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Xülasə. Məqalədə frazeologizmlərin strukturca birləşmə xarakteri, bəzən də 

cümlə xarakterli olması təhlil olunur. Göstərilir ki, onlar rəngarəng qrammatik 

özəllkilərə malikdirlər ki, bu özəlliklər də dillərə və dil daşıyıcılarının milli-

mənəvi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. 
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Abstract. The article analyzes the structural 
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Резюме. В статье анализируется структурная 

природа фразеологизмов, а иногда и характер 

предложений. Показано, что они обладают 

множеством грамматических особенностей, 

которые также различаются по языку и нацио-

нально-духовным характеристикам носителей 

языка. 

Ключевые слова: причастия, фразеологизмы, 

пословицы и поговорки, структура языка, 

семантические особенности. 

 

1. Giriş 

Dilin milli özəlliklərinin, orijinallığının və onun daşıyıcılarının mədəniyyətinin əksi 

olan frazeoloji vahidlər xalqın tarixi təcrübəsi, onun əmək fəaliyyətini və reallığı dərk etmə 

tərzidir. Çünki, hər bir dilin tam anlamda mənimsənilməsi təkcə həmin dilin qrammatik və 

leksik tərkibinə yiyələnmək demək deyil, həmçinin həmin dilin “milli ruhunu duymaq, onun 

funksional – üslubi xüsusiyyətlərinə də bələd olmaq deməkdir. Dil stukturlarının və ayrıca dil 

faktlarının qarşılaşdırılması dillərin struktur xüsusiyyətlərinin aşkarlanmasında böyük 
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əhəmiyyətə malikdir. “Dillər – insanın aləmi və öz təxəyyülünü cəmləşdirdiyi  heroqliflərdir; 

aləm və daima bənzərlik qanunları ilə yeni-yeni şəkillər yaradan təxəyyül ümumilikdə 

dəyişməz qaldığı halda, dillər öz-özünə inkişaf edir, mürəkkəbləşir, genışlənir. Dillərin 

rəngarəngliyi sayəsində  bizim üçün dünyanın zənginliyi, orada dərk etdiklərimizin müxtəlifliyi 

açılır və insan mövcudatı bizim üçün daha da genişlənir, çünki dillər aydın və təsirli cizgilərlə 

bizə dərketmənin və qavramanın müxtəlif üsullarını təqdim edir” [4, s.349]. 

  Məşhur fransız filosofu Q. Lebon ərəb mədəniyyətini xarakterizə edərkən yazmışdır: “ 

Bəlağət şərqdəki kütlənin üzərində hakimdir” [6, s.452]. Alim bütün şərq xalqlarının düşüncə 

və deyim tərzini birmənalı şəkildə bəlağəti müncər etməklə qeyri-müəyyənliyə yol vermişdir. 

Müəllif burada “şərq” anlayışını yalnız ərəb xalqına şamil etməklə haqlı ola bilər. Deyilənlər 

ərəb mədəniyyətinin dəyərləndirmə sistemində nitq vasitələrinin obrazlılığının və ifadəliliyin 

yerinı  və rolunu müəyyənləşdirir. Bu baxımdan  Azərbaycan dilindəki “ əliboş qayıtdı” ( bir 

şey əldə etmədən, istədiyini almadan)  ifadəsini ərəb dilindəki ekvivalenti ilə ” رجع مضروب على 

 müqayisə etmək olar. Göründüyü kimi,  hər iki dildə bu (üzüdöyülmüş qayıtmaq) “ وجهه

frazeologizmlərdən bir şey əldə edilə bilməyincə, istədiyinə nail ola bilməyincə ifadə olunan 

hislərin obrazlı təsviridir. Lakin ərəb dilindəki bu təsvir Azərbaycan dilində müqayisədə 

obrazlılığının daha yüksək emosionallıq dərəcəsi ilə diqqəti cəlb edir.   

Danışıq tərzinin ifadəliliyinə və emosionallığına olan diqqətin artması ərəblərin 

fərqləndirici kommunikativ nitq xüsusiyyətlərindən biridir. Ərəb dilində  nitqin ifadəliliyi onun 

effektivliyini gücləndirir. Kommunikasiya prosesində onlar üçün mövzunun özündən çox onun 

necə təqdim olunması önəmlidir. 

