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Резюме. В статье исследуется роль условных 
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1. Giriş 

Bildiyimiz kimi dünya dilçilliyində funksional-semantik şərtilik sahəsinin əsasında 

şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr dayanır. Ümumiyyətlə, şərtilik anlayışı olduqca 

geniş tutuma malik anlayışdır. Say baxımından çox dil faktlarını əhatə edir. Azərbaycan 

dilində şərt mənası ilk növbədə feilin şərt şəkli ilə müəyyənləşsə də, bu formada işlənən 

feillərinin ayrılıqda işlənə bilməməsi də həmçinin dilçilikdə məlumdur. Beləliklə, birbaşa 

deyil ancaq dolayı yolla şərtiliyin ifadə vasitələrindən biri kimi şərt budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlələr özünü göstərir.  

Mürəkkəb cümlə mövzusu dilçilikdə hər zaman öz unikallığını saxlamışdır. İki sadə 

cümlənin quruluşca və mənaca birləşməsi diqqət çəkən məsələdir. Bu cümlələrin 

yaranmasında intonasiyanın, bağlayıcıların və ədatların rolu onların məna baxımından bir-

biriylə əlaqə qurması öyrəniləcək məsələrin sayını artırmışdır. Azərbaycan dilində  mürəkkəb 

cümləni təşkil edən cümlələr arasında olan bağlılıq dərəcəsinə görə tabesiz və tabeli 

mürəkkəb cümlələr adı altında öyrənilir. Tabesiz mürəkkəb cümlələr bərabər hüquq əsasında  

birləşdiyi halda tabeli mürəkkəb cümlələr aslı cümlənin əsas cümləni müxtəlif cəhətdən izah 

edərək ona bağlanır. Bu isə onların müxtəlif növlərini ayırd etməyə imkan verir. Qeyd edək 
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ki, tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin formalaşmasında iştirak edən fonetik, leksik və 

qrammatik vasitələr də bir-birindən fərqlənir. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin 

növünü müəyyən edərkən  budaq cümlənin baş cümlədən aslı olub onu necə izah etməsinə 

əsasən ayırd edilir. Bəzən eyni yaranma vasitəsinə malik olan cümlələrin məna baxımından 

fərqləndiyini görə bilirik. Bu isə Azərbaycan dilində quruluş və məna bağlığının birlikdə 

qiymətləndirildiyini göstərir.  

 

2. Azərbaycan dilində şərt budaq cümlələrinin yaranma yolları 

Azərbaycan dilində şərt budaq cümlələri zərflik budaq növlərinin biri kimi qeyd 

olunur. Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr türk dillərinə məxsus qədim yazılı 

abidələrin dilindən bu günə kimi işlənilməsi onun istifadə dairəsinin genişliyindən xəbər verir. 

Bu cümlələr haqqındakı araşdırmaların çoxu onların müxtəlif istiqamətdə təhlili və 

müqayisəsini əhatə etmişdir. Şərt anlamı bildirən –sa, -sə şəkilçiləri ilə yaradılan tabeli 

mürəkkəb cümlələri əksərən şərt konstruksiyaları başlığı altında təhlil edilib. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi tabeli mürəkkəb cümlələrinin tərəfləri bir-birinə quruluş və məna baxımından 

müxtəlif şəkillərdə bağlanırlar. Oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan dilində şərt budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin yaranma yollarının müxtəlifliyi dilçilikdə qeyd olunur. 

Azərbaycan dilində şərt budaq cümlələrinin iki formasını fərqləndirilir. Əsasən budaq cümlə 

əvvəl baş cümlə sonra gəlsə də, baş cümlənin budaq cümlədən əvvələ keçdiyi hallarla da 

qarşılaşırıq. Məqaləmizdə bu cümlə növünün yaranmasının üsullarını müasir Azərbaycan 

dilinə aid iki kitab əsasında müəyyənləşdirmişik: [7, s.359-364; 5, s.387-393]  

1.Baş cümlə əvvəl işlənərək intonasiya və ya ki bağlayıcısı vasitəsilə ilə bağlanır. Bu 

zaman baş cümlədə bu şərtlə, o şərtlə, bir şərtlə, həmin şərt kimi qəlib sözlər işlənir. Bu tip 

cümlələr digərlərindən fərqli olaraq daha çox danışıqda özünü göstərir: 

Bu şərt ilə ki, biz Heratı, ingilislər də İran torpaqlarını qaytarsınlar [3, s.99]. 

2. Şərt budaq cümlələrini əmələ gətirmək üçün sadəcə intonasiyadan istifadə etmək 

mümkündür. Ancaq bu tip cümlələrə -sa, -sə şərt şəkilçisini xəbərə sonradan bərpa oluna 

bilər: 

..hardadır orada çağır də [3, s.11]. Biz nikah eləyərik, iş düzələr, düzəlməz, necə 

bayaq dedim, doğrarıq və aparıb tullarıq [3, s.12]. Baş üstə, ağa, istəyirsən heç qapıda da 

dayanmayım [3, s.18]. Hər nə deyirsən de,..[3, s.18]... istəyirsən gedim çağırım ki... [3, s.32]. 

