Giriş
Nitqin dəqiqliyi və ifadəliliyi sözlərin, ifadələrin qanunauyğun şəkildə
işlədilməsindən asılıdır. Biz nitqimizi müəyyən qrammatik qaydalar əsasında
qururuq. Sözlər kimi, bütövlükdə bir məna ifadə edən sabit birləşmələr də dilimizin
lüğət tərkibinin zənginləşməsində böyük rol oynayır. Bir çox hallarda müəyyən
mənanı bildirmək məqsədi ilə tək bir sözdən yox, vəhdət təşkil etmiş sözlər
qrupundan da istifadə olunur.
Dildə olan bütün sabit söz birləşmələrinin, bölünməz ifadə və ibarələrin
məcmusuna frazeologiya deyilir. Frazeologiya mənşəcə yunan sözü olub, phrasesifadə,

logos-nəzəriyyə,

elm

sözlərinin

birləşməsindən

əmələ

gəlmişdir.

Frazeologiya sabit söz birləşmələrinin qanunauyğun inkişafını, mənşəyini və
yaranmasını, xüsusiyyətlərini, forma və məzmun zənginliyini, işlədilmə imkanını,
semantik və qrammatik strukturunu, söz və sərbəst birləşmələrlə əlaqəsini və.s.
tədqiq edir.
“Frazeologiya” terminini dilçilik aspektində ilk dəfə Şarl Balli işlətmişdir. O,
söz birləşmələrinin iki tipini qeyd edərək yazır ki, birləşmələrin birisi sözlərin sabit
olmayan birləşməsidir, bunlar daimi olmur, nitq prossesində yaranır və ona görə də
nitq vahidlərini təmsil edir. Birləşmələrin bəzisi frazeoloji tərkiblər yaradır. Bunlar
dil sisteminə onun vahidləri kimi daxil olur.
Dilçilikdə dil haqqında elmin başqa sahələri kimi, frazeologiya da iki hissəyə
ayrılır: 1) ümumi frazeologiya; 2) xüsusi frazeologiya.
1. Ümumi frazeologiyada bir sıra inkişaf etmiş dillərin frazeoloji materiallarının
tədqiqindən alınan nəticələr ümumiləşdirilir, bunun əsasında frazeologiyanın
ümumi problemləri müəyyənləşdirilir.
2. Xüsusi frazeologiyada isə hər bir konkret dilin faktları əsasında həmin dilin
frazeoloji sistemi, semantik strukturu və.s. cəhətləri təsvir olunur.
Frazeologiya az öyrənildiyindən onun əsas tədqiqat obyektini təşkil edən söz
birləşmələri üçün vahid konkret termin yaranmamışdır. Odur ki, bu sabit söz
birləşmələri bir sıra dilçilərin əsərlərində müxtəlif adlar altında verilmişdir. Onlar

sabit söz birləşmələrini frazeoloji vahidlər, frazeoloji birləşmələr, tərkib hissələrinə
bölünməyən

söz

birləşmələri,

idiomatik

ifadələr,

idiomlar,

frazemlər,

frazeologizmlər və.s. kimi çoxlu terminlər vasitəsi ilə adlandırmışlar. Belə
müxtəliflik frazeoloji məsələləri dəqiq anlamağa maneçilik törədir və fikri
yayındırır. Dildəki belə sabit söz birləşmələrinin “frazeologizm” termini ilə
verilməsi daha məqsədə uyğundur.
Fikrin ifadəsində nitqin bilavasitə tərkib hissəsini təşkil edən iki və ya daha artıq
sözlərin birləşməsindən ibarət olub, komponentləri sintaktik və semantik cəhətdən
parçalanmayan, quruluşca sərbəst söz birləşmələrinə və ya cümləyə oxşayan, dildə
hazır şəkildə mövcüd olub ənənəyə görə ya bir formada, ya da qrammatik cəhətdən
dəyişdirilərək işlədilən konstruksiyalara frazeologizmlər deyilir. Frazeologizmi
təşkil edən sözlər onun tərəfləri, yaxud komponetləri hesab olunur. Onlar
frazeologizmlərdə üzvi surətdə elə birləşir ki, onları bir-birindən ayırmaq və hər bir
sözü müstəqil mənada düşünmək qeyri-mümkündür. Frazeologizmi təşkil edən
sözlərin hamısı ümumilikdə bir məna ifadə edirlər.
Frazeologizmlər dilin xalq fizionomiyası, onun orijinal vasitəsi, varlıq və zəka
zənginliyidir. Onların həm məzmun, həm də forma etibarı ilə zənginliyi və dildə
həddindən artıq işlədilməsi alimlərin diqqətini özünə cəlb etmişdir. Ona görə də
frazeologiya dilçilik elminin bir şöbəsi olan leksikologiyanın xüsusi bir bölməsinə
çevrilmişdir. Frazeologizmlərin daxili məna quruluşunun və xarici strukturnun,
onların ayrı-ayrı dillərdə yeri və mövqeyinin açıqlanması, tərcümə olunma
imkanlarının öyrənilməsi, milli və beynəlmiləl mahiyyətinin şərhi, onların işlənmə
xüsusiyyətlərinin və istifadə olunma sahələrinin təhlili həm nəzəri, həm də praktik
cəhətdən aktuallıq kəsb edir.
Frazeologizmlərdən istifadə insanlara öz fikirlərini dəqiq, qısa və idiomatik
ifadə etmək imkanını verir. Onlar məfhumu dolayı olsa da, konkret ifadə edir.
Frazeologizmlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların obrazlı, emosional, ifadəli
olmasıdır. Belə ki, frazeologizmlər dilin ekspressivliyində onun emosionallığında
xüsusi rol oynayır. Onlar bu və ya digər anlayışı ayrı-ayrı sözlərdən dəfələrlə təsirli
və obrazlı əks etdirir.