 

2. Feili sifət komponentli kommunikativ frazeologizmlərin stuktur xüsusiyyətləri 

Həm Azərbaycan, həm də ərəb dillərində frazeologizmlərin struktur baxımdan təsviri 

onların bir sıra ümumi qanunauyğunluqlara tabe olmalarını üzə çıxarır. Frazeologizmlərin 

böyük əksəriyyəti hər iki dildə strukturca birləşmə xarakterli olsa da cümlə xarakterli olanları 

da az deyil. Cümlə tipli frazeologizmlər komunikativ funksiya daşıdığından onlara 

“kommunikativ frazeologizmlər” də deyilir. Məsələn, (Azərb.) “alan razı, satan razı”, (ərəb) 

 Tor atanla ox atan qarışdı – işlər dolaşdı” və s. Buludxan Xəlilov“ – ”إختلط الحابل بالنابل“

Azərbaycan dilində  nominativ frazeoloji vahidləri frazeoloji sabit söz birləşmələri, 

kommunikativ frazeoloji vahidləri isə frazeoloji sabit ifadə və ibarələr adlandırmış və onları 

aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmişdir:  

     “1.Frazeoloji sabit ifadə və ibarələr frazeoloji birləmələrə nisbətən dildə daha az işlənir. 

      2. Frazeoloji sabit ifadə və ibarələri təşkil edən sözlər arasına sintaktik əlaqə özünü aydın 

şəkildə göstərir. 

      3. Frazeoloji sabit ifadə və ibarələr sintaktik vəzifəsinə görə əsasən cümlə olur. 

      4. Frazeoloji sabit ifadə və ibarələrin bu və ya digər sözlə sinonimi, ekvivalenti ola bilmir” 

[ 3, s.271]. 
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Atalar sözləri və məsəllər, hikmətlı sözlər, aforizmlər, ştamp və klişə adlanan sözləri və 

s. cümlə xarakterli frazeologizmlərə  aid etmək olar.  

Xalqın düşüncə tərzinin və həyat təcrübəsinin ifadəsinin zəngin janrlarından biri olan 

atalar sözləri ulu babalarımız tərəfindən yaradılaraq bu günümüzə kimi mövzuda aktuallığını 

qoruyaraq dəyişməz halda gəlib çatmış sabit ifadələrdir. Hər bir xalqın paremiyaları əsrlər və 

minillərə söykənən milli düşüncə tərzini, mənəvi dəyərlər əsasında formalaşmış mürəkkəb və 

sabit məntiqi sistemini formalaşdırır. “ Atalar sözləri və məsəllər - bu və ya digər varlığı ifadə 

edən müəyyən məntiqi vahidlər, sabit və geniş yayılmış klişelərdir” [5, s.10]. Azərbaycan və 

ərəb atalar sözlərinin strukturunun qarşılaşdırılması və müqayisəli öyrənilməsi hər iki dildə eyni 

faktın ifadəsi zamanı leksik və qrammatik vasitələrin seçiminin ortaq cəhətlərini və hər iki dilə 

xas spesifik xüsusiyyətlərini aşkarlamağa imkan verir. 

Şövqi Dayfin fikrinə görə atalar sözləri “ ilkin həyat fəlsəfəsidir və buna görə də düşüncə 

tarixində xalqların psixologiyasını və bəşəri düşüncənin inkişafını dərindən öyrənənlər üçün 

müəyyən məna kəsb edir” [9, s.28]. 

Hannə l- Faxurinin kitabında atalar sözlərinin  digər aforizm ifadələrdən daha bəlağətli 

və ifadəli oldugu söylənilir. “Insanlar onların ifadə gözəlliyindən istifadə etməklə öz fikirlərini 

eyhamla söyləmək istərkən yararlanırlar” [8, s.8].  

Didaktika və aforistiklik xüsusiyyətinə malik olan atalar sözlərində ifadə olunan nəsihət 

və müşahidə əsasında qiymətləndirmə uyğun dil formalarına və qəliblərə salınıb yığcamlıq, 

ritmik-melodik forma alaraq dilin frazeoloji fonduna daxil olur.  

