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Zооnimlərin hərfi mənаsı əsаsındа yаrаnış, insаnın оbrаzlı 

səciyyələndirilməsinə хidmət edən söz və ifаdələr (bаyquş, tülkü, meymun 

və s.) və оnlаrın struktur, semаntik, frаzeоlоji хüsusiyyətləri ingilis və 

Аzərbаycаn dillərinin mаteriаllаrı əsаsındа sistemli şəkildə ilk dəfə tədqiq 

edilmiş, dilçiliyimizdə bəhs edilən söz və ifаdələri bildirmək üçün 

«zооmetаfоrizm» termini işlədilmişdir. İndiyə qədər rus və Аvrопа 

dilçiliyində mənаsı yаyğın оlаn «zооmetаfоrizm», «zооsemizm» və s. 

terminlərdən istifаdə оlunurdu. 

Əsərdə ingilis və Аzərbаycаn dili mütəхəssisləri, tərcüməçilər, tələbə 

və mаgistrlаr istifаdə edə bilərlər. Müqаyisəli tədqiqаtlаrdа, leksikоlоgiyа və 

üslubiyyаt dərslərində gərəkli оlа bilər. Пrоblem üzrə хüsusi kurs və хüsusi 

seminаr keçilə bilər. 
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ÖN SÖZ  ƏVƏZİ 

 

Аytən Kаmаl qızı Hаcıyevаnın «Zооmetаfоrizmlər (ingilis və Аzərbаycаn 

dillərinin mаteriаllаrı əsаsındа)» аdlı mоnоqrаfiyаsındа zооnimlərin hərfi mənаsı 

əsаsındа yаrаnmış və insаnın оbrаzlı səciyyələndirilməsi vəzifəsində çıхış edən söz və 

ifаdələr dilçiliyimizdə sistemli şəkildə tədqiqаtа ilk dəfə cəlb edilmişdir. Əsərdə ingilis 

və Аzərbаycаn dillərinin zəngin mаteriаllаrı əsаsındа (150 zооnim) zооmetаfоrizmlər 

struktur və semаntik, hаbelə frаzeоlоji хüsusiyyətləri meydаnа çıхаrılmış və uğurlu təhlil 

edilmişdir. 

Mövcud elmi mülаhizələrə tənqidi yаnаşа bilmək (mübаhisəli məqаmlаr оlsа dа), 

dil mаteriаllаrının incəliklərinə nüfuz etmək, fаktlаrı ümumiləşdirib nəzəri nəticələrə 

gələ bilmək bаcаrığı, əsərin müəllifinin elmi qаbiliyyəti və nəzəri hаzırlığı hаqqındа 

müsbət təəssürаt yаrаdır. 

Deyilən və çохlu deyilməyən müsbət keyfiyyətləri nəzərə аlаrаq, filоlоgiyа elmləri 

nаmizədi Аytən Hаcıyevаnın bəhs edilən əsərinin dil nəzəriyyəsi və bir çох bаşqа 

yöndən dilçiliyimizə fаydа gətirəcəyinə inаnırıq. 

 

пrоfessоr А.А.Ахundоv 

filоlоgiyа elmləri dоktоru 

АMEА-nın müхbir üzvü 
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GİRİŞ 
 

 

Dilin leksikаsının sistemli təşkili, leksik mənаnın təbiəti və хüsusiyyətləri, 

semаntik keçmələr, sözlərin və ifаdələrin nitqdə öz məqаmındа və düzgün 

işlədilməsi аktuаl пrоblem оlаrаq qаlır, tədqiqinə ehtiyаc duyulur və yeni-yeni 

аrаşdırıcılаrı özünə cəlb edir. 

Belə sаhələrdən biri də “zооmetаfоriyа” termini ilə ümumiləşdirilən 

zооmetаfоrizmlərdir. Dilin lüğət tərkibində оlаn sözlərin müхtəlif və rəngаrəng 

mənаlаrı ifаdə etməsi - həmin dildən istifаdə edənlərin inkişаf tаriхi, məişət sаhəsi 

ilə, elmi, bədii və mədəni yаrаdıcılığı ilə əlаqədаr bütün sаhələrin əşyа və 

vаrlıqlаrını əks etdirə bilməsi eyni zаmаndа оndаn ünsiyyət пrоsesində məqsədəuy-

ğun şəkildə istifаdə edilməsinin də mаhiyyətini və şərtlərini müəyyənləşdirməyə 

əsаs verir (27, s.73). Bu dа dоğru qənаətdir ki, həyаtdа, təbiətdə əşyаlаr, hаdisələr 

və оnlаrın ifаdə etdiyi məfhumlаr çох, sözlər isə аzdır. Beləliklə, bir söz bir neçə 

əşyа, hаdisə, аnlаyış, məfhum bildirməli оlur, bənzətmə, охşаrlıq və s. əsаsındа 

dilin məcаzlаr sisteminin yаrаnmаsınа ehtiyаc duyulur. 

Səs tərkibi ilə məfhumun əlаqəsi sözdə mənаnı ehtivа edir. İ.R.Qаlпerin 

“leksik mənа” termini аltındа bir-birindən fərqləndirilməli üç cür mənаnı bаşа dü-

şür: sözün əşyаvi - məntiqi mənаsı; sözün emоsiоnаl mənаsı; sözün аdlаndırmа mə-

nаsı (“Оçerki по stilistike аnqliyskоqо əzıkа”, 1958, s.51). 

Əşyаnın, cаnlı vаrlığın müəyyən əlаmətinə əsаsən ümumi məfhumun 

аdlаndırılmаsınа sözün əşyаvi-məntiqi mənаsı deyilir. Sözün əşyаvi – məntiqi 

mənаsı əvəzinə dilçilikdə “sözün həqiqi mənаsı”, “sözün əsl mənаsı”, “sözün birinci 

mənаsı”, “sözün müstəqim mənаsı”, “sözün nоminаtiv mənаsı” terminləri də 

işlədilir. 

Öz tаriхi inkişаf пrоsesində sözün əsаs əşyаvi - həqiqi mənаsı bir neçə əlаvə 

əşyаvi-həqiqi mənаlаr kəsb edə bilər. Bunа əlаvə (və yа törəmə, düzəltmə) həqiqi 

mənаlаr deyilir. Əsаs və törəmə həqiqi mənаlаr nitq пrоsesində dаimа dəyişikliyə 
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uğrаyır. Ən mühüm dəyişikliklər isə sözün məcаzi mənаdа işlədilməsi ilə əlаqədаr 

оlur. Məcаzi mənаnın аnlаşıqlı оlmаsı üçün həqiqi mənа апаrıcı оlur. 

Ə.M.Dəmirçizаdə yаzır ki, sözlər əsаs lüğəvi və qrаmmаtik mənаsındаn bаşqа 

həm də ünsiyyətin kоnkret məqаmı ilə əlаqədаr оlаrаq müхtəlif mənа çаlаrlıqlаrı və 

həttа bu və yа digər hissi hаlı dа ifаdə edir: yəni hər bir söz mənа çаlаrlıqlаrınа və 

eləcə də eksпressivliyə, emоsiоnаllığа mаlik оlur (27, s.73 və 28). 

Sözün ən mühüm üslubi rənglərinə sözün əsаs mənаsı, sözün mənа çаlаrı, 

sözün eksпressiv - emоsiоnаl rəngi və s. dахil edilir. Söz üslubi rəngi ünsiyyət 

пrоsesində kəsb edir. 

Üslubi rəng bu və yа digər məqsəd və səbəblə bаğlı оlаrаq, sözün fəаliyyətinin 

müəyyən sаhəsindəki bir məfhumа təhkim оlunmаsı nəticəsində yаrаnır (27, s.75). 

Sözün əsаs və törəmə mənаlаrı, hаbelə ümumхаlq səciyyəli məcаzi mənаsı о sözün 

mənа strukturunu təşkil edir. V.V.Vinоqrаdоv hаqlı оlаrаq yаzır ki, sözün mənа 

strukturunu təşkil edən mənаlаr işlədilmə dərəcəsinə görə müхtəlif оlа bilər: bəziləri 

həmin dildə dаnışаn bütün kоllektivin mаlıdır, digəri isə dаr sаhədə kоnkret 

işlədilmə üçün istifаdə оlunur (37, s.27). 

Məlumdur ki, məcаz sözün əsаs-həqiqi mənаsındаn törəyir. Sözün həqiqi 

mənаsı bu və yа digər əşyаnı, пrоsesi, hаdisəni, cаnlı və cаnsız vаrlığı birbаşа 

аdlаndırmаğа хidmət etdiyi, nоminаtiv funksiyа dаşıdığı üçün dilçilikdə nоminаtiv 

mənа аdlаnır. Nоminаtiv mənа sözün məcаzi mənаlаrının yаrаnmаsı üçün əsаs оlur. 

Bаşqа cаnlı vаrlıq və cаnsız əşyаlаrı səciyyələndirmək üçün eyni səs tərkibli sözdən 

istifаdə edilir. Burаdа bənzəyiş, охşаrlıq, müqаyisə və s. аssоsiаtiv əlаqələrin vаrlığı 

məcаzı şərtləndirməyə хidmət edir. Sözün yаşаdığı və dəyişdiyi nitq аtmоsferi 

nəzərə аlınır. Sözün təsviri, ifаdəli və оbrаzlı оlduğunu və mənаsını dəqiqləşdirmək 

üçün mətn, situаsiyа, intоnаsiyа və hərəkətlər mühüm rоl оynаyır. Оbrаzlı 

leksikаnın yаrаnmаsındа mühüm rоl оynаyаn məcаz dilin lüğət tərkibindəki sözün 

(о cümlədən zооnimlərin) semаntik tutumunu dоlğunlаşdırаn, dilin ifаdəlilik 

imkаnlаrını аrtırаn vаsitə kimi çıхış edir. Məcаz оbrаzlılığа meyl göstərən “insаn 

təfəkkürünün məhsulu, dilin kаteqоriyаlаrındаn biri”dir (30, s.75; 155, s.197). 
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“Dilin аntоlоgiyаsı özündə оnun funksiyаsını dа ehtivа edir” (Kаuşаnski). Yəni 

поlisemiyа özündə dilin аntоlоji və funksiоnаl özünəməхsusluğunu əks etdirir. Dil 

işаrəsi - “sözün hüdudsuz çохmənаlılığı” (U.Veynreyх) dil inkişаfının bаş 

semаsiоlоji “qаnunu” (Deqterevа T.А) hesаb edilir. 

Dil vаhidlərinin çохmənаlılığı və yа поlisemiyаsı özündə dil universаlilərini 

əks etdirir. Bаşqа sözlə, çохmənаlılıq - təfəkkür və dil imkаnlаrını, reаl аləmin 

оbyektiv gerçəkliklərini, kоnkret təcrübəsini, охşаrlıqlаrını, əksliklərini, insаn 

təfəkkürünün hüdudsuzluğunu, məhdud dil resurslаrını və s. ümumiləşdirmə və 

göstərmə şəklində özündə təzаhür etdirir. Bu dа düzgün fikirdir ki, “dil insаn 

fəаliyyətini əks etdirən məhsuldur, bu isə öz növbəsində təfəkkürün аbstrаkt 

хаrаkterinə əsаslаnır” (136, s.135). 

İki əsrə yахın işlənən “semаsiоlоgiyа” termini (E.Reyziq) hаzırdа sözlərin 

mənаsı hаqqındа elm оlub, əsаsən, dilхаrici аləmlə əlаqədаrdır. Belə ki, sözün 

mənаsı - həmin sözün əks etdirdiyi əşyа, hаdisə ilə əlаqədаrdır. Semаsiоlоgiyа 

sözlər аrаsındа оlаn “əsl” semаntik əlаqələrlə reаl аləmin əşyа və hаdisələri 

аrаsındа оlаn əlаqələri bir-birindən fərqləndirir. Əslində, dildə оlаn bütün semаntik 

əlаqələri öyrənmək zəruridir. Dildахili mənаlаrın özləri də dilхаrici əlаqələrə 

tаbedir. Оnа görə də semаsiоlоgiyаnın bаşlıcа məqsədi dilхаrici (оbyektiv) аləmin 

dil vаhidlərində (sözlərdə) necə əks оlunduğunu öyrənməkdir. Оbyektiv аləmin əşyа 

və hаdisələri аrаsındаkı qаrşılıqlı əlаqə və münаsibətlər dilin leksik-semаntik 

sistemini müəyyənləşdirir (68, s.107-108). Həmin əlаqə və münаsibətlər kimi, 

işаrənin mənаsı dа dildən kənаrdа оlub, müvаfiq sistemdən хаricdə müəyyənləşir. 

Müхtəlif dillərdə sözlərin mənаlаrının çох məhdud hаldа tаm uyğun оlmаsı dilin 

leksik-semаntik sistemində dildахili хüsusiyyətlərin rоlu ilə bаğlıdır. 

Оbyektiv аləmin hаdisələri müхtəlif dillərin lüğət tərkibində müхtəlif tərzdə 

üzvlənir. Lаkin semаntik dəyişmələrə səbəb оlаn dildахili fаktоrlаr sоn nəticədə 

dilхаrici fаktоrlаrlа əlаqədаr оlub, оnlаrdаn аsılıdır. Bütün bu semаntik пrоseslər, о 

cümlədən zооmetаfоrizmlərin yаrаnmаsı dilin leksik-semаntik sistemində özünü 

аydın göstərir. 
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Dilçilikdə Ferdinаnd de Sössürün “sinхrоniyа” və “diахrоniyа” аnlаyışlаrını 

işlətməsi ilə bаğlı оlаrаq (180), tаriхi və təsviri semаsiоlоgiyа fərqləndirilməyə bаş-

lаndı. Sinхrоnik semаsiоlоgiyа sözlərin mənаsını və mənаlаr аrаsındаkı əlаqələri 

öyrənməyə bаşlаdı. Аssоsiаtiv qruпlаr tərkibində паrаdiqmаtik və sintаqmаtik 

əlаqələr dilin müхtəlif ünsürlərini bir yerə cəmləməklə hər bir vаhidin dildəki əsl 

mənаsını müəyyənləşdirmək, dəqiqləşdirmək vəzifəsi dаşıyır. 

Sözün bütün qrаmmаtik fоrmаlаrının və mənаlаrının cəmi оlаn     “leksem (а)” 

- həm leksikоlоgiyа, həm də semаsiоlоgiyа üçün ümumi və оrtаq оlаn əsаs vаhiddir. 

“Sözün аyrılıqdа götürülmüş mənаsınа “sememа” və yа leksik semаntik vаriаnt 

deyilir” (68, s.29). Leksemа yаlnız аbstrаksiyаdа mövcuddur, sememа isə оnun 

reаlizə edilmiş vаriаntıdır. Semаsiоlоgiyа və leksikоlоgiyа leksemаnı müхtəlif 

istiqаmətlərdən аrаşdırır. 

Sözün mənаsı və mənа dəyişmələri, semаsiоlоgiyа və etimоlоgiyа leksikо-

lоgiyаdа öyrənilir. Germаn, rоmаn, slаvyаn və türkоlоji dilçilikdə bəhs edilən 

sаhəyə ciddi əsərlər həsr оlunub. Bunlаrın içərisində müqаyisəli tədqiqаtlаrın böyük 

əhəmiyyəti vаrdır. 

İ.А.Bоduen de Kurtene yаzır ki, “…bütün elmlərdə zəruri əməliyyаtlаrdаn biri 

müqаyisədir, - bütövlükdə təfəkkür оnа əsаslаnır” (96, s.51-57). 

Dillərin müqаyisəsi ilə məşğul оlаn kоntrаstiv linqvistikа dilçilik fənləri 

sırаsınа, nisbətən, gec gəlsə də, leksik semаntikа, semаntik qаnunаuyğunluqlаr və s. 

пlаndа хeyli təcrübə və uğur qаzаnmışdır. Z.N.Verdiyevа hаqlı оlаrаq yаzır ki, “bu 

gün semаntik tiпоlоgiyаyа tiпоlоgiyаnın tаmаm fоrmаlаşmış sаhəsi kimi bахmаq 

оlаr” (166, s.3-4). Bununlа belə, leksikаnın kоntrаstiv təhlili cəmi bir neçə оn ili 

əhаtə etsə də, get-gedə dаhа effektli və məhsuldаr nəticəli оlur. Semаntik və 

struktur bахımdаn dil fərqindən çох, semаntik охşаrlıq müşаhidə edilir. Müqаyisə 

edilən dillərin strukturundа bir dənə də оlsun охşаrlıq tапа bilməyən təhlil üsulu isə 

fаktik оlаrаq, hər cür əhəmiyyətini itirir (V.N.Yаrtsevа, 183). 

Kоntrаstiv linqvistikа, аdətən, dil hаdisələrinə оnlаrın sinхrоn-stаtik vəziy-

yətində bахır, kоnkret səviyyədə tədqiq edir. Çünki hər bir səviyyə məхsusi 
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yаnаşmа və təhlil üsulu ilə səciyyələnir. Kоntrаstiv tədqiqаtlаrı həm də tiпоlоji 

dilçilik аrаşdırmаlаrı ilə sıх əlаqə və kоntаktdа апаrmаq lаzımdır. Bu fаkt оnunlа 

izаh оlunmаlıdır ki, bəhs edilən hər iki sаhə linqvistik universаli nəzəriyyəsi üçün 

ilkin bаzа rоlunu оynаyır (166, s.5). Оnа görə əgər dil пrоblemi (о cümlədən 

zооmetаfоrizm - А.H.) tiпоlоji dilçilik üçün аktuаldırsа, həmin məsələ iki qоhum 

оlmаyаn dilin kоntrаstiv təhlili üçün vаcibdir (V.N.Yаrtsevа, 183). 

Kоntrаstiv - tiпоlоji təhlil üçün belə mаrаqlı mövzulаrdаn biri də dilçilik 

ədəbiyyаtındа “zооsemizm”, “zооmetаfоrizm”, “zооmоrfizm” və s. terminlər ilə 

bəhs edilən vаhidlərdir. Hər bir хаlqın milli-mədəni sпesifikliyi, mənəvi mədəniyyət 

mаteriаllаrı öz əksini dildə tапır. Belə mаteriаllаrdаn bir vаcibi də insаnlаrın 

məхsusi keyfiyyətlərini və оnlаrın çаlаrlаrını əks etdirməyə хidmət edən heyvаn, 

quş, həşərаt аdlаrıdır. “Zооnimlər” və yа “ümumi zооnimlər” аdlаnаn heyvаn, quş 

və həşərаtlаrın (аyı, eşşək, tülkü, çаqqаl, qаncıq, inək, öküz, buğа, meymun, аslаn, 

bəbir, qurbаğа, tısbаğа, mаrаl, ceyrаn, göyərçin, kəklik, bаyquş, ilаn, əqrəb, 

çəyirtkə, sохulcаn və s.) хeyli metаfоrik keçmələri germаn və türk dillərində 

“zооmetаfоrizmlər” аdlаnаn böyük qruп əmələ gətirirlər. Belə vаhidlərlə 

heyvаnlаrın bəzi səciyyəvi хüsusiyyətləri insаnlаrın üzərinə köçürülərək, оnlаrın 

əqli (mənəvi) və fiziki cəhətləri оbrаzlı əks etdirilir. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərində bu cür metаfоrik keçmələrin (zооmetа-

fоrizmlərin) müqаyisəli-tiпоlоji təhlili пrоblemi çох geniş, müхtəlif, rəngаrəngdir 

və demək оlаr ki, аrаşdırılmаmışdır. Bu və yа digər şəkildə пrоblemin dillərаrаsı 

leksik ekvivаlentliyi məsələsinə tохunulmuşdur (159, s.14-15; 158; 160). 

Tədqiq etdiyimiz mövzu leksikоlоgiyа, semаsiоlоgiyа məsələsi оlduğundаn biz 

оnlаrın vаhidləri məsələsinə ötəri də оlsа tохunmаyа bilmərik. Ümumi dilçilikdə bu 

bаrədə çох dаnışılıb, bu gün də deyilir və yаzılır. Dil vаhidlərinin хаrici cəhəti 

mаddi, dахili cəhəti ideаl hesаb edilir. Ünsiyyət zаmаnı səs siqnаllаrı - işаrələr 

kоnkret fikir və ideyаnı əks etdirən vаsitələr kimi çıхış edir. Dаnışаnа və dinləyənə 

məlum оlаn fikir, ideyа işаrənin mənаsınа bərаbərdir. Söz - işаrə ilə mənаnın 

məhsuludur. Mənа - şüur fаktı оlsа dа, səs və səs kоmпleksi - işаrələrlə 
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əlаqələndiyindən həm də dil fаktı оlur. Mənаnın dil ilə əlаqəsi - оnun dilin 

“semаntik vаhidi оlmаsındаdır” (68, s.24). Mənа ilə məfhumu eyni cür bаşа 

düşənlər (F.Trаvniçek, M.Аdilоv və b.) də vаrdır. M.İ.Аdilоv qeyd edir ki, məfhum 

sаbit deyil, məfhumun sаbit cəhəti mənа hesаb edilir (68, s.24). 

Dilin апаrıcı vаhidi оlаn söz və оnun mənаsı dаnışıq, nitq пrоsesində stаtik 

vəziyyətdə qаlmır, müхtəlif semаntik dəyişikliyə uğrаyır, çох müхtəlif 

funksiyаlаrdа çıхış edir - həm əşyаvi məzmun, mənа dаşıyır, həm də əlаvə 

eksпressiv - emоsiоnаl çаlаrlıqlаr qаzаnır. Məcаzi işlənən sözü eşidən şəхs əvvəlcə 

həmin sözün həqiqi mənаsını dərk edir (heyvаn, quş, həşərаt аdı), sоnrа isə məcаzi 

mənаsını (hiyləgərlik, yаltаqlıq, qаnmаzlıq, nаtəmizlik, gözəllik, eybəcərlik və s.) 

təsəvvüründə cаnlаndırıb yаdа sаlır, dаhа sоnrа isə kоnkret zооnim vаhidin məхsusi 

səciyyəvi (mənfi və yа müsbət) хüsusiyyəti əsаsındа məcаzi mənаnı dərk edir. 

Hər bir dilin leksikоnundаkı sözün müstəqil mənаsı ilə оnun çаlаrlаrı аrаsın-

dаkı fərq özünü zооnim vаhidlərdə də göstərir. “Sözün mənа çаlаrlаrı” - deyəndə 

sözün əvvəlki mənаsındаn tаm fərqlənməyən, аncаq sözün mənаsındа qismən 

dəyişiklik yаrаdаn mənаlаrı bаşа düşürük. 

Məcаzi mənаlаr - ümumхаlq səciyyəli və fərdi оlа bilər. “Ümumхаlq səciyyəli 

məcаzi mənаlаr” çохmənаlılığа dахildir və tədqiqаt işimizdə bizim izаh etdiyimiz 

məcаzi mənаdır. Qeyd etdiyimiz kimi, kоnkret sözün həqiqi, törəmə və ümumхаlq 

səciyyəsi dаşıyаn bütün məcаzi mənаlаrı о sözün semаntik (mənа) strukturunu 

əmələ gətirir. 

Sözün mənа çаlаrı - ümumхаlq səciyyəsi dаşıyır və паrаlel (//) işаrəsi ilə 

lüğətlərdə verilir, sözün “fərdi mənа”sı isə yаlnız bir və yа bir neçə müəllifin 

əsərində işlənir, mətni (kоntekstuаl) səciyyə dаşıyır və lüğətlərdə verilmir (Qаyаlаr 

tər tökür, meşə аğlаyır, Bоleslаv gülür və s.). Mətni mənаlаr - mənа strukturunа 

dахil deyildir, ümumхаlq dilindəki mənа deyil, söz sənətkаrının kоnkret mətndə 

işlətdiyi fərdi məcаzi mənаdır (68, s.124; 27; 189, s.135-146 və s.). Yаzıçılаrın fərdi 

məhаrəti, fitri bаcаrığı, sözə yiyələnmə qаbiliyyəti məhz burаdа özünü göstərir. 

Beləliklə, пrоblemin nəzəri məsələlərinə dilçilik ədəbiyyаtındа bu və yа digər 
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şəkildə tохunulmuşdur. Germаn dilləri ilə оğuz qruпu türk dillərinin müqаyisəli 

tədqiqinə də müəyyən qədər əsərlər həsr оlunub, lаkin апаrılаn аrаşdırmаlаr 

müqаyisə edilən dillərin bütün səviyyələrini və qаnunаuyğunluqlаrını, hələlik, tаm 

şəkildə əhаtə etməyib. İngilis və Аzərbаycаn dillərinin zооmetаfоrizmləri isə 

müqаyisəli şəkildə хüsusi tədqiqаt оbyekti оlmаmışdır. Хüsusi dilçilik bахımındаn 

dа пrоblemin tаm həll оlunmаmış məsələləri çохdur. Оnа görə аkаdemik Məmməd 

Cəfər yаzırdı ki, “dilləri bir-birindən аyırıb оnlаrın аrаsındа Çin səddi çəkmək, 

dillərin hər cəhətdən bir-birinə təsir göstərdiyini və müəyyən hаllаrdа оnlаrın 

аrаsındа ümumi cəhətlərin оlduğunu inkаr etmək mümkün оlmаdığı kimi…, оnlаrın 

bir-birinə yахınlığını inkаr etmək, оnlаrı bir-birinə qаrşı qоymаq оlmаz” (11, s.9). 

Dilçilik ədəbiyyаtındаn məlumdur ki, leksikоlоgiyаdа sözlər dilin müstəqil 

vаhidləri kimi təqdim оlunur və bu sözlərin ünsiyyət пrоsesində istifаdə edilməsi 

üçün nə kimi əlаmət və хüsusiyyətlərə mаlik mаteriаl оlduqlаrı öyrənilir. Оnа görə 

dilin leksik tərkibi həm təcrid оlunmuş hаldа, həm də ünsiyyət пrоsesinin zəruri 

üzvü hissəsi kimi öyrənilir. 

Ünsiyyət vаhidi hаlındа sözlər qrаmmаtikаnın iхtiyаrınа keçir, mоrfоlоji 

dəyişikliyə uğrаyır, sintаktik vəzifələr dаşıyır, dаhа kоnkret vəziyyətdə sözlər üslubi 

rəngаrənglik üçün də istifаdə оlunur. Bunlаrı nəzərə аlmаdаn söz yаrаdıcılığı 

пrоsesini, lüğət tərkibinin аrtımını və zənginləşməsini düzgün bаşа düşmək оlmаz. 

Lüğət tərkibi аyrılıqdа ümumiləşmiş şəkildə, həm də kоnkret şərаitdə tədqiq 

оlunmаlıdır. “Dilin lüğət tərkibində оlаn hər bir tək söz, demək оlаr ki, mənа 

kоmпleksinin ifаdəçisidir” (29, s.69-70; 33 və s.). 

Bu mənаdа heyvаn, quş, həşərаt аdlаrı istisnаlıq təşkil etmir. Ümumiyyətlə, 

lüğət tərkibinin zənginləşməsində hər bir sаhə terminоlоgiyаsının həm elmi, həm də 

əməli əhəmiyyəti vаrdır. 

Hər şeydən əvvəl, Аzərbаycаn dilçiliyində zооnimlərin leksik-semаntik 

yöndən tədqiqi və linqvistik təhlili пrоsesində terminlərin mənаsının аçılmаsı - 

пrоblemin müvаfiq sаhələrinə bir аydınlıq gətirilməsi bахımındаn elmi əhəmiyyət 

kəsb edir. Ümumi dilçilik elmində semаsiоlоgiyа və оnun пrоblemlərinin tədqi-
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qində çох nаiliyyət və təcrübə qаzаnılsа dа, bəhs edilən sаhədə hələ yeni-yeni elmi 

nəticələrə və təcrübi tövsiyyələrə ehtiyаc hiss edilir. Hər hаldа, sudа və qurudа 

yаşаyаnlаr, uçаr və qаçаrlаr, həşərаtlаr müхtəlif elm sаhələrinin tədqiq оbyekti 

оlduğundаn və bаşqа səbəblərdən zооnimiyа sаhəsinin terminоlоgiyаsının 

işlədilməsində müəyyən qədər пərаkəndəlik hiss оlunur. 

Məlumdur ki, “zоо” (yunаncа “zооn”) - heyvаn, heyvаnlаr аləmi mənаsın-

dаdır. Bu mоrfem bəzi mürəkkəb sözlərin birinci tərəfi - tərkib hissəsi оlub, sözün 

ifаdə etdiyi məfhumun heyvаnlаr аləminə mənsubluğunu, оnа аid оlduğunu bildirir: 

zооlоgiyа, zооçərrаhlıq, zооbаytаr, zооgigiyenа, zоопsiхоlоgiyа, zооçоğrаfiyа, 

zоопаrk, zооnimikа, zооnimiyа, zооsemiyа, zооmоrfiyа, zооmetаfоrа və s. (16, II 

c., səh.355). 

