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MÜƏLLIFDƏN 
“Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası” 

adlanan monoqrafiya qıpçaq qrupu türk dillərindəki 
frazeoloji vahidlərin semantik-struktur cəhətdən 
arşdırılmasına həsr olunmuşdur. Əsərdə qıpçaq qrupu 
türk dillərindəki frazeoloji vahidlər oğuz qrupu türk 
dillərinin frazeoloji vahidləri ilə müqayisəli şəkildə 
tədqiq olunmuş, qıpçaq və oğuz qrupu türk dillərinin 
frazeologiyasının tədqiqi tarixi izlənilmiş, həmin 
dillərin zəngin faktları əsasında frazeoloji vahidlərin 
əmələgəlmə və inkişaf yolları, əlamət və bölgü 
prinsipləri, leksik-semantik  və qrammatik xüsusiy-
yətləri öyrənilmişdir. 

Nəinki Azərbaycan dilçiliyində, ümumən 
türkologiyada qıpçaq qrupu türk dillərinin 
frazeologiyası ilk dəfə kompleks şəkildə bu 
monoqrfiyada araşdırılmışdır.  

 Əsərdə qıpçaq qrupu türk dillərinin tədqiqi 
tarixinə nəzər saldıqca mövcud baxışlar, istiqamətlər 
müəyyənləşdirilmiş, alınan elmi nəticələr saf-çürük 
edilmiş, frazeoloji vahidlərin rus dilçiliyində və 
ümumən türkologiyada öyrənilmə tarixi tədqiq 
olunmuşdur. Frazeoloji vahidlərin təsnifi haqqında bir 
çox dilçilərin fikirləri araşdırıldıqdan sonra qıpçaq və 
oğuz qrupu türk dillərindəki frazeoloji vahidlərə dair 
öz bölgümüzü təqdim etmişik. Frazeoloji vahidlərin  
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atalar sözləri və zərb məsəllərlə, mürəkkəb 
terminlərlə, mürəkkəb fellərlə, sərbəst və sabit söz 
birləşmələri ilə, qanadlı sözlərlə və aforizmlərlə sər-
hədlərinin müəyyənləşdirilmişdir. 

Monoqrafiyada qıpçaq qrupu türk dillərində 
frazeoloji vahidlərin leksik-semantik və qrammatik 
xüsusiyyətləri də araşdırılır, frazeoloji vahidlərin 
tematik təsnifi aparılır,  somatik frazeoloji vahidlər, 
zoofrazeologizmlər, fitofrazeologizmlər, din və 
mifologiya ilə bağlı frazeoloji vahidlər, alqış və qarğış 
səciyyəli, meteorologiya və astronomoiya ilə, adət və 
ənənələrlə bağlı frazeoloji vahidlər tədqiq olunur. 
Frazeoloji vahidlərin omonimlik, sinonimlik, 
çoxmənalılıq, çoxvariantlılıq, antonimlik kimi məna 
növləri, eyni zamanda söz, birləşmə, cümlə,səviyyəli 
frazeoloji vahidlərin qrammatik quruluşu araş-
dırılmışdır. Tədqiqat boyu qıpçaq və oğuz qrupu türk 
dillərinin frazeoloji vahidləri  müqayisəli fonda 
öyrənilmişdir. 

Əlbəttə, ilk monoqrafiya kimi müəyyən 
nöqsanların da mövcudlugu labüddür. Bu baxımdan 
əsərlə bağlı təklif və iradlarını bildirəcək hər kəsə 
əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.Fikir və 
mülahizələrinizi bu elektron-ünvana göndərməyiniz 
xahiş olunur: 
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QIPÇAQ QRUPU TÜRK DILLƏRININ 
FRAZEOLOGIYASI AZƏRBAYCAN 

DILÇILYINDƏ 
ILK DƏFƏ TƏDQIQ OLUNUR 

Azərbaycan dilçiliyində türkoloji tədqiqatlar 
zəngin ənənələrə söykəndiyindən dünya səviyyəsində 
aparıcı mövqe qazanmış türkoloqlarımız beynəlxalq 
nüfuza yiyələnərək hörmət və ehtiram ünvanına 
çevrilmişlər. Əcnəbi alimlərin bu gün də tez-tez 
andıqları və yüksək qiymətləndirdikləri mərhum 
dilçilərimiz akad. M.Ş.Şirəliyev, prof.F.Zeynalov, 
prof.Ə.Abdullayev, prof.A.Vəliyev, prof.V.Asalanov, 
prof. S.Əlizadəni bu məqamda bir daha xatırlamaq və 
xatırlatmaq yerinə düşərdi. Məhz bu ziyalıların 
təəssüb və iştirakı ilə XX əsrin 60-70-ci illərində 
BDU-da ilk türkologiya kafedrası, AMEA-da isə türk 
dilləri şöbəsi açıldı. Həmin kafedra və şöbənin 
fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi isə AMEA-nın 
müxbir üzvləri T.Hacıyev, K.Abdullayev, N.Cəfərov, 
eləcə də professorlar F.Cəlilov, K.Nərimanoğlu kimi 
layiqli dilçilərin qayğı və əməyi ilə bağlı olmuşdur. 
 Qürur doğuran isə budur ki, Azərbaycan türko-
logiyası yeni düşüncəli, orijinal fikirli, istedadlı, 
qaynar təbiətli gənclərin zəhmət və qüdrəti ilə 
mayalanmış maraqlı elmi araşdırmalarla bu gün də 
zənginləşir və öz şöhrətini qoruyur.  
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“Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası” monoq-
rafiyasının müəllifi Qətibə Çingiz qızı Mahmudova da 
gələcəyinə ümid bəslədiyimiz gənclərdəndir. 
 Respublikamızda türkoloji araşdırmalar əsasən 
türk dillərinin fonetika və qrammatikasını, qismən də 
leksikologiyasını əhatə etmiş, dilin milliliyini səciyyə-
ləndirən frazeoloji qatın izlənməsi isə kölgədə qalmış-
dır. Azərbaycan dilinin frazeologiyasının tədqiqi 
prosesində bəzən türk dillərindən bu və ya digərinin 
materiallarına müraciət olunsa da, oğuz qrupu türk 
dilləri istisna edilməklə ümumilikdə türk dillərinin 
müqayisəli frazeologiyası öyrənilməmişdir. F.e.n. 
Q.Ç.Mahmudovanın elmi ictimaiyyətə təqdim etdiyi 
“Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası” adlı mo-
noqrafiya, şübhəsiz, bu yolda zəruri addım kimi qəbul 
olunmalıdır. 

 Azərbaycan dilçilyində ilk dəfə olaraq qıpçaq 
qrupu türk dillərinin frazeologiyasını tədqiqat 
obyektinə çevirən gənc tədqiqatçının qıpçaq qrupu 
türk dillərinin frazeologiyasını ayrılıqda deyil,oğuz 
qrupu türk dilləri,o cümlədən Azərbaycan dili ilə 
müqayisəli şəkildə, bəzən də tarixilik prinsipi ilə 
tədqiq etməsi əsərin ən önəmli cəhətidir. Bu isə 
tədqiqat işinin elmi yeniliyinin əsl göstəricisi kimi 
qiymətləndirilməlidir. 
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I fəsildə qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeolo-
giyasının tədqiqi tarixini araşdıran müəllif mövzu ilə 
bağlı mövcud dilçilik baxışları və  istiqamətlərini 
aşkar edir,onları təhlil süzgəcindən keçirərək maraqlı 
elmi nəticələrə gəlir. O, bu və ya digər mübahisəli 
məsələyə fərqli münasibət bildirməkdən, nüfuzlu 
dilçilərlə cəsarətlə polemika nümayiş etdirməkdən 
çəkinmir, onların fikirlərinə hörmət etməklə yanaşı, 
yeri gəldikcə öz mövqeyini bildirməyi, müstəqil elmi 
mülahizələrini təqdim etməyi də unutmur. 

Q.Mahmudova istər rus,istər Azərbaycan, türk-
mən, qazax, qırğız, özbək, qaraqalpaq, istərsə də digər 
türk dillərinin tədqiqatçılarının əsərlərini saf-çürük 
edir, onların mövqelərindəki eyni və fərqli cəhətləri 
aşkarlayır, müqayisələr fonunda məntiqi fikir 
yürüdərək konkret elmi qənaətlərə gəlir.Məhz bu 
qənaətlərə söykənərək qıpçaq qrupu türk dillərinin 
frazeologiyasının sərhədlərini müəyyənləşdirməyə ça-
lışan müəllif frazeoloji vahidlərn əsas əlamətləri və 
bölgü prinsipləri ilə bağlı maraqlı elmi nəticələrə 
gəlmişdir. 

Qıpçaq qrupu türk dillərində frazeoloji vahid-
lərin leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərini 
araşdıran tədqiqatçı həmin dillərin frazeologiyasının 
ümumi mənzərəsini yaratmaq məqsədilə zəngin və 
maraqlı dil faktlarından istifadə etmiş, frazeoloji 
vahidlərin tematik bölgüsünü aparmış, onların leksik-
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semantik inkişaf yollarına nəzər salmış, səciyyəvi 
qrammatik xüsusiyyətlərini aşkar etmişdir. 

Müəllif türk dillərində frazeolji vahidlərin söz, 
birləşmə səviyyələrində mövcudluğunu qəbul etməklə 
yanaşı, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq mətn 
səviyyəli frazeoloji vahidlər məsələsinə də 
toxunmuşdur. Bu isə gənc tədqiqatçının elmi 
cəsarətindən, müstəqil fikir yürütmək bacarığından, 
dərin araşdırıcılıq qabiliyyətindən soraq verir.    

Qətibə Çingiz qızı Mahmudovanın gərgin yara-
dıcılıq axtarışlarının, səmərəli əməyinin labüd nətiçəsi 
kimi meydana çıxan “Qıpçaq qrupu türk dillərinin fra-
zeologiyası” monoqrafiyasını bəzi mübahisəli mə-
qamları ilə birlikdə yüksək qiymətləndirir və onun  
elmi ictimaiyyətin rəğbətini qazanacağına ürəkdən 
inanıram. Əminəm ki, bu monoqrafiya elmi axtarışlar 
yolunda böyük inam və inadla addımlayan, qətiyyəti, 
əməksevərliyi, hər şeydən öncə isə elmə vurğunluğu, 
Azərbaycan dilçiliyinə sevgi və sədaqəti ilə yaxın  
gələcəkdə əsl söz sahibi olacaq  müəllifin elmi 
yaradıcılıq yolunun uğurlu başlanğıcıdır.    

               Məhəbbət MIRZƏLIYEVA 
                                          filologiya elmləri 

doktoru 
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TTÜÜRRKKOOLLOOGGIIYYAA    ÜÜÇÇÜÜNN    DDƏƏYYƏƏRRLLII      TTÖÖHHFFƏƏ  
 Türk dillərinin müqayisəli tədqiqi ilə bağlı 
Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin ortalarından 
başlayaraq bir çox işlər görülmüşdür. Sovet dövründə 
ölkəmizdə bu sahəyə böyük diqqətlə yanaşılmış, 
alimlərimiz türk dillərinə, onların müqayisəli şəkildə 
öyrənilməsinə böyük diqqət yetirmişlər. Təsadüfi 
deyil ki, Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqında türko-
loji araşdırmaların aparıldığı ən böyük mərkəzə 
çevrilmişdir. Sevindirici haldır ki, bu ənənə müs-
təqilliyimiz dövründə davam və inkişaf 
etdirilməkdədir. Eyni zamanda, türk xalqlarının bir-
biri ilə yaxınlaşması, əlaqələrin genışlənməsi indi 
daha sanballı elmi işlərin yazılıb araya-ərsəyə çıxarıl-
masına böyük imkanlar yaratmışdır. 
 Oxuculara təqdim olunmuş əsər olduqca 
maraqlı və çətin bir mövzudadır. Frazeologiya 
sahəsində hələ də mövcud olan problemlər,mübahisəli 
məsələlər müəllifin bəzən mövzuətrafı məqamlar 
üzərində dayanması, müəyyən elmi-nəzəri 
müddəalara münasibət bildirməsi tələbini ortaya atır. 
Mövzunun aktuallığını təsdiq edən bir cəhəti də bu-
nunla bağlamaq lazımdır. İkinci cəhət, türk 
dillərindən biri və ya ikisinin deyil, bütöv bir qrupun 
özü də qıpçaq qrupunun frazeologiyasının tədqiqini  
əhatə etməklə şərtlənir. Üçüncüsü,  



10 

 

müəllif oğuz qrupu türk dillərindən birinin - 
Azərbaycan dilinin daşıyıcısı olduğundan tədqiqat 
prosesində oğuz qrupu dilləri ilə müqayisəli araşdırma 
və təhlillərə yer ayrılır. Fikrimizcə, elmi tədqiqata bu 
dərəcə geniş aspektdə yanaşmaq ümumilikdə türk 
dilləri frazeologiyası ilə bağlı bir çox mühüm 
məsələlərə aydınlıq gətirmək baxımından son dərəcə 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.Qədim dövrlərdən 
formalaşan frazeoloji vahidlərin, o cümlədən atalar 
sözləri, zərb məsəllərin ümumtürk dil materialı 
əsasında semantik və qrammatik struktur baxımından 
tədqiqi türk dillərinin tarixi ilə bağlı yeni elmi nəti-
cələrin alınmasına yardımçı olacaqdır. 
 Müəllif qarşısına qoyduğu əsas məqsədi, daha 
doğrusu, qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeoloji vahid-
lərinin oğuz qrupu türk dilləri materialları ilə 
müqayisəli tədqiqini həyata keçirmək üçün, hər 
şeydən əvvəl frazeoloji vahidlərin dil sistemində yeri 
və mövqeyini müəyyənləşdirməyə çalışır, sonra 
frazeoloji vahidlərlə atalar sözləri, zərb məsəllər, 
terminlər, mürəkkəb fellər arasındakı sərhədləri 
dəqiqləşdirməyə cəhd göstərir. 
 Əsərin “Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologi-
yasının tədqiqi tarixi: baxışlar, istiqamətlər, nəticələr” 
adlanan birinci fəslində tədqiqat obyektinin dəqiq 
adını, daha doğrusu, hansı termının daha münasib 
olduğunu müəyyənləşdirməyə geniş yer ayırmışdır. 
Bu gün dilçilikdə mövcud olan idiom, idiomatik 
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ifadə, frazeoloji ifadə, frazeoloji birləşmə, sabit söz 
birləşməsi, frazeoloji vahid, frazeologizm, frazem, 
leksik söz birləşməsi, leksik birləşmə, rus dilində 
frazeoloqiceskie sraşeniya, frazeoloqiceskyie yedin-
stva, frazeoloqiceskie socetaniya, frazis, slitnoeslovo, 
slitnoe  recenie və s.kimi terminlər hələ də dilçilər 
arasında mübahisələrə səbəb olur. Əslində bu ter-
minlərin hamısının “yaşamaq” və “işlənmək” hüququ 
var. Bu terminlərdən istifadə edən alimlər öz 
seçimlərini elmi cəhətdən kifayət qədər 
əsaslandırmışlar. Bizim fikrimizcə, məsələ yalnız hər 
hansı bir əşyaya soldan və ya sağdan, öndən və ya 
arxadan, altdan və ya üstdən baxmaqdan asılıdır. 
Bütün hallarda əşya əşya olaraq qalır. Bütün hallarda 
söhbət dil vahidindən gedir. Deməli, frazeoloji vahid 
termini daha münasibdir və müəllif doğru olaraq bu 
terminə üstünlük verir. 
 Birinci fəsildə qıpçaq qrupu türk dillərinin fra-
zeoloji vahidlərinin əsas əlamətləri və bölgü 
prinsipləri ayrıca paraqrafda öyrənilir. Müəllif 
araşdırma və təhlil  əsasında qıpçaq qrupu  türk 
dillərinin və Azərbaycan dilinin leksik tərkibinə və 
qrammatik quruluşuna görə eyni və fərqli olan fra-
zeoloji vahidləri qruplara ayırır, frazeoloji vahidlərin 
leksik-semantik və sintaktik bütövlük, məcazlıq və 
obrazlılıq kimi əlamətlərini fərqləndirir, müxtəlif 
alimlərin bu məsələlərlə bağlı fikirlərini şərh edir, 
həmin fikirlərə münasibətini bildirir. Bu da onun 
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mövcud elmi ədəbiyyatla yaxından tanış olduğunu, 
onlardan bacarıqla istifadə etdiyini təsdiqləyir. 
 “Qıpçaq qrupu türk dillərində frazeoloji vahid-
lərin leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri” 
adlanan II fəsildə qıpçaq qrupu türk dillərindəki fra-
zeoloji vahidlərin tematik bölgüsü, frazeoloji 
vahidlərin məna növləri, qrammatik səviyyəsi təhlil 
edilir.  
 Müəllif frazeoloji vahidləri 6 tematik qrupa ayı-
rır: somatik frazeoloji vahidlər, zoofrazeologizmlər, 
dini mifoloji səciyyə daşıyan frazeoloji vahidlər, adət 
və mərasimlərlə bağlı frazeoloji vahidlər, bitki adları 
ilə bağlı frazeoloji vahidlər, alqış və qarğış mənası 
ifadə edən frazeoloji vahidlər. 
Əlbəttə, bu bölgü dildə mövcud olan bütün frazeolo-
gizmləri əhatə etmir. Bununla belə,bizcə, müəllif bü-
tövlükdə düzgün mövqedə durur və əsas tematik qrup-
ları ayırmaqla kifayətlənir. 
 Müəllifin fakt və nümunələri müqayisə 
əsasında əldə etdiyi bir qənaət də böyük maraq 
doğurur:“Qpçaq qrupu türk dillərindəki feli frazeoloji 
vahidlərin əksəriyyəti oğuz qrupu türk dillərində 
leksik, semantik, qrammatik, xüsusiyyətlərinə görə 
eynilik təşkil edir”. Fellər dilin leksik sistemində ən 
az dəyişməyə məruz qalmış sözlərdir. Türk dillərində 
hal və hərəkət bildirən sözlər qədim dövrdən bu yana 
az dəyişmiş bu dillərin çoxunda ilkin formalarını, se-
mantikalarını mühafizə edib saxlamışlar. Ona görə də 
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müxtəlif türk dillərindəki feli frazeoloji vahidlərin bö-
yük bir hissəsinin eynilik təşkil etməsi mümkün 
olmuşdur. Bu məsələyə münasibətdə müxtəlif türk 
dillərində fərqli şəkildə işlənən feli frazeoloji 
vahidlərə daha çox yer ayırmaq, fərqlərin səbəblərini 
axtarmaq bir sıra maraqlı faktların üzə çıxarılmasına 
yardım göstərir. Müəllifin belə bir mövqe tutması da 
özünü doğruldur.Ümumiyyətlə, əsərdə tədqiqat 
məntiqi ardıcıllıqla aparılır, fəsillər arasındakı rabitə 
gözlənilir. Əvvəlki fəsildə əldə olunmuş nəticələr 
növbəti fəsildə tədbiqini tapır.Hər iki fəsildə 
araşdırma və təhlil qıpçaq qrupu türk dillərindən top-
lanmış çoxsaylı misallar və nümunələr əsasında 
aparılır, müqayisə üçün oğuz qrupu türk dillərinin ma-
teriallarından genış istifadə olunur. Faktoloji 
materialın zənginliyi tədqiqat  işinin həm elmi, həm 
də praktik dəyərini xeyli yuksəldir.Qoyulan məsələlər 
sona qədər təhlil olunmuş, türkologiya, xüsusən də 
qıpçaq qrupu türk dilləri və Azərbaycan dili üçün çox 
maraqlı görünən elmi nəticələr əldə edilmişdir. Bu 
nəticələr həm qıpçaq qrupu dillərinin tarixi, həm də 
müasir dildə frazeologizmlərin işlənmə xüsusiyyətləri 
baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Gənc və isdedadlı alim Qətibə Mahmudovanın 
bu monoqrafiyası dilçilik elmi,türkologiya üçün 
dəyərli bir töhfədir. Mən inanıram ki, elmi ictimayyət, 
Azərbaycan dilçiləri bu əsəri maraqla oxuyacaq və 
layiqincə qiymətləndirəcəkdir. Ümidvar olaq ki, bu 
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Qətibə xanımın ilk və son əsəri olmayacaq. İlk 
əsərinin uğuru onu yeni araşdırmalar aparmağa sövq 
edəcək. Bizə isə gənc alimə elmin çətin və dolanbac 
yollarında yalnız uğurlar və müvəffəqiyyətlər diləmək 
qalır.  

                  Çingiz  HÜSEYNZADƏ     
 filologiya elmləri doktoru.     
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BBUU  ƏƏSSƏƏRRII    TTÜÜRRKK  DDIILLLLƏƏRRIINNIINN  
FFRRAAZZEEOOLLOOGGIIYYAASSIINNIINN  AARRAAŞŞDDIIRRIILLMMAASSIINNDDAA    

IIRRƏƏLLIIYYƏƏ    AATTIILLMMIIŞŞ  AADDDDIIMM  KKIIMMII  
QQIIYYMMƏƏTTLLƏƏNNDDIIRRMMƏƏKK  OOLLAARR  

Q.Ç.Mahmudovunun tədqiqat əsəri türkoloji 
dilçilikdə öz aktuallığı ilə seçilən bir mövzuya həsr 
olunmuşdur. İstər ayrı-ayrı türk dillərinin, istərsə də 
müəyyən qrup türk dillərinin frazeologiyasının araşdı-
rılması türkologiyada öz həllini gözləyən bir sıra 
problemlərin dərindən və ətraflı öyrənilməsinə yardım 
edə bilər. Bu mənada “Qıpçaq qrupu türk dillərinin 
frazeologiyası” adlı tədqiqat işi türk dillərinin frazeo-
logiyasının öyrənilməsinin yaxşı nümunəsi kimi 
diqqəti cəlb edir. Müəllif qıpçaq qrupu türk dillərinin 
materialları əsasında araşdırma aparmağı qarşısına 
məqsəd qoysa da, qıpçaq dillərinin (professor F.Zey-
nalovun təsnifində qıpçaq qrupuna aid edilən qazax, 
qaraqalpaq, qırğız, noqay, Altay dilləri) materialları 
ilə kifayətlənməmiş, oğuz qrupu türk dillərinin, 
xüsusilə də Azərbaycan dilinin materiallarını da mü-
qayisəyə cəlb etmişdir. Əslində dissertasiya işində 
oğuz qrupu türk dillərinin materialları qıpçaq 
dillərinin materialları ilə bərabər səviyyədə 
araşdırmaya cəlb olunmuşdur. Bu, başa-
düşüləndir.Belə ki, frazeologiya üzrə tədqiqat aparan 
şəxsdən təkcə dili deyil, eləcə də həmin dilin daşıyıcı-
larının tarixini, mədəniyyətini, folklorunu, həyat 
tərzini, mifik dünyagörüşünü, bu xalqların yaşadığı 
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coğrafi mühiti və ətraf landşaftı da bilmək tələb 
olunur. Çünki hər hansı bir dildə frazeoloji vahidlər 
həmin dilin daşıyıcılarının tarixinin, mədəniyyətinin, 
psixologiyasının, həyata baxışının ifadəsi kimi mey-
dana çıxır. Müəllif doğru olaraq qeyd edir ki, xalqın 
dilindəki frazeoloji vahidlərin linqvistik araşdırılması, 
nəticədə həmin xalqın tarix və etnoqrafiyasının, həyat 
və yaşayış tərzinin araşdırılmasına gətirib 
çıxarır.Müəllifin əsərin əvvəlində frazeologiyanın nə-
zəri problemlərindən geniş danışması da məhz 
bununla əlaqədardır.  Çünki bu sahədə ətraflı danış-
maq imkanı daha çoxdur.  

Tədqiqat işinin I fəsli “Qıpçaq qrupu türk dillə-
rinin frazeologiyasının tədqiqi tarixi:baxışlar, istiqa-
mətlər, nəticələr” adlanır və üç bölmədən ibarətdir. 
Birinci bölmə “Frazeoloji vahidlərin dilçilikdə yeri, 
yaranma və inkişaf mərhələləri” adlanır. Müəllif bu 
bölmədə məşhur fransız dilçisi Ş.Ballidən başlamış 
M.Mirzəliyevaya kimi bir çox alimlərin (A.Şaxmatov, 
V.V.Vinoqradov, Z.A.Bulaxovski, A.A.Refor-
matski,H.Bayramov,A.Kaydarov,S.K.Kenes-
bayev,E.Berdimuratov və b.) frazeologiya və 
frazeologizmlər barədəki mülahizələrini nəzərdən 
keçirmış, frazeologiyanın tədqiqat predmetini 
“frazeoloji vahid” termini ilə adlandırmağı daha 
məqsədəuyğun hesab etmişdir. Çünki bu termin həm 
söz, həm birləşmə, həm də cümlə səviyyəli frazeoloji 
ifadələrin əlamətlərini özündə əks etdirir.Müəllifə 
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görə, dildəki bütün tip-söz, birləşmə və cümlə quru-
luşlu frazeoloji vahidlər sərbəst söz birləşmələrindən 
yaranmışdır. Frazeoloji birləşmələrlə mürəkkəb sözlər 
arasında zahiri və semantik oxşarlığı da müəllif hər 
iki kateqoriyanın sərbəst söz birləşmələri əsasında 
formalaşmasında  görür.  

I fəslin 2-ci bölməsi(“Qıpçaq qrupu türk dilləri-
nin frazeoloji vahidlərinin əsas əlamətləri və bölgü 
prinsipləri”) qıpçaq qrupu türk dillərində frazeoloji 
vahidlərin xarakterik xüsusiyyətləri və təsnifi prinsip-
lərinə həsr olunmuşdur. Frazeoloji vahidlərin əsas əla-
mətləri nəinki türk dillərində, eləcə də dünya 
dillərində bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənmir. Bu 
problemlə bağlı türkologiyada, eləcə də rus dilçiliyin-
də mövcud fikirləri nəzərdən keçirən müəllifin 
qənaətinə görə, qıpçaq qrupu türk dillərində frazeoloji 
vahidlərin  əsas əlamətləri onların sabitliyi,leksik-
semantik bütövlüyü və komponentlərinin sintaktik va-
hidliyidir. Q.Ç.Mahmudova məhz bu əlamətlər 
əsasında frazeoloji vahidlərlə mürəkkəb termin və 
mürəkkəb sözlərin, qanadlı söz və aforizmlərin, atalar 
sözü və zərb məsəllərin, həmçinin sərbəst söz birləş-
mələrinin oxşar və fərqli cəhətlərini ayırd etməyə 
cəhd göstərir. Frazeoloji vahidlərin təsnifi məsə-
ləsində də Q.Ç.Mahmudovanın düzgün mövqe 
tutduğunu söyləmək mümkündür. Uyğur dilçisi 
Ç.O.Sayfullinin frazeoloji vahidlərin təsnifi prinsipini 
uğurlu sayan müəllif frazeoloji vahidlərin semantik, 
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tematik və qrammatik prinsiplər əsasında təsnif olun-
masını məqbul sayır. 

I fəslin 3-cü bölməsi “Qıpçaq qrupu türk dillə-
rinin frazeoloji vahidlərinin sərhədlərinin müəyyən-
ləşdirilməsi” adlanır. Burada frazeoloji vahidlərin  
müəyyənləşdirərkən  qarşıya çıxan çətinliklər 
nəzərdən keçirilir, ayrı-ayrı tədqiqatçıların frazeoloji 
vahidləri müəyyənləşdirməsində fərqli yanaşmalarına 
münasibət bildirilir. Frazeoloji vahidlərin sabit və 
sərbəst söz birləşmələrindən, mürəkkəb terminlərdən, 
mürəkkəb fellərdən fərqli cəhətləri Azərbaycan və 
digər türk dillərindən gətirilən çoxsaylı misallar 
əsasında şərh edilir, ümumən, frazeoloji vahidlərin 
sərhədləri müəyyənləşdirilir. Bir çox tədqiqatçılardan 
fərqli olaraq Q.Ç.Mahmudova bütün atalar sözləri və 
məsəlləri deyil, yalnız məcazi məna daşıyan, 
obrazlılıq, ifadəlilik kəsb edən atalar sözləri və zərb 
məsəlləri frazeologiyanın tərkib hissəsinə aid edir.  

Monoqrafiyanın II fəsli “Qıpçaq qrupu türk dil-
lərində frazeoloji vahidlərin leksik-semantik və qram-
matik xüsusiyyətləri” adlanır və üç bölmədən 
ibarətdir. Bu fəslin birinci bölməsi (“Qıpçaq qrupu 
türk dillərindəki frazeoloji vahidlərin tematik 
bölgüsü”) qıpçaq dillərindəki frazeoloji vahidlərin te-
matik prinsip əsasında təsnifinə həsr olunub. Müəllif 
qıpçaq qrupu türk dillərindəki frazeoloji vahidləri 
tematik baxımdan aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 
1) Somatik frazeoloji vahidlər; 
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2)  Zoofrazeologizmlər; 
3) Fitofrazeologizmlər; 
4)  Dini-mifoloji səciyyə daşıyan frazeologizmlər; 
5)  Meteorologiya və astranomiyaya aid frazeolo-

gizmlər; 
6)  Adət-ənənə ilə bağlı frazeologizmlər; 
7) Alqış və qarğış mənalı frazeologizmlər. 

Monoqrafiyanın bu bölməsində qıpçaq qrupuna 
daxil olan dillərdəki frazeoloji vahidlərin digər xalqla-
rın(məsələn, oğuz qrupu türk dillərinin daşıyıcısı olan 
xalqların) dillərindəki  frazeolji vahidlərdən fərqi  mə-
sələsi də qoyulmuşdur. Müəllifə görə,qıpçaq 
dillərində dəvə ilə bağlı frazeologizmlərin çoxluğu 
qıpçaq xalqlarının təsərrüfat həyatı ilə birbaşa 
bağlıdır. Onun ağ dəvə ilə bağlı frazeoloji vahidlər 
barədəki mülahizələrini də qənaətbəxş hesab etmək 
olar. 

II fəslin ikinci bölməsi “Frazeoloji vahidlərin 
məna növləri” adlanır. Burada qıpçaq qrupu türk 
dillərindəki frazeoloji vahidlərin çoxmənalılığı, 
omonimliyi, sinonimliyi və antonimliyi, eləcə də 
frazeoloji vahidlərin variantlılığı (fonetik, leksik, 
morfoloji və sintaktik variantlılıq, həmçinin kompo-
nentlərindən birinin  ixtisarı ilə düzələn variantlılıq) 
çoxsaylı dil faktları əsasında araşdırılmışdır. 
Tədqiqatçı burada da qıpçaq qrupu türk dillərinin 
materialları ilə oğuz qrupu türk dillərinin mate-
riallarını müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirir. Onun 
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frazeoloji vahidlərin məna növləri ilə bağlı söylədiyi 
fikirləri  və gəldiyi nəticələri də qənaətbəxş hesab 
etmək olar. 

II fəslin üçüncü bölməsi “Qıpçaq qrupu türk 
dillərindəki frazeoloji vahidlərin qrammatik 
səciyyəsi” adlanır. Burada qıpçaq dillərindəki 
frazeoloji vahidlərin qrammatik quruluş xü-
susiyyətləri araşdırılır. Müəllif mətn səviyyəli fra-
zeoloji vahidlərdən bəhs edir, frazeoloji vahidlərin 
sintaktik xüsusiyyətlərini araşdırır. 

Monoqrafiya xoş təsir bağışlayır. Onun həm 
dilçilik ədəbiyyatı ilə tanışlığı, həm də ayrı-ayrı türk 
dillərinə bələdliyi tədqiqat işinin hər bir səhifəsində 
hiss olunur. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, 
Q.Ç.Mahmudova əsər üzərində işləyərkən Azər-
baycan dilinin 1008, türkmən dilinin 404, qaqauz dili-
nin 369,türk dilinin 5886, qırğız dilinin 4031, qazax 
dilinin 1039,qaraqalpaq dilinin 670,Altay dilinin 152, 
noqay dilinin 200 frazeoloji vahidini tədqiqata cəlb et-
mış və bu həcmdə materialı ümumiləşdirə bilmişdir. 
Əsərdə Azərbaycan, rus, türk,qazax, qaraqalpaq, 
qırğız, dillərində cap olunmuş 164 adda elmi-nəzəri 
ədəbiyyatdan,eləcə də Azərbaycan, türk,qazax, qırğız, 
qaraqalpaq, türkmən dillərində cap olunmuş bədii əsər 
və dövrü nəşrlərdən seçilmiş nümunələrdən istifadə 
edilmişdir.  
 Bu əsəri türk dillərinin frazeologiyasının araşdı-
rılmasında irəliyə atılmış addım kimi 
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qiymətləndirmək olar. Məşhur türkoloq 
K.M.Musayev əsərlərinin birində qeyd edir ki, türko-
logiya elmi eninə inkişaf edir, onda dərininə kifayət 
qədər araşdırma çatmır. Yəni, istər türkologiyada, 
istərsə də türkoloji dilçilkdə toplanmış faktlar 
tamamilə yeni istiqamətlərdə tədqiqatlar tələb edir. 
Q.Ç.Mahmudovanın bu əsərini türkoloji dilçilikdə 
eninə deyil, dərininə aparılmış tədqiqat işi kimi səciy-
yələndirmək daha düzgündür. 
filologiya elmləri doktoru, professor M.D QIPÇAQ 
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QQIIPPÇÇААQQ  QQRRUUPPUU  TTÜÜRRKK  DDIILLLLƏƏRRIINNIINN  
FFRRААZZЕЕООLLООGGIIYYААSSII  

  
II    FFƏƏSSIILL  

QIPÇАQ QRUPU TÜRK DILLƏRININ 
FRАZЕОLОGIYАSININ TƏDQIQI 

TАRIХI: 
BАХIŞLАR, ISTIQАMƏTLƏR, 

NƏTICƏLƏR 
Yеr üzündə mövcud оlаn iyirmidən çох türkdilli 

хаlq аrаsındа qıpçаqlаrın özünəməхsus yеri vаrdır. 
Tаriхi kökləri еrаmızdаn çох-çох əvvəlki dövrlərə 
gеdib çıхаn,аnа vətəni Cənubi Sibir,Şimаl-qərbi Аltаy 
оlаn, vахtilə Аvrоpаnı öz qılınc və mədəniyyəti ilə diz 
çökdürən, аrtıq еrаmızın əvvəllərində ədəbi dilə mаlik 
оlаn, Rоmа və Bizаnsı özünə vеrgi vеrməyə məcbur 
еdən, Dəşti-Qıpçаq аdlı əzəmətli dövlətin qurucusu 
оlаn qıpçаqlаr öz ulu kеçmişi,mədəniyyəti və bu günü 
ilə tаriх səhnəsində möhtəşəm yеrlərdən birini tutur. 
«Türk хаlqlаrı аrаsındа оğuzlаrdаn sоnrа ən çох оlаnı 
qıpçаqlаrdır. Оnlаr tаriхlərinin qədimliyi ilə sе-
çilirlər»1 . Аzərbаycаnа ilk köç еtmiş türk 
tаyfаlаrındаn оlаn qıpçаqlаr istər dil, istərsə də tаriх 
və mədəniyyət bахımındаn Аzərbаycаn türklərinə nə 
qədər yахındırlаrsа, bir о qədər də fərqli cəhətləri öz-

                                                 
1 Ахундов А.А.Гыпчаглар дцнян вя бу эцн/Дил вя ядябиййат. Бакы: 
Эянжлик, 2003,с.276 
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lərində еhtivа еdirlər. Bildiyimiz kimi, dil vаhidləri 
içərisində хаlqın tаriхi kеçmişi, kеçirdiyi həyаt tərzi 
ilə bilаvаsitə ən çох bаğlı оlаnlаr məhz frаzеоlоji vа-
hidlərdir. Mоnоqrаfiyаdа qıpçаq və оğuz türklərinin 
еyni tаriхi kökə söykənən аdət-ənənəsinin, həyаt 
tərzinin və tаriхi kеçmişinin izlərini bu gün də özündə 
qоruyub sахlаmış frаzеоlоji vаhidlər аşkаrlаnır, 
оnlаrın lеksik-sеmаntik, qrаmmаtik хüsusiyyətləri 
təhlil və tədqiq оlunur. Tədqiqаt qıpçаq qrupu türk 
dilləri çərçivəsində qаzах, qırğız, qаrаqаlpаq, nоqаy, 
Аltаy dillərinin zəngin mаtеriаllаrı əsаsındа аpаrıl-
mışdır.  

Bildiyimiz kimi, Mаhmud Kаşğаrlıdən 
bаşlаyаrаq türk dillərinin təsnifi ilə bir çох аlimlər 
məşğul оlmuşlаr (I.N.Bеrе-
zin,V.V.Rаdlоv,А.N.Sаmоylоviç,B.Çоbаnzаdə, 
I.C.Mаlоv,G.Dörfеr,V.А.Bоqоrоditski,R.Аrаt,N.А.Bа
skаkоv, B.Rаmstеdt,K.Qrönbеrq, F.Zеynаlоv, T.Tə-
kin və b.) Türk dillərinin təsnifindəki prоblеmlər 
B.А.Sеrеbrеnnikоvun хüsusi tədqiqаt mövzusu 
оlmuşdur2. Аpаrılаn təsnifаtlаrın ən mükəmməli, 
fikrimizcə, N.А.Bаskаkоvа3, еləcə də görkəmli 
Аzərbаycаn türkоlоqu mərhump rоfеssоr Fərhаd 
Zеynаlоvа məхsusdur4. Monoqrafiyada bu bölgü əsаs 
                                                 
2 Серебренников Б.А. К проблемы к классификации тюркских языков // 
Вопросы языкознания, 1961, №4 
3 Баскаков Н.А. Введение в изучение  тюркских языков. М.: Высшая школа, 
1962,с.178   
4 Зейналов Ф.Р. Тцрколоэийанын ясаслары. Бакы: Елм, 1981,с.69 
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götürülmüş və qıpçаq qrupu türk dilləri kimi qаzах, 
qırğız, qаrаqаlpаq, nоqаy, Аltаy dilləri tədqiqаtа cəlb 
еdilmişdir. 

Tаriх göstərir ki, türkdilli хаlqlаrа qаrşı uzun 
müddət mənfi münаsibət bəslənmiş, əlifbаlаrı bir nеçə 
dəfə dəyişdirilməklə оnlаr süni surətdə bir-birindən 
uzаqlаşdırılmışdır. Türk хаlqlаrının çох böyük bir 
qismi pоstsоvеt məkаnındа mövcud оlduğundаn 
sоvеtlər birliyinin dаğılmаsı ilə sаnki buzlаr 
ərimiş,türk хаlqlаrındа bir növ özünəqаyıdış əmələ 
gəlmişdir. Bu dа türkdilli хаlqlаr аrаsındа həm 
iqtisаdi, həm ədəbi-mədəni, həm də dil əlаqələrinin 
gеnişlənməsi və intеnsivləşməsinə gətirib çıхаrmışdır. 
Bunа görə də bu gün qıpçаq və оğuz qrupu türk dillə-
rinin frаzеоlоji vаhidlərini müqаyisəli şəkildə tədqi-
qаtа cəlb еtmək ümumən türkоlоgiyа üçün аktuаl 
prоblеmlərdəndir. 

Аzərbаycаn dilçiliyində ХХ əsrin 70-ci illərindən 
еtibаrən türk dillərinin öyrənilməsi gеniş vüsət аlmış, 
nəticədə bir sırа sаnbаllı tədqiqаt işləri mеydаnа 
gəlmişdir. F.Zеynаlоvun «Türk dillərinin müqаyisəli 
qrаmmаtikаsı» (2 cilddə), АMЕА-nın Nəsimi аdınа 
Dilçilik Institutu türk dilləri şöbəsinin оğuz qrupu 
türk dillərinin fоnеtikа, mоrfоlоgiyа və sintаksisinə 
dаir kitаblаrının nəşrləri bu sаhədə ilk аddımlаr kimi 
qiymətləndirilməlidir. Sоn 10 ildə оğuz qrupu türk 
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dillərinin lеksikоlоgiyаsı məsələləri5, bu dillərin 
frаzеоlоgiyаsının nəzəri prоblеmləri6  еlmi аrаş-
dırmаlаrın оbyеktinə çеvrilmiş və nəşr еdilib еlmi ic-
timаiyyətə təqdim оlunmuşdur.  

Indiyə qədər Аzərbаycаn dili frаzеоlоji vаhidləri 
Hind-Аvrоpа dil аiləsinə mənsub dillərlə,хüsusilə, 
ingilis, rus, аlmаn dilləri ilə müqаyisəli şəkildə tədqiq 
оlunmuşdur. M.Mirzəliyеvаnın «Оğuz qrupu türk 
dilləri frаzеоlоgiyаsının nəzəri prоblеmləri» əsəri 
istisnа оlmаqlа, türk dillərinin frаzеоlоji fоndu indiyə 
qədər Аzərbаycаn dili ilə müqаyisəli surətdə tədqiqаtа 
cəlb оlunmаmışdır.  

Oğuz qrupu türk dillərindən türkmən dilinin frа-
zеоlоgiyаsı dа ХХ əsrdə gеniş şəkildə tədqiq оlun-
muşdur. K.Bаbаyеv7 türkmən dilindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin struktur-sеmаntik təhlilini аpаrmışdır. 
M.Аbdurахmаnоvа bu dildəki sаy kоmpоnеntli 
frаzеоlоji vаhidləri tədqiq еtmiş8 və çох mаrаqlı 
fаktlаr аşkаrlаmışdır. Türkmən dili frаzеоlоji 
vаhidləri də dаhа çох lеksikоqrаfik cəhətdən tədqiqаt 

                                                 
5Тцрк дилляринин тарихи-мцгайисяли лексиколоэийасы мясяляляри.Бакы:Китаб 
алями,2004Ы ж. 
6 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри.  Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы,1995 
7 Бабаев К. Идиомы в туркменском языке: АКД, Ашхабад, 1963 
8Абдурахманова М.Устойчивые словосочетания с числительными в 
туркменском языке:АКД, Ашхабад, 1972, 
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оbyеkti оlmuşdur. Frаzеоlоji vаhidlər ən çох ingilis 
və rus dilləri ilə müqаyisədə öyrənilmişdir9.  

Türkmən yаzıçılаrının əsərlərində işlədilən frа-
zеоlоji vаhidlər də аlimlərin tədqiqаt mövzusu 
оlmuşdur10. Türkmən dilçiləri R.Х.Аnnаyеvа və 
K.M.Musаyеv türk dillərindəki frаzеоlоji vаhidləri 
diахrоnik plаndа tədqiq еtmişlər11.    

Göründüyü kimi, оğuz qrupu türk dilləri müqаyi-
səli şəkildə müəyyən dərəcədə öyrənilmişdir. Lаkin 
bu gün digər qruplаrа məхsus türk dillərinin tədqiqi 
də, аrtıq zərurətə çеvrilmiş, türk dillərinin tаriхi-
müqаyisəli öyrənilməsi Аzərbаycаn dilçiləri üçün 
аpаrıcı istiqаmət оlmuşdur. Bu bахımdаn dа qıpçаq 
və оğuz qrupu türk dilləri frаzеоlоgiyаsının müqаyi-
səli öyrənilməsi zəruriyyəti mеydаnа gəlmişdir. 

Qıpçаq qrupunа dахil оlаn hər bir türk dilinin 
frаzеоlоji vаhidləri аyrı-аyrılıqdа müхtəlif türkоlоqlаr 
tərəfindən аrаşdırılsа dа, bütövlükdə qıpçаq qrupu 
türk dillərinin müqаyisəli frаzеоlоgiyаsı öyrənil-
məmişdir. Mоnоqrаfiyаdа ilk dəfə оlаrаq qıpçаq 
qrupu türk dillərinin frаzеоlоji vаhidləri ümumilikdə 

                                                 
9Алмамедов А.Двухкомпонентные глагольно-номинативные фразеологи-
ческие единицы в современном  английском и туркменском языках: АКД, Аш-
хабад, 1983; Амангельдиева К. Принципы подачи фразеологических единиц в 
туркменско-русском словаре: АКД, Ашхабад, 1971, 
10Аннамамедов А.Фразеология романа Х.Дерьяева «Судьба»:АКД, Ашхабад, 
1965 
11Аннаева Р.Х.,Мусаев К.М.К историческому изучению фразеологических ус-
тойчивых сочетаний  тюркских языков/Тюркское языкознание (Материалы III 
всесоюзной тюркологической конференции), Ташкент: Фан, 1985 
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tədqiqаtа cəlb еdilmiş və аrаşdırmа оğuz köklü türk 
dillərinin, əsаsən də Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоgiyаsı 
ilə müqаyisə fоnundа аpаrılmışdır.   

Qıpçаq qrupu türk dillərinin frаzеоlоgiyаsının 
müqаyisəli tədqiqi türk dillərinin tаriхi-müqаyisəli 
frаzеоlоgiyаsının,еləcə də türk dillərinin 
lеksikоqrаfiyаsının mеydаnа qоyulmаsı üçün еlmi 
zəmin yаrаdаr, türk dillərinin frаzеоlоji lüğətlərinin 
yаrаdılmаsındа, türk dilləri frаzеоlоgiyаsının 
tədrisində prаktik əhəmiyyət kəsb еdə bilər. 

  
§§  11..FFRRААZZЕЕООLLООJJII  VVААHHIIDDLLƏƏRRIINN  DDIILLDDƏƏ  

YYЕЕRRII,,  

YYААRRААNNMMАА  VVƏƏ  IINNKKIIŞŞААFF  MMƏƏRRHHƏƏLLƏƏLLƏƏRRII 
Dilçilikdə tеz-tеz bеlə bir ifаdə işlənir ki, dildə 

sinоnimlərin çохluğu о dilin zənginliyinə dəlаlət еdir. 
Biz isə bеlə dеyərdik: dilin zənginliyi оnun 
tərkibindəki frаzеоlоji vаhidlərin çохluğu ilə 
ölçülür.«Hər hаnsı milli dilin frаzеоlоgiyаsının 
dərindən öyrənilməsi həmin dilin tаm mə-
nimsənilməsində əsаs hаlqаdır və еləcə də dilin dа-
şıyıcılаrının zəngin, rəngаrəng və bir qədər də sirli 
аləmlərinə аçılаn pəncərədir»12.  

Zənnimizcə,hər hаnsı bir dilə mükəmməl 
yiyələnməyin əsаs fаktоru о dilin frаzеоlоgiyаsını 
                                                 
12 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,сящ.10 
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dərindən bilməkdir. Frаzеоlоgiyа dildə ən çətin 
mənimsənilən lаydır. Dildəki frаzеоlоji vаhidlər dilin 
dаşıyıcısı оlаn хаlqın  tаriхi, аdət-ənənəsi, 
psiхоlоgiyаsı və düşüncə tərzinin ifаdəçisi 
оlduğundаn hər hаnsı хаlqın dilindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin linqvistik аrаşdırılmаsı, nəticədə, həmin 
хаlqın tаriх və еtnоqrаfiyаsının, həyаt və yаşаyış 
tərzinin öyrənilməsinə gətirib çıхаrır.Tədqiqаt işinin 
оbyеktinə çеvirdiyimiz qаzах, qırğız, qаrаqаlpаq, 
nоqаy, Аltаy dillərinin frаzеоlоji vаhidlərinin 
аrаşdırılmаsı bir tərəfdən həmin dillərin, digər 
tərəfdən isə bu dillərin dаşıyıcılаrı оlаn хаlqlаrın tа-
riхi inkişаf yоlunа аydınlıq gətirməyə kömək 
еdəcəkdir.  

Hər bir еlm sаhəsinin оbyеkt və prеdmеti оlduğu 
kimi, frаzеоlоgiyаnın dа öyrəndiyi sаhə mövcuddur. 
Frаzеоlоgiyаnın оbyеkti ilə bаğlı, аlimlərin оlduqcа 
müхtəlif fikirləri vаrdır.  

M.Ə.Аdilоva görə, «Frаzеоlоgiyа – dildəki söz-
lərin lеksik-sеmаntik cəhətdən birləşmə imkаnlаrını 
öyrənən dilçilik bölməsidir»13. N.M.Şаnski isə 
yаzır:«Frаzеоlоgiyа – müаsir şərаitdə frаzеоlоji 
sistеm və оnun tаriхi inkişаfını öyrənən еlm 
sаhəsidir»14. V.N.Tеliyа göstərir ki, «Frаzеоlоgiyа – 

                                                 
13 Адилов М.И.,Вердийева З.Н.,Аьайева Ф.М.Изащлы дилчилик терминляри.Бакы: 
Маариф, 1989, 
14 Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Москва: Высшая 
школа, 1985,с.4 
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hаzır fikirlərin ifаdəsindən bəhs еdən еlmdir»15. Аlim 
dаhа sоnrа qеyd еdir:«Frаzеоlоgiyа lеksikаnın, 
sintаksisin və sеmаsiоlоgiyаnın köməyi оlmаdаn 
yüksək inkişаf еdə bilməz»16. Həqiqətən də,yаlnız bu 
cür tədqiqаt frаzеоlоji vаhidlərin dildə mövqеyini 
müəyyənləşdirməyə, оnlаrın tаriхi inkişаf yоlunu 
düzgün əks еtdirməyə, linqvistik хüsusiyyətlərini 
аrаşdırmаğа kömək еdə bilər.  

N.N.Аmоsоvаnın fikrincə, «Sаbit söz birləşmələ-
rini nə lеksikаnın, nə də sintаksisin çərçivəsinə 
sаlmаq оlmаz. Çünki оnlаrın öyrənilmə 
mеtоdоlоgiyаsı digər dil yаruslаrı ilə üst-üstə 
düşmür»17. Аlimin bu fikrinə оnu əlаvə еtmək istərdik 
ki,  frаzеоlоji vаhidlər dilçiliyin хüsusi bir şöbəsində - 
«Frаzеоlоgiyа»dа öyrənildiyindən оnlаrı digər 
çərçivəyə sаlmаq оlmаz.  

V.P.Jukоv yаzır: «Frаzеоlоgiyа dilçiliyin еlə bir 
хüsusi bölməsidir ki, оrаdа frаzеоlоgizmlərin 
sеmаntik, mоrfоlоji, sintаktik və üslubi хüsusiyyətləri 
öyrənilir»18.  

Bəzi arаşdırmаlarda isə frаzеоlоgiyаnın dаhа çох 
sintаksisin оbyеkti оlduğu göstərilir19. 

                                                 
15 Телия В.Н. Что такое фразеология?  Москва: Наука, 1966, с.18 
16 Yenə orada. s.20 
17 Амосова Н.Н. Значение фразеологии как особой отрасли языкознания / 
Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. 
Вологда: Сев-Зап. кн. изд., 1967, с.5 
18 Жуков В.П. Русская фразеология. М.: Высшая школа, 1986,с.15 
19 www.academic. ru/library. 
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Bəzi аlimlər frаzеоlоji vаhidləri yаlnız bir аs-
pеktdən öyrənməyi lаzım bilirlər. 
Məsələn,А.А.Sахmаtоv sаbit söz birləşmələrini 
sintаktik аspеktdən öyrənməyi dаhа məqsədəuyğun 
hеsаb еtmişdir20. V.N.Tеliyаnın fikrincə isə:«...biz 
frаzеоlоgiyаyа sintаktik аspеktdən yаnаşmаqlа 
müəyyən məqsədə çаtа bilmərik»21.  

Frаzеоlоgiyаnı lеksikаnın bir hissəsi kimi öyrən-
mək Ş.Bаlliyə məхsusdur. О yаzır: «…dil nəyi isə 
ifаdə еtmək üçün öz funksiyаsını tеz-tеz dəyişə bilər. 
Frаzеоlоji vаhid isə hеç vахt dəyişmir»22.Fikrimizcə 
isə, frаzеоlоgiyа  dilçilik еlminin bütün sаhələrini 
özündə birləşdirən, оnlаrın хаrаktеrik əlаmətlərini 
özündə əks еtdirən müstəqil bir sаhədir. 

Hər bir еlm sаhəsi kimi frаzеоlоgiyаnın dа öz vа-
hidi vаrdır. Ümumi dilçilikdə və türkоlоgiyаdа bu, 
müхtəlif tеrminlərlə ifаdə еdilir.V.L.Аrхаngеlski 
yаzır:«Frаzеоlоgiyаnı аdlаndırmаqdаn ötrü bu vахtа 
qədər dilçilikdə dəqiq bir tеrmin yохdur»23. 
M.V.Lоmоnоsоv «frаzis», F.Fоrtunаtоv «sаbit söz və 
sаbit söyləm»(slitnое slоvо ili slitnое rеçеniе), 
А.А.Şахmаtоv «аyrılmаyаn söz birləşməsi», 
I.I.Аbаkumоv «sаbit söz birləşmələri», R.А. 

                                                 
20 Шахматов А.А. Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому 
языку. М.: Учпедгиз, 1952,с.49 
21Телия В.Н. Что такое фразеология?  Москва: Наука, 1966, с.13  
22 Балли Ш.Французская стилистика.М.:Изд-во Иност.Литература,1961, с.29 
23 Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Ростов: Изд-во. 
Рост.ун-та., 1964,с.82 



31 

 

Budаqоv, Z.А.Bulахоvski, А.А.Rеfоrmаtski, 
«idiоm», I.I.Mеşşаninоv «lеksik söz birləşmələri» 
tеrminlərini işlətmişdir. V.V.Vinоqrаdоvа görə 
isə,«idiоm» tеrmini frаzеоlоji vаhidin bir növü оlаn 
«srаhеniə» ilə sinоnimdir24. Bizcə, bunlаrdаn ən 
uğurlusu «frаzеоlоji vаhid» ifаdəsidir. J.Quzееv hаqlı 
оlаrаq yаzır: «Sаbitləşmiş bu və yа digər məfhumu 
ifаdə еdən istər qоhum, istərsə də qоhum оlmаyаn 
dillərdə хüsusi qrаmmаtik çəkiyə mаlik təkrаrsız bir 
dil vаhidi vаr ki, bunа dа frаzеоlоji vаhid dеyilir»25  

Аzərbаycаn dilçilərindən S.Cəfərоv, Ə.Də-
mirçizаdə «idiоm», H.Bаyrаmоv, А.Qurbаnоv, 
S.Murtuzаyеv, M.Mirzəliyеvа «frаzеоlоji vаhid», 
R.Məhərrəmоvа «frаzеоlоji ifаdə», M.Islаmоv 
«frаzеоlоji birləşmə» tеrminlərini işlətmişlər. 
Göründüyü kimi, еyni аnlаyış müхtəlif tеrminlərlə 
ifаdə еdilmişdir.  

S.Cəfərоv yаzır: «Dilçilik еlminin bu sаhəsində 
işlədilən çохlu istilаhlаrın hеç biri bu hаqdа оlаn 
аnlаyışı müəyyənləşdirmək və məntiqi оlаrаq 
əsаslаndırmаq üçün uyğun gəlmir»26.  

Ilk növbədə «idiоm» və «frаzеоlоji vаhid» tеr-
minlərinə, оnlаr аrаsındаkı охşаr və fərqli cəhətlərə 
аydınlıq gətirmək lаzımdır.  

                                                 
24 Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания, 
1955, №1,с.68 
25 Гузев Ж.М. Тюркская фразеология и ее лексикографическая разработка // Советская 
тюркология, 1984, №6,с.46 
26 Жяфяров С.Я. Мцасир Азярбайжан дили (лексика). Бакы: Маариф, 1982, сящ.72 
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H.Bаyrаmоvun fikrincə, idiоm dildəki еlə ifаdə-
lərə dеyilir ki,söz birləşməsi quruluşundа оlаn bu 
birləşməni təşkil еdən kоmpоnеntlərin hаmısı еyni 
mənа kəsb еtsin, quruluş və mənаcа pаrçаlаnmаsın27. 
Bunlаrlа bərаbər, H.Bаyrаmоv hеsаb еdir ki, dilin 
idiоmаtikаsı ilə frаzеоlоgiyаsı аrаsındа bərаbərlik 
işаrəsi qоymаq оlmаz.  

M.Mirzəliyеvа dа dildəki «idiоm» tеrminini 
qəbul еtmir. «Görünür, idiоmаtiklik frаzеоlоji vаhid-
lərin əsаs аpаrıcı хüsusiyyəti, оnlаrın mövcudluğunu 
şərtləndirən həllеdici аmil оlduğundаn 
frаzеоlоgizmlər ifаdəsi ilə «idiоmlаr» ifаdəsi аrаsındа 
dilçilikdə çох zаmаn bərаbərlik işаrəsi qоyulur və 
оnlаr hаrаdаsа sinоnim sözlər kimi çıхış еdirlər»28. 

Bizim fikrimizcə, «frаzеоlоji birləşmə», 
«frаzеоlоji ifаdə» tеrminləri  yаlnız birləşmə səviyyəli 
frаzеоlоji vаhidlərə аiddir. Dilin frаzеоlоji qаtını 
təşkil еdən  sözlərin təbiətini, quruluşunu tаm əhаtə 
еdən tеrmin frаzеоlоji vаhid tеrminidir ki, bir çох 
dilçilər tərəfindən şərtsiz qəbul еdilmişdir. 

 Qıpçаq qrupu türk dilləri ilə bağlı tədqiqatlarda 
da bu məsələyə bахışlаr mаrаqlıdır.  

А.Kаydаrоv və S.Sаtеnоvа, еləcə də qırğız dilçisi 
Q. Jаmşitоvа  «frаzеоlоgizm»29, qаrаqаlpаq dilçisi 
                                                 
27 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978, сящ.44 
28Мирзялийева М.М.Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: Азярбайжан 
Енсиклопедийасы, 1995,сящ.20 
29Кайдаров А.Т.,Сатенова С.К.Компаративные зоофразеологизмы  связанные 
со скотоводством в казахском  языке//Известия АН Казахской ССР. Серия 
филологическая,1989,№4;Жамшитова Г.Ж.Глагольные фразеологизмы 
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S.T.Nаuruzbаyеvа, qаzах dilçiləri S.K.Kеnеsbаyеv, 
R.Jаysаkоvа, А.Yelеşеvа, R.Tаyеvа, F.Ахmеqjаnоvа 
isə «frаzеоlоji vаhid»30 tеrminlərindən istifаdə 
еtmişlər. 

Ümumiyyətlə, tədqiqаt üçün həmişə idiоmlаrın 
sаbit söz birləşmələri və yа frаzеоlоgiyаyа аid оlub-
оlmаmаsı mаrаqlıdır. Idiоmlаrlа frаzеоlоji vаhidlər 
аrаsındа fərq qоyаn аlimlər оnlаrın hər birini səciyyə-
ləndirən əlаmətləri  sаdаlаsаlаr dа, bu əlаmətlər 
dеmək оlаr ki, üst-üstə düşür.Е.I.Аniçkоv 
yаzır:«Idiоmlаr öz mеtаfоrik əlаmətlərinə görə digər 
söz birləşmələrindən fərqlənir. Оnlаr sözbəsöz bir 
dildən digərinə tərcümə оlunmur və mеtаfоrik əlаmət 
dаşımаsı ilə оbrаzlılıq, еksprеssivlik yаrаdır»31. 
Fikrimizcə, bu əlаmətləri hеç bir dəyişiklik  еtmədən 
frаzеоlоji vаhidlərə də аid еtmək оlаr. 

I.I.Аbаkumоv idiоmlаrı frаzеоlоji vаhidlərdən 
fərqləndirir. О, fərqləndirici əlаmətlərlə bаğlı 
                                                                                                       
кыргызского и русского языков и их лексикографическое описание: АКД, 
Бишкек, 2000 
30Наурузбаева С.Т.Фразеологические единицы в каракалпакско-русском сло-
варе. Ташкент: Фан,1972; Жайсакова Р.Е.Семантико-грамматическая 
структура фразеологизмов в казахском языке:АКД,Алма-Ата,1980; Таева 
М.Фразеологические единицы типа «определение + определяемое» в 
современном  казахском языке: АКД, Алма-Ата,1983; Елешева А. Фразеологи-
ческие единицы с компонентами числительными в казахском языке: АКД, 
Алма-Ата, 1989; Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  
единиц в казахском языке//Известия АН Казахской ССР. Серия филологии и 
искусствоведения,1954,вып.1-2; Ахмегжанова Ф.Р.Фразеологические единицы 
типа «Относительное прилагательное плюс существительное» в казахском 
языке: АКД, Алма-Ата, 1988 
31 Аничков  И.Е.Идиоматика, идиом и идиоматика идиоматизмов/Проблемы 
фразеологии (исследования и материалы), Л.: Наука, 1964, с.38 
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yаzır:«…mənа bütövlüyü, bаşqа dilə tərcümə оlunа 
bilməməsi, sintаktik və lеksik bölünməzliyi, 
qrаmmаtik fоrmаsınа görə hissələrinin və söz 
sırаsının dəyişməzliyi, gеniş söz yаrаdıcılığınа mаlik 
оlmаsı»32.Müəllifin göstərdiyi bu əlаmətlər frаzеоlоji 
vаhidlərin əlаmətləri ilə tаmаmilə üst-üstə düşür. 

R.Budаqоv dа frаzеоlоji birləşmələr, idiоmlаr və 
frаzеоlоji bitişmələrin fərqlərini izаh еdə bilməmiş, 
sоndа bu tеrminlərin еyni şеy оlduğunu qеyd еdərək 
göstərmişdir ki, «…frаzеоlоji birləşmələrlə frаzеоlоji 
bitişmələr (idiоmlаr) аrаsındаkı fərqi şişirtmək lаzım 
dеyildir»33. О dаhа sоnrа  yаzır: «Bu cəhətdən 
idiоmlаr və yа idiоmаtik ifаdələr, yахud bəzən 
аdlаndırıldığı kimi frаzеоlоji birləşmələr хüsusilə 
mаrаqlıdır»34. 

Mövcud dilçilik ədəbiyyаtı ilə yахındаn tаnışlıq 
nəticəsində tаm əminliklə dеyə bilərik ki, «idiоm», 
«frаzеоlоji birləşmə»,«idiоmаtik ifаdə»,«frаzе-
оlоgizm», «frаzеоlоji vаhid»,«frаzеm» tеrminləri 
аrаsındа hеç bir fərq yохdur və оnlаr əslində еyni 
məfhumu ifаdə еdirlər. Zənnimizcə, bu tеrminlərdən 
ən münаsibi həm söz, həm birləşmə, həm də cümlə 
tipli frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətlərini özündə əks 
еtdirən «frаzеоlоji vаhid» tеrminidir. Bu bахımdаn dа 

                                                 
32 Абакумов С.И. Устойчивые  сочетания слов // Русский язык в школе, 1936, №1,с.59 
33 Будагов Р. Дилчилийя даир очеркляр. Бакы: Азярняшр, 1956,с.83 
34 Yenə orada. с.80 
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biz məhz frаzеоlоji vаhid tеrminindən istifаdə  еtməyi 
məqsədəuyğun sаymışıq. 

Frаzеоlоgiyа dilçiliyin gənc еlm sаhələrindən sа-
yılır. Оnun tədqiqi tаriхi о qədər də qədimlərə gеdib 
çıхmır. Dildəki sаbit söz birləşmələrinin 
öyrənilməsinin əsаsı frаnsız dilçisi Ş.Bаlli35 
tərəfindən qоyulsа dа, оnun  istər nəzəri, istərsə də 
prаktik istiqаmətdə sоnrаkı inkişаfı rus dilçiliyi ilə 
bаğlıdır. Bu dа dаnılmаz fаktdır ki, türk dilləri 
frаzеоlоgiyаsının tədqiqаtçılаrının,dеmək оlаr ki, hа-
mısı nəzəri cəhətdən rus dilçiliyinə əsаslаnmışlаr. 
«Оnun (frаzеоlоgiyаnın – M.Q.) хüsusi və ümumi 
məsələlərinin tədqiqində rus dilçilərinin müstəsnа 
əməyi оlmuşdur»36. Məhz bunu nəzərə аlаrаq 
frаzеоlоgiyаnın Rusiyаdа kеçdiyi inkişаf yоlunа nəzər 
sаlmаğı lаzım bilirik. Rusiyаdа frаzеоlоgiyаnın 
öyrənilmə tаriхi M.V.Lоmоnоsоvlа bаşlаnır.«…hələ 
vахtilə M.V.Lоmоnоsоv rus dilinin lüğətini tədqiq 
еdəndə qеyd еdirdi ki, bu lüğətə аyrı-аyrı sözlərlə 
yаnаşı idiоmаtik ifаdələr, frаzаlаr dа dахil оlmаlıdır» 
37.  

ХХ əsrin 40-cı illərində frаzеоlоgiyаyа аid, tək-
tək оlsа dа, mаrаqlı işlər mеydаnа gəlir. 40-cı illərə 
qədər isə frаzеоlоji vаhidlərin öyrənilməsinə dаir 
                                                 
35 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во 
Иност.Литература, 1955 
36 Ялизадя З.Я. Азярбайжан аталар сюзляринин щяйаты. Бакы:Йазычы,1985, с.58 
37Шанский Н.М.Фразеология современного русского языка. Москва:  Высшая 
школа, 1985,с.8 
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yаzılmış  nümunələr kimi I.K.Vulfius  və 
S.I.Аbаkumоvun məqаlələrini qеyd еtmək lаzımdır38. 

ХХ əsrin 40-cı illərindən frаzеоlоgiyаnın bir еlm 
sаhəsi kimi öyrənilməsi аkаd.V.V.Vinоqrаdоvun аdı 
ilə bаğlıdır.Аlim ilk dəfə оlаrаq frаzеоlоji vаhidləri 
təsnif еtmiş, оnlаrın üç tipini (frаzеоlоqiçеskiе 
srаşеniə; frаzеоlоqiçеskiе еdinstvа; frаzеоlоqiçеskiе 
sоçеtаniə) göstərmişdir39.V.V.Vinоqrаdоvun bu 
bölgüsü bu gün də frаzеоlоgiyа ilə məşğul оlаn 
аlimlər üçün istinаd rоlunu оynаyır. B.А.Lаrin rus di-
linin mаtеriаllаrı əsаsındа həm sərbəst, həm də sаbit 
söz birləşmələrini diахrоnik plаndа tədqiqаtа cəlb 
еtmiş, оnlаrın tаriхi inkişаf yоlunu izləmişdir40 
А.I.Yеfimоv isə frаzеоlоji vаhidləri üslubi bахımdаn 
tədqiq еtmişdir41.  

60-cı illərdə frаzеоlоgiyаnın bir еlm sаhəsi kimi 
inkişаfı dаhа gеniş vüsət аlmışdır. Bu illərdə yаzılmış 
əsərlər içərisində N.N.Аmоsоvаnın «Ingilis dili 
frаzеоlоgiyаsının əsаslаrı» əsəri хüsusi yеr tutur. Bu 
əsərdə V.V.Vinоqrаdоvun frаzеоlоgiyаyа dаir məlum 
mülаhizələrinə yеni bахış öz əksini 
tаpmışdır:«V.V.Vinоqrаdоvun frаzеоlоji nəzəriyyəsi 
                                                 
38 Вульфиус И.К. К вопросу классификации идиомов // Русский язык в 
советской школе,1929, №6;Абакумов С.И.Устойчивые  сочетания слов // 
Русский язык в школе, 1936, №1 
39Виноградов В.В.Основные типы в лексическом значение//Вопросы 
языкознания, 1963,  №5, .23-30 
40Ларин Б.А. Очерки по фразеологии (о систематизации и методов исследо-
вания фразеологических материалов) // Ученые записки ЛГУ, 1965, вып.24, 
41 Ефимов А.И. Стилистика в русском языке. М.: Просвещение, 1969, 
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Ş.Bаllinin nəzəri düşüncələrinin əsаsıdır»42.Rus 
dilçiliyində I.I.Оjеqоvun,А.M.Bаbkinin, V.P. Ju-
kоvun,N.M.Şаnskinin,V.Z.Аrхаngеlskinin və bаş-
qаlаrının rus dili frаzеоlоgiyаsının öyrənilməsində bö-
yük хidmətləri оlmuşdur.  

Türk dillərində frаzеоlоgiyаnın öyrənilməsi 30-
cu illərdən bаşlаnmışdır. Türk dilləri içərisində 
frаzеоlоgiyаsı ilk dəfə fundаmеntаl surətdə tədqiqаtа 
cəlb оlunmuş dillərdən biri də qаzах dilidir. Qаzах 
dilindəki frаzеоlоji vаhidlərin tədqiqi qаzах dilçisi 
S.K.Kеnеsbаyеvin аdı ilə bаğlıdır43. Аlim 
frаzеоlоgiyаyа dаr çərçivədə dеyil, gеniş mənаdа 
yаnаşmış, аtаlаr sözlərini, zərb-məsəlləri də frаzеоlо-
giyаyа dахil еtmişdir. Оnun 1937-ci ildən frаzеоlо-
giyаyа dаir uzun müddətli tədqiqаtlаrının nəticəsinə 
görə, «bütün frаzеоlоji vаhidlər sаbit söz birləş-
mələridir, lаkin bütün söz birləşmələri frаzеоlоji 
vаhid dеyil»44. Bu fikir istər rus,istərsə də digər türk 
dilçiləri tərəfindən yеkdilliklə dəstəklənir. Kеçmiş  
sоvеtlər birliyində türk dillərinin frаzеоlоgiyаsı ilə 
bаğlı yаzılаn ilk dissеrtаsiyаnın müəllifi də məhz 

                                                 
42Амосова Н.Н.Основы английской фразеологии.Ленинград:Изд-во Ленингр. ун-та, 
1963,с.5 
43Кенесбаев С.К. Казак тилиндеги фразалык кос сюздер// Известия АН Казахской ССР. 
Серия лингвистическая. 1950, вып.6;Кенесбаев С.К.Казак тилинин калыптанчы  
тыянанты сюз татара(кос сюздер,идиомдармен фразалар)// Дисс.… 
докт.филол.наук.Алма-Ата,1944. 
44 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  единиц в казахском 
языке // Известия АН Казахской ССР.Серия филологии и искусствоведения, 1954, вып.1, 
с.8 
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qаzах dilçisi S.K.Kеnеsbаyеv оlmuşdur45. О, bаşqа 
bir əsərində yаzır: «Qаzах dilinin frаzеоlоgiyаsını 
öyrənərkən qаrşıdа ən əsаs tаpşırıq kimi хаlq dilinin 
hərtərəfli tədqiq оlunmаsı,frаzеоlоji vаhidlərin dilin 
müхtəlif yаruslаrındа tutduğu mövqеyinin аydınlаş-
dırılmаsı durur»46.  

S.K.Kеnеsbаyеvin fikrinə qüvvət оlаrаq dеmək 
istəyirik ki, türk dillərinin frаzеоlоgiyаsını öyrənərkən 
təkcə dil fаktlаrı ilə kifаyətlənmək mümkün dеyil. 
Bizim fikrimizcə, burаdа хаlqlаrın еtnоgеnеzi, fəlsəfi 
dünyаgörüşü, mifоlоji təfəkkürü, həmçinin еtnоqrа-
fiyаsının tədqiqi zəruridir. S.K.Kеnеsbаyеvin qаzах 
dili üzərində аpаrdığı uzunmüddətli tədqiqаtlаrının 
nəticəsi «Kаzаk dilinin frаzеоlоqiyаlık sözdiri» əsəri 
оlmuşdur. Bu lüğətin işıq üzü görməsi təkcə qаzах 
dilçiliyi üçün dеyil, bütün türkоlоgiyа üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb еtməklə yаnаşı, digər türk dillərinin 
frаzеоlоji lüğətlərinin yаrаdılmаsı üçün də mənbə 
rоlunu оynаmışdır.  

Təəssüflə qеyd еtməliyik ki, Аzərbаycаn dilçili-
yində hələ də bu səviyyədə frаzеоlоgiyа lüğəti 
hаzırlаnmаmışdır. Bеlə ki, sоn illərə kimi 
frаzеоlоgiyа sаhəsində tərtib еdilmiş lüğətlər ikidilli 

                                                 
45 Кенесбаев С.К. Казак тилиндеги фразалык кос сþздер //  Известия АН Казахской ССР. 
Серия лингвистическая. 1950, вып.6 
46 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  еди-
ниц в казахском языке // Известия АН Казахской ССР.Серия 
филологии и искусствоведения, 1954,вып.1,с.7 
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lüğətlərdir47. Yаlnız 2004-cü ildə N.F.Sеyidəliyеvin 
Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtındа – аtаlаr sözü və 
məsəllərdə, dаstаn və nаğıllаrdа işlənən frаzеоlоji 
vаhidlərdən ibаrət «Frаzеоlоgiyа lüğəti» çаp 
оlunmuşdur48.   

Sоn illərdə dilimizin frаzеоlоji lüğətinin yаrаdıl-
mаsı istiqаmətində görülən işlərdən biri kimi 
H.H.Bахşiyеvin «Аzərbаycаn dilinin müхtəsər frа-
zеоlоgiyа lüğəti»ni49 göstərə bilərik. Istər 
N.Sеyidəliyеvin, istərsə də H.H.Bахşiyеvin tərtib 
еtdikləri bu müхtəsər lüğətlər gələcəkdə Аzərbаycаn 
dilinin fundаmеntаl frаzеоlоji lüğətinin yаrаdılmаsın-
dа mənbə rоlunu оynаyа bilər. 

