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Аннотация: Бул макалада изилдөөчүлөрдүн эмгектериндеги фразеологиялык 

бирдиктердин изилдөө түрлөрү каралып чыкты. Изилдөө көрсөткөндөй, 

фразеологизмдерге айкаштардын ар кандай типтерин киргизүүгө болот-идиомалардан 

тартып речтик штамптарга чейин. Белгиленген классификациялар изилдөөчүлөргө 

фразеологиялык бирдиктерди ар кандай түзүмдүү тилдердин мисалында семантикалык 

жана түзүмдүк-грамматикалык деңгээлдерде кылдат анализдөөгө мүмкүнчүлүк 

бердилди.  

Аннотация: Данная статья рассматривает об исследовании фразеологических 

единиц в трудах исследователей. Исследование показало, что к фразеологизмам можно 

причислить различные типы сочетаний начиная от идиом и заканчивая речевыми 

штампами. Выделенные классификации позволяют исследователям более детально 

проанализировать фразеологические единицы на примере разноструктурных языков как 

на семантическом, так и на структурно-грамматическом уровнях.  

Annotation: This article is considering the study of phraseological units in the writings 

of researchers of linguistics. The study showed that various types of combinations can be 

counted as phraseological units ranging from idioms to speech stamps. Dedicated classifications 

are allowed researchers to analyze in more details of phraseological units on the example of 

difference-structured languages as on the semantic and so the structural grammatical levels. 
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Фразеология тармагында изилдөөлөр көрсөткөндөй “фразеология” деген сөз бир 

канча мааниге ээ. Лингвистикалык терминдин катарында алып караганда ал тил илиминде 

өзгөчө тармакты белгилеп, жана туруктуу сөз айкаштарын татаал семантика менен 

өзгөрүлмө кошулмалардын семантикалык түзүлүшүнүн моделдерин жаратуу менен пайда 

болот.[4,5]  

Англис жана Американын тил адабияттарында фразеология теориясына карата 

жазылган иштер көп деле эмес. Ал жактарда фразеологиянын көйгөйлөрү көбүнчө 

семантика жана грамматикага байланышкан иштерде каралат, ошондой эле 



фразеологиялык сөздүктөрдө кириш сөздө колдонулат (А.Макай, Л.Смит, У. Вейнрейх). 

Фразеология теориясынын өнүгүүсүнө Орусиянын төмөнкү окумуштуулары чоң салым 

кошушкан, алар Е.Д Поливанов, Б.А Ларин, А.В Кунин, Н.Н Амосов, В.Л Архангельский. 

Кыргыз тил илиминде 50-60 жж. ичинде көптөгөн илимий изилдөө иштери жүрүп, 

бир топ ийгиликтер жаралганын эч ким тана албас. Ушул мезгил ичинде кыргыз тилинин 

дээрлик бардык тармактары боюнча фундаменталдуу эмгектер жаралып, окуу китептер, 

окуу куралдар, монографиялар жарык көрдү. Ар тараптан терең изилденген иштердин 

башатында Б.М.Юнусалиев, К.К.Юдахин, Х.Карасаев, К.К.Сартбаева, А.Жапаров, 

Ж.Шүкүров, Б.Ө.Орузбаева, А.А.Турсунов д.у.с. илимпоздор турушкан. Алардын 

иштерин улантып, толуктап, тереңдетип келе жаткан окумуштуулар Т.К.Акматов, 

А.Иманов, Ж.Мукамбаев, Т. Маразыков, С.Өмүралиев, С.Мусаев сыяктуу 

окумуштуулардын жараткан эмгектери да кыргыз тил илимин ар тараптан тереңдетип, 

изилдөө иштеринин ургаалдуу жүрүп жаткандыгына күбөбүз. [8,3] Тил коомдук көрүнүш 

болгон соң, аны иликтөөчү тил илими да коом өнүккөн сайын өнүгүп, изилденүүчү жаңы 

маселелерди алып чыкканы мыйзамченемдүү көрүнүш экен. Андай маселелердин бири 

кыргыз тилинин фразеологиясы. Бул маселе кыргыз тил илиминде азырынча ар тараптуу 

изилдөөгө айланбастан, анын айрым гана жактары иликтөөгө алынып, анын курамы, 

лексико-семантикалык өзгөчөлүктөрү, өзүнө тиешелүү белгилери жөнүндө гана пикирлер 

айтылып, талдоолор жүрүп жатат. [2] 

Кийинки кезде тил илиминде фразеология маселеси илимий жактан изилденип, 

анын теориялык жана практикалык маселелерине атайын көңүл бурулуп, изилдөө иштери 

арбып, ал тил илиминин бир тармагы катары тааныла баштаганына баарыбыз күбө болуп 

жатабыз. Бул багытта кийинки 50-60 жыл ичинде көптөгөн илимий изилдөө иштеринин 

жүрүп, бир топ эмгектер жаралганы чындык.[9,3] 

Илимпоздор фразеологияга ар кандай аныктамаларды беришкен. Аныктамалар 

боюнча К.Я.Авербух “фразеология- бул туруктуу, сүйлөгөн сөздөрү менен кайта 

айкалышы же сүйлөм толугу менен же жарым жартылай мааниси бар” деп айткан.[1.10]  

1) Идиома - сөздөр менен түздөн түз мааниси маанисиз болуп саналат, анткени, 

каймана маанидеги колдонулган сөздөр (эмен токоюнда чейин, былтыркы тездик менен 

чуркап, өз башына секирип). 