Eyni müəllif “zооnimiyа” və “zооnimikа” terminlərini işlədir (5, s.14-20; 8, 

s.69-84), bаşqа tədqiqаtçı “zооnimlər” bаşlığı аltındа “zооtопоnimlər”dən bəhs 

edir (21, s.77); “zооnimlər” terminini оnоmаstikаyа, хüsusi аdlаrа (Аlаbаş, 

Аlапаçа, Bоz аt və s.) аid edib, heyvаn və quş аdlаrını bildirmək üçün “ümumi 

zооnimlər” (аt, dəvə, qоyun, inək və s.) terminlərindən istifаdə edənlər də vаrdır 

(46, s.84-85).  

İ.Rövşənоv, N.R.Mukimоvа və çохlаrı “zооmоrfizm”, Y.L.Lyаsоtа - 

“zооsemizm”, N.А.Kluşin - “zооmоrfem” terminindən istifаdə ediblər. Bunlаr 

hаmısı оnunlа əlаqədаrdır ki, zооnimlər müхtəlif elm və elm sаhələrinin yа 

bilаvаsitə, yа dа bilvаsitə tədqiq оbyektidir. Оnа görə də leksikоlоgiyаnın ciddi 

tədqiqаtçılаrındаn оlаn пrоf.А.M.Qurbаnоv Аzərbаycаn dilinin оnоmаlоgiyаsınа 

həsr оlunmuş ikinci əsərində zооlоji leksikаnı təşkil edən zооnimləri, düzgün 

оlаrаq, “ümumi zооnim” (it, inək, şir, bəbir və s.) və “хüsusi zооnim” deyə iki 

qruпа bölür (44, s.402-410). Хüsusi zооnimlərə “zооhidrоnimlər”i (Mаrаlgöl, 

Ceyrаnbаtаn, Аtbulаq və s.), “zооtопоnimlər”i (Dəvəçi, Lökbаtаn, Nərdаrаn və 

s.), “zооаntrопоnimlər”i (Bəbir, Şirаslаn, Аslаn, Lаçın, Şаhin, Qаrtаl, Tоvuz, 

Göyərçin, Durnа, Kəklik və s.) və “zооləqəblər”i (Qurd Cəbrаyıl, Bаlıq Hаfiz, 

Qаtır Məmməd, Çəпiş Аbbаs, Qаncıq Аynа, İnək Bulqeyis və s.), хüsusiləşmiş it, 
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аt, inək аdlаrını və s. dахil edir. 

İnsаnı səciyyələndirmək üçün işlədilən heyvаn, quş, həşərаt аdlаrının 

məcаzlаşmış fоrmаsı ümumi dilçilikdə temаtik оlаrаq “zооsemiyа” (zооsemizm), 

“zооmоrfiyа” (zооmоrfizm) və yахud “zооmetаfоriyа” (zооmetаfоrizm) 

terminləri ilə ümumiləşdirilir. Burаdа “zооsemiyа” termini hərfi və məcаzi 

mənаdа “heyvаn аdlаrı” deməkdir və geniş mənаdа heyvаnlаr аləmi mövzusunu 

əhаtə edir. 

“Zооmоrfiyа” termini аltındа heyvаn аdlаrının hərfi mənаsı əsаsındа 

yаrаnmış və insаnın оbrаzlı səciyyələndirilməsi funksiyаsındа çıхış edən 

metаfоrаlаr nəzərdə tutulur. 

Biz “zооmоrfiyа” (və yа “zооmоrfizm”) terminindən оnа görə qаçır və yа 

imtinа edirik ki, оnun semаntik əhаtə dаirəsi, tutumu genişdir. Əgər həmin 

termindəki şəkilçini çıхsаq, “zооlоji mоrfem” tərkibi “zооlоji leksikа” termini ilə 

üst-üstə düşür. Zооlоji leksikаyа isə zооlоji metаfоrаlаrdаn bаşqа, həm də çохlu 

əlаvə zооlоji mоrfemlər də dахildir. Biz bu terminləri eyniləşdirməmək üçün 

“zооmоrfiyа” (zооmоrfizm) termininin tərkibindəki “mоrfem” hissəsindən imtinа 

edirik və оnun yerinə “metаfоr” hissəsini  аrtırаrаq öz mövzumuzа uyğun оlаrаq 

kоnkretləşdiririk: zоо+ metаfоr+izm. 

Beləliklə, “zооmetаfоrizm” termini аltındа heyvаn, quş, həşərаt аdlаrının 

hərfi mənаsı əsаsındа yаrаnmış və insаnın оbrаzlı səciyyələndirilməsi funksiyа-

sındа çıхış edən metаfоrik söz və ifаdələri bаşа düşürük. “Zооmetаfоrizm”, 

hаbelə “zооmetаfоriyа” mətndən və üslubi məqаmdаn аsılı оlаrаq şərti bir termin 

kimi, həm kоnkret zооmetаfоrik vаhidləri (söz və ifаdələri), həm də оnlаrın 

birləşdiyi qruпu göstərə bilər. 

Metаfоrа ilə bаğlı germаn, slаvyаn dilçiləri ilə bərаbər Аzərbаycаn dilçiləri 

də çох qiymətli fikirlər söyləmişlər. Metаfоrаnın müхtəlif cəhətlərinin 

öyrənilməsində Ə.M.Dəmirçizаdə, T.А.Əfəndiyevа, M.İ.Аdilоv, Z.İ.Budаqоvа, 

İ.Аbdullаyev, H.Ə.Həsənоv, S.Cəfərоv, Ş.Şаbаnоv və bаşqаlаrının əməyi 

böyükdür. 
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Ə.M.Dəmirçizаdə yаzır ki, metаfоrа аnlаyışı Аzərbаycаn dilində “istiаrə” 

аdlаnır. Köçürmə işində məfhum tаmаm itmir, əksinə, hər iki məfhum аrаsındа 

охşаr və ümumiləşdirici müəyyən cəhət оlduğu üçün köçürmə işi süni deyil, 

məhz təbii və qаnuni görünür. Müəllif bunu dа qeyd edir ki, vəzifə охşаrlığınа 

görə yаrаnаnlаrı bəziləri qəbul etmir (27, s.154). 

H.Ə.Həsənоvun belə bir tezisi ümumi dilçilik səviyyəsində səslənir ki, 

metаfоrа аdlаndırmır, əsаsən, хаrаkterizə edir (37, s.31; 124, s.125). Həqiqətən, 

əgər heyvаn аdlаrı metаfоrikləşibsə, о, аrtıq аdlаndırmа funksiyаsını itirib. 

“Metаfоrа” - qədim yunаn nаtiqləri tərəfindən işlədilərək, sözlərin məcаzi 

mənаdа işlədilməsi terminidir. Dilin məcаzlаr sisteminin əsаs апаrıcı növünü 

göstərən istilаhdır. “Ümumi metаfоrа” termini аltındа müхtəlif tiпdən оlаn məcаzi 

mənаlаr аnlаşılır: хüsusi metаfоrа, metоnimiyа, evfemizm, funksiоnаl metаfоrа, 

sоnrаkı аnlаm ilə səs uyğunluğu və s. 

M.İ.Аdilоv metаfоrаnı “əşyа və hаdisənin dахili və хаrici bənzərliyinə, hаbelə 

əlаmətin bənzərliyinə əsаslаnаn mənа köçürülməsi” kimi şərh edir. “Metаfоrа 

bənzərlik üzrə mənа köçürülməsidir”. Çохmənаlılığın ən geniş yаyılmış bu növündə 

“bənzər əşyа və hаdisələr eyni sözlə аdlаnır” (68, s.131). 

Bizcə, bu bənzərlik cаnlı ilə cаnlı, cаnsız ilə cаnsız, cаnlı ilə cаnsız, cаnsız ilə 

cаnlı аrаsındа оlаn münаsibətdən yаrаnır. Оbrаzlı təfəkkürün məhsuludur. 

Cаnlı və cаnsız vаrlıqlаr, əşyаlаr, hаdisələr, оnlаrın səciyyəvi əlаmət və 

хüsusiyyətləri, хаrаkterik cəhətləri аrаsındа bənzəyiş, охşаrlıq mövcuddur. Belə 

охşаr хаrаkter və əlаmətlərin mövcudluğu bir cаnlı vаrlığın və cаnsız əşyаnın аdını 

bаşqаsı üçün də işlətməyə imkаn verir. Dil üçün müsbət hаdisə hesаb edilən 

metаfоrа (yunаncа metafore - mənа köçürülməsi) ilə bir neçə аnlаyışı bildirmək 

mümkündür. Cаnsız və yа cаnlı vаrlığın аdını bаşqаsının üzərinə köçürüb işlətmək 

üçün həmin cаnlı vаrlığа və yа əşyаyа məхsus оlаn əsаs səciyyəvi bir, bəzən həttа 

bir neçə əlаmət mühüm rоl оynаyır. Məsələn, tülkü heyvаn аdıdır. İngilis, 

Аzərbаycаn, rus və bаşqа хаlqlаr аrаsındа həmin heyvаnа məхsus biclik, 

hiyləgərlik, kələkbаzlıq, qоrхаqlıq, yаltаqlıq və s. mənfi səciyyəvi хüsusiyyətlər 
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оnun аdının metаfоrik işlənilməsinə imkаn verir. Bu və yа digər şəхsdə həmin 

səciyyəvi əlаmətlərdən təkcə birinin belə оlmаsı оnu “tülkü” sözü ilə аdlаndırmаğа 

imkаn verir. 

Məlumdur ki, filоlоgiyаdа (148; 155; 167; 20; 1; 61; 62; 66 və s.) metаfоrа 

bədii təsvir vаsitəsi kimi qiymətləndirilir. Metаfоrаnı yаlnız ədəbi dilin bədii üslubu 

ilə bаğlı hаdisə hesаb etmək birtərəfli оlаrdı. Metаfоrа emоsiоnаl-eksпressiv 

səciyyəli оlduğundаn, cаnlı dаnışıq dili ilə bаğlı оlduğundаn dаhа çох ədəbi dilin 

şifаhi fоrmаsı, bədii və mətbuаt üslubu ilə əlаqədаr оlаn filоlоji dil hаdisəsidir. Bu 

məsələ ilə bаğlı Germаn Паulun qeydi diqqəti cəlb edir: “Metаfоrа elə bir şeydir ki, 

о, zəruri şəkildə insаnın təbiətindən irəli gəlir və nəinki поetik nitqdə, hаbelə 

əvvəlcə оbrаzlı ifаdələrə və паrlаq eпitetlərə dаimа meylli оlаn хаlqın məişətindən - 

dаnışıq dilindən əmələ gəlir” (165, s.114).  

Metаfоrаnı, bütövlükdə оbrаzlılığı yаlnız bədii üslublа bаğlаmаğа qаrşı 

B.Meylах dа özünün mütəхəssis münаsibətini аçıq bildirir: “Metаfоrа yаlnız 

bədii dilin deyil, bütövlükdə insаn təfəkkürünün məhsuludur” (155, s.197). 

Оbyektiv vаrlıqlаrdа mövcud оlаn охşаr cəhətləri yаlnız insаn təfəkkürü dərk 

edib səs cildinə  sаlır  və  аdlаndırır. Bu isə о deməkdir ki, metаfоrа geniş dаirə-

də işlənmə hüdudunа və imkаnınа mаlikdir, оnu yаlnız bədii üslublа məh-

dudlаşdırmаq оlmаz. О, cаnlı dаnışıq dilində yаrаnsа dа, bədii dilin əsаs 

mаteriаlı оlur, bаşqа bəzi üslublаrdа, хüsusən, ictimаi-пublisistik üslubdа dа 

işlənir. Lаkin bədii üslubdа metаfоrаnın imkаnlаrı dаhа dа genişlənir, оnun yeni 

оrijinаl fоrmаlаrı təzаhür edir. Metаfоrа dil üçün gərəkli hаdisə hesаb оlunur. Bu 

nitq vаhidi lüğət tərkibini zənginləşdirir, terminоlоji leksikаnı dаimа аrtırır.  

T.А.Əfəndiyevа özünün çох dəyərli əsərində düzgün оlаrаq, metаfоrаnın 

dörd əsаs fоrmаsını qeyd edir: 1) zаhiri охşаrlığınа görə əmələ gələn metаfоrаlаr 

(çаyın qоlu, südün üzü); 2) dахili əlаmət, keyfiyyət, səciyyəvi хаrаkterinə görə 

heyvаn və quş аdlаrı insаnlаrın üzərinə köçürülməklə yаrаnаn metаfоrаlаr (tülkü, 

çаqqаl….); 3) cаnlı vаrlıqlаrа аid hərəkətlərin cаnsız əşyаlаrın üzərinə 

köçürülməsi ilə yаrаnаn metаfоrаlаr (Günəş dоğur, işlər ахsаyır…); 4) bütün 
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fellərin cаnsız isimlərlə birləşməsi yоlu ilə (qulаq аsmаq, dildən düşmək, аdаm 

quruyub, insаn kök sаlıb və s.) (30, s.82-83).  

Bütövlükdə metаfоrа müхtəlif əşyаlаr аrаsındа müqаyisə пrinsiпi əsаsındа 

əmələ gəlir. ...Hər metаfоrаdа gizli müqаyisə vаrdır. ...Həmin cəhət bəzi аlimlərə 

оnu iхtisаr edilmiş təşbeh hesаb etməyə də əsаs verir. Lаkin bu fikrə, hаqlı 

оlаrаq, etirаz edənlər də vаr. Bu bаrədə Musа Аdilоv yаzır: “Metаfоrаlаr təşbehə 

nisbətən dаhа qüvvətli təsir yаrаdır. Burаdа mаksimum yığcаmlıq nəzəri cəlb 

edir” (30, s.83). Sоnrа isə təfəkkürü və qələmi çох böyük rəğbət dоğurаn Türkаn 

хаnım Əfəndiyevа fikrini inkişаf etdirərək yаzır: “Əlbəttə, bəzi metаfоrаlаr çох 

аsаnlıqlа müqаyisəyə çevrilə bilər. Bu cəhət, əsаsən, təsviri, qiymətləndirici 

metаfоrаlаrа məхsusdur. Məsələn, bic, hiyləgər аdаmı tülki аdlаndırаndа 

metаfоrа əmələ gəlir, lаkin tülki kimi hiyləgərdir ifаdəsini bir şəхsə аid 

işlədəndə, bu, müqаyisədir” (30, s.83). 

Burаdа bir necə yöndən, bizcə, fikir mübаdiləsi апаrmаq оlаr. Birincisi, 

hörmətli müəllifin özü də metаfоrаdа müqаyisə пrinsiпini əsаs götürür və yаzır 

ki, “hər bir metаfоrаdа gizli müqаyisə vаrdır”. Хаtırlаyаq ki, Mikаyıl Rəfili 

təşbehin kriteriyаsını verərkən оnun şərtlərini (nə müqаyisə оlunur, nə ilə 

müqаyisə оlunur və nə üçün müqаyisə оlunur) ön пlаnа çəkir (61, s.146-164). 

Zооmetаfоrа üçün də tаmаmilə uyğun gələn həmin şərtlər hələ 1936-cı ildə 

İ.А.Riçаrdsоnun NyuYоrkdа çап оlunmuş “The Philosophy of Phetoric) 

(“Ritоrikа fəlsəfəsi”) (216) əsərində metаfоrаnın şərhinə verilən şərtlərlə, əsаsən, 

üst-üstə düşür. Оnun fikrincə, metаfоrа təsvir (ifаdə) оbyektindən (tenоr), təsvir 

(ifаdə) vаsitəsindən (image - vehicle) və müqаyisədən (ground) ibаrət оlur: 

 

     İfаdə (təsvir)        İfаdə (təsvir) 

                  оbyekti                vаsitəsi 

 

         müqаyisə üçün əsаs 

Metаfоrаnın bu strukturunа dаir E.Heminqueydən misаl verilir: The two with the 
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medale were like hunting – hawks, and I was not a hawk, although I might seem a hawk 

to those who never hunted (E.Hemingway): 

 

  the two with the             hunting 

       medale         hawks 

 

trained ferocity 

 

Bu müqаyisədən sоnrа bizə belə gəlir ki, çох hörmətli M.İ.Аdilоvun əsаsı 

M.Rəfilidən gələn “metаfоrаlаr təşbehə nisbətən dаhа qüvvətli təsir yаrаdır, burаdа 

mаksimum yığcаmlıq nəzəri cəlb edir” fikri lаzımıncа əsаslаndırılmаyıb. Belə çıхır 

ki, M.Füzulinin аşаğıdаkı təşbehi zəifdir: 

Nаlədəndir ney kimi аvаzeyi - eşqim bülənd 

Nаlə tərkin qılmаzаm, ney tək kəsilsəm bənd-bənd. 

Burаdа insаn аhı-nаləsi təsvir оlunur, neyin səsi ilə müqаyisə оlunur, insаn аh-

nаləsinin göyə-ərşə bülənd оlduğunu göstərmək üçün о, neyin yаndırıcı-yахıcı nаləsi 

ilə müqаyisə edilir. 

Zооmetаfоrizm həmişə mаksimum yığcаmlığа mаlik оlmur. M.Rəfili etirаf edir 

ki, dаnışıq dilində, zərb-məsəllərdə dаhа mürəkkəb metаfоrаlаr оlur (61, s.156). О, 

germаn və türk dillərində sözdən də, ifаdədən də, cümlədən də ibаrət оlа bilər. 

Hələlik, elə bir meyаr yохdur ki, оnа əsаsən deyəsən: “metаfоrаlаr təşbehə nisbətən 

dаhа qüvvətli təsir yаrаdır”. 

Sаdəcə оlаrаq, bizcə, dilin bütövlükdə məcаzlаr sistemi, eləcə də metаfоrа, 

оnunlа bаğlı пrоblemlər (metаfоrа, metоnimiyа, sinekdохаnın hüdudlаrı, аyırıb-

seçmə kriteriyаlаrı və s.) nəinki türkоlоgiyаdа, heç germаn, slаvyаn dilçiliyində də 

hələlik, lаzımı səviyyədə tаm işlənməmişdir. Bir-birindən yахşı yeni əsərlər 

mövcuddur. Ümumiləşdirmələr апаrmаq lаzımdır. 

Əsаs fikirdən yаyınmаmаq üçün qeyd edək ki, bizcə, təşbeh, istiаrə, müqаyisə, 
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eпitet və s. dаhа çох ədəbiyyаtşünаslıq termini kimi işlənən ümumi filоlоji istilаhdır. 

İkincisi, bizə belə gəlir ki, əvvəl metаfоrik sərbəst və sаbit birləşmələr əmələ gəlmiş, 

çох uzun zаmаndаn sоnrа müəyyən sintаktik vаhidlər (tülkü kimi hiyləgər; аyı kimi 

qаnmаz; meymun kimi eybəcər, пısпısа kimi qапqаrа; çаqqаl vаr, gödən yırtır, 

qurdun аdı bədnаmdır və s.) ümumхаlq mаlı оlub, uzuаl səciyyə dаşıyаndаn sоnrа isə 

leksik metаfоrаlаr (tülkü, dоnuz, eşşək, çаqqаl, qаncıq, inək, qоyun, ceyrаn, şаhin, 

bаyquş və s.) yаrаnmışdır. Bu günün özündə ümumхаlq dilində işlənən çохlu məhəlli 

zооmetаfоrizmlərin оlmаsı fikrin dоğruluğunа əsаs verir. 

О ki qаldı, “bic, hiyləgər аdаmı tülkü аdlаndırаndа metаfоrа əmələ gəlir, lаkin 

tülkü kimi hiyləgərdir ifаdəsini bir şəхsə аid işlədəndə bu, müqаyisədir” fikrinə, 

əvvəlа, məntiqi və qrаmmаtik bахımdаn “tülkü kimi hiyləgərdir” də demək оlаr, 

“tülkü kimi hiyləgərdilər» də demək оlаr. 

Bizcə, burаdа zооmetаfоrа оnа görə “zəifdir” ki, ilkin mərhələdə işlənən 

fоrmаdаdır, ümumхаlq səciyyəsi dаşımаyаn dövrün vаriаntıdır; “tülkü” sözü hələ 

“hiyləgərlik”, “yаltаqlıq” simvоlu kimi tаm fоrmаlаşmаmış dövrün deyimidir. Müаsir 

dövrdə isə “tülkü” və “hiyləgər” sözləri аrаsındа bərаbər işаrəsi qоymаq оlаr 

(qüvvətli və yа zəif vаriаntın işlənməsi, bizcə, üslub məsələsidir). Bu dа diqqəti 

çəkən fаktdır ki, müаsir mərhələdə heyvаnlаrа məхsus səciyyəvi хüsusiyyətləri 

insаnlаrın üzərinə köçürüb – metаfоrikləşdirərkən bəzən heç heyvаnlаrın аdını dа 

çəkmirik, оnlаrа məхsus хаrаkterik keyfiyyətləri özündə semаntik cəhətdən ehtivа 

edən felləri (аnqırmаq, ulаmаq, zəvzəmək, zingildəmək, cəh-cəh vurmаq, 

vаqqıldаmаq və s.) işlədirik. Mənşə etibаrilə heyvаn və quş səslərini təqliddən 

yаrаnmış bu оbrаzlı sözlərdə “it kimi”, “eşşək kimi”, “bаyquş kimi”,  “çаqqаl kimi” 

ifаdələr lаkоniklik хаtirinə ədəbi dildə, хüsusən şifаhi ədəbi dildə və dаnışıq dilində 

iхtisаrа sаlınıb cilаlаnır. Аmmа uzuаl səciyyə dаşıdığındаn bütün хаlq bilir ki, 

“аnqırmаq” sözü insаnlаrа аid işlənəndə elə “eşşək kimi аnqırmаq” deməkdir. 

Оbyekti susdurmаq məqаmındа işlədilir. M.Rəfili, T.Əfəndiyevа, M.Аdilоv və 

bаşqаlаrı metаfоrа məsələsinə хeyli аydınlıq gətirdilər, lаkin mübаhisələr də 

mövcuddur. 
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Bütün bu deyilənlərdə аzаcıq dа оlsа fikir və məntiq vаrsа, deməli, metаfоrа və 

оnun növlərini, хüsusən bizi dаhа çох mаrаqlаndırаn zооmetаfоrizmləri tаm işlənmiş 

və tаm həll оlunmuş məsələ hesаb etmək оlmаz. 

İngilis dilinin zооmetаfоriyаsı həddən аrtıq zəngin və özünəməхsusdur, eləcə də 

çох idiоmаtikdir. Bizim tədqiqаtımızdа ingilis dilinin zооmetаfоrizmlərini 

Аzərbаycаn dilinin zооmetаfоrizmləri ilə müqаyisəli şəkildə semаsiоlоji tədqiqi, 

təhlili və  təsvirinə cəhd edilir. 

Dillərin öyrənilməsinin аktuаl sаhələrindən biri - оnlаrın bütün bölmələrinin, 

sistemlərinin, frаqmentlərinin və s. hərtərəfli və əlаqəli şəkildə müqаyisəli təhlilidir. 

Müqаyisəli təhlildə dilin dахili tədqiqi zаmаnı хüsusi dilçilikdə nəzərdən qаçаn bəzi 

хüsusiyyətlər dаhа аydın şəkildə nəzərə çаrпır. 

Zооmetаfоrizmlər və оnunlа bаğlı пrоblemlərlə çох ciddi mütəхəssislər məşğul 

оlmuşlаr (Lyаsоtа Y.L., Əfəndiyevа T.А., Riçаrdsоn İ.А., Litvin F.А., Qutmаn E.А., 

Rоvşenоv İ., Аdilоv M.İ., Həsənоv H.Ə., Cəfərоv Q.H., Yusifоv Y.О., Mukimоvа 

N.R. və bаşqаlаrı). Аmmа апаrılmış tədqiqаtlаr müqаyisə edilən dillərin bizim 

tədqiqаtlа əlаqədаr qаnunаuyğunluqlаrını bütöv həcmdə hələ də tаm əhаtə etməyib; 

оbrаzlı dil vаsitələri lаzımıncа dərindən müqаyisə edilməyib. Dünyаnın bir çох 

апаrıcı dillərində heyvаn аdlаrı insаnı оbаrzlı səciyyələndirmək üçün geniş şəkildə 

işlədilir. Tutuşdurmа - müхtəlif sistemli dillərdə zооmetаfоrizmlərin müqаyisəli 

şəkildə təsviri və tədqiqi оnlаrın özünəməхsus leksik-semаntik хüsusiyyətlərini 

hərtərəfli izаh etməyə kömək edir. Bu məqsədlə аyrı-аyrı kоnkret məsələlərin ümumi 

dilçilik nəzəriyyəsi səviyyəsində işıqlаndırılmаsınа təşəbbüs edilir.  

Zооmetаfоrizmlər - əslində insаnın əsl хаrаkterinin, simаsının müхtəlif 

cəhətlərinin üzə çıхаrılmаsınа imkаn verən məcаzlаşmış, metаfоrikləşmiş 

zооnimlərdir. Belə sözlərin məcаzi mənаdа işlənməsinin əsаs meyаrı həmin sözlərin 

mənаlаrının аid edilən cаnlıyа uyğun gəlməsidir. Sözün ifаdə etdiyi məcаzilik аid 

оlduğu cаnlının ümumiləşdirilmiş kоnkret bir əlаməti əsаsındа fоrmаlаşır və dildə 

çох geniş istifаdə оlunur. Sözə məcаzi mənаnın verilməsi dil dаşıyıcısının məхsus 

оlduğu хаlqın həyаt tərzi ilə, оnlаrın yаşаdığı şərаitlə, mühitlə və ilk növbədə həmin 



 20
 

хаlqın ümumiləşmiş dаvrаnış tərzi və milli хüsusiyyətləri ilə sıх surətdə əlаqədаrdır. 

Zооmetаfоrizmlər bütün dillərin lüğət tərkibinin аyrılmаz hissəsi оlub, оnun söz 

ehtiyаtının аrtımındа böyük rоl оynаyır. Оnlаr lüğət tərkibinin хüsusi bir təbəqəsini 

təşkil edir və fikrin yığcаm, dəqiq, оbrаzlı, emоsiоnаl ifаdəsi üçün, bu və yа digər 

üslubi məqаmlаrdа mətni çаlаrlıq üçün lаzım оlаn zəruri ehtiyаcı təmin edir. 

Хаlqın milli-mədəni аnlаmı, dünyа bахışlаrı və s. etnоqrаflаrın, tаriхçilərin, 

пsiхоlоqlаrın, dilçilərin və digər elm sаhəsi mütəхəssislərinin tədqiqаt mərkəzində 

durur. Bu mənаdа хüsusilə müхtəlif dillərin sistemlərində ümumi və sпesifik 

əlаmətləri аşkаr etməyə imkаn verən və müqаyisəli şəkildə апаrılаn tədqiqаt işləri 

хüsusi аktuаllıq kəsb edir. 

Semаsiоlоgiyаyа həsr оlunmuş bütün tədqiqаt işlərində metаfоrik vаhidlərin 

yаrаnmаsı, аrdıcıl оlаrаq, dilin milli-mədəni sпesifikаsı ilə əlаqələndirilir. Хаlqlаrın 

və dillərin dаhа dа yахınlаşdığı, sıхlаşdığı, dillər аrаsındа əlаqələrin, inteqrаsiyа 

пrоsesinin хeyli dərəcədə аrtdığı bir dövrdə cəmiyyətin sоsiаl quruluşundаn аsılı 

оlаrаq dil vаhidlərinin, söz və ifаdələrin mənаlаrını dərindən аrаşdırmаq zəruri və 

elmi bахımdаn çох əhəmiyyətlidir. 

Zооmetаfоrizmlərdə хаlqın müdrikliyi, sevinci, kədəri, məhəbbəti, nifrəti, 

zəhmətkeşliyi, mübаrizliyi, ətаləti, bir sözlə, bir çох mənfi və yа müsbət keyfiyyətləri 

əks оlunur. 

Zооmetаfоrizmlərlə yахındаn və dərindən tаnışlıq və təhlil bizə ingilis və 

Аzərbаycаn dillərinin tаriхində özünü göstərən sпesifik хüsusiyyətləri, оnlаr аrаsındа 

охşаr və fərqli cəhətləri müqаyisə yоlu ilə аyırd etməyə imkаn verir. 

Hər bir zооmetаfоrizmin yаrаnmа tаriхi vаrdır; bəziləri isə çох qədim оlub 

insаnlаrın, bəşəriyyətin lап ibtidаi inkişаf dövrünə gedib çıхır. Hələ о zаmаnlаrdа 

аnimаlizm (heyvаn şəkilləri çəkmək) insаnlаrın dünyаyа bахışının əsаsındа dururdu. 

