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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Frazeologiya dilçiliyin ən yeni 

bölmələrindən hesab olunur ki, bu da onunla bağlı onlarla mübahisəli məsələlərin 

mövcudluğu deməkdir. Uzun müddət frazeologiyaya müstəqil dilçilik sahəsi kimi 

yanaşılmamış, əsasən leksikanın daxilində öyrənilmişdir. Frazeologiya ilə bağlı dilçi 

alimlərin yanaşmaları həmişə birmənalı olmamışdır. Frazeologiya dar və ya geniş 

mənada yanaşılmış, bu yanaşmaya əsasən də frazeologiyanın tədqiqat obyekti – 

öyrəndiyi dil vahidlərinə münasibət fərqli olmuşdur. Çünki frazeologiyanın özündə 

birləşdirdiyi dil vahidləri unikallığı, semantikası, quruluşu, üslubi imkanları ilə 

seçilərək söz səviyyəsindən tutmuş cümlə səviyyəsinə kimi geniş dilçilik sahəsini 

özündə birləşdirir.  

Frazeoloji vahidlərə qoyulan əsas tələb, onlara xas olan əlamətlər, demək olar 

ki, əksər dilçilər tərəfindən eyni və ya oxşar dəyərləndirilmişdir. Bu fikirlərin üst-üstə 

düşməsinə baxmayaraq, dil vahidlərinin özləri mürəkkəb prosesin nəticəsidir və 

onların necə yarandığı, hansı prinsipə əsaslanaraq əmələ gəldiyi həmişə mübahisəli və 

qaranlıq qalmışdır. Bu səbəbdən də onlara müxtəlif aspektdən yanaşılmışdır. Bir qisim 

alimlər frazeoloji birləşmənin komponentlərinin ifadə vasitələrinə diqqəti yönəltmiş, 

digər qisim komponentlərin asılılıq, qarşılıqlı əlaqə və sabitlik dərəcəsini vurğulamağa 

çalışmış və təsnifatlarını bu istiqamətdə aparmışlar. Frazeologiyanın illərlə ayrıca bir 

bölmə kimi deyil, məhz leksikologiyanın tərkibində öyrənilməsi onların mənaca 

sözlərə də ekvivalent olmağıdır. Ona görə də frazeoloji birləşmənin ifadə etdiyi məna 

məsələsi həmişə mərkəzdə dayanmışdır. Bu sahə inkişaf etdikcə, təbii ki, 

frazeologiyanın predmetinə münasibət də dəyişilmiş, aparılan müşahidələr frazeoloji 

birləşmənin əlamətlərinə digər dil vahidlərində də rast gəlindiyi göstərmiş və 

predmetinin əhatəliliyinə görə geniş frazeoloji yanaşma formalaşmışdır.  

Azərbaycan dilində frazeologizmlərlə yanaşı, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar adlı dil elementləri də vardır ki, bu tip vahidlər istər şifahi, istərsə də 

yazılı nitqdə fəal işləkliyi ilə seçilir. Onlar frazeoloji vahidlər kimi dilə hazır şəkildə 
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daxil olur, bu və ya digər fikrin obrazlı şəkildə ifadə olunmasına, danışanın ifadə etdiyi 

fikrə birbaşa münasibətinin üzə çıxmasına yaxından kömək etmiş olur.  

Azərbaycan dilçiliyində frazeologiya ilə bağlı çoxsaylı dəyərli, sanballı tədqiqat 

işlərinin, araşdırmaların aparılmasına baxmayaraq, sintaktik frazeoloji konstruksiya 

termini adı altında təqdim etdiyimiz dil nümunələri bir termin adı altında birləşdirilib 

öyrənilməmişdir. Qeyd edək ki, sintaktik frazeoloji konstruksiya termini özü də 

Azərbaycan dilçiliyi üçün yeni sayıla bilər. Belə ki,cümlə quruluşlu frazeologizmlər 

dedikdə, adətən, klişelər, atalar sözləri, məsəllər, frazeolojiləşmiş cümlələr nəzərdə 

tutulur. Lakin frazeojiləmiş cümlələr daxilində bir qrup ifadələr də vardır ki, onları 

qruplaşdırmaq, tərkibinə, mətndəki əhatəsinə, ifadə imkanlarına, üslubi 

xüsusiyyətlərinə görə öyrənmək əhəmiyyətli rol oynayır. Ümumilikdə  sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalara tərif vermək, onların kateqorial keyfiyyətlərini 

müəyyənləşdirmək, bu dil vahidlərinin xüsusiyyətlərini araşdırmaq müasir 

frazeologiyanın öyrənilməsi baxımından məqsədəuyğun sayıla bilər.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiya termini də sintaktik frazeoloji vahidin 

kateqorial əlamətləri ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, bədii ədəbiyyatlardan toplanılan, xalq 

danışıq dilində rast gəlinən bu vahidlərə istinad edərək onlar üzərində apardığımız 

müşahidələri əsasında, cümlə, mətn daxilində funksiyalarını müəyyənləşdirərək, 

onların özüəməxsus xüsusiyyətlərini göstərməyə və onları digər frazeoloji vahidlərdən 

fərqləndirməyə çalışdıq. Məsələnin ən mühüm və ən çətin tərəfi bu vahidləri mətndə 

tanıyıb seçməkdir. Çünki frazeologiyaya dair yazılan ədəbiyyatlarda bu dil vahidlərinə 

sistemli şəkildə yanaşmaya rast gəlmədik. Doğrudur, dissertasiya işində göstərilən 

nümunələrin bir qisminə başqa frazeoloji vahid adı altında rast gəlinə bilər. Lakin 

onlara fərdi yanaşma olmamış, yeni tərif və sistemli təhlil aparılmamışdır.  

Bu səbəbdən nümunələr seçərkən vahid prinsipə əsaslanmağa çalışdıq. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların bir-birində fərqli xüsusiyyətləri, geniş üslubi imkanları, 

semantik məna rəngarəngliyi, müstəqil cümlə daxilindəki əhatəsi ilə münasibəti 

onların təsnifatını çətinləşdirən amillərdəndir.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların öyrənilməsini aktuallaşdıran daha bir 

səbəb onların sintaksislə qarşılıqlı əlaqəsidir. Dilimizdə onlarla sintaktik frazeoloji 
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konstruksiya vardır ki, tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsi kimi çıxış etmiş və 

zaman keçdikcə onlarda transformasiya hadisəsi izlənmişdir. Baş cümlənin ifadə 

vasitəsini sintaktik frazeoloji konstruksiya kimi qəbul etmək və ona bir bütöv sintaktik 

vahid kimi yanaşmaq tabeli mürəkkəb cümlənin növünə, ümumiyyətlə, sadə və 

mürəkkəb cümlə məsələsinə aydınlıq gətirmiş olur. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların danışanın fikrə münasibətini, subyektiv yanaşma bildirməsi onlara 

cümlədə ara cümlələr funksiyası yerinə yetirməyə imkan yaradır. Bu zaman onlar 

mürəkkəb cümlənin komponenti deyil, sadə cümləni genişləndirən vasitə ˗ ara cümlə 

rolunu yerinə yetirmiş olur.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda diqqəti çəkən bir məqam da onların söz 

cümlənin ifadə vasitəsi ola bilməsidir. Məlumdur ki, söz cümlələr üzvlənməyən 

cümlələr olub, konkret ifadə vasitələrinə malikdirlər. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar bir tərəfdən üzvlənməməyi, digər tərəfdən isə modallıq bildirməsi 

onlara bu imkanı yaradır. Bu baxımdan onların öyrənilməsi sintaksis, xüsusilə də söz 

cümlələr üçün yeni və maraq doğuran məqam ola bilər.  

Məlumdur ki, Azərbaycan dilində cümlədə inkarlığın ifadəsinin, inkarlıq 

məzmununun yaranmasının müxtəlif leksik, qrammatik yolları mövcuddur. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar cümlədə bu vəzifəni yerinə yetirə bilir ki, bunu da qeyri-

ənənəvi inkarlıq  əlaməti kimi dəyərləndirə bilərik.  

Əvəzliklərin funksional-üslubi xüsusiyyətlərini araşdırmaq məqsədilə də 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar maraqlı dil materialı sayıla bilər. Belə ki, əvəzliyin 

mürəkkəb cümlənin komponentlərini birləşdirən vasitə kimi, mətn yaradan komponent 

kimi əhəmiyyəti Azərbaycan dilçiliyində işıqlandırılmış məsələlərdəndir. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların tərkibində isə əvəzliklərin yeni üslubi imkanları ilə tanış 

oluruq, əvəzliklər bu frazeoloji vahidlərin daimi, dəyişməyən komponenti, model 

əmələ gətirən elementidir. Əvəzliklərin bir çox məna növləri əksər sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda iştirak edir, yalnız morfoloji baxımdan deyil, semantik cəhətdən də 

məna fərqləri yaradır.  

Sintaktik frazeologiya termini müasir dilçilikdə təkcə frazeologiyanın tədqiqat 

obyekti deyil, eyni zamanda sintaksisin qarşısında müasir və maraqlı məsələ kimi 
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dayanır. Bu mövzunun istər nəzəri, istərsə də praktik əhəmiyyətinin az olmamasına 

baxmayaraq, bu məsələ ilə bağlı istər Azərbaycan dilçiliyində, istərsə də dünya 

dilçiyində xeyli qaranlıq məqamlar qalmaqdadır. Deməli, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların tədqiqi və öyrənilməsi yalnız frazeologiya üçün deyil, eyni zamanda 

müasir sintaksis üçün də maraq kəsb edir.  

Ümumiyyətlə, frazeologiya sinkretik dilçilik sahəsi olduğundan, eyni zamanda 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların da hər tərəfli tədqiqinin dilin bütün bölmələri ilə 

bu və ya digər şəkildə əlaqəsi danılmazdır. Bütün bunları nəzərə almaqla, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar termininin özünün yeni bir termin kimi yaranması, bu termin 

adı altında həmin dil vahidlərinin kateqorial xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinə, 

eyni zamanda digər sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla bağlı onlarla məsələlərin 

həllinə olan ehtiyac müasir Azərbaycan dilində sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

funksional - üslubi imkanlarını öyrənməyi aktuallaşdırır.  

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti müasir Azərbaycan 

dilidir, predmeti isə müasir Azərbaycan dilində işlədilən sintaktik frazeoloji 

konstrusiyalardır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar digər frazeoloji vahidlərlə yanaşı 

öyrənilmiş, lazım gəldikcə müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuşdur.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

frazeologizmlərin bir növü olub bir-birindən maraqlı struktura, fərqli modellərə, geniş 

kommunikativ imkanlara, zəngin ekspressiv məna çalarlarına və digər özünəməxsus 

özəlliklərə malikdir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların yazılı  və şifahi dildə 

işlənmə imkanlarını, üslubi xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirməyi bu cəhətdən də sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaları, onların dil sistemindəki yerini dəqiqləşdirməyi qarşımıza 

məqsəd qoymuşuq. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün aşağıdakı vəzifələr 

müəyyənləşdirilmişdir:  

–   “Sintaktik frazeoloji konstruksiya nədir?”  sualına cavab tapmaq;  

– Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların frazeologiyada yerini müəyyənləşdirmək;  

– Sintaktik frazeoloji konstruksiyaları digər frazeoloji vahidlərlə müqayisə etmək;  

– Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların dəqiq meyarlarını müəyyən etmək; 
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– Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların sadə və mürəkkəb cümlə quruluşlarına görə    

qruplaşdırmaq; 

– Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların yaranma modellərini müəyyənləşdirmək; 

– Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların modallığın ifadəsindəki rolunu araşdırmaq; 

– Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların üslubi imkanlarını müəyyən etmək; 

– Sintatik frazeoloji konstruksiyaların bədii üslubda oynadığı rolu, yaratdıqları 

məna ekspressivliyini öyrənmək. 

Tədqiqatın metodları. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar müasir Azərbaycan 

dili materialları əsasında tətdiq olunduğu üçün dissertasiyada əsas etibarilə təsviri 

metod tətbiq olunur. Lakin yeri gəldikdə, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların tarixən 

keçdiyi inkişaf yolunu təsvir etmək məqsədilə tarixi metoddan da istifadə olunur. 

Dissertasiya əsasən sinxron planda işlənsə də, dastanlardan, eləcə də folklor 

nümunələrindən misallar gətirilərək diaxron aspekt  də önə çəkilir.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəlar; 

1. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar informativ cümlələrdən fərqli quruluşa 

malik, xüsusiyyətləri müasir Azərbaycan dilinin sintaktik əlaqə və 

qanunauyğunluqlarından kənara çıxan, komponentləri idiomatikləşmiş frazeoloji 

dil vahidləridir.  

2. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar digər frazeolojiləşmiş cümlələrdən fərqli 

olaraq sabit və dəyişən komponentlərdən ibarətdir. Bu da sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları məhz bu termin ilə adlandırdığımız səbəblərdən biridir. Daim 

komponentlər sintaktik frazeoloji konstruksiyaların dəyişməyən, variantlılığı 

olmayan hissəsidir. Hansını ki  tədqiqat işində “skelet” adlandırırıq.  

3. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar zəngin struktura malikdir. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar arasında sadə cümlə ilə yanaşı mürəkkəb cümlə 

quruluşlu da ola bilir.  

4. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların daimi komponenti kimi çıxış edən nitq 

hissələri arasında əvəzliklərin rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır.  
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5. Cümlə üçün xarakterik olan üç mühüm əlaməti – predikativlik, modallıq və 

intonasiyanın hər birini predikativ formalı sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda 

müşahidə etmək mümkündür.  

6. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların səciyyəvi xüsusiyyətlərinin maraqlı 

aspektlərindən biri də onların sintaktik baxımdan müəyyən qədər mütəhərrik 

olmasıdır.  

7. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların təşkilində ədatların da rolu əvəzsizdir. Nitq 

hissəsi kimi ədatın köməkçi nitq hissəsi olması  onu sintaktik frazeoloji 

konstruksiya daxilində aktiv komponent, daimi komponent olmaqdan məhrum 

etmir. Əksinə ədat sintaktik frazeoloji konstruksiya üçün həlledici komponent də 

ola bilər.  

8. Modallığın bir daha çox mühüm dil kateqoriyalarından biri olduğu fikrinə gəldik. 

Onun ifadə vasitələri kimi prosodik, leksik və qrammatik vasitələr  göstərilir.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar frazeoloji vahid 

kimi ilk dəfə olaraq qruplaşdırılır və bu termin ilə ifadə olunur. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar termini adı altında hansı frazeoloji 

vahidlərin öyrənilməsi məsələsinə aydınlıq gətirməyə çalışılır, kateqorial əlamətləri 

müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda, frazeoloji birləşmələrlə qarışılaşdırılaraq dil 

sistemindəki yeri barədə bəhs olunur. Frazeologiyanın predmetinə geniş aspektdən 

yanaşaraq frazeolojiləşmiş cümlələr digər cümlə quruluşlu frazeoloji vahidlərlə 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların kəsişmə məqamları və həmçinin sərhədləri qeyd 

olunur.  

Bununla yanaşı, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların quruluşu, modelləri, 

cümlədəki rolu, eləcə də müstəqil cümlə kimi işlənmə imkanları haqqında ilk dəfə 

məlumat verilir. Onların üslubi imkanları, modallıq xüsusiyyətləri, kommunikativ 

imkanları, bədii üslubdakı rolu işıqlandırılır.  

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Dissertasiya işinin müddəalarından 

müxtəlif elmi araşdırmalarda, xüsusən müasir frazeologiyanın qarşısında duran bir sıra 

mübahisəli məsələlərin həllində, frazeolojiləşmiş cümlə modelləri ilə sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar arasındakı mövcud fərqlərin müəyyənləşdirilməsində, 
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sintaksisin, üslubiyyatın bir sıra mövzularının tədqiqində istifadə oluna bilər. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalara aid nümunələri müəyyənləşdirməkdə, onları bədii 

ədəbiyyatdan seçməkdə və tanımaqda istiqamətverici rol oynaya bilər. Dissertasiyanın 

müddəaları sintaktik frazeoloji konstruksiyaların əmələgəlmə yollarını, modellərini, 

əsas və daimi komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsini və funksionallaşmasını izləmək üçün 

əhəmiyyətlidir. Disseritasiyada işıqlandırılan bəzi məqamlar komponentlərindən biri 

və ya hamısı sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunan tabesiz mürəkkəb 

cümlələr arasında məna əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsində, eyni zamanda baş yaxud 

budaq cümləsi sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuş budaq cümlə 

növlərinin təyin olunmasında da yardımçı ola bilər ki, bu da onun praktik əhəmiyyətini 

şərtləndirir. Həmçinin budaq cümlə növlərini müəyyənləşdirərkən baş cümlə 

funksiyasını itirərək, ara cümləyə transformasiya olunan cümlələrin praktik təhlili 

zamanı da faydalı sayıla bilər.  

Aprobasiyası və tətbiqi.  Tədqiqat işinin əsas müddəaları müəllifin elmi 

konfrans və seminarlardakı məruzələrində, müxtəlif elmi nəşrlərdə çap olunmuş 

məqalələrində əks olunmuşdur.  

Disertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya Bakı Slavyan 

Universitetinin Müasir Azərbaycan dili kafedrasında hazırlanmışdır.  

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi 

həcmi. Dissertasiya giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə olunan ədəbiyyat siyahısından 

ibarətdir. Giriş 7  səhifə, I fəsil 26 səhifə, II fəsil 47 səhifə, III fəsil 27 səhifə, Nəticə 6 

səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 16 səhifə. Ümumi həcmi 131 səhifə,                         

– 218, 885 işarə.   
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I FƏSİL 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SİNTAKTİK FRAZEOLOJİ 

KONSTRUKSİYALARIN NƏZƏRİ ƏSASLARI 

1.1. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların frazeologiyada yeri 

Frazeologiya dilçiliyin ən yeni bölmələrindən hesab olunur ki, bu da onunla 

bağlı onlarla mübahisəli məqamların, həll olunmamış məsələlərin mövcudluğu 

deməkdir. Müəyyən dildəki frazeoloji vahidlərin emosional və ekspressiv səciyyəli söz 

birləşmələrinin məcmusu, frazeoloji birləşmələrin struktur – semantik xüsusiyyətlərini 

müasir və tarixi baxımdan öyrənən dilçilik bölməsi frazeologiyadır. Müasir dilçilikdə 

frazeologiya termini iki mənada işlənir:  

1) Müəyyən bir dildəki frazeoloji vahidlərinin məcmusu; 

2) Dilçilik elmində frazeoloji vahidlərdən bəhs edən elmin adı.  

İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddət frazeologiyaya müstəqil 

dilçilik sahəsi kimi yanaşılmamış, əsasən leksikanın daxilində öyrənilmişdir. Təbii ki, 

hər bir sahənin müstəqil tədqiqi ilk olaraq, onun predmetinin, tədqiqat obyektinin 

müəyyənləşdirilməsindən başlayır. “Frazeologiya nədir?” sualından əvvəl 

“Frazeologiyada nələr öyrənilir?” məsələsi ətrafında düşünmək daha doğru olardı. 

Linqvistlər arasında frazeologizmlər haqqında vahid fikrin olmaması onun tədqiqat 

obyektinin mürəkkəbliyindən irəli gəlir. Dilçilik ədəbiyyatında frazeologiyanın 

tədqiqat obyektindən bəhs edən müəlliflər iki qrupa ayrılır.  

Ümumiyyətlə, birinci qrup alimlər hər bir dildə hazır şəkildə olan söz 

birləşmələrinin hamısını frazeoloji vahid hesab edirlər. Bu qrupa Hind-Avropa 

dillərinin frazeologiyası üzərində tədqiqat aparmış A.A. Bulaxovski, A.İ.Yefimov, 

N.M. Şanski, A.A.Reformatski, O.M.Qalkina – Fedoruk, Q.Dementiyeva kimi dilçilər 

daxildir. Azərbaycan və türk dillərinin frazeologiyası üzərində tədqiqat aparmış 

Ə.Dəmirçizadə, M.Hüseynov, S.Cəfərov, S.Murtuzayev, M.Adilov, N.Rəhimzadə, 

H.Əliyev, Q.Kazımov, A.Qurbanov, M.Mirzəliyeva, R.Həsənov bu qrupa daxil olan 

dilçilərdir.Bu dilçilər frazeologiyanın tədqiqat obyektinə geniş mənada yanaşırlar, 
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frazeoloji birləşmələrlə yanaşı, ibarələri, aforizmləri, atalar sözləri və məsəlləri də 

frazeologiyaya daxil edirlər.  

İkinci qrup alimlər isə dildə hazır şəkildə olan sabit birləşmələrin hamısını deyil, 

onlardan nitq və dil vahidlərinə ekvivalent olub, komponentləri məna və quruluşca 

parçalanmayan qismini frazeologiya adlandırırlar. Bu qrupa daxil olan dilçilərdən 

Ferdinand dü Sössür, Şarl Balli, V.V.Vinoqradov, N.N.Amosova, A.İ.Şmirnitski, 

V.L.Arxangelski, A.V.Kunin, V.P.Jukov, S.İ.Ojeqov, A.M.Babkin, M.T.Tağıyev 

Hind-Avropa dillərinin frazeologiyası üzərində tədqiqat aparmışlar. Türkoloji 

tədqiqatlara gəldikdə isə Azərbaycan dili frazeologiyası haqqında irəli sürülən fikirlər 

içərisində H.B.Bayramovu bu qrupa daxil etmək olar. Bu dilçilər frazeologiyanın 

tədqiqat obyektinə dar mənada yanaşırlar. Frazeoloji dil potensialına nisbətən dar 

mənada yanaşan dilçilər yalnız sözə ekvivalent olan frazeoloji vahidləri nominal lüğət 

vahidi kimi qəbul etmiş, habelə elmə, texnikaya, sənayeyə, incəsənətə, məişətə və digər 

sahələrə aid olan daşlaşmış ifadələri, ədəbi klişeləri və s. ümumi dil sistemindən kənara 

çıxan frazemlər hesab etmişlər. Bununla belə onlar frazeoloji vahidləri leksikoqrafik 

vahid qismində işlətməyin əleyhinə çıxmamış, geniş mənada yanaşılan predikativ sabit 

söz birləşmələrini – cümlə tipli frazeoloji ifadələri (atalar sözləri və məsəlləri, 

idiomları, ibarələri, qanadlı sözləri və s.) hazır qəlib frazeoloji nitq ehtiyatları qrupuna 

aid etmişlər.  

Yuxarıda bildirdiyimiz kimi, digər məşhur leksikoqrafik mənbələrə əsasən belə 

nəticəyə gəlmək olur ki, ümumi frazeologiyaya dar yanaşma tərzi əslində bir qədər 

bitərəf, seqmentar ayrıca sahə təsiri bağışlayır. A.B.Larin yazır: “Bu vəziyyət 

tədqiqatçını dilin lüğət tərkibini təşkil edən frazeoloji materialı bütöv sistem halında 

tədqiq etməyə sövq edir, bu baxımdan frazeologiya dedikdə konkret spesifik tədqiqat 

obyekti olan, yəni bütün növ frazeoloji vahidlərin məcmusunu özündə ehtiva edən, 

xüsusi statuslu, müstəqil dilçilik sahəsini nəzərdə tutmaq lazımdır. Lakin bu o demək 

deyil ki, frazeologiya sərhədsiz dərəcədə ifadə genişliyinə malikdir, ona görədir ki, dil 

sistemi öz mükəmməl radiusunda belə ifadələrə müvafiq sahələr ayırmışdır” [147, s.7]. 

Çünki frazeologiyanın özündə ehtiva etdiyi dil vahidləri unikallığı, semantikası, 

quruluşu, üslubi imkanları ilə seçilərək söz səviyyəsindən tutmuş cümlə səviyyəsinə 
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kimi geniş dilçilik sahəsini özündə birləşdirir. V.P.Jukov yazır ki, “Frazeologiya 

dilçiliyin elə bir xüsusi bölməsidir ki, orada frazeologizmlərin semantik, morfoloji, 

sintaktik və üslubi xüsusiyyətləri öyrənilir” [ 137, s. 15]. 

Dünya dilçiliyində frazeologiya termini görkəmli İsveçrə dilçisi, semasiologiya 

və struktur dilçiliyin banisi Ferdinand de Sössürün adı ilə bağlıdır. Belə ki, frazeoloji 

ifadələrin ilk tərifinə məhz F.Sössürün əsərində rast gəlirik: “Biz hər şeydən əvvəl külli 

miqdarda ifadələrə rast gəlirik ki, bunları dilə aid etmək lazımdır. Bunlar dildə elə 

hazır nitq parçalarıdır ki, adətən daxilindəki ayrı-ayrı mənalara malik olan sözləri 

dəyişmək mümkün olduğu halda, ümumilikdə bu məqbul sayılmır... Bu söz 

birləşmələrinin daşıdığı məna bütövlükdə komponentlərinin mənasından və sintaktik 

quruluşundan asılıdır. Belə ifadələr nitq prosesində nitq prosesində düzəldilmir, 

bunlardan dildə hazır şəkildə istifadə olunur” [169, s. 122]. 

Görkəmli alimin frazeologiya bağlı fikirləri ilk və yeni yaranmasına 

baxmayaraq, o dövr üçün kifayət qədər əsaslı və hərtərəfli idi. Müəllif tərəfindən 

yaradılan nəzəriyyə bu elmin sonrakı mərhələləri üçün zəmin yaratmış və yeganə 

istinad mənbəyi olmuşdur. F.Sössür frazeologizmlərə müxtəlif şəkildə tərif vermiş, ilk 

baxışdan frazeoloji vahidlərə bənzəyən digər dil vahidlərindən onları fərqləndirməyin 

yollarından bəhs etmişdir.  

Alim bu məqsədlə “Французская стилистика” əsərində onların xüsusiyyətləri 

daxili və zahiri olmaqla iki yerə ayrılır. Müəllif qeyd edir ki, ayrı yazılan iki və daha 

artıq sözdən ibarət olan müəyyən pozulmaz qayda ilə sıralanan sözlərin olması, eləcə 

də bu komponentlərin arasına sözlərin əlavə edilə bilməməsi və dəyişməzliyi mütləq 

frazeoloji birləşmə demək deyil. Belə ki, dildə bu parametrlərə cavab verməyən 

frazeoloji birləşmələr də göstərmək mümkündür. 

Dildəki sabit söz birləşmələrinin öyrənilməsinin əsası fransız dilçisi Ş.Balli 

tərəfindən qoyulsa da, onun istər nəzəri, istərsə də praktik istiqamətdə sonrakı inkişafı 

rus dilçiliyi ilə bağlıdır  [119, s. 35].  Ş.Balli dilçilikdə frazeologiyanın əsasını 

qoymaqla bərabər, onun nəzəriyyələri daha sonralar rus dilçiliyində onlarla möhtəşəm 

əsərlərin yaranması üçün zəmin yaradır. XIX əsrin 40-cı illərindən frazeologiyanın bir 

elm sahəsi kimi öyrənilməsi V.V. Vinoqradovun adı ilə bağlıdır. Təbii ki, V.V. 
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Vinoqradov öz fikir və mülahizələrində Ş.Balliyə əsaslanırdı. Onun frazeoloji vahidləri 

3 tipə bölərək təsnif etməsi də öz növbəsində daha sonralar yaranacaq bölgülərin əsası 

oldu. N.N.Amasova V.V.Vinoqradovun frazeoloji konsepsiyasını bütövlükdə belə 

qiymətləndirir: “Akademik V.V.Vinoqradovun konsepsiyası “bölünməz birləşmələr” 

nəzəriyyəsinin inişafında xüsusi bir mərhələ, rus dilçiyilində isə ona qədər edilənlərlə 

müqayisədə daha yüksək bir mərhələdir. Həmin konsepsiyanın əsas nəzəriyyəsi bundan 

ibarətdir ki, onun sayəsində frazeoloji vahidlər artıq əsaslandırılmış, məhz xüsusi 

semantik özünəməxsusluğa olan leksik komplekslər kimi müəyyənlik kəsb etmişdir” 

[110, s. 5]. 

N.N.Amosova həmin konsepsiyanın özü-özlüyündə və dünya dilçiləri 

kontekstində əhəmiyyətini qeyd etməklə yanaşı, onun bəzi nöqsanlarını da göstərir. 

A.İ.Molotkov isə frazeologizmlərlə bağlı fikirlərində söyləyir: “Frazeologizmlərin 

öyrənilməsində əsas olan komponentlərin məna və formal xarakteristikası deyil, 

frazeologizmin bütöv dil vahidi kimi öyrənilməsidir, hansı ki, özündə müvafiq məzmun 

və nitqdə işlənmə xüsusiyyətlərini əks etdirir” [156, s. 5].  Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, frazeologiya terminini rus dilçiyinə ilk dəfə gətirən F.İ.Buslayev olmuşdur. 

Doğrudur, ilk işləndiyi dövrdə frazeologiya termini F.İ.Buslayev tərəfindən sonrakı 

mərhələlərdə olduğu kimi geniş mənada işlədilmirdi. Bu frazeologiyanın obyektinin 

sərhədlərini necə müəyyənləşdirilməsindən və hansı meyarlara əsaslanmasından irəli 

gəlirdi. Adətən, frazeologizmlər 3 prinsipə - semantik, qrammatik və üslubi 

imkanlarına görə təhlil olunmuşdur. Lakin frazeologizmin düzgün təsnifi üçün bu 

vahidlərə bir aspektdən yanaşmamalı, hər üç prinsip nəzərə alınmalıdır. Frazeoloji 

birləşmələrin semantik baxımdan leksik vahidlərə ekvivalent olması, onları  təşkil edən 

sözlərin müstəqil mənalarını itirməsi və bir çox digər xüsusiyyətləri onların ayrı-ayrı 

sözlər, komponentlər şəklində deyil, bütöv leksik vahid kimi linqvistik təhlilə cəlb 

edilməsini tələb edir. N.M.Şanskiy öz növbəsində frazeoloji birləşmələri struktur və 

leksik – qrammatik tərkibinə görə tiplərə bölmüşdür. V.V.Vinoqradovdan fərqli olaraq, 

N.M.Şanskiy frazeoloji vahidləri 4 tipə bölür:  

“1. frazeoloji birləşmələr; 

2. frazeoloji vahidlər ; 
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3. frazeoloji birikmələr; 

4. frazeoloji ifadələr” [184, 117 ].   

Azərbaycan dilçilərindən görkəmli alim frazeoloq, frazeologiya sahəsində 

böyük xidmətləri olan H.Bayramov V. Vinoqradovun bölgüsünə əsaslanaraq ilk dəfə 

Azərbaycan dilçiliyində frazeoloji vahidləri bu bölgü altında təsnif etmişdir. Alim 

frazeoloji vahidə tərif vermişdir: “Frazeoloji vahid dilin inkişaf tarixinin ən son 

mərhələsində söz birləşmələrinin tam və sabit kombinasiyasıdır; ən azı müəyyən 

ardıcıllıqla gələn iki leksik səviyyədə sözün qəti olaraq müəyyənləşmiş birləşməsindən 

ibarətdir; qrammatik cəhətdən söz birləşməsi və ya cümlə modelləri əsasında dildə 

mövcud olmuş və ya mövcud olan qanunauyğunlaqlara əsasən formalaşmışdır” [23, s. 

91]. Azərbaycanın görkəmli alimlərindən M.Hüseynzadə ilk dəfə olmaqla, daha 

sonralar S.Cəfərov, A.Qurbanov, B.Tahirbəyov, N.Rəhimzadə öz əsərlərində, eləcə də 

H.Bayramovun müəllifi olduğu dərsliklərdə frazeologiya haqqında müəyyən 

məlumatlar vermişlər. Öz növbəsində Y.Seyidov da “Azərbaycan dilində söz 

birləşmələri” adlı kitabında sabit söz birləşmələri terminindən istifadə edərək sərbəst 

söz birləşmələri ilə onlar arasında müqayisə aparmış və sabit söz birləşmələrini 

sintaksisin tədqiqat obyekti hesab etmədiyindən yalnız adını çəkməklə 

kifayətlənmişdir. Sintaksisdə yalnız sərbəst birləşmələrin tədqiqi nəzərdə tutulur.Təbii 

ki, frazeologiyada frazeoloji vahidlərin bölgüsündə vahid prinsipin olmaması, 

frazeologiyanın əhatə dairəsi, eləcə də frazeologiyanın tam şəkildə sintaksisdən ayrı 

nəzərdə tutulması bir çox məsələlərin həllini çətinləşdirirdi.  

Azərbaycan dilçiliyində frazeologiya ilə bağlı tarixi müqayisəli aspektdən 

Ə.Dəmirçizadə, N.Məmmədov, F.Axundov, Y.Seyidov, M.Tağıyev, Z.Budaqova, 

F.Zeynalov, H.Bayramov, S.Cəfərov, M.Hüseynzadə, A.Qurbanov, M.Adilov, 

F.Hüseynov kimi klassik dilşünasların elmi nəzəri görüşləri var. Əsası adlarını 

sadaladığımız klassiklər tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan dili frazeologiyası daha 

sonralar yeni istiqamət almış, eyni zamanda klassik alimlərimizin potensial fikirləri və 

nəzəriyyələri müasir frazeoloqlar tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Z.Əlizadə, 

T.Hacıyev, İ.Həmidov, M.Mirzəliyeva, A.Məmmədli, N.Seyidəliyev, Q.Mahmudova 

kimi müasir tədqiqatçıların monoqrafiyalarında, tədqiqat əsərlərində milli frazeologiya 
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öyrənilmişdir. Doğrudur, bu alimlərin frazeologiya ilə bağlı fikirləri frazeoloji 

vahidlərə yanaşmaları, onları öyrənmə istiqamətləri də müxtəlif idi. Lakin bütün bunlar 

frazeologiyanın gənc dilçilik sahəsi olmasına baxmayaraq, Azərbaycan dilçiliyində 

sürətli və hərtərəfli inkişafının göstəricisi idi. Çünki Azərbaycan dilçiliyində 

frazeologiyanın əsasını qoyan, təməlini yaradan görkəmli dilçilər olmuşdur.1966-cı 

ildə dəyərli alim M.T.Tağıyevin “Глагольная фразеология современного русского-

языка” adlı monoqrafiyasının işıq üzü görməsi Azərbaycan frazeologiyası üçün eyni 

zamanda həm dönüş nöqtəsi, həm də frazeologiya məktəbinin yaranması demək idi. 

Alim qeyd edirdi ki, frazeologiyanı digər dil yaruslarından ayıraraq öyrənmək olmaz 

[175, s. 52].  Həqiqətən də frazeoloji vahidlərin unikallığı məhz onların dilin qatlarına 

nüfuz edərək dilçiliyin əksər bölmələri ilə sıx əlaqəsindədir.  

Görkəmli alim M.T.Tağıyevin frazeologiya haqqında fikirləri təkcə bu məsələ 

ilə bağlı deyil, digər məqamlar üçün öz orijinallığı və yeniliyi ilə seçilirdi. 

Frazeologiyanı öyrənən tədqiqatçıları, adətən, sabit birləşmələrin komponentləri 

arasındakı leksik-qrammatik, daha doğrusu, frazeologizmin daxili münasibətləri 

maraqlandırırdı. Alimin fikrincə, məsələ frazeoloji vahidlərin digər dil vahidləri 

münasibətindədir. Sualın belə qoyuluşu zamanı frazeologizmlər müstəqil quruluşlar 

kimi çıxış edir [175, s. 11].   Frazeologizmlər dildə təcrid olunmuş şəkildə mövcud 

olmur, belə ki, cümləyə daxil olur və digər üzvləri ilə müəyyən leksik, eyni zamanda 

qrammatik əlaqələrdə olur. Lakin bu əlaqə birləşmənin hər hansı bir komponentinin 

deyil, frazeologizmin istər mənaca, istərsə də qrammatik cəhətdən vahid bütöv halında 

əlaqələnməsinə əsaslanır. Bildiyimiz kimi, cümləni təşkil edən sözlər bir-biri ilə məna 

və qrammatik cəhətdən əlaqələnir, lakin frazeologizmlər cümləyə daxil olduqda passiv 

vəziyyət almış şəkilçilərin aktiv vəziyyətdə olan digər söz sonluqları ilə əlaqəsi 

olduqca maraqlıdır. Bu məqam frazeoloji vahidlərin funksional xüsusiyyətləri ilə 

birbaşa bağlıdır.  

Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin müəyyən qismi semantik və qrammatik 

cəhətdən formalaşmaqla bitmiş bir fikir bildirir və ilk baxışda cümləyə oxşayır. Ayrı-

ayrı dillərin frazeologiyası ilə məşğul olan tədqiqatçılar nəqli cümləni xatırladan belə 



16 
 

konstruksiyaları müxtəlif adlarla adlandırmışlar. Həmin müəlliflərin əsərlərində bu cür 

vahidlər sırasında, əsasən, atalar sözləri və məsəllər nəzərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan dilində frazeologizmlərlə yanaşı, sintaktik frazeoloji konstruksiya 

adlandırılan dil elementləri də vardır ki, bu tip vahidlər istər şifahi, istərsə də yazılı 

nitqdə fəal işləkliyi ilə seçilir. Bu tipli dil vahidləri frazeoloji vahidlər kimi 

kommunikativ prosesə hazır şəkildə daxil olur. Bu və ya digər fikrin obrazlı şəkildə 

ifadə olunmasına, danışanın ifadə etdiyi fikrə birbaşa münasibətinin üzə çıxmasına 

yaxından kömək etmiş olur. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar dildə hazır şəkildə 

mövcud olsa və daha çox hallarda dəyişməz konstruksiyalar kimi özünü göstərsə də, 

onlar dildə tam sabitləşmiş frazeoloji vahidlərdən müəyyən qədər fərqlənir. Belə ki,  

“Frazeologizmlərə iki və ya daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gələn hər hansı 

birləşmə yox, mənaca bütöv, sabit leksik tərkibli və sintaktik strukturlu ifadələr 

uyğundur” [47, s. 210 ]  fikrinə əsaslanaraq demək olar ki, frazeologizmlərə struktur 

və mənaca sabitləşmiş dil vahidləri aid edilir. Frazeoloji sintaktik konstruksiyalarda isə 

bu sabitlik bir çox hallarda o qədər də möhkəm olmayıb dəyişə bilir. Lakin bu tipli 

konstruksiyalarda da frazeoloji vahidlərdə özünü göstərən obrazlılıq, emosionallıq, 

yığcamlıq, sərrastlıq, ahəngdarlıq və s. kimi xüsusiyyətləri müşahidə edə bilirik. Bütün 

bunlar da həmin konstruksiyaların dildə müəyyən qədər sabitləşdiyini,  dəyişməz 

formalarda özünü göstərdiyini sübut edir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

səciyyəvi, maraqlı aspektlərindən biri də onların sintaktik baxımdan müəyyən qədər 

mütəhərrik olmasıdır. Onlar həm müstəqil cümlə funksiyasında çıxış edir, həm də 

cümlənin tərkibində müstəqil cümlə üzvü kimi işlənir və ya hazır şəkildə mürəkkəb 

cümlə tərkibinə daxil olur. Lakin frazeoloji sintaktik konstruksiyaların hər hansı 

konkret xüsusiyyətlərindən bəhs etməzdən əvvəl, əsas məsələ onların dilçiyin hansı 

bölməsində öyrənilməli olmasıdır. Dilçiliyin hansı bölməsindən yanaşaraq biz bu dil 

vahidlərini daha doğru - düzgün müəyyənləşdirib təhlil edə bilərik? Digər tərəfdən isə 

“Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar harada öyrənilməlidir?” sualına cavab elə onların 

özlərində- konstruksiyaların səciyyəvi xüsusiyyətlərindədir. Bu məsələni də təxminən 

“Atalar sözləri də frazeologiyaya daxildirmi?”, “Bir söz frazeologizm ola bilərmi?” 

kimi hələ də mübahisə doğuran, birmənalı cavabını tapmayan suallardan biri hesab 



17 
 

etmək olar. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların dildəki yerini müəyyənləşdirməzdən 

öncə onların bəzi ümumi xüsusiyyətlərini qeyd etmək lazımdır:  

1) Əsas etibarilə sabit və dəyişkən komponentdən ibarət olması; 

2) Komponentlər arasında müasir dil baxımından sintaktik əlaqələrin donuqluğu;  

3) Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların özünün deyil, skeletinin mövcud olub  

nitq prosesində tamamlanması; 

4) Müxtəlif modellər əsasında yaranması; 

5) İdiomatikliyə malik olması; 

6) Danışanın fikrə münasibətini – modallıq ifadə etməsi. 

