
Mövzu: 20 Sintaksis və durğu işarələri təlimi.  Sintaktik təhlil 

Plan 

1. Sintaksis və onun tədrisi 

2. Cümlədəki sözlər arasında əlaqələr 

3. Cüttərkibli və təktərkibli cümlələr 

4. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələr 

5. Durğu işarələri və sintaktik təhlil 

   Sintaksis qraummatikanın bir bölməsidir. Hərfi mənası yunanacadan tərcümədə 

“tərtib etmək” deməkdir. Sintaksisdə söz birləşmələri və cümlələr öyrənilir. 

Sintaksis dərslərinin başlıca məqsədi, bir tərəfdən, şagirdlərdə mücərrəd təfəkkür 

inkişaf etdirmək, digər tərəfdən isə onlarda səlis, mənalı şifahi və yazılı nitq 

vərdişləri yaratmaqdır. Bunun üçün, təxminən, aşağıdakılar tələb olunur: 

• Cümlədə sözlərin və mətndə cümlələrin bir-birilə birləşməsinin əsas 

qaydalarını şagirdlərə dərk etdirmək. Burada istifadə ediləcək əsas vasitə 

müəllimin izahatı və dərslik olmalıdır. 

• Qrammatik qanunlara əsasən sözlərin sadə və mürəkkəb cümlələrdə 

məna əlaqələrini aydınlaşdırmaq.Bu zaman müxtəlif növlü qrammatik 

təhlillərdən istifadə olunmalıdır. 

• Şagirdlərə sözlərin sintaktik əlaqələrin şüurlu, düzgün  dərk etdirmək, 

durğu işarələrini yerli-yerində işlətməyi öyrətmək üçün onlara müxtəlif 

növlü çalışma və tapşırıqlar verib, müstəqil surətdə cümlələr, mətnlər 

üzərində işlətmək. 

  Sintaksis dərslərində nitqin dəqiqliyinə, ifadəli olmasına, onun söz formaları ilə, 

cümlələrdə və yazıda durğu işarələrilə düzgün verilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. 

  Məşhur rus metodistləri dil və təfəkkürün əlaqəli olduğunu göstərmiş və cümlənin 

təhlilini bu baxımdan zəruri hesab etmişlər. Məsələn, akademik F.İ.Buslayev hələ 

yüz ildən də çox qabaq, qrammatika təlimini cümlənin izahı ilə başlamağı, cümlənin 

hissələri ilə əlaqədar olaraq nitq hissələrini öyrətməyi tələb etmişdir. Elə o vaxtdan 

Rusiya, sonralar isə Azərbaycan məktəblərində qabaqcıl və təcrübəli müəllimlər, I 

sinifdən şagirdlərdə cümlə haqqında təsəvvür yaratmağa, sonra cümlədə sözlərin 

əlaqəsini əmələ gətirən qaydalar haqqında məlumat verməyə, daha sonra sinifdən-

sinfə keçdikcə , şagirdlərin sintaksis haqqındakı  anlayışını dərinləşdirməyə diqqət 

etmişlər. Sintaksis VIII sinifdən tədris olunmağa başlayır. Burada sistematik surətdə  

söz birləşmələri, onların növləri, sadə cümlələr, sintaktik əlaqələr və s. IX sinifdə isə 

mürəkkəb cümlələrin növləri, sintaksisi öyrədilir. Azərbaycan dili həm 

qrammatika, həm də ədəbiyyat dərslərində öyrədilir. Bu iki fənn arasında həmişə 

sıx əlaqə olmalıdır. Qrammatika dərslərində şagirdlər ədəbi dilin quruluşunu, onun 

qanunlarını dərk edirlər. Ədəbiyyat dərslərində isə bədii dilin gözəl nümunələrini 



öyrənirlər. Demək, sintaksis bəhsi ədəbiyyat dərslərilə sıx əlaqədə öyrənilməlidir. 

Ədəbiyyat dərsləri həm öyrənilən sintaktik hadisələrə aid misallar seçmək, həm də 

qrammatik təhlil aparmaq üçün material verir. Nəticədə, şagirdlər öz şifahi və 

yazılı nitqlərini ədəbi dildə, saf və səlis qurmağa alışırlar. İfadə məqsədinə görə 

cümlələr,  adətən, dörd yerə bölünür: nəqli, sual, nida və əmr cümlələri. Şagirdlər bu 

cümlələrlə ibtidai məktəbdən tanış olur, onlardan oxu və nitq prosesində, çalışmaların 

icrasında istifadə edirlər. Ancaq geniş, elmi şəkildə VIII  sinifdən öyrənməli olurlar. 