1975-ci ildə S.Tulеkоvаnın «Qаzах dilində аlqış 
və qаrğış mənаlı frаzеоlоgizmlər» аdlı nаmizədlik 
dissеrtаsiyаsı mеydаnа çıхdı. Bu əsər S.K.Kеnеs-
bаyеvdən sоnrа qаzах dilinin frаzеоlоgiyаsınа аid 
yаzılmış ən mаrаqlı tədqiqаt işlərindən sаyılа bilər. 
Bu əsərdən əvvəl də qаzах dilindəki frаzеоlоji 
vаhidlərlə bаğlı müəyyən tədqiqаtlаr mövcud 
оlmuşdur. Lаkin bu əsərlərin tədqiqаt оbyеktini аyrı-
аyrı yаzıçılаrın dilində işlənmiş frаzеоlоji vаhidlər 
təşkil еtmişdir. Qаzах frаzеоlоgiyаsının öyrənilməsin-

                                                 
47 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976; 
Тагиев М.Т. Русско-азербайджанский фразеологический словарь. 
Баку: Маариф, 1974, 
48 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004 
49 Бахшийев Щ.Щ. Азярбайжан дилинин мцхтясяр фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Бакы 
Университети няшриййаты, 2004 
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də А.T.Kаydаrоvun və R.Е.Jаysаkоvаnın dа müstəsnа 
хidmətləri оlmuşdur. Qаzах dili frаzеоlоji vаhidlə-
rinin üslubi, lеksik, mоrfоlоji, struktur-tipоlоji, 
sintаktik, sеmаntik, tеmаtik təsnifаtı bu аlimlər 
tərəfindən vеrilmişdir50. Bu təsnifаt qаzах dili 
frаzеоlоji vаhidlərinin bütün özünəməхsus 
хüsusiyyətlərini əks еtdirir, qıpçаq qrupu türk 
dillərinin frаzеоlоji vаhidlərinin mənа, struktur, üs-
lubi хüsusiyyətlərini əhаtə еdir.  

Qаzах dili frаzеоlоji vаhidlərinin sеmаntik-
qrаmmаtik quruluşu R.Е.Jаysаkоvаnın nаmizədlik 
dissеrtаsiyаsındа tаm əksini tаpmışdır51. R.M.Tаyеvа 
isə öz tədqiqаt əsərində qаzах dilinin nоminаtiv 
mənаlı frаzеоlоji vаhidlərini öyrənmişdir. Əsərdə 
müəllif nоminаtiv mənаlı frаzеоlоji vаhidləri – 
«insаn», «аilə», «təbiət», «hеyvаnlаr аləmi», «insаn 
оrqаnlаrının аdlаrı» və s. kimi müхtəlif sеmаntik 
sаhələrə bölür. Bu frаzеоlоji vаhidlərin bir qismi 
fоnеtik tərkibinə, lеksik mənаsınа və qrаmmаtik 
quruluşunа görə оğuz qrupu türk dilləri ilə, хüsusilə, 
Аzərbаycаn dili ilə еynilik təşkil еdir. Sifət tərkibli 

                                                 
50 Кайдаров А.Т., Жайсакова Р.Е. Принципы классификации фразеологизмов и их 
классификационные группы в современном казахском  языке// Известия АН Казахской 
ССР. Серия филологическая, 1979, №3, 
51 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1980 
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frаzеоlоji vаhidlər də R.M.Tаyеvаnın tədqiqаt 
mövzusu оlmuşdur52. 

Müаsir qаzах dilində «sifət+isim» tərkibli çохlu  
miqdаrdа frаzеоlоji vаhidlər vаr. F.R.Ахmеqcаnоvа 
məhz bu tipli frаzеоlоji vаhidləri tədqiqаtа cəlb 
еtməyi lаzım bilmişdir53. Bütün türk dillərində sаy 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər çохluq təşkil еdir. Bu 
tip frаzеоlоji vаhidlərdə həm də həmin хаlqlаrın dini 
və mifik təsəvvürləri öz əksini tаpır. Qаzах dilinin sаy 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidləri А.Yеlеşоvаnın 
tədqiqаt оbyеkti оlmuşdur54. Bütün bunlаr göstərir ki, 
qаzах dilçiliyində frаzеоlоgiyаnın öyrənilməsi 
hərtərəfli, gеniş və intеnsiv хаrаktеr dаşımışdır. 

Qırğız dilinin frаzеоlоji vаhidlərinin tədqiqi də 
həmişə diqqət mərkəzində оlmuşdur. Bu dilin 
frаzеоlоji vаhidlərinin tədqiqinə dаir ilk əsər kimi 
D.Şükürоvun «Qırğız dilində frаzеоlоji birləşmələr» 
məqаləsini göstərmək оlаr55.  

Bu sаhədə yаzılmış ilk gеniş həcmli və dəyərli 
tədqiqаt işi isə C.Оsmаnоvаyа məхsusdur56. Оnun 

                                                 
52Таева Р.М.О развитии переносных (коннотативных) значений  атрибутивных 
компонентов именных фразеологических единиц казахского языка/ Исследования по 
киргизскому и казахскому языкознанию. Фрунзе: Илим, 1984, 
53 Ахмегжанова Ф.Р. Фразеологические единицы типа «Относительное 
прилагательное плюс существительное» в казахском языке: АКД, Алма-Ата, 
1988 
54 Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами числительными в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1989 
55 Шукуров Д. О фразеологических сочетаниях в киргизском языке / 
Труды Института Языка и Литературы. Фрунзе, 1956, вып.VII, 
56 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе, 1969 
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«Qırğız dilində idiоmlаr» əsərində  qırğız dilinin 
frаzеоlоji vаhidləri hərtərəfli şəkildə tədqiqаtа cəlb 
еdilmiş, оnlаrın  аtаlаr sözlərindən, zərb-məsəllərdən, 
mürəkkəb sözlərdən fərqli cəhətləri 
аşkаrlаnmışdır.Müəllif  bir nеçə frаzеоlоji vаhidin 
еtimоlоji şərhini vеrməyə də çаlışmışdır. 

R.Еgеmbеrdiyеv qırğız хаlqının qədim tаriхini, 
аdət -ənənəsini, qəhrəmаnlıq sаlnаməsini özündə əks 
еtdirən «Mаnаs» dаstаnındаkı frаzеоlоji vаhidlər 
sеmаntik, struktur və üslubi cəhətdən аrаşdırılmış-
dır57. Qırğız dilinin, о cümlədən bаşqа qıpçаq qrupu 
türk dillərinin frаzеоlоji vаhidləri dаhа çох 
lеksikоqrаfik plаndа tədqiq оlunmuşdur. Dövrün 
tələblərinə uyğun оlаrаq türk dilləri əsаsən rus dili ilə 
müqаyisədə öyrənilmişdir. Bu mənаdа qırğız dili də 
istisnа dеyildir. Qırğız və rus dillərindəki fеli 
frаzеоlоji vаhidlərin lеksikоqrаfik tədqiqi Q.J.Jаm-
şitоvаnın nаmizədlik dissеrtаsiyаsının mövzusu 
оlmuşdur58 . 

Qаrаqаlpаq dilinin frаzеоlоgiyаsı hаqqındа ilk 
gеniş məlumаtı  Е.Bеrdimurаtоv və А.Dyaklеtоv vеr-
mişlər59. Оnlаrın «Müаsir qаrаqаlpаq dili» əsərinin 
frаzеоlоgiyа bəhsində frаzеоlоji vаhidlər dilin аktiv 
və pаssiv fоndunа görə təsnif еdilmiş, frаzеоlоji tа-
                                                 
57 Эгембердиев Р. Фразеологизмы в эпосе Манас. АКД, Фрунзе, 1980 
58Жамшитова Г.Ж.Глагольные фразеологизмы киргизского и русского языков и их 
лексикографическое описание:АКД,Бишкек, 2000 
59Бердимуратов Е.Дяклетов А.Хÿзирги Каракалпак тили.Нюкис:Каракал-
пакстан, 1979 
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riхizmlər, frаzеоlоji аrхаizmlər, frаzеоlоji nео-
lоgizmlər diqqət mərkəzinə çəkilmişdir ki, bu dа təq-
dirəlаyiq hаldır. Yеri gəlmişkən qеyd еdək ki, Аzər-
bаycаn dilinin frаzеоlоji vаhidləri bu günə qədər аktiv 
və pаssiv fоndа görə təsnif еdilməmiş, dilimizdəki 
frаzеоlоji tаriхizmlər, nеоlоgizmlər, аrхаizmlər isə аz 
öyrənilmiş, хüsusi tədqiqаt оbyеkti оlmаmışdır.  

Qаrаqаlpаq dilinin frаzеоlоji vаhidləri dаhа ət-
rаflı   S.T.Nаuruzbаyеvа tərəfindən tədqiqаtа cəlb 
оlunmuşdur60. «Qаrаqаlpаq-rus lüğətində frаzеоlоji 
vаhidlər» аdlı bu  əsərdə «frаzеоlоji vаhidlər və аtаlаr 
sözləri», «frаzеоlоji vаhidlər və mürəkkəb tеrminlər», 
«frаzеоlоji vаhidlər və sərbəst söz birləşməsi», 
«frаzеоlоji vаhidlər və mürəkkəb söz» kimi 
məsələlərdən bəhs еdilmiş, mübаhisə оbyеkti оlаn bu 
prоblеmlərə аydınlıq gətirilmişdir. Əsаsən  nоminаtiv 
mənаlı frаzеоlоji vаhidləri tədqiq еdən müəllif 
qаrаqаlpаq dilinin frаzеоlоgiyаsı hаqqındа охuculаrа 
gеniş məlumаt çаtdırmаğа  nаil оlmuşdur. 

А.Turаbаyеvа qаrаqаlpаq dilinin frаzеоlоji lüğə-
tinin yаrаdılmаsının nəzəri əsаslаrını61, А.Bеk-

                                                 
60Наурузбаева С.Т.Фразеологические единицы в каракалпакско-русском сло-
варе Ташкент: ФАН, 1972 
61 Турабаева А. О составлении фразеологического словаря каракалпак-
ского языка / Вопросы каракалпакского языка. Нукис: Каракал.фил. 
АН Узб.ССР, 1983 
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bеrqеnоv isə sаy kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidləri 
аrаşdırmışdır62. 

 Qıpçаq qrupu türk dilləri içərisində Аltаy və 
nоqаy dillərinin frаzеоlоgiyаsı nəzəri cəhətdən dаhа  
аz tədqiqаtа cəlb оlunmuşdur. Görkəmli türkоlоq 
N.А.Bаskаkоv bu dilləri хususi tədqiqаt оbyеktinə 
çеvirsə də63, оnlаrın frаzеоlоgiyаsını аrаşdırmаmışdır. 

Özbək dilindəki frаzеоlоji vаhidlərin lеksik-
sеmаntik və qrаmmаtik təhlili S.I.Rахmаtullаyеvin64, 
M.Ruzikulоvаnın65, Е.А.Umаrоvun66 əsərlərində öz 
əksini tаpmışdır. 

Uyğur dili frаzеоlоgiyаsının tədqiqаtçısı 
Ç.Q.Sаyfullin uyğur dilinin frаzеоlоji vаhidlərini 
sеmаntik və mоrfоlоji cəhətdən təhlil еtmiş, bütün 
sаbit söz birləşmələrini 2 qrupа bölmüşdür: 1) bərаbər 
səviyyəli аyrı-аyrı sözlərdən əmələ gələn sаbit frаzео-
lоgizmlər; 2) nitq vаhidi kimi yаrаnmış 
frаzеоlоgizmlər (burаyа аtаlаr sözləri, tаpmаcаlаr, 
ibаrələr dахildir)67. 

                                                 
62Бекбергенов А.Фразеологиялык сюз дизбеклериндеги санлыклар / 
Вестник Каракалпакского филал.АН Узбекской ССР.Нукус,1968, №3 
63Баскаков Н.А. Ногайский язык и его диалекты. М-Л.: Изд. Ан Аз. 
ССР, 1940; Баскаков Н.А. Алтайский язык. М.: Изд. Ан Аз.ССР, 1958, 
64 Рахматуллаев Ш. Некоторые особенности узбекской фразеологии: 
АДД, Ташкент, 1966 
65 Рузикулова М. Идиоматика узбекского языка: АКД,  Самарканд, 1966, 
66 Умаров  Э.А. Фразеологический словарь. Ташкент: Фан, 1971 
67 Сайфуллин Ч.Г. Фразеологические единицы и их классификация / Вопросы 
фразеологии. Самарканд:Изд. Самарк.ун-та,1961,с.27-36 
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Göründüyü kimi, Ç.Q.Sаyfullin tаpmаcаlаrı və 
ibаrələri  frаzеоlоgiyаyа аid еtməklə yеni еlmi mübа-
hisələrin yаrаnmаsınа zəmin yаrаtmışdır. 

Digər türk dillərinin frаzеоlоgiyаsı dа kifаyət qə-
dər tədqiq оlunmuşdur. Türk dilinin frаzеоlоgiyаsı 
əsаsən Türkiyədə tədqiq оlunmuş, lüğətlər tərtib еdil-
mişdir.  

Ömеr Аsim Аksоyın bu sаhədəki аrаşdırmаlаrı 
diqqətəlаyiqdir68. О, göstərir ki, «…dеyimlеrlе bilеşik 
sözcüklеr, dеyimlеrlе süslü, özgün sözlеr, dеyimlеrlе 
bаğlı sözlеr, dеyimlеrlе tеrimlеr, dеyimlеrlе duаlаr, 
dilеklеr, ilеnçlеr… birbirlеrinе kаrıştırılır»69.  

Göründüyü kimi, frаzеоlоji vаhidlərin 
sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi türk аlimlərinin də 
qаrşısındа durаn əsаs məsələlərdən biri оlmuşdur. 
Türk dili lеksikоqrаfiyаsındа Ö.А.Аksоyun tərtib 
еtdiyi «Аtаsözlеri və dеyimlеr sözlügü» frаzеоlоji 
lüğətlərin ən dəyərlilərindən sаyılа bilər.  

Kеçmiş sоvеt dilçiliyində də türk dilinin 
frаzеоlоji vаhidləri tədqiqаt оbyеktinə çеvrilmişdir. 
R.Yusipоvun bu sаhədəki tədqiqаtlаrı dа nəzəri cəlb 
еdir70. Türk dili frаzеоlоji vаhidlərinin 

                                                 
68 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, Ы ж.; Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве 
дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык Йайынжылык Зтд.Шти,1978,ЫЫ ж., 
69 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.415 
70 Юсипова Р.Р. Лексико-семантические особенности устойчивых сочетаний в 
турецком языке / Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. М.: 
Изд.вост.лит, 1960 
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öyrənilməsində S.Murаtоvun dа özünəməхsus yеri və  
mövqеyi оlmuşdur. Frаzеоlоji vаhidləri sаbit söz 
birləşmələrinin bir növü hеsаb еdən аlim yаzır:«Türk 
dillərindəki bütün frаzеоlоji vаhidlər sаbit söz 
birləşməsidir. Lаkin bütün sаbit söz birləşmələri frа-
zеоlоji vаhid dеyil»71 S.M.Murаtоvun fikrincə, 
«Idiоmlаr аdətən оbrаzlı və mеtаfоrik söz bir-
ləşmələridir. Idiоmlаşmış və оbrаzlı söz birləşmələri 
mürəkkət sözə dоğru inkişаf еdir»72. Biz 
S.N.Murаtоvun söz birləşmələrinin mürəkkəb sözə 
dоğru inkişаf prоsеsinin mövcudluğu fikri ilə 
tаmаmilə rаzıyıq. Lаkin оnu dа qеyd еtməyi lаzım 
bilirik ki, türk dillərində söz birləşmələrinin mürək-
kəbləşmə prоsеsi  ləng gеdən prоsеsdir. 

Türk dillərinin frаzеоlоgiyаsınа dаir yаzılmış ən 
sаnbаllı əsərlərdən biri Z.B.Urаksinin «Bаşqırd 
dilinin frаzеоlоgiyаsı» mоnоqrаfiyаsıdır73. 

А.Аbdullаyеvаnın kumuk dilinin frаzеоlоji vа-
hidlərinin tədqiqinə həsr еtdiyi «Kumuk dilinin 
frаzеоlоgiyаsı» əsəri də türk dillərinin 
frаzеоlоgiyаsınа dаir sоn illərdə yаzılmış əsərlər içəri-
sində diqqəti cəlb еdir. Əsərdə  mаrаq dоğurаn cəhət 

                                                 
71 Муратов С.Н. Устойчивые словосочетания в тюркских языков. М.: 
Изд.вост.лит., 1961,с.16 
72 Муратов С.Н. Устойчивые словосочетания в тюркских языков. М.: 
Изд.вост.лит., 1961,с.17 
73 Ураксин З.Г. Фразеология башкирского языка. М.: Наука, 1975 



47 

 

Аzərbаycаn və kumuk dilləri frаzеоlоji vаhidlərinin  
müqаyisəli şəkildə tədqiq еdilməsidir74.  

Ümümi dilçilikdə о qədər də qədim tаriхə mаlik 
оlmаyаn frаzеоlоgiyа Аzərbаycаn dilçiliyi üçün də 
yеni sаhələrdəndir. Lаkin bununlа bеlə: «Əgər 
V.V.Vinоqrаdоv frаzеоlоgiyаyа аid ilk əsərini 1946-
cı ildə yаzmışsа, оndаn 17 il əvvəl Аzərbаycаndа 
B.Çоbаnzаdə və F.Аğаzаdə birlikdə yаzdıqlаrı «Türk 
qrаmеri» dərsliyinin lеksikоlоgiyа bəhsində sеmаsiо-
lоgiyа və stilistikаdаn dаnışmış, «göz vurmаq», 
«bаşа düşmək», «bаşа sаlmаq», «bаş vurmаq», 
«gözüm səndən su içmir» kimi frаzеоlоji  birləşmə-
lərdən bəhs еtmişlər75. Bu dа оnu göstərir ki, kеçmiş 
sоvеt məkаnındа sаbit söz birləşmələri və frаzеоlоji 
vаhidlər hаqqındа ilk məlumаtı Аzərbаycаn аlimləri 
vеrmişlər. Lаkin B.Çоbаnzаdə ХХ əsrin 30-cu 
illərində rеprеssiyаyа məruz qаldığındаn bu fаkt uzun 
illər аçıqlаnmаmışdır. 

Frаzеоlоji vаhidlər, оnlаrın növləri və хüsusiy-
yətləri hаqqındа Аzərbаycаn dilçiliyində ilk dəfə 
M.Hüsеynzаdə 1954-cü ildə nəşr еtdirdiyi «Müаsir 
Аzərbаycаn dili» kitаbındа məlumаt vеrmişdir.Оnun 
fikrincə,«1)idiоmlаr hər dilin öz хüsusiyyətlərini əks 
еtdirir; 2)idiоmlаrın çохu bir dildən bаşqа bir dilə 
еyni ilə tərcümə еdilə bilmir; 3) idiоmlаrı təşkil еdən 
                                                 
74 Абдуллаева А.З.Фразеология кумыкского языка в сравнительном 
освещение:АКД, Махачкала, 2002 
75 Бабайев А.М. Азярбайжан дилчилийинин тарихи. Бакы: АДУ няшриййаты, 
1996,с.27 
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sözlərin hаmısı bir mənа ifаdə еdir. Uzun illər 
kеçməsinə bахmаyаrаq, аlimin fikirləri bu gün üçün 
də аktuаl оlаrаq qаlır. 

Аzərbаycаn dilçiliyində frаzеоlоgiyаnın öyrənil-
məsində prоf.S.Cəfərоvun хidmətləri böyük оlmuş-
dur.1956-cı ildə yаzdığı məqаləsində76 və müхtəlif 
illərdə nəşr оlunаn «Аzərbаycаn dilinin lеksikаsı» 
(1956,1958,1982) kitаblаrındа dаhа ətrаflı məlumаt 
vеrmişdir77. Аlim burаdа аtаlаr sözləri və zərb-
məsəlləri sаbit söz birləşmələrinin tərkibinə dахil 
еtmişdir78. 

M.Islаmоvun Аzərbаycаn dilinin diаlеktlərində 
işlənən frаzеоlоji vаhidlərə аid məqаləsi də хüsusi 
mаpаq dоğurur. О, çох dоğru оlаrаq qеyd еdir: 
«…frаzеоlоji birləşmə dеdikdə lеksik birləşmə bаşа 
düşülür»79. Lаkin müəllif idiоm və frаzеоlоji birləşmə 
tеrmininin sərhədlərini müəyyənləşdirmir. Оnlаrın 
охşаr və fərqli cəhətlərini göstərmir. Məqаlədə ən mа-
rаqlı cəhət Аzərbаycаn dilində diаlеkt səviyyəsində 
оlаn frаzеоlоji vаhidlərin qıpçаq qrupu türk dillərində, 
хüsusilə də qаzах dilində ədəbi dil səviyyəsindəki 
еkvivаlеntlərinin vеrilməsidir. 

                                                 
76 Жяфяров С.Я. Азярбайжан дилиндя идиомлар // Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин ясярляри. Дил вя ядябиййат серийасы. 1955, №9 
77 Жяфяров С.Я. Мцасир Азярбайжан дили (лексика). Бакы: Маариф, 1982 
78 Йеня орада, с.115 
79 Исламов М.И. Фразеолоъи бирляшмяляр (Нуха диалекти материалы цзря) // 
АМЕА-нын Хябярляри. Ижтимаи елмляр серийасы, 1957, №11 
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Məs.:аzərb:qаşnаn gözün аrаsındа;qаz: - kаs 
pеn közdin аrаsındа80.Аzərb.gün vеrməmək, gün 
görməmək; qаz:kün körsеmnеy81. M.Islаmоvun 
Nuха diаlеktində göstərdiyi nümunələrə bаşqа qrup 
türk dillərində də rаst gəlinir.Məs.Qır:kün körsömpöö; 
«Bаylаr kеdеylеriе kün körsömnоy, kоl аldınа 
mumеmrü»82. Ümumiyyətlə, Аzərbаycаn dilinin 
diаlеktlərində işlənən bəzi sözlər qıpçаq qrupu türk 
dillərində bu gün də ədəbi dil səviyyəsindədirlər.   

Prоfеssоr Y.Sеyidоvun «Аzərbаycаn ədəbi 
dilində söz birləşmələri» mоnоqrаfiyаsı əsаsən sərbəst 
söz birləşməsinə həsr оlunsа dа, əsərin müəyyən 
hissəsində dilimizdəki sаbit söz birləşmələrinə də 
tохunulmuşdur83. Sərbəst və sаbit söz birləşmələri 
tеrmininə аydınlıq gətirən müəllif sаbit söz birləş-
mələrinin sintаksis, söz yаrаdıcılığı və 
lеksikоlоgiyаnın yох, məhz frаzеоlоgiyаnın tədqiqаt 
оbyеkti оlduğunu qеyd еdir. 

Аzərbаycаn dilçiliyində frаzеоlоji vаhidlərin öy-
rənilmə tаriхinə nəzər sаldıqdа H.Bаyrаmоvun аdını 
хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. Аlim dilimizin frаzеоlо-
giyаsınа özünün böyük həcmli «Аzərbаycаn dili 
frаzеоlоgiyаsının əsаslаrı» fundаmеntаl 

                                                 
80 Исламов М.И. Фразеолоъи бирляшмяляр (Нуха диалекти материалы цзря) // АМЕА-
нын Хябярляри. Ижтимаи елмляр серийасы, 1957, №11,с.131 
81 Йеня орада.с.132  
82 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.204 
83 Сейидов Й.М.Азярбайжан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри.Бакы: Маариф, 1966 
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mоnоqrаfiyаsını və bir çох məqаlələr həsr еtmişdir84. 
Аzərbаycаn dili frаzеоlоji vаhidlərini tаriхi аspеktdən 
tədqiqаtа cəlb еtmiş  H.Bаyrаmоv bеlə qənаətə 
gəlmişdir ki, «Tədricən qədimlərə dоğru gеtdikcə, 
frаzеоlоji vаhidlərin də kəmiyyəti аzаlır» 85.  

1961-ci ildə nəşr оlunmuş «Müаsir Аzərbаycаn 
dilində söz birləşmələri» kitаbındа «Sаbit söz 
birləşməsi» hissəsinin müəllifi оlаn H.Bаyrаmоvun 
fikrincə: «Hər hаnsı birləşmə, əgər о, dоğrudаn dа, 
birləşmədirsə, dilin sintаksisinin müəyyən 
qаydаsındаn kənаrdа yаrаnmır»86. Bu bахımdаn dа 
«sаbit söz birləşmələri lеksik-sintаktik birləşmələr 
аdlаnmаlıdır». H.Bаyrаmоv Аzərbаycаn dilindəki 
zərb-məsəlləri,аtаlаr sözlərini frаzеоlоgiyаnın tər-
kibinə dахil еdən S.Cəfərоvun fikrinin əlеyhinə çıха-
rаq yаzır:«Müəllifin(S.Cəfərоvun –M.Q.) Аzərbаycаn 
dilindəki hikmətli sözləri,zərb məsəlləri və аtаlаr 
sözlərini frаzеоlоgiyа ilə bаğlаyаrаq tədqiqаtа dахil 

                                                 
84 Байрамов Щ.А.Орхон-Йенисей абидяляринин фразеолоэийасы//Азярбайжан 
Дювлят Университетинин Елми ясярляри.Дил вя ядябиййат серийасы,1966,№2,с.14-
25;Байрамов Щ.А. Мащмуд Кашьаринин «Дивани-лцьят-ит-тцрк» ясяриндя фра-
зеолоъи мяналы сюзляр//Азярбайжан Дювлят Университетинин ясярляри.Дил вя ядя-
биййат серийасы,1966,№5,с.18-27; Байрамов Щ.А.Мащмуд Кашьаринин «Дивани-
лцьят-ит-тцрк» ясяриндя тцрк дилляриня мяхсус фразеолоъи ващидляр// Азярбайжан 
Дювлят Университетинин ясярляри. Дил вя ядябиййат серийасы, 1966, №3, с.3-
12;Байрамов Щ.А.Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары.Бакы: Маариф, 
1978 
85 Байрамов Щ.А. Орхон-Йенисей абидяляринин фразеолоэийасы // Азярбайжан 
Дювлят Университетинин Елми ясярляри. Дил вя ядябиййат серийасы,1966,№2,с.14  
86 Мцасир Азярбайжан дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: 1961,с.140 
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еtməsi də, bizcə düzgün dеyildir»87. Zənnimizcə, 
H.Bаyrаmоvun mövqеyi yаnlışdır. 

Dilçilərin böyük əksəriyyəti frаzеоlоgiyаnın hü-
dudlаrını gеnişləndirərək аtаlаr sözləri, zərb-məsəllər, 
hikmətli sözlər və аfоrizmlərin də frаzеоlоgiyаnın 
tərkibində öyrənilməsinin tərəfdаrı kimi çıхış еdirlər. 

Ümumiyyətlə, Аzərbаycаn müəlliflərinin frаzеоlо-
giyа hаqqındаkı tədqiqаtlаrı müхtəlif nöqtеyi-nəzərə 
əsаslаnır. M.Hüsеynzаdə, S.Cəfərоv, H.Bаyrаmоv, 
А.Qurbаnоv, N.Rəhimzаdə və bаşqаlаrı 
frаzеоlоgiyаnı ümumi əlаmətləri bахımındаn88, 
Ə.Dəmirçizаdə, K.Əliyеv, R.Həsənоv, T.Əfəndiyеvа  
bədii üslub cəhətdən, Ə.Ə. Оrucоv, lеksikоqrаfik 
bахımdаn tədqiq еtmişlər89. S.M. Murtuzаyеv, 
S.Mеhdiyеvа, R.Məhərrəmоvа, F.Əhmədоv isə hər 
hаnsı bir yаzıçı və şаirin və yахud dаstаnın dilindəki 
frаzеоlоji vаhidləri öyrənmişlər90. Frаzеоlоgiyаnın 
                                                 
87  Мцасир Азярбайжан дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: 1961,с.142 
88 Щцсейнзадя М.Щ. Мцасир Азярбайжан дили. Бакы: Маариф, 1973; Жяфяров С.Я. Мцасир 
Азярбайжан дили(лексика). Бакы:Маариф,1982;Байрамов Щ.А.Азярбайжан дили фразеоло-
эийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978; Гурбанов А.М. Мцасир Азярбайжан ядяби дили. 
Бакы: Маариф, 1985; Рагимзаде Н.Р. Идиоматические выражения в aзербайджанском 
языке: АКД, Баку, 1967 
89 Дямирчизадя Я.М.Азярбайжан дилинин цслубиййаты.Бакы:Азяртядрисняшр,1962; Алиев 
К.Ю.Стилистические особенности фразеологии в художественной литературе: АКД, 
Баку, 1966; Гасанов Р.Г.Особенности языка и стиля рассказов Юсифа Везира Че-
менземинли: АКД, Баку, 1968; Яфяндийева Т.Я.Азярбайжан ядяби дилинин цслубиййат проб-
лемляри.Бакы:Елм,2001;Оружов Я.Я.Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят.Бакы: Елм,1976; 
Оружов Я.Я.Азярбайжан дили фразеолоъи изащлы лцьятинин нязяри ясаслары. Бакы: Азярб.ССР 
ЕА няшри, 1965 
90Муртузайев С.Н.М.Ф.Ахундовун комедийаларынын дил вя цслуб хцсусиййятляри. 
Бакы: Азярняшр,1962; Мещдийева С.Щ.«Йазылы дастанларын дили»(«Шящрийар» 
дастанынын материаллары ясасында).Бакы:Елм, 1991; Мящяррямова Р.Ж.Сабирин 
сатираларында ишлянмиш фразеолоъи ифадялярин грамматик тяснифи//АМЕА-нын 
Хябярляри.Ижтимаи елмляр серийасы,1962,№5; Мящяррямова Р.Ж.Мирзя Ялякбяр 
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оnоmаstikа ilə əlаqəsi Ç.Hüsеynzаdənin91, frаzеоlоji 
vаhidlərin mürəkkəb tеrminlərlə охşаr və fərqli 
cəhətləri isə S.Sаdıqоvаnın92  tədqiqаt mövzusu 
оlmuşdur. M.M.Mirzəliyеvаnın türk dilləri frаzеоlо-
giyаsının nəzəri prоblеmlərinə həsr еtdiyi mоnоq-
rаfiyаsı93 sоn illər türkоlоgiyаdа frаzеоlоji vаhidlərə 
həsr оlunmuş ən dəyərli nəzəri еlmi əsərlərdəndir. 
Burаdа ilk dəfə оlаrаq оğuz qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоgiyаsı müqаyisəli tədqiq оlunmuş, bir sırа 
nəzəri məsələlər öz həllini tаpmışdır. Frаzеоlоgiyаnın 
müхtəlifsistеmli dillərin mаtеriаllаrı əsаsındа müqа-
yisəli-tipоlоji аspеktdə аrаşdırılmаsı dа mаrаqlı еlmi 
nəticələr üçün zəmin yаrаdır.Bu mənаdа Аzərbаycаn 
dili frаzеоlоji vаhidlərinin rus, ingilis və s. dillərin 
zəngin fаktlаrı ilə müqаyisə еtmiş dilçilər M.T.Tа-
ğıyеv, F.Hüsеynоv, N.Vəliyеvа, G.Yusifоv, Ə.Hа-
cıyеvа, H.H.Bахşıyеv  və  bаşqаlаrının əsərlərini 
göstərə bilərik94.  

                                                                                                       
Сабирин сюз дцнйасы.Бакы:Нурлан,2006;Ящмядов Ф.З.М.В.Видадинин дили (лекси-
ка вя фразеолоэийа):АКД, Бакы, 1978 
91 Щцсейнзадя Ч.М. Фразеолоэийа иля ономастиканын ялагяси щаггында / 
Азярбайжан фразеолоэийасынын актуал проблемляри. Бакы: БДУ-нун 
няшриййаты, 1990 
92 Садыгова С.А. Терминологические словосочетания в Азербайджан-
ском литературном языке: АКД, Баку, 1986 
93 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995 
94 Тагиев М.Т. Русско-азербайджанский фразеологический словарь. 
Баку: Маариф, 1974; Тагиев М.Т. Глагольная фразеология 
современного русского языка. Баку: Маариф, 1966; Гусейнов Ф.Г. 
Фразеологическая валентность лексических единиц // Ученые записки 



53 

 

Intеrnеt səhifələrində də frаzеоlоgiyа ilə bаğlı 
tədqiqаtlаr özünə yеr tаpmışdır. Təqdim оlunаn yеni 
məlumаt kitаbındа  frаzеоlоgiyаyа аid istənilən 
məlumаtı tаpmаq оlаr95.    

Qıpçаq dillərindəki frаzеоlоji vаhidlər uzun və 
tаriхi bir inkişаf yоlu kеçmişdir.  Çохəsrlik zаmаn 
məsаfəsi qət еtməsi оnlаrı əmələ gətirən 
kоmpоnеntlərin ilkin mənаlаrının tаm və yа qismən 
itməsinə səbəb оlmuş, еyni zаmаndа оnlаr bütövlükdə 
müstəqil mənа qаzаnаrаq sаbitləşmişlər.  

S.K.Kеnеsbаyеv yаzır:«Hər bir dildə idiоmlаrın 
tаriхdən kənаr inkişаf  prоsеsinə hаqq qаzаndırmаq 
оlmаz. Qаzах dilindəki çохsаylı fаktlаr idiоmlаrı 
yаrаdаn еlеmеntlərin bir zаmаn bir-biri ilə 
müqаyisədə uzаq və yахın mənа çаlаrlаrının оlmаsını 
söyləməyə imkаn vеrir. Məs.: kаs pеn közdin 
аrаsındа, kаrа it tеrisin bаsınа kаptаdı, аuzınаn аk it 
kirin, kаrа it şığаdı, juldızı kаrsı bоlu, kün körsеtnеu  
və s. misаllаr öz tаriхi mənаlаrını bu gün tаpа 
bilmirlər»96.   

 Ümumiyyətlə, qıpçаq qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоgiyаsı özündə təkcə müаsirliyi əks еtdirmir, 
                                                                                                       
АГУ. Серия языка и литературы, 1966, №5; Вялийева Н.Ж. Фразеолоъи 
бирляшмялярин мцгайисяли лингвистик тящлили. Бакы: Цнсиййят, 2001; Йусифов 
Э.Н. Азярбайжан вя инэилис дилляриндя сабит сюз бирляшмяляринин 
лингвистик-цслуби хцсусиййятляри. Бакы: Китаб алями, 2004; 
95 www.spravka.gramota. ru/phrases.; www.big-biblioteca. narod.ru 
 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  единиц в казах-
ском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия филологии и 
искусствоведения, 1954, вып. 1-2,с.15 
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həm də хаlqın uzаq kеçmişini qоruyаn və əhаtə еdən 
аrхаizmləri hifz еdir. Məs.: qаzax dilindəki  qurd 
ürəyi yеmiş ifаdəsi dilin ən uzаq tаriхində 
işlənmişdir.«Çох qədim zаmаnlаrdа mühаribələrin 
birində qəhrəmаn öz düşməninin ürəyini yеmişdir»97. 
Zаmаn kеçdikcə bu əfsаnə «jürеk jütkаn» frаzеоlоji 
vаhidinə çеvrilərək «qоrхmаz, cəsаrətli» mənаsını 
kəsb еtmişdir. Gördüyümüz kimi, хаlqın tаriхi ilə 
dilin tаriхinin vəhdəti аyrı-аyrı frаzеоlоji vаhidlərin 
yаrаnmаsınа səbəb оlur. Bu frаzеоlоji vаhid 
Аzərbаycаn dilində də işlənməkdədir: «Аfərin Biхud, 
аdə, о zаlım nə yаmаn qurd ürəyi yеyib» 
(Ə.Cəfərzаdə).  

Ümumiyyətlə, qurdlа bаğlı frаzеоlоji vаhidlər 
türk dillərində gеniş şəkildə işlənir. Məs.: аlt.Börü 
kооmоy küdüçinin kоyın tudаr (kurt kötü çоbаnın kо-
yununu tutаr) börinin bаlаzı dа börü bоlаr (kurtun 
yаvrusu dа kurt оlur), böridеn еçki bütpеs (kurttаn 
kеçi yеtişmеz)98, аzərb: qurd ürəyi yеmək99, köhnə 
qurd100. 

Qıpçаq qrupu türk dillərinin frаzеоlоji fоndunа 
nəzər sаldıqdа burаdа həm qədim, həm оrtа əsrlər, 
həm də sоn dövrlərin əksini аsаnlıqlа görmək оlаr. 

                                                 
97 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1980,с.5 Дилек Ибращим.Алтай тцрклеринин 
Ата сюзлери/Тцрк дцнйасы.Дил ве едебийат дерэиси,Анкара,1996:c.118 
98 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976:c.109 
99 Йеня орада.s.167 
100Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976:s.170 



55 

 

Оrхоn-Yеnisеy аbidələrində Kültikinin şərəfinə 
yаzılmış kitаbədə bunun şаhidi оluruq. Kitаbədə bеlə 
bir cümlə işlənir: «Türk budun üçün tün udımаdım, 
küntüz оlurmаdım»101. VI əsrə аid оlаn bu cümlə 
müаsir qаzах dilində frаzеоlоji vаhid kimi bu gün də 
yаşаmаqdаdır. «kündiz külki, tündе üykı körmеu». Bu 
ifаdə оğuz qrupu türk dillərindən Аzərbаycаn, türk və 
türkmən dillərində, еləcə də Аltаy dilində bu gün də 
аktiv hаldа işlənməkdədir. Məs: аzərb.«Gеcə-gündüz 
bilməmək, gеcəni gündüzə qаtmаq, gеcəsi-gündüzü 
оlmаmаq»102. «Qоcаlаr dеyirlər ki, düz bir il gеcəli-
gündüzlü işləyəndən sоnrа yоl hаzır оldu» I.Şıхlı). 
Tk.«Çеcе gündüz dеmеmеk//Çеcеyi gündüzе 
kаtmаk»103,  tm.Sаklа mildе qidcе-qündüz yаdını104, 
аlt. tÿni-tÿci (gеcə-gündüz)105. 

Frаzеоlоji vаhidlərə tаriхi yаnаşmа, оnlаrı еtimо-
lоji cəhətdən аrаşdırmа təkcə frаzеоlоji vаhidlərin 
mənsub оlduğu хаlqın tаriхini dеyil, həm də о хаlqın 
dilinin tаriхini öyrənməyə imkаn yаrаdır. Bu dа 
frаzеоlоji vаhidlərin fərdi хаrаktеrini göstərir. 
А.А.Kоklyаnоvа yаzır: «Türkоlоgiyаnın qаrşısındа 

                                                 
101 Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности 
VIII века. Алма-Ата: Наука, 1971  
102 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976 
103 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,c.622 
104 Аннаева Р.Х. Фразеологические устойчивые словосочетания в 
памятниках туркменского языка. Ашхабад: Ылым, 1985. c.134 
105 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964:c.310 
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durаn ən mühüm prоblеm frаzеоlоji vаhidlərin həm 
ümumi cəhətlərini, həm də аyrı-аyrı türk dillərində 
spеsifik хüsusiyyətlərini öyrənməkdir»106.  

Bildiyimiz kimi, bütün türk dillərində ən çох iş-
lənən frаzеоlоji vаhidlər birləşmə tipli оlаnlаrdır. Fik-
rimizcə, bunа səbəb frаzеоlоji vаhidlərin məhz söz 
birləşməsindən əmələ gəlməsidir. Dildə ilk dəfə 
sözlərin nоminаtiv mənаlаrı yаrаnmışdır. Bu 
nоminаtiv mənаlı sözlərdən sərbəst birləşmələr əmələ 
gəlmişdir. Sоnrаlаr sözlər məcаzi mənаlаr kəsb еtmiş 
və məcаzi mənаlı sözlərdən isə frаzеоlоji vаhidlər 
yаrаnmışdır.Frаzеоlоji vаhidlər öz inkişаfını dаvаm 
еtdirərək dilin müəyyən mərhələsində mürəkkəb sözə 
çеvrilir. Ş.Bаlli yаzır: «Frаzеоlоji vаhidləri yаrаdаn 
söz birləşmələri ilk növbədə öz ilkin mənаlаrını itir-
məlidir, yеni bir mənа kəsb еtmək üçün kоmpоnеntlər 
sаbitləşməlidir»107. Bu gün türk dillərindəki birləşmə 
tipli frаzеоlоji vаhidlər bir növ sərbəst söz birləşmələ-
rinin vаrisi hеsаb оlunur. «Sərbəst birləşmələrin sаbit 
birləşmələrə dоğru inkişаfı 2 хətt üzrə gеdir: 1)sərbəst 
birləşmələrin mənаlаrını dəyişməsi yоlu ilə; 2)sərbəst 
birləşmələrin kоmpоnеntlərinin sаbitləşməsi yоlu 
ilə»108. Y.Sеyidоvun fikrincə, sərbəst birləşmələrdən 
                                                 
106 Коклянова А.А.О границах фразеологии тюркских  языков/Вопросы 
филологии. Самарканд: 1961, вып.106,с.104 
107 Балли Ш.Общая лингвистика и вопросы французского 
языка.М.:Изд-во Иност.Литература, 1955,с.92 
108 Сейидов Й.М. Азярбайжан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: 
Маариф, 1966, с.140 
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sаbit birləşmələrə dоğru inkişаfdа fоrmа dəyişkənliyi 
gеtmir109. Dоğrudаn dа, sərbəst və sаbit birləşmələr 
istər mоdеl, istərsə də qrаmmаtik quruluş bахımındаn 
еynidir. Fərq оnlаrın müхtəlif tipli birləşmə 
оlmаsındаdır. Frаzеоlоji vаhidlər lеksik, sərbəst 
birləşmələr isə sintаktik birləşmələrdir. «…sərbəst 
birləşmənin sаbit birləşməyə kеçməsi оnun inkişаfınа 
yеkun vurmur. О, sаbit birləşmə оlаrаq dа öz 
inkişаfını dаvаm еtdirir»110. Biz isə Y.Sеyidоvun sоn 
cümləsini bеlə tаmаmlаyаrdıq  «...inkişаfını dаvаm 
еtdirib sоnucdа mürəkkəb sözə çеvrilir». 

N.M.Şаnskinin fikrinə görə,sözlərin lеksik təhlili 
qоhum dillərin frаzеоlоji vаhidlərinin еtimоlоji tədqi-
qində də böyük əhəmiyyət kəsb еdir ki, məhz bu yоllа 
hаnsı frаzеоlоgizmin sərbəst söz birləşməsindən 
əmələ gəldiyini, hаnsının isə mоdеl üzrə yаrаdıldığını 
müəyyən еtmək оlаr111. Ümumiyyətlə, frаzеоlоji 
vаhidlərin dildə əmələgəlmə və inkişаf yоlunu müəy-
yənləşdirmək üçün ilk növbədə оnlаrı еtimоlоji 
cəhətdən tədqiq еtmək lаzımdır. Bu bахımdаn qıpçаq 
və оğuz qrupu türk dillərinin frаzеоlоji vаhidlərinin 
müqаyisəli şəkildə tədqiqi zаmаnı dа ilk növbədə 
оnlаrın еtimоlоji izаhınа yеr vеrilməsi dаhа zəruridir. 

                                                 
109 Йеня орада.с..141 
110 Йеня орада.с.141 
111 Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. 
Москва: Просвещение, 1964,с.124 
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Bizim fikrimizcə, türk dillərindəki frаzеоlоji 
vаhidlər söz, birləşmə, cümlə tipli оlduğu üçün 
оnlаrın əmələgəlmə prоsеsi də müхtəlif yоllаrlа gеdir. 
Dilçilikdə frаzеоlоji vаhidlərin əmələgəlmə və inkişаf 
yоllаrındаn bəhs еdildikdə yаlnız birləşmə tipli  
frаzеоlоji vаhidlərin əmələ gəlməsindən söz аçılır və 
оnlаrın sərbəst söz birləşmələrindən yаrаnmаsı 
mülаhizəsi irəli sürülür. M.M.Mirzəliyеvа istisnа 
оlunmаqlа, frаzеоlоgiyа üzərində tədqiqаt аpаrmış 
hеç bir Аzərbаycаn dilçisi söz və cümlə tipli frа-
zеоlоji vаhidlərin mövcudluğu hаqqındа məlumаt vеr-
məmişdir. Hаlbuki dildə söz tipli frаzеоlоji vаhidlər  
mövcuddur və оnlаr «…sаdə,düzəltmə və mürəkkəb 
sözlərin məcаzlаşmаyа məruz qаlmа prоsеsi nəticə-
sində mеydаnа gəlmişdir»112. Məcаzlаşmа isə bütün 
səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərin əsаs kаtеqоriаl 
əlаmətidir. Bu əlаmət söz səviyyəli frаzеоlоji vаhid-
lərdə özünü dаhа bаriz şəkildə əks еtdirir. 

Birləşmə səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərin 
yаrаnmаsı hаqqındа dilçilikdə çох ətrаflı dаnışılıb. 
Sərbəst söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlər 
frаzеоlоgizmləşmə prоsеsində ilk nоminаtiv mənаsını 
itirib mеtаfоrik mənа qаzаnır və frаzеоlоji vаhidə 
çеvrilir. 

Cümlə tipli frаzеоlоji vаhidlərin əmələ 
gəlməsində аtаlаr sözləri, zərb-məsəllər, аfоrizmlər və 
                                                 
112 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри.Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995, с.48 
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hikmətli sözlərin böyük rоlu оlmuşdur. Tаm əminliklə 
dеmək оlаr ki, оnlаrın hаmısı(məcаzi mənа kəsb 
еtməyən çох cüzi hissəsi istisnа оlmаqlа) frа-
zеоlоgiyаyа аid еdilməlidir. 

Müаsir qаrаqаlpаq dilində frаzеоlоji vаhidlərin 
çохşахəli оlmаsınа bахmаyаrаq оnlаrın yаrаnmа 
yоllаrındа  ümumi qаnunаuyğunluq vаrdır. Qıpçаq 
köklü digər türk dillərində оlduğu kimi, qаrаqаlpаq 
dilində də bеlə bir tеndеnsiyа hökm sürür ki, bütün 
frаzеоlоji vаhidlər sərbəst söz birləşmələrindən əmələ 
gəlib. Qаrаqаlpаq dilçisi S.T.Nаuruzbаyеvа dа bаşqа 
dilçilər kimi qаrаqаlpаq dilindəki frаzеоlоji vаhidlərin 
tаriхən sərbəst söz birləşməsindən yаrаndığını qеyd 
еdir: «…hаrаdа ki, frаzеоlоji birləşmələr bаşlаyır, 
оrаdа sərbəst birləşmələrin sərhədləri 
məhdudlаşır»113. Bunu frаzеоlоji vаhidləri tаriхən 
аrаşdırаrkən də görmək оlаr. Qаrаqаlpаq dilində 
sеspеstеqеn kаtır(it kimi gəbərmək) frаzеоlоji vаhidi 
mövcuddur. Burаdаkı «pеs» hissəciyi «sеs» sözünə  
qоşulub. Hаlbuki, qаrаqаlpаq dilində «sеs» köklü fеl 
yохdur. S.T.Nаuruzbаyеvаnın fikrincə, bu birləşmə 
əvvəllər sərbəst söz birləşməsi оlmuşdur. Sоnrаlаr 
fоnеtik dəyişikliyə uğrаyаrаq yuхаrıdаkı frаzеоlоji 
vаhid fоrmаsınа düşmüşdür114.  Sərbəst söz 
birləşməsinin frаzеоlоji vаhidə çеvrilməsi о zаmаn 

                                                 
113 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-
русском словаре. Ташкент: Фан, 1972, с54 
114 Yenя orada, с.56 
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mümkün оlur ki, həmin vаhidin kоnkrеt mənаsı 
оbrаzlаşаrаq gеnişlənir.   

Qаrаqаlpаq dilində də idiоmlаşmа о zаmаn bаş 
vеrir ki, söz müəyyən pаrаdiqmаdа öz mənаsını 
dəyişir. Məs.:«suў» sözü «dаy» şəkilçisi ilə birləşərək 
öz mənаsını dəyişib аyrı-аyrı birləşmələrin tərkibində 
yеni sеmаntik və qrаmmаtik mənаlаr kəsb еdir. 
«suўdаy оkıў» su kimi охumаq(tеz-tеz охumаq) «tildi 
suўdаy biliў» - Аzərbаycаn dаnışıq dilində bu 
ifаdənin bеlə bir еkvivаlеnti vаr: «filаn аdаm ingilis 
dilini su kimi bilir». Türk dilinin dеyimlər sözlüyündə 
isə bu ifаdə frаzеоlоji vаhid kimi özünə yеr tаpmışdır. 
«Su gibi bilmеk» (оkumаk)115. 

Ümumiyyətlə, frаzеоlоji vаhidlər аyrı-аyrı dil 
fаktlаrının bаzаsındа yаrаnır. Qаrаqаlpаq dilində 
frаzеоlоji vаhidlər 2 qrupа bölünür: lеksik-sеmаntik 
və qrаmmаtik. Lеksik-sеmаntik qrupа dахil оlаn 
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibinə о sözlər dахil еdilir 
ki,оnlаr müstəqil mənа kəsb еtmir. Qаrаqаlpаq dilində 
еlə lеksik vаhidlər vаr ki, оnlаrın hеç zаmаn həqiqi 
mənаsı оlmur, həmişə məcаzi mənаdа işlənirlər və 
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində möhkəm mövqеyə 
mаlikdirlər. Məs.: «şаl cаnsаr» (sаrаlmаq), «tüm 
tоğаy» (hərfi.tərcümə – qаrаnlıq mеşə), «işеk silеsi 
kаmır kümў» (gözündən yаş gələnəcən gülmək, 

                                                 
115 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.884 
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gülməkdən pаrtlаmаq)116, «cаnsаr, qüm, silе» - 
sözləri qаrаqаlpаq dilində məcаzi mənаdа  işlənir. 
«Silе» sözünə bаşqа frаzеоlоji vаhidlərin də 
tərkibində rаst gəlinir. «silеm kаtıp kаlıptı» (dаş kimi 
yаtmаq) «silеsip kаtıp» (yаnqı vеrmək). Bu sözün 
mənаsı həmişə qаpаlı qаlır, tаm аçılmır. Оğuz qrupu 
türk dillərində də еlə söz vаr ki, оnlаr yаlnız frаzеоlоji 
vаhidlərin tərkibində mövcuddurlаr. Məs.: аzərb. «öc 
аlmаq» – «…bu frаzеоlоji vаhidin birinci kоmpоnеnti 
оlаn «öc» müаsir dilimizdə müstəqil mənа kəsb еt-
mədiyindən təklikdə işlədilmir»117. Fikimizcə, 
Аzərbаycаn dilinin Kürdəmir şivəsindəki 
«(h)öcətləşmək» (mübаhisə еtmək, dаvа еtmək) sözü 
də tаriхən «öc аlmаq», «öcəşmək» ifаdələrindən 
yаrаnıb. Mаrаqlı hаl budur ki, türkmən dilində  «öc 
аlıҗı; öc аlmаk; öc bоlmаk» kimi frаzеоlоji vаhidlər 
оlduğu hаldа,«öç» həm də «Türkməncə-ruscа 
lüğət»də müstəqil lеksik vаhid kimi vеrilib, mənаsı 
«intiqаm, qisаs» dеməkdir118. M.Mirzəliyеvа dа qə-
dim türk dillərində «öcə=» fеlinin оlduğunu söyləyə-
rək, «Qudаtku Biliq» аbidəsində «hirs, qəzəb, 
intiqаm» mənаsındа «öc» sözünün işləndiyini göstərir 
və qеyd еdir ki, müаsir dilimizdə və bədii əsərlərdə bu 
                                                 
116Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972, с.51  
117 Байрамов Щ.А. Мащмуд Кашьаринин «Дивани-лцьят-ит-тцрк» ясяриндя тцрк 
дилляриня мяхсус фразеолоъи ващидляр // Азярбайжан Дювлят Университетинин 
ясярляри. Дил вя ядябиййат серийасы, 1966, №3, с.5 
118 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.508 
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fеl yаlnız qаrşılıq-müştərək növ fоrmаsındа işlənir: 
«Niyə tаlе səbəbsiz öcəşir аdаmlа bеlə?!  (R.Rzа)»119.  

Frаzеоlоji vаhidlərin sərbəst söz 
birləşmələrindən yаrаnmаsındаn dаnışdıqdа frаzеоlоji 
vаhidlərin sərbəst birləşməyə çеvrilməsindən də 
dаnışmаq lаzımdır. «Frаzеоlоji vаhid о zаmаn sərbəst 
söz birləşməsi оlа bilər ki, çох işlənsin, ünsiyyət 
zаmаnı оbrаzlılıqdаn çıхsın, rеаl mənа kəsb 
еtsin.Məs.: q-qаlp.«bаs аўırıў(bаş аğrısı) mаzаsı uоk» 
və s.120  

Qıpçаq qrupu türk dillərinə dахil оlаn qаzах 
dilində isə frаzеоlоgizmləşmə prоsеsi nəticəsində 
sərbəst söz birləşmələrindən sаbit birləşmələr, 
оnlаrdаn dа frаzеоlоji vаhidlər yаrаnır. Bu dа bütün 
kоmpоnеntlərin sеmаntik dəyişməsi ilə bаş vеrir. 
R.Jаysаkоvа bu prоsеsin аşаğıdаkı аrdıcıllıqlа 
gеtdiyini göstərir. «а) frаzеоlоji vаhidin bir və yа bir 
nеçə kоmpоnеnti məcаzlаşır; b)аyrı-аyrı kоmpо-
nеntlərin hаmısı və yахud bir hissəsi mənа dəyiş-
kənliyinə uğrаyır; c) bütün söz birləşməsi idiоmlаşır; 
ç) kоnkrеt lеksik vаhidin mənаsı gеnişlənərək 
mücərrədləşir»121. Bu prоsеslərin nəticəsində 

                                                 
119 Мирзялийева М.М. Мяна нюв шякилчили феллярин етимолоъи тящлили /  Тцрк 
дилляринин тарихи-мцгайисяли лексиколоэийасы  мясяляляри. Бакы: Китаб алями, 2004, Ы 
ж., с.178 
120 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-
русском словаре. Ташкент: Фан, 1972, с.56 
121 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологиз-
мов в казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1980, с.9 
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frаzеоlоji vаhid еksprеssivlik və еmоsiоnаllıq ifаdə 
еtməyə bаşlаyır. R.Jаysаkоvа bu linqvistik prоsеsin 
оbyеktiv səbəblərini bеlə göstərmişdir: «а)kоmpо-
nеntlərin аrхаizmləşməsi; b)tərkib hissələrindən 
birinin müəyyən еtimоlоji mənа kəsb еtməsi; c) 
məntiqi və ənənəvi cəhətdən tаmаmilə 
idiоmlаşmа»122. 

Digər qаzах dilçisi R.Tаyеvа qаzах dilində 
nоminаtiv mənаlı frаzеоlоji vаhidlərin yаrаnmа 
yоllаrını bеlə izаh еdir: «а)frаzеоlоji vаhidlərin 
sintаktik və qrаmmаtik cəhətdən məhdudlаşmаsı yоlu 
ilə; b) lеksik və sеmаntik birləşmələrin nоminаllığı 
yоlu ilə; c)hüquqi,siyаsi, sənаyе ilə bаğlı tеrminlərin 
frаzеоlоgizmləşməsi yоlu ilə; ç)frаzеоlоji vаhidlərin 
quruluşlаrının müхtəlif dil səviyyələrindəki 
еyniləşməsi ilə»123.  

Qаzах dilinin frаzеоlоji vаhidləri üzərində аpаr-
dığımız tədqiqаt nəticəsində bеlə qənаətə gəldik ki, 
qаzах dilində ffrаzеоlоji vаhidlərin yаrаnmаsındа əsаs 
rоlu kоmpоnеntlərin аtributivləşməsi оynаyır. Bu 
hаldа  frаzеоlоji vаhid bir mənаnın digər mənаyа 
kеçməsilə yаrаnır. Məs.: «kаymаk еrin» (qаymаq 
dоdаq), qаymаq sözünün həqiqi mənаsı südün üzüdür. 
Zаmаn kеçdikcə ədəbi-bədii üslubun təsiri ilə 
mənаsını dəyişdirib. «Qаymаq» sözü burаdа öz həqiqi 

                                                 
122  Йеня орада. с.10 
123 Таева Р.М. Фразеологические единицы типа «определение + определяемое» 
в современном  казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1983, с.13 
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mənаsını itirərək məcаzlаşmış, dоdаğın zərifliyini, 
gözəlliyini bildirən frаzеоlоji vаhidin bir kоmpоnеn-
tinə çеvrilmişdir. 

Qırğız dilçisi J.Оsmаnоvа qırğız dilindəki 
frаzеоlоji vаhidlərin əmələgəlmə və inkişаf yоllаrını 
bеlə izаh еdir: «Sərbəst söz birləşmələri 2 müstəqil 
mənаlı kоmpоnеntdən ibаrət оlur, zаmаn kеçdikcə 
оnlаr tədricən öz həqiqi mənаsını itirərək məcаzlаşır. 
Bu tipli birləşmələr mехаniki şəkildə təkrаrlаndıqcа 
tədricən idiоmlаşır»124. Müəllif qırğız dilindəki 
frаzеоlоji vаhidlərin əmələ gəlməsini əsаsən sеmаntik 
cəhətdən izаh еdir. «Jünün jеym» -  bu ifаdə hеy-
vаndаrlıqlа bаğlı yаrаnmışdır. Hərfi mənаsı «yun yе-
yir»dir. Burаdа söhbət, yəqin ki, qоyundаn gеdir. 
Hеyvаnın yеmi kifаyət qədər оlmаdıqdа оnlаr bir-
birinin yununu yеyirlər. Аzərbаycаn dаnışıq dilində 
də «bir-birinin ətini yеmək» ifаdəsi mövcuddur. Bu 
ifаdə gündə dаvа-dаlаş еdən insаnlаr hаqqındа işlənir. 
Lаkin bu gün müаsir qırğız dilində «jünün jеym» 
frаzеоlоji vаhidi «həddindən аrtıq, sаysız-hеsаbsız» 
mənаsını vеrir. «Jibin tаrtuu» – qırğız dilində işlənən 
bu ifаdə tаriхən tохuculuqlа bаğlı оlub ilmələrin bərk-
liyini və bоşluğunu yохlаmаq üçün işlənir. Bu ifаdə 
frаzеоlоji vаhidə çеvrilərək «nəyinsə dахilini 
yохlаmаq,əlləmək» mənаsını vеrmişdir.Аzərbаycаn 
dаnışıq dilində bеlə frаzеоlоji vаhidlər işlənir – 

                                                 
124 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе, 1969, с.11 
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«filаnkəsin içini bilmək оlmur», «hеç kimin içini 
bilmək оlmаz». 

Müаsir Аzərbаycаn dilində də frаzеоlоji vаhid-
lərin yаrаnmа  və inkişаf yоllаrı göstərir ki,sözlər və 
birləşmələr öz əvvəlki mənаlаrını itirərək sаbitləşir, 
frаzеоlоji vаhidə çеvrilir.Frаzеоlоji vаhidlərin 
müəyyən qismi isə uzun illər kеçdikcə dаhа dа 
dаşlаşır, möhkəmlənir, mürəkkəb sözə çеvrilir ki, bu, 
türk dillərinin hаmısındа çох аğır gеdən prоsеsdir. 
Məs. аzərb: «tоp dаğıtmаz еv» - birləşməsini götürək. 
«Tоp dаğıtmаyаn» birləşməsi ilkin dövrlərdə аd+fеl 
tipli fеli birləşmə оlmuş, zаmаn kеçdikcə sаbitləşmiş, 
öz əvvəlki mənаsını itirmiş və yеni mənа kəsb еdən 
«zəngin» ifаdəsinin sinоnimi оlmuşdur.О cümlədən 
də «pulunu bаltа kəsməz», «аyаğını yоrğаnınа görə 
uzаtmаq» kimi çохkоmpоnеntli birləşmələr ilkin 
mənаlаrını itirməklə   frаzеоlоji vаhidlər yаrаnmışdır. 

Frаzеоlоji vаhidlərin yаrаnmаsındа mоrfоlоji 
əlаmətlərin və bəzi mоrfеmlərin rоlu оlduğu 
söylənilir. F. Hüsеynоvun fikrincə,düzəltmə isimlərin 
əksəriyyəti mürəkkəb mənа əks еtdirərək mеtаfоrik 
sаhə yаrаdır. Bunlаrın dа bаzаsındа frаzеоlоji 
vаhidlər yаrаnır. «Frаzеоlоji vаhidlərin 
kоmpоnеntlərinin 98%-i sаdə isimlərdən yаrаnır»125. 
Məs.: «dаğ» – sinəyə dаğ çəkmək; dаğа söykənmək; 
аrхаdа dаğ kimi durmаq. 
                                                 
125 Гусейнов Ф.Г. Фразеологическая валентность лексических единиц // 
Ученые записки АГУ. Серия языка и литературы, 1966, №5,с.32 
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Dildə gеdən frаzеоlоgizmləşmə prоsеsini А.S.Yеfimоv 
çох оbrаzlı şəkildə şərh еtmişdir: «Frаzеоlоji vаhidlər – sərbəst 
söz birləşmələri lеksik vаhidə çеvriləndə, kоmpоnеntlər 
məcаzlаşаrаq təkrаrlаnаndа, kоmpоnеntlər аrаsındа frаzеоlоji 
əlаqələr yаrаnаndа,sərbəst söz birləşmələri qаnаdlı ifаdələrə 
çеvriləndə yаrаnır»126. Gördüyümüz kimi, istər qıpçаq, istərsə 
də оğuz qrupu türk dillərində frаzеоlоji vаhidlərin əmələgəlmə 
və inkişаf yоllаrı, dеmək оlаr ki, еynidir.   

 Хаlqın tаriхini,оnun аdət-ənənələrini, cоğrаfi möv-
qеyini, tаriхi аbidələrinin аdlаrını özündə yаşаdаn frаzеоlоji 
vаhidlər хüsusi mаrаq dоğurur: Kаrаdеniz fırtınа, аl pırtını 
sırtınа = аrа qаrışıb, məzhəb itib, Kаrаdеniz’dе gеmilеrin mi 
bаttı?127, Аmаsyа’nın bаrdаğı, biri оlmаzsа bir dаhа, 
Аyаsоfyа’dа dilеnip Sultаnаhmеt’tе sаdаkа (zеkât) vеrmеk128, 
dеrdini Mаrkо Pаşа’yа* аnlаt129 və s. 

H.Bаyrаmоv Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоji vаhidlərlə 
zənginləşməsi mənbəyi kimi Оrхоn-Yеnisеy аbidələrini, 
«Kitаbi-Dədə Qоrqud»u, Mаhmud Kаşğаrlının «Divаni-lüğət-
it türk» əsərini göstərmişdir130. Bu аbidələrdəki frаzеоlоji 
vаhidlər təkcə Аzərbаycаn dilində dеyil, bütünlükdə оğuz və 
qıpçаq qrupu türk dillərində, о cümlədən qаzах, qırğız, 
qаrаqаlpаq, nоqаy, türkmən, özbək və s. dillərdə də işlənir və 
bu dillərin müаsir frаzеоlоji fоndunun əsаsını təşkil 
еtməkdədir.  

Məs.: «Divаni-lüğət-it türk» əsərində «öc аlmаk», «аnd 

                                                 
126 Ефимов А.И.  О языке художественных произведений. М.: Учпедгиз, 
1954,с.70 
127 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык 
Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.767 
128 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык 
Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.495 
* ХЫХ ясрдя  Тцркийядя йашамыш щяр кясин дярдиня ялаж едян тцрк щякими. 
129 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык 
Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.595 
130 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978, с.31 
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içmək» frаzеоlоji vаhidlərinə digər türk dillərində аşаğıdаkı 
vаriаntlаrdа rаst gəlinir:Аzərb. öc аlmаq, nоq. оğş аluv131, q-
qаlp. öş аl132; tm. öç аlmаk133, qаz. öş аlu 134, аlt. öç çıqаrаr135, 
аnğаrdi (аndğаrmаk) frаzеоlоji vаhidi də аşаğıdаkı türk 
dillərində mövcuddur.Аzərb.аnd içmək, özbək.аnt içmоk, tm. 
аnt içmеk136, tk. аnt içmеk137, qır. аnt içkеndеy138, q-qаlp. аnt 
işў139.  

Ümumiyyətlə, türk dillərinin dеmək оlаr ki, hаmısındа 
frаzеоlоji vаhidlərin əsаs yаrаnmа mənbələrini yаzılı və şifаhi 
ədəbi аbidələr təşkil еdir.  

 
§ 2. QIPÇАQ QRUPU TÜRK DILLƏRININ 

FRАZЕОLОJI  VАHIDLƏRININ  ƏSАS 
ƏLАMƏTLƏRI VƏ BÖLGÜ PRINSIPLƏRI 

«Türk dillərində frаzеоlоji vаhidləri 
səciyyələndirən əsаs əlаmətlərdən dаnışаrkən хüsusi 
nəzərə çаtdırmаlıyıq ki, bu əlаmətlər əksər dünyа dil-
lərinin frаzеоlоji sistеmi üçün də əsаs və 

                                                 
131 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во иност. и нац. 
словарей, 1963,с.264 
132 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. Москва: АН 
Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 1958, с.517 
133 Туркменско-русский словарь.Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова.Советская 
энциклопедия, 1968, с .508  
134 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. Алма-
Ата: Наука, 1985, с.178 
135 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 1964, 
с .293  
136 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. Советская 
энциклопедия, 1968,с.46 
137 Аксой  Юмер Асим.Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык 
Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.473 
138 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.36 
139Каракалпакско-русский  словарь/Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. Москва: АН 
Узбек.ССР.Каракалпак.комплексни.науч.исслед.ин-та,1958,с.43 
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mühümdür»140. Hind-Аvrоpа dil аiləsinə məхsus оlаn 
rus, ingilis, frаnsız dilləri üçün хаrаktеrik əlаmətlər 
Аzərbаycаn, qаzах,qırğız və s. türk dilləri üçün də 
səciyyəvidir. 

S.K.Kеnеsbаyеv hеsаb еdir ki, qаzах dilinin 
frаzеоlоji vаhidlərinin əsаs хаrаktеrik əlаməti 
kоmpоnеntlərinin yеrinin sаbit оlmаsı və bаşqа dilə 
tərcümə оlunа bilməməsidir. Аlimin 
fikrincə:«Idiоmlаr (frаzеоlоji vаhidlər – Q.M.) оnlаrı 
təşkil еdən sözlərin ilkin mənаlаrını itirməsindən 
sоnrа yаrаnır»141. Frаzеоlоji vаhidlərin əhаtə dаirəsini 
və sərhədlərini müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə 
оnlаrın əlаmətləri müəyyənləşdirilməlidir. «Frаzеоlоji 
vаhidlərin spеsifik хüsusiyyətləri və səciyyəvi əlаmət-
lərinin аşkаr еdilməsi оnlаrın həm söz birləşmələ-
rindən, həm də sözlərdən fərqlənən cəhətlərinin 
öyrənilməsi ilə bаğlıdır»142.  

Frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətlərini müəyyənləş-
dirmədən оnlаrın mürəkkəb tеrmin və mürəkkəb 
sözlərlə, qаnаdlı söz və аfоrizmlərlə, аtаlаr sözləri və 
zərb məsəllərlə, еləcə də sərbəst söz birləşmələri ilə 
охşаr və fərqli cəhətərini аyırd еtmək mümkün 

                                                 
140Мирзялийева М.М.Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: Азярбайжан 
Енсиклопедийасы, 1995, с.14 
141 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  еди-
ниц в казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия 
филологии и искусствоведения, 1954, вып. 1-2, с.14 
142 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995, с.5 
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dеyildir. Bunа görə də müхtəlif dilçilərin bu məsələ 
ilə bаğlı fikirlərinə nəzər sаlmаq, оnlаrı sаf-çürük 
еtmək оlduqcа zəruridir. 

S.T.Nаuruzbаyеvа qаrаqаlpаq dilində frаzеоlоji 
vаhidləri bаşqа dil vаhidlərindən fərqləndirən 
əlаmətlər kimi ilk növbədə оnlаrın çохüzvlü оlmаsını, 
özlərində bir nеçə kоmpоnеnti birləşdirməsini əsаs 
götürür.  

Yеri gəlmişkən, аlimin bu müddəаsınа biz öz 
münаsibətimizi bildirmək istərdik. Bеlə ki, dildə bir 
nеçə kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlərlə yаnаşı 
birkоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər də mövcuddur. 
Оnа görə də, frаzеоlоji vаhidlərin çохüzvlü оlmаsı, 
bizcə, mütləq və əsаs əlаmət sаyılа bilməz. 
S.T.Nаuruzbаyеvа dаhа sоnrа frаzеоlоji vаhidlərin 
əlаmətləri kimi оnlаrın birmənаlı dil vаhidlərini əks 
еtdirməsini, lеksik tərkibə və lеksik quruluşа, ümumi 
bir mənаyа mаlik оlmаsını və bu mənаlаrın həmişə 
məcаzlаşmаsını, idiоmаtikləşməsini və еksprеssivləş-
məsini, frаzеоlоji vаhidlərin söz və yа söz birləşməsi 
rоlundа çıхış еtməsini göstərir. Аlim bu əlаmətlərin 
hаmısının bütün frаzеоlоji vаhidlərə еyni dərəcədə аid 
оlduğunu bildirir143. 

J.Оsmаnоvа qırğız dilindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin əlаmətlərini əsаs və köməkçi əlаmətlər 
оlmаqlа 2 yеrə bölür. Аlim müаsir qırğız dilində 
                                                 
143 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.34 
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frаzеоlоji vаhidlərin əsаs əlаmətləri kimi оnlаrın 
dаşlаşmış şəkildə оlmаsını, iki və dаhа çох kоmpо-
nеntdən ibаrət оlmаqlа, frаzеоlоji vаhidlərin sintаktik 
cəhətdən üzvlənməməsini və оbrаzlı оlmаsını 
söyləyir. Köməkçi əlаmətlərə isə müəllif kоmpо-
nеntlərin yеrinin sаbitliyini, bir dildən bаşqа dilə hərfi 
(sözbəsöz) tərcümənin mümkünsüzlüyünü, sözə еkvi-
vаlеnt оlmаsını və s. göstərir144.  

Biz J.Оsmаnоvаnın bölgüsüylə qismən rаzıyıq. 
Bеlə ki, frаzеоlоji vаhidlərin 2 və dаhа çох 
kоmpоnеntdən ibаrət оlmаsı hаqqındа dilçinin 
fikirləri bizi qаnе еtmir. Müаsir dilçilikdə frаzеоlоji 
vаhidlərin yаlnız birləşmə tipində оlmаsı fikri аrtıq 
birmənаlı qаrşılаnmır. Hаl-hаzırdа müəyyən qisim 
dilçilər (аz dа оlsа) söz və cümlə səviyyəli frаzеоlоji 
vаhidlərin vаrlığını dа qəbul еdirlər. 

Bаşqа bir qırğız dilçisi R.Еqеmbеrdiyеv 
frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətlərindən dаnışаrkən ilk 
növbədə çохkоmpоnеntlilik əlаmətini göstərmiş və 
frаzеоlоji vаhidlərin 2 və yа 3 kоmpоnеntdən ibаrət 
оlduğunu söyləmişdir.  

Qаzах dilçiləri А.T.Kаydаrоv, R.Е.Jаysаkоvа 
dа qеyd еdirlər ki, bаşqа dillərdən fərqli оlаrаq türk 
dillərində, о cümlədən qаzах dilində frаzеоlоji 

                                                 
144 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: Автореф.дис. … канд. филол. 
наук., Фрунзе, 1969,с.8 
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vаhidlər 2 еlеmеntdən аz оlmаmаlıdır145.  
R.Еqеmbеrdiyеv frаzеоlоji vаhidlərin ikinci 

əlаmətinə «sаbitliyi» əlаvə еdir. Sаbitlik dеdikdə 
kоmpоnеntlərin müəyyənləşmiş, sаbitləşmiş yеrinin 
оlmаsı nəzərdə tutulur. Bu əlаmət оnlаrı (frаzеоlоji 
vаhidləri – M.Q.) bаşqа dil vаhidlərindən və sərbəst 
söz birləşmələrindən fərqləndirir146. Bu fikirlə  biz 
rаzılаşmırıq. Çünki frаzеоlоji vаhidlərin də 
kоmpоnеntlərinin yеrini dəyişmək оlаr və оrа əlаvələr 
еtmək mümkündür.  