3. Sintetik şərt budaq cümlələri feilin şərt şəklinin şəkilçisi –sa, -sə ilə formalaşdırılır. 

–Sa, -sə şəkilçiləri ilə qurulan cümlələrdə budaq cümlə birinci gəlir. Azərbaycan dilində 

sintetik şərt budaq cümləsinin xəbəri xüsusi şərt formasının sadəsi ilə yanaşı, mürəkkəbi ilə də 

yaradılır. Bu zaman feilin digər formalarına isə ədatının şəkilçiləşmiş forması əlavə olunur.  

Bu cümlə növü  istər yazılı, istərsə də şifahi nitqdə geniş yayılmışdır: 

Ona qalsa, əlbət ki, razı olmaz [3, s.10].  O da bizim ilə inad yeritsə, onda gərək bizə 

papaq haram olsun. [3, s.11]. İcazə versən, sabahdan çıxıb gedərəm. [4]...razı olarsa, gözəl, 
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olmazsa, əl çəkməlisiniz [3, s.10]. Rüstəm, bunların rəhminə güvənməkdənsə, dəryada iynə 

üstünə minib xilas olmağa güvənmək daha əfsəldir [3, s.15]. 

Həmçinin adlara da isə ədatı əlavə olunmaqla cümlədə şərt mənası yaradılır: Bu gülün 

şirəsini çəkməmiş o birisinin üstünə qonmaq arı üçün təbii isə, insan üçün dəhşətdir. [4] 

Bizim talantımız yoxdursa, talantlı qızlar tapın [3, s.254]. 

4.Sintetik şərt budaq cümlələrinin –mı, mi, -mu, -mü ədatı ilə baş cümləyə bağlandığı 

hallar da vardır: 

İnsan söz verdimi, ona əməl etməlidir [3, s.167] ...bir elan verildimi, xalq, adı dillərdə 

dastan kimi gəzər, bu adamı görmək üçün qapıları qıracaqdır [3, s.269].  

 5. Şərt budaq cümləsinin bu növü isə baş cümləyə -a, -ə arzu şəkilçisi ilə də bağlanır. 

Bu daha çox arxaik forma sayılır. Bu zaman daha çox şərt bağlayıcılarından istifadə olunaraq 

şərt mənasının sabitliyi qorunur.  

Hər o şəxs ki, Quranı türkçə tərcümə edə, o ağaların buyurduğuna görə, o şəxs, yəni 

mürtəcim, ömrünün əvvəlindən ta qiyamətədək lənətə giriftar olar [3, s.21]. Bir insan ki, 

oğurluqla, adam öldürməklə fəxr edə, vəhşilik ilə iftixar edə, mən sadə ürəkli bir qız onunla 

yaşamağı özümə həqarət bilirəm! [3, 31] Bir adamın ki, ürəyində çiban ola, necə yatar? [4] 

Neyləyim, briqadamda traktorçu olaydın, gör necə rəndələyib düzəldirdim səni... [4] 

6.  Analitik yolla isə şərt budaq cümlələrinə şərt bağlayıcıları əlavə etməklə düzəldilir. 

Azərbaycan dilində istifadə olunan şərt bağlayıcıları bunlardır: əgər, hərgah, madam ki, bir 

halda ki: 

Hərgah şəriət və insaniyyətlə getmək istəyirsiniz; onda soruşun. [3, 10] Əgər 

sabahdan artıq sağ qaldı, mənim üzümə tüpürün [3, s.28]. Bax, hərgah iş oyan-buyan oldu, 

öldür...[3, s.30].  Indi ki, söz vermisən, qəbul elə [4]. 

 Nümunələrdən göründüyü kimi bağlayıcı işlənmiş cümlələrin xəbərində nə şərt 

şəklinin şəkilçisi, nə də isə ədatı işlənməmişdir. Ancaq –sa,-sə şəkilçisini biz xəbərlərdə 

rekonstruksiya edə bilərik. Yuxardakı cümlələrdən birini “Bax, hərgah iş oyan-buyan oldusa, 

öldür” formasında da deyə bilərik. Bu zaman cümlənin mənasına heç bir xələl gəlməyəcək.  

7. Analitik-sintetik şərt budaq cümlələrinin yaranmasında həm şərt bağlayıcıları, həm 

də feilin şərt şəklinin şəkilçisi –sa, -sə iştirak edir. Şərt bağlayıcıları cümlədə şərt mənası daha 

da güclənməsinə kömək edir.  Bu zaman baş cümlədə onda sözü də iştirak edir. 