Sabit və dəyişən komponentlərdən danışarkən qeyd etməliyik ki, sintaktik 

frazeloji konstruksiyalarda baş verən bu dəyişmə digər frazeologizmlərlə müqayisədə 

fərqli şəkildədir. Əgər frazeoloji vahidlərdə dəyişkənlik, yəni variantlılıq hər hansı 

morfoloji əlamətə və yaxud fonetik fərqə görə baş verirsə, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda dəyişiklik leksemə - sözə görədir. Frazeoloji birləşmənin tərkibinə 

daxil olan hər hansı bir söz dəyişdirilib başqası ilə əvəzlənə bilməz. Bu sabit söz 

birləşmələri ilə sərbəst söz birləşmələrini fərqləndirən ən birinci əlamətdir. Çünki 

birləşmə daxilində həmin söz müstəqil leksik mənasını itirərək frazeoloji məna – digər 

komponentlərlə vəhdətdə vahid yeni məna ifadə edir. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar isə kontekstual səciyyə daşıdığından komponentin leksik dəyişilməsi- 

variantlılığı məqbul hal sayılır. Təbii ki, burada sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

əsas, sütun komponentini, konstruksiya yaradıcı elementinin dəyişməsindən söhbət 

gedə bilməz. V.Veliçkov öz əsərində belə komponentləri dəyişən və yaxud fakultativ 

komponentlər adlandırmışdır. Lakin A.İ.Molotkov komponentlərin fakultativliyi ilə 

onların variantlılıq məsələsinə fərqli münasibət bildirmişdir. Alim fakultativlik 

dedikdə frazeoloji vahidin hər hansı bir vahidinin ixtisarını nəzərdə tutmuşdur. 

Komponentlərin variantlılığından fərqli olaraq, hər bir komponentin variantı ola bildiyi 

halda, fakultativlik yalnız müəyyən komponentləri əhatə edir: “Fakultativliyin 

varantlılıqla müqayisədə məşhur məhdudiyyəti onunla izah olunur ki, istənilən 

variantlılıq bütün komponentləri əhatə etdiyi təqdirdə belə kəmiyyət fərqi yaratmır və 

frazeologizmin dağılmasına gətirib çıxarmır, lakin fakultativlik komponentlərin 
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kəmiyyət fərqinə gətirir. Bir şərtlə ki, frazeologizmin sütun komponentinə 

toxunulmasın” [156, s.185]. Deməli, A.İ.Molotkova görə, variantlılıq frazeologizmin 

istənilən komponentinin yeni leksik vahidlə əvəzlənməsi, fakultativlik isə 

frazeologizm üçün əsas – sütun olmayan komponentin ixtisarı və kəmiyyət fərqi 

yaratmasıdır. Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda vəziyyət nisbətən fərqlidir. 

Belə ki, fakultativliyi komponentin ixtisarı kimi qiymətləndirsək, o zaman bu hal 

sintaktik frazoloji konstruksiyalar üçün müəyyən tarixi prosesin nəticəsidir və adi halda 

müşahidə edilməyən haldır. Variantlılıq isə bütün komponentlərin deyil, yalnız dəyişə 

bilən, mətnə və situasiyaya uyğunlaşan elementlərin dəyişilməsidir. Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların əsas xüsusiyyətlərindən biri onların 

sabit və dəyişkən komponentlərdən ibarət olmasıdır. Maraqlı cəhət isə bu 

konstruksiyaların komponentlərinin ifadə vasitəsindədir. “Qeyd etmək lazımdır ki, heç 

biri leksik məna ifadə etməyən köməkçi nitq hissələri də sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların daimi – sabit komponent kimi çıxış edir və “skelet” rolunu oynayır”  

[143, s. 272]. Əgər sintaktik frazeoloji konstruksiyalarıın skeletində, əsasında daimi 

komponentində əvəzlənmə baş verərsə, o zaman sintaktik frazeoloji konstruksiya 

mövcud ola bilməz.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların tədqiqi kompleks şəkildə yanaşma tələb 

edir ki, bu zaman onun sintaktik strukturu, leksik tərkibi, funksional – leksik imkanları 

və onlarda müşahidə olunan intonasiya mühüm yer tutur. Əgər frazeoloji sintaktik 

konstruksiyaları sinkretik dil vahidləri adlandırsaq, yəqin ki, yanılmarıq. Bugünə kimi 

frazeologiyanın müstəqil sahə, yoxsa leksikologiyanın bir hissəsi kimi öyrənilməsi 

problemi məntiqi cəhətdən frazeologiya ilə leksikologiyanın əlaqəsinə dəlalət edir. 

Başqa cür desək, frazeologiyanın leksikologiyada öyrənilməsi frazeologizmlərin 

burada öz əksini tapmasıdır. Bu da təbii ki, frazeoloji birləşmələrin leksemlərə 

ekvivalent olmasından, komponentlərin məcaziləşməsindən, idiomatikləşməsindən və 

leksikanın əhatə etdiyi digər məsələlərdən irəli gəlir. Bu zaman sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların da öz növbəsində frazeoloji vahid olmaqla yanaşı, eyni zamanda 

sintaksislə də əlaqəsi aktuallaşır.  
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Dildəki sabit söz birləşmələrinin əsasən sintaktik prizmadan tədqiq etmiş 

görkəmli rus alimləri A.A.Potebnya, F.F.Fortunatov, A.A.Şaxmatov və başqaları 

tərkib hissələrinə parçalanmayan bu birləşmələrin səciyyəvi xüsusiyyətlərini – həm 

leksik, həm semantik, həm də sintaktik – qrammatik əlamətlərini yekdilliklə 

aydınlaşdırmağa nail olmuşdurlar. Xüsusilə F.F.Fortunatovun və A.A.Şaxmatovun 

məhsuldar təcrübi araşdırmaları nəticəsində dilin frazeoloji birləşmələr sisteminin daha 

əlaqəli və məqsədyönlü öyrənilməsinə yönələn elmi-nəzəri konsepsiyalar 

formalaşmışdır.  

Belə ki, “sintaktik frazeoloji konstruksiyalar frazeoloji vahiddir” fikri özü-

özlüyündə bu dil vahidlərini leksika ilə əlaqəli şəkildə öyrənilməsi deməkdirsə, burada 

işlənən sintaktik sözü birbaşa sintaksislə əlaqəni göstərir. Bu təkcə frazeoloji sintaktik 

konstruksiyaların strukturunun söz birləşməsi və ya cümlə quruluşlu olmasından irəli 

gəlmir. Burada eyni zamanda cümləyə xas olan modallıq, predikativlik, ekspressiv 

çalarlılıq və ifadə etdiyi məna etibarilə cümlə və bəzən də mətnlərə ekvivalent olması 

onlara sintaktik yanaşmanı tələb edir. “Frazeologiyanın leksikmərkəzli izahının istər 

dar, istərsə də geniş mənada heç bir möhkəm əsası yoxdur. O prinsip etibarilə 

leksikolojidən daha çox sintaktik elmdir”  [131, s.149]. Əslində,sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar frazeolojiləşmə prosesinə uğramış, leksikləşmə prosesi keçmiş 

sintaktik konstruksiyalardır. Fikrimizcə, məhz belə cümlələrin frazeoloji vahid olması 

frazeologizmə verilən heç bir tələbdən, kateqorial əlamətlərdən kənara çıxmır. Bunu 

istər dünya dilçiliyində, istərsə də Azərbaycan dilçiliyində frazeologizmə verilən tərif 

və tələblərdən çıxış edərək də söyləmək mümkündür.  

Frazeologizm (frazeoloji birləşmələr) – semantik cəhətdən birləşmiş söz və 

cümlələrin adıdır – hansı ki, onlarla formaca oxşar olan sintaktik strukturlardan fərqli 

olaraq danışıq zamanı sözlərin ümumi seçim və kombinasiya qanunauyğunluqları ilə 

yaranmır, nitqdə daşlaşmış, semantik strukturda və təyin olunmuş leksik – qrammatik 

tərkibdə səslənir  [139, s. 250]. 

Sabitlik dərəcəsi müxtəlif olan, leksik tərkibinin və quruluşunun daimiliyi, 

ümumi məna bütövlüyü və ya semantik monolitliyi, hazır dil vahidi kimi təzahür 

etməsi ilə səciyyələnən sözlər, söz birləşmələri və cümlələr frazeologiyanın 
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predmetidir. Doğrudur, müəlliflərin böyük əksəriyyəti cümlə quruluşlu 

frazeologizmlər dedikdə atalar sözləri, məsəllər, hikmətli ifadələr, bir sözlə 

paremiyaları nəzərdə tutmuşlar. H.Bayramov da öz növbəsində “Komponentləri 

sintaktik və semantik cəhətdən parçalanmayan, quruluşca sərbəst söz birləşməsinə və 

ya cümləyə oxşayan, mənaca sözə, söz birləşməsinə, cümləyə ekvivalent olan, dildə 

hazır şəkildə mövcud olub, ənənəyə görə bir formada, ya da qrammatik cəhətdən 

dəyişidirilərək işlədilən konstruksiyaları frazeologizm adlandırmışdır”  [23, s. 27 ]. 

Frazeologizmlərə verilən təriflər əksərən eyni və ya oxşar olsa da adlandırmada, 

məhz hansı terminin doğru və məqsədəuyğun olması barədə fikir olmamışdır. Oxşar 

hadisələrə müxtəlif tədqiqatçılar adlar vermişlər. Haqqında danışdığımız dil vahidləri 

tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif şəkildə adlandırılmışdır. Görünür, buna səbəb 

tədqiqatçıların adlandırdıqları dil vahidlərinə - frazeologizmlərə hansı istiqamətdən 

yanaşmaları və bu ifadələr üçün hansı xüsusiyyətləri əsas hesab etmələrilə bağlıdır. 

Çünki hər bir termin, dil vahidinə verilən hər hansı bir ad onun xüsusiyyətləri ilə 

birbaşa bağlıdır. Frazeoloji vahidlərlə bağlı onların kəmiyyətcə tərkibindən tutmuş, 

tərkibini təşkil edən leksemlərə kimi, onların morfoloji xüsusiyyəti, birləşmə dərəcəsi, 

əmələ gətirdiyi məna bütövlüyü, cümlədə rolu, eyni zamanda əhatəsində mövcud olan 

digər sözlərlə əlaqə yarada bilmə imkanlarına kimi fərqli və bir-birindən maraqlı 

yanaşmalar mövcud olmaqdadır. 

Frazeologiya dilin həm ümumleksik sisteminin tərkib hissəsi kimi, həm də 

müstəqil sahə kimi tədqiq olunmuş, frazeoloji vahidlər sistemi isə sabit söz 

birləşmələri, frazeoloji qruplar, tərkib hissələrinə bölünməyən frazemlər, frazeoloji 

birləşmələr – uyuşmalar, birikmələr, qovuşmalar, bitişmələr,tərkiblər, birliklər, 

idiomlar, idiomatik tərkiblər, ifadələr, frazeoliji ifadələr və s. bu kimi müxtəlif elmi 

terminlərlə xarakterizə edilir.  

Cümlə tipli və ya predikativ quruluşlu frazeoloji vahidlər barədə də eyni fikri 

söyləmək olar, yəni burada da bir linqvistik anlayış üzrə müxtəlif səpkili elmi-nəzəri 

monoqrafiyalarda termin qarşılığı müşahidə olunur; sabit ifadələr, predikativ quruluşlu 

frazeoloji vahidlər, predikativ – cümlə tipli frazeoloji birləşmələr, predikativ 

frazeologizmlər, kommunikativ frazeoloji vahidlər, paremioloji söyləmlər/ aforistik 
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ibarələr, aforizmlər, sitatlar, nitq klişeləri/ştamplar, frazeoloji cümlələr, frazeoloji 

mikromətn – konstruksiyalar, sabit minimal-linqvistik konstruksiyalar və s.  

Lakin cümlə quruluşlu olmaq bu terminləri, bu ad altında birləşən ifadələri 

ümumiləşdirən cəhət olsa da, bəzən bu cümlə anlayışı bunların hər biri üçün fərqli 

məna ifadə edib. Bir qisim alimlər frazeoloji vahidin quruluşuna əsaslandığı halda, 

digərləri onun ifadə etdiyi mənanın cümlə ilə üslubi sinonimlik yarada bildiyinə önəm 

vermişdir. Ümumiyyətlə, müqayisə üçün deyə bilərik ki, predikativlik anlayışının özü 

də cümlə quruluşlu sintaktik vahidlər üçün fərqlidir. Qeyd edək ki, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyada predikativlik xüsusiyyəti digər cümlə tipli frazeologizmlərə 

müqayisədə daha zəifdir. Bu haqda geniş şəkildə II fəslin birinci və ikinci 

paraqraflarında bəhs edilir.     

Azərbaycan dilçilərindən M.Hüseynzadə, Ə.Dəmirçizadə, S.Cəfərov “idiom”, 

H.Bayramov, A.Qurbanov, S.Murtuzayev, M.Mirzəliyeva, Ç.Hüseynzadə, Qətibə 

Mahmudova “frazeoloji vahid”, R.Məhərrəmova “frazeoloji ifadə”, M.İslamov, 

Ə.Hacıyeva isə bu dil vahidlərini adlandırarkən “frazeoloji birləşmə” terminlərindən 

istifadə etmişlər. Lakin müqayisə üçün demək lazımdır ki, Azərbaycan dilçiliyində bu 

dil vahidlərini adlandıran digər terminlərlə müqayisədə “idiom” və ya dünya şöhrətli 

türkoloq B.Çobanzadə qeyd etdiyi kimi “idiotizm” daha qədimdir. H.Bayramov 

“Azərbaycan frazeologiyasının əsasları” adlı monoqrafiyasında bildirir ki, ilk dəfə 

görkəmli dilçilər B.Çobanzadə ilə F.Ağazadənin birlikdə yazdıqları “Türk qrammeri” 

kitabında “idiomatizm” termini altında dilin sabit söz birləşmələrinin sadə təqdimatı 

verilmişdir. Belə ki, Azərbaycan dilçiyində ilk dəfə frazeologiyanın ilk rüşeyminə hələ 

1929-cu ildə B.Çobanzadə və F.Ağazadənin “Türk qrammeri” adlı kitabında rast 

gəlinir. “Lisanda və üslubiyyatda (stylistque) idiomatizm (idiotisme) deyilən tərkib və 

cümlələrin mövcudiyyəti,bu məna fərklərindən başqa bir şey deyildir... Məsələn: qoz, 

su, sən, iç sözləri həmən bir çoэx türk ləhcələrində bulunduğu halda, farscadan 

alınması möhtəməl olan “gözüm səndən su içmir” cümləsini azərbaycanlıdan başqa 

kim anlaya bilir?” [34, s.144-145] Müasir frazeologiyanın bugünkü vəziyyətindən 

çıxış edərək olduqca ibtidai görünən bu tərif əslində frazeologiyanın ilk ünsürlərindən 

idi və qürurla deyə bilərik ki, zaman etibarilə bir çox frazeoloqların ilk mənbə kimi 
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istinad etdiyi Ş.Ballinin “Французкая стилистика” əsərini qabaqlayır. Müəllifin  

“idiomatizm” adlandırdığı birləşmələr siyahısında “başa salmaq”,“başa düşmək” kimi 

frazeoloji birləşmələri də göstərir ki, bu da müasir frazeologiya baxımından qəbul 

olunandır. Daha bir maraqlı məqam isə görkəmli alimin “göz, su, sən, iç” sözlərini türk 

sözləri kimi qeyd etdiyi təqdirdə, “gözüm səndən su içmir” frazeoloji birləşməsinin 

hazır şəkildə fars dilindən alınmasını ehtimal etməsidir. Bu da, görünür ki, frazeoloji 

birləşmənin müəllifə məlum olan səbəblərdən məhz fars dilindən qaynaqladığını 

söyləməyə imkan verir. Frazeoloji vahidin komponentləri mənşə etibarilə türk dilinə 

məxsus olduğu halda, ifadənin özünün fars dilinə aid olma ehtimalı, bəlkə də, onun 

ifadə etdiyi xalqın psixologiyası, yaşam tərzi, mənəvi dəyərləri, inancları və digər 

etnokultur dəyərləri ilə əlaqədardır.  

B.Çobanzadənin yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirlərində “Gözüm səndən su içmir” 

cümləsini azərbaycanlıdan başqa kim anlaya bilir? sualı əslində frazeoloji vahidlərin 

ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən birinin –onların başqa dilə tərcümə oluna bilməməsi 

məsələsinin qoyuluşu idi.  

Bir dili öyrənərkən onun tərkibinə bələd olmaq, sözlər tanımaq, tərcüməsini 

bilmək hələ həmin dilin frazeoloji vahidlərinin mənasını anlamaq demək deyil. Əcnəbi 

müvafiq quruluşlu frazeoloji ifadəyə söz birləşməsi yaxud cümlə kimi yanaşır və ilk 

tanışlıqda onun sabit birləşmə olduğunu anlamır və bu vahidin hər komponentinə 

müstəqil mənalı söz kimi yanaşaraq sözlərin leksik mənaları arasında əlaqə görməyə 

çalışır. Bu əlaqə isə çox vaxt mümkünsüz, mümkün olduğu halda isə məntiqi baxımdan 

uyğunsuz görünür. 

Bu dilin daşıyıcılarına isə frazeoloji vahid “köhnə tanışı” xatırladır. Yazılı və 

şifahi formada olmasından asılı olmayaraq, hər hansı bir mətndə qarşıya çıxan sabit 

birləşmə konkret leksemlərlə, bəzən isə sintaktik vahidlə (bu frazeoloji vahidin hansı 

növdə olması ilə bağlıdır) assosasiya olunur. Əgər doğma dilində danışan şəxs üçün bu 

ani prosesdə baş verirsə, əcnəbi üçün bu daha çətin, vaxt tələb edən və araşdırılması 

gərəkən bir məsələdir.  

Frazeoloji vahidlərə – tərkibcə parçalanmayan ifadələrə B.Çobanzadənin 

“idiomatizm” terminindən başlayaraq müasir frazeoloqlara qədər bir az əvvəl də qeyd 
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etdiyimiz kimi müxtəlif adlar verilmiş, fərqli terminlərlə adlandırmışlar. Lakin 

frazelogiyanın istər tarixinə, istərsə də bugününə nəzər saldıqda, onun əhatə dairəsini 

genişləndirməyə çalışan və ona yeni nəzərlərlə yanaşan tədqiqatçıların heç biri konkret 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar adı altında hər hansı frazeoloji vahidləri 

qruplaşdırmamış, ümumiyyətlə, bu terminə demək olar ki, biz tərəfdən rast 

gəlinməmişdir. Tədqiqat əsərlərində frazeolojiləşmiş cümlələr haqqında danışılmaqla 

kifayətlənmişlər. Bizim üçün isə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar frazeolojiləşmiş 

cümlələrdən bir qədər fərqli mövqedə dayanır. Belə ki, frazeolojiləşmiş cümlələr daha 

geniş anlayış olub sintaktik frazeoloji konstruksiyalarıda özündə birləşdirə bilir. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir qismi frazeolojiləşmə prosesi nəticəsində 

yarandığı halda, digər qismi bu prosesdən kənarda qalır. Frazeolojiləşmiş cümlələrin 

bir qismi sintaktik frazeoloji konstruksiyalar olduğu kimi,sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların da arasında frazeolojiləşmiş cümlələr var. Burada əsas məqam 

frazeolojiləşmə və idiomatiklik (və ya idiomatikləşmə) anlayışlarına olan yanaşmadır. 

Frazeolojiləşmə və idiomatiklik hadisələrinin hər biri frazeologizmlərin kateqorial 

əlamətlərindən sayılır və dilçilər tərəfindən çox zaman eyni termin kimi izah edilir. 

Lakin, fikrimizcə, bu ifadələr arasında müəyyən fərqlər mövcuddur. Belə ki, 

frazeolojiləşmə məcazlaşma nəticəsində baş verir, idiomatiklikdə isə məcazlaşma 

olmaya da bilər. Frazeolojiləşmə birləşmə və ya cümlə daxilindəki sözlərin müstəqil 

mənalarından uzaqlaşaraq birləşmə daxilində yeni vahid məna kəsb etməsidir. 

İdiomatiklik isə birləşmə və ya cümlə daxilindəki sözlər arasındakı qrammatik və 

sintaktik məna əlaqələrinin müstəqilliyini itirərək vahid birləşmə halında 

daşlaşmasıdır. Frazeolojiləşmə – leksik səviyyədə (sözün mənasını itirməsi) baş 

verirsə, idiomatiklik qrammatik (formadəyişdirici, söz dəyişdirici şəkilçilər, sintaktik 

əlaqələrin müstəqilliyini itirməsi, dəyişə bilməməsi) səviyyədə baş verir. Əgər 

frazeoloji birləşmələrin hər birində frazeolojiləşmə, məcazlaşma varsa da, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda bu olmaya da bilər. Çünki onlar üçün əsas olan 

idiomatiklikdir. Doğrudur, bu iki bir-birinə yaxın anlayışlar arasından qəti sərhəd 

çəkmək mümkün olmasa da, frazeolojiləşmiş cümlələrlə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlər mövcuddur. Konkret olaraq 
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sintaktik frazeoloji konstruksiyalara gəldikdə isə “Burada komponentlər idiomatik 

olaraq birləşmişdir. Strukturu əmələ gətirən komponentlərin əsas leksik mənası isə 

zəifləmişdir.Sadalanan xüsusiyyətlər hesabına belə quruluşlar sintaktik 

frazeologizmlər adını almışlar”  [124, s.3].  

V.Veliçkov standart sintaktik struktura malik olmayan, müntəzəm sintaktik 

əlaqə və qanunauyğunluqlardan kənara çıxan ifadələri sintaktik frazeologizmlər 

adlandırmış və idiomatikliyi sintaktik frazeoloji konstruksiyaların kateqorial 

əlamətlərindən hesab etmişdir. Frazeoloji vahidlərlə bağlı dilçilikdə müxtəlif 

mübahisəli məqamlar mövcud olsa da, idiomatiklik frazeoloji vahidlərin kateqorial 

əlaməti kimi,demək olar ki, bütün dilçilər tərəfindən qəbul olunmuşdur. Fərq ondan 

ibarətdir ki, tədqiqatçılar idiomatikliyə digər kateqorial xüsusiyyətlərlə müqayisədə az 

və ya çox üstünlük vermişlər.“Frazeoloji vahidlərin əmələ gəlməsində obrazlılığın, 

məcazi mənanın rolunu şişirtmək olmaz. Belə ki, bəzi frazeoloji vahidlərin 

formalaşması onların xüsusi qrammatik formada işlənməsi ilə səciyyələnir. Frazeoloji 

vahidlərin qapalılığı heç də həmişə təkcə obraz vahidliyindən irəli gəlmir” [124, s. 5-

6] .  

Deməli, frazeoloji vahidlər üçün qapalılıq yalnız komponentin leksik mənasını 

itirməklə səciyyələnmir, eyni zamanda qrammatik qapalılıq da burada önəmlidir. Bu 

iki hal frazeoloji vahiddə həm ayrı-ayrılıqda, həm də eyni zamanda müşahidə oluna 

bilər. 

Fikrimizcə, idiomatikliyə az və çox önəm verilməsi, frazeoloji vahidlərin 

növünə görə dəyişir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda,daha öncə qeyd etdiyimiz 

kimi, məcazi məna olmaya da bilər. Onları qapadan, vahid halına gətirən, daha dəqiq 

desək, frazeoloji vahid şəklinə gətirən sözlərin müstəqil mənalarını itirməsi ilə yanaşı, 

qrammatik göstəricilərin, sintaktik əlaqələrin donuqluğu və müasir dil baxımından izah 

oluna bilməməsi də mühüm rol oynayır. Əgər frazeoloji birləşmələrdə sözlər həm 

məna, həm də formaca (qrammatik baxımdan) müstəqilliyini itirirdisə, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda forma mənanı üstələyir. Əgər frazeolojiləşmənin əsasında 

məcaziləşmə dayanırsa, idiomatikləşmənin əsasında qrammatik ünsürlərin canlı 

sintaktik qaydalarda izah oluna bilməməsi dayanır. Əgər frazeolojiləşmə nəticəsində 
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sözlər müstəqil mənasını itirərək yeni məna qazanırsa, idiomatikləşmə nəticəsində 

sözlər öz müstəqil qrammatik mənasını itirərək yeni qrammatik məna qazanır. Müasir 

frazeologiyaya dilin səviyyələrarası qarşılıqlı münasibətlər prizmasından xüsusi 

transdil təbəqəsi kimi yanaşaraq onun leksik – sintaktik hüdudlarını 

müəyyənləşdirmək, bu hüdudlarda gedən frazeolojiləşmə/leksikləşmə və 

nominativləşmə/konseptləşmə proseslərini və sonda frazeologizmlərin dilin 

ümumleksikoqrafiya sistemindəki digər məfhumlarla inteqrativ səviyyəsini üzə 

çıxarmaqla mövcud problemin düzgün nəzəri və terminoloji şərhini vermək 

mümkündür. Beləliklə, frazeolojiləşmə – birləşmənin məna bütövlüyü, idiomatikləşmə 

– sintaktik bütövlüyüdür desək, yəqin ki, yanılmarıq.  

  

1.2. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların əsas xüsusiyyətləri və spesifik 

 əlamətləri  

Sintaktik frazeologiya termini müasir dilçilikdə təkcə frazeologiyanın tədqiqat 

obyekti kimi deyil, eyni zamanda sintaksisin qarşısında müasir və maraqlı məsələ kimi 

dayanır. Bu mövzunun istər nəzəri, istərsə də praktik əhəmiyyətinin az olmamasına 

baxmayaraq, bu məsələ ilə bağlı istər Azərbaycan, istərsə də dünya dilçiyində çoxlu 

mübahisəli məqamlar qalmaqdadır. Ən birinci məqam elə bu terminin özüdür. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar nədir? Nə üçün sintaktik frazeologizm, 

frazeolojiləşmiş cümlə, sintaktik konstruksiya yox, məhz sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar? Ayrı-ayrı elmi əsərlərdə sintaktik frazeoloji konstruksiyalara bir-

birindən fərqli tərif və izahlar verilir. Görünür, bu izahların bir-birindən kifayət qədər 

fərqlənməsi onlar haqqında çaşqınlığa gətirib çıxarır. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar məsələsinə N.Y.Şevedova özünün “Очерки по синтаксису русской 

разговорной речи” adlı əsərində toxunur. Müəllif bu dil vahidlərini “stabilləşdirilmiş 

quruluşlar” və ya “şablon frazalar” adlandırır. Bunların da əsasında “Konkret model 

dayanır ki, onların spesifikası müstəqil birləşmələrlə müqayisədə forma əmələgətirici 

elementin məhdud söz təchizatından və yaxud bu modelin özünün frazeoloji 

xarakterindən ibarətdir” [188, s.10]. Dildə sabit şəkildə müşahidə etdiyimiz sintaktik 
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frazeoloji vahidlər əslində frazeoloji konstruksiyaların bütövlükdə özü deyil, modeli 

və ya elementləridir. Çünki bu tip konstruksiyaların formalaşmasında məhz həmin 

model və elementlər əsasdır. “Belə ki, haqqında danışdığımız konstruksiyalar dildə 

“skelet” şəklindədir və bu “skelet”, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi mətn daxilində 

tamamlanır və müəyyən bir fikri, danışanın fikrə münasibətini və ya hər hansı 

emosional durumu psixoloji reaksiyanı ifadə etmiş olur” [ 63, s. 272].   

N.Y.Şvedova bu frazeolojiləşmiş modelləri 4 qrupa ayırır. Lakin müəllif bu 

bölgüdə vahid prinsip gözləmir. Bu bölgünün üç tipi modeli təşkil edən komponentlərə 

əsasən aparıldığı halda, dördüncü tip sadəcə frazeolojiləşdirilmiş quruluş adlanır. 

Əslində, ilk üç tipə daxil olan modellərin özləri də frazeolojiləşmiş quruluşa 

malikdirlər və onların hər birinin əsasında frazeolojiləşmə dayanır. Lakin qeyd 

etməliyik ki, rus dilçiliyində ilk dəfə frazeoloji konstruksiyaları təqdim edən alimlər 

onları “frazeolojiləşmiş vahidlər” adlandırır, “sintaktik frazeoloji konstruksiyalar” 

terminindən isə istifadə etmirlər. D.N.Şmelov isə termin baxımından daha irəli gedərək 

dilçiliyə “konstruksiyaların frazeoloji sxemləri” və ya “fraza-sxemlər” adlı yeni ifadə 

gətirir.  

Sintaktik frazeologizmlərə həsr olunmuş tədqiqatlar sırasında  L.K.Çismonoqoy 

(1971), А.М.Коrtışevski (1973), Q.Y.Solqanik (1976), L.M.Sallin, İ.N.Kayqorodov 

(1996), Т.А.Şutavoy (1996), L.А.Piotrovski (1996) və başqalarının dəyərli əsərlərinə 

rast gəlmək mümkündür. Bu əsərlərin hər birində müəlliflər sintaktik frazeologizm 

anlayışını açıqlamağa çalışır və onların struktur, semantik xüsusiyyətlərini izah etməyə 

cəhd göstərirlər. Bu araşdırmalarda haqqında danışılan dil vahidlərini “frazeolojiləşmiş 

quruluş”, “birləşmiş sintaktik konstruksiyalar”, “sintaktik frazeologizmlər” və ya 

“frazeolojiləşmiş konstruksiyalar” terminləri adı altında öyrənirlər. Bu baxışları 

birləşdirən ümumi cəhət sintaktik frazeologizmlərin müasir sintaktik və frazeoloji 

qaydalarla izahının fərqli şəkildə özünü göstərməsidir.  

Fikrimizcə, bu terminlərdən hansının daha doğru olması və bu tip cümlələrin 

xüsusiyyətlərini özündə daha dolğun əks etdirməsi, müəllifin tədqiqat obyekti olan bu 

dil vahidlərinə geniş və ya dar çərçivədə yanaşmasından asılıdır. Məsələn, V.P.Jukov 

frazeologizm anlayışına “dar” yanaşmanın tərəfdarlarından olmuş və qeyd etmişdir ki, 
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“Frazeologizm dedikdə, dilin ayrılıqda formalaşan sabit birləşməsi nəzərdə tutulur ki, 

bunların da komponentləri kommunikativ əlaqədə tam məna kəsb edir və bir qayda 

olaraq, bitmiş cümlə yaratmır” [139, s. 4] . 

A.V.Kunin isə bu fikrin əksinə olaraq yazırdı: “Frazeoloji sistemin alt hüdud 

xəttini sözə və söz birləşməsinə ekvivalent atalar sözü tipli kommunikativ frazeoloji 

vahidlər təmsil edir” [146, s.19].  Bizim nə üçün məhz sintaktik frazeoloji konstruksiya 

terminindən istifadə etməyimiz isə frazeoloji vahidlərin birbaşa olaraq 

xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Belə ki, bu termində istifadə etdiyimiz “sintaktik” sözü 

təkcə bu dil vahidlərinin  predikativ quruluşda olmasından irəli gəlmir. Belə olsaydı, o 

zaman belə bir sual yarana bilərdi. Axı frazeoloji birləşmələr də söz birləşməsi 

strukturuna – qeyri-predikativ quruluşa malikdir, bəs niyə onları sintaktik 

adlandırmırıq? Məsələ burada yalnız quruluşla bağlı deyil. Doğrudur, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar quruluşca atalar sözləri, məsəllər, klişelər və digər 

frazeolojiləşmiş cümlələr kimi cümlə strukturlu, sintaktik səviyyəli vahidlərdir. Yalnız 

məsələnin digər tərəfi isə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların sadə cümlələrə, 

mürəkkəb cümlələrə hətta mikro və makro mətnlərə ekvivalent olmasıdır. “Deməli, 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar təkcə quruluşca deyil, eyni zamanda ifadə etdiyi 

mənaya görə, cümlədəki roluna və funksional imkanlarına görə sintaktik yanaşma 

tələb edir” [14, s. 310].  “Frazeoloji” ona görə ki, adi informativ xarakterli cümlələrdən 

və sərbəst söz birləşmələrindən fərqli olaraq buradakı sözlər idiomatikləşib və onlar 

arasında müasir dil baxımından hər hansı sintaktik əlaqəni, birləşdirən vasitələri 

göstərmək mümkün deyildir. (Birinci paraqrafda bu barədə - idiomatiklik barədə 

danışıldığından, burada geniş şəkildə izaha ehtiyac görmədik). Üçüncü xüsusiyyət 

onların konstruksiya şəklində olmalarıdır ki, bu da ondan irəli gəlir ki, dildə hazır 

şəkildə mövcud olan sintaktik frazeoloji konstruksiyaların özü yox, konstruksiyası, 

modeli və ya başqa sözlə desək, skeletidir. Ənənəvi cümlə modellərindən fərqli olaraq, 

burada konstruksiyalar əsas karkasdan, yəni sabit üzvlərdən ibarətdir və mətnin 

tələbinə uyğun olaraq, müvafiq leksemlər artırılaraq doldurulur, tamamlanır və bütöv 

şəkil alır. Sanki “skelet ətə-qana gətirilərək canlandırılır”. Bu da sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları digər frazeolojiləşmiş cümlələrdən fərqləndirən ən vacib əlamətdir. 
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Həmçinin sadalanan xüsusiyyətlər sintaktik frazeoloji konstruksiyaların da sanki 

bir tərifidir. Bu terminin özü də yeni olduğundan və dilçiliyimizdə çox az istifadə 

edildiyindən, bir çox dilçilik məsələləri kimi birmənalı qarşılanmaya bilər. Yaxud, 

sintaktik frazeoloji konstruksiya termini adı altında frazeoloji vahidlərin hansı növü 

öyrənilməlidir? – sualı meydana çıxır ki, yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətlər vasitəsilə 

bu kimi suallara cavab tapıla bilər.  

Yuxarıda sadalanan cümlə quruluşlu frazeologizmləri adlandırılması üçün 

istifadə olunan terminlərə sinonim terminlər kimi yanaşmaqla bərabər, elə tədqiqatçılar 

da vardır ki, sadalanan hər bir termini frazeolojiləşmiş cümlələrin bir növünə aid 

edirlər. Frazeolojiləşmiş cümlələri sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla eyniləşdirmək 

olmaz. Hər frazeolojiləşmiş cümlə sintaktik frazeoloji konstruksiya deyil. Ancaq hər 

bir sintaktik frazeoloji konstruksiyada müəyyən qədər frazeolojiləşmə vardır. Çünki 

frazeolojiləşmə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların əsas əlamətlərindən biridir. Lakin 

bu dil vahidlərini tam şəkildə əks etdirmir. Frazeolojiləşmiş cümlələr daha geniş 

anlayışdır və özündə bir neçə cümlə tiplərini əks etdirir. V.V.Vinoqradov da sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların təsnifinin çətinliyindən bəhs etmiş və onlar arasında 

konkret bölgü aparmamışdır. “Ümumiyyətlə, bu frazeoloji karteqoriyanın tərkibi çox 

mürəkkəb və müxtəlifdir. Frazeoloji vahidlərə çoxlu frazeoloji ştampları, klişeləri, 

müxtəlif üslublara xas bədii sitatları, qanadlı ifadələr, xalq məsəslələri və atalar 

sözləri aid etmək olar” [127, s. 60]. 

Təbii ki, frazeologizmlərin sərhədlərini müəyyənləşdirərkən onlara qoyulan 

kriteriyalar da dəqiq müəyyələnləşdirilməlidir.Frazeologizmlərin növü onların hər 

birinə qoyulan tələblərə cavab verərək müəyyənləşir. Ancaq bir məqamı da unutmaq 

olmaz ki, dil tipindən asılı olaraq, frazeologiyanın kriteriyaları da dəyişə bilər. Ona 

görə də konkret olaraq, bir dilin frazeologiyasından və ya vahidlərindən danışarkən 

həmin dilin quruluşunu nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, ənənəvi birləşmələr kimi 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların da başqa dilə tərcüməsi zaman hərfi tərcümədən 

söhbət gedə bilməz, bəzən isə ümumiyyətlə, belə konstruksiyalara başqa dildə 

ekvivalent tapmaq çətin olur. Bir tərəfdən sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

quruluşundan, canlı sintaktik əlaqələr baxımından izah oluna bilməməsindən, 
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komponentlərin müstəqil mənalarını itirərək konstruksiya daxilində yeni məna və ya 

funksiya yerinə yetirməsindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar hər bir xalqın tarixinin, mədəniyyətinin, mental keyfiyyətlərinin 

güzgüsüdür desək, yəqin ki, yanılmarıq. “Frazeologiya dilin xəzinəsidir. 

Frazeologizmlərdə xalqın tarixi, mədəniyyətinin və məişətinin özünəməxsusluğu əksini 

tapır. Frazeologizmlər daha çox milli səciyyə daşıyır” [146, s.105].  Azərbaycan 

dilində də sintaktik frazeoloji konstruksiyalar həm şifahi, həm də yazılı nitqdə geniş 

işləkliyə malik olmaqla, xüsusi araşdırmaya ciddi ehtiyacı olan dilçilik 

problemlərindən biri hesab edilə bilər. Bu dil elementlərində frazeologizmlərə xas olan 

bir çox xüsusiyyətlər öz əksini tapdığı kimi, həm də onları spesifik dil vahidi kimi 

fərqləndirən müəyyən əlamətləri müşahidə etmək mümkündür. Belə ki, 

frazeologizmlərdə olduğu kimi, sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda da sabit 

quruluşun olması, dil və nitq prosesində vahid formada işlədilməsi, bütövlükdə bu və 

ya digər mənanı daha dəqiq və obrazlı ifadə olunmasına xidmət etməsi, başqa dilə 

tərcümə oluna bilməməsi onların frazeologizmlərə yaxınlaşmasına səbəb olur. Çünki 

dilçilikdə həm frazeologizmlər, həm də sintaktik frazeoloji konstruksiyalar təxminən 

oxşar şəkildə, srukturca dilin ümumi qanunauyğunluqları əsasında formalaşır və 

funksional baxımdan da yaxınlığı ilə seçilir. Bu oxşarlıqlarla yanaşı, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaları fərqləndirən, onu frazeologizmlərdən ayıran müəyyən 

spesifik cəhətlər də vardır ki, bu xüsusiyyətlər sintaktik frazeoloji konstruksiyalara 

fərqli şəkildə yanaşmağı tələb edir. “Sintaktik frazeoloji konstrukiyalar dildə hazır 

şəkildə mövcud olsalar və daha çox hallarda dəyişməz konstruksiyalar kimi özünü 

göstərsələr də, onlar dildə tam sabitləşmiş frazeoloji vahidlərdən müəyyən qədər 

fərqlənir” [61, s.155].  Sintaktik frazeoloji konstruksiyaları frazeoloji birləşmələrdən 

fərqləndirən ən mühüm əlamətlərdən biri odur ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

da dildə sabitləşmiş, daha çox eyni sintaktik quruluşda özünü göstərsə də, frazeoloji 

birləşmələrdən fərqli olaraq, onlar əksər hallarda situativ səciyyə daşıyır, bu və ya digər 

situasiya ilə birbaşa bağlı olaraq işlədilir. Bəzi hallarda isə onların komponentlərində 

müəyyən dəyişiklik aparmaq mümkün olur. Məsələn, bu və ya digər hadisə ilə bağlı 

olaraq işlədilən “Onun nə qədər desən pulu var idi.” – cümləsinin tərkibinə daxil olan 
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“nə qədər desən .....” tipli sintaktik frazeoloji konstruksiyaların tərkibində müəyyən 

dəyişiklik etməklə onun “nə qədər istəsən.....”, “nə qədər lazımdır.....” və s. 

variantlarını da işlətmək mümkündür.  

Diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, ayrı-ayrı sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların yaranmasında bilavasitə iştirak edən müxtəlif dil vahidləri əvvəlki 

məna və funksiyalarından uzaqlaşaraq yeni qrammatik məna kəsb edir və beləliklə, 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların yaranmasına səbəb olur. Məsələn,“hara” sual 

əvəzliyinin sintaktik frazeoloji konstruksiyalar daxilində ismin müxtəlif hallarında 

işlənərək bir-birindən fərqli mənalar yaratması və ümumilikdə sual semantikasından 

uzaqlaşması nəticəsində ayrı-ayrı strukturlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalar yarana 

bilər. Bu cür konstruksiyaların tərkib elementləri bəzi hallarda məna və məzmun 

baxımından müəyyən dəyişikliyə uğrayır və dilin bugünkü inkişaf səviyyəsində onların 

izah olunması çətinlik törədir. “Təsadüfi deyildir ki, dilin ən qədim laylarına məxsus 

olub, müasir günümüzdə ilkin leksik mənasını itirmiş və ya ondan uzaqlaşmış, müəyyən 

morfoloji dəyişikliyə uğramış hər hansı söz və ya ifadə bu gün frazeoloji vahidin məhz 

sabitliyi gücünə dildə mühafizə olunub qala bilmişdir ” [81, s.34].  Belə ki, ismin yerlik 

halında olan “hara” sual əvəzliyi ilə yaranmış sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir 

qismi semantik baxımından “inkarlıq”, “yoxluq”, “mövcud olmama” kimi mənaları 

ifadə etsə də, dilin müasir inkişaf səviyyəsində onların yaranmasında və 

formalaşmasında inkarlığın heç bir kateqorial əlaməti müşahidə olunmur. Məsələn: 

İndi onun gücü haradaydı ki, uşaq oxuda, molla yanına oğul qoya [33, s.24]. 

Hardan xəbər verəcəyəm [27, s.56]. 

Amma mən bilmirəm ki, mən haradan qəzetçi oldum [78, s.34]. 

Belə sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda işlənən həmin daimi komponent 

həmçinin əsas məna (verilən nümunələrdə inkarlıq) yükünün də ifadə olunmasına 

kömək edir. İnkarlığın dildə bu şəkildə ifadə olunması dilçilikdə müşahidə olunmuş və 

dəfələrlə qeyd edilmişdir. Dildə elə sintaktik frazeologizmlər – cümləyə ekvivalent 

idiomatik strukturlar vardır ki, heç bir inkar əlamət daxil olmadan, inkarlıq ifadə edir.  

Azərbaycan dilində nida (ay)+fel+ədat (ha) sxemi üzrə qurulan sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların işlənmə tezliyi də çoxdur. Bu quruluş əsasında formalaşan 
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sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda daha çox şifahi nitqlə bağlı olur, bu və ya digər 

situasiyadan asılı olaraq fərqli semantikalar ifadə edir.  Məsələn:  

Ay çıxartdıq ha. Qorx ki, onlar bizi çıxartmasınlar [27, s.67]. 

Ay qovdun ha.Qov görüm necə qovursan  [27, s.93]. 

Verilən nümunələrin, habelə dildə işlədilən çoxlu sayda dil faktlarının 

müşahidəsi göstərir ki, bu cümlənin tərkibində işlənən, eyni zamanda müstəqil və 

ayrıca dil vahidi kimi özünü göstərən sintaktik frazeoloji konstruksiyalar formaca 

təsdiqdə işlənsələr də, onların məzmunundakı inkarlıq aydın şəkildə müşahidə edilir. 

Bu xüsusiyyət bir çox sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda meydana çıxa bilir və 

təsadüfi xarakter daşımayıb dil qanunauyğunluqlarından biri kimi özünü göstərir. Yəni 

frazeoloji cümlələrin böyük əksəriyyəti təsdiq formasında işlənərək  inkarlıq ifadə edir, 

cümlənin kommunikativ tiplərinin sintaqmatik mənalarından birinin gerçəkləşməsinə, 

inkarlıq paradiqmasına xidmət edir. Mütləq ekspressivlik göstəriciləri kimi çıxış edən 

belə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların kommunikativ effekti məzmunla formanın 

assimetrikliyinə, pozitiv-neqativ əsk qütbləşməsinin daxili konstrastivliyinə əsaslanır.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda məzmun və forma arasındakı assimetriya 

özünü əks istiqamətdə də göstərə bilər. Formaca inkarda olan, məzmunca təsdiq 

bildirən sintaktik frazeoloji konstruksiyalar müasir Azərbaycan dilində sayca az olsa 

baxmayaraq, bu kimi halları izləmək mümkündür. Məsələn;  

Bir ölən günümü bilmirəm [56, s. 294]. 

Bir gün deyil, beş gün deyil, bir il deyil, beş il deyil... [33, s. 5]. 

Hələ mən bilmirəm, vallah, bu arvad-uşaq nə deyir [78, s. 88]. 

İstər sərbəst cümlə şəklində, istərsə də kontekstdə bu cümlələrdən birincisi “hər 

şeyi bilirəm”, ikincisi “müddətin çox uzun olmasını”, üçüncüsü isə qarşı tərəfin fikrini 

bildiyi təqdirdə bu fikrə etinasız və laqeyd münasibəti,danışan üçün fikrin 

əhəmiyyətsizliyini məhz inkarlıq elementlərinin iştirakı ilə tapmış olur. Bu cür 

sintaktik frazeoloji birləşmələrin kommunikasiya prosesində emosional durumu, 

psixoloji vəziyyəti əks etdirə bilməsi, eyni zamanda, emosional – ekspressiv məna 

çalarlarının yaranmasını şərtləndirir. Bütün bu xüsusiyyətlər isə daha çox hallarda 

mətnin ümumi məzmunundan və situasiyadan asılı olaraq meydana çıxır.  
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Müasir Azərbaycan dilində funksional baxımdan fəal olan “hara” sual əvəzliyi 

ilə düzələn bir sıra sintaktik frazeoloji konstruksiyaların semantikasında isə “yoxluq” 

mənasından daha çox bu yoxluqdan doğan giley-güzar, şikayət, həsəd kimi mənalar 

qabarıq şəkildə özünü göstərmiş olur. Məsələn:  

Hardadı məndə o gözəllik, o camal, o var – dövlət [33, s.155]. 

Mənim baxtım harada idi ki, o məni  haylasın [78, s.122]. 

Əslində hər iki cümlə eyni konstruksiya əsasında formalaşmışdır, lakin bunların 

birincisi məişət, ikincisi bədii üslub üçün daha xarakterikdir, çünki məişət üslubunda, 

bədii üslubdan fərqli olaraq, ikinci cümlənin inversiya olunmuş variantı daha işləkdir. 

“Haradadı məndə o bəxt” şəklində işlənir. Canlı danışıq dili üzərində aparılan 

müşahidələr göstərir ki, “haradadı” ifadəsi burada (canlı danışıq dilində) fonetik 

dəyişikliyə uğrayaraq sintaktik frazeoloji konstruksiyaların tərkibində “hanı” şəklində 

çıxış edir və inkarlıq məzmunu bildirir. Məsələn: 

Hanı indi elə bir Allah bəndəsi ki, adamın əlini tutsun [78, s.365]. 

Bu cümlənin də tərkibində “hanı” əvəzliyinin bilavasitə iştirakı ilə yaranan 

sintaktik frazeoloji vahid formaca təsdiqdə işlənsə də, məzmunca inkarlıq ifadə edir.  

Belə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların formalaşması və sabitləşməsi dilin 

nisbətən əvvəlki dövrləri ilə bağlıdır və onların tarixi izahı o qədər də asan deyil. Belə 

ki, tədqiqatçıların da qeyd etdikləri kimi, spesifik  frazeoloji vahidlərin etimologiyası 

çox vaxt qeyri-müəyyən olur. “Çünki onlar dilin ən qədim qatlarından gəlir, bəzən də 

sıradan çıxmış və xalqın yaddaşından silinmiş ritual, adət və ənənələrlə bağlı olur” 

[146, s.10-11].  Ona görə də ayrı-ayrı frazeoloji konstruksiyaların etimologiyası ilə 

bağlı ancaq müəyyən ehtimallar irəli sürmək olar. Dilimizdə “hara” əvəzliyinin iştirakı 

ilə formalaşan sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da funksional baxımdan fəallığı ilə 

seçilir. Bu cür sintaktik frazeoleoji konstruksiyalar da daha çox danışıqda işlədilir. 

“Hara” əvəzliyi ilə formalaşan sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir qismi icazə 

verməmək, izninə razı olmamaq kimi incə məna özəlliklərini əks etdirir. Məsələn: Yox, 

vallah, heç qoymaram... Hara qoyuram getsin e... ” [78,52]. 
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Elə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vardır ki, onları ilk baxışdan “hara” sual 

əvəzlikli adi sual cümlələri ilə səhv salmaq olar. Lakin mətn daxilində, müəyyən 

situasiya ilə bağlı olaraq asanlıqla bunları bir-birindən ayırmaq mümkündür. Məsələn:  

Ay molla əmi, hələ o zırrama haradan gəlib səni tapıb? [78, s.250] 

Bədii əsərdən seçilən bu nümunədə sintaktik frazeoloji konstruksiya iştirak 

etmişdir. Burada haqqında danışılan şəxsin haradan gəldiyi deyil, nə səbəbə və necə 

gəldiyi soruşulur. Fikrimizi sübut etmək məqsədilə məişət üslubunda işlədilən bir neçə 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalara nəzər salmaq olar. Məsələn:  

Bu xəstəlik haradan gəlib səni tapıb?// Bu fikir haradan gəlib səni tapıb?  

O haradan gəlib bizə qoşuldu? 

Məişət üslubunda xalq danışıq dilində “hara” ifadəsi çıxışlıq halda deyil, yiyəlik 

halda da işlənməklə və yaxud digər sual əvəzliklərinin köməyi ilə istehza, kinayə 

mənasını ifadə edə bilir. Məsələn:  

O, haranın həkimi olub.// O, nə vaxtın həkimi olub. // O, haradan həkim olub. // 

O, haçanın həkimi olub.  

Məişət üslubunda fəal işləkliyə malik bu cür sintaktik frazeoloji konstruksiyaları 

ayrı-ayrı yazıçı və ədiblər yaratdıqları obrazların dilində verməklə və onları bədii 

üsluba gətirməklə fikrin daha obrazlı və təsirli ifadə olunmasına nail olurlar. Bu zaman 

konstruksiyalar obrazın daxili ailəminin üzə çıxmasına, xarakterik xüsusiyyətlərinin 

təsviri zamanı  subyektiv modallığın ifadəsinə xidmət edir.  

İki qütblü sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda “hara” ifadəsi hər iki qütbün 

daimi komponenti kimi çıxış edərək iki şəxsi, hadisəni, məfhumu, əlaməti, hərəkəti və 

s. qarşı-qarşıya qoyaraq müqayisə məzmunu yaradır. Kommunikativ prosesdə bu tipli 

müqayisə xarakterli sintaktik frazeoloji konstruksiyaların istifadəsində məqsəd 

müqayisə olunanlar arasındakı fərqi, müxtəlifliyi, uyğunsuzluğu, ortaq məqamın 

olmamasını göstərməkdir. Məsələn: Gəl açıq danışaq, bəyim, könlümü heç özüm də 

bilmirəm... Bir də ki, sən handa, mən handa  [33,s. 96]. 

Alo, əmi Saranı yanına alıb uşaqları axtarmağa gedənbaş hara, Həsənqulu 

Hüseynqulunu yanına alıb İldırımlı dağlardan dönənbaş hara [88, s. 46]. 
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Müasir Azərbaycan dili materialları əsasında tədqiq olunan haqqında 

danışdığımız sintaktik frazeoloji konstruksiyaları təşkil edən sözlərin ilkin 

semantikasından uzaqlaşması, əslində adı çəkilən konstruksiyaların yaranmasını 

şərtləndirən amillərdən biridir. Bu kimi hallar sintaktik frazeoloji konstruksiyalar dili 

daha qədim qatlarına aparıb çıxarır. “Dilin frazeoloji tərkibinin tarixi təkcə bu tərkibin 

formalaşması tarixi ilə deyil, xalqın dünyanı dərk, dünyagörüşünün tarixidir. 

Obrazların seçilməsi və səciyyələndirilməsi, onların dildə ifadəsi həyat fraqmentlərini 

kulturoloji inteqrasiyasının və onlara münasibət bildirməyin nəticəsidir” [180, s. 661].  

Məhz sintaktik frazeoloji konstruksiyaların müxtəlif aspektlərinin geniş şəkildə 

təhlili və araşdırılması bu tipli dil vahidlərinin daha elmi və əhatəli izah olunmasına 

yaxından kömək etmiş olar ki, bu da dil sistemində özünəməxsus mövqeyi və 

funksiyası ilə seçilən həmin konstruksiyaların mahiyyətinin bütövlükdə 

aydınlaşdırılmasına yardım edə bilər. Frazeologiya özü-özülüyündə sinkretik dil 

bölməsidir, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar isə transdil vahiddir.Konkret olaraq, 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar üzərində dayandıqda isə burada heç bir mübahisəli 

məqam qalmır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar sintaksislə frazeologiyanın kəsişmə 

sahəsini əhatə edir. Nəzərə alsaq ki, frazeologiya da bir neçə sahəni özündə birləşdirir, 

bu zaman cəsarətlə söyləmək olar ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların konkret 

tərifi, onun hərtərəfi araşdırılması, bu dil vahidlərinin dəqiq təsnifatının aparılması və 

digər məsələlər dilçiliyin bir çox sahələrinə yaxından bələd olmağı və onların qarşılıqlı 

təsirini öyrənməyi tələb edir.  

Frazeolojiləşməyə belə geniş – sintaktik səviyyədə yanaşan alimlərdən V.İ.Dal,          

F.A.Brokqauz, M.İ.Mixelson (Qeyd edək ki, XX əsrin I yarısından başlayaraq 

frazeologizmlərin məhsuldar leksikoqrafik – nəzəri öyrənilmə ənənəsini M.İ.Mixelson 

yaratmışdı) frazeoloji vahidlərə sintaksisin tədqiqat obyekti kimi yanaşmış, 

frazeologiyanı leksikanın deyil, sintaksisin daxilində mövcud olan müstəqil sahə hesab 

etmişlər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dilçiliyində də bu dil vahidlərinin oxşar şəkildə 

qiymətləndirilməsi, onların sintaktik konstruksiya baxımdan öyrənilməsi 

məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Bu tədqiqatçıların aşağıdakı fikirlərində də bu və ya 

digər şəkildə öz əksini tapmışdır. “Sintaktik frazeologizmlər qrupuna bütün 
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identifikasiya edilməsi təxmin edilən konstruksiya və ya söz birləşməsi yaxud da cümlə 

sahmanlı, səviyyəli frazeoloji vahidləri daxil etmək gərəkdir” [105, s.156]. Bu halda 

sintaktik frazeologizmlərin ümumi sistemdə xalis çəkisi leksik və morfoloji 

frazeologizmlərin çəkisi ilə müqayisədə kəskin şəkildə artacaqdır ki, bu da dilimizdə 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların daha geniş və hərtərəfli şəkildə araşdırılmasını və 

geniş təhlil edilməsini tələb edir.  
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II FƏSİL 

SİNTAKTİK FRAZEOLOJİ KONSTRUKSİYALARIN STRUKTUR 

TİPLƏRİ 

2.1. Sadə cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalar. Baş üzvlərin 

 iştirakına görə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların növləri 

İlk baxışdan Azərbaycan dilinin cümlə modelini özündə əks etdirən predikativ 

quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalar əslində ənənəvi cümlələrdən istər 

qrammatik, istərsə də semantik baxımdan fərqlənir.  Cümlədə söz dinamik xarakter 

daşıyır, fəaliyyət göstərir [6, s.41]. Lakin bu fikri cümlə tipli sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalara aid etmək olmaz. Sözlərin konstruksiya daxilindəki donuqluğu, 

müasir dil baxımından komponentlər arasındakı sintaktik əlaqənin zəifləməsi onlarda 

sintaktik xüsusiyyət kimi təzahür edir. Bu xüsusiyyətləri və onların digər əlamətlərini 

də nəzərə alaraq N.M.Şanskiy ayrı-ayrı tədqiqat əsərlərində predikativ sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaları “frazeoloji ifadələr” adı altında öyrənmişdir. Müəllifin 

verdiyi tərifə görə, “Frazeoloji ifadə tərkib və istifadəsinə görə sabit olan o frazeoloji 

birləşməyə deyilir ki, onlar təkcə semantik baxımından üzvlənmir, həm də bütövlükdə 

müstəqil mənaya malik olan sözlərdən ibarət olur” [184, s.142]. F.Ağayeva qeyri-

ənənəvi cümlələri rus dilçilərinə istinad edərək “fraza” adlandırmışdır. Xüsusi tipli 

kommunikativ vahid olan konstruksiyalar ənənəvi “cümlə” anlayışı sxeminə sığmır 

[14, s. 96]. 

Predikativ sintaktik frazeoloji konstruksiyalar kimi,cümlə quruluşlu frazeoloji 

birləşmələr də tədqiqatçılar tərəfindən birmənalı qəbul edilmir və eyni cür izah 

olunmur. Bu baxımdan aşağıdakı mülahizələr də maraq doğurur: “Dilçilikdə,eləcə də 

türkologiyada həllinə ehtiyac duyulan ən mübahisəli məsələ cümlə quruluşlu frazeoloji 

vahidlərin mövcud olub-olmamasıdır” [81, s. 85 ].  

Deməli, həm bütövlükdə frazeoloji vahidlər, həm də sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar, onların mahiyyəti, strukturu və əmələgəlmə yolları haqqında 

dilçilikdə bir-birindən fərqli fikirlərə rast gəlirik. Çünki bu dil vahidləri öz mahiyyəti 
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və struktur baxımdan özünəməxsus və spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu proses, 

yəni formalaşma və inkişaf mərhələsi, eləcə də zamanla dəyişikliklərə məruz qalaraq 

müəyyən forma, model halına düşmə hadisəsi frazeologizmlərdə çətin izlənən 

mürəkkəb prosesdir. Çünki burada həm məna, həm də məzmun dəyişikliyindən söhbət 

gedir. Bu ikitərəfli, daxili və xarici mənanın dəyişikliyə uğraması bu prosesi izləməkdə 

çətinliklər yaradır. Azərbaycan dilində də sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

formalaşması və mahiyyət baxımından spesifik xüsusiyyətləri özünü göstərə bilir.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların əmələgəlmə, formalaşma mexanizmini 

təsvir etmək məqsədilə aşağıdakı nümunəni nəzərdən keçirmək olar.  

Yox, qardaş, mən də elə bilirdim ki, Məşədibəy bizim ağzımızı arayır, sən 

demə,kişinin bizə ürəyi yanırmış [57, s.237]. 

Nümunədəki sintaktik frazeoloji konstruksiya cümlə quruluşlu olmasına 

baxmayaraq, üzvlənməyən sabit ifadələrə aiddir. Belə ki, konstruksiyaya daxil olan 

sözlərin müstəqil mənası ilə onların birləşmə - cümlə daxilində ifadə etdiyi məna 

arasında heç bir semantik bağlılıq yoxdur. “Sən demə” ifadəsi müasir dil baxımından 

modal birləşmə halına keçmişdir və cümlədə subyektivlik daha qabarıqdır. Mətndən 

asılı olmayaraq, “sən demə” sintaktik frazeoloji konstruksiyası,başqa cür desək, modal 

birləşməsi nəticə ilə yanaşı, danışanın nəticəyə təəccüblü, gözlənilməz, öncədən 

təxmin edilməyən münasibətini ifadə edir. Məhz bu subyektiv məqam - əlavə məna 

çaları predikativ quruluşu sintaktik frazeoloji konstruksiyanı modal birləşmə halına 

keçirir  və yaxud da sintaktik frazeoloji konstruksiyanın modal birləşmə halına keçməsi 

bu tip ifadələrə yeni məzmun, rəng gətirir.  

Predikativ söz birləşməsinin cümlədəki funksiyası onun frazeo-ideomatik 

birləşməsinə gətirib çıxara bilər. Dil vahidinin xüsusiyyətləri onun sintaktik 

funksiyasını müəyyən etdiyi kimi, vahidin cümlədəki rolu da onun yeni leksik-

qrammatik məna qazanmasına səbəb ola bilər. Bu inkişaf oxunun hansı istiqamətdə 

olması, ayrılmaz anlayışlar kimi məzmun və formanın vəhdəti olan sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın əmələgəlmə mexanizmini öyrənməyin əsasını təşkil edir. “Tədqiqatın 

nəticəsi göstərir ki, frazeoloji vahidlər mənşəyinə görə sərbəst söz birləşmələrinə 

söykənir. Bu baxımdan onların tarixi inkişaf yolu maraq doğurur. Zənnimizcə, istər söz 
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səviyyəli, istər birləşmə səviyyəli, istərsə də cümlə səviyyəli frazeoloji vahidlərin ilkin 

kökü sərbəst birləşmələrlə bağlıdır” [81, s.183]  

Cümlə quruluşu sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla adi informativ xarakterli 

ənənəvi cümlələrin fərqi qrammatik göstəricilərin konstruksiya daxilində 

sabitləşməsidir. “Sən demə” ifadəsində inkarlıq şəkilçisinin iştirakına baxmayaraq, 

burada inkar məzmunundan danışmaq mümkünsüzdür. Donuq vəziyyət almış bu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların tərkibinə daxil olan feil şəxsə, zamana, 

kəmiyyətə, növ və şəkillərə görə dəyişməzdir  [ 60, s. 338]. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar kimi “sən demə” yalnız inkarda mövcuddur 

ki, bu hal yalnız qeyri-ənənəvi cümlə tipləri üçün xarakterikdir.  

Qeyri-ənənəvi cümlə termininə aydınlıq gətirərək onu qeyd etmək istərdik ki, 

ənənəvi cümlələr dilçiliyin sintaksis bəhsində öyrənilən cümlənin üç mühüm əlamətini 

daşıyan, baş və ikinci dərəcəli üzvlərdən ibarət olan, sadə və mürəkkəb quruluşlu 

predikativ söz birləşmələridir. Qeyri-ənənəvi adlandırdığımız cümlələr isə quruluşca 

bu sintaktik vahidləri xatırladan sintaksis kursunda tədris olunmayan frazeolojiləşmiş, 

idiomatikləşmiş birləşmələrdir.  

Frazeoloji vahidin yaranmasında inkarın rolu məsələsi frazeologizmin 

komponenti olmaq imkanına və onun semantikasına inkarın nə dərəcədə təsirinə diqqət 

yetirməyi tələb edir. Elə frazeoloji vahidlər vardır ki, əsasən inkarda işlədilir, yəni inkar 

onun ayrılmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir və inkarın ixtisarı həmin frazeoloji vahidin 

mənasının itməsinə gətirib çıxarır.  

Elə bu səbəbdəndir ki, görkəmli alim, Azərbaycan dilində frazeologiyanın 

inkişafında böyük xidmətləri olan H.Bayramov feili frazeoloji birləşmələri üç qrupa 

ayırır:  

1. Həm təsdiqdə, həm də inkarda işlədilənlər; 

2. Əsasən inkarda işlədilənlər; 

3. Əsasən təsdiqdə işlədilənlər [ 23, s. 95]  

Frazeoloji birləşmələrin bu xüsusiyyətlərini sintaktik frazeoloji konstruksiyalara 

da aid etmək mümkündür. Yəni bu dil vahidlərinin məzmununda da həmin məna 

variantlarının olduğunu müşahidə edə bilirik.  
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1. Həm təsdiqdə, həm də inkarda işlədilə bilən sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar: 

Bu cür konstruksiyaları asanlıqla həm təsdiqdə, həm də inkarda işlətməklə, 

təxminən oxşar mənalar yaranır. Məsələn:  

Yanmaz, deyirəm sənə [28, s.217].  // Demirəm sənə, yanmaz . Yaxşı, bəs sənə 

deməzlər ki, əgər sən yaxşı adamsan, neçin getmişsən  [28, s.102] // Yaxşı sənə deyərlər 

ki, sən əgər yaxşı adamsan neçin getmişsən  [28, s.217]. 

“Sənə deməzlər ki...”, “Sənə deyərlər ki...” ifadələrində “demək” feilinin 

arxasında konkret subyekt dayanmır, burada iş görənin qeyri-müəyyənliyi deyil, 

kütləviliyi, ümumiliyi nəzərdə tutulur. Danışan, “deməzlər, deyərlər” söyləyərkən, 

kimləri isə deyil, cəmiyyətdə formalaşmış ümumi fikri nəzərdə tutur. Təbii ki, burada 

danışanın subyektiv münasibəti də təsirini göstərir. Öz münasibətini bildirmək üçün 

toplumun dilindən çıxış edir. Bu ümumiləşdirmə təkcə subyektə görə deyil, eyni 

zamanda həm subyektə, həm də obyektə görə mümkündür. Canlı danışıq dilində tez-

tez işlənən “adama deyərlər” ifadəsində “deyərlər” konkret subyektə aid olmadığı kimi, 

“adam” sözü də fikir söylənilən insanların ümumiləşdirilməsidir. Adam – hər kəsdir. 

Bu fikirlərin, bu yanaşmaların arxasında xalqın düşüncə tərzi, cəmiyyətin fikri ilə 

hesablaşması, ictimai qınaq kimi anlayışlar dayanır.  

2. Əsasən təsdiqdə işlədilən sintaktik frazeoloji konstruksiyalar: 

Belə bilirsən nə var, Məhəmmədhəsən əmi? [78, s. 92] 

Onunla mənimki bir də qaldı qiyamətə ana [50, s. 117]. 

3. Əsasən inkarda işlədilən predikativ sintaktik frazeoloji konstruksiyalar: 

Deyir, getmərəm ki,getmərəm [78, s. 96]. 

Bir küp darısı olmasın, yüz küp darısı olsun, onların hər biri nə deyir-desin, o 

bu kahadan qopa bilməzdi [88, s.148]. 

Birinci cümlədə sintaktik frazeoloji konstruksiya nəinki inkarda işlənmiş, inkar 

konstruksiyanı əmələ gətirən daimi komponent, şərtləndirən morfoloji şəkilçidir. 

Sonuncu nümunədə iki qütblü sintaktik frazeoloji konstruksiyalar verilmişdir 

ki, onun da birinci hissəsi hər zaman inkarda, ikinci isə təsdiqdə işlənir.  
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Yalnız inkarda işlənən sintaktik frazeoloji vahidlərdə inkarlıq şəkilçisinin 

ixtisar oluna bilməməsi bu morfoloji əlamətin daimi komponentdə sabitləşməsidir. 

Belə ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar üçün daimi komponent nüvə, özək rolunu 

oynadığından burada istənilən cüzi dəyişiklik yolverilməzdir.  

Həm təsdiqdə, həm inkarda işlədilən sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla bağlı 

diqqəti çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bizim təqdim etdiyimiz nümunələrdə - ma2 

inkarlıq şəkilçisinin iştirakından asılı olmayaraq konstrukiyanın ifadə etdiyi məna 

dəyişməz qalır. Lakin belə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir tipi də vardır ki, 

inkarlıq şəkilçisinin iştirakına bağlı olaraq məna dəyişikliyi yaranır.  

Kim bilir, onun yerini, ay qızım [28, s.14]. 

Bu tip sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda qrammatik cəhətdən heç bir 

inkarlıq iştirak etməsə də, məzmununda inkarlıq ifadə olunur (Heç kəs onun yerini 

bilmir anlamında). 

“Kim bilmir, onun yerini, ay qızım” – cümləsində isə inkarlıq şəkilçisinin 

iştirakı ilə məna əks istiqamətdə inkardan təsdiqə doğru dəyişir. Forma inkarlıq, 

məzmun isə təsdiq bildirir.  

Bu da sintaktik frazeoloji konstruksiyaların funksional imkanlarından irəli 

gəlir, deməli, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar cümlədə inkarlıq yaratmaq 

xüsusiyyətinə də malikdir. Belə olduqda ifadə olunan fikir daha təsirli olur, kinayə, 

istehza, sarkazm çaları xüsusilə seçilir. 

Predikativlik ifadə edən qrammatik göstəricilərin sabitləşməsi və dəyişməz 

vəziyyət alması onları cümlədən çox modal birləşməyə yaxınlaşdırsa da, eyni 

zamanda, modallığın özü də predikativlik və intonasiya ilə yanaşı cümləni 

şərtləndirən əlamətlərdəndir. “Modallıq mühüm qarmmatik kateqoriyalardan olub, 

cümlənin əsas əlamətlərindən biri sayılır. Cümlələrdə modallığı daha qabarıq şəkildə 

nəzərə çarpdırmaq və müxtəlif tipli münasibətləri ifadə etmək üçün xüsusi söz 

qruplarından istifadə olunur” [ 6, s. 424].  

Fikrimizcə, predikativ formalı sintaktik frazeoloji konstruksiyalar, eləcə də 

frazeolojiləşmiş cümlələr həmin münasibətləri ifadə etməkdə müstəsna rola malikdir. 

Cümlə üçün xarakterik olan üç mühüm əlaməti – predikativlik, modallıq və 
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intonasiyanın hər birini predikativ formalı sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda 

müşahidə etmək mümkündür. Lakin müqayisə üçün demək lazımdır ki, belə cümlə 

tipli frazeoloji ifadələrdə modallıq və intonasiya predikativliyi üstələyir. Predikativlik 

daha çox zahiri və formal şəkildə özünü göstərir. Belə ki, cümlə tipli sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların əmələ gəlməsində öz dinamikliyini itirmiş predikativ – 

qrammatik göstəricilər deyil, modallıq və intonasiya daha ön cərgədə durur.  

Lakin bütün bu sadalananlara baxmayaraq, cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları qəbul ediriksə, deməli, bu zaman sintaktik frazeoloji konstruksiyaları 

da quruluşuna görə qruplaşdırarkən sadə və mürəkkəb cümlələrə ayırmaq,onların da 

hər birini öz növbəsində təsnif etmək lazım gəlir. 

Təbii ki, sadə və mürəkkəb cümlə dedikdə burada quruluş əsas götürülür. Sadə 

və mürəkkəb cümlələr qrammatik əsaslarına və onların sayına görə bir-birindən 

fərqlənir. Nəzərə alsaq ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar sabit cümlə 

quruluşludur və təkibinə görə təhlil olunmur, bu zaman hər hansı qrammatik əsasdan 

bəhs etmək mənasızdır. Lakin iki qütblü sintaktik frazeoloji konstruksiyaları təşkil 

edən qütblərin bir-birilə qarşılıqlı münasibəti, aralarındakı məna əlaqələri onlar 

haqqında sadə, mürəkkəb, tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlə anlayışları ilə paralellik 

aparmağa imkan verir.    

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların təhlilinin maraqlı aspektlərindən biri də 

onların sintaktik baxımdan müəyyən qədər mütəhərrik olmasıdır. Onlar həm müstəqil 

cümlə funksiyasında çıxış edir, həm də cümlənin quruluşunda müstəqil strukturlu 

cümlə üzvü kimi işlənir və ya hazır şəkildə mürəkkəb cümlə tərkibinə daxil olurlar.  

İstər bədii, istərsə də məişət üslubunda sabit və dəyişkən komponentlərə 

ayrılmayan, sırf daimi komponentlərdən ibarət sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla 

da az qarşılaşmırıq. Məhz bu sabitlik belə konstruksiyalara sərbəst işlənmə imkanı 

yaradır və cümlənin ümumi məzmununa bu və ya digər şəkildə öz təsirini göstərə 

bilir. Məsələn:  

A kişi sən bir səsini kəs, qoy görək kişinin qızı nə deyir də [28, s. 75]. 

Bu da sözdür: sən məni vur, mən dayanıb baxım  [28, s. 201]. 
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Doğrudur, mətndən və situasiyadan asılı olaraq, bu konstruksiyalardan sonra 

fikrin məntiqi ardını davam etdirmək mümkündür və bu zaman ifadə olunan fikrin 

daha da aydınlaşmasına imkan və ehtiyac yaranır. Lakin bununla belə, bu cür sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar müstəqil şəkildə kommunikativ prosesə daxil olmaqla 

müəyyən bitmiş fikir ifadə etmiş olur. Yuxarıda göstərilən nümunələrdən sonuncu 

cümlədə sintaktik frazeoloji konstruksiya aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb 

cümlənin birinci hissəsi kimi çıxış etmişdir. Frazeoloji konstruksiyaların məna 

müstəqilliyi danışanın hər hansı hadisəyə, əhvalata neqativ, narazı münasibətini ifadə 

etməyə imkan yaradır. Bu semantika özü-özlüyündə növbəti cümlədən birincinin 

izahını, aydınlaşdırmasını tələb edir. Müstəqil sadə cümlə kimi mövcud olan sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların içərisində bəziləri də vardır ki, onlar sırf  daimi 

komponentlərdən ibarət olsalar da, konstruksiyanın tərkibinə daxil olan sözlərdən biri 

konteksdən asılı olaraq, sinonimi ilə əvəz oluna bilir. Onu da qeyd edək ki, dəyişən 

komponentlərin nəinki sinonimlər cərgəsi ilə, hətta müxtəlif nitq hissələri ilə 

əvəzlənməsi halı sintaktik frazeoloji konstruksiyalar üçün xarakterik hal sayıldığı 

kimi, istisna hallarda sabit komponentlərin əvəzlənməsi hadisəsi də məqbul sayılır və 

belə konstruksiyalar öz aralarında sinonim deyil, biri digərinin variantı, alternativi 

hesab olunur. Məsələn:  

Canınız var verməyin [27, s.148] // Hünəriniz var verməyin. (danışıq dili) 

Müstəqil mənasına görə “can” və “hünər” sinonim sözlər olmasa da, məhz bu 

konstruksiya daxilində üslubi sinonimər olmaqla hər iki sintaktik frazeoloji 

konstruksiya eyni mənanı ifadə edir.  

Lakin daimi komponenti sabit, dəyişməz olan müstəqil cümlə funksiyalı və 

predikativ quruluşlu onlarla sintaktik frazeoloji konstruksiyaları da nümunə 

göstərmək mümkündür.  

Adam adama nə qədər yaxşılıq edər  [27, s.187]. 

Artiskasan, sal başını aşağı  işlə də... Xeyr, kimə deyirsən [28, s.304]. 

Hara qoyuram getsin e  [78, s.52]. 

Sən öləsən arvad deyil, paraxoddur  [27, s.162]. 
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İnformativ xarakterli ənənəvi cümlələrdə olduğu kimi, predikativ quruluşlu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda da məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin hər 

dörd növünü izləmək mümkündür.  

Məsələn: “Hara qoyuram getsin e...” sintaktik frazeoloji konstruksiyası ilk 

baxışdan sual cümləsi fikri yaratsa da, əslində nəqli cümlədir. Bu da konstruksiya 

daxilində işlənən “hara” sual əvəzliyinin işlənməsi ilə bağlıdır. Belə hallarda “hara” 

daha çox nisbi əvəzlikdir və sual semantikasından uzaqlaşmışdır. İnkarlıq 

məzmununun ifadəsinə xidmət edir. “Mən onu heç yerə getməyə qoymaram” 

anlamına gəlir. Lakin fikir sintaktk frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunduğu üçün 

emosional boyalarla daha zəngindir. Modal münasibətlərdən irəli gəldiyindən 

cümlədə daha ön plana çıxmış olur. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalardan söz 

birləşməsi və sadə cümlə quruluşlu əsasən sabit komponentli vahidlərdə 

modallaşmaya daha çox rast gəlinir. Hərçənd ki, bütün sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın zəngin ekspressiv çalarlarından irəli gələrək müxtəlif üslubi 

məqamlarda müsbət yanaşma bu və ya digər şəkildə özünü göstərir. Lakin sintaktik 

vəzifəsinə görə ara cümlə rolunda çıxış edən sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da 

vardır ki, onlar haqqında dissertasiyanın “Modallığın ifadə olunmasında sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın rolu” adlı paraqrafda bəhs olunacaqdır.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların struktur tiplərindən danışarkən qeyd 

etmək lazımdır ki, bu tip dil vahidləri sadə cümlənin struktur tipi olan üzvlənməyən 

dil vahidləridir. Lakin sintaktik funksiya və üslubi imkanlar baxımından məsələyə 

yanaşılsa, o zaman üzvlənməyən söz cümlə funksiyalı sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları da qeyd etmək olar:  

– Məşq qutardı?  

– Hardan! [28, s. 326] 

Əslində “haradan” sintaktik frazeoloji konstruksiyasının ixtisar olunmuş 

variantıdır. “Haradan qutardı” şəklində bərpa etmək mümkündür. Bədii üslubda 

obrazların nitqində tez-tez belə hallarla rastlaşırıq ki, “yox”, “xeyr” inkar ədatlarının 

əvəzinə “haradan” sintaktik frazeoloji konstruksiyasından istifadə olunur. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiya öz dəyişən komponentini atır və yaxud ixtisar olunur, yalnız 
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daimi komponent ilə dildə mövcud olur. Bu zaman sintaktik frazeoloji konstruksiya 

söz cümlənin ifadə vasitəsi olur. Deməli, orijinallığı ilə seçilən haqqında bəhs olunan 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir xüsusiyyəti də söz cümlənin ifadə vasitəsi 

olmaqdır. Belə hallar dialoqlarda özünü göstərir, dəyişən komponent əvvəlcədən 

sualda işləndiyi, adı çəkildiyi üçün artıq cavabda işlədilməsinə ehtiyac duyulmur, 

məntiqi vurğu da məhz daimi komponentin üzərinə düşür.  

 – Qardaşın haradadır?  

– Kim bilir. (danışıq dilindən) 

Bu nümunə formaca təsdiqdə olub mənaca inkar şəklində formalaşan sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaya aiddir. Adətən, belə konstruksiyalar tabeli mürəkkəb 

cümlənin baş cümləsi kimi funksionallaşır. Müstəqil şəkildə isə söz cümlə funksiyasını 

yerinə yetirir.  

Göstərilən bu iki nümunədəki sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda intonasiya 

dəyişirsə, “haradan?”, “kim bilir?” sual intonasiyası ilə müşahidə olunur və yarımçıq 

cümlələrə çevrilir. Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda müşahidə olunan bitmə 

intonasiyası və çıxış etdikləri ümumi məzmun onların mənasını anlamağa imkan 

yaradır.  

–  Siz də bizə kömək edəcəksiniz?  

– Bu nə sözdü? (danışıq dilindən) 

Bu nümunə isə digər əvvəlkilərdən fərqlənir. Yalnız bitmə intonasiyası ilə  

işlədilən nida sintaktik frazeoloji konstruksiyası isə nida cümləsi olmaqla yanaşı, həm 

də müsbət və ya mənfi  məna çaları bildirir. Söz cümlənin “bəli” və ya “xeyr” anlamına 

gəlməsi intonasiya ilə birbaşa bağlıdır. Yazılı nitqdə isə biz mətnin məzmununa 

müvafiq olaraq söz cümlənin mənfi və ya müsbət nəticə olduğunu anlayırıq. “Bu nə 

sözdür” ifadəsi “əlbəttə”, “təbii ki”, “sözsüz” modal sözlərinə yaxın məna ifadə edir. 

Bu modal sözlərdən sonra “bəli”, “xeyr”, “hə”, “yox” kimi ədatların işlənməsinə 

ehtiyac duyulur. Mətnin məzmununa müvafiq olaraq işlədilir. Lakin eyni fikir sintaktik 

frazeoloji konstruksiya ilə “Bu nə sözdür” şəklində ifadə olunduqda verilən cavabın 

müsbət və ya mənfi olması kontekstə əsasən müəyyənləşdirilir.    

– Siz ona deməmisiz ki, oralar qorxuludur?  
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– Eşidən kimdir?! [27, s. 211] 

Bu söz cümlə isə sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunduğu üçün mənfi 

və ya müsbət cavabdan savayı, fikir bildirənin narazılığını, şikayətini ifadə edir. Yəni 

söz cümlənin informativ məna yükü “bəli”, “demişəm”dirsə, sintaktik frazeoloji 

konstruksiya ilə ifadə olunduğu üçün demişəm, amma dediyimə əməl etməyiblər, 

sözümü eşitməyiblər kimi giley – güzar çaları da qazanmışdır. Həmçinin qarşılaşdırma 

mənası da burada güclüdür.  

