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Xülasə. Sintaktik bütövləri təşkil edən cümlələr müxtəlif məntiqi-semantik 

əlaqə tipləri ilə bir-birinə bağlanırlar. Bu əlaqə tipləri kimi zəncirvari, 

paralel, qarışıq və xətti əlaqənin adı qeyd edilir. Məqalədə həmin əlaqə 

tiplərinin xüsusiyyətləri və Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrində mövcudluğu 

haqqında danışılır. 
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Abstract. Sentences  forming syntactic whole are 

interconnected with different logical and semantic 

types of communication. These types of 

connections are called chain, parallel, mixed and 

linear. The paper discusses the characteristics of 

these types of connections and their existence in 

the artistic prose of Mir Jalal Pashayev. 
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Резюме. Предложения, образующие синтакси-

ческое целое, взаимосвязаны с различными 

логическими и семантическими типами обще-

ния. Эти типы соединений называются цеп-

ными, параллельными, смешанными и линей-

ными. В статье рассматриваются особенности 

этих типов связей и их существование в 

художественном издании Мир Джалала 

Пашаева. 

Ключевые cлова: художественная проза, 

текст, синтаксическое целое, логико-семанти-

ческая связь. 

 

1. Giriş 

Hal-hazırda dünya dilçiliyində sintaksisin ən böyük vahidi kimi mətn qəbul edilir. 

Mətnin əmələ gəlməsində isə xüsusi linqvistik vahid olan sintaktik bütövlər önəmli rol 

oynayır. İ.S. Papuşa sintaktik bütövü mətnin xüsusi qaydada təşkil edilmiş qapalı cümlələr 

qrupundan ibarət və qrammatik vahidliyə malik komponenti kimi xarakterizə edir [19, s.30]. 

M.X. Şxapaseva isə sintaktik bütövü iki və daha artıq cümlədən təşkil olunub semantik və 

funksional tamlığa, sintaktik quruluşa, kommunikativ bütövlüyə və intonasiyaya malik vahid 

kimi xarakterizə edir [22, s.2]. 

Mətndə sintaktik bütövün aktual üzvlənməsi həm əlaqəlilik, həm də semantik bağlılıq 

hesabına başa gəlir. Hər ikisi sintaktik bütövdə aktual olmayan informasiyanın - temanın, yeni 

olan məlumatın - remanın dinləyici və oxucuya çatdırılmasına xidmət edir. Tematikləşmə və 
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rematikləşmə isə sintaktik bütövdəki cümlələr arasında məntiqi-semantik əlaqə növlərinin 

yaranmasına gətirib çıxarır. 

Sintaktik bütövün komponentlərinin bir-biri ilə fərqli şəkildə əlaqələnməsi nəticəsində 

sintaktik bütövün müxtəlif məntiqi-semantik əlaqə tipləri meydana gəlir. Müəlliflərdən bəzisi 

həmin əlaqə tiplərini zəncirvari və paralel [1; 6; 7; 8; 13; 14; 15; 22], digərləri zəncirvari, 

paralel və qarışıq [3; 4; 11; 19; 20; 16; 17], F.Əlizadə isə bu bölgünü zəncirvari, paralel və 

xətti deyə təsrifləndirir [12]. 

 

2. Zəncirvari əlaqə 

Zəncirvari əlaqə ən geniş yayılmış əlaqə tipidir. Çünki bu əlaqədə cümlələrin 

əlaqələnməsi bir xətt üzrə inkişaf edir. Bir xətt üzrə inkişafda hər sonrakı cümlənin izahı 

özündən əvvəlki cümlədə yerləşir. Bu dinləyiciyə, oxucuya hadisələri ardıcıl şəkildə rahat 

başa düşməsinə kömək edir.  

Zəncirvari əlaqə tema-rema əvəzlənməsinin ən möhkəm olduğu əlaqə tipidir. Bu 

əlaqənin əsas xüsusiyyəti odur ki, əvvəlki cümlənin reması sonrakı cümlənin teması kimi 

çıxış edir və bu prosesin – cümlələrin bir-birinə zəncirvari birləşməsinin bütün sintaktik bütöv 

boyu davam etdiyi müşahidə olunur [8, s.457].  

Zəncirvari əlaqəni həm də “kontakt əlaqə” kimi adlandıran F.Əlizadə bu əlaqə 

tipindəki tema-rema əvəzlənməsini belə şərh edir: “Zəncirvari əlaqədə informativ açılış 

hissəsi olan rema digər cümlə üçün tema olduqda zəncirvari-kontakt əlaqə yaranır” [5, s.274]. 