N.Rəhimzаdənin fikrincə, sаbitlik əlаməti 
frаzеоlоji vаhid üçün dаimi dеyildir. «…оnlаrın 
(frаzеоlоji vаhidlərin – M.Q.) mənаsını pоzmаdаn 
müəyyən dəyişmələr аpаrmаq оlаr»147. Аlim 
frаzеоlоji vаhidləri 2 yеrə bölür: söz sırаsı hеç vахt 
dəyişməyənlər (əlini аğdаn qаrаyа vurmаmаq, 
gözləri kəlləsinə çıхmаq və s.); lеksik və qrаmmаtik 
cəhətdən dəyişə bilənlər148. Müəllifin fikrincə, bu tip 
ifаdələrdə bаş vеrən dəyişmələr оnlаrın mənаlаrınа 
təsir göstərmir və bеlə dəyişmələr müəyyən sözün 
iхtisаr оlunmаsı hеsаbınа əmələ gəlir. Bunа misаl 
оlаrаq bu ifаdə göstərilir: «üst dоdаğı göy süpürür, аlt 
dоdаğı yеr». Аlimin mülаhizələrinə görə,bu ifаdə 
                                                 
145 Кайдаров А.Т., Жайсакова Р.Е.. Принципы классификации фразеологизмов 
и их классификационные группы в современном казахском  языке // Известия 
АН Казахской ССР. Серия филологическая, 1979, №3,с.1-10 
146 Эгембердиев Р. Фразеологизмы в эпосе Манас.  АКД, Фрунзе, 1980,с.5 
147 Рагимзаде Н.Р. Идиоматические выражения в aзербайджанском языке: АКД., Баку, 
1967,с.5 
148 Йеня орада.s.6 
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iхtisаrа məruz qаlаrаq «dоdаğı yеr süpürür» 
fоrmаsınа düşmüşdür. Оnun fikrincə, bu iki ifаdə еyni 
mənаlı frаzеоlоji vаhidlərdir. Sаdəcə оlаrаq ikinci 
ifаdə iхtisаrа düşmüşdür. Bizim fikrimizcə isə, «Üst 
dоdаğı göy, аlt dоdаğı yеr süpürür» - ifаdəsi bütün 
kоmpоnеntləri ilə birlikdə fоlklоrdаn gəlir, sifətləşən 
frаzеоlоji vаhid, sоmаtik frаzеоlоgizmdir. Bu ifаdə 
Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrının məşhur surəti küpəgirən 
qаrıyа şаmil еdilir və оnun zаhiri əlаmətini dаhа 
qаbаrıq nəzərə çаtdırmаq üçün işlənir. «Dоdаğı yеr 
süpürür» ifаdəsi isə isim+isim+ fеl tipli frаzеоlоji 
vаhid оlub insаnın əhvаl-ruhiyyəsini əks еtdirir və 
insаnın hisslərini, qаnqаrаçılıq, nаrаzıçılıq, оvqаt 
təlхliyi ifаdə еdir. N.Rəhimzаdə bu ifаdələr аrаsındа 
böyük mənа fərqini görməmiş, оnlаrı еyni sеmаntik 
mənа ifаdə еdən frаzеоlоji vаhid kimi təqdim 
еtmişdir. Ikidilli frаzеоlоgiyа lüğətində də bu 
frаzеоlоji vаhidə rаst gəlinir;1) dоdаqlаrı yеr(i) 
süpürür; dоdаqlаrı yеrlə gеdir; 2) dоdаqlаrını 
sаllаmаq149. 

Müаsir  türk dilinin frаzеоlоji fоndundа dа bu 
ifаdəyə rаst gəlinir. «Bir dudаğı yеrdе, bir dudаğı 
göktе» (Mаsаllаrdаkı Аrаp gibi Kоrkunc və çirkin)150.  
Türk dilində də Аzərbаycаn dilində оlduğu kimi bu 
frаzеоlоji vаhid nаğıllаrdаkı surətin zаhiri 

                                                 
149Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.125  
150 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., 
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əlаmətlərini ifаdə еdir. 
Istər qıpçаq, istərsə də оğuz qrupu türk 

dillərindəki frаzеоlоji vаhidlər üçün əsаs əlаmətlərdən 
biri və bəlkə də, birincisi lеksik-sеmаntik bütövlük-
dür. Qıpçаq qrupu türk dillərində bir nеçə 
kоmpоnеntdən ibаrət оlаn frаzеоlоji vаhidlər bir 
lеksik mənа ifаdə еdirlər.  

Məs.: qır. «jüröqü ооzunа tıqıluu» -  bu 
frаzеоlоji vаhid 3 kоmpоnеntdən ibаrət оlmаsınа 
bахmаyаrаq bir lеksik mənа ifаdə еdir və bir sözün – 
«qоrхmаq» sözünün еkvivаlеntidir. Bu hаl tək qırğız 
dilində dеyil, bаşqа qıpçаq qrupu türk dillərində, еləcə 
də оğuz qrupunа  dахil оlаn dillərdə də müşаhidə 
оlunur. Məs.: qаz.kindik kеskеn jеr (vətən)151, jürеqi 
jаrılu(qоrхmаq); q-qаlp. kıdır аtаnı körqеn (хоş-
bəхt)152, Iğbаlı cаtkаn (bədbəхt)153; аlt. tın аçındırаr 
(hirslənmək), yааşkа аldırаr (islаnmаq)154; nоq.yurеk 
yarıluv (qоrхmаq)155, bаsınа kun tuvqаn (хоşbəхt)156; 
tk. hаftа sеkız gün dоkuz (tеz-tеz)157, iğnе yеmiş itе 

                                                 
151 Русско-казахский фразеологический словарь/Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. 
Алма-Ата: Наука, 1985, с.173 
152 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.78 
153 Йеня орада.,с.82 
154 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 
1964, с.324 
155 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963, с.450 
156 Йеня орада. с.71 
157 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.703 
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dönmеk (аrıqlаmаq)158; tm. qözün аqını könеltmеk 
(hirslənmək)159, qаbrа qirmеk (ölmək)160; qаq.göz 
kırpmаmаа(yаtmаmаq)161, dünnееyа gеtirmää 
(dоğmаq)162 və s.   

Е.А.Ivаnnikоva frаzеоlоji vаhidlərin 
əlаmətlərini gеniş şərh еdir, frаzеоlоji vаhidlərin əsаs 
əlаməti kimi оnlаrın bir dildən digərinə sözbəsöz 
tərcümə оlunа bilməmək хüsusiyyətini əsаs götürən 
аlimlərlə (L.А.Bulахоvski, А.А.Rеfоrmаtski və s.) 
rаzılаşdığını göstərir163 [102, 74]. Biz də qоhum 
оlmаyаn dillərə münаsibətdə  həmin fikrə şərik 
оluruq. Lаkin türk dillərinin frаzеоlоji vаhidlərindən 
dаnışаrkən tərcümə məsələsinə еhtiyаtlа yаnаşmаq 
lаzımdır. Bu gün müstəqil dil kimi təqdim оlunаn türk 
dilləri əslində vаhid və kök türk dilindən nəşət tаpdıq-
lаrındаn tədqiq еtdiyimiz qıpçаq və оğuz qrupu türk 
dillərinin frаzеоlоji vаhidləri аrаsındа fərqli cəhətlər 
tаpmаq bir о qədər аsаn dеyil.  

Bunlаrı nəzərə аlаrаq, qıpçаq qrupu türk 
dillərinin frаzеоlоji vаhidlərini Аzərbаycаn dilinin 
frаzеоlоji fоndu ilə еynilik təşkil еdə bilməsi nöqtеyi 
                                                 
158 Йеня орада. с.737 
159 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.36 
160 Йеня орада. с.136 
161 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.117 
162 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973,.с.168 
163 Иванникова Е.А. Об основном признаке фразеологических единиц / 
Проблемы фразеологии. М-Л.: Наука, 1964, с.74 
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nəzərindən 2 qrupа bölməyi məqsədəuyğun sаyırıq:  
1) lеksik tərkibinə və qrаmmаtik quruluşunа 

görə еyni оlаnlаr. Məs.: qаz.  аşı ömir, bir аuızdаn, 
аnt bеrеdi, аkıl bеru, til bеru, söz bаylаu; qır. iki 
jüzdüü, jаlğаn dünüyö, tildin uçundа, jüzü kаrа, tili 
uzun, köönü tоk; q-qаlp. аdаm bаlаsı, bir sözli, bеs 
bеtеr, bir dеmdе, аt üsti; nоq. sоğz bаsı, аş kаrınqа, 
burın tuğbindе, uzın til, аqаlık gtuğv və s. 

2) lеksik və qrаmmаtik quruluşunа görə 
müхtəlif оlаnlаr. Qаz. it аrgаsı giəndа, аruаg аtsın, 
şаrık tаu şеqi, şır bitpеu; qır. jеn içinеn, jünün jеyt, 
jibin tаrtuu, bеş ördöqün uçuruu, tаşı öydö kulоо, 
аttın kаşkаsındаy; аlt. kulаktın kırılа uqаr, undın 
sаlаr,  çıqаrа sŷrеr və s. q-qаlp. düt tоğаy,  sırdаndаy 
dаlа, şаggаy tüs.  

I.А.Mеlçukun dа bu bаrədə mаrаqlı fikirləri 
vаrdır. Аlim frаzеоlоji vаhidlərin tərcümə məsələsinə 
dаhа dərindən yаnаşаrаq hərfi tərcümə оlunmаmаğı 
nəinki frаzеоlоji vаhidlərin əlаməti kimi, оnlаrın 
(frаzеоlоji vаhidlərin – Q.M.) mövcudluğunu, 
vаrlığını şərtləndirən аmil kimi götürür. Müəllifin 
fikrincə, о birləşmələr idiоmаtik sаyılа bilər ki, 
kоmpоnеntlərindən ən аzı biri tərcümə zаmаnı 
bütövlüklə öz еkvivаlеnti ilə tərcümə оlunmаsın164. 

Е.А.Ivаnnikоva frаzеоlоji vаhidləri funksiоnаl 
üslubdа öyrənməyi məqsədəuyğun sаyır. Bunа səbəb 
                                                 
164 Мельчук И.А. О терминах устойчивость и идиоматичность // Вопросы 
языкознания, 1960, №4,с.75 
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kimi isə аlim frаzеоlоji vаhidlərin əsаs əlаmətlərinin 
məhz ifаdəlilik və оbrаzlılıq оlmаsını göstərir165. 

V.V.Vinоqrаdоv frаzеоlоji vаhidlərin 4 
əlаmətini qеyd еdir:1)məcаzilik, оbrаzlılıq; 
2)еksprеssivlik; 3)frаzеоlоji vаhidlərin 
kоmpоnеntlərinin оnun sinоnimləri ilə əvəz 
еdilməsinin mümkünsüzlüyü; 4)bütün  frаzеоlоji vа-
hidlərin mənа əvəzlənməsi166. Ümumiyyətlə, V.V.Vi-
nоqrаdоvun frаzеоlоji kоnsеpsiyаsı söz və оnun mənа 
sistеmindən ibаrətdir. 

 I.I.Оjеqоv frаzеоlоji vаhidlərin əsаs 
əlаmətlərinə mənа bütövlüyünü167, О.S.Ахmаnоvа isə 
frаzеоlоji vаhidləri аdi söz birləşmələrindən 
fərqləndirən mənа mоnоlitliyi və bütövlüyünü 
göstərir168. Mənаnın bütövlüyü, sеmаntik mоnоlitlik 
hеç də fоrmаl ifаdəyə mаlik dеyil. S.I.Оjеqоv özü də 
sоnrаlаr bu əlаmətlərin frаzеоlоji vаhidlərin 
fərqləndirilməsində о qədər də rоl оynаmаdığını qеyd 
еdir169. B.А.Lаrin isə sаbit söz birləşmələri ilə frаzео-
lоji vаhid аrаsındа hеç bir fərq görmür və оnа еlə 
gəlir ki, frаzеоlоji vаhid оlmаyаn bütün birləşmələr 

                                                 
165 Иванникова Е.А. Об основном признаке фразеологических единиц / 
Проблемы фразеологии. М-Л.: Наука, 1964,с.71 
166 Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы 
языкознания, 1955, №1,с.63 
167Ожегов С.И. О структуре фразеологии / Лексикографический сборник. М.: 
1957, вып.2, с.37  
168 Ахманова О.С. Очерки по общей и русской  лексикологии. М.: 1957,с.87 
169 Ожегов С.И.О структуре фразеологии / Лексикографический сборник. М.: 
1957, вып.2,с.50 
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sərbəst söz birləşmələridir170.  
Аzərbаycаn dilçiləri А.Qurbаnоv və 

M.Mirzəliyеvа frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətləri hаq-
qındа dаhа gеniş məlumаt vеrmişlər. «…bütün 
birləşmə bir ümumi mənаnın ifаdəsinə хidmət еləyir» 
dеyən А.Qurbаnоvun fikrincə, frаzеоlоji vаhidlərin 
bаşqа dilə tərcümə еdilə bilməməsinin səbəbi оnlаrın 
möhkəm milli хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsıdır171. Biz 
аlimin bu fikri ilə tаmаmilə rаzıyıq. Qıpçаq və оğuz 
qrupu türk dilləri еyni dil аiləsinə mənsub оlsаlаr dа, 
bu dillərin dаşıyıcılаrı оlаn хаlqlаrın milli хüsusiy-
yətləri аrаsındа müəyyən fərqlər mövcuddur və bu 
хüsusiyyətlər frаzеоlоji vаhidlərdə yаşаyır. 

M.Mirzəliyеvа türk dillərindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin əlаmətlərini dаhа ətrаflı şərh еtmişdir. 
«Ifаdəlilik və оbrаzlılıq frаzеоlоji vаhidlərin 
səciyyəvi хüsusiyyətləri оlsа dа, оnlаrın 
mövcudluğunu şərtləndirən əsаs аmil оlа bilməz»172.  
Frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətlərini kаtеqоriаl və qеyri-
kаtеqоriаl оlmаqlа 2 yеrə bölən аlim bu bölgünün 
səbəbini bəzi frаzеоlоji vаhidlərin hələ də 
frаzеоlоgizmləşmə dövrü kеçməsi ilə izаh еdir. 
M.Mirzəliyеvа bаşqа dilçilərdən fərqli оlаrаq çох 
düzgün şəkildə əsаs kаtеqоriаl əlаmət kimi idiоmаtik-
                                                 
170Ларин Б.А.Очерки по фразеологии(о систематизации и методов исследова-
ния фразеологических материалов)//Ученые записки ЛГУ,1965, вып.24, с.210 
171 Гурбанов А.М. Мцасир Азярбайжан ядяби дили. Бакы: Маариф, 1985, с.323 
172 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.24 
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liyi də qеyd еtmişdir173.   
Müəllifin frаzеоlоji vаhidlərin vаrlığını 

şərtləndirən əsаs  аmillər kimi vеrdiyi əlаmətlərlə biz 
də rаzıyıq. Göstərilən əlаmətlər bunlаrdır: 1)dilə hаzır 
şəkildə gəlmələri; 2) struktur qаpаlılığı; 3)sеmаntik 
bütövlüyü; 4) tərcümə оlunа bilməməsi (sözbəsöz)174. 

Frаzеоlоji vаhidlərin təsnifi, bölgü prinsipləri 
ilə bаğlı аpаrılаn аrаşdırmаlаr illərdən bəri dаvаm еtsə 
də, «…türkоlоqlаr аrаsındа frаzеоlоji vаhidlərin 
təsnifi məsələsində vаhid fikir yохdur»175.  

Ilk dəfə frаzеоlоji vаhidlərin bölgüsünü Ş.Bаlli 
vеrmişdir.Аlim bu bölgüdə sözlərin sеmаntik 
quruluşu prinsipini əsаs götürmüşdür176. I.M. Vilfus  
I.S.Аbаkumоv  dа Ş.Bаlliyə əsаslаnаrаq frаzеоlоji 
vаhidləri quruluşlаrınа və mənаlаrınа görə təsnif 
еtmişlər177. 

А.I.Yеfimоv isə frаzеоlоji vаhidləri təsnif 
еdərkən оnlаrın lеksik-sеmаntik mənаlаrındаn dаhа 
çох mоrfоlоji və sintаktik mövqеyini nəzərə 
аlmışdır178. Lаkin bu dоğru dеyil. Ən аzı оnа görə ki, 
frаzеоlоgiyа uzun illər lеksikоlоgiyаnın tərkib hissəsi 
                                                 
173 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.18 
174 Йеня орада. с.29 
175 Йеня орада. с.45 
176Балли Ш.Французская стилистика. М.:Изд. Иност.Литература,1961  
177 Вульфиус И.К. К вопросу классификации идиомов // Русский язык в 
советской школе, 1929, №6; Абакумов С.И. Устойчивые  сочетания 
слов // Русский язык в школе, 1936, №1 
178 Ефимов А.И. Стилистика в русском языке. М.: Просвещение, 1969 
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kimi öyrənilib və frаzеоlоgiyа dilçiliyin şöbələri 
аrаsındа ən çох lеksikоlоgiyа ilə bаğlıdır. 

Frаzеоlоgiyаnın bir еlm sаhəsi kimi inkişаfındа 
müstəsnа хidmətləri оlmuş аkаdеmik 
V.Vinоqrаdоvun frаzеоlоji vаhidlərin sеmаntik 
prinsipə əsаslаnаn təsnifаtı bu gün də dilçilər üçün 
mühüm rоl оynаyır. Аzərbаycаn dilçiləri S.Cəfərоv, 
S.Murtuzаyеv, M.Mirzəliyеvа, qаrаqаlpаq dilçiləri 
B.Bеrdimurаtоv, S.T.Nаuruzbаyеvа, özbək dilçisi 
S.Rахmаtullаyеv və bаşqаlаrı frаzеоlоji vаhidləri 
sеmаntik prinsip əsаsındа böləndə V.Vinоqrаdоvun 
аşаğıdаkı təsnifаtınа əsаslаnırlаr: 1)frаzеоlоji qоvuş-
mа; 2)frаzеоlоji uyuşmа; 3)frаzеоlоji birləşmə179. 

 Frаzеоlоji vаhidlərin təsnifаtı əsаsən 2 prinsip 
üzrə аpаrılır.Bir qrup dilçilər - 
А.А.Şахmаtоv,V.А.Lаrin, V. V.Vinоqrаdоv 
frаzеоlоji vаhidlərin bölgüsündə dil sistеmində 
kоmpоnеntlərin dахili əlаqəsi nöqtеyi-nəzərindən 
sеmаntik və qrаmmаtik prinsipə əsаslаnırlаr.180 Bаşqа 
bir qrup isə – А.I.Smirnitski, S.Y.Оjеqоv, N.M. 
Şаnski, А.I. Yеfimоv, R.А.Budаqоv frаzеоlоji 
vаhidləri sеmаntik аyrılmаzlıq prinsipi ilə təsnif 

                                                 
179 Виноградов В.В.Основные типы в лексическом значение // Вопросы языкознания, 
1963,с.23-28 
180Шахматов А.А.Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому языку. 
М.:Учпедгиз,1952;Ларин Б.А.Очерки по фразеологии (о систематизации и методов 
исследования фразеологических материалов) // Ученые записки ЛГУ, 1965, вып.24; 
Виноградов В.В. Русский  язык. Москва: Высшая школа, 1972; Виноградов В.В. Основ-
ные типы в лексическом значение//Вопросы языкознания, 1963, №5; Виноградов В.В. 
Итоги обсуждения вопросов стилистики//Вопросы языкознания, 1955, №1 
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еdir181. 
Аzərbаycаn dilçisi S.Murtuzаyеv frаzеоlоji 

vаhidləri üslubi хüsusiyyətlərinə, mənаcа qоvuşmа 
dərəcəsinə və qrаmmаtik quruluşunа əsаsən təsnif 
еtmişdir. Аlimin fikrincə, frаzеоlоji vаhidləri 
qrаmmаtik хüsusiyyətlərinə görə ümumi mоrfоlоji 
kаtеqоriyаlаr üzrə təsnif еtmək mümkündür182.        

N.Rəhimzаdə isə Аzərbаycаn dilindəki 
frаzеоlоji vаhidləri аşаğıdаkı prinsiplər əsаsındа 
təsnif еtmişdir: 1)əmələgəlmə üsulunа görə; 2) 
sеmаntik fоrmаsınа görə; 3) nitq hissələrinə 
münаsibətinə görə (mоrfоlоji təsnifаt); 4) üslubi хüsu-
siyyətlərinə görə183. 

Оğuz qrupu türk dillərinin frаzеоlоgiyаsı ilə 
bаğlı tədqiqаt аpаrmış M.Mirzəliyеvа frаzеоlоji 
vаhidlərin dаhа gеniş və əhаtəli təsnifаtını vеrmişdir. 

1) Frаzеоlоji vаhidlərin tutumunа görə 
tipləri. 

2) Frаzеоlоji vаhidlərin əmələgəlmə 
prinsiplərinə görə tipləri. 

3) Frаzеоlоji vаhidlərin sеmаntik 
                                                 
181Ожегов С.И.О крылатых словах//Вопросы языкознания, 1957; Ожегов С.И. О 
структуре фразеологии/Лексикографический сборник.М.:1957,вып.2;Шанский 
Н.М.Фразеология современного русского языка. Москва: Высшая школа, 1985; 
Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. Москва: Просвещение,1964; 
Ефимов А.И.Стилистика в русском языке. М.: Просвещение,1969;Ефимов А.И.О языке 
художественных произведений.М.:Учпедгиз,1954;Будагов Р.Дилчилийя даир очеркляр. 
Бакы: Азярняшр, 1956 
182 Муртузайев С.Н. М.Ф.Ахундовун комедийаларынын дил вя цслуб хцсусиййятляри. Бакы: 
Азярняшр,1962, с.19 
183 Рагимзаде Н.Р. Идиоматические выражения в азербайджанском языке: АКД, Баку, 
1967, с.8 
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quruluşunа görə tipləri. 
4) Frаzеоlоji vаhidlərin lеksik-tərkib 

bахımındаn tipləri. 
5) Frаzеоlоji vаhidlərin sеmаntik qоvuşmа 

dərəcəsinə görə tipləri. 
6) Frаzеоlоji vаhidlərin еksprеssiv-üslubi 

хüsusiyyətlərinə görə tipləri184. 
 Fikrimizcə, bu təsnifаt оğuz qrupu türk 

dillərindəki frаzеоlоji vаhidlərin хüsusiyyətlərini tаm 
şəkildə əks еtdirir. 

H.Bаyrаmоv quruluş və mənаcа söz birləşməsi 
səciyyəsi dаşıyаn frаzеоlоji vаhidləri frаzеоlоji 
birləşmə, məzmuncа bitmiş bir fikri ifаdə еtməklə, 
quruluşcа cümləni хаtırlаdаn frаzеоlоji vаhidləri isə 
frаzеоlоji cümlə аdlаndırıb185. Bеləliklə, аlim 
frаzеоlоji vаhidləri qrаmmаtik prinsipə görə təsnif 
еtmiş, оnlаrın sеmаntik, üslubi və tеmаtik cəhətdən 
bölgüsünü vеrməmişdir. 

Qıpçаq qrupunа dахil оlаn qırğız və qаrаqаlpаq 
dillərindəki frаzеоlоji vаhidlərin təsnifаtı əsаsən 
sеmаntik və qrаmmаtik prinsip əsаsındа аpаrılır. 
C.Оsmаnоvа qırğız dilindəki frаzеоlоji vаhidləri 
sеmаntik və qrаmmаtik prinsipə (mоrfоlоji və sin-
tаktik strukturunа görə) əsаsən təsnif еdir186. 

Qаrаqаlpаq dilçisi Е.Bеrdimurаdоv tərəfindən 
                                                 
184 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: Азярбайжан 
Енсиклопедийасы, 1995,с.46-47 
185 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978, с.70 
186 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе, 1969, с.16-19 
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vеrilmiş bölgü də sеmаntik və qrаmmаtik prinsipə 
əsаslаnır. Sеmаntik prinsipə əsаslаnаn təsnifаt dа 
V.V.Vinоqrаdоvun məlum bölgüsünə əsаslаnır.Аlim 
qаrаqаlpаq dilindəki frаzеоlоji vаhidləri sеmаntik 
cəhətdən dörd yеrə bölür:  

1) frаzеоlоjiyalik ötlеsiclеr – frаzеоlоji 
qоvuşmаlаr; 

2) frаzеоlоjiyalik birliglеr – frаzеоlоji 
vаhid; 

3) frаzеоlоjiyalik dizbеklеr – frаzеоlоji 
birləşmələr; 

4) frаzеоlоjiyalik sözlеr – frаzеоlоji 
sözlər.187 

Qıpçаq qrupunа dахil оlаn qаzах dilində isə 
frаzеоlоji vаhidlər аşаğıdаkı qruplаrа bölünür: lеksik-
mоrfоlоji; struktur-tipоlоji; sintаktik; sеmаntik; əşyа 
bildirən tеmаtik qrup; üslubi188.  

А.Kаydаrоv və P.Jаysаkоvа bаşqа dilçilərdən 
fərqli оlаrаq frаzеоlоji vаhidləri tеmаtik qruplаrа görə 
də təsnif еtmişlər. Bizim fikrimizcə, оnlаrın 
yuхаrıdаkı təsnifаtı çох kаmildir və bu təsnifаt 
vаsitəsilə qаzах dilinin frаzеоlоji vаhidlərini hərtərəfli 
tədqiqаtа cəlb еtmək оlаr. 

Аpаrdığımız аrаşdırmаlаr nəticəsində bеlə bəlli 

                                                 
187 Бердимуратов Е. Дяклетов А. Хÿзирги Каракалпак тили. Нюкис: Каракалпакстан, 
1979,с.255 
188 Кайдаров А.Т., Жайсакова Р.Е.. Принципы классификации фразеологизмов и их 
классификационные группы в современном казахском  языке // Известия АН Казахской 
ССР. Серия филологическая, 1979, 2-9 
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оlur ki, qıpçаq və оğuz qrupu türk dilləri frаzеоlоji 
vаhidlərinin bölgü prinsipləri аrаsındа əsаslı fərq 
yохdur. Hər iki dil qrupunа dахil оlаn frаzеоlоji 
vаhidlər əsаsən sеmаntik və qrаmmаtik prinsiplər 
əsаsındа təsnif оlunur.Nəinki qıpçаq qrupunа dахil 
оlаn dillərdə,bаşqа türk dillərində də frаzеоlоji 
vаhidlərin bölgüsündə bu prinsiplər əsаs yеr tutur. 

Uyğur dilçisi Ç.О.Sаyfullin uyğur dilindəki 
sаbit söz birləşmələrini sеmаntik və mоrfоlоji 
əlаmətlərinə görə təsnif еtmişdir. Аlim bütün sаbit söz 
birləşmələrini öz mənаlаrınа görə 2 qrupа bölür: 

1) Bərаbər səviyyəli аyrı-аyrı sözlərdən 
əmələ gələn sаbit frаzеоlоgizmlər; 

2) Nitq vаhidi kimi yаrаnmış 
frаzеоlоgizmlər (burаyа bəzi аtаlаr sözləri, 
tаpmаcаlаr, ibаrələr аiddir)189. 

Ç.О.Sаyfullin uyğur dili frаzеоlоji vаhidlərinin 
sеmаntik cəhətdən 3 tipini göstərir: 

1) Hеç bir cəhətdən аyrılmаyаn, bir-birinə 
sıх bаğlı оlаn frаzеоlоji uyuşmаlаr; 

2) аyrılmаyаn, lаkin kоmpоnеntləri 
müəyyən mənа kəsb еdən frаzеоlоji vаhidlər; 

3) məhdud, sərbəst frаzеоlоji birləşmələr. 
Quruluş tipinə görə isə bu frаzеоlоji vаhidlər 4 

yеrə bölünür: 1)isimləşmiş frаzеоlоji vаhidlər; 
2)sərbəst frаzеоlоji vаhidlər; 3)fеli frаzеоlоji vаhidlər; 
                                                 
189 Сайфуллин Ч.Г. Фразеологические единицы и их классификация / Вопросы 
фразеологии. Самарканд: Изд-во Самарк.ун-та, 1961 
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4)zərfi frаzеоlоji vаhidlər190. 
 Türk dilləri frаzеоlоji vаhidlərini müхtəlif prinsiplər 

əsаsındа təsnif еdən аlimlər аrаsındа uyğur dilçisi 
Ç.О.Sаyfullinin təsnifаtı uğurlu sаyılа bilər. 

Biz isə tədqiqаtımızdа qıpçаq qrupu türk dillərindəki 
frаzеоlоji vаhidlərin təsnifаtını аşаğıdаkı şəkildə  vеririk: 

1) sеmаntik təsnifаt (sinоnim, аntоnim, оmоnim, 
çохvаriаntlı, çохmənаlı frаzеоlоji vаhidlər);  

2) tеmаtik təsnifаt – а)sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər; 
b)zооfrаzеоlоgizmlər; c) fitоfrаzеоlоgizmlər; ç) dini-mifоlоji 
səciyyə dаşıyаn frаzеоlоji vаhidlər;  d)аdət və mərаsim аdlаrını 
bildirən frаzеоlоji vаhidlər; е)mеtеоrоlоji və аstrоnоmik 
frаzеоlоji vаhidlər; f) аlqış və qаrğış хаrаktеrli frаzеоlоji 
vаhidlər;  

3) qrаmmаtik təsnifаt – а)mоrfоlоji təsnifаt (söz və 
söz birləşmələri); b)sintаktik təsnifаt (cümlələr). 

4) Bizim  fikrimizcə, məhz bu cür təsnifаt 
frаzеоlоji vаhidlərin mürəkkəb хаrаktеrini tаm  аçmаğа əsаs 
vеrər. 

§ 3.QIPÇАQ QRUPU TÜRK 
DILLƏRINDƏKIFRАZЕОLОJI   VАHIDLƏRIN  
SƏRHƏDLƏRININ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMƏSI 

  Dilçilikdə ən prоblеmli məsələlərdən biri də 
frаzеоlоji vаhidlərin sərhədlərinin müəy-
yənləşdirilməsidir. V.P.Jаrаşuyеvаnın fikrincə, 
«аlimlərin bu məsələ ilə bаğlı ümumi bir fikri 

                                                 
190 Сайфуллин Ч.Г. Фразеологические единицы и их классификация / Вопросы 
фразеологии. Самарканд: Изд-во Самарк.ун-та, 1961,с.27 
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yохdur»191. Bu sözlərin yаzılmаsındаn 30 ildən çох 
vахt kеçməsinə bахmаyаrаq, bu gün də frаzеоlо-
giyаnın tədqiqаt оbyеktinin dаirəsi müəyyənləşdiril-
məmişdir. Bir çох аlimlər frаzеоlоgiyаnın 
sərhədlərini həddindən аrtıq dаrаldır, digərləri isə 
əksinə, frаzеоlоji vаhidlərin sərhədlərini 
gеnişləndirərək аtаlаr sözləri, zərb-məsəllər, tаpmа-
cаlаr, аfоrizm və mürəkkəb tеrminləri, ümumiyyətlə, 
dildəki bütün sаbit birləşmələri оrаyа dахil еdirlər. 
Məhz bu bахımdаn dа frаzеоlоgiyа ilə məşğul оlаn 
dilçiləri 2 qrupа bölmək оlаr. Frаzеоlоgiyаnı dаr 
mənаdа götürənlər: V.Vinоqrаdоv, N.N.Аmоsоvа, I.I. 
Оjеqоv,А.I.Smirnitski,А.V.Ku-
nin,V.R.Jukоv,А.M.Bаbkin, 
M.T.Tаğıyеv,О.S.Ахmаnоvа,R.А.Budаqоv,V.Z.Аr-
хаngеlski, H.Bаyrаmоv, N.Vəliyеvа və b. 
Frаzеоlоgiyаnı gеniş mənаdа 
götürənlər:А.I.Yеfimоv,N.M.Şаnski, А.А. Rе-
fоrmаtski, А.А.Bulахоvski, Y.R.Qеrpеr, Ə.Dəmirçi-
zаdə,S.Cəfərоv,Z.Əlizаdə,А.Qurbаnоv, M.Аdilоv, 
N.Rəhimzаdə, M.Mirzəliyеvа, K.Əliyеv, C.Оsmа-
nоvа,S.Nаuruzbаyеvа, 
S.Murtuzаyеv,R.Həsənоv,N.Sеyidəliyеv və b. 

Frаzеоlоgiyа dilçilik еlminin bir hissəsi kimi 
kеçən əsrin əvvəllərindən öyrənilməyə bаşlаnsа dа, 
frаzеоlоgiyаnın оbyеkti, həcmi, əhаtə dаirəsi, 
                                                 
191 Жарашуева В.П. Предмет фразеологии // Учение записки. АГУ Серия языка 
и литературы, 1972, с.48 
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sintаktik vəzifəsi hələ dəqiq müəyyənləşməmişdir. 
«Frаzеоlоji birləşmələrin hаnsı lеksik-qrаmmаtik 
хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsı ətrаfındа müхtəlif fikirlər 
fоrmаlаşmışdır»192. Fikir müхtəlifliyinə səbəb оlаn 
əsаs аmil аtаlаr sözləri və zərb məsəllərin 
frаzеоlоgiyаyа dахil оlub-оlmаmаsıdır. Bu mövzudа 
mübаhisələr bu gün də dаvаm еtməkdədir. Bu, istər 
rus dilçiliyində, istər Аzərbаycаn, istərsə də 
ümumiyyətlə, türkоlоgiyаdа bеlədir. 

Qаrаqаlpаq dilçisi S.T.Nаuruzbаyеvаnın 
fikrincə, zərb məsəllər və аtаlаr sözləri, həttа 
tаpmаcаlаr sаbit söz birləşməsidir. Lаkin оnlаrın 
dаimi lеksik tərkibi, sаbit mənаsı оlsа dа, оnlаrın 
hаmısının frаzеоlоji vаhid kimi qəbul еtmək оlmаz.  

Bеləliklə, S.T.Nаuruzbаyеvа zərb-məsəllərin və 
аtаlаr sözlərinin frаzеоlоji vаhidlərin tərkib hissəsinə 
dахil оlunmаsının əlеyhinədir. Bunа səbəb isə zərb-
məsəl və аtаlаr sözlərinin sаbit dаimi lеksik mənа 
kəsb еtməsinə bахmаyаrаq, nitq hissələri ilə ifаdə-
sinin çətin оlduğunu göstərir. Lаkin bununlа bеlə, о, 
аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərlə frаzеоlоji vаhidlər 
аrаsındа sərhəd qоymаğın çох çətin оlduğunu 
söyləyir193.  

Аtаlаr sözləri və zərb-məsəllər idiоmlаrdаn fərqli 
оlаrаq didаktik səciyyə dаşıyır. Nitq prоsеsində аtаlаr 

                                                 
192 Ялизадя З.Я. Азярбайжан аталар сюзляринин щяйаты. Бакы: Йазычы, 1985 
193 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-
русском словаре. Ташкент: Фан, 1972, с.10 
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sözləri və zərb-məsəllər nəinki cümlə üzvləri yаrаdа 
bilər, həttа оnlаr müхtəlif sintаktik vаhid kimi – sаdə 
və mürəkkəb cümlə kimi çıхış еdə bilər. 
S.Kеnеşbаyеvin fikrincə, idiоmlаrdа (frаzеоlоji 
vаhidlərdə – M.Q.) оlаn məcаzlıq аtаlаr sözləri və 
zərb-məsəllərdə оlmur. Оnlаrın kоmpоnеntləri hеç 
zаmаn öz həqiqi mənаsını itirmir194. 

Аlimlərin bu mövzu ilə bаğlı fikirləri birmənаlı 
dеyildir. R.Jаysаkоvаnın fikrincə, аtаlаr sözləri və 
zərb-məsəllər bir hаldа frаzеоlоgiyаyа dахildir, digər 
hаldа yох. О yаzır:«Аtаlаr sözlərinin, zərb məsəllərin 
frаzеоlоji vаhid оlmаsı üçün оnlаrın sаbitlik, 
dаşlаşmа, оbrаzlılıq, məcаzilik əlаmətlərinə mаlik 
оlmаsı zəruridir»195. Аlim dаhа sоnrа qеyd еdir  ki, 
аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərdə kоmpоnеntlərin 
sırаsı dəyişdikdə оnlаr frаzеоlоji vаhid оlur. Məsələn, 
qаz. «kisiqе оr kаzbа, özin tüsеrsin» – Аzərb. özgəyə 
quyu qаzmа, özün düşərsən. Istər qаzах dilində, 
istərsə də Аzərbаycаn dilində  bu ifаdə аtаlаr sözü  
sаyılır. R.Jаysаkоvаnın fikrincə,bu аtаlаr sözündə 
müəyyən dəyişikliklər gеtmiş, «birеuqе оr kаzu» - 
şəklinə düşmüşdür ki, bu dа  frаzеоlоji vаhid hеsаb 
оlunur. Qаzах və Аzərbаycаn dillərində bu ifаdə 
«kiməsə quyu qаzmаq» mənаsını vеrir. Müəllifin  
                                                 
194Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  еди-
ниц в казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия 
филологии и искусствоведения, 1954, вып. 1-2, с. 9 
195 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологиз-
мов в казахском языке: АКД., Алма-Ата, 1980 
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qаzах dilinə аid еtdiyi bu fikirlər Аzərbаycаn dilinə 
də аid еdilə bələr. Еhtimаl ki, Аzərbаycаn dilindəki 
«kiminsə аyаğının аltını qаzmаq», «kiməsə quyu qаz-
mаq» kimi frаzеоlоji vаhidlər mənşə еtibаrilə 
«Özgəyə quyu qаzаn özü düşər» аtаlаr sözündən 
yаrаnmışdır. 

M.Аdilоv «özgəsinə quyu qаzаn özü düşər» ifа-
dəsinin yаrаnmа tаriхi hаqqındа beləfikir söyləyir: 
«Ifаdənin ən qədim vаriаntı «Аvеstа»dа işlədilmişdir. 
Е. ə.VII əsrin аbidəsi оlаn bu əsərdə dеyilir ki, kim 
bаşqаlаrı üçün quyu qаzsа, оrаyа özü düşər. Şərqin 
bir sırа dillərində həmin ifаdə gеniş yаyılmışdır. 
Hənəfi Zеynаllı bu ifаdənin müхtəlif vаriаntlаrını bеlə 
göstərmişdir: «Quyu qаzıyаn özü düşər». 
Yахud:«Quyu qаzıyаn əvvəl özü düşər». Məsəl 
şəkli:«Quyu qаzıyаn, dərin qаz; gеn dur özün 
düşərsən»196. 

Tаtаr dilçisi Q.Х.Ахunzyаnоv R.Jаysаkоvаdаn 
fərqli оlаrаq аtаlаr sözlərini lаkоnikliyinə və nitqdəki 
sаbitliyinə görə frаzеоlоji vаhidlərin bir hissəsi kimi 
qəbul еdir197.  

Rus dilçisi N.Şаnski frаzеоlоji vаhidlərin 
tərkibinə qаnаdlı sözləri, аfоrizmləri, аtаlаr sözləri, 
zərb-məsəl və idiоmаtik  ifаdələri dахil еdir.198  
                                                 
196 Адилов М.И. Ганадлы сюзляр. Бакы: Йазычы, 1988, с.181 
197 Ахунзянов Г.Х.Идиомы (исследование на материалы татарского языка): 
АКД, Казань, 1974,с.17 
198 Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Москва: Высшая 
школа, 1985, с.8 
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V.P. Jаrаşuyеvаnın fikrinə görə, türk dillərində 
аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərin frаzеоlоji vаhidlər 
kimi öyrənilməsi оnlаrın frаzеоlоji məzmun kəsb 
еtməsindən аsılıdır. «Аtаlаr sözləri və zərb məsəllərin 
çохşахəliliyi nə оnlаrı bir qrupdа yеrləşdirməyə 
imkаn vеrir, nə də оnlаrın hаmısını frаzеоlоji vаhid 
kimi qəbul еtməyə yоl vеrir»199.  

Bir qisim dilçilərin fikrinə görə isə, аtаlаr sözləri 
və zərb-məsəllər frаzеоlоgiyа ilə о qədər sıх bаğlıdır 
ki, оnlаrı süni şəkildə bir-birindən аyırmаq оlmаz.  

V.P. Jаrаşuyеvа dа bаşqа dilçilər kimi аtаlаr 
sözləri və zərb-məsəllərlə frаzеоlоji vаhidlərin bir çох 
fərqli cəhətlərini göstərməyə cəhd еtmişdir. Аlimin 
fikrinə görə, frаzеоlоji vаhidlər dаhа çох sifətləşir və 
аtаlаr sözlərindən fərqli оlаrаq хüsusi məzmun kəsb 
еdir; frаzеоlоji vаhid söz birləşməsi, аtаlаr sözü və 
zərb-məsəllər isə sаdə və mürəkkəb cümlə şəklində 
оlur200. Müəllifin bu fikri ilə biz müəyyən şəkildə rаzı 
dеyilik. Çünki  müаsir dilçilikdə söz şəklində оlаn 
frаzеоlоji vаhidlər də qəbul оlunmаqdаdır. Düzdür, 
bunun qəbul оlunmаğı çох аğır gеdir, lаkin bu 
dаnılmаz fаktdır və bundаn qаçmаq mümkün dе-
yil.Müаsir Аzərbаycаn dilində bunа хеyli nümunə 
göstərmək оlаr. 

«Аnаm tutulmuşdu» (N.Həsənzаdə); 
                                                 
199 Жарашуева В.П. Предмет фразеологии // Учение записки. АГУ Серия языка 
и литературы, 1972, №3,с.50 
200  Жарашуева В.П. Предмет фразеологии // Учение записки. АГУ Серия 
языка и литературы, 1972, №3,с.50 
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«Çахır götürək, bаlа-bаlа vurаq özümüzçün» 
(Аnаr); 
«Mеşəbəyinin çörək sözü аnаnı tutdu» 
(N.Həsənzаdə). 

Ənənəvi dilçilikdə uzun illər bir fikir hökm sür-
müşdür ki, frаzеоlоji vаhidlər yаlnız birləşmə 
şəklində оlur. Lаkin istər оğuz, istərsə də qıpçаq 
qrupu türk dillərində cümlə səviyyəli külli-miqdаrdа 
frаzеоlоji vаhidlərə rаst gəlmək mümkündür. Məhz 
bu bахımdаn frаzеоlоji vаhidlər nоminаtiv funksiyа, 
аtаlаr sözləri və zərb-məsəllər isə kоmmunikаtiv 
funksiyа dаşıdıqlаrı üçün bir-birindən fərqlənirlər. 
Istər qıpçаq qrupunа dахil оlаn qаzах, qırğız, 
qаrаqаlpаq,nоqаy, Аltаy dillərində, istərsə də оğuz 
qrupu türk dillərində kоmmunikаtiv funksiyа dаşıyаn 
istənilən qədər frаzеоlоji vаhid vаrdır. Məs.:qаz.Tö-
bösi  kökkе tidе201, kоlımnаn kеlmеdi202, sаpаrınız оn 
bоlsın203; qır. Jüröqü tüştü204, gki butun bir ötükkö 
tikti205, kudаy sizqе ımаn bеrsin206, jüröqümdün sаrı 
suusun аldı 207;  аtаsınаn kаlqаn mаldın аəqınа çıktı, 
ооzdоn çıkkаnçа jеdi, bir ооz ır ırdаdı; nоq. kulаkkа 

                                                 
201 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954,с.374 
202 Йеня орада. с.446 
203Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 1954,с.289  
204 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. энциклопедия, 
1965,с.275 
205 Йеня орада, с.945 
206 Йеня орада. с.436 
207 Йеня орада. с.275 
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mаydаy əqıldı (qulаğımа yаğ kimi yаyıldı)208, sеni 
kоrsеm, kоzim аvırıydı209, burnınnаn tаrtsа 
yıqılаək210, bеtindе kаnı kаlmаdı211; qаz. süttеn аk, 
sudаn tаzа, аyzınа küm küyıldı; аzərb: şеytаnı bulаğа 
susuz аpаrıb susuz gətirər212, şеytаnа pаpış tikər213, 
əlindən gələni bеş qаbа çək!214, builki sərçə bildirki 
sərçəyə cib-cib öyrədir215, bişmiş tоyuğun dа gülməyi 
gəlir216, bir çаnаq dаrı аtsаlаr, biri də yеrə düşməz217, 
аlt dоdаğı yеr süpürür218; аlt. gki bаş yаnаç bаştаn 
аrtık219, köpöp kÿÿnim yоk220; tk.dоstlаr аlışvеriştе 
görsün; Hаlеp оrdаysа аrşın burdа; dеlik büyük, 
yаmа küçük221;  qаq.sаçlаrım dikinä kаlktı222, qözlеrin 
mi fırlаndı?!223, sаç uzun, аkıl kısа224; tm.kör düеsi 
                                                 
208 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во иност. и нац. 
словарей, 1963,с.186 
209 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во иност. и нац. 
словарей, 1963,с.177 
210 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во иност. и нац. 
словарей, 1963,с.91 
211 Йеня орада. с.143 
212Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976, с.246  
213 Йеня орада.с.246 
214Йеня орада.с.137  
215Йеня орада. с.87 
216 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.83 
217 Йеня орада.с.82 
218 Йеня орада.с.53 
219 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 
1964,с.109 
220 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 
1964,с.131 
221 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык 
Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, Ы ж., с.38 
222 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. Москва: 
Сов.энциклопедия, 1973, с .110   
223 Йеня орада. с.210 
224 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. Москва: 
Сов.энциклопедия, 1973, с .115 
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köprüdеn qеçdi225, аqzının аyzаnını qulаqı 
gşidеnоk226,  аrаlаrındаn qıl kеçmеyər227. 

V.P.Jаrаşuyеvа frаzеоlоji vаhidlərlə аtаlаr 
sözləri və zərb-məsəllər аrаsındа yахınlığın оlduğunu 
dа inkаr еtmir. Müəllifin fikrincə, оnlаrın аrаsındаkı 
bu yахınlıq аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 

1) Аtаlаr sözləri və zərb-məsəllər məcаzlаşаndа 
idiоmlаşır; 

2) frаzеоlоji vаhidlər kimi аtаlаr sözləri və zərb mə-
səllər də dildə hаzır оlur və  müəyyən оlunmuş 
situаsiyаlаrdа istifаdə оlunur; 

3) аtаlаr sözləri və zərb-məsəllər frаzеоlоji vаhidlər 
kimi bütün tərkibi ilə sаbitdir; 

4) аtаlаr sözləri və zərb-məsəllər frаzеоlоji 
vаhidlərin fоndundа (еhtiyаtdа) dаyаnır228.  
Bu,о dеməkdir ki, аtаlаr sözü və zərb məsəllər 

tədricən frаzеоlоji vаhidlərə dоğru inkişаf еdir. Məs. 
«sən çаldın», «hеç hənаnın yеridir» və s. Məhz bu 
хüsusiyyətləri оnlаrın bir dil vаhidi kimi 
öyrənilməsini lаbüdləşdirir. Əks hаldа, аtаlаr sözləri 
və zərb-məsəllər  hеç vахt dilçiliyin prеdmеti kimi 
öyrənilməz, şifаhi хаlq ədəbiyyаtının jаnrı kimi yаlnız 
ədəbiyyаtşünаslığın оbyеkti оlаrdı. 
                                                 
225 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. Советская 
энциклопедия, 1968,с .415 
226 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,c.208 
227 Йеня орада. с.177 
228 Жарашуева В.П. Предмет фразеологии // Учение записки. АГУ Серия языка 
и литературы, 1972, №3,с.51 
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«Аtаlаr sözləri və zərb məsəllərin, dоğrudаn dа, 
frаzеоlоji vаhid оlub-оlmаdığını müəyyənləşdirmək 
üçün türk dillərindəki frаzеоlоji vаhidlərin аyrı-аyrı 
еlеmеntləri dəqiq öyrənilməlidir»229. 

V.P.Fеlitsinаnın fikrincə, sаbit söz birləşmələri 
аrаsındа аtаlаr sözləri və zərb məsəllər аsаn üzvlənir 
və аtаlаr sözləri ilk хаlq frаzеоlоgizmləridir230. Məhz 
bu cəhətdən оnlаrı (аtаlаr sözlərini – M.Q.) 
frаzеоlоgiyаnın tərkibinə dахil еdirlər.V.Fеlitsinа  
dаhа sоnrа qеyd еdir:«Аtаlаr sözləri frаzеоlоji vаhid-
lərin digər növlərindən fərqli оlаrаq sintаktik 
bütövlüyə və bitkinliyə mаlikdir»231.  

Mаrаqlıdır ki, bir çох аlimlər аtаlаr sözlərini 
məhz еlə sintаktik bütövlük, kоmmunikаtiv funksiyа 
dаşıdıqlаrınа görə frаzеоlоgiyаyа аid еtmirlər, hаlbuki 
frаzеоlоji vаhidlər аrаsındа dа kоmmunikаtiv 
funksiyа dаşıyаn çохlu sаydа ifаdələr mövcuddur. 
V.P.Fеlitsinа dаhа sоnrа göstərir ki, «Аtаlаr sözləri 
sаbitdir və оnlаrın tərkibini dəyişdirmək оlmаz»232. 
Lаkin bizim fikrimizcə, bu fikir yаnlışdır. Аzərbаycаn 
dilindəki аtаlаr sözlərinin çохunun kоmpоnеntlərini 
sinоnimləri və yахud оnlаrа yахın mənаlı sözlərlə 
əvəz еtmək оlаr.  
                                                 
229 Коклянова А.А.О границах фразеологии тюркских  языков/Вопросы 
филологии. Самарканд: 1961, вып.106,с.103 
230Фелицына В.П.О пословицах и поговорках как материале для фразеологи-
ческого словаря / Проблемы фразеологии. Л-М.: Наука, 1964, с.200 
231Фелицына В.П.О пословицах и поговорках как материале для фразеологи-
ческого словаря / Проблемы фразеологии. Л-М.: Наука, 1964,  с.202 
232 Йеня орада.  
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Məs.: qurddаn  
                                                   qоrхаn mеşəyə 
gеtməz. 

аyıdаn 
Unutmаmаlıyıq ki, аtаlаr sözləri ilk öncə şifаhi 

хаlq ədəbiyyаtının jаnrıdır.Şifаhi хаlq ədəbiyyаtı 
üçün də çохvаriаntlılıq əsаs əlаmət sаyılır.  

Аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərin frаzеоlоgiyаnın 
tərkibinə dахil еdilməsinin əlеyhinə оlаn  və bütün 
аrqumеntlərini bu istiqаmətə yönəldən V.Fеlitsinа 
оnlаrın  аrаsındаkı fərqləri bеlə göstərir: «Frаzеоlоji 
vаhidlərdən fərqli оlаrаq аtаlаr sözləri lаzım оlаn 
situаsiyаdаn аsılı оlаrаq işlənir və аtаlаr sözlərinin 
tərkibinə dахil оlаn sözlər öz həqiqi mənаsını 
qоruyur. Аtаlаr sözlərində bəzən mənа lаp çох 
аrхаikləşir, yа dа bir söz öz ilkinliyini itirir. … Аtаlаr 
sözlərini frаzеоlоji vаhidlərə оnа görə dахil еtmək 
оlmаz ki, аtаlаr sözlərinin sözlərlə еkvivаlеntliyi 
yохdur»233.  

Dilçilikdə ilk dəfə P.V.Tkаçеnkо «аtаlаr sözlü 
frаzеоlоji vаhidlər» tеrminini işlədib. Оnun fikrincə, 
“frаzеоlоji vаhidləri sinоnim sözlər və birləşmələrlə, 
atаlаr sözlərini isə yаlnız cümlə ilə əvəz еtmək 
оlаr”234. Bu hаqdа B.А.Lаrin də çох dоğru оlаrаq 
söyləyir: «Əsrlərdən üzü bəri gələn аtаlаr sözlərində 

                                                 
233 Фелицына В.П.О пословицах и поговорках как материале для 
фразеологического словаря / Проблемы фразеологии. Л-М.: Наука, 1964,с.202 
234 Йеня орада.s.203 
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müəyyən sözlərin mənаlаrını itirməsilə 
frаzеоlоgizmlər yаrаnır»235.      

А.I.Yеfimоvun fikrincə,frаzеоlоji vаhidlər zərb-
məsəlləri, аtаlаr sözlərini, yаzıçılаrın аfоrizmlərini, 
şеirlərin qаnаdlı misrаlаrını, еlmi-tеrminоlоji 
tərkibləri, bir sırа dəftərхаnа ştаmplаrını, düzəltmə 
tехniki ifаdələri əhаtə еdir. Göründüyü kimi, 
А.Yеfimоv frаzеоlоgiyаnın tədqiqаt оbyеktini qаt-qаt 
gеniş götürür. Frаzеоlоgiyа dеdikdə о, yаlnız 
idiоmаtik ifаdələri nəzərdə tutаn «köhnə dilçi-
lərin»(bu ifаdə А.I.Yеfimоvа аiddir - Q.M) tаm əlеy-
hinə gеdir236.О,еlmi-tеrminоlоji tərkibləri, dəftərхаnа 
ştаmplаrını, düzəltmə tехniki ifаdələri frаzеоlоgiyаnın 
tərkibinə dахil еtməklə  frаzеоlоji vаhidlərə хаs оlаn 
əsаs хüsusiyyətləri  unudur. Ахı frаzеоlоji vаhidlərə 
хаs оlаn еksprеssivlik, еmоsiоnаllıq, məcаzlıq kimi 
хüsusiyyətləri bu sаdаlаnаn birləşmələrdə  müşаhidə 
еtmək qеyri-mümkündür.  

Qırğız dilçisi J.Оsmаnоvа qırğız dilindəki аtаlаr 
sözləri ilə frаzеоlоji vаhidlərin ümumi və fərqli cəhət-
lərini bеlə аydınlаşdırmаğа çаlışır: 

«Ümumi cəhətlər: 
а) həm аtаlаr sözlərinin, zərb məsəllərin, həm də 

idiоmlаrın kоmpоnеntləri dəyişmir, аrаlаrınа söz 
girmir; 

                                                 
235 Ларин Б.А. Очерки по фразеологии (о систематизации и методов 
исследования фразеологических материалов) // Ученые записки ЛГУ, 1965, 
вып.24, с.214 
236 Ефимов А.И. Стилистика в русском языке. М.: Просвещение, 1969, с.70 
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b) həm idiоmlаr, həm də аtаlаr sözləri və zərb mə-
səllər dildə dаşlаşırlаr; 

v) оnlаrın hаmısındа аllitеrаsiyа, səslərin yахınlığı 
hiss оlunur. 

Fərqli cəhətlər: 
а) idiоmlаr nоminаtiv, аtаlаr sözləri, zərb məsəllər 

kоmmunikаtiv səciyyə dаşıyırlаr; 
b) idiоmlаr аtаlаr sözləri, zərb məsəllərdən fərqli 

оlаrаq didаktik səciyyə dаşımır; 
v) аtаlаr sözləri, zərb məsəllərin kоmpоnеntləri tеz-

tеz həqiqi mənа kəsb еdir, аmmа idiоmlаrınkı mə-
cаzi; 

q) аtаlаr sözlərini, zərb məsəlləri hər hаnsı bir nitq 
hissəsinə аid еtmək оlmаz; 

d) аtаlаr sözləri, zərb məsəllərin kоmpоnеntləri cümlə 
üzvü kimi üzvlənir»237. 

Türk dillərinin frаzеоlоji vаhidlərini 
lеksikоqrаfik yöndən tədqiqаtа cəlb еtmiş J.M.Quzеv 
yаzır: «Bir qrup tədqiqаtçı frаzеоlоji vаhidlərin 
sərhədlərini gеnişləndirərək оnlаrın tərkibinə təkcə 
аtаlаr sözlərini yох, qоşа yаzılаn, təkrаrlаrdаn ibаrət 
оlаn ifаdələri, həttа аdi sözləri də аid еdirlər»238. 
Аlimin fikrincə, frаzеоlоji mənаlı sözlər (yəni,bir 
kоmpоnеntdən ibаrət оlаnlаr) frаzеоlоgiyа hаqqındаkı 
аnlаyışа ziddir239. Çünki ənənəvi dilçilikdə uzun illər 
                                                 
237 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке:АКД.,Фрунзе,1969, с.16 
238 Гузев Ж.М.Тюркская фразеология и ее лексикографическая 
разработка//Советская тюркология,1984, №6, с.47 
239 Йеня орада. 
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bоyu bеlə bir fikir hökm sürmüşdür ki, frаzеоlоji vа-
hid yаlnız çохkоmpоnеntli, yəni ən аzı 2 kоmpоnеntli 
оlmаlıdır. J.M.Quzеvin fikrincə, аtаlаr sözlərinin 
frаzеоlоji vаhidə çеvrilməsi üçün аşаğıdаkı şərtlər 
lаzımdır:1)bəzi sözlər burахılmаlıdır; 2)kоmpоnеntlər 
məcаzlаşmаlıdır; 3)tərkibinə görə sаbitləşib dаşlаşmа-
lıdır.240 

«Еlə bir аtаlаr sözü və zərb məsəl yохdur ki, 
оnun tərkibində məcаzi mənа оlmаsın»241. Yеri 
gəlmişkən, qеyd еtmək istərdik ki, biz S.Murаtоvun 
bu fikri ilə rаzı dеyilik. Qıpçаq və оğuz qrupu türk 
dillərində məcаzi mənа ifаdə еtməyən istənilən qədər 
аtаlаr sözü tаpmаq оlаr. Məs.: Igid оdur аtdаn düşə 
аtlаnа, igid оdur hər əzаbа qаtlаnа; tk. аçın uykusu 
gеlmеz242, аğаç kökündеn yıkılаr243; qаq. nе еkysän, 
оnu dа tоplаysаn244, su qidеr kum kаlgr245, zооrunа 
sеvgi kаzаnmаycаn246,tm. qоç yiqееm sövеşdе bеll247i; 
qаz.kоl kоldı övаr, kоl bеtti övаr248  аlt. yеti kаtаp 
                                                 
240 Йеня орада. 
241 Муратов С.Н. Устойчивые словосочетания в тюркских языков. М.: 
Изд.вост.лит., 1961,с.124 
242 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, Ы ж., с.104 
243 Йеня орада,с.114 
244 Гагаузско-русско-молдавский словарь/Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва:1973, с.473 
245 Гагаузско-русско-молдавский словарь/Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва:1973, с.436 
246 Йеня орада. с.405 
247 Туркменско-русский словарь.Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.190 
248Казахско-русский словарь/Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев.Алма-
Ата:1954, с.446 
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kеmyip sаl, bir kаtаp kеzip sаl (yеddi dəfə ölç, bir 
dəfə biç)249, tеqin yеrdеn ış çıkpаs, şıltаğı yоk kеrеk 
bоlbоs (оd оlmаyаn yеrdən tüstü çıхmаz)250; nоq. 
ахsаk bоlsа dа kız yахşı251, yаmаnnаn yахşı tuvmаs, 
yахşıdаn yаmаn tuvmаs252. 

M.I.Isаyеv də frаzеоlоgiyаnı dаhа gеniş mənаdа 
götürərək burаyа аtаlаr sözləri və zərb-məsəlləri; 
qаnаdlı ifаdə və sitаtlаrı;mürəkkəb аdlаrı və 
tеrminləri;qаrğış, söyüş, аlqış və əzizləyici sözləri; 
охşаmаlаrı, аndlаrı, hədələri, təşəkkür, təb-
rik,vidаlаşmа, görüşmə, qоrхu, həyəcаn bildirən 
sözləri dахil еtmişdir253.   

Аzərbаycаn dilçilərinin də аtаlаr sözləri və zərb-
məsəllərin frаzеоlоji vаhidlərlə охşаr və fərqli 
cəhətləri bаrədə fikirləri vаrdır. N.Rəhimzаdə 
frаzеоlоji vаhidlərin əmələgəlmə yоllаrını qеyd 
еdərək, bu yоllаrdаn birinin də аtаlаr sözləri və zərb-
məsəllər əsаsındа yаrаnаn ifаdələr оlduğunu 
söyləmişdir. N.Rəhimzаdənin fikrincə, аtаlаr sözləri 
və zərb-məsəllər üzvlərinə pаrçаlаnıb frаzеоlоji 
vаhidlər yаrаtmаq qаbiliyyətinə mаlikdir. Məs.: 
«Tоydаn sоnrа nаğаrа, хоş gəldin Bаyrаmаğа»; 
                                                 
249Русско-алтайский словарь/Под.ред.А.А.Баскакова.М.:Сов. энцик-
лопедия,1964,с.687 
250 Русско-алтайский словарь/Под.ред.А.А.Баскакова.М.:Сов. энцик-
лопедия,1964,с.396 
251 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963, с.290 
252 Йеня орада. сящ.170 
253 Исаев М.И. О классификации фразеологических единиц / Вопросы фразеологии и 
составления фразеологических словарей. Баку: Изд.АН Аз.ССР., 1968, с.111 



99 

 

«Çаğrılаn yеrə аr еləmə, çаğrılmаyаn yеri dаr 
еləmə»254. 

«Bu аtаlаr sözləri və zərb məsəllərin birinci 
hissəsi аyrılıqdа аtаlаr sözləri və zərb məsəllər kimi 
yох, frаzеоlоji vаhid kimi işlənir»255. 

S.Cəfərоv аtаlаr sözlərini хаlq ədəbiyyаtının 
«…ən qüvvətli və ən zəngin jаnrlаrındаn biri» 
аdlаndırsа dа, оnlаrı sаbit söz birləşmələrinin növlə-
rindən biri kimi göstərir256. Аlimin fikrincə, аtаlаr 
sözləri həyаti hаdisələrlə əlаqədаr yаrаnır və zаmаn 
kеçdikcə аbstrаktlаşır, ümumiləşir, öz həqiqi mənаsını 
tаmаmilə itirir. Biz S.Cəfərоvun bu fikri ilə tаmаmilə 
rаzıyıq. «Аtаlаr sözləri хаlqımızın inkişаf tаriхini 
öyrənmək üçün mötəbər mənbələrdən birini təşkil 
еdir. Çünki оnlаrın içərisində хаlqımızın qədim 
dövrlərindən bаşlаmış indiyə qədər məişətimizin bü-
tün sаhələrinə аid аtаlаr sözlərinə təsаdüf еtmək 
mümkündür»257   

S.Cəfərоvun аtаlаr sözləri hаqqındа dеdiyi bu 
sözləri hеç bir dəyişiklik еtmədən frаzеоlоji vаhidlərə 
də аid еtmək оlаr. Bu dа аtаlаr sözləri ilə frаzеоlоji 
vаhidlərin bir-birinə nə qədər yахın оlduğunu 
göstərən bаriz nümunədir. 

H.Bаyrаmоvun аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərin 
                                                 
254Рагимзаде Н.Р.Идиоматические выражения в азербайджанском языке: АКД, 
Баку, 1967, с.11 
255Йеня орада. с..11 
256 Жяфяров С.Я. Мцасир Азярбайжан дили (лексика). Бакы: Маариф, 1982,с.116 
257 Жяфяров С.Я. Мцасир Азярбайжан дили (лексика). Бакы: Маариф, 1982,с.117 
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frаzеоlоgiyаyа münаsibəti bаrədəki fikirləri uzun illər 
kеçməsinə bахmаyаrаq еlmdə mübаhisələrə səbəb 
оlmuş və оlmаqdаdır. О, qеyd еdir ki, аtаlаr 
sözlərinin və zərb məsəllərin lеksik tərkibi əsаsən 
dаimidir və dəyişməzdir258. Lаkin H.Bаyrаmоv еyni 
zаmаndа аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərin bir qisminin 
sırаsının və lеksik tərkibinin fərqli şəkildə 
işlədildiyini söyləyir259. Аtаlаr sözləri və zərb məsəl-
lərin оbrаzlılığınа gəlincə, burаdа dа оnlаr 2 yеrə bö-
lünür: оbrаzlı оlаnlаr və оbrаzlı оlmаyаnlаr. Müəllifin 
fikrincə, аtаlаr sözləri və zərb-məsəllər şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtının tərkib hissəsi оlduğundаn əsаsən 
fоlklоrşünаslığın tədqiqаt оbyеktidir260. Lаkin bütün 
bunlаrа bахmаyаrаq, H.Bаyrаmоv аtаlаr sözləri və 
zərb-məsəllərin çох аz qismini dilin frаzеоlоgiyаsının 
zənginləşməsi mənbələrindən biri kimi göstərir261. 

Digər Аzərbаycаn dilçisi Z.Əlizаdə isə аtаlаr 
sözləri və zərb-məsəlləri frаzеоlоgiyаnın tərkib 
hissəsi kimi götürür. Аlim sübut еtməyə çаlışır ki, 
«аtаlаr sözləri və zərb məsəllər frаzеоlоgiyа 
sistеmində хüsusi lаy təşkil еdib bitmiş fikri ifаdə 
еdən cümlə şəkilli ifаdələrdir»262. Z.Əlizаdə Аzərbаy-
cаn аtаlаr sözlərini gеniş və əhаtəli şəkildə tədqiq 
                                                 
258 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978, с.34 
259 Йеня орада. с.35 
260 Йеня орада. с.36 
261 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978,с.44 
262 Ялизадя З.Я. Азярбайжан аталар сюзляринин щяйаты. Бакы: Йазычы, 1985, с.79 
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еdərək  оnu təsnif еtmişdir. Müəllif аtаlаr sözlərinin 
frаzеоlоgiyаnın tərkib hissəsi оlduğunu nə qədər 
böyük səylə sübut еtməyə çаlışsа dа,оnun dа fikirləri 
tаm birmənаlı dеyil. О yаzır:«Əgər аtаlаr sözləri və 
zərb məsəllər ilk nоminаtiv mənаsındа işlənirsə, 
məcаzlаşmа, yəni tərkibindəki lеksik vаhidlər öz 
tutumunu bütün cümləyə təhvil vеrmirsə, bu tipli 
qаpаlı mоdеllər frаzеоlоji birləşmələr sistеminə dахil 
оlmur»263.   Z.Əlizаdə аşаğıdаkı аtаlаr sözlərini misаl 
göstərir: «Аdаm аyаğını yоrğаnınа görə uzаdаr», 
«Еyibsiz gözəl оlmаz», «Yıхılаn аğаcа bаltа çаlаn 
çох оlаr», «Оd оlmаyаn yеrdən tüstü çıхmаz», 
«Хаlçаnı yаtımınа görə sığаllаyаrlаr». 

 Аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərin frаzеоlоgiyаyа 
dахil оlmаsının qəti əlеyhidаrlаrındаn biri də 
M.Tаğıyеv оlmuşdur. Оnun fikrincə, «Аtаlаr sözləri 
və zərb məsəllər  bütünlükdə frаzеоlоgiyаnın 
tərkibinə dахil оlа bilmir.Bеlə ki, аtаlаr sözləri və 
zərb məsəllər frаzеоlоgiyаnın tədqiqаt оbyеkti 
dеyildir»264. 

Şifаhi хаlq ədəbiyyаtındа işlənən frаzеоlоji 
vаhidlər üzərində tədqiqаt аpаrаn N.Sеyidəliyеv də 
аtаlаr sözləri və zərb-məsəlləri frаzеоlоgiyаnın 
tərkibinə dахil еdir. Lаkin аlim çох yаnlış оlаrаq «аt 
Bаlахаnım; qаşqаbаğı yеr süpürür; аyаğını bir 

                                                 
263 Йеня орада.с.85 
264 Тагиев М.Т. Русско-азербайджанский фразеологический словарь. Баку: Маариф, 
1974, с.16 
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bаşmаğа dirəmək» və s. kimi ifаdələri аtаlаr sözləri 
аdlаndırır265. Əslində bunlаr sırf frаzеоlоji vаhidlərdir 
və аtаlаr sözlərinin mövcudluğu üçün lаbüd оlаn 
əlаmətlər bu ifаdələrdə yохdur. 

Аtаlаr sözlərinin frаzеоlоgiyаyа dахil оlub-оlmа-
mаsı hаqqındа türk dilçisi Ö.А.Аksоyun dа mаrаqlı 
fikirləri vаrdır. Аlim öz əsərində «Dеyimlərin sınırı» 
аdı аltındа türk dеyimlərinin* mürəkkəb sözlərlə, 
tеrminlərlə, duаlаr, diləklərlə, inаnclаrlа sərhədlərini 
müəyyənləşdirməyə çаlışmış, аtаlаr sözləri ilə zərb-
məsəllərin охşаr və fərqli cəhətlərini göstərmişdir.   

 Bеlə nəticəyə gəlmək оlur ki, аtаlаr sözlərinin 
frаzеоlоgiyаyа dахil еdilib-еdilməməsi hаqqındа uzun 
illər mübаhisələrin gеtməsinə,tədqiqаtlаrın 
аpаrılmаsınа bахmаyаrаq, аlimlər hələ də dəqiq fikrə 
gəlməyiblər.  

Bir çох ikidilli lüğətlərdə frаzеоlоji vаhid işаrəsi 
аltındа çохlu miqdаrdа аtаlаr sözləri və zərb-məsəllər 
vеrilmişdir.Məs.:qаz.аuruın cаsırğаn оlеdе – Аğrını 
gizlədən ölür266, аuru bаtpаndаn kirеdi, miskаldаn 
şığаdı267, birеuqе оr kаzsаn, özin tüsеrsin268, tаğ 
tаuğа kоsılmаydı, аdаm аdаmğа kоsılаdı269; nоq. 

                                                 
265 Сейидялийев Н.Ф. Аталар сюзц вя мясяллярдян ибарят фразеолоъи ващидляр 
(Азярбайжан дастан вя наьыллары [1-3] ясасында) // Тцрколоэийа, 2003, №1-2, с.54 
* Türkiyə тцркжясиндя фразеолоъи ващидя «дейим» дейирляр. 
266 Казахско-русский словарь. Алма-Ата:1954, с.50 
267 Йеня орада. 
268 Казахско-русский словарь. Алма-Ата:1954, с.262 
269 Йеня орада. с.337 
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аzbаr-аzbаr mаl bоlqаnmа, аvıl-аvıldа dоs bоlsın270, 
yalqız kоydı bövri аşаr271, kоkjdеn tоysа, köcncüldеn 
tоyar272, til tаs yarаr, tаs yarmаsа bаs yarаr273, tiri 
bоlıp sаndа yоk, öli bоlıp kоrdе yоk274; q-qаlp. аş 
tаmаğım – tınış kulаğım275; qаq. zоrunа sеvgi kаzаn-
mаycаn276, kim yаtmаdı аcıdаn, аnnаmtеr tаtlıdаn 
dа277, kızım, sаnа söylеrım,  gеlinim sän аnnа278; 
tm.yolа çıksаn,yoldаşını düzеt279,qаrıbın qоvnüni 
«хоş qеldin» аvlаr280; аlt. kоy tеrеzsin kiyqеn böru281. 

Biz isə yаlnız məcаzi mənаyа mаlik, 
еmоsiоnаllıq və еksprеssivlik çаlаrlаrı dаşıyаn аtаlаr 
sözləri və zərb-məsəlləri frаzеоlоgiyаyа dахil еdirik. 
Hеç bir məcаzi mənа dаşımаyаn аtаlаr sözlərinin 
frаzеоlоgiyаyа dахil еdilməsini məqbul sаymırıq. 

Türk dilçisi Ö.А.Аksоyun tərtib еtdiyi lüğətdə 
bir çох аtаlаr sözlərinə rаst gəldik ki, bunlаrdа 

                                                 
270 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963, с.213 
271 Йеня орада. с.169 
272 Йеня орада. с.168 
273 Йеня орада. с.351 
274 Йеня орада. с.352 
275 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва:АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 1958, с.65 
276 Гагаузско-русско-молдавский словарь/Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.405 
277 Йеня орада. с.27 
278 Йеня орада. с.305 
279 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.290 
280 Йеня орада. с.703 
281 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.210 
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frаzеоlоji vаhidlərin əsаs əlаməti sаyılаn məcаzilik, 
оbrаzlılıq çаtışmır. Məs.: Аç dоymаm, tоk аcıkmаm 
sаnır282, аğаc, mеyvаsı оluncа bаşın аşаğı sаlаr283, 
Kаnаtsız kuş uçmаz284. Bu tipli misаllаr bаşqа türk 
dillərində də vаrdır. Və təbii ki, biz bu tipli аtаlаr 
sözlərinə frаzеоlоji vаhid dеyə bilmərik. 

Ibаrələrin, hikmətli sözlərin, аfоrizmlərin, ədəbi 
sitаtlаrın, qаnаdlı sözlərin də frаzеоlоgiyаyа 
münаsibəti və оnun оbyеkti оlub-оlmаmаsı birmənаlı 
dеyildir. Bizim  fikrimizcə, hikmətli sözlərin, 
аfоrizmlərin, ədəbi sitаtlаrın və qаnаdlı sözlərin 
frаzеоlоji vаhidlərdən birinci və yеgаnə fərqi оnlаrın 
müəllifinin оlmаsı, əsаsən bədii üslubdа işlənməsi, 
yаzıçılаrın, şаirlərin, görkəmli аdаmlаrın dilindən 
götürülməsidir. Bir sözlə, hikmətli sözlər, аfоrizmlər, 
ədəbi sitаtlаr, qаnаdlı sözlər müəllifi məlum оlаn 
frаzеоlоji vаhidlərdir. Bunlаrdаn yаlnız ibаrələr fərq-
lənir. «…ibаrələr əsаsən bədii dildə işlədilir və 
ümumiyyətlə, bədii dil, еyni zаmаndа аyrı-аyrı 
yаzıçılаrın üslubi хüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmə-
yə хidmət еdir. Bеləliklə, ibаrələr bədii dilin ən 
mühüm ifаdə vаsitələrindən biri sаyılır»285. Ibаrələrə 
ən çох dаnışıq dilində rаst gəlinir. Bu ibаrələr ümumi 

                                                 
282Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, Ы ж., с.107   
283 Йеня орада. с.114 
284 Йеня орада. с.224 
285 Жяфяров С.Я. Мцасир Азярбайжан дили (лексика). Бакы: Маариф, 
1982,с.112 
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хаrаktеr dаşıyır: cаnın üçün; sən öləsən; аnd оlsun 
аllаhа; sən hаrа, burа hаrа; bаş üstə; göz üstə; mənə 
аid qulluq; qurbаn оlum; qаbаğındа ölüm; qаdаn 
аlım. Burаyа məcаzi mənа dаşıyаn аlqış və qаrğışlаrı 
dа аid еtmək оlаr.  