İlk baxışdan göstərilən nümunələr söz cümlədən daha çox yarımçıq cümlə, 

təəssüratı yarada bilər. Çünki söz cümlələrin ifadə vasitələri daha məhdud və 

konkretdir və adətən, leksik mənası olmayan sözlərlə köməkçi nitq hissələri ilə ifadə 

olunur. Daha bir fərq söz cümlələrin üzvlənməyən, yarımçıq cümlələrin isə üzvlənən 

cümlələrə aid olmasındadır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar üzvlənmədiyindən və 

tərkibi təşkil edən sözlərin öz leksik mənalarından uzaqlaşması konkret bir az əvvəl 

göstərilən nüumunələrdə söz cümlə funksiyasını yerinə yetirdiyini deməyə imkan 

verir.  

Belə cümlələrə, adətən dialoqlarda, müsahiblər arası nitq prosesində rast gəlinir. 

Eyni zamanda, bədii üslubda obrazların monoloqlarında da belə cümlələrlə 

qarşılaşmaq olar. Söz cümlələrin və ya bir çox müəlliflərin qeyd etdikləri kimi, cümlə 

əvəzlərinin funksionallaşmasında intonasiyanın və eyni zamanda kontekstin mühüm 

rolu vardır.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların ənənəvi cümlələrdə olduğu kimi 

cüttərkibli və təktərkibli cümlə quruluşlu tiplərini də izləyə bilirik. Cüttərkibli sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda mübtəda ilə xəbər anlayışları nisbi xarakter daşıyır. Onlar 

ənənəvi mübtəda və xəbər kimi qiymətləndirilə bilməz, çünki qeyd olunduğu kimi, bu 

dil vahidləri sabit quruluşa malikdir, onlar ya bütöv bir cümlə şəklində çıxış edir, ya 

sadə cümlənin müəyyən bir üzvü olur, yaxud da mürəkkəb cümləni təşkil edən 

komponentlərdən biri olur. Məsələn: 

Mən əgər o Bayramın rejissorluğunda bir oyun oynasam, məndən köpək oğlu 

adam yoxdur [28, s. 202]. 
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– Sən olasan bircə balovun canı, yoldaş Əmrulla, bulvarnan şalvar 

həmqafiyədir, ya yox [28, s.309]. 

Birinci nümunə vulqarizmlərə daxildir, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

arasında vulqarlara da rast gəlinir. İkinci nümunə isə andvermə bildirir. “Sən olasan” 

konstruksiyanın daimi komponentidir. Dəyişən komponent isə and verilən insanın, 

müqəddəs varlığın adı ilə bağı olur.  

Cüttərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyalardan mübtədası buraxılmış, lakin 

bərpası asanlıqla mümkün olan cümlə tipləri də vardır:  

– Mən bu kahanı bir bayquş yuvasına çevirməsəm, atamın qızı deyiləm...[28,        

s. 217]. 

– Rəhmətliyin oğlu, bilmirəm nə qoyub, nə axtarırsan [88, s. 116]. 

Doğrudur, I nümunədə əvəzliklərdən I şəxsin təki işlənmişdir. Gördüyümüz 

kimi, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların öz tərkibində heç bir əvəzlik işlənməmişdir. 

Nümunədəki sintaktik frazeoloji konstruksiyalar dilimizdə şəxs əvəzliklərinin iştirakı  

olmadan mövcud olur və daha çox “atamın qızı deyiləm”, “nə qoyub, nə axtarırsan”// 

“nəyi qoyub, nəyi axtarırsan” şəklində işlənir.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaları təşkil edən komponentlər canlı, yəni bu 

gün mövcud olan, produktiv qaydada deyil, frazeolojiləşmiş modellər əsasında 

birləşir. Bu səbəbdən də sintaktik frazeoloji konstruksiyaların quruluş və eyni 

zamanda cümlə üzvlərinin iştirakına görə təsnifində çətinliklər ortaya çıxaraq şərtilik 

yaradır. Cüttərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyaları xəbərin (şərti xəbərin) ifadə 

vasitəsinə görə də təsnif etmək olar.  

1. Cüttərkibli ismi xəbərli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar.  

Bu tip konstruksiyalar sabitləşərək daha çox şifahi nitqlə bağlı olur. Məsələn:  

Bu yaxşı, nə üçün bəs arvadlar, özü də təkcə ərsizlər? [28, s. 148] 

Nə üçdə alacağım var, nə beşdə verəcəyim. [33, s.151] 

Birinci nümunədə sintaktik frazeoloji konstruksiya cümlə daxilində ara cümlə 

funksiyası daşıyır, xəbərlik şəkilçisi ixtisar olunmuş şəkildə formalaşıb dildə 

daşlaşmışdır. İkinci nümunədə isə ikihissəli olduğundan, ikinci tərəfdə xəbər ixtisar 
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olunmuşdur, onu da qeyd edək  ellipsis hadisəsi sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda 

çox müşahidə olunan haldır.  

2. Feili xəbərli cüttərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar.Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların bu tipi də dildə funksional baxımdan fəal işlənməklə 

xalq danışıq dilində və məişət üslubunda tez-tez işlədilir.Daha çox emosionallıq 

ifadə edir. Məsələn:  

– A kişi, sən bir səsini kəs, qoy görək kişinin qızı nə deyir də [28, s.75]. 

Mirab köpək oğlu su buraxmadı ki, buraxmadı  [28, s.148]. 

Müqayisə üçün deyək ki, bu tipli modellərə “Koroğlu” dastanının dilində tez-

tez rast gəlinir.  

Qıratın ayağını saxlaya bilmədi ki, bilmədi [71, s.65]. 

Gecələr yata bilmirdi ki, bilmirdi  [71, s.77] 

Dastanın dilində də sintaktik frazeoloji konstruksiyalar eyni ilə müasir dildə 

olduğu kimi heç bir fərqli cəhət olmadan işlənmişdir.  

Ümumiyyətlə, feili xəbərli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar arasında inkar 

formalı feilin təkrarı ilə yaranmış konstruksiya modeli geniş yayılmışdır. Belə 

modellər haqqında digər paraqraflarda danışılacaqdır.  

Təktərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyalara gəldikdə isə, onları aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmaq olar.  

1. Mübtədasız təktərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar; 

2. Xəbərsiz təktərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar.  

Mübtədasız təktərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da, sadə təktərkibli 

cümlələrdə olduğu kimi öz növbəsində şəxssiz, qeyri-müəyyən şəxsli və ümumi 

şəxsli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar kimi özünü göstərə  bilir. 

1. Şəxssiz sintaktik frazeoloji konstruksiyalar. 

Mənə deyən gərək, nə olmuşdu, hara tələsirdin  [50, s. 216]. 

“Mənə deyən gərək” konstruksiyası şəxsiz cümlə quruluşlu olub tamamlıq 

budaq cümləsinin baş cümləsi kimi funksionallaşmışdır.  

–  Zübeydə bilməyən şeyə qurd düşər  [36, s. 25]. 
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Canlı danışıq dilində bu ifadə çox işlənir. Hamının işinə müdaxilə edən, 

lazımsız yerə başqalarının həyatı ilə maraqlanan, mənfi mənada hər kəsdən və hər 

şeydən xəbəri olan insanlar haqqında deyilir. Xüsusi isim dəyişən komponentdir, 

müvafiq şəxs əvəzlikləri, xüsusi isimlərlə situasiyaya uyğun tamamlanır.  

– Ay məşədi Molla əmi, öz aramızdır, amma bu kişinin kağızını mənnən yaxşı 

yazmısan  [78, s.159]. 

Bildiyimiz kimi xəbər şəxssiz cümlə xəbər əsasında formalaşan mübtədası 

olmayan və artırılması mümkün olmayan cümlələrdir.Bu nümunədə isə sintaktik 

frazeoloji konstruksiya “öz aramızdadır” ara cümlə funksiyasındadır. Görkəmli alim 

Ə.Abdullayev qeyd edir ki, belə cümlələrdə şəxs təsəvvürə gətirilmir və formal 

surətdə də olsa, cümləyə artırıla bilmir [7, s.237]. 

Bu konstruksiyalarda müxtəlif şəxslərin adı çəkilsə də, haqlarında bəhs olunsa 

da, cümlədə konkret subyekt, iş görən yoxdur. Birinci konstruksiyada “mənə” sözü 

dəyişən komponent olub, şəxslərə görə dəyişə və yerinə adlar artırıla bilər, lakin təhlil 

zamanı bir vahid kimi götürülür və buradakı mənə və ya digər əlavə oluna bilən 

fakultativ komponentlərin heç biri subyekt bildirmir, obyekt vəzifəsində çıxış edir.  

İkinci nümunədə xüsusi isim fakultativ komponent sayılır, mətndən və 

məqsəddən asılı olaraq dəyişir. “Qurd düşər”–hərəkət, “şeyə” isə obyektdir (şərti). 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyada işlənən xüsusi isim – insan adı hələ bu cümlədə 

mübtədanın olması demək deyil. Fakultativ komponentin şəxs əvəzliyi və ya xüsusi 

isimlə ifadəsindən asılı olmayaraq, “bilməyən” sözünü qoşularaq tərkib əmələ gətirir 

və şərti olaraq təyin kimi özünü göstərir. Əslində, isə bu cümlə bütövlükdə xəbər 

kimi təhlil olunur və şəxs cümlə sayılır.  

Üçüncü nümunədə isə, ümumiyyətlə,sintaktik frazeoloji konstruksiya III növ 

təyini söz birləşməsinin II tərəfi ilə ifadə olunmuşdur və bildiyimiz kimi,belə söz 

birləşmələri parçalanmır, vahid cümlə üzvü olur. Burada III növ təyini söz 

birləşməsinin I tərəfi – “bizim” ixtisar olunmuş və “öz aramızdır” formasında 

müxtəlif hal və xəbər şəkilçisi qəbul edərək dilimizdə işlənməkdədir.  

2. Qeyri-müəyyən şəxsli sintaktik frazeolji konstruksiyalar. Bu tip 

konstruksiyalarda şəxssiz cümlələrdən fərqli olaraq şəxs, iş görən var, sadəcə bu 
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danışan ya məlum deyil, ya da həmin şəxsin kim olduğu müsahiblər üçün maraqlı deyil. 

Belə cümlələrdə əsasən baş verən hadisə,yaxud informasiya işi görəndən – subyektdən 

daha önəmlidir.  

– İsgəndəri cəhənnəmə aparırlar, cəhənnəmə aparsınlar, gora aparsınlar. 

Dünən tutub qazamata bassaydılar, bugün iki gün olaydı  [50, s. 444] 

–  Mənə də azad oğlu Camal deyərlər  [97, s.83] 

– Burada deyiblər ki,çölüm özgəni yandırır, içərim özümü  [58, s. 34].  

Birinci nümunədə konkret adlar bəlli olmasa da, “qazamata basmaq” dedikdə 

qanunvericiliklə təyin olunmuş hüquqi şəxslər tərəfindən vəzifə borclarını yerinə 

yetirdikləri göz önünə gəlir. Doğrudur, müxtəlif tarixi dövrdə bu işi icra edən şəxslər 

fərqli şəkildə adlandırılmışdır. İkinci və üçüncü nümunələrdə isə qeyri-müəyyənlik 

daha geniş anlayışı əhatə edir, hətta bir kənd, el-oba nəzərdə tutulur. Bu baxımdan 

ümumi şəxsli cümləyə də çox bənzəyir. “Burda deyiblər” ifadəsi, “atalar demişkən”, 

“atalar yaxşı deyib” kimi ifadələri bizə xatırladır, el sınağından çıxmış və daha böyük 

zaman kəsiyini və daha çox insanı – xalqı əhatə edir.  

3. Ümumi şəxsli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar. Ümumi şəxsli sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda, ümumi şəxsli cümlələrdə olduğu kimi, icraçı konkret bir 

şəxs deyil, bütün şəxslərdir. Buradakı informasiya, hadisə hamıya aid olan və hamı 

üçün nəzərdə tutulmuş fikirlərdir. “Ona görə də təktərkibli cümlənin bu növü əksərən 

atalar sözləri və məsəllərdən, hikmətli sözlərdən, aforizmlərdən, müxtəlif monolit 

cümlələrdən ibarət olur” [59, s.187] . 

 Qocalar da deyir ki, yeməyəsən, içməyəsən oturub yoldaş Akifin 

mühazirələrinə qulaq asasan [57, s.317].  

 Hərəsi bir yaraşıq idi, baxışları, işıqları nəyə desən dəyərdi [22, s.48]. 

 Gəl indi Əhmədi ovut, görək necə ovudacaqsan  [78, s. 88]. 

Hər üç nümunənin xəbəri formal baxımdan II şəxsin təkində olsa da, fikir 

ümumiyə aid edilir. I nümunənin xəbəri feilin arzu şəklində, II-si xəbər şəklində, III-

sü isə əmr və xəbər şəkillərindədir. Ümumi şəxsli sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların hər birində müxtəlif mənalar—nəsihət, arzu, təkid, təəssüf, etiraz 

və s. kimi məna çalarları ifadə oluna bilər. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalardan 
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elələri də vardır ki, ilk baxışdan mübtədasız müəyyən şəxsli cümlələrə bənzəsələr də, 

ifadə etdiyi mənaya görə ümumi şəxsli təktərkibli cümlə hesab edilməlidir.  

–  Bu saat kimdi ölü evləndirən, dədəsi! Ay evləndirdin, ha! [22, s.217] 

– Qov görüm necə qovursan! [27, s.148] 

Belə nümunələrdə cümləyə formal olaraq sən mübtədasını artırmaq olar, lakin 

əslində buna ehtiyac yoxdur. Cümlə onu tələb etmir, çünki məzmunca onun iş görəni 

bütün şəxslərdədir. Əgər “sən”sözü cümləyə əlavə edilərsə, cümlə təktərkibli deyil, 

cüttərkibli cümləyə çevrilər. Lakin göstərilən ümumi şəxsli təktərkibli sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda “sən” əvəzliyinin formal olaraq belə artırılması 

mümkünsüzdür. Müvafiq əsərlərdən seçilmiş sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

konkret obyektə ünvanlansa da, məzmunundakı ümumilik həmin obyektlərin 

simasında hamıya və ya əksəriyyətə şamil olunur. Göründüyü kimi, “Qov, görüm, 

necə qovursan”, “Ovut, görək necə ovudacaqsan” sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları eyni model əsasında yaranmışdır.     

Feil + gör // görüm // görərik + necə + feil (təkrar). Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın sabit komponentləri “görək”, “necə” ədatlarıdır, müəyyən konkret 

variantlarda işlədilir. Feillər dəyişkən komponentlərdir, nitq hissəsi baxımından 

sabitdir, həmişə feillərlə əvəzlənir. Konstruksiyanın birinci feili həmişə əmr şəklində, 

ikinci təkrarlanan feili isə indiki, qəti və qeyri-qəti gələcək zamanlarda işlədilə bilər. 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, müvafiq modelli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

məzmun və quruluşca ümumi şəxsli sintaktik frazeoloji konstruksiya olur. 

Ümumiyyətlə, müqayisə üçün demək lazımdır ki, sadə cümlə quruluşlu təktərkibli 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar arasında ümumi şəxsli cümlələr üstünlük təşkil 

edir. Fikrimizcə, bu da təsadüfi deyil. Xalqın ümumiləşdirilmiş etnokultur 

xüsusiyyətlərini əks etdirdiyindən, məzmunca ifadə olunan fikir bir şəxsi deyil, xalqı, 

onun psixologiyasını, məsələlərə yanaşma tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-

ənənələrini əks etdirir.  

4. Mübtəda əsasında formalaşan adlıq cümlə quruluşu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar 
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Adlıq cümlələr, adətən,söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Burada heç bir 

xəbərlik şəkilçisi iştirak etmir, predikativliyin morfoloji əlaməti olmur və ilk baxışdan 

cümləyə bənzəmir. Lakin intonasiya vasitəsilə zamanın, məkanın, şəraitin, situasiyanın 

adı çəkilərək təsvir olunur və bitkinləşir. Doğrudur, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

arasında adlıq cümlələrə az rast gəlinir və onları söz birləşməsi quruluşlu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalardan ayırmaq çətin olur. Çünki adlıq cümlələrdə nominativlik 

güclüdür. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar isə kommunikativ vahidlərdir.  

Hər bir sintaktik frazeoloji konstruksiyalar kimi,  adlıq cümlə strukturlu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar da kontekstual yanaşma tələb edir. Bir adlıq cümlə strukturlu 

cümlə tam mənanı ifadə etməyə, fikrin əsas ideyasına əks etdirmək üçün yetərli olmur. 

Mətndən kənarda bu kimi ifadələrin əsil mənasını anlamaq çətin olur. Oxucu,yaxud da 

dinləyici mütləq şəkildə mətnə bələd olmalı, kontekstdən xəbərdar olmalıdır. Bu 

baxımdan sintaktik frazeoloji konstruksiyalar bu və ya digər dərəcədə məsəllərə 

bənzəyir. Məsəllərin arxasında da müəyyən bir mətn dayanır. Lakin məsəllərin bağlı 

olduğu köklər –əhvalat, hadisə dəyişmir. Məsəllər çox vaxt lətifələrdən doğan nəticəni, 

ideyanı əks etdirir, yaxud da hər hansı hadisəyə əsaslanır ki, bu dilin daşıyıcıları məsəli 

gördükdə hadisəni xatırlayırlar. Ancaq sintaktik frazeoloji konstruksiyaların ilk 

başlanğıcını haradan götürdüyü, nədən qaynaqlandığı məlum deyil. Çünki sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar konkret bir hadisənin nəticəsindən daha çox əsrlələ 

formalaşan, millilik daşıyan fikrin ifadə formalarıdır. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda isə bu “əhvalatı” qaynaqlandıran mənbə mətnin semantik mühitinə 

müvafiq formalaşır.  

– Nə olub? Səndən çıxmayan iş? [51, s. 99] 

Birinci nümunə geniş adlıq cümlələrə aiddir, belə ki, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların tərkibində birinci hissə “səndən çıxmayan” feili sifət tərkibi ilə ifadə 

olunmuş təyindir, ikinci hissə isə “iş” isimlə ifadə olunmuşdur. Birinci komponent 

“sən” əvəzlənəndir, insan adları ilə və eləcə də şəxs əvəzlikləri ilə əvəzlənə bilir.  

Konkret olaraq, “səndən çıxmayan iş” sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

üzərində dayandıqda onu söyləyə bilərik ki, bu dil vahidinin söz birləşməsi yaxud 

cümlə olması ilk baxışdan mübahisəli görünə bilər. Belə ki, I növ təyini söz birləşməsi 



52 
 

modelində qurulmuş bu birləşmənin I tərəfi feili sifət tərkibi, ikinci tərəfi isə adlıq hallı 

isimdir. Lakin bu kimi birləşmələri söz birləşməsi kimi qiymətləndirmək düzgün 

olmazdı. Doğrudur, I növ təyini söz birləşmələri geniş adlıq cümlələrin ifadə 

vasitəsidir. Lakin unutmaq olmaz ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar dilimizin 

sintaktik və qrammatik məna əlaqələri baxımından təhlil olunmur. (Ümumiyyətlə, 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların “ifadə vasitələri” anlayışı nisbi götürülür). Biz 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaları tərkibinə görə təhlil edərkən, sadəcə daimi və 

dəyişən komponentlərin ifadə vasitələrini araşdırır, qrammatik mənalarını əsas 

götürürük. Söz birləşmələri komunikativlik xüsusiyyətini malik olmadığı halda, cümlə 

kommunikativ səciyyə daşıyır. “Səndən çıxmayan iş” sintaktik frazeoloji 

konstruksiyasında predikativliyin formal əlamətləri çıxış etməsə də, lakin informativ 

baxımdan cümləyə bərabərdir. Adətən, bu sintaktik frazeoloji konstruksiya o zaman 

istifadə edilir ki, danışan qarşı tərəfdən heç vaxt gözləmədiyi və onda qarşılaşmadığı 

qeyri-ənənəvi bir hərəkətin, davranışın şahidi olur, təəccübünü məhz bu şəkildə ifadə 

edir. Bu konstruksiyada təəccüblə yanaşı, sual çaları da aydın şəkildə duyulur.  

 

2.2. Mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalar  

Sadə quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla yanaşı,müasir Azərbaycan 

dilində çoxlu sayda mürəkkəb quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da 

mövcuddur. Müqayisə üçün demək lazımdır ki, belə quruluşların sayı sadə 

quruluşlularla nisbətdə üstünlük təşkil edir [69, s. 35] Mürəkkəb cümlə insan düşüncə 

və təfəkkürünün daha təkmilləşmiş ifadə formasıdır və bəşəriyyətin inkişafı ilə birbaşa 

bağlıdır. Bu səbəbdən sintaktik frazeoloji konstruksiyaların arasında mürəkkəb 

quruluşlu konstruksiyaların sayca üstünlük təşkil etməsi onların daha sonrakı dövrlərin 

məhsulu olması ilə bağlıdır. Belə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar iki, üç, bəzən isə 

dörd qütblü olmaqla məna münasibətləri ifadə edir, müvafiq şəkildə əlaqələnir, tabeli 

və tabesiz mürəkkəb cümlə şəklində öz əksini tapır. Mürəkkəb quruluşlu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalara aid aşağıdakı nümunələri göstərmək olar:  

          Allahdan gizli deyil, səndən niyə gizli olsun [49, s. 128]. 
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    Mən nə hayda, sən nə hayda  [36, s. 100]. 

Bir qulağı Allahverdi kişidə idi, o biri qulağı o birilərdə [2, s. 317]. 

Təbii ki, mürəkkəb cümlələr də öz növbəsində təşkil olunduğu komponentlərin 

bağlanma vasitələrinə, intonasiya və təşkilinə görə tabeli və tabesiz olmaqla iki yerə 

ayrılır. Bu zaman bu keyfiyyətləri mürəkkəb quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalara da aid etmək olar.  

“Tabesiz mürəkkəb cümlə daxilindəki cümlələr müəyyən bir məna əlaqəsində 

bir-biri ilə qarşılıqlı məzmun münasibətində olur. Bu cümlələri mürəkkəb cümlə 

daxilindən çıxarıb müstəqil cümlələr şəklində işlətdikdə həmin məna əlaqəsi yox olur” 

[6, s. 274]. 

Əgər ənənəvi tabesiz mürəkkəb cümlələrdə komponentlərin vahid bir sintaktik 

bütöv olduğunu intonasiya vasitəsilə göstərmək mümkündürsə, belə quruluşa malik 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda intonasiya ilə yanaşı vahid monolit məna daha 

güclüdür. Ənənəvi tabesiz mürəkkəb cümləni təşkil edən komponentlər, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaları təşkil edən komponentlərlə müqayisədə daha sərbəstdir. 

Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini sadə cümlələrə ayırmaq mümkündürsə 

də bu vahidlər üçün belə bir hal keçərli deyil. Tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların komponentləri yalnız mürəkkəb cümlə daxilində 

mövcud ola bilir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar üzvlənməyən, parçalanmayan 

quruluşa malik olduğundan, eləcə də vahid məna ifadə etdiyindən belə sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın komponentləri arasında qarşılıqlı məzmun münasibətindən 

daha çox bütövlük, vahidlik müşahidə olunur və komponentləri ayrılıqda işlənə bilmir. 

Tabesiz mürəkkəb cümlə tipli sintaktik frazeoloji konstruksiyanın komponentləri 

arasındakı tabesizlik əlaqəsi anlayışının özü də nisbi xarakter daşıyır. Lakin buna 

baxmayaraq, belə konstruksiyaları komponentlər arasındakı məna əlaqəsinə görə 

qismən də olsa qruplaşdırmaq mümkündür.  

1. Sadalanma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar: 



54 
 

Qarabağın Qoçəhmədli kimi uzaq, gündə qalmış bir kəndindən olasan, sonra əlin 

bir parça çörəyə çata, indi də gəlib sahibkarın qabağında belə lovğa-lovğa danışasan 

[49, s. 317]. 

Hərə öz işində, öz güzəranında idi. Qoyun otaran kim, inək sağan kim, körpəsini 

kölgədə yüyürüyən kim  [22, s. 217]. 

Birinci sintaktik frazeoloji konstruksiyada sadalanan komponentlərdə baş verən 

hadisələr ardıcıl baş verir, bu zaman komponentlərin yeri dəyişilərsə, ümumi mənaya 

xələl gələ bilər və ya məntiqi uyğunsuzluq yarana bilər. Nümunədəki feillərin 

hamısının arzu şəklində işlənməsinə baxmayaraq, zaman zərflər vasitasilə zamana görə 

sıralanma baş vermişdir. Lakin ikinci sintaktik frazeoloji konstruksiyadan göründüyü 

kimi, burada eyni zamanda baş verən hadisələr sadalanır və belə olduqda 

komponentlərin yeri asanlıqla dəyişdirilə bilər. Bu sintaktik frazeoloji konstruksiyada 

xəbərlik şəkilçisi hər üç cümlədə ˗ komponentdə ixtisar olunmuşdur. Predikativliyin 

zahiri əlamətinin olmamasına baxmayaraq, intonasiya vasitəsilə mürəkkəb quruluşlu 

sintaktik frazeoloji konstruksiya bitmiş fikir, predikativlik, modallıq kimi cümləyə xas 

xüsusiyyətləri ifadə etmişdir. Əgər konstruksiyaya xəbərlik şəkilçisini artırmış olsaq 

və bu komponentlərin hər birinə müstəqil sadə cümlə kimi yanaşsaq, o zaman yeni 

məna kəsb edən omonim sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla qarşılaşmış oluruq. 

Frazeologizmlərdə omonimlik məsələsi də birmənalı qarşılanmayan mövzulardandır. 

Bir qisim alimlər yalnız o frazeoloji vahidləri omonim adlandırırlar ki, onun ifadə 

etdiyi məna taylarının hər biri frazeologizm olsun, məcazilik bildirsin. Lakin həqiqi 

mənalı sərbəst söz birləşmələri isə məna tayları təşkil edən frazeoloji vahidləri də 

omonim hesab edən tədqiqatçılar da az deyil. Frazeologiyaya dair yazılan bır sıra 

dəyərli əsərlərdə bu hal ilə rastlaşırıq.     

Məsələn: Qoyun otaran kimdir? İnək sağan kimdir? Körpəsini yüyürən kimdir? 

Omonim sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir mənası informasiya məqsədilə 

işlədilən sual cümləsidirsə, digəri heç kimin sadalanan işləri icra etməməsi, işin 

icrasına laqeydlik, həvəs göstərməmə, etinasızlıqdır. Konstruksiya daxilində işlənən 

“kim” sual əvəzliyinə zahirən bənzəsə də, əslində qeyri-müəyyənlik bildirən kimi 
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(kimsə) əvəzliyinin ixtisar olunmuş formasıdır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

informativ səciyyəli cümləyə çevirsək belə biri cümlə alınar.  

Kimi qoyun otarır, kimi qoyun sağır, kimi körpəsini kölgədə yüyürür.  

Deməli, bu sintaktik frazeoloji konstruksiyanın əmələgəlmə mexanizmi ənənəvi 

cümlənin inversiyası nəticəsində, subyektiv məntiqi vurğu qəbul edərək cümlə sonuna 

keçməsi ilə yaranmışdır. Bu quruluş dildə sabitləşərək model yaratmışdır. Hər iki 

nümunəni təşkil edən sadə komponentlər intonasiya vasitəsilə birləşmişdir. İntonasiya 

ilə yanaşı komponentlərin tərkib hissələri arasındakı paralellik, cümlə üzvlərinin eyni 

şəkildə sıralanması da rol oynayır, bu da öz növbəsində tabesiz mürəkkəb cümlələrin 

komponentlərini əlaqələndirən vasitələrdən hesab olunur.   

2. Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar: 

Bu da sözdür: Sən məni vur, mən dayanıb baxım  [27, s. 201].  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyası iki komponentlidir, bir sadə və bir tabesiz iki 

hissəli konstruksiyanın intonasiya ilə birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Hər ikisi ayrı-

ayrılıqda müstəqil sintaktik frazeoloji konstruksiya kimi mövcud ola bilər. İkinci 

komponent “sən məni vur, mən dayanıb baxım”ifadəsi özü də qarşılaşdırma əlaqəli iki 

sadə cümlənin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Burada ifadə olunan fikir təkcə I və II 

şəxsin təkinə deyil, mənasına görə bütün şəxslərə ümumi şəkildə aid edilir. Əslində, 

belə konstruksiyaları qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu adlandırmaq daha 

düzgün olardı. Demək olar ki, əksər qarışıq tipli mürəkkəb cümlələrdə tərkibindəki 

komponentlərin sayından asılı olmayaraq, iki qütbdən ibarət olur və bu qütblər öz 

növbəsində sadə komponentlərə bölünə bilər. Qeyd olunan nümunədə də qütblər 

arasında aydınlaşdırma əlaqəsi var. Nümunəni məhz aydınlaşdırma əlaqəli kimi təqdim 

etməyimizin səbəbi vardır. Diqqət yetirsək, görərik ki, hər iki qütb iki fərqli sintaktik 

frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuşdur. İki sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

aydınlaşdırma əlaqəsi ilə birləşməsindən yeni sintaktik frazeoloji konstruksiya əmələ 

gəlmişdir. Konstruksiyalar arası məna münasibəti aydınlaşdırma, ikinci konstruksiya 

daxili məna münasibəti isə qarşılaşdırmadır.    
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3. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar: 

Sərkar Həmdullah nə qədər darğalıq eləyir – eləsin, nə qədər Qarabağdan 

buraya təzə-təzə meyvəcat gətirir-gətirsin, daha heç belə donuzu təpəyə çıxarmaq, bu 

kübar ziyafətinə daxil etmək olardımı ? [49, s. 217]. 

- İndi fəhlələrin arasında itin hörməti var, daşnakın, menşevikin hörməti yoxdur 

[50, s. 407].  

Birinci nümunənin ikinci komponenti bədii sual şəklində qurulmuşdur və belə 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların birinci komponentinin xəbəri (darğalıq eləyir – 

eləsin), adətən, feilin xəbər - əmr şəkli ilə ifaə olunur və təsdiqdə olur, ikinci 

komponent isə birincidə baş verən hadisə, hərəkətlə qarşılaşdırılaraq inkarda işlənir və 

işin mümkünsüzlüyünü bildirir. İkinci nümunədə isə qarşılaşdırma müqayisə əsasında 

aparılmışdır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla informativ xarakterli cümlələr 

arasında məna fərqi məhz bu konstruksiyaların ekspressiv çalarlarla zəngin olmasıdır. 

Belə ki, bu unikal dil vahidləri vasitəsilə fikir daha kəskin, kəsərli və təsiredici səslənir. 

İnsanın itlə (ən hörmətsiz mənada) belə şəkildə müqayisəsi yalnız sintaktik frazeoloji 

konstruksiya daxilində mümkündür. “İt” bədii ədəbiyyatda dostluq, vəfa, sadiqlik, 

güvən rəmzi olaraq da, işlədilir. Lakin burada mənfi mənada – aşağılamaq məqsədilə 

işlədilir. Bu cür sintaktik frazeoloji konstruksiyanın ənənəvi cümlələrlə ekvivalentini 

– qarşılığını vermək bəzən bir mürəkkəb cümlə ilə mümkün olmur, bir neçə müxtəlif 

quruluşlu cümlələr, hətta mətn və mikromətn tələb edir ki, bu da özü-özlüyündə 

sintaktik frazeoloji konstruksiyanın sintaktik vahid olduğunu sübut edən faktlardandır. 

Frazeoloji birləşmənin qarşılığı leksik vahiddirsə, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

qarşılığı sintaktik vahidlərdir.  

4. Səbəb – nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar: 

Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə əvvəlinci komponent səbəbi, 

sonrakı komponent isə nəticə bildirdiyi kimi, bu əlaqəli sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda da eyni hal izlənir. Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiyanı 

komponentlərə ayırsaq, o zaman onlar informativ xarakterli ənənəvi cümlələrə 
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çevriləcəklər, bu da onların yalnız formal müstəqilliyindən xəbər verir. Çünki bu dil 

vahidlərində ifadə olunan fikir mürəkkəb cümlə şəklində bərqərar olur. Qeyd edək ki, 

səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri qapalı sıralanandır.  

– Sən onu vurmuşsan, o da səni [27, s. 157]. 

Digər konstruksiyalarda müşahidə etdiyimiz kimi burada da mübtədaların 

müvafiq olaraq I və III şəxsin təki ilə ifadə olunmasına baxmayaraq, fikir ümumiyə 

aiddir və şəxslərə görə dəyişə bilmək imkanına malikdir. Lakin hərəkət qarşı-qarşıya 

baş verir və iki şəxs arasında növbələşir. Bu modelin daimi komponentləri “sən” və 

“o”dur, yəni subyektlərdir. Digər hallarda fərqli obyektlərlə, hərəkətlərlə yanaşı işlənə 

bilər. Model isə sabit olaraq qalır. Dəyişən komponentlərin leksik tərkibində 

dəyişikliyə baxmayaraq, birinci hər zaman səbəbi, ikinci isə nəicəni bildirir.  

5. Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar:  

           Nökərlər atlanıb bu dərə sənin, o dərə mənim çox axtardılar [33, s. 58].  

 Nümunədə xəbər mübtəda ilə uzlaşaraq III şəxsin cəmi ilə ifadə olunmuşdur. 

Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiyanın daxilindəki şəxs əvəzlikləri ilə cümlənin 

məzmunu arasında heç bir əlaqə yoxdur. Sintaktik baxımdan uzlaşma olmasa da, onu 

bir cümlə halına gətirən mənaca uyğunlaşmasıdır.  

6. Qoşulma və ya birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar:  

Tabesiz mürəkkəb cümlənin birinci tərkib hissəsinə əlavə məlumat şəklində 

ikinci bir komponent qoşulur ki, bu da birinci komponentlə əlaqədar meydana çıxır [6, 

s. 284]. 

İkinci komponent birincidə söylənilən fikri təsdiqləyir və daha inandırıcı edir.  

Qız deyil, dağ başında kəklikdi [58, s.15]. 

Bu yara bir ilin, iki ilin deyildi, yüz illərin yarası idi  [33, s.38]. 

Adətən, belə məna əlaqəsində ikinci komponentin məna çalarları daha qabarıq 

olur və subyetiv məna ifadə etmiş olur. Göstərilən nümunələrdə əsas məna yükü ikinci 

hissədə verilir. Hər iki hissə birlikdə mübaliğəli şəkildə qurulmuşdur. İkinci hissədə 

mübaliğə daha da güclənir, məntiqi vurğuludur.  
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Frazeolojiləşmə hadisəsinin daha geniş sahəni əhatə etdiyini düşünən 

L.İ.Royzenzon öz tədqiqat əsərində yazır: “Frazeolojiləşmə hadisəsi təkcə söz, söz 

birləşməsi və sadə cümlə sahəsini deyil, qismən tabeli müərəkkəb cüməni də əhatə 

edir” [167, s. 83] Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların isə tabeli mürəkkəb cümlələrlə 

qarşılıqlı münasibəti çox maraqlıdır. Bir qrup sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

ümumilikdə tabeli mürəkkəb cümlə şəklində bərqərar olduğu halda, ikinci qrup 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar tabeli mürəkkəb cümlənin baş və ya budaq cümləsi 

funksiyasını yerinə yetirir. İnformativ xarakterli mürəkkəb cümlələrdə tabesizliyi 

komponentlərin bərabər hüquqlu, bir-birindən asılı olmayan münasibəti, tabeliliyi isə 

komponentlərin bərabər hüquqlu olmayan, biri digərindən asılı olan münasibət kimi 

təqdim etmək düzgün sayılırsa da, mürəkkəb quruluşlu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyada belə təsnifat özünü bir o qədər də doğrultmur. Burada birinci 

komponentin digərindən semantik asılılığı və ya başqa cür söyləsək,semantik bütövlük 

daha önəmli sayılır. Burada özünü qrammatik deyil, məna aslılığı göstərir. Adətən, 

tabeli mürəkkəb cümlənin növünü müəyyələşdirmək üçün budaq cümlənin baş 

cümləyə olan münasibətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bir qayda olaraq, budaq 

cümlə baş cümləni tamamlamağa, onu baş cümlədə buraxılanı doldurmağa xidmət edir. 

Məhz baş cümlədə sual doğuran, buraxılan cümlə üzvü budaq cümlənin növünü 

müəyyən edir. Nəzərə alsaq ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda cümlə üzvlərinə 

ayrılmaq nisbi xarakter daşıyır, bəzən isə heç mümkün olmur, o zaman budaq cümlənin 

növünü müəyyənləşdirmək də çətinləşir. Bu çətinlik dərəcəsi sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın tabeli mürəkkəb cümlənin baş və ya budaq cümlə funksiyasında çıxış 

etməsinə görə dəyişir. Eyni zamanda bu tip sintaktik frazeoloji vahidlərdə əvəzlik 

qəliblər, qarşılıq sözlər, eləcə də baş və budaq cümləni bağlayan vasitələrdə adi 

mürəkkəb sintaktik quruluşlarda olduğu kimi deyildi. Bu kimi faktları praktik şəkildə 

izləmək məqsədilə tərkibində bu və ya digər komponenti sintaktik frazeoloji 

konstruksiya ilə ifadə olunmuş tabeli mürəkkəb cümlələri qruplaşdırmağa çalışdıq.  

Komponentlərindən biri sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuş 

mübtəda budaq cümlələri:  
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İmama çox lazımdır ki, Ağa Sadıq kimi axmaqlar onun ziyarətinə getdi, ya yox? 

[78, s.144] 

Yoxsa harda görsənən şeydir ki,burnunun qanı kəsilməyə? [78, s.168]  

Mübtəda budaq cümləsinin I tipinə aid olan bu nümunələrdə tipə müvafiq olaraq 

baş cümlə budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir. Göründüyü kimi, komponentləri 

bağlayan vasitə kimi “ki” bağlayıcısından və intonasiyadan istifadə olunmuşdur. 

Birinci nümunənin sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuş baş cümləsində 

inkarlığın heç bir morfoloji əlamətinin olmasına baxmayaraq, məzmununda inkar etmə 

vardır. Eyni fikri ikinci nümunəyə də aid etmək olar. Bu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların heç birində qəlib sözə təsadüf edilmədiyindən onları mübtəda budaq 

cümləsinin I tipinin qəlibsiz baş cümlələr növünə aid etmək olar.  

Mübtəda budaq cümləsinin I tipinin daha bir növü əvəzlik qəlibli baş 

cümlələrdir.  

Tərkibində qəlib söz olan sintaktik frazeoloji konstruksiyalara aid nümunələrdə, 

“orası da / burası da var ki...”ifadəsini özündən sonra mübtəda budaq cümləsi tələb 

edir.  

Ancaq orası da var ki, dostu ilə düşməninə fərq qoymur [49, s. 299]. 

Eləsi, beləsi,orası, burası tipli mənsubiyyət şəkilçili sözlər bəzən baş cümlədə 

sahib şəxs bildirən sözlərlə işlənərək ismi birləşmə əmələ gətirir, lakin bu halda yenə 

də qəlib söz kimi birləşmə deyil, həmin sözlər özləri çıxış edir [59, s. 235].  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar mübtəda budaq cümləsinin baş cümləsi 

olmaqla bərabər, budaq cümlə funksiyasında çıxış edə bilir.  

Fikrimizcə, bu tip söz birləşmələrinin birinci tərəfində mənsubiyyət şəkilçisi 

konkret III şəxsə deyil, abstraktlıq ifadə etdiyindən mənsubiyyət şəkilçisi donuq hal 

almışdır. Birləşmənin bütöv forması “işin orası.....”, “məsələnin orası.....” şəklində 

bərpa edilə bilər. Lakin belə birləşmələrin “var ki” ilə birləşərək predikativ quruluş 

alması və onları “sintaktik frazeoloji konstruksiya” adı altında təqdim etməyimizin bir 

səbəbi də ara söz kimi işlənməsi,yer zərfi funksiyasında çıxış etməməsi, yəni məkan 

mənası bildirməməsidir. “Orası da var ki.....” sintaktik frazeoloji konstruksiya 

məzmunundakı məqsəd dinləyənin fikrini, diqqətini konkret bir məqama, nüansa 
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yönəltməkdir. haqqında danışılan sintaktik frazeoloji konstruksiyanın ifadə etdiyi 

məna da icra etdiyi funksiyaya görə dəyişir. Belə ki,“orası da var.....” ifadəsi “ki” 

bağlayıcısı ilə işləndikdə mübtəda budaq cümləsinin baş cümləsi kimi işləndiyi halda, 

tək müstəqil cümlə kimi də işlənə bilir. Belə hallara daha çox məişət üslubunda və ya 

bədii üslubda dialoqlarda təsadüf etmək olur.  

