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Xülasə.  Məqalə sintaksisin aktual məsələlərindən biri olan söz birləşmələri 

və onların təsnifatı probleminə həsr olunmuşdur. Məqalədə söz birləşmələri 

ilə bağlı araşdırma aparan alimlərin əsərləri təhlil edilir, dilçi alimlərin bu 

məsələ ilə bağlı oxşar və fərqli mövqeləri araşdırılır. 
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Abstract.  The article is devoted to the problem of 

word combinations and their classification, which is 

one of the current issues of syntax. The article 

analyzes the works of scholars conducting research on 

word combinations, examines the similarities and 

differences of linguists on this issue. 
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Резюме. Статья посвящена проблеме словосо-

четаний и их классификации, которая является 

одной из актуальных проблем синтаксиса. В 

статье анализируются работы ученых, про-

водящих исследования словосочетаний, рас-

сматриваются сходства и различия лингвистов 

по данному вопросу. 
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1. Giriş 

Türk dillərində  söz birləşmələrinin tədqiqi tarixi çox qədim dövrlərdən başlasa da bu 

mövzu  ayrı-ayrı qrammatikaya aid yazılmış kitablarda xeyli müddət təsadüfi fikirlərdən və 

qeydlərdən ibarət olmuşdur. Türk dilçiliyində ən qədim  tədqiqatçı sayılan M. Kaşğarlı öz 

lüğətində yalnız müəyyən sözlərin mənasını müəyyənləşdirmək, dəqiqləşdirmək məqsədilə söz 

birləşmələrinə müraciət etmişdir.  

Türkologiyada uzun müddət söz birləşmələri izafətlə məhdudlaşdırmışdır, yəni söz 

birləşmələrinin tədqiqi tarixi əsas etibarilə izafət başlığı altında cəmləşdirilən birləşmələrin 

tədqiqi tarixindən ibarət olmuşdur. İzafət haqqında ilk dəfə Berqamalı Kadri özünün türk 

qrammatikasında  söhbət açır. Ümumiyyətlə, türk dilçiliyinin ərəb və ya fars  qrammatikasının 

təsiri altında olması XIX əsrin sonlarına qədər yazılmış türk qrammatikalarında sintaksisə çox 

məhdud  çərçivədə yer ayrılmasına səbəb olmuşdur.  

Sonralar Avropa və rus dilçilyinə meyl etdikcə türk dilçiliyində  sintaksislə bağlı 

məsələlər tədricən qrammatikada öz əksini tapır və təbii bir şəkildə sintaksisin önəmli 

məsələlərindən olan söz birləşmələrindən də bəhs edilməyə başlayır. Bu baxımdan Mirzə 

Kazım bəyin qrammatikası, söz birləşmələrindən sahədə atılmış ilk addım kimi 
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qiymətləndirilir. “XIX əsrin sonlarında tatar dilçisi Kayum Nəsirov tatar dilinin 

qrammatikasına həsr etdiyi “Ənmuzəj” əsərində söz birləşmələrini ən azı iki sözün 

birləşməsindən yaranıb müəyyən bir fikir ifadə edən birləşmələr kimi izah edərək, onları 

“tərkibi tam” (mübtəda və xəbərdən ibarət birləşmələr) və “tərkibe naqis” (“yaxşı söz”, “ağ 

kağız”, “üçüncü gün”, “tacir evi” formasında olan birləşmələr) deyə iki qrupa ayrılır. Bundan 

başqa G. Veli də məsdər və feili sifətin yaratdığı birləşmələrdən, yəni feili birləşmələrdən 

danışır. Bunları türkologiyada söz birləşmələri nəzəriyyəsinin ilk rüşeymləri hesab etmək olar” 

[1, s.25]. 

Türkologiyada söz birləşmələri ilə bağlı J. Deninin o dövrdə çox mühüm elmi 

əhəmiyyətə malik olmuş “Grammaire de langue turque” (Paris, 1920) əsərində daha geniş 

məlumatlara rast gəlirik. J. Deni də özündən əvvəlki dilçiləri kimi söz birləşmələrini və 

cümlələri “kelimə öbekleri” adlandıraraq bir başlıq altında birləşdirir [2, s.709]. Lakin onun  

söz birləşmələrini cümlədən ayıraraq ayrıca bir sintaktik vahid kimi izah etməsi artıq mühüm 

bir irəliləyiş demək idi. Lakin J. Deni ismi birləşmələrinin ən geniş yayılmış üç növünün 

xüsusiyyətlərindən, ifadə üsullarından, mənalarından kənara çıxmamışdır. Sonralar söz 

birləşmələrinin xüsusiyyətlərini daha geniş və elmi cəhətdən araşdırmağa çalışan  M. Erkin 

olmuşdur. Onun söz birləşmələrinə aid fikirlərində J. Deninin təsiri aydın hiss olunur. 