Odur ki, şagirdləri bu növ cümlələr üzrə işlətməyə səylə yanaşmalı, onların 

yaradıcılıq qabiliyyətlərini formalaşdırmalıyıq. Şagirdlər nəqli, sual, əmr və nida 

cümlələrinə aid sərbəst şəkildə cümlələr qurmalı, onların adının niyə belə 

adlandırılmasını izah edə bilməlidirlər. 

   Şagirlərə cümlədəki sözlər arasındakı əlaqələri başa salmalı, tabesiz və tabelilik 

əlaqələrini nümunələr əsasında öyrətməliyik. Tabesizlik əlaqəsilə bağlanan sözlərin 

bərabər hüquqlu olması və birinin digərindən asılı olmadığı misallarla izah 

edilməlidir. Məsələn, çalır və oxuyur, dəftər və kitab, arıqdır, ancaq sağlamdır. Bu 

misallarda çalır, oxuyur, dəftər, kitab sözləri və, arıqdır, sağlamdır sözləri isə 

ancaq bağlayıcıları ilə bir- birinə bağlanmışdır. Cümlədə: Vətənə dözümlü və 

iradəli igidlər gərəkdir. O, gülləri, çiçəkləri sevir. 

   Tabelilik əlaqəsilə bağlanan sözlərdən birinin müstəqil, digərinin isə asılı olduğu 

müstəqil sözə tabeedici, asılı sözə isə tabe söz deyilməsini nümunələr, əsasında 

şagirdlərə öyrətməliyik. 

Tabelilik əlaqəsinin üç növü var: uzlaşma, idarə, yanaşma. 

Eləcə də bütöv, yarımçıq, şəxsli, şəxssiz, qeyri- müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, adlıq 

cümlələr hər biri ayrı- ayrı dərslərdə şagirdlərə öyrədilməlidir. Şagirdlər dərk 

etməlidir ki, cümlələr cüttərkibli və təktərkibli olurlar. Cüttərkibli cümlələrin 

hamısı şəxsli cümlələrdir. Yalnız baş üzvlərdən ibarət olan cümlələr müxtəsər 

cümlə, baş üzvlərlə yanaşı, ikinci dərəcəli üzvlərin də iştirak etdiyi cümlələr isə geniş 

cümlə sayılır. Məs. Qapı açıldı ( müxtəsər), Qapı taybatay açıldı (geniş). 

Baş üzvlərdən birinin iştirakı ilə qurulan sadə cümlələrə təktərkibli cümlələr deyilir 

və onlar iki növə bölünür. 

• Xəbər əsasında formalaşan təktərkibli cümlələr: (şəxssiz,qeyri-müəyyən şəxsli, 

ümumi şəxsli) 

• Mübtəda əsaında formalaşan təktərkibli cümlələr: (adlıq cümlə) 

Şəxssiz cümlələrin müxtəsər və geniş oluğunu misallar əsasında öyrətməli və 

onların özlərinə tapdırmalıyıq. Məs. İstidir. Soyuqdur. Bahardır. (müxtəsər). 

Məsələyə baxılacaq. Dediklərinə əməl olunur. Məktəbimizdə idmana fikir verilir və s. 

(geniş) 

Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr: Qapını döyürlər. Bizi gözləyirlər. Şəhərdən yazırlar 

və s. 



Ümumi şəxsli cümlələr: Cücəni payızda sayarlar. Yüz ölç, bir biç. Günü günə 

satmazlar. 

Adlıq cümlələr müxtəsər və geniş olur. Məs. Payız. Axşam. Nəğmələr. Bakı 

(müxtəsər). Dağın ətəyində gözəl bir mənzərə. Geniş və zəngin naxışlarla işlənmiş 

bir otaq. (geniş) 

Mürəkkəb cümlənin tədrisi zamanı şagirdlərə başa salınmalıdır ki, sadə cümlələr 

mürəkəb cümlələrə nisbətən dildə tarixən qabaq meydana gəlmişdir. Sadə 

cümlələrin birləşməsi nəticəsində mürəkkəb cümlələr yaranmışdır. Bu sadə cümlələr 

arasinda da tabesizlik və tabelilik əlaqələri olduğu üçün mürəkkəb cümlələr iki 

qismə bölünür:  

Tabesiz mürəkkəb cümlələr və tabeli mürəkkəb cümlələr. 

Tabesiz mürəkkəb cümlələri əmələ gətirən sadə cümlələr bir-birinə ya bağlayıcı 

vasitəsilə,  ya da intonasiya ilə bağlanır və belə cümlələr arasında vergül qoyulur. 

