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GİRİŞ  

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi.  Türk dillərinin tarixi sintaksisi 

digər sahələrlə müqayisədə az öyrənilsə də, son illər bu sahə ilə bağlı da müəyyən 

tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusən də N. Hacıyeva və B. Serebrennikovun müəllifləri 

olduğu “Türk dillərinin müqayisəli-tarixi qrammatikası (sintaksis)” (Сравнительно-

историческая грамматика тюркских языков (синтаксис)) [107], Ə. Rəcəblinin 

“Göytürk dilinin sintaksisi” [70], Q. Kazımovun “Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb 

cümlənin inkişaf tarixi” [47], M. Musayevin “Türk ədəbi dillərində mürəkkəb cümlə 

sintaksisi” [68] və s. əsərləri bu sahədə yazılmış sanballı işlər sırasında saymaq olar. 

Bununla belə, tarixi sintaksis türkologiyada ən az tədqiq olunan sahələrdən sayılır. Bu 

mənada M. Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və 

məsəllərin sintaktik xüsusiyyətlərinin tədqiqi bu sahədə aparılan digər işlər üçün də 

təkan ola bilər. Nəzərə alsaq ki, indiyə qədər dilçiliyimizdə bu istiqamətdə – M. 

Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərin qrammatik 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi istiqamətində, demək olar ki, heç bir iş görülməmişdir. 

Doğrudur, müstəqillik illərində bir çox sahələrdə olduğu kimi, dil tarixi istiqamətində 

görülən işlər də artmış, bu mənada M. Kaşğari ilə də bağlı kifayət qədər tədqiqat işləri 

aparılmışdır. Əlbəttə, bu işlərin əsasında R. Əskərin “Divan”ın azərbaycanca nəşri 

durur. Məhz bu əsərin nəşrindən sonra Azərbaycan dilçiliyində M. Kaşğariyə olan 

maraq artdı və bu sahədə bir sıra tədqiqat işləri yazıldı. Fikrimizcə, hələ də yazılacaq 

və bu dəyərli əsərə dilçiliyimizdə dönə-dönə qayıdılacaqdır. Çünki Mahmud Kaşğari 

və onun bu dəyərli əsəri nəinki Azərbaycan dilinin, eyni zamanda bütövlükdə türk 

dillərinin tarixinin araşdırılması üçün ən qədim və dəyərli mənbələrdən biridir. 

T.Hacıyev bu barədə danışarkən haqlı olaraq yazır: “Divanü lüğət-it türk” min il 

bundan əvvəlki dilimizin, tarix və mədəniyyətimizin ən dəyərli, ən başlıca mənbəyi və 

məxəzi kimi elmimizdə tamamilə yeni üfüqlər və istiqamətlər açmağa, daha geniş, daha 

əhatəli və daha dərin araşdırmalar aparmağa kömək edəcəkdir” [34, s.7]. 
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Bu fikirlər şübhəsiz deyilənləri bir daha təsdiqləyir ki, “Divanü lüğət-it türk” 

əsərinin tədqiqi dilçiliyimizin inkişafı, o cümlədən, türkoloji dilçiliyin inkişafı üçün 

yeni bir səhifə açır. 

Türk dillərinin tarixi sintaksisinin tanınmış tədqiqatçılarından olan N. Hacıyeva 

və B. Serebrennikov türk dillərinin tarixindən danışarkən yazır: “Bir çox türkoloqlar 

sintaksisi tipoloji bütöv kimi nəzərdən keçirir, amma müasir türk dillərində ən azı üç 

sintaktik tip vardır: qədim türk, keçici və hind-Avropa və ya, daha dəqiq türk hind-

Avropa” [107, с.3]. Bu kontekstdən M. Kaşğarinin dövründəki ümumtürk dilinin 

sintaksisinin tədqiqi həm də türk dillərinin qrammatik quruluşunun tarixən inkişafını 

izləmək üçün əhmiyyətli material verir. N. Xudiyev T. Hacıyevə istinadən yazır: 

“...ümumiyyətlə belə bir mülahizə mövcuddur ki, ədəbi dilin sintaksisinin inkişaf 

səviyyəsi ən çox xalqın intellektual tərəqqisi, danışıq dili sintaksisinin inkişafı isə, hər 

şeydən əvvəl, kollektivin adət-ənənələri, etnik təkamülü ilə mütənasibdir” [41, s.145]. 

Nəzərə alsaq ki, M. Kaşğarinin əsərlərində işlənən atalar sözləri və məsəllər xalq 

danışığından götürülüb, deməli, bu misallarda etnik təkamülü görə bilərik. Etnik 

təkamül isə eyni zamanda, heç şübhəsiz, dilin də təkamülü deməkdir. Deməli, dil 

tarixinin tədqiqi eyni zamanda dilin tarixi tərəqqisinin tədqiqidir. Baxmayaraq ki, türk 

dillərinin tarixi tədqiqi onun lap qədimdən artıq formalaşdığını deməyə əsas verir. Bu 

özünü sintaktik qururluşda da göstərir. Məsələn, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının 

sintaktik quruluşundan bəhs edərkən Q. Kazımov yazır: “Dədə Qorqud” dilinin 

sintaksisi elə kamil formadır ki, keçən 1500 ilin ərzində söz birləşməsi və cümlə 

strukturunda əsaslı bir dəyişiklik baş verməmişdir. Bütün yeniliklər təkmilləşmə, 

zənginləşmə və səlisləşmə istiqamətində olmuşdur. Sözlərin söz birləşməsi və cümlə 

şəklində, cümlələrin mətn şəklində əlaqələndirilməsi texnikası yalnız təkmilləşmə, 

zənginləşmə istiqamətində irəliləmişdir. Sintaktik əlaqələr, ismi və feili birləşmələr, 

sadə cümlələr, genişlənmiş sadə cümlələr, sadə quruluşlu mürəkkəb cümlələr müasir 

dildə olduğu kimidir. Sonralar, təbii olaraq, söz birləşməsi və cümlə modelləri 

zənginləşmiş, yönlük, yerlik, çıxışlıq halların qrammatik mənaları xeyli sabitləşmiş, 

feili tərkiblər inkişaf etmiş, qarışıq tipli mürəkkəb cümlə modelləri və mətnin sintaktik-

semantik bağlılığını təmin edən vasitə və üsullar çoxalmışdır” [46, s.507-508]. M. 
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Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəlləri tədqiq edərkən biz bu 

mülahizənin bir daha şahidi oluruq. Belə ki, bu atalar sözlərinin bəziləri günümüzdə 

olduğu kimi işlənir və demək olar ki, heç bir dəyişikliyə uğramamışdır. 

M. Kaşğarinin əsərinin bu xüsusiyyətlərinədən danışarkən R. Əsk.ər yazır: 

“Ortaq türk ədəbiyyatı qədim dövrdə Orxon-Yenisey abidələrinin, orta dövrdə isə dörd 

fundamental, möhtəşəm klassik əsərin üzərində yüksəlir. Bunlar türk və dünya 

ədəbiyyatının ən nadir incilərindən biri sayılan “Dədə Qorqud” dastanları, bəşər 

tarixinin və mədəniyyətinin həcm etibarilə ən böyük əsəri olan “Manas” dastanı, böyük 

türk mütəfəkkiri, şairi və dövlət xadimi Yusif Xas Hacib Balasağunlunun “Qutadğu 

Bilig” poeması və ilk türk ensiklopedisti, dahi dilçi, fıloloq, etnoqraf, mədəniyyətşünas 

Mahmud Kaşğarinın “Divanü lüğət-it türk” əsəridir.  

Ümumtürk ədəbiyyatının təməl sütunları olan bu dörd şah əsərdən üçü türk 

dillərinin ayrı-ayrı qruplarına, məsələn, “Dədə Qorqud” oğuz qrupuna, “Manas” 

qıpçaq qrupuna, “Qutadğu Bilig” karluq qrupuna məxsus və mənsubdur. “Divanü 

lüğət-it türk” isə universal bir əsər kimi bütün qrup, dil və ləhcələrin fövqündə 

dayanan, onların arasında heç bir fərq qoymadan istisnasız olaraq hamısını əhatə 

edən və özündə cəmləşdirən son dərəcə zəngin xəzinədir” [30, s.8].  

“Divanü lüğət-it türk” əsəri türk dilinin ortaq abidəsi olmaqla təkcə türk dilinin 

nümunəsi deyildir. “Əsərdə min il bundan əvvəlki türklüyün bütün xüsusiyyətləri – 

başda dili və ədəbiyyatı olmaqla türkün tarixi, coğrafıyası, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, 

mənəvi-milli dəyərləri, psixologiyası, dünyagörüşü, həyat tərzi, adət və ənənələri, ailə, 

qohumluq, qonşuluq və ümumən sosial münasibətləri, geyimi, silahları, mətbəxi, 

oyunları, əyləncəsi... bir sözlə, hər şeyi ideal şəkildə öz əksini tapmışdır” [30, s.9]. 

“Divan”da bütün bu xüsusiyyətləri ən çox əks etdirən isə heç şübhəsiz, tarixi 

yaddaşı özündə əks etdirən atalar sözləri və məsəllərdir. Bu barədə M. Kaşğarinin özü 

də söz açır və yazır: “Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün 

onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən 

hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən-nəsillərə keçərək 

gəlmişdir” [30, s.58]. 
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Bu mənada tədqiqata cəlb olunan nümunələr öz aktuallığı ilə seçilir və bu 

nümunələrin özü və onların sintaktik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi mövzunun 

aktuallığını şərtləndirir. 

Tədqiqatın obyekti  və predmeti. Tədqiqatın obyekti və predmeti; Tədqiqatın 

obyektini Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində işlənən atalar sözləri və 

məsəllər təşkil edir. Dissertasiyanın predmetini Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğat-it-

türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərin sintaktik xüsusiyyətləri təşkil edir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.  Müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkəmizdə 

dilçilik sahəsində bir sıra uğurlar əldə edilib ki, bunlardan biri də Mahmud Kaşğarinin 

“Divanü lüğət-it türk” əsərinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsidir. Məhz bu 

tərcümədən sonra əsrlər boyu türkoloji araşdırmaların mərkəzi olan Azərbaycanda da 

bu fundamental lüğətin araşdırılmasına ciddi əsərlər yazlılmağa başlandı və nəticədə 

artıq bu sahədə xeyli iş görülmüşdür. Lakin qeyd etməliyik ki, bu tədqiqatlarda əsərin 

sintaktik xüsusiyyətləri demək olar ki, nəzərə alınmamış və ya bu istiqamətdə nisbətən 

az iş görülmüşdür. Bu ensiklopedik əsərin leksik, morfoloji, onomastik sisteminə artıq 

bir neçə tədqiqat işi həsr olunmuşdur. Lakin bu əsər hələ onilliklər boyu tədqiq 

olunacaq və onun qrammatik xüsusiyyətlərinə onlarla tədqiqat işi həsr olunacaqdır. 

Əsərdə işlənən atalar sözləri və məsəllər isə bu günə qədər, ümumiyyətlə, 

tədqiqata cəlb olunmamışdır. Tədqiqat işində məqsəd Mahmud Kaşğarinin “Divanü 

lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərin sintaktik xüsusiyyətlərini 

araşdırmaqdır. Bu məsələlərin araşdırılması baxımından qarşıda duran vəzifələr 

aşağıdakılardır:  

– Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və 

məsəlləri müəyyənləşdirmək;  

–  Əsərdə işlənən atalar sözləri və məsəllərdə söz birləşmələrini 

müəyyənləşdirmək; 

– Əsərdə işlənən atalar sözləri və məsəllərdə söz birləşmələri və cümlələrdə 

işlənən sintaktik əlaqələri müəyyənləşdirmək; 

– Əsərdəki atalar sözləri və məsəllərdə işlənən sadə cümlələri və onların məna 

növlərini müəyyənləşdirmək; 
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– Əsərdəki atalar sözləri və məsəllərdə işlənən mürəkkəb cümlələri və onların 

növlərini müəyyənləşdirmək. 

Tədqiqatın metodları. Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həlli və tədqiqat 

predmetinin spesifikası ilə müəyyən edilmişdir. Dissertasiya işində təsviri və tarixi-

müqayisəli metodlarından istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

– Türk dillərinin tarixi sintaksisini araşdırmaq və onun inkişaf yolunu izləmək 

üçün Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən nümunələrin mühüm 

əhəmiyyəti vardır.  

– Türk dillərinin tarixi sintaksisi türkologiyada həcm etibarı ilə ən az tədqiq 

olunan sahədir. 

– Mahmud Kaşğarinin əsərində işlənən nümunələrin sintaktik xüsusiyyətlərinin 

araşdırılması Azərbaycan dilçiliyi ilə yanaşı, ümumiyyətlə, türkoloji dilçilik üçün də 

mühüm faktların meydana çıxarılmasına şərait yarada bilər.  

– Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında işlənən nümunələr sübut edir ki, türk 

dillərinin tarixi inkişafında cümlə strukturu min illər boyu demək olar ki, 

dəyişməmişdir. Bu isə sintaktik quruluşun stabilliyi ilə izah oluna bilər.  

– “Divanü lüğət-it türk” əsərindəki atalar sözü və məsəllərdə işlədilən söz 

birləşmələrinin növlərini və bu birləşmələrə aid olan sözlər arasındakı sintaktik 

əlaqələrini (yanaşma, idarə, uzlaşma) aydınlaşdıraraq müasir Azərbaycan dili ilə 

müqayisəsini vermək türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində bu tip 

birləşmələrin tarixi inkişafını öyrənmək baxımından olduqca mühüm materiallar verir. 

– “Divanü lüğət-it türk” əsərindəki atalar sözü və məsəllərdə işlədilən sadə 

cümlənin növləri, cümlə üzvləri və onların ifadə vasitələrinə aid nümunələr təqdim 

edərək müasir Azərbaycan dilində sadə cümlə modelləri ilə müqayisəsi dilimizdə 

cümlənin tarixi inkişafını izləmək baxımından olduqca vacibdir. 

– “Divanü lüğət-it türk” əsərindəki atalar sözü və məsəllərdə işlədilən tabesiz 

və tabeli mürəkkəb cümlələrin quruluşu, məna əlaqələri, intonasiya və bağlayıcıların 

rolu və s. sintaktik məsələləri təqdim etməklə müasir Azərbaycan dili ilə müqayisəsi 

mürəkkəb cümlənin inkişafını izləməyə kömək edir. 
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– “Divan”da işlənən nümunələrin sintaktik xüsusiyyətlərinin bir çoxu müasir 

türk dillərinin xüsusiyyətləri ilə üst-üstə düşür. 

– “Divan”da mürəkkəb cümlə müasir türk dillərinə nisbətən az inkişaf etmiş, 

nümunələrdə işlənən cümlələrin əksəriyyəti sadə cümlə formasındadır.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqat işində Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə 

olaraq Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və 

məsəllər müəyyənləşdirilmiş və onların sintaktik xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb 

olunmuşdur. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat işi ümumtürkoloji baxımdan 

olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqatda Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət-it 

türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərin sintaktik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 

Bu isə tədqiqatçılara türk dillərinin, o cümlədən tarixi sintaksisinin öyrənilməsi 

baxımından olduqca mühüm materiallar verə bilər. Tədqiqatın nəticələrindən türk 

dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikasının, xüsusən də tarixi 

sintaksisinin öyrənilməsində mənbə rolunu oynaya bilər. Tədqiqatın materialları və əldə 

edilmiş nəticələr həm də Azərbaycan dili ilə digər türk dillərinin müqayisəli 

qrammatikasının yenidən yazılmasında da istifadə edilə bilər. Bununla yanaşı tədqiqatın 

nəticələrindən ali məktəblərin bakalavr və magistr pillələrində dil tarixi və türkologiya ilə 

bağlı fənlərin tədrisində əlavə vəsait kimi də istifadə etmək olar.  

Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqat işinin əsas müddəaları haqqında elmi-nəzəri 

konfranslarda, seminarlarda məruzələr edilmişdir. Tədqiqatın əsas məzmunu AAK-ın 

tələblərinə cavab verən elmi məcmuələrdə nəşr olunmuşdur. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilat. Dissertasiya işi Sumqayıt Dövlət 

Universitetinin “Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasında yerinə 

yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə 

olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.  Giriş 6 səhifə, I fəsil 39 səhifə, II fəsil 38 səhifə, 

III fəsil 38 səhifə, Nəticə 2 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 9 səhifə, əlavə  2 

səhifə,  Ümumi həcmi 139 səhifə  (239941 işarə sayı).                                     
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I FƏSİL 

MAHMUD KAŞĞARİNİN “DİVANÜ LÜĞƏT-İT TÜRK” ƏSƏRİNDƏ 

İŞLƏNƏN ATALAR SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏRDƏ SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİ                            

VƏ QRAMMATİK ƏLAQƏLƏR. 

 

1.1. Söz birləşmələri 

 

Dil müəyyən vahidlər üzərində qurulur. Həmin vahidlərdən biri də sintaktik 

vahidlərdir. “Sintaktik vahidlər dedikdə söyləm (söz birləşməsi), sadə cümlə, mürəkkəb 

cümlə və sintaktik bütövlər nəzərdə tutulur. Bu vahidləri dilin sintaktik təlimi tədqiq 

edib öyrənir” [44, s.138]. Sintaksisin müxtəlif vahidləri içərisində söz birləşmələri 

özünəməxsus rola malikdir və onların öyrəniləməsi dilçilikdə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu mənada rus dilçisi A. M. Peşkovskinin fikirləri maraq doğurur. “Dilçi alim, 

cümlənin səslənməsini əsas gətirərək sintaksisi söz birləşmələrinin formalarını 

öyrənən qrammatik bölmə adlandırır” [125, s.64]. Ümumiyyətlə, dilçilikdə söz 

birləşmələrinə yanaşmada birmənalı fikir yoxdur, xüsusən, son dövr müasir funksional 

dilçilikdə söz birləşmələri anlayışı “söyləm” anlayışı ilə eyniləşdirilir. Baxmayaraq ki, 

söyləmə bu vaxta qədər müxtəlif təriflər verilmiş, onun cümlə ilə eyniyyət təşkil etdiyi 

diqqətə çatdırılmışdır. Məsələn, A. Axundov cümlə və söyləmi bir birindən 

fərqləndirsə də, söyləmi qrammatik cəhətdən formalaşmayan, lakin ünsiyyətə xidmət 

edən nitq vahidi hesab edir. Alimin fikrincə, bu tip nitq vahidlərinə müxtəlif dialoji 

replikaları, modal sözlər əsasında yaranan, daha doğrusu, subyektiv münasibət əks 

etdirən nitq vahidlərini, habelə ictimai etika sahəsinə aid ibarələri misal göstərmək olar. 

Məsələn, Yaxşı! Yox əşşi! Əla! Salam! Axşamınız xeyir! Gün aydın! Hələlik! 

İcazənizlə! Təşəkkürlr! Əlvida! Haydı! və s. Misallardan da göründüyü kimi, söyləm 

müəyyən intonasiya yükü olan cümlələrdir. Müəllif bu barədə yazır: “...ünsiyyət 

prosesində iki cür sintaktik vahiddən istifadə olunur. Dilçilikdə həmin sintaktik 

vahidləri ifadə etmək üçün “cümlə” və “söyləm” terminlərindən istifadə edilir. Daha 

doğrusu, müəyyən qrammatik formaya malik olan, dilə aid sintaktik vahidlər cümlə, 

müəyyən intonasiya cildinə malik olan, nitqə aid sintaktik vahidlər isə söyləm 
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adlandırılır. Əlbəttə, cümləni intonativ əlamətdən məhrum olan sintaktik vahid saymaq 

olmaz. Lakin cümlədə dil vahidi öz varlığına, mövcud olmasına görə qrammatik 

formaya onu, yəni intonasiyanı cümlə üçün əsas əlamət saymaq olar. Söyləm üçün isə 

intonasiya onun yeganə yaşama formasıdır, daha doğrusu, intonasiyanın köməyi 

olmadan söyləm sintaktik vahid kimi mövcud ola bilməz” [10, s.158]. Deyilənlərdən 

belə qənaətə gəlmək olar ki, söyləm söz birləşməsinə deyil cümləyə aiddir. 

Funksional qrammatika kitablarında söyləmin müxtəlif funksional aspektləri 

qeyd olunur. “Söyləmləri funksional baxımdan öyrənmək üçün onların semantik 

quruluşunu, formal əlamətlərini, struktur-informativ, struktur-praqmatik əlamətlərini, 

cümlədəki sırasını, informativ-aktual üzvlənməni, baza modellərini və onların tiplər 

üzrə semantikasını və s. təqdim etmək vacibdir” [44, s.141]. Başqa bir yerdə müəlliflər 

türk dillərində söyləmin ən çox morfoloji prinsipə görə təsnif edildiyini və onun 

semantik tərəfinə üstünlük verildiyini qeyd edirlər. Türk dillərində söyləmin izafət 

tərkibi adı altında öyrənildiyini qeyd edən müəlliflər daha sonra söyləmin “determinant 

qruplar”, “kəlmə qrupları” adı altında da tiplərə ayrılaraq öyrənildiyini qeyd edirlər 

[44, s.143]. Lakin dilçilikdə söyləm anlayışına birmənalı yanaşılmır. Artıq qeyd 

etdiyimiz kimi, Azərbaycan dilçilyinidə çox vaxt bu anlayışla cümlə anlayışı 

eyniləşdirilir. 

Doğrudur, söyləm daha çox funksional qrammatika kitablarının terminidir və 

onda leksik və qrammatik anlayışla yanaşı fonetik məna yükü də vardır. Yəni söyləm 

həm də bir intonasiya bitkinliyinə malik birləşmələrdir. Amma funksiolal 

qrammatikada bu anlayış söz birləşməsi anlamında işlənir. Biz bunu “Azərbaycan 

dilinin funksional qrammatikası: sintaqmatika, söz birləşmələri və sadə cümlə 

sintaksisi” kitabında da görürük. Belə ki, müəlliflər söyləmə tərif verərkən ənənəvi 

tərifdən kənara çıxmır və demək olar ki, söz birləşməsinə verilən tərifi təkrarlayaq ona 

belə tərif verərkən yazır: “İki və daha artıq müstəqil mənalı sözün sintaktik üsullar 

əsasında birləşməsindən yaranan sintaktik vahid sərbəst söyləm (söz birləşməsi) 

adlanır. Söyləmin işlənməsində özünü göstərən qanun və ya qanunauyğunluq 

tərəflərinin birinin tabeedici tərəf, ikincinin isə tabe tərəf kimi qəbul olunmasıdır. Bir 

qayda olaraq, tabeedici tərəf aparıcı rola malikdir və birləşmənin ikinci tərəfi kimi 
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çıxış edir. Digər bir qanunauyğunluq bütün birləşmələrdə eyni nitq hissəsinin aparıcı 

mövqe daşımamasıdır. Başqa qanunauyğunluq tərəflərin yalnız bir söz yox, bir neçə 

söz əsasında da qurulması mexanizmidir. Məs.: tərəflərin bir sözdən ibarət olması: 

buludsus hava, başsız atlı və s.; tərəflərin bir neçə sözdən ibarət olması: bir gəncin 

manifesti, Xəzər dənizinin sahilləri və s. [44, s.144]”. Göründüyü kimi, müəlliflər söz 

birləşməsi və söyləm anlayışlarında heç bir fərq qoymurlar və hər iki halda eyni 

anlayışlardan danışırlar və “söz birləşməsi” anlayışını “söyləm” anlayışı ilə əvəz 

edirlər. Bu barədə müəlliflər yazır: “Sintaksis vahidlərin hər biri spesifik 

qanunauyğunluqlara müvafiq olaraq sıralanır və dilin ümumi təbiətini inikas etdirir. 

Əksər tədqiqatlarda isə minimum sintaktik vahid kimi, “söz birləşməsi” terminoloji 

vahidi işlənməkdədir. Biz isə bu vahidi “söyləm” termini ilə əvəzləyirik. Əslinə 

qalanda “söyləm” termin – anlayışı ənənəvi olaraq fərqli anlamda işlədilir. Belə ki, 

“söyləm reallaşmış cümlə, leksik cəhətdən dolğun, konkret məqsədyönümlü nitq 

parçasıdır. Söyləmlər təkobyektli və müxtəlifobyektli ola bilirlər. Söyləmlər iki 

komponentli olurlar – tema (köhnə) və rema (təzə). Söyləmlər komunikativ 

keyfiyyətindən asılı olaraq iki növ olurlar” [44, s.140]. Əslində söyləm intonasiya 

bitkinliyinə bərabər olan nitq vahididir. Kitabın digər bir yerində müəlliflər söyləmin 

məhz intonasiyaya əsasında qurulduğunu qeyd edirlər. “Ünsiyyət prosesində sintaktik 

vahid kimi söyləmlərdən də istifadə olunur. Söyləm müəyyən intonasiya cildinə malik 

olan, nitqə aid sintaktik vahiddir. Söyləm üçün intonasiya onu yeganə varlıq fomasıdır, 

daha doğrusu, intonasiyanın köməyi olmadan söyləm sintaktik vahid kimi mövcud ola 

bilməz” [44, s.145]. F. Veysəllinin də bu barədəki fikirləri maraq doğurur. Dilçilik 

ədəbiyyatında sintaqmın müxtəlif açılışları olduğunu qeyd edən dilçi alim daha sonra 

yazır: “F.de Sössür hər cür dil vahidlərinin sintaqmatik oxda birləşməsini sintaqm 

adlandırırdı. V.Şerba məktəbi isə sintaqmı danışıq aktında yaranan, fonetik və 

qrammatik cəhətdən bölünməz, konkret məna daşıyan vahid kimi dəyərləndirir. 

Məsələn, /Dünəndən bəri/ ara vermədən yağan yağış/ yalnız bu gün kəsdi// Göründüyü 

kimi, cümlə 3 sintaqma bölünür” [80, s.168]. Fikrimizcə, söyləm anlayışı dilçilyimizdə 

hələ tam müəyyənləşməyib və bu səbəbdən biz ənənəvi bölgüyə əsaslanır və “söz 

birləşməsi” terminindən istifadə etməyə üstünlük verəcəyik. Əvvəla ona görə ki, 
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söyləm dil faktından daha çox nitq faktıdır və o intonasiyaya əsaslanır, digər tərəfdən, 

indiyə qədər dilçilikdə, türk dillərində bu tip birləşmələrə müxtəlif adlar verilsə də 

onlar içərisində “söz birləşməsi” termini daha uğurlu olmuş və hazırda da aktiv şəkildə 

işlənməkdədir.  

Dil özünəməxsus inkişaf qanunları olan mürəkkəb və çoxşaxəli bir sistemdir. Bu 

sistem cəmiyyətin yarandığı gündən ona xidmət etməsi və insanlar arasında ünsiyyət 

prosesini həyata keçirməsi onu sistemlər sistemi kimi formalaşdırmışdır. Dilin 

təfəkkürü ifadə etməsi dolayısı ilə onun cəmiyyətdə baş verən prosesləri, daha doğrusu 

gerçəkliyi ifadə etməsi deməkdir. Gerçəklik isə bütün insanların beynində eyni şəkildə 

təcəssüm etsə də müxtəlif insanlar tərəfindən müxtəlif şəkildə ifadə olunur. Deməli, 

təfəkkürün ifadə vasitəsi olan dil eyni məfhumu və ya hadisəni müxtəlif şəkildə ifadə 

edə bilər. Məsələn, biz uşağın yuxudan oyanmasını bir neçə formada ifadə edə bilərik: 

və s.  Misallardan da göründüyü kimi, insan dili ifadə imkanlarına görə zəngindir. Bu 

zənginlik isə müxtəlif formalar hesabına reallaşır. İnsan dilinin əsas ifadə vasitəsi söz 

birləşmələri və cümlələr vasitəsi ilə olur. Bu mənada sintaksis və onun predmeti olan 

söz birləşmələrinin və cümlələrin öyrənilməsi dilçilik baxımından həmişə maraq 

doğurmuşdur. 

Dilçilikdə bir çox məsələlər kimi söz birləşməsi məsələsi də yeni deyildir. Belə 

ki, söz birləşməsi probleminə müasir dilçilikdəki kimi olmasa da ta qədim dövrdən 

başlamış bu günə qədər dilçilərin diqqətində olmuş, bir sıra dilçilər bu məsələyə öz 

fikrini bildirmişlər. Məhz buna görədir ki, həm ümumi dilçilikdə, həm də türkoloji 

ədəbiyyatda söz birləşməsi məsələsi müxtəlif cəhətdən izah edilmişdir. Bəzən söz 

birləşməsi məsələsi, ümumiyyətlə, kiçildilmiş, bəzən isə söz birləşməsi cümlə ilə 

eyniləşdirilmişdir [91]. Bu məsələnin rus dilçiliyində daha geniş izah edildiyini qeyd 

edən N. Məmmədov yunan dilçiliyindən müasir rus dilçiliyinə qədər bir sıra görkəmli 

dilçilərin söz birləşməsi məsələsinə münasibətini təhlil etdikdən sonra yazır: 

“Göründüyü kimi, “dilçilərin bəziləri, ümumiyyətlə, söz birləşməsini sintaksisin xüsusi 

obyekti hesab etməmiş (Buslayev, Potebnya), bunlar bu anlayışa olduqca müxtəlif 

mənalar vermişlər. İki bütöv sözün birləşməsində (Fortunatov) sözlərin sadə cümlələr 

kimi birləşməsini də (Peterson) tam ifadəni daxil etməklə sözlərin bütün birləşmələrini 
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də (Peşkovski), cümlənin hissəsini də (Şaxmatov) hətta ayrı-ayrı sözləri də (Peşkovski) 

söz birləşməsi hesab etmişlər” [64]. 

Türkoloji ədəbiyyatda da söz birləşmələri haqqında kifayət qədər məlumat 

verilir. Doğrudur, Y. Seyidov türkologiyada söz birləşmələrinin tədqiq tarixinin o 

qədər də qədim və zəngin olmadığını yazır [74, s.30]. Lakin son illər türkologiyada bu 

sahədə də kifayət qədər tədqiqatlar aparılmışdır. Y. Seyidovun özü də türkoloji 

ədəbiyyatda söz birləşmələrinin tədqiq tarixini haqlı olaraq tədqiqat obyektimiz olan 

M. Kaşğaridən başlayır. Müəllif yazır: “Türkologiyanın bahadırı” adlanan Mahmud 

Kaşğarinin ilk və geniş müqayisəsini verən, bır sıra sahələrə aid ətraflı zəngin faktlarla 

dolu olan “Divanü lüğət-it türk” kimi irihəcmli əsərində söz birləşmələrinə nəzər 

yetirilməmiş və bunlar müqayisə obyekti kimi qarşıda durmamışdır. Yalnız tək-tək 

hallarda, sözü  müəyyənləşdirmək məqsədi ilə birləşmələrə müraciət etmişdir. 

Məsələn, M. Kaşğari məsdərdən danışarkən məning barığım, keyir keliği kimi misallar 

verir və göstərir ki, bunlar (məsdərlər) əslində yox, izafət yolunda məsdər olanlardır. 

Yaxud o, boya, rəng mənasında olan çüvüt sözünü izah edərkən göstərir ki, çüvüt 

rənglərin hamısını toplayan bir kəlmədir. Aralırını ayırmaq üçün çüvüt kəlməsinə rəng 

isimləri (adları) gətirilərək söylənilir: kızıl çüvüt, al çüvüt, kor çüvüt” [30, s.30]. 

Sonrakı mərhələlərdə də söz birləşmələri türkoloji ədəbiyyatda ötəri şərh olunmuş və 

yalnız XX əsrdən başlayaraq bu sahədə də ciddi əsərlər yazılmağa başlanır. Doğrudur, 

söz birləşmələri ilk əvvəllər yalnız izafət kimi öyrənilsə də sonralar söz birləşmələrinə 

kompleks yanaşma müşahidə olunur. 

Görkəmli türkoloq alim N. A. Baskakov haqlı olaraq türk dillərində əsas 

sintaktik vahidlərin söz birləşməsi və cümlə olduğunu qeyd edir. Söz birləşmələrinin 

cümlədən fərqindən danışarkən alim qeyd edir ki, cümləni təşkil edən sözlərdə hökm 

ifadə olunduğu halda, söz birləşmələrini təşkil edən sözlər arasında hökm ifadə 

olunmur. N. A. Baskakov qaraqalpaq dilindəki söz birləşmələrini sabit və qeyri-sabit 

olmaqla iki yerə bölür və bunun bütün türk dillərində özünü göstərdiyini qeyd edir 

[100, s.50-61].  
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Qazax dilinin qrammatikasından bəhs edərkən isə M. B. Balakayev onların 

quruluşundan və növlərindən bəhs edir. Alim söz birləşmələrini ismi və feili olmaqla 

iki yerə bölür. 

Yakut dilinin sintaksisindən bəhs edərkən Y. İ. Ubryatova söz birləşmələrinin 

yalnız cümlə daxilində reallaşdığını qeyd edir [132]. 

Türk dillərinin qrammatik quruluşu və söz birləşmələri ilə bağlı ən dəqiq 

müəyyənləşməyə isə biz Ə. Rəcəblidə rast gəlirik. Müəllif Göytürk dilinin qrammatik 

quruluşundan danışarkən yazır: “Türk dilləri öz inkişafının hələ Orxon-Yenisey 

dövründə (VII-VIII yüzilliklər) yetkin qrammatik quruluşa malik olmuşdur. Bu yetkinlik 

özünü göytürk dilinin morfologiyasında göstərdiyi kimi, sintaksisində də göstərir. 

Göytürk dili qeyri-predikativ söz birləşmələrinin sintaktik çalarına görə müasir türk 

dillərindən nəinki geri qalmır, hətta onların bir çoxundan daha zəngindir: göytürk 

dilində müasir türk dillərində rast gəldiyimiz qeyri-predikativ söz birləşmələrinin 

bütün növləri işlənir, növlərin məna çalarlarına gəlincə isə qədim türk qəbilələrinin 

dili bu sahədə, bəlkə də, müasir türk xalqlarının dillərindən, bu paradoks kimi görünsə 

də, daha rəngarəng, daha zəngindir” [70, s.634]. 

Söz birləşmələrinin daha doğru izahı üçün ilk növbədə onların təsnif 

prinsiplərini müəyyənləşdirmək lazımdır. İndiyə qədər türk dillərinin tədqiqi tarixində 

söz birləşmələrinin müxtəlif təsnifləri olmuşdur. Y. Seyidov yazır: “Hər bir elm 

sahəsində, hər bir problematik məsələnin tədqiqində olduğu kimi, söz birləşmələrinin 

hərtərəfli və düzgün izahı üçün onların təsnif edilərək qruplaşdırılması mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Təsnifat tədqiqat obyektini əhatə etmək, dəqiqləşdirmək və 

düzgün başa düşmək üçün ən əhəmiyyətli vasitələrdən biridir” [74, s.142]. 

Söz birləşmələrini müxtəlif prinsiplər əsasında qruplaşdırmaq və təhlil etmək 

olar. “Söz birləşmələrinin bu və ya başqa şəkildə qruplaşdırılaraq öyrənilməsi 

tədqiqatın ümumi istiqamətindən, məqsədindən, tədqiqatçının üslubundan çox asılıdır. 

Bununla yanaşı, burada söz birləşmələrinin təbiətinə və tələbinə də fikir vermək lazım 

gəlir. Söz birləşmələrini qruplaşdırarkən ən əhəmiyyətli, ən mühüm əlamətlər nəzərə 

alınmalıdır” [74, s.142]. Bu mənada dilçilik ədəbiyyatında söz birləşmələrini sintaktik 

əlaqələrə görə, predikativliyə görə, sərbəst və sabit olmasına görə, əsas tərəfin ifadə 
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vasitəsinə görə və s. prinsiplərlə bölünür. Söz birləşmələrini qeyri-predikativ 

sintaqmlara daxil edən A. Axundov yazır: “qeyri-predikativ sintaqmlar söz 

birləşmələrini əhatə edir. Onlar, adətən, nominativ səciyyədə olur. Məlum olduğu kimi, 

qeyri-predikativ sintaqmlar atributiv, obyektiv və relyativ olmaqla üç yerə bölünür” 

[10, s.155]. 

“Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: sintaqmatika, söz birləşməsi və 

sadə cümlə” kitabında isə müəlliflər söz birləşmələrini morfosintaktik baxımdan yeddi 

yerə bölürlər: 

I. Mənsubiyyət şəkilçisi ilə formalaşan söyləmlər; 

II. Qeyri-müəyyən yiyəlik hallı söyləmlər;  

III. Müəyyən yiyəlik hallı söyləmlər; 

IV. Feili sifət, feili bağlama və məsdər şəkilçiləri ilə formalaşan söyləmlər;  

V. Adyektiv və ya təyin birləşmələri; 

VI. Adverbial və ya zərflik birləşmələri; 

VII. Substantiv və ya mübtəda, tamamlıq və xəbər birləşmələri [44, s.168-176]. 

Maraqlıdır ki, eyni kitabın dördüncü hissəsində müəlliflər yenidən söz 

birləşməsi məsələsinə toxunur və bu vaxt artıq ənənəvi bölgünü əsas götürür [82, s.9-

313]. 

Türkoloji ədəbiyyata nəzər saldıqda da söz birləşmələrinin bölgüsü ilə bağlı 

müxtəlif fikirlərlə rastlaşırıq. Görkəmli türkoloq alim N. K. Dmitriyev “Başqırd dilinin 

qrammatikası” kitabında söz birləşməsi və cümlə məsələsinə toxunsa da söz 

birləşmələri və onların növlərindən danışmır. Alim yalnız bu iki anlayışı bir-birindən 

fərqləndirərək yazır ki, mübtəda ilə xəbərin əlaqəsi kimi dərk edilən sözlərin hər hansı 

sintaktik birləşməsi cümlədirsə, mübtəda ilə xəbərin əlaqəsi kimi dərk edilməyən hər 

hansı bir sintaktik birləşmə cümlə deyil, söz birləşməsidir [111, s.202-204]. 

N.A.Baskakov isə söz birləşmələrini sintaktik əlaqə xüsusiyyətlərinə görə, 

yanaşma və uzlaşma olmaqla iki yerə bölür. Alimin fikrincə, türk dillərində, o 

cümlədən, qaraqalpaq dilində yanaşma əlaqəsi ilə birləşən söz birləşmələrində heç bir 

şəkli əlamət olmur: Ata pışık. Uzlaşma əlaqəsi ilə birləşən söz birləşmələrini isə 

N.A.Baskakov iki yerə bölür. Birinci qrupa birləşmənin birinci tərəfi qeyri-müəyyən 
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yiyəlik halda, ikinci tərəfi isə nisbət şəkilçisini qəbul edən birləşmələri daxil edir: göz 

jası. İkinci qrupa isə birinci tərəfi yiyəlik hal, ikinci tərəfi nisbət şəkilçisi qəbul edən 

birləşmələri daxil edir: menim gözim [100, с.50-61]. 

Maraqlı bölgülərdən birinə də biz “Türk dillərinin müqayisəli-tarixi 

qrammatikası” kitabında rast gəlirik. Müəlliflər söz birləşmələrini atributiv birləşmələr 

və feili olmaqla iki yerə bölür [107, s.31]. Əslində müəlliflər atributiv birləşmələr 

deyərkən əsas tərəfi isimlə ifadə olunan birləşmələri nəzərdə tutur və onları da bir neçə 

yerə bölürlər. Bu bölgü Azərbaycan dilçiliyində təyinin söz birləşmələri ilə üst-üstə 

düşür. Bu halda isə təyini olmayan ismi birləşmələr kənarda qalır. Bu səbəbdən də, 

fikrimizcə, söz birləşmələrinin əsas tərəfə görə təsnifi daha məqsədəuyğundur və biz 

bu prinsipi əsas götürürük. Bu birləşmələrin sayı məsələsində də dilçilikdə müəyyən 

fikir ayrılığı vardır. Belə ki, dilçilərin bir qismi söz birləşmələrindən danışarkən zərf 

birləşmələri də ayrıca qrup kimi qeyd etsə də, bəzi dilçilər bunu qəbul etmir. Buna 

səbəb isə zərf birləşmələrin nisbətən az işlənməsidir. Lakin qeyd olunmalıdır ki, əgər 

vahid prinsip tətbiq etsək, zərflər də özlərinə bir qrup sözü tabe edə bilir və birləşmə 

yaradır. Bu səbəbdən onların sayı az olsa da, zərf birləşmələr də ayrıca qrup kimi tədqiq 

olunmalıdır. “Söz birləşmələrinin formalaşmasında birləşmələrin hər iki komponenti 

rol oynayır, lakin söz birləşməsinin ümumi mənsubiyyəti, əsas xüsusiyyəti birləşmədəki 

tabe edən, mərkəzləşdirici sözlə müəyyənləşir. Bu cəhətdən söz birləşmələrini, adətən, 

üç qrupa ayırırlar: 

 1) ismi birləşmələr; 

 2) feili birləşmələr; 

 3) zərf  birləşmələr” [74, s.180].  

“İsm birləşmələrin əsas aparıcı sözü isimlərdən, feili birləşmələrinki isə 

feillərdən ibarət olur. Məsələn, məktəb direktoru, kolxoz sədri, gələn adam və s. 

birləşmələr ismi, məktub yazmaq, kitaba baxmaq, “gələcək gün” romanını oxumaq, 

mən gələndə, dərsə gəlmək və s. feili birləşmələrdir. Zərf birləşmələri, ümumiyyətlə, 

dildə az işlənsə də hər halda onların da müəyyən rolu vardır. Belə birləşmələrin bir 
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tərəfi zərf, o biri tərəfi başqa sözlərdən ibarət olur; məsələn: həyətdən uzaq, evdən 

aşağı, məktəbdən kənar, səhər tezdən və s.” [65, s.209-210]. 

Türkoloji ədəbiyyatda söz birləşmələrindən danışarkən onların predikativ və 

qeyri-predikativ olmaqla iki yerə bölünməsi məsələsinə də xüsusi toxunulur. Bu isə 

bəzi dilçilər arasında söz birləşməsi və cümlənin sərhədlərinin qarışdırılması ilə 

bağlıdır. Dilçilikdə söz birləşmələrini predikativ və qeyri-predikativ deyə iki yerə 

bölməyin çox böyük elmi və praktik əhəmiyyətə malik olmasını qeyd edən 

N.Məmmədov bu barədə dilçilər arasında vahid bir fikir yox, müxtəlif rəylər olduğunu 

qeyd edir. Alimin fikrincə, bəzi dilçilər [M. N. Peterson, V. M. Peşkovski) söz 

birləşmələri və cümlələri eyniləşdirirlər. Onlar sözlərin hər cür birləşməsini söz 

birləşməsi adlandırırlar. Halbuki, bunları eyniləşdirmək olmaz, çünki söz birləşmələri 

başqa, cümlə isə başqa bir kateqoriyadır. Cümlənin əsasında mübtəda (subyekt) və 

xəbər (predikat) durur. Cümlədə nisbi bitmiş fikir ifadə olunursa, söz birləşmələrində 

belə fikir bitkinliyi olmur. Cümlə bir sözdən, iki sözdən, çox sözdən ibarət ola bilər. 

Halbuki, söz birləşmələrində ən azı iki müstəqil mənaya malik olan söz olmalıdır [64, 

s.288]. Doğrudan da, söz birləşmələrini cümlə ilə eyniləşdirmək cəhdləri bəzən bu iki 

fərqli sintaktik vahidin qarışdırılmasına gətirib çıxarır ki, bu da ciddi elmi və praktik 

səhvlərlə müşahidə olunur. Belə ki, söz birləşməsi cümlədən fərqli olaraq fikir 

bitkinliyinə, intonasiya tamlığına və modallığa malik olmur. Söz birləşmələri, yalnız 

cümlə daxilində bitmiş fikri ifadə edə bilir. Əslində isə söz birləşmələri sözlər və söz 

birləşmələri arasında aralıq mövqe tutur. Bu barədə danışarkən Ə.Rəcəbli yazır: “Öz 

sintaktik xüsusiyyətlərinə görə isə söz birləşmələri sözlə cümlə arasında aralıq bir 

mövqe tutur: bir tərəfdən, söz birləşmələri nominasiya, adlandırma bildirdiyi üçün 

adlara yaxınlaşır, digər tərəfdən, söz birləşmələri də əşyalar, əşyalarla əlamətlər, 

əşyalarla hərəkət arasında müxtəlif münasibətləri ifadə etdiyi üçün cümləyə bənzəyir. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq söz birləşmələri söz də deyildir, cümlə də deyildir. 

Söz birləşmələri ona görə söz deyildir ki, o, ən azı iki leksik mənalı sözdən ibarıtdir və 

bu sözlər arasında yanaşma, idarə və uzlaşma sintaktik əlaqələrindən biri mövcuddur. 

Söz birləşməsi ona görə cümlə deyildir ki, cümlədə mövcud olan və cümlə üçün zəruri 

olan predikativlik, fikir bitkinliyi, intonasiya və modallıq söz birləşmələrində yoxdur. 
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Cümlədə sözlər dinamik, hərəki olur, söz birləşməsində sözlərin yeri sabitdir, söz 

birləşmələri sözlər arasındakı münasibətləri, bir növ, donmuş vəziyyətdə təsbit edir” 

[70, s.51-52]. 

Nəticə etibarı ilə belə qərara gəlmək olar ki, predikativ birləşmələr cümləyə 

uyğun gəlir və söz birləşmələri qeyri-predikativ birləşmələrdir. Dilçilik ədəbiyyatında 

söz birləşmələrinin bü cür eyniləşdirilməsi bəzən predikativ birləşmələrin özlərinin də 

feili birləşmələrlə eyniləşdirilməsinə gətirib çıxarır və predikativ birləşmələr dedikdə, 

yalnız feili xəbərli cümlələr nəzərdə tutulur. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, cümlə 

təkcə feili xəbərli olmur. Mahmud Kaşğaridə işlənən nümunələrə nəzər salaq: Kuzda 

kar əksüməs, koyda yağ əksüməs – qüzeydən qar, qoyundan yağ əskik olmaz [55,s.339]; 

Köp sögütgə kuş konar, körklüg kişigə söz kəlir – Şax söyüdə quş qonar, gözəl qıza söz 

gələr [55,s.336]; Küngə baksa, köz kamar – günəşə baxanın gözü qamaşar [55, s.350]; 

Kış konıkı ot – Qışın qonağı oddur, atəşdir [55, s.344]; Ərdəm başı til – Dil ərdəmin, 

fəzilətin başıdır [55,s.347]; Kul yağı, it böri – qul yağıdır, it canavar (qul ağasının 

malını ələ keçirən kimi yeyir, fürsət gözləyir, düşmən kimi davranır, it də olduğu ev 

üçün bir canavardır, nə tapsa, çəkinmədən yeyir) [55, s.348]. 

Mahmud Kaşğarinin “Divan”ından götürülən ilk üç nümunədə xəbərlər feillə 

ifadə olunursa, digər nümunələrdəki xəbərlər adlarla ifadə olunur. Nümunələrdən də 

aydın olur ki, cümlələr təkcə feili xəbərli olmur. Deməli, predikativ birləşmələri yalnız 

feili birləşmələrlə eyniləşdirmək də yanlış fikirdir və bu birləşmələr tərkibində feil 

olması deyil, xəbər olması ilə fərqlənir.  

  

1.1.2. İsmi birləşmələr 

 

Türk dillərində söz birləşmələrinin mühüm bir qismini ismi birləşmələr təşkil 

edir. “Əsas tərəfi adlardan (isim, sifət, say və əvəzliklərdən) ibarət olan birləşmələrə 

ismi birləşmələr deyilir” [45, s.47]. Bəzi müəlliflərin fikrincə, ismi birləşmələrin əsas 

tərəfi ya isim, ya da isimləşmiş digər sözlər olur. Fikrimizcə, bu yanaşma heç də doğru 

deyil. Məsələn, N. Məmmədov yazır: “Qeyd olunduğu kimi, ismi birləşmələr onlarda 

olan əsas aparıcı sözlə, yəni ikinci tərəfdə işlənən sözlə müəyyənləşdirilir. Belə olduğu 
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halda ismi söz birləşmələrində birinci tərəfdə işlənən söz və ya sözlərin hamısı nitq 

hissəsi ilə işlənməsindən asılı olmayaraq, ikinci tərəfdə işlənən söz ya isim ya da 

isimləşmiş (substantivləşmiş) söz olmalıdır” [64, s.296]. Lakin qeyd olunmalıdır ki, 

bəzi ismi birləşmələr vardır ki, onlardakı əsas tərəf sifətlə ifadə olunur, amma bu sözlər 

substantivləşmir. Məsələn, əlləri bağlı, gözləri yaşlı və s. Bu mənada, fikrimizcə, Q. 

Kazımovun bölgüsü daha məqsədəuyğundur. Belə ki, tanınmış dilçi alim ismi 

birləşmələrin substantivə və atributiv modellər əsasında formalaşdığını qeyd edir. İsmi 

birləşmələrin bir qismi substantiv, bir qismi atributiv model əsasında qurulur. Ona görə 

də ismi birləşmələri iki qrupa ayırmaq olar:  

a) İsmi birləşmələrin əksər modellərində əsas tərəf (baş söz, tabe edən tərəf) 

isimlərdən və isimləşmiş nitq hissələrindən (sifət, say və əvəzliklərdən) ibarət olur; 

məs.: daş divar, şüşə qab, yaşıl çəmən, uca çinar, iki il, xeyli adam, dağlarda döyüş, 

ellərə yaraşıq, uzaqdan məktublar, vətəndaşləq borcu, çiçəyin ətri, axan su, çağlayan 

bulaq; almanın qırmızısı, meyvənin yetişmişi, uşaqların bir neçəsi, cərgələrdən ikincisi 

və s. 