...əgər bu işə razı olmasa, onu tikə-tikə doğrayıb quyuya tökdürəcəyəm [3, s.10], 

Hərgah Məhərrəm onu qaçırmasaydı, onu bir gülləyə qurban edərdim [3, s.17]. Hərgah səndə 

insaf varsa, tapança ilə vur [3, s.19]. Əgər qələtim olsa kəlləni vur başıma. [3, s.23]. Hərgah 

Məhərrəm olmasaydı, məni öldürürdülər. [3, s.14] ...əgər bu işə razı olmasa, onu tikə-tikə 

doğrayıb quyuya tökdürəcəyəm [3, s.10]. 

8. Budaq cümlədə ki ədatı işlənərək budaq cümləni baş cümləyə bağlayır:  

Sən ki, bir şey olmadan böylə bitablıq göstərirsən, vurulmasın eşidəndə nə edərsən? [3, 

s.124]  Sən ki, istəyirsən böylə olsun, mən nə edəcəyəm? [3, s. 136]. 
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3. Funksional-semantik şərtilik sahəsi və şərt budaq cümlələri 

Şərtiliyin həyata keçməsi üçün iki hal, hərəkətin olması mühümdür. Çünki bir-birindən 

asılılıq qanunu və digərinin həyata keçməsi üçün bir cümlə onun üçün şərti hazırlmalıdır. 

“Koordinativ-şərt mənalı mürəkkəb cümlələr qismən çoxmənalı sintaktik vahidlərdir. Həmin 

mürəkkəb cümlələr bu və ya digər şəkildə şərt, zaman, səbəb və nəticə semantik-funksional 

sahələri ehtiva olunur. ” [6, s.250]. Rus dilində funksional-semantik sahələri dörd qrupa 

ayıran A.V. Bondarko sonuncuya şərtlənmə və ya asılılıq sahələrinin kompleksini  aid edir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi şərt konstruksiyalarının yaratdığı mənalar da bu sahələr 

kompelksinin öyrənilməsinə cəlb edilir [8, s.31-31; 2, s.14]. 

 “Baş cümlənin bir üzvünə aid olan budaq cümlələrdən fərqli olaraq, şərt budaq 

cümləsi baş cümlənin ümumi məzmununa bağlı olur və orada (baş cümlədə) ifadə olunan 

məzmunun şərtini bildirir. Başqa cür demiş olsaq, baş cümlədə görülən iş, budaq cümlədəki 

işlə şərtlənir” [1, s.333]. Budaq cümləsindəki şərt əsasında baş cümlədəki hökmün həyata 

keçib-keçməməsi haqqında məlumat alırıq. Belə cümlələrdə danışan və dinləyən üçün məlum 

olan budaq cümlələrdəki hadisələrdir. Budaq cümlədəki şərt ünsiyyətdə olanlar üçün məlum 

olur. Baş cümlə isə həmin şərtin nə ilə nəticələnəcəyini göstərməklə yeni informasiya verir. 

[1, s.384]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi Azərbaycan dilində şərt budaq cümlələrinin 

yaranma  yolları kifayət qədər çoxdur. Dilçilikdə məlumdur ki, şərt budaq cümlələrinin 

yaranma yollarının əsasında feilin şərt şəkli dayanır. Diqqət çəkən məsələlərdən biri də budur 

ki, Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlənin yaranma yolu nə qədər mühümdürsə  də, bu 

üsullarla yaranan mənanın vacibliyinə də diqqət yetirilir. Belə ki, -sa, -sə şəkilçiləri bu 

cümlələrin yaranmasında əsas rol oynasa da, hər zaman bu cümlələri şərt budaq cümlələri 

hesab edilmir. Bu da onunla izah olunur ki, şərt budaq cümləsinə, eləcə də başqa budaq 

cümlələrə verilən təriflərdə budaq cümlənin baş cümləyə hansı cəhətdən xidmət etməsi nəzərə 

alınır. Gərək şərt budaq cümləsi baş cümlə üçün, ondakı məzmun üçün şərt olsun, yoxsa ona 

şərt budaq cümləsi demək olmaz” [1, s.131].  Göründüyü kimi şərt budaq cümləsində önəmli 

nöqtə cümlədəki şərt mənasıdır. Şərt budaq cümləsində şərt mənasının olması mütləqdir və 

cümlə buna görə fərqləndirlib öyrənilir. Burada aslı cümlənin ifadə etdiyi məna ön plana 

çıxmaqdadır. Bu həmin semantik mənanın ifadə yolları isə sadəcə –sa, -sə  şəkilçisinə bağlı 

deyildir. –sa , -sə şəkilçiləri bu mənanı yaradan yollardan sadəcə birisidir.  

Nəticə. Azərbaycan dilində olan materialalara əsasən şərt budaq cümlələri və onları 

formalaşdıran vasitələrin bir məna altında necə birləşməsini təhlil etdik. Məlumdur ki, 

dilimizdə şərt konstruksiyalarının yaranma yolları kifayət qədərdir. Bu isə bilavasitə 

funksional-semantik şərtilik sahəsinin ifadə vasitələrinin sayını artırır ki, onların hamısı şərt 

budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr adı altında dilçilikdə yetərincə təhlil olunmuşdur.   
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