Alman, ingilis, fransız dillərində türkologiyaya, türk dillərinə aid xeyli əsərlər yazılsa 

da, türkologiyanın əsas vətəni Rusiya olmuşdur. A. K. Borovkov izafət adı altında şəkilçisiz və 

ikinci tərəfi şəkilçili birləşmələri qeyd edir, hər iki tərəfi şəkilçili birləşmələri söz birləşmələri 

hesab etmir. Bir qrup türkoloqlar isə şəkilçili [üçüncü növ təyini söz birləşmələrini] birləşmələri 

izafət tərkibi kimi qəbul etsələr də, şəkilçisiz, yəni birinci növ təyini söz birləşmələrini izafət 

tərkibləri arasından çıxarmağa çalışırlar. S. S. Mayzel «Изафет в турецком языке» əsərində 

1944-cü ilə qədər qrammatika kitablarında verilən ”izafət haqındakı ədəbiyyat”ın ”, demək olar 

ki, yararsız olduğu” [10, s.7] fikrini irəli sürür. S. Mayzel izafətin üç növdən ibarət olması 

fikrini qəti şəkildə əsaslandırır və bu zaman formal əlamətin olub-olmamasının heç bir 

əhəmiyyəti olmadığnı da qeyd edir. Bu baxımdan türkologiyada izafət tərkiblərinin elmi izahı  

S. Mayzelin adı ilə bağlıdır. A. H. Kononov xüsusən   S. Mayzelin bu sahədəki tədqiqatlarını  

yüksək qiymətləndirərək onun əsərinə yazdığı ön sözdə qeyd edir ki, bu əsərdə “... türk dilinin 

qrammatik quruluşunun, demək olar ki, bütün əsas cəhətləri izafət vasitəsi ilə nəzərdən 

keçirilir” [29, s.3]  

“Mübaliğə etmədən demək olar ki, türkologiyada, bəlkə də, ümumiyyətlə, dilçilikdə söz 

birləşmələrinin müəyyən bir növünün ilk dəfə olaraq bu qədər geniş və dəqiq elmi təhlilini 

verən ikinci bir əsər tapmaq çətindir. A. N. Kononovun dediyi kimi, bu əsər türk dillərindən 

birinin materialına əsaslansa da, bütün türk dilləri üçün əhəmiyyətlidir” [20, s.29]. 

 

2. Söz birləşmələri problemi tədqiqatlarda 

Ötən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq, türkologiyada  ayrıca tədqiqat mövzusu olmasa 

da, qrammatika kitablarında söz birləşmələrinin ümumi nəzəri məsələləri, digər dil 
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vahidlərindən fərqləri haqqında danışmağa başlanılır, buna misal olaraq, N.K. Dmitriyevin 

“Başqırd dilinin qrammatikası” kitabında söz birləşmələrinin əsas xüsusiyyətlərinin cümlə ilə 

müqayisə edilərək müəyyənləşdirilməsini göstərmək olar. N.K. Dmitriyev türkologiya 

tarixində ilk dəfə sintaksisin iki hissədən ibarət olması fikrini irəli sürür: ”Əməli cəhətdən bütün 

sintaksisi iki bölmədə birləşdirmək olar: söz birləşmələrinin tipləri və cümlənin tipləri” [26, 

s.204]. Bu əsərdən sonra söz birləşmələri daha qrammatika kitablarında daimi bir yer tutur və 

sintaksisin müstəqil tədqiqat obyekti olmaq hüququ qazanır. Hal-hazırda    türk dillərinin 

qrammatika kitabları həmin bölgü əsasında yazılır və onlarda  söz birləşmələrindən geniş, 

əhatəli və müqayisəli aspektdə bəhs olunur. Maraqlıdır ki, artıq söz birləşmələri mövzusu yalnız 

ismi birləşmələrlə məhdudlaşmır, birləşmələrin başqa növləri, xüsusən feili birləşmələr də 

türkoloqların diqqətini cəlb etməyə başlayır, söz birləşmələrinin formalaşmasında mühüm 

amillərdən olan sintaktik əlaqələr də həm ayrıca, həm də söz birləşmələrinin bir cəhəti kimi 

tədqiqta cəlb olunur.  