İsmi birləşmələrin bu növlərinə M. Kaşğarinin əsərində də tez-tez rast gəlmək 

olur. Məsələn: Öd keçər, kişi tuymas; Yalnquk oğlı mənqgü kalmas – Zaman keçər, 

insan bilməz; Adəm oğlu əbədi qalmaz [55,s.118]; Körklüg tonuğ özünqgə; Tatlığ aşığ 

adhınka; Tutğıl konuk ağırlığ, Yadhsun çavınq budhunka – Yaxşı paltarı özün gey, 

dadlı yeməyi başqalarına yedirt, qonağa yaxşı hörmət elə ki, adını-sanını el-obada 

yaysın [55,s.119]; Kişi alası içtin, yılkı alası taştın – Adamın alası içində, heyvanın 

alası çölündədir [55, s.155]; Oğlan suw tökər, uluğ yanı sınır – uşaq su tökər, böyüyün 

bir yanı inciyər (uşaq su tökər, bundan böyüyün ayağı sürüşüb qırılar) [56, s.47]; Tılın 

tügmişini tışın yazmaz – dillə düyülən, dişlə açılmaz (dilin vurduğu düyünü diş aça 

bilməz) [56, s.48]; Kara münq kəlməgincə Kara Yalğa keçmə – qara bəla gəlmədikcə 

Kara Yalğanı keçmə (qara bəla gəlmədikcə, məcbur qalmadıqca bu sıldırım yeri 

keçmə, çünki sarpdır və həmişə qarlıdır) [57, s.35]; Yaş ot köyməs, yalafar ölməs – yaş 

ot yanmaz, elçi ölməz (Yaş ot yanmadığı kimi, elçi də öldürülməz) [57, s.45]; Ata tonı 

oğulka yarasa atasın tiləməs – atasının paltarı oğlunun əyninə olsa, ondan sonra 

atasının istəməz (bundan sonra atasının mirasını almaq üçün onun yaşamasını 
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istəməz) [57, s.79]; Korkmuş kişigə koy başı koş körünür – qorxmuş adamın gözünə 

qoyun başı qoşa görünər [57, s.134]; Kalın bulutuğ tüpi sürər, karanqku ışığ urunç 

açar – qalın buludu boran qovar, qaranlıq işi rüşvət düzəldir (Göy üzünü qara 

buluddan boran təmizləyir, xaqanların qapısında qaranlıq işləri rüşvət düzəldər) [57, 

s.206]. “Divanü lüğat-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdən seçilmiş 

bu nümunələrdə ismi birləşmələr işlənmişdir. Bu birləşmələrin əsas tərəfi isə isimlər 

və isimləşmiş digər nitq hissələrindən ibarətdir. Belə ki, yalnquk oğlı, körklüg tonuğ, 

tatlığ aşığ, tutğıl konuk, yadhsun çavınq, uluğ yanı, kara münq, yaş ot, ata tonı, kara 

Yalğa, korkmuş kişig, koy başı, karanqku ışığ kalın bulutuğ birləşmələrində əsas tərəf 

isimlə, kişi alası, yılkı alası birləşmələrində isimləşmiş sifətlə, tılın tügmişini 

birləşməsində isə isimləşmiş feili sifətlə ifadə olunmuşdur.  

Əsas tərəfi isimlər və ya isimləşmiş nitq hissələri ilə ifadə olunan bu cür 

birləşmələr substantiv birləşmələr adlanır.  

Substantiv birləşmələrin asılı tərəfi isim, sifət, say əvəzlik, feili sifət və zərflə 

ifadə olunur.  

b) ismi birləşmə modellərinin bir qismində əsas tərəf sifətlərlə (sadə və ya -lı, -

li, -lu, -lü; -ıq, -ik, -uq, -ük və s. şəkilçili düzəltmə sifətlərlə) ifadə olunur. Yuxarıdakı 

birləşmələrdən fərqli olaraq, bu cür birləşmələr atributiv birləşmələr adlandırılır. 

Məsələn, durna gözlü, gözləri bağlı, qapısı örtülü, ağzı açıq, qolları kəsik, hamıya 

məlum, dağlardan uca və s. Bu cür birləşmələr cümlə daxilində adverbiallaşa da bilər 

[45, s.47]. 

İsmi birləşmələrdə isimlər aparıcı rola malik olur. Bu tip birləşmənin birinci 

tərəfi hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunursa olunsun, aparıcı ikinci tərəfdir. Belə 

birləşmələrdə ismin aparıcılıq xüsusiyyətindən, hakim mövqeyindən asılı olaraq ismi 

birləşmələr adlanır: daş ev, alma ağacı, gülən adam. İsmi söz birləşmələrinin başlıca 

əlaməti ondan ibarətdir ki, birləşmənin ikinci tərəfi əsasən isimlə ifadə olunur [69, 

s.90]. 

Türkoloji ədəbiyyatda çox vaxt asılı tərəfin ifadə vasitəsinə görə də ismi 

birləşmələr təsnif olunur. Məsələn, “Türk dillərinin müqayisəli-tarixi qrammatikası 

(sintaksis)” kitabının müəllifləri atributiv birləşmələri bir neçə yerə bölür ki [bax: 107, 
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s.31-63], bu tip birləşmələri biz M.Kaşğarinin əsərində də görə bilərik. Bura ilk olaraq 

əsas tərəfi isim, asılı tərəfi say olan ismi birləşmələr aiddir. Bu vaxt say təyin rolunda 

çıxış edir. Məsələn, Bir karğa birlə kış gəlməz – bir qarğa ilə qış gəlməz [56, s.51-52]; 

İki boğra igəşür, orta kökəgün yançılur – iki buğa çarpışır, ortada göy milçək qırılır 

[56, s.282]; Kırk yılka tegin bay-çığay tüzlünür – qırx ilə qədər bəylə yoxsul bir olar 

(ya ölüm, ya da zamanın dəyişməsi nəticəsində qırx ilə varlı və kasıb bir səviyyədə olar, 

dümdüz olar) [55, s.357]; İki koçonqar başı bir aşaçta pışmas – iki qoçun başı bir 

qazanda qaynamaz [57, s.330]. 

İkinci növə əsas tərəfi isim, asılı tərəfi əvəzlik olan ismi birləşmələr daxildir. 

Misallara diqqət edək: Onınq yüzinqə titinü baksa bolmaz – onun üzünə dik baxsa, 

olmaz (İnsan onun gözəlliyi ücbatından üzünə dik baxa bilməz) [56, s.166]; Öz köz ir 

kışlağ – adamın öz gözü dağın günüy yamacındakı qışlaq kimidir [55, s.452].  

Üçncü növ ismi birləşmələrə isə əsas tərəfi isim, asılı tərəfi sifət olan birləşmələr 

daxildir. Bu tip birləşmələrə M.Kaşğarinin əsərində daha çox rast gəlmək olur. 

Misallara diqqət edək: Tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas – tatsız türk olmaz, 

başsız börk olmaz [56, s.277]; Kutsuz kudhuğka kirsə kum yağar – uğursuz adam 

quyuya girsə, qum yağar, quyu qumla dolar [55, s.446]; Kaynar öküz keçiksiz bolmas 

– coşqun su keçidsiz olmaz [55, s.390]; Kuruk kaşuk ağızka yaramas; Kuruğ söz 

kulakka yakılmas – Quru qaşıq ağıza yaramaz; Quru söz qulağa yaraşmaz [55, s.384]; 

Yaş ot köyməs, yalafar ölməs – yaş ot yanmaz, elçi ölməz (Yaş ot yandırmağı kimi, elçi 

də öldürülməz) [57, s.48]; Yavlak tıllığ bəgdən kezü yalınqus tul yeg – bəd dilli ərdənsə 

yalnız (tənha) dul olmaq yaxşıdır (qadının tənha dul olması onu söyən bəd dilli əri 

olmasından yaxşıdır); Karı öküz balduka korkmas – qoca öküz baltadan qorxmaz [57, 

s.139]. 

Dördüncü növə isə əsas tərəfi isim, asılı tərəfi feili sifət olan birləşmələr aid 

edilər. Məsələn, Öldəçi sıçğan muş taşakı kaşır – öləcək siçan pişik xayası qaşıyar [55, 

s.430]; Ögüngüçi ünündə artatur – özünü öyən tumanını çirkləndirər [55, s.248]; 

Korkmuş kişigə koy başı koş körünür – qorxmuş adamın gözünə qoyun başı qoşa 

görünər [57, s.134]. 
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Azərbaycan dilində olduğu kimi digər türk dillərində də ismi birləşmələr iki 

yolla: analitik və sintetik yolla yaranır. Analitik yolla əmələ gələn ismi birləşmələrdə 

xüsusi şəkilçilərdən istifadə olunmur. Bu tip birləşmələrin yaranmasında şəkilçilər 

deyil, söz sırası və intonasiya əsas rol oynayır. Məsələn, Adhın kişi nənqi nənq sanmas 

– özgəsinin malı mal sayılmaz (başqa adamın malı hətta sənin əlində olsa belə mal 

sayılmaz, çünki necə olsa geri alınacaq) [55, s.162]; Əndik uma əwligni ağırlar – 

çaşqın qonaq ev yiyəsini əzizlər, ağırlar [55, s.168]; Arpasız ot aşumaz, arxasız alp 

çərig sıyumaz – Arpasız at çöl aşmaz, arxasız alp qoşun basmaz (arpasız at yoxuşu aşa 

bilməz, igidin arxası olmasa, döyüş səfini yara bilməz) misalında adhın kişi, arpasız 

ot, arxasız alp birləşmələri bu yolla yaranan ismi birləşmələrdir. Bu cür birləşmələr 

arasındakı sözlər yanaşma əlaqəsi ilə bir-birinə bağlanmış olur. İsmi birləşmələrin 

əksəriyəti isə sintetik yolla, yəni şəkilçilər vasitəsi ilə yaranır. Misallara diqqət edək: 

Tüzün birlə uruş, utun birlə tirəşmə – xoşxasiyyət adamla lap vuruş, lakin alçaq 

adamla heç bəhsləşmə də, çünki xoşxasiyyət adam belə şeyləri həzm edər, ancaq 

bədxasiyyət adam səni əzər  [55, s.412]; Tılın tügmişni tışın yazmaz – dillə düyülən 

dişlə açılmaz (dilin vurduğu düyünü diş aça bilməz) [56, s.48]. 

Türkologiyada ismi birləşmələrin tədqiq tarixi söz birləşmələrinin tədqiq tarixi 

ilə üst-üstə düşür. Y. Seyidov bu barədə yazır: “Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 

türkologiyada, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində söz birləşmələrinin tədqiq tarixi, 

əslində, ismi birləşmələrin tədqiq tarixi olmuşdur. Burada bunu bir qədər də 

məhdudlaşdırmaq istərdik. Bu tarix bütövlükdə ismi birləşmələrin yox, ismi 

birləşmələrin bir qisminin, əsas qisminin tarixi olmuşdur” [74, s.184]. Doğrudan da, 

turkologiyada ismi birləşmələr daha çox izafət tərkibi, daha sonralar isə təyini söz 

birləşmələri adı altında öyrənilmişdir ki, bu da ismi birləşmələrin bir qismini əhatə edir. 

Digər tərəfdən isə feili birləşmələr, demək olar ki, nəzərdən qaçırılırdı. Klassik şeirdə 

ərəb və fars tərkiblərinin geniş istifadəsi ismi birləşmələrin izafət tərkibi adı ilə 

öyrənilməsini şərtləndirən əsas amillərdən biri idi. Sonrakı mərhələdə Azərbaycan 

dilinin daha çox milli zəmində inkişafı ilə şərtlənir və nəticədə izafət tərkibləri 

dilimizdən çıxır. “Uzun zaman ədəbi dilimizdə özünə yer salmış olan bu birləşmələri 

əslində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də “izafət” adlandırmaq vacib idi. Bu ad 
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həmin birləşmələrin gəlmə olduğunu, Azərbaycan dilində deyil, ərəb və fars dillərinin 

qaydalarına əsaslandığını göstərirdi. Buna görə də türk dillərinə aid yazılmış bəzi 

qrammatika kitablarında bu birləşmələr ayrıca olaraq qeyd edilmişdir” [74, s.185-

186]. Maraqlı cəhət isə bundan ibarətdir ki, sonradan izafət tərkibi adı təyini söz 

birləşmələri adı ilə əvəzlənsə də formala olaraq eyni birləşmə əsasında formalaşan 

birləşmələrin bölgüsü aparılmışdır. Bu isə bu birləşmə formasında olmayan 

birləşmələrin tədqiqatdan kənar qalması ilə nəticələnmişdir. “İzafət” türk dillərində, 

eləcə də Azərbaycan dilində söz birləşmələrinin tədqiq tarixində ciddi bir məhdudiyyət 

də yaratmışdır. Tədqiqatçılar dilin materiallarına nəzər yetirmək, dilin zəngin birləşmə 

formalarını araşdırmaq əvəzinə fars dilinə aid olan izafət formalarının türk dillərində 

qarşılığını axtarmış, bunlara uyğun gəlməyən birləşmələr isə nəzərdən qaçırılmışdır” 

[74, s.186].  

Digər tərəfdən, tədqiq olunan əsərdə biz izafət tərkiblərinə rast gəlmirik. Bu da 

onunla izah oluna bilər ki, Mahmud Kaşğari əsərində xalq danışıq dilinə əsaslanmış, 

burada isə klassik şeirə mənsub birləşmələr yox dərəcəsindədir. Baxmayaraq ki, türk 

dillərində o cümlədən, Azərbaycan ədəbi dilində bu proses hələ uzun müddət davam 

etdi. Mahmud Kaşğari isə özü bu barədə danışarkən yazır: “Kitabda türklərin dünya 

görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli 

günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. 

Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, kitabda bir çox 

mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son 

mərtəbəyə çatdı” [30, s.59]. Göründüyü kimi, M. Kaşğari özü də türk dilinin saflığını 

qorumaq üçün bu tip nümunələrdən istifadə etdiyini qeyd edir. 

Azərbaycan ədəbi dilinin sintaktik quruluşundan danışarkən N.Cəfərov yazır: 

“XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəllərindən etibarən ədəbi dilin sintaktik norması əsaslı 

şəkildə xəlqiləşir” [20, s.91]. Daha sonra müəllif yazır: “XVIII əsr mənbələrinin 

dilində, orta əsrlərdəkindən fərqli olaraq, maksimum üstünlük milli söz birləşməsi 

konstruksiyalarına məxsusdur” [20, s.92]. 

“İzafət” anlayışı bir sıra türk dillərində indiyə qədər qalsa da, Azərbaycan dilində 

bu anlayış, yəni ismi birləşmələr anlayışı son zamanlar təyini söz birləşməsi adı ilə 
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sabitləşmişdir. Doğrudur, ismi birləşmələr adı təyini söz birləşməsi anlayışından daha 

genişdir və bu cür birləşmələrin hamısını əhatə edir. Təyini söz birləşməsi anlayışı isə 

bu tip birləşmələrdə birinci tərəflərin ikincisini təyin etməsi ilə əlaqədardır. İsmi 

birləşmələr isə təyini və təyini olmayan birləşmələr olmaqla iki yerə bölünür. 

“Azərbaycan dilində bir sıra ismi birləşmə formalarından istifadə edilir ki, bunların 

bir qismi indiyə qədər diqqəti heç cəlb etməmiş, bir qisminə isə başqa məqsədlərlə ötəri 

olaraq toxunulmuşdur. Bunlar həm məna, həm də forma etibartı ilə yuxarıda qeyd 

olunan və dilçiliyimizdə geniş dairədə tədqiq olunmuş birləşmələrdən fərqlənir.  

Bunları nəzərə alaraq ismi birləşmələri şərti olaraq iki qrupa ayırırıq: 1) təyini 

söz birləşmələri; 2) təyini söz birləşmələrinə daxil olmayan ismi birləşmələr” [74, 

s.189]. 

Təyini söz birləşmələri müxtəlif nitq hissələrindən, müxtəlif sintaktik əlaqələr 

əsasında və müxtəlif morfoloji əlamətlər hesabına düzəlir. Bu tip birləşmələrin bir 

qismi morfoloji əlamətə malik olmadan, ancaq sözlərin sıralanması ilə, digər qismi isə 

sözdəyişdirici şəkilçılərin köməyi ilə əmələ gəlir. Bu əlamətlərinə görə təyini söz 

birləşmələrini üç yerə bölürlər: 

 1. Birinci növ təyini söz birləşmələri; 

 2. İkinci növ təyini söz birləşmələri; 

 3. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri. 

Tərkinə görə də təyini söz birləşmələri bir neçə yerə bölünür. Bu barədə 

danışarkən M. Hüseynzadə yazır: “Tərkibindəki sözlərin miqdarına görə təyini söz 

birləşmələrini üç qismə ayırmaq olar: yarımçıq (təktərəfli – təksözlü) – hərəsi, başqası, 

çoxu, burası; sadə bütöv (cütsözlü) – qızıl saat, dərs cədvəli, tələbənin məruzəsi; 

mürəkkəb (çoxsözlü) – qızıl saat zənciri, dərs cədvəli tərtibi, məkətəbin dərs cədvəli” 

[38, s.27]. 

Birinci növ təyini söz birləşmələri morfoloji əlamətə malik olmur, yəni bu qrupa 

daxil olan birləşmələrin tərəfləri heç bir morfoloji əlamət qəbul etmədən yaranır. Bu 

tip birləşmələrin yaranmasında əsas vasitə yanaşma əlaqəsidir və birləşmənin birinci 

tərəfi atributiv, ikinci tərəf isə substantiv xüsusiyyət daşıyır. 
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“Birinci növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfi, bir qayda olaraq, isimlə və 

ya substantivləşmiş hər hansı bir sözlə, birinci tərəfi isə isimlə, sifətlə, sayla, əvəzliklə 

və feili sifətlə ifadə olunur” [4, s.48].  

Birinci növ təyini söz birləşmələrinə xüsusi məqalə həsr edən M.Hüseynzadə bu 

birləşmələrin yaranmasında yalnız yanaşma əlaqəsinin olduğunu qeyd edərək onlarda 

idarə və uzlaşma əlaqələrinin olmadığını, başqa sözlə bu tip birləşmələrdə heç bir 

morfoloji əlamətin – sözdəyişdirici şəkilçinin iştirak etmədiyini qeyd edir. “Bir söz 

digər bir sözə yanaşmaqla tabelik əlaqəsi yaranır. Buna görə də morfoloji əlamət qəbul 

etməyən və yalnız yanaşma yolu ilə əmələ gələn birləşmələrin hamısı təyini söz 

birləşməsinin birinci növünə daxil edilir. Buraya təkcə izafətin birinci növü adlanan 

birləşmələr (gümüş qaşıq, ipək parça) daxil deyildir; vaxtilə Azərbaycan dilində “sifət 

birləşmələri”, “say birləşmələri” adlanan birləşmələr də birinci növ təyini söz 

birləşmələri hesab olunur” [36, s.5-28]. Bu tip birləşmələrə biz M. Kaşğarinin 

“Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə də rast gəlinir. Misallara diqqət edək: 

Yoğurkanda artuk adhak kösülsə, üşüyir – ayaq yorğandan uzadılsa, üşüyər [56, s.159-

160]; Başmasar boz kuş tutar, evəsər üzünq kuş tutar – ovçu bezməsə boz quş tutar, 

tələsməsə ağ quş tutar (Ovçu sıxılmasa, ovda boz şahin tutar, tələsməsə şahinlərin ən 

gözəlini ovlayar) [56, s.40-41]; Tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas – tatsız türk 

olmaz, başsız börk olmaz [56, s.277]; Saçratğudın korkmuş kuş kırk yıl adhrı yığaç üzə 

konmas – tələdən qorxan quş qırx il haça ağac üstünə qonmaz [56, s.318]; Körklüg 

tonuğ özünqgə; Tatlığ aşığ adhınka; Tatğıl konuk ağırlığ; Yadhsun çavınq budhunka 

– Yaxşı paltarı özünə al; Dadlı aşı başqasına ver; Qonağı əzizlə, ağırla ki; Yaysın 

ününü elə (Yaxşı paltarı özün gey, dadlı yeməyi başqalarına yedirt, qonağa yaxşı 

hörmət elə ki, adını-sanını el-obaya yaysın) [55, s.119]. 

Misallardan da göründüyü kimi, birinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci 

tərəfi müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə oluna bilir. Məsələn: artuk adhak, boz kuş, üzünq 

kuş, tatsız türk, başsız börk, korkmuş kuş, körklüg tonuğ, tatlığ aşığ, tatğıl konuk, 

yadhsun çavınq birləşmələrində birinci tərəf, yəni asılı söz sifətlərlə ifadə olunur.   

Birinci növ təyini söz birləşməsinin əsas tərəfi, yəni ikinci tərəf isə həmişə isimlə 

ifadə olunur. 
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Birinci növ ismi birləşmələrdə digər ismi söz birləşmələrin növlərindən fərqli 

olaraq, keyfiyyətcə münasibət ifadə olunur. İkinci və üçüncü növ ismi birləşmələrdə 

isə keyfiyyət münasibəti ifadə edilmir. Bunlarda əsasən, maddi (əşyavi) münasibət 

ifadə olunur [69, s.94].  

İsmi birləşmələrin digər bir növü isə ikinci növ təyinin söz birləşmələri adlanır. 

Bu birləşmələrin birinci tərəfi heç bir morfoloji əlamət qəbul etməsə də, ikinci tərəf 

mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir. “İkinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci növ təyini 

söz birləşmələrindən şəkli fərqi bunlarda (ikinci növdə) mənsubiyyət kateqoriyasını 

ifadə edən şəkilçilərin iştirak etməsindən ibarətdir. Bu təyini söz birləşmələrinin 

əvvəlkindən ayrılan bir cəhəti də, başlıca olaraq, hər iki tərəfin isimlərlə ifadə 

olunmasıdır. Birinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi isim, sifət, say və işarə 

əvəzlikləri ilə ifadə olunduğu halda, bunların birinci tərəfi, əsasən, isimlərlə ifadə 

olunur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, birinci növ təyini söz birləşmələrinin ikinci 

tərəfi yalnız isimlərlə ifadə olunurdusa, bunların həm birinci, həm də ikinci tərəfi bəzən 

məsdərlərlə də ifadə olunur. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin məna variantları çox 

müxtəlifdir. Lakin burada iki məna anlayışı əsas yer tutur və müxtəlif mənalarla yanaşı 

olaraq özünü göstərir. Başqa sözlə desək, ikinci növ təyini söz birləşməsi nə kimi məna 

bildirirsə bildirsin, həmin iki məna anlayışını da ifadə edir ki, bu sonuncu anlayışlar 

da yalnız birinci tərəfdən (təyindən) hasil olur” [37, s.21]. Bu tip birləşmələr 

Azərbaycan dilində geniş yayılıb. Bu tip birləşmələrin bir neçə variantını qeyd edən 

M. Hüseynzadə yazır: “Bu ümumi və əsas mənaların biri ümumilik, digəri isə qeyri-

müəyyənlik bildirir. İkinci növ təyini söz birləşməsinin təyini (birinci tərəfi), əsasən, 

ümumilik və qeyri-müəyyənlik anlayışı ifadə edir. Birləşmənin təyini həmişə, bütün 

məna variantlarında, qeyri-müəyyən ümumi növ, qeyri-müəyyən ümumi cins, qeyri-

müəyyən kollektiv anlayışlarını bildirir. lakin birləşmədə yalnız bu ümumi anlayışlar 

olmur, bunlarla bərabər bir çox müxtəlif anlayışlar da olur ki, biz onları məna 

variantları adlandırırıq” [37, s.21]. Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” 

əsərində işlənən atalar sözləri və zərb məsəllərdə də bu tip birləşmələrə tez-tez rast 

gəlinir. Sintaksislə bağlı yazılan əsərlərdə bu növ birləşmələrin bir neçə məna növü 

qeyd edilir. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri isə bu 
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birləşmələrin ümumilik və mücərrədlik bildirməsidir. Digər tərəfdən bu birləşmələrdə 

mürəkkəb ismə doğru güclü bir inkişaf meyli vardır. Birinci növ təyini söz 

birləşmələrindən fərqli olaraq ikinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəflərinin ifadə 

vasitələri məhduddur. Onların hər iki tərəfi, əsasən, isimlə ifadə olunur. Digər nitq 

hissələri isə, yalnız isimləşərək bu tip birləşmənin tərəfi kimi çıxış edə bilir. Qeyd 

olunmalıdır ki, Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə 

ikinci növ təyini söz birləşmələri digər birləşmələrlə müqayisədə daha çoxdur. 

Misallara diqqət edək: Ata oğlı ataç toğar – Oğul öz atasına çəkər [56, s.111]; Ər oğlı 

munqadhmas, it oğlı külərməs – adəm oğlu əzabda qalmaz, it küçüyü ağnamaz (necə 

ki, itin küçüyü ağnamaz, elcə də adam həmişə əziyyət içində olmaz, bir gün ondan 

qurtarar) [56, s.118]; Yığaç uçunqa yel təgir, körklüg kişigə söz kəlir – Ağac ucuna yel 

dəyər, gözəl qıza söz gələr [55, s.336]; Ər sözi bir, ədhər köki üç – Kişi sözü bir olar, 

yəhər bağı üç [56, s.279]; Küz kəligi yazın bəlgürər – payızın gəlişi yaydan bəllidir 

[56, s.186]; Kış konıkı ot – qışın qonağı oddur, atəşdir [55, s.344]; Ərdəm başı tıl – 

dil ərdənin, fəzilətin başıdır [55, s.347]; Yitüklüg anası koyun açar – itin sahibinin 

anası axtarılmaq üçün qoyun açar (itin sahibi yoxlamaq üçün hətta öz anasının 

qoynunu açdırar) [57, s.24]; Aş tatığı tuz, yoğrun yeməs – aşın dadı duzdur, duz qabda 

yeyilməz (qabda ancaq duz yeyilməz) [57, s.34]; Oğlan ışı ış bolmas, oğlak münqüzi 

sap bolmas – uşağın işi iş olmaz, oğlağın buynuzu sap olmaz [57, s.147]. 

Verilən misallardan da görünür ki, ikinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri, 

əsasən, isimlərdən ibarət olur.  

İsmi birləşmələrin digər bir növü isə dilçilik ədəbiyyatında üçüncü növ ismi 

birləşmələr və ya üçüncü növ təyini söz birləşmələri adı ilə verilir. Bu tip birləşmələrin 

hər iki tərəfi şəkilçi ilə işlənir. Birinci tərəf yiyəlik hal şəkilçisi, ikinci tərəf isə 

mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənən üçüncü növ təyini söz birləşmələri ikinci növ təyini 

söz birləşmələrindən fərqli olaraq, konkretlik bildirir və tərəflərinin ifadə vasitələri 

genişdir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, ikinci növ təyini söz birləşmələrinə nisbətən 

üçüncü növ təyini söz birləşmələrinə Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında az rast gəlinir. 

Misallara diqqət edək: Anınq yüzinqə titinü baxsa bolmas – onun üzünə dik baxsa, 

olmaz (insan onun gözəlliyi ucbatından üzünə dik baxa bilməz) [56, s.166]; Bir toyın 
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başı ağrısa, kamuğ toyın başı ağrımas – (müsəlman olmayan) bir din böyüyünün başı 

ağrısa, bütün din böyüklərinin başı ağrımaz [55, s.301]. 

İsmi birləşmələrin nisbətən az yayılan formaları da vardır ki, dilçilik 

ədəbiyyatında onlar təyini olmayan söz birləşmələri adı altında öyrənilir. Bu tip 

birləşmələrə Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində istifadə olunan atalar 

sözləri və zərb məsəllərində də rast gəlmədik.  

Nəticə olaraq qeyd olunmalıdır ki, Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” 

əsərində işlənən atalar sözləri və zərb məsəllərdə ismi birləşmələr geniş şəkildə işlənir 

və xüsusən təyini söz birləşmələrinin hər üç növünə rast gəlinir.  

 

1.1.3. Feili birləşmələr 

 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, söz birləşmələrinin ikinci ən böyük qismi feili 

birləşmələrdir. Feili birləşmələr də, Azərbaycan dilində olduğu kimi, ümumən, türk 

dillərində də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Feili birləşmələrin asılı tərəfi müxtəlif nitq 

hissələri ilə ifadə olunsa da, əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formaları ilə ifadə olunur. 

Feili birləşmə anlayışı Azərbaycan dilçiliyində, o cümlədən türkologiyada nisbətən 

sonralar tədqiq edilməyə başlamışdır. “Türkologiyada feili birləşmələrin 

öyrənilməsinə 1950-ci illərdən başlanmışdır; “feili birləşmələr” (“глагольные 

словосочетания”) termini də türkologiyada qədim tarixə malik deyildir. Bizə məlum 

olduğuna görə, türkologiyada söz birləşməsinin ayırıca bir növ kimi, feili 

birləşmələrdən ilk dəfə geniş şəkildə bəhs edən M. B. Balakayev olmuşdur. M. B. 

Balakayev feili birləşmələri feillərlə başqa sözlərin qeyri-predikativ birləşməsi kimi 

almış və onları üç əsas hissəyə ayırmışdır: 

1) yanaşma əlaqəsi ilə əmələ gələnlər;  

2) idarə əlaqəsi ilə əmələ gələnlər; 

3) köməkçi sözlərlə əmələ gələnlər” [74, s.230].  

Qazax dilində söz birləşmələrinin növlərini tədqiq edən M. B. Balakayev feili 

birləşmələrkin bu üç növünü də yarımqruplara ayırır. Doğrudur, alim feili dirləşmələrin 

bütün növlərini araşdırmır, amma turkologiyada feili birləşmələri araşdırmaqla bir ilkə 
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imza atır. Baxmayaraq ki, M. B. Balakayevə qədər də bu sahədə müəyyən işlər 

görülmüşdü. Amma M. B. Balakayevin işi tədqiqat xarakterli idi və bu tip araşdırmalar 

üçün bir əsas oldu. Alimin tədqiqatını yüksək qiymətləndirən Y. Seyidov məhz onun 

tədqiqatlarından sonra türkologiyada feili birləşmələrə böyük maraq yarandığını və bu 

barədə dissertasiya və məqalələr yazıldığını qeyd edir [74, s.230]. Azərbaycan 

dilçiliyində də feili birləşmələr XX əsrin 50-ci illərindən sonra tədqiq edilməyə 

başlanmışdır. Burda əlbəttə, Y. Seyidovun adını xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Bundan 

başqa “Masir Azərbaycan dilində söz birləşmələri” adlı kitabda da müəlliflər 

Azərbaycan dilində feili birləşmə məsələsinə də toxunurlar. Sonrakı mərhələdə də feili 

birləşmə və onun işlənməsi həm Azərbaycan dilçiliyində, həm də ümumtürkologiyada 

geniş işlənmişdir. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, Y. Seyidovun tədqiqatı hələ də öz 

aktuallığını itirməmidir. Məhz bu səbəbdəndir ki, “Azərbaycan dilinin funksional 

qrammatikası” nəşrə hazırlanarkən Y. Seyidovun “Azərbaycan dilində söz 

birləşmələri” monoqrafiyası [82, s.9-313] da Ə. Abdullayevin “Müasir Azərbaycan 

dilində tabeli mürəkkəb cümlələr” monoqrafiyası [2, s.313-540] əhəmiyyəti nəzərə 

alınaraq dördüncü cildə salınmışdır. Nəzərə alsaq ki, kitab nəşr olunanda hər iki müəllif 

artıq həyatda yox idi, onda dilçiliyimiz üçün bu iki əsərin nə qədər önəmli olduğunun 

bir daha şahidi oluruq. Məhz bu fikirlərə biz kitabın qeyd olunan cildinə öz söz yazmış 

dilçi alim F. Veysəllidə rast gəlirik. F. Veysəlli yazır: “...bu kitablarda qaldırılan 

məsələlər və təklif olunan nəzəriyyələr, habelə material və metodlar öz təravətini hələ 

itirməmiş, əksinə, onlar bu gün daha çox tələb olunan problemlər olduqları və hətta 

Azərbayca dili sintaksisində hələlik onlara əks konsepsiya yaranmadığı üçün bu 

kitabların yenidən nəşri arzuolunandır” [82, s.6]. Həqiqətən də, Y. Seyidovun əsəri 

nəinki Azərbaycan dilçiliyində, o cümlədən ümumtürkologiyada özünəməxsus yer 

tutur. Xüsusən də, feili birləşmələri ilk dəfə tam və əhatəli şəkildə Y. Seyidov tədqiq 

etmişdir. Doğrudur, Y. Seyidova qədər də feili birləşmələrlə bağlı müəyyən işlər 

görülmüş feili birləşmələrin dilçiliyimizdə yeri barədə tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Məsələn, Z. Budaqovanın hələ 1960-cı ildə yazdığı məqaləni qeyd etmək olar. “Birinci 

tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan feili söz birləşmələri” adlı məqalə “Dilçilik 

məcmuəsi” adlı məqalələr toplusunda nəşr olunmuşdur [17]. Azərbaycan dilçiliyində 
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sonrakı mərhələlərə diqqət etsək görərik ki, yenə də feili birləşmələr daha çox təsviri 

xarakterdə təhlil olunur və çox vaxt bölgü düzgün aparılmır. Məsələn, 1981-ci ildə nəşr 

olunan üç cildlik “Müasir Azərbaycan dili” kitabının üçüncü cildində müəlliflər feili 

birləşmələrə ismi birləşmələrlə müqayisədə çox az yer verir və onları birinci tərəfə görə 

təsnif edir. Müəlliflər feili söz birləşmələri adı altında birinci tərəfi isimlə, sifətlə, sayla, 

əvəzliklə, feillə və zərflə ifadə olunan feili birləşmə növlərini ayırır və feili birləşmələri 

bu cür təsnif edir [69, s.124-145]. Y. Seyidov da feili birləşmələri “ad – feil” tipli, “feil 

– feil” tipli, “zərf – feil” tipli feili birləşmələr olmaqla üç yerə bölür və qoşmalı feili 

birləşmələri ayırıca qrupa bölür. Lakin Y. Seyidovun monoqrafiyasının demək olar ki, 

yarısını feili birləşmələrin təsnifinə və izahına ayırır.   

Azərbaycan dilçiliyində təkcə Q. Kazımovun feili birləşmələrin təsnifi ilə bağlı 

yazdıqları fərqlidir. Belə ki, ali məktəblər üçün yazılan “Müasir Azərbaycan dili 

(sintaksis)” kitabında da söz birləşməsi bölməsini Y. Seyidov yazıb və şübhəsiz bölgü 

olduğu kimi verilmişdir. Y. Seyodov bu kitabda dərslik qaydalarına uyğun olaraq 

həcmdə nisbətən ixtisarlar etmiş, qalan məsələlərdə isə dəyişikliyə demək olar ki, rast 

gəlinmir. Q.Kazımovun ali məktəblər üçün yazdığı dərslik isə yazır: “Əsas tərəfin ifadə 

vasitəsinə görə feili birləşmələr üç qrupa ayrılır: 

a) əsas tərəf feili sifətdən ibarət olur: evə gedən, danışanı dinləyən, tarlada 

çalışan¸ işdən qayıdan və s.  

b) əsas tərf feili bağlamadan ibarət olur: teatra baxdıqca, məktubu oxuyanda, 

fabrikdə işləyəndə, məktublara baxmadan və s.  

c) əsas tərəf məsdərdən ibarət olur: müsiqini dinləmək, kitablara nəzər salmaq, 

çəməni seyr etmək, yaylaqda istirahət etmək və s.” [45, s.60]. 

Daha sonra Q. Kazımov tərəflər arasında sintaktik əlaqə üsuluna görə feili 

birləşmələri üç qrupa ayırır: 

1. Koordinativ feili birləşmələr.  

2. Yanaşma əlaqəli əlaqəli feili birləşmələr.  

3. İdarə əlaqəli feili birləşmələr [45, s.61].  

Nəhayət, asılı tərəfə görə də feili birləşmələri bir neçə qrupa bölür: 

a) asılı tərəfi adlardan ibarət olan feili birləşmələr; 
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b) asılı tərəfi feillərdən ibarət olan feili birləşmələr; 

c) asılı tərəfi zərflərdən ibarət olan feili birləşmələr; 

ç) asılı tərəfi qoşmalı sözlərdən və birləşmələrdən ibarət olan feili birləşmələr; 

d) asılı tərəfi ismi və feili birləşmələrdən ibarət olan feili birləşmələr [45, s.62-

64]. 

Feili birləşmələr olduqca maraqlı olsa da M. Kaşğarinin əsərində işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdə onlara az hallarda rast gəlinir. Bu da yəqin ki, o dövrdə bu tip 

birləşmələrin hələ formalaşma dövründə olduğunu göstərir. Misallara diqqət edək: Əlig 

tutğınca ot tut – kaş əl tutacağın yerdə od tutaydın (Zamin olmaq əvəzinə od, atəş tut, 

çünki insan zamin olduqdan sonra peşman olur) [56, s.288-289]; Saçratğudın korkmuş 

quş kıqk yıl adhrı yığac üzə konmas – tələdən qorxan quş qırx il haça ağac üstünə 

qonmaz (II, s.318]; Taz kəligi börkçigə – keçəlin gələsi yeri papaqçı dükanıdır [56, 

s.64]; Suv körməginçə ətüz tartma – su görməmiş ayaqqabını çıxartma [57, s.368]; 

Kara munq kəlməginçə Kara Yalğa keçmə - qara bəla gəlmədikcə Kara Yalğanı keçmə 

(qara bəla gəlmədikcə, məcbur qalmadıqca bu sıldırım yeri keçmə, çünki sarpdır və 

həmişə qarlıdır) [57, s.35]; Təgirməndə toğmış sıçğan kök kökrəginqə korkmas – 

dəyirmanda anadan olan siçan göy gurultusundan qorxmaz [57, s.257]. 

 

1.2. Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdə qrammatik əlaqələr və onların ifadə vasitələri  

 

 

Söz birləşməsi və cümlənin tərkibində sözlərin necə əlaqələndiyini, sözlər 

arasında əlaqənin necə yarandığını bilmək dilçilik baxımından maraq doğurur. 

Nitq vahidləri forma və məzmun vəhdəti əsasında qurulur. Yəni cümləni əmələ 

gətirən sözlər mexaniki birləşməyib, dilin daxili qanunları əsasında forma və 

məzmunca qanunauyğun şəkildə bir-biri ilə əlaqələnir. Bu xüsusiyyət nitq axınının 

bütün üzvlərinə aiddir. Yəni söz birləşməsi də, cümlə də, sintaktik bütövlər də bu 

cəhətdən eyniyyət təşkil edir. “Sözlər də söz birləşməsi və cümlə daxilində bir-biri ilə 

iki cəhətdən bağlı olur: məna (semantik) cəhətdən; qrammatik (sintaktik) cəhətdən. 

Başqa sözlə desək, söz birləşməsini və cümləni təşkil edən sözlər arasında həm 
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mənaca, həm də qrammatik cəhətdən bağlılıq olur” [45, s.12]. Dilçilk baxımından 

sözlər arasında qrammatik əlaqələr mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu məsələlərə lap 

qədim zamanlardan diqqət yetirilməyə başlanılmışdır.  Y.Seyidov yazır: “Söz 

birləşmələri sözlərin məna və qrammatik cəhətdən əlaqələnməsindən əmələ gəldiyinə 

görə, bu birləşmələrin komponentlərinin münasibətlərindən bəhs edərkən hər iki 

cəhəti nəzərə almaq lazımdır. Bunlardan biri söz birləşməsinin daxili mahiyyətini, 

ikincisi isə xarici-formal cəhətinə nəzər yetirmək lazımdır” [74, s.91]. 

“Sözlər arasındakı əlaqələrin ikinci cəhətini onların (əlaqələrin) ifadə formaları 

təşkil edir. Bu, əlaqələrin formal cəhəti sayılır və qrammatik əlaqələr, daha konkret 

olsun deyə, sintaktik əlaqələr adı ilə qeyd edilir. Bu əlaqələr sözlərin morfoloji 

cəhətdən dəyişməsi və sintaktik cəhətdən birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir” [4, s.22]. 

Q.Kazımov yazır: “Dilin sintaktik quruluşundan bəhs edərkən qrammatik əlaqələr ön 

plana keçir. Qrammatik əlaqə sözlərin morfoloji cəhətdən dəyişməsi, sintaktik yolla 

birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Sərvər, maşın, həyət, sürmək sözlərinin cümlə 

şəklinə düşməsi, nisbi bitkin fıkir ifadə etməsi üçün maşın sözünün təsirlik, həyət 

sözünün yönlük hal şəkilçisi, sürmək feilinin zaman və şəxs şəkilçiləri qəbul edərək 

dəyişməsi, beləliklə, maşın, həyət sözlərinin sürmək sözü vasitəsilə idarə olunması, 

sürmək sözünün Sərvər sözü ilə uzlaşması lazımdır: Sərvər maşını həyətə sürdü” [45, 

s.14]. 

“Birləşmə və cümlələrdə sözlər arasında formal əlaqəyə ona görə qrammatik 

əlaqə deyilir ki, bu əlaqənin yaranması üçün həm morfoloji, həm də sintaktik 

kateqoriyaların fəaliyyəti, yəni sözlərin morfoloji cəhətdən dəyişməsi, sintaktik 

cəhətdən birləşməsi əsas və həlledicidir” [45, s.14]. 

Təfəkkürün ümumiliyindən, bununla əlaqədar olaraq, sintaktik hadisələr 

arasındakı ümumi cəhətlərdən irəli gələn oxşar cəhətlərinə baxmayaraq, sintaktik 

əlaqələr hər bir dildə və ya dil qrupunda tam spesifik xüsusiyyətləri ilə meydana çıxır. 

Buna görə də tədqiqat sahəsinə daxil olan dillər müxtəlif olduqca sintaktik əlaqələrin 

də əhatə dairəsi, işlənmə momentləri müxtəlifdir. Məsələn, başqa sistemli dillərə 

nisbətən amorf dillərdə söz birləşmələri daha çox yanaşma əlaqəsinə əsaslanır, hal 

sistemi inkişaf etməmiş dillərdə idarə əlaqəsindən az istifadə olunur. Yaxud eyni 
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mənalı sözlərdən təşkil olunmuş təyini söz birləşmələrində təyinlə təyin olunanın 

əlaqəsi rus dilində uzlaşma əlaqəsi (хорошая книга), Azərbaycan dilində yanaşma 

ilədir (yaxşı kitab). Rus dilində uzlaşma əlaqəsi şəxsə, kəmiyyətə, cinsə və hətta hala 

görə müəyyənləşirsə, Azərbaycan dilində bu əlaqə yalnız şəxsə və kəmiyyətə görə olur 

[74, s.95]. 

Türkoloji ədəbiyyatda sintaktik əlaqələrin təqdiqinə kifayət qədər yer 

ayrılmışdır. Başqırd dilinin qrammatikasından danışarkən N.K.Dmitriyev onların üç 

formasını qeyd edir: uzlaşma, idarə və yanaşma [111, s.204]. Müəllif uzlaşmadan 

danışarkən digər türk dillərində olduğu kimi, bu dildə də şəxsə və kəmiyyətə görə 

uzlaşma olduğunu qeyd edir. Rus dilindən fərqli olaraq başqırd dilində cinsə görə 

uzlaşmanın olmadığını qeyd edən alim, “uzlaşma” və “idarə” anayışlarının rus 

qrammatikalarında artıq çoxdan müəyyənləşdiyini, lakin “yanaşma” anlayışının 

A.M.Peşkovskiy tərəfindən yenicə işləndiyini qeyd edir. Maraqlı məsələ bundan 

ibarətdir ki, alim ümumiyyətlə tabesizlik əlaqəsindən danışmır [111, s.204-206].  

Türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilindəki sintaktik əlaqə formaları min 

illər boyu demək olar ki, dəyişməmişdir. Bunu biz türk dilləri ilə bağlı digər yazılı 

mənbələrdə də görürük. Məsələn, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında sintaktik 

əlaqələrdən danışarkən Q.Kazımov yazır: “Dastanların dilində cümləni təşkil edən 

sözlər arasında qrammatik əlaqələr müasir dildə olduğu kimidir – tabesizlik və 

tabelilik əlaqələrindən ibarətdir. Tabesizlik özünü sadə cümlənin həmcins üzvləri, 

tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında göstərir. Məs.: Qalqubanı xan 

Bayındır yerindən turmış, bir yerə ağ otaq, bir yerə qızıl otaq, bir yerə qara otaq 

dikdirmiş. Hünəri oğul atadanmı görər, ögrənər, Yoxsa atalar oğuldanmı ögrənür? - 

cümlələrindən birincisində həmcins üzvlər, ikincisində həmcins üzvlər və tabesiz 

mürəkkəb cümlənin komponentləri tabesizlik yolu ilə əlaqələnmişdir” [46, s.508]. Daha 

sonra müəllif yazır: “Həmcins üzvlərin və tabesiz mürəkkəb cümlə komponentlərinin 

əlaqələndirilməsində əsas vasitə prosodik vasitələrdir, fakt və hadisələrin 

sadalanması, qarşılaşdırılması, fərqləndirilməsi, bölüşdürülməsi üsullarıdır və bu 

prosesdə nitqin ritmik-melodik axını əsasdır; məs.: Mənim savaşdığım, mənim 

dögüşdügim, Mənim çəkişdügim, mənim qılıclaşdığım görgil, ögrəngil! [71]* 
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(*Dastanların 1988-ci il çapının səhifələridir). Ox atdılar, batmadı. Qılıc urdılar, 

kəsmədi. Sügüylə sancdılar, ilmədi [99] və s. Hazırkı canlı danışıq dilində olduğu kimi, 

bir komponentə aid sözün öz yerində deyil, digər komponentlə işlənməsi halları da 

intonasiyanın təbii imkanlarından irəli gəlmişdir. Bəkil beş gün oldı, divana çıqmadı 

[106] - cümləsində ‘Bəkil’ sözündən sonra edilən aydın fasilə həmin sözü birinci 

komponentdən ayırır və ikinci komponentlə birləşdirir. Bu cür cümlələrdə sonralar 

canlı danışıq dilinə yol tapmış ‘amma’ bağlayıcısının işlənməsinə də ehtiyac 

olmamışdır” [46, s.508-509]. Bu deyilənləri M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar 

sözləri və məsəllərin sintaksisi haqqında da demək olar [89]. 

Dilçilik ədəbiyyatında qrammatik (sintaktik) əlaqələr iki növə ayrılır: 1) 

tabesizlik əlaqəsi; 2) tabelilik əlaqəsi. Lakin hamı tərəfindən qəbul edilən bu 

əlaqələrdən başqa digər əlaqə növləri də qeyd edilir. Türk dillərində, o cümlədən 

Azərbaycan dilində bu əlaqələr tam özünü doğruldur. Bu əlaqələr artıq dilçilikdə öz 

təsdiqini tam tapmışdır. Y.Seyidov bu barədə yazır: “Bizə elə gəlir ki, hər bir dil 

sistemində, eləcə də türk dillərində qrammatik əlaqələrin konkret formalarını, ifadə 

üsullarını müəyyənləşdirməkdən əvvəl, bütün dillər üçün vacib olan iki əlaqə növü 

dairəsindən kənara çıxa bilməyəcək və bunların növləri kimi meydana çıxacaqdır. Bu 

ümumi əlaqə növləri ayrı-ayrı dillərdə fərqli xüsusiyyətləri ilə meydana çıxmasına 

baxmayaraq, nəzəri cəhətdən bütün dünya dilləri üçün tətbiq edilə bilər, zira hər bir 

dildə sözlər ya tabesizlik, ya da tabelilik üzrə əlaqələnməlidir. Yuxarıda göstərilən və 

müxtəlif adlarla qeyd edilərək xüsusi əlaqə növləri hesab edilən əlaqələr də bu 

əlaqələrin müxtəlif formalarından başqa bir şey deyildir” [74, s.98].  

Maraqlı bölgülərdən birinə biz M.B.Balakayevin “Müasir Qazax dili” kitabında 

rast gəlirik. Türkoloq alim sintaktik əlaqələrin iki növünü qeyd edir: 1. Əlaqələrin 

sintetik növü; 2. Əlaqələrin analitik növü [97, s.12-13]. Alim sintaktik əlaqələrin 

analitik növündə intonasiya, söz sırası və köməkçi nitq hissələrinin rolundan bəhs edir 

[97, s.13]. Lakin biz ənənəvi bölgüyə üstünlük verəcəyik.  