– Sabah hava yağışlı olsa, tədbirin açıq havada keçirilməsi baş tutmayacaq. 

– Doğrudur. Orası da var (danışıqdan). 

Göründüyü kimi, sintaktik frazeoloji konstruksiya dialoqda qarşı tərəfin fikrini 

təsdiqetmə, onunla razı olmaq kimi məna çalarları da ifadə edir. Çox vaxt özlərindən 

əvvəl “doğrudur”, “əlbəttə”, “bəli” kimi təsdiq bildirən modal söz və təsdiq ədatları ilə 

işlənərək söz cümlə funksiyasını yerinə yetirir. Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiya 

müstəqil söz cümlə kimi işlənə bilər və bu da ümumilikdə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların modal münasibət bildirdiyindən irəli gəlir. Doğrudur, ilk baxışdan, 

“orası da var” sintaktik frazeoloji konstruksiyanın söz cümlə kimi qəbul etmək heç də 

birmənalı qarşılanmasa da, lakin ifadə etdiyi mənaya, modal sözlərə, daha doğrusu 

modal ifadələrə yaxınlaşan dil vahidlərini modal predikativ ifadələr hesab etmək olar. 

Söz cümlələrdə, adətən, bir fikir, bir cümlə bir sözə bərabər olduğu halda, bizim 

göstərdiyimiz nümunədə söylənilən fikrə münasibət predikativ quruluşlu birləşmə ilə 

ifadə olunur. Söz cümlələr dialoqda sual cümlələrinə cavab məqsədilə işlənirsə, modal 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar söylənilən fikrə qarşı tərəfin münasibətini ifadə 

etmək üçün işlədilir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla ifadə olunan cümlənin təsir 

gücü, münasibət bildirmə imkanı, emosional tərəfi və subyektin münasibət bildirmə 

imkanı daha genişdir.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar mübtəda budaq cümləsinin baş cümləsi 

olmaqla bərabər, budaq cümlə funksiyasında da çıxış edə bilirlər.  

Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Qarabağın Qoçəhmədli kimi uzaq, gündə qalmış 

bir kəndindən olasan, sonra da əlin çörəyə çata, gəlib sahibkarın qabağında belə 

lovğa-lovğa danışasan  [50, s. 416]. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiya bütövlükdə baş cümlədən doğan suala cavab 

verir. Baş cümlədə heç bir qəlib sözün işlənməməsinə baxmayaraq, “nə?” sualı ortaya 
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çıxır. Bu tabeli mürəkkəb cümlənin əslində hər iki komponenti frazeoloji vahidlə ifadə 

olunmuşdur. Belə ki, baş cümlə frazeoloji birləşmə, budaq cümlə isə sintaktik 

frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuşdur. Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın özü 

də həmcins xəbərlərdən ibarətdir. “Olasan” və “danışasan” feillərini həmcins üzv 

adlandırmaq özü də birmənalı şəkildə düzgün sayılmazdı. Çünki feillər, eyni şəkildə - 

arzu şəklində işlənmələrinə baxmayaraq, hadisələrin başvermə zamanı müxtəlifdir. Bu 

zaman müxtəlifliyi “sonra” zaman zərfi vasitəilə tənzimlənir. Bu tip sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın birinci hissəsindəki hadisə, proses daha əvvələ, ikinci hissədəki 

məlumat isə birinciyə nəzərən sonraya – gələcək zamana aid olur. Birinci hissəyə görə 

gələcək zaman anlayışı ifadə edən ikinci  hissə obyektiv reallığa görə indiki zamanı 

ifadə edir.  

Mübtəda və xəbər budaq cümlələri ilə yanaşı tamamlıq budaq cümlələrinin 

tərkibində də sintaktik frazeoloji konstruksiyalara rast gəlirik. Ümumiyyətlə, tamamlıq 

budaq cümlələri dildə digər budaq cümlə növləri ilə müqayisədə ən çox işlənən 

mütəhərrik cümlələrdir. Bu hal sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda da izlənir. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın funksionallaşması tamamlığın hər iki növündə 

vasitəli və vasitəsiz tamamlıq budaq cümlələrində də öz əksini tapır.  

Mən onu bilmirəm ki, o haranın həkimi olub [22, s. 97] 

Sintaktik frazeoloji konstruksiya vasitəsiz tamamlıq budaq cümləsinin budaq 

cümləsi vəzifəsində çıxış etmişdir. Baş cümlədə “onu” qəlib sözü işlənmişdir. Bu 

nümunədə, sintaktik frazeoloji konstruksiyalars xas olan daha bir xüsusiyyət ortaya 

çıxır. Adətən, tabeli mürəkkəb cümlənin bir neçə cümlə növü istisna olmaqla, 

digərlərini asanlıqla feili tərkiblər şəklində sadələşdirmək və sadə cümləyə çevirmək 

mümkündür. Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda məsələ başqa cürdür. Onları 

feili tərkib şəklinə salmaq ya mümkünsüz olur, yaxud da qrammtik cəhətdən sadə 

cümlə şəklində sadələşsələr də, semantik cəhətdən öz mənalarını itirmiş olur və 

informativ xarakterli ənənəvi cümlələrə çevrilir.  

Sadələşən tabeli mürəkkəb cümlələr birözəkli cümlələrdir ki, sadə cümlənin hər 

hansı bir komponentini itirərək budaq cümlə vasitəsilə izah olunması nəticəsində 

yaranır və bu səbəbdən də sadələşir. Çünki budaq cümlə baş cümlənin keçmiş 
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komponentidir və onun yeri – qəlibi baş cümlədir. Tabeli mürəkkəb cümlə quruluşlu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar isə sadə cümlədən törəməyib və cümlənin hər hansı 

bir konkret üzvünü də izah etmir və bu səbəblə də sadələşə bilmir.    

Mən onun haranın həkimi olduğunu bilmirəm.  

Bu çevrilmə zamanı “hara” nisbi əvəzlik funksiyasını itirir və sual əvəzliyi kimi 

çıxış edir və məkan bildirir, hərçənd ki, buna rəğmən III növ təyini söz birləşməsinin 

birinci tərəfidir və bütövlükdə təhlil olunur. 

Cümlə ritorik sual olmaqdan çıxır. Əgər sintaktik frazeoloji konstruksiyada III 

şəxsin həkim olmaması, həkim kimi danışan tərəfindən qəbul edilməməsi, subyektiv 

mənfi münasibətini ifadə edirdisə, çevrilmədən  sonra yeni məna ifadə edir. Danışan II 

şəxsin harada həkim işlədiyini, hansı müəssisəsinin yaxud da ərazinin həkimi 

olduğundan məlumatsızdır. Bu cür çevrilmədə sintaktik frazeoloji konstruksiya 

xüsusiyyətlərini itirir. Sintaksisdə belə bir fikir mövcuddur ki, budaq cümlə sadə 

cümlənin hər hansısa bir komponentinin daha sonrakı inkişaf dövründə nisbi 

müstəqillik qazanaraq yeni cümlə sərhədləri əmələ gətirməsi nəticəsində yaranır. Bir 

az da əvvəl qeyd edildiyi kimi, belə nəticəyə gəlmək olur ki, budaq cümlə sadə 

cümlənin müvafiq olaraq hər hansı bir üzvünün törəməsidir və həmin üzvə strukturca 

olmasa da, mənaca bərabərdir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın isə bu çevrilmənin 

baş tutmaması onların sözə - söz birləşməsinə ekvivalent olmamasından irəli gəlir. 

Onlar nitqə hazır şəkildə daxil olduğundan və məzmunca daha mürəkkəb fikir ifadə 

etdiklərindən onların baş cümlədə yerləri yoxdur. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

budaq cümlə kimi baş cümlənin qrammatik davamından daha çox, semantik davamıdır. 

Eyni situasiya sintaktik frazeoloji konstruksiyanın baş cümlə kimi çıxış etdiyi tabeli 

mürəkkəb cümlələrə də aiddir.  

Bəs sənə deməzlər ki, Vətənin ağır günündə onu qoyub hara gedirsən [33, s. 

203]. 

Buna deyən gərək, sən kimin üçün bəzənirsən [22, s. 57]. 

Yuxarıdakı vasitəsiz tamamlıq budaq cümlələrin hər ikisində baş cümlə sintaktik 

frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuşdur. Bu cümlələr sadələşərsə, o zaman əvvəlki 

təsir gücünü, emosionallığını itirmiş olur.  
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İndi onun gücü hardaydı ki, uşaq oxuda, molla yanına oğul qoya [33, s. 24]. 

Söz yox,mənim adımın qəzetçi olmağına bais yoldaşım olmuşdu. Bu 

nümunələrdə isə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vasitəli tamamlıqlı tabeli 

mürəkkəb cümlənin baş cümlələridir.  

Komponentlərindən biri sintaktik frazeoloji konstruksiya olan təyin budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin tipinə aid nümunələr dilimizdə yetərincədir. Lakin 

II tipə aid sintaktik frazeoloji konstruksiyalı təyin budaq cümlələrinə demək olar ki, 

rast gəlinmir. Ümumiyyətlə, təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr I tiplə 

müqayisədə daha azdır. I tip təyin budaq cümlələrində baş cümlələr budaq cümlələrdən 

əvvəl gəlir, burada qəlib söz işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. Qəlib sözlər olmayan 

cümlələrdə də onların bərpası asanlıqla mümkündür. 

Allah kəssin belə işi, nə gündüz vaxtı var, nə gecə  [27, s.8]. 

O nə müəllimdir ki, bir uşaqla da dil tapa bilmir (danışıqdan). 

Hanı elə bir Allah bəndəsi ki, adamın əlini tutsun [77, s.65]. 

Mən yəni o günə qalmışam ki, onun anasıyla ağız-bağıza verim [17, s.191]. 

Nümunələrdə qəlib söz olaraq “belə, nə, elə o” kimi əvəzlikləri işlənmişdir. Təyin 

budaq cümlələrin bu tipində vurğu bir qayda olaraq, qəlib sözün üzərinə düşür və 

özündən sonra gələn budaq cümləyə zəmin yaradır. Eyni hala “Koroğlu” dastanından 

gətirilmiş nümunədə də rast gəlirik.  

Axır o necə atdı ki, bizim ikimizi də bu qədər qoşunun içindən çıxarıb apara [69, 

s. 217] . 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların funksional xüsusiyyətlərindən biri də 

onların zərflik budaq cümlələrinin baş və budaq cümləsi ola bilməsidir. Belə strukturlar 

sintaktik frazeoloji konstruksiya hesabına emosionallığa malik olur, adi cümlələrdən 

daha çox təsirlilik bildirir. 

Allahın suyuna da çəpər çəkiblər ki, nə var mənimdir  [27, s. 148]. 

Sən gün-günortayacan yatıb, indi durub atıla-atıla gəlmisən üstümə ki, nə var iş 

bilmişəm [33, s. 225]. 

Amma mən bir yandan sevinirəm ki, vallah, o Spartak, o da o [17, s. 225]. 
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Nümunələrdə baş cümlə əvvəl işlənmiş, budaq cümlə isə ondan sonra gəlmişdir. 

Baş cümləbaş cümləyə “ki” bağlayıcısı və intonasiya vasitəsilə bağlanmışdır. Budaq 

cümlələr sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla ifadə olunmuşdur. Seçdiyimiz 

nümunələr üzərində apardığımız müşahidələr göstərir ki, daxili məzmunundan və 

mənasından irəli gələrək “nə var...” tipli sintaktik frazeoloji konstruksiya yalnız budaq 

cümlədə işlənə bilir, budaq cümlə olur və həmişə işin səbəbini bildirir.  

Üçüncü nümunədə sintaktik frazeoloji konstrusiya səbəb budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlənin budağıdır. “O Spartak, o da o” ayrılıqda müstəqil şəkildə dildə 

mövcuddur, iki qütblüdür. Hər iki qütbdə “o”şəxs əvəzliyidir, konstruksiyanın daimi 

komponentidir. Model “o..., o da...” formasındadır. Dəyişən komponentlər feilin 

təsriflənən formaları istisna olmaqla, bütün əsas nitq hissələri və ismi birləşmələrlə 

ifadə oluna bilir. Belə modellərdə, adətən, xəbərlik şəkilçisi ixtisar olunur, iştirak etmir.  

 

2.3. Azərbaycan dilində sintaktik frazeoloji konstruksiyaların  

yaranmasında əvəzliklərin rolu  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri 

həmin dil vahidlərinin qrammatik quruluşu və onların yaranma qanunauyğunluqları ilə 

bağlıdır. Bu qanunauyğunluqların və sintaktik frazeoloji konstruksiyaların qrammatik 

quruluşunun linqvistik baxımdan təhlil olunması, onların qrammatik quruluşunda 

özünü göstərən spesifik xüsusiyyətlərin üzə çıxarılması üçün əhəmiyyətlidir.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların qrammatik quruluşundan danışarkən 

onları təşkil edən daimi komponentlərin məhz hansı nitq hissələri ilə ifadə məsələləri 

diqqəti cəlb edir. “Daimi komponent konstruksiyanın daha sabit hissəsi olub, özəyini 

təşkil edir. Bu komponentin hansı nitq hissəsi ilə ifadəsi təsadüfi səciyyə daşımır” [68, 

s.39]. Əksinə, sabit komponent rolunda çıxış edən nitq hissəsi bütövlükdə sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların “taleyini” həll edir. Çünki bütün sonradan yaranan, 

formalaşan məzmun, semantik məna yükü daimi komponentin əsasında formalaşır. Bu 

səbəbdən də sintaktik frazeoloji konstruksiyaların məna növlərini müəyyənləşdirərkən 

onların daimi komponentinin ifadə vasitələrinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə 
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ki, nitq hissələrindən bəziləri sintaktik frazeoloji konstruksiyaların yaranmasında 

müstəsna rola malikdir. Müasir Azərbayca dilinin istər bədii, istərsə də məişət 

üslubunda əvəzliklərin ayrı-ayrı növləri əsasında formalaşan konstruksiyalar digər nitq 

hissələrinin iştirakı ilə yarananlarla müqayisədə sayca üstünlük təşkil edir. Əvəzlik 

özünəməxsus qrammatik kateqoriyalardan məhrum olmasına baxmayaraq, əsas nitq 

hissələrindən biri kimi müxtəlif üslubi məna və rənglərdə ifadə oluna bilir. Əvəzlik 

digər nitq hissələrini əvəz etdiyindən onların qrammatik xüsusiyyətlərini özündə 

daşıdığı kimi kontekstdən asılı olaraq həmin ayrı-ayrı nitq hissələrinin üslubi 

imkanlarını da çox zaman özündə əks etdirir. Yəni, əvəzliyin sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların daxilində - məna yaratmada oynadığı rol onun hansı nitq hissəsinin 

yerində işlənməsi ilə birbaşa bağlıdır. Elə əvəzliklərin konstruksiya yaradıcı özək 

rolunu oynaması və sayca digər nitq hissələrindən üstünlük təşkil etməsi də 

əvəzliklərin “buqələmun” xüsusiyyətinə malik olmasıdır. Onların funksional imkanları 

digər nitq hissələri ilə müqayisədə daha genişdir. 

Məsələn, şəxs əvəzliklərinin ayrı-ayrı növləri müxtəlif mənalı sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların formalaşmasında iştirak edir.  

Oldu mənə nə, olmadı mənə nə [28, s. 82]. 

Sən sən olsan, nə onun yanına gedərsən, nə onnan bir evdə qalarsan  [78, s. 

217]. 

Bir də səni içəri buraxsam, mən mən deyiləm  [58, s.69]. 

Birinci cümlədə işlənən sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilindəki “mən” 

əvəzliyini danışanın məqsədindən asılı olaraq digər şəxs əvəzliklərinin təki və cəmi ilə 

əvəz etmək olar: Oldu sənə nə.// Olmadı sənə nə.// Oldu bizə nə, olmadı bizə nə. və s. 

Lakin ikinci və üçüncü cümlələrdəki şəxs əvəzlikləri isə digərləri ilə əvəz olunmur. 

Çünki bu sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bütövlükdə ifadə etdiyi məna bilvasitə 

həmin “mən” və “sən” şəxs əvəzliklərinin üslubi-ekspressiv çalarları ilə bağlıdır. Eyni 

bir konstruksiya daxilində iki dəfə ardıcıl “mən” əvəzliyinin təkrarlanması mənanı 

qüvvətləndirir, danışanın qətiyyətini və özünə inamını bildirir, bəzən isə lovğalıq və 

təkəbbürlülük ifadə edir. “Mən” şəxs əvəzliyinin iştirakı ilə yaranan digər sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların mövcud olduğu cümlələrdə də bu halı izləmək olar:  



66 
 

Mən əgər o Bayramın resjissorluğunda bir oyun oynasam, məndən köpək 

oğluadam yoxdur  [28, s. 307].  

Mənə də azad oğlu Camal deyərlər  [97, s. 217]. 

Yuxarıda söylənilən fikirləri “sən” şəxs əvəzliyi haqqında da demək 

mümkündür. Şəxsi yaxınlıq, səmimiyyət və intimlik çalarlığı üçün əsas II şəxsin təkini 

bildirən “sən” əvəzliklərindən istifadə olunur  [82, s. 212] . 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar üçün modal münasibət, subyektivlik kimi 

xüsusiyyətlər xarakterik olduğundan şəxs əvəzlikləri içərisində “mən” və “sən”in 

iştirakına daha çox rast gəlinir. Bu heç də həmişə danışanın birinci şəxsin təkində, 

dinləyənin ikinci şəxsin təkində olması ilə bağlı deyil. Fikir müxtəlif şəxslərə və ya 

hamıya aid olduğu təqdirdə, fikir sintaktik frazeoloji konstruksiyada “mən” və “sən” 

şəxs əvəzlikləri ilə mövcud olur. Bu məqamı sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

iştirakı ilə yaranan cümlələrdə görmək mümkündür. Elə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar vardır ki, onlarda şəxs əvəzlikləri digərləri ilə əvəzlənə bilir. Belə 

olduqda şəxs anlayışı daha gerçək, real olur.  

Mənə deyən gərək, hara tələsirdin? Hamısı Teybədən oldu [50, s. 115]. 

Mənim canım it canıdır  [51, s. 219]. 

Ey, Ay Nəsir, - dedi, - mən nə hayda, sən nə hayda [17, s. 59]. 

Bu nümunələrin hər birində “mən” və “sən” əvəzliklərini digər şəxs əvəzlikləri 

ilə işlətmək mümkündür. Birinci cümlədə sintaktik frazeoloji konstruksiya tərkibində 

müvafiq şəxs əvəzliyindən asılı olaraq, həmin şəxsin peşmanlığı, baş verən hadisədən 

narazılığı, narahatlığı, məmnun olmadığı ifadə olunur. “Mən” əvəzliyindən savayı 

digər şəxs əvəzliklərinin işləndiyi konstruksiyalarda məsləhət, tövsiyə kimi məna 

çalarları da duyula bilər. İkinci nümunələrdə də əvəzlənmələr bu qayda ilə olur. Fərqli 

məqam özünü üçüncü nümunədə göstərir. Burada iki şəxs qarşılaşdırılır. Lakin 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar ümumi mənasından irəli gələrək qarşılaşdırma I 

şəxsin təki ilə cəmi arasında aparıla bilməz. Müqayisə tək və cəmindən asılı olmayaraq, 

şəxslərarası olmalıdır. 

Allahdan gizli deyil, səndən niyə gizlin olsun  [50, s. 417]. 

Zarafat gəlməsin sənə, dünyanın o başına gedib çıxıblar  [17, s. 144]. 
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Məmməd Nəsir, sən ölənlərin canı, xatanı məndən uzaq elə [17, s. 59]. 

Bu nümunələrdə isə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da işlənən şəxs 

əvəzlikləri sabitdir, yəni digər leksemlərlə və şəxs əvəzlikləri ilə əvəz olunmur. Birinci 

nümunədə səmimiyyət, iki şəxs arasındakı yaxın münasibət, ikinci nümunədə müəyyən 

qədər şişirtmə, qarşı tərəfi işin ciddiliyinə, böyüklüyünə, əhəmiyyətinə inandırmaq, 

diqqətini çəkmək özünü göstərir. Üçüncü nümunədəki sintaktik frazeoloji konstruksiya 

isə and vermək, xətir – hörmət kimi mənalar önə çıxır. Daha çox məişət üslubunda 

işlənən və bununla da bədii üsluba yol tapan və obrazların nitqinə canlılıq, reallıq 

gətirən olduqca maraqlı, lakin istər leksik, istərsə də qrammatik baxımdan 

komponentlərinin mənası müasir dil baxımından izah oluna bilməyən sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar vardır ki, onların təhlili digərləri ilə müqayisədə müəyyən 

çətinliklər yaradır.  

Bacarsan bir az yat, gözünün acısı çıxsın, sonra sənə-mənə yatdı olmayacaq [33, 

s. 34]. 

Ə.Cəfərzadənin “Vətənə qayıt” əsərindən seçilmiş bu nümunədə “sənə-

mənə...olmayacaq” sintaktik frazeoloji konstruksiyanın daimi komponentləridir. İlk 

baxışdan “sən” və “mən” şəxs əvəzlikləri kimi anlaşılsa da, əslində cümlənin mənası 

ilə şəxs əvəzlikləri arasında heç bir məna əlaqəsi görünmür. Doğrudur, əsasən dialekt 

səciyyəsi daşıyan və danışıqda daha çox özünü göstərən bu sintaktik frazeoloji 

konstruksiya müxtəlif leksik vahidlərlə tamamlanma xüsusiyyətinə malikdir. Lakin 

tamamlanan vahidin keçmiş zamanda işlənmiş feil olmağı vacibdir (yatdı, oxudu, 

getdi, yazdı... və s.). “Olmayacaq” sözündəki gələcək zaman şəkilçisi isə donuq 

səciyyə daşıyır, belə ki, digər zaman şəkilçiləri əvəzlənməsi bu konstruksiyada 

mümkün deyildir. Çünki sintaktik frazeoloji konstruksiyalar məhz bu forma və şəkildə 

yaranmışdır. “Sənə-mənə yatdı olmayacaq” ifadəsi, adətən, müəyyən bir işi istədiyin, 

ürəyindən keçən vaxtda deyil, göstərilən zamanda icra edə biləcəyini bildirir. 

Fikrimizcə, sən və mən əvəzlikləri ilə əlaqəyə gəldikdə isə, “sənin, mənim istəyimizə 

görə, sənin, mənim fikrimizə görə, sənə mənə görə deyil, lazım və tələb olunan şəraitə 

uyğun hərəkətin baş verməsi başa düşülür. Məişət üslubunda, danışıq dilində bu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaya mənaca yaxın digər konstruksiyalar ilə qarşılaşırıq. 
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Nə sənə, nə mənə bir də gördün gəldi. // Nə sənə, nə mənə bir də gördük, geyinib getdi. 

Bu ifadələrdə də heç kəsə demədən, məsləhət etmədən işin icrası bildirilir. Sanki 

bundan əvvəlki nümunənin inkarı formasında işlədilir. Dilimizdə onlarla, yüzlərlə belə 

konstruksiyalar, frazeolojiləşmiş ifadələr vardır ki, nəinki onların tərkibinin qrammatik 

izahı, hətta bütöv bir vahid şəklində bildirdiyi mənanı açmaq çətinlik yaradır. Bəzən 

məhəlli səciyyə daşıyan belə ifadələr digər dialektin nümayəndələri üçün anlaşılmaz 

olur. Bu hal təbii ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların milli səciyyə daşıdığından, 

insan psixologiyasının, dünyagörüşün, ətraf aləmə olan münasibətin ifadəsində ən 

emosional dil vahidi olmasından irəli gəlir. Bədii üslubda sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların işlənməsinin ən müsbət tərəfindən biri də bu yolla böyük oxucu 

kütləsi üçün mənasının anlaşılan olması və dildə yaşamasıdır.               

Dilimizdə elə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da vardır ki, onlar əvəzliyin bir 

deyil, iki növündən təşkil olunmuşdur.  

Daşı, kərpici, sementi, taxta – şalban kənd sovetinin sədri Allahverdi kişi o idarə 

sənin, bu idarə mənim yüz yerə ayaq döyə-döyə təşkil edirdi. [33]. 

“O”, “bu” – işarə əvəzlikləri və “mən”, “sən” şəxs əvəzliklərindən təşkil 

olunmuşdur. Bu əvəzliklərin özləri arasında da bir qanunauyğunluq müşahidə olunur. 

O işarə əvəzliyi adətən daha uzaqda olan obyektə işarə etdiyindən “sən” ilə, “bu” işarə 

əvəzliyi isə daha yaxın məkana işarə etdiyindən “mən” ilə işlənir. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiya daxilində gedən ideomatikləşmə sözlərdəki morfoloji əlamətlərin 

donuqluğu sintaktik frazeoloji konstruksiyanın digər cümlə üzvləri ilə əlaqəyə daxil 

ola bilməməsinə səbəb olur. “Cümlədə III şəxsin təkindən (Allahverdi kişidən) 

danışılsa da, konstruksiyadakı fikirlər I və II şəxsin təkinə formal şəkildə aid olub, 

məzmunca ümumi məna ifadə etməyə xidmət edir” [66, s. 294]. Bu bir daha  sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların unikal dil vahidləri olmadığından irəli gəlir.        

İşarə əvəzliklərinin şəxs əvəzlikləri ilə bərabər işləndiyi nümunələr yanaşı bədii 

üslubda və məişət üslubunda onlarla sintaktik frazeoloji konstruksiya vardır ki, məhz 

işarə əvəzliklərinin iştirakı ilə yaranmışdır. Müasir Azərbaycan dilində işlənən o, bu, 

elə, belə, həmin, haman işarə əvəzlikləri sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində 

funksional baxımdan fəallığı ilə seçilir.  
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Başına belə oyun gətiməmişsiniz ki, bir də tapılsın [28, s. 285]. 

Əvəzliklər sintaktik baxımdan tabeli mürəkkəb cümlələrin komponentlərinin 

əlaqələnməsi, bitkin və semantik cəhətdən tam bir nitq vahidi kimi formalaşmasında 

istisnasız rol oynayır. Ancaq bu orijinal leksik-qrammatik mənalı söz qrupları təyin 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında bağlayıcı və “qəlib” 

sözlər kimi deyil, həm də sintaktik frazeoloji konstruksiyanın məntiqi vurğulu daimi 

komponenti kimi işlənmişdir. Lakin tabeli mürəkkəb cümlə quruluşlu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanı sadə quruluşa gətirdiyimizdə baş cümlənin xəbərindəki 

inkarlıq şəkilçisi ixtisar olunur. Bu çevrilmə təxminən bu şəkildə olur: Başına bir də 

tapılmağı mümkün olmayan oyun gətirmisiniz. “Başına oyun gətirmək” ayrılıqda 

frazeoloji birləşmədir, lakin sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində baş cümlə 

funksiyasında komponentlərin arasına elə işarə əvəzliyi artırılaraq xəbəri inkarda 

olmaqla işlədilir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın ikinci komponenti – budaq 

cümlə isə mətnin məzmunundan asılı olaraq, müxtəlif cür tamamlana bilər. Lakin 

xəbərinin feilin əmr şəklində olması tələb olunur, bu da sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın ümumi mənası ilə bağlıdır, baş cümlə kinayə ifadə etdiyindən, budaq 

cümlədə söylənilən fikir formal baxımdan təsdiqdə olsa da, mənaca inkarlıq bildirir. 

Budaq cümlədə ifadə olunan inkar məzmunu morfoloji cəhətdən özünü baş cümlənin 

xəbərində tapır. Bu səbəbdən də ənənəvi olaraq təsdiqdə işlənən frazeoloji birləşmə 

sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində yeni forma və məna alır. Sanki 

frazeolojiləşmiş, sabitləşmiş birləşmə sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində bir 

daha frazeolojiləşmə prosesi keçərək daha yeni sabit forma alır.  

Elə eləmişsiniz ki, belə də olubdur  [28, s.101]. 

Burada sintaktik frazeoloji konstruksiya iki komponentli mürəkkəb cümlə 

şəklində çıxış etmiş və həmin komponentləri qarşı – qarşıya qoyaraq səbəb, ikincisi isə 

nəticəni bildirir. “Belə, elə əvəzlikləri əksərən ya əşyanı göstərmə yolu ilə təyin etmək 

üçün işlənilir, ya da tərzi-hərəkət çalarlığını daha çox xüsusiləşdirmə tonunda ifadə 

edir və cümlə daxilində tərzi-hərəkətə işarə üçün zərflik vəzifəsində işlənilir” [82, 

s.155]. Səbəb-nəticə əlaqəli sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda dəyişən komponent 

“etmək” köməkçi feilidir. Bu feil məzmundan asılı olaraq digər müstəqil feillərlə əvəz 
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oluna bilər. Lakin bu konstruksiyların formalaşmasında keçmiş zaman şəkilçilərinin (-

ıb, - mış) də müstəsna rolu vardır.  

Bizim göstərdiyimiz nümunədəki keçmiş zaman şəkilçiləri də məhz fakultativ 

komponent qismində çıxış edir. Bu şəkilçilərin gördüyü iş onların hər ikisinin keçmiş 

zaman şəkilçili olmasına baxmayaraq birinin (-mış), digərinə (-ıb) nisbətən daha uzaq 

keçmişi bildirməsidir. Bu səbəbdəndir ki, “-ıb” keçmiş zaman feili keçmişə nəzərən 

gələcəyi bildirərək “-mış” şəkilçili feilin məntiqi davamı, nəticə kimi çıxış edir.  

Məişət üslubunda “elə”, “belə” əvəzlikli “elə atadan belə uşaq” konstruksiyası 

ilə tez-tez rastlaşırıq. Bu zaman haqqında danışdığımız əvəzliklər bir-birilə üçün səbəb-

nəticə rolunu deyil, yeni məna yaratmış olurlar. Bu əvəzliklərin üslubi mənası kimi 

əksmənalılığı, ziddiyyət, əkslik özünü göstərir. Dilimizdə, xüsusən danışıq və ya bədii 

üslubda obrazların nitqində mənaca “elə atadan belə uşaq” ifadəsinə sinonim “ay 

məndən olub, mənə oxşamaz” kimi daha bir sintaktik frazeoloji konstruksiyaya təsadüf 

edilir.  

Necə kişisən, ay məndən olub mənə oxşamaz  [56, s. 306]. 

Bədii ədəbiyyatda “elə”, “belə” əvəzliklərinin birgə iştirakı ilə yaranmış çoxlu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar nümunə göstərmək olar və bu misallarda da yeni 

danışdığımız əvəzliklərin daha yeni mənaçalarları, fərqli üslubu imkanları üzə çıxmış 

olur.  

Bazar belə gəldi, dükan belə getdi [58, s. 43]. 

Biz burda həyat-məyat məsələlərindən danışırıq, sən də başlamısan ki, pyes elə 

getdi, tamaşa belə getdi [49, s. 220].  

Düşmədi mənim üstümə, nə deyir bütün şəhərə car çəkirsən ki, ay açar belə 

getdi, ev elə getdi  [17, s. 39] 

Bu nümunələrin hər üçündə konstruksiya müəyyən hadisəni, vəziyyəti təsvir 

etməyə xidmət edir. Danışanın bu təsvirə neqativ münasibətini ifadə edir.  

İşarə əvəzliklərindən yalnız birinin iştirakı ilə dilimizdə mövcud olan sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar da vardır. Təbii ki, biz əvəzliklərin,yaxud hər hansı bir nitq 

hissəsinin iştirakı ilə formalaşmış sintaktik frazeoloji konstruksiyalar dedikdə həmin 

konstruksiya daxilində müvafiq nitq hissələrinin əsas, daimi komponent olduğu 
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situasiyaları nəzərdə tuturuq. Aşağıda göstərilən nümunələrdə də işarə əvəzliyi 

konstruksiya daxilində daimi komponent kimi öz yerini tutmuşdur, hətta konstruksiya 

onun üzərində bərqərar olmuşdu desək, yəqin ki, yanılmarıq.  

Allah kəssin belə işi, nə gündüz vaxtı var, nə gecə [28, s. 8]. Vallahi ona elə mat 

deyərəm ki, lap anası da afərin desin  [27, s. 201]. Bu ürək ki, səndə var heç vaxt olarda 

qalmazsan  [58, s. 133]. 

Birinci cümlədən “belə” işarə əvəzliyi əşyanı təyin edib, sifətin yerində işləndiyi 

halda, ikinci cümlədə hərəkəti izah edərək zərfin yerində işlənmişdir. Üçüncü cümlədə 

isə “bu” işarə əvəzliyi konstruksiyanın fakultativ komponenti olan adlara işarə etdiyi 

kimi dəyişən komponent feilin təsriflənməyən forması (şəxsiz forması) ilə məsdərlə də 

ifadə olunarsa, ona da aid olub işarə edə bilir. Elə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

vardır ki, o işarə əvəzliyinin təkrarı ilə yaranmışdır və hər iki halda əsas komponent 

işarə əvəzliyidir.  

“Hələ, bir o Turac möhkəmdir, bir də o Gülər” [28, s. 346].  

“O” işarə əvəzlikləri vasitəsilə sintaktik frazeoloji konstruksiya iki qütb şəklində 

formalaşmışdır. Hər iki qütbdə müqayisə olunan şəxslər, əşyalar, obyektlər kinayəli 

şəkildə gizli müqayisə ilə sadalanır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyada ellipsis var, 

bununla da məntiqi vurğu II qütbə düşür. Kinayəli münasibət I qütblə müqayisədə II-

də daha çox özünü göstərir. “O” və “bu” işarə əvəzliklərinin substantivləşmiş 

formalarına rast gələ bilərik ki, onlar öz növbəsində frazeolojiləşmiş konstruksiyanın 

əsasını təşkil edirlər.  

Söz elə budur ki, var  [28, s. 75]. 

Onun öldüyü odur ki,birdən hamı gedər, bu qalar  [36, s.17]. 

“Dilçilik ədəbiyyatında “o” sözü şəxs əvəzliyi, “bu” sözü işarə əvəzliyi izah 

edilir və mübtəda vəzifəsində isimləşdiyi göstərilir. Qeyd etməliyik ki, eyni xüsusiyyət 

“o” sözünə də aiddir. Lakin “o” sözündə substantivləşmə halı qeyd olunmur və həmin 

söz omonim əvəzlik kimi izah edilir –  əşya bildirdikdə şəxs, işarə məqsədilə işləndikdə 

işarə əvəzliyi olduğu göstərilir” [59, s. 109]. 

Göstərilən nümunələrdə isə “o” və “bu” işarə əvəzliyi xəbər funksiyasında çıxış 

edir. Birinci nümunədə sadə cümlənin, ikincidə isə xəbər budaq cümləsində baş 
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cümlənin xəbəri funksiyasını yerinə yetirir. Substantivləşmiş işarə əvəzlikli daha bir 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaya nümunə göstərmək olar.  

Bax, Kabla Məmmədəli, mən onu-bunu bilmərəm, mən dediyimi edəcəksən, 

vəssalam [78, s. 156]. 

Sual əvəzliklərinin sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində yeri və rolunu 

eyni zamanda üslubi imkanlarını geniş şəkildə araşdırmaq aktual və faydalı dilçilik 

məsələlərindən biri hesab edilə bilər. Üslubiyyata dair yazılan tədqiqat əsərlərində 

əvəzliklərin üslubi xüsusiyyətləri yetərincə şərh olunmuşdur, lakin sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın əsas yaradıcı komponenti kimi əvəzliklərin iştirakı xüsusi olaraq 

tədqiq edilmədiyindən bu məsələ öz-özlüyündə diqqəti çəkən məqamlardandır. 

Doğrudur, bu sintaktik frazeoloji konstruksiyaların unikallığı sual əvəzliklərinin geniş 

üslubi imkanlarından irəli gəlir, lakin konstruksiya daxilində, bu imkanlar ikiqat artır. 

Bu baxımdan “nə?”sual əvəzliyinin iştirakı ilə yaranmış sintaktik frazeoloji 

konstruksiyadan ibarət nümunələrə diqqət yetirək.  

O, nə adamdır ki, mənim adamıma söz deyə [28, s. 89]. 

Kəndxuda nədir ki, lap Nikolayın özünü də çıxarıb qovarlar [27, s. 149]. 

Birinci nümunənin semantikasına və strukturuna nəzər saldıqda “nə” ilə bağlı 

maraqlı məqamla rastlaşmış oluruq. O nə adamdır?!” konstruksiyası ayrılıqda sadə 

cümlə şəklində “nə” qüvvətləndirici ədat rolunda çıxış edir. Belə ki, “nə” ədatı 

cümlədən çıxarılsa, “O adamdır?!” variantı yaranır ki, bununla da hər iki sintaktik 

frazeoloji konstruksiyada haqqında danışılan şəxsin insaniyyəti, şəxsiyyəti barədə 

şübhə olması mənası ifadə olunur.  

Bəhs etdiyimiz mürəkkəb cümlə konstruksiyası daxilində isə “nə” sual əvəzliyi 

kimi çıxış edərək, baş cümlədə əvəzlik-qəlib funksiyasını daşıyır. Cümlələrin ümumi 

mənası və onlar üzərində aparılan əvəzlənmə və çevrilmələr də bunu sübut edir. Yəni, 

həmin cümlədə işlənən sintaktik frazeoloji konstruksiyanın fərqli variantları özünü 

göstərir ki, bu variantların hamısında oxşar mənalar ifadə olunur. Məsələn:  

O nə adamdır ki, mənim adamıma dolaşsın.// O kimdir ki, mənim adamıma 

dolaşsın. // O mənim adamıma dolaşa biıəcək adam deyil. və s. Azərbaycan dilində bu 

tipli bəzi sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vardır ki, onlarda insan anlayışı ilə bağlı 
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məna ifadə olunsa da, “nə” əvəzliyindən istifadə olunur. İkinci nümunədə olduğu kimi 

kəndxuda nədir? // kəndxuda kimdir? əvəzlənməsi aparıla bilər. Azərbaycan dilinin 

leksik normalarına görə “nə?” sual əvəzliyinin əvəzinə “kim?” sual əvəzliyinin də 

işlənməsi daha doğru sayılır və asanlıqla da əvəz oluna bilir.  

Atası nədir ki, balası nə olsun  [28, s. 217].  

 Atası kimdir ki, balası kim olsun. (danışıq dilində) 

Fikrimizcə, sintaktik frazeoloji konstruksiyanın hər iki variantında mövcud ola 

bilməsinin səbəbi cümlə və mətn daxilində söhbəti gedən şəxsə mənfi münasibət 

bildirilməsi və həmin şəxsi aşağılamaq, kiçiltmək, əhəmiyyət verməmək məqsədilə 

“kim” ilə deyil, cansızlara məxsus “nə” sual əvəzliyi işlədilir və nəticədə cavaba 

ehtiyacı olmayan ritorik sual şəkli meydana çıxır. Bəzi hallarda oxşar məqamlarda 

“kim” sual əvəzliyindən də istifadə olunma hallarına rast gələ bilirik.  

O kimdir ki, mən ondan şikayət eləyim! Müdir deyil, rejissor deyil  [28, s. 217]. 

“Nə” sual əvəzliyi sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində xüsusən də iki 

qütblü konstruksiyalarda başqa mənalar da ifadə edir. Məsələn: Arvad nədi, evdən 

küçəyə çıxdı nədi? [78, s. 173] Zibeydə nə idi, camaatın işinə qarışdı nə idi? [36, s. 25] 

Bu cümlələrdə şəxslə onun hərəkəti, xüsusiyyəti, davranışı arasında 

uyğunsuzluq, mümkünsüzlük ifadə olunur.  

Diqqətimizi daha çox çəkən məqamlardan biri də əsas komponenti “nə var” 

ifadəsi olan sintaktik frazeoloji konstruksiyalar oldu. Bədii ədəbiyyatdan seçdiyimiz – 

qarşılaşdığımız misallar içərisində bu ifadənin bir-birindən fərqli müxtəlif mənası ilə 

qarşılaşdıq.  