Türkologiyada ilk dəfə olaraq sintaktik əlaqələrlə söz birləşmələrini vəhdətdə götürən 

dilçi alim Y. İ. Ubryatova olmuşdur. O, izafəti də əlaqə növü kimi versə də, sintaktik əlaqələrə 

çox diqqət yetirmiş, uzlaşma əlaqəsi ilə bağlı bir çox məsələlərə aydınlıq gətirmək məqsədilə 

uzun müddət bu sahədə ayrıca tədqiqat aparmışdır. 

Artıq söz birləşmələri problemi tədqiqatçıların diqqət mərkəzində  dayanır, bu mövzu 

ilə bağlı türk dillərinin materialları əsasında məqalələr, kitabçalar, dissertasiyalar yazılır. Ancaq 

həmin tədqiqatlarda daha çox söz birləşmələrinin təsnifinə yer verilir və ümumi bir kriteriya 

olmadığından hər kəs bu məsələni öz nöqteyi-nəzərindən aydınlaşdırmağa çalışmışdır. 

Məsələn, özbək dilindəki feili birləşmələri tədqiq edərkən A. Abdullayev birləşmənin 

komponentləri arasındakı semantik-qrammatik əlaqələri əsas hesab edərək təsnifatını bu əsasda 

aparmış, A.A. Koklyanova ikinci tərəflərin ifadə olunduğu  feil formalarına əsasən bölgü 

aparmışdır, ancaq onların hər ikisinin təsnifatı söz birləşmələrinin daxili quruluşuna 

əsaslanmışdır. 

 Qazax dilçisi M. B. Balakayevin söz birləşmələri ilə bağlı tədqiqatlarında  bu məsələ  

Y.İ. Ubryatovadan fərqli qoyulsa da, müəyyən ümumi cəhətlər də mövcuddur. O, qazax 

dilindəki söz birləşmələrinin həm ümumi xüsusiyyətlərini vermiş, həm onların növləri, söz 

birləşmələrinin komponentlərini birləşdirən vasitələr, eləcə də sintaktik əlaqələr haqqında geniş 

nəzəri məlumat vermişdir.  “M. B. Balakayev söz birləşmələrini ismi və feili birləşmələr kimi 

təsnif edərək tədqiq etməsi əhəmiyyətli bir hadisə idi, lakin onun həm ismi, həm də feili 

birləşmələri təqiq edərkən sintaktik əlaqələrə əsaslanması bir sıra birləşmələrin təsnifatdan 

kənarda qalmasına səbəb oilmuşdur. Qeyd edək ki, onun bu tədqiqatları söz birləşmələrinin 

tədqiqi tarixində önəmli bir yer tutur” [1, s.31]. 

İyirminci əsrin 60-70-ci illərində söz birləşmələri mövzusunda N.A. Baskakov geniş 

təhlilə əsaslanan silsilə məqalələr yazır. Bu məqalələrdə söz birləşmələrimn növləri, quruluşu, 

komponentləri və onların münasibəti ilə bağlı geniş izahat verilir. N.A. Baskakov “söz 
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birləşmələri” terminin əhatə dairəsini əvvəlcə çox geniş planda verir, sözlərin hər cür 

birləşməsini - mürəkkəb sözləri də, idiomları da, cümlələri də söz birləşmələrinə daxil edir. 

Lakin sonra müəllif termini konkretləşdirərək, söz birləşmələrini digər dil vahidlərindən ayırır. 

Onun tədqiqatlarında artıq “söz birləşmələri müstəqil mənalı sözlərin qeyri-predikativ formada 

sərbəst birləşməsi” [6, s.55] kimi sabitləşir.  