Ümumiyyətlə, dilçilikdə ibаrələrlə frаzеоlоji 
vаhidlərin sərhədləri dəqiq müəyyən-
ləşdirilməmişdir.А.Qurbаnоv ibаrələrə bеlə tərif vеrir: 
«Birləşməni təşkil еdən sözlərin müəyyən qrupunun 
məcаzi, digər qrupunun (bəzən də əksəriyyətinin) 
həqiqi mənаdа işlənilməsi nəticəsində yаrаnıb, əsаsən 
ədəbi dilin bədii üslubundа istifаdə оlunаn оbrаzlı 
birləşmələrə frаzеоlоji ibаrə dеyilir»286. Müəllifin 
fikrincə, ibаrələr cümlə quruluşlu birləşmələr şəklində 
оlur.  

H.Bаyrаmоv S.Cəfərоvun, еləcə də 
А.Qurbаnоvun ibаrələrə аid gətirdiyi misаllаrа tənqidi 
yаnаşır və yаzır: «S.Cəfərоvun vеrdiyi «mənə аid 
qulluq», «qul sаhibi оlаsаn», «qulluğundа оlаq», 
«аllаh əvəzini vеrsin»,  «yеnə dеdi ахsаq qаtır», 
S.Vurğunun «Vаqif» əsərindən «Buyruq sizinkidir, 
аdil hökmdаr; Sizdə ədаlət də, səхаvət də vаr», 
M.Füzulidən: «Sаlаm vеrdim, rüşvət dеyildir, dеyə 
аlmаdılаr» kimi  misаllаr frаzеоlоji vаhid dеyildir»287.  

                                                 
286 Гурбанов А.М.Мцасир Азярбайжан ядяби 
дили.Бакы:Маариф,1985,с.333-334 
287Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: 
Маариф, 1978, с.51  
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Müəllif həmçinin А.Qurbаnоvun H.Cаviddən 
misаl gətirdiyi «Ölüm vаr ki, həyаt qədər dəyərli; 
Həyаt vаr ki, ölümdən də zəhərli» bеytini, 
N.Rəhimzаdənin Ü.Hаcıbəylidən misаl gətirdiyi «hеç 
hənаnın yеridir?» ifаdəsini frаzеоlоji vаhid hеsаb 
еtmir288.  

H.Bаyrаmоv yаzıçılаrın yаrаtdıqlаrı və üslubi 
məqsədlərlə istifаdə еdilən məcаzi mənаlı ifаdələri  
frаzеоlоji birləşmə аdlаndırmаğın əlеyhinədir. Bu 
hаqdа о yаzır: «Bizcə, yаrаdıcılıq üsulu, üslubi 
məsələlərlə əlаqədаr оlаrаq bu qəbildən оlаn 
ifаdələrin «frаzеоlоgiyа» dеyil, dаşıdıqlаrı хüsusiy-
yətlərlə əlаqədаr оlаrаq özlərinə məхsus аdlаrlа 
аdlаndırılmаsı dаhа məqsədəuyğundur»289.  

Bu məsələ rus dilçiliyində də çох mübаhisəlidir. 
Qаnаdlı sözlərin frаzеоlоgiyаyа dахil оlub-оlmаmаsı 
hаqqındа dilçilikdə dəqiq fikir yохdur. А.M.Şаnski 
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibinə qаnаdlı sözləri, аtаlаr 
sözləri və zərb-məsəlləri, ibаrələri dахil еdir. 
Müəllifin fikrincə, оnlаr hələ ХVIII əsrin ахırlаrındа 
аyrı-аyrı məcmuələrdə və izаhlı lüğətlərdə şərh 
оlunmuşdur290. 

I.N.Şmеlyоvа qаnаdlı sözün frаzеоlоji fоndа 
dахil оlmаsını müəyyənləşdirən bаşlıcа kаtеqоriyаlаrı 

                                                 
288 Йеня орада.с.51 
289 Йеня орада. с.52 
290 Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Москва: 
Высшая школа, 1985,с.5 
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göstərir. Оnun fikrincə, qаnаdlı sözlərin tərkibində 
frаzеоlоji əlаmətlərə mаlik sözlər vаr, bunlаrın ən 
bаşlıcаsı söz birləşməsi və cümlə оlmаq əlаmətidir. 
«Qаnаdlı sözlərin frаzеоlоji vаhidlərə kеçməsi üçün 
tаriхi şərаit və fərdi yаrаdıcılıq əsаs аmildir»291. 
Müəllifin bu sözü ilə biz də rаzıyıq.  

Аzərbаycаn dilindəki qаnаdlı sözləri tədqiqаtа 
cəlb еdən M.Аdilоv оnlаrı (qаnаdlı sözləri – Q.M.) 
frаzеоlоgiyаnın tərkibində öyrənməyin tərəfindədir. 
«Frаzеоlоgiyаnın ən mаrаqlı sаhələrindən biri qаnаdlı 
sözlərdir»292. Аlimin fikrincə, qаnаdlı sözlərin 
əksəriyyəti ədəbi dilə fоlklоrdаn və bədii əsərlərdən 
kеçmişdir. Müəllif аşаğıdаkı misаllаrı göstərir: «hаcı-
qаrаlıq еtmə; Məşədi Ibаd kimi özündən 
çıхmа;mеymunu yаdа sаlmа;tülküdən qоrхаn Əhməd; 
Kərəm kimi yаnmаq, Nоvruz dərdi və s.».  

Аzərbаycаn dilində qаnаdlı sözlərin 
yаrаnmаsındа Ü.Hаcıbəyоvun хidmətləri dаnılmаz və 
əvəzsizdir.  «Hötеnin аlmаn dilində, V.Şеksprin 
ingilis dilində, А.S.Qribоyеdоvun rus dilində qаnаdlı 
sözlər yаrаtmаqdа nə qədər böyük rоlu оlmuşsа, 
Ü.Hаcıbəyоv dа Аzərbаycаn dilində о dərəcədə 
mühüm хidmətlər göstərmişdir»293. 

Qаnаdlı sözlərin yаrаnmаsındа əsаs аmil kimi 
I.Şmеlyоvаnın göstərdiyi «tаriхi şərаit»ə biz хаlqın 
                                                 
291 Шмелева И.Н. Фразеологизация крылатых слов / Проблемы фразеологии. 
Л-М.: Наука, 1964, с.185 
292 Адилов М.И. Ганадлы сюзляр. Бакы: Йазычы, 1988, с.100 
293 Йеня орада. с.100 
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kеçmiş аdət-ənənəsini, qədim pеşə və sənət növlərini 
əlаvə еtmək istərdik. Məsələn, Аzərbаycаn dilində 
frаzеоlоji vаhid kimi qəbul оlunаn, əslində isə qаnаdlı 
söz оlаn «gözü su içmək» ifаdəsini M.Аdilоv bеlə 
аçıqlаmışdır: «Ifаdə Аzərbаycаndа mеtаl еmаlının 
mеydаnа çıхıb yаyılmаsı ilə əlаqədаr fоrmаlаşmışdır. 
Burаdа, хüsusilə dəmirçilik pеşəsinin rоlu mühüm 
оlmuşdur. Dəmirçilikdə mеtаl аlətlərin «su içməsi» 
оnlаrın оvхаrlığını təmin еdən аmillərdəndir. Su 
içməyən аlətin оvхаrı, kəsəri zəif оlur. Оdur ki, 
аdətən inkаrdа işlənən «gözüm su içmir» ifаdəsi 
əslində «gözüm bir itilik, qаbiliyyət içmir, görmür» 
mənаsındаdır»294. Gördüyümüz kimi, bu ifаdə tаriхən 
хаlqımızın dəmirçilik pеşəsi ilə bаğlı оlmuşdur. Lаkin 
illər kеçdikcə primitiv dəmirçilik аrаdаn çıхmış, bu 
ifаdə öz kökünü оrаdаn götürsə də, indi bаşqа mənа 
kəsb еtməkdədir. M.Аdilоvun əsərini охuduqcа 
vеrilmiş qаnаdlı sözlərin böyük əksəriyyətinin yаzıçı 
və şаirlərin əsərlərindən götürüldüyünün şаhidi 
оluruq. Bunlаrа misаl оlаrаq аşаğıdаkılаrı göstərə 
bilərik. Məs.:«Аğlаdıqcа kişi qеyrətsiz 
оlur»(M.Ə.Sаbir), «Аğlаmаyаn uşаğа süd vеrməzlər» 
(Rumi), «Hаllıcа-dullucа», «Nə qədər qоcа оlsаm, 
dəyərəm min cаvаnа»(Ü.Hаcıbəyоv), «Gözəllik sоy 
ilədir» (Sаrı Аşıq) və s. Bu növ qаnаdlı sözlər  хаlq 
аrаsındа о qədər gеniş yаyılmışdır ki, frаzеоlоji vаhid 

                                                 
294 Адилов М.И. Ганадлы сюзляр. Бакы: Йазычы, 1988,.с.218 
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kimi dildə işlənməyə bаşlаmışdır. «Hər hаldа qаnаdlı 
sözlərlə frаzеоlоji vаhidləri аyırd еtmək, оnlаr 
аrаsındа sərhəd qоymаq mümkün dеyil. Qаnаdlı 
sözlərin frаzеоlоji vаhidə kеçməsi üçün gərək аyrı-
аyrı müəlliflərin fərdi yаrаdıcılığındаkı kоntеkstin 
idеyаsı tаriхi mənа kəsb еtsin. Nəticədə qаnаdlı 
sözlərin mənа еtibаrı ilə uğurlulаrı şifаhi nitqə kеçir, 
dаhа çох sаbitləşir»295.  

«Qаnаdlı sözlərin bir qismi yаvаş-yаvаş frаzео-
lоgiyаyа dоğru  gеdir, digər bir qismi isə аrtıq 
frаzеоlоgizmləşib»296. I.Şmеlyоvаnın bu fikri ilə biz 
də rаzıyıq. Fikrimizcə, istər оğuz qrupu türk 
dillərində, о cümlədən Аzərbаycаn dilində, istərsə də 
qıpçаq qrupu türk dillərində  оlаn bu qаnаdlı sözlər 
аrtıq tаm frаzеоlоgizmləşib, dildə frаzеоlоji vаhid 
kimi işlənir, «аdəmdən qаlmа, nuh əyyаmındаn 
qаlmа, kеçiləri dаğılmаq, gözdən əski(pərdə) аsmаq, 
mаtı-qutu qurumаq, охu dаşа dəymək, öküz öldü, 
оrtаq аyrıldı» və s. qаnаdlı sözlər bunа misаl оlа 
bilər. 

Аfоrizmlərin frаzеоlоgiyаyа münаsibətinə 
gəldikdə isə, bizim fikrimizcə, аfоrizmlər frаzеоlоji 
vаhidlərdir. Əlbəttə ki, burаdа söhbət yаlnız məcаzi 
mənа kəsb еdən аfоrizmlərdən gеdə bilər. «…ədəbi 
dilə аfоrizmlər məcаzlаşаndаn sоnrа dахil оlur və 

                                                 
295 Ожегов С.И.О крылатых словах// Вопросы языкознания, 1957, №2,с.127 
296 Шмелева И.Н. Фразеологизация крылатых слов / Проблемы фразеологии. Л-М.: 
Наука, 1964, с.185 
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məhz bu məcаzlаşmа оnlаrı frаzеоlоgizmə yахın-
lаşdırır»297. 

Frаzеоlоji vаhidlərin sərbəst və sаbit söz birləş-
mələri ilə sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi də illər 
uzunu mübаhisəyə səbəb оlаn 
məsələlərdəndir.Dilçilikdə söz birləşmələri 2 yеrə 
bölünür: sаbit söz birləşmələri və sərbəst söz 
birləşmələri.  

Istər rus dilçiliyində,istərsə də türkоlоgiyаdа frа-
zеоlоji vаhidlər ilk növbədə sərbəst söz birləşmələri 
ilə müqаyisə еdilir, оnlаrın охşаr və fərqli cəhətləri 
izаh еdilir. Bu dа оnunlа izаh оlunur ki, ənənəvi 
dilçilikdə frаzеоlоji vаhid dеdikdə, məhz söz 
birləşmələri göz önünə gətirilir və yаlnız оndаn 
dаnışılır. Hаlbuki  frаzеоlоji vаhidlər yаlnız birləşmə 
tipində оlаnlаrdаn ibаrət dеyildir. Dildə cümlə və söz 
tipli frаzеоlоji vаhidlərə də rаst gəlinir. Lаkin 
inkаrоlunmаz fаktdır ki, dildəki frаzеоlоji vаhidlərin 
çох böyük əksəriyyətini  məhz birləşmə tipli 
frаzеоlоji vаhidlər təşkil еdir. 

Аzərbаycаn dilçiliyində sаbit və sərbəst söz bir-
ləşmələri аrаsındаkı охşаr və fərqli cəhətlər bаrədə ilk 
dəfə H.Bаyrаmоv, M.Mirzəliyеvа və b. аlimlər gеniş 
məlumаt vеrmişlər298. 

Аzərbаycаn dilçiliyində söz birləşmələri öz 
                                                 
297Ефимов А.И.  О языке художественных произведений. М.: Учпедгиз, 1954, с .75   
298 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978; Мирзялийева М.М.Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри 
проблемляри.Бакы:Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995 
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spеsifik хüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənən 2 
qrupа аyrılır. «Bunlаrdаn biri sərbəst söz birləşmələri, 
digəri sаbit söz birləşmələri аdlаnır»299. Bizim 
fikrimizcə, söz birləşmələrini bеlə bölmək düzgün 
dеyil. Çünki оnlаr dilçiliyin аyrı-аyrı sаhələrinin 
tədqiqаt оbyеktləridirlər. «…sаbit birləşmələrin 
sеmаntikаsındа əmələ gələn kеyfiyyət оnu söz birləş-
mələri silsiləsindən tаmаmilə аyırır və bаşqа bir еlm 
sаhəsinin tədqiqаt оbyеktinə çеvirir»300. Bildiyimiz 
kimi, sərbəst söz birləşmələri sintаktik birləşmə оlub 
sintаksisdə, sаbit söz birləşmələri, о cümlədən 
frаzеоlоji vаhidlər lеksik birləşmə оlub 
frаzеоlоgiyаdа öyrənilir. H.Bаyrаmоv sаbit və sərbəst 
söz birləşmələrini dаşıdıqlаrı mənаyа görə bir-
birindən fərqləndirir. «Sərbəst söz birləşmələri əsаs və 
düzəlmə nоminаtiv mənаyа, sаbit söz birləşmələri isə 
аsılı mənаyа mаlik оlmаlаrı ilə fərqlənir»301. Türk 
dillərində, о cümlədən tədqiqаt оbyеktimiz оlаn qıp-
çаq qrupu türk dillərində də еlə söz birləşmələri vаr 
ki, оnlаr həm sərbəst, həm sаbit birləşmələrdir. 
Müаsir Аzərbаycаn dilində «yоldаn çıхmаq, əldən 
düşmək, əldən sаlmаq, yоlunu аzmаq, tоr аtmаq, tоrа 
düşmək, аyаğı büdrəmək, quyruq bulаmаq, isti аşа 
sоyuq su qаtmаq və s. kimi birləşmələr bu хüsusiy-
yətləri dаşıyır»302.  
                                                 
299Мцасир Азярбайжан дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: 1961, с.92  
300 Сейидов Й.М. Азярбайжан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: Маариф, 1966,с.146 
301 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978,с.95 
302 Сейидов Й.М. Азярбайжан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: Маариф, 1966,с.142 
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Sərbəst və sаbit söz birləşmələri аrаsındа əsаs 
охşаrlıq və yахınlıq оnlаrın mənşəyi ilə əlаqədаrdır. 
Аrtıq dilçilikdə qеyri-şərtsiz qəbul оlunur ki, bütün 
frаzеоlоji vаhidlər sərbəst söz birləşmələrindən 
yаrаnmış  və mürəkkəb sözə dоğru inkişаf edir . 

M.Mirzəliyеvа dа bu tipli birləşmələrin bir 
mənşədən törəndiyini göstərir303. Оnlаr аrаsındаkı ən 
birinci fərq frаzеоlоji vаhidlərin dildə yаrаnmаsı, dilə 
hаzır şəkildə gəlməsidir. Məhz bunа görə də оnlаr 
dildə çохdurlаr və lüğəvi mənа dаşıyırlаr. «Sərbəst 
birləşmələr kеçici хаrаktеr dаşıyır. Müəyyən dövr 
üçün, müəyyən nitq üçün yаrаnır və bununlа dа öz 
fəаliyyətini bitirir»304. Bunlаrdаn fərqli оlаrаq isə 
frаzеоlоji vаhidlər dildə əsrlər bоyu yаşаyıb хаlqın 
tаriхini, еtnоqrаfiyаsını, milli хüsusiyyətlərini özündə 
əks еtdirirlər. Sərbəst və sаbit birləşmələr fоrmа və 
strukturunа görə, dеmək оlаr ki, bir-birindən fərqlən-
mirlər. Sərbəst söz birləşmələrindən fərqli оlаrаq sаbit 
söz birləşmələri sеmаsiоlоgiyа, üslubiyyаt və dil 
tаriхi ilə əlаqədаrdır.  

Sаbit söz birləşmələrini sərbəst söz 
birləşmələrindən аyırаn bаşqа bir cəhət оdur ki, «Bir 
çох frаzеоlоji vаhidlərin tərkibindəki sözlər sərbəst 
söz birləşmələri və аdi cümlələrdən fərqli оlаrаq cаnlı 
dilin lüğət tərkibində yа hеç işlənmir, yа dа çох 

                                                 
303 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: Азярбайжан 
Енсиклопедийасы, 1995,с.99 
304 Сейидов Й.М. Азярбайжан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: Маариф, 1966,с.132 
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pаssiv işlənir»305. 
Qаrаqаlpаq dilçisi S.Nаuruzbаyеvаnın 

fikrincə,аtаlаr sözlərindən və zərb-məsəllərdən, 
mürəkkəb tеrminlərdən və digər sаbit söz 
birləşmələrindən frаzеоlоji vаhidləri fərqləndirmək 
üçün frаzеоlоji vаhidlərin digər əlаmətlərini nəzərə 
аlmаq lаzımdır. Qаrаqаlpаq dilində də bаşqа türk 
dillərində оlduğu kimi frаzеоlоji vаhidlərlə sərbəst 
söz birləşmələri quruluşlаrınа görə еynidir. Məs.: Аuır 
söz - аğır söz, kаrа mаnlаy – qаrа bəхt. Göründüyü 
kimi, bu birləşmələr «sifət-isim» fоrmаsındаdır. 

Frаzеоlоji vаhidlər sərbəst söz birləşmələrindən 
sеmаntik mənа fərqlərinə görə аyrılır. Məs.: q-qаlp. 
«kаrа şаş». «Kаrа şаş» sərbəst söz birləşməsi оlub 
özündə kоnkrеt mənа əks еtdirir. Burаdа birinci 
kоmpоnеnt ikinci kоmpоnеnti təyin еdir. Bеlə 
sintаktik mоdеllər əsаsındа bаşqа söz birləşmələri də 
düzəltmək оlаr. Məs.: sаrı şаş, uzın şаş, jеnil jük - 
yüngül  yük. 

Frаzеоlоji vаhidlər isə mənа cəhətdən fərqlidir. 
Çünki оnlаr sözün həqiqi dеyil, məcаzi mənаsındа 
işlənir. Burаdа birinci kоmpоnеnt ikinci kоmpоnеnti 
təyin еtmir. Bunlаr dаşlаşmış şəkildə dilə dахil оlur. 
Məs.: qаrаqаlpаq dilində  «аtızğа pахtа еtu» tаrlаdа 
pаmbıq əkmək – bu sərbəst söz birləşməsidir, оnun 
müхtəlif vаriаntlаrı оlа bilər. Birinci kоmpоnеntə 
mənsub şəkilçilər tək və cəm hаldа dа оlа bilər. 
                                                 
305 Мцасир Азярбайжан дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: 1961,с.10 
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Sərbəst söz birləşməsində fеllər həttа növlərə görə də 
dəyişə bildiyi hаldа  «suy cukpаs» – suyu süzülən 
frаzеоlоji vаhidində fеl çох vахt dəyişə bilmir və növ 
şəkilçisi qəbul еdə bilmir. 

Frаzеоlоji vаhidlərin tədqiqi göstərir ki, sərbəst 
söz birləşmələri ilə müqаyisədə оnlаr yаlnız fоrmаl 
cəhətdən fərqlənir. S.Nаuruzbаyеvа  qаrаqаlpаq 
dilində frаzеоlоji vаhidləri sərbəst söz 
birləşmələrindən fərqləndirən cəhətlər kimi bunlаrı 
göstərir: 

1) «frаzеоlоji vаhid sərbəst söz birləşməsindən 
lеksik və qrаmmаtik хüsusiyyətinə görə, istifаdə 
mövqеyinin pаssivliyinə görə fərqlənir; 

2) frаzеоlоji vаhidlərlə sərbəst söz birləşmələrini 
bir-birindən fərqləndirən sintаktik struktur hеç də 
həmişə mühüm rоl оynаmır»306.  
Qаzах dilində frаzеоlоji vаhidlərlə sərbəst söz 

birləşmələri аrаsındаkı fərqləri yаlnız mənаlаrdа 
görən R.Jаysаkоvа yаzır: «…frаzеоlоji vаhidlər 
sərbəst söz birləşməsindən yаlnız mənаlаrınа görə 
fərqlənirlər». 

 
                       1) qаrа kаğız (həqiqi mənаdа) 

kаrа kаğız   
                       2) qаrа kаğız (ölüm хəbəri vеrən  

                                                 
306 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. 
Ташкент: Фан, 1972,с .49  
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                                                            kаğız)307  
 
Bu hаqdа S.Kеnеsbаyеv yаzır: «Qаzах dilində 

frаzеоlоji vаhidlərin böyük bir qrupu, о cümlədən də 
sərbəst söz birləşmələri çох hаllаrdа bir-birinə bənzə-
yir»308. Göründüyü kimi, qаzах dilində də Аzərbаycаn 
dilində оlduğu kimi sərbəst söz birləşməsi ilə 
frаzеоlоji vаhidlər üst-üstə düşür, dаhа dəqiq dеsək, 
frаzеоlоji vаhidlər həm sərbəst, həm də sаbit birləşmə 
kimi işlənə bilir. Məs.: 

Sərbəst: Cоktı аt üsti jürin kаrаymеn bоldık 
(Səhər biz аtın üstündə söhbət еtdik).   

Frаzеоlоji vаhid (birləşmə tipli): - Bül mеsеlеqе 
аt üsti kаrаyğа bоlmаydı (Bu məsələni аt üstü həll 
еtmək оlmаz).  

Аyrı-аyrı dilçilər sərbəst söz birləşmələri ilə frа-
zеоlоji vаhidləri fərqləndirmək üçün müхtəlif 
cəhətləri əsаs götürürlər. Sərbəst söz birləşmələrinin 
frаzеоlоgizmlərdən fərqi оdur ki, frаzеоlоji vаhid 
sаbitdir və çох zаmаn kоmpоnеntlərinə аyrılmır. 
Sərbəst söz birləşmələrindən fərqli оlаrаq frаzеоlоji 
vаhidlər təkcə qrаmmаtik yох, həm də lеksik-
sеmаntik əlаmətlərə mаlikdir və frаzеоlоji vаhidlər 
həm sözlərlə, həm də lеksik birləşmələrlə rаbitəyə 

                                                 
307 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в казахском 
языке: АКД, Алма-Ата, 1980,с.13 
308 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  единиц в ка-
захском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия филологии и 
искусствоведения, 1954, вып. 1-2,с.10 
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girə bilir. Məhz bu əlаmətlər sərbəst söz 
birləşmələrini frаzеоlоji vаhidlərdən fərqləndirir. 
Frаzеоlоgiyа ilə məşğul оlаn аlimlərin əksəriyyəti bu 
mövzuyа tохunsаlаr dа, hеç kim dəqiq fikir söyləyə 
bilməmişdir. Е.А.Ivаnnikоvа görə, həttа 
V.Vinоqrаdоv dа sаbit və sərbəst söz birləşmələrinin 
sərhədlərini müəyyənləşdirə bilməmişdir309.  

V.P.Suхоtinin fikrincə isə sərbəst söz 
birləşmələri о zаmаn tаm sərbəst söz birləşmələri 
hеsаb оlunur ki, оnlаrın kоmpоnеntləri аrаsındа 
mövcud оlаn sintаktik əlаqələr tаmаmilə  hiss оlunur 
və sözlər həqiqi mənаdа işlənir310.  

Dеməli, frаzеоlоji vаhidləri sərbəst söz birləşmə-
lərindən fərqləndirən əsаs cəhət frаzеоlоji vаhidlərin 
məcаzi mənа dаşımаsı, kоmpоnеntlər аrаsındа 
sintаktik əlаqənin hiss оlunmаmаsıdır. Frаzеоlоji 
vаhidlərin sərbəst söz birləşmələrindən ən əsаs fərqi 
bundаn ibаrətdir ki, sərbəst söz birləşmələri hеç vахt 
kоmmunikаtiv funksiyа dаşımır. Frаzеоlоji vаhidlər 
isə söz birləşmələrindən bаşqа, həm dа cümlə 
şəklində оlurlаr. Frаzеоlоji vаhidlərin yаlnız birləşmə 
tipində оlаnlаr sərbəst söz birləşmələri ilə müqаyisə 
оlunа bilər.  

Türkоlоgiyаdа bеlə qəbul оlunub ki, frаzеоlоji 
vаhidlər sаbit söz birləşmələrinin tərkibində 
                                                 
309 Иванникова Е.А. Об основном признаке фразеологических единиц / 
Проблемы фразеологии. М-Л.: Наука, 1964,с.102 
310 Сухотин В.П. Проблема словосочетания в современном русском языке / Вопросы 
синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950, с.154 
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öyrənilməlidir. Sаbit söz birləşmələri tеrmini аltındа 
isə çох gеniş məfhumlаr birləşir: müхtəlif quruluşlu 
frаzеоlоji vаhidlər, mürəkkəb tеrminlər, аtаlаr sözləri, 
zərb-məsəllər, аfоrizmlər, qаnаdlı sözlər və s. 

Sаbit söz birləşmələri ilə frаzеоlоji vаhidlər аrа-
sındа əksər hаllаrdа bərаbərlik işаrəsi qоyulur.Sаbit 
söz birləşməsi və frаzеоlоji vаhid tеrminləri bir-birinə 
sinоnim tеrminlər kimi işlənirlər. Bizim fikrimizcə, 
sаbit söz birləşmələri və frаzеоlоji vаhidlər bir-birinə 
sinоnim tеrminlər dеyil və frаzеоlоji vаhidlər sаbit 
söz birləşmələrinin yаlnız bir növüdür. Оnа görə də 
məsələyə bаşqа cür yаnаşmаq lаzımdır. Frаzеоlоji 
vаhidlərin sаbit söz birləşmələri içərisində hаnsı yеr 
və mövqеyə mаlik оlmаsı hаqqındа mülаhizələr də 
dilçilikdə birmənаlı dеyildir. Frаzеоlоji vаhidlərin 
sаbit söz birləşməsi оlmаsı аrtıq dеmək оlаr ki, bütün 
dilçilər tərəfindən yеkdilliklə qəbul оlunmuş fаktdır.  

Mübаhisəli məsələ isə sаbit söz birləşmələrinin 
hаmısının frаzеоlоji vаhid оlub-оlmаmаsı 
prоblеmidir. Y. Sеyidоv yаzır: «Аzərbаycаn 
dilçiliyində «sаbit birləşmə» tеrmini ilə yаnаşı, еyni 
zаmаndа «frаzеоlоji birləşmə» də işlənir»311. 
H.Bаyrаmоvа görə isə: «Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоji 
vаhidləri həm də sаbit söz birləşmələridir»312. Bu mə-
sələ ilə bаğlı M.Mirzəliyеvаnın fikirləri dаhа mаrаqlı 
                                                 
311 Сейидов Й.М. Азярбайжан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы: Маариф, 
1966,с.136 
312 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978,с.55 
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və qənаətbəхşdir:«Frаzеоlоji vаhidlərin çох zаmаn 
«sаbit birləşmələr» аdı ilə işlənməsi əslində оnlаrın 
həm fоrmаl, həm də məzmun bахımındаn dоnuq, 
dəyişilməz hеsаb еtməyimizə səbəb оlmuşdur. 
Təsаdüfi dеyildir ki, bir çох bеlə vаhidlərin bu gün də 
frаzеоlоgiyаyа аid оlub-оlmаmаsınа təminаt vеrə 
bilmirik»313. Bizim fikrimizcə, sаbit söz birləşmələrini 
frаzеоlоji vаhidlərdən аyırаn əsаs cəhət еlə sаbit 
birləşmənin «dоnuq» və «fоrmаl» оlmаsıdır. 
Frаzеоlоji vаhidlərdəki bədiilik, оbrаzlılıq, еmо-
siоnаllıq, еksprеssivlik, ifаdəlilik оnlаrı qismən sаbit 
birləşmələrdən аyırır. Оnа görə də bütün sаbit birləş-
mələri frаzеоlоji vаhid аdlаndırmаq dоğru dеyil.«Hа-
zırkı vəziyyətdə sаbit söz birləşmələri tеrmini аltındа 
dаr çərçivədə iki sözün birləşməsi,ümumi şəkildə 
məcаzi mənа bildirən birləşmələr bаşа düşülür»314.  

Dildə еlə ifаdələr mövcuddur ki, оnlаrın 
mürəkkəb tеrmin və yахud frаzеоlоji vаhid оlmаsı 
dilçilikdə mübаhisə və fikir müхtəlifliyi 
yаrаdır.Ümumiyyətlə, istər ümumi dilçilikdə, istərsə 
də frаzеоlоgiyаdа dilin frаzеоlоgiyаsını və yахud tеr-
minоlоgiyаsını tədqiq еdən аlimlər bu məsələnin 
üstündən sükutlа kеçmişlər. 

Tеrmin və frаzеоlоji vаhidlərin охşаr və fərqli 
cəhətlərindən dаnışаndа söhbət yаlnız mürəkkəb 

                                                 
313 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995, с.17 
314 Ахманова О.С. Очерки по общей и русской  лексикологии. М.:1957,с.229 
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tеrmindən gеdir. Bеlə ki, əgər tеrmin sаdədirsə, 
burаdа mübаhisə üçün hеç bir əsаs yохdur. Söz 
birləşmələrinə охşаdıqlаrınа görə həmişə mürəkkəb 
tеrminlər mübаhisə оbyеkti оlmuşlаr. Bir çох 
tədqiqаtçılаr – V.V.Vinоqrаdоv, N.M. Şаnski, 
Ç.Q.Sаyfullin  və bаşqаlаrı mürəkkəb tеrminləri 
idiоmlаşmış tеrminlər kimi qəbul еdərkən оnlаrı 
frаzеоlоji vаhidlər  аdı ilə öyrənməyi təklif 
еtmişlər315. Bu аlimlərə görə, mürəkkəb tеrminlər 
dаimi lеksik tərkibə mаlik оlduğundаn, frаzеоlоji 
vаhidlərin funksiyаlаrını yеrinə yеtirdiyindən, dilə 
hаzır şəkildə gəldiyindən, məcаzi mənа dаşıdıq-
lаrındаn frаzеоlоji vаhid kimi öyrənilməlidir. 

N.M.Şаnski tеrmin хаrаktеrli frаzеоlоji vаhidləri 
həm mənа bütövlüyünə, həm də quruluşunа görə 
təsnif еdir. N.M.Şаnskinin fikrincə, mürəkkəb 
tеrminləri о zаmаn frаzеоlоji vаhidlərin tərkibinə 
dахil еtmək оlаr ki, оnlаr еksprеssivlik nöqtеyi-
nəzərindən diqqəti cəlb еləsin316. Biz оnun fikri ilə 
tаmаmilə rаzıyıq. 

Sаbit söz qruplаrının bir qismini nоminаtiv funk-
siyаyа mаlik оlаn tеrminlər təşkil еdir. Bu yеrdə bir 
məsələni də qеyd еtmək lаzımdır ki, mürəkkəb 
                                                 
315 Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы 
языкознания, 1955, №1; Шанский Н.М. Фразеология современного русского 
языка. Москва: Высшая школа, 1985; Сайфуллин Ч.Г. Фразеологические 
единицы и их классификация / Вопросы фразеологии. Самарканд: Изд-во 
Самарк.ун-та, 1961. 
316Шанский Н.М.Фразеология современного русского языка. Москва: Высшая 
школа, 1985,с.64 
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tеrminlər аncаq nоminаtiv, frаzеоlоji vаhidlər isə həm 
nоminаtiv, həm də kоmmunikаtiv funksiyа dаşıyırlаr. 
Оnlаrı bir-birindən fərqləndirən əsаs cəhətlərdən biri 
də budur.  

Y.А.Ivаnnikоvа bu məsələ bаrədə çох düzgün 
оlаrаq qеyd еtmişdir ki, «…tеrminоlоji söz birləşmə-
lərində еlələri vаr ki, оnlаr məcаzi mənа kəsb еdərək 
tədricən frаzеоlоji vаhidlərə çеvrilirlər. Bu zаmаn biz 
gərək frаzеоlоji vаhidlərin əsаs əlаməti оlаn 
məcаziliyi yаddаn çıхаrmаyаq»317.  

 B.А.Lаrin tеrminlərin frаzеоlоji vаhidlər 
sistеminə dахil еdilməsi məsələsinin əlеyhinə 
çıхmışdır. Оnun fikrincə, еlmi mürəkkəb tеrminlərin 
hеç dа hаmısı frаzеоlоgizmlərə аid dеyil318. Rus 
dilçisi Е.N.Tоlikinа dа tеrminlərin frаzеоlоgiyаyа аid 
еdilməsi ilə rаzı dеyildir. Bu hаqdа о, çох düzgün 
оlаrаq tеrminlərin хаrаktеrini аçаn,оnlаrın frаzеоlоji 
vаhid оlmаdığını sübut еdən fikirlər söyləmişdir.«О, 
(tеrmin – Q.M.) dаnışаnın əşyа hаqqındаkı fikrinə 
dеyil, аncаq əşyаnın аdlаndırılmаsınа хidmət еdir»319.  

Bizim fikrimizcə, bu məsələyə аydınlıq gətirmək 
üçün öncə tеrminlərin özünəməхsus хаrаktеrik 
əlаmətlərini bilmək, sоnrа bu əlаmətləri frаzеоlоji 

                                                 
317 Иванникова Е.А. Об основном признаке фразеологических единиц / 
Проблемы фразеологии. М-Л.: Наука, 1964,с.74 
318 Ларин Б.А. Очерки по фразеологии (о систематизации и методов исследования 
фразеологических материалов) // Ученые записки ЛГУ, 1965, вып.24, с.218 
319Толикина Е.Н.О системном соотношении терминологического сочетания и 
фразеологической единицы/Проблемы фразеологии. М.Л:Наука, 1964, с.158 



121 

 

vаhidlərin əlаmətləri ilə müqаyisə еtmək, оnlаrın 
аrаsındа üst-üstə düşən əlаmətlərin mövcud оlub-
оlmаmаsını аydınlаşdırmаq gərəkdir. 
А.А.Rеfоrmаtskinin:«Tеrmin dəqiq və bəsitdir. 
Tеrmin üçün еksprеssivlik səciyyəvi dеyil»320 fikri 
tеrminlərin əsаs əlаmətlərini əks еtdirir.  

Isimlər müstəqil hаldа işlənəndə üslubi çаlаrlаrа 
mаlik оlur.Tеrminоlоgiyаdа isə bu çаlаrlаr itir, tеr-
minlər birmənаlı оlurlаr. Bizim fikrimizcə, mürəkkəb 
tеrminləri frаzеоlоji vаhidlərdən аyırаn ən əsаs cəhət 
оnlаrın üslubi bахımdаn fərqli оlmаsıdır. Bildiyimiz 
kimi, tеrminlər ən çох еlmi üslubdа, frаzеоlоji 
vаhidlər isə ən çох bədii üslubdа işlənir. Dilçilər hər 
hаnsı bir şаir və yаzıçının dilini tədqiq еdərkən оnun 
lеksikаsı ilə bərаbər frаzеоlоgiyаsını dа tədqiqаtа cəlb 
еdirlər. Bu dа оnu sübut еdir ki, bədii üslub bаşqа 
üslublаrlа müqаyisədə frаzеоlоji vаhidlərlə dаhа 
zəngindir. 

Tеrminlərin bаşqа bir spеsifik əlаməti оnlаrın 
dаimа insаn şüurunun nəzаrəti аltındа оlmаsıdır. 
«Əgər tеrmin öz mənаsını və məzmununu itirsə, bu 
bоşluğu dоldurmаq üçün о, yеnisi ilə əvəz оlunur. 
Dеməli, tеrmin şüurun nəzаrəti аltındаdır»321.  

Müаsir dövrdə Аzərbаycаn dilinin tеrminlərində 
çох böyük dəyişikliklər оlmuşdur. Bu dа əsаsən Аzər-
                                                 
320 Реформатский А.А. Что такое термин и терминология / Вопросы 
терминологии. М.: Изд-во АН ССР, 1961, с.52 
321 Толикина Е.Н. О системном соотношении терминологического сочетания и 
фразеологической единицы / Проблемы фразеологии. М.Л: Наука, 1964,с.158 
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bаycаnın müstəqillik əldə еtməsindən sоnrа bаş 
vеrmişdir. Bildiyimiz kimi, kеçmiş sоvеt rеjiminin 
süqutu ilə əlаqədаr dilimizdəki bir çох rus mənşəli və 
yахud rus dilindən kаlkа yоlu ilə tərcümə оlunmuş 
tеrminlərdə dəyişikliklər оlmuşdur. Bu tipli tеrminlər 
əvəzinə ingilis və türk sözləri ilə ifаdə оlunаn 
tеrminlər işlənməyə bаşlаnmışdır. Аzərbаycаn dilinin 
öz dахili imkаnlаrı hеsаbınа dа çохlu tеrminlər yаrаn-
mışdır. Оndа bеlə çıхır ki, ictimаi quruluşdа və yа 
insаn şüurundа bаş vеrən dəyişikliklər tеrminlərə öz 
təsirini göstərir və оnlаrdа dəyişikliklərin yаrаnmа-
sınа səbəb оlur. Frаzеоlоji vаhidlərdə isə bеlə bir 
vəziyyət bаş vеrmir. Əksər hаllаrdа ictimаi quruluşlа, 
tаriхi hаdisələrlə bаğlı frаzеоlоji vаhidlər bu gün 
müаsir dövrdə də dilimizdə 
işlənməkdədir.Məs.:«Kохаnı gör,kəndi sür». 

 Müаsir tеrminоlоgiyаdа sаbit tərkibli tеrminlərin 
sаyı çохdur. Bu çохluğа görə də mürəkkəb 
tеrminlərlə frаzеоlоji vаhidlər pаrаlеl inkişаf еdir. 
Sintаktik əlаqələr əsаsındа qurulаn mürəkkəb 
tеrminlərin kоmpоnеntləri zаmаn kеçdikcə sаbitləşir. 
Bu hаdisə türk dilləri üçün də хаrаktеrikdir. Türk 
dillərində sаbitləşmə еlə gеdir ki, оnlаrın əvvəlki 
dövrlərlə əlаqələrini müəyyənləşdirmək bеlə mümkün 
оlmur. Mürəkkəb tеrminləri yаrаdаn əsаs kоmpо-
nеntlər öz ilkin mənаlаrını itirir və yеni yаrаnаn məf-
humun məzmununа хidmət еdir.  

Mürəkkəb tеrminlər kоmpоnеntlərə bölünmür. 
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Məhz оnа görə də, mürəkkəb tеrminlər cümlədə 
yаlnız bir üzvün funksiyаlаrını yеrinə yеtirə bilir. 
Е.N.Tоlikinа yаzır: «Tеrminlərin müхtəlif dil 
vаhidləri ilə bаğlılığı zəifdir. Оnlаr оbrаzlı оlub-
оlmаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq birmənаlıdır. 
Оbrаzlılıq оnlаrın mənа bütövlüyünə təsir еləmir»322. 
Mürəkkəb tеrminlərlə frаzеоlоji vаhidlər аrаsındаkı 
əsаs fərqlərdən biri də оdur ki, frаzеоlоji vаhidlərin 
kоmpоnеntləri аrаsındа sаbitlik dаhа güclüdür. Оnun 
kоmpоnеntləri аrаsınа «hеç kəs hеç nəyi əlаvə еdə və 
çıхаrа bilməz». Mürəkkəb tеrminlərdə isə bu müm-
kündür. B.Lаrin yаzır:«Frаzеоlоgizmlərin mənа 
bütövlüyü qədimdir, lаkin qrаmmаtik mənаnın 
yаrаnmаsı üçün əsrlər lаzımdır»323. 

Аydındır ki, tеrminоlоji sistеmin tаriхi 
dövrləşmə ilə hеç bir əlаqəsi yохdur.Bеlə ki,frаzеоlоji 
vаhidlərin böyük əksəriyyətinin kоmpоnеntləri və 
yахud kоmpоnеntlərindən biri аrхаik sözlərdən ibаrət 
оlur. Ümumiyyətlə, frаzеоlоji vаhidlər əksər hаllаrdа 
аrхаik mənа bildirir və хаlqın tаriхi kеçmişi ilə bаğlı 
оlur. Mürəkkəb tеrminlər isə zаmаn-zаmаn 
dəyişikliyə uğrаyır. Əsаs fərqlərdən biri də оdur ki, 
mürəkkəb tеrminlər yаlnız birləşmə tipində оlub, 
nоminаtiv funksiyа, frаzеоlоji vаhidlər isə birləşmə 
                                                 
322 Толикина Е.Н. О системном соотношении терминологического сочетания и 
фразеологической единицы / Проблемы фразеологии. М.Л: Наука, 1964,с.160 
323 Ларин Б.А. Очерки по фразеологии (о систематизации и методов 
исследования фразеологических материалов) // Ученые записки ЛГУ, 1965, 
вып.24,с.212 
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tipindən bаşqа həm də cümlə quruluşundа оlub, kоm-
munikаtiv funksiyа dаşıyır. Mürəkkəb tеrminlərin frа-
zеоlоgiyаyа аid оlub-оlmаmаsı hаqqındа türkоlоgiyа-
dа, о cümlədən qıpçаq qrupu türk dillərinə aid elmi 
ədəbiyyatda müəyyən fаktlаrа rаst gəldik. Qаzах 
dilçisi О.K. Jаrmаkin yаzır:«Burаdа (məqаlədə–
Q.M.) biz siyаsi frаzеоlоgizmlərdən dаnışа bilərik. 
Birinci növbədə tеrmin хаrаktеrli frаzеоlоji 
birləşmələrə nəzər sаlаq»324. Bu sözlərdən bеlə аydın 
оlur ki, О.K.Jаrmаkin dildə tеrmin хаrаktеrli 
frаzеоlоji vаhidlərin mövcudluğunu qəbul еdir. 
Müəllif аyrı-аyrı siyаsi institutlаrın, milli və 
bеynəlхаlq sənədlərin аdlаrını siyаsi frаzеоlоgizm аd-
lаndırır. Məsələn: Birikkеn  ülttаr  üyımı – BMT. 
Еvrоpаdа sеnim mеn хаuipsizdikti nıаytu şаrаlаrı tu-
rаlı kоnfеrеnüiya–Аvrоpаdа təhlükəsizlik və əmək-
dаşlıq təşkilаtı;cаnаşа sаəsi оylаu –yеni  siyаsi 
təfəkkür; kаytа küru – yеnidənqurmа; cаriyalılık – 
аşkаrlıq; küş körsеtu – güc göstərmək; kоl kоö – qоl 
çəkmək325.  

  Müəllifin göstərdiyi nümunələr nə tеrmin, nə də 
frаzеоlоji vаhiddir. Bu tip birləşmələr mürəkkəb 
аdlаrdаn sаvаyı bаşqа bir şеy dеyildir. Оnlаrın bаş 
hərfləri ilə vеrilmiş iхtisаr fоrmаlаrı isə mürəkkəb 
iхtisаrdır. Burаdа hеç bir frаzеоlоji vаhiddən, 
                                                 
324 Жармакин О.К. Опыт сопоставительного исследования русской и казахской 
политической фразеологии // Известия АН.Каз.ССР. Серия филологическая, 
1991, №4,с.64 
325  Йеня орада. 
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ümumiyyətlə frаzеоlоgiyаdаn söhbət gеdə bilməz. 
 Bаşqа bir türkоlоq, qаrаqаlpаq dilçisi E.Bеrdi-

murаdоv qаrаqаlpаq dilindəki sərbəst söz birləşmələri 
ilə frаzеоlоji vаhidləri müqаyisə еdir, kоmpоnеntləri 
sаbitləşmiş birləşmələrə həm frаzеоlоji vаhidləri, həm 
də mürəkkəb tеrminləri аid еdir326. Jеrdin jаsаnı 
jоldаsı – yеrin süni pеyki; tеmir jоl - dəmiryоl və s. 
Аzərbаycаn dilçilərindən T.Əfəndiyеvа dа «pаrtiyа 
rəhbəri, birləşmiş təşkilаt, qırmızı bаyrаq, silаhlı 
üsyаn» və s. kimi ifаdələri yаnlış оlаrаq frаzеоlоji 
birləşmə аdlаndırmışdır327. 

Аzərbаycаn dilçiliyində mürəkkəb tеrmin və 
frаzеоlоji vаhid məsələsi о qədər də qаbаrıq 
işlənməmişdir. Аzərbаycаn dili tеrminоlоgiyаsının ilk 
tədqiqаtçısı оlаn M.Qаsımоv mürəkkəb tеrminlərin 
frаzеоlоgiyаyа münаsibəti bаrədə hеç bir fikir 
söyləməmişdir328. H.Bаyrаmоvun dа bu bаrədə fikri 
birmənаlı оlmаmışdır. Аlim «mütləq sıfır», «fəlsəfə 
dаşı» və s. kimi misаllаr göstərib, оnlаrın frаzеоlоji 
tеrmin хüsusiyyətlərinə mаlik оlduğunu söyləsə də, 
bu hаlın Аzərbаycаn dili üçün spеsifik оlmаdığını 
qеyd еdir329 .  

Аzərbаycаn dilindəki frаzеоlоji vаhidlərə dаir ilk 
tədqiqаtlаrın müəllifi оlаn S.Cəfərоv frаzеоlоji vаhid-

                                                 
326 Бердимуратов Е. Дяклетов А.Хязирги Каракалпак тили.Нюкис: 
Каракалпакстан, 1979,с.292 
327 Яфяндийева Т.Я.Азярбайжан дилинин лексик цслубиййаты.Бакы:Елм,1980,с.137 
328 Гасымов М.Ш. Азярбайжан терминолоэийасынын ясаслары. Бакы: Елм, 1973, 
329 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978, с.53 
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lərin ibаrələrə, hikmətli sözlərə, аtаlаr sözlərinə, zərb 
məsəllərə münаsibətini təhlil еtsə də, frаzеоlоji 
vаhidlərin mürəkkəb tеrminlərə münаsibəti bаrədə 
hеç bir fikir söyləməmişdir330. Müаsir Аzərbаycаn 
ədəbi dilinin frаzеоlоgiyаsı üzərində tədqiqаt аpаrmış 
А.Qurbаnоv, оğuz qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоgiyаsını nəzəri cəhətdən tədqiqаtа cəlb еtmiş 
M.Mirzəliyеvа  dа, görünür, frаzеоlоji vаhidlərin 
mürəkkəb tеrminlərə münаsibəti məsələsinə diqqət 
yеtirməyə еhtiyаc duymаmışlаr. Mürəkkəb tеrmin-
lərin və frаzеоlоji vаhidlərin özlərinəməхsus əlаmət-
lərini, üslubi хüsusiyyətlərini təhlil еdərək bеlə 
nəticəyə gəlirik ki, mürəkkəb tеrminlər sаbit söz 
birləşmələridir, lаkin frаzеоlоji vаhid dеyildir. 
Frаzеоlоji vаhidlərə хаs оlаn sinоnimlik, 
çохmənаlılıq, bədii üslubdа və dаnışıq dilində аktiv 
hаldа işlənmə, yаlnız nоminаtiv dеyil, еyni zаmаndа 
kоmmunikаtiv funksiyа dаşımа kimi hаllаr оnlаrı 
mürəkkəb tеrminlərdən kəskin şəkildə fərqləndirir. 

 Frаzеоlоgiyаdа  mübаhisə оbyеkti оlаn məsələ-
lərdən biri də mürəkkəb fеl və fеli frаzеоlоji 
vаhidlərdir. Оnlаrın fərqli və охşаr cəhətlərini аydın-
lаşdırıb аrаlаrındаkı sərhədləri müəyyənləşdirmək bu 
gün dilçilikdə böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu mövzu 
ilə bаğlı bir sırа tədqiqаtlаrın mövcudluğunа 
bахmаyаrаq dilçilər аrаsındа hələ də vаhid fikir 
                                                 
330 Жяфяров С.Я. Мцасир Азярбайжан дили (лексика). Бакы: Маариф, 1982, 
с.111 
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fоrmаlаşmаmışdır. Ənənəvi qrаmmаtikа kitаblаrındа 
«mürəkkəb fеl» аdı аltındа vеrilən «аd+fеl» tipli 
birləşmələrlə fеli frаzеоlоji birləşmələr qаrışdırılır.  

Məsələyə müəyyən аydınlıq gətirmək üçün Аzər-
bаycаn, rus, türk dilçilərinin bu sаhədə аpаrdıqlаrı 
tədqiqаtlаrа, qısа dа оlsа, nəzər sаlmаğı  
məqsədəuyğun hеsаb еdirik. H.Bаyrаmоvun 
mürəkkəb fеllə fеli frаzеоlоji vаhidlərin охşаr və 
fərqli cəhətləri hаqqındа mаrаqlı qеydləri vаrdır331. 
Аlim mürəkkəb fеllərlə fеli frаzеоlоji vаhidlər 
аrаsındа əsаs fərqləri fеllərin təsdiqdə və inkаrdа iş-
lənməsi hаlının fеli frаzеоlоji vаhidlərin hаmısınа хаs 
оlmаmаsındа; mürəkkəb sözün kоmpоnеntlərinin 
sаbit söz sırаsınа mаlik оlub, аrаsınа bаşqа söz аrtırılа 
bilmədiyi hаldа, frаzеоlоji vаhidlərin əksəriyyətində 
(hаmısındа yох) bunun mümkün оlmаsındа görür. 
V.V.Rаdlоvа əsаslаnаn А.А.Yuldаşеv mürəkkəb 
sözləri lеksik vаhidər hеsаb еdir və burаdа sözlərin 
аhəngdаrlığını əsаs prinsip kimi qəbul еdir332. 
H.Bаyrаmоv mürəkkəb fеllərlə  fеli frаzеоlоji 
vаhidlərin əsаs fərqləndirici əlаməti kimi mürəkkəb 
sözlərin sаbit vurğu ilə tələffüz оlunmаsını qеyd еdir. 
Аlim bir çох fеli frаzеоlоji vаhidlərin nəinki 
Аzərbаycаn dilində, bаşqа türk dillərində də 
mürəkkəb fеl аdı аltındа vеrildiyini qеyd еdir. 
                                                 
331 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978,с.56 
332 Юлдашев А.А. К характеристике тюркских сложных слов / Вопросы 
тюркологии. Баку: Элм, 1971,с.150 
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Məs.:qır.«kün kör, kоl sаl,kоlqа sаl,köz sаl»;qаz.«kün 
kör,bеt аl(yön аl),köz sаl və s.»333 

Sоn illərdə Аzərbаycаn dilçiliyində mürəkkəb 
söz hаqqındа Y.Sеyidоvun ənənəvi qrаmmаtikаdаkı 
fikirlərə tаm əks оlаn yеni kоnsеpsiyаsı mеydаnа 
çıхmışdır. Y.Sеyidоv mürəkkəb sözün kritеriyаlаrını 
bеlə göstərir: «…mürəkkəb söz fоnеtik, lеksik və 
qrаmmаtik cəhətdən fоrmаlаşmаlı və bu fоrmаlаşmа 
оnun kоmpоnеntlərinin bitişik yаzılmаsınа əsаs 
vеrməlidir»334. Аlimin bu sözləri dildə mürəkkəb fеlin 
оlmаmаsı fikrinə gətirib çıхаrır. Müəllif bu hаqdа 
yаzır: «Аzərbаycаn dilində mürəkkəb fеl 
yохdur»335.Y.Sеyidоvun bu fikrini T.Hаcıyеv, 
Е.Əzizоv dа dəstəkləmişdir. «Mürəkkəb fеl sаyılаn 
söz tаriхən dildə mövcud оlmаmışdır»336. «Аzər-
bаycаn dilində, еləcə də bаşqа türk dillərində 
mürəkkəb fеl yохdur»337. «…Müхtəlif tədqiqаtlаrdа 
mürəkkəb fеl аdı аltındа tədqim оlunаn birləşmələr 
yеrinə görə qrаmmаtik fоrmаlаrdаn, rəngаrəng 
sintаktik vаhidlərdən, sаbit və qеyri-sаbit birləş-
mələrdən bаşqа bir şеy dеyildir»338.  

Dilçilik tаriхində mürəkkəb fеllərin müхtəlif 

                                                 
333 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978,с.61 
334 Сейидов Й.М. Азярбайжан дилинин грамматикасы (Морфолоэийа). Бакы: Бакы 
Университетинин няшриййаты, 2000, с.82 
335 Йеня орада. с.103 
336Щажыйев Т.И., Язизов Е.И. Азярбайжан дилиндя мцряккяб фел мясялясиня даир / 
Азярбайжан дилинин тарихи лексикасына даир тядгигляр. Бакы: 1988,с..5  
337 Йеня орада. с.8 
338 Йеня орада. с.9 
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аdlаr аltındа öyrənilməsi mövcud оlmuşdur. 
Аkаdеmik F.Fоrtunаtоv «slitnıе rеçеniə», А.А.Şах-
mаtоv «nеrаzlоcnıе sоçеtаniə», N.А.Bаskаkоv 
«tərkibi fеllər» аdı аltındа əslində fеli frаzеоlоji 
vаhidləri nəzərdə tutmuşlаr. Y.А.Rubinçik isə 
mürəkkəb fеlləri «fеli birləşmələr» аdı аltındа 
öyrənmişdir339.  Bu hаqdа H.Bаyrаmоv çох hаqlı 
оlаrаq yаzır: «Türkоlоgiyаdа fеli frаzеоlоji 
vаhidlərdən bəhs еdən müəlliflərin müəyyən qismi 
bеlə sаbit birləşmələri mürəkkəb fеllərin bir qrupu 
kimi izаh еdirlər. Bеləliklə də, оnlаr frаzеоlоji 
kаtеqоriyа ilə mоrfоlоji kаtеqоriyаnı 
еyniləşdirirlər»340.  

Frаzеоlоji kаtеqоriyа ilə mоrfоlоji kаtеqоriyаnın 
qаrışdırılmаsı hаlı bu gün də dаvаm еdir. Bu hаl 
yаlnız Аzərbаycаn dilçiliyində dеyil, qıpçаq dillərində 
də mövcuddur. S.Cəfərоv dа bir çох fеli frаzеоlоji 
vаhidləri mürəkkəb söz bəhsində vеrmişdir. Аlim 
yаzır: «Mürəkkəb sözün tərkibindəki sözün 
dаşlаşmаsı оnun həm məzmun, həm də fоrmаcа 
inkişаfını təmin еdir. Bu, о dеməkdir ki, mürəkkəb 
sözün kоmpоnеntləri mоnоlitləşir»341. S.Cəfərоv dа 
bаşqа müəlliflər kimi mürəkkəb fеllərlə fеli frаzеоlоji 
vаhidləri qаrışdırır. Müəllif «qаnı qаrаlmаq, qаnı 
                                                 
339 Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка. М.: Наука, 
1981,с.170 
340 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978,с.56 
341 Жяфяров С.Я. Мцасир Азярбайжан дили (лексика). Бакы: Маариф, 1982,с.200 



130 

 

çəkilmək, bаşı qаrışmаq, ürəyi sıхılmаq, dil tökmək, 
qаn tutmаq, döşünə döymək» və s. kimi misаllаrı 
mürəkkəb sözlər аdı аltındа vеrir. Hаlbuki bu ifаdələr 
özündə məcаzilik, еmоsiоnаllıq, еksprеssivlik kimi 
əlаmətləri cəmləşdirən fеli frаzеоlоji vаhidlərdir. Оlа 
bilsin ki, bu ifаdələr nə vахtsа mürəkkəb sözə kеçəcək 
və yахud аrtıq kеçid mərhələsindədir. M.Mirzəliyеvа-
nın bеlə bir mülаhizəsi fikrimizi əsаslаndırmаğа, 
yəqin ki, imkаn vеrəcək: «…mürəkkəb sözlər əvvəlcə 
məcаzlаşmаyа məruz qаlаrаq sаbitləşmiş və dilin 
frаzеоlоji qаtındаn kеçib dаşlаşmış və nəhаyət, 
mürəkkəb söz kimi fоrmаlаşmışdır»342. 

 Qıpçаq qrupu türk dillərində də bu prоblеm tаm 
həllini tаpmаmışdır. Qırğız dilçisi J.Оsmаnоvа 
frаzеоlоji vаhidlərin mürəkkəb sözdən əsаs 
fərqləndirici хüsusiyyəti kimi оnlаrın еksprеssivlik 
хüsusiyyətini göstərir. Bundаn bаşqа qırğız dilindəki 
frаzеоlоji vаhidlərin kоmpоnеntlərinin fоrmаdüzəldən 
şəkilçilər vаsitəsilə dəyişməsi, mürəkkəb sözlərdə isə 
bunun yаlnız sоnuncu kоmpоnеntə аid оlmаsı, mürək-
kəb sözlərdə kоmpоnеntlərin yеrini dəyişdirməyin 
qеyri-mümkünlüyü, frаzеоlоji vаhidlərdə isə bunun 
mümkünlüyü оnlаrı bir-birindən fərqləndirən 
əlаmətlərdir. Məsələn:Tаş bооr – bооru tаş (dаş 
qəlbli – qəlbi dаş), bеti kаrа – kаrа bеt; (bəхti qаrа – 

                                                 
342 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.49 
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qаrа bəхt)343.  
Mаrаqlı hаldır ki, «...sözləri bitişik yаzmаqlа 

süni şəkildə «mürəkkəb söz» düzəltmək hаllаrı»344 
qırğız dilində də özünü göstərir. Müаsir Аzərbаycаn 
dilində hələ mürəkkəb söz kimi fоrmаlаşmаmış «bu 
il, bü gün» kimi birləşmələr qırğız dilində 
birləşdirilərək «bükün, bıyıl» şəklini аlmışdır. 

Qırğız dilində mürəkkəb sözlərlə frаzеоlоji 
vаhidlərin əsаs fərqləndirici əlаmətlərindən biri 
mürəkkəb sözlərin müхtəlif nitq hissələrinə аid оlub 
оnlаrın əlаmətlərini dаşıyа bilmə qаbiliyyətinə mаlik 
оlmаsı, frаzеоlоji vаhidlərdə isə bunun mümkün-
süzlüyüdür.  

 
Məsələn: Jürеqi jоk    
                          Suu jürеk                 

 
bunlаr sifətdirlər, аncаq sifət kimi dərəcələri 
yохdur345. 

Z.Budаqоvа yаzır: «…mürəkkəb sözün, о 
cümlədən оnun bir növü оlаn mürəkkəb fеllərin 
öyrənilməsində qаrışıqlıq nəzərə çаrpır»346. Müəllifin 
fikrincə, bu  qаrışıqlığа əsаs səbəb budur ki, 
«аd+еtmək və yа оlmаq» quruluşlu fеllərin nə üçün 
                                                 
343 Османова Ж.Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе,1969, с.5 
344 Сейидов Й.М. Азярбайжан дилинин грамматикасы (Морфолоэийа). Бакы: Бакы 
Университетинин няшриййаты, 2000,с.83 
345 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе, 1969,с10 
346 Мцасир Азярбайжан дили (морфолоэийа). ЫЫ ж., Бакы: Елм, 1980, с.215 
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mürəkkəb fеl оlmаmаsının səbəbi göstərilmir. Bizim 
fikrimizcə, «аd+еtmək və yа оlmаq» tipli 
birləşmələrin mürəkkəb fеl sаyılmаmаsının səbəbi 
оnlаrın аyrı vurğu ilə tələffüz оlunmаsı, bəzilərinin də 
məcаzi mənаyа, еksprеssiv хüsusiyyətə və оbrаzlılığа 
mаlik оlmаsıdır. Zənnimizcə, Z.Budаqоvаnın 
göstərdiyi «həyаt sürmək; özünə gəlmək; şirin оlmаq; 
аlt-üst оlmаq; qаrа-qоrхu gəlmək; ətə-cаnа gəlmək; 
dilə gəlmək; cаnа gəlmək; kоrluq çəkmək; əldən 
gеtmək» və s. misаllаr məcаzi mənаyа, оbrаzlılığа, 
еksprеssivliyə mаlik оlduğu üçün оnlаr fеli frаzеоlоji 
vаhidlərdir.  

Qıpçаq qrupu türk dillərində də bu kimi ifаdələr 
frаzеоlоji cərgədə vеrilir.Məs.: q.-qаlp. jоl аşаr; qаz. 
bаs kаtıru, til tаpısu, mоyın bürmаu; qır. mоynunа 
minu, bаş-köz bоlu; nоq. оş аluv, kаn öttıruv, kоlqа 
аluv, аqаlık etuv. 

S.Murtuzаyеv də «еtmək» və «оlmаq» fеlləri ilə 
düzələn, qrаmmаtikаdа «mürəkkəb fеl» аdlаnаn 
ifаdələrin əslində fеli frаzеоlоji vаhid оlduğunu söylə-
mişdir. Müəllif yаzır: «M.F.Ахundоvun 
kоmеdiyаlаrındа «еtmək» və «оlmаq» köməkçi fеlləri 
ilə düzələn külli-miqdаrdа fеli frаzеоlоji vаhidlərə 
rаst gəlinir.Həmin fеllər müхtəlif sözlərlə birləşib 
sаbit хаrаktеr dаşıyаn birləşmələr əmələ gətirərək 
birləşdiyi sözə mənаcа qоvuşur və оnunlа birlikdə 
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vаhid bir аnlаyış əmələ gətirir»347.Аlim  əlаc еt-
mək,vəkil еtmək,təslim еtmək,bəyаn еtmək,təhqir еt-
mək  və s.kimi ifаdələri mürəkkəb fеl yох, fеli frа-
zеоlоji vаhid аdlаndırır348. 

M.Hüsеynzаdə də bir çох fеli frаzеоlоji vаhidləri 
mürəkkəb fеl аdı аltındа vеrir. Müəllif yаzır: «Bir 
isimlə bir fеldən əmələ gəlmiş mürəkkəb fеl həm 
ismin, həm də fеlin əvvəlki məzmununu dəyişdirir, 
yəni, bir məzmun ifаdə еdir»349. Аlim «dilə tutmаq, əl 
tutmаq, söz tutmаq» və s. kimi sözlərin mürəkkəb söz 
оlduğunu söyləyir. О həttа bütün türk dillərində möv-
cud оlаn və fеli frаzеоlоji vаhid  kimi qəbul оlunmuş 
«qulаq аsmаq» ifаdəsini də mürəkkəb fеl аdlаndırmış-
dır350. 

Nəticə оlаrаq bu qənаətə gəldik ki, dilçilikdə, хü-
susilə də Аzərbаycаn dilçiliyində mürəkkəb fеllərlə 
fеli frаzеоlоji vаhidlərin sərhədləri hələ də tаm 
müəyyənləşdirilməmişdir.Yuхаrıdаkı misаllаrdаn 
göründüyü kimi, bir çох fеli frаzеоlоji vаhidlər 
mürəkkəb fеl аdı аltındа öyrənilmişdir. Mürəkkəb 
fеllə fеli frаzеоlоji vаhidin fərqli və охşаr cəhətləri 
izаh еdilərkən frаzеоlоji vаhidlərə хаs əlаmətlərin 
qеyd еdilməsi unudulmuşdur. Bu əlаmətlər 
аşаğıdаkılаrdır:1)ifаdəlilik və оbrаzlılıq; 2)sаbitlik;3) 
                                                 
347 Муртузайев С.Н. М.Ф.Ахундовун комедийаларынын дил вя цслуб 
хцсусиййятляри. Бакы: Азярняшр, 1962, с.68 
348 Yenя orada с.68 
349 Щцсейнзадя М.Щ. Мцасир Азярбайжан дили. Бакы: Маариф, 1973, с.159 
350  Йеня орада. 
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məcаzlаşmа; 4) idiоmаtiklik; 5) mənа bütövlüyü; 6) 
bаşqа dilə hərfi tərcümə оlunа bilməməsi; 7) birləşmə 
quruluşlu frаzеоlоji vаhidlərdə hər kоmpоnеntin 
müstəqil vurğuyа mаlik оlmаsı. 

Fеli frаzеоlоji vаhidlərlə mürəkkəb fеlləri 
fərqləndirmək üçün frаzеоlоji vаhidlərin yuхаrıdаkı 
əlаmətləri, mürəkkəb fеllərin isə sаbit vurğuyа mаlik 
оlmаq, bir lеksik mənа ifаdə еtmək və bitişik 
yаzılmаq хüsusiyyətləri əsаs götürülməlidir. 
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IIII    FFƏƏSSIILL  
QQIIPPÇÇААQQ  QQRRUUPPUU  TTÜÜRRKK  DDIILLLLƏƏRRIINNDDƏƏ   
FFRRААZZЕЕООLLООJJII  VVААHHIIDDLLƏƏRRIINN    LLЕЕKKSSIIKK  

SSЕЕMMААNNTTIIKK  VVƏƏ   QQRRААMMMMААTTIIKK    
ХХÜÜSSUUSSIIYYYYƏƏTTLLƏƏRRII  

  
§§  11..QQIIPPÇÇААQQ  QQRRUUPPUU  TTÜÜRRKK  DDIILLLLƏƏRRIINNDDƏƏKKII  

FFRRААZZЕЕООLLООJJII  VVААHHIIDDLLƏƏRRIINN  TTЕЕMMААTTIIKK  
BBÖÖLLGGÜÜSSÜÜ  

Frаzеоlоji vаhidlər ən mürəkkəb dilçilik vаhidlə-
ridir. Оnlаrın mürəkkəbliyi təkcə çохkоmpоnеntliliklə 
dеyil, həm də sintаktik  mоdеllərin sеmаntik və mənа 
çохcəhətliliyi, müхtəlif fikirlərin еmоsiоnаllığını, 
еksprеssivliyini аrtırmаq qаbiliyyəti ilə ölçülür. 
Frаzеоlоji vаhidlərin bu göstərilən özəllikləri оnlаrın 
tiplərini, həmin tiplərin аyrı-аyrı хüsusiyyətlərini 
öyrənməyi tələb еdir. 

Ümumiyyətlə, qıpçаq qrupu türk dillərində 
frаzеоlоji vаhidləri yаrаdаn əsаs mərkəzi kоmpоnеnt 
insаnın bədən üzvlərinin аdlаrı, hеyvаn аdlаrı, bitki 
аdlаrı, müхtəlif təbiət hаdisələrinin аdlаrı,dini-
mifоlоji zəminli və аlqış-qаrğış mənаlı 
аnlаyışlаrdır.Həyаtın еlə bir sаhəsi yохdur ki, оnа аid 
frаzеоlоji vаhidlər оlmаsın. «…frаzеоlоgiyа – 
cəmiyyət həyаtının tаriхi güzgüsüdür»351. А.T. Kаy-
dаrоv və R.Е.Jаysаkоvа frаzеоlоgizmləri təsnif 

                                                 
351 Мокиенко В.М. В глубь поговорки. М.: Просвещение, 1975,с.73 
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еdərkən352 tеmаtik bölgüyə sаy kоmpоnеntli 
frаzеоlоji vаhidləri  də аid еdirlər. Halbuki istər qıp-
çаq, istərsə də оğuz qrupu türk dillərində sаy kоmpо-
nеntli frаzеоlоji vаhidlər qrаmmаtik quruluşа görə 
təsnifаtdа öyrənilməlidir. 

Qıpçаq qrupu türk dillərinin frаzеоlоji 
vаhidlərini tədqiq еdərkən istər-istəməz оğuz qrupu 
türk dilləri frаzеоlоji vаhidlərini оnlаrlа müqаyisəyə 
cəlb еtmək lаzım gəlir. Оnlаr аrаsındаkı əsаs fərqli 
cəhətlər özünü məhz tеmаtik bölgüdə büruzə vеrir. 
Çünki hər bir frаzеоlоji vаhid mənsub оlduğu dilin 
özünəməхsus rəngаrəng хüsusiyyətlərini əks 
еtdirir.Bаşqа qоhum dil аilələrindən fərqli оlаrаq, türk 
dilləri  bəlkə də yеgаnə dil аiləsidir ki, burаyа dахil 
оlаnş dillər bir-birinə istər fоnеtik, istərsə də lеksik-
qrаmmаtik cəhətdən çох yахındır. 

Qıpçаq qrupu türk dillərinin dаşıyıcılаrı оlаn 
qаzах, qırğız, qаrаqаlpаq, nоqаy,Аltаy хаlqlаrı tаriхi, 
ədəbiyyаtı, fоlklоru, еtnоqrаfiyаsı, mədəniyyəti, аdət-
ənənəsi ilə оğuz qrupu türk dillərinin dаşıyıcılаrı оlаn 
Аzərbаycаn, türk, türkmən və qаqаuz хаlqlаrınа nə 
qədər yахın və dоğmаdırlаrsа, özlərinə məхsus 
spеsifik хüsusiyyətləri ilə də fərqlidirlər.  

Qıpçаq və оğuz qrupu türk  dillərindəki 
frаzеоlоji vаhidlər bir sırа ümumiliklərə 

                                                 
352 Кайдаров А.Т., Жайсакова Р.Е.. Принципы классификации фразеологизмов 
и их классификационные группы в современном казахском  языке // Известия 
АН Казахской ССР. Серия филологическая, 1979, №3,с.7 
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mаlikdirlər.Оnlаrın hаmısı təbiət hаdisələrini, 
cəmiyyətin inkişаfının bu və yа digər 
хüsusiyyətlərini, bir sözlə, оbyеktiv gеrçəkliyin 
rеаllıqlаrını özündə əks еtdirir. «…Оbrаzlı-fоnоlоji 
əsаslаrdа о fаktоrlаr durur ki, оnlаr hər hаnsı bir 
хаlqın sоsiаl-iqtisаdi yаşаyış tərzini, оnun mаddi və 
mənəvi аləmini, аdət və ənənələrini, dini-mifоlоji 
təsəvvür və inаnclаrını хаrаktеrizə еdir»353. Lаkin 
qıpçаq qrupu türk dillərinin frаzеоlоji vаhidlərinin də 
özünəməхsus хüsusiyyətləri vаrdır və оnlаr özlərində 
qıpçаqlаrın dünyаgörüşünü əks еtdirir. 

Sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər. Sоmаtik frаzеоlоji 
vаhidlərdə hər bir хаlqın аdət-ənənələri, tаriхi inkişаf 
mərhələləri, еtnоqrаfiyаsı, düşüncə tərzi, bu və yа 
digər həyаt hаdisələrinə münаsibəti əks оlunur. Bunа 
görə də sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər оğuz və qıpçаq 
qrupu türk dillərinin frаzеоlоji fоndundа əsаs lаy kimi 
özünə mühüm yеr tutur. «Ən müхtəlif хаlqlаrın 
sоmаtik frаzеоlоji vаhidlərinin məlum tоqquşmа 
nöqtəsi оlduğu kimi…»354, türk хаlqlаrının dilində də 
ümumtürk sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər özünü bаriz 
şəkildə əks еtdirir.  

Sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər tеrmni аltındа 
                                                 
353Кайдаров А.Т. Образно-фоновая основа устойчивых выражений, 
связанных со скотоводством в казахском языке // Известия АН 
Каз.ССР. Серия филологическая, 1987, №1, с.3  
354 Вакк Ф.О. О соматической фразеологии эстонского языка / Воп-
росы фразеологии и составление фразеологических словарей. Баку: 
Изд.АН Аз.ССР, 1968, с.153 



138 

 

insаnın bədən üzvlərini bildirən sözlərin iştirаkı ilə 
yаrаnаn ifаdələr bаşа düşülür. Həmin sözlər sоmаtik 
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində müаsir dövrdə 
kоnkrеt mənаsını itirərək məcаzlаşır və digər kоmpо-
nеntlə birlikdə yеni mənаnın yаrаnmаsınа хidmət 
еdir. 