Bu tip əlaqədə yeni informasiyanı sintaktik bütövün rematik komponentləri daşıyır, o 

informasiyanı irəlilədir. Təkrar informasiya isə tematik komponentdə verilir. Zəncirvari 

əlaqəli mikrotemanın qurulmasının qanunauyğunluğuna əsasən temalar ya tamamilə, ya da 

qismən təkrarlanırlar [13, s.18]. 

Mir Cəlal Paşayevin “İki fermer” adlı hekayəsindən seçilmiş aşağıdakı sintaktik 

bütövdə zəncirvari əlaqə mətndə bir axıcılıq yaradır: 

Daşlı küçə ağzında, bağçalı həyətlərin qabağında, çay kənarında qəhvəyi maşın 

dayandı. Bayaqdan bəri meşəiçi, dolama yamac yollarla gələn, dağlara səs salan maşınıkənd 

uşaqlarıəhatə etdilər. Onlar maşından çıxan, bu yerin camaatına oxşamayan əntiqə geyimli, 

enli şlyapalı adamlara diqqətlə baxırdılar. Maşındakılardan biri kök, irigövdəli, ağbəniz, 

qırmızıyanaqlı, qızıldişli, əyriətək kostyumlu, ucaboy bir kişi idi. Morul nemslərinə oxşayan 

bu adam qırmızı qayışlı portfelini əlinə alıb, yanındakı şlyapalı qadına nə isə dedi, xırda 

qamaşan gözləri ilə kənd uşaqlarına baxdı. Uşaqlar ona, sonra da bir-birlərinə baxıb, 

gülüşmək istədilərsə də, özlərini saxladılar [10, s.27]. 
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Bu sintaktik bütövün quruluş formulunu aşağıdakı kimi vermək olar: 

T1 → R1 

 ↓ 

 /=R1/ T2 →R2 

   ↓ 

   /=R2/ T3 →R3 

     ↓ 

     /=R3/ T4 →R4 

       ↓ 

       /=R4/ T5 →R5 

         ↓ 

         /=R5/ T6 →R6 

Bu cür zəncirvari əlaqənin hakim olduğu sintaktik bütövdə komponentlərin belə 

yerləşməsi tema-rema əvəzlənməsini bütün mikromətn boyu nizamlı şəkildə davam etməsinə 

şərait yaradır. Burda yeni informasiya özündən əvvəlki informasiyadan  doğur. İkinci 

cümlənin teması birinci cümlənin remasıdır. Bu ardıcıllıq mikromətnin sonuna qədər davam 

edir. 

K. Abdullayev zəncirvari əlaqədə  təkrarların iştirakı ilə komponentlərarası əlaqə 

formalarını belə təsnif edir: 

 Tam təkrar tipi; 

 Natamam təkrar tipi; 

 Əvəzlikli təkrar tipi [2, s.318]. 

Yuxarıdakı nümunədə həm tam təkrar tipinə, həm də əvəzlikli təkrar tipinə rast gəlinir.  

Zəncirvari əlaqədə sintaktik bütövün teması daima inkişafda olur. Bu inkişafa təkan 

verən, tema və rema kimi çıxış edən sözlər müxtəlif qrammatik formalarda olurlar. Cümlədən 

cümləyə keçən sözlərdə dəyişiklik özünü göstərir. Predikat olan rema qrammatik dəyişikliyə 

uğrayaraq növbəti cümlənin obyekt və ya subyekti olan temaya çevrilir. 

 

3. Paralel əlaqə 

Cümlənin məntiqi-semantik bağlılığının  ikinci forması olan paralel əlaqə bir tema və 

ya bir remanın əsasında formalaşan cümlələrdən ibarət sintaktik bütövlərdə özünü göstərir. 

Paralel əlaqəli sintaktik bütövlərdə cümlələr vahid mərkəzi semantika ətrafındə birləşir və 

ondan kənara çıxmır [4, s.11]. Paralel əlaqədə cümlələr ümumi hiperema ilə bağlı olurlar. İlk 

cümlədən sonra gələn cümlələr eyni quruluşlu olub birinci cümlənin mənasını açmağa xidmət 

edirlər [13, s.20]. Bir növ, paralellik yaradan vasitələr özlərindən öncəki və sonrakı cümlələr 

arasında əlaqə yaradaraq mənanı dəqiqləşdirir və dərinləşdirir. “Bu tip əlaqədə bir cümlənin 

reması digərinin temasına çevrilmir, ümumiləşdirici cümlədəki fikir əsasən eyni quruluşlu, 

eyni tipli, eyni söz sırasına malik olan cümlələrlə hərtərəfli izah edilir” [8, s.459]. 
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Biri deyir, mülk sahiblərinin var-yoxunu əlindən alıb kəndlilərə paylayacaqlar. Biri 

deyirdi, yox, torpağı kəndlilərə verəcəklər, qalan var-dövləti qoşun üçün, səngərlərdə vuruşub 

Qolçaqdan-Denikindən, müsavatdan hökumət alan soldatlar üçün işlədəcəklər. Başqa birisi 

deyirdi, elə deyil, mülk sahiblərinə pul verib mülklərini kasıblara pulsuz paylayacaqlar [10, 

s.106]. 

Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrindən götürülmüş bu parçanın quruluş formulunu belə 

vermək olar: 

T1→R1 =>[T→R] 

 /= T1/T2→R2 =>[T→R] 

/= T1/T3→R3 =>[T→R] 

Bu sintaktik bütövdə cümlələr bir-biri ilə əlaqəli deyil, bir növ müstəqildir. Hər 

cümlənin öz reması var və onlar “biri deyir” təkrar cümləsinin iştirakı ilə yaranan ümumi 

temanı izah edirlər, silsilə yaradırlar. Əgər sintaktik bütövü təşkil edən cümlələrin yerini 

dəyişsək, bu miktomətnin semantikasında heç bir dəyişiklik baş verməz. 

 

4. Qarışıq əlaqə 

Bəzi sintaktik bütövlərdə isə cümlələr həm zəncirvari, həm də paralel əlaqələrlə bir-

birinə bağlanırlar. Bu xüsusiyyətinə görə onlar qarışıq əlaqə tipi kimi dilçilikdə qeyd edilir: 

Tarixdə çox böyük və qüdrətli adamlar gəlib-gedib. Şahlar, sərkərdələr gəlib-gedib 

ki, bir əmri ilə milyonları hərəkətə gətirib. Alimlər gəlib-gedib ki, təbiətin, cəmiyyətin 

olmazın sirlərini açıb, qanunlarını aşkar eləyib [10, s.99]. 

Bu sintaktik bütövdə Mir Cəlal Paşayev cümlələri bir-biri ilə əlaqələndirmək üçün 

əvvəlcə zəncirvari, daha sonra paralel əlaqədən istifadə edib. Birinci cümlənin reması digər 

iki cümlənin teması kimi çıxış edir. İkinci və üçüncü cümlələr isə öz aralarında paralel 

əlaqədədirlər və birinci cümlədən asılı vəziyyətdədirlər. Sonuncu iki cümlənin yerini 

dəyişsək, mikromətnin semantikasında dəyişiklik olmaz. Amma ilk cümlənin yerini dəyişsək 

və ya mətndən çıxarsaq, semantik bağlılıq pozular. 

Yuxarıdakı sintaktik bütövün quruluş formulu isə belədir: 

 T1 →R1 

  ↓ 

 /=R1/ T2 →R2 

  ↓ 

 /=R1/ T3 →R3  

 

5. Xətti əlaqə 

F. Əlizadə sintaktik bütövdəki cümlələr arasındakı məntiqi-semantik əlaqə növü kimi 

xətti əlaqəni qeyd edir [6, s.275]. Bu zaman cümlələr müstəqil olur. Onlar nə bir-birindən, nə 

də hipertemadan asılı olmurlar. Hər cümlənin öz teması və öz reması olur. Həmin cümlələrin 
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bağlanmasında heç bir qrammatik vasitələr iştirak etmir, əlaqəlilik olur. Yalnız semantik 

bağlılıq o cümlələri sintaktik bütövdə vahid semantika ətrafında birləşdirir: 

Payız yeni girmişdi. Ancaq yayın yandırıcı istisi, boğucu bürküsü davam edirdi. Biz 

şəhərdən çıxmış, yaxın kəndlərin birinə doğru yol almışdıq. Yolun hər iki tərəfi də quraqlıq 

və bomboş idi. Uzaq dağların döşündə saralan küləşli zəmilərdən, boz və sıldırım 

yarğanlardan başqa heç nə görünmürdü [9, s.33]. 

Bu mikrotemada cümlələr semantik bağlılıq əsasında bir araya gələrək sintaktik 

bütövü formalaşdırır. 

Nəticə. Nəticə kimi qeyd etmək olar ki, Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrində sintaktik 

bütövlərin məntiqi-semantik əlaqə tiplərinin dilçilikdə müəyyən edilmiş bütün növlərinə - 

zəncirvari, paralel, qarışıq, xətti əlaqəyə rast gəlinir.  
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