Frazeologizmlərdən həm bədii, həm publisist, həm də digər üslublarda istifadə
olunur. Onlar ədəbi dilin yazılı növündə, əsasən bədii üslubda yazılan əsərlərdə,
xüsusi üslubi rola malikdir. Frazeoloji birləşmələr yazıçı fikrinin tutumunu
böyüdür, bədii əsərin emosionallığını, üslubi keyfiyyətlərinin zənginləşməsinə
xidmət eləyir. Yazıçı frazeoloji birləşmələri cümlədə işlədərkən mətnlə frazeoloji
birləşmənin qarşılıqlı münasibətini əsas götürür, yəni mətn frazeologizmlərin
semantik çalarlarını dəqiqləşdirir, frazeologizmlər isə mətnin. Böyük yazıçı və
şairlərin əlində frazeologizmlər bu və ya başqa surətin danışığını fərdiləşdirmək,
tipikləşdirmək üçün əsas vasitələrdən birinə çevrilmişdir.
Frazeologizmlər möhkəm milli xüsusiyyətə malikdir. Hər hansı bir xalqın
frazeologizmlərini öyrənməklə, biz həmin xalqın mədəniyyəti, tarixi, həyat və
yaşayış tərzi ilə yaxından tanış oluruq.
Hər bir dilin özünəməxsus frazeologizmləri var. İngilis dilinin də frazeologiya
dünyası çox böyük və müxtəlifdir. İngilis dilinin tarixi inkişafı nəticəsində əmələ
gəlmiş bu mürəkkəb frazeoloji sistem o dərəcədə zəngindir ki, danışıq prossesində,
frazeologizmlərin vasitəsi ilə bu və ya digər fikri aydın şəkildə başqasına
çatdırmaq mümkündür. Bu dilin frazeologizmləri minillik tarixə malikdir. Onlar
müxtəlif ictimai tarixi şəraitdə və çox müxtəlif səbəblər əsasında əmələ gəlmişdir.
İngilis dilinin frazeologizmlərinin əmələgəlmə mənbəyi, əsasən, xalq danışıq dili,
yazılı ədəbiyyat və folklor olmuşdur.
Uzun zamandır ki, dünya ölkələrində ingilis dilini öyrənilməsinə geniş yer
verilir. Bizim ölkəmizdə də həmçini bu dilin öyrənilməsinə böyük diqqət yetirilir.
Hər hansı bir dilin mükəmməl formada öyrənilməsi, o cümlədən ingilis dilinin
öyrənilməsi onun frazeologizmlərini bilmədən mükün deyildir. İngilis dilini
öyrənən şəxslər üçün onun frazeologiya sahəsi böyük çətinlik törədir. Onlar əsasən
bu dilin frazeologizmlərinin tərcüməsi zamanı böyük çətinliklərlə üzləşirlər.
Frazeologizmləri əksər hallarda başqa bir dildə olduğu kimi tərcümə etmək olmur
və çox zaman mənasız, gülünc alınır. Bəzi tədqiqatçılar, o cümlədən S. İ.
Abakumov, A. A. Reformadski, L. A. Bulaxovski, E. İ. Levintova, Y. M. Volf, M.
Ruzikulova, A. Arnold, S. İ. Ojeqov və başqaları frazeologizmlərin bir dildən