Tabesizlik əlaqəsi. Tabesizlik əlaqəsində tərəflərdən biri digərinə tabe olmur, 

onu izah edib, aydınlaşdırmır. Tabesizlik əlaqəsi sadə cümlənin həmcins üzvləri və 

tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında özünü göstərir. Həmcins üzvlər 



35 

 

bir-biri ilə ya sadalama intonasiyası, ya da intonasiya və tabesizlik bağlayıcıları ilə 

əlaqələnir; Bu tip əlaqələr, əsasən, həmcins üzvlər və tabesiz mürəkkəb cümlənin 

komponentləri arasında olur. Biz bu cür əlaqələrə Mahmud Kaşğarinin əsərində işlənən 

atalar sözləri və məsəllərdə də rast gəlirik. Məs.: Alp yağıda, alçaq çoğıda – alp adam 

düşmən qarşısında, ağciyər adam isə döyüşdə bəlli olar [55, s.115]; Alğıl ögüt məndin, 

oğul, ərdəm tilə; Boyda uluğ bilgə bolup bilginq ülə – Ey oğul, məndən öyüd al, fəzilət 

dilə; Boyda böyük alim olub biliyini payla (Ey oğul, məndən öyüd al, ədəb və ərdəm 

öyrən ki, ulusun böyüyü olasan, xalq arasında hikmətin, biliyin yayıla) [55, s.124]; 

Kündə irük yok, bəgdə kıyık yok – günəşdə çat olmaz, bəy də sözündən dönməz [55, 

s.138]; Ərik irini yağlığ; Ərməgü başı kanlığ – Qoçağın dodağı yağlı; Tənbəlin başı 

qanlı (Qoçaq, işlək adamın dodağı yağlı olar, çünki işləyir, gözəl yeməklər, yağlı ət 

yeyir, dodağı yağlanır, tənbəl isə iş görməyə ərinir, başına-başına döyüb qanadırlar) 

[55, s.138-139]; Aç nə yeməs, tok nə teməs – ac nə yeməz, tox nə deməz (Aca nə versən, 

hamısını yeyib qurtarar, tox aca nələr deməz!) [55, s.146]. 

“Tabesizlik əlaqəsinin xüsusi formal əlaməti yoxdur, bu əlaqə sadalayıcı 

intonasiya, yaxud tabesizlik bağlayıcıları ilə meydana çıxır. Lakin tabesizlik 

əlaqəsində olan sözlər, əsasən eyni kateqoriyaya daxil olmalı və eyni qrammatik forma 

daşımalıdır. Məsələn, ismin adlıq halındakı sözlə çıxışlıq halındakı sözün, sayla feilin 

və s. tabesizlik əlaqəsində olması, yaxud da sintaktik nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, 

mübtəda ilə xəbərin, təyinlə tamamlığın, zərfliklə xəbərin və s. tabesizlik əlaqəsində 

olması mümkün deyildir” [74, s.101].   

Tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri də eyni vasitələrlə (intonasiya və 

tabesizlik bağlayıcıları ilə) əlaqələnir; məs.: Oğlan suv tökər, uluğ yanı sınur – Uşaq 

su tökər, böyüyün bir yanı inciyər (Uşaq su tökər, bundan böyüyün ayağı sürüşüb 

qırılar) [56, s.47]; El kaldı, törü kalmas – El qalar, törə qalmaz (vilayətdən vaz keçmək 

olar, törədən vaz keçmək olmaz) [56, s.51-52]; Öd keçər, kişi tuymas; Yalnquk oğlı 

məngü kalmaz – Zaman keçər, İnsan bilməz; Adəm oğlu əbədi qalmaz [55, s.118]; 

Alımçı arslan, berimçi sıçğan – alıcı aslan, borcu olan isə siçandır (alacağı olan (borc 

sahibi) hucumda aslan kimidir, borclu isə qorxub qaçan siçan kimidir) [55, s.143] – 
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tabesiz mürəkkəb cümlələrində mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında tabesizlik 

əlaqəsi vardır.   

Tabelilik əlaqəsi. Qrammatik əlaqənin bu növünün dildəki rolu daha böyükdür. 

Cümlənin əsası bu əlaqə əsasında qurulur. Xəbər mübtəda ilə, tamamlıq və zərflik 

xəbərlə, təyin təyin olunanla bu əlaqə ilə bağlanır. Söz birləşmələrinin tərəfləri 

arasında da tabelilik əlaqəsi olur. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlə baş 

cümləyə tabelilik əsasında bağlanır. Ümumən cümlənin strukturu tabelilik əlaqəsinə 

əsaslanır. Y.Seyidov yazır: “Azərbaycan dilində tabelilik əlaqəsinin işlənmə dairəsi 

çox genişdir. Bu əlaqə söz birləşməsinin tərəfləri arasında, tabeli mürəkkəb cümlənin 

baş və budaq cümlələri arasında olur” [74, s.108]. 

“Tabelilik əlaqəsi iki tərəfı, iki komponenti birləşdirir. Tərəflərdən biri əsas, 

digəri asılı tərəf adlanır (əsas tərəfə müstəqil, tabe edən tərəf, asılı tərəfə qeyri-

müstəqil, tabe olan tərəf  deyilir)” [45, s.16].  

Tabelilik əlaqəsinin üç növü qeyd edilir: yanaşma, idarə və uzlaşma.  

“Yanaşma əlaqəsinin yaranmasında heç bir morfoloji əlamət iştirak etmir. 

Tabelilik əlaqəsinin bu növü söz sırası və intonasiya əsasında qurulur. Asılı tərəf əvvəl, 

əsas tərəf sonra işlənir. Asılı tərəf əsas tərəfə yanaşır və tabe olur. Yanaşma əlaqəsinə 

belə bir tərif verilir: tabelilik əlaqəsində olan iki söz arasında uzlaşma və idarə 

əlaqələri yoxdursa, bu sözlərin əlaqəsi yanaşmadır” [74, s.127].  

“Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarında yanaşma əlaqəsindən danışarkən 

Q.Kazımov yazır: “Tabelilik əlaqələrindən ən qədimi olan yanaşma dastanların 

dilində ən mühüm əlaqə vasitəsi kimi çıxış edir. Müasir dildə olduğu kimi, yanaşmanın 

heç bir morfoloji əlaməti yoxdur və türk dillərinə məxsus «təyin + təyinlənən» 

modelinin yaranmasında həlledici əlaqə üsuludur: Məgər sultanım, Dəlü Qarcar dəxi 

ağ ban evini, ağ otağını qara yerin üzərinə qurdırmış idi. [55] Ol üç canvərin biri 

qağan aslandı, biri qara buğaydı, biri dəxi qara buğra idi. [85] - cümlələrində Dəlü 

Qarcar, ağ ban ev, ağ otağ, qara yer, ol üç canvər, qağan aslan, qara buğa, qara buğra 

birləşmələri yanaşma əsasında qurulmuşdur” [46, s.509]. Başqırd dilində yanaşmadan 

danışarkən N.K.Dmitriyev haqlı olaraq bu əlaqənin semantik əlaqə nəticəsində 

yarandığını qeyd edir [111, s.206]. 
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Yanaşma əlaqəsinin yaranması üçün formal – qarmmatik vasitələr iştirak etmir. 

Məsələn, Açığlığ ər şəbük karımas – varlı adam tez qocalmaz [55, s.203]; çərig 

sıyumas – arxasız ər düşməni basa bilməz [55, s.186]; Yoğurkanda artuk adhak 

kösülsə, üşüyür – ayaq yorğandan uzadılsa, üşüyər [56, s.159-160]; Başmasar boz kuş 

tutar, evəsər üzünq kuş tutar – ovçu bezməsə boz quş tutar, tələsməsə ağ quş tutar 

(Ovçu sıxılmasa, ovda boz şahin tutar, tələsməsə şahinlərin ən gözəlini ovlayar) [56, 

s.40-41]; Tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas – tatsız türk olmaz, başsız börk olmaz 

[56, s.277]; Saçratgudan korkmuş kuş kırk yıl adhrı yığaç üzə konmas – tələdən qorxan 

quş qırx il haça ağac üstünə qonmaz [56, s.318]; Körklüg tonuğ özünqgə; Tatlığ aşığ 

adhınka; Tatğıl konuk ağırlığ; Yadhsun çavınq budhunka – Yaxşı paltarı özünə al; 

Dadlı aşı başqasına ver; Qonağı əzizlə, ağırla ki; Yaysın ününü elə (Yaxşı paltarı özün 

gey, dadlı yeməyi başqalarına yedirt, qonağa yaxşı hörmət elə ki, adını-sanını el-obaya 

yaysın) [55, s.119]. Yuxarıda M.Kaşğarinin “Divan”ından götürülmüş nümunələrdə 

açığlığ ər, arkasız ər, boz kuş, üzünq kuş, tatsız türk, başsız börk, korkmuş kuş, körklüg 

tonuğ, tatlığ aşığ, tatğıl konuk, yadhsun çavınq birləşmələri yanaşma əlaqəsi ilə 

əlaqələnmişlər. Burada açığlığ, arkasız boz, üzünq, tatsız, başsız, korkmuş, körklüg, 

tatlığ, tatğıl, yadhsun sözləri yanaşma əlaqəsi ilə ər, kuş, türk, börk, tonuğ, aşığ, konuk, 

çavınq sözünə tabe olmuşdur. Göründüyü kimi, burada yanaşma əlaqəsini bildirən heç 

bir şəkli əlamət yoxdur. Bu səbəbdən də çox vaxt yanaşma əlaqəsinə belə tərif verilir: 

iki söz arasında tabelilik əlaqəsi varsa və bu əlaqələr uzlaşma və idarə deyilsə demək 

bu yanaşma əlaqəsidir [90]. Y.Seyidov bu barədə yazır: “Yanaşma əlaqəsinin belə izahı 

ona əsaslanır ki, tabelilik əlaqəli söz birləşmələrini əmələ gətirən sözlər arasında 

ancaq üç növ əlaqə qeyd edilir. Bunlardan ikisinin (uzlaşma, idarə) formal əlaməti 

vardır, birinin isə (yanaşma) belə əlaməti yoxdur. Əgər belə sözlər arasında dördüncü 

əlaqə yoxdursa, bu halda uzlaşma və idarənin olmadığı yerdə yanaşma əlaqəsinin 

varlığı zəruridir. Buna görə də yuxarıdakı tərif yanaşma əlaqəsini müəyyənləşdirmək 

üçün kifayətləndiricidir” [74, s.127].  

Yanaşma əlaqəsi türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində geniş 

yayılmışdır. Biz bunu M.Kaşğarinin əsərində də görürük. Bu isə Y.Seyidovun fikrincə, 

flektiv dillərə nisbətən aqlütinativ dillərdə yanaşma əlaqəsinin əhatəsinin geniş olması 
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ilə əlaqədardır. Alimin fikrincə, Azərbaycan dilində nitq hissələrinin qrammatik 

cəhətdən zəif formalaşması, təyin yerində işlənən sözlərin dəyişməzliyi, onların aid 

olduqları sözlərlə qrammatik cəhətdən uyğunlaşmaması nəticəsidə yanaşma əlaqəsinin 

əhatə dairəsi genişlənir [74, s.128].  

Yanaşma əlaqəsində tabe tərəf yanaşan, tabe edən tərəf isə yanaşan söz kimi 

qeyd edilir. Türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində yanaşan söz əvvəlcə, 

yanaşılan söz isə sonra gəlir.  

Türk dillərində yanaşma əlaqəsinin hüdudları çox genişdir. Bu tarixi prosesdə 

daha da genişlənmiş, amma biz artıq M.Kaşğarinin əsərinə istinadən bunu deyə bilərik. 

Belə ki, M.Kaşğarinin əsərində yanaşma əlaqəsi müxtəlif nitq hissələrindən olan sözlər 

arasında özünü göstərir. Bir nitq hissəsinə aid olan söz başqa nitq hissəsinə 

münasibətdə, yerinə görə, həm yanaşan, həm də yanaşılan söz kimi çıxış edə bilir. 

Misallarda bunları bir daha nəzərdən keçirək.  

İlk olaraq ismin ismə yanaşmasından danışmaq lazımdır. İsmin ismə yanaşması 

bir neçə şəkildə təzahür edir. Bu cür birləşmələrin ən çox yayılanı atributiv 

(sifətləşmiş) isimlərin heç bir vasitə olmadan başqa isimlərlə yan-yana gələrək onlarla 

yanaşma əlaqəsində olur. Buradakı isim sifət mövqeyində çıxış edən isim olur və 

cümlədə təyin rolunda çıxış edir. Maraqlıdır ki, bu tip birləşmələrə M.Kaşğarinin 

əsərində rast gəlinmir. İsmin ismə yanaşmasının digər növü dilçilikdə kifayət qədər 

mübahisəlidir [90]. Bu barədə Y.Seyidov yazır: “Dilimizdəki substantiv isimlər də 

yanaşma əlaqəsində iştirak edib başqa isimlərə yanaşaraq onlarla yanaşma əlaqəsi 

saxlayır. Bu xüsusiyyəti, əsasən ikinci növ təyini söz birləşmələri şəklində əlaqələnmiş 

sözlərin münasibətində görmək olar. İkinci növ təyini söz birləşməsində birinci tərəf 

ikinci tərəfə yanaşır. Bu vaxt yuxarıdakından fərqli olaraq, isim atributivləşmir və tam 

isim kimi çıxış edir” [74, s.132]. Daha sonra dilçi alim yazır: “Azərbaycan dilçiliyində 

belə birləşmələrin birinci tərəflərindəki sözün yiyəlik halda olduğu da qeyd edilir və 

göstərilir ki, burada yiyəlik hal ümumilik, qeyri-müəyyənlik bildirdiyindən onun 

şəkilçisi düşmüşdür. Bu fikir bizdə heç bir etiraz doğurmur. Doğrudan da, vətən 

torpağı – vətənin torpağı deməkdir. Lakin buradan çıxış edərək, birləşmələrin birinci 

tərəfinin idarə olunmasını, yəni onun ikinci tərəflə idarə əlaqəsində olmasını sözyləmək 
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olmaz. Məna cəhətdən müəyyən dərəcədə eynilik təşkil etsələr də, qrammatik əlaqə 

cəhətdən vətən torpağı birləşməsindəki vətən sözünün torpağı sözünə tabeliliyini, 

vətənin torpağı birləşməsindəki vətən sözünün tabeliliyi ilə eyniləşdirmək doğru 

deyildir” [74, s.132]. Maraqlıdır ki, təxminən eyni fikirlərə biz Q.Kazımovda rast 

gəlirik. İsmi birləşmələr arasında sintaktik əlaqələrdən danışarkən alim tərəfləri 

arasında sintaktik əlaqə üsullarına (tabelilik əlaqələrinə) görə ismi birləşmələri 

aşağıdakı növlərə bölür:  

1. Yanaşma əlaqəli ismi birləşmələr; 

2. Uzlaşma əlaqəli ismi birləşmələr; 

3. İdarə əlaqəli ismi birləşmələr; 

4.  Qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində olan ismi birləşmələr [45, s.47-59]. Alim hətta 

bu məsələyə ayrıca məqalə də həsr edib və məqalə “İsmi birləşmələr və onların 

tərəfləri arasında sintaktik əlaqələr” [50] adlanır. Məqalədə də dilçi alim bu barədəki 

fikirlərini əsaslandırır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələyə münasibətdə dilçilikdə 

fikir ayrılığı hələ də qalmaqdadır. Belə ki, Ə.Abdullayevin rəhbərliyi ilə hazırlanan 

“Müasir Azərbaycan dili” (Sintaksis) kitabının uzun illər ali məktəblərdə dərslik kimi 

işlənməsi bu fikrin hakim olmasında xüsusi rol oynamışdır. Həmin dərsliyin 

həmmüəlliflərindən olan Y.Seyidov bu kitabda söz birləşmələri hissəsinin müəllifi 

olmuş və ikinci növ təyini söz birləşmələri arasında idarə və uzlaşma əlaqəsinin 

olduğunu yazmışdır. Müəllif “Müasir Azərbaycan dili” kitabında bu barədə yazır: 

“İkinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasında qarşılıqlı tabelilik əlaqəsi var: 

birinci tərəf idarə əlaqəsi ilə ikinci tərəfə, ikinci tərəf isə uzlaşma əlaqəsi ilə birinci 

tərəfə tabe olur, yəni belə olur:  

                idarə 

Kolxoz                       sədri” [4, s.49]. 

                uzlaşma       

Lakin alim “Azərbaycan dilində söz birləşmələri” kitabında bu barədə yazır: 

“Dilimizdəki substantiv isimlər də yanaşma əlaqəsində iştirak edib başqa isimlərə 

yanaşaraq onlarla yanaşma əlaqəsi saxlayır. Bu xüsusiyyəti, əsasən, ikinci növ təyini 

söz birləşmələri şəkilində əlaqələnmiş sözlərin münasibətində görmək olur. İkinci növ 
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təyini söz birləşmələrində birinci tərəf ikinci tərəfə yanaşır. Bu vaxt yuxarılardakından 

fərqli olaraq, isim atributivləşmir və tam isim kimi çıxış edir. Xalqımda gözlədiyim 

həyatı Azərbaycan səhnəsində, bu sonsuz ananın qoynunda, mühitimizin bağrında 

doğmuş bir Azərbaycan qızı, doğma, əziz, sevimli bir yavru (C.Cabbarlı); Sən ellər 

toyusan, ellər bayramı, Könüllər mülkünün laləzarısan (S.Vurğun) cümlələrindəki 

Azərbaycan səhnəsi, Azərbaycan qızı, ellər toyu, ellər bayramı, könüllər mülkü 

birləşmələrinin birinci tərəfləri yanaşma əlaqəsinə görə ikinci tərəflərə tabedir” [74, 

s.132]. Göründüyü kimi, müəllif dilçiliyimizdə ikinci növ təyini söz birləşmələri kimi 

qəbul edilən birləşmələr arasında da yanaşma əlaqəsi olduğunu qeyd edir. Daha sonra 

müəllif yazır: “Azərbaycan dilçiliyində belə birləşmələrin birinci tərəfindəki sözün 

yiyəlik halda olduğu da qeyd edilir və göstərilir ki, burada yiyəlik hal ümumilik, qeyri-

müəyyənlik bildirdiyindən onun şəkilçisi düşmüşdür. Bu fikir bizdə heç bir etiraz 

doğurmur. Doğrudan da, vətən torpağı – vətənin torpağı deməkdir. Lakin buradan 

çıxış edərək, birləşmələrin birinci tərəfinin idarə olunmasını, yəni onun ikinci tərəflə 

idərə əlaqəsində olmasını söyləmək olmaz. Məna cəhətdən müəyyən dərəcədə eynilik 

təşkil etsələr də, qrammatik əlaqə cəhətdən vətən torpağı birləşməsindəki vətən 

sözünün torpağı sözünə tabeliliyini, vətənin torpağı birləşməsindəki vətən sözünün 

tabeliliyi ilə eyniləşdirmək doğru deyildir. İdarə əlaqəsindən danışılarkən qeyd 

edilməlidir ki, vətənin torpağı tipli birləşmələrdə birinci tərəf ikinci tərəf tərəfindən 

idarə olunur. Burada vətənin sözünün idarə olunmasını göstərən yiyəlik hal şəkilçisidir 

(-in). Vətən torpağı birləşməsinin birinci tərəfində isə (vətən) belə bir şəkilçi yoxdur. 

Digər tərəfdən, belə birləşmələrin tərəfləri arasında heç bir söz əlavə etmək mümkün 

deyildir. İdarə əlaqəli sözlər arasında isə istənilən qədər söz əlavə etmək olur (uzlaşma 

əlaqəsində də belədir). Vətən torpağı kimi birləşmələrdə bu iki xüsusiyyətin (formal 

əlamətin, sözlər arasında başqa sözlərin daxil ola bilməməsi) yoxluğu onlar arasında 

idarə əlaqəsinin olmadığını göstərir. Əksinə, bu xüsusiyyətlərin olmaması onlar 

arasında yanaşma əlaqəsinin varlığını sübut edir” [74, s.132-133]. 

Q.Kazımov da məsələyə təxminən eyni formada yanaşır və yazır: “Bu qrupa 

daxil olan ismi birləşmələrin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik halda olur və ikinci 

tərəfə yanaşır. Birinci tərəf III şəxsdə olduğundan ikinci tərəf III şəxsin mənsubiyyət 
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şəkilçisini qəbul edərək birinci tərəflə uzlaşır. Beləliklə, birinci tərəf  ikinciliyə 

yanaşma, ikinci tərəf birinciyə yanaşma yolu ilə tabe olur. Şərti olaraq bu cür 

birləşmələrdə əsas tərəf ikinci tərəf hesab olunur:  

                 yanaşma 

               dağ çiçəyi 

                  uzlaşma 

Bu cür birləşmələrin tərəfləri arasına söz daxil ola bilmir. Hər iki tərəf isimlə, 

həm də hər cür isimlə yox, başlıca olaraq, ümumi isimlərlə ifadə olunur. Məs.: kitab 

vərəqi, qapı cəftəsi, tut yarpağı, ev heyvanı, şəhər meydanı, dünya xəritəsi, ay işığı və 

s. Başqa nitq hissələri yanaşma-uzlaşma əlaqəli birləşmələrin tərəfləri kimi isimləşmiş 

halda işlənə bilir: yaxşılar yaxşısı, gözəllər gözəli, ellər gözəli, “beş arzusu”. Az da 

olsa tərəflər məsdərlə də ifadə olunur: oxumaq həvəsi, uşaq ağlaması. Tərəflər birlikdə 

cümlədə bir mürəkkəb üzv (mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik) olur” [50, s.48]. 

Göründüyü kimi, Q.Kazımov da bu tip birləşmələr arasında məhz yanaşma əlaqəsinin 

olduğunu qeyd edir. Q.Kazımov bu məsələyə yenidən “Müasir Azərbaycan dili 

(sintaksis)” dərsliyində qayıdır və burada qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində olan ismi 

birləşmələri iki tipə bölür. Birinci tipə dilçi alim yanaşma və uzlaşma əlaqəli ismi 

birləşmələrin daxil olduğunu qeyd edir. Dilçi alim həmçinin yanaşma-uzlaşma əlaqəli 

(I tip) birləşmələrin (məktəb binası) tərəfləri arasında əlaqənin daha möhkəm olduğunu 

qeyd edir. Daha sonra müəllif yanaşma-uzlaşma əlaqəli birləşmələrin (dağ havası, 

bulaq suyu) tərəfləri arasında sintaktik əlaqələr məsələsində fikir ayrılığının çox 

olduğunu qeyd edir. Ə.Dəmirçizadənin, N.K.Dmitriyevin, M.Şirəliyev, 

M.Hüseynzadə, Ə.Abdullayev, N.Məmmədov, Y.Seyidov və digər dilçilərin bu tip 

birləşmələr arasında əlaqələrin növünə münasibətini qeyd edən müəllif N.Dmitriyev, 

M.Şirəliyev, M.Hüseynzadə, Y.Seyidov, R.Xəlilov dəniz suyu tipli birləşmələrin 

tərəfləri arasında digər bir əlaqə üsulu kimi yanaşmanın mühüm rola malik olduğunu 

qeyd etdiklərini vurğulayır [45, s.57]. Daha sonra Q.Kazımov yazıır: “Məlumdur ki, 

dəniz suyu tipli birləşmə modeli dildə mürəkkəb söz yaradıcılığı üçün baza təşkil edir. 

Mürəkkəb söz kimi formalaşan dil vahidlərinin arasında möhkəm əlaqə, bağlılıq 

olmalı, tərəflər arasında müxtəlif sözlərin daxil ola bilmə imkanları maksimum 
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məhdudlaşmalıdır. Dəniz suyu tipli birləşmə modeli bunun üçün ən əlverişli modeldir. 

Komponentlərin öz müstəqilliyini itirərək tədricən bir bütöv şəklində birləşməsi üçün 

də bu model əlverişlidir. İncə bel tipli yanaşma əlaqəli birləşmələr də mürəkkəb söz 

yaradıcılığına bu cür xidmət edir. Bu hal göstərir ki, dəniz suyu tipli birləşmələrin 

tərəfləri arasında əsas əlaqə üsulu yanaşma olmalıdır. Əslində, bu cür birləşmələrin 

tərəfləri arasında əlaqənin möhkəmliyindən danışanlar tərəflər arasındakı yaxınlığı, 

yanaşı işlənməni, yanaşmanı nəzərə almışlar. Heç şübhəsiz, yanaşmanın üstün 

mövqeyi həm də birinci tərəfin ümumilik və qeyri-müəyyənlik mənaları ilə bağlıdır. 

Ümumilik və qeyri-müəyyənlik mürəkkəb söz yaradıcılığı üçün ilkin şərtlərdəndir. 

(Qeyri-müəyyən təsirlik halda olan sözlərin təsirli feillərin yanında işləndiyi, bu cür 

sözlərlə təsirli feillər arasında müstəqil mənalı sözlərin daxil ola bilmədiyi də 

məlumdur. Təsirlik halda olan sözlərin də bir qismi tarixən təsirli feillərlə birləşmiş və 

müxtəlif ifadələrin yaranmasına səbəb olmuşdur: baş aparmaq, ağız açmaq, bel 

bağlamaq, dil tökmək və s. Mismar düzəltmək, şeir yazmaq, odun doğramaq, çiçək 

dərmək kimi birləşmələrdə birinci tərəfin ümumilik və qeyri-müəyyənlik bildirməsi 

həminm tərəfin feilə yanaşma əlaqəsində olduğunu göstərir)” [45, s.58]. Dilçi alim 

daha sonra fikrini daha dəqiq ifadə etmək üçün yazır: “Uzlaşma və idarə əlaqələri 

tərəfləri arasında müxtəlif sözlər daxil olmasına imkan verir. Bu cəhət məhdud və 

spesifik şəkildə yanaşma əlaqəsinə də aiddir. Lakin dəniz suyu tipli birləşmələr 

yanaşma və uzlaşma əlaqələri ilə qurulduğu halda, tərəflər arasında söz daxil ola 

bilmir. Bu hal göstərir ki, tərəflər arasına söz daxil ola bilməməsi əlaqə üsullarından 

çox, ümumilik və qeyri-müəyyənlik mənaları ilə bağlıdır” [45, s.58]. 

Fikrimizcə, dilçi alimlərimizin gəldiyi nəticə doğrudur və bu tip birləşmələr 

arasında həqiqətən də idarə əlaqəsi deyil, yanaşma əlaqəsi mövcuddur və Q.Kazımov 

bu barədə haqlı olaraq yazır: “Beləliklə, ümumilik və qeyri-müəyyənlik bildirməsi, heç 

bir formal əlamətə malik olmaması, tərəflər arasında söz daxil olmasına imkan 

verməməsi, ikinci tərəfdən aralana bilməməsi kimi əlamətlər göstərir ki, dəniz suyu 

tipli birləşmələrin birinci tərəfi ikinci tərəfə yanaşma yolu ilə tabe olur. Lakin bu 

yanaşma yaşıl yamac tipli birləşmələrdəki yanaşmadan keyfiyyətcə fərqlənir. Bu fərq 
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tərəflər arasında qarşılıqlı tabelilik əlaqəsinin olması və birinci tərəfin ümumilik, 

qeyri-müəyyənlik mənaları ilə bağlıdır: 

yanaşma                           yanaşma                              uzlaşma 

ağ   saç                           dəniz suyu                            göyün ulduzu 

                                         uzlaşma                                    idarə        

[45, s.58]. 

Tabelilik əlaqələr içərisində yanaşma əlaqəsinin ən qədim olduğu qeyd olunur. 

Daha sonralar isə uzlaşma və idarə əlaqələrinin yarandığını söyləmək olar. Bu barədə 

danışarkən H.Mirzəzadə yazır: “Dilimizdə olan belə faktlar göstərir ki, müəyyənlik və 

qeyri-müəyyənlik tarixən formal cəhətdən deyil, daha çox mətndən, ifadənin 

məzmunundan asılı olaraq öz ifadəsini tapmışdır. Başqa sözlə desək, ikinci növ təyini 

söz birləşməsi morfoloji əlamətlərin inkişafı nəticəsində üçüncü növ təyini söz 

birləşməsinə keçmək üçün bir keçid mərhələsi vəzifəsini görmüşdür. Bu vəziyyəti türk 

dili abidələrində gördüyümüz kimi, onların qalıqlarına müasir dialekt və şivələrimizdə 

də rast gəlirik” [66, s.261]. Bu özünü M.Kaşğarinin əsərində də göstərir. Misallara 

diqqət edək: Muş oğlı muyavu tutar – pişik balası miyoldayaraq doğular (pişik balası 

da anası kimi miyoldayar) [56, s.42-43]; Taz gəligi börkçigə – keçəlin gələsi yeri 

papaqçı dükanıdır  [56, s.64]; Ata oğlı ağac toğar – oğul öz atasına çəkər [56, s.115]; 

Küz kəligi yazın bəlgürər – payızın gəlişi yazın bəlgürər – payızın gəlişi yaydan bəllidir 

[56, s.186]; Ərik irini yağlığ; Ərməgü başı kanlığ – Qoçağın dodağı yağlı; Tənbəlin 

başı qanlı [55, s.138-139]; Atan yükü aş bolsa, açka az körünür – axta dəvənin yükü 

tamam yemək olsa belə, ac adama yenə az görünər [55, s.143]; Ata oğlı ataç toğar – 

Oğul öz atasına çəkər [56, s.111]; Ər oğlı munqadhmas, it oğlı külərməs – adəm oğlu 

əzabda qalmaz, it küçüyü ağnamaz (necə ki, itin küçüyü ağnamaz, elcə də adam həmişə 

əziyyət içində olmaz, bir gün ondan qurtarar) [56, s.118]; Yığaç uçunqa yel təgir, 

körklüg kişigə söz kəlir – Ağac ucuna yel dəyər, gözəl qıza söz gələr [55, s.336]; Ər 

sözi bir, ədhər köki üç – Kişi sözü bir olar, yəhər bağı üç [56, s.279]; Küz kəligi yazın 

bəlgürər – payızın gəlişi yaydan bəllidir [56, s.186]; Kış konıkı ot – qışın qonağı oddur, 

atəşdir [55, s.344]; Ərdəm başı tıl – dil ərdənin, fəzilətin başıdır [55, s.347]; Yitüklüg 

anası koyun açar – itin sahibinin anası axtarılmaq üçün qoyun açar (itin sahibi 
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yoxlamaq üçün hətta öz anasının qoynunu açdırar) [57, s.24]; Aş tatığı tuz, yoğrın 

yeməs – aşın dadı duzdur, duz qabda yeyilməz (qabda ancaq duz yeyilməz) [57, s.34]; 

Oğlan ışı ış bolmas, oğlak münqüzi sap bolmas – uşağın işi iş olmaz, oğlağın buynuzu 

sap olmaz [57, s.147]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, M.Kaşğarinin əsərində işlənən atalar sözləri 

və məsəllərdə ikinci növ təyini söz birləşmələri yanaşma əlaqəsi ilə bir-birinə bağlanır 

və bu birləşmələrdə ilkin olaraq analitiklik daha çox gözə çarpır. Diqqətlə nəzər etdikdə 

görə bilərik ki, bu birləşmələrin əksəriyyətini hazırda dilimizdə şəkilçisiz işlətmək 

demək olar ki, mümkün deyil. Bu isə bir daha fikrimizi təsdiq edir. Deməli qədimə 

getdikcə sözlər arasında daha çox yanaşma əlaqəsi üstünlük təşkil etmiş və 

birləşmələrin şəkilçisiz işlənən formaları daha çox işlənmişdir. Yanaşma əlaqəsi eyni 

zamanda birinci növ təyini söz birləşmələrində əsas əlaqə vasitəsidir. Bu tip 

birləşmələrdə isə daha çox sifətlər asılı tərəf kimi çıxış edir. M.Kaşqarinin əsərində 

işlənən nümunələrə diqqət edək: Məsələn, Tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas – 

Tatsız türk olmaz, başsız börk olmaz [56, s.277]; Atası açığ alnula yesə, oğlınınq tışı 

kamar – atası turş alma yesə, oğlunun dişi qamaşar [56, s.303]; Körklüg tonuğ 

özünqgə; Tatlığ aşığ adhınka; Tatğıl konuk ağırlığ; Yadhsun çavınq budhunka – Yaxşı 

paltarı özünə al; Dadlı aşı başqasına ver; Qonağı əzilə, ağırla ki; Yaysın ününü elə 

(Yaxşı paltarı özün gey, dadlı yeməyi başqalarına yedirt, qonağa yaxşı hörmət elə ki, 

adını-sanını el obaya yaysın) [55, s.110];  – cümlələrində yanaşma əlaqəli sözlər 

işlənmişdir. 

Yanaşma əlaqəli birinci növ təyini söz birləşmələri həm də saylar vasitəsi ilə 

yaranır. Misallara diqqət edək: Beş ərnqək tüz ərməs – beş barmaq bir olmaz [55, 

s.181]; İki borğa igəşür, orta kökəgün yançılur – iki buğra çarpışar, ortada göy milçək 

qırılar [55, s.236]. 

Söz birləşmələrinin və cümlələrin formalaşmasında yanaşma əlaqəsinin rolu 

böyükdür. Qədim türk yazılı abidələrindən danışarkən Ə.Şükürlü bu məsələyə 

toxunaraq yazır: “Qədim türk yazılı abidələrində yanaşma əlaqəsi indiki türk dillərində 

olduğu kimi, əsasən, təyin edənlə təyin olunan üzvlər arasında müşahidə edilir; 

əşyanın adını, əlamət və ya keyfiyyətinə, sayını, kəmiyyətini bildirən sözlər ismə 
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yanaşır və heç bir şəkilçi qəbul etmədən onu təyin edir. Belə hallarda yanaşma 

əlaqəsinin qrammatik vəzifəsi təyinediciliklə bitmir. Bir söz ikinci bir sözə yanaşmaqla 

aralarında heç bir şəkilçi iştirak etməsə də tərəflər arasında qrammatik əlaqə 

yaranmaqla yanaşı həm də semantik vəzifə yerinə yetirilir – birinci tərəf ikinci tərəfi 

bu və ya digər cəhətdən təyin edir” [78, s.155]. 

Yanaşmadan fərqli olaraq, uzlaşma əlaqəsində əsas tərəf birinci, asılı tərəf isə 

sonra işlənir. Türk dillərində, o cümlədən Azərbacan dilində uzlaşma əlaqəsi şəxsə və 

kəmiyyətə görə olur. Daha doğrusu, asılı tərəf əsas tərəflə şəxsə və kəmiyyətə görə 

uyğunlaşır. “Uzlaşma əlaqəsi ilə düzələn birləşmələrdə tabe söz tabeedici sözün 

qrammatik əlamətlərini qəbul edir və onun formasına düşür. Buna görə də uzlaşma 

tabelilik əlaqəsinin elə formasıdır ki, burada tabe və tabeedici sözlərin hər ikisi eyni 

qrammatik formada olur. Azərbaycan dilində uzlaşma əlaqəsi şəxs, kəmiyyət, 

mənsubiyyət və qismən də hal şəkilçiləri vasitəsi ilə yaradılır” [40, s.112]. Məsələn: 

Uluk yağırı oğulka qalır – Çiyin yağırı övlada qalar [55, s.136]; Ac nə yeməs, tok nə 

teməs – ac nə yeməz, tox nə deməz (Aca nə versən, hamısını yeyib qurtarar, tox aca 

nələr deməz!) [I c., s.146]; Əndik uma əvligini ağırlar – çaşqın qonaq ev yiyəsini 

əzizlər, ağırlar [55, s.168]; Evək sinqək sütgə tüşür – tələskən milçək südə düşər [56, 

s.42]; Ərdəmsizdən kut çərtilür – ərdəmsizdən qut qaçar (fəzilətsiz və ədəbsiz adamdan 

qut və dövlət uzaq qaçar) [56, s.233]. 

Uzlaşma əlaqəsi həm predikativ, həm də qeyri-predikativ birləşmələrdə (yəni 

həm cümlədə, həm də söz birləşmələrinin tərəfləri arasında) özünü göstərir.   

Predikativ əlaqəli birləşmələrdə uzlaşma əlaqəsinin morfoloji əlamətləri 

xəbərlik şəkilçiləri və şəxs sonluqlarıdır. Belə birləşmələrdə xəbərlər mübtədaya tabe 

olur, qrammatik cəhətdən onun formasına düşür. Türk dillərində uzlaşma şəxsə və 

kəmiyyətə görə olur. Azərbaycan dilində şəxsə görə uzlaşma daimi xarakter daşıyır və 

heç vaxt pozulmur. Qarşılıqlı tabelilik əlaqələri ilə qurulan ismi birləşmələr də uzlaşma 

əlaqəsində olur. Belə birləşmələrin bir qisminin tərəfləri arasında yanaşma və uzlaşma, 

digərlərində isə idarə və uzlaşma əlaqələri olur. İkinci və üçüncü növ təyini söz 

birləşmələrində uzlaşma əlaqəsi olur. Məsələn, Öküz adhakı bolğınca, buzağu başı 

bolsa, yeg – Öküz ayağı olmaqdansa, buzov başı olmaq yaxşıdır [55, s.130]; Ərik irini 
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yağluğ; Ərməgü başı kanlığ – Qoçağın dodağı yağlı, tənbəlin başı qanlı [55, s.138-

139] – cümlələrində birinci cümlədə öküz adhakı, buzağu başı birləşməsi ikinci növ, 

ikinci cümlədə isə ərik irini və ərməgü başı birləşmələrində uzlaşma əlaqəsi özünü 

göstərir və bu birləşmələrdəki mənsubiyyət şəkilçiləri uzlaşma əlaqəsinin 

göstəricisidir. Uzlaşma daha çox özünü cümlədə mübtəda və xəbər arasında göstərir. 

Bu əlaqədə əsas tərəf mübtədadır. Mübtəda hansı şəxsdə olsa, xəbər də həmin şəxsdə 

olur və həmin şəxsin şəkilçisini qəbul edərək onunla şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşır. 

Mübtəda tək olduqda, xəbər də tək, cəm olduqda, xəbər də cəm olur; Məsələn, Əndik 

uma əvligini ağırlar – Çaşqın qonaq ev yiyəsini əzizlər, ağırlar [55, s.168]; Kuruğ 

yığaç əgilməs, kurmuş kiriş tügülməs – quru ağac əyilməz, qurulu, gərilmiş kiriş (yay) 

düyülməz [55, s.244]; Ərdəmsizdən kut çərtilür – ərdəmsizdən qut qaçar [56, s.233] 

cümlələrində isə xəbər mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə üzlaşmışdır.  

Tabelilik əlaqəsinin sonuncu növü idarə əlaqəsidir. Bu əlaqə də özünü əsas və 

asılı tərəflər arasında göstərir və morfoloji əlaməti ismin hal şəkilçiləridir. Əsas tərəfın 

tələbi ilə asılı tərəf ismin bu və ya başqa bir halında işlənməli olur. Deməli, hal şəkilçili 

tərəf asılı tərəfdir. Dilçilik ədəbiyyatında idarə əlaqəsinə belə tərif verilir: “Əsas tərəfin 

tələbi ilə asılı tərəfın ismin miiəyyən bir hal şəkilçisini qəbul edərək dəyişməsinə idarə 

deyilir” [45, s.25]. 

Q.Kazımovun fikrincə, isim hallarının hamısı idarə əlaqəsinə xidmət etmir. 

Adlıq hal subyekt halıdır və cümlədə adətən mübtəda vəzifəsində, yanaşma əlaqəli 

birləşmələrin (şüşə qab, taxta qapı) birinci tərəfi kimi çıxış edərək təyin vəzifəsində 

işlənir. Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik və təsirlik hallarında olan sözlər (uşaq 

paltosu, palto geymək birləşmələrinin birinci tərəfl) aid olduğu sözlə yanaşma 

əlaqəsində olur. Beləliklə, idarə əlaqəsində asılı tərəf dedikdə, ismin yiyəlik, yönlük, 

təsirlik, yerlik və çıxışlıq hallarında olan (-ın,-in,-un,-ün; -a,-ə; -ı,-i, -u, -ü; -da,-də; -

dan,-dən şəkilçili) sözlər nəzərdə tutulur. Həmin halları tələb edən sözlər idarə edən 

sözlərdir, əsas tərəfdir [45, s.25]. 

İdarə əlaqəsi ilə yaranan birləşmələrin tabe edən tərəfi, əsasən və başlıca olaraq, 

feillərdən ibarət olur. Bu da feilin öz xüsusiyyətindən meydana gəlir. Belə ki feil iş, 

hal və hərəkət bildirən bir nitq hissəsidir. Hər bir iş, hal və hərəkət isə müəyyən obyekt 
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üzərində görülür və yaxud obyekt və məkanla əlaqədar olur. İkinci tərəfdən, feildə təsir 

kateqoriyası vardır. Bu xüsusiyyətlər feilə imkan verir ki, o, cümlə daxilində öz 

ətrafına müxtəlif sözlər toplamaqla feili birləşmələr yaratsın. Belə feili birləşmələrdə 

feil özü əsas, aparıcı olur, onun ətrafında toplanmış sözlər isə həmin feili bu və ya 

başqa cəhətdən izah edir. Feil ətrafına toplanan sözlərin əksəriyyəti məhz idarə əlaqəsi 

ilə ona bağlanır. Bunlar idarə əlaqəsində feilin nə qədər əhəmiyyətli rola malik 

olduğunu göstərir. Lakin bu o demək deyildir ki, başqa nitq hissələri idaərə edə 

bilməzlər və yaxud idarə etmək ancaq feilə məxsusdur [74, s.120]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, idarə əlaqəsi daha çox feillərlə olur və bu türk dilləri üçün 

əsas xüsusiyyətlərdənm biridir. Bu tip əlaqədə işlənən sözlərə M.Kaşğaridə də rast 

gəlinir. Məsələn, Algil ögüt məndən, oğul, ərdəm tilə; Boyda uluğ bilgə bolup bilginq 

ülə - Ey oğul, məndən öyüd al, fəzilət dilə; Boyda böyük alim olub biliyini payla (Ey 

oğul, məndən öyüd al, ədəb və ərdən öyrən ki, ulusun böyüyü olasan, xalq arasında 

hikmətin, biliyin yayıla) [55, s.124]; Əndik uma əvligini ağırlar – çaşqın qonağ ev 

yiyəsini əzizlər, ağırlar [55, s.168]; Tayğan yügürgənni tülkü sevməs – tazının 

yüyrəyini tülkü sevməz, çünki iti qaçan tazı tülkünü yaxalayar – cümlələrində isimlər 

feillərin tələbi ilə ismin müəyyən hallarında işlənmişdir. Maraqlı qeydə alınan 

cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, M.Kaşğaridə işlənən bəzi nümunələrdə idarə 

əlaqəsində işlənən feil iştirak etmir. Bu da daha çox nəzmlə yazılan nümunələrdə 

nəzərə çarpır ki, fikrimizcə, bu da şeirin tələblərindən irəli gəlir. Nümunələrə filkir 

verək: Körklüg tonuğ özünqgə; Tatlığ aşığ adhınka; Tutgil konuk ağırlığ; Yadhsun 

çavınq budhunka – Yaxşı paltarı özünə al; Dadlı aşı başqasına ver; Qonağı əzizlə, 

ağırla ki, Yaysın ününü elə, (Yaxşı paltarı özün gey, dadlı yeməyi başqasına yedirt, 

qonağa yaxşı hörmət elə ki, adın-sanın el-obaya yayılsın) [55, s.119]. Nümunədən də 

göründüyü kimi, şeir parçasının ilk iki misrasında işlənən hal şəkilçili sözlər heç bir 

sözlə idarə olunmur, təkcə son misrada işlənən hal şəkilçili söz feil tərəfindən idarə 

olunur. 

Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, cümlə üzvləri arasında məna əlaqələri ilə 

yanaşı, qrammatik əlaqələr də mühüm əhəmiyyətə malikdir və bu əlaqələrə 

M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk əsəri”n də də rast gəlinir.  



48 

 

II FƏSİL 

MAHMUD KAŞĞARININ “DİVANÜ LÜĞƏT-İT-TÜRK” ƏSƏRİNDƏ 

İŞLƏNƏN ATALAR SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏRDƏ  SADƏ CÜMLƏ. 

 

2.1. Sadə cümlə və onun əlamətləri 

 

Türkoloji ədəbiyyatlarda cümləyə müxtəlif təriflər verilsə də ən çox işlənən tərif 

cümlənin bitmiş fikri ifadə edən sintaktik vahid olması tərifidir. Bu tərifin ciddi 

tənqidlərə məruz qalmasına baxmayaraq, alternativ təriflərin bu ənənəvi tərifi əvəz edə 

bilməməsi maraq doğurur. Q.Kazımov cümləyə belə tərif verir: “Cümlə dilin daxili 

qanunları əsasında formalaşan və bitmiş fikir ifadə edən sintaktik vahiddir. Cümlə fikir 

mübadiləsi və ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir” [45, s.81]. Dilin daxili qanunları dedikdə 

isə müəllif, cümlədə ifadə olunan modal münasibət, xəbərdə özünü göstərən 

predikativlik əlamətləri və şifahi nitqdə dilin özünəməxsus səciyyəvi intonasiya 

xüsusiyyətlərini nəzərdə tutduğunu qeyd edir [45, s.81]. 

Göründüyü kimi, müəllif cümləni ən mühüm ünsiyyət vasitəsi hesab edir. Bəzi 

kitablarda isə, ümumiyyətlə, cümləyə tərif verilmir [69, s.146]. Bu hal isə artıq qeyd 

etdiyimiz kimi, bu təriflərin mübahisə doğurmasıdır. Cümləyə təxminən eyni tərifi 

verən Ə.Abdullayev bir qədər sonra haqlı olaraq yazır: “Cümlədə fikrin bitkinliyi nisbi 

xarakter daşıyır. Çünki o (yəni cümlə), nitqin elementləridir, hissələridir. Hər bir 

cümlə həyat həqiqətinin müəyyən bir cəhətini, əşya və hadisələr haqqında 

məlumatların müəyyən bir hissəsini ifadə edir. Hər hansı əşya və hadisə haqqında 

ətraflı məlumat vermək üçün bir neçə cümlədən istifadə edilir. Ona görə də bizim 

danışdıqlarımız, söhbətlərimiz, yazılan əsərlər, məqalələr və s. yalnız bir cümlədən 

deyil, bir-biri ilə əlaqədar olan bir sıra cümlələrdən ibarət olur. Belə halda cümlələr 

bir-birini tamamlayır, bunun nəticəsində müəyyən məsələyə aid ətraflı məlumat verilir 

və mətndəki cümlələrin ayrı-ayrılıqda ifadə etdikləri mənalara nisbətən daha ətraflı, 

daha tam, bitmiş fikir əldə edilir” [4, s.75]. Fikrimizcə, bu fikir daha məqsədəuyğundur 

və müasir elmin tələblərinə tam cavab verir. 
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Hər bir dilin özünün daxili qanunlarına uyğun cümlə strukturu var. Flektiv 

dillərdən fərqli olaraq iltisaqi dillərdə hal şəkilçiləri və feilin təsriflənən formaları 

cümlənin qurulmasında mühüm rol oynayır. Bu mənada Azərbaycan dili də istisna 

deyil. Dilimizin cümlə quruluşunda da biz bunu aydın şəkildə sezirik. Bunlar eyni 

zamanda cümləyə məxsus əsas əlamətlərin: predikativliyin, bitmə intonasiyasının və 

modallığın ifadəsi üçün bir növ zəmin yaradır. “Cümlə predikativliyə, modallığa, 

bitkinlik intonasiyasına malik olan bir səslə, bir sözlə, bir söz birləşməsi və sözlərin 

müxtəlif şəkildə birləşməsi ilə ifadə oluna bilir” [48, s.210]. Predikativlik, modallıq və 

intonasiya bitkinliyinin vəhdəti sözlərin və söz birləşmələrinin cümləyə çevrilərək fikri 

ifadə etməsini təmin edir. Belə ki, əgər predikativlik olmasa cümlə müəyyən fikir ifadə 

etmək xüsusiyyətini itirər. Predikativlik üçün zaman şəkilçilərinin, modallığın, şəxs 

sonluğunun mühüm əhəmiyyəti vardır. Lakin, predikativliyin əsas əlamətləri 

mövzusunda dilçilər arasında yekdil fikir yoxdur. K.Abdullayev yazır: “Bununla belə, 

onu da qeyd etmək vacibdir ki, dilçilər arasında predikativliyin əsas əlamətlərinin 

nədən ibarət olması barədə fikir eyniliyi yoxdur. Müxtəlif, bəzən yaxın, bəzən uzaq 

mülahizələr mövcuddur. Bizim fikrimizcə, cümlənin səciyyəsinə dönən predikativlik, 

yəni modallıq, zaman və şəxs ideyaları vasitəsilə reallaşan bu hadisə eyni zamanda 

eyni zamanda sırf formal səviyyədə feili və ismi formanın mübtəda ilə onlar üçün 

ümumi subyekt ideyasının təmsilçisi olan şəxs əlamətində birləşməsindən yaranır. Bu 

hal isə hökmən təkrar momentini ortaya çıxarır” [5, s.10]. Təkrar momentinin türk 

dillərində olduqca vacib olduğunu bildirən K.Abdullayev daha sonra yazır: “Təkrar 

momentinin mahiyyəti bu halda onda olur ki, ilkin mövqeydəki subyekt ideyasının 

təmsilçisi olan mübtəda son mövqedə feili xəbərdəki və ya ismi xəbərdəki şəxs 

sonluğunun varlığı ilə təkrara uğrayır, beləliklə də müəyyən mənada sistemi (bizim 

halda cümlə sistemini) qapayır. Təkrar momentinin birinci komponenti, beləliklə, 

subyekt ideyası ikinci komponentin şəxs sonluğu (əlaməti, şəkilçisi) olur” [5, s.10]. 