Məs: 

Yağış yağdı və hava sərinləşdi. (birləşdirmə bağlayıcısı) 

Qonaq getmək istədi, amma ana onu buraxmadı. (qarşılaşdırma bağlayıcısı) 

Kənddə həm dincəlirəm, həm də atama kömək edirəm. (iştirak bağlayıcısı) 

Nə işıq yanırdı, nə də su gəlirdi. (inkar bağlayıcısı) 

Kəndə ya özün get, ya da qardaşın. Gah yağır, gah da gün çıxır. (bölüşdürmə) 

Zəng vurulur, uşaqlar sinfə daxil olur. Sel gəldi, çayın suyu bulandı və s. (intonasiya) 

  Tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında zaman əlaqəli (Müəllim dərs danışır, şagirdlər 

ona qulaq asırlar), ardıcıllıq əlaqəli (Qapı döyüldü, ev sahibi qapıya tərəf getdi),  

səbəb-nəticə əlaqəli (Yağış yağdı, toz yatdı. Külək əsdi, ağacların yarpaqları 

töküldü), aydınlaşdırma əlaqəli (Müəllim düşündü: bunu kim yazmış olar?), 

qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr (Uşaq gəzməyə getmək istədi, 

ancaq anası icazə vermədi), bölüşdürmə əlaqəli (Gah qızmar gün çıxırdı, gah da 

göyün üzünü qara buludlar örtürdü və s.) tabesiz mürəkkəb cümlələrin olmasını 

misallar əsasında şagirdlərə başa salmalı və onlara bu növ nümunələr qurdurmalıyıq 

ki, onlar dərsi yaxşı başa düşsün və ona aid çalışmaları müstəqil şəkildə yerinə 

yetirsinlər. 

   Tabeli mürəkkəb cümlələri izah edərkən şagirdlərə başa salmalıyıq ki, bu 

cümlələri təşkil edən sadə cümlələrdən  biri qrammatik cəhətdən müstəqil, o biri isə 

ona tabe olur. Tabe edən tərkib hissə baş cümlə, tabe olan tərkib hissə isə budaq 

cümlə adlanır. Sonra da budaq cümlələri baş cümlələrə bağlayan  tabelilik 

bağlayıcıları (ki, çünki, ona görə ki, ondan ötrü ki, odur ki, əgər, hərçənd, madam ki, 

indi ki və s.), bağlayıcı sözlər ( kim, nə, hara, necə, hansı, nə vaxt, nə qədər və s.), -

sa
2 

şəkilçisi və -mı
4 

ədatı ilə ( Uşaqlar gəlsələr, müəllimə xəbər verin. Kəndə 

çatdınmı, evdəkilər mənə zəng etsinlər və s.) və intonasiya ilə yaranan tabeli 

mürəkkəb cümlələrin  yaranmasını şagirdlərə öyrətməliyik. 



   Bundan sonra budaq cümlələrin növləri tək-tək, ayrı-ayrı dərslərdə şagirdlərə 

öyrədilməlidir. Əlbəttə, bu zaman seçilən cümlələr şagirdlərə aydın, yaddaqalımlı 

təsir göstərməlidir. Məsələn,Muxtar dedi ki, səni işə qəbul edirlər. (tamamlıq b.c) 

Nə vaxt sən əlaçı olsan, səni də Moskvaya göndərərlər. (zaman b.c) 

Bu il oxumağa gedəcəksənsə, sənin yerinə başqa adam tapım.(şərt b.c) 

Ürəyimdən keçir ki, yayda doğma yurdumu görməyə gedim. (mübtəda b.c) 

İgid odur ki, basdığını kəsməsin. (xəbər b.c) 

Mən o tənqidi sevirəm ki, işin xeyrinə olsun.(təyin b.c) 

Elə yaz ki, hamı oxuya bilsin. (tərzi-hərəkət b.c) 

Hara gedirəm orada səni görürəm. (yer b.c) 

Nə qədər desən, o qədər oxuyaram. (kəmiyyət b.c) 

Buranın havası sərindir, çünki dənizə yaxındır.( səbəb b.c) 

Bu zəhməti ondan ötrü çəkirik ki, gələcəkdə xoşbəxt yaşayaq. (məqsəd b.c) 

Qış girsə də, havalar xoş keçirdi. (qarşılaşdırma b.c) 

