahib olmalarıdır. Onların həm ilkin, həm törəmə mənaları 

vardır. Yəni ayrıca bir söz olaraq slenqin öz ilkin mənası olsa da, məcazi mənada işlədilərkən 

törəmə mənaya sahib olur.  Məsələn, “dollar bill”- “Amerika dolları” mənasında işlənən bir 

sıra slenq nümunələrinə göz gəzdirək.  

Lettuce («kahı») slenqi kağız pulun qırışmasının, və xüsusilə də dolların yaşıl-ağ 

rəngli olmasının metaforik təzahürüdür. Və yaxud elə adında rəngi bildirən green (“yaşıl”); və 

ya digər bir tərəvəzin adı ilə işlənən və əsasən kağız pulu, və yenidən onun rəngini, çıxardığı 

səsi simvolizə edən cabbage (“kələm”) slenqləri də bu nümunələr silsiləsindəndir.Kağız 

pullarla yanaşı, qəpik pullar üçün də işlənən bir sıra slenqlər vardır. Copper (mis) əsasən 

misdən hazırlanan və penny (qəpik, qəpik-quruş), US cent (amerika senti) adlanan pullar üçün 

istifadə edilir. Bunun britaniya ingiliscəsindəki variantına misal olaraq  tiddler slenqini misal 

göstərmək olar, hansı ki daha balaca qəpiklər üçün işlədilir. Bu söz həmçinin, boyda balaca 

olan insanlar, əşyalar, balaca balıqlar üçün də istifadə olunur [1, s.181]. 

Sözlərin slenqlərə çevrilmə prosesində məcazlarla yanaşı, təşbeh, bənzətmə, sözlərdə 

səslərin təhrifi, hansısa hissəsinin götürülməsi, akronimlər, metonomiyalar, alınma sözlər də 

iştirak edir.  

Məsələn, “simile” (bənzətmə) kimi işlənən “nutty as fruitcake” ifadəsində nutty slenq 

olaraq “dəlisov, çılğın, əsəbi” mənalarında işlədilir [1, s.302]. 
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Sözdə saitlərin təhrifinə misal olaraq cah slenqini göstərmək olar. Bu slenq əsasən 

Amerikanın Boston əyalətində yaşayan insanlar tərəfindən “car” (maşın) mənasında işlədilir.  

Teenager (yeniyetmə) sözündən teen, celebrity (məşhur, tanınmış) sözündən 

celebsözlərinin çıxarılaraq işlədilməsi də slenq nümunələrindəndir. 

Akronimlərin istifadəsi əsasən internet dünyasında slenqlərin yaranmasına gətirib 

çıxarmışdır. Məsələn, btw- by the way (yeri gəlmişkən); lmk- let me know (mənə bildir); imo-

in my opinion (mənim fikrimcə). 

I like your ride cümləsində metonimiya kimi işlənən ride maşın sözünün slenq halında 

işlənən variantıdır. 

Jarqonizmlərlə slenqlər arasındakı bir fərq isə ondan ibarətdir ki, slenqlər əsasən 

keçmişdə var olan sözlərin dəyişdirilməsi ilə yeni söz olaraq yaranırsa, jarqon yeni bir şeylər, 

ideyalar barədə yeni sözlərin işlədilməsi ilə yaranır. Slenqlərdə arxaikləşmə ya sözün 

tamamilə dildən çıxması ilə, ya da dilin qeyri-standart qatından standart qatına keçməsi ilə 

özünün qeyri-rəsmilik xüsusiyyətini itirməsi yolu ilə baş verə bilər. Məsələn “insanları 

güldürmək üçün sərf edilən söz” mənasına gələn joke 17-ci əsrin sonlarına qədər slenq hesab 

edilirdi [2, s.66]. Ancaq göründüyü kimi əsrlər keçdikcə dilin ümumişlək sözlər qatına 

keçmişdir.  