Azərbaycan dilində predikativliyin sintaktik təzahürü subyekt ideyasının mübtəda və 

şəxs sonluğu arasında paylaşması nəticəsində yaranan təkrar momentidir. Daha dəqiq 

desək, şəxs sonluğu türk dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində subyekt haqqında 

informasiya verir.  
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Predikativlik qədimə getdikcə güclənir. Cümlənin predikativ quruluşunun 

inkişafında üç mərhələ müəyyənləşdirilir: 

1) Güclü, daha dəqiq desək eynigüclü predikativ nöqtələrlə səciyyələnən ilkin 

mərhələ; 

2) Birindən başqa digər predikativ nöqtələrin zəifləməsilə, gücünü itirməsilə 

bağlı, perspektivdə vahid predikativ nöqtə təmayülünü hazırlayan eliminasiya 

prosesinin başlandığı orta mərhələ; 

3) Vahid, güclü predikativ nöqtənin formalaşdığı eliminasiya prosesinin başa 

çatdığı son mərhələ [5, s.12]. 

Əbülfəz Rəcəblinin fikrincə, müasir türk dillərindən bir qismində adlarla ifadə 

edilən xəbər üçüncü şəxsin təkində -dır xəbərlik şəkilçisindən istifadə edilir. Bəzi türk 

dillərində isə üçüncü şəxsdə ismi xəbərin formalaşması, yəni xəbərlik şəkilçisi qəbul 

etməsi vacib deyil. Məsələn, müasir qırğız dilində ismi xəbər -dır şəkilçisi qəbul etmir; 

Al bala “O, oğlandır”. Qədim türk qəbilələrinin dilində də -dır... xəbərlik şəkilçisi 

mövcud olmamışdır və predikativlik üçüncü şəxsin təkində (qırğız dilində olduğu 

kimi) qrammatik göstərici (morfoloji əlamət) ilə yox, intonasiya bitkinliyi ilə ifadə 

edilmişdir; məsələn:  Ötükən yir olurip arkış-tırkış ısar, məŋ buŋıq yok [KT s.8] 

“Ötükən yerində oturub karvanlar göndərsən, heç bir dərdin yox (dur)” [70, s.212]. Biz 

bu xüsusiyyətlərə M.Kaşğarlının “Divani-lüğət it türk” əsərində işlənən atalar sözləri 

və məsəllərdə də rast gələ bilərik. Məsələn: Öküz adhakı bolğınça, buzağu başı bolsa, 

yeg – Öküz ayağı olmaqdansa, buzov başı olmaq yaxşıdır [55, s.130]; Alımçı arslan, 

berimçi sıçğan – alıcı aslan, borcu olan isə siçandır (alacağı olan (borc sahibi) 

hücumda aslan kimidir, borclu isə qorxub qaçan siçan kimidir) [55, s.143]. Verilən 

misallardan da göründüyü kimi, ismi xəbər –dır şəkilçisi qəbul etmədən də işlənir.   

Tədqiqata cəlb olunan M.Kaşğarının “Divani-lüğət it türk” əsərində işlənən 

atalar sözləri və məsəllərə diqqət etdikdə biz predikativliyin tarixi mərhələlərinin şahidi 

oluruq. Belə ki, bu nümunələri biz ikinci (orta) dövrə aid edə bilərik. Orta mərhələ 

barədə danışarkən K.Abdullayev feili bağlama və feili sifətlərdə tarixən predikativliyin 

olmasını bir çox dilçilərin dəstəklədiyini qeyd edir. Şübhəsiz, A.A.Potebniyanın feili 

sifət və xəbərin predikativlik baxımından eyni gücə malik olmasını onun ardıcıllarının 
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da əsərlərində inkişaf etdirməsi alimə bu qənaətə gəlməyə əsas vevir. A.A.Potebniya 

kimi tanınmış bir dilçinin bu fikri irəli sürməsi və onun davamçıları D.N.Ovsyaniko-

Kulikovski və A.A.Şaxmatovun bu ideyanı davam etdirməsi dilçi alimə bu fikrin 

doğruluğu fikrinə gəlməyə əsas verir və daha sonra alim oz fikrini əsaslandırmaq üçün 

predikativlikdən doğan atrubutivlik haqqında Ovsyaniko-Kulikovskinin aşağıdakı 

fikrini sitat gətirir. 

Deyilənlər o fikri də dolayısı ilə təsdiq edir ki, orta mərhələdə cümlə 

elementlərinin nisbi müstəqilliyi onlara əvvəlcədən xas olan predikativliyin hesabına 

olur. Bu cür müstəqilliyin nisbiliyi isə konkret elementin (üzvün) cümlə daxilindəki 

predikativlik dərəcəsi və bu dərəcənin funksiyası zamanı dəyişkənliyi ilə 

müəyyənləşkir. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, cümlənin bütün elementləri ilkin 

mərhələdən gələn predikativliyi qoruyub saxlaya bilmişdir. Onların bəzilərində (məs. 

isim, sifət, zərflə ifadə olan üzvlərdə) predikativlik elə bil ki, “dondurulur” bəzilərində 

isə öz aktivliyini itirir, dərəcəsi azalır və kvazipredikativliyə keçir. Orta mərhələ cümlə 

quruluşunda elə bir kvazipredikativlik nöqtələri olan mahiyyət kimi səciyələndirilə 

bilər. Tipoloji baxımdan yaxın, oxşar vəziyyət unanqan dilində müşahidə edilir [5, 

s.14].  

Bu hala biz tərcümə prosesində daha çox rastlaşırıq. Belə ki, tərcümə prosesində 

belə cümlələr adətən mürəkkəb cümlə və ya feli sifət və feli bağlama konstruksiyaları 

ilə verilir. Bu haldan danışanda İ.İ.Meşşaninov yazır: “Belə ki, əsasən sadə cümlə 

quruluşundan istifadə edən unanqan dilində iki predikativlik formanın uyuşması da baş 

verə bilir. Rus dilinə tərcümədə rus dilinin tabesizlik və tabelilik əsaslı mürəkkəb 

cümlələri olan yerdə bu hal tabeli quruluşla verilir və burada nisbi əvəzliklər  və feili 

sifət tərkibləri iştirak edir” [120, s.107]. 

Maraqlıdır ki, M.Kaşğarinin “lüğət”ində işlənən atalar sözləri və məsəllərdə də 

biz bu halla rastlaşırıq. Amma bu nümunələr əksər hallarda şərt şəkilçili sözlərlə ifadə 

olunur və demək olar ki, əksər misallarda bu hal özünü göstərir. Məsələn, Küc eldən 

kirsə, törü tünqlüktən çıkar – zorakılıq qapıdan girsə, törə bacadan çıxar (Zülm evin 

qapısından girsə, ədalət və insaf bacadan çıxar) [56, s.46]; Ağız yesə, köz uyadhur – 

ağız yesə, göz utanar [55, s.127]; Tirig əsən bosa, tanq öküz körür – diri (yaşayan) 
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adam sağlam olsa, çox şeylər görər (insanın başı salamat olsa, çox əcaib-qəraib 

hadisələr görər) [55, s.131]; Buşmasar boz kuş tutar,  evməsər ürünq kuş tutar – ovçu 

bezməsə boz quş tutar, tələsməsə ağ quş tutar. (Ovçu sıxılmasa, ovda boz şahin tutar, 

tələsməsə şahinlərin ən gözəlini ovlayar) [56, s.42]; Arslan kökrəsə, at adhakı tuşalar 

– aslan kükrəsə, at ayağı dolaşar [56, s.167]. Lüğətdəki bu nümunələrdən o da aydın 

olur ki, türk dillərində digər aqqlütinativ dillərdə olduğu kimi, dəyişiklik olduqca 

təcridi getmiş, indinin özündə də bu nümunələrdə şərt şəkli öz funksiyasını 

saxlamışdır.  

Kvazipredikativliyin şərt şəklində daha çox olduğunu K.Abdullayev də qeyd 

etmişdir. Bu barədə o yazır: “Təmiz şərt formalarında həmişə kvazipredikativlik olur, 

belə ki, bu kvazipredikativlik şərtlilik sahəsindən kənardakı əsas komponentin tam 

predikativliyinə mürəkkəb kompleks daxilində şərait yaradır” [5, s.18]. Göründüyü 

kimi, şərt şəklində xəbərlilik həmişə üstün olmuş, lakin tədricən predikativlik anlayışı 

onda azalmağa başlamış, bəlkə də bu səbəbdəndir ki, şərt şəkli müasir Azərbaycan 

dilində heç vaxt müstəqil cümlənin xəbəri olmur və yalnız mürəkkəb cümlədə xəbər 

rolunda çıxış edə bilir. Bu tarixi bir prosesdir və şərt şəkli tədricən öz əsas mövqeyini 

itirmişdir. “Şərt çaları bildirilən interpozisiyada predikativliyin zəifləməsi müşahidə 

edilir, postpozisiyada eyni forma predikativliyini gücləndirir, don açılır. Formanın 

predikativlik gizlətməsi bir pozisiyada məzmunla uyğunsuzluq, digər pozisiyada 

məzmunla uyğunluq yaradır. Məzmunla uyğunsuzluq yaranan interpozisyada 

predikativliyin zəifləməsi sonucunda element bütövlükdə kvazipredikativ mahiyyət kəsb 

edir” [5, s.19]. 

Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, tarixən cümlədəki hər bir sözdə, 

xüsusən də, feillərdə predikativlik olmuş, tədricən son məqam istisna olmaqla, digər 

sözlərdəki xəbərlik zəifləmiş, yəni kvazipredikativ xarakter almış və nəhayət, 

predikativlik cümlənin xəbərində möhkəmlənməklə monopredikativ cümlələr 

meydana gəlmişdir.      

Q.Kazımov predikativliyə digər bir münasibətin olduğunu da qeyd edir. Belə ki, 

bu baxışa görə, predikativlik iki komponentin – müəyyənləşənlə müəyyənləşdirən, 

predmet və onun modal – zaman əlaməti arasındakı münasibət kimi izah edilir. Bu 
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nöqteyi-nəzərə görə, predikativliyi üç variantda izah etmək olar: a) predikativlik – 

subyekt ilə predikat arasında əlaqə (münasibət)dir (məntiqi aspekt); b) tema ilə rema 

arasında əlaqədir (kommunukativ aspekt); c) mübtəda ilə xəbər arasında əlaqədir 

(qrammatik aspekt) [45, s.83].  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür izah düz deyil, çünki bu halda predikativlik və 

predikativ münasibət qarışdırılır. Əslində predikativlik bütün növ cümlələrdə təzahür 

etdiyindən, bu cür izahlar predikativliyi yalnız cüttərkibli cümlələrə aid edir. Doğrudur, 

predikativlik təktərkibli cümlələrdə cüttərkibli cümlələrdə ilduğu qədər aydın təzahür 

etmir, amma bu tip cümlələri predikativlikdən məhrum etmək də doğru addım deyil. 

Sadəcə, bəzən predikativlik xəbər anlayışı ilə eyniləşdirilir ki, bu da səhv nəticələrə 

gətirib çıxarır.  

Predikativlik intonosiya ilə birlikdə çıxış edir. “Predikativliyin 

tamamlanmasında ikinci bir mühüm əlamət – cümləyə məxsus intonasiya iştirak edir. 

Cümlənin əmələ gəlməsində və ümumiyyətlə, ünsiyyət prosesində intonasiyanın rolu 

olduqca böyükdür. 

İntonasiya ilə predikativlik vəhdətdə olub, adatən, birlikdə çıxış edir” [4, s.78]. 

İntonasiya cümlənin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu element 

olmadan, ümumiyyətlə, danışıqdan danışmaq olmaz. 

Biz nitqimizdə intonasiyanın köməyi ilə müxtəlif semantik mənalar, çalarlar 

ifadə edə bilirik. “Yəni biz intonasiyanın köməyilə fikrimizi istənilən ölçüdə, biçimdə 

və semantik çalarda verə bilərik. Azərbaycan dilində bir /hə/ kəlməsinin timsalında 

bunu belə amaq olar. 

1) /Sən də gəlirsən?// – ↓ /Hə ↓ // (Bəli, gəlirəm) – razılıq, təsdiq); 

2) /Gəlirsən, ya yox// – Həə ↓ // (Adama neçə dəfə /hə/ deyərlər – sualdan əsəbləşərək 

cavab vermə); 

3) /Gələcəksənmi?// – /Hə↓// (Dedim gələcəyəm də! – qətiyyət bildirmə); 

4) /Onu tanıyırsan?// - /Hə↓/ (Niyə tanımıram ki? – təəccüb bildirmə); 

5) Sən istəsən də olmayacaq // /Hə:/ (Bəs deyirdin mütləq olacaq) – narazılıq 

bildirmə); 

6) /Özün demədin bəyəm? // - / (Səndən soruşuram, cavab ver);  
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7) /Hə// - bərk vur indi sınacaq//; 

8) /Həəə // – (başa düşdüm, indi gözün həyətimizdəki qıza düşüb/); 

9) /Hə  // - (Eşitmədin, nə dedim – təkrar sual bildirir); 

10) /Hə       // - (Elə belə də olacaq)” [83, s.118-119]. Nümunələrdən də göründüyü 

kimi, təkcə bir üzvlənməyən söz – cümlənin intonasiya fərqinə görə on növünü 

ayırmaq olur. Bu hal, xüsusən, canlı danışıq dili üçün xarakterikdir.  Canlı danışıq 

dili diskret vahidləri olan fonemlərin qanunauyğun ardıcıllığından ibarətdir. 

Ünsiyyətdə bu ardıcıllığın cümlə şəklinə düşməsində superseqment vasitələrin, o 

cümlədən intonasiyanın rolu inkar edilməzdir. İntonasiya dedikdə biz, danışanın 

tələffüz etdiyi müxtəlif tonlu, tembrli və güclü səslərin qanunauyğun ardıcıllığı olan 

elə bir fonoloji vasitəni başa düşürük ki, onun köməyi ilə sözlər və söz birləşmələri 

bütöv fikrə çevrilir və dinləyən tərəfindən bütöv bir fikir kimi dərk edilir [84, s.264]. 

İntonasiyanın qrammatik sintezləşdirici funksiyası əsas etibarilə cümlənin ayrı-

ayrı hissələrinin ümumi melodik ahəng əsasında birləşməsini təmin etməkdən 

ibarərdir. Cümlə bir və ya bir neçə sintaqma bölünə bilər. Hər hansı bir cümlənin ardıcıl 

şəkildə bir və ya bir neçə sintaqma bölünməsi intonasiyanın bölücü – “sintaqmlara 

bölmə” funksiyasını xarakterizə edir [9, s.30].  

V.Vinoqradov intonasiyanın dörd əsas funksiyasını qeyd edir:  

1. Qrammatik sintezləşdirici funksiya;  

2. Sintaqmlara bölmə funksiyası; 

3. Predikativlik funksiyası; 

4. modal – fərqləndirici funksiya [102, s.91]. 

Ümumiyyətlə, dilçilikdə bəzən yanlış olaraq intonasiya sırf fonetikanın tədqiq 

obyekti kimi qeyd edilir və onun sintaksisdəki rolu azaldılır. Amma qeyd etmək 

lazımdır ki, cümləni formalaşdıran əsas əlamətlərdən biri olan intonasiya sintaksis 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, cümlələr məhz məqsəd və 

intonasiyaya görə də müəyyən qruplara bölünür ki, bu bölgünün də əsas vasitələrindən 

biri intonasiyadır [136].  İntonasiyanın bu xüsusiyyətləri mətn dilçiliyində və diskurs 

təlimində daha çox nəzərə alınır. “Diskurs təlimində intonasiya daha geniş mənada 

başa düşülməlidir. İntonasiya diskursun formal-substansional təşkilinin əsas 
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göstəricisidir. Diskurs səviyyəsində intonasiya konturları bir-biri ilə əlaqəyə girərək 

onun prosodik qəlibini yaradır. Diskurs təhlilində həmişə diskursu təşkil edən 

elementlər, parçalar olur ki, onların başlanğıcı və sonu intonasiya əlamətləri ilə daha 

qabarıq ifadə olunur. Bu əlamətlərə tonun hərəkəti, tonun gücü (intensivliyi) və 

səslənmə zamanı (tempi) aiddir” [81, s.68]. 

Bütün bunlar göstərir ki, cümləyə məxsus intonasiya ilə predikativlik cümlənin 

bir-biri ilə çox möhkəm əlaqədə olan iki elə vacib şərtidir ki, cümləni onlarsız 

düşünmək mümkün deyildir. Cümləyə məxsus intonasiya mətndə cümlənin sərhədini, 

bir cümlənin harada başlayıb harada qurtardığını müəyyənləşdirmək, cümlələrin bir-

biri ilə əlaqəsini aydınlaşdırmaq üçün də əhəmiyyətldir [4, s.79]. Həqiqətən də cümlə, 

xüsusən, şifahi nitq axını üçün intonasiyanın rolu danılmazdır. İntonasiya olmadan 

rabitəli nitq formalaşmaz və nitqdə cümlənin sərhədini müəyyən etmək olmaz.  

Danışan şəxsin öz həmsöhbətinin əsəblərinə və ya hərəkətlərinə təsiri 

intonasiyada müxtəlif şəkildə əks olunur. Təsir dairəsinə əsasən iradi mənalı 

intonasiyalar iki yerə bölünür: nəqli və əmr intonasiyaları.  

Nəqli iradi intonasiyalı ifadələrdə məlumatda intonasiyanın təsir dairəsi açıq, 

qabarıq verilir. İntonasiyanın semantikası baxımından seçilməsində danışan şəxs öz 

həmsöhbətinə müstəqillik verir. İntonasiyanın implist təsirindən alınan nəticəni 

həmsöhbət özü çıxarır. Ancaq sual intonasiyalı frazalarda cavab tələbi ifadə olunur [9, 

s.36].  

İntonasiyanın vacibliyi eyni zamanda cümlənin məhz bu prinsipə görə 

bölgüsündə özünü göstərir. Məlum faktdır ki, cümlə məhz məqsəd və intonasiyaya 

görə müəyyən qruplara bölünür. İntonasiya bir növ məqsədə xidmət edir və ona uyğun 

olaraq dəyişir. Bu səbəbdən də məhz intonasiyaya görə cümlə növləri müəyyənləşir. 

“...cümlələrdə intonasiyanın fərqlənməsinə səbəb, daha doğrusu, müxtəlif 

intonasiyaları doğuran amil həmin cümlələrdə yürüdülən məqsəddir. Məqsəd 

intonasiyanın əsasıdır, intonasiya isə, öz növbəsində, məqsədin göstəricisi, 

müəyyənləşdiricisidir. Danışan öz nitqindəki cümlələrin hansı münasibətlə deyildiyini 

dinləyiciyə çatdırmaq üçün cümləni müəyyən intonasiya ilə ifadə etməli olur” [4, s.81]. 

Doğrudan da, əgər intonasiya fərqi olmasa dinləyici Müəllim gəldi və Müəllim gəldi? 
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cümlələri arasında fərqi anlamazdı, çünki burada cümlələr eynidir və nitq materialı da 

heç nə ilə fərqlənmir. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, cümlələrin bu prinsipə görə təsnifində 

intonasiyanın rolu böyükdür. “İntonasiya cümlələrdə o qədər incə emosional 

münasibətlər yaradır ki, heç bir formal qrammatik vasitə həmin münasibətləri o şəkildə 

yarada bilməz. İntonasiyanın belə ciddi təsir qüvvəsi ilə əlaqədar olaraq, bəzi 

dərsliklərdə, eləcə də Azərbaycan dilinə aid yazılmış orta məktəb qrammatikalarında 

cümlələrin bu bölgüsü yalnız intonasiya ilə əsaslandırılır, intonasiyanı doğuran 

məqsəd isə qeyd edilmir” [4, s.82]. Dilçilik ədəbiyyatında məqsəd və intonasiyaya görə 

cümlənin dörd növü qeyd edilir: 

1. Nəqli cümlə; 

2. Sual cümləsi; 

3. Əmr cümləsi; 

4. Nida cümləsi. 

M.Kaşğarinin “Divanın”da işlənən atalar sözləri və məsəllərdə işlənən cümlələr, 

əsasən, nəqli və əmr cümlələridir. Misallara diqqət edək: 

Alğıl ögüt məndin, oğul, ərdən tilə,  

Boyda uluğ bilgə bolup bilginq ülə  –  

Ey oğul məndən öyüd al, fəzilət dilə,  

Boyda böyük alim olub biliyini payla (Ey oğul məndən öyüd al, ədəb və ərdən 

öyrən ki, ulusun böyüyü olasan, xalq arasında hikmətin, biliyin yayıla) [55, s.124]; 

Ağılda oğlak toğsa, arıkda otı önər – Ağılda oğlaq doğulsa, çay qırağında otu bitər 

(Bu söz “ruzi üçün qayğı çəkmə” yerinə işlənir) [55, s.134-135]; Tatığ közrə, tikənig 

tüprə – (tatın gözünə vur, tikanın dibindən üz) [56, s.277]; Yüfüşlüg kəlin küdhəgü yafaş 

bulur – hədiyyəli, cehizli gəlinin əri yavaş olar (qohumların verdiyi hədiyyələr 

sayəsində cehizi zəngin olan gəlinin əri də xoşxasiyyət olar, cehizə görə ona hörmətlə 

yanaşar) [57, s.19]; Yavlak tıllığ bəgdən kezü yalınqus tul yeg – bəd dilli ərdənsə yalnız 

(tənha) dul olmaq yaxşıdır (qadının tənha dul olması onu söyən bəd dilli əri 

olmasından yaxşıdır) [57, s.139]; Kalın bulutuğ tüpi sürər, karanqku ışığ urunç açar – 
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qalın buludu boran qovar, qaranlıq işi rüşvət düzəldər (Göy üzünü qara buluddan 

boran təmizləyər, xaqanların qapısında qaranlıq işləri rüşvət düzəldər) [57, s.206]. 

Cümlənin formalaşmasında növbəti amillərdən biri modallıqdır. Çünki hər bir 

cümlədə fikrə hər hansı münasibət də mövcuddur. Doğrudur, bəzi cümlələrdə modallıq 

nisbətən zəif ola bilər. Bu barədə “Müasir Azərbaycan dili” kitabında oxuyuruq: “Bəzi 

cümlələrdə heç bir əlavə münasibət olmadan müəyyən bir fikir ifadə edildiyindən, 

modallıq zəifləyir və özünü xüsusi şəkildə göstərə bilmir” [4, s.79]. Qeyd olunmalıdır 

ki, predikativlik və intonasiya ilə müqayisədə türkoloji ədəbiyyatda modallığa nisbətən 

az yer ayrılır. Baxmayaraq ki, bəzi ədəbiyyatlarda modallıq bəzən yanlış olaraq daha 

geniş izah edilir və cümlənin sual, nəqli və əmr kimi növləri cümlənin məqsədinə və 

intonasiyasına görə deyil, modallığa görə növləri hesab edilir [69, s.146]. 

Nəqli, sual və əmr cümlələri cümlənin ifadə məqsədinə və intonasiyaya görə 

növlərindən başqa bir şey deyildir. Cümlələri modallığa görə təsnif edərkən ifadə 

məqsədinə deyil, fikrin ifadə tərzini əsas götürməliyik; yəni cümlədə söylənilən fikir 

nə şəkildə öz ifadəsini tapır? Etimal olunurmu, qəti şəkildə söylənilirmi, zəruridirmi, 

vacibdirmi? Məsələn, nəqli cümlədə modallığın hər üç növü (təsdiq, ehtimal və 

lazımlılıq) ola bilər. Bu isə fikrin hansı konkret modal formada öz ifadəsini 

tapmasından asılı olur [69, s.146].  

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, hər bir cümlədə bu və ya digər formada modallıq olur, 

yəni cümlədə obyektiv aləmə məxsus bu və ya digər hadisə hadisə haqqında məlumat 

verilməklə yanaşı, danışanın söylədiyi fikrə müəyyən münasibət də olur. Belə demək 

mümkündürsə, hər bir cümlədə komunikativliklə yanaşı ekspresivlik də olur. 

Q.Kazımovun fikrincə, cümlədə modallığı cümlənin emosional-ekspressiv funksiyası 

yaradır [48, s.214]. Cümlədə modallığın əsas ifadə vasitələri modal sözlər, eyni 

zamanda “ara sözlər” adlanan müxtəlif söz və ifadələrin birləşmələri əsasında yaranan 

modal konstruksiyalardır. “Ara sözlər” adlandırılan bu konstruksiyaların hamısı modal 

münasibət ifadə edir, lakin bunların hamısı modal sözlərdən ibarət deyildir. Modallığın 

qrammatik-morfoloji vasitələri də vardır ki, buraya feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt 

formalarının şəkilçiləri daxildir” [45, s.85]. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, modallıq 

cümlədə zəif və ya daha qabarıq ifadə oluna bilər. Feilin digər formaları ilə 
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müqayisədə, Azərbaycan dilində xəbər forması modallığın zəif və neytral ifadə vasitəsi 

hesab edilir. Bu formada işlənən feili xəbərli cümlələrdə modallıq intonasiya vasitəsi 

ilə ifadə edilir.  

Modallıq obyektiv və subyektiv olmaqla iki yerə bölünür. Obyektiv modallıqda 

modallıq cümlədə verilən məlumatla obyektiv reallıqla əlaqə, münasibətdir. Obyektiv 

reallıq daha çox feilin xəbər şəkli ilə ifadə olunur, yəni cümlədə nədən danışılırsa 

müəyyən zaman kəsiyində onun reallığı düşünülür. Məsələn, Ərdəmsizdən kut çərtülür 

– ərdəmsizdən qut qaçar (fəzilətsiz və ədəbsiz adamdan qut və dövlət uzaq qaçar) [56, 

s.233]; Əlig tutğınça ot tut – kaş əl tutacağın yerdə od tutaydın (Zamin olmaq əvəzinə 

od, atəş tut, çünki insan zamin zamin olduqdan sonra peşman olur) [56, s.298]. 

Real, obyektiv modallıq müəyyən zamanla – keçmiş, indiki və gələcək zamanla 

bağlı olur. Real modallıqda zamanca qeyri-müəyyənlik olur – arzu olunan, mümkün 

ola bilən indiyə də aid ola bilər, qeyri-müəyyən gələcəyə də. Obyektiv modallıqda 

morfoloji zamanla sintaktik zaman əksərən uyğun olur, lakin bəzən danışıq üslubunda 

uyğun olmaya da bilir [48, s.215]. 

Subyektiv modallıqda isə, danışan verilən məlumata münasibət bildirir. Atalar 

sözləri və məsəllər, adətən başqalarına ünvanlandığından subyektiv modallığa çox az 

yer verilir. Bu mənada M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllər də 

istisna deyil. 

Sadə cümlə eyni zamanda modal münasibətin ifadəsinə görə təsdiq və inkar 

cümlələrə bölünür. Cümlənin bu cür bölgüsü obyektiv və subyektiv modallıqla 

bağlıdır.  

Ümumiyyətlə, qeyd olunmalıdır ki, türkoloji ədəbiyyatda modallıq müxtəlif 

aspektlərdən öyrənilmiş və onun müxtəlif bölgüləri aparılmışdır. Daha çox isə feillərlə 

bağlı modallıq tədqiq edilmişdir. Məsələn, görkəmli türkoloq alim A.N.Kononov 

özbək dilinin qrammatikasını tədqiq edərkən feil formaları ilə ifadə olunan modallığın 

hər birini ayrıca növ hesab etmiş və həmin formaları adları ilə adlandırmış və bu onları 

şəkildə təsnif edir: 1. Эkan modallığı; 2. Bulmok feilinin modal formalrı; 3. Mokçi 

formalı modallıq; 4. Diqan formalı modallıq; 5. Ğu mənsubiyyət şəkilçisi – üçüncü 

şəxsin təkində duran kelmok feilli modallıq [114, s.61]. 
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“Müasir Azərbaycan dili” kitabında isə modallıq haqda oxuyuruq: “Biz 

cümlələri modallığa görə təsnif edərkən ifadə məqsədini deyil, fikrin ifadə tərzini əsas 

götürməliyik. Yəni cümlədə söylənilən fikir nə şəkildə öz ifadəsini tapır: ehtimal 

olunurmu, qəti şəkildə söylənilirmi, zəruridirmi, vacibdirmi. Bu xüsusiyyətlərinə görə 

cümlələri modallığa görə üç yerə bölmək olar: 1) həqiqi modallıq; 2) zəruriyyət 

modallığı; 3) ehtimali modallıq” [69, s.29]. 

Qeyd olunmalıdır ki, hər bir cümlənin formalaşmasında həm predikativliyin, 

həm intonasiyanın, həm də modallığın mühüm əhəmiyyəti vardır və cümlə bu üç 

əlamət əsasında formalaşır və müəyyən fikir ifadə edir.   

 

 2.2. Sadə cümlənin növləri 

 

Cümlələr predikativ mərkəzin sayına görə sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə 

bölünür. Bir predikativ mərkəzi (mübtəda – xəbər) olan cümlələr sadə cümlələrdir. Bu 

tip cümlələr də müxtəlif struktur-semantik növlərə bölünür. Belə cümlələrin içərisində 

elə cümlələr var ki, yalnız bir cümlə üzvündən ibarət olur. Digər cümlələr isə 

qrammatik cəhətdən bir neçə cümlə üzvünə ayrılırlar. Cümlə üzvlərinin sayına görə 

sadə cümlələr iki yerə bölünür: 

1. Üzvlənən sadə cümlələr; 

2. Üzvlənməyən sadə cümlələr. 

Cümlələrin əksəriyyəti üzvlənən cümlələrə aiddir. Üzvlənməyən sadə cümlələrə 

isə söz-cümlələr aiddir. 

Türk dillərində, eləcə də Azərbaycan dilində üzvlənən sadə cümlələrin müxtəlif 

tipləri vardır. Cümlə üzvlərinin iştirakına görə belə cümlələr cüttərkibli və təktərkibli 

olmaqla iki yerə bölünür.  

Təktərkibli cümlələr baş üzvlərin yalnız biri əsasında formalaşır. Bəzi dilçilər bu 

tip cümlələrdə subyekt və predikatın birləşmiş olduğunu qeyd edirlər [69, s.258].  

Təktərkibli cümlələrin daha geniş tədqiqinə türk dillərində XX əsrin 40-cı 

illərindən sonra başlanmışdır. Mövcud əsərlərdə təktərkibli cümlə məsələsi ilə əlaqədar 
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müəyyən müxtəliffikirliliyə rast gəlinir. Bu mübahisəli məqamlar qrammatika 

kitablarında belə ümumiləşdirilir.  

1. Bəzi əsərlərdə təktərkibli cümlə xəbərin ifadə vasitəsinə görə təsnif edilir.  

2. Bir sıra əsərlərdə təktərkibli cümlələrin bəziləri (şəxssiz cümlə, qeyri-

müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli cümlə) şəxsin qeyri-müəyyənliyinin dərəcəsinə, bəzisi 

(adlıq cümlə) məzmuna, bəzisi isə (söz-cümlə) formasına görə təsnif edilir. Belə bir 

bölgü əksər türkoloqlar tərəfindən qəbul edilir. Bir sıra dilçilərin bu prinsiplərə 

əsaslanaraq verdikləri bölgüləri nəzərdən  keçirək.  

3. Bir sıra əsərlərdə təktərkibli cümlələr iki böyük qrupa ayrılır: 1) mübtəda 

əsasında formalaşanlar; 2) xəbər əsasında formalaşanlar [69, s.258]. 

N.Məmmədov da təktərkibli cümlələrin türkologiyada XX əsrin II yarısından 

tədqiq edilməyə başlandığını qeyd edir: “İstər türkologiyada və istərsə də Azərbaycan 

dilçiliyində təktərkibli cümlələrin tədqiqinə, demək olar ki, 1940-50-ci illərdən sonra 

başlanmışdır. Belə ki, Azərbaycan dilində orta məktəblər üçün yazılmış qrammmatika 

kitablarında (1950-ci ilə qədərki nəşrlərində) təktərkibli cümlə termini belə 

işlədilməmişdir” [64, s.348]. 

Maraqlı yanaşmalardan birinə də biz B.Serebrennikov və N.Hacıyevanın birgə 

müəllifi olduğu “Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası” kitabında rastlaşırıq. 

Tipoloji quruluşundan asılı olmayaraq, istər aqlütinativ istərsə də analitik quruluşlu 

dillərdə sadə cümlənin iki əsas etruktur üzvün – mübtəda ilə xəbərin və ya subyekt və 

obyektin sintezindən ibarət olduğunu qeyd edən müəlliflər xəbərin qrammatik 

ifadəsinə görə cümlənin ismi və ya feili tiplərinin müəyyən etdiyini qeyd edirlər [73, 

s.382]. Müəlliflər türk dillərində ismi cümlələrin əsas etibarilə köməkçi feilin inkişafı 

ilə sıx bağlı olduğunu qeyd edir və bunun sadə cümlənin inkişafının tədqiqində ciddi 

çətinliklər törətdiyini qeyd edirlər. Müəlliflərin fikrincə, buna səbəb türk dillərində bu 

məsələnin əvvəldən çox dolaşdırılmasıdır [73, s.382]. Fikrimizcə, sadə cümlənin məhz 

bu cür bölgüsü qarışıqlıq yaradır. Əslində isə türkologiyada, eyni zamanda, 

Azərbaycan dilçiliyində sadə cümlənin növləri artıq müəyyənləşdirilmişdir. Bu 

mənada biz də sadə cümlələri üzvlənən və üzvlənməyən sadə cümlələr olaraq iki yerə 

bölünməsinin tərəfdarıyıq. “Müasir türk dillərində dialoji nitqdə elə sözlər işlədilir ki, 
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bu sözlərin ətrafında izahedici sözlər toplamadan təklikdə müxtəlif növlü bütöv 

cümlələrə cavab olur, müxtəlif növlü cümlələri əvəz edir, bütöv cümlə təsiri bağışlayır. 

Dilçilik ədəbiyyatında belə sözlərə cümlə əvəzləri, söz-cümlə deyilir. Bu tip söz-

cümlələri üzvlənməyən cümlə adlandırırlar. Məsələn, müasir Azərbaycan dilində 

dialoq məqamında cavab kimi işlədilən bəli, xeyr, yox, baş üstə, yaxşı, bəs necə, əlbəttə, 

qətiyyən, yox-yox, hə, bəlkə də və s. sözlər buna nümunə ola bilər. Müasir türk 

dillərində söz cümlələr ədatlar, modal sözlər, predikativlər və nidalarla ifadə edilir” 

[70, s.420]. Ə.Rəcəblinin fikrincə, Göytürk dilində söz cümlələrin işlənməsinə təsadüf 

edilmir. Səbəb kimi isə müəllif Göytürk Orxon-Yenisey abidələrində dialoq səciyyəsi 

daşıyan mətnlər olmadığı ilə əsaslandırır [70, s.421). Eyni sözləri biz M.Kaşğarinin 

“Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllər haqqında da deyə bilərik. Doğrudan da, 

tədqiq edilən nümunələrdə dialoq xarakterli mətnlərin olmaması bu tip cümlələrin də 

olmaması ilə nəticələnir. Amma bu o anlama gəlmir ki, bu tip cümlələr o zaman 

işlənməmişdir. Belə ki, tarixi qrammatika ilə bağlı yazılan əsərlərdə biz bu tip 

cümlələrin də işləndiyi qeyd edilir.  

Sadə cümlənin ikinci və daha çox yayılan növü isə üzvlənən cümlələrdir. 

Tərkibində işlənən cümlə üzvlərinin ayrılaraq ayrı-ayrı üzvlərə bölünən cümlələrə 

üzvlənən cümlələr deyilir. Müasir türk dillərində olduğu kimi, M.Kaşğarinin “Divani-

lüğət it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdə də bu tip cümlələrdən geniş 

istifadə olunur. 

Cümlədə baş üzvlərinin iştirakına görə üzvlənən sadə cümlələr cüttərkibli və 

təktərkibli olmaqla iki yerə bölünür. Baş üzvlərin hər ikisinin – mübtəda və xəbərin 

iştirakı ilə yaranan cümlələr cüttərkibli cümlələr adlanır. Cüttərkibli cümlələrdə 

mübtəda ya birbaşa iştirak edir, ya da o cümlədə iştirak etməsə də asanlıqla bərpa 

olunur. Bu tip cümlələrə müəyyən şəxsli cümlələr daxildir. Bu tip cümlələrə həm türk 

dillərinin, həm də Azərbaycan dilinin tarixində geniş təsadüf edilir. Müəyyən şəxsli 

cümlələrdən danışarkən N.Cəfərov [21] bu məsələyə toxunur və yazır: “Azərbaycan 

dilində müəyyən şəxsli sadə cümlələr qədim tarixə, böyük işlənmə tezliyinə və geniş 

stilistik imkanlara malikdir. Görünür, həmin cümlə tipinin kommunikativ çevikliyi, 

semosintaktik təşkilinə görə, bütün parametrləri üzrə hökmün məntiqi strukturuna 
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müvafiq gəlməsi ilə bağlıdır, sadə hökmün “S-P-dir (deyil) formulunda ehtiva edilmiş 

subyekt və predikat müəyən şəxsli (daha dəqiq desək müxtəsər) cümlələrin mübtəda və 

xəbərində bilavasitə maddiləşir: Beləliklə, sadə hökmün üzvləri tam eksplistik şəkildə 

cümlənin üzvlərinə proyeksiyalanır” [21, s.315].  

Cüttərkibli sadə cümlələrin özləri də müxtəlif cəhətdən təsnif edilir:  

1. Baş üzvlərlə birgə cümlədə ikinci dərəcəli üzvlər də iştirak edirsə bü cür 

cümlələr iki yerə bölünür: 

a) müxtəsər cümlələr; 

b) geniş cümlələr.  

2. Baş üzvlərdən birinin və ya hər ikisinin iştirakına görə də cüttərkibli sadə 

cümlələr iki qrupa bölünür:  

a) bütöv cümlələr; 

b) yarımçıq cümlələr.  

Baş üzvlərinin hər ikisi iştirak etdiyi cümlələr cüttərkibli cümlələr adlanır. 

“Cüttərkibli cümlələrdə adətən fikir predmeti mübtəda və ya mübtəda qrupu şəklində, 

fikir predmetinin hərəkət və əlaməti xəbər və ya xəbər qrupu şəklində ifadə olunur. Hər 

iki baş üzvün iştirakı ilə formalaşdığı üçün bu cür cümlələr cüttərkibli hesab olunur” 

[45, s.175].  

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bu tip cümlələr müəyyən şəxsli cümlələr adlanır və 

bu cür cümlələrdə şəxs anlayışı mübətdaya uyğun gəlir. Məsələn, Uluk yağırı oğulka 

kalır – çiyin yağırı övlada qalır [55, s.136]; Ortak ərdən artuk almas – orta öz 

ortağından artıq olmaz [55, s.163]; Əndik uma əvligini ağırlar – çaşqın qonaq ev 

yiyəsini əzizlər, ağırlar [55, s.168]; Evək sinqək sütgə tüşər – tələsgən milçək südə 

düşər [56, s.42]; Bir karğa birlə kış kəlməs – bir qarğa ilə qış gəlməz [56, s.52]; Kaynar 

öküz keçiksiz bolmas – dolub-daşan çay keçidsiz, körpüsüz olmaz [57, s.186]; Kovı ər 

kaduğka kirsə yel alır – bəxtsiz adam quyuya girsə, yel alar [bəxtsiz adam quyuya girsə 

belə yel onu oradan dartıb çıxarar və zillət çəkdirər] [57, s.213]. 

Cümlənin qrammatik əsasını təşkil edən baş üzvlərin hər ikisinin iştirakı ilə 

qurulan bu cümlələr cüttərkibli müəyyən şəxsli cümlələrdir.  
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Ümumiyyətlə, Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında cüttərkibli cümlələr üstünlük 

təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk dilli abidələrdə də bu özünü göstərir. 

Bu barədə danışarkən Ə.Tanrıverdi yazır: “Qədim türk və Azərbaycan yazılı 

abidələrinin dilində cüttərkibli cümlələr (baş üzvlərin hər ikisinin iştirakı ilə qurulur) 

üstün mövqedə görünür, həm də əsasən müasir ədəbi dilimizdəki kimidir. Dəqiq desək, 

burada fərq daha çox xəbərin reallaşmasında iştirak edən şəxs sonluqlarında 

müşahidə olunur” [79, s.425]. 

Müxtəsər cümlə strukturunda subyekt həm bilavasitə mübtədada, həm də şəxs 

sonluğu vasitəsilə xəbərdə faktlaşır. Müəyyən bir anlayışın eyni cümlədə həm 

sintaktik, həm də morfoloji səviyyədə inikası belə bir sual doğurur ki, həmin ekvivalent 

dil faktlarından hansı müxtəsər cümlə strukturu üçün ilkindir? 

Müxtəsər cümlə strukturunda subyektin morfoloji ifadəsi dildə sonrakı 

hadisədir; daha əvvəlki dövrlərdə, ümumiyyətlə, sadə cümlənin xəbəri nominativ 

quruluşa malik olmuşdur: Söz ağası – söz ağası. Qız yükü – duz yükü. Dağ yeri – 

duman yeri [67, s.316]. Bu hallara biz M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri 

və məsəllərdə də rast gəlirik. Misallara diqqət edək. Məsələn, Ər sözi bir, ədhər köki 

üç – kişi sözü bir olar, yəhər bağı üç [56, s.279]; Alp yağıda, alçak çoğıda – alp adam 

düşmən qarşısında, ağciyər adam isə döyüşdə bəlli olar [55, s.115]; Körklüg tonuğ 

özünqgə; Tatlığ aşığ adhınka; Tatğıl konuk qğırlığ; Yadhsun çawınq budhunka – Yaxşı 

paltarı özünə al; Dadlı aşı başqasına ver; Qonağı əzizlə, ağırla ki; Yaysın ününü elə 

(Yaxşı paltarı özün gey, dadlı yeməyi başqalarına yedirt, qonağa yaxşı hörmət elə ki, 

adını-sanını el-obaya yaysın) [55, s.119]; Ərdən başı tıl – Fəzilətin, ərdənin başı dildir 

[57, s.140]; El kalır, törü kalmas – eldən (vilayətdən) vaz keçmək olar, ancaq törədən 

vaz keçmək olmaz [57, s.210]; Kizlənçü kəlində - Gizli şey gəlində olar, çünki o, yaxşı 

şeyləri əri üçün saxlayar [57, s.227].  

Bu tip cümlələrdən danışarkən N.Cəfərov yazır: “Nominativ quruluşlu sadə 

cümlə modelləri yazılı abidələrimizin dilində də özünü göstərir. Lakin biz həmin 

modellərin ilkin nominativlik kimi təqdim edilməsini düzgün saymırıq; əslində, bu, 

dilin əvvəlki dövrü üçün səciyyəvi olan nominativ strukturların” sonrakı üslubi-nitq 

təzahürüdür. “Əvvəlki dövr” dedikdə dil təfəkkürünün o inkişaf səviyyəsi nəzərdə 
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tutulur ki, bu zaman cümlənin feli xəbəri ilə ismi xəbəri arasında dinamiklik və statiklik 

baxımından semantik diferensasiyası yox idi” [21, s.316]. 

Müxtəsər cümlədən danışarkən Ə.Rəcəbli yazır: “Baş üzvlərdən (mübtəda və 

xəbərdən), ya da qrammatik cəhətdən formalaşmış xəbərdən ibarət cüttərkibli cümlələr 

müxtəsər cümlə adlanır. Qrammatik cəhətdən formalaşmış xəbərdən ibarər olan 

cüttərkibli cümlə ilə xəbər qütbü əsasında formalaşan təktərkibli cümlələri 

qarışdırmaq olmaz. Xəbər qütbü əsasında formalaşmış təktərkiblib cümlələrin 

mübtədası olmur, təsəvvürə gətirilmir və ümumiyyətlə bu cümlələrdə mübtədanın 

işlənməsinə ehtiyac duyulmur. Qrammatik cəhətdən formalaşmış xəbərdən ibarət olan 

cüttərkibli cümlələrdə isə mübtəda buraxılsa da xəbər şəxs şəkilçisində öz əksini tapır 

və asan bərpa edilir. Təkcə xəbərdən ibarət olan belə cümlələrin mübtədası, adətən, 

mətnin irəlidəki cümlələrindən birində öz əksini tapmış olur” [70, s.431]. 

Bu tip cümlələrə tədqiq etdiyimiz “Divan”da işlənən atalar sözləri və məsəllərdə 

də rast gəlinir. Misallara diqqət edək: El kaldı, törü kalmas – el qalar, törə qalmaz 

(Vilayətdən vaz keçmək olar, törədən vaz keçmək olmaz) [56, s.51-52]; taz gəligi 

börkçigə – keçəli gələsi yeri papaqçı dükanıdır [56, s.64]; Uma kəlsə, kut kəlir – qonqa 

gəlsə, qut gələr [55, s.156]. 

Baş üzvlərdən əlavə cümlənin ikinci dərəcəli üzvlərindən, heç olmasa, birinin 

iştirak etdiyi cümlə sadə geniş cümlə adlanır. Sadə müxtəsər cümləni təşkil edən baş 

üzvlərin – mübtəda və xəbər, bəzən isə xəbər təklikdə (məsələn, yarımçıq cümlələrdə) 

öz ətrafına ikinci dərəcəli üzvlərdən – təyin, tamamlıq və zərflikdən birini və ya 

hamısını toplamaqla genişlənir və sadə geniş cümlə əmələ gəlir [70, s.432].  

İkinci dərəcəli üzvlərdən danışarkən N.Cəfərov İ.Meşşaninovun “Cümlənin 

strukturu” əsərinə istinadən yazır: “Sadə cümlədə subyekt-predikat münasibətlərinin 

təkamülü ilə yanaşı, struktur-semantik genişlənmə gedir; ikinci dərəcəli üzvlər 

formalaşır. Görününr, mahiyyətcə predikativliyə daha yaxın olan obyekt münasibəti 

bundan sonra təşəkkül tapmışdır. Obyekt münasibəti sadə cümlə strukturunda xəbərlə 

tamamlıq arasındakı semo-qrammatik assosiyasiyaların qneseoloji əsasını müəyyən 

edir. Ən nəhayət, atributiv münasibət formalaşır ki, bu da türk dillərində predmetlə 

təyin arasındakı əlaqələrin nominativ ifadəsi ilə səciyyələnir. Görünür, bu həm də 
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tipoloji hadisədir. Ona görə ki, predikativ, obyekt və atributiv münasibətlər bütün 

dillərdə tarixən bir-birini izləyir” [60, s.321-322]. 

M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə ikinci dərəcəli 

üzvə görə müəyyən şəxsli geniş cümlələrin aşağıdakı növlərinə rast gəlinir:  

1. Yalnız təyinin iştirak etdiyi geniş cümlələr: 

Tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas – tatsız türk olmaz, başsız börk bolmaz 

[56, s.277]; Yaş ot köyməs, yalaflar ölməs – yaş od yanmaz, elçi ölməz (Yaş ot 

yanmadığı kimi, elçi də öldürülməz] [57, s.48]; Kinq ton opramas, kənqəşig bilig 

artamas – gen paltar yıpranmaz, məsləhətli iş pozulmaz (paltar gen olsa yıpranmaz, 

məşvərətlə, məsləhətlə ağıl birləşsə, iş pozulmaz) [57, s.312] 

2. Təkcə vasitəsiz tamamlığın iştirak etdiyi geniş cümlələr:  

Tayğan yügrügin tülkü sewməz – tazının iti qaçanını tülkü sevməz [57, s.171]; Böri 

koşnısın yeməs – qurd öz qonşusunu yeməz [57, s.209] 

3. Təkcə vasitəli tamamlığın iştirak etdiyi geniş cümlələr: 

Bir karğa birlə kış kəlməs – bir qarğa ilə qış gəlməz [56, s.52]; Tağ tağka 

kovuşmas, kişi kişigə kavuşur – dağ dağa qovuşmaz, adam adama qovuşar [56, s.126]; 

Ərdəmsizdən kut çərtülür - Ərdəmsizdən qut qaçar (fəzilətsiz və ədəbsiz adamdan qut 

və dövlət uzaq qaçar] [56, s.233]; Buzdan suv tamar – buzdan su damar [57, s. 131]; 

Kanığ kan birlə yumas –qanı qanla yumazlaz [57, s.159]; Küz kəligi yayın bəlgülüg – 

Payızın gəlişi yazdan bəllidir [57, s.160]. 

4. Təkcə tərzi-hərəkət zərfliyinin iştirak etdiyi geniş cümlələr: 

Muş oğlı muyavu toğar – pişik balası miyoldayaraq doğular (pişik balası da 

anası kimi anası kimi miyoldayar) [56, s.42-42]. 

5. Təkcə zaman zərfliyinin iştirak etdiyi geniş cümlələr: 

Kişi əti tiriglə tatır – insan əti diri ikən dadlıdır (insan əti onun sağlığında dadlı 

olur) [57, s.238] 

6. Təkcə yer zərfliyinin işləndiyi geniş cümlələr: 

Evək əvgə təgməs – tələsən adam evə çatmaz, çünki o çapar, qoşar, atını yorar, 

köməksiz, boynu bükük qalar [56, s.47].  
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Müəyyən şəxsli geniş cümlələrin sonuncu tipi, əlbəttə ki, cümlədə eyni zamanda 

ikinci üzvlərin bir neçəsinin işlənməsidir. Müəyyən şəxsli cümlənin struktur bazasının 

genişlənməsindən danışarkən dilçilər bunun aşağıdakı mərhələlərini qeyd edirlər:  

1. mübtəda – xəbər; 

2. mübtəda – xəbər – tamamlıq; 

3. mübtəda – xəbər  

 

   tamamlıq                zərflik; 

3. (təyin) – mübtəda – xəbər – (təyin) 

 

zərflik                    tamamlıq 

 

     (təyin)                         (təyin) 

Həmin sxematik xronologiyada sintaktik münasibətlərin təşəkkülü ilə cümlə 

üzvlərinin formalaşması arasındakı bağlılığın qneseoloji köklərinə istinad edirlər, 

uzlaşma – idarə – yanaşma əlaqələrinin tarixi xronologiyasını qəbul ediriksə, cümlə 

üzvlərinin formalaşması, bütünlüklə isə, sadə cümlənin struktur-semantik genişlənməsi 

bu ardıcıllıqla getməlidir [73, s.322].  