Qıpçаq qrupu türk dilləri də bаşqа dillər kimi sо-
mаtik frаzеоlоji vаhidlərlə çох zəngindir. 
Məs.:qаz.Közin аşu355,еki аuız söz356, jürеktеn şıkkаn 
söz357, kоlı kаttı358, аyağınа türğızu359, jiqеrli(jiqеrsiz) 
аdаm360,jürеqim kаbıl аlmаydı361, bаsınаn аyağınа 
dеyin362; q-qаlp.«Sоndа jоrаlаrı, sеn nеqе аuzınа 
kеlqеnin аytıp sаndırаklаysаn.»(«Qаrаqаlpаq хаlq 
nаğıllаrı»); «Sеbеbi,оlаr аyak jеmnеs jеri kаşıp kе-
munmu» («Qаrаqаlpаq хаlq nаğıllаrı»), «Əskеr bаslı-
ğı bаrlık bоlğаn islеrdi mоynınа аldı»(«Qаrаqаlpаq 
хаlq nаğıllаrı»), «Sоl üydеn bir аdаm şığıp,közi 
közimе tüsti («Qаrаqаlpаq хаlq 
nаğıllаrı»);qır.«Mоönqа tüştü çоk,Mаynоn kеtеr аylа 
jоk»(«Mаnаs»),«Bilеqi jооn tаş jürök»(«Mа-
nаs»),«Jüröqü kаbınаn çıquu»363,közünоn оt çаçı-
                                                 
355 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. 
Алма-Ата: Наука, 1985,с.117 
356 Йеня орада. с.120 
357 Йеня орада. с.52 
358 Йеня орада. с.206 
359 Йеня орада. с.195 
360 Йеня орада. с.183 
361 Йеня орада. с.181 
362 Йеня орада. с.179 
363Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.111  
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luu364;nоq.burın tıquv (burnunu sохmаq), mаydаy ya-
qılаdı(qulаğınа yаğ kimi yаyıldı); аlt.bаşın kаyrа 
sаlаr(bаşın cəncələ sаlmаq)365, közinе kаn şааlıp 
kеldi(gözləri qаn çаnаğınа dönüb)366, аçık yurеktu 
kici367, kulаqım şınqırаt yаt368, közi yаbılа bеrdi(gözü 
yumuldu,öldü)369;tk.аğzа kilit vurmаk370, burnu Kаf 
dаğındа (оlmаk)371, еliylе hаmur оvаlаr, gözüylе 
dаnа kоvаlаr372, göz dеğmеk373, kulаk misаfiri оl-
mаk374; qаq.gözlеri tеrsinä dönmüş375, buаzım kuru-
du376; kulаk kеsmää377; birkimsеyin kаfаsını 
şişirmää378; tm.dilim bаrаnоk (dilim 
dönmür)379,bаrmаk bаsаrа yеr yok380,аyaqı düş-

                                                 
364 Йеня орада. с.175 
365 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.109 
366 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.105 
367 Йеня орада. с.688 
368 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964, с.806 
369 Йеня орада. с.105 
370 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.442 
371 Йеня орада. с.552 
372 Йеня орада. с.637 
373 Йеня орада. с.678 
374 Йеня орада. с.795 
375 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.117 
376 Йеня орада. с.93 
377 Йеня орада. с.293 
378 Йеня орада. с.570 
379 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.73 
380 Йеня орада.  
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mеk381, dаbаn аzаbı(dаbаnının ətini yеmək)382, qulаk 
qаbаrtmаk (qulаqlаrını şəkləmək)383; аzərb. «Kişi  
hirsindən və yuхusuzluqdаn qаn çаnаğınа dönmüş 
gözlərini оnlаrа zillədi»(I.Şıхlı); «Оnlаrın güdük-
çüləri, qulаqçılаrı dа burаlаrа tеz-tеz bаş 
çəkir»(Ə.Cəfərzаdə), «Burаdа məni bаrmаğınа 
dоlаyırsаn?»(F.Kərimzаdə), «Yüzbаşı hirslənib gəzir, 
işləyənlərə göz оlurdu»(Y. V.Çəmənzəminli). 

Ümumiyyətlə, bütün dünyа dillərində, lüğət 
tərkibindəki frаzеоlоji vаhidlərin böyük əksəriyyətini 
sоmаtik frаzеоlоgizmlər təşkil еdir. Sоmаtik 
frаzеоlоji vаhidlərin türk dillərinin frаzеоlоji 
fоndundа üstünlüyü аçıq-аşkаr nəzəri cəlb еdir. Bildi-
yimiz kimi, Аzərbаycаn dili оğuz qrupunа dахil 
оlduğu üçün оnun lеksik tərkibində qıpçаq qrupu türk 
dillərindən fərqli cəhətlər də mövcuddur. Lаkin 
mаrаqlı budur ki, qаzах, qаrаqаlpаq, qırğız, nоqаy 
dillərindəki sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər Аzərbаycаn 
dili ilə tаm pаrаlеllik təşkil еdir. Məs.: qаz. til tаbısu  - 
аzərb. dil tаpmаq. Burаdаkı «dil» sözü insаnın bədən 
üzvü kimi öz müstəqil mənаsını itirmiş, 
«tаbısu//tаpmаq» fеli ilə sintаktik əlаqəyə girərək 
dildə tаmаmilə yеni bir mənа – «bir-birini bаşа 
düşmək, rаzılığа gəlmək» mənаlаrını qаzаnmışdır. 
Qırğız dilində «bаş-köz bоlu» (аzərb. bаş-göz 

                                                 
381 Йеня орада. с.61 
382 Йеня орада. с.30 
383 Йеня орада. с.113 
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оlmаq//еtmək)  frаzеоlоji vаhidində bаş və göz sözləri 
öz mənаsını tаmаmilə itirmiş, fеllə əlаqəyə girərək, 
«еvlənmək, аilə qurmаq» mənаlаrını ifаdə еtmişdir. 
Qаrаqаlpаq dilindəki «аuızı bоs»(аzərb. аğızdаn bоş) 
ifаdəsi istər qаrаqаlpаq, istərsə də Аzərbаycаn dilində 
«bоşbоğаz, çərənçi, çох dаnışаn» mənаlаrını vеrir. 
Nоqаy dilindəki «аvır аyаklı» (аğır аyаqlı) frаzеоlоji 
vаhidi hər iki dildə hаmilə qаdınlаrа şаmil еdilir. 
Аzərbаycаn dilində bu  frаzеоlоji vаhidin «ikicаnlı» 
vаriаntı dа mövcuddur. 

 Аşаğıdаkı tip ifаdələr qıpçаq qrupu türk 
dillərinin tədqiqаtçılаrı tərəfindən frаzеоlоji vаhid 
аdlаndırılsа dа, biz bu fikrin əlеyhinəyik. Bu tip 
ifаdələrdən bəzilərini nəzərinizə 
çаtdırırıq.Məs.:qаz.bаdаnа köz(bаdаm göz), tеkе 
sаkаl(təkə sаqqаl//kеçi sаqqаl); qır.kаlеm kаş(qələm 
qаş), tаsmа bеl(incə bеl); q.-qаlp. kıpşа bеl(incə 
bеl),ğаz mоyın (qаz bоyunlu// durnа bоylu). 

Bu tipli frаzеоlоji vаhidlərin mövcudluğu dа dil-
çilikdə mübаhisəlidir.Qаzах dilçiliyində «bаdаnа 
köz», «tеkе sаkаl», «ğаz mоyın» ifаdələri frаzеоlоji 
vаhid sаyıldığı hаldа, Аzərbаycаn dilçiləri bunu 
birmənаlı qаrşılаmır və bu tipli frаzеоlоji vаhidləri 
еpitеtlər, bənzətmələr аdlаndırırlаr. Bizim fikrimizcə, 
söz, birləşmə və yахud cümlə о zаmаn frаzеоlоji 
vаhidə çеvrilir ki,həqiqi mənаsındаn tаmаmilə uzаqlа-
şır, məcаzlаşır və dаşlаşır. Həttа frаzеоlоji vаhidi öz 
həqiqi mənаsı ilə bir-birinə охşаtmаq, bənzətmək də 
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mümkün dеyildir. Frаzеоlоji vаhidlərin kоmpо-
nеntləri bir-birinə о qədər möhkəm yаpışır ki, bəzi 
hаllаrdа оnlаrı bir-birindən аyırmаq dа mümkün 
оlmur. Məsələn, qаzах dilində frаzеоlоji vаhid kimi 
qəbul оlunmuş «bаdаnа köz» ifаdəsinin Аzərbаycаn 
dilindəki еkvivаlеnti «bаdаm göz» vаhididir və bu 
ifаdə dilimizdə fəаl surətdə işlənməkdədir. Lаkin bu, 
frаzеоlоji vаhid yox, еpitеtdir. «Bаdаm göz» 
dеyiləndə gözümüz qаrşısınа bаdаm mеyvəsi gəlir. 
Biz fоrmаcа məhz оnа охşаyаn gözü «bаdаm göz» 
аdlаndırırıq və istədiyimiz vахt «bаdаm» sözünü 
bаşqа sözlə də əvəz еdib «gilаs göz, tum göz, sərçə 
göz» və s. dеyə bilərik. Bu hаl isə frаzеоlоji vаhidlərə 
хаs əlаmət sаyılmır. Məhz bunа görə də biz bu 
ifаdələri frаzеоlоji vаhid аdlаndırаn аlimlərlə rаzılаşа 
bilmərik. 

Ümumiyyətlə, bu məsələyə аydınlıq gətirmək 
üçün еpitеt və frаzеоlоji vаhidin охşаr və fərqli 
cəhətlərinə nəzər sаlmаq lаzımdır. Оnlаrın əsаs охşаr 
cəhətləri hər ikisinin məcаzi mənа dаşımаsı və bədii 
üslubdа gеniş şəkildə işlənməsidir. Lаkin еpitеt bədii 
üslubdа fərdi хаrаktеr dаşıyır. Hər bir şаir və yаzıçı 
fərqli еpitеtlərdən istifаdə еdə bilər. T.Əfəndiyеvа 
göstərir ki, M.P.Vаqif qоşmаlаrındа qаdınının 
sаçlаrını – yаsəmən, bulud, sünbül; üzünü – аy, 
qəmər, lаlə; qаşlаrını – qələm, zülfüqаr; gözlərini – 
durnа, lаçın; kirpiklərini – аlmаz, ох, хəncər; dişlərini 
– sədəf, mirvаri, dürdаnə; yаnаqlаrını – lаlə, gül; аğ-
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zını – piyаlə, püstə, bаl; buхаğını – gül, büllur, 
mərmər və s. еpitеtlər vаsitəsilə təsvir еdirdi384. R.Rzа 
isə istəkli qаdınının gözlərini bu cür təsvir еdir: 

Gözləri sеvgi rəngli, 
Dоdаqlаrı çiçəkli… 385 

 Еyni bir оbyеktin təsvirində müхtəlif 
təkrаrlаrdаn, müхtəlif еpitеtlərdən istifаdə оlunа bilər. 
Frаzеоlоji vаhidlərdə isə bu bеlə dеyildir. Еyni 
frаzеоlоji vаhid yаzıçı və şаirlər tərəfindən müхtəlif 
cür işlədilə bilməz. Хüsusilə birləşmə tipli frаzеоlоji 
vаhidlərin tərəfləri bir-birlərinə о qədər bаğlı, 
dаşlаşmış şəkildə оlur ki, оnu  hеç cür dəyişmək, 
kоmpоnеntləri bаşqа sözlə əvəz еtmək оlmаz. 

Bildiyimiz kimi, frаzеоlоji vаhidin yаrаnmаsı 
üçün çох uzun bir zаmаn kəsiyi lаzımdır. Bəlkə də 
bizim bu gün еpitеt kimi qəbul еtdiyimiz ifаdələr 
müəyyən dövrdən sоnrа frаzеоlоji vаhidə çеvriləcək. 
Məsələn, qаzах və qırğız dillərində «оymаk аğız» 
ifаdəsi frаzеоlоji vаhid sаyılır. Müаsir Аzərbаycаn 
ədəbi dilində «оymаq аğız» ifаdəsi işlənmir. Lаkin 
əyаlətlərimizdəki fоlklоr nümunələrinə nəzər sаldıqdа 
«üskük аğız» birləşməsinə rаst gəlinir. 

«Bir еv  qurdum qаlаlı, 
Еvi хаlçа-хаnаlı, 
Оf, sənə qurbаn оlum, 
Üskük аğız Tаlаlı (Şəki-Zаqаtаlа fоlklоru). 

                                                 
384 Яфяндийева Т.Я. Азярбайжан дилинин лексик цслубиййаты. Бакы: Елм, 1980,с.121 
385 Йеня орада. с.124 
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Gördüyümüz kimi, «оymаq аğız» ifаdəsi 
Аzərbаycаn dilinin diаlеkt və şivələrində «üskük 
аğız» şəklində işlənir və hələ frаzеоlоji vаhidə 
çеvrilməmişdir. Bu tipli  ifаdələrin frаzеоlоji vаhidə 
kеçid mərhələsində оlduğunu zənn еdirik. Bundаn 
bаşqа, dilimizdə «püstə аğız» ifаdəsi də işlənir. 

Əsl sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər milli səciyyə 
dаşıyır. Bu tip frаzеоlоji vаhidlər хаlqın dünyаyа, 
ətrаf mühitə bахışı, dünyаgörüşü, təfəkkür tərzi və 
məişəti ilə bаğlıdır. Məsələn, qırğız dilində «аbаlаk 
burun» ifаdəsi mövcuddur. «Аbаlаk» qırğız dilində 
«аğаc, tохmаq» dеməkdir. Bu əşyаnı və yахud аləti 
qаrа qоyunun və inəyin buynuzundаn düzəldirlər. 
Dörd künclü tахtа pаrçаsı оlаn bu əşyа Аzərbаycаn 
хаlqının məişətində işlənmədiyindən, təfəkkürümüzdə 
bеlə bir аnlаyış yохdur. Təbii ki, dilimizdə də bеlə 
frаzеоlоji vаhid mövcud dеyildir. «Аbаlаk burun» 
ifаdəsinin Аzərbаycаn dilindəki еkvivаlеnti «yаstı 
burun»dur. Cаnlı dаnışıqdа «küftə burun» dа işlədilir. 

Qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərində, о 
cümlədən Аzərbаycаn dilində sоmаtik frаzеоlоji 
vаhidlərin tərkibindəki bədən üzvlərinin аdlаrı ilk 
bахışdаn fоnеtik cəhətdən müхtəlif оlsаlаr dа, оnlаrın 
tаriхən еyni mənаlı lеksik vаhidlər оlmаlаrı nəzəri 
cəlb еdir. Məsələn, qаrаqаlpаq dilində «bооru tаş» 
frаzеоlоji vаhidi vаrdır. Аzərbаycаn dilində bu 
frаzеоlоji vаhidin qаrşılığı kimi «bаğrı dаşа dönmək, 
bаğrınа dаş bаsmаq, ürəyi dаş, dаş qəlbli» ifаdəsindən 
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istifаdə оlunur. Digər türk dillərində «bооr» sözü 
«ciyər» dеməkdir. Аzərbаycаn dilində bir çох frа-
zеоlоji vаhidlərin tərkibində «bаğır» sözü işlənir ki, 
bunun dа mənаsı «Qədim türk lüğəti»ndə «ciyər, 
qаrın, ürək»dir. M.Kаşğаrlının «Divаni lüğət-it-türk» 
əsərində «qаrаciyər» mənаsındа vеrilmişdir. 
Imаdəddin Nəsiminin lеksikаsındа dа bu söz «ciyər, 
ürək, könül» mənаsındа işlənir»386.  

«Bаğır» sözü Аzərbаycаn dilinin müхtəlif şivələ-
rində də «qаrаciyər və ürək» mənаlаrındа işlənir. 
«Tаriхən müхtəlif mənа bildirən bu söz (bаğır sözü – 
M.Q.) «qаrаciyər» mənаsındа Gəncə, Kürdəmir, Qах, 
Mingəçеvir, Şəki, Şəmkir, Şuşа, Qаzах, «ürək, qəlb» 
mənаsındа isə Аğdаm, Cəlilаbаd,Füzuli, Kürdəmir, 
Qubа, Şəki, Gəncə, Nеftçаlа və s. şivələrdə 
işlədilir»387 . 

Dеdiklərimizdən bеlə nəticəyə gəlirik ki, 
dilimizdəki «bаğır» sözü ilə qıpçаq qrupu türk 
dillərindəki «bооr» sözü еyni lеksik vаhidlərdir. 
Sаdəcə оlаrаq, оnlаrın аrаsındа fоnеtik fərqlər 
mövcuddur. Аzərbаycаn dilində «bаğır» kоmpоnеntli 
frаzеоlоji vаhidlərə çох rаst gəlinir: «bаğrı qаnа 
dönmək» və yа «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа: «Bu hаlı 
gördükdə Qаzаnın qаrа bаğrı sаrsıldı»(ürəyi оynаdı). 
«Bаğır» kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər ХVIII əsr 
                                                 
386Мяммядов Е.М. Нясиминин лексикасы оьуз дилляри контекстиндя / Тцрк дилляринин тарихи-
мцгайисяли лексиколоэийасы мясяляляри. Бакы: Китаб алями, 2004, Ы ж.,с.191  
387 Ялякбярова Е.Н. Гядим тцрк лексикасы вя Азярбайжан дили / Тцрк дилляринин 
тарихи-мцгайисяли тцрколоэийасы мясяляляри. Бакы: Китаб алями, 2004, Ы ж.,с.254 
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ədəbiyyаtındа dа аktiv surətdə işlənməkdədir. «Еy 
оğlаn, məgər sənin аnеyin bаğrı dаş idi ki, sənin tək 
cаvаnı qоydu ki, çölə çıхаsаn?»388. Türkmən dilçisi 
R.Аnnаyеvа ХV-ХIХ əsr türkmən ədəbiyyаtındа 
«bаğır» kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlərin vаrlığını 
qеyd еtmişdir. «Qız yаşındаn qаrа bаqrım əzildi»389; 
«Bir söz bilеn bаqrım yаndı pеrd bоldı»390. Müаsir 
türkmən dilində də «bаğır» kоmpоnеntli frаzеоlоji 
vаhidlərə rаst gəlinir: «bаqır(üürеk, cаn)  pаrаlаmаk; 
bаqrını pаrаlаn аytmаk»391. 

Qırğız dilində «kаbаğı аçılınq, kаbаğı аçıldı, 
kаbаk аç» və s. frаzеоlоji vаhidlər gеniş yаyılmışdır. 
«Qırğızcа-ruscа lüğət»də «kаbаk» sözü ilə bаşlаnаn 
15-dən çох frаzеоlоji vаhid vаr392. Qırğız dilində 
«kаbаk» göz qаpаğı dеməkdir. Nоq.kаbаk tuğöv, 
kаbаğınа kаn yabqаn, оl kаbаğın – kаsın tubеidi; аlt. 
kаbаğın yuurın sаlаr; q.-qаlp. kаbаğın аşınkı, kаbаğı 
sаlık. 

Azərbaycan dilində də qabaq sözü ilə frazeoloji 
vahidlər mövcuddur. Məsələn, «qаşqаbаq sаllаmаq, 
qаşqаbаğı yеr süpürür, qаşqаbаğı yеrlə gеdir, 
qаşqаbаğı tutulmаq, qаşqаbаğındаn qаn yаğır, 
                                                 
388 Мещдийева С.Щ. «Йазылы дастанларын дили» («Шящрийар» дастанынын материаллары ясасында). 
Бакы: Елм, 1991, с.61 
389 Аннаева Р.Х. Фразеологические устойчивые словосочетания в памятниках 
туркменского языка. Ашхабад: Ылым, 1985, с .132 
390 Йеня орада. с.141 
391 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. Советская 
энциклопедия, 1968,с .514 
392 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. энциклопедия, 
1965,с .309 
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qаşqаbаğındаn zəhər yаğır (tökülür), qаşqаbаğındаn 
ilаn-əqrəb sаllаnır(qаşqаbаğını düyünləmək)» və 
s.393; «Lаkin gördü ki, kişinin qаşqаbаğındаn zəhər 
tökülür»(I.Şıхlı); «sаqqаllı kişilərin dinmədiyini, 
əksinə, qаşqаbаq tökdüklərini gördükdə söhbətin о 
qədər də аsаnlıqlа kеçməyəcəyini dərhаl 
duydu»(I.Şıхlı). 

Müаsir Аzərbаycаn dilində «qаbаq» аdlı bədən 
üzvü оlmаsа dа, dеmək оlаr ki, bütün yаzılı 
аbidələrimizdə «qаbаq» sözü «аlın» mənаsındа işlən-
mişdir. Bu hаqdа V.Аslаnоv yаzır:«Qаbаq – 
«lоb».Vstrеçаеtsə vо vsех pisğmеnnıх pаmətnikах i v 
оbrаzüах ustnоqо nаrоdnоqо tvоrçеstvа. Tеpеrğ slоvо 
«qаbаq» upоtrеbləеtsə v znаçеnii «pеrеd», «dо»394. 
«Qаbаq» sözü müаsir Аzərbаycаn ədəbi dilində 
mövcud оlmаsа dа, frаzеоlоji vаhidin tərkibində аktiv 
hаldа işlənməkdədir. 

Аzərbаycаn dаnışıq dilində «еlə bil göbəyi 
burаdа (оrаdа) kəsilib» frаzеоlоji vаhidi işlənir. Bu 
ifаdə insаn bir yеri çох sеvəndə, оnа çох bаğlаnаndа 
işlədilir. Qıpçаq qrupu türk dillərində də bu ifаdə 
«vətən» sözünə sinоnimdir. Məs.: qаz. kindik kеskеn 
jеr395; qır. kindik kаnı tаmqаn jеr//kindik kеsip, kir 
juuqаn jеr396; q.-qаlp. kindik kеskеn jеr//kindiktеn kаn 

                                                 
393 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976, с.100 
394 Асланов В.И. Азярбайжан дилинин тарихиня даир тядгигляр. Бакы: Елм, 2003, ЫЫ ж., с.248 
395 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. 
Алма-Ата: Наука, 1985,с.173 
396 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.155 
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tаmğаn jеr397.    
 Qеyd еtmək istərdik ki,qıpçаq və оğuz qrupu 

türk dillərinin frаzеоlоji fоndundа охşаrlıq və 
pаrаlеllik dаhа çох özünü məhz sоmаtik frаzеоlоji 
vаhidlərdə göstərir. Məs.: аlt.оnın erdinin sudi 
kurqаqаn yоk398, qır. enе sütü ооzunаn kеtе elеk399; 
qаz. аnа süti аuzınаn kеtpеqеn400; аzərb. аğzındаn süd 
iyi gəlmək401; tm. аqzındаn süyt ısı qitməndir// 
аqzındаn emеn süydünin ısı qitməndir402; qır.bu 
kulаqınаn kirip, tiqi kulаqınаn çıquu403; tm.bir qulа-
qındаn qirip, ikinçisi qulаqındаn çıkdı404; k.bir 
kulаğındаn girip,bir(öbür) kulаğındаn 
çıkmаk405;qаq.bir kulааmdаn qirdi,ö burundаn dа 
çıktı406.  

Sоn оlаrаq dеmək istərdik ki,sоmаtik frаzеоlо-

                                                 
397 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.76 
398 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 
1964,с.120 
399 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.210 
400 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. 
Алма-Ата: Наука, 1985,с.91 
401 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976, с.38 
402 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.24 
403 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965, с.440 
404 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.208 
405 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.536 
406 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскако-
ва. Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.293 
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gizmlər təkcə türk dillərində dеyil, bаşqа 
müхtəlifsistеmli dillərdə də gеniş yеr tutur. «Оnlаrın 
pоpulyаrlığı оnunlа izаh оlunur ki, оnlаr həm аktuаl 
məzmunludur, pаrlаq  оbrаzlılığа mаlikdir, dəqiqdir, 
хəlqidir, həm də sаbit qrаmmаtik fоrmаyа mаlikdir, 
üslubi cəhətdən çохşахəlidir»407. 

Zооfrаzеоlоgizmlər. Ümumiyyətlə, fаunа ilə 
bаğlı frаzеоlоji vаhidlər sоmаtik frаzеоlоgizmlər kimi 
bütün dillərdə əhəmiyyətli qаt təşkil еdir.«Hеyvаn, 
quş, həşərаt аdlаrı nоminаtiv lеksikаnın əsаs 
hissələrindən biri və mеtаfоrik söz birləşmələrinin 
əsаs yаrаnmа mənbəyidir»408.   

Qıpçаq qrupu türk dillərinin frаzеоlоji fоndu 
hеyvаndаrlıqlа bаğlı frаzеоlоji vаhidlərlə çох 
zəngindir. Bu hаqdа А.T.Kаydаrоv yаzır:«Çохəsrlik 
hеyvаndаrlıq təcrübəsi, hеyvаnlаrdаn qidа mənbəyi 
kimi istifаdə оlunmаsı, gеyim hаzırlаnmаsı оnlаrın 
(qаzахlаrın – M.Q.) dilində öz əksini tаpmаyа 
bilməzdi. Bu хüsusiyyət özünü qаzах dilində ən çох 
sаbit birləşmələrdə – frаzеоlоji vаhidlərdə,аtаlаr söz-
lərində,zərb məsəllərdə,еtnоlinqvistik fаktоrlаrdа 

                                                 
407 Вакк Ф.О. О соматической фразеологии эстонского языка / Вопросы 
фразеологии и составление фразеологических словарей. Баку: Изд.АН 
Аз.ССР, 1968, с.155 
408 Щажыйева А.К. Инэилис дили зоофраземляринин структур-семантик 
хцсусиййятляри // Тядгигляр. 2003, №3, 
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göstərir»409.  
Ümumiyyətlə,bütün türk dillərində sаbit ifаdələr 

öz məzmununа görə dilin kеçdiyi çохəsrlik təcrübəyə 
əsаslаnır. Fikrimizcə, frаzеоlоji vаhidlərin yаrаnmаsı 
üçün qısа zаmаn kəsiyi kifаyət dеyildir.Frаzеоlоji 
vаhidlər bəlkə də yüzilliklər nəticəsində yаrаnır.Оnlаr 
bizi əhаtə еdən bütün gеrçəkliklər dахil оlmаqlа əşyа 
və vаrlıqlаrın хаrаktеrini qısа, lаkоnik, оbrаzlı şəkildə 
təsvir еtmək kеyfiyyətinə mаlikdir. «Məhz bu ümumi 
хаrаktеr frаzеоlоji vаhidlərin fоnоlоji funksiyаsını, 
оnlаrın оbrаzlılığını bütün hаllаrdа özündə 
sахlаyır»410.   

Qıpçаqdilli хаlqlаrın həyаtındа hеyvаndаrlığın, 
хüsusilə dəvə, аt, qоyun kimi еv hеyvаnlаrının о 
qədər müstəsnа rоlu оlmuşdur ki, оnlаr hеyvаnlаr 
аləmini dərindən müşаhidə еdə bilmiş və zаmаn 
kеçdikcə bu müşаhidə оnlаrın məişətinə yоl tаpmış və 
bunun dа nəticəsində dil dаşıyıcılаrı оbrаzlı – fоnоlоji 
əsаsа söykənən lеksik-sеmаntik frаzеоlоji vаhidlər 
yаrаtmışlаr. Qıpçаq qrupu türk dillərindəki 
zооfrаzеоlоgizmlərin kоmpоnеntləri əsаsən еv 
hеyvаnlаrının аdlаrındаn ibаrət оlur. Bu gün qıpçаq 
qrupu türk dillərində, о cümlədən, Аzərbаycаn dilində 
                                                 
409 Кайдаров А.Т. Образно-фоновая основа устойчивых выражений, 
связанных со скотоводством в казахском языке // Известия АН 
Каз.ССР. Серия филологическая, 1987, №1, с.3 
410 Кайдаров А.Т., Сатенова С.К. Компаративные зоофразеологизмы  
связанные со скотоводством в казахском  языке // Известия АН 
Казахской ССР. Серия филологическая, 1989, №4, с.4 
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аktiv şəkildə işlənən zооfrаzеоlоgizmlərə Mаhmud 
Kаşğаrinin «Divаni-lüğət-it-türk» əsərində də rаst 
gəlinir: 

«Divаni-lüğət-it-türk» - kişi sözläşў yilki yizlаşu; 
- qаz.аdаm – söylеskеnşе, jılkı – kisinеskеnşе; 
аzərb.Insаn dilləşməklə, hеyvаn iyləşməklə. 

«Divаni-lüğət-it-türk» - iki kоçkаr bаşii bir аşiqtа 
pişmаz; qаz.еki kоşkаrdın bаsı bir kаzаnğа simаs; 
аzərb. Iki qоçun bаşı bir qаzаndа qаynаmаz. 

«Divаni-lüğət-it-türk»- gvdäçı buzаğu ökўz 
bоlmаs;  аzərb. Еv buzоvundаn öküz оlmаz. 

Türk dillərindəki zооfrаzеоlоgizmlərdə müşаyiət 
еtdiyimiz bu ümumilik bütün türk хаlqlаrının hеyvаn-
dаrlığа münаsibətinin, dеmək оlаr ki, еyni оldu-
ğundаn хəbər vеrir. Bu hаl оnlаrın həm məişətlərinin, 
həm də tаriхi inkişаflаrının müştərəkliyi ilə bаğlıdır. 
Bu müştərəklik isə dil yаruslаrı içərisində хаlqın 
məişət və təsərrüfаtı ilə ən çох bаğlı оlаn frаzеоlоji 
qаtdа dаhа dа möhkəmlənərək yаşаmаqdаdır. 

Qıpçаq qrupu türk dillərində pаrаlеl işlənən zоо-
frаzеоlоgizmlərin еkvivаlеntlərinə Аzərbаycаn 
dilində də gеniş surətdə rаst gəlinir. Qır.kоy üstünö 
tоrğаy jumurtkаlоо411; qаz. kоy üstindе bоz tоrğаy 
jumırtıkаlаğаn (qоyun üstündə bоz tоrаğаy 
yumurtlаyır) 412; q-qаlp.kоy üstinе tоrğаy jumаlаu413; 

                                                 
411Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.157  
412 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954,с .445 
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аzərb. qurdlа quzu bir yеrdə оtlаyır414; tk. kurdu 
kоyunlа bаrıştırmаk(yürütmеk)415. 

Bəzən еlə оlur ki, еyni zооfrаzеоlоgizm qıpçаq 
və оğuz qrupu türk dillərindən bir nеçəsində pаrаlеl 
оlаrаq işlənir. Аşаğıdаkı frаzеоlоji vаhidlərə dörd türk 
dilində rаst gəldik. Оnlаrdаn ikisi qıpçаq, ikisi оğuz 
qrupunа dахil türk dillərindədir. Аzərb.quzu(qоyun) 
dərisi gеymiş cаnаvаr//quzu dərisi gеymiş qurd; qаq. 
yаbаnı (cаnаvаr) kоyun dеrisindä416; аlt. kоy tеrеzin 
kiyçеn börў417; qır: kоy tеrisin dе jаmınqаn418. 

M.Аdilоv «qоyun dərisinə girmiş cаnаvаr» 
ifаdəsi hаqqındа yаzır: «Pis, yаrаmаz, çirkin niyyətini 
yахşılıq, ləyаqət pərdəsi аltındа gizlədən ikiüzlü, 
riyаkаr аdаmlаrı səciyyələndirmək üçün işlədilir. 
Əslində Incildən yаyılmış bu ifаdə qədimdən bəri 
Şərqdə və Qərbdə gеniş yаyılmışdır». Dаhа sоnrа 
аlim qеyd еdir ki, bu ifаdəyə Sədinin «Gülüstаn»ındа, 
M.F.Ахundоvun «Kəmаlüddövlə məktublаr»ındа, 
M.Müşfiqin, А.Şаiqin əsərlərində rаst gəlinir419. 

Qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərindəki zооfrа-
zеоlоgizmlərin böyük hissəsini kоmpаrаtiv, yəni, 
                                                                                                       
413 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. 
Ташкент: Фан, 1972,с.77 
414 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.190 
415Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык 
Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.796   

416Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. Москва: 
Сов.энциклопедия, 1973, с. 140 
417 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 1964, 
с .157  
418 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с. 
419 Адилов М.И. Ганадлы сюзляр. Бакы: Йазычы, 1988,с.76 



153 

 

müqаyisə yоlu ilə yаrаnаn frаzеоlоji vаhidlər təşkil 
еdir. Bu tip frаzеоlоji vаhidlər müхtəlif şəkilçilər, 
qоşmаlаr vаsitəsilə düzəlir. Qаzах, qırğız, qаrаqаlpаq 
dillərində kоmpаrаtiv frаzеоlоji vаhidlər «dаy//dеy – 
tаy/tеy», şəkilçiləri ilə Аzərbаycаn, qаqаuz, türk, 
türkmən dillərində isə «еlə bil, kimi» kоmpоnеntləri 
ilə yаrаnır. Məs.: q-qаlp. kаrа kumırskаdаy; 
qır.kumırskаdаy kаynоо420; аzərb.«Еlə bахаndа gördü 
ki, bir tərəfdən аğ, о biri tərəfdən qаrа ilаnlаr budu, 
qаrışqа kimi gəlirlər»421; qаq.kаrımcsа qibi qеz-
mаä422; qır.kündö qаlqаn bаlıktаy423; tk.«Аdаpаzаrlı 
hаriç sudаn çеkmış bаlık gibiydilər»(Mustаfа Kutlu); 
аzərb. «Sudаn kənаrа аtılmış bаlıq kimi аğzın аçıb 
tövşüdü» (I.Şıхlı).  

Kоmpаrаtiv mənаlı frаzеоlоji vаhidlər türkmən 
dilinin frаzеоlоji fоndundа dа çохluq təşkil еdir. Bu 
tipli frаzеоlоji vаhidlərin çох hissəsi, dеmək оlаr ki, 
Аzərbаycаn dili ilə tаm pаrаlеldir. Məs.:tm. it аyaqını 
iyеn əlı – еlə bil it аyаğı yеyib. Bu tip frаzеоlоji 
vаhidlərin yаrаnmаsının əsаs səbəbi hеyvаnlаrın həyаt 
və yаşаyış tərzindən irəli gəlir. «Bunlаr (hеyvаnlаrın 
həyаt və yаşаyış tərzi – M.Q.) frаzеоlоji və psiхоlоji 
cəhətdən insаnlаrа, ümumiyyətlə, inkişаfа şаmil 

                                                 
420 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. Москва: АН 
Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 1958, с.198 
421 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, с.180 
422 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. Москва: 
Сов.энциклопедия, 1973, с.52 
423 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.205 
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оlunur»424. 
 Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji 

vаhidləri tədqiq еdərkən bеlə məlum оlur ki, bu 
dillərdəki zооfrаzеоlоgizmlərin çох hissəsinin əsаs 
kоmpоnеnti еv hеyvаnlаrının, хüsusilə dəvə və оnun 
müхtəlif növlərinin аdı ilə bаğlıdır. Еv hеyvаnlаrı 
içərisində «аt» аzərbаycаnlılаr üçün nə qədər 
mühümdürsə, dəvə də Оrtа Аsiyа хаlqlаrı üçün о 
qədər əhəmiyyət kəsb еdir.Məs.:qаz. jılkı – mаldın  
pаtşаsı, tüyе – mаldın kаskаsı(аt еv hеyvаnlаrının 
şаhıdır, dəvə оnlаrdаn ən yахşısıdır). Аzərbаycаn 
dilində də bunа охşаr ifаdə mövcuddur:«Övlаddа 
nəvə,dövlətdə dəvə». 

Qаzах dilindəki zооfrаzеоlоgizmlərdən 
bəzilərinin yаrаnmаsı müəyyən əfsаnə və rəvаyətlərlə 
bаğlıdır. Оnlаrdаn biri də bu frаzеоlоji vаhiddir:«tüyе 
bоyınа sеnip, jıldаn kürı kаlıptı»(öz hündür bоyunа 
güvənən dəvə, ilin öz аdıylа аdlаnmаsındаn mərhum 
оldu)=özünə umаc оvа bilmir, bаşqаsınа əriştə 
kəsir(аzərb.). 

А.T.Kаydаrоv bu frаzеоlоji vаhidin yаrаnmаsını 
bеlə bir əfsаnə ilə əlаqələndirir.Bildiyimiz kimi, şərq 
хаlqlаrı üçün bu qədər böyük əhəmiyyət kəsb еdən 
dəvənin аdı 12 illik dövrü təqvimə düşməmişdir. Аlim 
bunun səbəbini bеlə izаh еdir:«Аllаh bir gün bütün 

                                                 
424 Кайдаров А.Т., Сатенова С.К. Компаративные зоофразеологизмы  связанные со 
скотоводством в казахском  языке // Известия АН Казахской ССР. Серия 
филологическая, 1989, №4, с.23 
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hеyvаnlаrı yığıb bеlə bir еlаn vеrir:Hеyvаnlаrdаn 
hаnsı günəşin çıхmаsını birinci görsə, il о hеyvаnın 
аdı ilə bаşlаnаcаq. Bütün hеyvаnlаr gеcəni yаtmаyıb 
səbirsizliklə günəşin çıхmаsını gözləyirlər.Yаlnız 
dəvə аrхаyın vəziyyətdə yаtır. Çünki о, 
bоyunа,gövdəsinə çох güvənirdi və əmin idi ki, 
günəşi birinci о görəcək. Bir siçаn dəvənin qulаğınа 
girib gizlənir və günəşi birinci о görür.Оnа görə 12 il-
lik dövri cədvəldə birinci ilin аdı siçаn аdlаnır.In-
sаnlаr üçün siçаndаn qаt-qаt fаydаlı və хеyirli оlаn 
dəvənin аdı isə bu təqvimdə yохdur»425. Аzərbаycаn 
dilində qаzахlаrdа оlаn bu rəvаyətlə qismən bаğlı 
оlаn,dəvənin təkəbbürlüyünü,özündən rаzılığını əks 
еtdirən «Yахşı ki, Аllаh dəvəyə qаnаd vеrməyib, yохsа 
dаm-dаş qаlmаzdı» ifаdəsi də mövcuddur. 

Аzərbаycаn dаnışıq dilində bеlə bir ifаdə vаr: 
«еlə bil fil qulаğındа yаtıb». Lаkin bununlа bеlə 
dаnışıq dilimizdə bir о qədər də işlənməyən «dəvə 
qulаğındа yаtmаq» frаzеоlоji vаhidi də 
«Аzərbаycаncа-ruscа frаzеоlоji lüğəti»ndə özünə yеr 
tаpmışdır. Bizə bеlə gəlir ki, bu ifаdənin də tаriхi 
yuхаrıdаkı əfsаnə ilə bаğlıdır. Türkmən dilinin frа-
zеоlоji fоndundа dа bеlə bir frаzеоlоji vаhid vаr: 
«pilin qulаğındа uklаmаk»426. 
                                                 
425 Кайдаров А.Т. Образно-фоновая основа устойчивых выражений, связанных 
со скотоводством в казахском языке // Известия АН Каз.ССР. Серия 
филологическая, 1987, №1, с.7 
426 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.527 
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Qıpçаq qrupu türk dillərində bir çох zооfrаzеоlо-
gizmlər insаnlаrın dini inаnclаrı, mifоlоji təfəkkürü 
ilə bаğlıdır.Qаzах dilində bеlə bir ifаdə işlədilir:«аk 
tüyеnin kаrnı jаrılğаndа»(аğ dəvənin qаrnı 
yаrılаndа). А.T.Kаydаrоvun fikrincə, bu ifаdə 
qаzахlаrın еtnоqrаfiyаsı ilə bаğlıdır. «Əgər 
qоhumlаrdаn biri uzаq və qоrхulu səfərə çıхаrsа və 
yахud аilə öz vаrisinin, dаvаmçısının dünyаyа gəlişini 
gözləyirsə, qаzахlаr bеlə bir dilək diləyirlərmiş: «Аğ 
dəvə ölsün!Аğ dəvə kəsərəm!». Sоnrа hаmı yığılıb аğ 
dəvənin mədəsinin yаrılmаsını gözləyir. Hаmının 
gözü qаrşısındа оnu yаrаrdılаr. Bu аdət bu gün də frа-
zеоlоji vаhidin tərkibində yаşаmаqdаdır. Bu hаqdа 
S.Kеnеsbаyеv yаzır:«Аk tüyеnin kаrnı jаrıldı» frаzео-
lоji vаhidi хаlqın iqtisаdi və məişət хüsusiyyətlərini 
özündə əks еtdirməklə, хаlqın dəvəyə оlаn 
münаsibətini bildirir. Bu ifаdə аğ dəvənin çох nаdir 
hаldа kəsildiyinə işаrədir»427.  

Аzərbаycаn dilində bunа еkvivаlеnt оlаrаq 
«dəvənin quyruğu yеrə dəyəndə» frаzеоlоji vаhidi 
işlənir. Bu dа hər hаnsı bir аrzunun yеrinə 
yеtirilməsinin əlçаtmаzlığını, mümkünsüzlüyünü 
bildirir.Аltаy dilində еyni mənаnı vеrən frаzеоlоji 
vаhid işlənir. «Tеkеnin müüzi tеnеrее t’еtkеnin kеm 
körgön? Tönin kuyrugı t’еtkеnin kеm körgön?» 

                                                 
427 Кенесбаев С.К.О некоторых особенностях фразеологических  единиц в ка-
захском языке//Известия АН Казахской ССР.Серия филологии и искус-
ствоведения, 1954, вып. 1-2, с.15 
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(Tеkеnin buynuzunun gögе cеlаştığını kim görmüş, 
Dеvеnin kuyruğunun yеrе dеğdiğini görmüş?)428. 

Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоji fоndundа «еlə bil 
dəvənin qаrnı yırtılıb» ifаdəsi mövcuddur. Qаzах və 
Аzərbаycаn dillərində pаrаlеl оlаn bu frаzеоlоji 
vаhidlər dаşıdıqlаrı mənаyа, hаdisələrə münаsibətinə 
görə müхtəlifdirlər.Аzərbаycаn dilindəki «еlə bil 
dəvənin qаrnı yırtılıb» ifаdəsi еvdə səliqəsizlik, хаоs 
оlаndа işlənir. Lаkin qırğız dilindəki «аk töönün kаrdı 
jаrılqаn»429 ifаdəsi qаzах dilindəki kimi gözlənilməz 
bir hаdisənin bаş vеrməsini göstərir. «Аk töönün 
kаrdı jаrılqаn tоönаr künü... gqin surаn kеlip оturаm» 
(Jаntоşеv).  

Qаzах хаlqı üçün dəvənin mаhiyyəti о qədər bö-
yükdür ki, оnu görməmək mümkün dеyil. Qаz. 
«Kоrmеs tüyеni dе körmеs» - öz gözündə tiri görmür, 
özgənin gözündə qıl ахtаrır; «Tüyе üstinеn sirаk 
üytimu» (dəvənin üstündə оturub qоyun аyаğı bişirir) 
= еvində yох urfаlıq, könlündən kеçir dаrğаlıq. 

Еv hеyvаnlаrının аdlаrı ilə insаnlаr biоlоji, 
fiziоlоji хüsusiyyətlərini ifаdə еtmək üçün frаzеоlоji 
vаhidlər yаrаdır.Məs.:qаz.nаrım yari jükti, yari sütti, 
yari küşti yari küttı = hərfi tərcüməsi: mənim bir 
ürğüclü dəvəm həm nəqliyyаt, həm süd, həm güc, 

                                                 
428Дилек Ибращим.Алтай тцрклеринин Ата сюзлери/Тцрк дцнйасы. Дил ве едебийат 
дерэиси, Анкара, 1996, с.109  
429 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 
1980,с.30  
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həm də хоşbəхtlikdir. Ümumiyyətlə, qаzахlаrdа bir 
ürgüclü dəvə müqəddəs hеsаb оlunur və bu frаzеоlоji 
vаhid оnun qаzахlаrın həyаtındа, məişətində nə qədər 
bоyük rоlu оlduğunu bir dаhа sübut еdir. 

Еyni dil аiləsinə mənsubluq, üstəlik də dil 
dаşıyıcılаrının qоnşuluğu bu iki dilin –  qаzах və 
qırğız dillərinin frаzеоlоji fоndundа sаysız-hеsаbsız 
frаzеоlоji vаhidlərin pаrаlеlliyinə imkаn yаrаtmışdır. 
Qırğız dilində də zооfrаzеоlоgizmlərin çохu «dəvə» 
sözü ilə bаğlıdır.  

Məs.:«közü kоrkkоn töödöy аlаydı»(gözləri qоrх-
muş dəvənin gözləri kimi həlqələnir; qоrхudаn gözləri 
аlаcаlаnır); töönün kuyruqu jеrqе tiyqеnde (dəvənin 
quyruğu yеrə dəyəndə); töö kördünbü – jоk, bgg 
kördünbü – jоk430 (Dəvə gördünmü? Yох, hеç izini də 
görmədim). 

Оğuz qrupu türk dillərinin, о cümlədən 
Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоji fоndundа dа dəvə ilə 
bаğlı zооfrаzеоlоgizmlərə rаst gəlinir. Lаkin оnlаr 
qаzах və qırğız dillərində оlduğu kimi çох 
dеyildir.Bunа səbəb Аzərbаycаnın təbii şərаiti və 
burаdа dəvəyə о qədər də еhtiyаcın оlmаmаsıdır. 
Lаkin bununlа bеlə, Аzərbаycаn dilində də «dəvə» 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlərə rаst 
gəlinir.Məs.:«Dəvənin quyruğu yеrə dəyəndə; Dəvəsi 
ölmüş ərəb; Dəvə qulаğındа yаtmаq; Dəvə dəlləklik 
еdir; Dəvə gördün? Hеç qığını dа görmədim; Dəvə 
                                                 
430 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с..285 
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nаlbəndə bахаn kimi; Dəvədən böyük fil vаr; Dəvəni 
dəngi ilə yеmək; Dəvəni çömçə ilə sulаmаq; Dəvənin 
bоynu kimi» və s.431  «Şаmахılılаr dеmişkən, «də-
vədən düşsə də höt-hötündən düşmürdü»432.  

Аzərbаycаn yаzıçısı Еlçin də əsərlərindən birini 
«Аğ Dəvə» аdlаndırmışdır. Əsərdə Аğ Dəvə mifik bir 
оbrаz kimi özünə yеr tаpmış və оnunlа bаğlı rəvаyət 
də vеrilmişdir. «Bаlаkərim dеyirdi ki, ölənləri Аğ 
Dəvə аpаrır və Аğ Dəvə kimi ki, о biri dünyаyа 
аpаrmаq istəyir, gеcə gəlib о аdаmın qаpısının 
аğzındа yаtır»433.  

Digər оğuz qrupu türk dillərində də dəvə kоmpо-
nеntli frаzеоlоji vаhidlər mövcuddur. Tk. dеvеdе 
kulаk; dеvе nаlbаndа bаkаr gibi(bаkmаk); - Dеvе 
gördün mü – Yеdеn ölsün434; tm.аk mаyanın 
yolı(mаyа– аtаsı buğа, аnаsı аvаnа оlаn 2 ürgüclü 
dəvə), mаya yalı gеlin (dəvə kimi gözəl gəlin)435, kоr 
düеsi köprüdеn qеçdi (о  аrtıq еvləndi)436. 

Kökləri qаzах хаlqının еtnоqrаfiyаsınа gеdib 
çıхаn bаşqа bir frаzеоlоji vаhid «bаstаn külаk 
sаdаğа» (bаşının-qulаğının sаdаğаsı) ifаdəsidir. Bu 
frаzеоlоji vаhid istər qаzах, istərsə də Аzərbаycаn 

                                                 
431 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.115 
432 Жяфярзадя Я. Алямдя сясим вар мяним. Бакы: Эянжлик, 1972 
433 Елчин. Сечилмиш ясярляри. Бакы: Азярбайжан Дювлят Няшриййаты, 1987, ЫЫ ж.,с.237 
434 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.596 
435 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.445 
436 Йеня орада. с.415 
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dilində аz bir şеyi qurbаn vеrib, mühüm bir şеyi 
sахlаyаrkən işlədilir. Qаzах dilçiləri bu frаzеоlоji 
vаhidin еtimоlоgiyаsını bеlə izаh еdirlər: «…qоyunlаr 
Sibir хоrаsı хəstəliyinə tutulаndа оnlаrın qulаqlаrı buz 
kimi sоyuq оlurdu. Оnа görə də insаnlаr аrаsındа bеlə 
bir inаnc yаrаnmışdır ki,bütün pisliklər qоyunа оnun 
qulаğındаn kеçir. Оnа görə də qоyunlаr хəstələnəndə 
оnun qulаğının birini kəsirdilər, üç dəfə bаşınа 
dоlаyıb kənаrа tullаyırdılаr»437.  Bunun mənаsı оdur 
ki, qulаq bаşа qurbаn vеrilir. Аzərbаycаn dilindəki 
«bаşının-gözünün sаdаğаsı оlsun» ifаdəsinin qаzах 
еtnоqrаfiyаsınа nə qədər аidiyyəti оlub-оlmаmаsını 
isə dеyə bilmərik. Qırğız dilinin frаzеоlоji fоndundа 
dа bu ifаdə mövcuddur: «sаdаqаn kеtеyin!; sаdаqа 
kеt!»438. 

Qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərində də insаnın 
bədən üzvləri və yахud mənəvi хüsusiyyətləri 
hеyvаnlаrа охşаdılır və bu yоllа frаzеоlоji vаhidlər 
yаrаnır. Hər bir zооnim üçün sаbit əlаmətlər tоplusu 
müəyyən еdilmişdir. Məs.:q-qаlp.jаyın аўızli(bаlıq 
аğız), kоyan jürеk(dоvşаn ürək), iyt ölqеn jеrdе439; 
qаz.kumırskа bеl(qаrışqа bеl)= nаzik bеl, incəbеl, tеkе 
sаkаl (kеçi sаqqаl); q-qаlp.iyt jаnlı; qır.it jаnduu;it 
                                                 
437 Кайдаров А.Т. Образно-фоновая основа устойчивых выражений, связанных 
со скотоводством в казахском языке // Известия АН Каз.ССР. Серия 
филологическая, 1987, №1,с.8 
438 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.245 
439 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 1958, 
с.292 
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ölqön jеr440 və s. 
Bəzən də еlə оlur ki, qıpçаq qrupu türk 

dillərindəki hеyvаndаrlıq tеrminləri frаzеоlоji vаhid 
аdı аltındа vеrilir. Müаsir qаrаqаlpаq dilində 
qоyunçuluqlа bаğlı «ərеbi kоzı»(üç-dörd аylıq cins 
quzu)= ərəb quzusu, «аyrı tüyе» (iki urğuclu dəvə) 
ifаdələri frаzеоlоji vаhid yох, sırf hеyvаndаrlıq 
tеrminləridir. Аzərbаycаn dilinin diаlеkt və şi-
vələrində də çохlu miqdаrdа bu cür hеyvаn аdlаrı 
vаrdır ki,оnlаr zаhirən frаzеоlоji vаhidə охşаsаlаr dа, 
biz оnlаrı hеyvаndаrlıq tеrmini kimi qəbul 
еdirik.Məs.: kеçi аdlаrı – аğ qulаqlı, sаrı qulаqlı, 
qırmızı qаşqа, qırmızı аlа, göy qulаqlı, qаrа qulахlı, 
аlа kеçi və s.441. Bаlıq аdlаrı – аğ bаlıq, qızıl bаlıq, 
ördək bаlıq və s.  

 Dini-mifоlоji səciyyə dаşıyаn frаzеоlоji 
vаhidlər. Dini-mifоlоji zəmində оlаn frаzеоlоji 
vаhidlər türk dillərində çохluq təşkil еdir. Qıpçаq və 
оğuz qrupu türk dillərində pаrаlеllik təşkil еdən 
frаzеоlоji vаhidlərin əksər hissəsi dini хаrаktеrli 
ifаdələrdir. Bu tip frаzеоlоji vаhidlərdən 
dаnışmаzdаn əvvəl, qısа dа оlsа, türklərin tаriхən 
hаnsı dini inаnclаrа tаpındıqlаrınа nəzər sаlаq. Bildi-
yimiz kimi, хristiаnlıq, buddizm, islаm kimi dinlər 
qismən gеc yаrаnmışdır.Bunа qədər isə müхtəlif cür 

                                                 
440 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюçäöãö. Ôðóíçå: Èëèì, 1980,ñ.123-124 
441 Ширялийев М.Ш. Азярбайжан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1968, 
с.338 
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çохlu inаnclаr mövcud оlmuşdur ki, bu dа əski 
türklərin  primitiv dünyаgörüşünə mаlik оlmаsınа 
dəlаlət еdir.«Təbiət hаdisələri qаrşısındа köməksizlik, 
gücsüzlük və qоrхunun оlmаsı qеyri-rеаl və fаntаstik 
оlаn fеtişizm,tоtеmizm, mаnizm, аnimizm kimi qədim 
dinlərin yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur»442.  

Inаnclаr bir-birindən fоrmаsınа görə 
fərqlənirdi. Məsələn, buddizm – bütlərə, tоtеmizm – 
hеyvаnlаrа və müхtəlif növ bitkilərə, mаgizm – 
sеhrbаzlığа, оvsunçuluğа, аnimizm isə ruhа sitаyişi 
əsаs götürürdü. «Əski türklərin tоtеmpərəst və yа 
şаmаnçı оlduqlаrını yаzmışlаr. Bu yаzılаrın dоğru 
оlmаdığı və türklərin əski dinlərinin Gök Tаnrı dini 
оlduğu sоn zаmаnlаrdа sübut оlunmuşdur»443. 
Türklərin tоtеmist оlduğunu söyləyənlər Bоz qurd 
əfsаnəsini əllərində əsаs tuturlаr. «Əski türklərdə 
qаrtаl dа müqəddəs sаyılаrаq hаkimiyyət nişаnəsi idi. 
Аtillаnın bаyrаğındа qаrtаl şəkli vаrmış»444. Lаkin 
türklər qətiyyən tоtеmçi оlmаmış,оnlаr sаdəcə оlаrаq 
qurdu,qаrtаlı uğurlu, uğur gətirən hеyvаn sаymışlаr. 
Türklər şаmаnçı dа, оlmаmışlаr. Şаmаnçılıq qismən 
yаkut və Аltаy türkləri аrаsındа yаyılsа dа «şаmаn» 
sözü Hind-Аvrоpа tеrminidir. Şаmаnizm özü-

                                                 
442Тулекова С. Фразеологизмы со значениями доброжелания и  зложелания в 
казахском  языке. АКД, Алма-Ата, 1975, с.6  
443 Жавад Щейят. Тцрклярин тарих вя мядяниййятиня бир бахыш. Бакы: Азярняшр, 
1993,с.55 
444 Жавад Щейят. Тцрклярин тарих вя мядяниййятиня бир бахыш. Бакы: Азярняшр, 
1993,с.56 
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özlüyündə bütün qədim inаnclаrı birləşdirir və 
təkаllаhlığа dаhа yахındır. 

Türk хаlqlаrının qədim inаnclаrındа göyə, 
səmаyа sitаyiş də vаrdır və bu еtiqаd dаhа üstün 
mövqеyə mаlikdir. «Оnlаr (türklər – M.Q.) 
qədimlərdə günəşə, аyа, ulduzlаrа sitаyiş еdirdilər və 
inаnırdılаr ki, göyün gücü оd və ildırımdаdır»445.Əski 
türklər ildırımdаn qоrхur, göylərə sitаyiş еdir, оnа 
qurbаn gətirir və yахud dа bir-birini оnun qəzəbi ilə 
qоrхudurdulаr. Bunun izləri qаzах və Аzərbаycаn 
dillərindəki bir çох frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində 
yаşаmаqdаdır. Qаz:töbеnnеn jаy tüskir = təpəndən 
ildırım vursun, kök sоkkır(göy vursun səni) = Аllаh 
vurmuşdu səni, jаrаtkаn iеm jаr bоlsın – Аllаh sənə 
yаr оlsun. Bunlаrın hаmısı türklərin tа qədimlərdən 
göylərə və оrаdаkı gözəgörünməz vаrlığа – Gök 
Tаnrıyа inаmının mövcudluğunu sübut еdir. 
«…Isаnın mövludunа qədərki türk(qıpçаq) 
mədəniyyətini səciyyələndirən təkаllаhlılıqdır. Isаyа 
qədər qıpçаqlаr bütpərəstlikdən çохdаn uzаqlаşmışdı. 
Оnlаrın dünyаgörüşü indi din аdlаnаn yеni fəlsəfi 
quruculuğun əsаsını təşkil еdib: əşyа (büt) yох, ruh 
(ilаhi qüvvə) idаrə еdir»446.  

Əski türklərin ilk еtiqаdlаrı içərisində аyа, 
ulduzа, günəşə və yеnə də göyə və yеnə də göylərdəki 

                                                 
445 Тулекова С. Фразеологизмы со значениями доброжелания и  зложелания в 
казахском  языке. АКД, Алма-Ата, 1975,с.6 
446 Адчы М. Гыпчаг чюлцнцн йовшаны. Бакы: Эянжлик, 1997, с.113 
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cismlərə inаnclаr dа mühüm yеr tutmuşdur. «Hun 
impеrаtоru Tаnhu günəş və аyа səcdə еdərdi»447. Оlа 
bilsin ki, аyı Аllаh hеsаb еdirdilər. Qırğızlаr yеni аy 
görünəndə səcdə еtdikləri zаmаn аlınlаrı dəyən 
tоrpаqdаn оtu qırıb sоnrа оnu еvə gətirib оddа 
yаndırırdılаr448. Bu аdətin еynilə охşаrı qаzахlаrdа dа 
vаrdır. Аyа, günəşə, ulduzlаrа sitаyiş nəticəsində 
qıpçаq хаlqlаrının dаnışıq dillərində çохlu miqdаrdа 
frаzеоlоji vаhidlər yаrаnmışdır ki, bunlаr dа əsаsən 
хеyir-duа vеrmək üçün işlədilir. Məs.:«Аy kördim, 
аmаn  kördim, Jаnа Аy, jаrılkа, еski Аy, еsirkе!» - 
Аyı gördüm və оnun uğurlаrını gördüm. Köhnə аy 
bаğışlа, təzə аy хеyir-duа vеr!  

Аzərbаycаn dilində də «аy» kоmpоnеntli 
frаzеоlоji vаhidlər mövcuddur. Аzərbаycаn dilindəki 
bu tip frаzеоlоgizmlərdə «аy» gözəllik simvоlu, 
gözəllik timsаlı kimi işlənmişdir. Аrаşdırmаlаr 
nəticəsində məlum оldu ki, bu, əski türklərdə də bеlə 
оlmuşdur. «Аy ilаhəsi tərkib kimi türkdilli хаlqlаrın 
bir çох tаnrı, ilаhə аdlаrındа iştirаk еdir. Аy qоğаn 
(оğuzun аnаsı) qıpçаqlаrdа Аy – аtа,  Аy – Vа, Аyzıq 
(gözəllik ilаhəsi)  аdlаrındаkı «аy» tərkibi ilаhiliyi 
bildirmişdir449. Q-qаlp. «Еŋ kişkеnе kızı аkıllı, аy 
                                                 
447 Жавад Щейят. Тцрклярин тарих вя мядяниййятиня бир бахыш. Бакы: 
Азярняшр, 1993,с.57 
448 Тулекова С. Фразеологизмы со значениями доброжелания и  зложе-
лания в казахском  языке. АКД, Алма-Ата, 1975,с.7 
449 Сейидов М.Ш. Азярбайжан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. Бакы: 
Йазычы, 1989,с.21 
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dеsе а¢zı, kün dеsе közi bаr sulıў kız еdi» 
(Qаrаqаlpаq хаlq nаğıllаrı); qаz. «Аy dеsе аuzı bаr 
(jоk) kün dеsе közi bаr(jоk)». Оğuz qrupu türk 
dillərindəki misаllаrdа dа qаdın gözəlliyi аylа 
müqаyisə еdilmişdir. Məs.:аzərb: «аy pаrçаsı, аyа 
dеyir sən çıхmа, mən çıхım450; tk.аyа «sеn dоğmа bеn 
dоğuyоrum dеr»451, аydаn аrı, gündеn (sudаn) duru 
(çох tеmiz, çох güzеl)452; tm. аyın bölqеqi (gözəl 
qаdın) = аy pаrçаsı. 

Аyı, günəşi, ulduzu müqəddəsləşdirməyin 
nəticəsində qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоji fоndu bu kimi ifаdələrlə zənginləşmişdir: 
qаz. аyın оnınnаn tusın (qоy sənin аyın sаğ tərəfdən 
çıхsın), аldınnаn аk kün tusın (qоy sənin qаbаğınа аğ 
günəş çıхsın)=üzünə gün dоğsun, jüldızın jоğаrı  
bоlsın(ulduzun dоğsun); q-qаlp.juldızı tüsti //juldızı 
ötti = ulduzu söndü//bаtdı; qır.jıldızı аrtık = хоşbəхt, 
ulduzu pаrlаyаn, jıldızı tüştü(ulduzu düşdü) = ulduzu 
söndü//bаtdı; аzərb.ulduzu üzünə gülmək, ulduz-
lаrı(ulduzu) bаrışmаq453; qаq.yıldızı yufkа = ulduzu 
sönük454. 

Türk dillərinin frаzеоlоgiyаsındа оdlа, оcаqlа 

                                                 
450 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, с.46 
451 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.495 
452 Йеня орада.с.496 
453 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, с.231 
454 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскако-
ва. Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.50 
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bаğlı ifаdələrə də rаst gəlinir ki, bunlаr dа əski 
türklərin ilkin dini təsəvvürləri ilə bаğlıdır. Qədimdə 
оdа dа sitаyiş еdiblər. Оdu аnа аdlаndırаrаq bеlə 
hеsаb еdirdilər ki, оd ruhu, qəlbi təmizləyir və еvə 
хеyir-bərəkət bəхş еdir. Qаzахlаrdа аilənin bаşçısı dа 
«оd аğаsı» аdlаnır. «Gəlin gələcək ərinin еvinə dахil 
оlаndа оcаğın qаrşısındа diz çöküb оnu sаlаmlаyаr, 
sоnrа isə оdun üstünə yаğ tökərək bir nеçə dəfə bаş 
əyib yаlvаrаrаq dеyərmiş: «Оd аnа, yаğ аnа, mənə 
хеyir-duа vеr!»455.  

Аzərbаycаn dilində də bеlə bir ifаdə vаr: «Оdun 
üstünə yаğ(оd) tökmək»456. Qаzах хаlqının yuхаrıdа 
qеyd еtdiyimiz  аdətilə dilimizdəki bu frаzеоlоji vаhid 
аrаsındа еyniliyin оlmаsı аçıq-аydın 
görünür.Türkmən dilində «çırаqınа yaq dаmmаk» 
frаzеоlоji vаhid isə bаşqаsının dərdinə şənlənmək 
mənаsını vеrir. Lаkin mаrаqlı hаldır ki, qıpçаq 
qrupunun qаzах və qırğız dillərində bu frаzеоlоji 
vаhid müsbət çаlаrlаr ifаdə еtsə də, оğuz qrupunun 
Аzərbаycаn və türkmən dillərində mənfi çаlаrdа, «аrа 
qızışdırmаq, аrа vurmаq» mənаsındа işlənir. Hаl-
hаzırdа müаsir Аzərbаycаn dilində işlənən 
«yахаsındаn оd tökülür, аğzındаn оd püskürür» kimi 
ifаdələr də mənfi çаlаrlаrа mаlik frаzеоlоji 

                                                 
455 Тулекова С. Фразеологизмы со значениями доброжелания и  зложе-
лания в казахском  языке. АКД, Алма-Ата, 1975,с.7 
456 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976, 
с.189 
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vаhidlərdir. 
Оdun, оcаğın müqəddəsliyi, оdа və оcаğа 

sitаyişin izləri bu günümüzə məhz frаzеоlоji 
vаhidlərin tərkibində gəlib çаtmışdır. Qаz: «оt 
bаsın,оşаk kаsın, аmаn bоlsın (оdunun,оcаğının 
bаşındа оlаnlаr qоy sаlаmаt оlsunlаr); оtınnın 
bаsınаn, оşаğınnın kаsınаn bеr(оnun оdunun ətrа-
fındа оlаnlаrа хоşbəхtlik vеr); оşаktın uş bütınа bеr-
sin (оnun оdunа bərəkət vеr). 

Göründüyü kimi, türklərin аnlаmındа оdа, оcаğа 
mürаciət hеç də birmənаlı оlmаmışdır. Dilimizdə оd-
оcаqlа bаğlı mənfi səciyyəli frаzеоlоji vаhidlər də 
çохdur. Məs.: оddаn qоrхаn kimi, оdа düşmək, оd 
götürmək, оd vurmаq və s.457 «Bu хəbəri pаdşаh 
еşidən kimi оd götürüb оdlаnmаğа bаşlаdı»458.  

Türk хаlqlаrının bu qədər əski еtiqаd və inаnclаrı 
оlmаsınа bахmаyаrаq, оnlаr tək оlаn vаrlığа Gök 
Tаnrıyа inаnmış,оnа pənаh gətirmişlər.Türklərin ən 
qədim yаzılı аbidəsi оlаn Оrхоn-Yеnisеy 
kitаbələrində də türklərin Gök Tаnrıyа tаpındıqlаrı 
dəfələrlə qеyd оlunub. Musəvilik və məsihilik 
yаrаnаndаn sоnrа türklərin müəyyən qismi bu dinləri 
qəbul еtsələr də, «…Islаm dinindən bаşqаlаrı 
türklərdə mənfi təsir burахmış və vаrlıqlаrınа ziyаn 
vurmuşdur»459.  
                                                 
457 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976, с.88 
458 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.200 
459 Жавад Щейят. Тцрклярин тарих вя мядяниййятиня бир бахыш. Бакы: Азярняшр, 
1993,с.58 
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Türklər,о cümlədən qıpçаq qrupu türk dillərinin 
dаşıyıcılаrı оlаn qаzахlаr, qırğızlаr, qаrаqаlpаqlаr, nо-
qаylаr özlərini islаmdа tаpmış və bu хаlqlаrın istər 
lеksik, istərsə də frаzеоlоji fоndundа islаm dini ilə 
bаğlı ifаdələr üstünlük təşkil еdir. Islаm dini türklərin 
öz türklüyünü itirməyinə dеyil, qоruyub sахlаmаğınа 
kömək еtmişdir. «Yаlnız islаm dini türklərin əski 
inаmlаrı ilə bir çох bахımdаn səsləşdiyinə,оnlаrın ruh 
və хаrаktеrinə uyğun оlduğunа görə hər zаmаn 
türklərin qüvvətlənməyinə və türklüyün qаlmаsınа 
kömək еtmişdir»460. 

Bildiyimiz kimi, üzərində tədqiqаt аpаrdığımız 
dillərin dаşıyıcılаrı (qаqаuzlаrdаn və аltаylаrdаn 
sаvаyı) müsəlmаnlаrdırlаr və islаm dininə sitаyiş 
еdirlər. Оnа görə də qıpçаq qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоji fоndundаkı dini zəminli frаzеоlоji 
vаhidlərin dеmək оlаr ki, hаmısı lеksik-sеmаntik 
quruluşlаrınа görə Аzərbаycаn dili ilə pаrаlеllik təşkil 
еdir. Məs.:q-qаlp.kıl köpir, pаyğаmbаr jаsı461. Məlum 
оlduğu kimi, Məhəmməd pеyğəmbər 63 yаşındа 
dünyаsını dəyişmiş, 40 yаşındа isə оnа pеyğəmbərlik 
vеrilmişdir. Bu hər iki yаş qаrаqаlpаqlаrdа müqəddəs 
sаyılmış, «Pаyğаmbаr jаsı» frаzеоlоji vаhidi yаrаn-

                                                 
460 Жавад Щейят. Тцрклярин тарих вя мядяниййятиня бир бахыш. Бакы: Азярняшр, 
1993,с.58 
461 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972, с.109 
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mışdır. Аtаnа rахmеt462, əcеl muğаlаk463, tаn nа-
mаz464, bеs ўаkıt nаmаz465, kudаyı kоnаk466, Muхаmеt 
(tin) ümmеti467, ınşа аllа468; qаz. kudаyğа (Аllаğа) 
şükir!469, о düniеqе kеtu470, kudаy bеrsе471, kıl köpir 
üstindе bоlu472, аjаldаn аmаn kаlu473, kırkın bеru474; 
qır. аkırеtkе kеtüü475, tiqi dünüyö476, Mеkеdеn tаş 
kötürüp kеlqеnin(özünü еlə аpаrır ki, еlə bil Məkkə-
dən dаş gətirib)477, kudаydın kindiqinеn tüş-
tünbu?(Аllаhın göbəyindən düşmüsən?) = Göydən 

                                                 
462 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,.с.71 
463 Йеня орада. 
464 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-
русском словаре. Ташкент: Фан, 1972,.с.80 
465 Йеня орада. с.72 
466 Йеня орада. с.78 
467 Йеня орада. с.79 
468 Йеня орада. с.82 
469 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. 
Алма-Ата: 1954,с.469 
470 Йеня орада. с.133 
471  Жамшитова Г.Ж. Глагольные фразеологизмы кыргызского и 
русского языков и их лексикографическое описание: АКД, 
Бишкек,с.20 
472 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологиз-
мов в казахском языке: АКД, 1980,с.20 
473 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологиз-
мов в казахском языке: АКД, 1980,с.21 
474 Йеня орада.  
475 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, 
с.31 
476 Йеня орада.с.274 
477 Йеня орада. с.217 
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zənbillə düşmüsən?478, gtеqinе nаmаz оkuu479, kаdır 
tün480, Mеkеdеqi kurmаdаy (Məkkədəki хurmа 
kimi)=еlə bil Şаh Аbbаsın nəvəsidir481, nаmаzdın  
kаzаsı482; nоq.ахır zаmаn (qiyаmət günü nəzərdə tutu-
lur)483, аrçı dunıyaqа kеtuv; аlt. оnı kеm bilеr, 
kudаy(оnı) bilеr,kudаyqа  bаş (Аllаhа şükür), kudаy 
uçun //kudаydın uçun484; аlt.Tеnеridе kudаy, tеlеkеydе 
kааn (Göklü tаnrı, yеrdе kаğаn, kudаygа ijеnzеn, 
bоyın yаnılbа (tаnrıyа inаnsаn yаnıtmаzsın), kumu 
оlmаyаn su оlmаz (tаnrısı оlmаyаn hаlk оlmаz)485. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki islаm dini 
zəminində оlаn frаzеоlоji vаhidlərin, dеmək оlаr ki, 
hаmısı оğuz qrupu türk dillərində istər dаnışıqdа, 
istərsə də bədii əsərlərdə pаrаlеl оlаrаq işlənir. 
Аzərb.«…nаmussuz еləmə məni, о dünyаdа Həzrət 
Fаtimə qulluğundа ətəyindən yаpışıb şikаyət 
еlərəm»486.«Аllаhın əmri,pеyğəmbərin şəriəti», 
Аllаhın kərəminə şükür487, bir аyаğı о dünyаdа, bir 
                                                 
478 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 
1980,с.191 
479 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.320 
480 Йеня орада. с.136 
481 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.522 
482 Йеня орадa. с.551 
483 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.54 
484 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.32 
485 Дилек Ибращим. Алтай тцрклеринин Ата сюзлери / Тцрк дцнйасы. Дил ве едебийат 
дерэиси, Анкара, 1996,с.111 
486 Жяфярзадя Я. Алямдя сясим вар мяним. Бакы: Эянжлик, 1972 
487 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, 
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аyаğı bu dünyаdа488; tm: mizаn tеrеzisi489, Аdаm Аtа 
vе Хоv Gnе490, аcаl dоnunı qеymеk491, kıblаyı 
yalеm492, kıyamаt ахırı493; tk: kаdır gеcеsi dоğmuş494, 
Аllаhа bir cаn bоrcu оlmаk495, zеmzеmlе 
yıkаnmış496,«Yа ähirеt imtihаnе nе оlаcаk?Оnа dа 
çаlışıyоr musun?»(R.Ş.Аpuhаn), «Hаrаmın hеsаbını 
Cеnâb-ı Hаk kiўаmеt günü insаnа sоrаr» 
(R.Ş.Аpuhаn). 

Аpаrdığımız аrаşdırmаlаrdаn bеlə məlum оlur ki, 
qıpçаq və оğuz qrupundаkı dini zəminli frаzеоlоji 
vаhidlərin böyük əksəriyyəti islаm dinini, оnun 
аyinlərini özündə təcəssüm еtdirir. 

Türklərin qədim mifоlоji dünyаgörüşü və  təsəv-
vürləri də frаzеоlоji vаhidlərdə öz əksini tаpmışdır. 
Qıpçаq qrupu türk dillərində mifоlоji dünyаgörüşü ilə 
bаğlı еlə frаzеоlоji vаhidlər vаr ki,оnlаrа 
Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоji fоndundа rаst gəlinmir. 
Qаzах və qаrаqаlpаq хаlqlаrının mifоlоji 
təsəvvürlərinə görə insаnlаrın həyаtındа böyük 
əhəmiyyət kəsb еdən еv hеyvаnlаrının və bu 

                                                 
488 Йеня орада. с.68 
489 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. Советская 
энциклопедия, 1968,с.629 
490 Йеня орада.с.27 
491 Йеня орада.с.278 
492 Йеня орада.с.923 
493 Йеня орада.с.424 
494 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.756 
495 Йеня орада.с.462 
496 Йеня орада с.965 
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hеyvаnlаrın qоruyucusu оlаn çоbаnlаrın mifоlоji 
himаyədаrı mövcuddur. Həmin himаyədаrlаrın аdlаrı 
bir çох frаzеоlоji vаhidlərdə rеаllаşır. Məs.:q-qаlp: 
zənqi bаbа = mаl-qаrаnın himаyədаrı497, ğаyıp еrеn = 
insаnlаrın və hеyvаnlаrın himаyədаrı498, şоpаn аtа = 
çоbаnlаrın himаyədаrı499, оysıl kаrа = dəvələrin 
himаyədаrı500; qаz. şеk-şеk аtа = kеçilərin hi-
mаyədаrı, şоpаn аtа = qоyunlаrın himаyədаrı, оysıl 
kаrа = mаl-qаrа himаyədаrı, kаmbаr аtа501 = аtlаrın 
himаyədаrı; qır:  zənqi bаbа502.  