Slenqlər çox zaman vulqarizmlərlə də qarışdırılır, baxmayaraq ki, hər iki konsepsiya 

bir-birindən fərqlidir. Vulqarizm əsasən aşağı təhsilli insanların normal danışıq tərzi, sinif 

dialekti kimi, məsələn müəyyən bir bölgədəki kəndlilərin təbii nitqinin elementləri kimi 

görülür. “Slenqlər isə təbii və ya normal nitqdən fərqli olaraq şüurlu şəkildə istifadə olunan 

sözlərdir: bunlara cəmiyyətin bütün təbəqələrində müəyyən əhval-ruhiyyədə və bəzi hallarda 

danışan təbii və ya normal sözdən çəkinmək istədiyi zaman rast gəlinir, çünki çox düz və ya 

maraqsız hesab etdiyi adi ifadədən azad olaraq fərqli bir təsir əldə etmək istəyir” [10, s.298]. 

Slenqlərin tədqiqi zamanı idiomlarla müqayisəsini də göstərmək əsas məsələlərdəndir. 

Çünki, hər ikisi də obrazlı ifadə vasitələri olsalar da bir-birilərindən fərqlənirlər. İdiomlar 

ayrılıqda bir ifadə kimi ilk baxışdan iki mənaya sahib olurlar: leksik və məcazi məna, yəni 

obrazlı ifadəlilik. Bu ifadələr idiom kimi istifadə edilməyə başlandığı andan leksik mənasını 

itirir və tam olaraq metaforik xarakterə bürünür. Məsələn, tie the knot ifadəsində olduğu kimi 

[12, s.704]. Bu ifadəyə bir idiom kimi deyil, adi bir cümlə kimi baxarsaq, hər bir sözün həqiqi 

mənasından yola çıxaraq öz dilimizə “düyün bağlamaq” kimi tərcümə əldə edərik. Ancaq bu 

ifadəyə idiom kimi baxarsaq bütün sözlərdə həqiqi mənaların yerini məcazi məna alacaq və 

ümumi bir mənada birləşərək “evlənmək” tərcüməsi əldə ediləcək. Beləliklə tie the knot 

idiomu artıq qəlibləşmiş bir mənaya sahib olduğu üçün hər kəs tərəfindən başa düşülür. 

Slenqlər isə idiomlardan fərqli olaraq müəyyən bir qrup daxilində istifadə edildiyi üçün qrup 

xaricinə çıxdığında çoxluq tərəfindən anlaşılmır. Yəni idiomların geniş miqyasda istifadəçisi 

varsa, slenqlər yalnız müəyyən bir qrup üzvləri tərəfindən başa düşülür. Məsələn, men in blue 

hərfi tərcümədə “mavi rəng geyimli adamlar” şəklində olan bu slenq əslində polisləri 
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adlandırmaq üçün istifadə edilir [13, s.229]. Slenqlərin müəyyən qruplara aidlik 

xüsusiyyətindən irəli gələrək bu ifadə başqaları tərəfindən anlaşılmaya bilər. 

Nəticə. Slenqin ingilis dilinin üslubi leksikasında, ümumilə dilçilikdə sahib olduğu 

spesifik rolunun təhlili üzrə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, slenqlər cəmiyyətin müxtəlif 

təbəqələrinin istifadə etdiyi obrazlı ifadə vasitələridir. Bir sözlə slenq danışan tərəfindən 

gündəlik həyatda istifadə edilən standart olaraq qəbul edilməyən, rəsmi olmayan sözlər və 

ifadələrdir. Məzmunca bir qədər vulqar xarakter daşıdığından ədəbi dildə istifadə olunmur. 

Bundan ötrüdür ki, tədqiqi boyu digər obrazlı dil vahidləri ilə bir müstəvidə təhlil edilmişdir. 

Vulgarizmlə yanaşı, ən çox qarışdırılan jarqonizmlərlə fərqi ortaya qoyulmuş və belə bir əsasa 

gəlinmişdir ki, jarqonizmlər yanlız müxtəlif peşə sahiblərinin öz aralarında istifadə etdiyi 

xüsusi lüğətdirsə, slenqlər bütün sosial qruplar tərəfindən danışılan, başa düşülən metaforik 

çalarlı ifadələr lüğətidir. 

Belə bir ümumi fikrə gəlmək olar ki, slenqlərin araşdırılması heç zaman yalnız bir 

istiqamətdə getməmiş, digər obrazlı dil vahidləri ilə qarşılaşdırılmış, müqayisə edilib 

eyniləşdirilmiş və fərqləndirilmişdir. Yəni bir konsepsiya olaraq slenqin tədqiq etməyin yolu 

müxtəlif dil variyasiyaların təhlili yolundan kənar keçməmişdir. 
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