Sadə cümlələrin ikinci ən geniş yayılmış növü isə təktərkibli sadə cümlələrdir. 

“Təktərkibli cümlə baş üzv əsasında formalaşır. Bu cümlələrdəki, baş üzvdə subyekt və 

predikat birləşmiş olur. Təktərkibli cümlələrin baş üzvü müəyyən daşlaşmış qrammatik 

əlamətlərə malikdir” [76, s.258]. Bu tip cümlələr türk dillərində geniş yayılmışdır. 

Türk dillərində sadə cümlələrin bir hissəsində baş üzvlərdən yalnız biri – ya mübtəda, 

ya da xəbər iştirak edir. Belə cümlələrdə mübtəda iştirak edirsə, xəbərə, xəbər iştirak 

edirsə, mübtədaya ehtiyac olmur. Hansı baş üzvün iştirak etməsindən asılı olaraq sadə 

cümlələr ya mübtəda qütbü, ya da xəbər qütbü əsasında formalaşan cümlələri 

təktərkibli sadə cümlələr adlandırılır. Formalaşdığı qütbdən asılı olaraq təktərkibli sadə 

cümlələr iki hissəyə bölünür: 

1. Mübtəda qütbü əsasında formalaşan təktərkibli cümlələr.  

2. Xəbər qütbü əsasında formalaşan təktərkibli cümlələr. 
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Mübtəda əsasında fromalaşan cümlələrdə baş üzvlərdən təkcə mübtəda iştirak 

edir və xəbərin iştirakına ehtiyac duyulmur.  

Xəbər əsasında formalaşan təktərkibli cümlələrdə isə əksinə, mübtədaya ehtiyac 

duyulmur.  

“İstər mübtəda qütbü, istərsə xəbər qütbü əsasında formalaşan təktərkibli 

cümlələrin təsnifinə gəlincə, burada dilçilər arasında vahid fikir yoxdur. Dilçilərin bir 

qismi təkcə adlıq cümlələri mübtəda qütbü əsasında formalaşan təktərkibli cümlələrə 

daxil edir. İkinci qrup dilçilərin fikrincə, mübtəda qütbü əsasında formalaşan 

təktərkibli cümlələrin ekzistensial (məişət tipli) və adlıq cümlə tipləri mövcuddur, 

üçüncü qrup dilçilər buraya nida cümlələrini də əlavə edib mübtəda qütbü əsasında 

formalaşan təktərkibli cümlələrin üç tipini göstərirlər: 1) ekzistensial (məişət tipli) 

cümlələr, 2) adlıq cümlələr və 3) nida cümləsi” [70, s.422].   

Eyni fikirlərə biz xəbər əsasında formalaşan cümlələr haqqında yazılan əsərlərdə 

də rast gəlirik. “Xəbər qütbü əsasında formalaşan təktərkibli cümlələrin təsnifinə 

münasibət də eyni deyildir. Dilçilərin bir qrupu xəbər əsasında formalaşan təktərkibli 

cümlələrin üç tipini müəyyənləşdirirlər: 1) şəxssiz cümlələr; 2) qeyri-müəyyən şəxsli 

cümlələr; 3) ümumi şəxsli cümlələr. İkinci qrup dilçilər isə buraya imperativ (əmr) 

cümlələrini də əlavə edib xəbər qütbü əsasında formalaşan təktərkibli cümlələrin dör 

tipini göstərirlər: 1) şəxssiz cümlələr; 2) qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr; 3) ümumi 

şəxsli cümlələr; 4) imperativ (əmr) cümlələr” [70, s.423]. 

Əslində, türk dillərinin inkişaf tarixi onu deməyə əsas verir ki, M.Kaşğarinin 

dövründə təktərkibl cümlələrin bütün növlərinə türk dillərinin hər birində rast gəlinə 

bilər. Lakin tədqiq edilən mövzunun yığcamlığı o dövrün dil mənzərəsini tam əhatə 

etməyə imkan vermir. Bu mənada atalar sözləri və məsəllərdə işlənən təktərkibli 

cümlələrə diqqət edək. Əlbətdə ki, ilk olaraq adlıq cümlədən başlamaq lazımdır. “Adlıq 

cümlələr qrammatik baxımdan cümlə kimi formalaşmır, bunlarda cümlənin xəbəri 

olmur, onlar ya adlıq halda işlənən bir sözdən, ya da adlıq halda işlənən bir sözdən, 

ya da adlıq halda işlənən sözdən əvvəl duran, həmin sözü izah edən, ona aid olan bir 

neçə sözdən (əsasən, onu təyin edən sözlərdən) ibarət olur. Adlıq cüqmlələr zahirən 

söz birləşmələrini xatırladır, lakin onları söz birləşmələrindən fərqlənən və daha çox 
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cümləyə aid olan xüsusi intonasiya bitkinliyinə malikdir. Bundan başqa, söz 

birləşmələri heç bir fikir ifadə etməyib, sadəcə, əşyaya işarə edirsə, adlıq cümlələr 

cümlənin digər növləri kimi, fikir bitkinliyinə malikdir – onlar bitmiş fikir ifadə edir. 

Bir sözlə, bitmiş bir fikir ifadə edən, lakin xəbəri olmayan bir sözə və ya söz 

birləşmələrinə adlıq cümlə deyilir. Adlıq cümlələr adlıq halda olan isimlər, 

substantivləşmiş digər nitq hissələri və tabeedici tərəfi ismin adlıq halında işlənən söz 

birləşmələri ilə ifadə olunur, şəxs, əşya, hadisə, proses və s. bildirir. Yuxarıda 

göstərildiyi kimi, adlıq cümlələr təkcə adlandırır, heç bir məlumat vermir” [70, s.423]. 

Adlıq cümlələrin tarixinə münasibətdə  dilçilər arasında birmənalı fikir yoxdur. 

M.Cahangirovun fikrincə, “adlıq cümlə də geniş ölçüdə əsasən soz dövrlərdən 

işlənməyə başlanmışdır. Deməli o ədəbi dilimizin inkişafında sonrakı sintaktik 

hadisələrdəndir” [67, s.218]. “Göytürk dilinin sintaksisi” kitabında da Ə.Rəcəbli 

qədim türk yazılı abidələrinin dilində bu tip cümlələrin yox dərəcəsində olduğunu qeyd 

edir. “Göytürk dilində adlıq cümlələr yox dərəcəsindədir. Bu dildə təkcə bir sözdən – 

adlıq halda işlənən bir sözdən ibarət olan adlıq cümlələrə təsadüf edilmir. Yalnız bir 

təsadüfdə geniş tərkibli adlıq cümlənin işləndiyinə rast gəlmək olur” [70, s.424]. Bu 

barədə danışarkən N.Cəfərov folklor mətnlərində adlıq cümlə strukturlarına az da olsa 

rast gəlindiyini deyir və nümunə kimi,  1) Hörüyün uzunu, sözün qısası (Atalar sözü); 

2) Adamın bir özü, bir sözü (Atalar sözü); 3) Asma gül, Basma gül (nəğmə); 4) Qat-

qat qalası, Qan piyaləsi (tapmaca) nümunələrini verir.  

Daha sonra müəllif “Kitabi-Dədə Qorqud”da adlıq cümlənin təzahürü üçün 

güclü psixoloji-estetik meyl duyulan yerlərə təsadüf edildiyini qeyd edir. Lakin bu 

imkanın yalnız bir məqamda bütün dolğunluğu ilə reallaşdığını qeyd edir. Soyuq-soyuq 

sular, çayırlar, çəmənlər... Daha sonra müəllif “Dastani-Əhməd Hərami”dən və Füzuli 

divanından nümunələr gətirərək yazır: “Nəticə etibarilə yazılı abidələrin verdiyi dil 

materialı əsasında onu demək mümkündür ki, adlıq cümlə konstruksiyası hər halda 

tarixən qrammatik hadisə kimi mövcud olmuşdur” [67, s.339]. 

Ə.Tanrıverdi də adlıq cümlədən danışarkən H.Mirzəzadənin fikrinə əsaslanır və 

XIX əsrə qədərki yazılı abidələrimizin dilində adlıq cümlə konstruksiyalarına az rast 

gəlindiyini qeyd edir [79, s.432]. 
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M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə işlənən 

cümlələrin bəziləri xəbərsiz işlənsə də əslində onları adlıq cümlə adlandırmaq olmaz. 

Bu barədə danışarkən Ə.Rəcəbov yazır: “Adlıq cümlələrə xəbəri olan, lakin xəbəri 

xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri ilə formalaşmayan cümlələri qarışdırmaq, eyniləşdirmək 

olmaz. Müasir türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində elə cümlələr işlənir ki, 

bunların xəbəri qrammatik cəhətdən formalaşmır; isimlə ifadə olunan xəbərlər şəxs 

şəkilçisi qəbul etmir; məsələn: Mən ağa, sən ağa, inəkləri kim sağa? Üç hissədən ibarət 

olan bu cümləni rekonstruksiya etsək, onun tam şəkli belə olar: Mən ağayam, sən 

ağasan, (bəs inəkləri kim sağacaq?) Göründüyü kimi, cümlələrin birinci və ikinci 

hissəsində isimlə ifadə edilmiş xəbərlər qrammatik baxımdan formalaşmamışdır. Lakin 

həm bu, həm də bu tipli cümlələr təktərkibli – adlıq cümlələr deyildir” [70, s.424]. Bu 

tip cümlələrə tədqiq olunan əsərdə də rast gəlinir. Məsələn, Alp yağıda, alçaq çoğıda 

– alp adam düşmən qarşısında, ağciyər adam isə döyüşdə bəlli olar [55, s.116]; 

Kizlənçü kəlində - gizli şey gəlində olar, çünki o, yaxşı şeyləri əri üçün saxlanır (Gizli 

şey gəlində olar, çünki o, yaxşı şeyləri əri üçün saxlayar) [57, s.227]. Daha bir maraqlı 

yanaşmaya biz B.Serebrennikovun və N.Hacıyevanın müəllifləri olduğu “Türk 

dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası” kitabında rast gəlirik. Müəlliflər bu kitabda 

yazır: “Bir sıra müasir türk dillərində istənilən qrammatik kateqoriyalardan olan ismi 

xəbər şəxsə görə müəyyənləşməmiş ola bilər: alt. Men altay kiji “Mən altaylıyam”; 

Sler altay ulus “Siz altaylısınız”. 

Başkır dilində xəbərlərin affiksi tamamilə olmaya da bilər. Şəxs və kəmiyyət şəxs 

əvəzliyi ilə ifadə olunan subyektdə əks olunur. Müq. Min yazьvsь “Mən yazıçıyam”; 

Hin ukьvsь “Sən öyrəncisən”. 

Bir çox türk dillərində affikssiz xəbər bütün üç şəxsi əhatə edir, müq. qar. Mən 

tüvül kız “Mən qız deyiləm”, türk. Bu men “Bu mənəm” və s. [73, s.339]. 

Təqdiqata cəlb olunmuş M.Kaşğarinin “Divan”ında da bu cür nümunələr kifayət 

qədərdir. Məsələn, Kış konakı ot – Qışın qonağı oddur, atəşdir [55, s.344]; Ərdəm başı 

tıl – Dil ərdəmin, fəzilətin başıdır [55, s.347]; Kul yağı, it böri – Qul yağıdır, it canavar 

(qul ağasının malını ələ keçirən kimi yeyir, fürsət gözləyir, düşmən kimi davranır, it də 

olduğu ev üçün bir canavardır, nə tapsa çəkinmədən yeyər) [55, s.348].  
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Fikrimizcə, bu hal türk dilləri tarixi üçün xarakterik haldır və tədqiq edilən 

əsərdə də bu cür cümlələrin işlənməsi xarakterikdir. Amma tədqiq edilən nümunələrdə 

biz adlıq cümlələrə rast gəlmədik.  

Təktərkibli cümlələrin digər növləri isə xəbər əsasında formalaşır. Bu cümlələr 

bir neçə qrupa bölünür ki, bunlar içərisində ümumi şəxsli cümlələr xüsusi yer tutur. “İş 

və hərəkətin hamıya aid olduğunu bildirən təktərkibli sadə cümlələrə ümumi şəxsli 

cümlə deyilir” [45, s.187]. Məlum olduğu kimi, ümumi şəxsli cümlələrə atalar sözləri 

və məsəllərdə daha çox rast gəlinir. Atalar sözləri dil tariximizin ilkin dövrlərində 

təşəkkül tapmış, indiyə qədər mürəkkəb tarixi təkamül yolu keçmiş və həmin təkamül 

prosesində təkcə məzmunca deyil, həm də struktur-formaca inkişaf etmişdir. Məsələn, 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da verilən 70-dən artıq atalar sözünün içərisində cəmi bir-iki 

ümumi şəxsli cümlə strukturuna təsadüf edilir; atalar sözləri əvvəlcə müəyyən şəxsli 

cümlə strukturunda formalaşmış, ədəbi dilin intellektuallaşması prosesində zəruri ifadə 

imkanı qazanmışdır, bu o deməkdir ki, ədəbi-bədii təfəkkür sintaktik strukturların 

formalaşmasına müəyyən təsir göstərmişdir [21, s.331].  

“Ümumi şəxsli cümlələr hamıya aid olan, hər yerdə, həmişə müşahidə edilən, bir 

qayda şəklini almış iş, hərəkət və hadisəni, ümumiləşmiş şəxsi bildirir. Ona görə də 

təktərkibli cümlələrin bu növü əksərən atalar sözləri və məsəllərdən, hikmətli 

sözlərdən, aforizmlərdən, müxtəlif monolit cümlələrdən ibarət olur; xəbəri II şəxsin 

təkində, III şəxsin cəmində, bəzən də I şəxsin təkində olur” [45, s.187]. Müşahidələr 

göstərir ki, ümumi şəxsli cümlələr daha çox danışıq – folklor üslubu üçün xarakterik 

olmuşdur. Ümumi şəxsli cümlələrin təşəkkül və formalaşmasında klassik – kitab 

üslubunun rolu nəzəri cəlb etməyəcək dərəcədə kiçikdir [21, s.331]. Bu mənada 

M.Kaşğarinin əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllər də istisna deyil. Bu 

nümunələrdə xeyli ümumi şəxsli cümləyə rast gəlmək olur. Misallara diqqət edək: Əlig 

tutğınca ot tut – kaş əl tutacağın yerdə od tutaydın (Zamin olmaq əvəzinə od, atəş tut, 

çünki insan zamin olduqdan sonra peşman olur) [56, s.288-289]; Suv körməginçə ətük 

tartma – su görməmiş ayaqqabını çıxartma [57, s.368]; Göyə tüpürsə, üzə düşər (göyə 

tüpürsən adamın tüpürcəyi qayıdıb öz üzünə düşər) [57, s.377-378]; Yüzgə körmə, 

ərdhəm tilə - üzə baxma, ərdəm dilə (Üzün rənginə, gözəlliyinə baxma, adamdan ədəb 
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və ərdəm gözlə) [56, s.37]; Uyğur, yığac uzun kəs, təmür kısğa kəs – Ey uyğur, ağacı 

uzun, dəmiri isə qısa kəs (ağacı kəsəndə uzun kəs, lazım olsa, qısaldarsan,dəmiri isə 

qısa kəs, çünki onu döyməklə uzatmaq mümkündür] [56, s.40].  

Bu tip cümlələrin xəbəri feilin müxtəlif formaları ilə ifadə oluna bilir. Ən çox 

yayılan forma şübhəsiz ki, II şəxsin təkində olanlardır. Yuxarıda verilən nümunələrdə 

biz bunun bir daha şahidi oluruq. 

 

2.3. Cümlə üzvləri 

 

Cümləni təşkil edən sözlərin sintaktik xüsusuyyətlərinin öyrənilməsi həmişə 

dilçi alimlərin diqqətində olmuşdur. İstənilən cümlə bir və ya bir neçə sözdən ibarət 

olur və bu sözlərin bir qismi cümlənin qurulmasında müəyyən rola malik olur, digər 

bir qisim sözlər isə cümlədə yalnız yardımçı rola malik olur. Bu cəhətdən leksik 

mənaya malik olan sözlər cümlə üzvü ola bilsələr də, leksik mənaya malik olmayan 

sözlər cümlədə yalnız köməkçi funksiya daşıyır və cümlə üzvü ola bilmirlər. Leksik 

mənası olan və cümlədə müəyyən sintaktik vəzifə daşıyan sözə və ya söz birləşməsinə 

cümlə üzvü deyilir. “Ünsiyyətin ən kütləvi vasitəsi olan cümləni ətraflı öyrənmək üçün 

cümlə üzvlərini, onların struktur-semantik xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır. Sadə 

cümlənin əsasını bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan, müstəqil sintaktik 

vəzifə daşıyan sözlər və birləşmələr təşkil edir. Bu cür sözlər və birləşmələr sintaktik 

səviyyədə cümlə üzvü adlanır” [45, s.103].  

Cümlə üzvlərinə münasibətdə də dilçilikdə fikir müxtəlifliyi vardır. İstər, 

ümumiyyətlə, türkologiyada və istərsə də Azərbaycan dilçiliyi cümlə üzvlərinin 

bölgüsü haqqında vahid bir fikir olmadığını bildirən N.Məmmədov dilçilərin bir 

qrupunun (İ.A.Batmanov, N.A.Dırenkova, A.P.Potseluyevski, Ə.Dəmirçizadə və b.) 

ikinci dərəcəli üzvlərdən ancaq tamamlıq və təyini qəbul etdiklərini, ikinci qrup 

dilçilərin isə (V. A. Qordlevski, N. K. Dmitriyev, A.N.Kononov, E. İ. Ubryatova, N. 

A. Baskakov, M. Şirəliyev, M. Hüseynzadə, A. Həsənov, N. Məmmədov, R.Rüstəmov, 

S. Cəfərov və b.) türk dillərində cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri sırasında tamamlıq, 

təyin və zərfliyin olduğunu qəbul etdiklərini qeyd edir [71, s.335]. Dilçilərin bir qismi 
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iltisaqi dillərdə, o cümlədən türk dillərində cümlədə sözlərin sıralanmasının mühüm 

əhəmiyyəti olduğunu qeyd edir. Onların fikrincə, təyin həmişə təyinlənən sözdən, 

tamamlıq isə idarə olunduğu sözdən əvvəl gəlməlidir. Onların fikrincə, ikinci dərəcəli 

üzvlərlə onların aid olduğu cümlə üzvləri arasında yanaşma və idarə əlaqəsi vardır. 

Buna görə də onlar bu və ya başqa cümlə üzvünə yanaşan sözləri istisnasız olaraq təyin, 

yanaşdığı söz tərəfindən idarə olunan cümlə üzvünü isə tamamlıq hesab edirlər. Bu da 

yanaşan sözün əşya və proses bildirən sözlərə yanaşdığını nəzərə almamaqdan irəli 

gəlir. Məlum olduğu üzrə, təyin həmişə əşya bildirən sözlərdən əvvəl gəlib onu təyin 

edir. Feilin qabağında əvvəl gəlib ona (feilə) yanaşan söz isə heç bir zaman təyin 

vəzifəsində işlənə bilməz. Başqa sözlə desək, iş hərəkət bildirən sözlərə yanaşan cümlə 

üzvü heç bir şəraitdə təyin olmayıb, cümlənin zərfliyi ola bilər. İkinci qrup dilçilər 

cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri sırasına tamamlıq, təyin və zərfləri daxil edirlər. 

Bunların fikrincə, tamamlıq əsasən feili xəbərlə idarə olunub obyekt bildirən cümlə 

üzvüdür. Təyin ancaq isim və isimləşmiş (substantivləşmiş) nitq hissələri ilə ifadə 

olunan cümlə üzvünü təyin edə bilər. Zərfliklər isə feillə ifadə olunan cümlə üzvünə 

aid olub, iş, hərəkətin, halını, zamanını, yerini, tərzini, səbəbini, məqsədini və s. 

bildirən cümlə üzvüdür [64, s.336].  

Cümlə üzvlərini öyrənmək üçün bir neçə şərtin olduğunu qeyd edən Q.Kazımov 

aşağıdakıların müəyyənləşdirmək lazım olduğunu qeyd edir:  “a) onların sintaktik 

vəzifəsini; b) ifadə vasitələrini; c) aralarındakı sintaktik əlaqə üsullarını; ç) 

quruluşunu; d) sintaktik suallarını və e) daxili növlərini” [45, s.103]. Cümlə 

ümumilikdə cümlə üzvləri vasitəsi ilə reallaşır, yəni cümlə üzvləri olmadan biz ancaq 

müəyyən soz yığınından danışa bilərik. Cümlə üzvlərini isə biz cümlənin tikinti 

materialı adlandıra bilərik. Q. Kazımovun fikrincə, nitq hissələri cümlə üzvü 

vəzifəsində iki cür çıxış edir: öz əsas funksiyasında; əlavə funksiyalarda.  

Nitq hissələrinin əsas funksiyası o deməkdir ki, əsas nitq hissələrinin hər biri 

sanki təbiət etibarilə bu və ya digər bir cümlə üzvünə təhkim olunmuşdur və əksərən 

təbii şəkildə həmin vəzifədə çıxış edir; məsələn, mübtəda üçqün adlıq halda, tamamlıq 

üçün yönlük, təsirlik, yerlik və çıxışlıq hallarında isim və əvəzliklər, xəbər üçün şəxsli 

feillər, təyin üçün sifətlər, saylar və feili sifətlər, zərflik üçün zərf və feili bağlamalar 
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səciyyəvi ifadə vasitələridir. Bu əsas sintaktik vəzifəni dəyişdikdə nitq hissəsinin 

təbiətində semantik dəyişiklik əmələ gəlir. Məsələn, isim təyin vəzifəsində işləndikdə 

atributivləşir, sifət mübtəda və tamamlıq vəzifələrində substantivləşir, zərflik 

vəzifəsində adverbiallaşır və s. bu xüsusiyyətb söz birləşmələrinə də aiddir: mübtəda 

və tamamlıq üçün substantiv birləşmələr, təyin üçün atributiv, zərflik üçün adverbial 

birləşmələr əsas və təbii ifadə vasitələridir. Substantiv ismi birləşmələr təyin 

vəzifəsində atributivləşir, feili sifət tərkibi mübtəda və vəzifəsində isimləşir və s. [45, 

s.104]. 

Artıq Azərbaycan dilçiliyində bu məsələlər demək olar ki, öz həllini tapmış və 

beş cümlə üzvü sabitləşmişdır. Cümlə üzvlərinə gəlincə isə cümləni təşkil etməkdə 

onların rolu heç də eyni deyil. Bəzi cümlə üzvləri cümlənin qurulmasında müstəsna rol 

oynasa da, digərləri həmin üzvlərin dəqiqləşməsinə, izahına xidmət edir.  

Cümlə üzvləri quruluşca sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür. Nitq 

hissələri və frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunan cümlə üzvləri sadə, ismi və feili 

birləşmələrlə ifadə olunan cümlə üzvləri isə mürəkkəb olur. 

Cümlə üzvləri eyni zamanda baş və ikinci dərəcəli olmaqla iki yerə bölünür. 

“Baş üzvlər cümlənin struktur əsasını təşkil edir. Mübtəda – xəbər əlaqəsi nəticəsində 

cümlədə predikativlik və fikir bitkinliyi yaranır. İkinci dərəcəli üzvlərin sintaktik-

semantik funksiyası da yalnız baş üzvlərə əsasən müəyyənləşir. Lakin onu da nəzərə 

almaq lazımdır ki, baş üzvlər cümlədə mərkəzi mövqe tutsa da, heç də həmişə 

informasiyanın əsas daşıyıcıları olmurlar. Semantik yük daşımaq baxımından baş və 

ikinci dərəcəli üzvlər arasında ciddi sərhəd qoymaq qeyri-mümkündür. Hətta bəzən 

əsas semantik yük baş üzvlərin deyil, ikinci dərəcəli üzvlərin üzərinə düşür. O boyunun 

ucalığı ilə seçilirdi – cümləsinəd semantik ağırlıq tamamlığın üzərindədir. Bu cür 

hallara baxmayaraq, cümlədə baş və ikinci dərəcəli üzvlər eyni qiymətə malik deyil. 

Baş üzvlər cümlənin bel sütununu, nüvəsini təşkil edir. “Məlum olan” və “yeni” adətən 

baş üzvlərin vasitəsi ilə verilir. Çox zaman məntiqi subyekt mübtəda, məntiqi predikat 

isə xəbər şəklində öz ifadəsini tapır. Lakin bu, cümlənin nə cür qurulmasından, 

danışanın istəyindən, cümlə qurmaq vərdişindən asılı olaraq dəyişə də bilir; iş görən 

– subyekt bəzən ikinci dərəcəli üzvlərlə ifadə olunur, tamamlıq vəzifəsində çıxış etməli 
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olan obyekt bildirən söz isə mübtəda vəzifəsində işlənir: Əhməd odunu doğradı – Odun 

Əhməd tərəfindən doğrandı” [45, s.106]. 

Cümlə üzvlərinin Azərbaycan dilçilyində daha çox müasir dil müstəvisində 

öyrənildiyini qeyd edən Ə. Tanrıverdi yazır: “Cümlə üzvlərinin struktur-semantik 

xüsusiyyətləri istər diaxronik, istərsə də sinxronik baxımdan öyrənilərkən yalnız əsas 

nitq hissələri və söz birləşmələri ilə ifadə olunan cümlə üzvlərinin yox, həm də köməkçi 

niqt hissələrinin cümlə daxilindəki rolu müəyyənləşdirilməli, ümumən cümləyə 

kompleks şəkildə yanaşılmalı, onun semantik yükü də məhz bu müstəvidə 

dəqiqləşməlidir” [79, s.397].   

Baş üzvlər – mübtəda və xəbər cümlənin əsasını təşkil etsə də, türk dillərində 

onların ikisinin də cümlədə, hətta cüttərkibli cümlədə mövcud olması vacib deyildir. 

Türk dillərində əksər hallarda cümlənin xəbəri qrammatik cəhətdən elə formalaşır ki, 

cümlədə mübtadanın iştirakına ehtiyac qalmır [70, s.231].  

Bununla belə, cümlənin əsas üzvlrindən biri mübtədadır. Mübtəda cümlənin ən 

müstəqil üzvü olmaqla yanaşı, digər üzvlərdən də asılı olmur. Mübtəda cümlədə adlıq 

halda olan isim və isimləşmiş söz və söz briləşmələri ilə ifadə olunur. 

Mübtədada əşya anlayışı geniş olub, xəbərdəki əlamətin daşıyıcısı kimi çıxış 

etməklə, qrammatik əşyalıq mənasına malik müxtəlif (lüğəvi mənalı) sözlərlə - şəxs 

(insan), başqa canlı və cansız əşya, hadisə və məfhum, eləcə də məkan və s. bildirən 

söz, söz birləşmələri ilə ifadə olunur [4, s.105]. 

Ə.Rəcəbov tür dillərində mübtədanın dörd əlamətə malik olduğunu qeyd edir:  

1. Mübtəda qrammatik cəhətdən cümlənin heç bir üzvündən asılı olmur, 

cümlənin bütün üzvləri mübtədadan asılı olur.  

2. Mübtədanın əlaməti xəbərdə əks olunur.  

3. Mübtəda adlıq halda olur.  

4. Mübtəda hallana bilən sözlərlə (habelə söz birləşmələri ilə) ifadə olunur [70, 

s.232]. 

Türk dillərində mübtəda sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür. Sadə 

mübtədalar sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlər və frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunur. 

Tədqiqata cəlb olunan M. Kaşğarinin “Divan”ında da biz mübtədaların müxtəlif 
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sözlərlə ifadəsinə rast gəlirik. Əlbətdə ki, mübtədanın əsas ifadə vasitəsi isim olaraq 

qalır. Misallara diqqət edək:  

Ağız yesə, köz uyadhur – ağız yesə, göz utanar (Birinin hədiyyə və ya pulunu 

yeyib işini görməyən və utanan adam haqqında deyilir) [55, s.127]; Kolan kuduğka 

tüşsə, kur baka ayğır bolur – qulan, çöl eşşəyi quyuya düşsə, (quyunun sahibi) qurbağa 

ayğır olar [57, s.131]; Buzdan suv tamar – Buzdan su damar [57, s.131]; Tağ tağka 

kavuşmas, kişi kişigə kawuşur – dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar (iki dağ 

bir-birinə qovuşmaz, çünki onlar yerlərində sabit dayanmışlar, insanlar zaman keçsə 

də bir-birinə qovuşa bilərlər) [57, s. 153] 

İsimləşmiş sifətlərlə:  

Alp yağıda, alçak çoğıda – Alp adam düşmən qarşısında, ağciyər adam isə 

döyüşdə bəlli olar [55, s.115]; Tirig əsən bolsa, tanq öküş körür – diri (yaşayan) adam 

sağlam olsa, çox şeylər görər [55, s.131]; Ac ewək, tok tölək – Ac adam ütələk, tox 

adam dölək olar [55, s.388]; Alp çərigdə, bilgə terigdə – alp döyüşdə, bilgə məclisdə 

[55, s.339] 

İsimləşən feili sifətlərlə:  

Alımçı arslan, berimçi sıçğan – alıcı aslan, borcu olan isə siçandır (alacağı olan 

(borc sahibi) hücumda aslan kimidir, borclu isə qorxub qaçan siçan kimidir) [55, 

s.143]; Tirig əsən bolsa, tanq öküş körür – diri (yaşayan) adam sağlam olsa, çox şeylər 

görər (insanın başı salamat olsa, çox əcaib-qəraib hadisələr görər) [55, s.130]. 

İsmi birləşmələrlə: 

Öküz adhakı bolğınça, buzağu başı bolsa, yeg – Öküz ayağı olmaqdansa, buzov 

başı olmaq yaxşıdır [55, s.130]; Uluk yağırı oğulka kalır – çiyin yağırı övlada qalar 

[55, s.136]; Kişi alası içində, heyvanın alası çölündədir (dışındadır) [55, s.155]; Ərdəm 

başı dil – Dil ərdəmin, fəzilətin başıdır [55, s.347]; Sart azukı arığ bolsa, yoldan yer – 

tacirin malı təmiz olsa, elə yoldaca yeyər [55, s.357]; Muş oğlı muyavu toğar – Pişik 

balası miyoldayaraq doğular (pişik balası da anası kimi miyoldayar) [56, s.42-43]; Ata 

oğlı ataç toğar – Oğul öz atasına çəkər [56, s.115]; Ər oğlı munqadhmas, it oğlı 

külərməs – Adəm oğlu əzabla qalmaz, it küçüyü ağnamaz (necə ki, itin küçüyü 

ağnamaz, eləcə də adam həmişə əziyyət içində olmaz, bir gün ondan qurtular) [56, 
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s.118]; Ər sözi bir, ədhər kökü üç – Kişi sözü bir olar, yəhər bağı üç [56, s.279]; 

Yitüklüg anası koyun açar – itin sahibinin anası axtarılmaq üçün qoyun açar (itin 

sahibi yoxlamaq üçün hətta öz anasının qoynunu açdırar) [57, s.24]; Barçın yamağı 

barçınka, karış yamağı karışka – ipək yamağı ipək parçaya, yun yamağı yun parçaya 

yaraşar [57, s.32].  

Misallardan da göründüyü kimi, M. Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdə mübtədalar əsasən isim, isimləşmiş sifət, isimləşmiş feili sifət və 

ismi birləşmələrlə ifadə olunur.  

Cümlənin baş üzvlərindən biri də xəbərdir. Xəbər cüttərkibli cümlənin əsas 

üzvlərindən biri olmaqla qrammatik cəhətdən təkcə mübtədadan asılı olur. Xəbər 

mübtədaya aid iş, hal, hərəkət, əlamət, keyfiyyət, kəmiyyət və s. bildirib. Türk 

dillərində, o cümlədən M. Kaşğarinin tədqiqata cəlb olunan əsərində işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdə istifadə olunan cümlələrin xəbəri, əsasən, təsriflənən feillərlə, 

isimlərlə, isimləşmiş digər nitq hissələri və söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Xəbər 

cümlədə mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə üzlaşır və bu onun mübtədadan asılı 

olmasının göstəricisidir. Xəbərin əsas xüsusiyyətlərini Q. Kazımov belə izah edir: 

cümlənin baş üzvüdür; cüttərkibli cümlələrdə yalnız mübtədadan asılıdır; uzlaşma yolu 

ilə mübtədaya tabedir; təktərkibli cümlənin ən müstəqil üzvüdür; zaman, şəxs, 

modallıq xüsusiyyətlərinə malik olur; ədəbi dil normalarına əsasən cümlənin sonunda 

işlənir; nitq predmetinin hərəkətini və əlamətini və ya əlamətini (geniş mənada) bildirir 

(hərəkət – feli, əlamət – ismi xəbərlə ifadə olunur); çox zaman remanın – “yeni”nin 

ifadəçisidir; şəxsli (təsriflənmiş) feillərlə, adlarla, ismi və feili birləşmələrlə ifadə 

olunur [45, s.115].  

İfadə vasitəsinə görə, xəbər ismi və feili olmaqla iki yerə bölünür. Hərəkət 

bildirən feili xəbərdən fərqli olaraq, ismi xəbər əlamət bildirir. Xəbər də mübtəda kimi 

sadə və mürəkkəb ola bilir. Sadə xəbərlər feilin hər üç zamanında və feil şəkilləri ilə 

ifadə olunur. “Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası” kitabının müəllifləri 

sadə cümlənin növlərindən danışarkən ismi və feili cümlələri ayrıca tədqiq edir [127, 

s.272-276]. 
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Yazılı abidələrimizin dilində rast gəlinən xəbərlərin tarixi-linqvistik müstəvidə 

araşdırılması göstrərir ki, ismi və feili xəbərlər dilimizin bütün dövrlərində sabit 

olmuşdur. Amma bu da var ki, tarixən xəbərin reallaşmasında iştirak edən bir sıra 

morfoloji əlamətlər müasir ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmişdir [79, s.405]. 

Müasir türk dillərində olduğu kimi, M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdəki sadə cümlələrdə də feili xəbərlərin ismi xəbərlərə nisbətən daha 

çox işləndiyi müşahidə edilir. Feili xəbərli nümunələrə diqqət edək:   

Tülkü öz yiningə ürsə, udhuz bolur – Tülkü öz hininə hürsə, qotur olar [57, s.13]; 

Orpak yasıqdın tozluğ yay çıkar – Köhnə gədələcdən tozlu yay çıxar (köhnə yay 

qabından tozlu yay çıxar) [57, s.23]; Yitüklüg anası koyun açar – İtik sahibinin anası 

axtarılmaq üçün qoyun açar (itik sahibi yoxlamaq üçün hətta öz anasının qoynunu 

açdırar) [57, s.24]; Ötlüg yinçü yerdə kalmas – deşilmiş inci yerdə qalmaz (dəlinmiş 

inci yerdə qalmaz, onu bir alan tapılar) [57, s.34]; Tawar üçün tənqri edhləmədhip uya 

kadaş oğlını çınla boğar – Mal-mülk üçün tanrını unudaraq qardaşı oğlunu gerçəkdən 

boğar (insanın gözünü mal-mülk hərisliyi bürüyəndə, tanrı xofunu unudub hətta 

doğmaca qardaşı oğlunu da boğar deməkdir) [55, s.150-151]; Evək sinqək sütgə tüşür 

– tələskən milçək südə düşər [56, s.42]; Ewək əwgə təgməs – tələsən adam evə çatmaz 

[56, s.47]; Saçratğudın korkmuş kuş kırk yıl adhrı yığac üzə konmaz – tələdən qorxan 

quş qırx il haça ağac üstünə qonmaz [56, s.318]. 

İsmi xəbərli nümunələrə diqqət edək: Kündə irük yok, bəgdə kılık yok – günəşdə 

çat olmaz, bəy də sözündən dönməz [55, s.138]; Ərik irini yağlı; Ərməgü başı kanlığ – 

Qoçağın dodağı yağlı; Tənbəlin başı qanlı (Qoçaq, işlək adamın dodağı yağlı olar, 

çünki işləyir, gözəl yeməklər, yağlı ət yeyir, dodağı yağlanır, tənbəl isə iş görməyə 

ərinir, başına-başına döyüb qanadırlar) [55, s.138-139]; Alımçı arslan, berimçi sıçğan 

– Alıcı aslan, borcu olan isə siçandır (borc sahibi) hücumda aslan kimidir, borclu isə 

qorxub qaçan siçan kimidir) [55, s.143]; Kişi alası içtin, yılkı alası taştın – Adamın 

alası içində, heyvanın alası çölündədir (dışındadır) [55, s.155]; Oğlak yiligsiz, oğlan 

biligsiz – oğlaqda ilik, uşaqda bilik olmaz [55, s.179]; Taz kəligi börkçigə - keçəlin 

gələsi yeri papaqçı dükanıdır [56, s.64]; Ər sözü bir, ədhər kökü üç – kişi sözü bir olar, 

yəhər bağı üç [56, s.279]. 
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Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Digər türk dillərində olduğu kimi, 

M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə işlənən cümlələrin 

digər üzvlərini ikinci dərəcəli üzvlər təşkil edir. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri ya 

cümlədə işlənən baş üzvləri, ya da ikinci dərəcəli üzvlərin özlərini izah edir. Cümlənin 

üç ikinci dərəcəli üzvü var: tamamlıq, təyin və zərflik.  

İstər, ümumiyyətlə, türkologiyada və istərsə də Azərbaycan dilçiliyində cümlə 

üzvlərinin bölgüsü haqqında vahid bir fikir olmadığını qeyd edən N.Məmmədov 

dilçilərin bu mənada iki qrupa bölündüyünü qeyd edir. Birinci qrupun fikrincə, iltisaqi 

dillərdə, o cümlədən türk dillərində cümlədə sözlərin sıralanmasının mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Təyin həmişə təyinlənən sözdən və tamamlıq isə idarə olunduğu 

sözdən əvvəl gəlməlidir. Onların fikrinə görə, ikinci dərəcəli üzvlərlə onların aid 

olduğu cümlə üzvləri arasında yanaşma və idarə əlaqəsi vardır. Buna görə də onlar bu 

və ya başqa cümlə üzvünə yanaşan sözləri istisnasız olaraq təyin, yanaşdığı söz 

tərəfindən idarə olunan cümlə üzvünü isə tamamlıq hesab edirlər. Bu da yanaşan sözün 

əşya və proses bildirən sözlərlə yanaşdığını nəzərə almamaqdan irəli gəlir. Məlum 

olduğu üzrə, təyin həmişə əşya bildirən sözdən əvvəl gəlib onu təyin edir. Feilin 

qabağında əvvəl gəlib ona (feilə) yanaşan söz isə heç bir zaman təyin vəzifəsində işlənə 

bilməz. Başqa sözlə desək, iş hərəkət bildirən sözlərə yanaşan cümlə üzvü heç bir 

şəraitdə təyin olmayıb, cümlənin zərfliyi ola bilir.  

İkinci qrup dilçilər cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri sırasında tamamlıq, təyin və 

zərfliyi daxil edirlər. Bunların fikrincə, tamamlıq əsasən feili xəbərlə idarə olunub 

obyekt bildirən cümlə üzvüdür. Təyin ancaq isim və isimləşmiş (substantivləşmiş) nitq 

hissələri ilə ifadə olunan cümlə üzvünü təyin edə bilər. Zərfliklər isə feillə ifadə olunan 

cümlə üzvünə aid olub, iş, hərəkətin, halın, zamanını, yerini, tərzini, səbəbini, 

məqsədini və s. bildirən cümlə üzvüdür [64, s.335-336]. 

Daha sonra dilçi alim bir sıra dilçilərin mübtədanı ikinci dərəcəli üzvlər sırasına 

salınmasına etiraz edərək yazır: “Azərbaycan dilində xəbər əsasında formalaşan 

təktərkibli şəxsli cümlələrdə subyektin xəbərdə öz ifadəsini tapması heç də mübtədanı 

baş üzvlərdən çıxarıb ikinci dərəcəli üzvlər sırasına daxil etməyə haqq qazandırmır; 
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çünki cümlənin baş üzvü olan mübtəda heç bir üzvdən asılı deyildir. Əksinə başqa 

üzvlər, hətta xəbərin özü də müəyyən dərəcədə mübtədaya tabe üzvdür” [64, s.337].  

Şübhəsiz, dilçilik elminin sonrakı inkişafı N. Məmmədovun fikrini təstiqlədi və 

hazırda Azərbaycan dilçiliyində cümlənin ikinci dərəcəli üzvü anlayışı tam olaraq 

sabitləşib.  

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvlərindən danışarkən Q. Kazımov onların heç də 

ikinci dərəcəli xüsusiyyətlərinə görə belə adlandırılmadığını qeyd edir. Onun fikrincə, 

cümlənin təşkiledici mərkəzinə - mübtəda və xəbərə aid olan izahedici, aydınlaşdırıcı, 

tamamlayıcı sözlər və birləşmələr ikinci dərəcəli üzvlər adlandırılır. Bunlara ona görə 

“ikinci dərəcəli üzvlər” deyilmir ki, bunlar ikinci dərəcəli fikirlər, cümlə daxilində 

ikinci dərəcəli fikirlər ifadə edir. Ona görə ikinci dərəcəli üzvlər deyilir ki, onlar 

cümlənin nüvəsinə xidmət edir, baş üzvləri izah edir aydınlaşdırmaq məqsədilə 

işlədilir. Baş üzvlərin cümlədə işlənməsi (və ya təsəvvür edilməsi) bir zərurət olduğu 

halda, ikinci dərəcəli üzvlərin cümlədə işlənməsi həmişə zəruri deyil.  İkinci dərəcəli 

üzvlər məzmununa görə yox, cümlənin strukturundakı mövqeyinə görə ikinci 

dərəcəlidir. Məna məsələlərinə qalsa, hətta bir çox hallarda əsas məna yükü ikinci 

dərəcəli üzvlərdə cəmləşmiş olur. Ona görə də belə düşünmək olmaz ki, fikrin tam 

ifadəsi üçün baş üzvlər kifayətdir. Söyləmin məzmun təşkilindən asılı olaraq, bəzən 

ikinci dərəcəli üzvlər ikinci dərəcəli deyil, əsas mənanın daşıyıcıları olur [45, s.121].  

Daha sonra isə müəllif, baş üzvlərin cümlənin qrammatik əsasını təşkil etdiyini, 

fikir predmetini, onun hərəkət və əlamətini bildirdiyini; ikinci dərəcəli üzvlərin isə 

onların ətrafında qruplaşaraq onları bu və ya digər cəhətdən izah etdiyini, 

aydınlaşdırdığını, ona görə də baş üzvlərin ikinci dərəcəli üzvlərsiz də ötüşə bildiyini 

əsaslandığını qeyd edir [45, s.121].  

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri sırasında tamamlıq xüsusi yer tutur və xəbərə 

aid olub, iş, hal, hərəkət və əlamətin obyektini bildirir. Tamamlıq cümlənin həm ismi, 

həm də feili xəbərinə aid ola bilər. Ə. Rəcəbli “Göytürk dilinin sintaksisi” kitabında 

tamamalıqdan danışarkən yazır: “Bəzən belə bir fikir söylənilir ki, guya feili və ismi 

xəbərləri fərqləndirən əsas xüsusiyyət budur ki, ismi xəbərlər vasitəsiz tamamlıq tələb 

etmir, feili xəbərlər isə vasitəsiz tamamlıq tələb edir. Əlbəttə, bu yanlış fikirdir, çünki 



80 

 

vasitəsiz tamamlığı yalnız təsirli feillərlə ifadə olunan xəbərlər tələb edir, təsirsiz 

feillərlə ifadə olunan xəbərlər tələb edir, təsirsiz feillərlə ifadə olunan xəbərlər tələb 

edir, təsirsiz feillər vasitəsiz tamamlıq tələb etmir” [70, s.278]. 

M. Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə də müasir türk 

dillərində olduğu kimi, tamamlıq iki formada işlənir: vasitəli və vasitəsiz tamamlıq. 

Vasitəsiz tamamlıq hərəkətlə birbaşa bağlı olan, üzərində iş görülən obyekti bildirir. 

Q. Kazımov yazır: “Vasitəsiz tamamlıq təsirli feili xəbərlə ifadə olunan işin icrası 

nəticəsində yeni yaranan, tam və ya qismən dəyişikliyə uğrayan, məkan dəyişikliyinə 

uğrayan və ya sadəcə olaraq hərəkətin təsirinə məruz qalan əşyanı, obyekti bildirir” 

[45, s.126]. Qazax dilinin sintaksisindən bəhs edərkən M. Balakayev vasitəsiz 

tammalığı sadə cümləni mübtəda və xəbərdən sonra genişləndirən üçüncü bənd 

adlandırır [97, s.161]. 

Türk dillərində vasitəsiz tamamlıq ismin təsirlik halını qəbul etmiş şəkilçilərlə 

ifadə olunur və iki yolla yaranır: sintetik (şəkilçili) və analitik (şəkilçisiz). M. 

Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə vasitəsiz tamamlığa, 

xüsusən də analitik yolla yaranan, yəni qeyri müəyyən təsirlik halda olan tamamlıqlara 

daha çox rast gəlinir. “Vasitəsiz tamamlıq hərəkətlə bilavasitə, birbaşa əlaqəli olan, 

üzərində iş icra olunan əşyanı, obyekti bildirir. 

Vasitəsiz tamamlıq təsirli feili xəbərlə ifadə olunan işin icrası nəticəsində yeni 

yaranan, tam və ya qismən dəyişikliyə uğrayan, məkan dəyişikliyinə uğrayan və ya 

sadəcə olaraq hərəkətin təsirinə məruz qalan əşyanı, obyekti bildirir” [45, s.126]. 

Vasitəsiz tamamlıq təsirlik hallı sözlər və ya söz birləşmələri ilə ifadə olunur və 

təsirli feillə ifadə olunan xəbərlə əlaqəyə girir. İsmin təsirlik halına uyğun olaraq 

vasitəsiz tamamlıq da iki yerə bölünür: müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar və 

qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu 

analitik və sintetik yolla yaranan tamamlıqlardır. Müasir Azərbaycan dilinin 

sintaksisindən danışarkən Q. Kazımov bu tamamlıqların beş fərqli cəhətini qeyd edir:  

1. Müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqla təsirli feili xəbər arasında idarə, 

qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqla təsirli feili xəbər arasında yanaşma 

əlaqəsi olur:  
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               idarə                                            yanaşma  

Rəna kitabı oxuyur.                         Rəna kitab oxuyur.  

2. Müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlığın cümlədə yeri sərbəstdir: xəbərlə 

mübtəda arasında, cümlənin əvvəlində, aktuallaşdırma prosesində xəbərdən sonra da 

işlənə bilir; məs.: Damarları çıxmış quru və kobud əlini onun sinəsinə qoydu 

(İ.Əfəndiyev); Qaranı ağ kimi dürtdülər gözə (B.Vahabzadə); Burdan təsadüfən keçən 

bir qoçu Sınamaq istəmiş öz naqanını (S.Vurğun) Qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz 

tamamlıqların yeri sabitdir; onlar yanlız təsirli feili xəbərin yanında işlənir və xəbərlə 

onların arasında müstəqil mənalı söz daxil ola bilmir; məs.: Sonra qarı dağlara gedib 

bir ətək çiçək gətirdi. (İ.Əfəndiyev) 

3. Müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlardan əvvəl o, bu, həmin, haman və 

s. kimi müəyyənləşdirici sözlər işlənə bilər: o çiçəyi gətirdi, bu çiçəyi gətirdi və s. 

Lakin qeyi-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqdan əvvəl belə sözlər işlənməz.  

4. Müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar kimi? nəyi? haranı? Suallarına, 

qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar isə yalnız nə? Sualına cavab verir 

(buradakı nə? sualını mübtədanın nə? sualı ilə eyniləşdirilməməli). 

5. Bunlar ifadə vasitələrinə görə də fərqlənir. Müəyyənlik bildirən vasitəsiz 

tamamlıqların ifadə imkanları  çox zəngindir. Xüsusi və ümumi isimlər, şəxs 

əvəzlikləri, substantivləşmiş işarə əvəzlikləri, yer zərfləri -dakı, -dəki şəkilçili sözlər, 

ismi birləşmələr və s. hallana bilən hər cür söz və söz birləşmələri cümlədə müəyyənlik 

bildirən vasitəsiz tamamlıq vəzifəsində işlənə bilir. Məsələn: Xalq hakimi Gülxarı 

nifrətlə süzür, Anaqızın dediklərinin bəzilərini kağıza yazırdı. (Ə.Vəliyev); Əhməd özü 

də bu dəniz gəzintilərini az xoşlamazdı (S.Rəhimov); Mən şair qəlbli müəlliməni hər 

zaman sevməyə hazıram (S.Rəhimov) [45, s.127]. 