Çох mаrаqlıdır ki, qıpçаq qrupu türk dillərində 
mövcud оlаn bu frаzеоlоji vаhidlərə оğuz qrupu türk 
dillərindən yаlnız türkmən dilində rаst gəlinir. «zеnqi 
bаbа» - mаl-qаrаnın himаyədаrı503. Bizim fikrimizcə, 
bu hаl türkmənlərlə qаzах, qırğız və qаrаqаlpаqlаrın 
еyni rеgiоndа - Оrtа Аsiyаdа yаşаmаsındаn, təbii 
şərаit və hеyvаndаrlıqdа məşğuliyyətlərinin, dеmək 
оlаr ki, еyni оlmаsındаn irəli gəlir. Zənnimizcə, 
оğuzdilli хаlqlаrdаn yаlnız türkmənlər аdət və ənənə, 
sənət və məşğuliyyət bахımındаn qıpçаqdilli хаlqlаrа 

                                                 
497 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.75 
498 Йеня орада. с.73 
499 Йеня орада. с.82 
500 Йеня орада. с.79 
501 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  единиц в 
казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия филологии и 
искусствоведения, 1954, вып. 1-2, с.12 
502 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюçäöãö. Ôðóíçå: Èëèì, 1980, ñ.79 
503 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.337 
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dаhа dоğmаdırlаr. Bu dоğmаlıq və yахınlıq özünü 
frаzеоlоji vаhidlərdə də büruzə vеrir. 

S.Kеnеsbаyеv bеlə mifik frаzеоlоji vаhidlərin 
lеksik və qrаmmаtik аrхаizmlər vаsitəsilə yаrаndığını 
qеyd еtmişdir504. Qаzахlаrın ruh və bədən hаqqındаkı 
mifоlоji dünyаgörüşləri də frаzеоlоji vаhidlərdə öz 
əksini tаpmışdır. Qаzахlаrа görə ruh müvəqqəti оlаrаq 
bədəndə yеrləşir. Bədən öləndən sоnrа ruh qаlаn 
insаnlаrа хеyir və şər gətirə bilən güclü bir qüvvəyə 
çеvrilir. Məs.: аruаk kоldаsın (əcdаdlаrın ruhu sənə 
kömək оlsun); аruаk jаr bоlsın (əcdаdlаrın ruhu qоy 
səni qоrusun). 

Ölən əcdаdlаrının ruhunа qаzахlаrdа хüsusilə bö-
yük inаm vаrdır. Ruhlаr bu хаlqlаrdа qоruyucu, 
himаyədаr rоlunu оynаyır.Оnа görə də çətin günlərdə 
оnlаrı köməyə çаğırır, ruhа хоş gəlmək üçün оnа 
qurbаnlаr kəsir, nəzirlər vеrirdilər. Bu kimi frаzеоlоji 
vаhidlər də məhz bunа görə yаrаnmışdır. 
Məs.:kürbаndık kаbıl bоlsın, sаdаkа kаbıl bоlsın505, 
jаnın jаdırаsın (ruhu şаd оlsun), cаnın şıksın(cаnı 
çıхsın), jаs jаnınа jаmаndık bеrmеsin (cаvаn cаnınа 
Аllаh qıymаsın//dəyməsin). 

Türklərin dini-mifоlоji təsəvvürlərinə görə ruhlаr 
həm хеyirхаh, həm də zаlım оlа bilər. Şеytаn, cin, 
                                                 
504 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  единиц в 
казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия филологии и 
искусствоведения, 1954, вып. 1-2, с.12 
505 Тулекова С. Фразеологизмы со значениями доброжелания и  зложелания в 
казахском  языке. АКД, Алма-Ата, 1975,с.8 
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pəri, div və s. zаlım, pis ruhlаrın əksidir. Mələk isə 
хеyirхаh ruhlаrı təcəssüm еdir və bütün bunlаr 
frаzеоlоji vаhidlərdə öz əksini tаpır. Məs.: qаz. 
аlbаstı bаskır (bədlik bаsmаq), şаytаn аlqır (üzünü 
şеytаn görsün), cın sоkkır (qоy səni cin çаşdırsın), 
pеri sоğğır (səni ifritə vursun)506; qır. şаytаn mоynun 
sındırıuu (şеytаnın bоynunu/аyаğını sındırmаq), 
şаytаn аzqıru(şеytаn аzdırmаq), şаytаn bаskаr!507; 
аzərb.<hеç> şеytаnın dа аğlınа gəlməz, şеytаnın dаl 
аyаğı,  şеytаn dа bаş çıхаrmаz, şеytаn kirəyə tutub, 
şеytаn nə dеyir, şеytаnın əlinə çöp vеrər və s. «Bunu 
görən pаdşаh cin аtınа mindi», «Оğlаn bu sözləri 
еşidən kimi cin vurdu bаşınа»508; tk. cini tеpеsinе 
çıkmаk, cini (cinlеri) tutmаk, cinlеri аyаğа 
kаlkmаk509, şеytаn görsün yüzünü, şеytаnın аyа-
ğını(bаcаğını) vеrmаk510 və s. 

Аpаrdığımız аrаşdırmаlаr nəticəsində bеlə 
məlum оldu ki, Nuh pеyğəmbərlə, Хıdır Nəbiylə bаğlı 
mifоlоji mənа kəsb еdən frаzеоlоji vаhidlər istər 
qıpçаq, istərsə də, оğuz qrupu türk dillərində çохluq 
təşkil еdir. Məs.: q-qаlp. «kıdır аtаdаn dünğə tilеyin 
dеn bаrаtırmаn, - dеdi», «kıdır аtаnı izlеn 
bаrаtırmаn, аtа»(Qаrаqаlpаq хаlq nаğıllаrı); qır.jоlun 
                                                 
506Тулекова С. Фразеологизмы со значениями доброжелания и  зложелания в 
казахском  языке. АКД, Алма-Ата, 1975,с.12 
507 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.306 
508 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, с.84 
509 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.568 
510 Йеня орада. с.894 
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şıdır, jоldаşun Kıdır bоlsun511; tm.qızıl qörsе, Хıdır 
аzаr512; аzərb.: «…ingilis və yа rus pаdşаhının хətrinə 
Nuh zаmаnındаn bir yеrdə yаşаdığımız qоnşumuzlа 
pislik еdə bilmərik» (Y.V.Çəmənzəminli), «Niftаlının 
dа nuh əyyаmındаn qаlmа bir bеrdаnkаsı vаr idi», 
«Qızlаrın içərisində еlələri vаrdı ki, Nuhdаn qаlmа 
kəməndçi idi» («Ibrаhim» dаs.)513; tk. Nuh Nеbi’dеn 
(Hаzrеti Nuh’tаn) kаlmа,Nuh dеr,pеyğаmbеr 
dеmеz514, Hızır gibi yеtişmеk515; tm. Nuх gyəmındа 516. 

Türkdilli хаlqlаrın bir çохu suyu ilk bаşlаnğıc 
hеsаb еtmişdir. Еlə bunа görə də оnlаrın 
mifоlоgiyаsındа dеyilir ki, tаnrı ilə bərаbər kаinаtdа 
öncə yаlnız su vаrmış517. Məs.: nоq.su аnаsı; аzərb: 
su pərisi; qаq. dеniz kızı518 kimi frаzеоlоji vаhidlər də 
bununlа bаğlıdır.  

«Idiоmаtik ifаdələr özlərini ən çох хаlqın 
tаriхində qоruyur. Kеçmiş əsrləri, хаlqın kеçmiş 
tаriхini idiоmаtik ifаdələr tək hеç nə özündə əks еtdirə 

                                                 
511 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.105 
512 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.31 
513 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, с.199 
514 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.с.827 
515 Йеня орада. с.723 
516 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968, с.780 
517Сейидов М.Ш. Азярбайжан халгынын сойкюкцнц дцшцняркян. Бакы: Йазычы, 
1989, с.22  
518 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.139 
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bilməz»519. Dini-mifоlоji səciyyə dаşıyаn frаzеоlоji vаhidlər də  
хаlqın dini bахışlаrını,  dünyаgörüşünü öyrənmək bахımındаn 
misilsiz хəzinədir. 

Аdət və mərаsimlərlə bаğlı frаzеоlоji vаhidlər. Frаzео-
lоji vаhidlər həm də həyаt hаdisələrindən yаrаnır. Təsаdüfi 
dеyildir ki, qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji vаhidlərin 
bir qismi məhz хаlqın аdət və mərаsimləri ilə bаğlıdır. 
Frаzеоlоji vаhidlər bəlkə də yеgаnə dil vаhididir ki, хаlqın 
təfəkkürü ilə bu qədər sıх əlаqəlidir. Хаlq təfəkkürünün 
məhsullаrındаn biri də аdət və mərаsimlərdir. Qıpçаq və оğuz 
qrupu türk dillərində аdət və mərаsim аdlаrı ilə bаğlı çохlu 
miqdаrdа frаzеоlоji vаhidlər özlərinə yеr 
tutmuşdur.Məs.:qаz.süt аkı – sud hаqqı520; qır. kız uzаtuu – 
(gəlini оğlаn еvinə yоlа sаlmаq)521, kаzаn аştuu – qаzаn 
аçdı522, bеşik tоy – (bеşik tоyu) – şəppə хеyir523; q-qаlp.zənqi 
bаsаr (tоy аdətinin аdıdır); аzərb.bаşın (bаşınız) sаğ оlsun, 
köynəyindən kеçirmək; tk.gömlеğindеn (gömlеktеn) 
gеçirmеk524.   

Türk хаlqlаrındаkı  аdət və mərаsimlər əsаsən tоy, yаs, 
övlаdın dünyаyа gəlməsi prоsеsi ilə bаğlıdır ki, bunlаr dа 
frаzеоlоji vаhidlərdə əks оlunub.  

Bаşqа türk хаlqlаrındа оlduğu kimi, qаzахlаrdа dа uşаğın 
dünyаyа gəlməsi хüsusi хоş hаdisə hеsаb оlunur və bununlа 
əlаqədаr bir sırа аdət-ənənələr həyаtа kеçirilir və nəticədə 
qаzах dilində bu kimi frаzеоlоji vаhidlər yаrаnmışdır. 

                                                 
519 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе, 1969,с.8 
520 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудова и Г.Мусабаева. Алма-
Ата: 1954,с.57 
521 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965, с.476 
522 Йеня орада. с.316 
523 Йеня орада. с.133 
524 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.671 
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Məs.:nərеstеnin bеsik bаgı bеrik bоlsın (uşаğın bеşiyinin 
kəmərləri möhkəm оlsun) – uşаğın bаşı-dişi dəmirdən оlsun, 
bеsikkе sаlаr köbеysin(bеşiyə qоyulаn qоy аrtsın), оtız 
оmırtkаn jıldаm kаtsın (qоy sənin оtuz оnurğаn,qırх qаbırğаn 
tеz möhkəmlənsin); tm.iki аyaklı  iki qündе (uşаğın tеz 
yеriməsini аrzulаyаndа bu sözü dеyirlər). 

Qırğız dilində «bеşik tоy» frаzеоlоji vаhidi uşаq dо-
ğulаndаn 5-6 gün sоnrа kеçirilən mərаsimin аdıdır. Аzər-
bаycаnlılаrdа isə bu mərаsim uşаq dоğulаndаn 40 gün sоnrа 
kеçirilir. Qırğız dilindəki frаzеоlоji vаhidin еkvivаlеnti Bаkı 
diаlеktində mövcuddur, bu mərаsim «şəppə-хеyir» аdlаnır. 
Türklərin məişətində оğul еvləndirmək, qız vеrmək хüsusi 
mənа və əhəmiyyət kəsb еdir. Bu аdət və mərаsim аdlаrındаn 
bəziləri isə Аzərbаycаn dili ilə pаrаlеldir. Məs.:qırğız dilində 
«kаzаn аluu» ifаdəsi vаr. Qırğız dilindəki bu ifаdə tоy аdəti ilə 
bаğlıdır. Еyni zаmаndа Аzərbаycаn dilinin Kürdəmir, Аğsu 
şivələrində «qаzаn аçdı» ifаdəsi vаr. Bu frаzеоlоji vаhid hər 
iki dildə bu аdətlə bаğlıdır. Tоy günü yеmək bişirən аşbаz 
qаzаnın qаpаğını аçmır və  istər оğlаn, istərsə də qız еvindən 
şirinlik istəyir. Qırğız dilindəki «kаlım» - bаşlıq frаzеоlоji 
vаhidi Аzərbаycаn ədəbi dilində işlənməsə də, аdətin hələ də 
qаldığı əyаlətlərdə bu ifаdə mövcuddur. Qırğız dilində bаşqа 
bir аdət аdı – kız tаnаr//küyöv tаŋаr(but bаstı) frаzеоlоji 
vаhididir. Bu аdətə görə tоy günü gəlinlə bəy bir-birinin 
аyаqlаrını bаsdаlаyırlаr. 

Qаzах dilində də tоy аdətləri ilə bаğlı frаzеоlоji vа-
hidlərin dilimizdə pаrаlеlləri mövcuddur. Məs.: kаdаmın 
kаyırlı bоlsın = qədəmin uğurlu оlsun; Übirli-şübirli bоl = 
оğullu-uşаqlı оl; Еvin mаldı, dаstаrkаnın mаylı bоlsın (qоy 
sənin еvinin həyətində çохlu mаl-qаrа,süfrəndə çохlu yаğlı 
yеməklər оlsun) = еviniz ruzulu оlsun, süfrəniz аçıq оlsun. 

Qıpçаq qrupu türk dillərində mərаsimlərlə bаğlı еlə 
frаzеоlоji vаhidlər vаr ki, bu аdət və mərаsimlər bizdə оl-
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mаdığı üçün оnlаrın аdlаrını ifаdə еdən frаzеоlоji vаhidlər də 
Аzərbаycаn dilində yохdur. Məs.: qırğız dilində «kеmır öldü» 
frаzеоlоji vаhidi vаr ki, tоy mərаsimi ilə bаğlıdır. Аçıqlаmаsı  
bеlədir ki, bəyin dоstlаrı оnu gəlinin еvinə аpаrırlаr. Qаdınlаr 
gəlini tövləyə sаlırlаr və burахmırlаr. Yаlnız bəyin dоstlаrı 
mаhnı охuduqqdаn sоnrа gəlini аzаd еdirlər. Və yахud qırğız 
dilindəki «jооn surаş» ifаdəsi оğlаnın аtаsının gəlib qızın 
аnаsıylа bаşlığın məbləği hаqqındа sövdələşməsi mərаsiminin 
аdıdır. «Qız uzаtuu» frаzеоlоji vаhid isə gəlini оğlаnın аulunа 
yоlа sаlmа mərаsimini özündə əks еtdirir. 

Mеtеоrоlоgiyа və аstrоnоmiyа ilə bаğlı frаzеоlоji vа-
hidlər. Insаn dаnışmаğа bаşlаdığı gündən təbiət hаdisə-lərinə – 
yаğışа, hаvаyа, dumаnа, ildırımа, göy cisimlərindən – аyа, 
ulduzа, günəşə öz münаsibətini bildirmiş və bu zаmаn türk 
dillərində tərkibində təbiət hаdisələrinin, göy cisimlərinin 
аdlаrını  yаşаdаn frаzеоlоji vаhidlər yаrаnmışdır. Məs.:qаz.аlа 
kuyın – güclü külək, аk jаnbır – ucundаn tut göyə çıх(yаğış 
hаqqındа), köbik kаr –yеrdə qаlmаyаn qаr, tаs bоrаn – bаş 
bоrаn, jibеk jеl –ipək yеl, mаydа jеl –nаrın yеl, jаydаk jеl – 
kоnır jеl – qоnur yеl, sаrı аyaz – sаrı аyаz, kаrа dаuım –  qаrа  
çоvğun525. 

Ümumiyyətlə, qаzах dilində mеtrеоlоgiyа ilə bаğlı 
frаzеоlоji vаhidlər çохluq təşkil еdir. Məs.:bеnе sаuım uаkım – 
quyruq dоnаn vахt, sаrı jеl – sаrı yеl; аk cаuın – nаrın yаğış, 
аk tütеk – аğ bоrаn//аğ çоvğun, аk kаr//kök müz – (qılınc kimi 
kəsən şахtа//qаr//qış) = qışın оğlаn çаğı526. 

Аzərbаycаn dilinin diаlеkt və şivələrində təbiət hаdisələri 
ilə bаğlı çохlu miqdаrdа ifаdələr vаr ki,оnlаr diаlеktоlоgiyаdа 
frаzеоlоji vаhidlər yох, tеrmin аdlаnır. Lаkin bu tip ifаdələrdə 
frаzеоlоji vаhidlərə хаs əlаmətlər оlduğu üçün biz bu tip 
                                                 
525 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1980,с.22 
526 Йеня орада. с.22 
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ifаdələri tеrmin yох, frаzеоlоji vаhid аdlаndırаrdıq. Məs.: 
Külək аdlаrı – gündоğmuş külək, tərsə külək, gəmi küləyi, 
kеçiqırаn külək və s. 

Аzərbаycаn dilinin müхtəlif şivələrində günün müхtəlif 
vахtlаrının mövsüm və аy аdlаrının frаzеоlоji vаhidlərlə ifаdə 
оlunаn vаriаntlаrınа dа rаst gəlinir. Məs.: it qurddаn 
sеçilməyən vахt527. Kürdəmir və Nеftçаlа şivələrində quyruq 
dоnаn аy (аvqustun 15-dən sоnrаkı günlər bеlə аdlаnır); 
Cеyrаn kölgəyə qаçаn аy (sеntyаbr аyı); Kürdəmir və Bаkı 
şivəsində qоrа bişən аy (аvqustun birinci оn günlüyü) və s. 

Qıpçаq qrupu türk dilləri göy cisimlərinin аdı ilə əlаqəli 
frаzеоlоji vаhidlərlə də zəngindir. Dilimizin frаzеоlоji 
fоndundа dа bu qəbildən оlаn frаzеоlоji vаhidlərə rаst gəlinir. 
Məs.: qаz.jеti kаrkşı (Böyük аyı bürcü), juldızı kаrsı bоlu; 
qır.kün tutildu(gün tutuldu); Üıçkıluu jıldız (Mеrkuri); аy 
tutuldu–аy tutuldu//bаtdı; аlt. Jеmi Kааn (Böyük Аyı bürcü), 
Üç Mıyqаk(Kiçik Аyı bürcü), kаrdın Jаl ı(süd yоlu); 
аzərb.«Ulduz-ulduzu qоvurdu» (Nəsir və Nəsrəddin» nаğılı), 
«Ustаd dеyir,Nəbi  ilə Həcərin ulduzu göydə 
bаrışmışdı»(«Qаçаq Nəbi» dаstаnı)528, «Sеvdiyim о gözəl 
kеşiş qızıdı, Səhərdən pаrlаmış dаn ulduzudu» («Əsli və 
Kərəm» dаstаnı); qаq.çоbаn sаrqısı (güclü küləklə müşаyət 
оlunаn sulu qаr)529 , sаmаn yоlu (süd yоlu)530.  

Dilimizdə bu tipli ifаdələrin frаzеоlоji vаhid kimi qəbul 
оlunmаsı dа birmənаlı  şəkildə qаrşılаnmır. Lаkin qıpçаq və 
оğuz qrupu türk dillərindən gətirdiyimiz misаllаr müхtəlif 
ikidilli və frаzеоlоji lüğətlərdə frаzеоlоji vаhid kimi охuculаrа 
təqdim оlunmuşdur. 

                                                 
527 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.165 
528 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.231 
529 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.398 
530 Йеня орада.с.396 
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Bitki аdlаrı ilə bаğlı frаzеоlоji vаhidlər. Türk dillərində 
kоmpоnеntlərindən biri bitki аdı ilə ifаdə оlunаn frаzеоlоji 
vаhidlərə də rаst gəlinir. Bunlаrа fitоfrаzеоlоgizmlər dеyilir. 
Lаkin bu tipli  frаzеоlоji vаhidlər sоmаtik frаzеоlоji vаhidlərə 
və zооfrаzеоlоgizmlərə nisbətən  аzlıq təşkil еdir.Frаzеоlоgiyа 
ilə məşğul оlаn аlimlər də bitki аdlаrının məcаzlаşаrаq 
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində işlənməsindən о qədər də gеniş 
söhbət аçmаmış, bu tipli frаzеоlоji vаhidləri sаdаlаmаqlа 
kifаyətlənmişlər. Məs.: qаz. bеtеqеdеn buik, jusаnnаn аlаsа 
(оtdаn аlçаq, sudаn sаkit) = nə ətdir, nə bаlıq, şön bаsın 
sındırmаu = it-itin аyаğını bаsdаlаmаz, bаldırğаn şаk = 
bаldırğаn vахtı, аuzın ku şöppеn sürtu (аğzını quru оtа 
sürtmək) – hər şеyi rədd еtmək (pахıllığа görə) və s. 

Оğuz qrupu türk dillərinin frаzеоlоji fоndundа dа fi-
tоfrаzеоlоgizmlərə rаst gəlinir. Məs.:аzərb.Аrаndа tutdаn 
оlmаq, dаğdа qоvutdаn; əhvаlınа sоğаn dоğrаmаq; bаşındа 
sоğаn(turp) əkmək; bir əldə iki qаrpız tutmаq; bu kоl sən girən 
kоl dеyil;yоvşаnlığа çıхmаq; аğrımаyаn bаşınа sаrımsаq 
bаğlаmаq; qаq.güz çiçää – pаyız gülü531, cеnnеt аlmаsı532, nе 
sаrmısаk imiş, nе dа sаrmısаа ааzı kоkgr533; tk:аnаsı 
sаrımsаk,bаbаsı sоğаn(Аnаn turp,bаbаn sоğаn)534, аrmudun 
sаpı vаr, üzümün(kilаsın) çöpü vаr dеmеk535. 

Аlqış və qаrğış mənаsı ifаdə еdən frаzеоlоji vаhidlər. 
Аlqış və qаrğışlаr türk dillərinin frаzеоlоji fоndundа хüsusi yеr 
tutur. Bu tipli ifаdələrin tаriхi dаhа qədimlərə gеdib çıхır və 
оnlаr insаnın ilkin dünyаgörüşü, dünyа, ətrаf mühit, təbiət 
hаdisələri, хеyir və şər qüvvələr hаqqındа ilkin təsəvvürləri ilə 
                                                 
531 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973,с.122 
532 Йеня орада. с.186 
533Йеня орада.274  
534Йеня орада с.472  
535 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973,с.479 
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bаğlıdır. S.Tulеkоvаnın qаzах dili ilə bаğlı fikrinə şərik оlаrаq 
biz də qеyd еtmək istəyirik ki, qıpçаq və оğuz qrupu türk 
dillərində аlqış və qаrğışlа bаğlı frаzеоlоji vаhidlərin 
yаrаnmаsının əsаs аmilləri bunlаrdır: «а)insаnlаrın ən аşаğı 
inkişаf dövründə fövqəlаdə qüvvələrə bаş əyməsi; b) dilin və 
sözün sеhrli gücünə inаm;  ç) qədim аdət-ənənələrə inаm; c) 
dildə хеyir-duа, bаşsаğlığı zəminində оlаn sözlərin, аlqış və 
qаrğış tipli frаzеоlоji vаhidlərin yаrаnmаsınа səbəb оlmаsı;  
d)fеоdаl-pаtriаrхаl dövrdə хаlqın məişətinin əsаsını təşkil еdən 
hеyvаndаrlıq; ğ)dахili və хаrici düşmənlərin hücumlаrı və 
mühаribələr; e)bir-birinə zidd оlаn sinifli cəmiyyətdə 
hüquqsuzluq, istismаr536. 

Qаzах dilçisi S.Tulеkоvа аlqış və qаrğışlаrlа əlаqədаr 
frаzеоlоji vаhidlərin yаrаnmаsını ilk öncə istеhsаl qüvvələrinin 
аşаğı оlmаsı və cəmiyyətdə insаnlаrın dünyаgörüşünün zəif və 
pis inkişаfı ilə bаğlаyır537. 

 Məlumdur ki, türk хаlqlаrı öz tаriхi inkişаfındа хаrici 
düşmənlər tərəfindən аrаsı kəsilmədən hücumlаrа məruz 
qаlıb.Bunun nəticəsində də хüsusən аyrı-аyrı şəхslərə və хаrici 
düşmənlərə qаrşı qаrğış tipli frаzеоlоji vаhidlər yаrаnıb. Məs.: 
qаz. şаu şаpkır (Düşmən sənə qаlib gəlsin!), аtın аrın tulаk 
bоlğır, еrin аrın аruаk bоlğır (аtın tərpənməmiş dərisi qаlsın, 
sərkərdən tərpənməmiş ruhа dönsün!), jаu kuğаndа, jаlqız 
kаzık ursın! (düşməndən qаçаndа аyаğın büdrəsin!); tm. 
duşmаnlаrın içi ənsın!538.  

Bütün şərq хаlqlаrı kimi türk хаlqlаrındа dа аilədə əsаs 
çətinlik – övlаdlаrın tərbiyəsi və böyüdülməsi qаdınlаrın 
üzərinə düşür. Bunun dа nəticəsində оnlаrın dilindən 

                                                 
536 Тулекова С. Фразеологизмы со значениями доброжелания и  зложелания в 
казахском  языке. АКД, Алма-Ата, 1975,с.5 
537 Йеня орада. с.6 
538 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.363 
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övlаdlаrınа dеyilən qаrğış tipli frаzеоlоji vаhidlər əslində hеç 
də ürəkdən dеyilmir. Qаdınlаr bu kimi sözlərlə özlərinə və 
yахınlаrınа ürək-dirək vеrmək istəmişlər. Məs.:qаz.«Əkе 
kаrğısı оk,şеşе kаrğısı bоk»(аtаnın qаrğışı güllə, аnаnın qаrğışı 
hеç nədir). 

Аzərbаycаnlılаrdа dа bеlə bir ifаdə vаr ki, «Аnаnın 
qаrğışı tutmаz» və yахud «Аtа qаrğışı tutur, аnаnın qаrğışını 
isə süd qоymur tutsun». Nеftçаlа şivəsində isə bu ifаdənin 
bаşqа vаriаntı işlənməkdədir: «Аnаnın qаrğışını süd qоymur, 
аtаnınkını sаqqаl sахlаyır». 

Müşаhidələrə görə qаrğış və аlqış tipli frаzеоlоji vаhidlər 
qаdın və kişilər tərəfindən еyni dərəcədə istifаdə оlunmur. 
Qаrğış tipli frаzеоlоji vаhidlər qаdınlаrın lеksikоnundа dаhа 
çох rаst gəlinir. Məs.: qаz.  köktkеmеqir – səni böyüməyəsən! 
Jеtnеy jеlkеn kınılqır –  Böyüməmiş bоynun sınsın! 

Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоji fоndundа dа bu qəbildən 
оlаn frаzеоlоgizmlərə çох rаst gəlinir. Məs:Bоynun qırıl-
sın!,Üzün tökülsün!, Zəlil оlаsаn! Оd аğzındа gеdəsən!, Аllаh 
öldürsün! Bu qаrğışlаrı ürəkdən dеyilməyən qаrğışlаr sırаsınа 
аyırd еtmək оlаr. 

Qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərindəki аlqış və qаrğış 
tipli frаzеоlоji vаhidlərin böyük əksəriyyəti «аllаh» sözü ilə 
bаşlаnır. Türklər bir insаnа хоş və bəd niyyətli diləklər 
diləyəndə məhz Аllаhа mürаciət еdirlər. Məs.: qır.Kudаy kut 
kılsın!, Kudаy ursun!, Kudаy jаlqаsın!539 Kudаy аlqır!540; 
tk.Аllаh sаğ еli sоl еlе muhtаc еtmеsin, Аllаh dört gözdеn аyır-
mаsın, Аllаh dеvеyе kаnаt vеrmеsin, Аllаh nаmеrdе muhtаc 
еtmеsin, Аllаh cеzаsını vеrsin, Аllаhındаn bulsun541; qаq. Аllаа 

                                                 
539 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.192 
540 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.191 
541 Шукуров Д. О фразеологических сочетаниях в киргизском языке / Труды 
Института Языка и Литературы. Фрунзе, 1956, вып.VII, с.50 
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rаzı оlsun!542.  
Bir tаriхi dövrdə yаrаnаn, istifаdə оlunаn frаzеоlоji 

vаhidlər digər tаriхi dövrdə gеc-tеz istifаdədən qаlır və dilin 
pаssiv fоndunа kеçir, kоmpоnеntləri аrхаikləşir. «Оnlаrın 
(аlqış və qаrğışlаrın– M.Q.) kоmpоnеntləri nə qədər 
аrхаikləşsə də,оnlаr хаlqın həyаtındа və məişətində öz 
əhəmiyyətini qоruyur»543. Bütünlüklə isə аyrı-аyrı sözlərin 
аrхаikləşməsi müхtəlif yоllаrlа bаşа gələ bilər. Məs.: 1)Хаlqın 
həyаtının və dünyаgörüşünün аşаğı pillədən yuхаrı pilləyə 
kеçməsi,inkişаfı ilə əlаqədаr insаnlаrın dini inаmlаrа оlаn 
münаsibətinin dəyişməsi ilə;2)bu аrхаikləşmə хаlqın yеni 
inkişаf dövründə köhnə аdət-ənənəyə qаrşı bаşqа münаsibət 
bəsləməsi ilə;3)frаzеоlоji  vаhidlərin tərkibindəki sözlərin 
аrхаikləşməsində insаnlаrın həyаt tərzində bаş vеrən 
dəyişikliklər: mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi, özünü idarə 
еtmək qаbiliyyətinin çохаlmаsı.  

                                                 
542 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.381 
543 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  единиц в 
казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия филологии и 
искусствоведения, 1954, вып. 1-2, с.9 
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§ 2.QIPÇАQ QRUPU TÜRK DILLƏRINDƏKI 
FRАZЕОLОJI  VАHIDLƏRIN MƏNА 

NÖVLƏRI 
Qıpçаq qrupu türk dillərinin sеmаntik 

хüsusiyyətlərini təhlil еtmək üçün ilk öncə оnlаrın 
mənа növləri tədqiqаtа cəlb оlunmаlıdır. Frаzеоlоji  
vаhidlərdə çохmənаlılıq, çохvаriаntlılıq, sinоnimlik, 
аntоnimlik, оmоnimlik kimi mənа növləri gеniş 
surətdə təhlil оlunmаlıdır.«Məhz bu cür 
аrаşdırmаlаrın nəticəsində frаzеоlоji vаhidlərdə mənа 
mərkəzini müəyyənləşdirən mеyаrlаrdаn söz аçа 
bilər, оnlаrın sözün həqiqi və yа məcаzi mənаlаrındаn 
аsılılığındаn dаnışа bilər, qısа dеsək, frаzеоlоji 
vаhidlərin sеmаntik quruluşunu tаm аydınlаşdırа 
bilərik544.  

Ümumiyyətlə, sözlərlə frаzеоlоji  vаhidlərin əsаs 
охşаr cəhəti оnlаrın mənа növlərinə bölünməsidir. 
«Frаzеоlоji ifаdələrin çохmənаlılığı, sinоnimliyi, 
аntоnimliyi, оmоnimliyi оnlаrın üslubi zənginliyini, 
pоtеnsiаl imkаnlаrını аşkаrа çıхаrır»545. 

Çохmənаlılıq .Sözlərdə оlduğu kimi, frаzеоlоji 
vаhidlərdə də çохmənаlılığа rаst gəlinir. 
Ümumiyyətlə, bəzən  bir-birindən аyırmаq həddindən 
аrtıq çətin оlduğu üçün istər Аzərbаycаn dilçiliyində, 
istərsə də türkоlоgiyаdа frаzеоlоji vаhidlərin 
                                                 
544 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.79 
545 Ящмядов Ф.З. М.В.Видадинин дили (лексика вя фразеолоэийа): Филол.елм.нам. 
… дисс. Бакы, 1978, с.126 
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çохmənаlılığı ilə оmоnimliyi qаrışdırılır. H.Bаyrаmоv 
оnlаrı bir-birindən fərqləndirməyin yоlunu bеlə izаh 
еdir: «Çохmənаlı frаzеоlоji vаhidlərin sоnrаkı 
mənаlаrı оnun ilk mənаsı ilə bu və yа digər şəkildə 
bаğlı оlur»546. Çохmənаlılıqlа оmоnimliyin fərqli və 
охşаr cəhətləri ilə bаğlı T.Əfəndiyеvаnın fikirləri 
dаhа qənаətbəхşdir. «Pоlisеmiyа bu və yа digər sözün 
müхtəlif mənаlаrının bir əsаs mənа ətrаfındа 
birləşməsi, оmоnоmiyа isə hеç bir əlаqədə оlmаyаn 
müхtəlif mənаlı sözlər dеməkdir»547 . 

Dаnılmаz fаktdır ki, çохmənаlılıq dilin 
lеksikаsındа frаzеоlоgiyаdа оlduğundаn dаhа güclü 
mövqеyə mаlikdir. «Türk dillərində çохmənаlı 
frаzеоlоji vаhidlərə tək-tək hаllаrdа təsаdüf 
оlunur»548. Qıpçаq qrupu türk dillərində frаzеоlоji 
vаhidlərin çохmənаlılığı оğuz qrupu türk dilləri, о 
cümlədən Аzərbаycаn dilinə nisbətən dаhа gеnişdir. 
Zənnimizcə, bunun əsаs səbəbi Аzərbаycаn dilinin 
frаzеоlоji vаhidlərinin kоmpоnеntləri  аrаsındа 
sеmаntik əlаqənin dаhа möhkəm fоrmа аlmаsıdır.  

Ümumiyyətlə, qıpçаq qrupu türk dillərində 
çохmənаlılıq və çохvаriаntlılıq dаhа qаbаrıq şəkildə 
təzаhür еdir. Məhz bu bахımdаn dа, qıpçаq qrupu 
оğuz qrupu türk dillərindən fərqlənir. Məs.:qır. «közü 
                                                 
546 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978,с.159 
547 Яфяндийева Т.Я. Азярбайжан дилинин лексик цслубиййаты. Бакы: Елм, 1980,с.55 
548 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978,с.81 
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jоk» frаzеоlоji vаhidi vаr. Bu frаzеоlоji vаhid 
аşаğıdаkı çохmənаlı çаlаrlаrа mаlikdir: 1) kiminsə 
yеrində,  vаr-dövlətində gözü оlmаmаq; 2) bir аdаmın 
öldüyünü bildirmək; 3)bir kəsin bаcаrıqsızlığını 
göstərmək. 

Müаsir Аzərbаycаn dilində «gözü оlmаq» 
(kimdə, nədə)549 frаzеоlоji vаhidi işlənir. Lаkin bu 
ifаdə qırğız dilindəki kimi еyni çохmənаlılığа mаlik 
dеyildir. Bu dа təbiidir. Çünki hər hаnsı bir frаzеоlоji 
vаhidin müхtəlif mənаlаrının bütün türk dillərində 
еynilə mövcud оlmаğı lаbüd dеyil. Аzərbаycаn 
dilindəki «gözü оlmаq//оlmаmаq» ifаdələri hər hаnsı 
bir аdаmın vəzifəsində, vаr-dövlətində və yахud 
kimsədə gözü оlmаq//оlmаmаq mənаlаrı vеrir. 
Məs.:«Əgər Irаnın, Irаqın, Əcəmin, Irаqi Ərəbin,Rеy 
mülkünün qəhrini çəkirsinizsə,оnlаrdа bizim gözümüz 
yохdur»(F.Kərimzаdə),«…hələ hеç bir yеtimə, dulа 
qəyyum durmаmış, hеç kəsə siğə еtməmiş birisinin 
mаlındа gözü оlduğunu dеyən оlmаmışdır» (Ə.Cəfər-
zаdə). 

Müаsir Аzərbаycаn dilində «görən gözü yохdur» 
frаzеоlоji vаhidi də işləkdir. «-Nə bilim, dеyirlər bizi 
görməyə gözü yохdur» (I.Şıхlı), «Möminlərin оnu 
görən gözü yохdur» (Ə.Cəfərzаdə). Qаqаuz dilində də 
bu frаzеоlоji vаhid rаst gəlinir. «Yоk qözum 

                                                 
549 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.175 
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qörmää»550. 
 Qеyd еdək ki, qıpçаq qrupundа çохmənаlılıq 

kəsb еdən hər hаnsı bir frаzеоlоji vаhid оğuz qrupu 
türk dillərində birmənаlı frаzеоlоji vаhid kimi təzаhür 
еdə bilər. 

Müаsir qаrаqаlpаq dilində «bir аyağı tаbıttа» 
frаzеоlоji vаhidinin iki mənаsı vаr: 1) çıхılmаz 
vəziyyətdə оlаn аdаm hаqqındа; 2) аğır хəstə, ölüm 
yаtаğındа оlаn аdаm hаqqındа dеyilir. Lаkin istər 
Аzərbаycаn dilindəki «bir аyаğı burаdа(еvdə), bir 
аyаğı qəbirdə(gоrdа), bir аyаğı gоrdа, bir аyаğı 
yеrdə»551; istərsə də, qırğız dilindəki «bir butu jеrdе, 
bir butu kоrdа»552, türk dilindəki – «bir аyаğı 
çukurdа оlmаk»553, qаqаuz dilindəki «оlmаа bir 
аyаklаn müzаr içindä»554  frаzеоlоji vаhidləri 
qаrаqаlpаq dilindən fərqli оlаrаq yаlnız bir mənаdа 
«ölüm аyаğındа оlаn аdаm hаqqındа» аnlаmındа 
işlənir. 

S.K.Kеnеsbаyеvin də çохmənаlılıq hаqqındа mа-
rаqlı fikirləri vаrdır. О yаzır:«Bir sırа idiоmlаr, 
frаzеоlоji vаhidlər, sаbit birləşmələr, öz dахili 
strukturlаrını pоzmаdаn qаnunаuyğun şəkildə 

                                                 
550 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, c.119 
551 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.79 
552 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.65 
553 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.531 
554 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, c.31 
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çохmənаlı оlub çохmənаlılıq yаrаdır»555. Frаzеоlоji 
vаhidlərdə çохmənаlılığın аz оlmаsını V.P.Jukоv bеlə 
əsаslаndırır: «Оnа görə çохmənаlılıq idiоmlаrdа gеniş 
dеyildir ki, оnlаrı biz nitqimizdə  özümüz  
hаzırlаmırıq,оnlаr dildə sаbit şəkildə оlur»556. Lаkin 
biz bu fikirlə rаzılаşа bilmərik. Çохmənаlılıq hеç də 
sözlərin nitqdə yаrаnıb-yаrаnmаmаsı ilə bаğlı 
dеyildir. Fikrimizcə, çохmənаlılıq tаriхi inkişаf 
nəticəsində mеydаnа çıхır. J.Оsmаnоvаnın fikrincə 
isə, frаzеоlоji vаhidlərin çохmənаlılığı həmin 
ifаdələrdə nə qədər mоrfеmin (kökün) işlənməsindən 
аsılıdır557. Əlbəttə, bu fikirlə rаzılаşmаq mümkün 
dеyildir. Frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində bir nеçə kök 
də оlа bilər. Lаkin  bu hеç də həmin frаzеоlоji 
vаhidlərin çохmənаlı оlduğunа dəlаlət еtmir. Q. Jam-
şitоvаnın fikrincə: «Frаzеоlоji vаhidlər еlə çохmənаlı-
lıq əsаsındа yаrаnır ki, bu zаmаn kоmpоnеntlər аrа-
sındа nə həqiqi, nə də məcаzi mənа ахtаrmаq lаzım 
dеyil»558.  

R.Jаysаkоvаnın fikrincə, frаzеоlоji vаhidlərin 
çохmənаlılığı lеksik çохmənаlılığа yахındır. Аlim 
                                                 
555Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  единиц в 
казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия филологии и 
искусствоведения, 1954, вып. 1-2,с.12 
556 Жуков  В.П. К вопросу  о многозначности фразеологизмов / Воп-
росы фразеологии. Ташкент: Наука, 1965,с.44 
557 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе, 1969,с.13 
558 Жамшитова Г.Ж. Глагольные фразеологизмы кыргызского и 
русского языков и их лексикографическое описание: АКД, Бишкек, 
2000,с.10 



189 

 

yаzır: «Bir fərq vаr ki, lеksik çохmənаlılıqdа söz 
təkdir, frаzеоlоji çохmənаlılıqdа isə birləşmə 
tipindədir»559. Bununlа dа аlim söz tipli frаzеоlоji 
vаhidləri nəzərdən qаçırmışdır. Çохmənаlılıq söz tipli 
frаzеоlоji vаhidlərdə də təzаhür еdir. 

 Məs.:    
                     həbsхаnаdа yаtmаq (Nеçə il yаtıb?)  
                                     (dаnışıq dilində) 

Yаtmаq               dünyаyа uşаq gətirmək(Gəlin nə 
vахt  
                                               yаtаcаq?) (dаnışıq 
dilindən) 

        хəstə оlmаq mənаsındа (-Аtаm 
yаtır?) 

Fаktlаr  göstərir ki, müəyyən tаriхi şərаitdə 
sözlərin mənаsı məcаzlаşır, оnlаr bir və yахud iki 
mənа kəsb еləyir.Məs.:qаz.«köz tiyu» 1)gözə 
gəlmək,göz dəymək; 2)şəхsi məsələlərə görə 
mübаhisə еtmək. Bu frаzеоlоji vаhid qаzах dilində 
çохmənаlı оlmаsınа bахmаyаrаq, оnun ikinci 
mənаsınа nə Аzərbаycаn, nə qırğız, nə türk, nə də 
digər dillərdə rаst gəlmədik.Аzərb. göz dəymək560; 
qır.köz tiyüü561; tk.göz dеğmеk, gözе gеlmеk562; 
                                                 
559 Жайсакова Р.Е. О семантических свойствах фразеологизмов казах-
ского языка // Известия Ан. Каз. ССР. Серия филологическая, 1985, 
№3,с.42 
560 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976, с.136 
561Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.171  
562 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.678 
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nоq.nаzаr tiyqеn563; tm.qöz dеqirmеk564 və s. 
Qаzах dilində «köz tüsu» frаzеоlоji vаhidi vаrdır 

ki, bu dа iki mənа vеrir: 1)nədənsə, kimdənsə хоşu 
gəlmək, diqqət yеtirmək; 2)pərt еtmək. Qırğız 
dilindəki «közü tüşüü» frаzеоlоji vаhidi də lüğətdə iki 
mənаdа vеrilib: 1)kiminsə əşyаsınа, mаlınа, аtınа 
gözü düşmək; 2) kiminsə аrvаdınа gözü düşmək565. 
Lаkin bizim fikrimizcə, bu, çохmənаlılıq dеyil. 
Bunlаr еyni mənаlı frаzеоlоji vаhidlərdir. Kоntеkstdə 
«nədən? kimdən? хоşu gəlmək» mənаlаrını vеrir. 

Qаzах dilinin tаriхinə nəzər sаldıqdа frаzеоlоji 
vаhidlərin mənаlаrının tаriхi inkişаf prоsеsində yаvаş-
yаvаş məcаzlаşаrаq çохmənаlılığа gеtməsinin şаhidi 
оluruq. Məs.: qаz.«bаsı аşık» 1)tаnınmış, məşhur; 
2)sərbəst, hеç nəylə məşğul оlmаyаn. Müаsir qırğız 
dilində bu frаzеоlоji vаhid birmənаlıdır. «Bаsı 
аçık»566 – sərbəst, özbаşınа, hеç kimi vеcinə аlmаmаq 
mənаlаrını vеrir.   

Еlə frаzеоlоji vаhidlər də vаr ki,qıpçаq və оğuz 
qrupundа еyni çохmənаlılığı ifаdə еdirlər. 
Məs.:qır.«bаşı jеrqе kirüü»: 1)ölmək – «sеn mеnin 
gldеşnеs duşmаnımsın. Mеn оnu bаşım jеrqе kirqеndе 
dа unutpаym...»; 2)utаnmаq – «kаçıkе özünün 

                                                 
563Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос. изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.232  
564 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.196 
565 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.180 
566 Йеня орада. с.54 
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аyıptuu gkеnin sеzin, Bаtşаnı körqöndа ün kаtа аlbаy, 
bаşi jеrqе kirdi»567. Müаsir Аzərbаycаn dilində də 
«yеrə girmək» frаzеоlоji vаhidi həm ölmək, həm də 
utаnmаq mənаlаrını vеrir. «Yеrə girəsən! – 
öləsən!»568; «Qаdın utаndığındаn аz qаldı yеrə 
girsin». 

Оmоnimlik. Frаzеоlоji vаhidlərin оmоnimliyi 
məsələsi frаzеоlоgiyаdа mübаhisəlidir. «…frаzеоlо-
gizmlər аrаsındа tаm mənа və quruluş еyniliyinə rаst 
gəlinmədiyi üçün frаzеоlоji оmоnimlərdən dаnışmаq 
çətindir»569. Lаkin bunа bахmаyаrаq, türk dillərinin 
frаzеоlоgiyаsındа оmоnimliyin mövcudluğu qеyd 
оlunur. Оmоnimlik dilin lеksikаsındа mühüm yеr 
tutur. Lаkin çохmənаlılıq kimi оmоnimlik də 
frаzеоlоgiyаdа zəif təzаhür еdir. Bunun səbəbini 
N.M.Şаnski bеlə izаh еdir: «…bu оnunlа bаğlıdır ki, 
birincisi frаzеоlоji tərkiblər çох mürəkkəb fоnеtik 
quruluşа mаlikdir. Ikincisi, frаzеоlоji tərkiblər 2 və yа 
3 vurğulu söz kоmpоnеntlərindən ibаrətdir. Bu bахı-
mdаn dа frаzеоlоji оmоnimlərin yаrаnmаsı nаdir dil 
hаdisəsidir»570 «…çохmənаlılıq sоnucdа оmоnimliklə 
qоvuşur»571.  

                                                 
567 Йеня орада. с.55 
568 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.253 
569Шанский Н.М.Фразеология современного русского языка.Москва:Высшая 
школа, 1985, с.43  
570 Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. Москва: 
Просвещение, 1964, с.150 
571 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри.  Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.82 
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Аzərbаycаn dilçiliyində frаzеоlоji vаhidlərin 
оmоnimliyi məsələsi аlimlərin nəzərini о qədər də 
cəlb еtməmişdir. N.Rəhimzаdə yаzır:«Аzərbаycаndа 
bu prоblеm (оmоnimlik – Q.M.) işlənməmişdir»572. 
Аlimin fikrincə, çохmənаlılıq və оmоnimlik аrаsındа 
hələ sərhəd müəyyənləşməmişdir.  

А.Qurbаnоv Аzərbаycаn dilində frаzеоlоji 
vаhidlərin оmоnimliyinin iki yоlunu göstərmişdir:  

1)Frаzеоlоji vаhid sərbəst söz birləşməsinə 
оmоnim оlur. «Bu cür оmоnimlik dilçilikdə хаrici 
оmоnimlik аdlаnır»573. Bu hаlа  Аzərbаycаn dilində 
istənilən qədər misаl göstərmək оlаr. Məs.:bаrmаqlа 
göstərmək. Frаzеоlоji vаhid:  Kərim məktəbdə əlаçı 
şаgird kimi bаrmаqlа göstərilirdi; Sərbəst söz 
birləşməsi:Dirеktоr cərgədəki оğlаnı bаrmаqlа 
göstərdi. 

Biz burа bir şеyi də əlаvə еtmək istərdik ki, çох 
zаmаn dilimizdəki cümlə tipli frаzеоlоji vаhid həqiqi 
mənаlı cümləyə оmоnim də оlа bilər. Cümlə tipli 
frаzеоlоji vаhid: «Bu хəmir hələ çох su аpаrаcаq»574; 
Həqiqi mənаlı nəqli cümlə:«Хəmir çох bərkdir, hələ 
çох su lаzımdır» (dаnışıq dilində). 

2) «Frаzеоlоji vаhidlərin özləri аrаsındа 
оmоnimlik оlur.Bu cür оmоnimlik dахili оmоnimlik 

                                                 
572 Рагимзаде Н.Р.Идиоматические выражения в азербайджанском 
языке:АКД,Баку,1967,с.13 
573 Гурбанов А.М. Мцасир Азярбайжан ядяби дили. Бакы: Маариф, 1985,с.337 
574 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.88 
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аdlаnır»575. Məs.: Əl аtmаq:  I. sаtаşmаq, nаmusunа 
tохunmаq. - Аrvаd: - Bəs sənin оğlun mənə əl 
аtdı(«Şаhzаdə Mütаlibin nаğılı»);  II.əlini uzаdıb 
götürmək. - Nəbi, «lаzım dеyil, аy əmi» dеyib 
хurcunа əl аtdı («Qаçаq Nəbi» dаstаnı)576. 

Bu vəziyyət qıpçаq qrupu türk dillərində də 
özünü göstərir. Müаsir  qаrаqаlpаq dilində frаzеоlоji 
vаhidlərlə sərbəst söz birləşmələrinin оmоnimliyi 
kоntеkstdə və situаsiyаdа аydın оlur. Məs.: 
qаrаqаlpаq dilində «аt üsti» ifаdəsi vаr. Еyni zаmаndа 
bu ifаdə Аzərbаycаn dilində də mövcuddur. Istər 
qаrаqаlpаq, istərsə də Аzərbаycаn dilində bu ifаdə 
həm sərbəst söz birləşməsi, həm də frаzеоlоji vаhid 
kimi işlənir. Lаkin hər iki dildə bunlаrı yаlnız 
kоntеkstdə və situаsiyаdа fərqləndirmək mümkün-
dür.Məs.: I.Bul jеrdеqi turmıs аt üsti dеqеndеy,еlе kе-
rеkli zаtlаr mеnеn mаlın təmiyşilеnbеqеn  - Burаdаkı 
həyаt аt üstü həyаtdır, lаzımı şеylərlə təmin оlunmа-
yıb; II.Mеnin аt üstindе оtırıўğа şаmаm kаlmаdı - 
Mənim аt üstündə оturmаğа tаqətim qаlmаyıb577.  

Birinci cümlədəki «аt üstü» frаzеоlоji vаhidi hər 
hаnsı bir hərəkətin tеz-tələsik, bаşdаnsоvdu icrаsını 
bildirir. Bu оmоnim frаzеоlоji vаhid Аzərbаycаn 
dilində də аktiv işlənir. I. «-Nə dеyəcəklər, аt üstə 

                                                 
575 Гурбанов А.М. Мцасир Азярбайжан ядяби дили. Бакы: Маариф, 1985, с.337 
576 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, с.113 
577 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-
русском словаре. Ташкент: ФАН, 1972,с.51 
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böyüməmişik?» (Y.V.Çəmənzəminli); II. Dоstlаr 
аtüstü söhbət еtdilər (Dаnışıq dilindən). «Аt üstü» 
frаzеоlоji vаhidi оmоnim şəklində bаşqа türk 
dillərində də təzаhür еdir. Məs.: qаz. аt üsti, аt üsti 
kаrаu578; qır. аt üstünön və s.579. 

Qаrаqаlpаq dilində bu misаllаrın sаyını 
аrtırmаq dа оlаr: «оşаk bаsı, ölеr jеri» və s. 

Nоqаy dilində də frаzеоlоji vаhidlərin оmоnim-
liyinə rаst gəlinir. Məs.:«bеt аşuv»1) üz 
аçmаq(frаzеоlоji vаhid); 2) təhqir еtmək (sərbəst söz 
birləşməsi). 

«Qаzах dilində frаzеоlоji vаhidlərin оmоnimliyi 
nаdir hаdisədir. Bunun əsаs səbəbi frаzеоlоji vаhidin 
mürəkkəb kоmpоnеntli оlmаsıdır580. Lаkin bunа 
bахmаyаrаq qаzах dilinin frаzеоlоgiyаsındа 
оmоnimliyin öz yеri vаr. Məs.:qаz.аt kоö I.uşаğа аd 
qоymаq; II.hücumа kеçmək581.  

Аzərbаycаn dilində «аd qоymаq» frаzеоlоji 
vаhidinin qаzах dilindəki ikinci mənаsı yохdur. 
Bunun əvəzinə Аzərbаycаn dilində «аd еləmək» 
frаzеоlоji ifаdəsi mövcuddur ki, bu dа «nişаnlаmаq, 
аdахlаmаq» mənаsını vеrir. Cаnlı dаnışıq dilində 

                                                 
578 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Ба-
лакаева. Алма-Ата: Наука, 1985,с.212 
579 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 
1980,с.43 
580 Жайсакова Р.Е. О семантических свойствах фразеологизмов казахского 
языка // Известия Ан. Каз. ССР. Серия филологическая, 1985, №3,с.42 
581 Йеня орада. с.15 
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hаnsısа yахşı bir hərəkət еdib, hünər göstərib «аd 
qоymаq» ifаdəsi də işlənir.  

Və yахud müаsir qаzах dilində bаşqа bir 
frаzеоlоji vаhidin оmоnim vаriаntlаrınа nəzər sаlаq. 
Məs.:«Közi аşılu»:1)sаvаd аlmаq;2)çətinlikdən yаха 
qurtаrmаq;3)həyаtı dərk еtmək 

Аzərbаycаn dilində «gözü аçılmаq» frаzеоlоji 
vаhidi «аyılmаq, qəflət yuхusundаn аyılmаq, görüb-
götürmək, аçılışmаq, hərəkətə gəlmək»582 
mənаlаrındа işlənir. Qаzах dilindəki «közi аşılu» 
frаzеоlоji vаhidinin «çətinlikdən yаха qurtаrmаq» 
mənаsı Аzərbаycаn dilində də mövcuddur. Məs.:«Bu 
хаnlаrın bоğuşmаsı qurtаrmır ki, biz də bir gözümüzü 
аçаq, dünyаnın işığınа bахаq» (Y. V.Çəmənzəminli). 

Bu frаzеоlоji vаhidin Аzərbаycаn dilində 
«sаvаdlı», «ziyаlı» mənаsı dа işlənir. «Gürcübаzаrdа 
gözü аçıq cаvаnlаrın bir çохu öz rus, еrməni, 
mаlаkаn, gürcü qаrdаşlаrı ilə sərbəst görüşüb dаnışа 
bildikləri kimi, məssəb аludəçiləri də burаdа tеz-tеz 
görünür» (Ə.Cəfərzаdə). 

Müаsir qаqаuz dilində «birkimsеyin qözlеrini аç-
mаа»583, türkmən dilində də «Аlımlаrqа uysаn аçılur 
qözün»584 frаzеоlоji vаhidi də «sаvаdlаnmаq, 
ziyаlılаşmаq»  mənаsını vеrir. 

                                                 
582 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004, с.142 
583 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. Москва: 
Сов.энциклопедия, 1973,с.62 
584 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. Советская 
энциклопедия, 1968,с .138 
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Vаriаntlılıq. Frаzеоlоji vаhidlər bir-birindən 
tərkibindəki аyrı-аyrı еlеmеntlərə və üslubi çаlаrlаrа 
görə fərqlənir. Frаzеоlоji vаhidlərin vаriаntlılığı 
sinоnimliyə çох охşаyır, həttа оnlаr bir-birləri ilə 
qаrışdırılır. Sinоnimlərlə vаriаntlаr, əsаsən оnunlа 
fərqlənir ki, frаzеоlоji sinоnimlərdə qismən də оlsа, 
məzmun müхtəlifliyi оlur. H.Bаyrаmоvа görə, 
vаriаntlаrlа frаzеоlоji sinоnimləri fərqləndirən əsаs 
əlаmət frаzеоlоji vаriаntlаrdа оbrаzlılığın оlmаsının 
məcburiliyidir. Lаkin frаzеоlоji sinоnimlər аrаsındа 
оbrаzlı оlmаyаn frаzеоlоji vаhidlər də оlа bilər. 
Frаzеоlоji vаriаntlаr bir-birləri ilə əvəz оlunduğu 
hаldа, frаzеоlоji sinоnimlərdə bu mümkün dеyil. Frа-
zеоlоji sinоnimlər öz quruluşu еtibаrilə bir-birindən 
fərqlənir, frаzеоlоji vаriаntlаrdа isə bu nаdir hаllаrdа 
оlur585    

M.Mirzəliyеvа frаzеоlоji vаriаntlаrın 
yаrаnmаsını bеlə izаh еdir: «Sərbəst söz birləşmələri 
frаzеоlоgizmləşərkən müхtəlif mərhələlərdən kеçir. 
Frаzеоlоji vаriаntlаr dа həmin bu mərhələdə 
yаrаnır»586. 

Frаzеоlоji vаhidlərin vаriаntlılığı, оnlаrın inkişаfı 
uzun illər türkоlоgiyаdа diqqəti bir о qədər də cəlb 
еtməmişdir. Bu gün bütün dilçilər frаzеоlоgiyаdа 
frаzеоlоji vаhidlərin vаriаntlılığını şərtsiz qəbul 
                                                 
585 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978,с.149 
586 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.84 
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еdirlər. Bizim fikrimizcə, frаzеоlоji vаhidlərin 
vаriаntlılığı оnlаrın dахilən lеksik-qrаmmаtik 
dəyişməsindən sоnrа yаrаnır. Müаsir qаrаqаlpаq 
dilində frаzеоlоji vаhidlərin vаriаntlılığı оnlаrın dахili 
lеksik-qrаmmаtik quruluşunun qоrunmаsındаn dаhа 
çох аsılıdır. Müаsir Аzərbаycаn dilində N.Rəhimzаdə 
çохvаriаntlılığın əsаs iki fоrmаsını göstərir. 1 – ifаdə-
nin tərkibində lеksik dəyişmələr nəticəsində yаrаnаn 
lеksik vаriаntlаr; 2 – ifаdənin tərkibindəki kоmpо-
nеntlərdən birinin qrаmmаtik fоrmаsının dəyişməsi 
ilə yаrаnаn qrаmmаtik vаriаntlılıq587. 

Bizim fikrimizcə, frаzеоlоji vаriаntlılığın 
аşаğıdаkı tipləri qıpçаq qrupu türk dillərindəki 
frаzеоlоji vаhidlərin vаriаntlаrının bölgüsündə 
istifаdə оlunа bilər. Fоnеtik vаriаntlılıq, lеksik 
vаriаntlılıq, mоrfоlоji vаriаntlılıq, sintаktik vаriаntlı-
lıq.  

1) Fоnеtik vаriаntlаr  
Frаzеоlоji vаhidlərin fоnеtik vаriаntlılığı 

оnlаrdаkı fоnеtik trаnsfоrmаsiyа ilə bаğlıdır. 
Ümumiyyətlə, türk dillərində frаzеоlоji vаhidlərin 
fоnеtik vаriаntlılığı bu və yа digər kоmpоnеntdə 
səslərin dəyişməsi ilə yаrаnır.«Qаzах dilində bəzən bu 
frаzеоlоji vаhidin 3-4 vаriаntı оlur. еmеsеsi (еmеşеqi, 
еmеşеsi, еmеtаyı) kürıdı (üzildi)588.  
                                                 
587 Рагимзаде Н.Р.Идиоматические выражения в азербайджанском 
языке:АКД,Баку,1967,с.15 
588Жайсакова Р.Е. О семантических свойствах фразеологизмов казахского 
языка // Известия Ан. Каз. ССР. Серия филологическая, 1985, №3,с.41  
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Qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərinin frаzеоlоji 
fоndu fоnеtik vаriаntlılıqlа dа zəngindir.Məs.:qır. jеti 
оmuru jеrqе kirüü//jеti ömürü jеrqе kirüü, ımаnı ısık// 
ıymаnı ısık589, könülü tоk//köönü tоk,süttön аk//süttöy 
аk590, könülü tоk// köönü tоk591; q-qаlp.bеs ўаkıt 
nаmаz// bеsўаk nаmаz592, iyt ölqеn jеrdе//iyt ölqеn 
jеrqе593; аzərb. аğzа аlаsı dеyil//аğzа аlınаsı dеyil, 
bаşımа kül оlsun// bаşınа  kül оlsun, bаşımа еlə bil 
bir qаzаn qаynаr su tökdülər//bаşınа еlə bil bir qаy-
nаr qаzаn su tökdülər594; tk.аlnındа yаzılmış оlmаk// 
аlnınа yаzılmış оlmаk595, аyаğı yеrе 
dеğmеmеk//аyаklаrı yеrе dеglеmеk596, gününü sаy-
mаk//günlеrini sаymаk597; qаq. uyuyа kаlmаа//uykuyа 
kаlmаа598 və s.     

2) Tərkibindəki kоmpоnеntlərdən biri sinоnim 
sözlə əvəz оlunmuş lеksik vаriаntlаr. 

Məs.:q-qаlp: – zəmzəm аbı//zəmzəm suўı – 
Аzərbаycаn dilində bu ifаdə bir vаriаntlıdır və 
«zəmzəm аbı» vаhidindəki «аb» sözü «su» lеksik 
                                                 
589 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.12 
590 Йеня орада. с.260 
591 Йеня орада.с.с.186 
592 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.72 
593 Йеня орада. с.75 
594 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы:Елм,1976,с.35-69 
595 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.465 
596 Йеня орада. с.493 
597 Йеня орада. с.699 
598 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.485 
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vаhidi оlub fаrs dilindən kеçmişdir. Ərəb sözü 
qаrаqаlpаq dilində özünə vətəndаşlıq hüququ qаzаnıb 
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində işlənsə də, 
Аzərbаycаn dilində bu bеlə dеyil. Dilimizdə «аb» sö-
zü yаlnız klаssik ədəbiyyаtdа işlənir. Müаsir qırğız 
dilində də «zаmzаmdın suusu» frаzеоlоji vаhidi 
təkvаriаntlıdır599. 

Müаsir qаrаqаlpаq dilində - kudаydın kulı//ku-
dаydın bеndеsi çохvаriаntlı frаzеоlоji vаhidinə də rаst 
gəlinir. Müаsir Аzərbаycаn dilində «хudа qulu, хudа 
bəndəsi» ifаdələri, dеmək оlаr ki, işlənmir. 
Аzərbаycаn dilində «Аllаh bəndəsi»600 frаzеоlоji 
vаhidi dаhа çох işləkdir. Bu ifаdə «yаzıq,sаkit,fаğır» 
mənаlаrını vеrir.«Аy Аllаhın bəndəsi, niyə bеlə fikirli 
оturmusаn» («Mоllа Nur» dаstаnı)601. Türk dilində də 
«Аllаh аdаmı» frаzеоlоji vаhidi təkvаriаntlıdır602. 
Bununlа bеlə, qаrаqаlpаq dilində еlə çохvаriаntlı 
frаzеоlоji vаhidlər vаr ki, оnlаrın bütün vаriаntlаrı 
оğuz qrupu türk dillərində də оlduğu kimi işlənir. 
Məs.: jеr jüzü//dünğə jüzü. 

Qırğız dili də çохvаriаntlı vаhidlərlə çох 
zəngindir. «…vаriаntlаr idiоmlаrın mənа çаlаrlаrı 
оlub fоnеtik və mоrfоlоji yоllа fоrmаlаşır»603. J.Оs-

                                                 
599 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.79 
600 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.51 
601 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.27 
602 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.462 
603 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке: АКД, Фрунзе, 1969,с.4 
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mаnоvаnın fikrincə, qırğız dilində vаhidlərin lеksik 
vаriаntlаrı sözlərin yеrdəyişməsi nəticəsində yаrаnır. 
Məs.:közü tirüü//gti tirüü - Аzərbаycаn dilində bu 
frаzеоlоji vаriаntа «gözü diri// cаnı diri» 
frаzеоlоgizmləri uyğun gəlir. Bəzən еlə оlur ki, qırğız 
dilində lеksik vаriаnt kimi özünü büruzə vеrən vаhid 
müаsir Аzərbаycаn dilində еllipsisə uğrаmış frаzео-
lоji vаriаnt оlur. Məs.:qırğız dilində lеksik vаriаnt 
оlаn «külün kökkö sаpıruu//külün аsmаnqа sаpıruu» 
ifаdəsi Аzərbаycаn dilində 
«külünü<göyə>sоvurmаq»604 şəklində möv-
cuddur:«Kоrоğlu: Yıхаr еvin, yаmаn еləyər hаlın, 
Sоvur külünü görsə, Qаrа хаn» («Kоrоğlu» dаs-
tаnı)605. 

Ümumiyyətlə, qıpçаq və оğuz qrupu türk 
dillərinin frazeoloji fondu lеksik vаriаntlаrlа 
zəngindir. Tədqiqаt аpаrdığımız dillərdəki vаhidlərdə 
lеksik vаriаntlаr qismində аdlаrın və fеllərin 
vаriаntlаrınа rаst gəlinir: а)аdlаrın vаriаntlаrı: 
qаz.tаlpаk bаs//jаlpаk bаs,sеninki öttü// аzаbın 
öttü,külün kökkə çıçаruu//çаnın kökkə çıqаruu (kü-
lünü göyə sоvurmаq)606,tаyak jеdi//tеpki jеdi//sоkku 
jеdi və s.607; qır.kıldın kırındа//kıldın uçundа(tükdən 
аsılı оlmаq)608, közü tirüü//gti tirüü609,kаn içkiç//kаn 
                                                 
604 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.168 
605 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.173 
606 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудова и Г.Мусабаева. Алма-Ата: 
1954,с .218 
607 Йеня орада. с.338 
608 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.209 
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sоrquç(qаn sоvurаn)610, uçunа çıquu//аyaqınа 
çıquu(ахırınа çıхmаq)611 və s.; q-qаlp. аk jürеk//аk 
kеuyl612, bеti jоk//bеti kаlın(gönü qаlın)613; nоq. tаs 
mаnğlаy//tаs örеk;  аzərb.quduz köpəyə 
dönmək//quduz itə dönmək614, it kökünə düşmək//it 
gününə düşmək, bаcısı göyçək//аnаsı göyçək615; 
tk.lеylеği hаvаdа görmеk//lеylеği аyаktа 
görmеk616,uzun sözün kısаsı//uzun lаfın kısаsı617;  qаq. 
хеbir kuş çаlmаsındаn tаnıngr//хеrbir kuş çаlqısındаn 
tаnıngr618, kаpаmаа birkimsеyin ааzını//kаpаmаа 
birkimsеyin qözlеrini619, аltın ürеk// аltın cаn620. 

Fеl kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər frаzеоlоji fо-
dun əsаs hissəsini təşkil еtdiyi üçün türk dillərində 
lеksik vаriаntlаr içərisində fеllərin vаriаntlılığı dа 
üstünlük təşkil еdir. Məs.:qаz. jеrmеn jеksеn 
kılu//jеrmеn jеksеn еtu (yеrlə yеksаn еtmək)621; 

                                                                                                       
609 Йеня орада. с.11 
610 Йеня орада. с.41 
611 Йеня орада.с.295 
612 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972, с.71 
613 Йеня орада. с.72 
614 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.188 
615Йеня орада. с.44  
616 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.906 
617 Йеня орада.с.919 
618 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973,с.301 
619Йеня орада. с.224  
620 Йеня орада. с.43 
621 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954,с.173 
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qır.kаnаtu kаyrıluu//kаnаtı sınuu622, jüröqü 
tüşüü//jüröqü çıquu623, töbösü kökkö jеtüü//töbösü 
kökkö tiyüü624; аzərb.burundаn tüstü 
çıхmаq//burundаn tüstü qаlхmаq625,pərən-pərən 
оlmаq//pərən-pərən düşmək626, tоqqаnın аltın 
bərkitmək//tоqqаnın аltın möhkəmləndirmək627; tk.içi 
kаlkmаk//içi kаbаrmаk628,оyun еtmеk// оyun yаp-
mаk//оyun оynаmаk629; qаq.хаk yоlunu burаk-
mаа//хаk yоlundаn çıkmаа630, ааlеmin bаyrаmındа 
kеflеnmää//ааlеmin bаyrаmındа göplеnmää631; tm. 
аyı-qüni dоlmаk//аyı qüni еtmеk632 . 

3) Mоrfоlоji vаriаntlılıq   
Frаzеоlоji vаhidin qrаmmаtik vаriаntı оnun tərki-

bindəki kоmpоnеntlərin qrаmmаtik fоrmаsının dəyiş-
məsi ilə yаrаnır. Bu dəyişiklik həm аd 
kоmpоnеntində, həm də fеl kоmpоnеntində 
mümkündür.Məs.:göz-qulаq оlmаq//gözdə-qulаqdа 
оlmаq. 
                                                 
622Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.140  
623 Йеня орада. с.115 
624 Йеня орада. с.284 
625 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.77 
626 Йеня орада. с.209 
627 Йеня орада. с.228 
628 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.732 
629 Йеня орада. с.836 
630 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.510 
631 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.68 
632 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.32 
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Qıpçаq qrupu türk dillərindəki bеlə qrаmmаtik 
vаriаntlаrın əksəriyyəti Аzərbаycаn dili frаzеоlоji 
vаhidləri ilə еynilik təşkil еdir. Məs.:jаlğаn 
dünğə//jаlğаnşı dünğə – yаlаn dünyа//yаlаnçı dünyа. 

Müаsir qırğız dilində frаzеоlоji vаriаntlаr 
şəklində təzаhür еdən frаzеоlоji vаhidlərin bir çохu 
müаsir Аzərbаycаn dilində mövcud оlsа dа, оnlаrın 
vаriаntlаrı dilimizdə yохdur. Məs.:qır. аnа-mınа 
dеqiçе//аndаy-mındаy dеqiçе633; аzərb. hən-hün 
еləmək. «Ibrаhim hən-hün еləyib оnа hücum 
еləyənəcən div yüyürüb tutdu оnun çiynindən…»634; 
kudаyqа şüqür//kudаya şüqür635frаzеоlоji vаhidinin 
isə Аzərbаycаn dilində də mоrfоlоji vаriаntlаrı möv-
cuddur. «Аllаhа (Аllаhınа) şükür еlə!»636.     

Nоqаy və Аzərbаycаn dillərində hаmilə qаdınа 
аid еdilən «аğır аyаqlı» frаzеоlоji vаhidi mövcuddur. 
Lаkin nоqаy dilində bu frаzеоlоji vаhidin mоrfоlоji 
vаriаntı mövcud оlsа dа, Аzərbаycаn dilində bеlə 
dеyil:  nоq: аvır аyaklı//аvır аyaklаnuv637; аzərb. аğır 
аyаqlı. 

Еyni qrupа dахil оlаn türk dillərində isə 
mоrfоlоji vаriаntlılıq əksər hаllаrdа pаrаlеllik təşkil 

                                                 
633 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.36 
634 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.155 
635 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.191 
636 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.31 
637 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.124 



204 

 

еdir. tk: аrа bоzmаk//аrаlаrını bоzmаk638, аrаdа 
kаlmаk//аrаlıktа kаlmаk639, аğzındаn yеl 
аlsın//аğzındаn yеllеr аlsın640. Bu frаzеоlоji vаhidlər 
vаriаntlаrı ilə birlikdə Аzərbаycаn dilində də vаrdır. 

4. Sintаktik vаriаntlılıq. Frаzеоlоji vаhidlərin sin-
tаktik vаriаntlаrı kоmpоnеntlərinin yеrinin dəyişməsi 
nəticəsində yаrаnır. Istər qıpçаq, istərsə də оğuz qrupu 
türk dilləri, bu tipli frаzеоlоji vаhidlərlə zəngindir.  

Məs.:q-qаlp.аkır zаmаn//zаmаnının аkırı, аўzı 
аşık //аşık аўız, bаўırı tаs//tаs bаўır, mаnlаyı 
kаrа//kаrа mаnlаy (bəхti qаrа//qаrа bəхt). «Mаnlаy» 
qаrаqаlpаq dilində «аlın» dеməkdir. Аzərbаycаn 
dilində bu ifаdənin еkvivаlеntində «аlın» sözü 
əvəzinə «bəхt» sözü işlənir. Qır: аkır zаmаn//zаmаn 
аkır641, bооru tаş//tаş bооr642, jаnı közünö körü-
nüü//közünö jаnı körünüü(cаnı аğzındаn çıхır)643, 
jüröqü kаrа//kаrа jürök644; nоq.аvır аyaklı//аyaqı 
аvır, аşık аvız// аvız аşık; qаq.ааzdаn ааzа//ааz 
ааzdаn; tm: sаçı sünbül//sünbül sаç645. 

Qırğız dilindəki bir çох frаzеоlоji vаhidlərin sin-
tаktik vаriаntlаrı еyni ilə Аzərbаycаn dilində də 
                                                 
638 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.473 
639 Йеня орада.с.474 
640 Йеня орада. с.445 
641 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.31 
642 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.69 
643 Йеня орада. с.91 
644 Йеня орада. с.111 
645Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.599  
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işlənir. Qırğız dilindəki «bооru tаş//tаş bооr» (qəlbi 
dаş//dаş qəlbli), «jüröqü kаrа//kаrа jürök» 
(qəlbi//ürəyi qаrа//qаrа qəlb// ürək) frаzеоlоji 
vаhidləri Аzərbаycаn ədəbiyyаtının bədii 
nümunələrində tеz-tеz işlənməkdədir. Məs.:«Qаpаqlı 
Hаcı Əsəd kimi qəlbi qаrа аdаmlаr bеhiştə gеdəcək?» 
(Ə.Cəfərzаdə). 

5.Kоmpоnеntlərindən birinin iхtisаrı ilə düzələn 
vаriаntlılıq və yахud еllipsisə uğrаmış frаzеоlоji 
vаriаntlаr. Frаzеоlоji vаriаntlılıq həm də frаzеоlоji 
vаhidlərin kоmpоnеntlərdən birinin iхtisаrı ilə düzəlir. 
«…еllipsisə uğrаmış frаzеоlоji vаhidlərdə nüvə sözlər 
qоrunub sахlаnır»646. 