Bütün dillərdə olduğu kimi  Azərbaycan və ərəb dillərində atalar sözləri və məsəllərdə 

frazeoloji feli sifətlərdən çox geniş diapazonda istifadə edilmişdir. Onlar rəngarəng  qrammatik 

və leksik-semantik özəllkilərə malikdirlər ki, bu da dillərin və dil daşıyıcılarının milli-mənəvi 

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənməsinə gətirib çıxarır. Həm feil, həm də ad bildirmə xüsusiyyətinə 

malik olan feili sifətlər feil formaları sistemində xüsusi mövqedə durur. Atalar sözləri və 

məsəllərdə personajların feili sifətlərlə adlandırılması  heç də təsadüfi xarakter daşımır. Çünki, 

burada öz yığcam ifadəsini tapmış xalqın həyat təcrübəsi insanları əməlllərinə və davranışlarına 

görə dəyərləndirməyi tələb edir. “Atalar sözləri insanları daima nəzarət çərçivəsində saxlayan, 

tərbiyə edən etik normalar sistemi, əxlaq kodeksidir – desək, yanılmarıq. Atalar sözləri insan 

həyatının, demək olar ki, bütün sahələrini əks etdirən folklor janrlarından biridir” [2, s.8].  

Insanın davranış qaydaları müəyyən durumlara uyğun olarq tənzimlənir.  Insan ya hamı 

tərəfindən qəbul olunmuş normaların tələbinə əsasən hər hansı bir hərəkəti icra edir, ya da hər 

hansı bir icradan yayınır. Frazeologizmləri təkcə daxili əlamətlərinə görə deyil həmçini xarici 

əlamətlərinə görə də təhlil edən Tağıyev haqlı olaraq onları ayrıca vahid kimi deyil, sintaktik 

bütövün tərkibində dəyərləndirməyi təklif etmişdir. Frazeoloji vahidlərin morfoloji-sintaktik 

əhatəsini göstərən müəllif qeyd edir ki, frazeoloji vahid özü nüvə ilə əhatə arasındakı 

münasibətlər nəticəsində formaslaşmış konfiqurasiyadır. [7, s.50]. 
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3. Feili sifət komponentli kommunikativ frazeologizmlərin  qrammatik 

xüsusiyyətləri 

Feili sifətlərin qrammatik quruluşuna gəlincə, bir çox dillərdə, onlar məlum və məchul 

növdə, müxtəlif  zamanlarda olurlar. Azərbaycan atalar sözlərində aşağıdakı şəkilçilər üzrə 

düzələn feili sifətlərə daha çox rast gəlinir. 

1)  –an4 şəkilçili indiki zaman, məlum növ  feili sifətləri. Məsələn: 

         Acı danışan şirin söz eşitməz; Adamın ayağından çəkən çox olar; Asta gedən yorulmaz; 

Bal tutan barmaq yalar; Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz; Cana gələn mala gəlsin; Çıxmayan 

cana umud çoxdur; Daş atan bəlli, baş tutan bəlli; El eybini sənə söyləyən sənin də eybini elə 

söylər; El yıxanı heç kəs tikə bilməz; və s.  

2) - an4 şəkilçili indiki zaman, məchul növ  feili sifətləri. Məsələn: 

          Arpa verilməyən at qamçı gücü ilə yeriməz; Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə 

oyunme; Görünən kənd bələdçi istəməz; İşlənməyən dəmiri pas tutar; Qaçırılan fürsət bir də 

düşməz ələ və s. 

3) -mış4 şəkilçili keçmiş zaman feili sifətləri. Məsələn: 

            Açılmamış süfrənin bir eybi var, açılmışın min; Arpa yemiş at mənzil kəsər; 

Çağrılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar; Görülmüş işdən gül iyi gələr; İslanmışın 

yağışdan nə qorxusu?!; Qurumuş ağacın kölgəsi olmaz. 