M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə işlənən 

nümunələrə diqqət edək:  

Alğıl ögüt məndin, oğul, ərdən tilə; Boyda uluğ bilgə bolup bilginq ülə – Ey oğul, 

məndən öyüd al, fəzilət dilə; Boyda böyük alim olub biliyini payla (Ey oğul, məndən 

öyüd al, ədəb və ərdəm öyrən ki, ulusun böyüyü olasan, xalq arasında hikmətin, biliyin 

yayıla) [55, s.124]; Avçı neçə al bilsə, adhığ ança yol bilir – ovçu neçə al bilsə, ayı 
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onca yol bilir (ovçu nə qədər ov hiyləsi, fənd bilirsə, ayı da o qədər xilas yolu bilir.) 

Bu söz iki hiyləgər adamın qarşılaşması zamanı deyilir (I, s.132-133]; Ağılda oğlak 

toğsa, arıkda otı önər – Ağılda oğlaq doğulsa, çay qırağında otu bitər. Bu söz “ruzi 

üçün qayğı çəkmə” yerinə işlənir [55, s.134-135]; Əndik uma əwligini ağırlar – Çaşqın 

qonaq ev yiyəsini əzizlər [55, s.168]; Uyğur, yığaç uzun kəs, təmür kısğa kəs – ey uyğur, 

ağacı uzun, dəmiri isə qısa kəs (ağacı kəsəndə uzun kəs, lazım olsa, qısaldarsan, dəmiri 

isə qısa kəs, çünki onu döyməklə uzatmaq mümkündür) [56, s.40]; Buşmasar boz kuş 

tutar, ewməsər üzünq kuş tutar – ovçu bezməsə boz quğ tutar, tələsməsə ağ quş tutar 

(Ovçu sıxılmasa, ovda boz şahin tutar, tələsməsə şahinlərin ən gözəlini tutar) [56, s.40-

41].   

Göründüyü kimi, vasitəsiz tamamlığın “Divan”da işlənmə tezliyi olduqca 

böyükdür. Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi “Divan”da işlənən nümunələrdə də 

müəyyən vasitəsiz tamamlıq kimi, nəyi və haranı suallarına cavab verir. M. Kaşğarinin 

“Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə vasitəli tamamlıqlara da kifayət qədər 

tez-tez rast gəlinir. “Vasitəli tamamlıq hərəkətlə birbaşa deyil, dolayı yolla əlaqələnən 

əşyanı, obyekti bildirir.  

İş və hərəkət vasitəli tamamlığın ifadə etdiyi obyekt üzərində icra edilmir, onunla 

zəif əlaqələnir. Ona görə də vasitəli tamamlıqlar yalnız feili xəbərlə deyil, həm də ismi 

xəbərlə bağlı olur” [45, s.129]. Vasitəli tamamlıq kimə? nəyə? kimdə? nədə? kimdən? 

nədən? kimdən ötrü? nədən ötrü? kim üçün? nə üçün və s. sualları ilə düzəlir və əşya 

məzmunu bildirən sözlər və birləşmələrlə ifadə olunur. Misallara diqqət edək:  

Uluk yağırı oğulka kalır – Çiyin yarığı övlada qalır [55, s.136]; Kündə irük yok, 

bəgdə kıyık yok – Günəşdə çat olmaz, bəy də sözündən dönməz [55, s.138]; Əsəndə 

əvək yok – Sağlıqda tələsmək yoxdur [55, s.144]; Əmgək əgində kalmas – sıxıntı çiyində 

qalmaz [55, s.171]; Usukmışa sakığ kamuğ suv körünür – susamışa ilğım (şərab)bütün 

su görünər [55, s.239]; Yüzgə körmə, ərdhəm tilə - üzə baxma, ərdən dilə (Üzün 

rənginə, gözəlliyinə baxma, adamdan ədəb və ərdəm dilə) [56, s. 37]; Tağ tağa 

kavuşmas, kişi kişigə kavuşur – dağ dağa qovuşmaz, adam adama qovuşar [56, s.132]; 

Yoğurkanda artuk adhak kösülsə, üşiyür – ayaq yorğandan uzadılsa, üşüyür [56, s.159-

160]; Ərdəmsizdən kut çərtilür – ərdəmsizdən qut qaçar (fəzilətsiz və ədəbsiz adamdan 
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qut və dövlət uzaq qaçar) [56, s.233]; Yılan yarpuzdan kaçar, kança barsa, yarpuz utru 

kəlür – ilan yarpızdan qaçar, hara getsə, qabağına yarpız çıxar [57, s.41]; Ata tonı 

oğulka yarasa atasın tiləməs – Atasının paltarı oğlunun əyninə olsa, ondan sonra 

atasını istəməz (bundan sonra atasının mirasını almaq üçün onun yaşamasını istəməz) 

[57, s.79]. 

Misallardan da göründüyü kimi, M. Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdə tamamlıqların müxtəlif növləri işlənir. 

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri içərisində təyinin xüsusi rolu var. Təyin ikinci 

dərəcəli üzvlərin digərlərindən fərqli olaraq cümlədə atributiv əlaqələrin yaranmasına 

xidmət edir. Təyin tamamlıq və zərflikdən fərqli olaraq təkcə xəbərlə deyil digər cümlə 

üzvləri ilə də bağlı olur və əşya ilə bağlı olub onu izah edir. Əşya məzmunlu sözlər isə 

cümlənin bütün üzvləri vəzifəsində çıxış edə bilir.  

“Təyin ikinci dərəcəli üzv olub, isimlə, isimləşmiş sözlərlə ifadə olunan üzvləri 

müxtəlif cəhətdən (əlamət, keyfiyyət, kəmiyyət, material və s.) izah edir və ya onlara 

işarə edir” [45, s.133]. İfadə vasitələrinə görə də təyinlərin müxtəlif formaları vardır. 

Göytürk dilinin qrammatikasından danışarkən Ə. Rəcəbli təyinlərin altı növünü 

göstərir:  

1. Sifətlərlə ifadə olunan təyinlər. 

2. Feili sifətlərlə ifadə olunan təyinlər.  

3. İsimlələrlə ifadə olunan təyinlər.  

4. Saylarla ifadə olunan təyinlər. 

5. Əvəzliklərlə ifadə olunan təyinlər.  

6. İsmi söz birləşmələri ilə ifadə olunan təyinlər [70, s.306]. Təyin quruluşca 

sadə və mürəkkəb olur. Sadə təyinlər bir sözlə (sadə, düzəltmə, mürəkkəb) ifadə 

olunduğu halda, mürəkkəb təyin söz birləşmələri ilə ifadə olunur.  

Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə də biz bir 

çox nitq hissələri ilə ifadə olunan təyinlərlə rastlaşırıq. Misallara diqqət edək: 

Təyin: Beş ərnqək tüz ərməs – beş barmaq bir olmaz [55, s.181]; Arkasız ər çərig 

suyumas – Arxasız ər düşməni boşa bilməz [55, s.203]; Açığlığ ər şəbük karımas – Varlı 

adam tez qocalmaz [55, s.203]; Azukluğ aruk armas – Yanında azuqəsi bol olan adam 
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yorulmaz [55, 203]; Əmiklig urağut köşəkçi bolur – Əmzikli qadın iştahlı olur 

(Əmizdirən qadın iştahlı olur, ona nə lazımsa, verilsin) [55, s.208]; İkki borğa igəşür, 

orta kökəgün yançılur – İki buğra çarpışar, ortada göy milçək qırılar [55, s.236]; 

Buşmasar boz kuş tutar, evməsər üzünq kuş tutar – ovçu bezməsə boz quş tutar, 

tələsməsə ağ quş tutar (Ovçu sıxılmasa, ovda boz şahin tutar, tələsməsə şahinlərin ən 

gözəlini tutar) [56, s.40-41]; Tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas – Tatsız türk 

olmaz, başsız börk olmaz [56, s.277]; Yaş ot köyməs, yalafar ölməs – yaş ot yanmaz, 

elçi ölməz (yaş ot yanmadığı kimi, elçi də öldürülməz) [57, s.48]; Korkmuş kişigə koy 

başı koş körünür – qorxmuş adamın gözünə qoyun başı qoşa görünər [57, s.134]; Taz 

at tafarçı bolmas – alaca at yük daşımaz, çünki onun dırnağı pisdir [57, s.147]; Bilmiş 

yek bilmədük kişidən yeg – Tanıdığın şeytan tanımadığın adamdan yaxşıdır [57, s.159]; 

Kinq ton opramas, kənqəşlig bilig artamas – gen paltar yıpranmaz, məsləhətli iş 

pozulmaz (paltar gen olsa yıpranmaz, məşvərətlə, məsləhətlə ağıl birləşsə, iş 

pozulmaz) [57, s.312]. 

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri içində zərflik də özünəməxsus yer tutur. 

“Zərfliklər cümlədə, əsasən, feili xəbərlə (tərkib daxilində məsdər, feili sifət, feili 

bağlamaya), həmçinin adlarla, xüsusən sifətlərlə ifadə olunan ismi xəbərə aid olub, 

hərəkət və ya əlamətin icra və meydana çıxma tərzini, yerini, zamanını, səbəbini, 

miqdarını, dərəcəsini, şərtini və s. bildirir” [4, s.149]. Digər ikinci dərəcəli üzvlərdən 

fərqli olaraq zərflik daha zəngin semantikaya malikdir və bu səbəbdən də onun məna 

növləri digər cümlə üzvlərindən daha çoxdur. Zərfliyin xüsusiyyətlərindən danışarkən 

Q. Kazımov yazır: “Cümlənin struktur-semantik komponentlərindən biri kimi, zərfliyin 

əsas xüsusiyyətləri bunlardır: cümlənin ikinci dərəcəli üzvüdür; hərəkətin və əlamətin 

əlamətini bildirir; daha çox zərf, feili bağlama, feili bağlama tərkibləri, ismin məkani 

halları, qoşmalı feili sifət və məsdərlərlə ifadə olunur; cümlədə yeri sərbəstdir, 

aktuallaşdırma zamanı daha çox cümlənin sonunda işlənir; daha çox feili xəbərlə, 

bəzən də sifət və zərflərlə ifadə olunan ismi xəbərə aid olur; aid olduğu üzvə əksərən 

yanaşma, bəzən idarə üsulu ilə tabe olur; hərəkət və əlamət bildirən üzvü müxtəlif 

cəhətdən (tərz, zaman, yer, səbəb, məqsəd, kəmiyyət, dərəcə, şərt, qarşılaşdırma) izah 

edir” [45, s.140]. Zərfliklər də sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür. Digər 
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hallarda olduğu kimi, sadə zərfliklər də sözlər, mürəkkəb zərfliklər söz birləşmələri ilə 

ifadə olunur. M. Kaşğarinin “Divan”ındakı atalar sözləri və məsəllərdə işələnən 

zərfliklər əmələgəlmə üsuluna və məna növlərinə görə müasir türk dillərində işlənən 

zərfliklərdən bir o qədər də fərqlənmir. Müasir türk dilində olduğu kimi tədqiqata cəlb 

olunan nümunələrdə də zərfliklər, əsasən, zərflərlə ifadə olunur, amma digər nitq 

hissələri ilə ifadə olunan zərfliklər də az deyil. Nümunələrə diqqət edək:  

Evək əvgə təgməs – tələsən adam evə çatmaz, çünki o, çapar, qoşar, atını yorar, 

köməksiz, boynu bükük qalar [56, s.47]; Tütüşməginçə tüzülməs, tüpirməgincə açılmas 

– qovğa olmayınca nizam olmaz, külək olmayınca hava açılamaz [56, s.108]; Kökgə 

sağursa, yüzgə tüşür – bir adam göyə tüpürsə, tüpürcək qayıdıb üzünə düşər [56, 

s.116]; Ötlüg yinçü yerdə kalmas – Deşilmiş inci yerdə qalmaz [57, s.33]; Bor 

bolmadhıp sirkə bolma – şərab olmamış sirkə olma [57, s.130]; Kolan kuduğka tüşsə, 

kur baka ayğır bolur – qulan, çöl eşşəyi quyuya düşsə, (quyunun sahibi) qurbağa ayğır 

olar [57, s.131]; Yazıda böri ulısa, əvdə it bağrı tartışur – çöldə qurd ulasa, evdə 

quruda acıyan köpəyin bağrı sızlar [57, s.238]; Küç eldin kirsə, törü tünqlüktən çıkar 

– Zorakılıq qapıdan girsə, törə bacadan çıxar (Zülm evin qapısından girsə, ədalət və 

inkişaf bacadan çıxar) [56, s.46]; Təgirmanda toğmış sıçğan kök kökrəginqə korkmas 

– Dəyirmanda anadan olan siçan göy gurultusundan qorxmaz [57, s.257]; Tənqsizdə 

təgirmən turğursa, yarağsızda yar berir – biri yaraşmayan yerdə dəyirman tiksə, 

gözlənilməsdən yarıq peyda olar (mümkün olan və yaraşan yerdə dəyirman tikməyən 

adam üçün heç gözlənilmədən yarıq, çat peyda olar) [57, s.274]. 

Göründüyü kimi, M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərindən götürülən 

nümunələrdə cümlə üzvlərinin hər birinə aid çoxlu nümunələr vardır.  

  

 

 

 

 

 

 



86 

 

III FƏSIL 

DİVANÜ LÜĞƏT-İT TÜRK ƏSƏRİNDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ 

PROBLEMLƏRİ VƏ ONUN MÜƏYYƏNLƏŞMƏSİ YOLLARI. 

 

3.1. Mürəkkəb cümlənin təşəkkülü və tarixi 

 

Mürəkkəb cümlənin təşəkkül tartixini öyrənmək dilçilik üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu barədə danışarkən Ə. Abdullayyev yazır: “Mürəkkəb kommunikativ 

əlaqələri təmin edən mürəkkəb cümlənin əmələ gəlmə və inkişaf yollarını öyrənməyin 

elm üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır [2, s.376]. 

Mürəkkəb cümlənin növləri dilin inkişaf səviyyəsini göstərən ən mühüm 

amillərdəndir. Mürəkkəb cümlənin təşəkkülü artıq dilin yüksək dövrünün məhsulu 

sayılır. Türk dillərində o cümlədən, Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlənin tarixi çox 

qədimdir. Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlənin tarixindən danışarkən Q. Kazımov 

yazır: “Azərbaycan dili mürəkkəb cümlə strukturunun təşəkkül tarixi çox qədimdir. 

Azərbaycan şifahi ədəbi dilinin böyük abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” 

sintaksisinin müasir ədəbi dilimizin sintaktik quruluşu ilə müqayisə göstərir ki, 

bugünkü ədəbi dilimizin tabeli mürəkkəb cümlə modellərinin, demək olar ki, hamısı 

“Dədə Qorqud”un dilində vardır. Keçən 500 ilə müddətində mürəkkəb cümlə 

modelləri səsləşmə və zənginləşmə istiqamətində böyük inkişaf yolu keçmişdir. Bu 

inkişaf prosesinin nəticələri “Dastani-Əhməd Hərami”, “Mehri və Vəfa”, 

məsnəvilərinin, Həsənoğlunun, Qazi Bürhanəddinin, Yüsif Məddahın, Nəsiminin, 

Hamidinin, Hidayətin, Kişvərinin, Həbibinin, Füzulinin, Şah İsmayıl Xətainin, 

Qurbaninin, Sahib və Qövsi Təbrizilərin, Məsihinin, M.P.Vaqifin və b.-nın əsərlərində 

əks olunmuş, “Şühədanamə” kimi tərcümə əsərlərinin, “Şəhriyar” dastanı kimi 

dastanların dilində öz əksini tapmışdır” [47, s.12].   

Mürəkkəb cümlə sadə cümlələrin ixtiyari birləşməsindən yaranmır. Bu tip 

cümlələr insan cəmiyyətinin inkişafına uyğun, məntiqi təfəkkürün inkişafı və 

mürəkkəbləşməsinə dilin adekvat reaksiyasıdır. Məlum olduğu kimi dil təfəkkürün 
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ifadəsidir və bu səbəbdən də məntiqi təfəkkür inkişaf etdikcə, dildə də sadə cümlə 

tədricən inkişaf etmiş və mürəkkəb konstruksiyalı cümlələr meydana gəlmişdir.  

“Bir çox dillərdə ta qədim zamanlardan müasir dövrə qədər gəlib çatan yazılı 

abidələri əsasında aparılan tədqiqatlar və məntiqi nəticələr göstərir ki, qədim 

dövrlərdə mürəkkəb cümlələr olmamışdır. 

Məlum olduğu üzrə, bir dilin qədim dövründəki cümlə quruluşları ilə indiki 

cümlə quruluşları eyniyyət təşkil edə bilməz. Əks təqdirdə bu, təfəkkürdəki inkişafın, 

onunla da bağlı olaraq dildəki inkişafın əleyhinə olardı. Deməli, hər bir xalqda bu 

inkişaf sadədən mürəkkəbə doğru getmişdir. Lakin bir xalqda bu prosesin sürətlə və 

yaxud yavaş-yavaş getməsi də müəyyən şərtlərlə bağlıdır” [1, s.378]. 

Bəzən dilçilər dilin inkişafının xalqın inkişaf səviyyəsindən birbaşa asılılığını 

qəbul etmir və sübut etməyə çalışırlar ki, qədim zamanlardan dillərin hər birində 

mürəkkəb cümlə konstruksiyaları olmuş və bu ədəbi dilin formalaşma mərhələlərindən 

asılı deyildir. N. Hacıyevaya etiraz edərkən Ə. Abdullayev yazır: “...N. Z. Hacıyeva 

bütün türk dillərini eyni inkişaf səviyyəsində hesab edir. Bu isə mümkün deyildir; çünki 

hər bir dil müəyyən şərtlərdən asılı olaraq inkişaf edir. Dilin inkişadında elmin, 

texnikanın, mədəniyyətin inkişafı, istehsalın inkişafı, insanların həyat tərzinin inkişafı, 

ictimai və siyasi quruluşun inkişafı, ticarət və mədəni əlaqələrin inkişafı, dəbiyyat və 

incəsənətin inkişafı, əlifbanın meydana gəlməsi, yazışma və çap işinin inkişafı və b. 

amillər mühüm rol oynamışdır. Bu saydığımız şərtlər bütün xalqlar üçün eyni ola 

bilmədiyi kimi, onların təfəkkürlərinin və dillərinin də inkişafı eyni dərəcədə ola 

bilməzdi... Buna görə də bəzi dillər daha çox inkişaf edə bilər, bəziləri isə inkişaf 

səviyyəsi etibarı ilə hələ onlardan aşağıda dura bilər” [1, s.379]. 

Mürəkkəb cümlənin tədqiqinə də həm türkoloji ədəbiyyatda, həm də dünya 

dilçiliyində kifayət qədər diqqət yetirilmişdir. Burada diqqət çəkən məsələ bəzən türk 

dillərinə uyğun gəlməyən, sistemli şəkildə fərqli dil materialları nəticəsində alınan 

ümumiləşmələrin türk dillərinə, o cümlədən Azərbaycan dilinə tətbiqidir. Amma 

nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir dilin özünəməxsus digər dillərlə ümumi və oxşar 

inkişaf xüsusiyyətləri olduğu kimi, fərqli cəhətləri də vardır ki, bu da dilin öz daxili 



88 

 

inkişaf qanunauyğunluqları ilə bağlıdır. Bu səbəbdən də dilin inkişaf tarixindən 

danışarkən, əsasən, qohum dillərin inkişaf qanunauyğunluqları nəzərə alınmalıdır. 

Azərbaycan dilçiliyində mürəkkəb cümlə ilə bağlı kifayət qədər ciddi tədqiqatlar 

olsa da müəyyən məsələlərin həllində hələ də fikir ayrılıqları və həllini gözləyən 

məsələlər vardır. “Azərbaycan türk dilçiliyində mürəkkəb cümlənin formal və semantik 

quruluşu ilə bağlı məsələlər hələ də öz həllini tapmamış şəkildədir. Belə bir hal 

müəyyən mənada obyektiv şəraitin inikasıdır. Azərbaycan türk dilçiliyində mürəkkəb 

cümlənin qrammatik təbiətinin tam və hərtərəfli tədqiqi üçün az iş görülməməsinə 

baxmayaraq, sintaktik hadisələrin daxili və xarici semantik xüsusiyyətlərini onun işləm 

mexanizmini öyrənən dərin qat sahəsindəki tədqiqlərə böyük ehtiyac hələ də 

qalmaqdadır” [5, s.175]. 

Mürəkkəb cümlə ünsiyyət prosesinin vacib elementlərindən olub, sadə cümləyə 

nisbətən daha mürəkkəb bir strukturdur. “Mürəkkəb cümlənin mahiyyəti onu təşkil edən 

sadə cümlələrin mexaniki surətdə toplanması ilə ölçülmür. Mürəkkəb cümlə ifadə 

etdiyi fikri təşkil edən ayrı-ayrı komponentlər arasındakı məntiqi əlaqələri, həmçinin 

modal və ekspressiv münasibətləri də ifadə edir. Bu əlaqələr müxtəlif xarakterdə olur. 

Komponentlər arasında ən çox adi sadalama, şərt, səbəb-nəticə, məqsəd, nəticə, 

ziddiyət, güzəşt, aydınlaşdırma və s. əlaqələr olur. Bu əlaqələr isə öz ifadəsini müxtəlif 

qrammatik formalarda, quruluşda, ifadə tərzini tapır. Belə əlaqələri ifadə sadə 

cümlələr kifayət etmir və bu ehtiyacı təmin etmək üçün tədricən və təbii surətdə ayrı-

ayrı mürəkkəb cümlə tipləri meydana çıxır. Öz aralarında məna, quruluş və intonasiya 

ilə birləşən baş və budaq cümlələr daha ali vahidləri – tabeli mürəkkəb cümlələri əmələ 

gətirir” [1, s.378]. K. Abdullayev mürəkkəb cümlədən danışarkən yazır: “Mürəkkəb 

cümlə sintaktik sistemin bir mərhələsi kimi öz-özlüyündə elə iyerarxik cəhətdən daha 

mürəkkəb, yüksək dərəcədə təşkil olunmuş II hissə sintaktik kompleksdir ki, 

özünəməxsus birgəlikdə iki və daha çox cümləni, daha doğrusu, cümləyə bənzər vahidi 

birləşdirir. Sintaktik mürəkkəblik, başqa sözlə desək, cümlənin birləşməsi bu cümlə 

növünü prinsipial surətdə sintaktik səviyyənin başqa mərhələdəki üzvündən, yəni sadə 

cümlədən fərqləndirir” [5, s.125]. Mürəkkəb cümləyə türkoloji ədəbiyyatda müxtəlif 

təriflər verilmişdir. “Müasir Azərbaycan dili” kitabının müəllifləri sadə və mürəkkəb 
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cümlənin fərqləri barədə danışarkən bu barədə yazır: “Bir predikativ mərkəzi olan, 

cümlə intonasiyası ilə müşayiət edilən, hər hansı bir fikri ifadə edən sintaktik 

konstruksiyaya sadə cümlə, iki və daha artıq predikativ mərkəzi olan, vahid cümlə, iki 

və daha artıq predikativ mərkəzi olan, vahid cümlə intonasiyası ilə müşayiət edilən, 

hər hansı bütöv bir fikrin ifadəsinə xidmət edən sintaktik konstruksiyaya isə mürəkkəb 

cümlə deyilir. Sadə cümlə sözlərdən və söz birləşmələrindən təşkil olunursa, mürəkkəb 

cümlə “sadə cümlə”lərdən və onların müxtəlif şəkildə bərləşmələrindən təşkil olunur. 

Ayrıca işlənən sadə cümlə mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrində iştirak edən “sadə 

cümlə”dən fərqlənir. Ayrı işlənən sadə cümlənin özünəməxsus cümlə intonasiyası 

(buna “bitmə intonasiyas” da deyilir) olduğu halda, mürəkkəb cümləni təşkil edən 

ayrı-ayrı “sadə cümlə”nin hər birinin xüsusi bitmə intonasiyası olmur. Onların əmələ 

gətirdikləri mürəkkəb cümlələrin bir ümumi bitmə intonasiyası (cümlə intonasiyası) 

olur. Deməli, cümlə intonasiyasına malik olan sadə cümlə mürəkkəb cümlənin tikinti 

materialına çüvrilərək özünün bitmə intonasiyasını itirir, mürəkkəb cümlənin ümumi 

intonasiyasına tabe olur” [4, s.268].  

Q. Kazımov isə mürəkkəb cümlədən danışarkən yazır: “Mürəkkəb cümlə nitq 

mədəniyyətinin nisbətən sonralar yaranmış daha yüksək ifadə vasitəsidir. Əvvələr 

insan varlığı ayrı-ayrı cəhətlərini duyub anlamış və onların ifədəsi üçün sadə 

cümlələrdən istifadə etmişdir. Bunun üçün əvvəlcə sadə cümlələr bərabər hüquq 

əsasında birləşərək tabesiz mürəkkəb cümlələr əmələ gətirmiş, tədricən hadisələr 

arasında ziddiyət, səbəb, şərt, nəticə və s. əlaqələr dərk olunduqca, yeni qrammatik 

formalar yarandıqca tabeli mürəkkəb cümlələr də yaranmışdır” [45, s.284]. 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun hazırladığı “Müasir Azərbaycan dili” 

kitabında isə mürəkkəb cümlədən danışarkən müəlliflər yazır: “Bir predikativ mərkəzi 

olan, cümlə intonasiyası ilə müşayiət edilən, hər hansı bir fikri ifadə edən sintaktik 

konstruksiyaya isə mürəkkəb cümlə deyilir. Sadə cümlə sözlərdən və söz 

birləşmələrindən təşkil olunursa, mürəkkəb cümlə “sadə cümlə”lərdən və onların 

müxtəlif şəkildə birləşmələrindən düzəlir. Ayrıca işlənən sadə cümlə mürəkkəb 

cümlənin tərkib hissəsində iştirak edən “sadə cümlə”dən fərqlənir. Ayrı işlənən sadə 

cümlənin özünəməxsus cümlə intonasiyası (buna bitmə intonasiyası da deyilir) olduğu 
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halda, mürəkkəb cümləni təşkil edən ayrı-ayrı “sadə cümlə”lərin hər birinin xüsusi 

bitmə intonasiyası olmur. Onların əmələ gətirdikləri mürəkkəb cümlənin bir ümumi 

bitmə intonasiyası (cümlə intonasiyası) olur. Deməli, cümlə intonasiyasına malik olan 

sadə cümlə mürəkkəb cümlənin tikinti materialına çevrilərkən, özünün bitmə 

intonasiyasını itirir, mürəkkəb cümlənin ümumi intonasiyasına tabe olur” [69, s.350]. 

Göründüyü kimi, bu tərif Ə. Abdullayevin tərifi ilə demək olar ki, üst-üstə düşür. 

Burada maraq doğuran məsələ isə sadə mürəkkəb cümlənin komponentlərinə 

münasibətlə bağlıdır. Belə ki, müəlliflə mürəkkəb cümlənin komponentlərindən 

danışarkən bu cümlələri nisbi olaraq “sadə cümlə” adlandırırlar. Müəlliflər mürəkkəb 

cümləyə misal olaraq, Ay saf göydə öz gediş sürətini artırmış, ağ pambıq kimi seyrək 

buludlar onu gəlin aparan kimi əhatə etmişdilər  fikrincə, buradakı komponentlərin 

(“sadə cümlə”lərin) heç biri ayrıca işlənən sadə cümləyə bərabər tutula bilməz. Birinci 

komponentlə ikinci komponent arasında sıx əlaqə vardır. Əvvəlki “sadə cümlə”nin 

sonundakı hekayə formasının şəkilçisi -dı ixtisar edilmişdir. Lakin ikinci “sadə 

cümlə”nin sonundan aydın olur ki, o da həmin formada işlənmişdir. İkinci 

komponentdəki “onu” əvəzliyi birinci komponentdəki “ay” sözü ilə bağlıdır. Hər iki 

komponent zaman etibarilə uzlaşmışdır. Bir məna bütövlüyünə və vahid cümlə 

intonasiyasına malikdir [69, s.350]. Ə. Rəcəbli mürəkkəb cümlə haqqında deyilənləri 

ümumiləşdirərək yazır: “Bütün bu izah və təriflərin necə səslənməsindən asılı 

olmayaraq, onların bitmiş bir fikri ifadə etməsi haqqındakı sözləri istisna etsək, əsas 

motiv budur ki, mürəkkəb cümlələr iki və daha artıq sadə cümlədən təşkil olunur, bitmə 

(bitmiş) intonasiyaya malik olur və vahid sintaktik konstruksiyadır. Mürəkkəb 

cümlənin (habelə sadə cümlənin də) bitmiş bir fikir ifadə edə bilməsi məsələsinə 

gəlincə, son dilçilik ədəbiyyatlarında belə bir ideya söylənilir ki, istər sadə, istərsə 

mürəkkəb cümlə bitmiş bir fikir ifadə edə bildiyi kimi, etməyə də bilər. Son dilçilik 

ədəbiyyatlarında artıq bitmiş fikir haqqında ideya söyləmlə əlaqələndirilir, hətta fikir 

bitkinliyi söyləmədən daha böyük vahid – mətnə aid edilir. Mürəkkəb cümləyə necə 

izah və ya tərif verilməsindən asılı olmayaraq burasi məlumdur ki, mürəkkəb cümlə iki 

və daha artıq sadə cümlədən ibarət olur, bu cümlələr öz aralarında xüsusi intonasiya 

(tabesizlik və tabelilik intonasiyası) ilə bağlanır, bütövlükdə (mürəkkəb) cümlənin 
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özünəməxsus bitmiş intonasiya olur və bir qədər qəribə səslənsə də, nisbi bitmiş fikir 

ifadə edir (fikir bitkinliyi haqqında ideya dilçiliyə məntiqdən gəlsə də, ondan məntiqi 

dilçilik iyi gəlsə də, deməliyik ki, fikir bitkinliyi olmasa, söz yığını cümlə ola bilməz, 

hətta mübtəda əsasında formalaşan təkətərkibli cümlələrdə də predikativlik olmadığı 

halda, cümlənin digər əlamətləri ilə yanaşı fikir bitkinliyinin də olması zəruridir) [70, 

s.442]”. Ə. Rəcəblinin fikri ilə razılaşmamaq olmur. Doğrudan da mürəkkəb cümləyə 

verilən təriflərin, demək olar ki, əksəriyyəti eyni xarakterlidir və burada mübahisəli 

məsələlər yox dərəcəsindədir. Sadə cümlə və mürəkkəb cümlə arasında yeganə ciddi 

fərq quruluşla bağlı olan fərqdir. “Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, sadə və 

mürəkkəb cümlə arasındakı əsas fərq yalnız struktur fərqdir: sadə cümlənin bir, 

mürəkkəb cümlənin isə iki və daha artıq predikativ əsası olur. Təbii ki, iki və daha artıq 

predikativ əsas dedikdə cümlənin həmcins xəbərləri nəzərdə tututlmur” [70, s.442]. 

Sadə cümlə və mürəkkəb cümlə arasında kordinal fərqlərin olmaması göz 

qabağındadır. Lakin bu fərqin olmamasını demək də doğru olmazdı. Bu barədə 

danışarkən “Müasir Azərbaycan dili” kitabının müəllifləri “Gün çıxdı, hava istiləşdi” 

cümləsini misal çəkir və bu mürəkkəb cümlədə gün çıxdı cümləsinin ayrıca gün çıxdı 

sadə cümləsindən məna və intonasiyasına görə fərqləndiyini qeyd edir. Bu cümlədə 

danışan şəxs günün çıxması xəbərini vermək məqsədilə belə bir cümlə işlədə bilərdi. 

Lakin yuxarıdakı mürəkkəb cümlədə o, havanın istiləşməsinin səbəbi kimi deyilmişdir. 

Havanın istiləşməsi isə günün çıxmasının nəticəsi kimi meydana çıxır. Hər iki “sadə 

cümlə” zaman etibarilə uzlaşmış, bir məna ətrafında birləşmiş, vahid cümlə 

intonasiyasına tabe olmuşdur. 

Ayrıca sadə cümlə ilə mürəkkəb cümlənin komponenti olan “sadə cümlə”nin 

oxşar cəhətlərini də inkar etmək olmaz. Yuxarıdakı misallardan aydın olur ki, hər bir 

komponentdə cümlə üzvləri, sözlər arasındakı əlaqələr olduğu kimi qalır. Predikativlik 

özünü mühafizə edib saxlayır. Bütün bu xüsusiyyətlərə görə mürəkkəb cümlənin tərkib 

hissələrini (komponentlərini) “sadə cümlə”, “predikativ konstruksiya” və s. adlarla 

adlandırırlar. 

Sadə cümlə ilə mürəkkəb cümlə arasındakı fərq, hər şeydən əvvəl, quruluş 

fərqidir. Eyni mənalı sadə cümlə ilə də, mürəkkəb cümlə ilə də ifadə etmək olar. 
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Məsələn, Mən eşitdim ki, Əhməd Moskvadan qayıtmışdır cümləsi mürəkkəb, Mən 

Əhmədin Moskvadan qayıtdığını eşitdim cümləsi isə sadədir. Halbuki bunlar mənaca 

bir-birinə çox yaxın cümlələrdir; hətta bir-birinə sintaktik sinonimlik təşkil edir. Yaxud 

Məlum oldu ki, tələbələr imtahana ciddi hazırlaşmışlar cümləsi mürəkkə, Tələbələrin 

imtahana ciddi hazırlaşdıqları məlum oldu cümləsdi isə sadədir. Aydındır ki, sadəlik 

– mürəkkəblik məsələsi yenə də quruluşa aid olan məsələdir [69, s.351]. 

Daha sonra müəlliflər belə bir nəticəyə gəlirlər ki, tərkibində feili birləşmələr 

olan sadə cümlələrlə tabeli mürəkkəb cümlələr mənaca bir-birinə çox yaxın olur və 

sadə cümlənin feili tərkiblər hesabına genişlənməsi məsələsi onu tabeli mürəkkəb 

cümləyə yaxınlaşdırır. Lakin feili birləşmələr predikativ mərkəz yaratmır [69, s.351].  

Sadə cümlədən mürəkkəb cümləyə gedən yol sadə cümlənin feili birləşmələrlə 

genişlənməsi ilə baş verir. Tabesiz mürəkkəb cümlə isə həmcins üzvlərin genişlənməsi 

hesabına formalaşır. “Sadədən mürəkkəbə doğru inkişafı belə bir sxem vasitəsilə ifadə 

etmək olar:  

Sadə cümlə – içərisində feili birləşmə olan sadə cümlə – tabeli mürəkkb cümlə. 

Belə bir mürəkkəbləşmə prosesini sadə cümlə ilə tabesiz mürəkkəb cümlə 

arasında da görmək olar. 

Digər həmcins üzvlü cümlələrə nisbətən, xəbəri həmcins olanlar tabesiz 

mürəkkəb cümləyə daha yaxın olur.  

Məlum olduğu üzrə, cüttərkibli cümlələrdə predikativlik mübtəda ilə xəbərin 

əlaqələnməsi sayəsində meydana çıxır. Həmcins xəbərlər bir mübtəda ilə bağlıdırsa, 

onda başqa bir predikativ mərkəz əmələ gələ bilmir, buna görə də sadə cümlə həmcins 

üzvlər hesabına nə qədər genişlənsə də, sadə cümlə çərçivəsində qalır. Xəbərlərdən 

biri digər bir mübtəda ilə əlaqələnib yeni predikativ mərkəz əmələ gətirdikdə, artıq 

tabesiz mürəkkəb cümlə meydana çıxmış olur. Bu mürəkkəbləşmə xəttini sxem 

vasitəsilə belə ifadə etmək olar: Sadə cümlə – həmcins üzvlü sadə cümlə – tabesiz 

mürəkkəb cümlə” [69, s. 351-352]. 

Beləliklə, iki və daha çox cümlənin mürəkkəb birləşməsinin verdiyi mürəkkəb 

cümlə, – yəni iki və daha çox cümlənin vahid kommunikativ məqsədlə birləşdiyi 

mürəkkəb cümlə sintaktik bir quruluş kimi öz funksiyasını bir cümlədən ibarət olan 
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sadə cümləyə nisbətən sintaktik planda daha geniş şəkildə, kommunikativ planda isə 

daha məqsədəyönlü şəkildə həyata keçirilir. Mürəkkəb cümlə real gerçəkliyin 

müəyyən bir fraqmentinin – kommunikativ fokusa yerləşdirilməsi tələb edilən 

fraqmentinin daha geniş və hərtərəfli ifadəsidir. Təbii olaraq sadə cümlə ilə 

müqayisədə mürəkkəb cümlənin kommunikativ sahəsi də xeyli genişdir. Bu genişlik 

təbii ki, mürəkkəb cümlənin struktur-semantik quruluşunda özünü göstərir. Bütün bu 

keyfiyyətlərinə görə mürəkkəb cümlə tam hüquqlu sadə cümləyə münasibətdə sintaktik 

sistemin iyerarxik cəhətdən daha yüksək vahidi sayıla bilər [5, s.126]. 

Həm türkoloji ədəbiyyatda, həm də ümumi dilçilikdə mürəkkəb cümlə anlayışı 

müxtəlif müəlliflər tərəfindən müxtəlif cür izah edilmişdir. Bu barədə danışarkən 

K.Abdullayev yazır: “Mürəkkəb cümlə ilə sadə cümlənin sintaktik sistemindəki 

iyerarxik münasibətləri barədə müəyyənlik əldə ediləndən sonra mürəkkəb cümlənin 

özünə bilavasitə konseptual bir anlayış kimi yanaşmaq lazımdır. Eyni zamanda 

mürəkkəb cümlə terminin özünün istifadə olunmasının məqsədəuyğunluğu və bu 

terminin həm konseptual anlayışa uyğun gəlməsi bərədə mülahizələr yürütmək 

vacibliyi ortaya çıxır. Bu məsələ həm ümumi dilçilikdə, həm də türkologiyada bir çox 

mütəxəssisləri düşündürmüş, onları da zaman-azman eyin sualın qarşısında 

qoymuşdur. Həmin sualı belə formalaşdırmaq olar: Mürəkkəb cümlə termini uyğun 

sintaktik hadisənin adı kimi özünü doğruldurmu? Və buradan da belə sual çıxır: Tabeli 

mürəkkəb cümlə öz-özlüyündə nədir və o tabesiz mürəkkəb cümlədən nə ilə fərqlənir?” 

[5, s.126]. 

Mürəkkəb məsələyə münasibətdə türkoloji ədəbiyyatda müəyyən fikir ayrılığı 

vardır. Belə ki, mürəkkəb cümlədən danışarkən dilçilərin əksəriyyəti onu iki yerə bölür 

və tabeli cümləni tabesiz cümləyə qarşı qoyur. Lakin K. Abdullayevin fikrincə, rus 

dilçiliyində qoyumuş və türkologiyada da davam etdirilmiş bu sual Azərbaycan 

dilçiliyi üçün də aktual olaraq qalır. Alimin bu fikrə gəlir ki, mürəkkəb cümlə dedikdə 

əslində tabeli mürəkkəb cümlə nəzərdə tutulmalıdır, çünki tabesiz mürəkkəb cümlə 

tərkibindəki cümlələr bir-birinə tam qarışmır və qismən müstəqilliyini saxlayır. 

Azərbaycan dilində məsələnin bu cür qoyuluşunun yeni olduğunu qeyd edən alim 

yazır: “Azərbaycan türk dilində məsələnin bu cür qoyuluşu yenidir və təbiidir. Bizə belə 
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gəlir ki, doğrudan da, mürəkkəb cümlə termini yalnız o zaman yerində işlənmiş sayıla 

bilər ki, o məhz tabeli mürəkkəb cümlə anlayışına işarə etsin. Çünki Azərbaycan türk 

dilində, eləcə də bir çox türk dillərində tabesiz mürəkkəb cümlə kimi ayrılan mürəkkəb 

cümlə növü açıq-aşkar şəkildə onun tərkibinə daxil olan komponentlərin, yəni müstəqil 

cümlənin struktur-semantik xüsusiyyətlərini öz içində əridə bilmir. Elə buna görə də, 

tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibinə daxil olan hər bir cümlə öz-özlüyündə müstəqil 

semantik vahid kimi qalmağında davam edir. Ənənəvi olaraq tabesiz mürəkkəb cümlə 

kimi adlandırılan belə bir sintaktik kompleksin tərkibində bu cümlələrin müstəqilliyi 

həmən sintaktik kompleksin tərkibində bu cümlələrin müstəqilliyi həmən sintaktik 

kompleksin bütövlüyü və qaynayıb qarışması üçün uyğun şərait yaratmır” [5, s.127]. 

Amma nəzərə almaq lazımdır ki, K. Abullayevi bu fikri heç də hamı tərəfindən qəbul 

edilmir. Həm türkoloji ədəbiyyatda, həm də Azərbaycan dilçiliyində mürəkkəb cümlə 

haqqında danışan müəlliflər adətən mürəkkəb cümlədən danışarkən onun iki növündən 

danışırlar. K. Abdullayev isə tabesizlik əlaqəsi ilə qurulan mürəkkəb cümlələri 

mürəkkəb hesab etmir və bunu tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentlərinin 

ayrılıqda işlənə bilməsi və onların bir-birinə tam qaynayıb-qarışmaması ilə izah edir. 

“...mürəkkəb cümlənin əsas əlamətlərindən biri kimi onu ayırmaq olar ki, onun 

hissələri, komponentləri bir-birilə son dərəcə qaynayıb-qarışır və qaynayıb-qarışma 

özünəməxsus əlaqələr tipini yaratmalıdır. Belə münasibət məhz tabelilik əsasında baş 

verə bilər. Tabelilik öz mahiyyəti etibarilə binar əlaqədir, yəni elə bir əlaqədəri ki, o 

əlaqəyə iki komponent daxil olur və komponentlərin biri olmadan mövcud olmur. Məhz 

bu cür işləm məqamına malik olmur. Məhz bu cür tabelilik əlaqəsi mürəkkəb cümlənin 

komponentlərinin, yəni müstəqil cümlələrinin monolit qaynayıb-qarışması üçün şərait 

yaradır və komponentləri,  yəni cümlələri intəhasız nitq axarında bir struktur-semantik 

bütöv şəklində formalaşdıra bilir” [5, s.127].  

Alimin bu fikirləri aktualdır və qəbul edilə bilər, xüsusən də nəzərə alsaq ki, 

tabesiz mürəkkəb cümlələr həqiqətən çox asan tərkib hissələrinə ayrılır. Amma nəzərə 

alsaq ki, tabesiz mürəkkəb cümə kimi tədqiq edilən cümlələrdə də ən azı iki predikativ 

əsas olur və onlar da mürəkkəb strukturan malikdir onda bu tip cümlələri ayırıca bir 

qrupa əlavə etmək mümkün olmur. Qaynayıb-qarışma isə mürəkkəb cümlə üçün əsas 
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xüsusiyyət sayılmaya da bilər. Bu məsələyə də K. Abdullayev öz münasibətini bildirir. 

Tabesiz mürəkkəb cümlədə birgəlik və qaynayıb-qarışmanın müşahidə olunmadığını 

qeyd edən alim, Azərbaycan, eləcə də bır sıra inkişaf etmiş türk dillərində tabesiz 

mürəkkəb cümlənin faktiki olaraq özünü mürəkkəb sintaktik kompleks kimi deyil, 

tərkibi sintaktik kompleks kimi göstərdiyini qeyd edir. Göründüyü kimi, K. 

Abdullayev bu tip cümlələrə (tabesiz mürəkkəb cümlələrə) mürəkkəb cümlə deyil, 

tərkib kimi yanaşır. Fikrimizcə, bu cür yanaşmanın özü də tərkib anlayışında dolaşıqlıq 

yarada bilər. Axı tərkib dedikdə Azərbaycan dilçiliyində feili birləşmələr nəzərdə 

tutulur və bu artıq dilçiliyimizdə mübahisə yaratmayan anlayışlardandır. Nəticə olaraq 

isə K. Abdullayev yazır: “Azərbaycan türk dilində sadə və mürəkkəb cümlə tipləri 

arasındakı münasibətlər mürəkkəb cümlə komponentlərinin əlaqə üsulları, 

mürəkkəblik anlayışının anlayışının özünün səciyyəsi imkan verir deyək ki, burada da 

mürəkkəb cümlə adı altında öyrənilməyə yalnız ənənəvi tabeli mürəkkəb cümlələr daxil 

edilə bilər. Və təbii ki, mürəkkəb cümlə dedikdə biz yalnız tabeli mürəkkəb cümləni 

nəzərdə tutacağıq, tabesiz mürəkkəb cümlə tipini, ümumiyyətlə, inkar edərək müstəqil 

cümlələrin hər hansı birliyini mürəkkəb sintaktik bütövlə əlaqədar, mətnlə əlaqədar 

öyrənəcəyik. Məsələnin belə həlli təkcə metodoloji, terminoloji cəhətdən deyil, 

sintaktik komplekslərin və onların komponentləri arasındakı əlaqələrin adekvat 

sintaktik təsviri cəhətindən də özünü doğruldur. Sadə cümlə – mürəkkəb cümlə (tabeli 

mürəkkəb cümlə] – mətn (bura həm də tabesiz mürəkkəb cümlə aiddir)” [5, s.129]. K. 

Abdullayevdən fərqli olaraq Ə. Rəcəbli türk dillərinin bütün tədqiqatçıların tabesiz 

mürəkkəb cümlənin komponentlərinin sadə cümlə olmadığını sübut etməyə 

çalışdıqlarını yazır. Yəni onun fikrincə, tədqiqatçılar bu cümlələrdəki sadə cümlələrin 

öz müstəqilliyini itirərək mürəkkəb cümlənin bir hissəsinə çevrildiyini qeyd edir. “Türk 

dillərinin bütün tədqiqatçıları bu fikirdədirlər ki, tabesiz mürəkkəb cümlələri əmələ 

gətirən sadə və ya digər tip cümlələri müstəqil cümlələr adlandırmaq olmaz, çünki 

tabesiz mürəkkəb cümlələri tərtib edən cümlələr bir-biri ilə müəyyən sintaktik əlaqəyə 

girdikdən sonra öz müstəqilliklərini, bəzi dilçilərin (A.A.Axundov) fikrincə, hətta öz 

cümləlik xüsusiyyətlərini itirir, müstəqil mübtəda və xəbərə malik olan xüsusi növ 

sintaktik vahid xarakteri kəsb edir. Dilçilərin böyük əksəriyyəti bu fikirdədir ki, tabesiz 
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mürəkkəb cümlələri əmələ gətirən cümlələrin birləşməsi təsadüfi hal deyildir, başqa 

sözlə desək, tabesiz mürəkkəb cümlələr sadə cümlələrin təsadüfi birləşməsindən 

yaranmamış, onlar arasında daxili əlaqə, daxili vəhdət vardır” [70, s.452]. 

Rus dilçisi T. P. Lomtev də özünün “Rus dilinin tarixi sintaksisi barədə oçerklər” 

əsərində mürəkkəb cümlə haqqında danışarkən bu elmdə tabesizlik və tabelilik 

problemlərinin bir-birindən ayrıldığını qeyd edir. Onun fikrincə, dilçilikdə belə bir 

mülahizə söylənilmişdir ki, tabelilik nitqin ilkin forması olan tabesizlikdən inkişaf edir 

və onun hesabına yaranır. Tabeliliyin tabesizlikdən bəhrələnməsi kimi yayılmış təlim 

iki zidd hadisəni – tabesizliyi və həmcins olmayan cümlələrin cümlələrin bir-birinin 

ardınca həmcins işlənməsinin qrammatik əlaqəsini bir məfhumda birləşdirir. Buna 

əsasən də tabeliliyin tabesizlikdən əmələ gəlməsi nəticəsi çıxarılır.  

Müşahidələr göstərir ki, tabelilik cümlələrin həmcins işlənməsinin qrammatik 

bağlılığından cüt-cüt birləşmə yolu ilə bölünüb ayrılır. Özü də budaq cümlə vəzifəsində 

o cümlə möhkəmlənib qalır ki, onlar vasitəsi ilə modallıq bildirirlər, yəni sual, əmr və 

arzu ifadə edirlər.  

Dilin inkişafının müəyyən mərhələsində, ibtidai mədəniyyət şəraitində, insan 

ünsiyyətinin forması yalnız şifahi formada olduğu zaman, həmcins olmayan cümlələrin 

ardıcıl işlənməməsinin qrammatik bağlılığı hələ insanların qarşılıqlı anlaşma ehtiyacını 

ödəyə bilərdi. Lakin mədəniyyətin və rəngarəhg ünsiyyətin formalarının inkişafı 

dövründə qeyri-həmcins cümlələrin bir-birini həmcins izləməsi qarşılıqlı anlaşma 

ehtiyacını artıq ödəyə bilməzdi [104, s.488].  

Fikrimizcə, dilçi alimlərin fikirlərində həqiqətlər olsa da onları tam olaraq qəbul 

etmək olmaz və biz K. Abdullayevdən fərqli olaraq mürəkkəb cümlə deyərkən həm 

tabesiz, həm də tabeli mürəkkəb cümləni mürəkkəb cümlə hesab edəcək və ənənəvi 

bölgünü qəbul edəcəyik. Çünki bu bölgü artıq türk dillərində özünü doğruldub və 

demək olar ki, bütün mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilir.  