Son dövrlərdə isə  türk dillərinin  qrammatikası ilə bağlı bir sıra maraqlı tədqiqat əsərləri 

meydana gəlmişdir. N.Hacıyeva və B.Serebrennikovun həmmüəllif olduqları “Türk dillərinin 

müqayisəli-tarixi qrammatikası (sintaksis)” (Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков (синтаксис)), Ə.Rəcəblinin “Göytürk dilinin sintaksisi”, Q.Kazımovun 

“Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi”, M.Musayevin “Türk ədəbi 

dillərində mürəkkəb cümlə sintaksisi” və yazılan digər kitabları bu sahədəki sanballı işlər 

sırasında saymaq olar. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərdəın göründüyü kimi, türkologiyada söz birləşmələri 

müəyyən tədqiq tarixinə malikdir, bu da öz növbəsində, təbii olaraq, türk dillərinin bir qolu olan 

Azərbaycan dilçiliyində də söz birləşmələrinin geniş miqyasda və bütün parametrlər üzrə  

öyrənilməsinə geniş imkanlar açmışdır. 

 

3. Azərbaycan dilində söz birləşmələri 

Spesifik tədqiqat yoluna, inkişaf səviyyəsinə malik olan Azərbaycan dilçiliyində söz 

birləşmələrinin tədqiq tarixi ilə türkologiyanın söz birləşməsi təliminin tədqiqi arasında oxşar 

cəhətlər çoxdur. Azərbaycan dilində söz birləşmələri haqqında ilk qeydlərə Mirzə Kazım bəyin 

“Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsərində rast gəlirik. Ümumiyyətlə, Mirzə Kazım bəyin 523 

səhifəlik qrammatika kitabının sintaksisə ayrılmış hissəsi cəmi 126 səhifə olub, morfologiyaya 

ayrılan 351 səhifə ilə müqayisədə çox kiçik görünür, lakin Azərbaycan dilinin qrammatika 

kitablarında sintaksisə ayrılan hissələrin Mirzə Kazım bəyin kitabındakı həcmdən irəli 

getmədiyini nəzərə alsaq, bu həcm həmin dövr üçün çox böyük hadisə sayıla bilər.  

Mirzə Kazım bəy öz qrammatikasında rus dilçiliyinin təsiri ilə söz birləşməsi terminini 

sintaksis sözünün ekvivalenti kimi işlədir: ”Hər bir dilin söz birləşməsi yaxud sintaksisi əslində 

məntiqlə etimologiyanın birləşmə üsuludur” [8, s.393]. 

Mirzə Kazım bəy öz qrammatikasında söz birləşmələrinə xüsusi bir fəsil ayırmışdır. O, 

“iki ad arasında münasibət” adı altında “Zeydin kitabı”, “gözümün yaşı” və s. birləşmələrdən, 

həmçinin yiyəlik hal şəkilçisinin düşdüyü  “allah bəndəsi”, “ İsfahan şəhəri”, “İran vilayəti”, 

hətta “altun zəncir”kimi birləşmə formalarından danışır. Nümunələrdən göründüyü kimi Mirzə 

Kazım bəy müasir dilçiliyimizdə mövcud olan ismi birləşmələrin məşhur olan hər üç növünü 

hələ o zaman fərqləndirə bilmişdi. Bundan başqa, dilçi alim saylarla isimlərin (beş adam, 

padşahlardan biri və s.), feillərlə adların birləşməsindən və əlaqələrindən də bəhs etmişdir. [8, 

s.394-396] 

Mirzə Kazım bəy cümlədən və cümlə üzvlərindən bəhs edərkən yenə də söz birləşmələri 

məsələsinə qayıdır. Məsələn, “çox oxumaq”, “yüz kişi”, “bu dünya”, “gələn adam” kimi söz 
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birləşmələrini tərkibi mübtədanın ifadə vasitəsi kimi qeyd edir, cümlənin hissələrindən bəhs 

edəndə də ayrı-ayrı söz birləşmələrini seçib ayırır. 

Sözlər arasındakı sintaktik əlaqələr də Mirzə Kazım bəyin diqqətindən yayınmır, o, 

mübtəda ilə xəbər arasındakı sintaktik əlaqələrlə bağlı öz müşahidələrini ümumiləşdirmişdir, 

lakin onun qrammatikasında yanaşma və idarə əlaqələri ilə bağlı fikirlərə rast gəlinmir, çünki  

Mirzə Kazım bəy bu əlaqələri xüsusi əlaqə növü kimi ayırmamışdır. 

Mirzə Kazım bəy söz birləşmələrinin tam və sistemli təhlilini verməsə də, bir çox 

dilçilik məsələlərində olduğu kimi, söz birləşmələri mövzusu ilə bağlı dəyərli fikirlər 

söyləyərək, dilçiliyi qabaqlaya bilmişdir. Söz birləşmələrini sintaksisin ekvivalenti kimi 

verərək, sözlərin hər cür birləşməsini söz birləşməsi, sintaksisi isə onlardan bəhs edən sahə kimi 

təqdim etməsinə baxmayaraq, dilçi alim əslində praktik olaraq, söz birləşməsi və cümləni bir-

birindən fərqli şəkildə izah edir. 