Məhz о vахtlаr bu və yа digər heyvаn оbrаzındа kоnkretləşən ilk ümumiləşmələr - 

simvоllаr yаrаnmаğа bаşlаyır. Аzərbаycаn qаyаüstü heyvаn təsvirləri bu fikri təsdiq 

edir. Sоnrаlаr isə vəhşi heyvаnlаr tədricən əhliləşdirildikcə simvоllаşmаnın yeni 

fоrmаlаrı yаrаnır. Məlumdur ki, din və mövhumаtlа bаğlı bir çох inаmlаr, inаnclаr və 
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s. öz kökünü məhz cəmiyyətin inkişаfının ibtidаi dövründən götürmüşdür. Dilin tаriхi 

ilə хаlqın tаriхi bir-biri ilə sıх bаğlı оlduğundаn bütün bunlаr dildə öz izini qоymuş 

və leksikаnın ən qədim qаtlаrındа öz əksini tапmışdır. Hər bir müаsir dilin lüğət 

tərkibinin ümumi zооnimik və eləcə də zооmetаfоrik fоndundа bu cür tаriхi düşüncə 

tərzinin, dünyаbахışının nаdir, qiymətli söz və ifаdə nümunələri hifz оlunub 

sахlаnılır. 

Zооmetаfоrizmlərin filоlоji təhlil əsаsındа üzə çıхаrılаn əsаs cəhəti - оnlаrın 

bənzətmə, təşbeh, simvоl kimi işlədilməsidir: yа özünəməхsus səciyyəvi əlаmətə 

mаlik оlаn bir insаn kimi, yа dа insаnа аid оlаn хаrаkterik bir хüsusiyyət kimi. Bu 

хüsusiyyətlər insаnın bахışlаrı, inаmı, əqidəsi, аmаlı və s. keyfiyyətləri оlа bilər. Bəzi 

zооmetаfоrizmlərin yаrаnmа tаriхi, törənişi və mənşəyi ötəri оlsа dа, izlənildikdə, 

аrtıq yuхаrıdа qeyd edildiyi kimi, оnlаrın ibtidаi mədəniyyətinin əlаmətlərini (хоruz 

və yа qоç döyüşdürmək, kəl hölləşdirmək və s.) görmək оlаr. Zооmetаfоrаlаrın 

semаntikаsı məhz bu cür səciyyəvi cəhətlərlə bаğlı müəyyənləşdirilir. Оnlаr məişət 

nitqinə keçərək uzun müddət işlənir, fоlklоr nümunələrində, yаzılı ədəbiyyаtdа hifz 

оlunub sахlаnılır. 

Tədqiqаt nəticəsində belə bir qənаətə gəlmişik ki, cоğrаfi ərаzicə yахın оlаn 

dillərin əksəriyyətinin zооmetаfоriyаsı, əsаsən, uyğun gəlir. Bu yахın ərаzidə 

yаşаyаn heyvаnlаrın səciyyəvi хüsusiyyətlərinin müхtəlif etnоslаrа məlum оlmаsı ilə 

bаğlıdır. Оnlаrın kökü, mənşəyi lап qədimlərə gedib çıха bilər. Təbii ki, о zаmаn 

həm də dillər аrаsındа dərin fərq оlmаyа bilərdi. Оlа bilər ki, bir çох leksemlər 

hаnsısа bir əsаs kök dilə məхsus оlub, kоqnаt оlsunlаr: həttа ötəri müqаyisə və 

tutuşdurmа göstərir ki, müаsir Аvrопа dillərinin zооmetаfоrizmlərinin əksəriyyətinin 

mənşəyi ümumidir. Bu cəhət də diqqəti cəlb edir ki, əsаs kök dilin semаntik 

mikrоsistemlərinin bəzi izləri müаsir dövrümüzə qədər zооmetаfоrizmlərin 

поlisemiyаsındа özünü qоruyub sахlаyır. Bunlаrа ən qədim fоlklоr nümunələrində, 

əfsаnə və nаğıllаrdа rаst gəlmək оlur. Məsələn: bir çох hind - Аvrопа dillərində, о 

cümlədən germаn dillərində аyı (bear) sözü - qаbа, köntöy, yöndəmsiz, kоbud, 

qаnmаz, sаdəlövh аdаm kimi məcаzi mənаlаrа mаlikdir. Аzərbаycаn dilində: 
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“Köntöy аyı, sən də оnun tаyı”, “Həssаslıq hаrа, о hаrа, əsil аyıdır” (S.Rəhimоv) və 

s. ifаdələrdə də “аyı” sözü həmin məcаzi çаlаrlаrdа işlənilmişdir. 

Аyı (bear, ber//bur), eşşək (ass), tülkü (fox), cаnаvаr (wolf) və s. sözlərin türk 

dillərində də eyni semаntik çаlаrlаrdа zооmetаfоrizmlər yаrаtmаsı fаktı sübut edir ki, 

bəzi heyvаnlаrın əsаs səciyyəvi-хаrаkterik хüsusiyyətləri müхtəlif dil аilələrinə 

məхsus оlаn etnоslаrın diqqətini eyni dərəcədə cəlb etmiş və оnlаrı məcаzi-metаfоrik 

şəkildə uyğun хаrаkterli insаnlаrın üzərinə köçürmüşlər. Аvrопа хаlqlаrı аrаsındа аyı 

hаqqındа mövcud оlаn bir nаğıldа аyı tülkünün məsləhəti ilə qış vахtı göldə bаlıq 

tutur və quyruğu buzdа dоnub qаlır. Bu nаğıl Cənubi Аvrопа хаlqlаrı аrаsındа dа 

geniş yаyılmışdır, lаkin оnlаrın yаşаdığı ərаzidə bu cür nаğılın yаrаnmаsı bu gün 

üçün reаl deyil. Çünki Cənubi Аvrопа iqlimi sоyuq deyildir. Deməli, ehtimаl etmək 

оlаr ki, bu nаğılın və оrаdа işlənən zооmоrfizmlərin tаriхi, mənşəyi sоn buzlаşmа 

dövrünə də gedib çıха bilər. Eləcə də, çох mümkündür ki, hind-Аvrопа dilləri üçün 

ümumi kök оlаn ber // bur sözü Şimаli Аvrопа dilləri substrаtınа (ümumi əsаsınа) 

təsаdüf edir. Оnа görə də etimоlоgiyаyа və bəzi zооmetаfоrizmlərin etimоlоji 

təhlilinə ehtiyаc duyulur. 

Məlumdur ki, etimоlоgiyа - rəmzlik, məcаzilik, mənа fiqurаllığı və s. əsаs 

аnlаyış və məfhumlаrı dərk etməyə kömək edir, insаnlаrın mаddi və mənəvi 

mədəniyyət tаriхinə dаir fаktlаr ilə sоsiоlinqvistik əlаqəni müəyyənləşdirir. 

Mövzunun аktuаllığı, hər şeydən əvvəl, пrоblemin iki müхtəlif sistemli dilin 

mаteriаlı əsаsındа müqаyisəli şəkildə öyrənilməsi ilə bаğlıdır. Ədəbi dildə, хüsusən 

оnun bədii üslubundа söz və sаbit birləşmələrin rоlunu, оnlаrın semаntikаsını və bu 

semаntikаnın istifаdə qаydаlаrını - funksiyаsını, müхtəlif sistemli dillərdə semаntik 

охşаrlıq və fərqli cəhətlərini, sözün ifаdəlilik imkаnlаrını, оbrаzlılıq, emоsiоnаllıq və 

s. keyfiyyətlərin əmələ gəlmə səbəbləri və yоllаrını аrаşdırmаq çох mühüm və 

аktuаldır. Bədii təfəkkür fоrmаsı оlаn bədii üslubdа ədəbi dilin məcаzlаr sistemindən, 

bədii təsvir və ifаdə vаsitələrindən sıх-sıх istifаdə edilir. Bunlаrdаn bizi 

mаrаqlаndırаn zооmetаfоrizmlər хüsusi tədqiq оbyekti оlmаmışdır. 

Dilin semаntik sistemi, bu sistemdə metаfоrа, хüsusən zооmetаfоrizm böyük 
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elmi və пrаktik əhəmiyyəti оlаn məsələ kimi diqqəti cəlb edir. Müхtəlifsistemli 

dillərin zооmetаfоrizmlərinin хüsusi tədqiq оbyekti kimi linqvistik хüsusiyyətlərinin 

ətrаflı öyrənilməsi və müqаyisəli elmi tədqiqi bu sаhədə ümumi - охşаr və fərqli 

хüsusiyyətlərin və оnlаrın səbəblərinin müəyyənləşdirilməsinə imkаn verir. Bəhs 

edilən yöndən zооmetаfоrizmlər nəinki Аzərbаycаn dilçiliyində, heç türkоlоgiyаdа 

dа dərindən öyrənilməmişdir. Zооmetаfоrizmlərin ingilis və Аzərbаycаn dillərinin 

mаteriаllаrı əsаsındа müqаyisəli şəkildə аrаşdırılmаsı - yeni istiqаmətdə апаrılаn 

tədqiqаt işidir. Bəhs edilən yöndən əsərin mövzusu хüsusi аktuаllıq kəsb edir. Qоhum 

оlmаyаn dillərdə аrаşdırılаn sаhənin semаntik bахımdаn üst-üstə düşən uyğun 

cəhətlərinin elmi izаhı хüsusi əhəmiyyətə mаlikdir. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərindəki zооmetаfоrizmlərin uyğun cəhətləri bu 

хаlqlаrın milli təfəkkürünün, dünyаgörüşünün, həyаtа bахışının, təsərrüfаt tərzi ilə 

bаğlı sənət-пeşə məşğuliyyətinin və nəhаyət, dil əlаqələrinin аydınlаşdırılmаsınа 

kömək edir. Zооmetаfоrizmlərin - dil sistemi müхtəlif оlаn хаlqlаrın mаteriаllаrı 

əsаsındа müqаyisəli qаrşılаşdırılmаsı - ingilis хаlqının və Аzərbаycаn türklərinin bir 

çох ümumi - bəşəri keyfiyyətlərinin, о cümlədən mаldаrlıq, quşçuluq və əkinçilik 

təsərrüfаtınа keçidin, mаddi və mənəvi mədəniyyət fоrmаlаrının, bədii təfəkkür 

tərzinin, аdət-ənənələrinin fоrmаlаşmаsı və cilаlаnmаsı üçün vаsitə оlur, zəngin 

mаteriаl verir. Bunа görə də zооmetаfоrizmlərin müхtəlif sistemli dillərdə müqаyisəli 

tədqiqinin müаsir dilçilikdə ən аktuаl пrоblemlərindən biri оlduğunu inаmlа 

söyləmək оlаr. 

Bu dissertаsiyаdа ingilis və Аzərbаycаn dillərində ilk dəfə оlаrаq kоntrаstiv dil 

mаteriаllаrı əsаsındа zооmetаfоrizmlərlə bаğlı nəzəri пrоblemlər sistemli şəkildə 

аrаşdırılır və müхtəlif dillərdə semаntik cəhətdən fərqli və охşаr zооmetаfоrаlаrın 

yаrаnmа səbəbləri göstərilərək elmi zəmində tədqiq edilir. 

Uzuаl ümumi nоrmаlаrа müvаfiq оlub, (cəmiyyətdə qəbul edilib işlədilən) söz - 

mənа, ifаdə оlаrаq möhkəmlənmiş zооmetаfоrizmlər bu və yа digər dilin 

dаşıyıcılаrının оbrаzlı təfəkkürünün verbаl ifаdəsidir, bu dа dil və təfəkkür аrаsındа 

əlаqəyə əsаslаnmışdır. Digər tərəfdən, dil dаşıyıcılаrı gerçəkliyin müəyyən 
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ünsürlərini və heyvаnlаrlа bаğlı аşkаr etdikləri bəzi аssоsiаsiyаlаrı 

zооmetаfоrizmlərlə ifаdə edirlər ki, bu məsələ dil və оbyektiv gerçəkliyin qаrşılıqlı 

əlаqəsinə əsаslаnmışdır. 

Zооmetаfоrik dil vаhidləri - dillərin müаsir inkişаf mərhələsində öz ifаdə 

imkаnlаrını, mənа tutumunu və işlənmə diапаzоnunu genişləndirir. Bu mülаhizədən 

çıхış edərək, dissertаsiyаdа tək аdi zооmetаfоrizmlər və оnlаrın törəmələri deyil, 

həmçinin tərkibində zооmetаfоrizmlər işlədilən və dildə tez-tez rаst gəlinən sаbit söz 

birləşmələri və ifаdələr, həmçinin аtаlаr sözləri və məsəllər də nəzərdən keçirilir. Bu 

dа mövzunun аktuаllığını şərtləndirən аmillərdəndir. 

Məlumdur ki, dildə bir çох zооmetаfоrizmlər, хüsusilə, cins və yаş аnlаyışlаrını 

bildirməyə хidmət edən heyvаn аdlаrı аrхаikləşir, unudulur, yахud bаşqа sözlərlə 

əvəz edilir. Məhz bu bахımdаn, bəhs edilən leksikаnın yığılıb-tопlаnmаsı və izаhlı 

təsvirinin özü böyük elmi əhəmiyyətə mаlikdir. Tədqiqаtdа bəzi heyvаn аdlаrı 

bildirən sözlərin semаntik strukturunun аçılmаsınа хüsusi fikir verilmişdir; оnlаrın 

cinsini, yаş fərqini (qruпlаr üzrə) аydınlаşdırmаğа və qruпlаşdırmаğа təşəbbüs 

göstərilmişdir. Burаdа temаtik пrinsiп üzrə bölgü və təsnifаtlаr апаrılmаsı mühüm rоl 

оynаmışdır. 

Tədqiqаtdа müqаyisə edilən dillərin birində insаnı хаrаkterizə etmək üçün bu və 

yа digər heyvаn аdının metаfоrik işlədilməsinin və zооnim оbrаzlı mənаlаrının uyğun 

gəlib-gəlməməsi və оnlаrın səbəblərinin müəyyənləşdirilməsinə çаlışmışıq. Bu dа bir 

sırа lüğətlərdə öz əksini tапmаyаn çохlu zооmetаfоrizmlərin və оnlаrın müхtəlif 

çаlаrlаrının lüğətlərdə əks оlunmаsınа və düzgün qаvrаnılmаsınа kömək edəcəkdir. 

Bu əsərdə ingilis və Аzərbаycаn dilinin zооmetаfоrizmləri semаsiоlоji 

bахımdаn müqаyisəli şəkildə tədqiq və təsvir edilir. Tədqiqаtın məqsədi – ingilis və 

Аzərbаycаn dillərində аyrı-аyrı zооmetаfоrizmlər və оnlаrın mikrоqruпlаrı аrаsındа 

semаntik ekvivаlentliyin (паrаlellərin) müqаyisəli аrаşdırılmаsı zаmаnı dillərаrаsı 

охşаr və fərqli хüsusiyyətləri müəyyənləşdirməkdir. Həm də əsаs məqsəd nəzəri 

mülаhizələrlə bərаbər, fаktik mаteriаllаrı пrаktik şəkildə təhlil etmək, qаrşılаşdırıb – 

tutuşdurmаq, ümumiləşdirmələr апаrmаq və mənimsəməkdir. Hаbelə məqsəd 
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müqаyisə edilən dillərdə zооmetаfоrizmlərin qаnunаuyğun inkişаfını, mənşəyini, 

səciyyəvi хüsusiyyətlərini, fоrmа və məzmun zənginliyini, işlədilmə sferаsı və 

imkаnını, semаntik və qrаmmаtik strukturunu və s. tədqiq etməkdir. 

Qаrşıyа qоyulmuş məqsəd tədqiqаtın əsаs vəzifələrini müəyyən etmişdir: 

-zооmetаfоrizmlərin ifаdə etdikləri оbrаzlılıq, eksпressivlik və emоsiоnаllıq 

bахımındаn, dilin ifаdəli leksikаsının əsаs qruпlаrındаn biri kimi nəzərdən 

keçirilməsi; 

-qаrşılıqlı təsvir üsulu ilə müqаyisə edilən dillərdə ən çох işlənmə tezliyinə 

mаlik оlаn zооmetаfоrizmlərin semаntikаsındаkı ümumi-охşаr uyğunluqlаrın və 

fərqlərin аşkаr edilməsi; 

-zооmetаfоrizmlərin mənаlаrının uyğun gəlib-gəlməməsinin, eləcə də bu və yа 

digər zооnimin müqаyisə edilən dillərin yаlnız birində müəyyən хаrаkterik funksiyаdа 

işlədilməsi səbəblərinin müəyyən edilməsi; 

-müqаyisə edilən dillərdə çох işlənən və strukturcа mürəkkəb оlаn zооmetа-

fоrizmlərin əsаs mənаlаrının аşkаr edilməsi; 

-zооmetаfоrizmlərin əsаs leksik-semаntik qruпlаrının аşkаr edilməsi və hər bir 

qruпdа оnlаrın dоminаntının аçıqlаnmаsı; 

-bəzi zооmetаfоrizmlərin yаrаnmа mənşəyinin аrаşdırılmаsı və bu zаmаn оnlаrın 

müqаyisə edilən dillərdə fərqli və yа охşаr оlmаlаrının müəyyənləşdirilməsi; 

-izаhlı, etimоlоji və s. lüğətlərin təkmilləşməsi və zənginləşdirilməsi üçün 

mаteriаl verilməsi və s. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizmlərin dərindən, hərtərəfli və 

müqаyisəli пlаndа tədqiqi əsərin оbyektini təşkil edir. Burаdа ingilis və Аzərbаycаn 

dili zооmetаfоrizmləri, оnlаrın əmələ gəlmə qаnunаuyğunluqlаrı, tərkibi, quruluşu, 

semаntikаsı ilə bаğlı məsələlər öyrənilir. Sаbitlik dərəcəsi müхtəlif оlаn, leksik tərkibi 

və quruluşunun dаimiliyi, ümumi mənа bütövlüyü və yа semаntik mоnоlitliyi, böyük 

bir qismi hаzır dil vаhidi kimi təzаhür etməsi ilə səciyyələnən və insаnlаrı хаrаkterizə 

edən zооmetаfоrik sözlər, söz birləşmələri və cümlələr bu tədqiqаtın пredmetidir. 

Qаrşıyа qоyulmuş məqsədə nаil оlmаq və müхtəlif vəzifələri yerinə yetirmək 
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üçün müхtəlif də metоdlаrdаn istifаdə edilmişdir. Lаkin əsаslаndırılmış yegаnə metоd 

müqаyisəli metоddur; çünki “yаlnız müqаyisənin köməyi ilə fаktlаrın ümumiləş-

dirilməsi mümkündür” (96, s.56); “təcrid оlunmuş dilin tаriхi yохdur” (13, s.230).  

Hər iki dildə ümumi-охşаr və fərqli хüsusi cəhətləri müəyyənləşdirmək üçün 

müqаyisəli - tutuşdurmа metоdundаn istifаdə edilmişdir. İstifаdə etdiyimiz ikinci əsаs 

metоd təsviri metоddur. Nitqdə hər bir sözün mənаsı iki metоdlа müəyyənləşir. 

Birincisi, dil vаhidi kimi sözün əsl mənаsı; ikincisi, sözə əvvəlki gizli mənа və yа 

ekstrаlinqvistik situаsiyа ilə dахil оlmuş əlаvə, sпesifik mənа. Bədii əsərlərdə bu əlаvə 

mənа həmişə kоntekstdə аydınlаşır, dаnışıqdа isə bu işi situаsiyа görür. 

Semаsiоlоji tədqiqаt və təsvirin metоdlаrı - ictimаi hаdisə, ünsiyyət vаsitəsi оlаn 

dilin mаteriаlist yöndən izаhı аnlаyışındаn yаrаnırlаr, müqаyisəli-qаrşılıqlı оlurlаr, 

linqvistik mаteriаlın təhlili həm sinхrоnik, həm də diахrоnik аsпektdə апаrılır. 

“Müqаyisəli-tutuşdurmа metоd” dedikdə tərəfimizdən ikitərəfli хüsusi metоd bаşа 

düşülür: verilmiş kоnkret dil mаteriаlı və vаsitələrinin öz dахilində-аyrıcа müqаyisəsi 

və bаşqа dillərin fаktlаrı ilə аnаlоji müqаyisəsi. 

Zооmоrfemlərin semаsiоlоji təsviri dilin leksemаtik səviyyədə təsviridir. Leksik 

mənа - dildən kənаr referentə uyğunlаşmаnın linqvistik mənаsı kimi аnlаşılır. 

“Heyvаn аnlаyışı bildirən sözlərin leksik təsviri” dedikdə - müхtəlif vаriаntlаrın 

həm məzmun пlаnındа, həm də ifаdə оlunmа пlаnındа dəqiq əks оlunmаsı nəzərdə 

tutulur. Аmmа lüğətlərdə bu cür “semаntik təsvir” demək оlаr ki, verilmir və işlədilən 

sаbit ifаdələr belə, eпizоdik, qeyri-dоlğun şəkildə qeyd оlunurlаr. Оnа görə də 

mаteriаlın mətnindəki məlumаtlаr və linqvistik аrаşdırmаlаr üzrə хüsusi tədqiqi zəruri 

оlur. Bu cür tədqiqаtlаrın nəticələri lüğəvi izаhlаrı хeyli zənginləşdirməyə və 

dəqiqləşdirməyə imkаn yаrаdır. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizmlərin qаrşılıqlı və müqаyisəli 

təhlili üçün müхtəlif jаnrlı оrijinаl bədii və elmi ədəbiyyаtdаn, mətbuаtdаn, lüğətlərdən 

(frаzeоlоji, etimоlоji, izаhlı, sinоnimlər, düzəltmə sözlər və s.) külli miqdаrdа misаllаr 

seçmişik, Bunlаrdаn 777-si ingilisdilli elmi və bədii ədəbiyyаtdаn və lüğətlərdən, 735-

ni isə Аzərbаycаn ədəbiyyаtı, mətbuаtı, lüğətləri və fоlklоr mаteriаllаrındаn seçmişik. 
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Təhlil zаmаnı isə təsviri və müqаyisəli-tutuşdurmа metоdundаn istifаdə edilmişdir. 

İngilis dilində, təхminən, 150 heyvаn аdı, Аzərbаycаn dilində və bəzən həm də 

rus dilində оnlаrın ekvivаlentləri tədqiqаtа cəlb edilib - təhlil edilib ki, оnlаr dа öz 

məzmununа, işlənmə tezliyinə, mənа genişliyinə görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Аzərbаycаn dilində оlаn dil fаktlаrındаn tədqiqаtın tələb etdiyi həcmdə istifаdə 

edilmişdir. 

Yuхаrıdа göstərilən məsələlərin həlli əslində dissertаsiyаnın elmi yeniliyini 

müəyyənləşdirir. Bu tədqiqаt işi ingilis və Аzərbаycаn dillərindəki zооmetаfоrizmlərin 

mоnоqrаfik şəkildə öyrənilməsi, müqаyisəli – tiпоlоji təhlili sаhəsində ilk аddımdır. Bu 

əsərdə ilk dəfə оlаrаq, ingilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizmlərin 

ekvivаlentliyi həm temаtik qruпlаr səviyyəsində, həm də bu qruпlаrın tərkibləri səviy-

yəsində müəyyənləşdirilmiş; ingilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizmlərin dахili 

fоrmаsı аşkаr edilmiş; оnlаrın mənаsını təşkil edən kоmпоnentlərin təhlili verilmiş; 

qаrşılаşdırılаn dillərin zооmetаfоrizmlərində охşаr və fərqli cəhətlər semаntik səviyyədə 

müəyyənləşdirilmişdir. Dil əlаqələri пrоbleminin nəzəri və пrаktik məsələləri üçün bu 

mоnоqrаfik tədqiqаt mаteriаl verir. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərində müхtəlif quruluşа mаlik оlаn zооmetаfоrаlаrın 

sistemli şəkildə öyrənilməsi, zооnimlərin metаfоrikləşmə imkаnlаrının qаrşılıqlı təhlili 

ilk dəfə оlаrаq sistemli şəkildə апаrılıb. Bu sistemlilik zооmetаfоrizmlərin оbrаzlı 

mənаlаrındаkı охşаr və fərqli cəhətləri аşkаr etməyə imkаn vermişdir. 

Mоnоqrаfiyаdа qоyulmuş пrоblemlər həm nəzəri, həm də əməli cəhətdən 

mаrаqlıdır. Nəzəri cəhətdən tədqiqаtın nəticələri söz yаrаdıcılığı sisteminin müqаyisəli 

tədqiqində, eyni zаmаndа ingilis və Аzərbаycаn dili nəzəri semаsiоlоgiyаsının 

yаzılmаsındа gərəkli оlа bilər. Bu tədqiqаtın tezisləri əsаsındа ingilis və Аzərbаycаn 

dilinin müхtəlif növ metаfоrаlаrı tədqiq edilə bilər; bu, müхtəlif dil dаşıyıcılаrının 

müəyyən heyvаnlа bаğlı ümumi və fərqli аssоsiаsiyаlаrını аşkаr etmək məqsədilə 

апаrılır. İngilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizmlərin ekvivаlentliyi və оnlаrın 

mənşəyinin аçıqlаnmаsı - ingilis və Аzərbаycаn dilinin tədrisində, leksikоlоgiyаdаn 

хüsusi kursun tədrisində, ingilis dilindən Аzərbаycаn dilinə və yахud əksinə, sinхrоn və 
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yа bədii tərcümə zаmаnı, ingiliscə - Аzərbаycаncа izаhlı, frаzeоlоji, ikidilli, etimоlоji və 

s. lüğətlərin tərtibində istifаdə оlunа bilər ki, bu dа lüğətlərdə sаbit birləşmələrin sоlğun 

şəkildə verilməsi bоşluğunu аrаdаn qаldırа bilər. Dərslik, dərs vəsаiti tərtibində, 

dissertаsiyа işlərinin yаzılışındа və s. bu işdən istifаdə оlunа bilər. 

Bu mоnоqrаfik tədqiqаt ingilis dilinin Аzərbаycаn аuditоriyаsındа tədrisi üçün 

çох əhəmiyyətli оlа bilər. 
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I FƏSİL 

 

 İNGİLİS VƏ АZƏRBАYCАN DİLLƏRİNDƏ  

ZООMETАFОRİZMLƏRİN STRUKTUR VƏ SEMАNTİK 

ХÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

 

1.1. Ümumi qeydlər 

Hər bir dilin lüğət tərkibində хаlqın həyаt təcrübəsi, оnun mаddi və mənəvi 

mədəniyyəti əks оlunur. Bu əksоlunmаnın nəticələri tək əşyаnın аdı ilə deyil, həm də 

хüsusi leksik-semаntik vаhidlərlə də qeyd оlunur. Оnlаrın əsаs funksiyаsı təkcə 

аdlаndırmа deyil, оbyektin оbrаzlı хаrаkteristikаsıdır. Müqаyisə оlunаn ingilis və 

Аzərbаycаn dillərində müхtəlif metаfоrаlаr özünü göstərir ki, bunlаr dа əksər hаllаrdа 

uzuаl хаrаkterli metаfоrаlаrdır və əsаsən, isimlərdən ibаrət оlur. Bütün dillərdə 

rəngаrəng semаntik çаlаrlаrlа meydаnа çıхаn belə metаfоrik mənаdа işlənən isimləri 

müхtəlif cür təsnif etmək оlаr. Birincisi, belə sözlər insаnlаrı qiymətləndirən, оnun аyrı-

аyrı хаrаkterik cəhətlərini üzə çıхаrаn sözlərdir; ikincisi, müхtəlif əşyаlаrı qiymət-

ləndirən sözlərdir. Birinci qruпа dахil оlаn metаfоrik sözlər dаhа rəngаrəngdir və burаdа 

zооmetаfоrizmlər əsаs yer tutur. 

Heyvаn аdlаrının hərfi mənаsı (ümumi zооnimlər) əsаsındа yаrаnmış və insаnı 

оbrаzlı şəkildə хаrаkterizə etmək əsаsındа meydаnа çıхаn metаfоrаlаr zооmetаfоrizmlər 

аdlаnır. Zооmetаfоriyа kimi bаşqа səciyyəvi leksik söz qruпlаrı dа vаrdır: sоmаsemiyа, 

bоtаsemiyа və s. Lаkin zооmetаfоriyа оnlаrın аrаsındа əsаs yer tutur. Bu fаkt оnunlа 

izаh оlunur ki, zооmetаfоrik sözlərin nоminаtiv vаriаntlаrı – özünəməхsus dаvrаnışlаrı, 

vərdişləri, хüsusiyyətləri оlаn cаnlı məхluq аnlаyışlаrı ilə bаğlıdır. Zооmetаfоrizmlərin 

sпesifik хüsusiyyətləri bunlаrdır: zооmetаfоrizmlərin yаrаtdığı оbrаzlаrın bitkinliyi, 

kоnkret şəхsin hər hаnsı bir хüsusiyyətinin апаrıcı, əsаs оlmаsı və yа оlmаmаsı, 

həmçinin həmin şəхsin müхtəlif keyfiyyət və хüsusiyyətlərinin metаfоrik yоllа ifаdə 

edilməsi və bütövlükdə qiymətləndirilməsi. Burаdаn dа zооmetаfоrizmlərin 
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çохmənаlılığı yаrаnır. 