2) Фразеологиялык айкалыштар-жеке сөздүн синоними катары колдонулат (кабак- 

кашым дебеген, жүрөгү оозуна тыгылды). 

3) Атайын бир стилде жана доордо берилген сүйлөө түрлөрүнүн бөлүктөрү. 

4) Түз жана каймана мааниси бар накыл сөздөр, макал-лакаптар. 

5) Клише - «сүйлөөнү даярдоо» белгилүү ситуацияларда түздөн түз баарлашуу. 

6) Учкул сөздөр-каймана маанидеги сөз айкаштарын белгилүү бир авторду же 

анонимдик булактарды жогорулатуу.[6,141] 

1964ж.А.В.Кунин «Основные понятия английской фразеологии как 

лингвистической дисциплины и создание англо-русского фразеологического словаря» 

аттуу темасы менен доктордук диссертациясын жактаган.  

Диссертациянын негизинде эки китеп жазылган: «Английская фразеология» (1970) 

жана «Фразеология современного английского языка» (1972) А.В.Кунин өзүнүн 

фразеологиялык термининде «адаттагыдай пайдалануу» жана «маал маалы менен 

пайдалануу»  [5,221] жана англис тилиндеги материалдардын контексттеринде ар кандай 

маал маалы менен өзгөрүлгөн фразеологизмдерди анализдеп чыкты. Белгилүү болгондой 

эле В.Виноградовдун фразеологиялык бирдиктердин классификациясында орус тилинде 

фразеологиялык системасын сүрөттөөдө жана анализдөөдө эң биринчи түп тамырынан 

бери аракет кылынган деп эсептелинет. Фразеологизмдердин негизги типтери катары орус 

окумуштуусу тарабынан сунушталган үч типти кыргыз тили үчүн да мүнөздүү деп 

көрсөтөт: 

1. Фразеологиялык ширешме-семантикалык жактан бөлүнбөгөн, жайылбаган жана 

мотивделбеген бирдиктер; 



2. Фразеологиялык биримдик-түрткү жана туунду бирдиктер, сөздөрдүн 

потенциалдык эквиваленттери менен коштолот; 

3. Фразеологиялык айкалыш-компоненттеринин бирөө эркин, а экинчиси 

фразеологиялык жактан байланышкан, сөз байланыштарынын кууш чөйрөсү менен 

чектелген мааниге ээ болгон бирдиктер. Фразеологиялык бирдиктердин бул үч тибине 

Н.М.Шанский  [7] дагы бирди кошот - бул фразеологиялык айтылыштар - курамы жана 

колдонулушу боюнча туруктуу фразеологиялык бирдиктер. Алар семантикалык жактан 

ажыратылат жана бүт бойдон эркин маанидеги сөздөрдөн турат: Фразеологиялык 

бирдиктердин төртүнчү тибине ар кыл семантикалык функцияларга ээ болгон ар түрдүү 

курамдык типтеги туруктуу фразалар кирет (перимиялар, учкул сөздөр, көркөм 

тексттердин фрагменттери ж.б.). Виноградов - Шанскийдин төрт мүчөлүү семантикалык 

классификацисын көпчүлүк фразеологдор таанышат жана ал азыркы орус тилинде 

жалпыга кабыл алынган деп эсептелет. А.И.Смирницкий фразеологиялык 

айтылыштардын эки тобун айырмалайт: фразеологиялык бирдиктер жана идиомалар. 

Курамдык жактан ал өзүнчө мааниси бар сөздөрдүн санына жараша бир баштуу, эки 

баштуу жана көп баштуу фразеологизмдер деп бөлөт. Немис тилинин фразеологиясын 

изилдөөдө В.Виноградовдун классификациясын немис тилинин фразеологиясынын 

материалдарына колдонууга аракет кылган. Мисалы, М.Д.Городников, фразеологиялык 

туруктуу сөз айкаштары жана фразеологиялык бирдиктүүлүктөр тибиндеги 

фразеологизмдердин семантикалык түзүмүн негиз катары алып, аларды идиомалар деген 

жалпы аталыштагы бир топко кошот жана аларга лексикалык бирдиктүүлүктөр деп 

аталган фразеологиялык айкаштарды карама-каршы коёт. [3,37] Англис фразеологиясы 

боюнча иштерди изилдеп жатып, бир катар лингвисттердин эмгектеринде чагылдырылган 

жана бир нече өзгөртүүлөргө дуушар болуп жаткан классификацияны көңүлгө албай 

коюуга болбойт.  

Ошентип, фразеологиялык бирдиктерди изилдөө иштерин анализдөө аталган 

маселени изилдөөгө олуттуу кызыгууну ачыктады. Изилдөө көрсөткөндөй, 

фразеологизмдерге айкаштардын ар кандай типтерин киргизүүгө болот - идиомалардан 

тартып речтик штамптарга чейин. Айтылган макаладагы бөлүнгөн классификациялар 

изилдөөчүлөргө фразеологиялык бирдиктерди ар кандай түзүмдүү тилдердин мисалында 

семантикалык жана түзүмдүк грамматикалык деңгээлдерге кылдат анализдөөгө 

мүмкүнчүлүк берет.  
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