1. Yenə nə var ay qız, nə olub? [28, s.150]  2. Sənə nə var, sən məgər pürkürül, 

zadsan  [28, s. 128].  3. Dediklərini yerinə yetirməyə nə var ki, su içmək kimi bir şeydir 

[58, s. 146].   4. Sənə nə var ki, bugün – sabah quyruğunu belinə çənbərləyib çıxıb 

gedəcəksən [33, s. 152]. 5. Padşahı vurub çobana döndərərsən ki, nə var, mən proletar 

ideolojisi düzəldirəm  [28, s. 217]. 6. Belə bilirsən nə var, Məhəmmədhəsən əmi, get 

işinin dalınca  [78, s. 92].  Daha nə var, nə yox [56, s. 300]. 

Birinci nümunədə “nə var?”, “nə baş verib?”, “nə hadisə olub?” sualını ifadə 

edir, ikinci nümunədə “sənin nəyinə lazımdır, işə qarışmamaq”, üçüncü nümunədə işin 
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asanlığı, rahatlığı bildirir. Dördüncü cümlə ilk baxışdan üçüncünü xatırlatsa da, əslində 

buradakı şəxsə inanmamaq, tam güvənməmək, həmin şəxsin istənilən vaxt, istədiyi 

kimi hərəkət edə bilməsi önə çəkilir. Adətən, belə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

məzmununda danışanın qarşı tərəfə həsədi, vəziyyətinin daha çətin olması duyulur. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın işləndiyi növbəti – beşinci cümlədə kinayə ilə 

yanaşı, “nə var” – səbəbsiz, boş yerə, ehtiyac olmadan, mənasız, lüzumsuz kimi 

sözlərlə semantik cəhətdən sinonimlik təşkil edir. Altıncı cümlədəki sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanı biz daha çox modal sintaktik frazeoloji konstruksiyaya daxil 

edirik. Bütün sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda modal münasibət, xüsusilə də 

subyektiv modallığın obyektiv modallıqdan daha üstün olması müşahidə olunsa da, 

sintaktik frazeoloji konstruksiyanın bu növündə subyektiv modallıq daha yüksəkdir. 

“Belə bilirsən nə var” ifadəsi məişət üslubunda da işlənmə tezliyinə malikdir. 

Danışanın hadisəyə - dinləyənə laqeyd, etinasız münasibəti, bəzən hətta hörmətsizlik 

anlamına qədər gəlib çıxır. Sonuncu – yeddinci cümlə isə məişətdə - gündəlik 

həyatımızda çox istifadə etdiyimiz nitq etiketlərinə daxil olan bir ifadədir. Biz bu 

ifadəyə sintaktik frazeoloji konstruksiya nöqteyi-nəzərindən yanaşdıq. Belə ki, burada 

nəyin mövcud olub-olmaması deyil, vəziyyətin necə olması, insanın kefi, durumu 

soruşulur. Konstruksiyaya daxil olan sözlər müstəqil mənalarından xeyli 

uzaqlaşdığından ifadə müəyyən dəyişilməz model əsasında öz əksini tapdığından və 

cümlə quruluşlu olduğundan sintaktik frazeloji konstruksiya sayıla bilər. Təbii ki, bir 

ifadənin bu qədər geniş aspektli məna ifadə etməsi zəngin semantik xüsusiyyətlərinin 

olması həm əvəzliklərin – sual əvəzliklərinin (cümlə daxilində) uyğunlaşaraq 

funksionallaşa bilməsilə bağlıdırsa, digər tərəfdən sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

özünün ifadəsində müstəsna rolu ilə bağlıdır. Yuxarıda verilmiş nümunələrdəki 

fikirləri informativ xarakterli cümlələrlə də ifadə etmək mümkündür. Lakin öz əksini 

sintaktik frazeoloji konstruksiya şəklində tapan fikirlərin təsir gücü daha çox olur. “Nə 

var” birləşməsinin bir  konstruksiya daxilində iki dəfə təkrarlanması halı özü belə 

mənanı qüvvətləndirməklə yanaşı, yeni bir mənanın çaları ortaya çıxarmış olur.  

Mənim var – yoxumu göz görə-görə tala, sonra da başla ki, nə var, nə var iş 

bilmişəm [50, s. 217].  
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“Nə” sual əvəzliyi bir sıra sözlərə qoşularaq sabitləşmiş forma sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın daimi komponentinə çevrilmişdir və dildə belə nümunələrin 

sayı olduqca çoxdur. Bunların arasında mənaca bir-birilə sinonimlik təşkil edənləri də 

vardır.  

Bizə nə  düşübdür, ona tərəf olaq [50, s. 347]. 

Nə borcunuza kimdir? [49, s. 9] 

Əslində, bu iki konstruksiya bir sintaktik frazeoloji konstruksiyanın müxtəlif 

komponentlərini itirmiş formasıdır. Bütövlükdə isə “......nə borcunuza düşübdür?” 

şəklində işlənir. İkinci nümunədə xəbərin ixtisarını görmək asanlıqla mümkündür. 

Xəbərin və ya xəbərlik şəkilçisinin ixtisarı ilə bağlı daha bir nümunəni göstərmək 

mümkündür.  

Nə xəbər, məgər canını çöldən tapmısan  [28, s.100] 

Sintaktik frazeoloji konstruksiya – “nə xəbərdir?” şəklində mövcud olsa da, 

burada xəbərlik şəkilçisi ixtisar olunmuşdur. Bu ifadədə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaya çevrilsə də, sözlərin müstəqil mənası ilə bağlılıq hələ də qalmaqdadır. 

Belə ki, məişət üslubunda “nə xəbər eşitmisən ki, özünə əl qatmısan”, “nə xəbər 

eşitmisən ki, əl-ayağa düşmüsən” kimi ifadələr işlədilməkdədir. Adətən, belə ifadələr 

bir şəxs adi vaxtda etmədiyi bir işi icra etməyə başladıqda, həddindən artıq canfəşanlıq 

göstərdikdə, səy etdikdə söylənilir. Təbii ki, məzmunda kinayə, istehza var. Sanki 

kiminsə tapşırığını, göstərişinə əsasən hərəkətə gəlmək məzmunu daşıyır.  

“Kim” sual əvəzliyi də sintaktik frazeoloji konstruksiya yaranmasında müstəsna 

rola malikdir. Müxtəlif sözlərlə, söz birləşmələri ilə əlaqələnərək bir-birindən fərqli 

mənaların ifadəsinə xidmət edərək sintaktik frazeoloji konstruksiyanın yaranmasını 

səciyyələndirir. Kim sual əvəzliyi ilə yaranmış sintaktik frazeoloji konstruksiların bir 

qismi məzmunca inkarlıq bildirsə də, xəbərləri morfoloji cəhətdən təsdiqdə işlənir.  

...Onun Sona ilə görüşməsi bir o qədər də yerli düşməz;kim bilir nə deyərlər, nə 

olar [27, s. 183]. 

Kim nə bilsin, bəlkə Xudayar bəy ölsəydi, Kərbəlayı Heydər də onun övrətini 

istəyəcəkdi [78, s. 71]. 
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Bu nümunələrin hər birində abstrakt bir insan kütləsinin fikri önə çəkilir. 

Danışan öz fikrini, münasibətini ümumi kütlənin dili və ilə ifadə edir, bununla fikrin 

təsir gücü ataraq, yeni emosiyanı ifadə etmiş olur. “Kim” əvəzlikli sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın demək olar ki, hamısında mənfi çalar – narazılıq, etinasızlıq şikayət 

duyulur.  

Verirsən xalqın xurduna, baxan kimdir [28, s. 281]. 

Artiskasan, sal başını aşağı, işini işlə də...Xeyr, kimə deyirsən?!.. [28, s. 304] 

Birinci konstruksiyada laqeydlik, isə can yandırmamaq kimi mənalar müşahidə 

olunur, ikinci konstruksiyada isə şikayətlə yanaşı, söz eşitməmək, saya almamaq, əməl 

etməmək mənası daha güclüdür. Bu konstruksiyaların hər birinin sual cümləsi şəklində 

formalaşması da təsadüfi deyildir. “Kim” sual əvəzliyinin adətən sual cümləsi 

yaratmağından irəli gələn bu məqam əslində sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində 

“kim” sual əvəzliyinin funksional imkanlarından fərqlənir. Kim – heç kim, kimsə inkar 

əvəzliklərinə sinonimi çıxış etmiş olur... “Baxan kimdir?! // Heç kim bu məsələyə 

baxmır. Kimə deyirsən?” sintaktik frazeoloji konstruksiyası isə “Heç kim sənin 

dediklərinə əməl etmədiyindən səni dinləyən yoxdur”, “Kimsə səni dinləmir”- 

cümlələrinin sintaktik frazeoloji konstruksiya formalı ekvivalentidir.           

“Kim” sual əvəzliyi eyni zamanda iki və daha çox qütblü sintaktik frazeoloji 

konstruksiya yaradıcı elementi funksiyasında çıxış edir. Hərçənd ki, çox qütblü 

olmalarına baxmayaraq, “kim”in konstruksiya daxili funksiyası və mənası müxtəlifdir.  

Nə işin balam, sən kim, mən kim?Sənnən mənim nə işimiz  [36, s. 20] Qoyun 

otaran kim, inək sağan kim, körpəsini kölgədə yüyürüyən kim [22, s. 96]. 

Nümunələrin birincisində “kim” konstruksiyanın daimi sabit elementi, şəxs 

əvəzlikləri “sən” və “mən” isə situativ xarakter daşıyır. Belə ki, tələbə uyğun olaraq bu 

əvəzlənmə tək və cəmindən asılı olmayaraq şəxslərarası aparıla bilər. Lakin zaman 

keçdikcə sintaktik frazeoloji konstruksiyanın dəyişkən komponentlərinin daşlaşması 

istisna olunmur. Çünki əvəzlənmənin mümkünlüyünə baxmayaraq, “mən” və “sən” 

əvəzliklərinin dominantlığı ilə bu konstruksiyaya daha çox rast gəlirik. Çox vaxt 

müsahiblər I və II şəxslərin təki haqqında deyil, digər şəxslər haqqında danışıldıqda 

belə, münasibətlərini “mən” və “sən” əvəzlikləri ilə bildirirlər. Bu zaman bu əvəzliklər 
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konkret şəxslərə deyil, şəxsdən asılı olmayaraq, haqqında danışanlara, müqayisə 

olunanlara aid olur.  

İkinci nümunədə isə belə quruluşlu konstruksiyalarda “kim” əvəzliyinin cümlə 

sonunda işləndiyi hallarda, adətən, qütblər ikidən çox olur. Belə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların komponentləri arasında çox vaxt zaman əlaqəsi olur. “Kim” sual 

əvəzliyi nümunədə qeyri-müəyyən əvəzlik funksiyasını yerinə yetirir. Kimi qoyun 

axtarır, kimi inək sağır, kimi körpəsini yüyrəyir.  

Bəzən daimi komponenti müxtəlif əvəzliklərlə işlənən, lakin mənası sinonim 

olan konstruksiyalarla da rastlaşırıq. “Mən kim, sən kim” sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın sinonimi aşağıdakı quruluşda və tərkibdə rast gəlirik. 

“Təhminə hara, Dadaş hara?” [17, s.  26] 

Yaxın məna ifadə edən və eyni quruluşa malik olan, hər iki komponentini təşkil 

edən cümlələr paralel birləşən sintaktik frazeoloji konstruksiyanın əsas elementi – 

müxtəlif əvəzliklərlə ifadə olunmuşdur: kim, hara. 

Dəyişən komponent isə şəxs adları ilə ifadə olunduğu kimi, şəxs əvəzlikləri ilə, 

şəxs əvəzlikləri və şəxs adları ilə və müxtəlif ad bildirən isimlərlə ifadə oluna bilər.   

Sən hara, konsul hara [78, s. 21]. 

Hara sual əvəzliyi insanlar arasında müqayisə, təzad, əkslik, uyğunsuzluq 

bildirdiyi kimi şəxslə onun hərəkəti, davranışı arasında da özünü göstərir. Deyirdilər, 

Kolanı hara, belə-belə işlər hara  [22, s. 47]. 

Eyni münasibəti proseslər, hadisələr arasında da izləmək mümkündür.  

Alo əmi Saranı yanına alıb uşaqları axtarmağa gedənbaş hara, Həsənqulu, 

Hüseynqulunu yanına alıb İldırımlı yollardan dönənbaş hara! [88, s. 197] 

“Hara” sual əvəzliyi də öz növbəsindən ismin müxtəlif hallarında işlənən bu 

zaman sintaktik frazeoloji konstruksiyalardakı mənalarda müxtəlif olur. 

Səndə ağıl, tədbir hardaydı ki, belə-belə işləri də başa düşəsən [33, s. 75] . Amma 

mən bilmirəm ki, mən haradan qəzetçi oldum [78, s. 43]. Yox, vallah, heç qoymaram... 

Hara  qoyuram getsin... [78, s. 52] Gəlirəm, köhlən, darıxma, bu hələ harasıdır, bu 

hələ başlanğıcdır  [33, s. 92] 
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Təbii ki, nümunədə göstərilən sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda “hara” sual 

əvəzliyi müəyyən mənada – ritorik şəkildə sual yaratma xüsusiyyətini qoruyub saxlasa 

da, məzmunundan irəli gələn yer, məkan, obyekt bildirmə keyfiyyətini itirmişdir. 

“Hara” sual əvəzliyi, məkan, yer bildirən sözləri əvəz edir, lakin konstruksiya daxilində 

belə bir məna çaları duyulmur. Birinci konstruksiyada “hardaydı”daimi komponentdir, 

fakultativ komponent isə şəxslərə görə dəyişə bilir. Dəyişən komponent “ağıl”, adətən, 

“bəxt”, “gözəllik” və s. kimi mücərrəd məfhumlarla əvəzlənir.  

Hardaydı məndə o gözəllik ki, bir baxan, bir də dönüb baxsın [97, 105]. 

Belə sintaktik frazeoloji konstruksiyanın məzmunundan şikayət, narazılıq 

duyulur. Bu zaman şikayət “ağıl”, “bəxt”, “naxış” kimi mücərrəd varlıqlara yönəlir ki, 

bununla da danışan yaranan narazılığın səbəbini konkret kimdəsə deyil, insan 

iradəsindən kənarda olan varlıqlarla bağlayır. Lakin danışıqda tez-tez bu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın başqa variantlarına rast gəlirik.  

Hardaydı elə dostum ki, çətin vaxtlarımda yanımda olsun.  

Hardaydı mənim elə dayım ki, məni yuxarılara tapşırsın.  

Bu nümunələrdə də insan məfhumu bildirən “dost”, “dayı” sözlərinin iştirakı ilə 

qurulmasına baxmayaraq, ümumiləşdirmə var. Yuxarıda qeyd olunan ikinci və 

dördüncü nümunələrdə “hara” adlıq, üçüncü nümunədə isə çıxışlıq hallarda 

işlənmişdir. “Bu hələ harasıdır” ifadəsində III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi 

ixtisar olunmuşdur. Bu ixtisar da, fikrimizcə, təsadüfi deyil. Belə ki, “işin harasıdır” 

şəklində anlaşılır. Lakin I tərəfin ixtisarı sintaktik frazeoloji konstruksiyaya istənilən 

şəkildə davam etdirilməsinə imkan yaradır. Ümumiyyətlə, bu ifadə özündən sonra 

gələcəkdə baş veriləcək işi tələb edir. Xalq danışıq dilində “bu hələ harasıdır, zurna-

balaban hələ qarşıdadır” ifadəsinə rast gəlirik, bu da sonradan olacaq hadisənin 

indikindən daha pis, ürəkaçan olmayacağına işarə edir. Yaxud müəyyən zaman 

kəsiyində satirik yumoristik “Mozalan” jurnalının fəaliyyəti dövründə cəmiyyətdə baş 

verən nöqsanlar, ictimai narazılıq və digər tənqid xarakterli məsələlər istər “Mozalan” 

jurnalında, istərsə də qısametrajlı filmlərində öz əksini tapırdı. Tamaşaçı kütləsi 

jurnalın oxucu kütləsindən daha çox olduğuna görə, eyni zamanda tamaşaçıya daha 

effektli təsir etdiyinə görə kino bir pillə üstün hesab olunurdu. Oxucu – tamaşaçı 
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jurnalda oxuduğunun daha kəsərlisini kinodan gözləyirdi. Konkret bir satirik jurnalın 

fəaliyyətinin ictimaiyyətdə yaratdığı münasibət xalqın dilində müvafiq forma almış və 

bu gündə işlənməkdədir. “Bu hələ harasıdır” konstruksiyası ilə sinonimlik təşkil edən 

“Bu hələ jurnaldır, kino qarşıdadır” sintakik frazeoloji konstruksiyası bu gün də öz 

aktuallığını saxlamaqdadır. Bu sintaktik frazeoloji konstruksiya bəzən orijinalda 

olduğu kimi işlədilir, bəzən isə mətnə müvafiq olaraq “jurnal” və “kino” sözləri 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların dəyişən komponentləri kimi müvafiq leksemlərlə 

əvəzlənir. Bu konstruksiyanın gələcəkdə də işlənəcəyi istisna deyil. Lakin müəyyən 

zaman kəsiyindən sonra ilkin mənası, sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

qaynaqlandığı mənbə, təbii ki, unudulacaq və gələcək nəsil üçün bugün bizim 

işlətdiyimiz onlarla, yüzlərlə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar kimi müasir dil 

baxımdan anlaşılmaz olacaqdır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar bu cəhətdən 

müəyyən qədər məsəllərə bənzəyir, onlar konkret bir hadisənin psixoloji-linqvistik 

nəticəsidir. Hər ikisi yeni mətn daxilində situasiya uyğun işlədilir. Fərq orasındadır ki, 

məsəllər sabit tərkibə malik olub situasiyadan asılı olmayaraq, ilk yarandığı kimi 

işlədilir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar isə sabit və dəyişən komponentlərdən 

təşkil olunduğu üçün mətnin mühitinə uyğun başqa leksik vahidlərlə əvəzlənir. 

Ümumiyyətlə, sintakti frazeoloji konstruksiyaların mənşəyi, tarixi haqqında konkret 

fikir söyləmək, onların etimoloji təhlilini aparmaq çətindir. “Bu hələ jurnaldır, kino 

qarşıdadır” ifadəsi yarandı. Bu ifadə də “bu hələ harasıdır”, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın ardı, davamı kimi bəzən də eyni semantik mənaya malik olub leksik 

sinonim kimi işlənmişdir.  

“Mən haradan qəzetçi oldum” ifadəsinə gəldikdə isə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaya çıxışlıq halda yanaşı daimi komponenti yiyəlik halda ifadə olunmuş 

variantınada rast gəlirik. “Mən haranın qəzetçisi oldum”; “O hardan həkim oldu.” // 

O haranın həkimi oldu”.  

“Hara qoyuram getsin” sintaktik frazeoloji konstruksiyasında isə maraqlı məqam 

ondan ibarətdir ki, “hara” – sual əvəzliyi funksiyasında çıxış edərkən yalnız yönlük 

halda işlənən sözü əvəz edir. Məs: Hara qoyursan getsin? – Bakıya. Lakin 

konstruksiyanı əmələ gətirən vahid kimi tamamilə məkan anlayışından uzaqlaşmışdır 
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və bu səbəbdən də “adlıq” halda işlənməsi daha məqbul sayılır. Belə ki, “hara 

oxuyursan”, “hara danışırsan”, “hara küsürsən” kimi xalq danışıq dili üçün səciyyəvi 

olan bu ifadələrdə haranın məkan mənası bildirməməsi birmənalı şəkildə görünür. 

“Müasir Azərbaycan dili materialları əsasında tədqiq olunan, haqqında danışdığımız 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaları təşkil edən sözlərin - əvəzliklərin öz ilkin 

semantikasından uzaqlaşması əslində adı çəkilən konstruksiyaların yaranmasını 

şərtləndirən amillərdən biridir. Bu kimi hallar sintaktik frazeoloji konstruksiyaları 

dilin daha qədim qatlarına aparıb çıxarır” [61,s.34]. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın işlənmə dairəsi bədii və məişət üslub olduğundan burada ədəbi dil 

qaydalarından bəzən kənara çıxan, lakin olduqca çox faktlarla qarşılaşırıq. Bədii 

üslubda yazılan yazı yazıçının əvvəlcədən düşünülməmiş, özünün qəsdən müxtəlif dil 

vahidlərindən daha zəngin, daha təsirli bədii fiqurlardan istifadəsinin nəticəsidir. 

Müəllif burada sintaktik frazeoloji konstruksiyaların ən orijinallarını seçərək xalqın 

özünü, psixologiyasını, düşüncə tərzini, məsələyə münasibətini ifadə edən əsər ərsəyə 

gətirmək istəyir. Məişət üslubunda isə sadalanan məqamlar öncədən planlaşdırılmamış 

şəkildə baş vermir. Danışanın düşüncə və duyğuları mənfi və ya müsbət olmasından 

asılı olmayaraq, emosional şəkildə öz əksini tapır. Bu nitq anındaca yarandığından I 

şəxs öz fikrini tez və qısa ifadə etmək üçün beynində daşlaşmış konstruksiyalara 

müraciət edir, onları müvafiq leksemlərlə bərpa edərək sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanı ikinci dəfə “yaradır” və nitqdə səsləndirir. Bunun nəticəsində çox 

maraqlı, bir-birindən rəngarəng sintaktik frazeoloji konstruksiyalara canlı danışıq 

dilində rast gəlirik. Konkret olaraq tərkibində əvəzliklər işlənən, bu əvəzliklərin fərqli 

kombinasiyasına rast gəldiyimiz nümunələr üzərində dayanmaq istərdik. Məsələn: 

“Məndəki məndə, səndəki səndə” ifadəsi dilimizdə artıq o şəkildə daşlaşmışdır ki, 

sintaktik frazeoloji konstruksiya olması ilk baxışdan inandırıcı görünməyə də bilər. 

Müəyyən məqamlarda “mən” və “sən” əvəzliklərinin digər şəxs əvəzlikləri 

əvəzlənməsi halları mümkün olsada,ifadə bu şəkildə sabitləşmiş və konstruksiyanın 

dəyişən komponentləri də sabitləşmişdir. Bu ifadədən yalnız I və II şəxs arasında olan 

münasibətləri ifadə etmək üçün deyil, digər şəxslərarası münasibətləri təsvir etmək 

üçün də istifadə olunur. “Mən” və “sən” öz həqiqi semantik mənasından ayrılaraq daha 
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geniş məna ifadə etməyə xidmət edir. Məzmununa görə isə iki şəxsin, iki tərəfin,qütbün 

ümumi heç bir işinin olmamasını, hər iki tərəfin özünə aid olanlara sahib olmasını və 

birinin digərinə müdaxilə etməməsi, yollarının ayrılmasını bildirir. Sadalanan bu 

mənaların sintaktik frazeoloji konstruksiyanın əsasında duran fikirlərin bununla 

bərabər inciklik, laqeydlik və bu kimi digər emosional boyaların məhz iki sözün “mən” 

və “sən” ilə ifadə olunması dilimizin zənginliyindən, bu dilin daşıyıcısı olan xalqın 

dildən incəliklə,ustalıqla, məharətli şəkildə istifadə etdiyindən irəli gəlir. Digər 

əvəzliklərlə bağlı da belə faktlar çoxdur. Eyni model əsasında qurulan sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar var ki, fakultativ komponentin dəyişməsi ilə müxtəlif 

situasiyalara uyğunlaşmış olur. Məsələn: Uşağınkı odur ki, atılıb-düşsün.Onunku odur 

ki, bütün günü yatsın. Sizin odur ki, özünüzü tərif edəsiniz (danışıqdan).  

Eyni fikir bir az fərqli quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda öz əksini 

tapa bilər. Məsələn: Uşağınkı ancaq atılıb – düşmək olsun. Onunku da ancaq bütün 

günü yatmaq olsun. Sizinki də ancaq özünüzü tərifləmək olsun.Belə modellərdə məntiqi 

vurğu ancaq məhdudlaşdırıcı ədatın üzərinə düşür və diqqəti ədatdan sonra gələcək 

komponentin məzmununa yönəldir.  

Kim, nə, hara sual əvəzliklərinə cəm şəkilçisi artırmaqla da mövcud olan 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vardır. “Daha haralarda olmayıb?”, “Daha kimlər 

gəlməyib”, “Daha nələr demədi”. Adətən belə konstruksiyalar “daha” ədatı ilə işlənir. 

Əks halda bu sintaktik frazeoloji konstruksiyaları adi sual cümlələri kimi işlətmək olar. 

Daha doğrusu, mətndən kənarda onları sual cümləsi kimi düşünmək mümkündür. 

Lakin “daha” ədatı təkcə mənanın qüvvətlənməsi üçün deyil, eyni zamanda sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın daimi komponenti olub, bu şəkildə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın daxilində daşlaşıb. Əgər sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

komponenti kimi əvəzliklərin funksionallıq xüsusiyyətlərindən danışsaq, göstərilən 

nümunələrdə eləcə də “ancaq” ədatının iştirakı ilə yaranan sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda ədatların rolu əvəzedilməzdir. Nitq hissəsi kimi ədatın köməkçi nitq 

hissəsi olması onu sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində aktiv komponent, daimi 

komponent olmaqdan məhrum edir. Əksinə, ədat sintaktik frazeoloji konstruksiya üçün 

həlledici komponent də ola bilər. Ədat mənanı qüvvətləndirməyə xidmət edir, sintaktik 
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frazeoloji konstruksiya isə bütövlükdə qüvvətləndirilmiş məna deməkdir. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiya informativ xarakterli ənənəvi cümlənin əlavə məna çalarları, 

subyektiv – emosional münasibətləri qüvvətləndirilmiş formasıdır. Hətta daimi 

komponentləri yalnız ədatlardan ibarət olan inkar ədatı + qüvvətləndirici ədat modelli 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da var. Məsələn: Yox ki, sakitcə danışsın. // Yox ki, 

vaxtında gəlsin  

Əvəzliklərin özləri də sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində ədat rolunu – 

məna qüvvətləndirmə funksiyasını yerinə yetirirlər. Kim, kim o? // Kim kim özü də o.  

Birinci nümunədə sual semantikası qorunub saxlanılır, lakin özü də ədatları 

artırıldıqdan sonra sual mənasını itirərək kinayə, istehza ilə əvəzlənir. Danışıq dilində 

əvəzliklərin təkrarlanmasına çox rast gəlinir ki,bunlar da sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın daimi komponenti olur.  

Harda-harda mərkəzi kitabxanada mütləq bu kitabı tapacaqsan.Nə vaxt – nə vaxt 

yanvarda qar çox olur. Kim – kim onlar mütləq gələcəklər. Nə - nə su mütləq yaşamaq 

üçün lazımdır. Bu nümunələrin hər birində işlənib – işlənməməsindən asılı olmayaraq, 

“mütləq” sözünü artırmaq mümkündür. Eyni əvəzliyin təkrarlanması haqqında 

danışılan məkanda, zamanda mütləq işin baş verəcəyini göstərir və əşyanın və ya 

şəxsin mövcudluğunu mütləqləşdirir. Təbii ki, bu nümunələr təkcə xalq danışıq dilində 

işlənməklə kifayətlənmir, əsərlərin dilinə - bədii ədəbiyyata yol tapır, bəzən yazıçı  

qələmi tərəfindən cilalanır, sabitləşir və dildə sintaktik frazeoloji konstruksiya kimi 

yaşayır. 
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III FƏSİL 

SİNTAKTİK FRAZEOLOJİ KONSTRUKSİYALARIN ÜSLUBİ 

İMKANLARI 

3.1. Modallığın ifadə olunmasında sintaktik frazeoloji konstruksiyaların rolu 

Modallıq kateqoriyası geniş anlayış olub dilçilikdə bir-birindən fərqli və 

ziddiyyətli fikirlərin təhlil obyekti olmuşdur. Bəzi alimlər modallığa qrammatik 

kateqoriya kimi yanaşmış, digərləri isə semantik yanaşmaya söykənmişlər. Qrammatik 

yanaşmada modallığa predikativliyin bir elementi kimi yanaşılmışdır. Predikativlik 

modallıq, zaman və şəxs əlamətləri ilə gerçəkləşdiyindən cümlə ilə modallıq arasında 

qırılmaz əlaqənin olduğunu göstərir. Lakin bu zaman predikativliklə modallığa 

aydınlıq gətirmək tələb olunur. Onların müxtəlif prediaktiv quruluşda özünü təzahür 

forması önə çıxır. Modallığın ifadə vasitəsi kimi prosodik,leksik, morfoloji və sintaktik 

vasitələrin iştirakı önəmlidir. Predikativliklə modallığın bir-birinə yaxınlaşması 

səbəbsiz deyildir. Hər bir predikativ quruluşlu söz birləşməsi – cümlə bu və ya digər 

şəkildə modal münasibət ifadə edir. Bu modal yanaşmanın özü də subyektiv modallıq 

və obyektiv modallıq olmaqla iki yerə ayrılır. Deməli, hər bir cümlə özü-özlüyündə 

obyektiv modallığın əksidir. Lakin modallıq söyləyərkən ilk olaraq, modal sözlər göz 

önünə gəlir. Modal sözlər modallığın ifadəsində əsas vasitələrdən biridir, lakin 

modallığın özü demək deyil.Lakin qeyd edək ki, dildə modal sözlərin iştirakı olmadan 

da yaranan çoxlu sayda modal münasibətləri ifadə edən cümlə quruluşları vardır. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da məhz elə cümlə modelləridir ki, onların 

məzmununda subyektiv modallığın ifadəsi vardır. “Elə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların ekspressiv çaları, rəngi, boyası da ondadır ki, informativ xarakterli 

ənənəvi cümlələrdən fərqli olaraq, burada əsas məqsəd təkcə informasiyanı təqdim 

etmək deyil. Əsas məqam informasiyanı obrazlı şəkildə danışanın söylədiklərinə 

subyektiv münasibətini ifadə edərək müasir Azərbaycan dilinin sintaktik qaydaları 

baxımından izah olunmayan quruluşda çatdırmaqdır” [67, s. 264] Onu da qeyd edək 

ki, “modal frazeoloji birləşmələr” terminini dilçilikdə ilk dəfə akademik 
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V.V.Vinoqradov işlətmişdir. Əgər leksik frazeoloji birləşmələrdə sözlər – leksemlər öz 

müstəqil mənalarını itirərək vahid bir mənanı ifadə edirdisə, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar komponentləri quruluşca qapansalar da, situasiyadan asılı olaraq 

müvafiq leksemlərlə tamamlanaraq subyektiv modallığın ifadəsinə xidmət edirlər. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaları semantik məna qruplarına ayırarkən onların 

məzmunundakı məna onların ifadə etdiyi modal münasibətlə birbaşa bağlıdır. Lakin 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar cümlədəki funksiyası və cümləyə müxtəlif şəkildə 

daxil ola bilmə imkanları onları müəyyən mənada qruplaşdırmağa imkan verir. Dildə 

heç elə sintaktik frazeoloji konstruksiya yoxdur ki, o modal münasibət bildirməsin. Bu 

cəhət bir tərəfdən onların predikativ quruluşa malik olmalarından irəli gəlir. “Məlum 

olduğu kimi, modallıq fəlsəfəsi, məntiqi və linqvistik bir kateqoriya olub danışanın 

söyləmin məzmununa və gerçəkliyə münasibətini əks etdirir”  [29, s. 75].  Modallıq 

predikativ quruluşu əhatə etməklə yanaşı, bu hüdudları da aşa bilir və özünü söz 

birləşmələrində də əks etdirir. “Cümlə varsa, modallıq var” prinsipindən çıxış edərək 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar strukturca modallıq bildirirlər. Digər tərəfdənsə 

konstruksiyanı təşkil edən komponentlər arasında qrammatik şəkilçilərin bugünkü 

funksiyasından uzaqlaşması, idiomatiklik kimi amillər də onların modallığın ifadə 

olunmasında əvəzsiz dil vahidi edir. Azərbaycan dilində modallıq əsasən prosodik, 

leksik, morfoloji, sintaktik vasitələrlə əmələ gəlirsə, deməli sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar da leksik-sintaktik vahid kimi bu prosesdə özünəməxsus yer tutur. 

Lakin dilimizdə elə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vardır ki, onlar cümləyə modal 

söz kimi daxil olur və bəzən də ara cümlə funksiyasını yerinə yetirmiş olurlar. Bu 

səbəbdən sintaktik frazeoloji konstruksiyalar bu xüsusiyyətlərinə görə 2 qrupa 

ayırmağa məqsədəuyğun hesab etdik.  

1) Cümləyə modal söz kimi daxil olub, ara cümlə sintaktik funksiyasını yerinə 

yetirənlər ; 

2) Cümlənin müəyyən bir üzvü olub modal münasibət ifadə edənlər. 

Modallıq və predikativlik cümlə üçün həlledici amildir. Məhz bu iki əlamətin 

birlikdə bir vahid daxilində öz əksini tapması söz və söz birləşmələrinə bir cümlə adı 

altında birləşdirir. Predikativlik qrammatik göstəricilərlə səciyyələnir. Təbii ki, bu 
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prosesdə modallıq, zaman və şəxs kateqoriyaları  əsas rol oynayır. Bu üç kateqoriyanın 

hər biri ayrı-ayırılıqda modallıq – danışanın obyektiv aləmə olan münasibətini, zaman 

–  hərəkətin və ya prosesin baş verdiyi, ya baş tutacaq zamanı, şəxs isə hansı şəxs 

tərəfindən icra olunduğunu, başqa cür söyləsək, subyekti ifadə edir. Sadalanan 

kateqoriyalardan hər hansısa birinin mövcud olmaması cümləni predikativ quruluşa 

malik olduğunu təkzib etmiş olur. Lakin təktərkibli cümlələrə gəldikdə isə mübtəda 

əsasında formalaşan adlıq cümlələrdə göstərilən zaman və şəxs kateqoriyasının 

mövcud olmamasına baxmayaraq, bu quruluşda sadə cümlənin bir növü kimi var və 

qəbul olunmuşdur. Belə hallarda predikativ quruluşa cümlə statusunu qazandıran məhz 

modallıqdır. Daha dəqiq söyləsək, modallıq prosodik vasitələrlə  –  intonasiya ilə 

reallaşır. Bitmiş fikir intonasiyası, bitkinlik, fikri sona çatdırmaq intonasiyası ilə 

müşahidə olunan adlıq cümlələr poredikativliyin heç bir formal qrammatik göstəricisi 

olmadan predikativ quruluşlu vahidlər hesab edilir. Modallığın prosodik vasitələrlə 

yanaşı sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda öz əksini tapması bu dil vahidləri üçün 

aktualdır. Əgər sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda modallığın prosodik, leksik və 

qrammatik vasitələrdən hansı ilə daha çox baş tutduğunu müqayisə etsək, bu zaman 

birinci və ikinci vasitələrin qrammatik üsulla nisbətdə böyük üstünlük təşkil etdiyini 

görmüş olarıq. Çünki sintaktik frazeoloji konstruksiyaların öz təbiətindən irəli gələrək 

bu strukturda özünü göstərən qrammatik göstəricilər formal xarakter daşıyır. Zaman 

və şəxs şəkilçilərin konstruksiyanın tərkibində iştirakına baxmayaraq, yaranmış donuq 

vəziyyət, şəkilçilərin öz mütəhərrikliyini itirməsi, bəzən isə ifadə olunan fikirdəki 

subyektlə formal, yəni cümlədə iştirak edən predikat arasında uyğunluğun olmaması, 

belə ifadələrə cümlə kimi yanaşmağın özündə belə şübhə yaradır. Digər iki 

kateqoriyanın prosodik – leksik vasitələrin özünü qabarıq şəkildə təzahürü sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar; həqiqətən, cümlə quruluşu ilə yanaşı semantik baxımdan da, 

eyni zamanda funksiya etibarı ilə cümlə olduğunu sübut edir. Ümumilikdə Azərbaycan 

dilində ənənəvi informativ xarakterli cümlələrdə modallıq kateqotiyası daha çox modal 

sözlər və ara sözlərin timsalında öyrənilmişdir. Bu baxımdan sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar leksik vasitə kimi modallığın ifadə olunmasında daha çox aktivdir. 

Modal sözlər, adətən, tarixi dəyişikliklərə məruz qalaraq, vaxtı ikən müstəqil nitq 
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hissələrindən törəyərək öz formasını qoruyub saxlamış, bugün isə yeni sintaktik 

funksiya qazanmış sözlərdir. Bu sözlərin, eləcə də söz birləşmələrinin içərisində 

qarammatik şəkilçi ilə bərabər sabitləşmiş ifadələrə də rast gəlmək mümkündür. Bu 

baxımdan modal sözlər elə sintaktik frazeoloji konstruksiyalara aid etmək olar. Bir vaxt 

müstəqil cümlə olub sərbəst komponentlərdən təşkil olunan müxtəlif quruluşlu 

cümlələr bugün yeni məna və yeni funksiya əldə edərək ara cümlə kimi cümlədə çıxış 

edir və modallığın ifadəsində iştirak edir. Modal sözlər tarixən müstəqil nitq 

hissələrinin leksik mənasını bu və ya digər şəkildə itirərək funksiya yerinə yetirdikləri  

kimi, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların da bir vaxt informativ cümlə kimi 

işlənməsini inkar etmək olmaz. Görünür, müəyyən bir komponentini itirərək, yaxud da 

hər hansısa qrammatik şəkilçi təhrif olunması, bəzən isə ümumiyyətlə predikativ 

quruluşun yeni semantik məna kəsb etməsi və bu mənaya müvafiq sintaktik funksiya 

yerinə yetirməsi bu ifadələri modallaşdırır. Cümlədə ara cümlə funksiyasını yerinə 

yetirməyə imkan yaradır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların subyektiv modallıq 

ifadə etməsi onlar üçün ümumi cəhət olsa da, cümlədəki funksiyaları müxtəlifdir. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalara cümlədə adətən ara cümlə, yaxud da tabeli 

mürəkkəb cümlənin baş cümləsi rolunda çıxış edir. Doğrudur, belə quruluşları “baş 

cümlə” adlandırmağın özündə də bir nisbilik var. Çünki quruluşca tabeli mürəkkəb 

olan lakin baş cümləni təşkil edən bu vahidləri cümlə adlandırmaq şərtidir. Məsələn:  

Dəli şeytan deyir, hər şeyi açıb olduğu kimi söylə [58, s. 13]. 

Bu tip sintaktik frazeoloji konstruksiyalar quruluş etibarilə sadə cümlə olub, 

sintaktik funksiyaca tamamlıq budaq cümlənin baş cümləsini təşkil edirlər və biz də 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların quruluşlarından danışarkən onları belə də təsnif 

etmişik. Lakin semantik baxımdan danışan ürəyindən, ağlından keçənləri ifadə etmək 

və ya söyləmək istədiklərini öz tərəfindən deyil, mücərrəd qüvvələrin adı ilə bağlayır. 

Və cümlədə subyektiv modallıq da məhz bu məqamla sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların semantik məna, yükü I şəxsin verəcəyi qərarın özü tərəfindən deyil, 

gözəgörünməz, naməlum varlığın təhriki ilə baş tutması ilə bağlıdır.  

Tofiq Müzəffəroğlu “Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlənin struktur 

semantikası” adlı əsərində belə cümlələri baş cümləsi frazeologizm xarakterli tabeli 
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mürəkkəb cümlələr adı altında öyrənir. Alim qeyd edir ki, belə cümlələrin digər 

tamamlıq baş cümlələrin baş cümlədən fərqi quruluşunda deyil, semantik məna 

yükündədir. “Semantik münasibətə gəldikdə isə, birinci misalda (Kor şeytan deyir, bu 

pulların bir qismini aradan çıxart) komponentlərin məzmun-məna cəhətdən 

əlaqələnməsi real deyil, buradakı baş cümlədə sözlərin ayrı-ayrılıqda məcaziliyi də 

yoxdur, lakin müstəqil şəkildə işlənə bilməyən həmin baş cümlə müvafiq budaq cümlə 

ilə əlaqədə qeyri-real semantikada funksional münasibət bildirməyə xidmət edir” [86, 

s. 218]. Alimin frazeologizm xarakterli adlandırdığı cümlə quruluşları bizim sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar kimi təqdim etdiyimiz dil vahidləridir. Frazeojiləşmə 

hadisəsi frazeoloji birləşmələrdən fərqli olaraq, sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda 

ayrı-ayrı sözlərin məcaziləşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Göstərdiyimiz 

nümunədə olduğu kimi, “kor”, “şeytan” və “deyir” sözləri həqiqi mənada işlənmişdilər. 