Mirzə Kazım bəyin qrammatikasından  sonra uzun bir dövr ərzində - 20-ci əsrin 30-cu 

illərinə qədər Azərbaycan dilçiliyində söz birləşmələri ilə bağlı məlumatlar yox dərəcəsində 

sayılacaq ötəri qeydlərdir. “Maraqlı faktdır ki, 1930-1940-cı illərdə nəşr olunmuş məktəb 

qrammatikalarında söz birləşmələri özünə müəyyən yer alsa da, onlar sintaksisdə deyil, 

morfologiya bölməsində, morfoloji hadisələrlə bir arada verilir.  Belə ki, həmin dərsliklərdə 

ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri “Yiyəlik birləşməsi” adı altında “İsim”, birinci növ 

təyini söz birləşmələri isə “sifət birləşməsi” adı altında “Sifət” bölməsində verilir” [ 8, s.50-56] 

Söz birləşmələrinin qrammatika kitablarında morfologiya bölməsində verilməsi həmin 

dövrdə sintaksisi yalnız cümlə bəhsi ilə məhdudlaşdırırdı. Təbii olaraq, bu hal sintaksisin  

qrammatikanın cümlədən bəhs edən bir şöbəsi kimi  qələmə verilməsinə səbəb olurdu. 1944-cü 

ildən başlayaraq, morfologiyaya aid orta məktəb dərsliklərində “yiyəlik birləşməsi”, “sifət 

birləşməsi” ifadələri işlədilmir və bu vaxta qədər həmin ad altında cəmləşdirilən söz 

birləşmələri haqqında məlumat verilmir. 

“Söz birləşmələrinin sintaksisə daxil edilməsi sintaksisin tədqiqat obyekti, əhatə dairəsi 

haqındakı məlumatın da dəyişilməsinə səbəb olur. Artıq və təbii olaraq, sintaksis yalnız 

cümlələrdən deyil, söz birləşmələri və cümlələrdən bəhs edən bir sahə kimi təqdim edilməyə 

başlanır. Bunun ilk nümunəsini M. Şirəliyev və M. Hüseynzadə tərəfindən yazılan və 1946-cı 

ildə “Azərbaycan dilinin sərfi” (II hissə, nəhv) adı ilə çap edilən orta məktəb dərsliyində 

görürük” [5, s.36]. 

Bu dərsliyin ən önəmli cəhəti budur ki, ilk dəfə olaraq, məhz burada  Azərbaycan dilində 

“söz birləşməsi” termini işlənir və söz birləşməsi ən azı iki sözün birləşməsi hesab edilir və 

“bitmiş fikir ifadə etməməsinə görə cümlədən fərqləndirilir” [5, s.29]. Lakin müəlliflərin söz 

birləşməsinin cümlənin ibtidai növü hesab etmələri dəqiq olmayan və hətta yanlış bir fikir idi. 

1951-ci ildən başlayaraq, sintaksis yenidən yalnız cümlədən bəhs edən bir bölmə kimi izah 

edilməyə və sintaksisə aid dərsliklər  birbaşa cümlə haqqında məlumatla başlamaq ənənəsinə 

qayıdır. Söz birləşmələri bəhsi də yenidən cümlə mövzusu içərisində əridilir və onlara belə bir 
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tərif verilir: ”Sözlərin bir-birinə bağlanmasına və qrammatik cəhətdən formalaşmasına  söz 

birləşməsi deyilir” [5, s.13].  

Beləliklə, 1930-cu illərdən başlayaraq, Azərbaycan dilində nəşr olunan qrammatika 

kitablarında söz birləşmələri gah morfologiyanın, gah sintaksisin içində, gah ayrıca bir mövzu 

kumi, gah da hansısa bir bəhsin içində verilmişdir və  bu məlumatları birləşdirən ümumi cəhət 

bundan ibarətdir ki, bunların hamısı birinci, ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələrinə aid 

məlumatlardan ibarət olmuş, digər söz birləşmələri tədqiqata cəlb olunmamışdır. 