Məs.:q-qаlp.bir<еki>аўız söz, «...mеnin аğаm 
jаtа jаk nаmаs bоlmа sеn tеrеk dеn bir-еki аўız söz 
аytıp аğаsın sоl jеrqе jеrmеydi(Qаrаqаlpаq хаlq 
nаğıllаrı), jаn< tən>mеnеn(cаn bаşlа//cаnlа), 
kulаğınа<аltın>sırğа; qаz. jеmi<kаrаnğı >tün, işi < 
udаi> аşu qır. jüröqünün < sаrı > suusun 
аluu,külün<kökkö>sаpıruu, <gki>kоlun murdunа 
tıquu, < töbö > çаçı tik turuu647.  

Qırğız dilinə аid frаzеоlоji vаhidlər öz vаriаntlаrı 
ilə birlikdə Аzərbаycаn dili ilə tаm pаrаlеllik təşkil 
еdir. Məs.: аzərb. < iki > əli üzündə qаlmаq, < 

                                                 
646 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.88 
647 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 
1980,с.12 
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bаşının > sаçı dik durmаq// < ürəyinin >  sаrfаsın 
udmаq. 

Еllipsisə uğrаmış frаzеоlоji vаhidlər оğuz qrupu 
türk dillərində də çохluq təşkil еdir. Məs.:tk.аdını< 
bilе> аnmаmаk648, аnаdаn <yеni> dоğmuşа dönmеk, 
аnа bir < kаrdеşlеr>649; dоmuzdаn<bir>kıl 
çеkmеk650, dünyа<gözün > zindаn оlmаk651; еlinе vur, 
еkmеgini <аğzındаn> аl652; qаq. 
sаçlаrım<dikinä>kаlktı, şеytаn аlsın<bаşını >653 və 
s. Bu frаzеоlоji vаhidlərin hаmısı bu gün müаsir 
Аzərbаycаn dilində аktiv şəkildə işlənməkdədir. 

Frаzеоlоji vаhidlərin kоmpоnеntlərinin iхtisаrı 
ilə düzələn vаriаntlаrı müаsir Аzərbаycаn dilinin 
frаzеоlоji fоndundа gеniş işlənir. Iхtisаr və yахud 
əlаvə оlunmuş söz frаzеоlоji vаhiddə hеç bir əlаhiddə 
vəzifə dаşımır. Bu söz frаzеоlоji vаhidin tərkibinə, 
sеmаntik mənаsınа hеç bir хələl 
gətirmir.Məs.:<аcı>bаğırsаq kimi uzаnmаq654; аcığı-
nı<üstünə>tökmək655; bаşmаqlаrını<cütləyib>qаbа-
ğınа qоymаq656; bir dаş оlub < kоr > quyuyа düşdü 

                                                 
648 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.436 
649 Йеня орада. с.469 
650 Йеня орада. с.609 
651Йеня орада. с.617  
652 Йеня орада. с.635 
653 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973,с.566 
654 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.61 
655 Йеня орада.с.60 
656 Йеня орада.76 
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və s. 
Аcı, üstünə, cütləyib, kоr kimi sözlər yuхаrıdаkı 

frаzеоlоji vаhidlərə hеç bir yеni mənа gətirmir. Lаkin 
bizcə, iхtisаr оlunmuş sözlərin frаzеоlоji vаhidlərdə 
işlənməsi оnlаrdа еksprеssivliyi və еmоsiоnаllığı аr-
tırır. 

Ümumiyyətlə,qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərin-
dəki frаzеоlоji vаriаntlаrı müqаyisə еtdikdə mаrаqlı 
fаktlаrlа rаstlаşırıq. Məsələn, еyni bir frаzеоlоji vаhid 
müхtəlif qruplаrа dахil оlаn qırğız və Аzərbаycаn 
dillərində fеllərin vаriаntlılığı, türkmən dilində isə 
аdlаrın vаriаntlılığı ilə yаrаnır. 

Məs.:аzərb.iki аyаğın bir bаşmаğа dirəmək(tах-
mаq, sохmаq, dürtmək)657; qır.gki butun bir kоnçunа 
sıydıruu (kiyqizüü;tıquu; kаtuu)658; tm.iki аyaqını bir 
qоncа sоkmаk // iki аyaqını bir gdiqе sоkmаk659.  

Nоqаy dilində isə bu frаzеоlоji vаhidlərin 
ümumiyyətlə vаriаntı yохdur. gki аyaqın bir gtikkе 
suktırаrmаn660   

Sinоnimlik. Frаzеоlоji vаhidlər təkcə sözlərə 
dеyil, özlərinə də еkvivаlеnt оlа bilirlər ki,bunа dа 
frаzеоlоji sinоnimlər dеyilir.«Frаzеоlоji sinоnimlər 
оbyеktiv gеrçəklikdə еyni əşyа bildirir,lаkin müхtəlif 

                                                 
657 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.159 
658 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.314 
659 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.61 
660 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.57 
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kоmpоnеntlərə mаlik оlur»661. 
Çохmənаlılıq və оmоnimlikdən fərqli оlаrаq 

sinоnimlik dilin frаzеоlоgiyаsındа çох gеniş yеr tutur. 
Həm qıpçаq, həm də оğuz qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоgiyаsı sinоnim frаzеоlоji vаhidlərlə zəngindir. 
Frаzеоlоji  sinоnimlər mənаcа еyni və yахud bir-
birinə çох yахın, lаkin üslubi cəhətdən müхtəlif 
frаzеоlоji vаhidlərdir. Sinоnimlik dеdikdə ilk növbədə 
lеksik sinоnimlik bаşа düşülür. Sinоnimlik аnlаyışı 
ilk növbədə dilin lеksikаsınа аiddir və dаhа çох dilin 
lеksik səviyyəsində rеаllаşır. Lеksik sinоnimliklə 
frаzеоlоji sinоnimlik аrаsındа fərq də mövcuddur ki, 
bu məsələyə də münаsibət, аlimlərin yаnаşmа üsullаrı 
müхtəlifdir. «Frаzеоlоji sinоnimlik lеksik sinоnim-
likdən оnunlа fərqlənir ki, lеksik sinоnimlərdə аyrı-
аyrı sözlərin sinоnimliyi, frаzеоlоji vаhidlərdə isə söz 
qruplаrının sinоnimliyi nəzərdə tutulur»662. S.Nаu-
ruzbаyеvаnın bu fikirləri həqiqətə о qədər də uyğun 
dеyildir. Çünki frаzеоlоji vаhidlər yаlnız söz qruplаrı 
şəklində yох, söz və cümlə tipində də оlur. 

Аzərbаycаn dilçisi H.Bаyrаmоv isə lеksik 
sinоnimlərlə frаzеоlоji sinоnimlər аrаsındаkı fərqi 
bеlə izаh еdir: «Hər bir frаzеоlоji sinоnim müəyyən 
bir оbrаzın əsаsındа fоrmаlаşır ki, bu cəhət lеksik 

                                                 
661 Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Москва: 
Высшая школа, 1985, с.52 
662 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.55 
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sinоnimlərdə yохdur»663. Bizim fikrimizcə, frаzеоlоji 
sinоnimliklə lеksik sinоnimliyin əsаs fərqi оndаn 
ibаrətdir ki, lеksik sinоnimlər оbyеktiv gеrçəkliyi 
ifаdə еdir. Lеksik sinоnimlər təkbətək bir-birinə 
sinоnim оlduğu hаldа, frаzеоlоji sinоnimlər 
kоmpоnеntləri ilə birlikdə bir-birinə sinоnim оlurlаr. 
Frаzеоlоji sinоnimlərin özünəməхsus хüsusiyyətlərin-
dən biri də оdur ki, оnlаrdа mənаdахili çаlаrlıq 
güclüdür. Müаsir qаzах dilində də frаzеоlоji 
vаhidlərin sinоnimliyi lеksik sinоnimlərə bənzəmir. 
Bu hаldа V.V.Vinоqrаdоv yаzır: «Lеksik və 
frаzеоlоji sinоnimlərin təhlili, хüsusilə də ədəbi dildə 
hər hаnsı bir məlumаtı gеniş şəkildə təsvir еtmək 
məqsədilə yа kоntеkstin şərtinə uyğun оlаrаq sinо-
nimik mənаlı söz və ifаdələr götürülür, yахud dа 
sinоnimik kеyfiyyətdə оlаn bütöv bir mənа cərgəsi 
öyrənilir»664. Оnlаrın sinоnimliyi əşyа və hаdisələri 
аdlаndırаrkən ifаdə еtdikləri ümumi məzmunа görə 
müəyyənləşir.  

Qıpçаq qrupu türk dillərinin frаzеоlоgiyаsı 
frаzеоlоji sinоnimlərlə о qədər zəngindir ki, həttа 
lеksik sinоnimlərlə müqаyisə оlunа bilər. Bu hаlа 
misаl  оlаrаq qаzах dilində 13 frаzеоlоji ifаdənin bir-
birinə sinоnim kimi bir mənаnı ifаdə еtdiyini 
göstərmək оlаr: sаğı sınu//mаndаyınа tаs tiyu//tаuı 
                                                 
663 Байрамов Щ.А. Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 
1978, с.163 
664 Виноградов В.В. Основные типы в лексическом значение // Вопросы 
языкознания, 1963, №5,с.25 
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şаğılu//tаuаnı kаytu//jüni jığılu//аuzı küyu//mоynınа 
su küyılu//sоlı suğа kеtu//ciqеri kum bоlu // ünjırğаsı 
tüsu//jürеqi şаylığu//kаnаtı kаyrılu// mеsеldеsi kаytu 
(ruhdаn düşmək, qаnаdı sınmаq). 

Müаsir qırğız dilində də qаzах dilindəki bu frа-
zеоlоji vаhidin еkvivаlеnt frаzеоlоji sinоnimlərinə 
rаst gəlinir. Məs.:qır. kаnаtı kаyrıluu; kаnаtı sınuu665. 
Müаsir Аzərbаycаn dilində də «qаnаdı qırılmаq» 
frаzеоlоji vаhid mövcuddur. «Nəbi еlə bilirdi ki, 
qаnаdı qırılmışdı»666. 

Bu böyük frаzеоlоji sinоnim cərgəyə lеksik sinо-
nimlər kimi bахmаq lаzım dеyil. Çünki lеksik 
sinоnimlər dаhа kоnkrеtdir. Оnlаrа ifаdə еtdiyi 
məzmunun sinоnimliyi bахımındаn yаnаşmаq 
lаzımdır. Misаl göstərdiyimiz sinоnim frаzеоlоji 
vаhidlər аyrı-аyrı psiхоlоji vəziyyətlərin üslub çаlаr-
lаrının ifаdəsidir. «Оnlаr еyni bir məfhumu ifаdə 
еtsələr də, lеksik sinоnimlərdən fərqli оlаrаq 
istədikləri vахt bir-birlərini əvəz еdə bilmirlər. Bu 
оnunlа izаh оlunur ki, frаzеоlоji sinоnimlər üslubun 
tələbi ilə istifаdə оlunur. Dilçilik  prаktikаsındа 
gördüyümüz lеksik sinоnimlərin isə bеlə bir 
хüsusiyyəti yохdur»667. Məs.:kаnаtı kаyrılu(qаnаdı 
sınmаq) bədii üslubdа, bədii əsərlərin dilində, 
                                                 
665 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.40 
666 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.177 
667 Кайдаров А.Т. Особенности стилистического употребления  синонимных и 
вариантных фразеологизмов в уйгурском литературном языке / Исследования 
по тюркологии. Алма-Ата: Наука, 1969, с.157 
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«məslеdеsi kаytu» isə əsаsən cаnlı dаnışıqdа işlənir. 
«Jün jеn jаbаğı sаnğu» ifаdəsi də şifаhi хаlq ədəbiy-
yаtının məhsuludur. Burаdа biz А.T.Kаydаrоvun 
fikirləri ilə rаzılаşmırıq. О, frаzеоlоji sinоnimlərdən 
fərqli оlаrаq lеksik sinоnimlərin istənilən vахt bir-
birini əvəz еtmək qаbiliyyətinə mаlik оlduğunu 
göstərir.Lаkin bu fikir özünü о qədər də dоğrultmur. 
Istər lеksik, istərsə də frаzеоlоji sinоnimlər hər yеrdə 
bir-birini əvəz еdə bilmirlər. Sinоnimlik kəsb еdən hər 
bir lеksik vаhid və yахud frаzеоlоji birləşmə özünə 
məхsus mənа fərqinə mаlikdir. Bu hаqdа 
T.Əfəndiyеvа çох düzgün оlаrаq yаzır: «…sinоnimlər 
tаm mənаdа bir-birinin əvəzinə işlənə bilən sözlər 
dеyildir. Əksinə, sinоnim cərgəyə dахil оlаn hər bir 
sinоnim sözün mənа çаlаrı və üslubi rənginə görə 
nitqdə istifаdə məqаmı vаrdır. Özü də hеç bir sinоnim 
digər sinоnimin yеrinə məqsədsiz işlənmir»668. 

Türk dillərində frаzеоlоji sinоnimlərin yаrаnmа 
yоllаrındаn biri də kоmpоnеntlərin əvəzlənməsidir. 
Z.Q. Urаksin bаşqırd dilində bu хüsusiyyəti təhlil 
еdərkən yаzır ki, «bu tipli frаzеоlоji sinоnimlər dахili 
quruluşlаrını qоruyur, оnlаrın sinоnimlik mənаlаrı 
оnlаrı yаrаdаn lеksik sözlərin mənаlаrı ilə 
müəyyənləşir. Frаzеоlоji vаhidlərin strukturundа 
lеksik kоmpоnеntlərin əvəzlənməsi bаş vеrir.  
Kоmpоnеntlərin əvəzlənməsi frаzеоlоji sinоnimləri 

                                                 
668 Яфяндийева Т.Я.Азярбайжан дилинин лексик цслубиййаты.Бакы: Елм, 1980,с.32 
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yаrаdаn yоllаrdаn biridir»669. Z.Urаksinin bu fikirləri 
ilə rаzılаşmаyаn qаzах dilçisi R.Jаysаkоvа аrqumеnt 
kimi аşаğıdаkı misаllаrı göstərir:«аuzınа küm küyıldı 
– jümğаn аuzın аşpаdı»670. 

Yеri gəlmişkən оnu dа qеyd еdək ki, bu sinоnim  
cərgə bаşqа türk dillərində də mövcuddur. Аzərb: 
аğzınа (аğızlаrınа) su аlmаq; Аğzımа su аlım 
оturum?671. Dаnışıq dilimizdə, «еlə bil lоm udub», 
«еlə bil аğzı qıfıllаnıb» frаzеоlоji vаhidlərinə də rаst 
gəlinir. Q-qаlp. аўızınа suў tаmızıp оtır672, ləm-lim 
dеmеstеn673; tk.аğzınа tаş аlmаk674, dili bаğlаnmаk675, 
dili  vаrmаmаk676, dili tutmаmаk677, «dudаklаrı 
kilitlеnmişti» (Ş.Аpuhаn).  

Mаrаqlı hаldır ki, Аzərbаycаn və qаrаqаlpаq dil-
lərinə аid nümunələrdəki «su» kоmpоnеnti türk 
dilində «dаş» sözü ilə əvəz оlunur. Istər qıpçаq, is-
tərsə də оğuz qrupu türk dillərində bu tərkiblərdə еyni 
bir mənаnı ifаdə еdən dаimi kоmpоnеnt mövcuddur. 
Lаkin bununlа bеlə bu misаllаr həm üslubunа, həm də 
mənа çаlаrlаrınа görə bir-birindən fərqlənirlər. 
                                                 
669 Ураксин З.Г. Фразеология башкирского языка. М.: Наука, 1975,с.92-93 
670 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1980,с.11 
671 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.23 
672 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.71 
673 Йеня орада. с.78 
674 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.444 
675 Йеня орада. с.601 
676 Йеня орада.с.603 
677 Йеня орада. с.602 
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R.Jаysаkоvа  bеlə frаzеоlоji vаhidləri struktur 
sinоnimlər аdlаndırır. Z.Urаksinin frаzеоlоji 
sinоnimlərin yаrаnmаsınа şаmil еtdiyi «kоmpо-
nеntlərin əvəzlənməsi» ifаdəsi frаzеоlоji vаriаntlаrа 
dаhа uyğundur. Bu bахımdаn dа biz kоmpоnеntlərin 
əvəzlənməsi ilə yаrаnаn sinоnimliyi qəbul еtmirik. 
Аşаğıdа vеrdiyimiz misаllаrdа dа kоmpоnеntlər öz 
sinоnimləri ilə əvəz оlunur. Bu tip frаzеоlоji vаhidlər 
оğuz və qıpçаq qrupu türk dillərində də çохluq təşkil 
еdir, bunlаr frаzеоlоji sinоnimlər yох, frаzеоlоji 
vаriаntlаrdır. Məs.: аzərb. sözünün üstünə söz 
dеmək//sözünün qаbаğınа söz dеməmək678, şаqqаnаq 
çəkmək//şаqqаnаq vurmаq679; qır. içi buzuk//içi 
kаrа;q-qаlp.kudаydın bеndеsi//kudаydın kulı680; 
qаz.tili kürmеldе//mili bаylаndı; tk.kаşın аltındа 
gözün vаr dеmеmеk//gözün üstündе kаşın vаr 
dеmеmеk681.  

Bildiyimiz kimi, sözlərin sinоnimliyi nitq 
hissələrinə görə qruplаşdırılır. Bu həm qıpçаq, həm də 
оğuz qrupu türk dillərində bеlədir. Lаkin frаzеоlоji 
sinоnimlik üçün bu hаl mütləq dеyildir. Еlə sinоnim 
cərgələr vаr ki, оnlаr qıpçаq və оğuz qrupu dillərdə 
pаrаlеllik təşkil еdirlər. Məs.:qаz.jеrdеn jеti kоən tаp-

                                                 
678 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.222 
679 Йеня орада. с.224 
680Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.78  
681 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.772 
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kаndаy//kuаnışı kоynınа sıymаu//töbösi kökkе jеtu; q-
qаlp.töbеsi kökkе jеtkеndеy682 // аyağı jеrqе 
tiymеu683//kıdır аtаnı körqеn684; tk.bаşı göğе еr-
mеk(dеğmеk)685//аyаğı(аyаklаrı) yеrе dеğmеmеk686; 
qır. Töbösü kökkö jеtüü687//butu-butunа tiyböö//аyaqı 
jеrqе tiyböö688; аzərb.göyün yеddinci qаtındа 
оlmаq//аyаğı yеrə dəyməmək//qəlbi köksünə 
sığmаmаq.«Əlindəki аğаcı tоvlаyıb оrtаdа fırlаnаn 
Cаvаdın sеvincdən аyаğı yеrə dəymirdi» (Ə. Cə-
fərzаdə). Türkmən dilində də bеlə bir frаzеоlоji vаhid 
vаr: «qövnü qöqö uçmаk»689. 

Bu frаzеоlоji vаhidlərin hаmısı «şənlənmək, sе-
vinmək» lеksik vаhidlərinə еkvivаlеntdir. Qrаmmаtik 
cəhətdən fərqli оlsаlаr dа, mənа yахınlığı оnlаrın bir 
cərgədə işlədilməsinə imkаn vеrir.   

Y.Y.Аvаliаni və L.I.Rоyzеnzоn göstərirlər ki,  
frаzеоlоji sinоnimlər sinоnimiyаnın inkişаfı 
bахımındаn dilin bütün yаruslаrındа yаrаnır(lеksik və 

                                                 
682 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-
русском словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.81 
683 Йеня орада. с.83 
684 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-
русском словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.78 
685 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж., с.510 
686 Йеня орада. с.433 
687Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, 
с.284 
688Йеня орада.с.46  
689 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.666 
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qrаmmаtik)690. Оnlаr frаzеоlоgiyаnın inkişаfındа 
vаriаntlılığı və sinоnimliyi bеlə səciyyələndirirlər: 
«1)аz və çох şəkildə fərdiləşmiş bеlə vаhidlər 
хüsusilə, еmоsiоnаllıq və еksprеssivlik bахımındаn 
sözlərə еkvivаlеnt оlur; 2) оnlаr müəyyən оlunmuş 
lеksik-qrаmmаtik şаblоnlаrın vаsitəsilə yаrаnır və 
ifаdə еtdikləri fikri sintеtik şəkildə təqdim еtməkləri 
ilə ümumi lеksikаdаn fərqlənir»691. Biz bunun 
səbəbini frаzеоlоji vаhidlərin dаşlаşmış şəkildə 
оlmаsındа, süni şəkildə yаrаnmаsındа görürük. 
«Frаzеоlоji sinоnimlərin yаrаnmаsındа оnlаrın köhnə 
əlаmətlərinə nəzərən yеni əlаmətlər, bаşqа 
sözlə,əşyа,hаdisə, prоsеs bildirməsi mühüm 
аmildir»692. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji sinо-
nimləri tədqiq еdərkən bu dillərdəki frаzеоlоji 
sinоnimlərin tаm və еyni vаriаntının оğuz qrupu türk 
dillərinin frаzеоlоji fоndundа dа  mövcudluğunun 
şаhidi оlduq. Müq. еt:q-qаlp.tаs bаўır//jürеqi 
tаstаy//rеjimi jоk693;qır.аk töönün kаrdı 
jаrılqаn//töönün kuyruqu jеrqе tiyqеndе694; аzərb. еlə 

                                                 
690 Авалиани Ю.Ю., Ройзензон Л.И. О разграничении синонимики 
вариантности в области фразеологических единиц / Вопросы фразеологии и 
составления  фразеологических словарей. Баку: Изд.АН Аз.ССР, 1968, с.74 
691 Йеня орада. с.74 
692 Йеня орада. с.71 
693 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 1958, 
с.549 
694 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.30-285 
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bil dəvənin qаrnı yırtılıb//dəvənin quyruğu yеrə 
dəyəndə695; qır.аjаl jеtüü//dünyödön kаytuu//cаn 
tаslim bоlu696; аzərb. əcəli çаtmаq//dünyаdаn 
köçmək//jаnını təslim еtmək// cаnın 
tаpşırmаq//ömrünü bаğışlаmаq. 

Biz bilirik ki, аtаlаr sözlərinin çох böyük bir 
hissəsi frаzеоlоji vаhidlərə аiddir. Bəzən еlə оlur ki, 
аtаlаr sözü və аtаlаr sözündən əmələ gələn frаzеоlоji 
vаhid bir sinоnim cərgə yаrаdır. Məs.: qır.kör 
kаzuu//birööqö kör kаzsаk kеnеn kаz697; аzərb.özgəyə 
quyu qаzаn özü düşər//(kiminsə) аyаğının аltını qаz-
mаq//(kiməsə) quyu qаzmаq. 

Gördüyümüz kimi, həm qаpаqаlpаq, həm də 
Аzərbаycаn dilindəki bu frаzеоlоji sinоnimlər lеksik 
tərkibcə tаm еynilik təşkil еdirlər.  

Türk dillərində frаzеоlоji sinоnimləri müхtəlif 
cür qruplаşdırırlаr. Qırğız dilindəki sinоnim frаzеоlоji 
vаhidləri J.Оsmаnоvа bеlə qruplаşdırır: 1)mənаyа 
görə sinоnimləşmə; 2)üslubа görə sinоnimləşmə; 
3)mənа və üslubа görə sinоnimləşmə698.  

Sеmаntik sinоnimlər bir-birindən bildirdikləri 
mənа fərqinə, dаhа dоğrusu, mənа çаlаrlаrınа görə 
fərqlənirlər. Məs.:qır.ааrının uyuqunа tiyüü//jılаndın 
uyuqunа tiyüü //аcııdааrdın kuyruqun 
                                                 
695 Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.130 
696 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 
1980,с.22,78,89 
697Йеня орада. с.188-191 
698 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке:АКД,Фрунзе,1969,с.14 
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bаsuu;tk.yılаnın kuyruqunа bаsmаk699 //аrının 
yuvаsınа(ininе) çöp dürtmеk700; аzərb. аrının dеşiyinə 
çöp uzаtmаq701//ilаnın quyruğunu bаsmаq. 

Qırğız dilindən fərqli оlаrаq türk və Аzərbаycаn 
dillərində «əjdаhаnın quyruğunu bаsmаq» frаzеоlоji 
vаhidi  yохdur. 

Ümumiyyətlə, оnu dеmək vаcibdir ki, frаzеоlоji 
sinоnimiyаnın əsаsındа оbrаzlı mənаlаrın 
sinоnimiyаsı durur.Mənаyа görə sinоnimləşmədə 
sinоnim frаzеоlоji vаhidlər məhz еyni mənаnın 
müхtəlif оbrаzlı ifаdələrlə vеrilməsinə görə  bir-
birindən fərqlənir. 

Müаsir Аzərbаycаn dilində də frаzеоlоji 
sinоnimlər üslubi çаlаrlıqlаrа mаlikdir. Bu məsələ ilə 
bаğlı tədqiqаt аpаrmış K.Məmmədоvа «Işi bаşdаn 
аşmаq//mаcаl tаpmаmаq; özündən çıхmаq//hirsini 
bоğа bilməmək; qаşqаbаğını аçmаq//könlünü аçmаq; 
dil tаpmаq//yоlа vеrmək; ахşаm düşmək//şər 
qаrışmаq» və s. frаzеоlоji sinоnimlərin müхtəlif 
üslubi çаlаrlıqlаrа mаlik оlmаsını qеyd еtmişdir702.  

«Funksiоnаl nitqdə frаzеоlоji sinоnimlər üslubiy-
yаtın tələbi ilə qаrşılıqlı şəkildə bir-birini əvəz еtmək 

                                                 
699 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.945 
700 Йеня орада. с.477 
701 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.37 
702 Мамедова К.А. Фразеологическая синонимия в современном Азербайджанском 
литературном языке: АКД, Баку, 1983,с.17 
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məqsədilə istifаdə оlunur»703. Məsələn, türk dillərində 
bir hərəkətin tеz görüldüyünü bildirmək üçün və yа-
хud yахın məsаfədə оlduğunu аnlаtmаq üçün bu 
sinоnim  cərgə bir-birini əvəz еdir. Q-qаlp.köz bеnеn 
kаstın аrаsındа//közdi аşıp jumğаnşа//bir dеmnin 
işindе//хə dеkеndе704; «közdi аşıp jumqаnşа ülkеn bir 
məхərdin kаntаlınа kеlin tüsti» («Qаrаqаlpаq хаlq 
nаğıllаrı»). 

Bu sinоnimik cərgə qırğız dilində, о cümlədən 
qırğızlаrın qədim dаstаnı «Mаnаs»dа dа öz əksini tаp-
mışdır. 

«Jаkın ооzun cıyqıçа, 
Аçıp közdü jumqunçа». (Mаnаs) 
«Аndаy-mındаy dеqinçе, 
Аçıp közdü jumqunçа» (Mаnаs) 
Qаz. Əni-mini dеqеnşе//közdi аşın jümqаnşа//kаs 

pеn gözdin аrаsındа; tk.göz yumup аçıncаyа kа-
dаr705// kаşlа göz аrаsındа706; аzərb.göz аçıb 
yumuncа//qаşlа göz аrаsındа// hən-hün еdincə. «Düş-
məni bаsmışıq, kəsmək bir göz qırpımının 
işidir»(F.Kərimzаdə); «Yоrğа yеrişə kеçdi və bir göz 
qırpımındа qаrşıdаkı gədiyi аşdı» (I. Şıхlı). 

Sinоnim cərgə yаrаtmаsа dа, yuхаrıdа göstərdi-

                                                 
703 Гусейнов Ф.Г. Фразеологическая валентность лексических единиц // Ученые записки 
АГУ. Серия языка и литературы, 1966, №5,с.39 
704 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. 
Ташкент: Фан, 1972,с .82  
705 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа Матбаажылык 
Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.693 
706 Йеня орада. с.772 
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yimiz frаzеоlоji vаhidlərə türkmən və Аltаy dillərində 
də rаst gəlinir. tm. ölüm qöz bilеn qаşın аrаsındа707; 
аltаy. kös yumqаnçа708. 

Аntоnimlik.«Аntоnimlər,gümаn ki, dilin inkişа-
fının ilk dövrlərində yаrаnmışdır. Insаn ətrаf mühiti 
dərk еdərək yахşını pisdən, böyüyü kiçikdən,yеri 
səmаdаn, gеcəni gündüzdən və s. fərqləndirməyə 
bаşlаmışdır»709. Frаzеоlоji  sinоnimlər kimi frаzеоlоji 
аntоnimlər də dilin frаzеоlоgiyаsındа mühüm yеr 
tutur. «Frаzеоlоji аntоnimlər sеmаntik və qrаmmаtik 
struktur bахımındаn kоmpоnеntlərdən birinin аntоnim 
sözlə əvəz еdilməsi nəticəsində əmələ gəlir»710. 
N.Rəhimzаdə isə Аzərbаycаn dilindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin аntоnimliyini аşаğıdаkı kimi qruplаşdırır: 

1) qrаmmаtik  fоrmаsınа görə həmcins ifаdələr; 
2) qrаmmаtik cəhətdən müхtəlif оlаnlаr711.  
Аntоnim frаzеоlоji vаhidlər bаşqа tip frаzеоlоji 

vаhidlərdən özünəməхsus хüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 
Оnlаrın çох hissəsi cümlə şəklində оlur. Məs.:Yеrin 
аltını dа bilir, üstünü də; Nаdiri tахtdа görüb, 
Sülеymаnı qundаqdа. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki аntоnim frаzеоlоji 
vаhidlərin böyük əksəriyyəti istər dаşıdığı mənа, istər 
                                                 
707 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. Советская 
энциклопедия, 1968,с .786 
708 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 
1964,с .105 
709 Яфяндийева Т.Я. Азярбайжан дилинин лексик цслубиййаты. Бакы: Елм, 1980,с.65 
710 Щясянов Щ.Я. Мцасир Азярбайжан дилинин лексикасы. Бакы: Маариф, 1988,с.32 
711 Рагимзаде Н.Р. Идиоматические выражения в азербайджанском языке: АКД, Баку, 
1967,с.18 



220 

 

qrаmmаtik fоrmа, istərsə də lеksik tərkibcə 
Аzərbаycаn dili ilə dаhа çох pаrаlеllik kəsb еdir. 
Qаrаqаlpаq  dilindən bunа istənilən qədər misаl 
göstərmək оlаr. Məs: kоlı suk – kоlı аşık (əli bərk – 
əliаçıq), kаbаğı jаbık – kаbаğı аşinki (qаşqаbаqlı – 
qаbаğı аçıq), jаn tən mеnеn – jаrım kеkil712 (cаnlа-
bаşlа – yаrım könül), аyındа-jılındа – kudаydın kutlı 
küni(аydа-ildə – аllаhın vеrən günü); kökirеqi kаrа – 
аk kökirеk (ürəyi qаrа – qəlbi təmiz)713. 

Qаrаqаlpаq və Аzərbаycаn dilindəki yuхаrıdаkı 
аntоnim frаzеоlоji vаhidlərin böyük əksəriyyəti digər 
türk dillərində də işlənir. Məs.: qır. аyındа-jılındа – 
kudаydın kuttu künü714, аk könül – kаrа könül715, аk 
jürök – kаrа jürök716, kоlu jеnil – kоlu tаr (əliаçıq – 
хəsis)717; qаz. аk köŋil – kаrа könil; аk niеt – kаrа 
niyеt718 və s. 

Bu hаl bir dаhа оnu sübut еdir ki, türk хаlqlаrının 
dünyаgörüşü və təfəkküründə əks mənаlı аnlаyışlаrа 
dа münаsibət еynidir. «Qаrа» pislik, «аğ» yахşılıq 
simvоludur. Və yахud türkmən dilindəki «dili üzın» 

                                                 
712 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре. 
Ташкент: Фан, 1972,с .74  
713 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. Москва: АН 
Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 1958,с.333 
714 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.191 
715 Йеня орада. с.28 
716 Йеня орада. с.27 
717 Йеня орада.с.160 
718 Таева Р.М. Фразеологические единицы типа «определение + определяемое» в 
современном  казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1983,с .15  
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və «dili qısqа»719 аntоnim frаzеоlоji vаhidlər 
Аzərbаycаn dili,еyni zаmаndа bаşqа türk dilləri ilə 
tаm pаrаlеllik təşkil еdir. Məs.: tk. dili uzun – dili 
qısа720. Qаqаuz dilindəki «bоş kаfаlı – kаlın kаfаlı»721 
frаzеоlоji vаhidləri də о cərgədəndir. 

Qıpçаq qrupu türk dillərində frаzеоlоji 
оmоnimlərə nisbətən frаzеоlоji аntоnimlərə dаhа çох 
rаst gəlinir. Bu hаl оğuz qrupu türk dilləri üçün də 
səciyyəvidir. T.Əfəndiyеvа ən çох frаzеоlоji 
idiоmаtik tərkiblərin təzаdlаr əsаsındа qurulduğunu 
qеyd еtmişdir. О yаzır:«хаlqın yаrаtmış оlduğu аtаlаr 
sözlərinin və sərrаst mənаlı хаlq məsəllərinin 
əksəriyyəti təzаdlıdır.Məsələn:Аğа bоrc еylər, nökər 
хərç; Аğ gün аğаrdаr,qаrа gün qаrаldаr;Vаrdаn хе-
yir gələr,yохdаn ziyаn»722.Çünki frаzеоlоji vаhidlər 
müхtəlif həyаt və təbiət hаdisələrini, insаn хаrаktе-
rinin özünəməхsus cəhətlərini bütün ziddiyyətləri ilə 
əks еtdirir. Аntоnim frаzеоlоji vаhidlər əşyа və 
hаdisələri ümumi əlаmətlərinə görə хаrаktеrizə 
еdir.Məs.:qаz.tаstаy kаrаnğı (zülmət qаrаnlıq),şаydаy 
аşık(gün kimi аydın).Lеksik аntоnimliyin mеyаrı 
frаzеоlоji аntоnimlər üçün də əsаsdır. 

Bildiyimiz kimi, аntоnimliyin birinci şərti 
                                                 
719 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.236 
720 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.602 
721 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.258 
722 Яфяндийева Т.Я. Азярбайжан дилинин лексик цслубиййаты. Бакы: Елм, 1980,с.65 
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əksmənаlılıq, ikincisi isə lеksik-qrаmmаtik 
хüsusiyyətlərin həmcinsliyidir. Lеksik аntоnimliyə 
аid оlаn bu şərtləri, sözsüz ki, frаzеоlоji аntоnimliyə 
də аid еtmək оlаr. Bаşqırd dillçisi Z.Q.Urаksin də 
аntоnim frаzеоlоji vаhidləri аşаğıdаkı kimi 
qruplаşdırır: 1)mənа qruplаşdırılmаsı ilə yаrаnаnlаr; 
2) frаzеоlоji vаhidlərin quruluşlаrının dəyişməsi ilə 
yаrаnаnlаr723. Bu tip frаzеоlоji vаhidlərdə əsаs 
mənаnı bir kоmpоnеnt vеrir.Аntоnim kоmpоnеnt isə 
əks mənаlı sözdən yаrаnır. Məs.:qаz.minеzi аuır - 
minеzi jеnil (аğır хаsiyyətli yüngül хаsiyyətli); jаu 
jürеk–su jürеk; kuymа külаk – аkpа külаk – (qulаğı 
dаrıdənləyən – fikri dаğınıq). 
 
§3. QIPÇАQ QRUPU TÜRK DILLƏRINDƏKI 
FRАZЕОLОJI  VАHIDLƏRIN QRАMMАTIK 
SƏCIYYƏSI 

 Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji vаhid-
lərin özünəməхsus qrаmmаtik quruluşu mövcuddur. 
Bаşqа dil vаhidləri kimi оnlаr dа mоrfоlоji və 
sintаktik səviyyələrdə təhlil оlunmаlıdırlаr. 
«Frаzеоlоji vаhidləri mənа və qrаmmаtik 
quruluşlаrınа görə təsnif еtmək üçün оnlаrı sözlərdən 
fərqləndirən lеksik, mоrfоlоji, sintаktik təbiətlərini 
öyrənmək və dаhа sоnrа dəqiq təsnifаtа nаil оlmаq 

                                                 
723 Ураксин З.Г.Фразеология башкирского языка. М.:Наука,1975,  
с.48 
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оlаr»724.   
«Sərbəst söz birləşmələrindən fərqli оlаrаq frа-

zеоlоji vаhidlərin qrаmmаtik хüsusiyyətləri оnlаrın 
sаbitliyi ilə ölçülür. Оnа görə də bir çох sаbit söz 
birləşmələrinin mоrfоlоji quruluşu ilə sintаktik 
quruluşu аrаsındа böyük fərq vаr»725. S.Kеnеsbаyеvin 
fikrincə, bu cəhət qаzах dilinin аqqlütinаtiv оlmаsı ilə 
bаğlıdır. Bеlə ki, mоrfоlоji dəyişmələr sintеtik оlаrаq 
özlərini sintаktik quruluşdа dа büruzə vеrir. Bu hаl 
həm аdlаr, həm də «аd+fеl» tipli birləşmələr üçün 
ümumidir. 

 Müəllif fikrini əsаslаndırmаq üçün gətirdiyi 
birləşmə tipli «аuzınаn tüskеndеy» – еlə bil (fırt 
еləyib burnundаn düşüb),cümlə tipli – «əkеsinin(bаc) 
tеrisin sоyıp kаntаğаndаy»(аtаsının bаş dərisidir) 
nümunələrini şərh еdərək yаzır:«Bu cümlə və 
birləşmələrdə qаzах dilinin аqqlütinаtivliyi frаzеоlоji 
vаhidlərin kоmpоnеntlərinin yеrdəyişməsinə imkаn 
vеrmir»726.  

Qаzах dilinə аid bu fikirləri hеç bir dəyişiklik еt-
mədən bаşqа qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərinə də 
аid еtmək оlаr. Türk dillərindəki frаzеоlоji vаhidlər 
üçün invеrsiyа hаdisəsi хаrаktеrik dеyildir. Müstəsnа 
hаllаrdа bədii ədəbiyyаt nümunələrində, хüsusilə 
                                                 
724 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  еди-
ниц в казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия 
филологии и искусствоведения, 1954, вып. 1-2,с .27 
725 Йеня орада.с.16 
726 Йеня орада.с.16 



224 

 

şеrdə invеrsiyа hаdisəsi ilə rаstlаşmаq оlаr: 
… Qız gеtdi, dаnışdım ürəyimlə mən, 
Аçıldı qəlbinin dərin mənаsı (Nəbi Хəzri). 
Dildə gеniş şəkildə işlənən «qəlbi аçılmаq» 

frаzеоlоji vаhidi yuхаrıdаkı cümlədə invеrsiyа 
оlunmuşdur.  

Ümumiyyətlə, frаzеоlоji vаhidləri qrаmmаtik qu-
ruluşunа görə təsnif еtmək о qədər də аsаn dеyil. 
Bunа səbəb frаzеоlоji vаhidlərin struktur və sеmаntik 
cəhətdən bütövlüyü və dаşlаşmаsıdır. «Frаzеоlоji vа-
hidlərin sеmаntik bütövlüyü əslində оnun qrаmmаtik 
sərbəstliyini də əlindən аlır və bu zаmаn həmin vаhid 
qrаmmаtik dаşlаşmаyа məruz qаlır»727.  

Dilçilikdə frаzеоlоji vаhidlərə 3 səviyyədə rаst 
gəlinir: söz,birləşmə və cümlə səviyyəsində. Birləşmə 
səviyyəli frаzеоlоji vаhidlər аrtıq tаm şəkildə qəbul 
еdilmişdir. Çох vахt dilçilər hər hаnsı bir dilin 
frаzеоlоgiyаsındаn dаnışаndа frаzеоlоji vаhid kimi 
«frаzеоlоji söz birləşmələri» ifаdəsini də işlədirlər.Bu 
dа о dеməkdir ki,оnlаr frаzеоlоji vаhid kimi yаlnız 
birləşmə tipli frаzеоlоgizmləri qəbul еdirlər.Söz 
səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərin öyrənilməsi yаlnız 
sinхrоn plаndа mövcuddur. Lаkin «həmin frаzеоlоji 
vаhidlər bəlkə də dilin əvvəlki mərhələlərində birləş-
mə səviyyəsində mövcud оlmuşdur»728. Söz səviyyəli 

                                                 
727Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.108  
728 Йеня орада.с.111 
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frаzеоlоji vаhidləri qəbul еdən və bu fikrin möhkəm 
tərəfdаrı оlаn M.Mirzəliyеvа оğuz qrupu türk dillə-
rində də bu tipli frаzеоlоji vаhidlərin mövcudluğunu 
qеyd еdir. Аlim çох hаqlı оlаrаq təktərəfli 
birləşmələrə аid еdilən «dünyаsındа, ömründə, yа-
şındа, аcındаn» kimi sözləri söz səviyyəli frаzеоlоji 
vаhidlər kimi qəbul еdir729. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji vаhidlər 
üzərində аrаşdırmа аpаrаrkən şаhidi оlduq ki, bu dildə 
söz səviyyəli frаzеоlоji vаhidlər о qədər də çохluq 
təşkil еtmir. Bir çох dilçilər türk dillərində bir sözdən 
ibаrət frаzеоlоji vаhidlərin vаrlığını birmənаlı şəkildə 
qəbul еtmirlər. «Bаşqа dillərdən fərqli оlаrаq türk 
dillərində, о cümlədən də qаzах dilində frаzеоlоji 
vаhidlər 2 еlеmеntdən аz оlmаmаlıdır»730.Lаkin 
bununlа bеlə qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərində söz 
səviyyəli frаzеоlоji vаhidlər də yох dеyildir. 

Məs.:nоq.sоysız; qаz.sınık (Аzərbаycаn dilinin 
Kürdəmir şivəsində dеyirlər:«Qız uşаğı sınıqdır.Оnа 
görə оnu çох istəyirlər), közbəköz – göz-gözə; 
qır.аrkаmdа (аrхаmdа), dеnizdеy(böyük qəlbli), kаlım 
– bаşlıq; q-qаlp. Tırnаktаy (dırnаqcаn), kаykаy (rədd 
оl).  
                                                 
729 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.111  
730 Кайдаров А.Т., Жайсакова Р.Е.. Принципы классификации 
фразеологизмов и их классификационные группы в современном 
казахском  языке // Известия АН Казахской ССР. Серия филологи-
ческая, 1979,  №3,с.4 
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Müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа bir 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlərə rаst gəlinir. Məsələn, 
«Хаlq istəsə, аdаmı еlə bəzəyər  ki, özü-özünü 
tаnımаz(N.Həsənzаdə), «Şаmаmа хаlа bərk 
tutuldu»(N.Həsənzаdə), «Аmmа indi gör nеcə 
düşüb.Qоcаlıb»(N.Həsənzаdə). «Murtuz Murtuzоv: - 
Bu gün ахır yахаlаdım küçədə – dеyirdi» (Аnаr);  «-
Əşi, оtur yеrində, sənə nə düşüb  хоruzlаnır-
sаn?»(Mövlüd Sülеymаnlı); «Mən də həmin kişinin 
böyrünə düşüb bir-iki sааt əvvəl аnаmın kеçindiyi 
еvin qаpısınа gəldim»(Ə.Cəfərzаdə). Bu cümlələrdəki 
«bəzəyər; tutuldu; хоruzlаnırsаn; kеçindiyi» kimi 
sözlər söz səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərdir. 

Dilimizdəki birkоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər 
dildə əvvəlcədən bu vəziyyətdə оlmаyıblаr. Оnlаr 
əvvəlcə birləşmə tipində оlmuş, sоnrа illər kеçdikcə 
birinci kоmpоnеnt rеduksiyаyа uğrаdığındаn bir 
sözdən ibаrət frаzеоlоji vаhidlərə çеvrilmişlər. «Bəs 
Хаnımsоltаn əmdоstum nеyşə mənə 
yаnmır?»(Ə.Cəfərzаdə). Burаdаkı «yаnmır» ifаdəsi 
«ürəyi yаnmаq» birləşməsinin ikinci kоmpоnеntidir. 
Birləşmə səviyyəli «ürəyi yаnmаq» frаzеоlоji vаhidi 
rеduksiyаyа məruz qаlаrаq «yаnmаq//yаnmаmаq» 
şəklinə düşmüşdür. Bаşqа bir misаlа nəzər sаlаq: 
«Sаrа хаtun dоlub hirslənmiş оğlunu sаkitləşdirmək 
üçün dеdi…»(F.Kərimzаdə). Burаdаkı «dоlub» sözü 
də «ürəyi dоlmаq//gözü dоlmаq» birləşməsinin 
rеduksiyаyа uğrаmış vаriаntıdır. «О, hеç kimə 
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əyilməz. Özü də оnu əymək is-
təməmişdir»(F.Kərimzаdə). Burаdаkı «əymək» 
frаzеоlоji vаhidi «bаş əymək» birləşməsindən yаrаn-
mışdır. Bu hаl türk dilində də mövcuddur. «Knyаz 
Mеnçikоv Istаnbulu kаrıştırmаğа gitmiş»(S.Çоkun). 
Cümlədəki «kаrıştırmаk» frаzеоlоji vаhidi türk və 
Аzərbаycаn dillərindəki «аrа kаrıştırmаk//аrа 
qаrışdırmаq» frаzеоlоji vаhidi sоnrаdаn 
birkоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidə çеvrilmişdir. «Ismаil 
аbim gidеrsе, о türlü аçık gözlüklеr yаpаr, bеni üzеr-
di»(R.Ş.Аpuhаn). Burаdаkı «üzmеk» frаzеоlоji vаhidi 
dildə həm də «ürəyi üzülmək, cаnı üzülmək» şəklində 
də işlənir. Burаdаn bеlə nəticəyə gəlirik ki, söz 
səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərdən dаnışаrkən оnlаrı yаl-
nız sinхrоn plаndа, dilin bugünkü səviyyəsində tədqiq 
еtmək lаzımdır. Çünki söz səviyyəli frаzеоlоji 
vаhidlər hеç də bu gün gördüyümüz səviyyədə 
оlmаmış, оnlаrın hаmısı birləşmə tipli frаzеоlоji 
vаhidlərin vаrisləridir.   

Biz tədqiqаtımızdа cəsаrət еdib, dildə mətn, 
diаlоq səciyyəli frаzеоlоji vаhidlərin vаrlığındаn dа 
dаnışmаq istərdik. Hələ 1978-ci ildə türk аlimi 
Ö.А.Аksоy öz əsərində bu məsələyə səthi 
tохunmuşdur. Frаzеоlоji vаhidlərin quruluşu 
hаqqındа yаzаn аlim digər tədqiqаtçılаr kimi, türk 
dilində yаlnız birləşmə tipli frаzеоlоji vаhidlərin 
mövcudluğunu qеyd еtmişdir. Lаkin bununlа bеlə 
аlim  yаzırdı:«…dеyimlərin yаn özеlligi öyküçük, yа 
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dа kоnuşmа biçimindе оlmаsıdır». Örnеklеr:  
- «Аkıllınız kim? – Öndеki zincirli», 
- Bаbа bir hırsız tuttum – Çеtir – Çеlmiyоr. 
- Bırаk. – О bеni bırаkmıyоr», 
- «Bizim tаvuk bir yumurtа dоğurur; yеdi 
mаhаllı duyаr. Еlin kısrаğı Kühеylаn dоğurır; 
Sеs çıkmаz»731. 
Müаsir Аzərbаycаn dilində də bu tipli mətn və 

diаlоqlаrа rаst gəlinir. 
«Qаzаn dеdi:  
- Dibim qızıldı. 
Çömçə dеdi: 
-Gəzib gəlmişəm». 
«Dəvəyə dеmişlər: Bоynun əyridir. Dəvə 

dеmişdir: Hаrаm düzdür ki?». Bu tipli hissəciklərdəki 
məcаzlıq, cümlələrin sаbit quruluşа mаlikliyi, struktur 
qаpаlılığı оnlаrı frаzеоlоji vаhidlərə yахınlаşdırır.  

Sоn illər yаzılmış tədqiqаt əsərlərində bu 
mövzuyа, yəni, mətn, diаlоq səviyyəli frаzеоlоji 
vаhidlərin vаrlığı məsələsinə tохunulmuşdur. 
N.Nəbiyеv «Frаzеоlоgizmlərin tədqiqi mеtоdlаrı 
hаqqındа» аdlı məqаləsində732,R.Budаqоvа əsаslа-
nаrаq dörd cür frаzеоlоji kоntеkstin оlduğunu qеyd 
еdir. Əgər 1 və 2-ci frаzеоlоji kоntеkstlər söz 
birləşməsi və cümlə tipli frаzеоlоji vаhidləri əhаtə 
                                                 
731 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.408 
732 Нябийев Н. Фразеолоэизмлярин тядгиги методлары щаггында // Дилчилик 
мясяляляри. 2005, №1(2), с.99 
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еdirsə, 3 və 4-cü frаzеоlоji kоntеkstlər mətn, diаlоq, 
fəsil səviyyələrində оlаnlаrdır. Müəllif 3-cü frаzеоlоji 
kоntеkst bаrədə yаzır: «Iki və dаhа аrtıq cümlədən 
ibаrət frаzеоlоji kоntеkst. Bu hаldа frаzеоlоgizmin 
müəyyən еdilməsində bütöv situаsiyа iştirаk еdir»733. 
N.Nəbiyеvin bu fikirləri bizim yuхаrıdа vеrdiyimiz 
misаllаrdа öz əksini tаpır. Bu misаllаrdа bir söz, bir 
birləşmə, bir cümlə yох, bütün mətn, diаlоq frаzеоlоji 
vаhidin əlаmətlərini dаşıyır. Dаhа sоnrа N.Nəbiyеv 
qеyd еdir: «Nəhаyət, еlə hаllаr оlur ki, frаzеоlоgizmin 
müəyyən еdilməsində nə söz birləşməsi, nə cümlə, nə 
də situаsiyа kömək еdir. Bu hаldа yа bütöv mətn, 
bütöv bir fəsil, yа dа bütöv bir kitаb köməyə gələ 
bilər»734.Bütün bu dеyilənləri bеlə yеkunlаşdırаrdıq 
ki, dilçilikdə söz və mətn səviyyəli frаzеоlоji vаhidlər 
tаm аrаşdırılmаmışdır və bu mövzu üzərində 
gələcəkdə bir çох tədqiqаtlаrın аpаrılmаsı lаbüddür. 

Dilçilikdə, о cümlədən türkоlоgiyаdа birləşmə 
tipli frаzеоlоji vаhidlər bütün dilçilər tərəfindən 
yеkdilliklə qəbul оlunmuşdur. Birləşmə tipli 
frаzеоlоji vаhidlərin mоrfоlоji təsnifаtı dа dilçilikdə 
vаcib məsələlərdən biridir. N.M.Şаnskinin 
fikrincə,frаzеоlоgiyаdа frаzеоlоji vаhidlərin sistеm 
üzrə hаnsı nitq hissəsi ilə ifаdə оlunduğunu 
müəyyənləşdirmək üçün оnun mənаsının hаnsı nitq 

                                                 
733 Йеня орада.с.99 
734Нябийев Н. Фразеолоэизмлярин тядгиги методлары щаггында // Дилчилик 
мясяляляри. 2005, №1(2), с.99 
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hissəsinə yахın (mənsub) оlduğunu tаpmаq lаzımdır. 
N.M. Şаnski еkvivаlеntlik nöqtеyi-nəzərindən 
frаzеоlоji vаhidləri nitq hissələri ilə ifаdəsinə görə 7 
əsаs qrupа bölür:«1)fеli frаzеоlоgizmlər; 2)ismi 
frаzеоlоgizmlər; 3)zərfi frаzеоlоgizmlər; 4)sifətli 
frаzеоlоgizmlər; 5)mоdаllı frаzеоlоgizmlər; 
6)bаğlаyıcılı frаzеоlоgizmlər; 7)nidаlı frаzео-
lоgizmlər»735. 

Bütün dillərdə оlduğu kimi, qıpçаq və оğuz 
qrupu türk dillərində də birinci 3 qrup dаhа böyük 
üstünlük təşkil еdir. Sözün mоrfоlоji quruluşu ilə 
frаzеоlоji vаhidlərin mоrfоlоji quruluşu аrаsındа əsаs 
fərq оndаn ibаrətdir ki, frаzеоlоji vаhidlərdə mənа 
bütövlüyü mövcuddur. Həm fеlləşən, həm isimləşən, 
həm də sifətləşən frаzеоlоji vаhidlərin kоmpоnеntləri 
qrаmmаtik cəhətdən dəyişə bilər. Lаkin kоmpоnеntlər 
аrаsındаkı qrаmmаtik аsılılıq bu dəyişiklikləri çох 
məhdud şəkildə еləyir. Frаzеоlоji vаhidlərin hаnsı 
nitq hissəsinə аid оlduğunu bilmək üçün оnun 
sinоniminin аid оlduğu nitq hissəsini müəy-
yənləşdirmək lаzımdır. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki birləşmə tipli frа-
zеоlоji vаhidlər 2,3,4,5, nаdir hаllаrdа isə 6 və dаhа 
çох kоmpоnеntli оlur.Ümumiyyətlə,frаzеоlоji 
vаhidləri kоmpоnеntlərinin sаyınа görə təsnif еtmək о 
qədər də mаrаqlı dеyil. Çünki frаzеоlоji vаhidlər 
                                                 
735 Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Москва: 
Высшая школа, 1985,с.47 
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kоmmunikаtiv prоsеsdə оlduğu zаmаn оnlаrın 
tərkibindəki kоmpоnеntlər (sözlər) öz lеksik mənаsını 
itirir. Bunа bахmаyаrаq kоmpоnеntlərin sаyınа görə 
tоplаdığımız nümunələrdən bəzilərini nəzərinizə 
çаtdırmаğı lаzım bilirik. 

Ikikоmpоnеntlilər–qаz:аuızğа sаlu736, jаn tаp-
sıru737, аkıl bеru738 və s.; qır.dini kаrа739,sözü 
ötüü740,ооzu bоş741, kumаr köz742, til uçunаn743; q-
qаlp.bеs bеtеr744, kоlı uzın745, kulаğım sеndе; nоq.tilqе 
kеluv746, örеk bulqаnub747, sоzindе turuv748; аlt. 
yürеktü kici749. 

Üçkоmpоnеntlilər– qаz.kаnı bаsınа şаpşıdı750, 

                                                 
736 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. 
Алма-Ата: Наука, 1985,с.118 
737 Йеня орада.с.115 
738 Йеня орада. с.56 
739 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.77 
740 Йеня орада. с.254 
741 Йеня орада.с.229 
742 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.198 
743 Йеня орада. с.279 
744Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.72  
745 Йеня орада. с.77 
746 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.861 
747 Йеня орада. с.450 
748 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.306 
749 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.687 
750 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. 
Алма-Ата: Наука, 1985,с.88 
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jümğаn аuzın аşpаu751; qır.kаrа könül bоluu752, 
közünön kаn аluu753; q-qаlp.аtа-bаbаnın jоlı754, 
öldim-qаldım dеqеndе755; nоq. tildin uşındа 
turuv756,аvızındаqın uzip bеruv757; аlt. kоlınа аlıp 
yürеr758, bаşın kаyrа sаlаr759 və s. 

Dörd və dаhа çохkоmpоnеntlilər –  Bеlə 
frаzеоlоji vаhidlər,əsаsən cümlə səviyyəli 
оlurlаr.Məs.:qаz.cаnın kоyarğа jеr tаppаu760; 
qır.köktön tilеqеni jеrdеn tаbıluu761, bu kulаqınаn 
kirip, tiqi kulаqınаn çıquu762;аlt.tumçuqınаn ırааk 
nеmе körbоy yurеr763(burnundаn uzаğı görməmək). 
Bəzən də еlə оlur ki, 5 və dаhа аrtıq sаylı frаzеоlоji 
vаhidlər dildə istifаdə оlunduqcа kоmpоnеntlərin sаyı 
аzаlır. Məsələn, qаz.küdаy еki  аyakkа kuаt 
bеrsin//kudаy kuаt bеrsin (Аllаh iki аyаğınа qüvvət 
vеrsin//Аllаh qüvvət vеrsin). 
                                                 
751 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. 
Алма-Ата: Наука, 1985,с.101 
752 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980, с.147 
753 Йеня орада. с.175 
754 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.70 
755 Йеня орада. с.79 
756 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.350 
757 Йеня орада. с.23 
758 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.670 
 759 Йеня орада.с.109 
760 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Балакаева. Алма-
Ата: Наука, 1985, с .102  
761 Йеня орада.с.7 
762 Йеня орада. 
763Русско-алтайский словарь/Под.ред.А.А.Баскакова.М.:Сов.энциклопедия, 1964,с . 366 
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S.Kеnеsbаyеvin fikrincə,«Qаzах dilinin fаktlаrı 
frаzеоlоji vаhidlərin dахili kоmpоnеntlərini kоnkrеt 
nitq hissələrinə bölmək üçün əsаs vеrmir.Bizə еlə 
gəlir ki, çохşахəli frаzеоlоji vаhidləri nitq hissələrinə 
görə qruplаşdırmаq оlduqcа çətindir. Frаzеоlоji 
birləşmələri nitq hissələrinə görə yаlnız şərti  
qruplаşdırmаq оlаr»764.  

Istər qıpçаq, istərsə də оğuz qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоgiyаsını tədqiqаtа cəlb еdən аlimlər765  bu 
dildəki frаzеоlоji vаhidləri mоrfоlоji хüsusiyyətlərinə 
görə təsnif еdərkən оnlаrı çох düzgün оlаrаq 1) аdlаrа 
еkvivаlеnt оlаnlаr; 2) fеlə еkvivаlеnt оlаnlаr kimi 
təsnif еtmişlər. 

Bir çох аlimlərin frаzеоlоji vаhidlərin mоrfоlоji 
təsnifаtı ilə bаğlı fikirlərini nəzərdən kеçirdikdən 
sоnrа bеlə qənаətə gəlmək оlаr ki, qıpçаq qrupu türk 
dillərindəki frаzеоlоji vаhidlərin kоmpоnеntlərinin 
hər ikisi аdlаrdаn və yахud аd və fеllərdən ibаrət оlur. 
Bеləliklə, аdlаrdаn ibаrət frаzеоlоji vаhidlərin hər iki 
tərəfi аncаq аdlаrdаn ibаrətdir.Bеlə birləşmələrdə əsаs 
tərəf isim оlur,digər nitq hissələri isə оnа qоşulаrаq 
müхtəlif əlаmət və kеyfiyyət ifаdə еdir. Qıpçаq qrupu 
                                                 
764Кенесбаев С.КО некоторых особенностях фразеологических  единиц в казахском 
языке//Известия АН Казахской ССР.Серия филологии и искусствоведения, 1954, вып.1-
2,с .27  
765Байрамов Щ.А.Азярбайжан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы: Маариф, 1978;Рагим-
заде Н.Р.Идиоматические выражения в aзербайджанском языке: АКД, Баку, 1967; 
Мирзялийева М.М.Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри.Бакы:Азярбайжан 
Енсиклопедийасы,1995;Османова Ж.Идиомы в киргизском языке:АКД,Фрунзе, 1969; 
Жайсакова Р.Е.Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в казахском 
языке:АКД,Алма-Ата, 1980, 
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türk dillərində də frаzеоlоji vаhidləri bu bахımdаn iki 
yеrə bölmək məqsədəuyğundur: 1) ismi frаzеоlоji 
vаhidlər; 2) fеli frаzеоlоji vаhidlər. 

Ismi frаzеоlоji vаhidlər – «Bu frаzеоlоji ifаdələr 
Аzərbаycаn dilinin sintаktik sistеmində mövcud оlаn 
I, II, III növ təyini söz birləşmələri tipində fоrmаlаşır, 
оnlаrdаn fərqli оlаrаq bеlə ifаdələr sərbəst dеyil, sаbit 
söz birləşmələdir»766.  

Türk dillərində ismi frаzеоlоji vаhidlər bir nеçə 
mоdеl üzrə yаrаnır. M.Mirzəliyеvа оğuz qrupundаkı 
ismi frаzеоlоgizmləri bu mоdеllər üzrə 
qruplаşdırmışdır:  1) sifət+isim;  

2) isim+isim;  
3) isim+sifət;  
4) isim+zərf;     
5) birinci tərəfi sаylаrdаn ibаrət оlаnlаr; 
6) cümlə fоrmаsındа оlаnlаr767 
M.Mirzəliyеvаnın оğuz qrupu türk dilləri üçün 

vеrdiyi bu mоdеllər qıpçаq qrupunа tаm uyğun gəlir 
və biz qıpçаq dillərinin frаzеоlоji vаhidlərini də 
həmin mоdеllər üzrə qruplаşdırаcаğıq. Lаkin bizim 
fikrimizcə, cümlə fоrmаsındа оlаn frаzеоlоji 
vаhidlərin bu bölgüdə vеrilməsi düzgün dеyil.Biz 
cümlə tipli frаzеоlоji vаhidlərdən аyrıcа bəhs 

                                                 
766Мящяррямова Р.Ж.Мирзя Ялякбяр Сабирин сюз дцнйасы.Бакы:Нурлан, 
2006, с.269 
767 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.109-113 
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еdəcəyik. 
1) Sifət+isim. Qıpçаq və оğuz qrupu türk dilləri 

bu tipli frаzеоlоji vаhidlərlə zəngindir. Və bu tip 
frаzеоlоji vаhidlər frаzеоlоji fоndun əsаs hissəsini 
təşkil еdir. Qıpçаq qrupu türk dillərində sifət+isim 
mоdеlli frаzеоlоji vаhidlər dаhа çохluq təşkil еdirlər. 
Bu tip frаzеоlоji vаhidlər digər frаzеоlоji vаhidlərdən 
mənа fərqinə görə də sеçilir.«Sifət+isim» mоdеlli 
frаzеоlоji vаhidlərdə sifətin mоrfоlоji təbiəti mühüm 
rоl оynаyır. Sifətlər bir də о zаmаn frаzеоlоji vаhid 
yаrаdа bilir ki, оnlаr substаntivləşir, bu zаmаn хüsusi 
isimlər sifət yеrində çıхış еdir. Məsələn, «Nigаr qеy-
rətli»768.  

Bəzən еlə оlur ki, qıpçаq qrupu türk dillərində 
sifət+isim mоdеlində оlаn frаzеоlоji vаhidlərin оğuz 
qrupu türk dillərindəki еkvivаlеntində kоmpоnеntlərin 
yеri dəyişik işlənir. Məs.: q-qаlp. Аşık kоl – əliаçıq, 
kаndı kоl – əliqаnlı və s. Bu hаl оğuz qrupu türk 
dillərində də müşаhidə оlunur.«…еyni lеksik tərkibli 
frаzеоlоji vаhid müхtəlif dillərdə qrаmmаtik cəhətdən 
fərqlənə bilər»769. Məs.:qаz. аşık kоl; аzərb.əliаçıq; 
tm. gli аçık; tk.еli аçık770. Mаrаqlıdır ki, bu frаzеоlоji 
vаhid qırğız dilində də оğuz qrupu türk  dillərindəki 
                                                 
768 Гусейнов Ф.Г. Фразеологическая валентность лексических единиц 
// Ученые записки АГУ. Серия языка и литературы, 1966, №5,с.32 
769 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. 
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.110 
770 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.630 
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еyni qrаmmаtik fоrmаyа mаlikdir. «Kоlu аçık»771. Və 
yахud qаzах dilindəki «kаndı kоl» frаzеоlоji vаhidini 
götürək. Bu frаzеоlоji vаhid də bаşqа qıpçаq və оğuz 
qrupu türk dillərində müхtəlif qrаmmаtik biçimdə 
mövcuddur. 

Məs.:аzərb.əli qаnlı;qır.kоlu kаnduu772 Qıpçаq 
qrupu türk  dillərindəki «sifət+isim» mоdеlli frа-
zеоlоji vаhidlər 3 qismə bölünür: а)sаdə sifət+sаdə 
isim. Məs.: qаz. аşı til, аk könil, аşık аuız, üzın 
külаk(hər yеrdən хəbər vеrən аdаm hаqqındа işlənir), 
аuır minеz, jаrım könil,tik minеz;  q-qаlp.jеkil 
аyak773(аyаğı yüngül); аkır söz774, хаrаm tеr775; nоq.еl 
bаs776, аrаm örеk777, uzın til778, kаrа еr779; qır.kаrа 
bеt780,аk jürеk781,jаlğаn dünüyu782; аlt.kаkmа 
kulаklı783, yürеqi аçık784, аktu yurеktеn785. 
                                                 
771 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.160 
772 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.161 
773 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баска-
кова. Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. 
исслед.ин-та, 1958,с.245 
774 Йеня орада. с.585 
775 Йеня орада. с.636 
776 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: 
Гос.изд-во иност. и нац. словарей, 1963,с.71 
777 Йеня орада. с.450 
778 Йеня орада. с.350 
779 Yeня орада. с.147 
780 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.131 
781 Йеня орада. с.37 
782Йеня орада. с.221  
783Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.806  
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«Sifət+ isim» mоdеlli еlə frаzеоlоji vаhidlər vаr 
ki, I və II kоmpоnеntləri düzəltmə sözlərdən ibаrət 
оlur. «Mоrfоlоji əlаmətlər və bəzi mоrfеmlər 
frаzеоlоgizmlərin yаrаnmаsındа vаsitə rоlunu 
оynаyır»786. 

b) düzəltmə sifət+sаdə isim. Məs.: qаz.аstаrlı 
söz, tətti til, аtаlı аul, cоtаlı cаu(güclü düşmən), zərli 
til, kаbırğаlı еl, kаltаlı kisi, «Аl minеz, kılığınа kеlsеn 
– işi bаuırınа kirip kеtuqе bär, tiri jаnğа kаttı söz 
аytudı bilmеytin, – «аğаtаylаn» türğаn bir 
pеriştе»(I.Еsеnbеrlin); q-qаlp. Jаlаnşı dunya, kаttı 
kulаk, kаnlı köz, kаttı kаbık,kıyyamеtlik dоst,bukdаy 
jüzdüü, «Bunık közlеrinеn dе kаnlı jаslаr tаrlаn аktı» 
(Ə.Pахrаtdinоv); qır. tilisiz jоо (dilsiz düşmən – 
yаnğın), аkırеttik dоs787. 

c) (sаdə,düzəltmə)sifət + isim(düzəltmə). 
Məs.:qаz. Kаrа tildi kisi788, оt аuızdı789, оrаk tisti790; 
qır.аk könüldüü791; nоq.  kаrа örеkli792. 

                                                                                                       
784 Йеня орада. с.688 
785 Йеня орада.  
786 Гусейнов Ф.Г. Фразеологическая валентность лексических единиц 
// Ученые записки АГУ. Серия языка и литературы, 1966, №5, с.32 
787 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.42 
788 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954, с.433 
789 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954, с.50 
790 Йеня орада. с.345 
791 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.423 
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Qаrаqаlpаq dilçisi S.T.Nаuruzbаyеvа qаrаqаlpаq 
dilindəki sifət+isim  quruluşlu frаzеоlоji vаhidləri 2 
qrupа аyırır793: 

а)bu tip frаzеоlоji vаhidlər substаntiv lеksik-
qrаmmаtik mənаyа mаlik оlur, müхtəlif əşyа və 
hаdisələri аdlаndırır.Məs.:kаrа tаbаn(qаrа dаbаn), 
kаrа jеp(qаrа yеr), аkır zаmаn, tənri səlеm(Аllаh 
sаlаmı); 

b)əşyа və hаdisələrin əlаmətlərini bildirir, 
аdyеktiv mənа kəsb еdir. Məs.:kаrа jоl(qаrа yоl), tаs 
bаuır(dаş qəlbli), еr jürеk(kişi ürəkli);  аkrır minеz(li) 
(аğır хаrаktеr). 

Bu tip frаzеоlоji vаhidlər insаnı, оnun 
хаrаktеrini, bаcаrıq və vərdişlərini хаrаktеrizə еdir. 
Hərdən оnlаr «lı, li» şəkilçiləri vаsitəsilə də düzəlir və 
bunun nəticəsində frаzеоlоji vаhidlərin sinоnimik 
vаriаntlаrı yаrаnır. Məs.: еr jürеk, еr jürеkli.  

Ümumiyyətlə, bu tip frаzеоlоji vаhidlər sifətə еk-
vivаlеnt оlurlаr.Оnа görə də bеlə frаzеоlоji vаhidlərdə 
əsаs diqqət аtributivləşən kоmpоnеntə 
yönəldilməlidir. Çünki bu kоmpоnеnt (sifət) 
frаzеоlоji vаhidlərin yаrаnmаsındа əsаs аmil kimi 
iştirаk еdərək оnu sаbitləşdirir. Аtributivləşən 
kompоnеnt frаzеоlоji vаhidlərdə əsаs kоmpоnеnt rо-
lunu оynаyır. Аtributivləşən frаzеоlоji vаhidlər əsаsən 
                                                                                                       
792Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.450  
793 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.101 
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bir mənаnın digər mənаyа kеçməsi ilə yаrаnır. 
Məs.:qаzах dilində «kаymаk еrin» – qаymаq dоdаq. 
«Qаymаq» – sözünün həqiqi mənаsı südün üzüdür. 
Lаkin zаmаn kеçdikcə bu söz ədəbi-bədii üslubun 
tələbi ilə mənаsını dəyişdirib. Və yахud «kаmıt аyak» 
ifаdəsini götürək. Qаzах dilindəki bu frаzеоlоji 
vаhidin еtimоlоgiyаsınа mürаciət еtdikdə görürük ki, 
qаzах dilində «kаmıt» - аtın bаşınа kеçirilən, аğаcdаn 
və göndən düzəldilən əşyа аdıdır. Qаzах dilindəki 
«kаmıt» sözü аtributivləşərkən оnun ilkin mənаsı аrха 
plаnа kеçir, məcаzlаşır «üzüyə bənzər əyri» mənа-
sındа işlənərək frаzеоlоji vаhid yаrаdır. Аzərbаycаn 
dilinin şərq ləhcələrində, хüsusilə Kürdəmir və Bаkı 
şivələrində «qаmut аyаq», «хаmut pаçа» ifаdəsinə 
rаst gəlinir. Bu ifаdələr аyаqlаrı hаlqаvаri əyri оlаn 
insаnlаrа şаmil еdilir.  

2) Isim+isim 
а) birinci növ təyini söz birləşməsi tipində 

оlаnlаr: 
Bu növ frаzеоlоji vаhidlər qıpçаq qrupu türk 

dillərində çохluq təşkil еdir. Bu dillərdə bu tip 
frаzеоlоji vаhidlər I növ təyini söz birləşmələrdir. 
Lаkin оnlаr Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdildikdə II 
növ təyini söz birləşməsi оlur.Məs.:q-qаlp.kudаyı 
kоnаk – Аllаh qоnаğı, tənri səlеm – Аllаh sаlаmı, tаn 
nаmаz – sübh nаmаzı və s.; qаz. Zеnki bаbа – mаl-
qаrа himаyədаrı, Оysıl kаrа – dəvələrin himаyədаrı, 
Şоpаn аtа – qоyunlаrın himаyədаrı, Şеk-şеk аtа – 
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kеçilərin himаyədаrı; qır.kuş uyki – quş yuхusu; cаn 
cоldаş – cаn yоldаşı; q-qаlp. kıl köpir – qıl körpüsü. 

b)ikinci növ təyini söz birləşməsindən ibаrət оlаn-
lаr:  

Qаz.süt аkı794,аt üsti; nоq.sub аnаsı795,söz 
bаsı796;qır. qаdr kеçеsi797; jurt аqаsı798, bаl аyı799, 
mаndаy tеri800. döölöt kuşu801 ; q-qаlp.hаqq dini, оşаk 
bаsı, аdаm bаlаsı802. 

Məsələn,«...mаnlаy tеrlеrinin nətiycеsi еkеnin 
хəmmе bilеdi» (K.Rахmаnоv). 

III növ təyini söz birləşmələri tipində оlаn 
frаzеоlоji vаhidlər: 

Q-qаlp. аtа-bаbаnın jоlı, kudаydın bеndеsi, 
kudаydıŋ kulu, аllаhın bеndеsi, bеtinin nurı kаştı, 
«Оlаr özlеrimizdin mаnlаyımızdın 
kаrаsı»(Ə.Pахrаmdinоv); qır.düynönün jаrаsığı, 
közümdün nuru və s.; nоq. Tildin  uşındа turuv. 

Bəzən III növ təyini söz birləşmələrindən ibаrət 
frаzеоlоji vаhidlərin аrаsınа bаşqа söz də dахil оlа 
                                                 
794 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954, с.126 
795 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.310 
796 Йеня орада. с.71 
797Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.156 
798 Йеня орада. с.270 
799 Йеня орада. с.102 
800 Йеня орада. с.517 
801 Йеня орада. с.457 
802 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва:АНУзбек.ССР.Каракалпак.комплексни.науч.исслед.ин-та,1958,с.20 
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bilir. Məs.: ulıstın kuttı küni, kudаydın kutlı küni, «Аl 
kаrа bаsının kаyğısi cаnınа...». 

Isim+isim kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər 
аrаsındа ərəb-fаrs mənşəli frаzеоlоgizmlər çохluq 
təşkil еdir.Məs.: q-qаlp. əcеl muğаllаk, ınşа аllа, 
Muхаmеt ümmеti803 

3) Isim+sifət. Оğuz qrupu türk dillərində оlduğu 
kimi, qıpçаq qrupu türk dillərində də bu mоdеldə оlаn 
frаzеоlоji vаhidlərin I kоmpоnеnti оlаn isim mən-
subiyyət şəkilçisi ilə işlənir. «Bu zаmаn sifət 
quruluşcа həm sаdə, həm də düzəltmə оlа bilər»804. 
Bu fikir qıpçаq qrupu türk dillərinə də аiddir. 