Lakin  “kor” ilə “şeytan” sözləri eləcə də “kor şeytan” birləşməsi ilə “deyir” feilinin 

əlaqələnməsi artıq məcaziləşmə - frazeolojiləşmə deməkdir. Başqa cür desək, şeytan 

korola bilməz, həm də şeytan danışa bilməz. Bu cür konstruksiyalarda “dəli” və “kor” 

sözləri bir-birilərini əvəzləyir. “Dəli şeytan” birləşməsinin özündə ağla əks olan bir 

hadisənin baş verməsinə işarədir. “Kor” sözünün isə etimologiyası haqqında heç bir 

fikir yürüdə bilmirik. Ancaq dilimizdə “kor şeytan” ifadəsinə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar daxilində deyil, həmçinin digər məqamlarda rast gəlirik. Məs: “Lənət 

sənə, kor şeytan” sintaktik frazeoloji konstruksiyasını cümlə daxilində modal 

münasibət bildirməsi ona ara söz funksiyası qazandırır, lakin strukturca baş cümlə olma 

imkanını ondan almır. Qrammatik vahidlərin müəyyənləşməsində struktur xüsusiyyət 

əsas olmuş və bu zaman semantikanın özü də ona xidmət edir. Lakin semantik 

məcaziləşmə bu konstruksiyaları cümlə statusundan məhrum etmir. Məna ilə quruluş 

arasında gedən mübarizə informativ xarakterli cümlənin ara cümləyə keçid prosesidir. 

Dildə gedən proseslərin nəticəsi olaraq, bir vaxt belə ifadələrin baş cümlə funksiyasını 

itirəcəyi və ara cümlə kimi qəbul olunacağı da istisna deyil. Lakin bu ifadəyə sintaktik 

frazeoloji konstruksiya kimi yanaşdıqda bu şəkildə dəyişənə tabeli mürəkkəb cümlənin 

sadə cümlə kimi qəbul edilməsinə belə gətirib çıxara bilər. Təbii ki, bu hal təkcə 

tamamlıq budaq cümləsinin baş cümləsinə deyil, budaq cümlənin digər növlərində, 
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əsasən də mübtəda budaq cümləsində bu məqamla qarşılaşırıq. Ə.Z.Abdullayev 

“Rüstəm kişiyə elə gəldi ki, əyinindəki kostyum eybəcərcəsinə ....” (Mirzə İbrahimov) 

tipli cümlələrin “ki” bağlayıcısına qədərki hissəsinin (Rüstəm kişiyə elə gəldi ki, mənə 

elə gəldi ki, ona elə gəldi ki...) transformasiyaya uğrayaraq ara sözə çevrilmə prosesi 

keçdiyini, lakin hələlik mübtəda budaq cümləsinin baş cümləsi keyfiyyətini saxladığını 

qeyd etmişdir [59, s.337].  Öyrəndiyimiz dil vahidlərinin sintaksislə sıx və qırılmaz 

əlaqəsi onların sintaktik vahid olduğunu bir daha sübut edir. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların struktur – semantik xüsusiyyətləri istər sadə, istərsə də mürəkkəb 

cümlədə öz əksini tapdığı kimi, sintaktik vahidlərin də sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalara təsiri qarşılıqlıdır. Strukturca cümlə, semantik cəhətdən “ara söz” 

funksiyasını yerinə yetirən modal ifadələr əslində dildə gedən canlı bir prosesin 

təzahürüdür. “Dildə belə bir proses getdiyi şəraitdə mümkündür ki, biri ara söz, ara 

cümlə saydığı sözləri başqası hələ  baş cümlə hesab eləsin. Bu çox təbiidir” [6, s. 309].  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda mücərrədlik, qeyri-müəyyənlik, 

komponentlərdən birinin mücərrəd məfhum bildirməsi vasitəsilə ifadə olunduğu belə 

cümlələr müəyyən şəxsli cümlələr sayılır. Lakin modallığın qeyri-müəyyən cümlə 

şəklində təzahür etdiyi sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da dilimizdə mövcuddur.  

Burda deyiblər ki,  çölüm özgəni yandırır, içim özümü [58, s. 34]. 

Subyektiv modallıq bildirən sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda ifadənin təsir 

gücünü artırmaq məqsədilə “mən” şəxs əvəzliyindən, yaxud da I şəxsin təkini ifadə 

edən mənsubiyyət və şəxs şəkilçilərindən istifadə olunur. Fikrin I şəxs tərəfindən 

söylənilməsinə baxmayaraq, bu elementlərin işlənməsi subyektiv modallığı ikiqat 

artırmış olur.  

Qorxma, yanmaz, deyirəm sənə  [28, s. 217]. 

Məsləhətiniz ağlabatandır, hacı, nə deyirəm ki [33, s. 185]. 

Amma neyləyim, bir belə şirinkəlam, mən deyərəm , yer üzündə yoxdur [78, 

s.144]. 

Göstərilən nümunələrin hər üçündə I şəxsin təkinin şəxs sonluğu işlənmiş, 

birinci cümlədə təkid-israr, ikincidə razılaşma, üçüncü nümunədə isə ikiqat 



89 
 

subyektivlik kimi modal münasibətlərin ifadəsinə xidmət etmişdir. Üçüncü nümunədə 

təkcə şəxs sonluğu deyil, I şəxs əvəzliyinin özü də iştirak etmişdir.  

Qarşılıqlı razılıq, etiraz etməmək kimi münasibətlər mənsubiyyət şəkilçisinin 

vasitəsilə yarana bilər. Təbii ki, söhbət I şəxsin təkindən gedir.  

Söz yox, əgər qəndin yanınca bir girvənkə çay gətirsən, nə sözüm var [78, s. 57]. 

Dildə işlənən bir sıra ifadələr də vardır ki, onlar mübtəda və xəbərdən ibarət sadə 

müxtəsər cümlələrdir. Lakin üslubun tələbinə görə onlarda xəbər şəkilləri ixtisara 

düşür, bəzən isə sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda gedən frazeolojiləşmə prosesi 

buna gətirib çıxarır. Belə sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda yanaşı duran iki sözün 

cümlə kimi çıxış edərək fikir ifadə edə bilməsi məhz modallıq sayəsində gerçəkləşir. 

Modallıq önə keçərək, predikativliyin də yaranmasını şərtləndirir. 

O, yəqin deyib ki, nə var, kəndlidir də başa düşmür  [28, s.102]. 

Çox da ki, o yox deyir, atası verir, ağzı nədi getməyə  [33, s.152]. 

Söz yox, mənim adımın zəqetçi olmağına bais yoldaşım olubdur [78, s. 145].  

Təbii ki, bəzi bu tipli sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda ancaq məişət 

üslubunda rast gəlmək olar və bədii əsərlərdə belə nümunələrlə obrazların dilində - 

yazıçının üslubi fiquru kimi qarşılaşmaq mümkündür. Nəzərə alsaq ki, ümumilikdə 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalara məişət və bədii üslubda rast gəlinir, o zaman belə 

nümunələrin dil faktı kimi təhlil edilməyi məqsədəuyğun sayılmalıdır.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların hər biri ayrı-ayrılıqda bir  çox frazeoloji 

vahidlər kimi özündə məxsus olduğu xalqın düşüncə tərzini, obyektiv reallığı, 

subyektiv yanaşmasını və bütövlükdə xalqın modal münasibətini əks etdirir. Bununla  

bağlı olaraq Tanrı, Allah, İlahi kimi varlığa xalqın inamı, eləcə də and içmək, and 

vermək kimi milli mental, dini xüsusiyyətlərinə sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda 

rast gəlinir.  

Gülüşcan, sən Allah, elə sözlər danışma  [28, s. 9]. 

Sən ölməyəsən, bu canın ölsün, hər ikimizin borcu mənsə [27, s. 162]. 

Yoldaş Əmrulla, sən olasan bircə balovun canı, bulvarnan şalvar qafiyədir ya 

yox [28, s. 309]. 

Bir bax, sən Allah, gör nə tələsir, necə tez-tez yüyrək gedir! [33, s. 46] 



90 
 

Sən mənim canım, razı ol! [33, s. 118] 

Anam rəhmətlik deyirdi ki, adamın Allahı var, insafən olanları üzümüzə 

vurmurdular [17, s. 33]. 

İşlənmiş nümunələrin bir qismində zahiri predikativlik olmasa da, cümləyə 

məxsus modallıq vardır. Məsələn, “sən Allah” ifadəsi dilimizdə müxtəlif variantlarda 

işlənən “sən Allahın xətri”, “səni Allaha and verirəm”  kimi and, xahiş, yalvarış 

məzmunlu cümlə strukturların qısaldılmış müəyyən komponentlərini itirmiş 

formasıdır. Çünki konkret bu nümunədə predikativliyin ixtisarından söhbət gedə 

bilməz, elə olduğu təqdirdə II şəxsin təkinə müvafiq olaraq xəbərlik şəkilçisi bərpa 

olunmalı və “sən Allahsan” şəklində işlənməlidir, bu isə semantik cəhətdən 

mümkünsüzdür. Fikrimizcə, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir qismi geniş sadə 

cümlələrin daralaraq komponentlərini itirərək, lakin mənanı qorumaqla sabitləşmiş 

formalarıdır.  

Tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş cümləsi subyektiv modallıq ifadə edən 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaların zamanla baş cümlə statusunu itirərək ara sözə 

keçmə prosesindən danışarkən quruluşun saxlandığını, lakin baş cümlədəki cümlənin 

frazeolojiləşərək mənasını darlaşıb yeni vahid ola bilməsindən danışırıqsa, bu 

nümunələrdə məna bütövlükdə qorunur, struktur isə komponentlər baxımından ixtisar 

olunaraq qısalır və zahirən söz birləşməsini xatırladır. “Sən Allah” ifadəsini 

ümumiyyətlə, söz birləşməsi hesab etmək olmaz, çünki müasir dil qaydalarına 

əsaslanaraq dilimizdə bu üsulla düzələn bu tip söz birləşmələrinə rast gəlinmir. Müasir 

Azərbaycan dili üçün bu ifadə iki müxtəlif sözün yanaşı durmasından başqa bir şey 

deyil.  

Bütün bunlara baxmayaraq, dildə olduqca az sayda olsa da, söz birləşməsi 

şəklində olan, modallıq bildirən sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla da qarşılaşırıq.  

Uzun sözün qısası, sorqalaşıb Neməti tapdılar  [17, s. 27]. 

Leksik baxımdan “uzun sözün qısası” ifadəsi “müxtəsər” modal sözü ilə 

sinonimlik təşkil edir. Üslubi baxımdan “müxtəsər” modal sözü daha geniş işlənmə 

çevrəsinə malikdir və demək olar ki, rəsmi-işgüzar üslub istisna olmaqla özünü bütün 

üslublarda işlənir. “Uzun sözün qısası” ifadəsi isə daha zəngin ekspressiv məna 
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çalarlarına malik olmasına baxmayaraq, yaxud elə bu xüsusiyyətlərə malik olduğu 

üçün məhdud dairədə işlənir və üslublara yol aça bilmir.  

Modallıq ifadə edən sintaktik frazeoloji konstruksiyaların bir tipi də 

predikativliyin zahiri əlamətini qoruyub saxlamış, lakin tərkibindəki qrammatik 

göstəricilərin donuq vəziyyət aldığı ifadələrdir.  

Sən demə, bütün işlərimizi korlayan bu yerə batmış köhnə padşah imiş [28, s. 

13]. 

İndi mən gedib, tutaq, ziyarət edib gəlmişəm evimə, sən nə deyirsən, gəlməzsən 

mənim görüşümə  [78, s. 49]. 

Zarafat gəlməsin sənə, dünyanın o başına gəlib çıxıblar [17, s. 144]. 

“Sən demə” ifadəsi haqqında digər fəsildə nisbətən geniş şəkildə izah etməyə 

cəhd etdiyimizdən konkret olaraq “zarafat gəlməsin sənə” sintaktik frazeoloji 

konstruksiyası haqqında  onu söyləmək olar ki, belə ifadə inkarda formalaşıb yalnız bu 

şəkildə mövcud ola bilən konstruksiyadır.  

Modallığın bir daha çox mühüm dil kateqoriyalarından biri olduğu fikrinə 

gəldik. Onun ifadə vasitələri kimi prosodik, leksik və qrammatik vasitələr göstərilir. 

Leksik səviyyədə modallığın mühüm ifadə vasitələrindən biri modal sözlər hesab 

edilir. Qrammatik səviyyədə modallığın göstəricilərindən danışılanda, adətən, 

predikativ əlamətlərdən sayılan – zaman, feilin şəkilləri və şəxs sonluqları əsas 

götürülmüşdür. Fikrimizcə, sintaktik vasitələrlə də modallıq yarana bilər və sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar bu vasitələrdən ən unikalıdır. Quruluşca sintaktik vahid olub, 

məna və funksiyaca modal sözlərə - ara cümlələrə paralellik təşkil edirlər. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar üçün modallıq iki mənada başa düşülür. Birinci, modallığın 

ifadəsində sintaktik frazeoloji konstruksiyaların rolu, ikinci sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda modallıq. Çünki sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da mürəkkəb 

cümlənin baş və ya budaq cümləsi olmaqla yanaşı, həmçinin daxil olduğu cümlənin 

quruluşundan asılı olmayaraq ara cümlə kimi daxil olmaqla bərabər, dildə müstəqil 

şəkildə mövcuddur. Cümlə strukturu ilə yanaşı müstəqil cümlənin digər 

xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən sintaktik frazeoloji konstruksiyalara da müasir 

Azərbaycan dilində rast gəlinməkdədir.  
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3.2.Sintaktikfrazeoloji konstruksiyalarda ekspressivlik  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların mövcudluğunu şərtləndirən məcazilik, 

sabitlik, məna rəngarəngliyi, ekspressiv çalarlıq, milli koloriti özündə əksetdirmə 

imkanı, eləcə də digər kateqorial və qeyri-kateqorial xüsusiyyətlər onların geniş üslubi 

imkanlarından xəbər verir. Məhz bu üslubi imkanların sayəsində sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları unikal dil vahidi hesab etmək olar. “Dilçilikdə tez-tez belə bir fikir 

işlənir ki, dildə sinonimlərin çoxluğu o dilin zənginliyinə dəlalət edir. Biz isə belə 

deyərdik ki, dilin zənginliyi onun tərkibindəki frazeoloji vahidlərin çoxluğu ilə seçilir” 

[77, s. 27]. 

Sintaktik frazeoloji kontruksiyaların üslubi imkanlarından danışarkən onları 

digər frazeoloji vahidlərlə yanaşı öyrənmək lazımdır. Nəzərə alınmalıdır ki, sintaktik 

frazeoloji kontruksiyalar frazeologiyaya daxil olan dil vahidlərindən biridir və sintaktik 

frazeoloji kontruksiyaların özündə təzahür etdikləri üslubi imkanlar onun frazeoloji 

vahid olduğundan irəli gəlir [64, s.75].  Digər tərəfdən sintaktik frazeoloji 

kontruksiyaları həm də sintaktik vahid hesab etsək, o zaman sintaktik kontruksiyaların 

da özünəməxsus ekspressiv çalarlıqlarının olması qənaətinə gəlmək olar. Bu məsələ 

barədə Q.N.Akimova “Rus dilində ekspressiv sintaktik kontruksiyaların inkişafı” adlı 

məqaləsində geniş şəkildə bəhs edir və qeyd edir ki, “Sintaksisə gəldikdə xatırlamaq 

lazımdır ki, kifayət qədər çoxdan sintaktik üslubiyyat anlayışından istifadə olunur. 

Xarakterik hal kimi, leksikologiyadan fərqli olaraq, sintaktik səviyyədə emosional, 

qiymətləndirici sintaksis anlayışları yoxdur. Sintaktik üslubiyyat anlayışı 

çoxmənalıdır: klassiklərin bədii əsərlərindəki sintaktik kontruksiyalar anlayışından 

praktik üslubiyyata kimi sahəni əhatə edir ” [108, 116]. 

Bir çox dilçilər öz əsərlərində frazeologizmlərin üslubi xüsusiyyətlərindən bəhs 

etmiş və onların üslubi təsnifatını vermişlər. Frazeologizmlərin üslubi təsnifatı adlarını 

qeyd etdiyimiz tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif şəkildə aparılsa da, əslində onların 

hamısı mahiyyət etibarilə bir-birinə yaxındır. Əgər Şanskiy [184, s. 129-132] danışıq 

və xalq dilinə işlənən frazeologizmləri “danışıq-məişət xarakterli” frazeologizmlər adı 

altında birləşdirirsə, Molotkov [156, s.20] ümumiyyətlə məişət frazeologizmləri 
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termininə müraciət etməyərək “xalq danışıq dili” və “kobud xalq dili” anlayışlarından 

istifadə etmişdir. Tədqiqatçıların frazeologizmləri bu şəkildə qruplaşdırması 

anlayışların bir-birilə olduqca yaxın, eləcə də qarşılıqlı şəkildə sıx bağlılığından irəli 

gəlir. Bu səbəbdən də onlar arasında konkret sərhəd çəkmək və dəqiq təsnifat aparmaq 

çətindir. “Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, frazeoloji üslubiyyat üçün frazeologiyanın 

funksional üslubi qatlarının dil üslubi ilə münasibətini təyin etmək vacibdir”  [156,  s. 

98]. 

Bu baxımdan sintaktik frazeoloji kontruksiyaların iştirak etdiyi funksional 

üslubları, bu üslublarda işlənmə sıxlığı arasındakı fərqi təyin etmək lazımdır. Bu tip 

konstruksiyalar adətən məişət, bədii və publisistik üslublarda işlədilir. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda xalq danışıq dili tərzi, emosionallıq, xəlqilik, subyektiv 

münasibət, modallıq kimi ekspressiv çalarlar onların rəsmi-işgüzar, elmi üslubda 

işlənməsini çətinləşdirir. Bu konstruksiyalara daha çox məişət, bədii və publisistik 

üslublarda rast gəlirik. Belə konstruksiyaların məişət üslubunda işlənmə tezliyinin və 

funksional baxımdan fəallığı təbii qəbul edilməlidir. Çünki məişət üslubu, adətən, 

dialoqlardan təşkil olunduğundan daha çox şifahi formada öz əksini tapdığından 

insanların daxili hiss və həyəcanlarını subyektiv fikirlərinin, düşüncə və 

mülahizələrinin daha təbii və canlı ifadəsində sintaktik frazeoloji kontruksiyaların rolu 

əvəzsizdir.  

Sintaktik frazeoloji kontruksiyaların qeyd olunan üslublarda daha çox 

işlənməsinin bir səbəbi də odur ki, “Bu xüsusiyyətlər yalnız şifahi dildəki ifadələrin 

yarımçıqlığı və elliptikliyi, habelə tabesizlik əlaqəsinə nisbətən tabelilik əlaqəsinin 

geniş yayılması ilə bitmir. Başlıca xüsusiyyət, şifahi nitqdə saysız-hesabsız hazır 

ifadələrə, ştamplara yer verilməsidir. Şifahi nitqdəki elliptik, şablon ifadələr bu nitqin 

spontan (hazırlıqsız) xarakteri ilə əlaqədardır” [14, s.7]. Yəqin elə buna görə də 

sintaktik frazeoloji kontruksiyalara şifahi nitqdə daha çox rast gəlinir. Məişət üslubu 

bir qayda olaraq şifahi nitqdən, dialoqlardan və gündəlik danışıq xüsusiyyətlərindən 

ibarət olunduğundan bu üslubdakı sərbəstlik, danışanın fikrini cilalamadan, 

düşünmədən ifadə etməsi və eyni zamanda danışanın emosional durumu  sintaktik 

frazeoloji kontruksiyaların həmin üslubda nitqə yol açmasına səbəb olur. Məhz bu 
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sərbəstlik sintaktik frazeoloji kontruksiyaların orijinal xüsusiyyətlərinin aşkara 

çıxmasına imkan yaradır. Sintaktik frazeoloji kontruksiyalar komponentləri müəyyən 

məqamlarda əvəz edilə bilən, lakin parçalanmayan, ayrılmayan quruluşlardır. Lakin 

şifahi nitqdə, eləcə də bədii əsərlərdə obrazların dilində belə istisnalar da mümkündür. 

Məsələn, 

– Məşq qurtardı? 

–  Hardan  [28, s. 326] 

Bu nümunədə sintaktik frazeoloji konstruksiya “hardan qurtardı” ifadəsidir. 

Lakin dialoqda biz bu ifadənin ixtisar olunmuş formasını, daha dəqiq desək, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanı söz – cümlə şəklində görürük. Buna baxmayraq, Azərbaycan 

dili daşıyıcısı olan hər bir kəs asanlıqla bu konstruksiyanı bərpa edə və əvvəlki 

variantda işlədə bilər. Dialoq daxilindəki “hardan qurtardı” sintaktik frazeoloji 

konstruksiyası birinci hissənin cavabı olaraq “inkarlıq, inkarlıqdan yaranan narazılıq” 

semantikası ifadə edir. Yəni dinləyənə aydın olur ki, danışan həmin bir söz vasitəsilə 

öz narazılığını, işin hələ davam etməsinə mənfi münasibətini bildirir və beləliklə, 

sintaktik frazeoloji konstruksiya funksiyasını yerinə yetirən “hardan” sözü situasiyanın 

ümumi məzmununa uyğun olaraq daha geniş məna ifadə etmiş olur. 

Məişət üslubunda işlənən sintaktik frazeoloji konstruksiyalar bədii əsərlərə yol 

taparaq müəllif tərəfindən bu və ya digər şəkildə dəyişdirilərək (bəzən isə olduğu kimi) 

obrazların dilindən verilir. Bu cür dil vahidləri bədii əsərə canlılıq, xalq ruhuna 

yaxınlıq, inandırıcılıq gətirməklə yanaşı, həm də obrazın xarakterinin açılmasında, hər 

hansı obraz haqqında müəyyən münasibətin müəyyənləşməsində yazıçının üslubi 

fiquruna çevrilir. Məsələn, məişət üslubunda tez-tez “canı it canıdır” ifadəsi ilə 

qarşılaşırıq. Bu konstruksiya adətən mətndən asılı olaraq müvafiq şəxs əvəzlikləri və 

ya xüsusi isimlər – insan adları artırmaqla işlədilir. Yazıçı eyni konstruksiyaya fərqli 

komponent artırmaqla “komsomolin canı it canıdır” ifadəsini yaradır. Bununla da 

konstruksiyanın ifadə etdiyi məna konkretlikdən çıxaraq daha geniş anlayışı əhatə edir, 

yazıçı istifadə etdiyi sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vasitəsilə tarixin müəyyən 

zaman kəsiyinə, tarixi hadisəyə, siyasi vəziyyətə bilavasitə öz subyektiv münasibətini 

ifadə etmiş olur. Bədii üslub üçün xarakterik olan bu hal sintaktik frazeoloji 
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konstruksiyaların üslubi imkanlarından irəli gəlir və bədii ədəbiyyatda çoxlu sayda belə 

nümunələrə təsadüf etmək mümkündür. 

Bunlar hökümət olmadı, başımıza bəla oldu. [28, s. 259] 

Bu tipli sintaktik frazeoloji konstruksiyalara müəyyən şəxs adları, müəyyən 

subyektlər əlavə etməklə mənanı konkretləşdirmək, hər hansı subyekt haqqında həmin 

fikirləri söyləmək mümkündür. Bu hal təbii ki, həm mətnin ümumi məzmunu, həm də 

kontekstlə müəyyənləşdirilir ki, bu da həmin tipli sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

ifadə imkanlarının genişliyi, situasiyadan asılı olaraq ən müxtəlif semantik vəzifələr 

yerinə yetirəbilmə imkanları ilə bilavasitə əlaqədardır. 

Əgər məişət üslubunda danışanlar bu hazır dil vahidlərinə düşünmədən müraciət 

edirlərsə, bədii üslubda sintaktik frazeoloji konstruksiyalar yazıçı təxəyyülünün bədii 

aləti kimi çıxış edir.Elə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vardır ki, onlar sabit 

formada, komponentlərində heç bir dəyişiklik edilmədən işlədilir. Bu zaman sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar kontekstə ümumi dildə kəsb etdiyi məna ilə yanaşı öünə xas 

olan bu və ya digər məna boyaları ilə daxil olur. Lakin sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar yazıçı emalına məruz qaldıqda dəyişən komponentlər mətndə müvafiq 

leksemlərlə əvəzlənir və xüsusilə, bədii üslubda sintaktik frazeoloji konstruksiyada söz 

sırası şeirin vəzninə uyğun olaraq işlədilir. 

Qadındır, özünə Allah desə də. 

İradə hardadır axıra qədər  [99, s. 430] 

Adi halda “onda axıra qədər iradə hardadır” şəklində işlədilir. Lakin şair həmin 

sintaktik frazeoloji konstruksiya adlandırdığımız dil vahidini məqsədinə uyğun olaraq 

dəyişiklik etməklə, yəni mövcud söz sırasında yerdəyişmə aparmaqla işlədir ki, bu həm 

də şeirdə ritmin, ahəngin gözlənilməsinə də yaxından kömək etmiş olur. Çünki bu 

proses yazıçının dildən bacarıqla istifadə etmə imkanları ilə bağlıdır. 

“Əsl yazıçı adi obrazları yenilədiyi kimi söz birləşmələrini də yeniləşdirməyə 

çalışır” [5, s. 96] Nəzərə alsaq ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar dil resursudur, o 

zaman müəllif bu dil resurslarından estetik məqsədlərdən ötrü istifadə edir, bununla, 

əsərin dilinə orijinallıq gətirir. Bəzən yazıçının eyni frazeologizmə tez-tez müraciət 

etməsi və əsərlərində bu xətti gözləməsi yazıçının fərdi üslubi xüsusiyyəti sayıla bilər. 
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Görkəmli alim Ə.Dəmirçizadə də “Azərbaycan dilinin üslubiyyatı” adlı əsərində 

frazeologiyaya geniş yer ayırmış, frazeologizmləri adlandırarkən idiom terminindən 

istifadə edərək onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini, quruluşa görə növlərini təqdim 

etməklə yanaşı, üslubi çalarlıq və imkanlarından da bəhs etmişdir: “İdiomların məna 

rənglərinə gəldikdə demək lazımdır ki, ümumiyyətlə, idiomların cümlə və idiom 

daxilində müxtəlif vəzifədə (mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik, xitab, ara 

söz,əlavə cümlə və s. kimi müxtəlif vəzifələrdə) işlənilməsi və eləcə də bu və ya digər 

sözün, ifadənin, cümlənin əvəzinə işlənilmə haqqı kəsb etməsi, yəni sinonimlik hüququ 

kəsb etməsi və nəhayət, məqamına görə antonim, omonim kimi işlədilə bilməsi 

idiomların məna rənglərindən asılıdır” [35, s. 178]. 

Bu xüsusiyyət bütövlükdə frazeoloj vahidlərə, o cümlədən sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalara xas olan əlamətlər olmaqla dilin bütün üslublarında işlək dil vahidləri 

olması ilə seçilir. Dilin bu tipli vahidləri fikrin obrazlı ifadəsində, nitqə bədii çalar 

əlavə olunmasında, ekspressivlik və ifadəliliyin artmasında əvəzsiz rol oynayır. 

Bu dil vahidlərinin nitqdəki rolu və fəal işləkliyə malik olması ilə bağlıdır ki, 

dilçilik ədəbiyyatında onlarla bağlı müəyyən fikirlər irəli sürülür, funksional 

xüsusiyyətləri izah olunur, ünsiyyət prosesində mühüm rol oynaması diqqətə çatdırılır. 

Bu baxımdan frazeologiyanın bədii ədəbiyyatda rolu, funksional-üslubi imkanları 

müxtəlif tədqiqatlarda öz əksini tapır. Belə ki, bədii dilin yaranmasında frazeologiyanın 

da özünəməxsus yeri vardır. Hər bir frazeoloji vahiddə  müəyyən dərəcədə obrazlılıq 

özünü göstərir, emosionallıq, yığcamlıq, sərrastlıq, ahəngdarlıq və s. xüsusiyyətlər 

onları bədii dil nümunələrinə çevirmişdir. Buna görə də frazeoloji vahidlərin üslubi 

imkanları bədii ədəbiyyatda daha genişdir. Elə bu məqamları sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalara da aid etmək olar. Bu dil vahidlərinin bu baxımdan rolu çox böyükdür 

və nitqin formalaşmasında, emosionallığın və bədiiliyin ifadə olunmasında xüsusilə 

fəal olması ilə seçilir. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların istifadə olunduğu üslublar frazeoloji 

birləşmələrlə müqayisədə daha məhduddur. Frazeoloji birləşmə bədii üslubda rast 

gəlindiyi halda, “onların (sintaktik frazeoloji konstruksiya-m.q.) istifadə dairəsi məişət 

üslubu və bu üslubu özündə əks etdirən bədii ədəbiyyatın janrları və publisistikadır” 
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[124, s. 7]. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

məişət üslubunda yaranmış və ya istifadəsi bu üslub üçün müvafiq olan dil vahidləridir 

və sintaktik frazeoloji konstruksiyalar öz başlanğıcını buradan götürərək digər adı 

çəkilən üslublarda keçmişdir. Bədii və publisistik üslublu frazeologizmlərlə məişət 

üslubunun ən böyük fərqi bu üslubun şifahi nitq əsasında qurulmasıdır. Fikrimizcə, bu 

səbəbdən də sintaktik frazeoloji konstruksiyalar məişət üslubunda doğulub yaranır. 

Lakin bədii ədəbiyyat məişət üslubunu özündə əks etdirdiyindən və bədii ədəbiyyatın, 

xüsusilə, şifahi xalq ədəbiyyatının məişət dilinə təsiri danılmazdır və burada onun 

təsirini aydın şəkildə müşahidə etmək olur. Məişət üslubunda onlarla sintaktik 

frazeoloji konstruksiya mövcuddur ki, onlar bəzən semantikasına, bəzən isə quruluşuna 

görə folklor nümunələrini bizə xatırladır və yaxud da onlardan qaynaqlanır. Məsələn, 

Arvadın pisi pisdir, yaxşısının atasına lənət [28, s. 200]   ifadəsində frazeolojiləşmə 

gizli müqayisə nəticəsində baş verir. Bu cümlə konstruksiyasının semantik cəhətdən 

invariantı hamının yaxşı bildiyi “İlanın ağına da lənət, qarasına da” atalar sözüdür. 

Yazıçı “ilanın istənilən növü istənilən halda təhlükəlidir” fikrinə əsaslanaraq eyni 

xüsusiyyəti qadınlara şamil edərək onların üzərinə köçürmüşdür. Burada əsas semantik 

məna yükü saxlanılaraq quruluş yenilənmiş, komponentlər isə dəyişilmişdir. Yazıçı 

təxəyyülünün nəticəsində dildə yeni sintaktik frazeologizm əmələ gəlmişdir. 

Folklordan az-çox məlumatı olan, bu janrın spesifikasına və səciyyəsinə bələd olan 

şəxs bu frazeolojiləşmənin əsl mənasını (qadının ilana bənzədilməsi) anlaya bilər. 

Müasir Azərbaycan dilində quruluşu və tərkibi müxtəlif olan, lakin eyni və ya 

yaxın mənalara, ekspressiv çalarlara malik olan konstruksiyalar da mövcuddur. Bu 

konstruksiyalar bədii üslubda, onun ayrı-ayrı janrlarında, məişətdə, ünsiyyət 

prosesində tez-tez işlədilir və onların strukturunda müəyyən dəyişikliklər də aparmaq 

mümkün olur. 

Əşi doğrudan da, xozeynin nə yaxşısı, nə pisi [49, s. 176] 

Deməli, “... pisi pisdir, yaxşısısının atasına lənət” və “... nə yaxşısı, nə pisi” 

sintaktik frazeoloji konstruksiyaları bir-birinə yaxın mənaları ifadə etmək 

xüsusiyyətinə malikdirlər. Yəni bu tipli sintaktik frazeoloji konstruksiyalar semantik 

baxımdan yaxın olmaqla danışanın istəyinə və məqsədinə uyğun olaraq fərqli 
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strukturlarda özünü göstərə və azacıq semantik fərqlərlə işlədilə bilir. Bu baxımdan 

verilmiş sintaktik frazeoloji konstruksiyaların məna baxımından yaxınlığı şübhə 

doğurmur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ikinci sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

semantik mənası daha genişdir. Belə ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların üslubi 

imkanlarından danışarkən prosodik vasitələrin – intonasiyanın da rolunu qeyd etmək 

lazımdır. Məhz intonasiyanın təsiri və vasitəsinin köməyi ilə “... nə yaxşısı, nə pisi” 

konstruksiyasında omonimlik xüsusiyyəti özünü göstərərək mənfi münasibətlə yanaşı, 

müsbət münasibət çaları da ifadə edə bilir. Adətən bu münasibət kontekstdən, ümumi 

məzmundan asılı olaraq mətn daxilində dinləyiciyə və ya oxucuya aydın olur. Lakin 

tez-tez işlənən “Müəllimin nə yaxşısı, nə pisi” və ya “Övladın nə yaxşısı, nə pisi” kimi 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda müsbət münasibət ifadə olunur və bunu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarını mətndən kənar vəziyyətində də anlmaq olur ki, bu da 

dəyişən komponenti əvəz edən sözün semantik məna yükü ilə bağlıdır. (“Müəllim və 

ya övladın istənilən halda pisi olmur” anlamında) 

Folklordan qaynaqlanan onun təsiri ilə bədii üslubda tez-tez rast gəldiyimiz daha 

bir sintaktik frazeoloji konstruksiyaya nümunə göstərmək olar: 

Qocalar da deyir ki, yeməyəsən, içməyəsən, oturub yoldaş Akifin mühazirələrinə 

qulaq asasan. [57, s. 217] 

Adətən, gözələ, gözəlliyə aid edilən bu fikri Azərbaycan xalq nağıllarında 

müşahidə etmək mümkündür. Yəni folklor nümunələrində tez-tez “Yeməyəsən, 

içməyəsən onun xətti-xalına, gül camalına tamaşa edəsən” forması çox işlək olmaqla 

bu və ya digər obyektin təriflənməsini onun müsbət keyfiyyətlərinin müşahidəsini 

dildə əks etdirmək üçün işlədilir. Verdiyimiz nümunədə isə həm də kinayə məzmunu 

əks oluna bilər ki, bu da mətnin ümumi məzmunu ilə müəyyənləşdirilə bilər. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın bədii üslubdakı imkanlarından biri də 

onların mətn daxilində bədii təsvir vasitələri kimi çıxış etmələridir. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda məcazın növlərindən bir qismini izləmək mümkündür. Poetik 

müqayisə məişət və publisistik üslubla müqayisədə bədii üslub üçün daha səciyyəvidir. 

Çünki frazeoloji vahidlərdə poetik müqayisə üstünlük təşkil edir. Məcazilik həmpoetik 

ifadələrin, həm frazeologizmlərin əsas xüsusiyyətidir. Frazeologizm vasitəsilə təsvir 
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olunan obyektin əlamət və xüsusiyyətləri daha canlı, real və təsirli şəkildə əks olunur 

və oxucunun diqqətini çəkir. Müəllif-yazıçı müqayisə olunan iki obyekti (çox zaman 

aralarında müqayisə aparılan obyektlərin sayı ikidən artıq olmur) onlara xas olan 

xüsusiyyətləri sadalamaqla və ya qarşılaşdırmaqla da təhlil edə bilərdi. Lakin sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların poetik xüsusiyyətləri qısa və lakonik, eyni zamanda kəsərli 

müqayisə imkanı yaradır. “Eyni fikir sintaktik frazeoloji konstruksiyalar vasitəsilə 

ifadə olunduqda oxucuda maraq doğurur və oxucunun iradəsindən kənar şüuraltı 

qatda müqayisəyə cəlb olunan obyektlərin əlamət və xüsusiyyəti xatırlanaraq 

qarşılaşdırılır”. [68, s. 120] 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda. adətən, müqayisə olunan obyektlər 

konstruksiyanın dəyişən komponentləri, müqayisə, əkslik, təzad yaradanlar isə daimi 

komponentlər olur. Bu daimi komponentlər bir-biri ilə antonimlik, çox hallarda isə 

üslubi antonimlik təşkil edir. Məsələn: 

Deyirdilər, Kolanı hara, belə-belə işlər hara   [22, s. 57]. 

Gəl açıq danışaq, bəyim, könlümü heç özüm də bilmirəm... Bir də ki sən handa, 

mən handa  [33, s. 122]. 

Birinci cümlədə obyekt və onun hərəkəti, ikinci də isə iki obyekt qarşılaşdırılır. 

Hər iki cümlədə birinci qütbdəki “hara” sual əvəzliyi ilə ikinci qütbdəki “hara” sual 

əvəzliyi öz aralarında təzad təşkil edir. Omonimlik xüsusiyyətinə malik olmadan bir 

leksik mənalı sözün öz-özünün antonimi kimi çıxış etməsi əksər hallarda konstruksiya 

daxilində mümkün olur. Təbii ki, bu hal intonasiyanın köməyi ilə baş verir. İkinci dəfə 

təkrarlanan “hara” sual əvəzliyi və ya sintaktik frazeoloji konstruksiyanın daimi 

komponenti birinci ilə müqayisədə daha qüvvətli deyilir və məntiqi vurğu qəbul etmiş 

olur.  

Bəzən isə müqayisə obyektlər arasında deyil, obyekt ilə onun hərəkətləri, 

davranışı arasında aparılır və hərəkətin insana uyuşmazlığı, münasib olmaması, 

uyğunsuzluğu ifadə olunur. Məsələn: 

Muxtarov ola, belə şərtlərə qol çəkə  [50, s. 197] 

Zübeydə nə idi, camaatın işinə qarışdı nə idi [36, s. 25] 

Övvət nə idi, küçəyə çıxıb su gətirdi nə idi. [78, s. 173] 
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Ananın nə borcdur ataynan övladın işinə qarışsın  [78, s. 81] 

Bədii təsvir vasitələrindən danışarkən hiperbola və litotanın da rolunu qeyd 

etmək lazımdır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların tərkibində və yaxud başqa cür 

söyləsək onların təşkilində hiperbola və litotaya da bir təsvir üsulu kimi rast gəlinir. 

Hiperbola təsvirin həddindən artıq şişirdilməsi, litota isə təsvirin həddindən artıq 

kiçildilməsidir. Fikrin bu üslubda ifadə formasından, əsasən, publisistik, bədii və 

məişət üslublarında təsviri daha canlı və cəlbedici təqdim etmək üçün istifadə edilir. 

Nəzərə alsaq ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar xüsusi ekspressivliyə malikdir və 

bəzən danışanın subyektiv baxışını, ümumilikdə emosiya, hiss və həyəcanı ifadə edir, 

o zaman sintaktik frazeoloji konstruksiyaların vasitəsilə hiperbola və litota yaratmaq 

və ya sintaktik frazeoloji konstruksiyada hiperbola və litotanı müşahidə etmək 

mümkündür. Birinci hal daha çox bədii üslub üçün xarakterikdir, o zaman ki müəllif 

oxucunun diqqətini daha çox cəlb etmək istəyir, bu təsvir vasitəsinə müraciət edir və 

bədii üslubda bu üsuldan istifadə olunur. Məsələn: 

1) Qız deyil, dağ başında kəklikdir  [27, s. 159].  