4) -dıq4 feili sifət və mənsubiyyət şəkilçili feili sifətlər. Məsələn:  

          Ağa dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir; Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər; 

Daş düşdüyü yerdə ağır olar; Gördüyünü qoyub eşitdiyinə inanma; Gündüz getmədiyin yolu 

gecə getmə; Güvəndiyin alçacıq dağlar, sizə də qar yağarmış?!; İstədiyim yar idi, yetirdi 

pərvərdigar; İstədiyin söyləyən, istəmədiyin eşidər; Mərd gördüyün deməz; Od düşdüyü yeri 

yandırar; Oxuduğunu demə, anladığını de; Saydığını qoy kənara, gör fələk nə sayır; və s. 

  Qeyd edildiyi kimi atalar sözləri cümlə xarakterliudir. Odur ki, burada işlənən feili 

sifətlər də morfoloji cəhətdən müxtəlif hallarda və sintaktik cəhətdən müxtəlif cümlə üzvləri 

yerində işlənə bilir:  

1) Substantivləşərək:  

         a) ismin adlıq halında işlənir, müstəqil və ya söz birləşməsi daxilində mübtəda rolunda 

çıxış edir. Məsələn: Axtaran tapar, Yoğuran yapar; Acıqlı qalxan ziyanlı oturar; Asta gedən 

yorulmaz; Bal tutan barmaq yalar; Başda oturan bəy olmaz; Çox bilən çox çəkər; Dadanan 

dayanmaz; Qız ağacı , qoz ağacı hər keçən bir daş atar; Qız alan göz ilə baxmasın, qulağı ilə 

eşitsin; Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq yeyər; Səbr eləyən muradına yetişər; 

Suda boğulan ilana sarılar  və s.  

Göründüyü kimi Azərbaycan atalar sözlərində  mübtəda mövqeyində çıxış edən 

agentivlik mənalı feili sifət sintaksemlərinin əksəriyyəti hərəkətin icraçısı vəzifəsindən çıxış 

edilərək adlandırılmışlar. Odur ki, agentivlik və aksionallıq ( hərəkət) mənaları bir sintaksemdə 

birləşmişdir.  Burada əsasən insan məfhumunu bildirən semantik sahə daha zəngindir.” Bu 

https://az.wikiquote.org/wiki/Arpa
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leksemlər iş, hərəkət bildirən leksik-semantik qrupunu təşkil edir və cümlədə xəbər 

mövqeyində təsirli və təsirsiz feillərlə yanaşı işlənərək, leksik əhatə yaradır.” [1, s.6]. 

b) İsmin müxtəlif hallarında işlənərək cümlədə vasitəli və vasitəsiz  tamamlıq rolunda 

olur. Məsələn: Ac əlinə düşəni ( təs.) yeyər, tox ağzına gələni deyər; Adam olana ( yön.) bir söz 

yetər; Adam öz-özünə eliyəni ( təs.) el yığıla eliyə bilməz; Baxma deyənə (yön.), bax dediyinə 

( yön); Başa dil gətirəni (təs.), el gətirə bilməz. Bilənə (yön.) bir, bilməyənə (yön.) min oxu; 

Böyüyün üzünə ağ olanı (təs.) torpaq götürməz; El sevəni (təs.) aləm sevər; Gördüyünü (təs.) 

qoyub eşitdiyinə (yön.) inanma; Göz gördüyündən (çıx.) qorxar; Günah öləndə ( yer.) olar, 

öldürəndə ( yer.) yox; Qorx Tanrıdan qorxmayandan ( çıx.); Fələk yıxmayanı (təs.) kələk yıxar; 

El tikəni (təs.) aləm yıxa bilməz; El tutanı (təs.) ər tutar, ər atanı (təs.) el atar.  

c) Cümlədə  stativlik ( hal-vəziyyət), temporallıq  ( zaman) mənasını verən zərfliyin 

tərkib hissəsində çıxış edir. Məsələn:   Daş düşdüyü yerdə ( yer zərfliyi) ağır olar; Od düşdüyü 

yeri ( yer zərfliyi) yandırar; Olan yerdən ( səbəb-məqsəd zərfliyi) umarlar;  Sap üzülən yerdən 

( yer zərfliyi)  qırılar; Fit-fitnən gələn ( tərzi-hərəkət zərfliyi) köpəyin qoyuna faydası olmaz; 

Gec gələn ( zaman zərfliyi)  qonaq öz kisəsindən yeyər.və s.  