Yazıda istifadə olunan işarələr müxtəlif olur. Onlardan biri diakritik işarədir.O, 

hərfin yanında həmin hərfn başqa cür oxunması məqsədilə istifadə olunur. Diakritik 

işarə hərflə birləşdirilə və ya ondan ayrı verilə bilər. O dildə də durğu işarələrindən 

istifadə olunur. Durğu işarələri fikrin nitqdə aydin, dəqiq başa düşülməsindən, 

yazının düzgün, ifadəli tələffüzündə əhəmiyyətli  

qrafik vasitədir.Yazılı nitqi durğu işarələri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Durğu işarələri universal sistem təşkil edir , müxtəlif dillərdə səciyyə daşıyır. Əlifba 

islahatları , əlifbanın dəyişdirilməsi bir qayda olaraq durğu işarələrinin tərkibinə təsir 

göstərmir. Şifahi nitqdə fikiri canlı , başa düşülən, mənalı etmək üçün intonasiya, 

fasilə, vurğu, təkrar və s. kimi köməkçi vasitələrdən istifadə olunur. Yazılı nitqdə isə 

bu mümkün deyil. Yalnız nitqdə durğu işarələrindən istifadə olunur. 

 Durğu işarələrinin bir qismi (nöqtə, iki nöqtə, vergül, nöqtəli vergül) 

nitqin hissələrinə parçalanmasına xidmət edir. Digər qismi isə (sual, nida, üç nöqtə, 

dırnaq, tire) daha çox nitqin emosional cəhətini, əhval-ruhiyəsini bildirir. Hər bir 

durğu işarəsinin nitqdə öz funksiyası var. Diplomatik təcrübədə durğu işarələri söz 

qədər təsir gücünə malikdir. Bəzən hər bir durğu işarəsi üzərində inadla mübarizə 

aparılır və mühüm qarşılıqlı güzəştlərin edilməsi- dəyişilmə üçün əlverişli mühit 

yaradır, zəruri kompromis üçün yol açır.  

Professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə “Müasir Azərbaycan dili” I hissə Bakı-

2007 kitabında yazır: Defis işarəsi bəzən durğu işarələri sırasına daxil edilsə də, 

işlənilmə məqamına, mahiyyətinə görə daha çox orfoqrafik işarədir. Defis latınca 

“ayırma” mənasında olan “divisio” sözündəndir. 

Nadir Abdullayev “Nitq mədəniyyətinin əsasları” . Bakı-2014 kitabının 134 

–cü səhifəsində yazır ki, “ durğu işarələrinin bir qismi( nöqtə, defis, dırnaq kimi) 

orfoqrafik, digər qismi ( vergül, sual, nida kimi) sintaktik funksiya daşıyır. Sual, 



nida, çox nöqtə, mötərizə, dırnaq kimi işarələrdən sözlərin , ifadələrin və 

cümlələrin üslubi , emosional-estetik çalarlarını nəzərə çatdırmaq məqsədilə 

istifadə olunur. Nöqtə nəqli  və yarımçıq nəqli cümlələrdə, ad və ata adlarının 

qısaldılmış formalarında, və ilaxır, və sair, və başqa sözləri ixtisarla yazıldıqda 

əsərlərindən misal gətrilən müəllifin adı ixtisarla veriləndə istifadə olunur.  

 Vergüldən  cümlənin həmcuns üzvləri ,tabesiz və tabeli mürəkkəb 

cümlələrin tərkib hissələri arasınd o , bu əvəzliklərindən sonra , ara sözlərdə, hətta , 

ələlxüsus, habelə, baxmayaraq sözləri ilə xüsusiləşən cümlə üzvündən əvvəl, xitab və 

nidalarda istifadə olunur. 

Nöqtəli vergül tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında işlənir.  

Defis mürəkkəb sözlərin tərəfləri arasında, mürəkkəb qısaltmalarla şəkilçi 

arasında, sıra saylar rəqəmlə yazıldıqda, izafət təkiblərində işlənir. 

Tire cümlə üzvünün əlavəsindən əvvəl , müqayisə edilən obyektləri daha 

qabarıq nəzərə çarpdırmaq üçün qarşılaşdırılan sözlərin arasında ümumiləşdirici söz 

həmcins üzvlərdən əvvəl gələrsə, ondan sonra , sonra gələrsə, ondan əvvəl , məntiqi 

vurğulu sözü nəzərə çarpdırmaq, ayırmaq üçün həmin sözdən sonra dialoqlarda 

cümlələrin əvvəlində tire qoyulur. Müəllif sözü vasitəsiz nitqdən tire ilə ayrılır. 

İki nöqtə ümumiləşdirici sözdən, “məsələn” və onun ixtisar şəklindən 

(məs.:) sonra və dialoqlarda qoyulur. 