2) Arvad deyil, paraxoddur  [27, s. 162] 

Göstərilən hər iki nümunədə təşbehdən istifadə edilmişdir. Birinci nümunədə 

müsbət keyfiyyəti önə çıxarmaq, danışanın müsbət münasibətini bildirmək üçün 

təşbehdən istifadə edilib. İkinci nümunədə isə təşbehlə yanaşı, şişirtmə, mübaliğə 

istehza, kinayə çaları da var. Bu nümunələrdə danışanın subyektiv münasibətini bu 

şəkildə istifadə edir. Təbii ki, bu subyektivliyin özündə də xalqın dünyagörüşü, 

məsələyə yanaşma tərzi, müqayisə apardığı anlayış və məfhumun xalq təfəkküründə 

yaratdığı assosasiyanın, münasibətin ifadəsi var. Nümunələrdə bənzətmə gizli şəkildə 

aparılmışdır. Yalnız bənzədilən tərəflərin adı çəkilmişdir ki, buna da mükəmməl təşbeh 

deyilir. Birinci nümunədə qızın kəkliklə müqayisəsi xalqın mental keyfiyyətləri ilə 

bağlıdır. Kəklik ən uca dağlarda, qayalarda, əlçatmayan, ayaqdəyməyən yerlərdə 

yaşadığından, çətin ovlandığından, əlçatmaz olduğundan qızın gözəlliyi, 

toxunulmazlığı, dağ başındakı kəkliyə bənzər olacaq dərəcədə şişirdilir. Bu da 

xalqımızın qıza, qız övladına, ümumiyyətlə qadına məsum, pak, müəyyən qədər də 

mühafizəkar yanaşmasından irəli gəlir.  
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3) Zübeydə bilməyən şeyə qurd düşər  [36, s. 25].  

4) Dəryada batan söz deyil  [2, s. 256].  

5) Axı sizin xozeyinlər milyona pul demirlər [50, s. 217] 

5-ci nümunədə “pula pul demir” ifadəsinin invariantı ilə görürük. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiya “milyona pul demir” şəklində qurulmuşdur. Əsasən haqqında 

danışılan şəxsin olduqca dövlətli olmasını göstərmək üçün, pulun çoxluğundan, pula 

laqeyd və saymazyana münasibətini ifadə etmək üçün işlədilir. “....bilməyən şeyə qurd 

düşər” ifadəsinin ilk komponenti dəyişəndir və əsasən xüsusi isimlərlə – insan adları 

ilə, yaxud şəxs əvəzlikləri ilə əvəz olunur. Bu sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

əvəzlənən komponenti həmin şəxsin yersiz və lazımından artıq marağını, hamıya və 

hər şeyə müdaxilə etdiyini, məlumat topladığını bildirir. “Hər şeyi bilmək” sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda müsbət deyil,mənfi keyfiyyət kimi qiymətləndirir. 

Sonuncu nümunəyə gəldikdə isə, müəllif tərəfindən yaradılan bu sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar son dövrün məhsuludur. O səbəbdən də, nə bədii üslubda, nə də xalq 

danışıq dilində bu ifadənin variantları ilə qarşılaşmadıq. Digər nümunələr dildə 

əvvəlcədən mövcud olmuş, yazıçı tərəfindən məzmuna uyğun olaraq emal olunmuş, 

konstruksiyalardır. “Dəryada batan söz deyil” sintaktik frazeoloji konstruksiyası isə 

müəllif tərəfindən ilk dəfə olaraq işlədilir. Sözə, onun dəyərinə yüksək qiymət verilir. 

Fikrimizcə, dərya dedikdə, su hövzəsinin dərinliyi ön plana keçir. Ona görə də sözün 

məna dərinliyi dəryanın dərinliyində batmayacaq qədərdə mübaliğə edilir. Gələcək 

haqqında bəhs etdiyimiz konstruksiyanın “söz” komponentinin gələcəkdə digər leksik 

vahidlərlə əvəzlənməsi halı da mümkündür. Yaxud dilimizdə mövcud olan onlarla 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar kimi bu konstruksiya da həm dəyişən, həm də sabit 

tərkibdə paralel olaraq, işlənə bilər. Azərbaycan dilində bu ifadəni xatırladan “Odda 

yanmaz, suda batmaz” nəzm şəkilli tapmacası vardır. Tapmacanın açmasının “buz” 

olmasına baxmayaraq, xalq arasında bu deyim təkcə tapmaca məqsədilə deyil, qoçaq, 

diribaş bir insanı xarakterizə edərkən səciyyəvi keyfiyyət kimi işlədilir. “Filankəs elə 

oğlandır ki, odda yanmaz suda batmaz”. İstənilən sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

etimoloji şərhi təbii ki, müəyyən qədər subyektiv səciyyə daşıyır, dəqiq bir fikir 

söyləmək çətin olur və fərziyyələrə əsaslanır. İstənilən halda sintaktik frazeoloji 
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konstruksiyalar da digər frazeoloji vahidlər kimi üslubi baxımdan bədii ədəbiyyata 

gətirilirsə, deməli müəllifin yaradıcı təsirinə məruz qalır. Lakin sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar bədii üslubda daha çox transformasiya olunmuş vəziyyətdə işlədilir.  

Məcazın ən geniş yayılmış təzahür formalarından biri də metonimiyadır. Bədii 

üslubda metonimiyalar ən mühüm və faydalı nitq vahidi, dilin ifadəlilik imkanlarını 

artıran bədii dil və obrazlılıq axarına salan bədii təsvir vasitələridir. Bu baxımdan 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar bir çox hallarda obrazlılıq yaradan vasitə kimi 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır və bədii üslubda onlar tez-tez müraciət olunur. Məsələn: 

Dəli şeytan deyir... [58, s. 13] 

Qəzetlər yazdı, sən də inandın  [58, s. 33]. 

Bir qulağı burda, o biri qulağı orda  [36, s. 36]. 

Birinci cümlədə mücərrəd əşya ilə mücərrəd varlıq – mifik obraz arasında ad 

dəyişməsi baş vermişdir. Danışan “dəli şeytan” ifadəsini işlətməklə əslində ürəyindən, 

fikrindən keçənləri nəzərdə tutur. Lakin bu fikri öz dilindən deyil, mücərrəd varlığın 

dilindən səsləndirir.  Təbii ki, bütün bunlar hər bir xalqın mifik dünyagörüşü, dini 

inancları ilə birbaşa bağlıdır. “Şeytan” anlayışı da islam dinində insanı düzgün yoldan 

çıxaran, şərə, günaha sövq edən gözəgörünməz qüvvə kimi izah edilir. Bu ona görədir 

ki, insanlar çox vaxt istənilən bir səhv addım atdıqda onu şeytanla bağlayır, şeytana 

lənət deyirlər. “Dəli şeytan” ifadəsində sözün təsir gücü ikiqat artır. Şeytan insan 

ağlının yol vermədiklərinə sövq edən, normal, sağlam düşüncəyə malik olmayan 

mənalarının birləşməsindən maraqlı kombinasiya yaranır, üstəlik sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların komponenti kimi çıxış etdikcə zəngin ekspressiv çalarlığa malik 

olur. İnsan ağlından keçirdiyi, lakin deməyə cəsarət etmədiyi halda bu kimi ifadələrdən 

istifadə edir və ad dəyişməsi – metanimiya hadisəsi baş verir. Qeyd edək ki, bu kimi 

hallara folklor nümunələrində, xalq mahnılarında tez-tez rast gəlinir.  

Başında var şal bunun, 

Yanağında xal bunun, 

Bir dəli şeytan deyir, 

Dur qadasın al bunun. (Xalq mahnısı). 
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İkinci nümunədə isə ad dəyişməsi insanla – cansız əşya arasında aparılmışdır. 

Qəzetlərdə çap olunan məlumatı qəzet deyil, konkret insanlar (jurnalist, müxbir və s.) 

yazır. Üçüncü nümunədə isə “qulaq asmaq”, “dinləmək” feili eşitmə orqanı olan 

qulaqla əvəzlənmişdir. 

İfadəyə kinayə çaları verən intonasiyadır. Lakin kinayə çaları ilə birlikdə 

sabitləşən, məzmununda kinayə çaları üstünlük təşkil edən sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar da vardır. Bunlar müstəqil mənada işlənmir. Lakin bu tipli sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların ümumi məzmununda haqqında danışılan obyektə müsbət 

və ya mənfi münasibət öz əksini tapa bilir. Həmin mənaların müəyyənləşdirilməsi isə 

bilavasitə mətnin ümumi məzmunu ilə mümkün olur. Məsələn: 

Nə qızdır... Vallahi Sərvinaz bunun qabağında aşpazlığa da yaramaz. (müsbət 

mənada) [58, s. 46] 

Nə qızdır, heç əlimə su tökməyə yaramaz. (mənfi mənada) (danışıqdan). 

Gördüyümüz kimi, eyni sintaktik frazeoloji konstruksiya mətnin ümumi 

məzmunundan və situasiyadan asılı olaraq kinayə çaları da ifadə edə bilir. Eyni 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar müxtəlif mətnlər daxilində fərqli münasibət bildirir. 

Məqsəddən asılı olaraq, intonasiya əslində bu cümlələrdə müxtəlif olur. Aşağıda 

verilən nümunələrdə isə kinayə intonasiya ilə yanaşı, məzmunun daxilində də ifadə 

olunmuşdur. Cümlə daxilində bu tip konstruksiyalar öz quruluşunu dəyişə bilir, bəzən 

onun tərkib hissələri arasına məqsəddən asılı olaraq müəyyən sözlər əlavə olunur. 

Məsələn: 

Kül o pyesin başına ki, o gicbəsər yazacaqdır [28, s. 308]. 

A kişi, sən bir səsini kəs, qoy görək, kişinin qızı nə deyir də  [28, s. 78]. 

Kəndxudalıq elə o yırtıq çul-çuxana yaraşır  [27, s. 148]. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların daha bir xüsusiyyəti ekspressiv çalarlığa 

malik olmasıdır. Adətən, dilçilik ədəbiyyatında sözün ekspressiv imkanlarından bəhs 

edilmiş və bu məsələyə leksik səviyyədə yanaşılmış, ifadəlilik, obrazlılıq, 

emosionallıq, modallıq kimi anlayışlar bəzən eyniləşdirilmiş, bəzən sözün üslubi 

imkanı kimi öyrənilmiş və yaxud da eyni anlayış bir-birindən fərqli şəkildə izah 

edilmişdir. Sintaktik vahidlərin ekspressiv imkanlarından H.Şvedov, Vostokov öz 
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monoqrafiyalarında bəhs etmişlər. İstər adı sadalanan, istərsə də ekspressivlikdən bəhs 

edən digər alimlərin bir çoxlarının qarşısında duran ilk vəzifə bu anlayışı – 

ekspressivlik terminini izah etməkdən ibarət olmuş, əsas diqqəti bu istiqamətə 

yönəltmişlər. Lakin bu anlayışın mahiyyətinə aydınlıq gətirmək, onun əsas əlamətlərini 

müəyyənləşdirərək inandırıcı elmi nəticələr ortaya qoymaq bəzən leksik səviyyədə 

belə çətinliklərə gətirib çıxarır. Nəzərə alsaq ki, sintaktik səviyyədə subyektiv modallıq 

mənaları da bura aiddir (axı ekspressiya da, modallıq da çox vaxt danışanın ifadə etdiyi 

informasiyaya münasibətinin ifadəsi kimi təyin edilir), o zaman “ekspressiv terminin 

təyin problemi demək olar ki, “həllolunmaz” olur” . Cümlə səciyyəli sintaktik 

vahidlərdə modallığın mövcudluğu, modallığın özünün də subyektiv və obyektiv 

olmaqla iki yerə ayrılması, eyni zamanda belə cümlə konstruksiyalarının məişət 

üslubunda intensiv işləkliyi kimi xüsusiyyətlər sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda 

öz əksini tapır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların ekspressiv çalarlarla zəngin 

olmasının daha bir səbəbi sintaktik vahid olmaqla yanaşı, həm də semantik baxımdan 

frazeologizm olması, frazeologizmləşməsidir. Çünki frazeologizmlər funksional 

baxımdan ən fəal dil vahidləri olmaqla digər bir çox mənalarla yanaşı, dildə modal 

mənaların ifadəsində maraqlı variantlardan biri kimi frazeologizmlərdən istifadə sayıla 

bilər. Belə ki, danışan və ya istifadəçi bu cür konstruksiyalara düşünmədən, hisslərin, 

emosiyaların təsiri altında və ya düşüncələrini daha səmimi və inandırıcı ifadə 

etməkdən ötrü müraciət edir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar elə dil vahidləridir ki, 

onlarda, adətən, informasiya ilə müqayisədə emosiyaların təzahürü daha yüksəkdir (bu 

da onların şifahi nitqdə - məişət üslubunda intensiv işlənməsinin daha bir səbəbidir). 

Doğrudur, adi informativ xarakterli cümlələrdə də ifadəlilik, emosionallıq və digər 

çalarları izləmək mümkündür. Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda sadalanan 

xüsusiyyətlər daha qabarıqdır. Canlı nitqdə subyektivlik daha güclüdür. Doğrudur, öz 

doğma dilində danışan şəxs fikrini ifadə edərkən onu cilalamaq, redaktə etmək kimi 

bacarıqlara malikdir.  Amma nəzərə alsaq ki, danışanın çox zaman buna vaxtı olmur 

və emosiyalar subyektiv yanaşmağa, subyektiv münasibətinin ifadəsinə gətirib  çıxarır. 

Bu həmdə fikrini söyləyənin hansı səviyyədə fikrinə hakim olması, emosiyalarını idarə 

edə bilməsi ilə bağlıdır. 



105 
 

Məhz bu təəssüratların ifadə olunmasında və onun daha təsirli, emosional və 

modal çalarlılıqla dinləyiciyə çatdırılmasında isə sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

əhəmiyyəti və rolu əvəzsizdir. 

N.T.Akimov ekspressivlik anlayışına fərqli şəkildə yanaşaraq münasibət 

bildirmişdi: “Ekspressiv və üslubi çalarlılıq və ya ekspressiya (ekspressiv-emosional) 

daha çox S.Balli nəzəriyyəsində (situasiyaya istiqamətlənərək danışanın ifadə etdiyi 

informasiyaya subyektiv münasibətin ifadəsi) olduğu kimi deyil, neytrallıq fonunda 

üslubi işarələnmiş kimi başa düşülür” [108, 111]. Lakin qeyd etməliyik ki, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar neytral mövqedə belə üslub və situasiyadan asılı olmayaraq 

özündə müəyyən məna yükünü, ekspressivliyi kodlaşdırılmış şəkildə saxlayır. İstifadə 

olunduğu üslubdan asılı olaraq və kontekstlə əlaqədar yeni məna rənglərinə boyana 

bilər ki, bu da sintaktik frazeoloji konstruksiyanın məna çalarlığı və ifadə imkanlarının 

üzə çıxmasıdır. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda ekspressivlilik, fikrimizcə, modallıqla 

birbaşa bağlıdır. Dildə modallıqla bağlı müxtəlif fikirlər mövcud olsa da, onlar 

içərisində ən geniş yayılmışı V.V.Vinoqradovun mövqeyidir. Tədqiqatçıların böyük 

əksəriyyəti münasibət ifadə edərkən onun fikirlərinə əsaslanmış və bu mövqedən fikir 

bildirmişlər. Ş.Ballinin də modal münasibətlərə verdiyi tərif olduqca maraqlıdır: 

“Cümlənin məzmunundakı məlumatın reallığa olan münasibətləri təşkil edir. Məlumat 

danışan tərəfindən keçmiş, indiki, gələcək zamanda reallaşacaq kimi, arzu olunan, 

kimdənsə tələb olunan, doğru olmayan və s. kimi düşünülə bilər” [118, 300]. Eyni 

zamanda Ş.Ballı ekspressivliyi effektivlikdən doğan nəticə kimi göstərmiş və 

danışanın subyektiv münasibətini ifadə etməsini ekspressivlik adlandırmışdır. 

Ş.Ballinin danışanın reallığa olan modal münasibəti və ekspressivliyə verdiyi tərifdən 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, danışanın informasiyaya münasibəti (cümlənin 

məzmunundakı məlumatın reallığa olan münasibəti) modal münasibət modallıq, bu 

münasibətin ifadəsi isə ekspressivlik adlanır. Bu baxımdan bizə elə gəlir ki, sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar üçün ekspressivlik daha geniş anlayış, modal münasibətlər 

isə bu ekspressiv xüsusiyyətlərdən biri hesab edilə bilər. Doğrudur, cümlənin ən 

mühüm əlamətlərindən biri də, onun modallıq bildirməsidir. Çünki hər bir cümlə özü-
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özlüyündə danışanın həmin informasiyaya münasibətini ifadə edir. Bunun üçün də 

modallıq predikativlik intonasiya ilə yanaşı dayanır. 

Adətən, cümlədə modallıq iki üsulla – qrammatik göstəricilərin iştirakı və bir 

qrup sözlərin – modal sözlərin vasitəsilə yaranır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların 

ümumi məzmunu da dildə modal münasibətlərin ifadəsində müstəsna rola malikdir. 

Onların arasında bir qrup elə ifadələr ola bilər ki, həmin ifadələrin iştirak etdiyi bu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar digərlərindən fərqli olaraq bütöv sintaktik vahid 

kimi işlədilir və onları modal sintaktik frazeoloji konstruksiyalar termini ilə 

adlandırmağımız hesab edirik ki, məqsədəuyğun olar. Bu tipli sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalara ədəbi dildə tez-tez rast gəlmək olur. Məsələn: 

Sən demə, bütün işlərimizi korlayan bu yerə batmış köhnə padşah imiş  [28, s. 

256]. 

Yaxşı, bəs sənə deməzlər ki, sən əgər yaxşı adamsan, neçin getmişsən  [28, s. 

102]. 

Sən mənim ölmüşüm, canına qəsd eləmə, tulla getsin [36, s. 190]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə frazeologiyada modal münasibətlər barədə 

V.Vinoqradov bəhs etmiş və “modal frazeoloji birləşmələr” terminini işlətmişdir . 

Bu cür sintaktik frazeoloji konstruksiyalar digər cümlə quruluşlu 

frazeologizmlərə struktur və sabitlik baxımından yaxınlaşsalar da, öz mənasına və 

cümlədəki funksiyasına görə seçilirlər. Məsələn: 

Amma neyləyim, bir belə şirinkəlam, mən deyərəm, yer üzündə yoxdur [78, s. 

144]. 

Söz yox, mənim adımın qəzetçi olmağına bais yoldaşım olubdur  [78, s. 45]. 

Bədii ədəbiyyatdan seçilmiş bu nümunələr vasitəsilə danışanın informasiyaya – 

fikrə münasibəti müəyyənləşir, sanki reallıq danışanın gözü ilə verilir. Quruluş 

baxımından olduqca maraqlı olan bu sintaktik frazeoloji konstruksiyalar cümlə 

tərkibində heç bir cümlə üzvü ilə sintaktik əlaqədə ola bilmirlər. Digər sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar istər tabeli, istərsə də tabesiz mürəkkəb cümlə daxilində 

müəyyən cümlə üzvü vəzifəsini daşıya bildiyi halda, modal sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalarda qapalılıq, bütövlük, sintaktik əlaqələrin donuqluğu daha möhkəmdir. 



107 
 

Burada dəyişən, sabit komponentlər yoxdur və yaxud da çoxəsrli frazeologizmləşmə 

prosesi nəticəsində onları müasir dil baxımdan izləmək mümkün deyil. 

Digər qisim sintaktik frazeoloji konstruksiyaları mürəkkəb cümlənin sadə 

komponenti kimi tabesizlik əlaqəsində və ya tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümlə 

növlərinin demək olar ki, hər birində baş və ya budaq cümlə qismində görə bilirik. 

Lakin modal sintaktik frazeoloji konstruksiyaların digər cümlə üzvləri ilə əlaqəyə daxil 

olma imkanının məhdudluğundan onlar, adətən, ara cümlə funksiyasında çıxış edir. 

(Ara cümlələr ara söz funksiyası daşıyan cümlələrə deyilir.) Ara cümlələr də ara sözlər 

kimi müxtəlif mənalar verərək əsas cümlədə ifadə olunan fikrə müxtəlif münasibətlər 

bildirmək üçün işlədilir. 

Sözüm orda deyil, sözüm orasındadır ki, bizim kənddə şəxs yoxdur ki, onun bir 

ayaması olmasın  [78, s. 42]. 

Əşşi, molla da getsin işinin dalınca, o birisi də, sən Allah, qoy uzanmışıq 

yerimizdə [36, s. 14]. 

Modal sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda danışan öz münasibətini müxtəlif 

üsullarla ifadə edə bilir. Məsələn, danışan məchul obyektə istinad edərək fikrini bildirə 

bilər: 

Burda deyiblər ki, çölüm özgəni yandırır, içərim özümü [58, s. 34]. 

Və yaxud da danışan informasiyaya olan məlumatsız, xəbərsiz münasibətini 

ümumiləşdirərək öz nitqini sintaktik frazeoloji konstruksiya vasitəsilə bədii sual 

şəklində qurur. Məsələn: 

Kim bilir, bəlkə də,məni bugünəcən yaşadan yalnız bu şüurum və iradəmdir. [49, 

s. 17]. 

Bu kimi hallar sintaktik frazeoloji konstruksiyanın unikal dil vahidi olduğundan, 

ekspressiv imkanlarının zənginliyindən xəbər verir. 

Ancaq orası da var ki, sən demiş, dostu ilə düşməninə fərq qoymur [49, s. 217]. 

Nümunədə iki qat modal münasibət izləmək mümkündür. Modal sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar yanaşı gələrək fikri daha inandırıcı edir. Modallıq iki 

istiqamətdə diqqəti çəkir. Danışan – birinci şəxs fikrini şəxssiz cümlə şəklində ifadə 

edir,digər tərəfdənsə əmin olduğu fikri ikinci şəxsə istinad edərək bildirir. 
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Modal sintaktik frazeoloji konstruksiyalar arasında bəziləri də var ki, burada 

modal münasibətlər səmimiyyət fonunda verilir, danışan tərəflər arasındakı yaxın 

münasibətləri ifadə edir. Məsələn: 

Ay məşədi molla əmi, öz aramızdır, amma bu kişinin kağızını mənim kağızımdan 

yaxşı yazmısan  [78, s. 159]. 

Bir də bax, qardaş, bax, sözün açığı, sən hara, konsul hara  [78, s. 210]. 

Bəzi istisna hallarda modal sintaktik frazeoloji konstruksiyalar arasında dəyişən 

komponentlilərə də rast gəlinir: 

Ondan çıxmayan iş, bu qədər təəssüratın beyninə, gözünə, qəlbinə dürtülüb 

girməsinə baxmayaraq, üzü balınca toxunan kimi bərk yuxuya getdi [2, s. 420]. 

Gördüyümüz kimi bu nümunədə “sən” əvəzliyini digər şəxs əvəzlikləri ilə də 

əvəz etmək mümkündür. Nəzərə alsaq ki, “səndən çıxmayan iş” şərti olaraq, formal 

cəhətdən birinci tərəfi feili sifət tərkibi ilə ifadə olunmuş I növ təyini söz birləşməsidir 

və söz birləşməsi quruluşlu modal sintaktik frazeoloji konstruksiyalar dildə olduqca 

azdır, o zaman bu komponentin dəyişməsini təsadüfi hal hesab etmək olmaz. 

Cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda qapalılıq, bütövlük daha 

möhkəmdir. Bu modal dil vahidinin komponentlərinin bir zaman müstəqil məna ifadə 

edə bilmək imkanını və müasir dil baxımından izah olunmayan qrammatik 

göstəricilərin dinamikliyi faktını təkzib etmir. Məsələn: 

Yox, qardaş, mən elə bilirdim ki, Məşədibəy bizim ağzımızı arayır, ammasən 

demə, kişinin bizə ürəyi yanırmış  [50, s. 217]. 

Nümunələrdəki sintaktik frazeoloji konstruksiya cümlə quruluşlu olmasına 

baxmayaraq, üzvlənməyən sabit ifadələrə aiddir. Belə ki, konstruksiyaya daxil olan 

sözlərin müstəqil mənası ilə onların birləşmə - cümlə daxilində ifadə etdiyi məna 

arasında heç bir semantik uyğunluq yoxdur. “Sən demə” ifadəsi müasir dil baxımından 

modal birləşmə halına keçmişdir və cümlədə subyektiv modallığı ifadə edir, nəticə 

məzmunlu digər modal söz və birləşmələrdən fərqli olaraq, burada subyektivlik daha 

qabarıqdır. Mətndən asılı olmayaraq “sən demə” sintaktik frazeoloji konstruksiyası və 

ya başqa cür desək, modal birləşməsi nəticə ilə yanaşı, danışanın nəticəyə təəccüblü, 

gözlənilməz, öncədən təxmin edilməyən münasibətini ifadə edir. Məhz bu subyektiv 
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məqam - əlavə məna çaları, predikativ formada sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

modal birləşmə halına keçməsi bu tip ifadələrə yeni məzmun, rəng gətirir. Bu inkişaf 

oxunan hansı istiqamətdə olması, ayrılmaz anlayışlar olan məzmun və formasının 

vəhdəti sintaktik frazeoloji konstruksiyanın əmələgəlmə mexanizmini öyrənməyin 

əsasını təşkil edir. Qrammatik göstəricilərin cümlə daxilində sabitləşməsi, xüsusilə bu 

nümunədə inkarlıq şəkilçisinin iştirakına baxmayaraq, inkar məzmunundan 

danışmağın mümkünsüzlüyü də onlara modal birləşmə kimi yanaşmağa imkan verir. 

Donuq vəziyyət almış bu modal sintaktik frazeoloji konstruksiyanın tərkibinə daxil 

olan feil şəxsə, zamana, kəmiyyətə, növ və şəkillərə görə dəyişməzdir. 

Sintaktik frazeoloji konstruksiya kimi “sən demə” yalnız inkarda mövcuddur, 

frazeoloji vahidin yaranmasında inkarın rolu məsələsi frazeologizmin komponenti 

olmaq imkanına və onun semantikasına inkarın nə dərəcədə təsirinə diqqət yetirməyi 

tələb edir. Elə frazeoloji vahidlər vardır ki, əsasən, inkarda işlədilir, yəni inkar onun 

ayrılmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir və inkarın ixtisarı həmin frazeoloji vahidin 

mənasının itməsinə gətirib çıxarır. 

Predikativlik ifadə edən qrammatik göstəricilərin sabitləşməsi və dəyişməz 

vəziyyət alması, eləcə də onların cümlə daxilində ara cümlə funksiyası daşıması 

cümlədən çox modal birləşməyə yaxınlaşdırır. Belə xüsusiyyətə malik sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalarda öz dinamikliyini itirmiş predikativ qrammatik göstəricilər 

deyil, modallıq və intonasiya daha ön cərgədə olur. Fikrimizcə, xüsusi qrup təşkil edən 

modal sintaktik frazeoloji konstruksiyalar digər sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla 

müqayisədə dilin daha qədim dövrünün məhsulu sayıla bilər. 
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NƏTİCƏ 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar müasir Azərbaycan dilinin frazeoloji 

sistemində özünəməxsus yer tutan, fikrin ifadəsində emosional – ekspressiv çalarlara 

malik rəngarəng strukturlu, müxtəlif modelli geniş funksional – üslubi imkanlara malik 

dil vahidləridir. Bu dil vahidlərinin dilimizdəki rol və əhəmiyyətini öyrənmək üçün 

“Müasir Azərbaycan dilində sintaktik frazeoloji konstruksiyaların funksional üslubi 

imkanları” mövzusunda apardığımız tədqiqat işindən aşağıdakı nəticələr hasil 

olmuşdur. 

1. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar informativ cümlələrdən fərqli quruluşa 

malik, xüsusiyyətləri müasir Azərbaycan dilinin sintaktik əlaqə və 

qanunauyğunluqlarından kənara çıxan, komponentləri idiomatikləşmiş frazeoloji dil 

vahidləridir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların komponentləri arasında mövcud 

olan, onları bir-birinə bağlayan şəkilçilər - əlamətlər formaca müasir dilimizdəki 

şəkilçiləri xatırlatsalar da, funksiya baxımından fərqlidir. Müasir Azərbaycan dili 

baxımından bu söz formalarının izahını vermək çətinlik yaradır. Çünki hər bir sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın arxasında müəyyən etimoloji izah dayanır. Bu dil 

vahidlərinin quruluşu, sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda işlədilən şəkilçilər bütöv 

şəkildə onların ifadə etdiyi məna, qaynaqlandığı mənbə, söykəndiyi hadisə ilə bağlıdır.  

2. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar digər frazeolojiləşmiş cümlələrdən fərqli 

olaraq sabit və dəyişən komponentlərdən ibarətdir. Bu da sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları məhz bu termin ilə adlandırdığımız səbəblərdən biridir. Daimi 

komponentlər sintaktik frazeoloji konstruksiyaların dəyişməyən, variantlılığı olmayan 

hissəsidir. Bu da  tədqiqat işində “skelet” adlandırılır. Dildə mövcud olan sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların özü deyil, məhz skeletidir. Bu skelet mətnin və 

situasiyanın tələbi ilə müvafiq leksemlərlə tamamlanır. Leksemlərlə tamamlanan 

komponentlər isə dəyişən konponentlərdir. Bir sıra dilçilər dəyişən komponentləri 

fakultativ komponentlər də adlandırırlar. Daimi komponentlər sabit, dəyişən 

komponentlər isə nisbətən müstəqildir. Təbii ki, dəyişən komponentlərin özü də 
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müəyyən bir qəlibdən kənara çıxa bilmir. Hər bir sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

dəyişən komponentinin konkret hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunması, hansı formada 

olması və digər morfoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaları nitqində istifadə edən şəxsin beynində bu proses ani olaraq baş verir. 

Danışan şəxsin istifadə etdiyi sintaktik frazeoloji konstruksiyanın daimi və dəyişən 

komponentinin fərqində olmadan belə məqsədinə müvafiq olaraq konstruksiyanı 

lazımi leksemlərlə tamamlayır. Belə ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların modelləri 

bu dilin daşıyıcısı olan hər bir şəxsin beynində əks olunub. Danışdığımız zaman 

nitqimizdə ani olaraq qərar verib bu ifadələrdən bizə müvafiq olanını seçib istifadə 

edirik.  

3. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar zəngin struktura malikdir. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar arasında sadə cümlədən mürəkkəb cümlə quruluşuna kimi 

müxtəlif strukturlara rast gəlmək mümkündür. İnformativ sadə cümlələrdə olduğu kimi 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar təktərkibli, cüttərkibli müxtəsər və geniş ola bilir. 

Xəbər əsasında formalaşan sadə təktərkibli sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla 

yanaşı, mübtəda əsasında formalaşan sintaktik frazeoloji konstruksiyalara da aid 

onlarla nümunələr var. Təbii ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyanın komponenti 

anlayışı özü də nisbi səciyyə daşıyır. Çünki komponentlər konstruksiya daxilində tək 

deyil, birgə vahid şəklində məna ifadə edir. Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri 

arasında müşahidə olunan məna əlaqələrinə  tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, bu vahidlər  

müəyyən qədər fərqli yanaşma tələb edir. Eyni fikri tabeli müərəkkəb cümlə quruluşlu 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalar haqqında da söyləmək mümkündür. Budaq cümlə 

təsnifi onlar üçün nisbi bölgüdür. Maraqlı məqam ondadır ki, ənənəvi xarakterli tabeli 

müərəkkəb cümlələrin böyük əksəriyyətini sadə cümləyə çevirmək mümkün olsa da, 

sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda bu mümkünsüzdür. Belə olduqda sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar frazeologizm kimi ifadə etdiyi mənanı itirir, bu da bir daha 

onların sabit strukturlu olduğunu göstərir.  

4. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların daimi komponenti kimi çıxış edən nitq 

hissələri arasında əvəzliklərin rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Şəxs 
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əvəzliklərindən “mən” və “sən” – I və II şəxsin təkini ifadə edən əvəzliklərin sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların yaranmasında xüsusi rolu vardır. Sual əvəzliklərindən 

“hara” ifadəsi də sintaktik frazeoloji konstruksiyanın komponenti, konstruksiya 

yaradıcı komponenti  kimi çox işlənir. “Hara” sual əvəzliyi ismin müxtəlif hal 

şəkilçilərini qəbul edərək bir-birindən fərqli mənalar ifadə edən sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar yaradır. Əvəzliklərdən “kim”, “nə” sual əvəzliklərinin də rolunu qeyd 

etmək lazımdır. Bu da əvəzliklərin geniş üslubi imkanlarından  müxtəlif nitq 

hissələrinin yerində işlənib onların xüsusiyyətlərini özündə əks etdirə bilməsindən irəli 

gəlir.  

5. Cümlə quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla informativ xarakterli 

ənənəvi cümlələrin fərqi qrammatik göstəricilərin konstruksiya daxilində 

sabitləşməsidir. “Sən demə” ifadəsində inkarlıq şəkilçisinin iştirakına baxmayaraq, 

inkar məzmunundan danışmaq mümkünsüzdür. Donuq vəziyyət almış bu sintaktik 

frazeoloji konstruksiyaların tərkibinə daxil olan feil şəxsə, zamana, kəmiyyətə, növ və 

şəkilçilərə görə dəyişməzdir.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar kimi “sən demə” yalnız inkarda mövcuddur, 

bu hal ancaq qeyri-ənənəvi cümlə tipləri üçün xarakterikdir. Frazeoloji vahidin 

yaranmasında inkarın rolu məsələsi frazeologizmin komponenti olmaq imkanına və 

onun semantikasına inkarın nə dərəcədə təsirinə diqqət yetirməyə tələb edir. Elə 

frazeoloji vahidlər vardır ki, əsasən inkarda işlədilir, yəni inkar onun ayrılmaz tərkib 

hissəsi kimi çıxış edir və inkarlıq şəkilçisinin ixtisarı sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın dağılması deməkdir. Yalnız təsdiqdə, yalnız inkarda, eyni zamanda 

həm təsdiqdə, həm də inkarda mövcud ola bilən sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

vardır.  

6. Cümlə üçün xarakterik olan üç mühüm əlaməti – predikativlik, modallıq və 

intonasiyanın hər birini predikativ formalı sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda 

müşahidə etmək mümkündür. Lakin müqayisə üçün demək lazımdır ki, belə cümlə tipli 

frazeoloji ifadələrdə modallıq və intonasiya predikativliyi üstələyir. Belə ki, cümlə tipli 

sintaktik  frazeoloji konstruksiyaların əmələ gəlməsində öz dinamikliyini itirmiş 

predikativ – qrammatik göstəricilər deyil, modallıq və intonasiya daha ön cərgədə olur.  
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7. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların səciyyəvi xüsusiyyətlərinin maraqlı 

aspektlərindən biri də onların sintaktik baxımdan müəyyən qədər mütəhərrik olmasıdır. 

Onlar həm müstəqil cümlə funksiyasında çıxış edir, həm sadə cümlənin müstəqil cümlə 

üzvü kimi işlənir,  həm də  mürəkkəb cümlədə  baş və budaq  cümlə rolunu yerinə 

yetirir.  

8. Adətən, tabeli mürəkkəb cümlənin növünü müəyyənləşdirmək üçün budaq 

cümlənin baş cümləyə münasibətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bir qayda olaraq, 

budaq cümlə baş cümləni tamamlamağa, baş cümlədə buraxılanı doldurmağa xidmət 

edir. Məhz baş cümlədə sual doğuran, buraxılan cümlə üzvü budaq cümlənin növünü 

müəyyən edir. Nəzərə alsaq ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyaların cümlə üzvlərinə 

ayrılmaq nisbi xarakter daşıyır, bəzən isə heç mümkün olmur, o zaman budaq cümlənin 

növünü müəyyənləşdirmək çətinləşir. Bu çətinlik dərəcəsi sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın tabeli mürəkkəb cümlənin baş və ya budaq cümlə funksiyasında çıxış 

etməsinə görə dəyişir. Eyni zamanda bu tip sintaktik frazeoloji vahidlərdə əvəzlik – 

qəliblər, qarşılıq sözlər, eləcə də baş və budaq cümləni bağlayan vasitələr də ənənəvi  

mürəkkəb cümlələrdə  olduğu kimi deyildir.  

9. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların təşkilində ədatların da rolu əvəzsizdir. 

Nitq hissəsi kimi ədatın köməkçi nitq hissəsi olması, onu sintaktik frazeoloji 

konstruksiya daxilində aktiv komponent, daimi komponent olmaqdan məhrum etmir. 

Əksinə ədatı sintaktik frazeoloji konstruksiya üçün həlledici komponent də ola bilər. 

Ədat mənanı qüvvətləndirməyə xidmət edir, sintaktik frazeoloji konstruksiya isə 

bütövlükdə qüvvətləndirilmiş məna deməkdir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

informativ xarakterli ənənəvi cümlənin əlavə məna çalarları, subyektiv – emosional 

münasibətlərlə qüvvətləndirilmiş formasıdır desək, yəqin ki, yanılmarıq. Hətta daimi 

komponenti inkar ədatı və qüvvətləndirici ədat modelli sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar da mövcuddur.  Məsələn: Yox ki, sakitcə danışsın// Yox ki, vaxtında 

gəlsin və s. Əvəzliklərin özləri də sintaktik frazeoloji konstruksiya daxilində ədat 

rolunu yerinə yetirir, mənanı qüvvətləndirir. Kim kim o?// Kim kim özü də o?! Birinci 

nümunədə sual semantikası qorunub saxlanılır, lakin “özü də” artırıldıqdan sonra sual 

mənası zəifləyir, kinayə, istehza ilə əvəzlənir. Danışıq dilində əvəzliklərin 



114 
 

təkrarlanmasına çox rast gəlinir ki, bunlar da sintaktik frazeoloji konstruksiyanın daimi 

komponenti olur.  

10. Hər bir cümlə özü-özlüyündə obyektiv modallığın əksidir. Lakin modallıq 

söylərkən ilk olaraq modal sözlər düşünülür. Modal sözlər modallığın ifadəsində əsas 

vasitələrdən biridir, modallığın özü deyil. Qeyd edək ki, dildə modal sözlərin iştirakı 

olmadan da yaranan çoxlu sayda modal münasibətləri ifadə edən cümlə quruluşları 

vardır. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar da məhz elə cümlə modelləridir ki, onların 

məzmununda subyektiv modallığın ifadəsi vardır. Elə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın ekspressiv çaları, rəngi, boyası da ondadır ki, bu dil vahidlərinin əsas 

məqsədi təkcə informasiyanı təqdim etmək deyil. Əsas məqam informasiyanı obrazlı 

şəkildə danışanın söylədiklərinə subyektiv münasibətini ifadə edərək müasir 

Azərbaycan dilinin sintaktik qaydaları baxımından izah olunmayan quruluşda 

çatdırmaqdır. Əgər leksik frazeoloji birləşmələrdə sözlər – leksemlər öz müstəqil 

mənalarını itirərək vahid bir mənanı ifadə edirdisə, sintaktik frazeoloji konstruksiyanın 

komponentləri quruluşca qapansalar da, situasiyadan asılı olaraq müvafiq leksemlərlə 

tamamlanaraq subyektiv modallığın ifadəsinə xidmət edir.  

11. Modallığın bir daha çox mühüm dil kateqoriyalarından biri olduğu fikrinə 

gəldik. Onun ifadə vasitələri kimi prosodik, leksik və qrammatik vasitələr göstərilir. 

Leksik səviyyədə modallığın mühüm ifadə vasitələrindən biri modal sözlər hesab 

edilir. Qrammatik səviyyədə modallığın göstəricilərindən danışılanda, adətən, 

predikativ əlamətlərdən sayılan feilin zamanları, şəkilçiləri  və şəxs sonluqları əsas 

götürülmüşdür. Fikrimizcə, sintaktik səviyyədə də modallıq yarana bilər və sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalar bu vasitələrdən ən unikalıdır. Quruluşca sintaktik vahid olub 

məna və funksiyaca modal sözlər və ara cümlələrlə paralellik təşkil edirlər.      

12. Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların funksional – üslubi xüsusiyyətləri 

onları bədii üslubun önəmli sintaktik fiquru olmasına imkan verir. Yazıçı tərəfindən 

müəyyən bədii emala məruz qalaraq, bəzən isə heç bir dəyişiklik edilmədən sabit leksik 

tərkiblə bədii əsərdə bədii təsvir və ifadə vasitələrinin ifadə formasına çevrilir. Bəzən 

isə sintaktik frazeoloji konstruksiyalar elə bədii üslubun özündə yazıçı tərəfindən 

yaradılır, daha sonrakı mərhələlərdə isə danışıq dilinə daxil olur. Məişət üslubu ilə 
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bədii üslub arasındakı bu sıx əlaqədən irəli gələrək sintaktik frazeoloji konstruksiyalara 

məhz bu iki üslubda ən çox rast gəlinir. 
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