2) Feili isfətlər adyektivləşərək  kvalitativlik ( keyfiyyət) mənası kəsb edir və birinci 

növ təyini söz birləşməsi daxilində cümlənin təyini vəzifəsini icra edir. Məsələn: Arpa yemiş 

at mənzil kəsər;; Bar verən ağacı kəsməzlər; Bəy verən atın dişinə baxmazlar; Çağrılmamış 

qonaq süpürülməmiş yerdə oturar; Çıxan can geri dönməz.Çıxmayan cana umud çoxdur; Çox 

hürən it tutmaz; El atan daşa güc düşməz; El keçən körpüdən qorxma, sən də keç; Elə arxalanan 

igidin, arxası yerə dəyməz; Gündüz getmədiyin yolu gecə getmə; Güvəndiyin alçacıq dağlar, 

sizə də qar yağarmış?!. ; Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz; Qorxan gözə çöp düşər; 

Qorxan öküz cütə getməz; Qurumuş ağacın kölgəsi olmaz. 

Atalar sözlərinin cümlə stukturunda feili sifət tərkibləri də çox rəngarəng işlənmə 

çalarlıqlarına malikdirlər. Burada  əsasən hərəkət, hiss, münasibət, düşüncə, mühakimə bildirən 

feili sifətlər məna dəqiqliyinə xidmət edən müxtəlif  leksik-semantik qruplara aid  sözləri 

ətrafına toplayaraq geniş semantik bütöv yaradır.  Azərbaycan dilinin cümlə strukturuna uyğun 

olaraq tərkib əmələ gətirən sözlər feili sifətə münasibətdə prepozisiya mövqeyində durur. 

Məsələn: Xalq kəsən barmaq qanamaz; Xasiyyətini bilmədiyin atın arxasına keçmə; Bal verən 

çiçəyi arı tanıyar; Ələkçinin qıl verəni yanında olar; Ata, ana tərbiyə etməyəni  ( təs.) həyat 

tərbiyə edər; Böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz. 

Flektiv dillərdən olan ərəb dilində feili sifətlər struktur baxımından təbii ki, Azərbaycan 

dilindən fərqlənir. Odur ki, istər morfoloji, istərsə də semantik- sintaktik baxımdan flektiv 

xüsusiyyətlər özünü göstərir. Belə ki, müxtəlif feili sifət formaları Azərbaycan dilində olduğu 

kimi suffikslərin köməyi ilə deyil, müxtəlif feil bablarına uyğun olaraq xüsusi modellər üzrə 

düzəlirlər. Məsələn: Sadə feillərdən düzələn feili sifət formaları: 

  :forması üzrə düzələn məlum növ indiki zaman feili sifətləri ( ismi faillər) (failun ) - فاعل 

 Axan) الدام النافر ال يبقى في العروق ;Iki arvada sahib olan gecələr yatmaz  صاحب نسوان اثنين ما ينام الليل   

qan damarda qalmaz) ; الماء الجاري يجد طريقه (Axan su yolunu tapar.);  إن خيرا من الخير فاعله إن شرا
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 ölümündən qaçanı tənbeh ) ليس يالم هارب من حتفه ;(.Şəri şərçi edər, xeyiri xeyirli edər ) من الشر فاعله

etmə.);   البخل كشاف العيوب قاطع  المحبة من القلوب ( Paxıllıq eyibləri üzə çı.xaran, qəlbləri 

qəddarlaşdırandır. ( hərf. qəlblərdən məhəbbəti kəsən.)) الحق نطّاح ( doğru buynuzvurandır.)  

  Burada “كشاف” və “نطّاح “ sözləri  فاعل - ( failun) formasının sinonimi olan “فّعال “ forması üzrə 

düzəlmişlər. 