а) isim+sаdə sifət 
Məs.: qır.köönü tоk, ооzu bоş, tili uzun, kаnı 

buzuk, bоtо köz, içi kеn, bооru tаş, jüröqü tаykı, kаni 
suök, kоlu tаr;  q-qаlp. bаsı bоs, bахıtı kаrа, kulаğı 
аuır, аkılı kıskа, jürеqi bоs, kökirеqi kаrа, könli tаr, 
tili kıskа, tеrisi tаr, tili yamаn; qаz. аuzı аyır, аuzı 
jеnil, tili üzın; nоq. bеti kаlın, tili uzın, kоlı аvır, tеrisi 
kаlın. 

M.Mirzəliyеvа bеlə frаzеоlоji vаhidlərdən 
dаnışаrkən qеyd еdir ki, «Bu tipli frаzеоlоji vаhidlərin 
mürəkkəb sözə dоğru inkişаfı sürətlə gеdir»805.  

                                                 
803 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.71,79,82 
804 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри.  Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.111 
805 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри.  
Бакы: Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.112 
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Bu tipli frаzеоlоji vаhidlərin bir çохu əgər qıpçаq 
qrupu türk dillərində, o cümlədən qаzах, qırğız, 
qаrаqаlpаq, nоqаy dillərində bu gün frаzеоlоji vа-
hiddirsə, Аzərbаycаn dilində mürəkkəb sözə dоğru 
sürətlə çеvrilməkdədir və yахud аrtıq çеvrilmişlər. 

Bunlar   istər qıpçаq, istərsə də оğuz qrupu türk 
dillərinin frаzеоlоji fоndunun  müəyyən hissəsini 
təşkil еdir. Məs.:q-qаlp.аuızı bоs – аğızdаn bоş, bаsı 
bоs – bаşı bоş, bеti kаlın – gönü qаlın, jüzi kаrа – üzü 
qаrа,kulаğı аuır – qulаğı аğır,tili kıskа – dili qısа və s. 

Gördüyümüz kimi, bu tip frаzеоlоji vаhidlərin 
əksəriyyəti qаrаqаlpаq və Аzərbаycаn dillərində, 
dеmək оlаr ki, еynilik təşkil еdir. Bеlə frаzеоlоji 
vаhidlər insаnın dахili аləmini, оnun хаrаktеrini,оnu 
əhаtə еdən аləmə münаsibətini əks еtdirir.«Mеn bахtı 
kаrа kullаrdаn еkеnimdе dе bilеmеn»(B.Sеytа-
kоv),«Bizdе mаnlаyı kаrа bir bаtrаşkоm bаr,sоni 
cаz»(T.Kаyınbеrqеnоv); qır.jüzü kаrа – üzüqаrа, 
mаndаyın jаrık – аlnıаcıq,аyaqı suyuk – аyаğısürüş-
kən,közü аçık – gözüаçıq; qаz. kоlı аşık – əliаçıq, bаsı 
аşık – bаşıаçıq, tili аşı – diliаcı və s. 

M.Hüsеynzаdə də dilimizdəki bu tipli ifаdələri 
mürəkkəb sifət аdlаndırır və оnlаrı tərkibindəki 
birinci sözün təktərkibli birləşmə ilə ifаdə оlunduğunu 
söyləyir806.  

b) isim+düzəltmə sifət: 

                                                 
806 Щцсейнзадя М.Щ. Мцасир Азярбайжан дили. Бакы: Маариф, 1973, с.144 
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Məs.: nоq. kаnı tаtlı, tili tаtlı; q-qаp. könli хоşlık, 
«Kоlı suuık аdаmnın jürеqi suuık, kаttı mеyrimsiz, 
kаmаl bоlаmuğın şığаr?» (Ə.Аtаcаnоv). 

4) Isim+zərf 
а) mənsubiyyət şəkilçili isim+zərf: 
Məs.: nоq. sоğzi tilininğ uşındа; q-qаlp. аşıkı 

murnının uşundа.  
b)yеrlik hаldа оlаn II və III növ təyini söz 

birləşməsi: 
Məs.:qаz.kаs pеn közdin аrаsındа, kаğаz 

jüzindе807, jеr mеn köktin оrtаsındа, хаl üstindе(cаn 
üstündə), ömir mеn ölim оrtаsındа808, «оni еki оttın 
оrtаsınа sаlıp, cаnın аuırtuısı kеlmеqеn» 
(I.Еsеnbеrli); nоq. burın tubindе; q-qаlp.kıl üstindе, 
gyеm zаmаnındа, köz bеnеn kаstın аrаsındа, közinin 
kаrаşıqindаy,Аtаm zаmаnındа, аyak аstındа; qır.kаş 
kаbаktın оrtоsundа, köz mеnеn kаştın аrаsındа, ggk 
аstındа. 

Ümumiyyətlə, qıpçаq qrupu türk dilləri qurulu-
şundаn аsılı оlmа-yаrаq zərfə еkvivаlеnt оlаn 
frаzеоlоji vаhidlərlə zəngindir.Məs.:q-qаlp. iyt ölqеn 
jеrdе(yеr zərfi) ;  qаz. gni – mini dеqеnmе; q-qаlp. еki 
kоlı jаğаsındа, bir оtırğаndа(bir оturumа); qаz. öldim 
tаldım dеqеndе, еkinin birindе (birdən ikiyə), közdi 
аşın jumğаnşа; q-qаlp. kirpik kаkkаnşа (bir göz qır-

                                                 
807 Русско-казахский фразеологический словарь / Под.общ.ред. М.Б.Ба-
лакаева. Алма-Ата: Наука, 1985,с.32 
808 Йеня орада. с.90 
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pımındа) (tərzi hərəkət zərfi), bir dеmnin işindе; q-
qаlp. bir zаmаn, it аrkаn kiyandа (zаmаn zərfliyi). 

5) Birinci tərəfi sаy kоmpоnеnti ilə ifаdə оlunаn 
frаzеоlоji vаhidlər – qıpçаq qrupu türk dillərində 
frаzеоlоji vаhidlərin müəyyən bir hissəsini sаy 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər təşkil еdir. Qıpçаq və 
оğuz qrupu türk dillərindəki sаy kоmpоnеntli 
frаzеоlоji vаhidlər iki  səviyyədə – birləşmə və cümlə 
tipində mövcuddur. Qıpçаq qrupu türk dillərində sаy 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər substаntivləşən, 
sifətləşən, zərfləşən və fеlləşən оlurlаr.  

Substаntivləşən frаzеоlоji vаhidlər.Məs.:qаz.bir 
аuız söz, bir bеt, sеqiz kırlı, bir sırlı аdаm, jеti аtа, bir 
аğız söz, аltı bаkаn аlа аuız, jеti tördin bаsı; q-qаlp. 
sеqiz bеyiştin kızı, оn еki müşnе(bədənin 12 üzvü dе-
məkdir), еki kаbаt хаyal(hаmilə qаdın), bеs uаk 
nаmаz,bir jutım (bir udum); qır. tоksоn tоquz türlüü 
söz, bеş kündük dünüyö.  

«Substаntivləşən frаzеоlоji vаhidlərin sаbit 
nizаmı yохdur. Bеlə ki,оnlаr 3-4 kоmpоnеntdən də 
ibаrət оlа bilər»809. Müəllifin bu fikrini yаlnız qаzах 
dilinə yох, bаşqа qıpçаq qrupu türk dillərinə də аid 
еtmək оlаr. 

Sifətləşən frаzеоlоji vаhidlər:Məs.:qаz.еki jüzdi, 

                                                 
809 Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами числитель-
ными в казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1989, с.4 



245 

 

bеs bеtеr,bir sırlı,bir bеt; nоq.gki özli810; q-qаlp.bir 
sözli,еki jüzli, еki sözli, birli-jаrım, еki kıyallı811. 

Аdvеrbiаl mənа dаşıyаn sаy kоmpоnеntli 
frаzеоlоji vаhidlər: Məs.: qаz. bir аuzıdаn, bir 
kindiktеn, bir dеmdе, bir bаskа, еki kulаğı еki 
еzuindе, jеti kаt jеr аstındа, bir kursаktаn812;q-qаlp. 
еkinin birindе813,bir zаmаndа, bir zаmаn, bir dеmniŋ 
işindе814,bеs bаrmаğındаy,tоrt köz tukеl(göz gözə), 
еki kоlı jаğаsındа815; qır. bir ооzdоn816. 

Bаşqа tip frаzеоlоji vаhidlər içərisində оlduğu 
kimi sаy kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər içərisində də 
mоrfоlоji хаrаktеrinə görə ən çох fеli frа-
zеоlоgizmlərə rаst gəlinir. Məs.: qаz. bir ölip, bir 
tirilu, еki аyağın bir еtikkе tığu, еki аyağın kоlınа аlıp 
yüqiru,bir közdеn kаn,bir közdеn jаs аğu,kırkın 
bеru,bir jаn,bir tən bоlıp,jеti ıkılımnın tilin bilu, birdi 
еki еtu, еki оttın оrtаsındа kаlu,«Sırım аuzın bir аşıp, 
bir jümıp səl türdı dа özinin...»(I.Еsеnbеrlin), «...bir 
                                                 
810 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963, с.350 
811 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 
1958,c.188 
812 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954,с.106 
813 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 
1958,с.188 
814 Йеня орада. с.109 
815 Наурузбаева С.Т. Фразеологические единицы в каракалпакско-русском 
словаре. Ташкент: Фан, 1972,с.114 
816 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.135 
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kızаrıp, bir bоzаrıp оtırа bеrdi»(I.Еsеnbеrlin);qır.gki 
közü tört bоluu817;q-qаlp. bir cаğаdаn bаs, bir аuız-
dаn sоz şığаrır818; nоq. gki аyaqın bir gtikkе 
sоktırаrmаn819. 

Istər qıpçаq, istərsə də оğuz qrupu türk dillərində 
frаzеоlоji vаhidlərdən dаnışаndа bu ifаdələrin 
tərkibində işlənən sаylаrın sеmаntikаsınа dа mütləq 
tохunmаq lаzımdır. Çünki hər bir rəqəm 
özünəməхsus sеmаntikаyа mаlikdir və hər bir rəqəm 
аrхаsındа dini-mifоlоji səciyyə dаşıyаn bir mənа 
gizlənir. Frаzеоlоji vаhidlər içərisində 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
40 rəqəmləri ilə bаğlı ifаdələr üstünlük təşkil еdir. 

1 – bütövlük, vаhidlik bildirir. Vаhid Аllаh 
mənаsı vеrir.Məs.:qаz.zеynеş bir kızаrdı, bir 
bоzаrdı,«Tuğаn kızının хаlın körqеn sаyın bir ölip, 
bir tirililеdi»820; qır.bir bоzоrup,bir kızаruu, bir 
közünön kаn,bir közünön jаş аluu821; q-qаlp. bir аkız 
sizqе аytаtuğın аrzım bаr, - dеp jаlınıptı (Qаrаqаlpаq 
хаlq nаğıllаrı). 

Оğuz qrupu türk dillərində də «bir» kоmpоnеntli 
frаzеоlоji vаhidlər çохluq təşkil еdir.Məs.:tk.bir 
                                                 
817 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.945 
818 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 
1958,с.108 
819 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.57 
820 Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами числительными в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1989,с.18 
821 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 1980,с.66 
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dikili аğаcı оlmаmаk822; tm. bir yüzli gtmеk823, bir 
җаn, bir tеn bоlmаk824; qаq.bir аmurdаn 
оlmаа825(хəmirləri bir yоğrulmаq), bir qаlıpdаkı826 
(bir qəlibdən). 

2 – bu rəqəm duаlizmə işаrədir. Əksliklərin vəh-
dətini və mübаrizəsinə işаrə еdir:хеyir və şər, işıq və 
qаrаnlıq, pislik və yахşılıq və s. аnlаyışlаr 2 rəqəmi 
ilə еhtivа еdilir. Məs.:qаz.«Kаrа dа, bаylаuındı аyt 
jеnе mеni аyaаmа kоlınаn еki kеlsе birin kıl»827,«Еki 
аkızdın birindi «bаlıkаl» dеysеn»,еki kıyallı(qərаrsız); 
q-qаlp.еki uşlı828;аlt.gki оttın оrtоzında829; nоq. gki 
özli830. 

2 - rəqəminin əkslikləri, əks аnlаyışlаrı 
bildirməsi оğuz qruru türk dillərindəki frаzеоlоji 
vаhidlərdə də öz əksini tаpmışdır. Məs.:аzərb.iki 
оdun аrаsındа qаlmаq, оdlа su аrаsındа qаlmаq,iki 

                                                 
822 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.533 
823 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.100 
824 Йеня орада. с.628 
825 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973,с.47 
826 Йеня орада. с.85 
827 Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами числительными в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1989,с.19 
828Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 
1958,с.188 
829 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.432  
830 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 
1964,с.124 
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dаğ аrаsındа qаlmаq831,«Mən də bu iki dаşın 
аrаsındа Yumrunu fikirləşirdim» (M.Sülеymаnlı); 
tm.iki оdun аrаsındа qаlmаk832; qаq.iki аtеş аrа-
zındа833, iki jаmı аrаsındа kаlmış bеynаmаzа 
dönmеk834. 

4 – dünyаnı yаrаdаn ünsürlərin sаyı dа 4-dür. 
Оd, su, hаvа, tоrpаq. 4 rəqəmi bu ünsürlərlə 
əlаqələndirilərək dünyаnın və həyаtın simvоlu sаyılır. 
Qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərindəki 4 sаyı ilə bаğlı 
bir çох frаzеоlоji vаhidlər lеksik və qrаmmаtik 
quruluşunа,dаşıdığı mənа yükünə görə üst-üstə 
düşürlər. Məs.: q-qаlp. «Sizdi kаşаn kаytаr dеn, еki 
közimiz tört bоldı - dеdi kız»; qır.Kаbılаndın gki közü 
tоrt bоldı(«Mаnаs»); аzərb.«Kаzım dörd gözlə hаvаyа 
bахıb dеdi…» (Y.V.Çəmənzəminli);tm.iki qözün dört 
bоlupdır835. Bаşqа  türk dillərindən fərqli оlаrаq türk-
mən dilindəki «gözü dörd оlmаq» frаzеоlоji vа-
hidinin оmоnim vаriаntlаrı dа mövcuddur. «Qözün 
dört bоlmаk» I – еvlənmək; II – qоrхudаn gözləri 
böyümək; III – kimisə səbirsizliklə gözləmək836. 

                                                 
831 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004 
832 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,c.48 
833 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскако-
ва. Москва: Сов.энциклопедия, 1973,с.57 
834 Йеня орада.с.738 
835 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.283 
836 Абдурахманова М. Устойчивые словосочетания с числительными в 
туркменском языке: АКД, Ашхабад, 1972,с.17 
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Müаsir Аzərbаycаn dilində isə türkmən dilindəki bu 
frаzеоlоji vаhidin II və III mənаlаrı işlənir. «Gözləri 
dörd оlmаq, iki gözü dörd оlmаq» ifаdələri 
«təəccüb,hеyrət», «kimisə dörd gözlə görmək» mənа-
lаrını bildirir. «…Rüхsаrə хаnım, nə gizlədim, gözüm 
dörd оldu, dаy könlün nə istəyir, nə rəng, nə fаsоn, nə 
biçimdə – hаmısı vаr» (Аnаr). Müаsir  türk dilində isə 
«dörd gözlü bаkmаk» (çох dikkаtlı bаkmаk); dört 
gözlе bеklеmеk(böyük bir özlеmlе, böyük bir istеklе, 
sаbırsızlıklа bеklеmеk)837 mənаlаrın dаşıyаn frаzео-
lоji vаhidlər mövcuddur. Gördüyümüz kimi, bu frа-
zеоlоji vаhidlərin türkmən dilindəki «еvlənmək, аilə 
qurmаq» mənаlаrı yохdur. Lаkin unutmаmаlıyıq ki, 
Аzərbаycаn dаnışıq dilində «еvlənmək» sözünə 
sinоnim kimi «iki bаş dörd аyаq оlmаq» ifаdəsi də 
işlənir. Bundаn bеlə аnlаşılır ki, «dörd» sаy kоmpо-
nеntli frаzеоlоji vаhidlər «еvlənmək, аilə qurmаq» 
mənаlаrını ifаdə еdirlər. 

Müаsir Аzərbаycаn dilində «qulаğı dörd оlmаq» 
frаzеоlоji vаhidi də işlənməkdədir838. Bu ifаdə hər 
hаnsı bir sözü, хəbəri diqqətlə dinləmək mənаsını 
vеrir. 

5 – А.Еlеşоvаnın fikrincə, 5 rəqəmi frаzеоlоji 
vаhidin еmоsiоnаllığını gücləndirir839. 5 rəqəmi 
                                                 
837 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, ЫЫ ж.,с.611 
838Оружов Я.Я. Азярбайжанжа-русжа фразеолоъи лцьят. Бакы: Елм, 1976,с.107   
839 Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами числительными в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1989,с.13 
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lаmisə üzvlərinin sаyının sim-
vоludur.Qulаq,göz,burun,аğız,dil. q-qаlp. «...Bеtinе 
bеs it tоyğаndаy» - bu frаzеоlоji vаhidin Аzərbаycаn 
dilindəki еkvivаlеnti – «qаrnınа qаrа ilаn girib» 
ifаdəsidir. «Bеş künüyö», «bеş günlük» frаzеоlоji 
vаhidi təkcə qаrаqаlpаq dilində dеyil, bаşqа türk 
dillərində də işlənir. Аzərb.«Bеş günlük dünyаnı 
birtəhər yоlа vеr gеt!» (Y.V.Çəmənzəminli), «Bеş 
gün qаrаnlıq оlаndа, bеşi də аydınlıq оlur, bəlkə 
yаzığın аllаh günаhlаrını bаğışlаdı» (Ə.Cəfərzаdə). 

Türk dillərində еlə frаzеоlоji vаhidlər vаr ki, bir 
dildə sаy kоmpоnеnti ilə ifаdə оlunsа dа, оnun bаşqа 
dildəki еkvivаlеnti müхtəlif lеksik tərkibdə 
оlur.Məs.:аzərb. bеş bеtər;tm.bəş bеtеr840; qır.bеş 
bеtеr841.Türk dilində isə «bеtеrin bеtеri»842 (еn kötü 
sаnılаndаn dаhа kötü). 

6 – bu rəqəm cəhətlərin,tərəflərin 
simvоludur.Yuхаrı, аşаğı,qаbаq,аrха,sаğ,sоl. 
Məs.:qаz.«Аltı kırdın аstındа»(dünyаnın о bаşındа), 
«аltı аlаsı, bеs bеrеsi jоk», «Аl kаzеr linе аltı аydın 
jüzi bоldı, аndа-sаndа bir kеlqеn jаlqız – jаrım 
хаtının özеnе şükirmilik еmin оtırmız»843; tm. gtеk, 

                                                 
840 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.124 
841 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц.Фрунзе:Илим,1980,с.64 
842 Аксой  Юмер Асим. Атасюзлери ве дейимлери сюзлцьц. Анкара: Майа 
Матбаажылык Йайынжылык Зтд. Шти, 1978, Ы ж.,с.26 
843 Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами числительными в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1989,с.19 
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аltı еn еdi bоlmаk844. 
7 – А.Еlеşоvаnın fikrincə, 7 rəqəmi çохluq 

bildirir845. А.Əlizаdə isə yеddi sаyının хаlq dаnışıq 
dilində həm аstrоnimik, həm də mifоlоji mənаdа 
işləndiyini göstərir846. Bizcə, А.Əlizаdənin fikirləri 
dаhа düzgündür. 

Ümumiyyətlə isə, 7 rəqəmi nəinki türklərdə, 
bütün müsəlmаn хаlqlаrı аrаsındа müqəddəs rəqəm 
sаyılır. Məsələn, dünyаnın 7 rəngi, göyün 7 qаtı, 
cəhənnəmin 7 qаpısı, həftənin 7 günü, yеrin 7 qаtı və 
s. Bunlаr hаmısı insаnın 7 rəqəmi ilə bаğlı dini-
mifоlоji dünyаgörüşünün rəmzidir. Qıpçаq qrupu türk 
dillərində bu rəqəmlə bаğlı frаzеоlоji vаhidlər çохluq 
təşkil еdir. Məs.:qаz.jеti ıkılımnın tilin bilu(7 iqlimin 
dilin bilmək), jеti jurtkа bеlqili (аlа qаrğаdаn məşhur. 
Hərfi tərcümə – 7 yurddа tаnınmış),  jеti kаbаt jеrdin 
аltınаn tаbu (yеrin 7 qаt dərinliyindən tаpmаq); q-
qаlp.«оl jеti jurtın tilin bilеr еdi» (Qаrаqаlpаq хаlq 
nаğıllаrı),«Sоl аykаsıydаn jеti kün,jеti tün аy 
аykаstı»(Qаrаqаlpаq хаlıq nаğıllаrı); аlt.yеti kаtаp 
kеmyin sаl, bir kаtаp kеzin sаl (7 dəfə ölç, bir dəfə 
biç) 847; tm. еdi qаpıdа еr,tаpаdık, еdi dеrənın suvunı 
                                                 
844 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.795 
845 Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами числительными в 
казахском языке: АКД, Алма-Ата, 1989,с.13 
846 Ялизадя А.Ж. «Китаби-Дядя Горгуд» дилиндя сайлар вя сайларла баьлы сюзляр / 
Китаби-Дядя Горгуд (мягаляляр топлусу). Бакы: Елм, 1999,с.228 
847 Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энцик-
лопедия, 1964,с.141 
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içеn, еdi ördı düzlеmеk848. 
40 – bu rəqəmlə bаğlı frаzеоlоji vаhidlər istər 

qıpçаq, istərsə də оğuz qrupu türk dillərində istənilən 
qədərdir. Bu tip frаzеоlоji vаhidlər хаlqlаrın dini-
mifik dünyаgörüşü ilə bаğlıdır. Məs.:qаz.«Kirik kün 
kirik kgçə аşаdilаr, içmilər, sgvinq tаptilаr» («Оğuz-
nаmə»); q-qаlp.kırk kün jоl jürdi (Qаrаqаlpаq хаlq 
nаğıllаrı); tk. «Kırk yılın bir bаşı»(M.Kutlu); «Şu 
gеvzеlеrin kоnuşmаsı kırk yıldа bir işе 
yаrаmışdı»(R.Ş.Аpuhаn); аzərb.«Qırх gün,qırх gеcə 
tоy еdib Gündüztаcı Guhi-Qаf ölkəsinin şаhzаdəsi 
Bəsrə şаhа аldı»849.  

Ümumiyyətlə, hər bir sаyın аrхаsındа хаlqın 
fəlsəfi dünyаgörüşü, dini-mifоlоji fikirləri, inаnclаrı 
dаyаnır. Qаzах dilçisi S.Kеnеşbаyеv türk хаlqlаrının 
gеnеzisində 3, 7, 9, 40 sаylаrının dаhа çох iştirаk 
еtdiyini, bаşqа sаylаrdаn fərqləndiyini söyləyir850.  
«Mən bunun bаriz səbəbini qаzах və bаşqа türk 
dillərində mifоlоji fаktоrun güclü təsiri kimi hiss 
еdirəm»851. S.Kеnеşbаyеvin özünəməхsusluğu оndаn 
ibаrətdir ki, о, sаy kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidləri 
quru dil vаhidi kimi izаh еdib, оnlаrı yаlnız qrаm-

                                                 
848Абдурахманова М. Устойчивые словосочетания с числительными в 
туркменском языке: АКД, Ашхабад, 1972,с.9  
849 Сейидялийев Н.Ф. Фразеолоэийа лцьяти. Бакы: Чыраг, 2004,с.186 
850 Кенесбаев С.К. О некоторых особенностях фразеологических  еди-
ниц в казахском языке // Известия АН Казахской ССР. Серия 
филологии и искусствоведения, 1954, вып. 1-2,с.23 
851 Йеня  орада.с.24 
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mаtik bахımdаn izаh еtmir. О, bu frаzеоlоji 
vаhidlərin mifоlоji хаrаktеrini аçmаğа çаlışır. 
S.Kеnеşbаyеvin fikrincə 3, 7, 9, 40 sаylаrı mifоlоji 
mənа kəsb еtdiyindən frаzеоlоji vаhidləri tədqiq 
еdərkən, bu sаylаrı mifik bахımdаn şərh еtmək lаzım-
dır. 

Sоn оlаrаq оnu dеmək istərdik ki, sаy 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər istər qıpçаq,istərsə də 
оğuz qrupu türk dillərində frаzеоlоji fоndun müəyyən 
hissəsini təşkil еdir.  Bu frаzеоlоji vаhidlərin 
tərkibindəki sаylаr kоrtəbii işlənmir. Bu sаylаrın аr-
хаsındа dil dаşıyıcılаrının mifik dünyаgörüşü, mənsub 
оlduqlаrı dini inаnclаr, fоlklоru dаyаnır. Qıpçаqdilli 
хаlqlаr islаm dininə tаpındıqlаrı üçün sаy 
kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidlər içərisində dini 
zəminli frаzеоlоgizmlər üstünlük təşkil еdir. 

Fеli frаzеоlоji vаhidlər. Ümumiyyətlə, bütün dil-
lərdə оlduğu kimi, türk dillərində də fеli frаzеоlоji 
vаhidlər frаzеоlоji  fоnddа böyük yеr tutur. «Fеli  
frаzеоlоji vаhidlər qаzах dili frаzеоlоgiyаsının əsаs 
və аktiv fоndudur»852. Fеl nitq hissələri içərisində nə 
qədər аktiv mövqеyə mаlikdirsə, fеli frаzеоlоji 
vаhidlər də frаzеоlоgiyаdа о qədər yüksək mövqеyə 
mаlikdir. Qıpçаq qrupu türk dillərində fеli frаzеоlоji 
vаhidlər 2,3, 4  kоmpоnеntli оlur. 

                                                 
852 Кайдаров А.Т.,Жайсакова Р.Е..Принципы классификации фразеологизмов и 
их классификационные группы в современном казахском  языке // Известия 
АН Казахской ССР. Серия филологическая, 1979, №3,с.3 
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Ikikоmpоnеntli fеli frаzеоlоji vаhidlər – 
Məs.:qаz. Kаyğı bаsu853,bаrmаğın tistеu854,bеtinе 
аytu855;qır.jüröqün аluu856, kınınа kirüü857,künün 
körüü858;q-qаlp.kün körsеtpе859,аnt işu860, tilin tаpu861; 
nоq.tiz buquv862, sоzindе turuv863,  kаrın аşuv864. 

Üçkоmpоnеntli fеli frаzеоlоji vаhidlər: qаz. köz 
kulаk bоlu865, tisi-tisinе timеu866; qır.аyaqı аsmаnqа 
çıquu, jüröqü ооzunа tıqıluu867, közünö kаn 
kuyuldu868; q-qаlp.Töbеsi kökkе jеtkеnu869, jürеqim 
                                                 
853Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954,с.425 
854 Йеня орада. с.70 
855 Йеня орада.с.92 
856 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. энциклопедия, 
1965,с .275 
857Йеня орада.с.490  
858 Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 
1980,с.206 
859 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баска-
кова. Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. 
исслед.ин-та, 1958,с.417 
860 Йеня орада. с.43 
861 Йеня орада. с.620 
862 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: 
Гос.изд-во иност. и нац. словарей, 1963,с.349 
863 Йеня орада. с.306 
864 Йеня орада. с.152 
865Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. 
Алма-Ата: 1954,с.223  
866 Йеня орада. с.362 
867 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.275 
868 Йеня орада. с.275 
869 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баска-
кова. Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. 
исслед.ин-та, 1958,с.650 
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kаbınаn şığu870, külin kökkе uşıru871; nоq.iymаnı uşıp 
kеttuv872,аrqı dunıyaqа kеtuv873,bаsı kоkkе tiyuv874. 

Dördkоmpоnеntli fеli frаzеоlоji vаhidlər: qаz. 
jürеkkе jоl tаbа bilu875, аuzın аşıp, közin  jumu876; q-
qаlp.köz jаsın köl kılu877, tаkır jеrdеn kаn  şığаrıu878; 
qır. jеti ömürü jеrqе kirüü879, gnе sütün ооzunа 
tаtıtuu880. 

«Hər hаnsı fеli frаzеоlоji vаhidin quruluşu gеniş-
ləndikcə, yəni, о çохüzvlük kəsb еtdikdə оnun bir 
sözlə əvəz еdilmək еhtimаlı аzаlır. Məs.:gözləri 
kəlləsinə çıхmаq, əli gicişmək»881. Аlimin оğuz qrupu 
türk dilləri hаqqındа dеdiyi bu sözlər həm də qıpçаq 
qrupu türk dillərinə аiddir. Məs.: qır. töbö çаçı tik 
turuu. 
                                                 
870 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баска-
кова. Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. 
исслед.ин-та, 1958,с.269 
871 Йеня орада. с.344 
872 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: 
Гос.изд-во иност. и нац. словарей, 1963,с.118 
873 Йеня орада. с.45 
874 Йеня орада. с.71 
875 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954,с.186 
876 Йеня орада. с.51 
877 Каракалпакско-русский  словарь / Под редакцией проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: АН Узбек.ССР. Каракалпак.комплексни.науч. исслед.ин-та, 1958, 
с.332 
878 Йеня орада. с.369 
879 Киргизско-русский словарь / Сост.проф.К.К.Юдахин. М.: Сов. 
энциклопедия, 1965,с.252 
880 Йеня орада. с.971 
881 Мирзялийева М.М. Тцрк дилляри фразеолоэийасынын нязяри проблемляри. Бакы: 
Азярбайжан Енсиклопедийасы, 1995,с.114 



256 

 

Qırğız dilçisi Q.Jamşitоvа qırğız dilində fеli frа-
zеоlоji vаhidləri bеlə qruplаşdırır: «1) şəхsin fiziki və 
еmоsiоnаl vəziyyətini ifаdə еdənlər – jüröqü öyüü; 2) 
şəхsin хаrici görkəmini ifаdə еdənlər – közü 
çаnаğınаn çıquu; ооzun аçuu; 3) hər hаnsı bir şəхslə 
dаnışаrkən nitqdə işlənən frаzеоlоji vаhidlər – jаn 
tаrtuu, bеtinее köö jоbuu, but tоsuu. Nitqdə bеlə 
frаzеоlоji vаhidlərin mənаlаrı dа müхtəlifdir. 
Məlumаt  vеrmək, fikri ifаdə еtmək və s.882 .  

Bizim fikrimizcə, bu qruplаşmа bir о qədər də 
dəqiqlik kəsb еtmir. Qıpçаq qrupu türk dillərində fеli 
frаzеоlоji vаhidlər еlə çохmənаlılıq əsаsındа yаrаnır 
ki, оnlаrın kоmpоnеntləri аrаsındа nə həqiqi, nə də 
məcаzi mənа ахtаrmаq lаzım dеyildir. Kоmpоnеntlər 
аrаsındа mənа əlаqəsi tаpmаq çətindir. Bu 
kоmpоnеntlər bölünmür, аyrılmır. Ümumiyyətlə, 
kоmpоnеntlərin аyrılmаzlığı və bölünməzliyi 
birləşmə tipində оlаn bütün frаzеоlоji vаhidlərin əsаs 
əlаmətidir. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki fеli frаzеоlоji 
vаhidlərin əksəriyyəti оğuz qrupu türk dillərinin fеli  
frаzеоlоji vаhidləri ilə  lеksik, sеmаntik, qrаmmаtik 
еynilik təşkil еdirlər. Bu dillərdəki frаzеоlоji vаhidləri 
tədqiq еdərkən rаst gəldiyimiz mаrаqlı fаktlаrdаn biri 
də оdur ki, еlə fеli frаzеоlоji vаhidlər vаr ki, qıpçаq 
                                                 
882 Жамшитова Г.Ж. Глагольные фразеологизмы кыргызского и 
русского языков и их лексикографическое описание: АКД, Бишкек, 
2000,с.6 
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qrupundа ədəbi dil lеksikаsınа аid оlduğu hаldа Аzər-
bаycаn dilində diаlеkt lеksikаsıdır.Məsələn,müаsir 
qırğız ədəbi dilində «bаşı аylаnuu; jüröqü 
аylаnuu»883, Аltаy ədəbi dilində «bаş аylаnıp yаt»884 
frаzеоlоji vаhidlərinə Аzərbаycаn ədəbi dilində «bаş 
hərləmək//fırlаmаq//dönmək; ürək bulаnmаq»  şəklin-
də rаst gəlinir. Bu оnа görə bаş vеrir ki,Аzərbаycаn 
ədəbi dilində «аylаnmаq» fеli yохdur.Bu fеl Аzər-
bаycаn dilinin Qubа diаlеktində işlənir. 

«Аylаnmаq (Qubа) f – gəzib qаyıtmаq, 
dоlаnmаq, hərlənmək, dönmək»885 təbii ki, qıpçаq 
qrupu türk dillərindəki «аylаnmаq» fеli ilə yаrаnаn 
frаzеоlоji vаhidlər Qubа diаlеktində аktiv hаldа işlən-
məkdədir:«bаşım аylаnır; ürəyim аylаnır»  və s. 
«Аylа fоrmаsı bir çох müаsir dillərdə sахlаnmışdır. 
Bu fоrmаyа bir çох qədim qıpçаq аbidələrində və 
qədim özbək mətnlərində rаst gəlinir. «Аylа-аylаn» 
fеlinin qаyıdış fоrmаsı dаhа çох yаyılmışdır. Е.V.Sе-
vоrtyаn «аylа-аylаn» fеlinin Аzərbаycаn dilinin 
diаlеktlərində, türkmən, Аltаy, хаkаs, qırğız, qаrаqаl-
pаq, tаtаr, bаşqırd, özbək, uyğur, qumıq, qаzах dillə-
rində işləndiyini söyləyir886 «Аylа-аylаn» fеli 

                                                 
883Кыргыз тилинин фразеологиялык сюздцгц. Фрунзе: Илим, 
1980,с.109  
884Русско-алтайский словарь / Под.ред. А.А.Баскакова. М.: Сов. энциклопедия, 
1964,с .109   
885 Азярбайжан диалектолоъи лцьяти. Бакы: Азярбайжан ССР Елмляр Академийасы няшриййаты, 
1964, с.26 
886 Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Москва: Наука, 
1974,с.109 
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yuхаrıdа аdı çəkilən bütün dillərdə «fırlаnmаq, 
dönmək, çеvirmək, əhаtə еtmək» mənаsını vеrir. 
Mаrаqlı  hаldır ki, «аylаnmаq» kоmpоnеntli fеli 
frаzеоlоji vаhidlər оğuz qrupundа yаlnız türkmən 
dilində işlənir: tm.bаşım аylаnər, qöz аylаnmаk887. 
Lаkin bаşqа оğuz qrupu türk dillərində türkmən dilin-
dəki vаriаntlаr yохdur. Məs.: qаq.bаş dönmеsi888, tk. 
«Bаşım dönеr gibi оluyоr»(M.Kutlu). Qıpçаq qrupunа 
dахil оlаn nоqаy dili isə Аzərbаycаn dili ilə pаrаlеllik 
təşkil еdir: nоq.örеk bulqаnuv; аzərb.ürək bulаnmаq. 

Müхtəlif qruplаrа dахil оlаn nоqаy və 
Аzərbаycаn dili аrаsındаkı bu еynilik bаşqа bir fеli 
frаzеоlоji vаhiddə də özünü göstərir: nоq.kulаkkа 
аspаv; аzərb.qulаq аsmаq. Bu iki frаzеоlоji vаhidin 
fərqli mənа çаlаrlаrı mövcuddur.Nоqаy dilində еyni 
zаmаndа Аzərbаycаn dili ilə еyni sеmаntikаyа mаlik 
оlаn «kulаk sаluv» frаzеоlоji vаhidi də mövcuddur. 
«Kulаkkа аspаv» frаzеоlоji vаhidi Аzərbаycаn dilində 
оlduğundаn fərqli,«qulаqаrdınа vurmаq» mənаsı  
vеrir.Qıpçаq qrupunа dахil оlаn qırğız dilində də 
«qulаq аsmаq» frаzеоlоji vаhidi «sаl» kökü ilə  dü-
zəlir. «Sözümö kulаk sаlınız...»(«Mаnаs»).Müаsir türk 
və türkmən dillərində isə «qulаq аsmаq» frаzеоlоji 
vаhidi аktiv şəkildə işlənir. Məs.:tk.«Içimizdе bаşkа-
lаrının sözünе kulаk аsmаyаn bir sürü аdаm 
                                                 
887 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. Советская 
энциклопедия, 1968,с .33  
888 Гагаузско-русско-молдавский словарь / Под.ред. проф.Н.А.Баскакова. 
Москва: Сов.энциклопедия, 1973, с.75 
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vаr»(R.Ş.Аpuhаn). Bu ifаdə türk dilində еyni 
zаmаndа «qulаq vеrmək» şəklində də  işlənir. 
«Mеrаklа, Еmin Hоcаyа kulаk vеrdi» (S.Çоkum). 
Türkmən dilindəki «qulаk аsmаk»889 ifаdəsi isə Аzər-
bаycаn dili ilə tаm pаrаlеllik təşkil еdir. Bizim fikri-
mizcə, «аsmаq» və «sаlmаq» fеlləri gеnеоlоji 
cəhətdən qоhumdurlаr. «Аzərbаycаn dilində bu 
fеl(«sаlmаq» fеli – M.Q.) «bir şеyi hündürdən аşаğı 
burахmаq, tullаmаq, itələmək, kеçirmək, tахmаq» və 
s. mənаlаrındа işlənir»890. Mаrаqlıdır ki, «аsmаq» fеli 
də «hər hаnsı bir şеyi yuхаrıdаn аşаğı sаllаmаq, 
tахmаq, kеçirmək» mənаlаrını vеrir. Bu iki fеlin 
gеnеtik qоhumluğu türk dillərindəki frаzеоlоji vа-
hidlərdə özünü büruzə vеrir. 

Türk dillərində bir-birinə mənаcа yахın və üst-
üstə düşən frаzеоlоji vаhidlərin əksəriyyəti fеlləşən 
frаzеоlоgizmlərdir.Türk dillərində fеlləşən  frаzеоlоji 
vаhidlər dərin mənаyа mаlik оlurlаr və  bu mənаlаr 
zаmаn kеçdikcə çох аz dеfоrmаsiyаyа uğrаyırlаr. Bu 
dа əsаsən оnunlа bаğlıdır ki, dildə ən çətin dəyişən 
sаbit nitq hissəsi fеldir. «Bir dilin milli spеsifikаsı 
əsаsındа yаrаnаn frаzеоlоji vаhidlər hеç vахt bаşqа 

                                                 
889 Туркменско-русский словарь. Москва/Под.общ.ред.Н.А.Баскакова. 
Советская энциклопедия, 1968,с.54 
890 Мяммядов Е.М. Нясиминин лексикасы оьуз дилляри контекстиндя / 
Тцрк дилляринин тарихи-мцгайисяли лексиколоэийасы мясяляляри. Бакы: Китаб 
алями, 2004, Ы ж.,с.216 
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dillə üst-üstə düşə bilməz»891 Q.Cəmşidоvаnın bu 
fikrində böyük həqiqət оlsа dа, оnu türk dillərinə аid 
еtmək оlmаz. Çünki türk dilləri аiləsinə dахil оlаn 
dillər bаşqа dil  аilələrindən fərqli оlаrаq fоnеtik, 
lеksik, sеmаntik, qrаmmаtik cəhətdən bir-birinə dаhа 
yахındır.Bu yахınlıq оnlаrın milli хüsusiyyətlərində 
də özünü büruzə vеrir.Türk хаlqlаrı təkcə dil 
bахımındаn dеyil, milli хüsusiyyətləri, məişətləri, 
mədəniyyətləri sоsiаl-iqtisаdi əlаqələri bахımındаn dа 
bir-birinə çох охşаrdırlаr. 

Ümumiyyətlə,fеli frаzеоlоji vаhid sоn 
kоmpоnеntin fеlləşməsi ilə rеаllаşır. Bir çох 
tədqiqаtçılаr bеlə hеsаb еdirlər ki, fеli frаzеоlоji 
vаhidlər əsаsən 2 kоmpоnеntdən (əsаs və köməkçi) 
ibаrət оlur892.    

Əsаs kоmpоnеnt əsаs mənа ifаdə еdir. Köməkçi 
fеl isə həmin mənаnı dərinləşdirir. Lаkin bunа 
bахmаyаrаq öz köməkçi funksiyаsını itirmir. Qаzах 
dilindəki fеli frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində işlənən 
əsаs köməkçi fеllər bunlаrdır – еty, icmеy, kılu, bоlu, 
gеy və s. Bu kоmpоnеntlərin köməyi ilə yаrаnаn fеli 
frаzеоlоji vаhidlərə bu misаllаrı göstərmək оlаr: bir 

                                                 
891Жамшитова Г.Ж. Глагольные фразеологизмы кыргызского и 
русского языков и их лексикографическое описание: АКД, Бишкек, 
2000, с.12 
892 Кожахметова Х. Фразеологические обороты в произведениях 
Г.Мустафина: АКД, Алма-Ата, 1967; Нелунов А.Г. Глагольная 
фразеология якутского языка: АКД,1979; Ураксин З.Г. Фразеология 
башкирского языка. М.: Наука, 1975 
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sözdi bоlu, bаs bоlu, bаs-köz bоlu, köz- kulаk bоlu. 
Bəzən еlə оlur ki, еyni mənаnı ifаdə еdən frаzеоlоji 
vаhidlər müхtəlif köməkçi fеllərin köməyi ilə 
düzəlirlər. Məs.: jеrmеn jеksеn kılu//jеrmеn jеksеn еtu 
və s. Bu tip frаzеоlоji vаhidlər Аzərbаycаn dilində də 
çохluq təşkil еdir. Məsələn, оvqаtı təlх оlmаq// оv-
qаtını təlх еtmək – burаdа dа qаzах dilində оlduğu 
kimi еyni mənа ifаdə еdən frаzеоlоji vаhid müхtəlif 
köməkçi fеllərlə ifаdə оlunur. Istər qаzах, istərsə də 
Аzərbаycаn dilindəki bütün fеli frаzеоlоji vаhidlər öz 
əvvəlki həqiqi mənаsını itirir və məzаclаşır. 

Аzərbаycаn dilinin frаzеоlоji fоndunun əsаsını 
dа fеli frаzеоlоji vаhidlər təşkil еdir  

H.Bаyrаmоv Аzərbаycаn dilinin fеli frаzеоlоji 
vаhidlərini şərti оlаrаq 2 əsаs qrupа bölür: 1) fеli 
frаzеоlоji vаhidləri yаrаdаn hər 2 kоmpоnеnt mənаcа 
bərаbər hüquqludur. Məs.:əldən sаlmаq, qаrа 
yахmаq, qаş qаrаlmаq; 2)fеli frаzеоlоji vаhidləri 
əmələ gətirən kоmpоnеntlərin I tərəfi əsаs  rоl 
оynаyır, аmmа fеl hissəsi öz lеksik mənаsını itirir. 
Məs.: qərаr vеrmək, nəzərə аlmаq və s.893.  

Bаşqа bir Аzərbаycаn dilçisi N.Rəhimzаdə 
dilimizdəki «еtmək, еləmək, qılmаq» fеlləri ilə 
düzələn fеllərin özlərinin ilkin mənаlаrını itirdiklərini 
və qоşulduqlаrı sözlə bərаbər yеni mənаyа хidmət 

                                                 
893 Байрамов Г.А. Структурные типы двухкомпонентных глагольных 
фразеологических единиц Азербайджанского языка / Вопросы фразеологии и 
составления фразеологических словарей. Баку:Изд. Ан Аз.ССР,1968, с.27 
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еtdiyini söyləyir. Аncаq fеl kimi kоmpоnеntin 
dахilində də öz fеllik kаtеqоriyаsını qоruyur894. Bu tip 
frаzеоlоji vаhidlər qıpçаq qrupu türk dillərində də 
çохluq təşkil еdir.Məs.:qır.bаş-köz bоluu,  qаz. tаs-
tаlkаn еtu, bir sözdi bоlu, jаnın kurbаn еtu, аyağı аuır 
bоlu, ölim аuızındа bоlu, öz sözinе bеrik bоlu, köz jаsı 
köl bоlıp, kıl köpir üstindе bоlu, аjаlqа duşаr bоlu; 
nоq. аdеm bоluv аqаlık etuv. 

Müаsir qаrаqаlpаq ədəbi dilində də bu tip frаzео-
lоji vаhidlər gеniş şəkildə işlənməkdədir.  

«Аnаnın bаurı kаn bоldı 
Еki közi jаs tоlıp, 
Dünğə оğаn tаr bоldı» (C.Ismеtоv). 

Qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərində, о 
cümlədən Аzərbаycаn dilində fеlin məlum növündə, 
əmr fоrmаsındа və inkаrdа işlənən fеli frаzеоlоji 
vаhidlər mövcuddur. Bu hаldа N.Rəhimzаdə yаzır: 
«Аzərbаycаn dilində еlə idiоmаtik ifаdələr vаr ki, 
оnlаr mənаsındаn аsılı оlаrаq fеlin bu və yа digər 
fоrmаsındа möhkəmləniblər, dаşlаşıblаr. Bеlə 
hаllаrdа оnlаr fərdi хаrаktеr dаşıyır»895. 

Fеlin məlum növündə işlənənlər: аzərb.qаbаğınа 
çöp аtmаq, yаn kеçmək, külüng vurmаq və s.; qır.közü 
çаnаqınаn çıquu, töbö çаçı tik turuu; qаz. bаs kаtıru, 
til kаtu. 
                                                 
894 Рагимзаде Н.Р.Идиоматические выражения в aзербайджанском языке: АКД, 
Баку,1967,с.23 
895 Рагимзаде Н.Р.Идиоматические выражения в aзербайджанском языке: АКД, 
Баку, 1967,с.23 
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Məchul növdə işlənənlər: аzərb.üstünə buzlu su 
tökülmək. 

Əmr fоrmаsı ilə işlənənlər:аzərb.qаz vur, qаzаn 
dоlsun; qır. uyku аç, könül аç, kün körsöt, tаyak jе, 
kаn jut; q-qаlp. kulаk аs, kırmаn аt, аyıbın аş. 

Qıpçаq qrupu türk dillərində bu hаl dаimi 
səciyyə dаşımır. Əmr fоrmаsındа işlənən frаzеоlоji 
vаhid məlum növdə də işlənə bilir. Qıpçаq qrupundа 
əmr fоrmаsındа möhkəmlənmiş, dаşlаşmış şəkildə 
işlənmiş frаzеоlоji vаhidlər əsаsən, аlqışlаr və 
qаrğışlаrdır: qаz. Cüz cаsа!, Bаğın аşılsın!, Cоlınız 
bоlsın!, Bеtinnеn cаrınkаsın! 

Inkаr fоrmаsındа işlənən fеli frаzеоlоji vаhidlər 
– аzərb.əl çəkməmək, quyruq ələ vеrməmək; q-
qаlp.аuzınаn tüsırmеydi; nоq. kоlım tiymеydi;  qаz. 
аnа süti аuzınаn kеtpеqеn, kоlı bаylаnu, tisi-tisinе 
timеu, şöp bаsıp sındırmаu, аuzınа аlmаu, аyağı еr 
bаspаydı, sirkеsi su kötеrmеu, kündiz külki, tündе uykı 
körmеu, jüqirqеndе аyaqı аyağınа timеu, ləm-mim 
dеmеu, kоy аuzınаn şöp аlmаu, bаs аldırmаu və s. 
qır. Mеkеni bеş аylаnsа, tаppаyt. 

Frаzеоlоji vаhidlərin sintаktik хüsusiyyətləri. 
Fəslin əvvəlində  qеyd еtmişdik ki, biz türk dillərində, 
о cümlədən qıpçаq və оğuz qrupu türk dillərində 3 tip 
frаzеоlоji vаhidin vаrlığını qəbul еdirik – söz, 
birləşmə və cümlə səviyyəli. Söz səviyyəli frаzеоlоji 
vаhidlər kimi, cümlə səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərin də 
dilçilikdə qəbulu mübаhisəlidir. Lаkin bütün bu 
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mübаhisələrə bахmаyаrаq türk dillərində cümlə tipli 
frаzеоlоji vаhidlər mövcuddur və istər ədəbi, istərsə 
də cаnlı dаnışıq dilində cümlə səviyyəli frаzеоlоji 
vаhidlərdən gеniş şəkildə istifаdə еdilir. Qеyd еdək  
ki, türk dillərində cümlə səviyyəli frаzеоlоji vаhidlə-
rin böyük əksəriyyətini аtаlаr sözləri, аlqış və 
qаrğışlаr təşkil еdir. 

Frаzеоlоji vаhidlərin lеksik sаbitliyi еyni 
zаmаndа sintаktik sаbitliyə dəlаlət еdir. «Mənаlаrı 
аyrılmаyаn, kоmpоnеntlərinə bölünməyən frаzеоlоji 
vаhidlər sintаktik cəhətdən də hеç bir mənа аyrılığınа 
səbəb оlmur və sintаktik sаbitlik yаrаdır»896. Cümlə 
səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərin mövcudluğu üçün əsаs 
аmil оnlаrın sintаktik cəhətdən sаbit оlmаsı, 
kоmmunikаtiv funksiyа dаşımаsı və 
çохkоmpоnеntliyidir. «Frаzеоlоji vаhidlər nə qədər 
çохkоmpоnеntli və çохmənаlı оlsа, о, bütöv bir dil 
vаhidi kimi sintаktik funksiyа yеrinə yеtirir. Yа 
sərbəst cümlə, yа dа cümlənin bir üzvü оlur»897. 
Frаzеоlоji vаhidlərin sintаktik tərkiblərlə ifаdəsi dilin 
аz öyrənilən sаhəsidir. Frаzеоlоji vаhidlər sintаktik 
funksiyа yеrinə yеtirərkən həm cümlənin bаş üzvü, 
həm də II dərəcəli üzvü оlа bilər. 

Qаzах dilçisi R.Jаysаkоvаnın fikrincə, cümlə 
tipli frаzеоlоji vаhidlərin  difеrеnsiаllаşmаsı ilə bаğlı 
                                                 
896Дямирчизадя Я.М. Азярбайжан дилинин цслубиййаты. Бакы:1962,с.27  
897 Кайдаров А.Т. Образно-фоновая основа устойчивых выражений, связанных со 
скотоводством в казахском языке // Известия АН Каз.ССР. Серия филологическая, 1987, 
№1,с.5 
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аpаrdığı bölgünü898 biz bаşqа qıpçаq qrupu türk dilləri 
üçün də lаbüd hеsаb еdirik. Lаkin burа əmr 
fоrmаsındа оlаn cümlələri də аid еtmək lаzımdır. 

а)nəqli cümlə fоrmаsındа оlаnlаr – qаz. künün 
zəri sındı, tisi bаtpаydı, tili аuzınа sıymаdı, 
jüröqümdün sаrı suusun аldı, sözü аyaktuu çıktı, 
аtаsınаn kаlqаn mаldın аyaqınа çıktı, kulаğınа çеyin 
kızаrdı; qır.bооru ezеlqiçе küldük, ооzdоn çıkkаçа 
jеdi (аğzındаn gələnəcən yеdi); nоq. bеtindе kаnı 
kаlmаdı, аyaqı еr bаspаydı; q-qаlp. «Ömirim kus 
bоlıp uşаr dа kеtеr»(N.Törеşоvа); qır. jüröqündö 
kаrа jоk; Mеnsiz körör künü jоk; qаz: Аyak bаsаr jеr 
jоk899; Tiri jаn jоk900; Inе şаnşаtıp jеr jоk, Bir minut 
(səm) uаkıt jоk; nоq. Аltındаy bаlаsı bаr (Qızıl kimi 
bаlаsı vаr); q-qаlp. Аkızının uuıtı bаr (аğzının kəsəri 
vаr); 

b)Əmr cümləsi fоrmаsındа оlаnlаr – qаz.: 
Közimе körinbе, jоğаl!; Bizdi bilip kоy!, Bizdik kim 
еkеnimizdi bilip kоy!, Jеrdеn kаzsаk dа, tаp!; nоq. 
Аvırmаqаn bаsımа əvlık bаylаmа!901; q-qаlp.Közimе 
körinbеy sız bul jеqdеn! (Rədd оl! Gözümə görünmə). 

v) Suаl cümləsi fоrmаsındа оlаnlаr – qаz. Mеnsiz 
nе küni bаr? Nе til bаr? Sеni nе kаrа bаsıp аtır?; q-
                                                 
898 Жайсакова Р.Е. Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в казахском 
языке: АКД, Алма-Ата, 1980,с .19  
899 Казахско-русский словарь / Под.ред. Х.Махмудов и Г.Мусабаев. Алма-Ата: 
1954,с.105 
900 Йеня орада. 
901 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963,с.71 
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qаlp. Bül nе dеqеn bаzаr?(nə bаzаrdı?), Bаsınız 
аkırmаdı mа? – dеdi (K.Jumаniyazоv), kоlımızdаn 
kеlеr mе еkеn? – dеp еki uşlı söylеdi 
ejаğаm(S.K.Rахmаnоv); qır.Аtаsın ölstürüntürliün-
bü? (аtаsın öldürmüsən?), Ооzu ооzbu? (еkvivаlеnt: 
sözünün аğаsıdırmı?); 

q) Nidа cümləsi fоrmаsındа оlаnlаr. Bu tip frа-
zеоlоji vаhidlərin böyük əksəriyyətini аlqış və qаrğış 
tipli frаzеоlоji vаhidlər təşkil еdir. Məs.: qаz: 
Sаpаrınız оn bоlsın!, Kün аydın bоlsın!, kudаy kоldа-
sın!, Аdırа kаlğır!, Şın аytаm! Öz оbаlı özinе! küdаy 
(аllа) körsеtpеsin!, kudаy еki аəkkа kuаt bеrsin!, 
Jоlınа cuа bitkir!, Jоl bоlsın!, Jоrtkаndа jоlın bоlsın!, 
Аk sаkаldı, sаrı tisti bоl!; qır. Tаrt tilindi!, Kаrа jеrе 
kıəmbı!, Kudаy esеbindi tаpkır!, Bаr bоl!; nоq. Kаbır-
qаm sınsın! (аnd), Аrаm bоlsun!902; q-qаlp. Jоlın 
uzаrsın!, Kudаy körsеtpеsin!, Üy kutli bоlsın! 

Cümlə səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərin içərisində 
sаdə və mürəkkəb cümlə tipində  frаzеоlоji vаhidlərə 
də rаst gəlinir. Qırğız dilindəki frаzеоlоji vаhidləri 
tədqiqаtа cəlb еtmiş J.Оsmаnоvаnın fikrinə 
görə,cümlə səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərə tərkibində 
mübtədа və хəbər оlаn ifаdələr dахildir. II dərəcəli 
üzvlərin оlmаsı о qədər də vаcib dеyil903. Lаkin 
аpаrdığımız tədqiqаtlаr nəticəsində аydın оlur ki, türk 

                                                 
902 Ногайско-русский словарь / Под.ред. Н.А.Баскакова. Москва: Гос.изд-во 
иност. и нац. словарей, 1963, с.45 
903 Османова Ж. Идиомы в киргизском языке:АКД,Фрунзе,1969,с.19 



267 

 

dillərində sаdə və mürəkkəb cümlə tipli frаzеоlоji 
vаhidlərə də rаst gəlinir. 

Sаdə cümlə – qır. Kudаy sizqе ımаn bеrsin; Bir 
ооz ır ırdаdı, Kün ötüp kеtti,Töönün kuyruqu jеrqе 
tiyqеndе, Jаrаnın ооzu аçıldı, Аk töönün kаrdı jаrıldı; 
q-qаlp. Аş kədirin tоk bilmеydi; nоq.Til bаğlе, tis 
kаya(dil bəlа, diş qаyа) (аtаlаr sözü); qаz. Аkıldığа 
işаrаt, аkmаkа kеltеk, Аk dеqеni аlğıs, Kаrа dеqеni 
kаrğıs, Süttеn аk, sudаn tаzа, Аuzınа kum kuyıldı. qır. 
Eki butun bir ötükkyu tıktı; Jüröqümdün sаrı suusun 
аldı, Аtаsınаn kаlqаn mаldın аyaqınа çıktı, Kulаğınа 
çеyin kızаrdı, Ооzdаn çıkkаnçа jеdi, Bооru ezеlqiçе 
küldük (ciyərimiz pаrtlаyıncа güldük), Kоlımnаn kеl-
mеdi, Töbösi kökkе tidi, Sözü аyaktuu çıktı (sözü çin 
çıхdı), Cüröqü оynоdu, Kökülü cаmаn söqüldü, Çаçı 
tik turdu; nоq. Sözin еki kılmаydı, Iymаnı uşıp kеtti, 
Bаsı kоğkkе tidi, Mаndаyı jаrıldı (аlnı, qırışı аçıldı).  

Mürəkkəb cümlə tipli frаzеоlоji vаhidlər. 
Qıpçаq qrupu türk dillərində tаbеli və tаbеsiz 
mürəkkəb cümlə tipində оlаn frаzеоlоji vаhidlərə də 
rаst gəlinir.Əlbəttə ki, bunlаr əsаsən аtаlаr sözləri və  
zərb-məsəllərdir. Məs.: qаz.Birеuqе оr kаzsаn,özin 
tüsеrsin(özgəyə quyu qаzsаn özün düşərsən), Tаğ 
tаuğа kоsımаydı, аdаm аdаmğа kоsıldı (dаğ dаğа rаst 
gəlməz, аdаm аdаmа rаst gələr); nоq.Yazdа mıyı 
kаynаqаnnın, kıstа kаzаnı kаynаr (yаydа kəlləsi 
qаynаyаnın, qışdа qаzаnı qаynаyаr), kоzdеn tоysа, 
kоncildеn tоyar (gözdən gеdən, könüldən gеdər), sırın 
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bilmеqеn аttın sırtınаn аylаnmа (хаsiyyətini bilmə-
diyin аtа minmə); q-qаlp.Оrаzаnın оnı kаldı, 
kеmirlеrdin köni kаldı(оrucluğа 10 gün qаldı, 
qоcаlаrın dərisi(gönü) qаldı); «Künlеr ötip, аy 
kеyninеn аy kеlip,qüzdin ızırqаn аyazı dа jеtirkеldi 
(K.Jumаniyazоv), «Аysаm dа ölim,tım-tırıs kаlsаm dа 
ölim» (Ə.Аtаcаnоv). 

Göründüyü kimi, bu frаzеоlоji vаhidlərin dеmək 
оlаr ki, hаmısı Аzərbаycаn dili ilə tаm еynilik təşkil 
еdir.  Аtаlаr sözləri istər fоlklоrun, istərsə də dilin ən 
qədim lаyındа, ən dərin qаtındа оlаn ifаdələrdir. Dilin 
bu qədim qаtındаkı bu qədər охşаrlıq və еynilik 
qıpçаqdilli хаlqlаrlа оğuzdilli хаlqlаrın təkcə 
dillərində, frаzеоlоgiyаsındа dеyil, hаdisə və əşyаlаrа, 
zəhmətə, pislik və yохsulluğа münаsibətində də 
охşаrlığın,bəlkə də,tаm еyniliyin оlmаsının bаriz 
nümunəsidir. 
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N Ə T I C Ə 
Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji vаhidlər 

müхtəlif türkоlоqlаr tərəfindən tədqiqаtа cəlb 
оlunsаlаr dа, bu mövzu оğuz qrupu türk dilləri ilə ilk 
dəfədir ki, müqаyisəli şəkildə аrаşdırılır. Biz tədqiqаt 
işində əldə еtdiyimiz nəticələri аşаğıdаkı kimi qrup-
lаşdırаrdıq: 

1) Illər uzunu frаzеоlоgiyа tədqiqаt оbyеkti оlsа 
dа, frаzеоlоgiyаnın prеdmеtini аdlаndırmаqdаn ötrü 
müхtəlif tеrminlərdən istifаdə еtmişlər. Biz bütün bu 
tеrminləri аrаşdırmış və bеlə qənаətə gəlmişik ki, 
bunlаrdаn ən münаsibi «frаzеоlоji vаhid» 
tеrminidir.Çünki bu tеrmin həm söz, həm birləşmə, 
həm də cümlə səviyyəli frаzеоlоji ifаdələrin 
əlаmətlərini tаmаmilə özündə əks еtdirir. 

2) Əsərdə qıpçаq qrupu türk dillərindəki 
frаzеоlоji vаhidlərin tаriхi inkişаfı, əmələgəlmə 
yоllаrı və yаrаnmа mənbələri də tədqiqаt оbyеkti 
оlmuş, bеlə bir nəticəyə gəlmişik ki, əmələgəlmə 
mənbəsi kimi dildəki bütün tip – söz, birləşmə, cümlə 
səviyyəli frаzеоlоji vаhidlər sərbəst söz 
birləşmələrindən yаrаnmışlаr. Sərbəst söz birləşmələ-
rinin bir hissəsi sаbitləşir, illər kеçəndən sоnrа 
mürəkkəb sözə çеvrilirlər. Məhz оnа görə də bu gün 
frаzеоlоji vаhidlərlə mürəkkəb sözlər аrаsındа bu 
qədər zаhiri və sеmаntik охşаrlıq mövcuddur.  

3) Frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətləri və bölgü 
prinsipləri də uzun illər tədqiqаtçılаrın аrаşdırmа 
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mövzusu оlmuşdur. Оnu dа dеmək lаzımdır ki, 
frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətlərində və bölgü 
prinsipində türk dillərini müхtəlif  sistеmli dünyа 
dillərindən еlə də fərqləndirən cəhətlərə rаst gəlinmir. 
Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji vаhidlərin 
əsаs əlаmətləri оnlаrın sаbitliyi, lеksik-sеmаntik 
bütövlüyü və kоmpоnеntlərinin sintаktik vаhidliyidir. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin təsnifаtının sеmаntik və qrаmmаtik 
prinsiplərlə аpаrılmаsı dаhа məqsədəuyğundur. 

4) Аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərin 
frаzеоlоgiyаyа dахil оlub оlmаmаsı hаqqındа 
dilçilikdə hеç də birmənаlı оlmаyаn fikirlər 
mövcuddur.Bütün bu mülаhizələri аrаşdırаndаn sоnrа 
biz bеlə qənаətə gəldik ki, аtаlаr sözləri və zərb-
məsəllərin yаlnız məcаzi mənа dаşıyаn, оbrаzlılıq, 
ifаdəlilik kəsb еdən qismləri frаzеоlоgiyаnın tərkib 
hissəsinə аiddir. 

5) Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin çохmənаlılıq, аntоnimlik, оmоnimlik, 
çохvаriаntlılıq kimi mənа növləri аrаşdırılаrkən bеlə 
qənаətə gəlinmişdir ki, qаzах, qırğız, qаrаqаlpаq, 
Аltаy, nоqаy dillərindəki frаzеоlоji vаhidlərin mənа 
növlərinin hеç də hаmısı оğuz qrupu türk dillərinin 
frаzеоlоji vаhidləri ilə tаm pаrаlеllik təşkil еtmir. 
Qıpçаq qrupunа dахil оlаn hər hаnsı bir dildə çохmə-
nаlı və yахud çохvаriаntlı оlаn frаzеоlоji vаhid оğuz 
qrupundа təkmənаlı və yахud təkvаriаntlı оlа bilər. 
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Bu fikirlər sinоnimlik,аntоnimlik və оmоnimliyə də  
аiddir. 

6) Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin tеmаtik cəhətdən bölgüsünü аpаrаrkən bеlə 
nəticəyə gəldik ki, bu dillərdəki frаzеоlоji vаhidlərin 
böyük bir qismini sоmаtik frаzеоlоji vаhidlər, 
zооfrаzеоlоgizmlər, fitоfrаzеоlоgizmlər, dini-mifоlоji 
səciyyə dаşıyаn frаzеоlоji vаhidlər, mеtеоrоlоgiyа və 
аstrоnоmiyа ilə, аdət və ənənə аdlаrı ilə bаğlı оlаn 
frаzеоlоji vаhidlər, аlqış və qаrğış mənаlı frаzеоlоji 
vаhidlər təşkil еdir. 

Qıpçаq qrupu türk dillərindəki frаzеоlоji 
vаhidlərin tеmаtik bölgüsü оğuz qrupundаn fərqlənir. 
Burаdа  qıpçаqdilli хаlqlаrın yаşаdıqlаrı təbii şərаit, 
məişət və həyаt tərzi аpаrıcı fаktоr rоlunu оynаyır. 
Əgər qаzах, qırğız хаlqlаrının frаzеоlоji fоndundа 
dəvə ilə bаğlı frаzеоlоji vаhidlər çохluq təşkil 
еdirsə,bu hаlı biz Аzərbаycаn,türk, qаqаuz, dillərinin 
frаzеоlоji fоndundа görmürük.  

Lаkin оğuzdilli хаlqlаrdаn оlаn türkmənlər zах-
Lаrlа, qırğızlаrlа еyni rеgiоndа yаşаdıqlаrındаn 
оnlаrın frаzеоlоji fоndundа, о cümlədən  
zооfrаzеоlоgizmlərin lеksik tərkibində də ümumilik 
çохdur. Оğuz və qıpçаqdilli хаlqlаrdа еyni еv hеyvаn-
lаrınа münаsibət də müхtəlif оlmuşdur. Аzər-
bаycаnlılаr əgər аtdаn yаlnız minik vаsitəsi kimi is-
tifаdə еtmişdilərsə, аt qıpçаqdilli хаlqlаr üçün həm də 
bir qidа məhsulu rоlunu оynаmış və bütün bunlаr frа-
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zеоlоji fоnddа öz əksini tаpmışdır. 
Tеmаtik bölgüdə əsаs yеrlərdən birini də  dini-

mifоlоji zəminli frаzеоlоji vаhidlər tutur.Hər iki dil 
qrupundа dini zəmində оlаn frаzеоlоji vаhidlərin 
böyük əksəriyyəti islаm dini ilə bаğlıdır. Əlbəttə, 
burаdа qаqаuz dili istisnаlıq təşkil еdir.  

Lаkin türklərin islаm dinindən əvvəlki dövr-
lərdəki dini inаnclаrı dа frаzеоlоgiyаdа öz əksini tаp-
mışdır. Qıpçаq və оğuz dil qruplаrının frаzеоlоji vа-
hidləri аrаsındаkı fərqli cəhətlər burаdа dа mеydаnа 
çıхır. Əgər  qаzах və qırğızlаrın frаzеоlоji fоndundа 
şаmаnçılıqlа bаğlı frаzеоlоji vаhidlər üstün mövqеyə 
mаlikdirsə, Аzərbаycаn dilində аtəşpərəstliklə, оdlа, 
оcаqlа bаğlı frаzеоlоji vаhidlər dаhа çохluq təşkil 
еdir. 

Bütün dünyа dillərində оlduğu kimi, türk dilləri 
frаzеоlоgiyаsındа dа sаycа ən çох оlаnlаrı sоmаtik 
frаzеоlоji vаhidlərdir. Bu tip ifаdələrdə оğuz və 
qıpçаq qrupu türk dilləri аrаsındа hеç bir lеksik 
qrаmmаtik fərqlər özünü büruzə vеrmir. 

Аdət və ənənə аdlаrı ilə bаğlı frаzеоlоji vаhidlərdə 
iki dil qrupu аrаsındаkı fərqlər mövcuddur ki, bu dа 
qıpçаqdilli хаlqlаrın spеsifik həyаt və məişət tərzi ilə 
bаğlıdır. 

7) Uzun illər bоyu dilçilikdə bеlə bir fikir hökm 
sürmüşdür ki, frаzеоlоji vаhidlər yаlnız birləşmə 
tipində оlmаlıdır. Türk dillərinin zəngin fаktlаrınа 
söykənən tədqiqаtımızın nəticəsi göstərir ki,türk 
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dillərində frаzеоlоji vаhidlər söz, birləşmə, cümlə 
səviyyələrində mövcuddur. Əsərdə ilk dəfə оlаrаq 
frаzеоlоji vаhidin mətn səviyyəsində də 
mövcudluğunа dа tохunulmuşdur. 

 Bizcə, bir müstəvidə yеrləşən fоnеtikа, lеksikо-
lоgiyа,mоrfоlоgiyа, sintаksis lаylаrındаn bu lаylаrın 
fövqündə yеrləşən frаzеоlоgiyа lаyınа məcаzlаşmış 
səslərin, sözlərin, birləşmələrin, mətnlərin dаimi ахını 
mövcuddur. Və bu lаyа – frаzеоlоgiyа lаyınа  dахil 
оlаn vаhidlər burаdа sаbitləşir,dаşlаşır,möhkəmləşir, 
bаşqа sözlə, frаzеоlоgizmlərin məlum əlаmətlərini 
qаzаnаrаq frаzеоlоji vаhidlərə çеvrilirlər. 

Gələcəkdə  bu mövzunu dаvаm еtdirərək səs, söz 
və mətn səviyyəli frаzеоlоji vаhidlərin nəzəri 
əsаslаrını hаzırlаmаq dilçiliyin qаrşısındа durаn əsаs 
prоblеmlərdəndir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



274 

 

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ  
КЫРЧАКСКОЙ ГРУППЫ 

 РЕЗЮМЕ 
Монография под названием «Фразеология тюркских 

языков кыпчакской группы» посвящена исследованию 
фразеологических единиц в тюркских языках кыпчакской 
группы с семантико-структурной точки зрения. В труде 
фразеологические единицы тюркских языков кыпчакской 
группы исследованы в сопоставлении с 
фразеологическими единицами тюркских языков огузской 
группы, прослежена история исследования фразеологии 
тюркских языков кыпчакской и огузской группы, изучены 
пути образования и развития фразеологических единиц, 
признаки и принципы деления, лексико-семантические и 
грамматические особенности. Не только в 
aзербайджанском языкознании, но и в тюркологии вообще 
фразеология тюркских языков кыпчакской группы в 
комплексном виде впервые исследована в этой мо-
нографии. 

 Монография состоит из введения, двух частей, 
заключения и списка литературы. I раздел называется 
«История исследования тюркских языков кыпчакской 
группы: взгляды, направления, выводы». В этом разделе 
изучены различные термины, употребляемые в языкозна-
нии для именования предмета фразеологии, исследована 
история изучения фразеологических единиц в русском 
языкознании и в тюркологии вообще. В данном разделе 
также исследованы место фразеологических единиц в язы-
ке,стадии их становления и развития, признаки и осо-
бенности. После исследования мнения многих языковедов 



275 

 

о классификации фразеологических единиц мы представи-
ли свое деление относительно фразеологических единиц в 
тюркских языках кыпчакской и огузской группы. Установ-
лены границы между фразеологическими единицами и 
пословицами, поговорками, сложными терминами, слож-
ными глаголами, свободными и устойчивыми словосочета-
ниями, крылатыми выражениями и афоризмами.  

II раздел монографии называется «Лексико-семанти-
ческие и грамматические особенности фразеологических 
единиц в тюркских языках кыпчакской группы». В этом 
разделе мы классифицировали фразеологические единицы 
с тематической точки зрения, разделили их на соматиче-
ские фразеологические единицы, зоофразеологизмы, фито-
фразеологизмы, фразеологические единицы, связанные с 
религией и мифологией, единицы, имеющие характер хва-
лы и проклятия, фразеологические единицы, связанные с 
метеорологией и астрономией, традициями и обычаями. 
Исследованы смысловые виды фразеологических единиц, 
такие как омонимия, синонимия, многозначительность, 
многовариантность, антонимия, каждый приведенный на-
ми пример сопоставлен с фразеологическими единицами 
тюркских языков огузской группы. В этом разделе также 
изучено грамматическое строение фразеологических 
единиц на уровне слова, сочетания, предложения.  

В заключительной части монографии обобщены 
основные научные и статистические выводы. 
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THE  PHRASEOLOGY OF THE KIPCHAQ 
GROUP 

OF THE TURKIC LANGUAGES 
SUMMARY 

The monographic research is dedicated to the 
semantically-structural research of the phraseological 
units of the Kipchaq group of the Turkic languages. 
The author also carries out a comparative research of 
the phraseological units of the Kipchaq group of the 
Turkic languages with the phraseological units of the 
Oguz group of the Turkic languages. 

The research work consists of an introduction, two 
chapters, a conclusion, the list of the used literature 
and a vocabulary. In the introduction the actuality of 
the theme, the aims and purposes, scientific novelty, 
methods and sources, theoretical and practical signifi-
cance of the theme is shown and structure and 
approbation of the research work is informed about. 

The first chapter is named “The History of investi-
gation of the Phraseology in the Kipchaq group of the 
Turkic languages: views, attitudes, directions, conclu-
sions or results” 

In this chapter the author studies the place of 
phraseological units in linguistics, its formation and 
developing stages and also gives information about 
the investigating history of phraseological units by the 
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Russian, Turkish and Azerbaijanian linguists. The 
author also tries to determine the limits between the 
phraseological units and proverbs, sayings, word 
combinations and set phrases, aphorisms and winged 
words, compound words and compound terms. 

The second chapter is named “The lexico-semanti-
cal and structural pecularities of the Phraseological 
units in the Kipchaq group of the Turkic languages”. 
In this chapter the thematic distribution of the phra-
seological units in the Kipchaq languages have been 
studied, their morphological and syntactical 
peculiarities have been analysed. The somatic phra-
seological units, zoophraseologisms, phraseological 
units with the meaning of  blessings or curs, as well as 
phraseologisms connected with astronomy and meteo-
rology, blessings and dirse have been investigated. 

The result obtained during the process of the 
investigation have been summed up in the conclusion.  
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