 Üç nöqtə fikrin bitmədiyini bildirmək məqsədilə cümlənin sonunda yüksək hiss 

həyacanla deyilib özündən sonrakı sözdən müəyyən fasilə ilə ayrılan xitabdan sonra 

və dialoqlarda müsahib cavab vermədikdə qoyulur. 

Sual işarəsi cavab almaq məqsədilə verilən sual cümləsinin sonunda qoyulur.  

Nida işarəsi nida cümlələrindən , xitablardan və bəli, xeyr, çox gözəl,yox kimi təsdiq 

və inkar sözlərindən sonra qoyulur. 

Mötərizə əsasən əlavə cümlələri fərqləndirmək , bəzən cümlə üzvünün əlavəsi və 

istifadə olunan mənbə mötərizədə verilir. 

Dırnaqlar vasitəsiz nitq və sitatlar dırnaqlar arasında verilir.  

Ümumiyyətlə , Azərbaycan yazısında nöqtə, sual , nida , iki nöqtə, nöqtəli 

vergül, tire, mötərizələr, və dırnaq kimi durğu işarələrindən istifadə olunur.   

 

Sintaktik təhlil 

Sintaktik təhlilin, əsasən, iki növü vardır: 

• Cümlə üzvlərinə görə təhlil 

• Cümlənin quruluşuna görə təhlil 

    Hər iki təhlildə cümlənin növü təyin edilərək ona tam xarakteristika verilir. 

Sintaktik təhlil həm şifahi, həm də yazılı aparılır. Şifahi təhlil zamanı hər şeyi şifahi 

söyləyir, yazılı təhlildə isə qəbul edilmiş şərti işarələrdən istifadə olunur. 

Mübtədanın altından bir düz xətt çəkilir (             ),   xəbərin altından iki düz xətt 



çəkilir (   _____    ). Tamamlığın altından qırıq-qırıq xətt ( ------- ), təyinin altından 

dalğalı xətt  ,  zərfliyin  altından  əvvəl  dalğalı,  sonra düz xətt (  ) çəkildiyini 

şagirdlərə öyrətməli və cümlə təhlili aparmalıyıq. 

Sadə cümlənin təhlilində aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır: 

• Sadə cümlənin quruluşuna görə tipi və baş üzvləri göstərilir. 

• Əvvəlcə, mübtəda və xəbərlə, sonra isə bir-birilə əlaqəsi olan ikinci dərəcəli 

üzvlər göstərilir; 

• İkinci dərəcəli üzvlərdən hər birinin mənası və hansı suala cavab olması, onların 

hansı üzvü aydınlaşdırması və təhlili üçün ayrılmış cümlədə: tamamlıq, təyin, yaxud 

zərflik olması aydınlaşdırılır; 

• İkinci dərəcəli üzvlərin aid olduğu sözlə əlaqə formaları; 

• Həmin ikinci dərəcəli üzvün hansı nitq hissəsi ilə ifadə olduğu göstərilir; 

• Təhlil olunan cümlənin xüsusiləşmiş üzvü vardırsa, onların işlənmə yeri  və mənası 

izah edilir; 

• Cümlədə söz birləşmələrindən ibarət olan mürəkkəb üzvlər vardırmı, hansılardır? 

Nə üçün onları mürəkkəb cümlə üzvü kimi qəbul etmək lazımdır? 

 Mürəkkəb cümlənin təhlilində onun mənası, əhəmiyyəti və növündən başqa, 

aşağıdakı cəhətlərinə diqqət edilməlidir: 

• Mürəkkəb cümlənin tərkibinə daxil olan cümlələrin sayı müəyyən edilir və 

onlardan hər biri ayrılıb göstərilir. 

• Həmin cümlələr arasındakı məna əlaqəsi aydınlaşdırılır; 

• Bu cümlələrdən hər birinə xarakteristika verilir; 

• Onların arasında olan əlaqə formaları göstərilir və sonra budaq cümləni və  ya baş 

cümləni bütünlüklə, yaxud onun müəyyən bir sözünü necə izah etməsi, budaq 

cümlənin baş cümləyə olan münasibəti aydınlaşdırılır; 

•  Təhlil olunan cümlədə neçə budaq cümlə vardır və hansılardır?  

   Cümləni sintaktik cəhətdən təhlil edərkən orada morfoloji və bəzən də  fonetik 

təhlil aparmaq lazımdır. Lakin bunu hər dəfə və həmişə aparmaq mümkün 

deyil.Demək, təhlilin növü  deyiləcək dərsin məqsədindən asılıdır. Sintaktik təhlil 

aparılarkən, təhlil olunan cümlədə durğu işarələrinin işlənməsi qaydaları da izah 

edilməlidir.  

 D 
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