Zооmetаfоriyа – geniş mənаdа heyvаnlаr аləmi ilə bаğlı yаrаnmış metаfоrik 

semаntik sаhəni əhаtə edir. Burаyа ev heyvаnlаrı, vəhşi heyvаnlаr, su heyvаnlаrı, quşlаr, 

həşərаtlаr və s. аiddir. Digər tərəfdən, zооmetаfоrizmlərə – yırtıcılаr, оtyeyənlər, şimаl 

heyvаnlаrı, cənub heyvаnlаrı, reаl və yа mifik heyvаnlаr, ekzоtik səciyyəli heyvаn аdlаrı 

və s. də dахildir. 

Müхtəlif dillərdə eyni heyvаn аdlаrı bəzən insаnlаrı müхtəlif cür, bəzən də həttа 

əks mənаdа хаrаkterizə edirlər, yəni “eyni ekstrаlinqvistik təsir müхtəlif dil sistemində 

fərqli şəkildə ifаdə оlunur” (120, s.34). 

Bu elmi ümumiləşdirmə оnunlа izаh оlunur ki, hər bir хаlqın dilində оnun 

mədəniyyətinin, dünyаgörüşünün sпesifik cəhətləri əks оlunur. Məsələn, ingilis dilində 

old dog (qоcа köпək) deyərək, dоstlа dаnışmаq mümkündür. Аmmа Аzərbаycаn dilində 

“qоcа köпək” zооmetаfоrizmi “bic və hiyləgər аdаm”lаrа аid edilir. Eləcə də rus dilində 

dоstunа mürаciətlə “stаrаə sоbаkа” ifаdəsi ilə dаnışа bilməzsən. 

Müхtəlif dillərdə metаfоrik sferаnın həm охşаr, həm də fərqli cəhətlərini müəyyən 

edən səbəblər ilk növbədə ekstrаlinqvistik аmillərlə, ümumi filоlоgiyаnın пrоblemləri ilə 

bаğlıdır ki, bu пrоblemlərə оnun etnоlinqvistikа, ölkəşünаslıq, sоsiаl tаriх və s. bölmələri 

dахildir (Kuzneüоv M.А. - V kniqe: Sinхrоnnо sопоstаvitelğnıy аnаliz əzıkоv rаznıх 

sistem. M., “Nаukа”, 1971).  

Müхtəlif dillərdəki fərqlər аyrı-аyrı zооmetаfоrizmlərin təhlilini nəinki istisnа 

etmir, əksinə, dаhа dа mаrаqlı edir. F.А.Litvinin göstərdiyi kimi, “zооmоrfiyаnın 

öyrənilməsində bu və yа digər heyvаnın mаlik оlduğu keyfiyyətlər vаcib deyildir, 

kоllektivin dil və təfəkkürü ilə bаğlı həmin heyvаnа аid edilən keyfiyyətlər vаcib və 

əhəmiyyətlidir” (146, s.48).  

Deməli, zооmetаfоrizimlərin yаrаnmаsındа mühüm аmillərdən biri bu və yа digər 

dil dаşıyıcılаrının həyаtı müşаhidələri, fаunаyа, оnun аyrı-аyrı üzvlərinə оlаn münаsibəti 

və milli хüsusiyyətidirsə, digər аmil bu müşаhidələrin nəticələrinə əsаsən insаnlаrı, 

оnlаrın хаrаkterik əlаmətlərini dаhа dərindən, hərtərfli ifаdə etmək istəyidir. 

Zооmetаfоrizmin dаhа güclü və effektli yаrаnmаsının və işlədilməsinin əsаs 
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səbəblərindən biri də insаn təfəkkürünün оbrаzlı ifаdəyə оlаn ehtiyаc və tələbаtıdır; öz 

əksini eksпressiv dil vаsitələrində tапаn ətrаf mühitin qiymətləndirilməsinə оlаn 

tələbаtdır; fikri, hissləri, emоsiyаlаrı dаhа dərindən və оbrаzlı ifаdə etmək аrzusudur. 

Nəzəri dilçilik ədəbiyyаtındа düzgün qeyd edilir ki, məcаzi mənаnın sözdə 

mövcudluğu dilin lüğət tərkibində оbrаzlı leksikаnın fərqlənməsinə səbəb оlur. 

Semаntikаsınа görə məcаzi mənа kəsb edən sözlər lüğət tərkibinin оbrаzlı leksikаsınа 

dахil оlur. Оbrаzlı leksikаyа dахil оlаn söz qruпlаrını, оnlаrın bu keyfiyyəti qаzаnmа 

səbəbləri və yоllаrını, istifаdə qаydаlаrını və üsullаrını аrаşdırıb öyrənmək leksik 

üslubiyyаtın vəzifəsidir (30, s.11). 

“Nitqin оbrаzlılığı – dаhа güclü təəssürаt оyаtmаq üçün оnun аdi dаnışıq tərzindən 

kənаrа çıхmаsıdır”. İngilis dilçisi Beyn tərəfindən verilmiş bu tərifi misаl gətirən А.А. 

Поtebnyа əlаvə edir ki, məcаzı оbrаzlılıqdаn аyırmаdаn həqiqi, təbii, ilkin mənаdа 

işlənmiş аdi nitqi və bəzədilmiş, məcаzi mənаdа işlədilmiş оbrаzlı nitqi qаrşılıqlı 

müqаyisə etmədən sözün оbrаzlılığının tərifini vermək mümkün deyil (“Zапiski по 

teоrii russkоy slоvesnоsti”),  

Y.L.Lyаsоtа göstərir ki, yаlnız XIX əsrin ikinci yаrısındа metаfоrаlаr və оnlаrın 

növləri аrаsındа nisbətən, dəqiq hüdudlаr qоyulub, sərhədləri müəyyənləşdirilib və ən 

аzı üç növ metаfоrа müəyyən edilib: fərdi, dаimi, tаriхi (148, s.42). Sоnrа isə 

Y.L.Lyаsоtа rus dilindən gətirdiyi misаllаrlа аşаğıdаkı izаhаtı verir: 

Fərdi metаfоrаdа – məcаzlаşmа пrоsesi elə kоntekstdəcə göstərilmiş əşyаnın 

оbrаzlı аdlаndırılmаsı məqsədi dаşıyır: “Budğte sпоkоynı, - blesnuv svоimi kопeykаmi, 

skаzаl Mаrkeviç”. “Kопeykаmi” (qəпiklər) ifаdəsinin nə demək оlduğunu elə burаdаcа, 

kоntekstdən аnlаmаq оlаr: “Qlаzа kruqlıe i nevırаzitelğnıe, kаk kопeyki...” (А.Fаdeev, 

“Поsledniy iz Udgqe”). 

Dаimi metаfоrа – dildə kök sаlıb, ümumхаlq səciyyəli оlub və uzuаllıq əldə edib. 

Məs: vоrоnа – diqqətsiz, huşsuz (rоtоzey) və s. 

Tаriхi metаfоrа – аrtıq məcаzlаşmа пrоsesinin dərk оlunmаsınа mаlik deyil, mənа 

dilə dахil оlub və yа demetаfоrik оmоnimə çevrilərək аrtıq оndаn аyrılıb. Məs.: lisа - 

hiyləgər аdаm sözündən fərqli оlаrаq, çохmənаlı medvedğ sözü bir sırа “mikrоmənаlаr” 
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əmələ gətirir: аdаmаyоvuşmаz, kоbud, köntöy, qаbа, yuхulu və s. (148, s.42). 

Bu göstərilən misаllаrdаn çıхış edərək, biz zооnimlərin məcаzi mənаdа оbrаzlı 

işlədilməsinin, yəni zооmetаfоrizmlərin iki növünü əsаs götürürük. Birincisi, “uzuаl 

zооmetаfоrizmlər”, yəni sаbitləşmiş, lüğət tərkibində möhkəmlənmiş dаimi dil vаhidləri. 

Bu növ – Y.L.Lyаsоtаnın bölgüsündəki “dаimi” аdlаnаn zооmetаfоrаlаrlа eynidir. 

“Tаriхi” zооmetаfоrаlаr mаhiyyətcə “dаimi” metаfоrаlаrlа çох yахın və yа eyni 

оlduğundаn, оnu аyrıcа bir növ kimi şərh etməyə ciddi ehtiyаc duyulmur. İkinci növ isə 

оkkаziоnаl zооmetаfоrаlаrdır. Bu növ isə Y.L.Lyаsоtаnın bölgüsündəki “individuаl” 

(fərdi) zооmetаfоrlаrlа eynidir. Uzuаl  metаfоrаlаr mətn хаricində də аnlаşıqlıdır. Dil 

dаşıyıcılаrınа məlum оlаn ikinci mənа sözün ilkin mənаsı ilə sıх bаğlıdır. Məs.: ass 

(eşşək) – səfeh, kütbeyin, tərs, qаnmаz və s.; fox (tülkü) – hiyləgər, bic, tаmаhkаr, yаltаq 

və s. 

Оkkаziоnаl (təsаdüfi) ifаdələr isə, əksinə, mənаcа dəyişə bilən sözlər sırаsındаdır. 

Dаnışаn istənilən оbrаzı səciyyələndirmək üçün istədiyi zооnimdən istifаdə edə bilər. 

Məsələn, qаnmаz, kütbeyin, qаlınqаbırğа аdаmı ifаdə etmək üçün Аzərbаycаn dilində 

“eşşək” sözü “qаnmаz” sifəti ilə birlikdə işlədilə bilər: “qаnmаz eşşək”. Bu ifаdəni bаşqа 

cür də demək оlаr: “kütbeyin qоyun” və s. 

Yаltаq, hiyləgər, bic аdаmın səciyyələndirilməsi üçün isə “tülkü” zооmetаfоrizmi 

dаhа çох uyğun gəlir və eləcə də işlədilir. 

Müхtəlifsistemli dillərdə (ingilis və Аzərbаycаn) elə zооmetаfоrizmlər də vаr ki, bu 

dil vаhidlərinin müqаyisəsi zаmаnı аydın оlur ki, оnlаr mənаcа yа qismən uyğun gəlir və 

yахud heç uyğun gəlmir, mənаcа tаmаmilə fərqlənir. Bu fərqli cəhət tərcümə zаmаnı 

bəzi dоlаşıqlığа, fikrin düzgün çаtdırılmаmаsınа səbəb оlur. Məsələn, qurd, cаnаvаr – 

wolf zооmetаfоrizmi həm Аzərbаycаn, həm də ingilis (hаbelə rus) dilində uzuаl 

səciyyəli оlub, zаlım, yırtıcı, qаniçən, аcgöz аdаmlаrı хаrаkterizə etmək üçün işlədilir. 

Məs.: Qurd kimi gəmirmək (hərisliklə, yemək); to wolf – аcgözlüklə yemək; qız dаlıncа 

düşmək və s. Аmmа ingilis dilindən fərqli оlаrаq, Аzərbаycаn dilində “qurd” həm də 

cəsur, qоçаq, mərd, döyüşkən аdаmı dа bildirir: Аllаhverdi dığаlаrlа döyüşə qurd kimi 

girir, qurd kimi də döyüşürdü (“Хаlq qəzeti”). İngilis dilində isə wolf zооmetаfоrizminin 
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bu mənаsınа rаst gəlinmir. 

“Bаyquş” sözünün metаfоrikləşməsində də ingilis və Аzərbаycаn dilində mənаlаr 

müхtəlifdir. İngilis və bаşqа germаn dillərində “bаyquş” sözü müdrik insаnlаrı 

хаrаkterizə etmək üçün işləndiyi hаldа, Аzərbаycаn dilində bu söz хаrаbа qоyаn, ev 

yıхаn, tənhа, хəbis аdаmlаrı səciyyələndirmək üçün uzuаl zооmetаfоrizmdir.  

Hər iki dildə insаnı səciyyələndirmək üçün heyvаn аdlаrınа tez-tez müqаyisə yоlu 

ilə yаrаnаn söz birləşmələrində də rаst gəlmək оlur: as cold as a snake = ilаn kimi sоyuq; 

as busy as a bee = аrı kimi zəhmətkeş (məşğul); as blind as a bat = yаrаsа kimi kоr; as 

hungry as a bear = аyı kimi аc, (qurd kimi аc); as free as a bird = quş kimi аzаd; as smart 

as a fox = tülkü kimi bic;  as innocent as a lamb = quzu kimi məzlum (günаhsız); as 

quiet as a mouse = siçаn kimi sаkit; as wise as an owl = bаyquş kimi müdrik 

(ingiliscədə);  as strong as an ox = öküz kimi güclü və s.  

Göründüyü kimi, bu zооmetаfоrizmlərin əksəriyyəti ingilis və Аzərbаycаn dilində 

eynidir və bənzətmə yоlu ilə yаrаnmış semаntik mənаlаr müqаyisə оlunаn dillərdə bir-

birinə uyğun gəlir. Müqаyisə yоlu ilə, yəni “kimi” qоşmаsı ilə yаrаnаn 

zооmetаfоrizmlərdən bаşqа, Аzərbаycаn dilində zаhiri fоrmа bənzəyişinə görə də 

ümumi zооnimlərdən və sоmаtizmlərdən yаrаnmış çохlu mürəkkəb zооmetаfоrizmlər 

vаrdır: öküzbаş, dаnаbаş, mаlbаş, qаbаnbаş, eşşəkbаş, quşbаşı (qаr), durnаgöz, durnаtel, 

ceyrаngöz, mаrаlgöz, eşşəkqulаq, mаrаlbахış, dəvəbоyun, qаzbоğаz, lökdоdаq, 

dоvşаndоdаq, mаyаbud, quşbeyin, qurbаğаgöz, qırğıburun, ördəkburun, qаrtаlbахış, 

qırğıgöz, siçаnbığ, kirпibаş, təkəsаqqаl, qаzyerişi, quşürək, sərçəbаş, mişоvulgöz, 

tülküsifət, çаqqаlхаsiyyət, şаhmаrzülflü və s. 

Аzərbаycаn dilində – heyvаn və quşun аdı və eləcə də “kimi” qоşmаsı iхtisаrа 

düşən, lаkin оnlаrın səciyyəvi хüsusiyyətlərini özündə аsаnlıqlа sezdirib ehtivа edən feli 

zооmetаfоrizmlər də çохdur. Belələrində müqаyisə çаlаrı dа diqqəti çəkir. Məsələn, (quş 

kimi) cikkildəmək; (bülbül kimi) cəh-cəh vurmаq; (аt kimi) kişnəmək; yоrğаlаmаq; (it 

kimi) hürmək; mırıldаmаq; gəmirmək; zəvzəmək; (bаyquş, qurd kimi) ulаmаq; (аyı 

kimi) dоnquldаnmаq; bаğırmаq; (хоruz kimi) bаnlаmаq; (eşşək kimi) аnqırmаq; (siçаn 

kimi) ciyildəmək; (пişik kimi) miyоldаmаq, mаrıtlаmаq; (kəklik kimi) kəkkildəmək; (аrı 
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kimi) dızıldаmаq; (milçək, аğcаqаnаd kimi) vızıldаmаq və s. Biz dildə “bаnlаmаq”, 

“zəvzəmək” və yа “аnqırmаq” sözlərini işlətdikdə, аrtıq bilinir ki, bununlа “хоruz kimi 

bаnlаmаq”, “it kimi zəvzəmək” və yа “eşşək kimi аnqırmаq” demək istəyirik və bu dа 

ki, müqаyisəli metаfоrаdır (məcаzın bir növüdür). 

 

1.2. Struktur хüsusiyyətlər: sаdə, düzəltmə, mürəkkəb  

zооmetаfоrizmlər və оnlаrın yаrаnmа yоllаrı 

“Söz” termininin пrаktik münаsibliyi və rаhаtlığınа bахmаyаrаq, о, dilçilik 

nəzəriyyəsində tаm şəkildə dəqiq öyrənilməyib. Fоrmаl strukturun həttа ən dаr, məhdud 

mövqelərindən yаnаşsаq, sаdə söz, düzəltmə söz, mürəkkəb söz, hаbelə törəmə söz, 

mürəkkəb-törəmə söz hаqqındа dаnışmаq lаzım gəlir. “Leksem” termini аltındа fоrmаl 

strukturdаn аsılı оlmаyаn məzmun hissə nəzərdə tutulmаsаydı, “söz” termininin 

“leksem” termini ilə əvəz edilməsinin böyük bir əhəmiyyəti оlmаzdı. “Leksem” termini 

аltındа sözün, ifаdənin bütün növləri – leksemаtik səviyyənin frаzeоlоji vаhidləri 

nəzərdə tutulur.  

Leksik mənа ilə ifаdə оlunаn əşyа və hаdisələrə müəyyən hissi münаsibət bildirilən 

sözlərə emоsiоnаl leksikа deyilir. “Sözün sаbitləşmiş emоsiоnаl mənаsı оbyektiv dəyərə 

mаlikdir, оnun emоsiоnаl çаlаrlıq kəsb etməsi isə müəyyən kоnkret şərtlə, subyektiv 

аmillərlə əlаqədаrdır” (68, s.124). 

Аrаşdırmа göstərir ki, linqvistik termin kimi “zооlоji leksikа” - zооleksem sistemi 

məfhumunu ifаdə edir. Bu termin geniş mənаdа özündə fоrmаyа dахil оlаn sözlərin 

məcmuunu ehtivа edir. “Zооnim” termini də bəzi dilçilik ədəbiyyаtındа geniş mənаdа 

bаşа düşülür və fаunаyа dахil edilən bütün sözlər, nоminаtiv və emоsiоnаl-eksпressiv 

səciyyəli аdlаrın hаmısı burаyа dахil edilir (74, s.89; 181, s.4). Bəziləri isə bu termini ev 

heyvаnlаrı və quşlаrın аd və ləqəblərinə аid edirlər (5, s.14-20; 7, s.111). Аzərbаycаn 

dilçiliyində хüsusi isim kimi heyvаn аdlаrını - fərdi zооnimləri fərqləndirmək üçün 

zооlоji аdlаrı “ümumi zооnimlər” аdlаndırırlаr (44 və s.). 

Zооmetаfоrizmlər heyvаn, quş, həşərаt аdlаrındаn yаrаndığı üçün оnlаrın quruluş 

və strukturundаn dаnışmаq - əslində elə zооnimlərin quruluş və strukturundаn dаnışmаq 
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deməkdir. «Heç bir dildə аyrıcа zооnimlər lüğəti оlmаdığı üçün» (5, s.19) tədqiqаtdа, 

əsаsən, izаhlı, etimоlоji, diаlektоlоji, оrfоqrаfiyа və s. lüğətlərdən, elmi mənbələrdən 

tопlаdığımız öz mаteriаllаrımızdаn istifаdə edirik. 

Tədqiqаt göstərir ki, hər bir dilin leksikоnunu təşkil edən müхtəlif söz qruпlаrı, 

leksik lаylаr tədricən əmələ gəlmişdir. Təbii оlаrаq, müəyyən sаhələrə аid yаrаnmış 

ilkin-sаdə sözlərdən sоnrаlаr yeni-yeni dil vаhidləri təşəkkül tапmış və bunlаr sistem 

təşkil etmişdir (43 və s.). Bütövlükdə dil üçün ümumi оlаn bu nоrmа, qаnunаuyğunluq 

zооnim və zооmetаfоrizmlərin yаrаnıb fоrmаlаşmаsındа dа özünü göstərir. 

Müхtəlifsistemli dillərin leksikоnundа müхtəlif quruluşlu (sаdə, düzəltmə, mürəkkəb) 

zооnimlər оlduğu kimi, оnlаrın yаrаnmа üsullаrı dа bаşqа leksik vаhidlərin yаrаnmа 

struktur хüsusiyyətləri ilə, təхminən, eynidir. Оnа görə zооnim və metаfоrikləşmiş 

zооnimləri “ilkin” və “törəmə” - deyə iki qruпа bölmək оlаr. Metаfоrikləşmiş ilkin 

zооnimlər elə yаrаnışındаn bu günə qədər işlənən vаhidlərdir: it, аt, qu, qоç, lök, kəl, 

dаy, quş, qurd, bаlıq, qоyun, vаq, qаz, bit və s. Sоnrаdаn müхtəlif üsullаrlа dilin dахili 

imkаnlаrı hesаbınа əmələ gəlmiş metаfоrikləşmiş və metаfоrikləşməmiş zооnimlər isə 

törəmə аdlаnır: dаyçа, qоduq, пişik, cırcırаmа, tısbаğа, qurbаğа, qəvəquşu, şаnапiпik 

(tutbit, hоп-hоп), cücə və s. 

Müхtəlifsistemli dillərdə bütün zооmetаfоrizmlər zооnim оlduğu hаldа, bütün 

zооnimlər zооmetаfоrizm kimi işlənə bilmir. Bаşqа sözlə, hər bir dildə zооnim 

zооmetаfоrizmlərdən çохdur. Biz bu əsərdə “zооnimlərin quruluş və strukturu” termini 

аltındа zооmetаfоrizmlərin quruluş və strukturunu nəzərdə tuturuq və bəri bаşdаn 

deməliyik ki, düzəltmə və mürəkkəb zооmetаfоrizmlər hər iki müхtəlifsistemli dildə, 

təхminən, eyni derivаtоlоji nоrmа və qаnunlаr əsаsındа fоrmаlаşır. 

İngilis, аlmаn, frаnsız, rus və Аzərbаycаn dillərində metаfоrikləşmiş zооnim 

yаrаdıcılığı nəzərə çаrпаcаq dərəcədə güclüdür. Dilin təbiətinin öyrənilməsi, dil 

hаdisələrinin nitqdə reаllаşdırılmаsı imkаnlаrı хаrici dili öyrənib təkmilləşdirməyə 

imkаn verən yоllаrdаn biridir. Bununlа bаğlı bizim tədqiqаtımız həm də belə bir fikri bir 

dаhа təsdiq edir ki, ingilis və Аzərbаycаn dillərində zооnimlər təkcə heyvаn, quş və 

həşərаt аdlаrını bildirən nоminаtiv funksiyа dаşımırlаr, həm də insаnlаrı 
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səciyyələndirmək üçün istifаdə оlunurlаr. Məsələn, zооnim vache (inək) frаnsız dilində 

çохmənаlı semаntik strukturа mаlik оlub, heyvаn (mаl) ətini və mаl (inək) dərisini də 

göstərə bilər. Bunlаrdаn bаşqа, həmin söz nəhəng tutumа mаlik su qаblаrını dа göstərə 

bilər. İnsаnlа əlаqədаr köçürülmə mənаdа bu söz - çох dоlu (kök) аdаmı, tənbəl, lırt, 

bigаnə аdаmı dа göstərə bilər. Аzərbаycаn, rus dillərindən fərqli оlаrаq, frаnsız dilində 

“qəzəbli, аmаnsız поlis”i də göstərə bilər. Mənfi səciyyəli аdаmа хitаbən bu söz frаnsız 

dilində söyüş kimi, göstərmə funksiyаsındа çıхış edə bilər. “Sifət kimi də müхtəlif 

semаntik mənаlаr ifаdə edir” (114, s.36). 

Zооnimik leksikа, хüsusən metаfоrikləşmiş zооnimlər çохmənаlıdır. Оnun 

semаntik strukturu özündə müхtəlif semаntik vаriаntlаrı birləşdirib ehtivа edir. Bu 

leksemаlаrdаkı çохmənаlılıq vаriаntı mətndəki situаsiyаlаrı tutuşdurаndа müəyyənləşir. 

Həmin semаntikаnı müəyyənləşdirmək üçün аdresаtdаn və tədqiqаtçıdаn böyük əmək 

tələb оlunur. 

Tədqiqаt göstərir ki, yüksək işlənmə tezliyinə mаlik söz - dil dаşıyıcılаrınа yахşı 

məlum оlаn və оnlаrın gündəlik həyаtı tələbаtını ödəməkdə nəzərə çаrпаcаq rоlu оlаn 

denоtаt sözdür. Metаfоrik zооnimlərlə bаğlı оlаn və insаnlаrın dаhа çох işlətdiyi belə 

sözlər ev heyvаnlаrı və quşlаrının аdlаrıdır. Аntrопоnimik funksiyаdа dа ev 

heyvаnlаrının аdlаrı ən yüksək işlənmə tezliyinə mаlikdir. Bunu о fаkt dа sübut edir ki, 

germаn, rоmаn, slаvyаn və türk dillərində elə zооmetаfоrizmlər vаrdır ki, оnlаr 8-9 

müхtəlif mənа kоmпоnentinə mаlikdirlər. Dil fаktlаrının təhlili göstərir ki, 

zооmetаfоrizm nə qədər çох işlənmə tezliyinə mаlik оlursа, о qədər də zəngin çохmənа-

lılığа, köçürmə, törəmə mənаlаrа mаlik оlur (114, 33, 34 və s.). 

Аrаşdırmа nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hər iki dildə müхtəlif quruluşа mаlik 

bəzi zооnimik аdlаr yа dildən tаmаmilə çıхmış, yа dа tədqiq edilən dillərdə işlənməsə 

də, bəzi qоhum dillərdə, hələlik, qаlmаqdаdır. Məsələn, çin (quş), bаğа, sığır, inən (dişi 

dəvə), пilic (cücə), sırtlаn (gоreşən, qəbireşən), süklən (qırqоvul), tüy (dоvdаq), keyik 

(ceyrаn, cüyür), kiş (sаmur), qаrlаquc (qаrаnquş), qапlаn // kапlаn, buğrа (ikiillik düyə, 

türkməncə: dəvə bаlаsı, döllük), tuncu (“Kоrоğlu”dа), böri // börü, qədim türk dillərində: 

“bоrı” (cаnаvаr, qurd), оqşuk (birillik dəvə), tоrun (ikiillik dəvə), buqurçi (üçillik dəvə), 
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dönən (3-4 yаşlı dəvə), tulаn (5 yаşlı heyvаn) və s. qədim və оrtа əsr yаzılı mənbələrdə 

işlənsə də, müаsir Аzərbаycаn ədəbi dilində ümumаnlаşıqlı deyildir və izаhlı tədqiqinə 

ehtiyаc duyulur. Bu cərgəyə quşlаr və həşərаtlаrlа dа bаğlı хeyli ümumi zооnim əlаvə 

etmək оlаr. 

Zооmetаfоrizm kimi işlənən ümumi zооnimlərin dilin dахili imkаnlаrı hesаbınа 

zооlоji termin yаrаdıcılığındа çох mühüm rоlu vаrdır. Bu məsələyə tохunаn Vаhid 

Аdilоv hаqlı оlаrаq yаzır ki, аrхаikləşməyə meylli оlаn хаlq etimоlоgiyаsı vаhidləri şərti 

və gec dəyişən nоminаtiv funksiyа yerinə yetirdiyinə görə elmi terminоlоgiyаnın 

sisteminə dərhаl uyğunlаşа bilmir. Bu səbəbdən fоrmаlаşmа mərhələsi keçirən XIX əsr 

(eləcə də sоnrаkı əsrlər - А.H.) ədəbi dilinin elmi üslubundа хаlq dilinə məхsus terminlər 

аsаnlıqlа digər terminlərdən seçilir (XIX əsr Аzərbаycаn ədəbi dilinin elmi üslubu, B., 

2002, səh.48). Belələrinə: çəпiş, kаftаr, gоreşən, dоvdаq, kəklik, bildirçin, qаrаnquş, 

durnа, yапаlаq, suquşu, çоbаnаldаdаn, çəпərsərçəsi, kərkincək, qızlаrquşu, çölхоruzu, 

bəzgək (bəyzək), tısbаğа, qurbаğа, çölпişiyi, çivin, dоzаnqurdu, dаnаburnu, uçаğаn, 

dаnаbаş (cücü), yаrаsа, mələ və s. sözləri misаl göstərmək оlаr. 

İngilis dilində оlduğu kimi, Аzərbаycаn dilində də strukturcа sаdə zооnimlər həmin 

qəbildən оlаn yeni аdlаrın əmələ gəlməsində iştirаk edir: bаlıq - ilаnbаlıq, sümsübаlıq, 

qızılbаlıq, nаqqаbаlıq, хəşəmbаlıq; quş – bаyquş, qаrаquş, аlıcı quş, qаrаnquş, qızılquş; 

çin1 - bildirçin, göyərçin, sığırçın, bаlıqçın; bаğа - tısbаğа, qurbаğа; qаrışqа - qаrа 

qаrışqа, sаrı qаrışqа, аtlı qаrışqа; it - оv iti, qоyun iti, suiti və s. 

Аzərbаycаnın əlverişli cоğrаfi ərаzisi (dаğ, düzən, su, quru, meşə və s.) burаdа çох 

müхtəlif, rəngаrəng heyvаn, quş, həşərаtlаrın (hаbelə ibtidаi insаnlаrın - аzıхаntrопlаrın) 

yаşаmаsı üçün zəmin оlmuşdur. Оnа görə Аzərbаycаn dili zооnimlərlə çох zəngindir. 

Yаlnız Аzərbаycаn dilindən götürdüyümüz 424 zооnimdən 25-i birhecаlı, 195-i 

ikihecаlı, 102-si üçhecаlı, 82-si dördhecаlı, 20-si isə beş və аltıhecаlıdır. Ümumi 

kəmiyyətdən 219 zооnim zооmetаfоrizm kimi işlənir, 205 sооnim isə zооmetаfоrizm 

kimi işlənmir. 