  :forması üzrə düzələn məchul növ feili sifətləri ( ismi məfullar) (məfulun ) - مفعول

 ) Xeyirli olanı – إعمل معروف وارميه بالبحر ;Qadağan olan şirindir ( arzulanandır) - ممنوع مرغوب 

bilinən)et, dənizə at; الجد من موجود -  

Düzəltmə babların feili sifət formaları üzrə düzələnlər:  

  (VIII babın ismi məfulu (muftəalun ) مفتعل ) مشتركا

  ;Şər əgər hamılıqla ona qarşı çıxılarsa xeyrə çevrilər – الشر خير إذا كان مشتركا

 (II babın ismi məfulu  (mufəaalun ) مفّعل ) موّكل

  Bəla dildən gəlir.( hərf. dildən vəkalət alandır) – إن البالء موّكل بالمنظق

 (IV babın ismi faili (mufilun ) مفعل ) – مغطي

 .Xeyir eibləri örtər ( örtəndir) – الكرم مغطي العيوب

Ərəb atalar sözlərində agentivlik mənasında işlənən substantivləşmiş feili sifətlər ismin 

mövqeyindən çıxış edərək struktur baxımından həm müstəqil söz kimi, həm də müxtəlif növ 

söz birləşmələrinin tərkib hissəsi qismində çıxış edir və müxtəlif cümlə üzvləri rolunda ola bilir. 

Məsələn:  

a) Müstəqil söz kimi: 

 إصنع المعروف ولو في غير أهله ;Aqil olan kəs ( müb.) susmağı öyrənəndir - العاقل من عّود نفسه السكوت 

– Xeyirsiz birinə belə xeyirli olanı (tam.) et; المفلس في القافلة مرتاح – Müflis olan ( müb.)  karvanda 

rahat olandır ( xəb.);  الحق غالب – Doğru qalibdir ( qalib gələn (xəb.)). 

b)  Uzlaşmayan təyini söz birləşməsi - izafət birləşməsinin ( II və III növ təyini söz 

birləşmələri) tərəflərindən biri kimi: 

 Haqq sahibi – صاحب الحق سيد ;Aqil olanın dili ( müb.) qəlbinin arxasındadır - لسان العاقل وراء قلبه  

( müb.) ağadır; الكرامة لصاحب الكرامة – Kəramət kəramət sahibinindir (xəb.); الكرم مغطي العيوب – 

Yaxşılıq eybləri örtəndir ( xəb.);  

Feili sifətlər adyektivləşərək uzlaşan təyini söz birləşməsinin təyin edən tərəfi kimi çıxış 

edir. 

 ;Oxuyan ( Quran) övladı olan axan çayın sahibi kimidir – إللي عنده ولد قارئ مثل إللي عنده نهر جاري

  .Həqiqət  iti (kəsən) qılıncdır (xəb.) – الحق سيف قاطع

Nəticə. Beləliklə, aparılan araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər iki dildə 

cümlə strukturlu frazeologizmlədə məna dəqiqliyinin ifadəsində feili sifət və feili sifət 

tərkiblərindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Müxtəlif dil strukturlarına malik olmaları bu 

dillərin kommunikativlik xüsusiyyətlərində də struktur baxımından müxtəliflik yaratmışdır. 

Cümlə daxilində istər müstəqil söz kimi, istərsə də tərkibi vəziyyətdə ətrafına topladığı sözlərlə 

əlaqəsi o cümlədən, prepozitiv və postpozitivlik baxımından feili sifətlərin mövqeyi təmsil 
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etdiyi dildən asılı olaraq son dərəcədə fərqlənir. Verilmiş təhlillərə istinadən belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki,  ərəb paremiyalarında bəlağət və emosionallıq Azərbaycan dili ilə müqayisədə 

özünü daha yüksək səviyyədə büruzə verir. Atalar sözləri və məsəllərin tərkibində işlədilən feili 

sifət və feili sifət tərkiblərinin morfologi-sintaktik xüsusiyyətləri mənsub olduqları dillərə xas 

məziyyətlərə ( ayrılıqda və tərkib daxilində, substantivləşmiş və adyektivləşmiş formada) 

malikdir. Simmetriyalı və ritmik şəkildə verilmiş bu sözlərin iştirakı ilə yaranmış paremik 

vahidlərin ən qiymətli cəhəti onların obrazlı, yığcam və nəsihətamiz ruhda və ictimai-fəlsəfi 

məzmunda olmasıdır. 
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