1945-ci ildə M. Hüseynzadənin söz birləşmələri ilə bağlı tədqiqat aparmağa  başlaması 

və bu mövzuda elmi iş yazmağa başlaması ilə söz birləşmələri mövzusu orta məktəb 

qrammatikaları çərçivəsindən çıxıb nəzəri qrammatika sahəsinin xüsusi bir tədqiqat obyektinə 

çevrilir. “1950-ci ildən sonra M. Hüseynzadənin təyini söz birləşmələrinə dair bir-birinin 

ardınca bir neçə iri həcmli məqaləsi çıxır, kitabı nəşr olunur. Onun bu sahədəki tədqiqlərinin 

nəticəsi bütöv şəkildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının nəşr etdiyi “Azərbaycan dilinin 

qrammatikası (II hissə,  Bakı, 1959), daha geniş şəkildə isə universitetin nəşr etdiyi ”Müasir 

Azərbaycan dili, sintaksis” (Bakı, 1959) çap olunmuşdur” [3, s.37]. 

M. Hüseynzadənin təyini söz birləşmələrinə verdiyi tərifə nəzər salaq: ”Cümlə əmələ 

gətirməyən hər hansı iki sözün birləşməsinə təyini söz birləşməsi deyilir” [3, s.60].  Göründüyü 

kimi, bu tərif əslində bütün söz birləşmələrinə aiddir və onda təyini söz birləşmələrini 

xarakterizə edəcək heç bir əsas cəhət ifadə olunmamışdır, halbuki hansısa bir tərif ifadə etdiyi 

anlayışın əsas cəhətlərini mütləq özündə ehtiva etməlidir.  

M. Hüseynzadədən sonra təyini söz birləşmələri ilə bağlı tədqiqat əsərlərində bu 

məsələdə heç bir yenilik olmadığı kimi, hətta mübahisə yaratmayan bəzi məsələlərdə 

dolaşıqlığa yol verilmişdir. Bu tədqiqatların içərisində Z. Tağızadənin məqalələrini qeyd etmək 

olar. O, söz birləşmələrinin ümumi cəhətlərindən və təyini söz birləşmələrindən ətraflı bəhs 

etməyə çalışmışdır. 

Azərbaycan dilçiliyində söz birləşmələrindən bütövlükdə bəhs etmək cəhdinə ilk dəfə 

Elmlər Akademiyasının nəşr etdiyi “Müasir Azərbaycan dilində söz birləşmələri” kitabında rast 

gəlirik. Bu kitabda söz birləşmələrinin xüsusiyyətləri, ismi və feili birləşmələr və  onların 

növlərindən yığcam şəkildə bəhs olunmuş, sabit – frazeoloji birləşmələr də bura daxil 

edilmişdir. Əsərdə söz birləşmələrinin qrammatik xüsusiyyətlərinə daha çox diqqət yetirilməsi 

onun əsas keyfiyyətlərindən biri sayıla bilər. Bundan başqa, Yusif Seyidovun da Azərbaycan 

dilində söz birləşmələrinə aid xeyli məqalələri, sonra isə tədqiqatlarının yekunu olaraq meydana 

çıxan “Azərbaycan dilində söz birləşmələri” monoqrafiyasını göstərmək olar.                

Y. Seyidov bu əsərində söz birləşmələrinin dilçilik sistemində yeri, onların dilçilik 

tarixində araşdırılması məsələləri, söz birləşmələrinin bir çox nəzəri məsələlələri, söz 

birləşmələrinin söz, qoşa sözlər, mürəkkəb adlar və cümlələrdən  fərqləri, həmçinin onların 

oxşar cəhətlərinin araşdırılmasına geniş yer vermişdir. Y. Seyidov öz tədqiqatında söz 

birləşmələrinin yaranmasında mühüm rolu olan tabelilik əlaqəsinə və onun növlərinə xüsusi bir 
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fəsil həsr etmişdir. Lakin monoqrafiyanın əsasında söz birləşmələri və onun təsnifatı məsələsi 

dayanır [4]. 

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, yalnız söz birləşmələrinə aid əsərlərdə deyil, onlara 

aid olmayan, ancaq söz birləşmələri ilə bilavasitə bağlı olan məsələlərə, məsələn, sintaktik 

əlaqələrə, feili bağlama, feili sifət və məsdər tərkiblərinə dair yazılan əsərləri də unutmamaq 

lazımdır; məsələn,  Ə. Dəmirçizadənin sintaksisə, S. Cəfərovun frazeoloji birləşmələrə, M. 