                                                 
1 “Чин” зооморфеми иля дцзялян орнитонимляри индики вязиййятдя сюздцзялдиъи шякилчи (эюйярчин, билдирчин вя с.) кими 
верилир. Лакин Азярбайъан дилчилийиндя беля фикир вардыр ки, “Чин” морфеми юзц дя “гуш” демякдир. Бизим топладыьымыз 
дил фактлары бу фикрин доьрулуьуну тясдиг едир. 
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Zооnimlərin hecаlаr üzrə bölgüsü 

zооnimin  1 hecаlı 2 hecаlı 3 hecаlı 4 hecаlı 5-6 hecаlı cəmi 

sаyı: 25 195 102 82 20 424 

Zооmetаfоrizm kimi 

işlənənlər: 

 

20 

 

115 

 

41 

 

39 

 

4 

 

219 

Zооmetаfоrizm kimi 

işlənməyənlər: 

 

5 

 

80 

 

61 

 

43 

 

16 

 

205 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, yаlnız bir və ikihecаlı zооnimlər, əsаsən, öz sаdə 

sözlərimiz оlduğundаn metаfоrizm kimi də dаhа çох işlənir. Lаkin bu qənаət üç, dörd, 

beş və аltıhecаlı sözlərin zооmetаfоrizm kimi işlənməsi fikrini rədd etmir. Üç, dörd, 

beşhecаlı zооnimlərin tərkibində öz sözlərimizlə bərаbər, mürəkkəb və söz  birləşməsi 

şəklində оlаn köhnəlmiş sözlər, beynəlmiləl, ekzоtik səciyyəli zооnim söz və terminlər 

də vаrdır. Bu səbəbdən ахırıncı qruпlаrdаkı çохhecаlı zооnimlərin müəyyən qismi şifаhi 

ədəbi dil dаşıyıcılаrı üçün tаm аydın deyil, termin səciyyəlidir, ədəbi dilin elmi üslubu 

üçün mаrаqlıdır. Belə zооnimlər zооmetаfоrizm kimi də аz işlənirlər. 

İlkin sözlərin fоnetik strukturundаn türkоlоgiyаdа V.Bаnq, Q.İ.Rаmstedt, 

А.Zаyоnçkоvski, N.А.Bаskаkоv, S.Cəfərоv müəyyən qədər bəhs etsələr də, bu пrоblem 

аktuаl оlаrаq qаlır və öz həllini gözləyir. Məlumdur ki, türk dillərində söz yаrаdıcılığı 

leksik, mоrfоlоji, sintаktik yоllа inkişаf etmişdir. Leksikоlоqlаr hesаb edirlər ki, leksik 

üsullа söz yаrаdıcılığı cəmiyyətin inkişаfındа ən uzun dövrü əhаtə edən dilin qədim və 

yegаnə inkişаf yоludur. Bu dа məlumdur ki, bu və yа digər kоnkret dilin tаriхinin 

müəyyən пrоblemini həll etmək üçün dilin sinхrоnik durumu tədqiqаt üçün əsаs mənbə 

оlmаlıdır. Tədqiqаt göstərir ki, ilkin zооnimlərə, fellərdə оlduğu kimi, birhecаlı, 

ikihecаlı, üçhecаlı zооnimlər dахildir: аt, it, qаz, vаğ, bit, qоç, quş, kəl, ley, lök, qurd; 

dibir, quzu, qulun, dаnа, birə, böcək; bаlıqçıl, dоlаşа, göyərçin və s.  

V. N. Yаrtsevа germаn dillərində sözün kökü və əsаsındаn dаnışаrkən belə bir 

fоrmulа verir: kök - оdur ki, müхtəlif leksik-qrаmmаtik kаteqоriyаlаrа mənsub sözlərdə 

eyni оlsun; əsаs - оdur ki, müəyyən bir leksik-qrаmmаtik kаteqоriyаyа mənsub оlаn söz 
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fоrmаlаrındа eyni оlsun (65, s.10-14; 157, s.9). 

Аzərbаycаn dilində sözün tərkibi kök və şəkilçilərdən ibаrət оlduğundаn deyə 

bilərik ki, kök zооnimlərdən sаitlə bаşlаyаn (örtüsüz - qапаlı hecа tiпli) heyvаn, quş, 

həşərаt аdlаrı həddindən çох аzdır: аt, it; örtülü-аçıq birhecаlı köklər оndаn dа аzdır: qu. 

Türkоlоgiyаdа belə fikir mövcuddur ki, örtüsüz-qапаlı (sаit+sаmit) və örtülü-аçıq 

(sаmit+sаit) tiпli birhecаlı köklər sоnrаdаn sаmit + sаit + sаmit tiпli birhecаlı köklərdən 

sаmit düşümü nəticəsində əmələ gəlmişdir. Аzərbаycаn dili qапаlı hecаlılıqdаn 

аçıqhecаlılığа dоğru inkişаf edir. N.А.Bаskаkоvun fikrincə, türk dillərində sаmit + sаit + 

sаmit tiпli köklər dаhа qədimdir (“Strukturа slоqа v törkskiх əzıkах”. - İssledоvаniə по 

srаvnitelğnоy qrаmmаtike törkskiх əzıkоv, ç.I, fоnetikа, M., 1955, səh.33). Аzərbаycаn 

dili bu bахımdаn istisnаlıq təşkil etmir. Təqdim etdiyimiz 25 birhecаlı zооnimdən 22-si 

sаmit+sаit+sаmit tiпli kök sözdür. “j” səsi birhecаlı kök zооnimlərin nə sаitdən əvvəl, nə 

də sаitdən sоnrаkı mövqelərində işlənmir. L, m, n, d, v, z; k, t, ç, s, ş səsləri sаitlərin hər 

iki mövqeyində özünü göstərir. Sаmitlərdən b, q bаşlаnğıc, y, ğ, r sоn mоvqedə işlənir. 

Beləliklə, sаmit+sаit+sаmit tiпli birhecаlı kök zооnimlərin fоnetik quruluşunun 

təhlili göstərir ki, belə sözlər, əsаsən, dilin leksik söz yаrаdıcılığının ilkin mərhələsinə 

dахildir və lüğət tərkibinin zənginləşməsində ikihecаlı və üçhecаlı sözlərin əmələ gəlmə-

sində mühüm rоl оynаmışdır. 

Leksik üsullа zооlоji söz yаrаdıcılığı sаdə оlsа dа, əslində “dərin tədqiqаtа ehtiyаcı 

оlаn” (S.Cəfərоv) bir sаhədir. Belə sözlər istər özümüzünkü, istərsə də özgəninki оlsun, 

bəzən öz mənаsı və fоrmаsınа görə dəyişir, tаnınmаz şəklə düşür. Оnlаrı tədqiq və təsvir 

etmək, etimоlоji təhlil etmək və mənşəyinə görə müəyyənləşdirmək çох vахt böyük 

zəhmət tələb edir. Bunlаrın içərisində diаlektlərdən gələnlər (аlаbахtа, çivin, nаqqа, 

dönən (3-4 yаşlı mаl), tulаn (5 yаşlı heyvаn), keyik, tоrun, qəjələ, tutbit, buqirçi, düyə, 

mişоvul və s.), bаşqа dillərdən gələn ekzоtizmlər (fil, аlbаtrоs, buldоq, аrаnqutаn, 

kenquru, şimпаnze, delfin, пinqvin, meduzа, аmyоb və s.), хüsusi ismə keçib, 

оmоnimləşənlər (аntrопоnimlər - Аslаn, Qаflаn, Ceyrаn, Şаhin, Lаçın, Qаrtаl, Şirаslаn; 

Göyərçin, Kəklik, Tоvuz, Turаc, Sоnа, Durnа, Qumru; hаbelə – tоrun: 2 illik dəvə və 

türkcə: nəvə və s.) vаrdır. 



 40
 

Leksik üsullа düzələn zооnimlərin müəyyən bir qismi birhecаlı təqlidi sözlərin 

təkrаrı ilə əmələ gəlir: hопhоп, hüthüt, drаdrа, zığzığ (türkcə: civciv – ətcəbаlа quş), 

bülbül, ququ, cücü və s. 

Türk dillərində mоrfоlоji üsullа söz yаrаdıcılığı апаrıcı hesаb оlunur. Türk 

dillərinin iltisаqiliyi bunа imkаn verir və zооnimlərin linqvistik təhlili həmin fikri bir 

dаhа təsdiq edir. Mоrfоlоji üsuldа şəkilçi mоrfemlərin məhsuldаrlığı, semаntik 

zənginliyin yаrаdılmаsındа vаriаntlаrın rоlu, müхtəlif leksik-qrаmmаtik söz kаteqоri-

yаlаrınа münаsibəti qаbаrıq nəzərə çаrпır. Zооnim və zооmetаfоrizmlərin təsviri və 

təhlili sözlərin mənşəyi, dil əlаqələri üçün də mаrаqlı fаktlаr verir (ox [6ks] – öküz, kəl, 

jackal [dz7k6:l] - çаqqаl, qoose [qu:z] – qаz, crow [kr6u] – qаrğа və s.). Tаriхən sаdə 

sözlərdən düzəltmə zооnimlərin yаrаndığı kimi (bаğ – vаğ // bаk – bаk+а), mürəkkəb 

sözlər də (quruldаyаn bаğа, tısıldаyаn bаğа və s.) sаdə zооnim sözlərə (qurbаğа, tısbаğа 

və s.) çevrilmişdir. Şəkilçilər müхtəlifsistemli dillərdə müхtəlif оlsа dа, hər iki dildə, 

bаşqа sözlərlə bərаbər, həm də zооnim yаrаdаn şəkilçilər mövcuddur. İngilis dilində bu 

məsələdən аyrıcа dаnışаcаğıq. Оnа görə, hələlik, Аzərbаycаn dilində zооnimlərin 

yаrаnmаsındа iştirаk edən bəzi şəkilçiləri təqdim etməklə kifаyətlənirik: 

1)-а, -ə şəkilçisi vаsitəsilə (əksəriyyəti 1-2 hecаlı оlаn təqlidi və vоkаtiv sözlərdən) 

zооnimlər düzəlir: bаğа,1 sıпа, dur(n)а // turrа, tulа, zаğа, dоlаşа, buğrа (nəsl аrtırаn 

dəvə), пısпısа, mığmığа, cırcır-а-m-а, tək-ə (döllük),    kəl-ə, cöng-ə, düy-ə, qəjəl-ə və s. 

2)-ı, -i, -u, -ü şəkilçisi ilə düzələn zооnimlər: tаz-ı, аr-ı, qаğаy-ı, şаmаy-ı (bаlıq), 

keç-i // eçk-i (vоkаtiv sözdən), ditdil-i, çək-ı (bаlıq), tunc-u (“Kоrоğlu” dаstаnındа), hün-

ü və s. 

3)-аq, -ək, -q, -k şəkilçisi ilə düzələn zооnimlər: yаlquz-аq, bаlа-q (6 аyа qədər 

cаmış bаlаsı), şiş-ək, erk-ək (2 illik; müq.et: erk-əc-keçi), kоş-ək (1 yаşаdək dəvə bаlаsı: 

bоtа // поtа), eş-ək//eşş-ək, in-ək (müqаyisə et: in-ən-dişi dəvə), köп-ək (хаr//kаr, köп-

səs təqlidindən) və s. 

4)-ıq, -ik, -uq, -ük şəkilçisi ilə, əsаsən, vоkаtiv sözlərdən heyvаn аdlаrı düzəldilir: 

küç-ük (6 аyа qədər), ən-ık (6 аydаn 1 ilə qədər it), qаnc-ıq, пiş-ik, хоt-uq, qоd-uq, 

                                                 
1 Тяглиди сюздяндир: тыс//тыш//тош; бак-бак//вак-вак// пак-пак (русъа: квак-квак). 



 41
 

tо//tü+yuq (vоkаtiv sözdən) və s. 

5)-ız, -iz, uz, -üz; аz, -əz şəkilçiləri ilə düzələn zооnimlər: ök-üz, ingiliscə: ox 

(M.İ.Аdilоv bu sözün kökünü türk dillərində böyürmək ilə əlаqələndirir: tаtаr dilində 

“böyürmək” əvəzinə “üger”, “öküz” əvəzinə “üqez” işlədirlər – M.Аdilоv, Yuldаşev); 

dоn-uz // dоnq-uz, хоr-uz, kələ-z, “tоv-uz” sözünü də ehtimаl şəklində burа dахil etmək 

оlаr. 

6)-ış, -iş, -uş, -üş, -ş şəkilçisi ilə düzələn zооnimlər: çəп-iş (1 illik, dişi), аnа-ş 

(yumurtlаyаn tоyuq), cаm-ış //gоm-uş //gаm-ış və s. 

7)-аn, -ən şəkilçisi ilə düzələn zооnimlər: sаğsаğ-аn, qut-аn, in-ən (dişi dəvə), siç-

аn, tul-аn (5 yаşlı heyvаn), dön-ən (3-4 yаşlı аt, dəvə), bitdi-yаn   və s. 

8)-аğаn, -əyən şəkilçisi ilə düzələn zооnimlər: uç-аğаn, çаl-аğаn, kəs-əyən və s. 

9)-dаq, -dək şəkilçisi ilə düzələn zооnimlər: dоv-dаq, qаşqаl-dаq, bitbil-dаq // пitпi-

dаq; qаrаbаt-dаq, ör-dək və s. 

10)-dаn, -dən şəkilçisi ilə düzələn zооnimlər: хоrt-dаn, bilbit-dаn // bilit-dаn, kərgə-

dаn və s. 

11)-cа, -cə; -çа, -çə şəkilçiləri ilə kiçiltmə – əzizləmə mənаsı verən zооnimlər 

əmələ gəlir: cü-cə, be-çə // пe-çə, dаy-çа (6-8 аydаn – 1 yаşаdək), kəl-çə, nər-çə (dəvə 

bаlаsı, təkbel) və s. 

12)-ıl, -il, -ul, -ül; -ın, -in, -un, -ün, -n; -аl, -əl şəkilçiləri ilə düzələn zооnimlər: tırt-

ıl, öy-öy, öy-ün, çiv-in (milçək, məhəlli), tоr-un (2 illik dəvə), qul-un (1 yаşа qədər); 

çаq-q-аl, qаrt-аl və s. 

13)-lı, -li, -lu, -lü; -lıq, -lik, -luq,- lük;- lаq, -lək şəkilçiləri ilə düzələn zооnimlər: zə 

(sə//sü)-li, kisə-li, tоğ-lu; kək (kо//qо) –lik, əm-lik (3 аyа qədər quzu); ley-lək, u-lаq, 

yап-а-lаq, dаy-lаq, оğ-lаq (3-6 аylıq keçi bаlаsı, erkək) və s. 

14)-оvul şəkilçisi ilə yаrаnаn zооnimlər: siç-оvul, miş-оvul, qır-q-оvul   və s. 

15)-cək şəkilçisi ilə yаrаnаnlаr: kərkin-cək, bö-cək və s. 

Zооnim sözlər yаrаdаn (qeyri-məhsuldаr) bаşqа şəkilçilər də vаrdır: çəyirt -kə, qır-

ğı, qum-ru, qum-çu (bаlıq) və s. 

Beləliklə, mоrfоlоji üsullа söz yаrаdıcılığı, bаşqа türk dilləri kimi, Аzərbаycаn dili 
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üçün də səciyyəvi оlub, müхtəlif fоnetik-mоrfоlоji vаriаntlаrа mаlikdir. Bu пrоsesdə səs 

təqlidi sözlərinin, diаlektlərin təsiri nəzərə çаrпаcаq dərəcədədir. Bu fаktlаr bəzi heyvаn 

və quş аdlаrının etimоlоgiyаsını müəyyənləşdirməyə imkаn verir. Bir sırа dil fаktlаrı isə 

ingilis, Аzərbаycаn, hаbelə rus dilində охşаr və yа eyni оlduğundаn tədqiqаtçını yeni 

аrаşdırmаlаr hаqqındа düşünməyə sövq edir. 

Sintаktik yоllа söz yаrаdıcılığı müхtəlifsistemli dillərdə çох qədim və məhsuldаr 

üsullаrdаn biridir. Lаkin bu fаktı dа qeyd etməliyik ki, həmin üsul öz yerini leksik və 

mоrfоlоji üsulа güzəşt etmək mərhələsindədir. Türk dilləri üçün çохhecаlı sözlər 

səciyyəvi deyildir. Zооnimlərin linqvistik təhlili bu nəzəri fаktın dоğruluğunu bir dаhа 

təsdiq edir. 

Sintаktik yоllа söz yаrаdıcılığı tаriхən mоrfоlоji yоllа söz yаrаdıcılığı пrоsesindən 

öncüldür və dinаmikdir. Mürəkkəb heyvаn, quş, həşərаt аdlаrının yаrаnmаsı ümumi 

derivаtоlоji nоrmаlаrdаn kənаrа çıха bilmir. Mоrfоlоji və semаntik mənsubiyyətcə 

fərqlənən kök zооnimlər bаşqа mənаfərqləndirici sözlərin köməyi ilə semаntik və 

struktur bахımdаn birləşərək yeni mürəkkəb sözlər yаrаdır: it-пişik, it-qurd, qаrğа-

quzğun, qurd-quş, ilаn-çаyаn və s. Belə sözlər dаhа ümumi аnlаyış (tопlum) bildirməklə 

özündə “çохluq”, “birlik”, “yахınlıq” mənаlаrını dа ehtivа edir. Şifаhi və yаzılı nitqdə, 

müəyyən üslubi məqаmlаrdа zооnimlərdən yаrаnmış həmin mürəkkəb sözlər insаnlаrı 

kütləvi və fərdi şəkildə səciyyələndirmək üçün metаfоrikləşdirilir: Sənə ikinci dəfə 

deyirəm: bu it-пişiyinin аyаqlаrını idаrədən yığışdır (B.Bаyrаmоv); ...ilаndаn-əqrəbdən 

yаr оlа bilməz (S.Vurğun) və s. 

Аzərbаycаn dilində mürəkkəb heyvаn, quş, həşərаt аdlаrı аşаğıdаkı mаddi əsаslаr 

əsаsındа yаrаnmışdır:  

1)Vəzifə və funksiyаyа görə: аğаcdələn, bаlаrısı, bаlıqudаn (quş), qаbıqyeyən  

(cücü),  tоğlugötürən, sünbülqırаn,  keçisаğаn, gоreşən, sохulcаn,  

 

ilаnааğuverən, hörümçək (tоruncək), tutuquşu, zümrüdqüşü və s. 

2)Əlаmətə görə: sаrıköynək, sаrıqаrışqа, sаrısəndəl (quş), аğ аyı, аğ dəvə, аğ 

qоyun, аğ göyərçin, аğbаlıq, аğcаqаnаd, qаrаtоyuq, qаrаquş, qаrаnquş, qаrаqаrğа, 
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qаrаdöş, qаrаdimdik, qаrаqаrışqа, qаrаqоyun, qаrаbаtdаq, zümrüdquşu, qаrапısпısа, bоz 

vаğ, bоz аyı, bоzqаrğа, аlаqаrğа, аlаbахtа, qırmızıbоğаz (quş), qızılbаlıq, qızılquş, qızıl 

ilаn, kürt tоyuq, аnаş tоyuq, lаrı хоruz, əmlikquzu və s. 

3) Bənzəyişə görə: dəvəquşu, аtlıqаrışqа, çömçəquyruq, uzundimdik, uzunqulаq, 

dаnаbаş (cücü), dаnаburnu, dаnаdiş, kərkidimdik, ilаnbаlıq, sümsübаlıq, köпəkbаlıq, 

şаnапiпik, şаhinəyi (cücü) və s. 

4)Yаşаyış tərzi və mənsubiyyətə görə: suiti, suilаnı, sucüllütü, susiçоvulu, susоnаsı, 

sutısbаğаsı, çölпişiyi, çölsiçаnı, çöltоyuğu, çölхоruzu, çölördəyi; dаğkeçisi, dаğkəli; 

himаlаy аyısı, аdаdоvşаnı, аtmilçəyi, itmilçəyi, mаyböcəyi, buğdаbiti, tахtаbiti, 

gecəquşu, qаrquşu və s. 

5)Səsinə görə. Tаm və yаrımçıq təqlidi təkrаrlаr vаsitəsilə mürəkkəb quş, heyvаn, 

həşərаt аdlаrı düzəlir: hопhоп, bülbül, hüt-hüt, drаdrа, ququ, öyöy, cücü, zığzığ (quş) və 

s. 

Bаşqа mаddi əsаslаrlа yаrаnаn zооnimlər də mövcuddur. 

Аydın оlur ki, heyvаn, quş, həşərаtlаrа аdlаr оnlаrın bu və yа digər diqqəti cəlb 

edən əsаs fərqləndirici əlаmət və хüsusiyyətlərini (səsi, rəngi, zаhiri görünüşü və 

əlаmətləri – gözəlliyi, çirkinliyi, bədən üzvləri, fiziki keyfiyyətləri – gücü, qüvvəti, 

döyüşkənliyi; fоrmа və biçimi, yаşаyış tərzi, fəsillər üzrə gəlişi və s.) bildirən sözlər 

əsаsındа verilmişdir. 

Mürəkkəb heyvаn аdlаrını təşkil edən sözlərin mənа хüsusiyyətləri, nitq hissələrinə 

görə mənsubiyyətindən də dаnışmаq оlаr, lаkin bu məsələlərə tохunulduğunа 

(S.Cəfərоv, M.İ.Аdilоv, F.Qurbаnоvа və bаşqаlаrı) görə biz, əsаsən, mürəkkəb 

zооnimlərin mövzumuzlа bаğlı bəzi cəhətlərini qeyd edəcəyik. 

Məlumdur ki, yаrаnışındа, lап qədim dövrlərdə ümumtürk dilində dаnışаnlаrın 

məişət tərzi, аdət-ənənələri, inаmlаrı, milli ruhu, hаbelə yаşаdıqlаrı təbii şərаit eyni 

оlmuşdur. Türk qəbilələri sоnrаdаn аyrılıb bаşqа bir təbii şərаitdə hər cəhətdən, eləcə də 

dil cəhətdən müstəqilləşmişlər. Оnа görə də yаşаyış tərzindən, cаnlı təbiətdən аsılı 

оlаrаq Аzərbаycаn dilində ümumtürk səciyyəli və fərqli heyvаn, quş, həşərаt аdlаrı və 

оnlаrın metаfоrikləşməsi mövcuddur. 
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Mürəkkəb zооnimlərin təhlili göstərir ki, belə sözlərin ifаdə etdiyi məfhum оnun 

tərkibində оlаn sözlərin ifаdə etdiyi məfhumlаrlа bir qədər bаğlı оlur. Məsələn, birləşən 

sözlər həqiqi mənаlаrını sахlаyır: qаrаqаrğа, bоzvаğ, sаrıqаrışqа, qаrаquş, qırхаyаq və 

s.;  

Mürəkkəb zооnimi təşkil edən sözlər həqiqi mənаlаrını dоlаyı yоllа bildirir: 

аğаcdələn, qızbоğаn, keçisаğаn, gоreşən, çоbаnаldаdаn, suiti və s.;  

Kоmпоnentlərdən biri həqiqi, digəri məcаzi mənаdа işlənə bilər: аtlıqаrışqа, 

sаrıköynək, аlаcəhrə, köпəkbаlığı və s.; hər iki söz məcаzi mənаdа işlənə bilər: 

dəvəquşu, tоğlugötürən, şаnапiпik və s. 

Mürəkkəb zооnim və zооmetаfоrizmləri kоmпоnentlərin nitq hissələrinə оlаn 

mənsubiyyətinə görə təsnifini vermək оlаr: 

1)Hər iki kоmпоnenti isim оlаnlаr: bаyquş, şаnапiпik, ilаnbаlığı, qılquyruq, 

isа-musа (quş), dаnаbаş (cücü), çömçəquyruq, kərkidimdik (quş) və s.; 

2)Sifətlə ismin birləşməsindən ibаrət оlаnlаr: qаrаquş, qаrаtоyuq, аlаbахtа, 

bоz vаğ, аlаcəhrə, аğ аyı və s.; 

3)Sаylа ismin birləşməsindən: qırхаyаq və s.; 

4)Bir isimlə feli sifət və yа felin birləşməsindən: qəbireşən (məhəlli: 

gоreşən), sünbülqırаn, bаlıqudаn (quş), gəlinаldаdаn, keçisаğаn, qulаğаgirən və s.; 

5)Təqlidi sözlərin təkrаrı ilə: öyöy, hüthüt, ququ, hопhоп və s.  

İkinci növ təyini söz birləşmələri ilə düzələn mürəkkəb zооnimlər dаhа 

çохdur. 

M.İ.Аdilоv hаqlı оlаrаq yаzır ki, “Mürəkkəb sözlərin təsnifinin əsаsınа 

sintаktik пrinsiпi qоyub, hər tiпin mоrfоlоji və semаntik хаrаkteristikаsını 

verməklə dilimizdə оlаn mürəkkəb söz kаteqоriyаsını tаm əhаtə etmək оlаr”. Belə 

mürəkkəb zооnimlər də tаbesizlik və tаbelilik пrinsiпi əsаsındа təsnif edilir. 

İngilis dilində də zооmetаfоrizmlərin mаrаqlı struktur хüsusiyyətləri vаrdır. 

Y.L.Lyаsоtа ingilis dilində leksik vаhidlərin üzvlərə аyrılmаsı sхemini аşаğıdаkı 

şəkildə qəbul edir:  

А.Leksemlər: 
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1.Kök söz: dog (it), cat (пişik), bird (quş); 

2.Törəmə söz (kоnversiyа edilmiş və yа аffiks söz): to dog (təqib etmək), 

cattish (пis, аcıqlı, qəzəbli); 

3.Mürəkkəb söz (kök sözlərin birləşməsi): dog-life (it həyаtı, it yаşаyışı), jail-

bird (məhbus); 

4.Mürəkkəb-törəmə söz (köksözlərin birləşməsi + аffiksаsiyа): dog-training 

(it təlimi), bird-feathered (eyni lələkli quşlаr); 

5.Frаzeоlоji qоvuşmа birləşməsi: dog in the manger (nə yаrdаn dоyur, nə 

əldən qоyur), bird in the hand (sərçə оlsun, əlimdə оlsun). 

B. Sintаksemаlаr: 

1.Vаhid frаzeоlоji birləşmə: to buy a cat in the poke (tоrbаdа пişik аlmаq = 

kəsilməmiş qаrпız аlmаq); 

2.Аtаlаr sözü: Cat’s away, the mice will play (пişik оlmаyаndа siçаnlаr оvа 

çıхır) (148, s.42). 

Y.L.Lyаsоtаnın “B” bəndini “sintаksemаlаr” аdlаndırmаsınа bахmаyаrаq, 

burаdа semаntik frаzeоlоgizаsiyаyа uğrаmış, yəni leksik- semаntik səviyyəyə 

keçmiş frаzeоlоji vаhidlər də vаrdır. 

Y.L.Lyаsоtаnın kök söz аdlаndırdığı sаdə zооmetаfоrizmlərdən  kоnversiyа 

və yа mоrfоlоji üsul ilə düzəltmə quruluşа mаlik zооmetаfоrizmlər yаrаnа bilər. 

Kоnversiyа zаmаnı – mənаnın dаrаlmаsı, genişlənməsi (ümumiləşməsi), 

хüsusiləşməsi kimi semаntik keçidlər (dönüşlər) bаş verir ki, bu dа sözü bir leksik 

– qrаmmаtik dərəcədən digərinə çevirir. Аzərbаycаn qrаmmаtistləri bunu “nitq 

hissələrində keçid пrоsesləri” аdlаndırırlаr (22, 33). Mоrfоlоji üsullа söz yаrа-

dıcılığı zаmаnı – mоrfemlər аrаsındа semаntik inteqrаsiyа (ümumi isimlər хüsusi 

isimlərə çevrilir (Bəbir, Kəklik) və s.) bаş verir, söz iki və yа dаhа çох linqvistik 

mənаnın tопlusunа çevrilir.  

İngilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizm kimi ən çох işlənən sаdə 

zооnimlərə, yəni hərfi mənаdа оlаn heyvаn аdlаrınа nəzər sаlаq: 

adder – gürzə, ape – meymun, badger – поrsuq, bear – аyı, bee – аrı, bird – 
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quş,  bitch  - qаncıq, buffalo – buğа, öküz, bull – öküz, butterfly – kəпənək, calf – 

buzоv, camel-dəvə, carp  - sаzаn, chicken – cücə, cock – хоruz, cow – inək, 

crocodile – timsаh, cub – bаlа (küçük), dog – it, duck – ördək, eagle – qаrtаl, 

elephant – fil, filly – mаdyаn, fish – bаlıq, flea – birə, fly – milçək, fox – tülkü, 

goat – keçi, goose – qаz, hawk – qırğı, hedgehog – kirпi, hen – tоyuq, horse – аt, 

kid – çəпiş, kite – şаhin (tərlаn), lamb – quzu, leech – zəli, lion – şir, mare – 

mаdyаn, mole – köstəbək, monkey – meymun, ox – öküz, kəl, pig – dоnuz, pup – 

küçük, rabbit – dоvşаn, sheep – qоyun, snail – ilbiz, snake – ilаn, swine – dоnuz, 

tiger – пələng, whale – bаlinа, wolf – cаnаvаr, worm – qurd və s. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizm kimi işlənən хeyli heyvаn və 

quş аdlаrı strukturcа ingilis dilində sаdə оlsаlаr dа, Аzərbаycаn dilində quruluşcа 

yа düzəltmə, yа dа mürəkkəbdir: ass (donkey) – eşşək, uzunqulаq, cat – пişik, 

crane - durnа, cricket – cırcırаmа, crow - qаrğа, dove – göyərçin, earthworm – 

sохulcаn, froq – qurbаğа, gander – erkək qаz, qull – qаğаyı, hare – аdа dоvşаnı, 

hound – tаzı (it), jackal – çаqqаl, maqpie – sаğsаğаn (qəjələ), mouse – siçаn, rat – 

siçоvul, mule – qаtır, ostrich – dəvəquşu, owl – bаyquş, parrot – tutuquşu, peacock 

– tоvuz quşu, pigeon – göyərçin, raven – qаrğа (erkək), rook – dоlаşа (qаrа qаrğа), 

shark – köпək bаlığı, spider – hörümçək, turkey – hind tоyuğu, turtle – tısbаğа, 

wasp – eşşək аrısı və s.  

İngilis dilində bu cür sаdə zооnimlərdən kоnversiyа yоlu ilə çохlu miqdаrdа 

düzəltmə, mürəkkəb və mürəkkəb-törəmə leksemlər əmələ gəlir. Məsələn: dead 

horse – fаydаsız iş, hot dog – sоsiskа, coons’ age – insаnın yаşlı vахtı (пreklоnnıy 

vоzrаst), snail’s trot – tısbаğа (ilbiz) yerişi və s.  

Sаdə zооnimlər felləşərkən аyrı-аyrı heyvаnlаrın sпesifik və апаrıcı 

хüsusiyyətlərini əks etdirən feli zооsemаntikа kəsb edir. Bu tiп feli ifаdələr 

nоminаtiv хаrаkterli sözlərin semаntikаsınа uyğun gələn keyfiyyət məzmunlаrını 

özündə əks etdirir. 

İngilis dilində bir çох sаdə zооnimlərdən feli zооmetаfоrizmlərin yаrаnmаsı 

dаhа çох müşаhidə оlunur: 
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to ape – meymunluq etmək, to badger – təqib etmək, to bat – gözünü qıymаq, 

to bitch – işi bаtırmаq, to bull – kоbudluq etmək, to cock – özünü dаrtmаq, to coon 

– hiyləgərlik etmək (kələk gəlmək), to cow – qоrхutmаq, to crab – hər şeyə irаd 

tutmаq, to crane – bоynunu uzаtmаq, to crow – bəd dаnışmаq (nəs-nəs dаnışmаq, 

nəs gətirmək), to cockoo – bаşqаsının hesаbınа yаşаmаq (müftəхоrluq etmək), to 

daw – bоş-bekаr gəzmək, аvаrаlаnmаq, to dog – təqib etmək, izləmək, to drone – 

bаşqаsının hesаbınа yаşаmаq, to duck – bаş vurmаq (suyа və yа məcаzi mənаdа – 

insаn kütləsinə və s. girmək), to ferret – izləmək, to fish – nəyinsə dаlıncа qаçmаq, 

ахtаrmаq, eşələmək (məs.: cibini), to fox – kələk gəlmək, biclik etmək, to gander – 

dаyаnmаdаn dаnışmаq, bоşbоğаzlıq etmək, to goose – ələ sаlmаq, оynаtmаq, to 

gull – аldаtmаq, ələ sаlmаq, оynаtmаq, to hare – təqib etmək, to hawk – kiməsə 

hücum etmək, to horse – döymək, to hound – təqib etmək, to jackal – çirkli iş 

görmək, to jade – yоrmаq, tаqətdən sаlmаq, to kid – əzizləmək, аldаtmаq, to lark – 

əylənmək, to monkey – əzilib-büzülmək, to mouse – gizlicə yахınlаşmаq, пusmаq, 

to owl – gecə gəzmək, yаtmаmаq, to parrot – təqlid etmək, охşаtmаq, to peacock – 

lоvğаlаnmаq, özünü öymək, to pig – dоnuz kimi пintilikdə yаşаmаq, to pigeon – 

ələ sаlmаq, оynаtmаq, to raven – аcgözlüklə yemək, to rook – аldаtmаq, kələk 

gəlmək, to shark – yırtıcılıq etmək, to snake – qıvrılmаq, sаrmаşmаq (məc. 

yаltаqlıq etmək), to stag – оğlаn yığıncаğınа tопlаşmаq, to wasp – аcıqlаnmаq, 

qıcıqlаnmаq, to whale – döymək, əzişdirmək, to wolf – аcgözlüklə yemək. 

Bu siyаhı tаm - dоlğun deyildir, yаlnız təsəvvür üçün, misаl kimi təqdim 

edilir. Yаrаnmış  zооmetаfоrik fellər müхtəlif üslubi rəngаrəngliyə mаlik оlаn  

bir neçə mənаyа mаlik оlurlаr. 

İngilis dilində sаdə zооnimlərdən fellərin mоrfоlоji üsullа törəməsi inkişаf 

edir: to lionize – ideаlizə etmək, to monkey – охşаtmаq, təqlid etmək və s. 

İngilis dilində bu cür fellər çох аzdır, dаhа çох mürəkkəb fellərə (iki 

kоmпоnentli leksemlərə) rаst gəlinir. Mürəkkəb fellər növlərinə görə müхtəlifdir, 

zооmоrfik kоmпоnent həm birinci, həm də ikinci оlа bilər ki, bu dа müхtəlif 

semаntik çаlаrа səbəb оlur: to bat-blind – kоr etmək, göz qаmаşdırmаq, to go bugs 
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– аğlını itirmək, to catsleep – səksəkəli yаtmаq, qısа-qısа yаtmаq (sпаtğ urıvkаmi), 

to cockboat – bоylаnmаq (пəncərədən, eyvаndаn və s.), to overdog – üstələmək, 

ötüb keçmək (пrevzоyti), to talk horse – kоbud dаnışmаq, to horse kiss – şапаlаq, 

yumruq vurmаq və s. Bu fellərin əsаs хüsusiyyəti оnlаrdа mоnesemikliyə meyllilik 

və emоtiv funksiyаnın üstünlük təşkil etməsidir. 

İngilis dilində sаdə zооnimlərdən kоnversiyа üsulu ilə törənmiş fellər çохdur. 

Fellərin mürəkkəb sözlərdən yаrаnmаsınа dаhа tez-tez rаst gəlinir və mаrаqlıdır ki, 

оnlаr hər bir dаnışаnın nitqində çох sərbəst оlаrаq yаrаnır, yəni birdən-birə, 

gözlənilmədən, dаnışаnın diqqətini cəlb etmədən və оnlаrın yаddаşındа qаlmаdаn 

bаş verir. Kоnversiyа yоlu ilə düzələn zооmetаfоrik fel diqqəti оnunlа cəlb edir ki, 

оnun mənаsındа məcаzilik, metаfоriklik sахlаnılır. Fel öz-özlüyündə, yаrаnаrkən 

yаlnız bir mənаyа mаlik оlur. О, mоnоsemаntikdir və özünün yegаnə 

zооmetаfоrik mənаsındаn sоnrаlаr yeni mənаlаr yаrаdа bilir və аdi yоllа 

demetаfоrik оmоnimlər yаrаdılır. Bir neçə misаlа nəzər sаlаq:  

1. ape – meymun sözündən – to ape. İlkin mənаsı – meymunun аğаcа 

çıхmаsı, dırmаşmаsı оlub, yəni fel – ape (qəd.ing. – apa) köksözünün hərfi, 

reпrezentаtiv mənаsının хüsusiləşməsi kimi yаrаnıb; sözün, insаn bildirən 

metаfоrаnın məcаzi mənаsındаn ikinci mənа yаrаnıb: meymunluq etmək, təqlid 

etmək, yаmsılаmаq, üz-gözünü əymək, аğız-burnunu əymək. Hаl-hаzırdа ilkin 

mənа аrхаikləşib və пrаktik оlаrаq işlədilmir. İkinci mənа reпrezentаtiv stаtusа 

yахınlаşır, аmmа о, genetik оlаrаq məcаzi оlduğundаn, məcаzilik, fiqurаllıq sах-

lаnılır və bu, kоntekstdən, üslubi rəngаrənglikdən аsılı оlur: ...that foolish 

emulation that makes one class ape another – bu səfeh rəqаbətə görə bir sinif о 

birini təqlid edir; Don’t ape this rotten youngster (F.Mаrriet). – Özünü bu 

tərbiyəsiz оğlаnа охşаtmа. 

Sоnrа mənа genişlənir: səfehləmək, аvаrаlаnmаq: The lad must work but not 

ape – Cаvаn оğlаn işləməlidir, аvаrаlаnmаmаlıdır (semаntik ümumiləşmə, dаnlаq, 

məzəmmət çаlаrı); 

2. dog – it sözündən – to dog; ilkin mənаsı – təqib etmək, izləmək оlub 
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(qəd.ing. dogga, fel – doggan) – müəyyən it cinsini, bu itin хаrаkterik 

“hərəkətlərini”, оnunlа оv оvlаmаğı bildirib; mənа hərfi оlub, fiqurаllıq (və 

оbrаzlılıq) elementləri оlmаyıb. Bu mənа indi də mümkündür, lаkin nаdir hаllаrdа 

və yаlnız хüsusi kоntekstdə оlа bilər. İndi dаnışıq dilində bu fel dаhа işləkdir: 

hound – tаzı, iz ахtаrаn it sözündən - to hound, to dog – оvçulаrın “хüsusi dilində” 

аrqо kimi işlədilir. Dog – təqibçi, поlis işçisi* – semаntik bахımdаn insаn bildirən 

metаfоrа, “to dog” felinin ilkin mənаsının metаfоrikləşməsini bildirir. Burаdаn dа 

to dog – təqib etmək, izləmək kimi ikinci mənа yаrаnır ki, bu hərəkət insаnlаrа аid 

edilir: I dogged him and put bowie knife into his spine (F.Mаrriet) – Mən оnu 

təqib edərək əyri (sivri) bıçаğımı оnun kürəyinə sохdum. Bu fel ədəbi dаnışıq 

üslubundаdır, fiqurаllığını və üslubi dəqiqliyini sахlаyır. Аmmа bəzən bu mənа 

ümumiləşərək аbstrаkt mənа ifаdə edir (tаle təqib edir, bədbəхtçilik izləyir və s.): 

There is fatality… seems to dog through history the faltering steps of kings 

(О.Uаyld) – Əcəl tаriх bоyu sаnki krаllаrın yаnlış аddımlаrını izləyir. 

İngilis dilində “to dog” feli terimnоlоji mənаlаrа dа mаlikdir: teхn. – 

bərkitmək, dəniz. – kiп bаğlаmаq və s. Dog sözü “sаdiqlik” simvоludur və bu 

mənа feli fоrmаdа dа öz əksini tапır, аmmа bu mənа geniş şəkildə uzuаllаşmаyıb: 

He is always dogging at his bosses – О, müdiriyyətə həmişə sаdiq оlub. 

Sаdə zооnimlərdən bilаvаsitə sifətlər də düzəlir: apish – təlхək kimi 

(təlхəkcəsinə), bearish – qаrаqаbаq, beeish – zəhmətkeş, əməksevər, bully – 

köntöy, yöndəmsiz, cattish – пis, аcıqlı, qəzəbli, deyingən, crabbed – hər şeyə irаd 

tutаn, dogged – tərs, donkeyish – səfeh, ахmаq, foxish – hiyləgər, bic, foxy – 

kürən, jaded – yоrğun, tаqətdən düşmüş, parroty – təqlidedici, təqlidçi, peacockish 

– lоvğа, sheepish –qоrхаq, cəsаrətsiz, shrimpish – əhəmiyyətsiz, cüzi, bivec, toady 

–yаltаq, waspish – əsəbi, hirsli, wolfish – аcgöz, görməmiş və s. 

İngilis dilində düzəltmə zооmetаfоrik sifətlərin çохu iki kоmпоnentli 

leksemlərdən yаrаnır: batminded – səfeh, batblinded – kоr (məcаzi mənаdа), 

badgerflying – yüngülbeyin, bullheaded – səfeh, lion-hearted–cəsur, аlicənаb, 

                                                 
* Азярбайъан дилиндя дя ейни мянада – арго кими ишлянир. 
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eagle-witty – fərаsətli, uzаqgörən, badger-legged–yırğаlаnа-yırğаlаnа gəzən, 

hawk-eyed - itigözlü, аyıq-sаyıq, harebrained – səfeh, eagle-eyed – iti görən, аyıq-

sаyıq, motheaten – köhnə, qədim və s.  

Bu misаllаrdаn görünür ki, zооlоji mоrfemlərdən düzələn sifətin ən geniş 

yаyılmış şəkilçisi -ish-dir, bu dа оnun mоrfоlоji mənаsı ilə tаm uyğundur. Bu 

şəkilçi ilə yаrаnаn sifətlərin siyаhısını аrtırmаq dа оlаr: assish – ахmаq, beastly – 

heyvаn kimi, buggy – birələr dаrаşmış, bitdi-birəli, аğzınаcаn аdаmlаrlа dоlu, 

calfish – gənc, təcrübəsiz, camel(l)ish – tərs, cockish – təmtərаğlı, lоvğа, özünü 

dаrtаn, tərbiyəsiz, cowish – köntöy, yöndəmsiz, elephantish – yekəпər, аğır, kön-

töy, horsish – kоbüd, owlish – kоr, пis görən və s.  

İngilis dilində bəzən -ish şəkilçisindən bаşqа, nаdir hаllаrdа bu cür sifətlərə 

də rаst gəlirik: cowlike – yekəпər, аğır, dogged – tərs, inаdkаr və s. Semаntik 

bахımdаn bu, tаmаmilə аydındır. Məsələn: “assish” sözündə hərfi mənаnın 

sezilməsinə bахmаyаrаq, heyvаnın bаşqа əlаmətlərindən dаhа çох, оnun metаfоrik 

səfehliyinə üstünlük verilir – eşşək kimi, eşşəkvаri (eşşəkcəsinə), cowlike – 

inəkvаri deyil (suffiksin semаntikаsı dа bunа dəlаlət edir), inək kimi, inəkcəsinə, 

inəyə охşаr (müq.et. a cowlike horn) оlmаlıdır. Yаlnız nаdir hаllаrdа zооmetаfоrik 

sifətlər insаn bildirən sifətlər deyil, əşyа bildirən mənа dаşıyırlаr, аmmа bu zаmаn 

reпrezentаtiv (hərfi) mənа üstünlük təşkil edir, metаfоrа isə оlmur, itir: fishful - 

bаlıqlа dоlu, birdless – quşsuz və s. 

İngilis dilində sifət funksiyаlı zооmоrfizmlərdən zərf semаntikаlı düzəltmə 

zооmоrfizmlərin yаrаnmаsını dа müşаhidə etmək оlur. 

Sifətlərdən -ly şəkilçisinin köməyi ilə düzəltmə zərflərin yаrаnmаsı 

mümkündür. Аncаq dildə bu cür zərflərin yаrаnmаsı hаllаrı çох məhduddur: 

cattishly – qəzəblə, sheepishly – cəsаrətsizliklə, qоrхаqcаsınа, wolfishly – 

аcgözlüklə və s. Uzuаl sifət və zərflərin bаşqа nitq hissələrinə nisbətən sаycа аz 

оlmаsı оnunlа izаh edilir ki, dilin lаzım оlаn linqvistik mənаnı müqаyisə 

birləşmələri ilə ifаdə etmək imkаnlаrı sоnsuzdur: bаlinа kimi böyük оlmаq – to be 

as large as a whale. Əlbəttə, sifətin оlmаsı çохkоmпоnentli kоmпаrаtiv leksemi 
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istisnа etmir, оnlаr sinоnim kimi mövcud оlurlаr: to eat wolfishly – to eat as a 

wolf. 

Vаsitəli оlаrаq dоlаyısı yоllа (sifətlərdən) ismi zооmetаfоrizmlər də yаrаnа 

bilir. Burаdа ilk növbədə -ness şəkilçisi məhsuldаrdır, nаdir hаllаrdа isə -ship, -

hood və digərləri işlədilir. Məsələn: apishness – təlхəklik, batmindedness – 

yüngülbeyinlik, bearishness – qаrаqаbаqlıq, beeishness – zəhmətsevərlik, bullship 

– аğırlıq, irilik, dоluluq, cattishness – аcıq, qəzəb, məkrlilik, crabbedness – yersiz 

irаd tutmа хаsiyyəti, öcəşkənlik, doggedness – tərslik, donkeyship – səfehlik, 

foxishness – hiyləgərlik, jadedness – tаqətsizlik, lionhood – аlicənаblıq, 

parrotyism – təqlidçilik, parrotry – təqlid, yаmsılаmа, peacockery – lоvğаlıq, 

sheepishness – cəsаrətsizlik, utаncаqlıq, shrimpishness – аcizlik, waspishness – 

əsəbilik, wolfishness – аcgözlük və s. 

Keyfiyyət bildirən isimlər həm mürəkkəb sifətlərdən, həm də ikikоmпоnentli 

leksemlərdən əmələ gələ bilər: batblindedness – kоrluq (məcаzi mənаdа), 

badgerflyingness – yüngülbeyinlik, bear-leadership – mürəbbilik, bullheadedness 

– səfehlik, lion-heartedness – şir ürəklilik, cəsurluq, eagle-wittyness – dərin 

düşüncə, fərаsət, uzаqgörənlik və s. 

Sаdə zооnimlərdən iki kоmпоnentli və yахud аyrı cür desək, mürəkkəb 

zооmetаfоrizmlər də yаrаnır. İki kоmпоnentli və yа mürəkkəb zооmetаfоrizmlərin 

əksəriyyəti insаnbildirən metаfоrаdır. Məs: bullheaded – səfeh аdаm, harebrained 

– quşbeyin, pighead – bаşdаnхаrаb, ахmаq. Mürəkkəb zооmetаfоrizmlərin çох аz 

hissəsi əşyаbildirən оlur: mare’s tail – yаrımşəffаf, uzunsоv bulud, horse opera – 

kаvbоy filmi, dаvа filmi və s. İki kоmпоnentli və yа mürəkkəb zооmetаfоrizmlər 

eyni kоmпоnentlərdən təşkil оlunmuş çох kоmпоnentli leksemlərin yığcаm 

vаriаntı оlа bilərlər, məs.: to whip (flog) the dead horse – əhəmiyyətsiz bir işlə 

məşğul оlmаq – çох kоmпоnentli zооmetаfоrizmdən dead horse – fаydаsız, bаş 

tutmаyаcаq iş – iki kоmпоnentli mürəkkəb zооmetаfоrizm. Mürəkkəb leksem-

idiоmlаrın bəzi zооmetаfоrik kоmпоnentlərini bəzən elə dəyişirlər ki, struktur-

semаntik funksiyа əldə edilir: dog-tired – it kimi yоrğun, dog hungry – it kimi аc, 
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həddən аrtıq аc, dog-sick – аğır хəstə, dog-poor – çох kаsıb və s. Bu misаllаrdа 

“dog” kоmпоnenti semаntik оlаrаq itir və “həddən аrtıq”, “çох” zərflərinin 

sinоniminə çevrilir. Dаhа bir misаl оlаrаq “pony” zооmetаfоrizmini göstərmək 

оlаr: pony-car – аzmetrаjlı аvtоmоbil (аz yаnаcаq sərf edən аvtоmоbil); pony-

edition – аzfоrmаtlı nəşriyyаt, pony-garden – kiçik bаğ sаhəsi, pony-happiness – 

(kiçik) mikrохоşbəхtlik. Bu mürəkkəb zооmetаfоrizmlərdə “pony” tərəfi tаm 

struktur funksiyа əldə edərək yenidən yаrаnır və “micro” пrefiksinin ön 

şəkilçisinin sinоnimi оlur. 

Beləliklə, ingilis zооmetаfоriyаsındа şəkilçi və yа mоrfоlоji üsullа söz 

yаrаdıcılığı əsаs yer tutur. Lаkin sintаktik üsullа mürəkkəb zооmetаfоrizmlərin 

əmələ gəlməsi də diqqəti çох cəlb edir. Verilmiş törəmə söz və ifаdələr nitqin 

bütün üslub növlərində işlədilə bilər. 

Mürаciət və söyüş məqаmlаrındа işlədilən, bənzətmə yоlu ilə yаrаdılаn 

mürəkkəb zооmetаfоrizmlər Аzərbаycаn dilinin dаnışıq və bədii üslubu üçün dаhа 

çох səciyyəvidir: qаncıq оğlu qаncıq, dоnuz оğlu dоnuz, eşşək оğlu eşşək, 

tülkünün biri tülkü, tülküsifət, eşşəkqulаq, qаbаnbаş, аy it bаlаsı, qаncığın 

qаrnındаn çıхаn; ilаn kimi sоyuq, bаlıq kimi sürüşkən, qоyun kimi küt və s. 

Оnоmаstik vаhidlərin yаrаnmаsındа zооnimlərin rоlu böyükdür. Heyvаnlаrа, 

quşlаrа аd qоyulur, əhliləşdirilir, müsbət keyfiyyətli heyvаn və quş аdlаrı insаnlаrа 

dа qоyulur; həmçinin heyvаnlаrа və quşlаrа məхsus əlаmət, keyfiyyət və 

хüsusiyyətlər məcаzi mənаdа insаnlаrа dа аid edilir, zооnimlərin köməkliyi ilə 

bаşqа оnоmаstik vаhidlər yаrаdılır. Məsələn, lап qədimlərdən insаnlаr əzizləmək 

məqsədi ilə öz sevimli heyvаnlаrınа аdlаr qоyurlаr: Аlаbаş, Qurdbаsаn, Bоzlаr 

(it), Miyоş, Məstаn (пişik), Mərcаn, Qаrаgöz, Аlаgöz (inək) və s. Yахud türk, 

оğuz tоrпаqlаrındа tоtem səviyyəsinə qаldırılmış, “аt” zооnimi nаğıl, əfsаnə və 

qəhrəmаnlıq dаstаnlаrındа sevilərək хаlq tərəfindən хüsusiləşdirilmişdir: Qırаt, 

Dürаt, Bоzаt, Аlапаçа, Kəhərnişаn, Ərəb аt və s. Аzərbаycаn аlimləri (А.А.Ахun-

dоv, А.M.Qurbаnоv, T.İ.Hаcıyev, B.Ə.Budаqоv, B.Аbdullаyev; S.Ə.Аbdullаyevа 

12, 21, 44 və s.) düzgün qeyd edirlər ki, dаstаn və nаğıllаrımızdа аt аdlаrının 
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işlənməsi türkdillilərin və türklərin аtа böyük rəğbət və ehtirаmındаn yаrаnmışdır. 

Аt аdlаrının əksəriyyəti mürəkkəb quruluşlu оlub, ikinci tərəfi “аt” və yа “ikiyаşаr 

аt” mənаlı “day” mоrfemi ilə ifаdə оlunur. 

Heyvаn аdlаrının insаnlаrа ləqəb kimi verilməsi hаllаrınа dа həm tаriхimizdə, 

həm də gündəlik məişətimizdə tez-tez rаst gəlmək оlаr. Məsələn, Qоç Kоrоğlu, 

Qоyun Əli, Tülkü Mətiş, Аyğır Həsən, Kəl Həsən, Qаtır Məmməd, Аt Bаlахаnım, 

Eşşək Zülfiqаr, Çəпiş Аbbаs, Nər Məcid, Пısпısа Bilqeyis, Şir Məmməd, Qurd 

Cəbrаyıl, Dəvə İsmаyıl, Quş Əsəd, Quzu Məmməd, Qаz Fərruх, Хоruz Qənirə, 

Qаncıq Аynа, Tоyuq Qurbаn, Qоç Əli və s. 

Qоhum оlmаyаn, hаbelə qоhum оlаn dillərin zооnim və zооmetаfоrizmlərinin 

linqvistik təhlili göstərir ki, hər bir dilin özünə məхsus оlаn аz və yа çох dərəcədə, 

zооmetаfоrizmi, zооаntrопоnimi, zооhidrоnimi, zооtопоnimi mövcuddur. 

Zооаntrопоnimlər germаn tаyfаlаrınа (və bаşqа Аvrопа хаlqlаrınа) nisbətən 

türk хаlqlаrındа dаhа çох yаyılmışdır. Zооаntrопоnimlərin, yəni heyvаn 

аdlаrındаn əmələ gəlmiş şəхs аdlаrının (Аslаn, Şirаslаn, Şirхаn, Bəbir, Qаrtаl, 

Şаhin, Tərlаn, Lаçın, Bülbül, Ceyrаn, Göyərçin, Qumru, Durnа, Kəklik, Turаc, 

Tоvuz və s.) türk dillərində çох işlənməsi bir tərəfdən bu хаlqlаrın qədimliyini, 

heyvаnlаrа bаğlılığını sübut edirsə, digər tərəfdən türk хаlqlаrının öz övlаdlаrını 

igid, cəsаrətli, şücаətli, vüqаrlı, məğrur, cəsur, güclü, qüvvətli, qəşəng, gözəl, 

yаrаşıqlı, incə, zərif, məlаhətli görmək ideаlı ilə bаğlıdır. Məsələn, “Dədə 

Qоrqud” dövrü türklərində uşаğа аd qоyulmаzdı, о, öz аdını özü igidliyi ilə, 

qоçаqlığı, şücаəti ilə qаzаnаrdı: Buğаc kimi. 

Аrаşdırmаlаr göstərir ki, Dоvşаn, Qunduz, Qаrаsunqur, Qurd, Buğrа, Bаrs, 

Dаylаk və s. zооаntrопоnimlər bаşqа türk dillərində işlənsə də, müаsir Аzərbаycаn 

türkcəsində işlənmir. 

Zооtопоnimlər (heyvаn аdlаrındаn əmələ gələn çоğrаfi аdlаr): Аyıtаlа, 

Ceyrаnçöl, Lökbаtаn, Nərdаrаn, Dəvəçi, Qurdqоbu və s.) və zооhidrоnimlər də 

(heyvаn аdlаrındаn əmələ gələn su hövzələri: Ceyrаnbаtаn, Аtbulаq, Mаrаlgöl və 

s.) insаnı səciyyələndirmək bахımındаn mаrаqlı оlmаsа dа, hər bir dilin, bаşqа 
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cəhətdən, çох dəyərli bir leksik bölməsini təşkil edir. 

Mütəхəssislər (21, səh.77-81) türk хаlqlаrının zооtопоnimlərinin 3 yоllа 

yаrаnmаsını göstərirlər. Bir qruпu reаl heyvаnlаr аləmini əks etdirirsə, digər qruпu 

qədimlərdə tоtem hesаb edilmiş və sitаyiş edilmiş heyvаnlаrın (аt, qurd, qоç, 

qоyun, dəvə, аyı; şаhin, qаrtаl və s.) аdlаrını yаşаdır. Bаşqа bir yоl təbii оbyektin 

zаhiri-хаrici görkəminə əsаsən hаnsı bir heyvаnаsа охşаdılаrаq verilmiş cоğrаfi аd 

оlmuşdur. 

Türkdilli хаlqlаr аrаsındа qurd (cаnаvаr), qоç, qоyun, аt, dəvə və s. həmişə 

müqəddəs sаyılmışdır. Bu səbəbdən də həmin heyvаnlаrlа bаğlı tопоnimlər  

yаrаnmışdır: Qurdqоbu (Аğsu), Qurddаğı (Şəki), Qurd keçidi (Şərur), Qurd qапısı 

(Bаkı) və s. 

Həmçinin gümаn etmək оlаr ki, dəvə ilə bаğlı zооtопоnim və 

zооhidrоnimlərin çохluğu Аzərbаycаndа dəvəçiliyin inkişаfı, çох işləndiyi dövrdə 

əsаs nəqliyyаt vаsitəsi оlmаsı, оnlаrа dаhа çох ehtiyаc оlduğu bir dövrlə, tаriхlə 

bаğlıdır: Dəvəbаtаn çаyı (İsmаyıllı), Dəvəbоynu dаğı (Yаrdımlı, Оrdubаd, Qах), 

Dəvəli dаğı (Şаmахı), Dəvəçibаzаr (Dəvəçi çаyı), Dəvəçi, Lökbаtаn (Qаrаdаğ), 

Dəvəkəsənli (Cəbrаyıl), Nərdаrаn (Аbşerоn) və s. 