Dllərin ümumi inkişaf qanunauyğunluqları vardır. Bu inkişaf 

qanunauyğunluqları mürəkkb cümləyə də aiddir. Digər dillərində olduğu kimi, türk 

dillərində də mürəkkəb cümlə tarixi kateqoriyadır və müəyyən inkişaf yolu keçmişdir. 

Türk dillərində mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixindən danışarkən isə tədqiqatçılar iki 
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qismə bölünürlər. Birinci fikrin tərəfdarlarının fikrincə, türk dillərində mürəkkəb 

cümlə sadə cümlənin həmcins üzvlər və tərkiblər hesabına mürəkkəbləşməsi yolu ilə 

getmişdir. Ə. Rəcəbli bu fikirdə qrammatika baxımından uyuşmayan bir məsələ də 

vardır. Bu barədə danışarkən dilçi alim yazır: “Məlum olduğu kimi, türk dillərində 

xəbərlər yalnız o zaman həmcins hesab edilir ki, onlar sadə cümlənin bir mübtədasına 

və ya həmcins mübtədalarına aid olsun, onunla (yaxud, onlarla) tabe olsun. Əks halda, 

sayından və qrammatik mənasından asılı olmayaraq, xəbərlər həmcins ola bilməz. 

Sadə cümlədə isə ya bir mübtəda, ya da həmcins mübtədalar olur; sadə cümlədə 

həmcins olmayan iki və ya daha artıq mübtəda ola bilməz. Sadə cümlədə həmcins 

olmayan mübtədalar haqqında fikir türk dillərinin qrammatik quruluşuna ziddir. 

Deməli, türk dillərinin qrammatik quruluşunun istisnaya dözməyən, istisnaya yol 

verməyən qrammatik qanunlarına (qanunauyğunluqlarına) əsasən həmcins xəbərlər 

sadə cümlənin ya bir mübtədası, ya da həmcins xəbərlər sadə cümlənin ya bir 

mübtədası, ya da həmcins mübtədaları ilə əlaqələnə bilir. Belə olduğu təqdirdə, 

həmcins xəbərlərdən birinin digər bir mübtədası ilə əlaqələnib, yeni bir predikativ 

mərkəz əmələ gətirməsini necə təsəvvür etmək olar?” [70, s.443]. 

Türk dillərində mürəkkəb cümlənin yaranması haqqında digər bir fikir isə 

bundan ibarətdir ki, əvvəlcə sadə olan konstruksiyalar, mürəkkəbləşməyə doğru gedir 

və mürəkkəb cümlə formalaşır, daha sonra isə tərsinə inkişaf edir. Yəni sadədən 

mürəkkəbə, ordan yenidən sadələşməyə doğru. Bu fikir dilçilik ədəbiyyatında belə izah 

olunur.  

Dünyanın hər hansı bir dilində, o cümlədən türk dillərində feili konstruksiyalı 

(tərkibli) sadə cümlələr daha çox milli ədəbi dilin yazılı qoluna xas xüsusiyyətdir. 

Ədəbi dilin şifahi qolunda və ümumxalq (şifahi) danışıq dilində mürəkkəb – istər 

tabesiz, istərsə tabeli olsun – cümlələr işlənir. Bu ən çox ondan irəli gəlir ki, feili 

konstruksiyalı sadə cümlələri düzgün tərtib etmək üçün vaxt –fikirləşmək lazımdır. 

Şifahi nitqdə vaxtın məhdudluğu uzun-uzadı götür-qoy etməyə imkan vermir. Danışan 

– informator fövqü surətdə nitqini kiçik-kiçik hissələrə – sadə cümlələrə bölüb ifadə 

edir. Dinləyən də feili konstruksiyalı sadə cümlələrə nisbətən sadə cümlələrdən təşkil 

edilmiş mürəkkəb konstruksiyaları – mürəkkəb cümlələri daha tez və asan qavrayır. 
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Feili konstruksiyalarla mürəkkəbləşdirilmiş sadə cümlənin sonunu dinlədikdə əvvəli 

yaddan çıxır, halbuki mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri olan sadə cümlələri ayrı-

ayrılıqda qavramaq daha tez və daha asan başa gəlir, demək olar ki, heç bir zehni 

gərginlik tələb etmir [70, s.444]. 

Türk dillərində mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixindən danışarkən tədqiqatçılar 

bir çox dillərdə olduğu kimi, türk dillərində də prosesin sadədən mürəkkəbə doğru 

inkişaf etdiyini qeyd edirlər. Bu proses yazılı abidələrin dilində daha aydın görünür. 

Məsələn, Ə. Dəmirçizadə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilini tədqiq edərkən 

onlarda mürəkkəb cümləyə nisbətən sadə cümlənin daha çox işləndiyini qeyd edir. 

“Ümumən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında sadə cümlələr, öz növləri və 

işlənmələri etibarilə mürəkkəb cümlələrdən daha çoxdur. Demək olar ki, “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanları, əsasən, sadə cümlələr üzərində qurulmuşdur. Mürəkkəb cümlələr 

nisbətən az işlənmiş və bir o qədər də müxtəlif növlü deyildir. Bunun səbəbi isə çox 

aydındır. Hər hansı bir dildə mürəkkəb cümlələrin müxtəlifləşməsi, inkişaf etməsi, hər 

şeydən əvvəl həmin dildə danışanların şüurunun daha da mürəkkəbləşməsi ilə bağlıdır. 

Buna görə də ümumiyyətlə dilin qrammatik quruluşu, bu cümlədən cümlə quruluşu 

əvvəllər bəsit olduğu halda, tədricən təkmilləşir və mürəkkəbləşir. Məhz cümlə 

quruluşunda da belə inkişaf olmuş və sadə cümlələr daha əvvəl, tabeli mürəkkəb 

cümlələr isə daha sonralar formalaşmışdır” [26, s.116]. Daha sonra müəllif bu fikrinin 

əksinə olaraq tabeli mürəkkəb cümlənin bu cümlələr olmadan da yarana bildiyini qeyd 

edir. “Lakin bu heç də o demək deyil ki, sadə cümlələr tamamən təşkil etməmiş, hər cür 

növlərini yaratmamış tabeli mürəkkəb cümlə yaranmaz. Bəzən sadə və ya tabesiz 

mürəkkəb mürəkkəb cümlənin yeni bir növünün yaranması ilə müvazi və hətta əlaqədar 

olaraq, tabeli cümlənin müəyyən bir növü də yarana bilər. Yəni əsas növlərinə görə 

müxtəlif zamanlarda törəyən bu cümlələr əslində bir-birilə bağlı olaraq, qarşılıqlı 

surətdə inkişaf edir” [26, s.116]. 

Fikrimizcə, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında da M.Kaşğarinin “Divan”ında 

işlənən atalar sözləri və məsəllərdə olduğu kimi, mürəkkəb cümlənin sadə cümləyə 

nisbətən az işlənməsi bu nümunələrin yazılı dilə deyil, şifahi nitqə aid olmasıdır. 

Ə.Dəmirçizadə də bu məsələyə qayıdaraq “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında işlənən 
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mürəkkəb cümlələrin azlığını bununla izah edir. “Əlbətdə, “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanlarında sadə cümlələrin nisbətən çox, mürəkkəb cümlələrin isə az işlənməsi 

təkcə yuxarıda izah etdiyimiz qanuniyyətlə əlaqədar deyildir. “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanlarında sadə cümlələrin çox işlənməsi, eyni zamanda, bu əsərin bədii əsər – 

dastan – olamsı ilə də əlaqədardır. Belə əsərlər isə yazılı ədəbi dildə yox, məhz şifahi 

ədəbi dildə qurulmuş olur.  

Mürəkkəb cümlələrin sabitləşməsi və inkişafı isə daha çox yazılı ədəbi dil ilə 

bağlı olur. Şifahi ədəbi dildə intonasiya, fasilə vurğu kimi yazılmayan vasitələr yazılı 

dildə bəzən müxtəlif morfemlərlə əvəz olunur, bu morfemlər isə cümlələr arasında 

əlaqə yaratmağa da xidmət edir və beləliklə də şifahi ədəbi dildə olmayan mürəkkəb 

cümlə növləri yazılı ədəbi dildə yaranır. 

Bütün bu səbəblərə görə də “Kitabi-Dədə Qorqud” dilində mürəkkəb cümlənin 

hərtərəfli inkişaf etmiş növlərinə rast gəlmək olmur” [26, s.116].  

Ə. Dəmirçizadənin əsərində mürəkkəb cümlə ilə bağlı ayrıca tədqiqat aparan M. 

Vəliyeva isə müəlliflə razılaşmır və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində 

müərkkəb cümlələrin kifayət qədər işləndiyini qeyd edir. “Sonrakı araşdırmalardan 

görəcəyik ki, dastanların dili rəngarəng mürəkkəb cümlə modelləri ilə zəngindir və 

ilkin müşa”hidə aparmış Ə. M. Dəmirçizadənin dediyi kimi o qədər də bəsit deyildi” 

[80, s.3]. 

 Biz bunu tədqiqata cəlb olunan Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” 

əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdə rast gələ bilərik. Məsələn, Alp yağıda, 

alçak çoğıda – alp adam düşmən qarşısında, ağciyər adam isə döyüşdə bəlli olar [55, 

s.115]; Od tesə, ağız köyməs – od deməklə ağız yanmaz [55, s.117]; Od keçər, kişi 

duymas; Yalnquk oğlı mənqgü kalmas – Zaman keçər, insan bilməz, Adəm oğlu əbədi 

qalmaz [55, s.118]; Tilkü öz inqə ürsə, udhuz bolur – tülkü öz hininə, yuvasına hürsə 

qotur olar (Bu məsəl öz elini, boyunu, şəhərini inkar və tənqid edən, xar baxan adamlar 

haqqında deyilir); Ağız yesə, köz uyadhur – ağız yesə, göz utanar (birinin hədiyyə və 

ya pulunu yeyib işini görməyən və utanan adam haqqında deyilir) [55, s.127]; Tirig 

əsən bolsa, tanq öküş körür – diri (yaşayan) adam sağlam olsa, çox şey görər (insanın 

başı salamat olsa, çox əcaib-qəraib hadisələr görər) [55, s.131]; Anası tewlük, yuwka 
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yapar, oğlı tətik, koşa kapar – anası bicliklə lavaşı nazik, incə yapar, oğlu isə tətik, 

diribaş olduğu üçün qoşa-qoşa qapar (anası uşağı aldatmaq üçün bicliklə çörəyi incə 

yapar, uşaq isə zirək olduğu üçün çörəyi iki-iki qapar) [57, s.36]; Yaş ot köyməs, 

yalafar ölməs – yaş ot yanmaz, elçi ölməz (yaş ot yanmadığı kimi, elçi də öldürülməz); 

Atası-anası açığ alnula yesə, oğlı-kızı tışı kamar (ata-anası turş alma yesə, oğlunu-

qızının dişi qamaşar) [57, s.250]. 

Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında bu tip mürəkkəb cümlələrlə yanaşı feili 

birləşməli sadə cümlələrə də rast gəlinir. Amma qeyd edilməlidir ki, mürəkkəb 

cümlələrə nisbətən feili birləşməli sadə cümlələr bu nümunələrdə daha az rast gəlinir. 

Misallara diqqət edək: Öküz adhakı bolğınca, buzağu başı bolsa, yeg – Öküz ayağı 

olmaqdansa, büzov başı olmaq yaxşıdır [55, s.130]; Kara munq kəlməgincə Kara 

Yalğa keçmə – qara bəla gəlmədikcə Kara Yalğanı keçmə (qara bəla gəlmədikcə, 

məcbur qalmadıqca bu sıldırım yeri keçmə, çünki sarpdır və həmişə qarlıdır) [57, s.35]. 

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan nümunələrdə feili 

birləşmə tərkiblərinə mürəkkəb cümlələrə nisbətən daha az rast gəlinir.   

Ümumiyyətlə, dilçilikdə bu məsələ ilə bağlı fikirlər heç də birmənalı deyil. Bu 

məsələdən danışarkən Ə. Abdullayev rus dilçiliyi tarixində mürəkkəb cümlənin, o 

cümlədən tabeli mürəkkəb cümlənin inkişafı haqqında müxtəlif fikirlər irəli 

sürülmüşdür. Məntiqi qrammatistlər (A. X. Vostokov, N. İ. Qreç, İ. İ. Davıdov, F. İ. 

Buslayev) feili sifət, və feili bağlama tərkiblərinin budaq cümlənin qısaldılması 

nəticəsində əmələ gəldiyini güman edirdilər. Bu məsələ rus dilçiliyində “qısaltma 

nəzəriyyəsi” (теория сокращения) adı ilə məhşurdur. Sonradan A. A. Potebniya bu 

fikri möhkəm surətdə tənqid etdi və rus dilinin tarixi faktları ilə subut etdi ki, feili sifət 

və feili bağlama tərkibləri budaq cümlənin qısaldılması nəticəsində əmələ 

gəlməmişdir; çünki həmin tərkiblərin mövcud olduğu vaxt heç budaq cümlələr yox idi. 

Beləliklə, A. A. Potebniya “qısaltma nəzəriyyəsi”nin tarixi faktlara əsaslanmayan 

qeyri-elmi bir nəzəriyyə olduğunu sübut etdi [1, s.367].  

A. A. Potebniyaya görə, mürəkkəb cümlənin təşəkkül tapması və inkişafı 

təfəkkürlə əlaqədardır. Bu cəhətdən o, dildə əmlə gələn dəyişikliklərə fikrin 

mürəkkəbləşməsi nəticəsi kimi baxırdı. 
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A. A. Potebniya mürəkkəb cümləsinin iki inkişaf yoluna malik olduğu fikrini 

irəli sürmüşdür. 

1. İki sadə cümlənin tabesizlik yolu ilə birləşməsidir ki, bundan da sonralar 

tabeli mürəkkəb cümlə əmələ gəlir.  

2. Sadə cümlənin öz daxilində, yəni qədim rus feili sifət tərkibləri və 

əlavələrindən əmələ gəlir [1, s.367].  

T. P. Lomptev isə mürəkkəb cümlənin inkişafı haqqındfa danışarkən yazır: 

“Mürəkkəb cümləyə olan ehtiyyac vasitəsi modallıq (yəni nəqli olmayan) planında olan 

sadə cümlələrin başqa cümlələrlə daha sıx əlaqəyə cəlb olunmasına gətirib çıxartdı. 

Sadə cümlələr öz əvvəlki modallılığını itirir və nəqli cümlələrin onların yanında budaq 

cümlə vəzifəsini daşıyan baş cümlənin bir üzvünə çevrilir” [117, s.489]. 

Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin tarixindən bəhs edərkən Ə. 

Abdullayev də T. P. Lomtevin fikrinə öz münasibətini bildirir. “T. P. Lomtevə görə, 

tabeli bağlayıcıların tabesiz bağlayıcılardan əmələ gəlməsini subut edir ki, tabelilik də 

tabesizlikdən inkişaf etmişdir. Bunun üçün o, rus dili tarixi ilə məşğul olan prof. 

L.P.Yakubinskidən misal gətirir. Prof. L.P.Yakubinski deyir: “Rus dilinin tabesiz və 

tabeli bağlayıcılarını müqayisə edərkən biz əmin oluruq ki, и, но, да kimi tabesiz 

bağlayıcıların izahı xeyli çətinlik törədir və ayrıca monoqrafiya tədqiqatı tələb edir. 

Halbuki что,чтобы, так как, потому что, который, когда, если və bu kimi tabeli 

bağlayıcıları izah etmək bir çətinlik törətmir: bunlar əksərən dünənki əzəzlik – zərflik 

(местоимение наречия) və bunların bir-biri ilə yaxud da ədatlarla birləşməsidir”. 

T.P.Lomtev həmin sitata belə izahat verir: “Bundan o nəticə çıxır ki, tabeli 

bağlayıcılar öz mənşələri etibarı ilə tabezis bağlayıcılarla əlaqədar deyildir”. 

Doğrudan da, tabeli bağlayıcıların tabesizdən əmələ gəlməməsi tabelilik 

əlaqəsinin tabelilik əlaqəsinin tabesizlik əlaqəsindən inkişaf etməməsi fikrini 

söyləməyə əsas verirmi? Bizcə, bu doğru ola bilməz. Çünki tabesiz mürəkkəb cümlə 

halında birləşən sadə cümlələr tabeli mürəkkəb cümlə halında (deməli daha sıx) 

birləşmək üçün başqa bağlayıcı vasitələr tələb edəcəkdir. Bu ehtiyacı ödəmək üçün, 

vacib deyildir ki, tabesiz bağlayıcı tabeli bağlayıcıya çevrilsin. Bu daha çətin olardı, 

çünki köməkçi sözlərin müstəqil sözlərdən inkişaf etdiyini qəbul ediriksə, tabesiz 
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bağlayıcı kimi işlənən köməkçi söz müstəqil nitq hissəsindən öz müstəqilliyini itirərək 

köməkçi söz vəziyyətinə düşmək, daha sonra isə bağlayıcı kimi sabitləşmək üçün nə 

qədər uzun bir inkişaf yolu keçmişdir. Bunun üçün (bəzən) əsrlər lazım gəlir. Belə bir 

prosesi keçərək sözün yeni bir prosesə daxil olması daha çətindir, nəinki müstəqil 

mənalı bir sözün əvvəllər öz müstəqil mənasında qalaraq, ikinci bir vəzifə daşıması, 

yəni bağlayıcı vasitə rolunda işlənməsi, daha sonralar isə köməkçi vəziyyətə düşməsi 

[1, s.370]. 

Əslində T. P. Lomtevin dediklərində həqiqət var, lakin onun səhvi ondadır ki, 

tabeli mürəkkəb cümlənin heç bir halda tabesizdən yaranmasına qəbul etmir. Bu barədə 

danışarkən Ə. Abdullayev də müəyyən qisim tabesiz mürəkkəb cümlədən tabeli 

mürəkkəb cümlələrin əmələ gələ bilməsini mümkün sayır. Bundan əlavə, elə tabeli 

mürəkkəb cümlələr var ki, bağlayıcısız işlənir; elələri də vardır ki, bağlayıcı sözlərlə 

bağlanır. Bunların da tabesiz bağlayıcılarla əlaqəsi ola bilməz. Nəhayət, onu da qeyd 

edək ki, müəyyən tabesiz mürəkkəb cümlə tabeliyə çevrildikdə, əlavə bağlayan vasitə 

yaranmaqla, mümkündür ki, əvvəlki tabesiz bağlayıcı da orada qalsın, komponentlər 

arasındakı məna münasibətlərini saxlamağa kömək etsin. Ə. Abdullayevin fikrincə, 

tabeli mürəkkəb cümlənin əmələ gəlməsindəki bütün bu rəngarənglik heç də o demək 

deyildır ki, heç bir tabesiz mürəkkəb cümlə tipindən tabeli əmələ gələ bilməz. Bunun 

üçün də tabesiz bağlayıcının tabeliliyə çevrilməsinə ehtiyac yoxdur. Deməli, T. P. 

Lomtevin gətirdiyi əsasın özü düz deyildir [1, s.371]. 

Deyilənlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, türk dillərində tabeli mürəkkəb 

cümlələr həm sadə cümlənin tərkiblər hesabına genişlənməsi, həm də tabesiz mürəkkəb 

cümlələr hesabına yaranır.  

M. Şirəliyevin “Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlə məsələsi” adlı 

məqaləsində mürəkkəb cümlənin yaranma yolları göstərərkən bunu daha konkret izah 

edir və mürəkkəb cümlənin inkişafının iki yolunu qeyd edir:  

“1. Mürəkkəb cümlə məna etibarı ilə iki və daha artıq sadə cümlənin tabesizlik 

əsasında birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bütün tabesiz mürəkkəb cümlələr bu yolla 

əmələ gəlmişdir. Bundan əlavə, tədricən inkişaf nəticəsində tabesizlik əlaqəsi əsasında 

əmələ gələn mürəkkəb cümlələrin bir qismində sadə cümlələr arasında qeyri-
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bərabərlik əlaqəsi əmələ gəlir. Cümlələrdən biri öz müstəqilliyini tədriclə itirərək, o 

biri cümlədən asılı olur və onu izah edir. Bu yolla tabeli mürəkkəb cümlələrdə şərt, 

güzəşt, nəticə budaq cümlələri əmələ gəlmişdir.  

Mürəkkəb cümlə tərkib halında budaq cümlə məzmunu daşıyan və feili bağlama, 

feili sifət, feili isim və məsdərlə ifadə olunan sadə cümlə üzvlərindən birinin qrammatik 

cəhətdən inkişafı nəticəsində əmələ gəlmişdir. Bu yolla tabeli mürəkkəb cümlələr 

xüsusən ki bağlayıcısı ilə əmələ gələn budaq cümlələr (mübtəda, xəbər, təyin, 

tamamlıq, zərflik budaq cümlələri) əmələ gəlmişdir. Sadə cümlədə təyin yerində işlənən 

feili sifət, tamamlıq yerində işlənən feili isim, məsdər: zərflik yerində işlənən feili 

bağlama, feili sifət, feili isim, məsdər (qoşmalrla birlikdə) öz ətrafına toplanan söz 

qrupları ilə birlikdə budaq cümlə olmaq üçün xəbərlik kateqoriyası şəkilçilərini qəbul 

edir və budaq cümlələrinin xəbəri olar. Sadə cümlələrin mübtəda və xəbəri isə baş 

cümləni təşkil edir” [76, s.35-36]. 

Ümumiyyətlə belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, cümlənin inkişaf tarixinin birinci 

həlqəsi sadə cümlədirsə, sornakı mərhələ tabesiz mürəkkəb cümlə, sonda tabeli 

mürəkkəb cümlə, ən sonda isə qarışıq tipli mürəkkəb cümlələrdir. Biz bu tarixi inkişafı 

ardıcıllıqda tədqiqata cəlb olunan əsərdə görürük. Belə ki, diqqət etsək görərik ki, M. 

Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə cümlələr sadə və 

mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünürsə, mürəkkəb cümlələrin özləri də iki yerə bölünür 

tabesiz mürəkkəb cümlələr və tabesiz mürəkkəb cümlələr. Aparılan tədqiqatdan aydın 

olur ki, sadə cümlədən mürəkkəb cümləyə gedən yolda sadə cümlələr adətən sadə 

şəkildə birləşməklə, yəni intonasiya yolu ilə yaranır. Burada diqqəti çəkən məqam 

ondan ibarətdir ki, tədqiqata cəlb olunan cümlələrdə bağlayıcılara demək olar ki, rast 

gəlinmir və həm tabesiz, həm də tabeli mürəkkəb cümlələr bağlayıcısız işlənir. M. 

Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsələrdən seçilmiş 

konkret misallara diqqət edək. Tabesiz mürəkkəb cümləyə aid misallar:   

Alp yağıda, alçak çoğıda – alp adam düşmən qarşısında, ağcıyər adam isə 

döyüşdə bəlli olar [55, s.115]; Öd keçər, kişi tuymas; Yalnquk oğlı mənqgü kalmas – 

Zaman keçər, insan bilmə; Adəm oğlu ədəbi qalmaz [55, s.118]; Kündə irük yox, bəgdə 

kıyık yok – gündə çat olmaz, bəy də sözündən dönməz [55, s.138]; Ərik irini yağlığ; 
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Ərməgü başı kanlığ – Qoçağın dodağı yağlı; Tənbəlin başı qanlı (Qoçaq, işlək adamın 

dodağı yağlı olur, çünki işləyir, gözəl yeməklər, dadlı ət yeyir, dodağı yağlanır, tənbəl 

isə iş görməyə ərinir, başına-başına döyüb qanadırlar) [55, s.138-139]; Alımçı arslan, 

berimçi sıçğan – alıcı aslan, borcu olan isə siçandır (alacağı olan (borc sahibi) 

hucumda aslan kimidir, borclu isə qorxub qaçan siçan kimidir) [55, s.143]; Ac nə 

yeməs, tok nə teməs – ac nə yeməz, tox nə deməz (Aca nə versən, hamısını yeyib 

qurtarar. Tox aca nələr deməz!) [55, s.146]; Alın arslan tutar, küçin ayuk tutmas – Al 

ilə aslan tutular, küçün oyuk tutmas – Al ilə aslan tutular, güc ilə oyuq tutulmaz (Hiylə 

ilə aslanı tutmaq olar, lakin güc ilə heç bostan müqəvvasını da tutmaq olmaz) [55, 

s.148]; Kişi alası içtin, yılkı alası taştın – Adamın alası içində, heyvanın alası çölündə 

olar (dışındadır) [55, s.155]; Ərkəç əti əm bolur, əçkü əti yel bolur – erkək əti dərman 

kimi xeyirli olar, keçi əti yel olar [55, s.159]; Tağığ ukrukın əgməs, tənqizni kayğıkın 

bügməs – dağ kəməndlə əyilməz, dəniz isə qayıqla qapanmaz [55, s.164]; Oğlak 

yiligsiz, oğlan biligsiz – oğlaqda ilik, uşaqda bilik olmaz [55, s.179]; İkki boğra igəşür, 

orta kəkəgün yançılur – iki bura çarpışar, ortada göy milçək qırılar [55, s.236]; 

Kənqəşlig bilig üdhrəsür; Kənqəşsiz bilig opraşur – Məsləhətli bilik gözəlləşər; 

Məsləhətsiz bilik yıpranar [55, s.270]; Köp sögütgə kuş konar, körklüg kişigə söz kəlir 

– Şax söyüdə quş qonar, gözəl qıza söz gələr [55, s.336]; Yığac ucunda yel təgir, 

körklüg kişigə söz kəlir – Ağac ucuna yel dəyər, gözəl qıza söz dəyər [55, s.336]; Kuzda 

kar əksüməs, koyda yağ əksüməs – quzeydən qar, qoyundan yağ əskik olmaz [55, 

s.340]; Kul yağı, it böri – qul yağıdır, it canavar (qul ağasının malını ələ keçirən kimi 

yeyqul ağasının malını ələ keçirən kimi yeyir, fürsət gözləyir, düşmən kimi davranır, it 

də olduğu ev üçün bir canavardır, nə tapsa, çəkinmədən yeyir) [55, s.348]; Bar bakır, 

yox altun – var olan şey misdir, yox olan şey qızıldır (əldə olan şey mis kimi dəyərsiz 

sayılır, əldə olmayan şey isə qızıl kimi qiymətlidir) [55, s.366]; İt çakırı atka təgir, at 

çakırı ıtka təgməz – çaxırgöz köpək ata dəyər, çaxırgöz at heç itə də dəyməz, çünki 

çaxırgöz at yaxşı görməz, ondan vaz keçmək lazımdır [55, s.368]; Kudhuğda suw bar, 

it burnı təgməs – quyuda su var, ancaq itin burnu yetişmir [55, s.376-377] və s. 

Tabeli mürəkkəb cümləyə aid misallara diqqət edək:  
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Tülkü öz inqə ürsə, udhur bolur – tülkü öz hininə, yuvasına hürsə, qotur olar (Bu 

məsəl öz elini, boyunu, şəhərini inkar və tənqid edən, xor baxan adamlar haqqında 

deyilir) [55, s.127]; Ağız yesə, köz uyadhur – ağız yesə, göz utanar (Birinin hədiyyə və 

ya pulunu yeyib işini görməyən və utanan adam haqqında deyilir) [55, s.127]; Tirig 

əsən bolsa, tanq öküş körür – diri (yaşayan) adam sağlam olsa, çox şeylər görər 

(İnsanın başı salamat olsa, çox əcaib-qəraib hadisələr görər) [55, s.131]; Avçı neçə al 

bilsə, adhığ ança yol bilir – ovçu neçə al bilsə, onca yol bilir (ovçu nə qədər ov hiyləsi, 

fənd bilirsə, ayı da o qədər xilas yolu bilir) (bu söz iki hiyləgər adamın qarşılaşması 

zamanı deyilir) [55, s.132-133]; Ağılda oğlak toğsa, arıkda otı önər – Ağılda oğlaq 

doğulsa, çay qırağında otu bitər (Bu söz “ruzi üçün qayğı çəkmə” yerinə işlənir) [55, 

s.134-135]; Sartnınq azukı arığ bolsa, yol üzrə yer – satıcının malı təzə olsa, el 

əyoldaca yeyər (Bu söz doğrucul və mötəbər olduğunu iddia edən, lakin sözünü isbat 

edə bilməyən adam haqqında deyilir) [55, s.135]; Ay tolun bolsa, əligin imləməs – bədir 

ay əllə göstərilməz, çünki gözü olan hər kəs onu görür [55, s.148-149]; Yılan kəndü 

əgrisin bilməs, təwi boynın əgri ter – İlan öz əyriliyini bilməz, dəvənin boynu əyridir 

deyər [55, s.185] və s. 

“Divan”da az da olsa qarışıq tipli mürəkkəb cümlələrə rast gəlinir. Məsələn, 

İzlik bolsa ər öldiməs, içlik bolsa at yağrımas – çarıq olsa, adamın ayağı 

aşınmaz, keçə olsa, at yağır olmaz [55, s.167]; Anası tewlük, yuwka yapar, oğlı tətik, 

koşa kapar – anası bicliklə lavaşı nazık, incə yapar, oğlu isə tətik, diribaş olduğu üçün 

qoşa-qoşa qapar [57, s.36]. 

Misallardan da M. Kaşğarinin “Divan”ında işlənən nümunələrdə mürəkkəb 

cümlələrin necə zəngin işlənmə tezliyinə malik olduğunun şahidi oluruq və aydın olur 

ki, sadə cümlədən mürəkkəb cümləyə keçid prosesi hələ tamamlanmayıb və bu 

cümlələrdə bağlayıcılar istifadə olunmur.  
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3.2. Tabesiz mürəkkəb cümlə 

Mürəkkəb cümləni təşkil edən komponentlər qarşılıqlı əlaqədə olur və bu 

komponentlərin (cümlələrin) bir-birinə qarşılıqlı əlaqəsinə görə mürəkkəb cümlələr iki 

yerə bölünür: tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr. Mürəkkəb cümləni bu cür bölməyə 

əsas verən cümlə komponentlərinin bir-birinə qarşılıqlı əlaqəsində olan fərqlərdir. Bu 

fərqlərdən danışarkən “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin müəllifləri yazır: “Birinci 

fərq mürəkkəb cümləni əmələ gətirən komponenetlərin bərabər hüququ əsasında, 

yaxud qeyri-bərabər hüquq əsasında birləşməsindən ortaya çıxır. Məlumdur ki, eyni 

hüquq əsasında birləşən komponentlər tabesiz mürəkkəb cümləni, müxtəlif hüquq 

əsasında birləşən komponentlər tabeli mürəkkəb cümləni əmələ gətirir. Tabesiz 

mürəkkəb cümlədə komponentlər bir-biri ilə eyni dərəcədə əlaqədə olur. Tabeli 

mürəkkəb cümlədə isə birləşən tərəflərin əlaqəsində fərq nəzərə çarpır. Belə ki, 

komponentlərdən biri (baş cümlə) üstün mövqedə durur, digəri (budaq cümlə) ona tabe 

vəziyyətdə olur. Komponentlər arasındakı belə münasibət fərqləri mürəkkəb cümlənin 

iki növünü meydana çıxarır. Fikrin formalaşması və ifadəsində bilavasitə (düzünə) və 

dolayısı ilə iştirak etmək baxımından da tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin 

komponentləri arasında fərq vardır. Belə ki, tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri 

fikrin formalaşması və ifadə edilməsində dolayı yolla deyil, birbaşa iştirak edir. Amma 

tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrindən baş cümlə bu hadisədə düzünə, budaq 

cümlə isə əksər halda dolayısı ilə baş verir; yəni budaq cümlə vasitəsilə baş cümləni 

izah etmək, tamamlamaq, təkmilləşdirmək yolu ilə fikrin formalaşmasında və 

ifadəsində iştirak edir. Elə bu səbəbdən də tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib 

hissələrindəki zamanlar mütləq zaman hesab edilir. Belə zamanlar söhbət gedən vaxtla 

ölçülür, yəni işin icra vaxtı danışıq vaxtı ilə müqayisədə müəyyənləşir. Tabeli 

mürəkkəb cümlədə baş cümlənin də zamanı mütləq zamandır, lakin budaq cümlənin 

zamanı nisbi zaman hesab edilir, çünki onun zamanı baş cümləyə münasibətdə 

müəyyənləşir” [4, s.270]. 

Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümləni formalaşdıran qrammatilk və və fonetik 

(prosodik) vasitələr arasında da mütəxəssislər müəyyən fərqlərin olduğunu qeyd 
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edirlər. Bu fərqlər bağlayıcılar, əvəzliklərin funksiyası və intonasiyadadır. Tabeli və 

tabesiz mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlayan bağlayan bağlayıcılar arasındakı fərq 

ondan ibarətdir ki, əgər tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri tabe etməyən 

bağlayıcılarla bağlanırsa, tabeli mürəkkəb tabeli mürəkkəb cümlələrdə bunlar, bir 

qayda olaraq, tabe edən bağlayıcılarla bağlanır. Bundan əlavə, tabeli mürəkkəb 

cümlənin komponentlərini bağlamaqda bağlayıcı sözlər (kim, kim ki, nə, necə, neçə və 

s.) və ədatlar (-sa, -sə, -sa da, -sə də, -mı və s.) da mühüm rol oynayır ki, belələri tabesiz 

mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında işlənmir.  

Tabesiz mürəkkəb cümlənin tabeli mürəkkəb cümlə ilə fərqlərindən biri də 

cümlələri bir-birinə bağlanmasında iştirak edən əvəzliklərin funksiyaları arasında da 

müəyyən fərqlər vardır. Məlumdur ki, mürəkkəb cümlənin komponentlərini bir-biri ilə 

əlaqələndirməkdə əvəzliklərin mühüm rolu vardır. Lakin bunlar tabesiz mürəkkəb 

cümlədə bir funksiyada, tabeli mürəkkəb cümlədə isə başqa funksiyada çıxış edir. 

Tabesiz mürəkkəb cümlədə iştirak edən əvəzlik özündən əvvəl deyilənə işarə edir və 

əvəzliyin məzmunu özündən qabaqkı hissədən bəllidir. Buna görə də özündən sonra 

onun izahata ehtiyacı olmur. Tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsində əvəzlik ona 

görə işlədilir ki, orada buraxılan üzvün yerini tutsun və məzmununu özündən əvvəl 

söylənmədiyi üçün özündən sonra budaq cümlə vasitəsilə izah edilsin. Beləliklə, 

tabesiz mürəkkəb cümlədə komponentlərin əlaqələnməsinə xidmət edən işarə 

əvəzlikləri məlimlara işarə edir, tabeli mürəkkəb cümlədə isə belə əvəzliklər 

məzmunca izah edilməli olur, məchullara işarə etmiş olur. 

Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlə arasında intonasiyada da müəyyən fərqlər 

vardır. Məlumdur ki, komponentləri bərabər hüquqlu olan mürəkkəb cümlənin 

intonasiyası ilə komponentləri qeyri-bərabər hüquqlu olan mürəkkəb cümlənin 

intonasiyası eyni ola bilməz. Beləliklə, tabesiz mürəkkəb cümləni müşayiət edən 

intonasiya tabe etməyən olduğu halda, tabeli mürəkkəb cümləni müşayət edən 

intonasiya tabeedici intonasiyadır [4, s.272]. 

İki və daha artıq cümlənin intonasiya və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə bir-birinə 

bağlanmasına tabesiz mürəkkəb cümlə deyilir. Bu tip cümlələrə tərif verərkən dilçilər 

təxminən eyni təriflərdən istifadə edirlər. Q.Kazımov tabesiz mürəkkəb cümləyə belə 
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tərif verir: “Tabesiz mürəkkəb cümlələr iki və daha artıq sadə cümlənin məna və 

qrammatik cəhətdən bərabər hüquq əsasında vahid bir tam kimi birləşməsi yolu ilə 

əmələ gələn sintaktik vahiddir” [45, s.287]. Ə.Abdullayev isə “Müasir Azərbaycan 

dili” kitabında tabesiz mürəkkəb cümləyə belə tərif verir: “Ən azı iki bərabər hüquqlu 

“cümlə”nin tabesizlik əlaqəsi əsasında struktur-semantik cəhətdən birləşən və vahid 

cümlə intonasiyası ilə müşaiyət edilən, bütöv bir fikri ifadə edən mürəkkəb cümlə tipli 

tabesiz mürəkkəb cümlə adlanır” [4, s.273]. 

Müasir türk dillərində tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismi tabesizlik 

bağlayıcıları və intonasiya, bir qismində isə təkcə tabesizlik intonasiyası ilə əlaqələnir. 

M.Kaşğari “Divan”ında işlənən atalar sözü və məsəllərdə, o dövrdə hələ bağlayıcılar 

inkişaf etmədiyindən, tabesiz mürəkkəb cümlələr, əsasən, intonasiya ilə bağlanır.  

Dilçilər tabesiz mürəkkəb cümlələrin intonasiyası, habelə tabesiz bağlayıcılar və 

eyni zamanda intonasiya ilə bağlandığını qeyd edərək göstərirlər ki, “heç də hər cür 

məzmuna malik cümlələrin bu bağlayıcı vasitələrlə birləşdirilməsi tabesiz mürəkkəb 

cümlə yaratmaz. Tabesiz mürəkkəb cümlə məzmunca bu və ya digər cəhətdən bir-biri 

ilə əlaqədar olan və ya bir bütöv kimi nəzərdə tutulan bir neçə iş, hal, hərəkət, əlaməti 

ifadə edən cümlələrin birləşməsidir. Buna görə də təktərkibli cümlələr arasındakı belə 

qarşılıqlı məzmun bağlılığı tabesiz mürəkkəb cümlənin mahiyyətini, həmin cümlələr 

arasında işlədilən bağlayıcı vasitələr isə onun yaranmasında formal cəhəti təşkil edir. 

Bununla birlikdə, tabesiz mürəkkəb cümlələri əmələ gətirən cümlələr öz sintaktik 

quruluşları ilə də vəhdətdə olur ki, bu da həmin cümlələrin qarşılıqlı məzmun 

münasibətinin ifadəsinə xidmət edən əlamətdir. Buna görə də tabesiz mürəkkəb 

cümlənin əsas xüsusiyyətindən bəhs edərkən bu termindəki “tabesiz” sözünün lüğəvi 

mənasından çıxış etmək və bu mürəkkəb cümlə növünü tabeli mürəkkəb cümlə növünü 

tabeli mürəkkəb cümlələrdən fərqləndirmək üçün tabesiz mürəkkəb cümlə daxilindəki 

cümlələri müstəqil cümlə şəklində işlətməyin mümkün olması kimi izah etmək 

məqsədəuyğun deyil; çünki mürəkkəb cümləni təşkil edən cümlələri müstəqil cümlələr 

kimi işlətdikdə əvvəlki vəziyyətdən fərqli olan keyfiyyət dəyişikliyi baş verir [4, 

s.274]. 
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Tədqiqatçılar tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini müstəqil cümlə kimi 

işlətdikdə onların keyfiyyət dəyişikliyinə uğradığını qeyd edir və bu dəyişikliyin üç 

cəhətdən özünü göstrədiyini qeyd edirlər [4, s.274-275; 69, s.354]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlə iki və daha artıq bərabərhüquqlu cümlənin birləşməsi 

əsasında yaranan mürəkkəb cümlədir. Bu tip cümlələrdə komponentlər qarşılıqlı 

surətdə bir-biri ilə məna və qrammatik əlaqədə olur və tabeli mürəkkəb cümlədən fərqli 

olaraq baş və budaq cümlə səciyyəli olmur. H. Bayramov tabesiz mürəkkəb cümləyə 

belə tərif verir: “Mürəkkəb fikri ifadə etmək üçün tabesizlik yolu ilə bu və ya digər məna 

əlaqəsində iki və ya daha artıq cümlənin birləşməsinə tabesiz mürəkkəb cümlə deyilir” 

[15, s.144]. 

“Tabesiz mürəkkəb cümlələr əksər hallarda cüttərkibli nəqli cümlələrin 

birləşdirilməsi ilə formalaşır. Belə cümləlr də öz quruluşları etibarı ilə müxtəsər, geniş 

və ya yarımçıq olur. Bununla birlikdə, fikrin məzmunu ilə əlaqədar olaraq tabesiz 

mürəkkəb cümlələrin daxilində tabeli mürəkkəb cümlə də ola bilər. Beləliklə, tərkib 

hissələrinin quruluşundan asılı olaraq tabesiz mürəkkəb cümlələri üç qrupa ayırmaq 

olar: 1) yalnız sadə cümlələrin (müxtəsər, geniş və yarımçıq) əsasında formalaşanlar; 

2) sadə cümlə (müxtəsər, geniş və ya yarımçıq) ilə (və ya cümlələrlə) tabeli mürəkkəb 

cümlənin (və ya cümlələrin) birləşdirilməsi əsasındaformalaşanlar; 3) yalnız tabesiz 

mürəkkəb cümlə əsasında formalaşanlar” [69, s.356]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri bir-biri ilə semantik, qrammatik və 

fonetik vasitələrlə əlaqələnir. Komponentlərin mənaca əlaqələnməsi, onların sırası, 

bağlayıcılar və bağlayıcı birləşmələr, işarə əvəzlikləri və mənsubiyyət şəkilçisi 

komponentlərin ortaq elementləri, onların zamanca uyuşmaları, komponentlərdə cümlə 

üzvlərinin eyni sırası ilə düzəlməsi və vahid intonasiyaya tabe olması kim vasitələr 

tabesiz mürəkkəb cümlənin təşkilinə xidmət edən əsas vasitələrdir.  

Tabesiz mürəkkəb cümlələri təsnif edərkən komponentlərin mənaca əlaqəli 

olmasını birinci növbədə nəzərə almaq lazımdır. Bununla yanaşı, hər hansı məna 

əlaqəsinin formalaşmasına kömək edən qrammatik vasitələri də nəzərdən qaçırmaq 

olmaz. Bu vaxta qədər qrammatika yazanlar tabesiz mürəkkəb cümlələri ya onların 

konponentləri arasındakı məna əlaqələrinə görə, ya da onları bağlayan bağlayıcılara 
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görə bölmüşlər. Bağlayıcılara görə bölmək özünü doğrultmur, çünki bir bağlayıcı bir 

neçə məna əlaqəsində işlənə bilər. Konponentləri məna əlaqəsinə görə bölmək dahə 

əlverişlidir. Məna əlaqəsinə görə böldükdə də vahid prinsip gözlənilməlidir [69, s.357]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini bir-birinə bağlayan əsas vasitələr 

intonasiya və tabesizlik bağlayıcılarıdır. Tabesiz mürəkkəb cümlələr bağlayıcı vasitəsi 

ilə bir-birinə bağlanmadıqda intonasiya vasitəsilə əlaqələnirlir. İntonasiya ilə yaranan 

cümlələr bağlayıcılara nisbətən daha qədimdir. Bu barədə danışarkən Q. Kazımov 

yazır: “İntonasiya – mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini əlaqələndirən ilik və ən 

qədim vasitədir. İntonasiya şifahi nitqdə öz böyük rolunu indi də saxlamaqdadır. 

Yazıda bağlayıcılara üstünlük verildiyi halda, şifahi nitqdə intonasiyanın köməyi ilə 

fikri daha sürətlə, daha asan və  emosional ifadə etmək olar. Mürəkkəb cümlənin tərkib 

hissələrini əlaqələndirmək üçün başqa vasitələr olduqda da şifahi nitqdə 

intonasiyadan istifadə edilir, lakin heç bir başqa vasitə olmadıqda tərkib hissələrini 

əlaqələndirmək üçün əsas yük intonasiyanın üzərinə düşür” [45, s.289]. Doğrudan da 

intonasiya şifahi nitqə daha çox xasdır. Tədqiqata cəlb edilən nümunələr isə həm şifahi 

nitq nümunələri olduğundan, həm də türk dillərinin daha qədim qatını təmsil etdiyindən 

onlarda tabesiz mürəkkəb cümlələr, əsasən, intonasiya vasitəsi ilə bağlanır. 

Tabesiz mürəkkəb cümlələr məna əlaqələrinə görə müxtəlif yerlərə bölünür. 

“Tabesiz mürəkkəb cümlələri təsnif edərkən komponentlərin mənaca əlaqəli olmasını 

birinci növbədə nəzərə almaq lazımdır. Bununla yanaşı, hər hansı məna əlaqəsinin 

formalaşmasına kömək edən formal vasitələri də nəzərdən qaçırmaq olamaz. Bu vaxda 

qədər tabesiz mürəkkəb cümlələri ya onların komponentləri arasındakı məna 

əlaqələrinə görə, ya da onları bağlayan bağlayıcılara görə bölmüşlər. Bağlayıcılara 

görə bölmək özünü doğrultmur, çünki bir bağlayıcı bir neçə məna əlaqəsində işlənə 

bilir. Ona görə də bölgü formal xarqakter daşıya bilər. Komponentləri məna 

əlaqələrinə görə daha əlverişlidir. Mənaya görə böldükdə də vahid prinsip 

gözlənilməlidir” [4, s.278]. 

Məna əlaqəsi tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrində ifadə edilən 

fikirlərin qarşılıqlı məzmun münasibətinin səciyyəsinə görə müəyyənləşdirilir. Tabesiz 
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mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasındakı qarşılıqlı məzmun münasibəti isə 

müxtəlif və çox cəhətlidir.  

“Müasir Azərbaycan dili” dərsliyində tabesiz mürəkkəb cümlə komponentlərin 

arasında altı əlaqənin olduğu qeyd olunur: 1) sadalama; 2) aydınlaşdırma; 3) 

qarşılaşdırma; 4) səbəb-nəticə; 5) bölüşdürmə; 6) qoşulma [4, s.280]. 

Ənənəvi bölgüdə Q. Kazımov sadalama növünü birləşdirmə əlaqəsi ilə əvəzləyir 

və onun özünü də iki yerə bölür: a) eyniadlı birləşmələr (zaman əlaqəsi); b) ardıcıl 

zamanlı birləşmələr (ardıcıllıq əlaqəsi) [45, s.295]. 

Elimlər Akademiyasnın nəşr etdiyi “Müasir Azərbaycan dili” kitabında isə bu 

bölgü bir az fərqlidir [69, s.369-386]. 

 Artıq qeyd etdiyimiz kimi, M.Kaşğarinin divanında xeyli sayda tabesiz 

mürəkkəb cümlə işlənmişdir. 

Sadalama əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr türk dilləri üçün xarakterik olan 

cümlə tiplərindəndir. “Göytürk dilinin sintaksisi” kitabında sadalama mənalı sadə 

cümlələrdən danışarkən Ə. Rəcəbli yazır: “Sadalama əlaqəsində tabesiz mürəkkəb 

cümlənin komponentləri sadalama intonasiyası ilə tələffüz edilir, tərkib hissələri 

arasında məna münasibətləri sadalama ilə yaranır. Tabesiz mürəkkəb cümlənin ifadə 

etdiyi iş, hərəkət və eyni zamanda, ya da zaman ardıcıllığı ilə biri digərinin ardınca 

icra edilir. Bu da, irəlidə deyildiyi kimi, zaman və ardıcıllıq əlaqəsinə uyğun gəlir. 

Komponentlər arasındakı hərəkətin səciyyəsinə görə sadalanma əlaqəsinin iki tipini 

göstərmək olar: 1) eyni zamanda sadalanma və 2) ardıcıl zamanlı sadalama” [70, 

s.458]. 

Eyni zamanlı sadalama zamanı eyni fakt və hadisələr sadalanır. Dilçilik 

ədəbiyyatında, xüsusən, orta məktəb dərsliklərində bu çox vaxt zaman əlaqəsi kimi 

təqdim olunur. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növündə cümlənin tərkib hissələri sadə 

sadalama intonasiyası ilə bağlanır. Bu tip cümlələrdə hadisələr eyni zamanda baş 

verdiyi və sadalama intonasiyası ilə tələffüz edildiyi üçün sadalama əlaqəsi ilə əmələ 

gələn tabesiz mürəkkəb cümlənin komponenetlərinin yerini, sırasını dəyişmək olar. 

Misallara diqqət edək: Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas – od tüstüsüz olmaz, 

igid günahsız olmaz [56, s.23]; Təlim sözüg unsa bolmas, yalım kaya yıksa bolmas – 
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Çox söz anlaşılmaz, yalçın qaya yıxılmaz (insan dağdan yalçın qayanı yıxa bilməz, 

eləcə də çox sözü anlaya bilməz) [57, s.25]; Ər oğlı munqadhmas, it oğlı külərməs – 

adəm oğlu əzabla qalmaz, it küçüyü ağnamaz (necə ki, itin küçüyü ağnamaz, eləcə də 

adam həmişə əziyyət içində olmaz, bir gün ondan qurtular) [56, s.118]; Tatsız türk 

bolmas, başsız börk bolmas – tatsız türk olmaz, başsız börk olmaz [56, s.277]; Yaş ot 

köyməs, yalaflar ölməz – yaş od yanmaz, elçi ölməz (Yaş ot yanmadığı kimi, elçi də 

öldürülməz) [57, s.48]; Yalnquk mənqgü tirilməs, sınqka kirüp kirü yanmas – adam 

əbədi diri qalmaz, yaşamaz, qəbrə girən geri dönməz, qayıtmaz [57, s.64]; Oğlan işi iş 

bolmas, oğlak münqüzi sap bolmas – uşağın işi iş olmaz, oğlağın buynuzu sap olmaz 

[57, s.147]; Tağ tağka kawuşmas, kişi kişigə kawuşur – dağ dağa qovuşmaz, insan 

insana qovuşar (iki dağ bir-birənə qovuşmaz, çünki onlar yerlərində sabit 

dayanmışlar, insanlar zaman keçsə də bir-birinə qovuşa bilərlər) [57, s.153]; Kalın 

bulutuğ tüpi sürər, karanqkü ışığ urunç açar urunç açar – qalın buludu boran qovar, 

qaranlıq işi rüşvət düzəldər (Göy üzünü qara buludlardan boran təmizləyər, 

xaqanların qapısında qaranlıq işləri rüşvət düzəldər) [57, s.206]; Kuruğ yığac əgilməs, 

kurmuş kiriş tügülməs – quru ağac əyilməz, qururlu, gərilmiş kiriş (yay) düyülməz [55, 

s.244]; Kənqəşlig bilig üdhrəşür; Kənqəşiz bilig opraşur – Məsləhətli bilik gözəlləşər; 

Məsləhətsiz bilik yıpranar [55, s.270]; Köp sögütgə kuş konar, körklüg kişigə söz kəlir 

– Şax söyüdə quş qonar, gözəl qıza söz gələr [55, s.336]. 