Şirəliyevin mürəkkəb cümlələrə, H. Mirzazədənin tarixi sintaksisə, Ə. Abdullayevin tabeli 

mürəkkəb cümlələrə, əlavə və xüsusiləşmələrə, Z. Budaqovanın sadə cümlələrə,  R. 

Rüstəmovun və A. Həsənovun sadə cümləyə  həsr olunmuş əsərlərində də ya birbaşa, ya da 

dolayısı ilə söz birləşmələrindən bəhs olunmuşdur. Söz birləşməsinin  sintaksisin problematik 

bir məsələsi kimi dilçilərin diqqətini cəlb etməsində və bu məsələnin  ciddi araşdırma 

zərurətinin yaranmasında bu əsərlərin rolu heç də az olmamışdır.        

Nəticə. Dünya diçiliyi tarixində 19-cu əsrə qədər sintaksis ən zəif, diqqət yetirilməyən 

sahə olduğu üçün, təbii olaraq, onun bir sahəsi olan söz birləşmələri də dilçilərin tədqiqatlarında 

yer almamış, yalnız 19-cu əsrin ikinci yarısından müstəqil sintaktik vahid kimi sintaktik 

sistemdə öz yerini tapmış, sintaksis təliminin iki əsas hissəsindən biri kimi sabitləşə bilmişdir. 

Son vaxtlar artıq mətn sintaksisi də sintaksisin xüsusi bir sahəsi kimi bu təlimdə yer almışdır.  

Türkologiyada söz birləşmərinə dair yazılmış tədqiqat əsərlərində müəyyən fikir 

ayrılıqları, mübahisəli məsələlər olsa da, tədqiqatdan tədqiqata fikirlər durulub aydınlaşmış, söz 

birləşmələri ilə bağlı bir çox mübahisəli məsələr öz həllini tapmış, hərtərəfli və geniş 

diapazonda söz birləşmələrinin yeri, onun digər dil vahidləri ilə oxşar və fərqli cəhətləri, söz 

birləşmələrinin müxtəlif prinsiplər əsasında təsnifatı məsələləri diçilərin diqqət mərkəzində 

olmuşdur. İlk dəfə “söz birləşməsi” [словосочетание] ifadəsini də rus dilçisi A. X. Vostokov 

işlətmişdir. Bu sahədə tədqiqat aparan dilçilər arasında M.V. Lomonosovun, A.X. Vostokovun, 

A.F. Barsovun, F. Fortunatovun, A.M. Peşkovskinin, M. Petersonun, A. Şaxmatovun, 

V.Suxotinin, V. Vinoqradovun və b. dilçilərin adlarını çəkmək olar. Onlardan bir qrupu söz 

birləşmələrini cümlə üzvü hesab edərək, cümlə təliminin içində əritməyə çalışmış, digər qismi 

isə söz birləşmələrini müstəqil bir bəhs kimi sintaksisin tədqiq obyektinə çevirmişlər. 

 

Ədəbiyyat 

1. Bayramov H. (1978), Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları, Bakı, 175 s.  

2. Deni J. (1920), Grammaire de langue turque, Paris, 1218 p. 

3. Hüseynzadə M. (1962), Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis, I kitab, Azərtədrisnəşr, Bakı, 

270 s.  

4. Seyidov Y. (1992), Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Bakı Universiteti nəşr, 218 s.  

5. Şirəliyev M., Hüseynzadə M. (1951), Azərbaycan dilinin qrammatikası. II hissə, sintaksis, 

Bakı, 257 s. 



S. SÜLEYMANOVA: TÜRK DİLLƏRİNDƏ SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ TARİXİ 

 

 

 
181 

6. Баскаков Н.А. (1961), Предложение и словосочетание в тюркских языках». Вопросы 

составления описательных грамматик», М., с.55-85.  

7. Дмитриев Н.К. (1948), Грамматика башкирского языка, Изд. АН  СССР, М.-Л, 275 

стр. 

8. Казым-Бек М.А. (1939), Грамматика турецко-татарского языка, Казан, 523 стр. 

9. Кононов А.Н. (1957), От редактора. С.С.Майзел. Изафет в турецком языке, М.-Л., 

184с.  

10. Майзел. С.С. (1957), Изафет в турецком языке, М.-Л., 186 с.  

 

 

 

 