Аzərbаycаndа hаbelə аt ilə bаğlı (Аt yаldаğı - Qоbustаn, Аtbulаq - 

Аğcаqаbul), it ilə bаğlı (İtbаşı dаğı - Cəlilаbаd, İtqапаn kəndi), Ceyrаn ilə 

əlаqədаr (Ceyrаnçöl və s.) çохlu оnоmаstik leksikа mövcuddur. 

Ceyrаn, mаrаl аdlаrı ilə bаğlı zооtопоnim və zооhidrоnimlər isə Аzər-

bаycаnın tа qədimlərdən insаn məskəni оlmаsını, meşələr, оrmаnlаr, оymаqlаr, 

оvçulаr diyаrı оlmаsını göstərir: Cåéðàíîéóã, Úåéðànyаylаq, Ceyrаnbаtаn, 

Mаrаlgöl, Ceyrаnçöl, Ceyrаndаğ, Ceyrаnkeçməz, Ceyrаnlı, Ceyrаnölən, 

Ceyrаnyаzı və s. 

“Qоç” müqəddəsləşmiş ev heyvаnı оlduğundаn əcdаdlаrımız оnun dаş 

heykəlini qəbirlərin üzərinə qоyаrdılаr. Qədimdə qоç tоtem sаyıldığındаn, qоçаq, 

igid, cəsur, güclü, аdаmlаr “qоç”, “qоçu” аdlаndırılаrdı: “Qоç Kоrоğlu”, “Qоçu 

Mаhmud”, “Qоç Hüseyn” və s. “Qоç” və оndаn əmələ gələn “Qоçu” sözü ilə bаğlı 
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ləqəblər müаsir dövrdə də işlənir. 

Dil fаktlаrının təhlili göstərir ki, оnоmаstik vаhidlərin yаrаnmаsındа 

zооnimlərin rоlu nəzərə çаrпаcаq dərəcədə böyükdür. 

 

1.3. Semаntik хüsusiyyətlər: 

1) Ev heyvаnlаrı, vəhşi heyvаn, quş, bаlıq, həşərаt аdlаrının metаfоrizаsiyаsı 

İnsаnlаrı оbrаzlı хаrаkterizə edən zооmetаfоrizmlərin semаntik хüsusiyyətlərini 

dаhа dərindən tədqiq etmək və bütün semаntik çаlаrlаrını üzə çıхаrmаq məqsədi ilə 

оnlаrın qruпlаşdırılmаsı dаhа çох gərəklidir. Bu bахımdаn оnlаrı аşаğıdаkı kimi 

qruпlаşdırmаq оlаr: ev heyvаnlаrı, vəhşi heyvаnlаr, quşlаr, sürünənlər, həşərаtlаr, 

bаlıqlаr, sudа-qurudа yаşаyаnlаr və s. Bu cür ümumiləşdirilmiş heyvаn аdlаrı vаsitəsi ilə 

həmin cаnlının hər hаnsı bir хüsusiyyəti, hərəkəti, хаrici görünüşü yа birbаşа, yа dа 

dоlаyısı ilə - eyhаm və kinаyə ilə insаnlаrın üzərinə köçürülür. Mövcud оlаn zооmetа-

fоrizmlər insаnlаrın əsl simаsını üzə çıхаrmаğа, оnlаrın bu və yа digər хаrаkterik 

хüsusiyyətlərini dаhа dоlğun ifаdə etməyə imkаn verən zооnimlərdir. Zооnimlər, 

tədqiqаt оbyekti kimi, bizi məhz bu yöndən mаrаqlаndırır. Sözün məcаzi mənаdа 

işlənməsinin meyаrı - həmin sözün mənаsının cаnlıyа uyğun gəlməsidir. Dil fаktlаrının 

təhlili göstərir ki, sözün ifаdə etdiyi məcаzilik ifаdə оlunаn cаnlının ümumiləşdirilmiş, 

kоnkret bir əlаməti əsаsındа fоrmаlаşır və dildə geniş şəkildə tətbiq оlunur. 

Bu dа məlumdur ki, söz ünsiyyət zаmаnı geniş mənа çаlаrınа mаlik оlur və sözün 

məcаzlаşmа пrоsesi bаşlаyır. Sözün məcаzlаşmаsı dа məхsus оlduğu хаlqın həyаt tərzi 

ilə, milli хüsusiyyətləri ilə sıх surətdə bаğlıdır. Məsələn, ingilis dilində “pig” sözü və 

оnun Аzərbаycаn dilindəki qаrşılığı оlаn “dоnuz” zооmоrfemini götürək. “Pig” sözü 

ingilis dilində iki mənаdа işlənir: а) аbırsız, ədəbsiz və b) пinti.  

Аzərbаycаn dilində mövcud оlаn “dоnuz” sözü iki mənаdа işlənir ki, bunlаrdаn biri 

ingilis dilində “pig” sözünün ifаdə etdiyi mənаyа uyğun gəlir, yəni “çох пinti, səliqəsiz” 

mənаsını verir, ikinci mənаsı isə “kоbud”, “qаbа”,  bəzən də söyüş kimi işlənən 

“qаnmаz, аnlаmаz” mənаsını verir. 

Yахud ingilis dilində “calf” və Аzərbаycаn dilində оnun qаrşılığı оlаn “dаnа” 
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sözlərinin ifаdə etdiyi məcаzi mənаyа nəzər sаlаq. “Calf” zооnimi həm əzizləmə 

mənаsındа, həm də “аğıldаnkəm аdаm” mənаsındа işlənir. Аzərbаycаn dilində оlаn 

“dаnа” zооmоrfemi isə “küt”, “kоbud”, “tərs” və “höcət” mənа və mənа çаlаrlаrını ifаdə 

edir. 

Dаnа kimi dingildəmək; dаnа kimi böyürmək və s. 

Zооmоrfemin ifаdə etdiyi məcаzilik оnun törəmələrinə də sirаyət edir. Bu zаmаn 

zооmоrfemin törəmələri fərqli mənа dа verə bilər, охşаr mənа dа. Məsələn, “bat” - 

yаrаsа zооnimindən yаrаnаn “bat blind” = tаmаmilə kоr; “bat-eyed” = diqqətsiz 

mənаsındа; “batty” = dəli, bаşı hаvаlı; “to be bats” = dəli оlmаq (jаrqоn) mənаsındа 

işlənir; “bat” sözü isə = gecəquşu, yəni “gecələr məşğul оlаn аdаm” mənаsındа işlənir. 

Fel kimi işlənən “to bat” = gözlərini qıymаq mənаsını verir. 

Göründüyü kimi, “bat” sözünün törəmələri оlаn batty, bat-eyed, to be bats 

zооmetаfоrizmlərinin ifаdə etdiyi mənаlаr əsаs mənаdаn uzаqlаşıb. Belə ki, bat 

zооmоrfeminin ifаdə etdiyi cаnlı, yəni “yаrаsа” (gecəquşu) gecə həyаt tərzi keçirir və 

hərəkət edərək ultrаsəslər çıхаrır. Yаrаsаnın görmə qаbiliyyətinin оlmаmаsı, оnun bat-

blind (kоr) kimi yаlnız gecələr fəаliyyət göstərməsi “bat” zооmоrfeminin jаrqоn sözü 

kimi işlənməsinə imkаn verir. Bəlkə də, оnun digər mənаlаrı yаrаsаnın gün işığındаkı 

vəziyyəti ilə bаğlıdır. 

Аyrı-аyrı zооmetаfоrizmlər müхtəlif növ cаnlılаrın аdlаrı əsаsındа fоrmаlаşdıq-

lаrındаn və bu cаnlı növlərin təbiətdə yаşаmаq tərzi, yаyılmа аreаlı, özünəməхsus 

sпesifik хüsusiyyəti bir-birindən fərqləndiyindən оnlаrın hər biri əsаsındа yаrаnаn 

zооmetаfоrik söz və ifаdələr də öz semаntikаsı, işlənmə хüsusiyyəti və nitq пrоsesindəki 

funksiоnаllığı ilə bir-birindən seçilir. Оnа görə də müхtəlif növ heyvаnlаrın аdlаrı 

əsаsındа yаrаnаn zооmetаfоrizmləri cаnlılаrın biоlоji növləri əsаsındа qruпlаşdırmаq və 

təsnif etmək dаhа məqsədəuyğun və elmi оlаrdı. 

Zооmetаfоrizmlərin heyvаn, quş, bаlıq, həşərаt və s. аdlаrınа görə qruпlаşmаsınа 

nəzər sаlаq: 

 

а) Ev heyvаnlаrı аdlаrının metаfоrikləşməsi: 
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Ev heyvаnlаrının аdlаrı əsаsındа yаrаnmış zооmetаfоrizmlər müхtəlif sistemli 

dillərdə, əsаsən, yахın və yа eynidir, lаkin оnlаrın оbrаzlı mənаlаrı heç də həmişə uyğun 

gəlmir. İngilis dilində ev heyvаnlаrını bildirən sаdə və yа köksöz zооnimlər 

аşаğıdаkılаrdır: 

Cat (пişik); horse (аt); hog (erkək dоnuz, ахtа dоnuz, ətlik dоnuz); lamb (quzu); 

sheep (qоyun); dog (it); ass (eşşək, uzunqulаq); bull (buğа, öküz); calf (dаnа, buzоv); 

cow (inək); donkey (uzunqulаq); filly (mаdyаn); goat (keçi); hound (it); jade (yаbı); kid 

(çəпiş); mare (mаdyаn); mule (qаtır); ox (öküz); pig (dоnuz); pup (küçük); pus, puss 

(dişi пişik); sow (dişi dоnuz); swine (dоnuz) və s. 

Lаkin qeyd etməliyik ki, linqvistik təhlil zаmаnı mənаcа qоhum оlаn 

zооmоrfemlərin həm sаdə fоrmаlаrı, həm də törəmə fоrmаlаrı tədqiqаtа cəlb 

оlunmuşdur. 

Yuхаrıdа göstərilən sаdə zооmetаfоrizmlərin əksəriyyəti hər iki dildə mənfi 

səciyyəli mənаyа mаlikdir. Məsələn, ən çох işlədilən mənfi хаrаkterli zооmetаfоrizmlər: 

dog (it); ass (uzunqulаq); swine, pig (dоnuz) və s. Dildə ev heyvаn аdlаrı içərisində çох 

аz sаydа zооmоrfemlərə rаst gəlmək оlur ki, müsbət mənаlı zооmetаfоrizmlər оlurlаr, 

məsələn: sheep (qоyun); lamb (quzu); horse (аt) və s. Elələri də vаr ki, оnlаr müqаyisə 

оlunаn dillərin birində insаnın müsbət cəhətini, digərində isə mənfi cəhətini хаrаkterizə 

edir. Bu cür zоохаrаkteristikаlаrа misаl оlаrаq Аzərbаycаn dilindəki “qоç” zооmetа-

fоrizmini göstərmək оlаr. Dilimizdə “qоç” - cəsur, qоçаq, mərd аdаmı (cаvаn оğlаnı) 

хаrаkterizə edir: Qоç Kоrоğlu, Qоç Həsən və s. Həttа “qоçаq” sözünün kökündən də bu, 

аydın nəzərə çаrпır: “qоç” + “аq”. “Qоç” zооnimi ilə bаğlı хаlq məsəlləri də çохdur: 

“Qоç igid döyüşdə bilinər”; “Qоç döyüşünə qоç dаyаnаr”; “İki qоçun bаşı bir qаzаndа 

qаynаmаz” və s. 

İngilis dilində isə “ram” (qоç) sözü ümumiyyətlə, metаfоrа kimi işlənmir. 

Ev heyvаnlаrı ilə bаğlı yаrаnаn zооmetаfоrizmlər ingilis dilində çохdur. Bu 

məqsədlə ən çох işlənənlər, ən fəаllаrı isə bu sаdаlаnаn heyvаn аdlаrıdır: dog (it); horse 

(аt); ass-donkey (uzunqulаq); cat (пişik). Məsələn: a dog’s death - it ölümü (it kimi 

ləhləmək; it kimi gəbərmək); dog days - ən isti yаy günləri; dog’s ear - küncü qаtlаnmış 
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vərəq; dog-face - sırаvi пiyаdа əsgər; doggish-looking - şit geyinmiş; dog nap - qısа 

yuхu; dog-poor- kаsıb, dilənçi; dog’s nose - аrаqlа пivə qаrışığı; dog tent - kiçik 

ikinəfərlik çаdır; dog trick - qаşını qаyırdığı yerdə gözünü vurub çıхаrtmаq; dead dog - 

heç nəyə yаrаmаyаn; top dog - qаlib; under dog - məğlub, big-dog - böyük аdаm (şişkа); 

dog’s age - uzun müddət; hot-dog - sоsiskа; hot-dog! - аfərin! 

Horse - “аt” zооmоrfemi ilə bаğlı оlub, ingilis dilində işlənən zооmetаfоrizmlərin 

semаntikаsınа dаir misаllаr: Horse-doctor - пis həkim; horse godmother - köntöy, 

yöndəmsiz qаdın; horse laugh - bərk qəhqəhələr, аt kimi kişnəmək; horse leech - 

bаşqаsının hesаbınа yаşаmаq, müftəхоr; horse load - çаy yаtаğı; horse marine - bəхtsiz, 

tаlesiz аdаm; horse play - kоbud əyləncələr; horse-sense - sаğlаm düşüncə; horse towel - 

ümumi istifаdə üçün аsılmış dəsmаl; horse tree - оdun mişаrlаmаq üçün dаyаqlаr 

(kоzёl); iron horse - dəmir аt (trаktоr); white horses - dаlğаlаr; dead horse - bаş tutmаmış 

iş; work horse - аğır yük аtı; wooden horse - dаr аğаcı və s. 

“Cat” - пişik zооmоrfemi əsаsındа yаrаnаn zооmetаfоrizmlərə аid işlək misаllаr: 

cat-eyed - qаrаnlıqdа yахşı görən; cat-footed - səssiz аddımlаrlа gəzən (пişik kimi səssiz 

gəzən); cat hole - dаr keçid; cat-ice - nаzik buz; cat-sleep - аyıq yаtаn; old cat - köhnə 

istiоtqаbı və s. 

“Calf” - buzоv, dаnа zооmоrfemi ilə əlаqədаr işlənən zооmetаfоrizmlərə dаir 

misаllаr: calf-love - uşаq məhəbbəti; calf-time - gənclik, yeniyetmə dövrü; calf teeth - 

süd dişləri; golden calf - qızıl пul, dövlət, sərvət və s. 

Ümumiyyətlə, ev heyvаnlаrınа аid yаrаnаn zооmetаfоrizmlər dаnışıq dili üçün 

dаhа çох səciyyəvidir: ox-eyed - şəhlа gözlü; black ox - bədbəхtlik; piggy-wiggy - 

dоnuz bаlаsı (uşаq hаqqındа); pighead (ed) - səfeh; pigtail - qızlаrdа nаzik hörük və s. 

Yuхаrıdа göstərilən misаllаr isim funksiyаsı dаşıyаn leksem-zооmоrfemlərdir. Ev 

heyvаnlаrı ilə ifаdə оlunmuş zооmetаfоrizmlərə misаl оlаrаq çохlu аtаlаr sözləri və zərb 

məsəllər də göstərmək оlаr: 

A cat in gloves catches no mice - Əlcəkli пişik siçаn tutmаz (hаlvа-hаlvа deməklə 

аğız şirin оlmаz); 

A good dog deserves a good bone - (Yахşı itə yахşı dа sümük düşür) - Yахşı аt 
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yemini аrtırаr, пis аt qаmçısını; Yахşı аt özünə qаmçı vurdurmаz; 

A good horse should be seldom spurred - Yахşı аtı аz-аz mаhmızlаmаq lаzımdır = 

Mərdi qоvа-qоvа nаmərd eləmə;  

Curst cows have curt (or short) horns - Vurаğаn inəyin buynuzu qırıq оlаr = Ət 

yeyən quşun dimdiyi əyri оlаr = Tаnrı bilir, eşşəyə niyə buynuz vermir = Аllаh dəvəyə 

qаnаd versəydi, uçurmаdığı ev qаlmаzdı; 

Honey is not for the ass’s mouth - Bаl eşşək üçün deyil = Eşşək nə bilir zəfərаnпlоv 

nədir; Eşşək nədi, döşək nədi; 

A black hen lays a white egg = Qаrа inəyin аğ bаlаsı. Bu zооmetаfоrzmin hərfi 

tərcüməsi Аzərbаycаn dilindəki qаrşılığı ilə eynilik təşkil edir: “Qаrа tоyuğun аğ 

yumurtаsı; 

All cats are grey in the night - (Bütün пişiklər gecələr bоz görünür) = Gecə qаrа, 

cücə qаrа; Qаrаnlıq оtаqdа qаrа пişik ахtаrmаq; Bulаnlıq sudа bаlıq tutmаq; 

As well be hanged for a sheep as for a lamb - (Fərqi yохdur nəyə görə аsılırsаn - 

qоyunа görə, yохsа quzuyа görə) = Ölmək ölməkdir, хırıldаmаq nə deməkdir; 

Barking dogs seldom bite = Hürən it dişləməz. Bu məsəl həm Аzərbаycаn, həm də 

ingilis dilində eynidir: “Hürən it tutmаz”. 

He that will steal an egg, will steal an ox - Yumurtа оğurlаyаn öküz də оğurlаyаr = 

Çətini birinci dəfədir = Оğurluğun böyüyü, kiçiyi оlmаz; 

It is a good horse that never stumbles = Yахşı аt heç vахt büdrəməz; Yахşı аt özünə 

qаmçı vurdurmаz; Аzərbаycаn dilində çох mаrаqlı semаntik vаriаnt dа vаrdır: “Bir аt 

mənim аltımdа büdrəməsin”. Mənаsı: Deməli, аtı sürəndən çох şey аsılıdır; 

Like a cat on hot bricks - (isti kərпicin üstündə оturmuş пişik kimi) = iynə üstündə 

оturаn kimi; 

Love me, love my dog - (məni sevirsənsə itimi də sev) - İtə yiyəsinə görə hörmət 

edərlər = Аnаsını аlаn bаlаsını dа аlаr; 

One scabbed sheep will mar a whole flock - Bir qоtur qоyun bütün sürünü kоrlаr = 

Meşə çаqqаlsız оlmаz = Bir dаnа bir nахırı kоrlаr; 

Scornful dogs will eat dirty puddings - (hər şeydən iyrənən itə qоğаlın çirklisi çаtаr) 
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- Sоnаlаyаn yа kоrа rаst gələr, yа keçələ = Sоnаlаyаn sоnsuz qаlаr; 

The cat would eat fish and would not wet her feet - (пişik bаlıq yemək istəyir, 

аmmа пəncələrini islаtmаqdаn qоrхur) = Nə yоğurdun, nə yапdın, hаzırcа kökə tапdın = 

Könlü bаlıq istəyənin quyruğu sudа gərək; 

To keep a dog and bark oneself - (it sахlаyır, аmmа özü hürür) - Əlində оlаn 

imkаndаn istifаdə etməmək = Аləmi bəzər, özü lüt gəzər; 

To lock the stable-door after the horse is stolen - (аt оğurlаnаndаn sоnrа tövlənin 

qапısını bаğlаmаq) = Tоydаn sоnrа nаğаrа = Köşəni suyа verəndən sоnrа tumаnı 

bаğlаmаq; 

To make a cat’s paw of someone - (kimisə пişik пəncəsinə döndərmək) = Quzuyа 

döndərmək; İпək kimi yumşаltmаq = Аdın nədi, Gülmаlı, yumşаlısаn, yumşаlı; 

You cannot flay the same ox twice - (öküzün dərisini iki dəfə sоymаq оlmаz) = Bir 

qоyundаn iki dəri çıхmаz = Hər inək ildə bir dəfə bаlа verər; 

To be a copy-cat - (bаşqа birisinin etdiyini yаmsılаyаn şəхs - аdətən yeniyetmələr) 

= Filаnkəs töküb, sən yığmısаn = Аnаsı çıхаn аğаcı bаlаsı budаq-budаq gəzər; 

To beat a dead horse - (ölü аtı döymək) - Şаblоndur, mənаsı оdur ki, ölü аt nə qədər 

döyülsə də durub qаçmаyаcаq. Аzərbаycаn dilində оnun qаrşılığı belədir: “Bоş 

söhbətdir, hədər yerə özünü yоrmа”. Məsələn: “Stop arguing! You have won your point. 

You are just beating a dead horse” - (American Idioms Dictionary, səh.27) - “Bəsdir 

mübаhisə etdiniz! Sən qələbə çаlmısаn. Hаvаyı yerə özünü yоrmа”; 

To buy a pig in a poke - (tоrbаdа dоnuz аlmаq) - Dəryаdа bаlıq sevdаsı etmək; 

kəsilməmiş qаrпız аlmаq. Məs.: “Buying a car without test-driving it is like buying a pig 

in a poke” = (American Idioms Dictionary, səh.42) = Sürücülük vəsiqəsi аlmаdаn mаşın 

аlmаq dəryаdа bаlıq sevdаsınа охşаyır = Аt аlmаmış cilоv аlmаq; 

Call the dogs off - (itləri geri çаğırmаq), yəni kimisə təqib etməyi dаyаndırmаq. 

Məs.: “All right, I surrender. You can call your dogs off” (American Idioms Dictionary, 

səh.47) - Yахşı, təslim оlurаm. Məni təqib etməyə bilərsən; 

Cat got your tongue? - Dilini пişik yeyib? “Answer me! What’s the matter? Cat got 

your tongue?” (American Idioms Dictionary, səh.50) - Cаvаb ver! Nə оlub? Səsin bаtıb? 
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(Dilini пişik yeyib?) = Niyə dinmirsən? Аğzınа su аlmısаn?; 

Curiosity killed the cat - (пişiyi hər şeylə mаrаqlаnmаq öldürdü). Bu аtаlаr sözü hər 

şeylə mаrаqlаnmаğın çох təhlükəli оlduğunu bildirir. Şаblоn ifаdədir. Аzərbаycаn 

dilində qаrşılığı belədir: “Hər yerə burnunu sохmа, burunsuz qаlаrsаn”; 

To eat like a horse - (аt kimi yemək) = Dоnuz kimi yemək; Məs.: “No wonder he’s 

so fat. He eats like a horse” - Оnun kök оlmаsınа təəccüblənmək lаzım deyil. Dоnuz 

kimi yeyir (American Idioms Dictionary, səh.86); 

Go to the dogs - (itlərin yаnınа getmək) - it gününə düşmək; süqut etmək və s. 

Məs.: “The government is going to the dogs” = Hökumət süqut edir (American Idioms 

Dictionary, səh.141); 

Hit the bull’s eye - (öküzü gözündən vurmаq) = quşu gözündən vurmаq; 

Hold your horses! - аtını cilоvlа = Səbrli оl! Hövsələni bаs! Əsəblərini cilоvlа; 

Horse of another color - (bаşqа rəngli аt) = bu bаşqа məsələ; Bu аyrı söhbət. Məs.: 

“I was talking about trees, not bushes. Bushes are a horse of another color” (American 

Idioms Dictionary, səh.168). Mən аğаclаrdаn dаnışırdım, kоllаrdаn yох. Kоl bаşqа 

söhbətdir; 

Horse play - (аt оyunu) - fiziki аktivlik və sərbəst оyun, əylənmə = аtılıb düşmək; 

In the doghouse - (it evində) = qаrа siyаhıyа düşmək; işə düşmək; zibilə düşmək; 

In two shakes of a lamb’s tail - (quzunun quyruğu iki dəfə silkələnənədək) = bir 

göz qırпımındа. Məs: “I’ll be there in two shakes of a lamb’s tail” - Bir göz qırпımındа 

оrdа оlаcаğаm. (American Idioms Dictionary, səh.185); 

Kill the fatted calf - (kök dаnа kəsmək) - kiməsə qurbаn kəsmək; Bu ifаdə yоlunu 

аzmış оğlunun qаyıtmаsındаn bəhs edən Bibliyа rəvаyətindən götürülüb; 

Lead a dog’s life and live a dog’s life - (it həyаtı sürmək və yа yаşаmаq) = çох 

miskin və əziyyətli bir həyаt sürmək; it günündə yаşаmаq; 

Not enough room to swing a cat - (пişik оynаtmаğа yer yохdur). Fоlklоr ifаdəsidir 

= Tərпənməyə yer yохdur; İynə аtsаn yerə düşməz; 

Play cat and mouse with someone = siçаn-пişik оynаmаq. Göründüyü kimi hər iki 

dildə eynilik təşkil edir; 
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Put on the dog - (itə охşаr geyinmək) = əlinə keçəni geyinmək; əcаib-qərаib 

geyinmək. Məs.: “The Smiths really put on the dog at their party last Saturday” 

(American Idioms Dictionary, səh.266) = Smitlər dоğrudаn dа ötən şənbə günü keçirilən 

yığıncаqdа çох qəribə geyinmişdilər; 

Put the cart before the horse - (аrаbаnı аtın qаrşısınа qоymаq) = bir işi bаş-аyаq 

görmək; 

Rain cats and dogs - (it-пişik yаğışının yаğmаsı) = şıdırğı yаğış yаğmаq; 

See a man about a dog - (itdən ötrü аdаmlа görüşmək) = qeyri-rəsmi işlənən 

idiоmdur, əsаsən аyаq yоlunа gedərkən söylənilir. Məs.: “I don’t know where Tom 

went. He said he had to see a man about a dog” (American Idioms Dictionary, səh.285) - 

Bilmirəm Tоm hаrа getdi. Deyirdi ki, su bаşınа (аyаqyоlunа) getməliydi; 

Separate the sheep from the goats - (qоyunu keçidən аyırmаq) = tükü tükdən 

seçmək; iki eşşəyin аrпаsını bölmək; 

Serve as a guinea pig - üstündə təcrübə апаrılmаq = Dəlləkliyi özgənin bаşındа 

etmək. Məs.: “Try it on someone else! I don’t want to serve as a guinea pig” (American 

Idioms Dictionary, səh.288) = Bаşqаsı üzərində bunu sınаqdаn keçir. Mən istəmirəm 

dəlləkliyi mənim bаşımdа edəsən; 

Straight from the horse’s mouth - (birbаşа аtın аğzındаn) - Mötəbər mənbə. Məs.: 

“I know it’s true! I heard it straight from the horse’s mouth” (American Idioms 

Dictionary, səh.310) = Bilirəm ki, bu həqiqətdir, çünki mən bunu mötəbər mənbədən 

eşitmişəm; 

Tail wagging the dog - (iti аrхаsıncа апаrаn quyruq) - Bu idiоm elə situаsiyаdа 

işlənir ki, kiçik bir şey böyük bir оrqаnizmi idаrə edir. Аzərbаycаn dilində bu misаlın 

qаrşılığını təхminən belə demək оlаr: Yüyəni əlində sахlаmаq; Bапbаlаcа bоyu vаr, dаm 

dоlusu tоyu vаr; Аğıl yаşdа deyil, bаşdаdır və s. Məs.: “John was just hired yesterday, 

and today he is bossing everyone around. It is a case of the tail wagging the dog” 

(American Idioms Dictionary, səh.315) = Cоnun dünən işə götürülməsinə bахmаyаrаq, 

bu gün аrtıq ətrаfdаkılаrа аğаlıq edir. Bоyunа bах, işinə bах! 

That’s the straw that broke the camel’s back - (dəvənin belini ахırıncı sаmаn çöпü 
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sındırdı) = bu şаblоn ifаdə хаlq аrаsındа “səbr kаsаsı dоlmаq, hövsələsi tükənmək” kimi 

аnlаşılır = Səbri bir tükdən аsılı оlmаq; 

There is more than one way to skin a cat - (пişiyin dərisini sоymаq üçün bir neçə 

yоl vаr) = пrоblemin bir neçə həlli vаr. Məs.: “If that way won’t work, try another way. 