Eynizamanlı sadalama əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrə M.Kaşğarinin 

“Divanü lüğət-it türk” əsərində tez-tez rast gəlinir və tabesiz mürəkkəb cümlənin ən 

çox işlənənidir.  

Sadalama əlaqəsinin ikinci növü ardıcıl zamanlı sadalama adlanır. Bu əlaqə ilə 

formalaşan tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrində iş, hərəkət müəyyən 

ardıcıllıqla, bir-birinin ardınca, sistemli şəkildə baş verir və bu tip cümlələrin 

komponentləri ardıcıl sadalama əlaqəsi ilə yaranan tabesiz mürəkkəb cümlələrlə ardıcıl 

sadalama əlaqəsi ilə yaranan tabesiz mürəkkəb cümlələr bir-birinə oxşasa da aralarında 

mühüm fərqlər də vardır. Həmin fərqlərdən danışarkən Ə.Rəcəbov onların iki fərqini 

qeyd edir: 1. Eynizamanlı sadalamada tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərinin 

ifadə etdikləri iş, hərəkət eyni zamanda, ardıcıl zamanlı sadalamada isə tabesiz 
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mürəkkəb cümlənin komponentlərinin ifadə etdikləri iş, hərəkət ardıcıl şəkildə, biri 

digərini izləyərək, birincidən sonuncuya doğru ardıcıllıqla, sistemli icra olunur, biri 

icra olunmasa, digəri icra oluna bilməz, sanki birinci komponentdəki iş, hərəkətin icrası 

üçün şərt, əsas olur. 2. Eynizamanlı sadalamada tabesiz mürəkkəb cümlənin 

komponentlərinin yerini, sırasını dəyişmək mümkün olmadığı halda, ardıcıl zamanlı 

sadalanmada tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərinin yerini, sırasını dəyişmək 

mümkün deyildir [70, s.462]. Misallara diqqət edək:  Yalnquk oğlı yokadhur, edhgü atı 

kalır – adəm oğlu ölər, yaxşı adı qalar [57, s.332]; Tapuğ taş yarar, taş başığ yarar – 

xidmət daşı yarar, daş da qayıdıb başı yarar [57, s.58-59]; Yalnquk üzülmiş kap ol, 

ağzı yazlıq alkınur – adəm oğlu şişirilmiş tuluq kimidir, ağzı açılan kimi boşalar [55, 

s.242-243].  

Tabesiz mürəkkəb cümlələr içində səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb 

cümlələr mühüm yer tutur. Səbəb-nəticə əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlələr iki hissədən 

ibarət olur. Birinci hissə səbəbi ikinci hissə isə bu səbəbdən doğan nəticəni bildirir. 

Ə.Rəcəbli yazır: “Səbəb-nəticə əlaqəsində əvvəl gələn komponentdə istifadə olunan iş, 

hərəkət üçün səbəb, sonra gələn komponentdə ifadə olunan iş, hərəkət əvvəl gələn 

komponentdə ifadə olunan iş, hərəkətin nəticəsi olur; qısası, tabesiz mürəkkəb 

cümlənin əvvəlki komponenti səbəbi, sonra gələn komponenti isə nəticəni ifadə edir. 

Buna görə də bu əlaqə səbəb-nəticə əlaqəsi adlanır, bu əlaqə ilə əmələ gələn mürəkkəb 

cümlələr isə səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr adlanır. 

Komponenetlərinin sayı qeyri-məhdud olan sadalama əlaqəli tabesiz mürəkkəb 

cümlələrdən fərqli olaraq, səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin 

komponentlərinin sayı məhduddur: bu mürəkkəb cümlələrdə komponenetlərin sayı 

ikidən artıq olmur; birinci komponent icranın səbəbini, ikinci komponent isə icranın 

nəticəsini bildirir” [70, s.468]. Səbəb-nəticə əlaqəli cümlələrdə komponentlərin yeri də 

sabit olur, yəni bu tip cümlələrdə komponentlərin yeri dəyişdikdə məna əlaqəsi 

pozulur. Məsələn, İkki borğa igəşür, orta kökəgün yançılur – iki burğa çarpışar, ortada 

göy milçək qırılar [55, s.236]; Yalnquk ürülmiş kap ol, ağzı yazlıp alkınur – Adəm oğlu 

şişirlimiş tuluq kimidir, ağzı açılan kimi boşalır [55, s.242-243]; Oğlan suv tökər, uluğ 

yanı sınar – uşaq su tökər, böyüyün bir yanı inciyər (uşaq su tökər, bundan böyüyün 
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ayağı sürüşüb qırılar) [56, s.47]; Sögüşüp uruşur, otra ton tituşur – söyüşüb 

vuruşarlar, ortada paltar cırılar (söyüşməkdən qovğa qızışır, ara yerdə paltar cırılar) 

[56, s.122]; Tünlə yorup kündüz səvnür, kiçikdə əvlənip ulğadhu səvnür – yolu gecə 

ikən gedən gündüz sevinər, çünki o, yolu görmədən getmişdir, gənc ikən evlənən adam 

isə yaşa dolanda sevinər, çünki uşaqları işləyərək onun ehtiyacını ödəyərlər, adam 

rahat olar [57, s.79-80].  

Tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismi də qarşılaşdırma mənalı tabesiz 

mürəkkəb cümlələrdir. Bu əlaqədə mürəkkəb cümlənin komponentlərində ifadə edilən 

iş, hərəkətin icrası məzmunca qarşılaşdırılır, biri digərinə qarşı qoyulur. Q.Kazımov 

yazır: “Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrində ifadə 

olunan iş və hadisələr ya bir-biri ilə ziddiyət təşkil edir, yaxud da sadəcə olaraq 

müqayisə edilir və fərqləndirilir. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü də qapalı sıralı 

olub, iki tərkib hissəsinin birləşməsi yolu ilə əmələ gəlir” [45, s.300].  

Yılan yarpuzdan qaçar, kança barsa, yarpuz utru kəlür - İlan yarpızdan qaçar, 

hara getsə qabağına yarpız çıxar [57, s.41]; El kalır, törü qalmas – Eldən (vilayətdən) 

vazkeçmək olar, ancaq törədən vaz keçmək olmaz [57, s.210]; Edhgü ər sünqügü ərir, 

atı kalır – yaxşı adamın sümüyü çürüyər, adı qalar [57, s.319]; Toyın tapuğsak, tənqri 

səfinçsiz – Tayın tapmaq sitayiş etmək istər, ancaq tanrı məmnun deyil (müsəlman 

olmayan türklərin din böyüyü (yəni buddist rahibi) tanrıya tapınar, ancaq ulu tanrı 

onun bu işindən xoşnud deyildir) [57, s.326]; Kadhaş temiş kaymaduk; Kadhın temiş 

kaymış – Qardaş demiş baxmamış; Qayın demiş baxmış [57, s.238]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismi də aydınlaşdırma əlaqəli cümlələlərdir. 

“Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr də qapalı sıralı olub, iki 

komponentdən – iki tərkib hissədən ibarət olur. Tərkib hissələrdən biri ümumilik 

bildirir, digəri onu izah edib aydınlaşdırır. Aydınlaşdırılan tərkib hissə əksərən 

ümumilik bildirən hissəyə intonasiya ilə bağlanır” [45, s.297]. Nümunələrə diqqət 

edək: Muş yakrıka təgişməs, ayur: kişi mənqi yaraşmas – pişik asılı yağa əli 

çatmayanda deyər: elin malı mənə yaraşmaz (pişik mıxdan asılı yağa əli çatmayanda 

deyər: el-aləmin malını yemək mənə yaraşmaz) [56, s.134]; Aşıç ayur: tübüm; Kamıç 
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ayur: mən kayda mən – Qazan deyər: dibim altın; Çömçə deyər: mən hardayam? (Bu 

söz onu tanıyanların yanında özünü öyən adam haqda söylənilir) [55, s.125]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, M. Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində 

işlənən atalar sözləri və məsəllərdə tabesiz mürəkkəb cümlənin bir çox növlərinə aid 

nümunələr işlənmişdir. Bu nümunələr üçün xarakterik xüsusiyyət isə onlarda 

bağlayıcıların hələ inkişaf etməməsidir. Belə ki, “Divan”da işlənən tabesiz mürəkkəb 

cümlələr intonasiya ilə bağlanır. Bu da tabesiz mürəkkəb cümlələrin tarixən 

qədimliyindən xəbər verir.  

 

3.3. Tabeli mürəkkəb cümlə  

  

Tabeli mürəkkəb cümlə iki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik 

cəhətdən tabelilik yolu ilə vahid bir tam kimi birləşməsi nəticəsində yaranan sintaktik 

vahiddir [45, s.305]. Tabesiz mürəkkəb cümlədən fərqli olaraq, tabeli mürəkkəb cümlə 

sadə cümlələrin tabesizlik əlaqəsi əsasında deyil, tabelilik əlaqəsi əsasında birləşməsi 

əsasında yaranır. Əgər tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri qrammatik cəhətdən 

bərabərhüqludursa, tabeli mürəkkəb cümlənin komponentlərindən biri qrammatik 

cəhətdən digərindən asılı olur, ona tabe olur, onu bu və ya digər cəhətdən ya 

bütövlükdə, ya da üzvlərindən birinə görə izah edir.    

Budaq cümlə probleminin istər müasr, istərsə də türk dillərinin qədim 

abidələrinə, o cümlədən göytürk Orxon-Yenisey abidələrinə münasibətdə ən 

mübahisəli məsələlərdən biri olduğunu qeyd edən Ə. Rəcəbli türkoloqların bir qisminin 

türk dillərində feili tərkiblərin – həm feili sifət tərkibləri, həm də feili bağlama 

tərkiblərinin tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümləsi olduğunu və onların budaq 

cümlənin funksiyasını yerinə yetirdiyini qeyd edir. Lakin feili sifət və feili bağlama 

tərkiblərini budaq cümlə hesab etməyin metodik baxımdan da doğru olmadığını qeyd 

edən müəllifin fikrincə, bu söz birləşmələri sintaksisi ilə cümlə sintaksisinin eyni 

olacağına səbəb olardı. Feili tərkiblərin və budaq cümlələrin eyni vəzifə icra etməsinə 

gəlincə, qrammatikada buna qrammatik sinonimlik deyilir. Daha dərinə getsək, sadə 

cümlə üzvləri də budaq cümlənin vəzifəsini ifadə edir, ancaq heç kim onu budaq cümlə 
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hesab etmir. Feili sifət və feili bağlama tərkibləri tabeli mürəkkəb cümlənin budaq 

cümləsi deyil, sadə geniş cümlənin genişlənmiş üzvüdür [70, s.488]. 

Türk dillərində tabeli mürəkkəb cümlənin tarixi də olduqca maraqlıdır. Müasir 

türk dillərində tabeli mürəkkəb cümlə iki yolla yaranır. Bağlayıcıların vasitəsi ilə 

yaranan və yalnız intonasiya ilə yaranan tabeli mürəkkəb cümlələr. “Tədqiqatçılar türk 

dillərində tabeli mürəkkəb cümlədən bəhs edərkən, çox zaman birinci növbədə 

bağlayıcılı tabeli mürəkkəb cümləni yada salır və türk dillərində tabeli mürəkkəb 

cümlələrin vəziyyətini bu növ cümlələrlə ölçməyə çalışırlar. Halbuki bağlayıcı sözlərlə, 

başqa cür desək, nisbi əvəzliklərlə düzələn tabeli mürəkkəb cümlələr daha qədimdir. 

Belə cümlə növləri qədim yazılı abidələrdə işlənmiş və indi də bütün türk dillərində 

işlənməkdədir. Bunların hansı yolla əmələ gəlməsi olduqca maraqlı bir məsələdir” [1, 

s.382]. 

“Təbii ki, yazılı ədəbi dilin təşəkkülünə qədər tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib 

hissələrini əlaqələndirmək üçün intonasiya, az bir qrup bağlayıcı söz və -sa, -sə 

şəkilçisi daha fəal olmuş, sonrakı dövrlərdə bağlayıcı sözlər və bir sıra milli və alınma 

bağlayıcılar fəaliyyətini genişləndirmişdir. Odur ki, bağlayıcı vasitələri budaq 

cümlələrlə birlikdə öyrənmək lazım gəlir” [47, s.12]. Biz bunu M.Kaşğarinin divanında 

açıq şəkildə görə bilirik. Belə ki, “Divan”da işlənən atalar sözləri və məsəllərdə xeyli 

tabeli mürəkkəb cümlə də işlənmişdir ki, bunlarda da biz, əsasən, bağlayıcısız 

formalaşan tabeli mürəkkəb cümlələri müşahidə edirik. Azərbaycan dilinin tarixi 

qrammatikasında tabeli mürəkkəb cümlənin işlənməsindən danışarkən H.Mirzəzadə 

Azərbaycan ədəbi dilinə aid yazılı abidələrin dilində tabeli mürəkkəb cümlə və ona xas 

olan olan müxtəlif budaq cümlələrin dilimizdə çox geniş miqyasda işləndiyini qeyd 

edir [66, s.352].  

Daha sonra müəllif yazır: “Yazılı abidələrin dilini nəzərdən keçirdiyimiz zaman 

aydın olur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində olduğu kimi, tarixən də budaq cümlələr 

üç münasibətlə baş cümlə ilə birləşir:  

a) Bir qrup budaq cümlələr baş cümlədə iştirak etməyən hər hansı bir cümlə 

üzvünün yerində işlənərək, onu əvəz edir. Belə cümlələr bir növ vəzifə etibari ilə cümlə 

üzvünə oxşayır, onun suallarından birinə cavab verir, lakin quruluş etibarilə ondan 
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tamamiilə fərqlənir. Nümunə üçün müəllif aşağıdakı misalları verir: Həq bilir kim ta 

ədəb könlümdə vardır ol həvəs (Xətai); Xoşdur ki, bulam vüsalə fürsət (Füzuli). 

Abidələrin dilini izləyərkən budaq cümlənin hər hansı bir cümlə üzvünün 

əvəzedicisi kimi işlənməsinin qədim tarixə malik olduğu nəzərə çarpır. Bu isə öz 

növbəsində tabeli mürəkkəb cümlələrin vaxti ilə sərbəst surətdə yanaşma əlaqəsi 

nəticəsində əmələ gəlməsini də söyləməyə əsas verir.  

b) İkinci qrup budaq cümlələr daxili münasibətlərinə görə birincilərdən 

fərqlidir. Burada baş cümlənin tərkibində budaq cümlənin əvəzedicisi – işarə əvəzliyi 

faktik olaraq iştirak edir və tələb olunan suala cavab verdiyindən, birinci cümlə formal 

cəhətdən bitmiş kimi nəzərə çarpır. Lakin buna baxmayaraq, məna hələ qapalı olaraq 

qalır, çünki cümlə üzvü kimi işlənən əvəzlik nəyə, kimə isə işarə edirsə də, real məzmun 

özünü göstərmir. Həmin qaplılıqdan və ya mücərrədlikdən xilas olmaq üçün budaq 

cümlə əvəzliyin real mücərrədlikdən xilas olmaq üçün budaq cümlə əvəzliyin real 

məzmununa çevrilir, onu izah edir. Buna görə də budaq cümlə sadəcə olaraq baş 

cümləni bütöv şəkildə deyil, ancaq onun qapalı və məchul qalan bir üzvünün real 

ifadəsinə çevrilir. Müəllif nümunə üçün bu misalları verir: Biz ol quşuz ki dam 

danəmizdir (Xətai); Hakim oldur ki anın olmaya zatində təmə (Füzuli) və s.  

c) Üçüncü qrup budaq cümlələr iki əvvəlkilərdən fərqlənir, çünki burada baş 

cümlə kimi budaq cümlə də formal cəhətdən tamamilə sərbəstdir. Baş və budaq cümlə 

yanaşma əsasında sintaktik əlaqəyə girir, bütövlük təşkil edir; lakin baş cümlədə ifadə 

edilən fikri tamamlamaq üçün ona yardım edir. Bu növ budaq cümlələr baş cümlədə 

buraxılmış, ya da əvəzliklərlə ifadə edilmiş üzvü əvəz etmir. Həmin budaq cümlələr 

əsasən şərt, müqayisə, güzəşt, nəticə kimi məzmun ifadə edərək, baş cümləyə bağlanır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qrupa daxil olan tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş cümlə ilə 

budaq cümlə arasında sintaktik əlaqə bağlayıcı, bağlayıcı sözlər vasitəsilə yaranır. 

Müəllif buna misal olaraq bu cümlələri verir: Dəxi götürməzdim baş anın əyağından 

(Nəsimi); Gərçi düşmənligimdə fənnim çoq, Dostluq da dəxi misalın yoq (Füzuli); Ey 

sənəm xublar içində sən düşübsən sərəfraz, Eylə kim bağ içrə rəna sərvi-xoş bala düşər 

(Xətai) və s. [66, s.352].  
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Göründüyü kimi, H. Mirzəzadə tabeli mürəkkəb cümlənin şərt, nəticə, gözəşt, 

müqayisə budaq cümlələrində yanaşma əlaqəsinin olduğunu qeyd edir və bu cümlələri 

üçüncü qrupa aid edir. Tabeli mürəkkəb cümlələr arasında yanaşma əlaqəsinin 

olmasına münasibət bildirərkən Q. Kazımov yazır: “Nəticə, müqayisə budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş cümlə əvvəl, budaq cümlə sonra işlənir. Baş cümlənin 

budaq cümləyə yanaşmasından danışmaq olmaz. Şərt və güzəşt (qarşılaşdırma) budaq 

cümlələri baş cümlədən əvvəl işlənsə də, baş cümləyə bağlayıcı sözlər, ədatlar və 

şəkilçilərlə bağlanır. Burada da budaq cümlənin baş cümləyə yanaşmasından 

(bilavasitə yanaşma əlaqəsi ilə bağlanmasından) danışmaq olmaz” [47, s.13]. 

Ümumiyyətlə, Q. Kazımov H. Mirzəzadənin fikri ilə razılaşmır və yazır: 

“Ümumən tabeli mürəkkəb cümləni bu cür üç qrupa ayırmaq özünü doğrultmur. Birinci 

və ikinci qruplar, demək olar ki, eyni quruluş tipindən ibarətdir. Fərq budur ki, birində 

qəlib söz işlənir, o birində işlənmir. Lakin işlənmədikdə də onu asanlıqla təsəvvür və 

bərpa etmək olur. Tabeli mürəkkəb cümləni tərkib hissələrin yerinə və bağlayıcı 

vasitələrə görə qruplaşdırmaq onların müasir vəziyyətini və inkişaf yolunu öyrənmək 

üçün daha faydalıdır” [47, s.13].  

Q. Kazımov Azərbaycan dilində işlənən tabeli mürəkkəb cümlələri baş və budaq 

cümlələrin yerinə və tərkib hissələri əlaqələndirən bağlayıcı vasitələrə görə iki tipə 

ayırır: 

1. Budaq cümlə əvvəl, baş cümlə sonra işlənir. Budaq cümlə baş cümləyə 

bağlayıcı söz, da, də, belə, kim və ki ədatları, -sa, -sə şəkilçisi, isə şərt ədatı və onun 

ixtisar şəkli (-sa, -sə) ilə bağlanır. Bağlayıcı söz əksərən sabit qalmaqla, digər vasitələr 

(ədatlar, şəkilçilər) müxtəlif şəkildə növbələşir. Baş cümlədə qarşılıq bildirən söz ola 

bilir, olmaya da bilir (bir qisminin – şərt və qarşılaşdırma budaq cümlələrinin baş 

cümləsində ümumən olmur). 

2. Budaq cümlə baş cümlədən sonra işlənir və baş cümləyə bağlayıcı (ki, kim, 

çünki, ona görə də, ona görə ki, odur ki və s.) ilə bağlanır. Baş cümlədə budaq cümlənin 

qəlibi ola da bilər, olmaya da.  

Bu tip tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlə baş cümləyə yalnız intonasiya 

ilə də bağlana bilər [47, s.14]. 
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Ümumiyyətlə, intonasiya tarixən tabesiz mürəkkəb cümlələrdə olduğu kimi, 

tabeli mürəkkəb cümlələrin də tərkib hissələrini əlaqələndirən ilk və ən qədim 

vasitədir. “Tarixən tabeli cümlələrdə bağlayıcılar o dərəcədə az işlənmişdir ki, onları 

tabesiz cümlələrdən ayırmaq belə müəyyən qədər çətin olmuşdur. Demək olar ki, yazılı 

ədəbiyyatı qədim olan daha bir sır” türk dillərində vəziyyət belə olmuşdur” [60, s.137]. 

Müasir türk dillərindən danışarkən isə tədqiqatçılar tabeli mürəkkəb cümlələri 

quruluş tiplərinə görə iki qismə bölürlər:  

1) Bağlayıcılarsız, yəni bağlayıcı sözlərlə (nisbi əvəzliklərlə) və -sa // -sə əlaməti 

ilə qurulan tabeli mürəkkəb cümlələr;  

2) Bağlayıcılı tabeli mürəkkəb cümlələr. 

Birincilərin əmələ gəlmə qaydasını nəzərdən keçirdikdə, aydın olur ki, onlar 

özləri də iki növdür:  

Birincisi, budaq cümlədə nisbi əvəzliklərdən biri iştirak etməklə qurulan tabeli 

mürəkkəb cümlələr, ikinci isə budaq cümləsində nisbi əvəzlik olmayıb, yalnız feilin 

şərt şəkli ilə formalaşan tabeli mürəkkəb cümlələr. Bu növ tabeli mürəkkəb cümlələrin 

hər iki növü ən qədim dövrlərdən belə türk dillərində olmuş və indi də vardır  [1, s.381-

382]. 

Tabeli mürəkkəb cümlənin iki növü vardır:  

1. Bir özəkli tabeli mürəkkəb cümlə; 

2. İki özəkli tabeli mürəkkəb cümlə. 

Bir özəkli tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlə baş cümlənin bir üzvünə 

xidmət edir, bir üzvü izah edir. Tabeli mürəkkəb cümlənin bu tipində budaq cümlə ya 

baş cümlədə formal şəkildə iştirak edən, lakin zəif formalaşan, izaha, 

aydınlaşdırılmağa ehtiyacı olan üzvü, ya da baş cümlədə ümumiyyətlə iştirak etməyən, 

buraxılan üzvü əvəz edir. Belə tabeli mürəkkəb cümlələr sadələşdirildikdə budaq 

cümlə baş cümlədəki izah etdiyi və ya əvəz etdiyi üzvün yerində işlənir. Bir özəkli belə 

cümlələrdə budaq cümlə qrammatik cəhətdən baş cümlənin bir üzvünün vəzifəsini 

yerinə yetirir. İki özəkli tabeli mürəkkəb cümlələrdə isə budaq cümlə baş cümlənin 

ayrılıqda götürülmüş hər hansı bir üzvünü izah etməyə, aydınlaşdırmağa deyil, 

bütövlükdə baş cümləyə xidmət edir. Ə. Abdullayevin fikrincə, bir özəkli tabeli 
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mürəkkəb cümlələr cümlə üzvlərindən birinin sadə cümlədən (baş cümlədən) kənara 

çıxıb, sadə cümlə şəklinə düşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Buna görə də istənilən 

zaman belə budaq cümlənin cümlə üzvünə çevrilməsi mümkün olur. 

İki özəkli tabeli mürəkkəb cümlələr isə tabesiz mürəkkəb cümlələrdən əmələ 

gələn tabeli mürəkkəb cümlələrdir. Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərindən 

biri öz müstəqilliyini itirib, qrammatik cəhətdən tabe vəziyyətə düşmüş, yəni budaq 

cümləyə çevrilmişdir. Məna cəhətdən isə iki əvvəlki özək mühafizə edilib 

saxlanmışdır. Elə bu səbəbə görə də bir qrup (məsələn, nəticə, qarşılaşdırma və zaman 

budaq cümlələri) tabeli mürəkkəb cümlələr iki özəklidirlər. Bunun üçün də belə budaq 

cümlələr baş cümlənin bir üzvünü deyil, ümumi məzmununa aid olur [4, s.297]. 

Baş və budaq cümlələri əlaqələndirən vasitələr isə bağlayıcılar, bağlayıcı sözlər, 

şəkilçilər və ədatlar, modal vasitələr, qəlib sözlər və başqalarıdır. Şifahi nitqdə isə 

budaq cümlə baş cümləyə daha çox intonasiya ilə bağlanır. Nəzərə alsaq ki, 

M.Kaşğarinin əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllər şifahi nümunələrdir o zaman 

intonasiyanın rolunu xüsusi olaraq araşdırmaq zərurəti yaranır. Qeyd edilməlidir ki, 

tədqiq olunan nümunələrdə bağlayıcı vasitə demək olar ki, istifadə olunmur və bu 

zaman intonasiyanın üzərinə böyük yük düşür. Tabeli mürəkkəb cümlədə 

intonasiyanın rolundan danışarkən Q. Kazımov yazır: “Baş və budaq cümlələr arasına 

ki bağlayıcısını əlavə etdikdə budaq cümləni baş cümləyə bağlayan fasilə ki 

bağlayıcısının tələffüzünə sərf olunur. Bu cür cümlələrdə ki bağlayıcısının düşmüş 

olduğu qeyd edilir. Əslində isə intonasiya ilə qurulan tabeli mürəkkəb cümlələr ilkin 

və qədim formanın davamı olub, intonasiya və fasilənin bütün digər bağlayıcı 

vasitələrdən əvvəl mövcud olduğu və şifahi nitqdə öz böyük rolunu saxlamaqla davam 

etdiyini göstərir. Beləliklə, hər bir tabeli mürəkkəb cümlə bitkinlik intonasiyasına 

malik olur, lakin bir sıra tabeli mürəkkəb cümlələr intonasiyanın bu təbii 

funksiyasından əlavə, ondan həm də tərkib hissələri əlaqələndirən vasitə kimi istifadə 

edir. Ona görə də bağlayıcı vasitələrə görə tabesiz mürəkkəb cümlələrlə yanaşı, tabeli 

mürəkkəb cümlələrin də iki üsulla yarandığını qeyd etmək olar: 1) yalnız intonasiya 

ilə; 2) bağlayıcı vasitələr (bağlayıcı, bağlayıcı söz, şəkilçi, modal söz, ədat və s.) və 

intonasiya ilə” [45, s.317]. 
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Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələrdən biri 

də şəkilçilərdir. Bu mənada tədqiqata cəlb olunan nümunələrdə -sa, -sə şəkilçiləri 

xüsusi rol oynayır. sa, -sə və -mı, -mi, -mu, -mü şəkilçilərindən danışarkən Q. Kazımov 

yazır: “Çünki və ki bağlayıcıları kimi, bu iki şəkilçi də qrammatik semantikasına görə, 

antonim sayıla bilər. Belə ki, -sa, -sə şəkilçisi, demək olar ki, “budaq cümlə + baş 

cümlə” quruluşlu tabeli mürəkkəb cümlələrdə bütün budaq cümlə növlərini baş 

cümləyə bağlayır və bu cəhətdən onu “baş cümlə + budaq cümlə” quruluşlu tabeli 

mürəkkəb cümlələrdə ki bağlayıcısı ilə müqayisə etmək olar; -mı,-mi, -mu, -mü şəkilçisi 

isə, başlıca olaraq, zaman, bəzən də şərt budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayır və 

qrammatik semantikasının məhdudluğuna görə çünki bağlayıcısını xatırladır. Həm də 

nəzərə almaq lazımdır ki, -sa, -sə şəkilçisə şərt və qoşulma budaq cümlələri istisna 

olmaqla, bütün qalan budaq cümlə növlərində (mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, tərz, 

zaman, yer, kəmiyyət, səbəb, məqsəd, qarşılaşdırma budaq cümlələrində) bağlayıcı 

sözlə birlikdə işlənir” [45, s.318]. Bu şəkilçilər tarixən də işlək olmuşdur. “Bağlayıcı 

sözlü tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini əlaqələndirmək üçün müasir 

dilimizdə olduğu kimi, tarixən də -sa, -sə şərt şəkilçisindən, isə şərt ədatı və onun 

şəkilçiləşməş formasından -sa, -sə, -mı, -mi, -mu, -mü sual şəkilçisindən və bir sıra 

ədatlardan (da, dəxi, belə və s.) modal sözlərdən istifadə edilmişdir. 

-sa, -sə şəkilçisi ilə -mı sual şəkilçisinin budaq cümlələrə xidməti kim və ki 

bağlayıcıları ilə çünki bağlayıcısının nisbəti kimidir. Yəni -sa, -sə, demək olar ki, bütün 

budaq cümlələrlə xidmət etdiyi halda, -mı şəkilçisi zaman, şərt, nəticə kimi bir neçə 

budaq cümləni baş cümləyə bağlamışdır” [47, s.24]. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, tədqiqata cəlb olunan nümunələrdə biz bağlayıcılı 

tabeli mürəkkəb cümlələrə demək olar ki, rast gəlmirik. Bunun bir səbəbi bu cümlələrin 

daha çox şifahi nitqə aid olması ilə izah edilirsə, digər bir səbəb isə, fikrimizcə, bu 

nümunələrin daha qədim vaxtlara aid olmasıdır. Misallara diqqət edək: Küç eldin kirsə, 

törü tünqlüktən çıkar – zorakılıq qapıdan girsə, törə bacadan çıxar (Zülm evin 

qapısından girsə, ədalət və insaf bacadan çıxar) [56, s.46]; Kökgə sağursa, yüzgə tüşür 

– bir adam göyə tüpürsə, tüpürcək qayıdıb üzünə düşər [56, s.116]; Əwlig todhğursa, 



122 

 

közi yolka bolur – ev sahibi qonağı doyursa, gözü yola dikilər [56, s.190]; Təvi silkinsə, 

eşəkkə yük çıxar – dəvə silkənsə, eşşəyə yük çıxar [56, s.246]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, M. Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” 

əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdə olan tabeli mürəkkəb cümlələr tabesiz 

mürəkkəb cümlələrə nisbətən daha kasaddır və bu da yəqin ki, bu nümunələrin daha 

çox şifahi nitqə aid olması ilə bağlıdır.  

Bununla belə az da olsa, bu nümunələrdə tabeli mürəkkəb cümlənin bir neçə 

növünə rast gəlirik. Məsələn, Kiminq bilə kaş bolsa, yaşın yakmas – kimin üstündə qaş 

olsa,  şimşək toxunmaz [57, s.27] – cümləsində bağlayıcı söz olan kimin bağlayıcı sözü 

işlənmişdir. Maraqlı cəhət isə bu cümlədə qarşılıq sözün işlənməməsidir. Bu cümlə 

tamamlıq budaq cümləsinə nümunə ola bilər. Bu tip cümlələrin dilimizdəki tarixindən 

danışarkən (XII-XIV əsrlərin və sonrakı dövrlərin ədəbi dilində) Q. Kazımov yazır: 

“Bu dövrün ədəbi dilində mübtəda budaq cümləsinin bağlayıcı sözlə baş cümləyə 

bağlanın tipində budaq cümlə baş cümlədən əvvəl işlənərək, ona bir sıra bağlayıcı 

sözlərlə bağlanmışdır. Baş cümlədə əvvəllər qarşılıq bildirən ol, tədricən o sözü 

işlənmişdir. Bunlar olmadıqda təsəvvür edilir” [47, s.25]. 

Maraqlı cəhətlərdən biri də budur ki, tədqiq olunan nümunələrdə şərt budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrə daha çox rast gəlinir. Şərt budaq cümlələri cümlənin 

məzmunu ilə bütövlükdə bağlı olur və hər hansı bir üzvü konkret olaraq izah etmir. 

Q.Kazımov şərt budaq cümlələrini iki yerə bölür:  

1. Sintetik şərt budaq cümlələri; 

2. Analitik şərt budaq cümlələri [47, s.114-127]. 

Sintetik şərt budaq cümlələrində budaq cümlə baş cümləyə şərt şəkilçisi –sa, -sə 

ilə bağlanır. Bu tip cümlələr M.Kaşğarinin əsərində də çox geniş şəkildə işlənir. 

Maraqlı cəhətlərdən biri də budur ki, biz bu nümunələrdə həm də tabeli mürəkkəb 

cümlələrin tarixi inkişafını görə bilirik. Yəni bəzi cümlələr bir özəyə malik olduğuna 

görə hələ tam mürəkkəb cümləyə keçməmiş və həmcins üzvlü sadə cümlə kimi 

işlənmişdir. Misallara diqqət edək: Yazın katığlansa, kışın səvnür – yayada çalışan, 

qışda sevinər [57, s.159].  



123 

 

Şərt budaq cümlələrinə aid nümunələrə baxaq. Məsələn: Tülkü öz yinigə ürsə, 

udhur bolur – tülkü öz hininə hürsə, qotur olar [57, s.13]; Kolan kuduğka tüşsə, kur 

baka ayğur bolur – qulan, çöl eşşəyi quyuya düşsə, (quyunun sahibi) qurbağa ayğır 

olar [57, s.131]; Suw berməskə, süt ber – su verməsə, süd ver (sənə su verməyən adama 

süd ver) [57, s.136]; Yazıda böri ulısa, əvdə it bağrı tartışur – çöldə qurd ulasa, evdə 

qurda acıyan köpəyin bağrı sızlar [57, s.238]; Atası-anası açığ alnula yesə, oğlu-kızı 

tışı kamar – ata-anası turş alma yesə, oğlunun-qızının dişi qamaşar [57, s.250]; barığ 

otru tutsa, yokka sanmas – var olan şey ortalığa qoyulsa, yox sayılmaz (hazır nə varsa 

qonağa verilsə, bir şey verilmədi sayılmaz) [56, s.54]. 

M. Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və 

məsəllərdə işlənən tabeli mürəkkəb cümlələrin bir qismi də qarşılaşdırma budaq 

cümlələridir. “Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq 

cümlənin məzmunu bir-biri ilə qarşılaşdırılir, müqayisə edilir, fərqləndirilir və ya biri 

digərinə güzəştə gedir” [45, s.397]. Misallara diqqət edək: Küç eldin kirsə, törü 

tünqlüktən çıkar – zorakılıq qapıdan girsə, törə bacadan çıxar (Zülm evin qapısından 

girsə, ədalət və insaf bacadan çıxar) [56, s.46]; Aslan kökrəsə, at adhakı tuşalır – aslan 

kükrəsə, at ayağı dolaşar [56, s.167]; Əvlig todhğursa, közi yoka bolur – ev sahibi 

qonağı doyursa, gözü yola dikilər [56, s.190].  

M. Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə biz eyni 

zamanda az da olsa qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlələrə də rast gələ bilərik. 

Məsələn, Anası tevlük, yavka yapar, oğlı tətik, koşa kapar – anası bicliklə lavaşı nazik, 

incə yapar, oğlu isə tətik, diribaş olduğu üçün qoşa-qoşa qapar (anası uşağı aldatmaq 

üçün bicliklə çörəyi incə yapar, uşaq isə zirək olduğu üçün çörəyi iki-iki qapar) [57, 

s.36]. 

Göründüyü kimi, M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdə mürəkkəb cümlənin müxtəlif formaları işlənmişdir.  
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NƏTİCƏ 

 

1. Türk dillərinin tarixi sintaksisi digər sahələrlə müqayisədə nisbətən az tədqiq 

olunmuşdur. Bu mənada M.Kaşğarinin “Divanu lüğət-it-türk” əsərində işlənən atalar 

sözləri və məsəllərin sintaktik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  

2. Tədqiqat göstərir ki, yüzillər keçsə də, türk dillərinin sintaktik quruluşunda 

kordinal dəyişikliklər baş verməmiş, qrammatik quruluş sabit və stabil qalmışdır. 

3. “Divan”dakı atalar sözləri və məsəllərdə işlənən söz birləşmələrinin 

əksəriyyəti ismi birləşmələrdir. Lakin az da olsa feili birləşmələrə rast gəlinir. İsmi 

birləşmələrin feili birləşmələrə nisbətən çox olması isə yəqin ki, nümunələrin daha çox 

xalq danışıq dilini əks etdirən atalar sözləri və məsəllərlə bağlı olması ilə əlaqədardır.   

4. Türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilindəki sintaktik əlaqə formaları 

min illər boyu demək olar ki, dəyişməmişdir. M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar 

sözləri və məsəllərdə biz bunun bir daha şahidi oluruq. Bu birləşmələrdə də müasir 

dilimizdə olduğu kimi, sintaktik əlaqələrin iki forması var: 1. Tabesizlik; 2. Tabelilik. 

Tabelilik əlaqəsi isə üç yerə bölünür: 1. Yanaşma; 2. İdarə; 3. Uzlaşma.  

5. Sadə cümlənin formalaşmasında modallıq, predikativlik və intonasiya 

mühüm rol oynasa da, predikativlik daha çox özünü göstərir.  

6. Qədim türk qəbilələrinin dilində -dır xəbərlik şəkilçisinin mövcud 

olmaması dilçilikdə qəbul olunmuş faktdır. Bəzi müasir türk dillərində, məsələn, 

müasir qırğız dilində üçüncü şəxsdə ismi xəbərin formalaşması, yəni xəbərlik şəkilçisi 

qəbul etməsi vacib deyil. Tədqiqata cəlb olunmuş nümunələrdə də bəzən predikativlik 

üçüncü şəxsin təkində morfoloji əlamət ilə deyil, intonasiya bitkinliyi ilə ifadə edilir. 

7. M.Kaşğarinin “Divanın”da işlənən atalar sözləri və məsəllərdə işlənən 

cümlələr, əsasən, nəqli və əmr cümlələridir. 

8. M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə dialoq 

xarakterli mətnlər olmadığı üçün burada üzvlənməyən cümlələrə - söz cümlələrə rast 

gəlinmir.  
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9. Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə 

cüttərkibli cümlələr üstünlük təşkil etsə də, təktərkibli cümlələrə də rast gəlinir. 

10. Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə cümlə 

üzvləri müasir türk dillərində olduğu kimi, müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunur.  

11. M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəllərdə mürəkkəb 

cümlələr sadə cümləyə nisbətən az işlənmişdir, səbəb isə bu nümunələrin yazılı dilə 

deyil, şifahi nitqə aid olmasıdır. 

12. “Divan”da mürəkkəb cümlələr az işlənsə də, onların hər iki növünə rast 

gəlinir.  

13. Sadə cümlədən mürəkkəb cümləyə gedən yolda sadə cümlələr,adətən,sadə 

şəkildə birləşməklə, yəni intonasiya yolu ilə yaranır. Burada diqqəti çəkən məqam 

ondan ibarətdir ki, tədqiqata cəlb olunan cümlələrdə bağlayıcılara demək olar ki, rast 

gəlinmir və həm tabesiz, həm də tabeli mürəkkəb cümlələr bağlayıcısız işlənir.  

14. M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və 

məsəllərdə olan tabeli mürəkkəb cümlələr tabesiz mürəkkəb cümlələrə nisbətən daha 

kasaddır və bu da yəqin ki, bu nümunələrin daha çox şifahi nitqə aid olması ilə bağlıdır.  
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Əlavələr 

Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində işlənən atalar sözü və məsəllər. 

1.Kuzda kar əksüməs, koyda yağ əksüməs – qüzeydən qar, qoyundan yağ əskik olmaz (55, s.339) 

2.Köp sögütgə kuş konar, körklüg kişigə söz kəlir – Şax söyüdə quş qonar, gözəl qıza söz gələr (55, 

s.336)  

3.Küngə baksa, köz kamar – günəşə baxanın gözü qamaşar [55, s.350)  

4.Kış konıkı ot – Qışın qonağı oddur, atəşdir [55, s.344)  

5.Ərdəm başı til – Dil ərdəmin, fəzilətin başıdır [55, s.347)  

6.Kul yağı, it böri – qul yağıdır, it canavar (qul qğasının malını ələ keçirən kimi yeyir, fürsət gözləyir, 

düşmən kimi davranır, it də olduğu ev üçün bir canavardır, nə tapsa, çəkinmədən yeyir) [55, s.348] 

7.Öd keçər, kişi tuymas; Yalnquk oğlı mənqgü kalmas – Zaman keçər, insan bilməz; Adəm oğlu əbədi 

qalmaz [55, s.118]  

8.Körklüg tonuğ özünqgə; Tatlığ aşığ adhınka; Tutğıl konuk ağırlığ, Yadhsun çavınq budhunka – 

Yaxşı paltarı özün gey, dadlı yeməyi başqalarına yedirt, qonağa yaxşı hörmət elə ki, adını-sanını el-

obada yaysın [55, s.119] 

9.Kişi alası içtin, yılkı alası taştın – Adamın alası içində, heyvanın alası çölündədir [55, s.155]  

10.Oğlan suv tökər, uluğ yanı sınır – uşaq su tökər, böyüyün bir yanı inciyər (uşaq su tökər, bundan 

böyüyün ayağı sürüşüb qırılar) [56, s.47] 

11.Tılın tügmişini tışın yazmaz – dillə düyülən, dişlə açılmaz (dilin vurduğu düyünü diş aça bilməz) 

[56, s.48] 

12.Kara münq kəlməgincə Kara Yalğa keçmə – qara bəla gəlmədikcə Kara Yalğanı keçmə (qara bəla 

gəlmədikcə, məcbur qalmadıqca bu sıldırım yeri keçmə, çünki sarpdır və həmişə qarlıdır) [57, s.35]  

13.Yaş ot köyməs, yalafar ölməs – yaş ot yanmaz, elçi ölməz (Yaş ot yanmadığı kimi, elçi də 

öldürülməz) [57, s.45] 

14.Ata tonı oğulka yarasa atasın tiləməs – atasının paltarı oğlunun əyninə olsa, ondan sonra atasının 

istəməz (bundan sonra atasının mirasını almaq üçün onun yaşamasını istəməz) [57, s.79] 

15.Korkmuş kişigə koy başı koş körünür – qorxmuş adamın gözünə qoyun başı qoşa görünər [57, 

s.134)  

16.Kalın bulutuğ tüpi sürər, karanqku ışığ urunç açar – qalın buludu boran qovar, qaranlıq işi rüşvət 

düzəldir (Göy üzünü qara buluddan boran təmizləyir, xaqanların qapısında qaranlıq işləri rüşvət 

düzəldər) [57, s.206] 

17.Adhın kişi nənqi nənq sanmas – özgəsinin malı mal sayılmaz (başqa adamın malı hətta sənin 

əlində olsa belə mal sayılmaz, çünki necə olsa geri alınacaq) [55, s.162] 

18.Əndik uma əvligni ağırlar – çaşqın qonaq ev yiyəsini əzizlər, ağırlar [55, s.168] 

 19.Arpasız ot aşumaz, arxasız alp çərig sıyumaz – Arpasız at çöl aşmaz, arxasız alp qoşun basmaz 

(arpasız at yoxuşu aşa bilməz, igidin arxası olmasa, döyüş səfini yara bilməz) 

20.Tüzün birlə uruş, utun birlə tirəşmə – xoşxasiyyət adamla lap vuruş, lakin alçaq adamla heç 

bəhsləşmə də, çünki xoşxasiyyət adam belə şeyləri həzm edər, ancaq bədxasiyyət adam səni əzər  [55, 

s.412]  

21.Tılın tügmişni tışın yazmaz – dillə düyülən dişlə açılmaz (dilin vurduğu düyünü diş aça bilməz) 

[56, s.48] 

22.Tülkü öz inqə ürsə, udhur bolur – tülkü öz hininə, yuvasına hürsə, qotur olar (Bu məsəl öz elini, 

boyunu, şəhərini inkar və tənqid edən, xor baxan adamlar haqqında deyilir) [55, s.127] 

23.Ağız yesə, köz uyadhur – ağız yesə, göz utanar (Birinin hədiyyə və ya pulunu yeyib işini görməyən 

və utanan adam haqqında deyilir) [55, s.127]  

24.Tirig əsən bolsa, tanq öküş körür – diri (yaşayan) adam sağlam olsa, çox şeylər görər (İnsanın başı 

salamat olsa, çox əcaib-qəraib hadisələr görər) [55, s.131]  

25.Avçı neçə al bilsə, adhığ ança yol bilir – ovçu neçə al bilsə, onca yol bilir (ovçu nə qədər ov hiyləsi, 

fənd bilirsə, ayı da o qədər xilas yolu bilir) (bu söz iki hiyləgər adamın qarşılaşması zamanı deyilir) 

[55, s.132-133]  
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26.Ağılda oğlak toğsa, arıkda otı önər – Ağılda oğlaq doğulsa, çay qırağında otu bitər (Bu söz “ruzi 

üçün qayğı çəkmə” yerinə işlənir) [55, s.134-135]  

27.Sartnınq azukı arığ bolsa, yol üzrə yer – satıcının malı təzə olsa, el əyoldaca yeyər (Bu söz 

doğrucul və mötəbər olduğunu iddia edən, lakin sözünü isbat edə bilməyən adam haqqında deyilir) 

[55, s.135] 

28.Ay tolun bolsa, əligin imləməs – bədir ay əllə göstərilməz, çünki gözü olan hər kəs onu görür [55, 

s.148-149]  

29.Yılan kəndü əgrisin bilməs, təvi boynın əgri ter – İlan öz əyriliyini bilməz, dəvənin boynu əyridir 

deyər [55, s.185]  

30.Kolan kuduğka tüşsə, kur baka ayğur bolur – qulan, çöl eşşəyi quyuya düşsə, (quyunun sahibi) 

qurbağa ayğır olar [57, s.131]  

31.Suv berməskə, süt ber – su verməyənə, süd ver (sənə su verməyən adama süd ver) [57, s.136]  

32.Atası-anası açığ alnula yesə, oğlu-kızı tışı kamar – ata-anası turş alma yesə, oğlunun-qızının dişi 

qamaşar [57, s.250]  

33.Barığ otru tutsa, yokka sanmas – var olan şey ortalığa qoyulsa, yox sayılmaz (hazır nə varsa 

qonağa verilsə, bir şey verilmədi sayılmaz) [56, s.54] 

34.Muş yakrıka təgişməs, ayur: kişi mənqi yaraşmas – pişik asılı yağa əli çatmayanda deyər: elin malı 

mənə yaraşmaz (pişik mıxdan asılı yağa əli çatmayanda deyər: el-aləmin malını yemək mənə 

yaraşmaz) [56, s.134]  

35.Aşıç ayur: tübüm; Kamıç ayur: mən kayda mən – Qazan deyər: dibim altın; Çömçə deyər: mən 

hardayam? (Bu söz onu tanıyanların yanında özünü öyən adam haqda söylənilir) [55, s.125] 

36.Evək əvgə təgməs – tələsən adam evə çatmaz, çünki o, çapar, qoşar, atını yorar, köməksiz, boynu 

bükük qalar [56, s.47]  

37.Tütüşməginçə tüzülməs, tüpirməgincə açılmas – qovğa olmayınca nizam olmaz, külək olmayınca 

hava açılamaz [56, s.108]  

38.Kökgə sağursa, yüzgə tüşür – bir adam göyə tüpürsə, tüpürcək qayıdıb üzünə düşər [56, s.116]  

39.Ötlüg yinçü yerdə kalmas – Deşilmiş inci yerdə qalmaz [57, s.33]  

40.Bor bolmadhıp sirkə bolma – şərab olmamış sirkə olma [57, s.130]  

41.Kolan kuduğka tüşsə, kur baka ayğır bolur – qulan, çöl eşşəyi quyuya düşsə, (quyunun sahibi) 

qurbağa ayğır olar [57, s.131] 

42.Yazıda böri ulısa, əwdə it bağrı tartışur – çöldə qurd ulasa, evdə quruda acıyan köpəyin bağrı sızlar 

[57, s.238] 

43.Küç eldin kirsə, törü tünqlüktən çıkar – Zorakılıq qapıdan girsə, törə bacadan çıxar (Zülm evin 

qapısından girsə, ədalət və inkişaf bacadan çıxar) [56, s.46] 

 44.Təgirmanda toğmış sıçğan kök kökrəginqə korkmas – Dəyirmanda anadan olan siçan göy 

gurultusundan qorxmaz [57, s.257] 

45.Tənqsizdə təgirmən turğursa, yarağsızda yar berir – biri yaraşmayan yerdə dəyirman tiksə, 

gözlənilməsdən yarıq peyda olar (mümkün olan və yaraşan yerdə dəyirman tikməyən adam üçün heç 

gözlənilmədən yarıq, çat peyda olar) [57, s.274] 
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