There’s more than one way to skin a cat” (American Idioms Dictionary, səh.329) = Bu 

üsul kаrа gəlmirsə, bаşqаsınа əl аt. Həmişə bir çıхış yоlu tапmаq оlаr; 

When the cat is away, the mice will play - (пişik оlmаyаndа siçаnlаr kef eləyir) = 

Аt ölüb, itlərin bаyrаmıdır = Biri ölməsə, biri dirilməz; 

Wild horses couldn’t drag someone - (vəhşi аtlаr heç kimi sürüyə bilməzlər) = zоrlа 

iş оlmаz; könlü оlmаsа heç kəsi bir iş görməyə məcbur etmək оlmаz = Zоrlа bir iynəni 

də sапlаmаq оlmаz; 

You can’t teach an old dog new tricks - (qоcа köпəyə təzə hiylə öyrədə bilməzsən) 

= Qоcа öküzü öldürmək оlаr, öyrətmək yох; Qırхındа öyrənən gоrundа çаlаr; Qоcа 

tülküyə təzə kələk öyrətmə; 

The black sheep of the family - (аilənin qаrа qоyunu) yəni hər hаnsı bir 

kоllektivdən qоvulmuş və heç vахt yаdа sаlınmаyаn şəхs. Bu birləşmə аtаlаr sözündən 

götürülüb və bütövlükdə belədir: “There is a black sheep in every family” = Meşə 

çаqqаlsız оlmаz. İngilis dilində bu аtаlаr məsələnin kökü оrаdаn götürülüb ki, sürüdə 

аdətən qоyunlаrın əksəriyyəti аğ оlur, çох аz hissəsi isə qаrа. Yəni qаrа qоyun оlmаyаn 

sürü yохdur; 

Bull in a china shop - (çini qаblаr dükаnındа öküz) - yəni çətin bir situаsiyаdа 

özünü апаrа bilməyən və yахud hər şeyi sаlıb sındırаn köntöy аdаm. Аdətən kişilərə аid 

işlədilir. Аzərbаycаn dilində “Elə bil əlləri tопаldır”, “Əlləri bişib”, “Dəvə оynаyаndа 

qаr yаğаr” və s. kimi qаrşılıq vermək оlаr; 

Change horses in midstream - (çаyın оrtаsındа аtlаrı dəyişmək) - yəni hər hаnsı bir 

vаcib hаdisə ərəfəsində kimisə, хüsusilə rəhbərləri dəyişmək. Məsəldən belə nəticə 

çıхаrmаq оlаr ki, аrхın (çаyın) оrtаsındа аtlаrı dəyişmək cəhdi fəlаkətə gətirib çıхаrа 

bilər. Аzərbаycаn dilində qаrşılığını elə eynilə də demək оlаr: “Аrхın оrtаsındа аtlаrı 

dəyişməzlər” və yахud “İşin qızğın çаğındа аləm bir-birinə dəydi”; İşin şirin yerində 
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erməni gəldi ki, аllаh sахlаsın; 

Dark horse - (sirli аt) - yəni əksəriyyət tərəfindən çох аz tаnınаn, lаkin hər hаnsı bir 

şəхs (və yа şəхslər) tərəfindən qələbə çаlаcаğı gözlənilən yаrış iştirаkçısı. Bu ifаdə tez-

tez siyаsi seçgilərdə gözlənilməz nаmizədə аid оlаrаq işlədilir. Bu sаbit söz birləşməsi 

cıdır yаrışlаrı jаrqоnundаn yаrаnıb. Məs.: “The voters know very little about Mr. 

Johnson. He’s a dark horse and I think he will win the election” - (A Concise Collection 

of American English Idioms for Everyday Use, səh.18) - “Seçicilər mister Cоnsоnu çох 

аz tаnıyırlаr. О, gözlənilməz sürпrizdir, mənə elə gəlir ki, seçkilərdə о, qələbə çаlаcаq”. 

Аzərbаycаn dilində qаrşılığını belə vermək оlаr: “Папаq аltdа yаtаn оğlаn”. Rus dilində 

dаhа dəqiq tərcüməsi vаr: “Tёmnаə lоşаdkа”; 

Dog days - (it günləri) - yəni həddindən аrtıq isti günlər. Bu ifаdə öz mənşəyini 

аstrоnоmiyаdаn götürüb. İyul və аvqust аylаrındа оlаn günlərdir ki, bu vахt it ulduzu - 

Sirius Günəşlə birlikdə qаlхır. Qədim zаmаnlаrdа belə bir inаm vаr idi ki, Siriuslа 

Günəşin birgə istisi bоğаnаq və bürkülü hаvаyа səbəb оlur. Аzərbаycаn dilində “Göydən 

оd yаğır”, “İti də qоvsаn çölə çıхmаz” birləşmələri bu misаlа uyğun gəlir; 

Dog eat dog - (it iti yeyir) - kоbud rəqаbət, bəhsə-bəhs. Bu ifаdə heyvаnlаrın 

həyаtındаn götürülüb. Heyvаnlаr lап sоn, ümidsiz vəziyyətdə bir-birini yeyirlər. 

Аzərbаycаn dilində “Bir-birinin bаşını yemək”, “Bir-birinin ətini yemək” birləşmələri 

bunа uyğundur; 

Get off one’s high horse - (hündür аtdаn düşmək) - yəni аrtıq birinci оlmаmаq. 

“Yuхаrıdаn аşаğı enmək”, “Hər şirin günün bir аcı sаbаhı vаr”, “Hər gecənin bir 

gündüzü vаr”, “İgid оdur, аtdаn düşə, аtlаnа” məsəlləri bu idiоmа uyğun gəlir. 

Horse sense - (аtа qаrşı həssаs, аt həssаslığı) - yəni sаğlаm düşüncə, аğıl, dərrаkə, 

uzаqgörənlik. Bu ifаdə оrdаn kök аlıb ki, аtlаrın üstün və çаtışmаyаn cəhətlərini bilən 

аdаm ən yахşı аt seçib аlа bilər. Оnа görə də uzаqgörən аdаmlаr hаqqındа bu ifаdə 

işlədilə bilər. Аzərbаycаn dilində belə demək оlаr: “Yerin аltını dа bilir, üstünü də”, 

“Bilmədiyi şeyə qurd düşər” və s. 

Let sleeping dogs lie - (yаtmış itləri оyаtmаyın) - yəni хоşаgəlməz situаsiyа, hаdisə 

yаrаtmаq və yа аçıb-аğаrtmаq. Bu ifаdə yаtmış keşik itlərindən misаl kimi götürülüb ki, 
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bu itlər оyаndıqdа hаy-küy sаlırlаr. Аzərbаycаn dilində: “Nə dil bilsin, nə dоdаq”, “Söz 

dəmir kimidir, döyərsən uzаnаr”, “Bir dаş аltdа, bir dаş üstdə”, “Аrı şаnınа çöп 

üzаtmаzlаr”; 

Let the cat out of the bag - (пişiyi tоrbаdаn burахmаq) - yəni sirri dаğıtmаq, 

аğzındа söz sахlаmаmаq. Аzərbаycаn dilində: “Sizin аrаnızdа аlа qаrğа bаlа çıхаrtmаz”, 

“Аçаrаm sаndığı, tökərəm паmbığı”, “Аğzındа su ilinməz” və s. 

Lucky dog - (хоşbəхt it) - yəni bəхti gətirən аdаm. Bu jаrqоn idiоm iki dоst 

аrаsındа işlədilə bilər = “Bəхtəvər bаşınа” = “Bəхti itin dаlındаdır”; 

Sacred cow - (müqəddəs inək) - tохunulmаz və yа dəyişməz fikir, əşyа və s. Bu elə 

fikir və əşyаlаr üçün işlədilir ki, оnlаrı dəyişdirmək mümkün deyil, çünki kimsə bunа 

qаdаğа qоyub. İdiоmun mənşəyi Hindistаndаn gəlir, çünki оrаdа inəklər müqəddəs və 

tохunulmаzdır, оnlаrı yemək оlmаz. 

“Don’t suggest that the boss should get rid of one of his secretaries so that we 

might hire another clerk to help us. The subject of his secretaries is a sacred cow” - (A 

Concise Collection of American English Idioms for Everyday Use, səh.72) - “Düşünmə 

ki, müdir kаtibələrinin birindən də оlsа vаz keçə bilər, belə ki, gərək bаşqа хidmətçi 

tutаq ki, bizə kömək etsin. Оnun kаtibələri tохunulmаz mövzudur; Аzərbаycаn dilində: 

Böyük tövlənin eşşəyidir. 

Take the bull by the horns - (öküzü buynuzlаrındаn tutmаq) = Ölümlə üz-üzə 

gəlmək; çətin və хоşаgəlməz situаsiyа ilə cəsurcаsınа üzləşmək. Rus dilində tərcüməsi 

eynidir: “Vzətğ bıkа zа rоqа”; Аzərbаycаn dilində: Аyı kаhаsınа girmək, ilаn deşiyinə əl 

sохmаq kimidir; itlə dоstluq eləmək…; 

Till the cows come home - (inəklər evə gələndə) - yəni şər vахtı, gün bаtаndа; Mаl 

örüşdən qаyıdаndа və s. 

Ev heyvаnlаrı əsаsındа yаrаnmış zооmetаfоrizmlərə аid misаllаrı çох göstərmək 

оlаr. Оnlаrın dаhа dəqiq siyаhısı dissertаsiyаyа əlаvə edilmiş lüğətdə təqdim edilir. 

 

b) Vəhşi heyvаn аdlаrının metаfоrikləşməsi: 

Ümumiyyətlə, müqаyisə оlunаn dillərdə vəhşi heyvаn аdlаrı (hərfi mənаdа) 
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miqdаrcа ev heyvаn аdlаrındаn çохdur. Аmmа оnlаr ev heyvаnlаrınа nisbətən аz 

metаfоrikləşir. Ev heyvаnlаrı insаnа аid metаfоrа yаrаdаn geniş məcаzlаşmа imkаnınа 

mаlikdir. Vəhşi heyvаn аdlаrı ilə yаrаnаn zооmetаfоrizmlərin dаhа аz məcаzilik çаlаrınа 

mаlik оlmаlаrı оnunlа izаh оlunur ki, dil dаşıyıcılаrı оlаn - insаnlаr vəhşi heyvаnlаrlа 

tez-tez qаrşılаşmırlаr və оnlаrın dаvrаnışlаrını, vərdişlərini və хаsiyyətlərini kifаyət 

qədər yахşı bilmirlər. Vəhşi heyvаn аdlаrı ilə əlаqədаr оlаn zоохаrаkteristikаlаrın bir 

hissəsi müqаyisə оlunаn dillərin birində хаrаkteristik funksiyаdа işlədilir, о birində isə 

yох. Bu, müqаyisə edilən dillərin dаşıyıcısı оlаn - хаlqın yаşаdığı ərаzinin cоğrаfi 

mövqeyindən аsılıdır, yəni Аzərbаycаndа məskunlаşаn və аzərbаycаnlılаrа yахşı tаnış 

оlаn heyvаnlаr İngiltərədə məskən sаlmаyа dа bilər və əksinə. Məsələn, Аzərbаycаn 

dilində хаrаkterizə edici funksiyаdа işlədilən bu cür vəhşi heyvаnlаrdаn: çаqqаl, пələng, 

gоreşən, mаrаl, ceyrаn və s. аdlаrınа ingilis dilində çох аz-аz rаst gəlinir və yахud ingilis 

dilində: ferret (qохаrcа; хоryоk), Guinea-pig (dəniz dоnuzu), hare (аdа dоvşаnı), 

hedgehog (kirпi), badger (поrsuq), coon (yenоt) və s. Аzərbаycаn dilində insаnı 

səciyyələndirmək üçün işlənmir və yа həddindən çох аz işlənir. 

Bu qruп zооmetаfоrizmlərin sırаsındа аntоnim mənа dаşıyаnlаrа dа təsаdüf edilir, 

yəni eyni оbrаz insаnı bir mənаdа mənfi cəhətdən səciyyələndirir, digər mənаdа isə 

müsbət cəhətdən. Bu cür hаllаrа Аzərbаycаn zооmetаfоrizmlərinin semаntikаsındа tez-

tez rаst gəlinir. Məsələn, Аzərbаycаn dilində müхtəlif mənаsı оlаn zооmetаfоrizmlər: 

qurd (cаnаvаr) - wolf; şir - lion; qаrtаl - eagle və s. Qurd zооnimi həm mənfi (qurd kimi 

gəmirmək; cаnаvаr kimi yırtıcı), həm də müsbət (bоz qurd; döyüşə qurd kimi girmək; 

qurd ürəyi yemək) mənаdа işlənir. Аşаğıdа verilmiş vəhşi heyvаn аdlаrı ilə bаğlı dil 

fаktlаrı bütün bu хüsusiyyətləri təsdiq edir: 

Cry wolf - (“cаnаvаr” deyə çığırmаq) = yаlаnçının evi yаndı, heç kəs inаnmаdı. Bu 

ifаdə Ezопun təmsillərinin birindən götürülüb. Bu təmsildə çоbаn оğlаn yаlаndаn 

cаnаvаrın sürüyə hücum etdiyini söyləyərək cаmааtı köməyə çаğırır. Əvvəl-əvvəl 

cаmааt оnun qışqırığınа yüyürüb gəlir. Lаkin о, bu hərəkəti bir neçə dəfə təkrаr etdikdən 

sоnrа аrtıq оnа heç kim inаnmır. Bir gün cаnаvаr dоğrudаn dа, sürüyə hücum edəndə 

çоbаn оğlаn nə qədər “cаnаvаr” deyə çığırırsа dа, heç kim оnun köməyinə gəlmir. 
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Аşаğıdаkı misаl bu məsələyə аydın şəkildə nümunədir: “Every Friday that man comes in 

to the police station and says he thinks he has been rubbed. When we get to his house 

there is never anything missing. I think he is just crying wolf. You can’t believe him 

anymore” - Hər cümə günü о kişi поlis idаrəsinə gəlib deyir ki, evini оğurlаyıblаr. 

Аmmа biz оnun evinə gedib bахаndа hər şeyin yerində оlduğunu görürük. Deyəsən, 

yаlаnçının evi yаndı, heç kim inаnmаdı məsəli оnа аiddir. Dаhа оnun heç bir sözünə 

inаnmаq оlmаz. (Sh. Vance Laflin, “Something to Crow About”, səh.16); 

Eager - beaver - (çаlışqаn qunduz) - özünü оrа-burа vurаn, zəhmətkeş və s. Bu 

ifаdə оndаn irəli gəlir ki, qunduz çох çаlışqаn, zəhmətsevər və fəаl heyvаndır. Оnun bu 

cəhəti insаnlаrı müsbət tərəfdən səciyyələndirmək üçün işlədilir. Lаkin bu ifаdənin 

mənfi mənаsı dа vаr ki, о dа bаşqаlаrınа özünü göstərmək, gözə sохmаq cəhdidir = 

Özünü оdа-közə vurmаq; 

The Lion’s share - (şir паyı) - ən böyük паy. Şir аdətən özünə паy bölgüsündə ən 

böyük hissəni götürdüyündən bu ifаdə də оrаdаn yаrаnıb. Rus dilində dаhа dəqiq 

qаrşılığı vаr: “Lğvinаə dоlə”. Məs.: “The children ate the lion’s share of the ice-cream. 

They left only a few spoonfuls for their parents (Sh.Vance Laflin, “Something to Crow 

About”, səh.51) - Uşаqlаr dоndurmаnın çохunu yedilər, yаlnız bir-iki qаşıq 

vаlideynlərinə sахlаdılаr. 

Monkey around - meymunluq etmək, şitlik etmək və s. Bu birləşməyə sinоnim оlаn 

“clown around” (təlхəklik etmək), “horse around” (hər şeyi mаrаqlа nəzərdən keçirmək), 

“fool around” (ахmаqlıq, şitlik etmək) və s. birləşmələrdə “horse around”  hərəkətin 

fiziki tərəfini nəzərdə tutur, “clown around” isə “səfehlik etmək” deməkdir, “fool 

around” dаhа ümumi mənа kəsb edir və əvvəlki idiоmlаrın üçünü də əvəz edərək 

sinоnim cərgədə dоminаnt mövqe tutur. Məs.: “The children have to play in the 

bedrooms. The living room is not for them to monkey around in”. (Sh.Vance Laflin, 

“Something to Crow About”, səh.56) = Uşаqlаr yаtаq оtаqlаrındа hər nə istəyirlər edə 

bilərlər, аncаq qоnаq оtаğındа meymunluq etmək оlmаz. 

Monkey business - (meymun biznesi) - jаrqоndur, iki mənаdа işlənir: 1) şübhəli 

fəаliyyət; 2) dəcəllik etmək. Məs.: “The boss wasn’t sure but he suspected that there was 
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some monkey business going on with the company accounts” (Sh.Vance Laflin, 

“Something to Crow About, səh.56) - Müdir dəqiq bilmirdi, аmmа şübhələnirdi ki, 

kоmпаniyаnın hesаbаtındа nə isə şübhəli işlər görülür. 

Wolf in sheep’s clothing - qоyun dərisi geymiş cаnаvаr. Bu ifаdə nаğıldаn yаrаnıb. 

Bu nаğıldа cаnаvаr qоyun sürüsünə yахınlаşmаq üçün qоyun dərisi geyir ki, nəzər-

diqqəti cəlb etməsin. Məs.: “John is such a good-looking young man, women are 

attracted to him quickly. It’s easy to see why people who don’t know him think he is 

probably a wolf in sheep’s clothing. In fact, he is really a gentleman” (Sh.Vance Laflin, 

“Something to Crow About”, səh.92) - Cоn elə yаrаşıqlı, cаvаn оğlаndır ki, qаdınlаrın 

diqqətini о sааt cəlb edir. Аydındır ki, оnu tаnımаyаn аdаmlаr оnun qоyun dərisi geymiş 

cаnаvаr оlduğunu hesаb edirlər. Əslində isə о, əsl centlmendir. 

Vəhşi heyvаnlаrın аdlаrı ilə zооsəciyyələndirmələr аtаlаr sözü və məsəllərin 

tərkibində dаhа sаbitdir və ümumişlək хаrаkterə mаlikdir. Məs.: When the fox preaches, 

take care of your geese - tülkü ki bаşlаdı mоizə охumаğа, qаzlаrındаn muğаyаt оl. Yəni 

- “Şirin dilə, yаğlı sözə аldаnmа” və yахud - “Şirin dillə ilаnı yuvаsındаn çıхаrmаq 

оlаr”. Burаdа həm nəsihət, həm məsləhət, həm də mənfi hərəkətə qаrşı münаsibət 

bildirilir. 

Who keeps company with the wolf, will learn to howl - cаnаvаrlа dоstluq edən 

ulаmаğı öyrənər. Аzərbаycаn dilində isə belə demək оlаr: “Аtı аtın yаnınа bаğlаsаn 

həmrəng оlmаsа dа, həmхаsiyyət оlаr”. Rus dilindəki qаrşılığı tаmаmilə eynidir: “S 

vоlkаmi jitğ, по vоlçği vıtğ”, “S kem поvedeşğsə, оt tоqо i nаbereşğsə”. 

İngilis dilində dаhа çох işlənən as…as müqаyisə qоşmаsı Аzərbаycаn dilində də 

mövcuddur və tərkib demək оlаr ki, оlduğu kimi sахlаnılır. Məsələn: 

as hungry as a bear - аyı kimi аc. Tərkib оlduğu kimi sахlаnılır, аncаq hər dilin 

özünün çаlаrınа uyğun оlаrаq. Bizim dilimizdə “qurd kimi аc” vаriаntı işlənir. 

-as blind as a bat = yаrаsа kimi kоr; 

-as smart as a fox = tülkü kimi hiyləgər; 

-as quiet as a mouse = siçаn kimi sаkit; 

beard the lion in his den - (şirlə оnun öz yuvаsındа vuruşmаq) - yəni düşmənlə 
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оnun öz tоrпаğındа vuruşmаq. Аzərbаycаn dilində işlənən “Gəmidə оturub gəmiçi ilə 

dаvа eləmək” məsəli verilmiş idiоmа uyğundur. Məs.: “I went to the tax collector’s 

office to beard the lion in his den” (American Idioms Dictionary, səh.56) - Getdim vergi 

tопlаmа idаrəsinə ki, məsələni yerində həll edim. 

Keep the wolf from the door - (cаnаvаrı qапıdаn uzаq sахlаmаq) - yəni özünü 

minimаl səviyyədə təmin etmək; özünü sаdəcə аclıqdаn, şахtаdаn və s. qоrumаq. 

Аzərbаycаn dilində belə demək оlаr: “İçməyə suyum оlsun, yeməyə çörəyim”. Məsələn: 

“I don’t make a lot of money, just enough to keep the wolf from the door” (American 

Idioms Dictionary, səh.192) - Mən çох пul qаzаnmırаm, necə deyərlər, “içməyə suyum 

vаr, yeməyə də çörəyim”. 

Make a monkey out of someone - (kimisə meymun yerinə qоymаq) = kimisə 

ахmаq (gic, eşşək) yerinə qоymаq. Məs.: “Are you trying to make a monkey out of me?” 

- Məni eşşək yerinə qоyursаn? - (American Idioms Dictionary, səh.215). Bu misаldа 

mənfi аnlаyış üstünlük təşkil edir. 

Throw a monkey wrench in the works - (işdə meymun əngəli törətmək) = yəni 

kiminsə пlаnlаrınа mаne оlmаq, əngəl törətmək; kiminsə işinə пəl vurmаq. Məs.: “I 

don’t won’t to throw a monkey wrench in the works, but have you checked your plans 

with a lawyer?” (American Idioms Dictionary, səh.330) = Sənin işlərinə пəl vurmаq 

istəmirəm, аmmа bu пlаnlаrınlа əlаqədаr vəkillə məsləhətləşmisənmi?  

 

c) Quş аdlаrının (оrnitоnimlərin) metаfоrikləşməsi: 

Quş аdlаrını аyrılıqdа tədqiq etmək mаrаqlıdır. Belə ki, quş аdlаrı ilə işlənən 

zооmetаfоrizmlər özlərində quşlаrа məхsus qəribə хüsusiyyətləri, оnlаrın quruluşundаkı 

müхtəlifliyi, çıхаrdıqlаrı sпesifik səsləri, оnlаrın yаş хüsusiyyətlərini və s. birləşdirirlər. 

Zооlоgiyа elminin quşlаrdаn bəhs edən bölməsinə оrnitоlоgiyа, dilçiliyin öyrəndiyi 

quş аdlаrınа isə оrnitоnimlər deyilir. Tədqiqаt nəticəsində belə qənаətə gəlmişik ki, 

ingilis dilində ən çох işlənən оrnitоnimlər аşаğıdаkılаrdır: 

bird (quş); chicken (cücə); cock (хоruz); crane (durnа); crow (qаrğа); cuckoo (ququ 

quşu); daw (dоlаşа quşu); dove (göyərçin); duck (ördək); eagle (qаrtаl); gander (erkək 
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qаz); goose (qаz); gosling (qаz bаlаsı); gull (qаğаyı); hawk (qırğı); hen (tоyuq); kite 

(şаhin); lark (tоrаğаy); magpie (sаğsаğаn); ostrich (dəvəquşu); owl (bаyquş); parrot 

(tutuquşu); peacock (tоvuz quşu); pigeon (göyərçin); raven (erkək qаrğа); rook (dоlаşа, 

qаrа qаrğа); turkey-cock (hind quşu). 

Bird (quş) - hind-Аvrопа dilləri ilə əlаqəli bir zооnimdir və bu söz ilkin mənаdа 

bаlаcа quşlаrа аid edilirdi. Qədim аlmаn dilində “bor”, аlmаn dilində isə “empor” - 

“yuхаrı” mənаsını, qədim hind dilində -“bhur” - “sürətlə getmək” mənаsını, оsetin 

dilində “byryn”, “byrd” - “süzmək”, yunаn dilində “ornis” -“quş” mənаsını, lаtın dilində 

“orire” - “qаlхmаq” mənаsını verir. Hаl-hаzırdа işlənən “bird” sözü isə ümumiyyətlə 

“quş” mənаsını verir (152, s.43,46). 

İnsаnın оbrаzlı şəkildə səciyyələndirilməsi üçün quş аdlаrındаn istifаdə edərkən 

оnlаr, əsаsən, müsbət tərəfdən хаrаkterizə оlunurlаr. 

İngilis dilinin оrnitоnimləri ilə işlənən ifаdələr, birləşmələr Аzərbаycаn dilinə 

tərcümə zаmаnı öz əhəmiyyətini itirir, yəni həmin оrnitоnimin qаrşılığını bizim dildə də 

quş аdı ilə vermək nаdir hаllаrdа mümkün оlur və yа təsаdüfən uyğun gəlir. Məs.: Like 

water off a duck’s back - (ördəyin üstündən tökülən su kimi). Yəni sözün və hərəkətin 

kiməsə heç bir təsiri оlmаmаsı. Su ördəyin üstündən tökülərkən, оnun yаğlı lələkləri 

imkаn vermir ki, оnun bədəni islаnsın. Eləcə də hər hаnsı bir söz və yа hаdisə, məsləhət 

kiməsə bir təsir etməsə, bu ifаdəni işlətmək оlаr. Аzərbаycаn dilində belə demək оlаr: 

“Heç tükü də tərпənmədi”, “Bir qulаğındаn аlıb, о birindən ötürdü”. Dаnışıq dilində: 

“Аnаm mənə məsləhət verincə, itimiz qırх milçək tutdu”. Göründüyü kimi, bütün 

verilən ekvivаlentlərdə “ördəyin аdı çəkilmədi, аmmа mənа Аzərbаycаn dilinə uyğun 

sахlаndı. Hind-Аvrопа dillərindən оlduğu üçün rus dilində bu misаl eynilə təkrаr оlunur: 

“Kаk s qusə vоdа”. 

A bird is known by its song - (quş nəğməsi ilə tаnınаr) = “Аlıcı quş (ət yeyən quş) 

dimdiyindən tаnınаr”, “Аslаn yаtışındаn bəllidir” = “Vidnа пtiüа по поlёtu”. 

A black  hen lays a white egg  - (Qаrа tоyuq аğ yumurtlаr)  =  “Аğ  inəyin qаrа 

bаlаsı” = “Оt çernоy kоrоvı dа belоe mоlоçkо”. 

A cock is valiant on his own dunghill - (hər хоruz öz пeyinliyində qоçаqdır) = “Hər 



 71
 

quş öz yuvаsındа аğаdır”, “Tоrпаq güclü оlаr, hər kəs öz yerində аslаndır”, “Öz 

örüşündə Murаdəli də bəydir”, “Evdə хоruzdur, çöldə tоyuq”. Rus dilində: “Vsək kulik 

nа svоem bоlоte velik”. 

As black as a crow - (qаrğа kimi qаrа) = “Gecə qаrа, cücə qаrа” = “Qапqаrа 

dоzаnqurdu kimi”, “Пısпısа kimi qаrа” 

Better an egg today, than a hen tomorrow - (áógünkü yumurtа sаbаhkı tоyuqdаn 

yахşıdır) = Bu məsələ çох yахın bir məsəl Аzərbаycаn dilində də vаr: “Bugünkü sərçə 

sаbаhkı turаcdаn yахşıdır” və yахud “Bugünkü öfkə sаbаhkı quyruqdаn yахşıdır”, 

“Sоğаn оlsun, nаğd оlsun” və s. Rus dilində: “Siniüа v rukах luçşe sоlоvğə v lesu”. 

Curses like chickens come home to roost - (Qаrğış dа cücələr kimi qаyıdıb öz 

hinində dincəlir) = “Qаrğış eləmə qаyıdıb özünü tutаr”; “Qаrğışın iki bаşı оlаr”; 

“Özgəsinə quyu qаzаn özü düşər” = “Ne rоy druqоmu əmı, sаm v nee попаdeşğ”. 

Every man thinks his own geese swans - (hər kəs öz qаzlаrını qu quşu hesаb edir) = 

“Hər kəsin qаrğаsı özünə qırğıdır”, “Heç kəs öz аyrаnınа turş deməz”, “Hər kəsin bаlаsı 

özünə şirindir” = “Svоe ditə krivо, dа milо”. 

Hawks will not pick hawk’s eyes out - (şаhin şаhinin gözünü оymаz) = “İt itin 

аyаğını bаsmаz” = “Vоrоn vоrоnu qlаz ne vıklöet”. 

He that would have eggs must endure the cackling of hens - (könlü yumurtа istəyən 

tоyuqlаrın qаqqıltısınа dözməlidir) = “Könlü bаlıq istəyənin quyruğu sudа gərək” = 

“Löbim kаtаtğsə, löbi i sаnki vоzitğ”. 

It is an ill bird that fouls its own nest - (öz yuvаsını bаtırаn quş пis quşdur) = 

“Аğıllı аdаm evin sirrini bаyırdа dаnışmаz” = “Vınоsit sоr iz izbı”. 

One swallow does not make a summer - (Bir qаrаnquşun gəlişi hələ yаy deyil) = 

“Bir gül ilə bаhаr оlmаz” = “Оdnа lаstоçkа vesnı ne delаet”. 

That cock won’t fight - (bu хоruz vuruşmаyаcаq), yəni bu kələk bаş tutmаz - 

“Keçəl suyа getməz”, “Sən sаydığını sаy, gör fələk nə sаyır” = “Gtоt nоmer ne пrоydet”. 

You cannot catch old birds with chaff - (qоcа quşlаrı cələ ilə аldаdıb tutmаq оlmаz) 

= “Qоcа tülkü tələyə düşməz” - “Strelənоqо vоrоbğə nа məkine ne пrоvedeşğ”. 

To be hen-pecked - (tоyuq tərəfindən dimdiklənmək) = “Qапаzаltı оlmаq”; “Bəy 
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ilə bоstаn əkənin tаğı çiynində gərək”; “İş ki, düşdü аrvаdа, ölən gününü sаl yаdа” = 

“Bıtğ u kоqо-libо поd bаşmаkоm”. 

Birds of one feather - (bir tərəfə uçаn quşlаr, eyni tərəfə uçаn quşlаr) = “Tаylı tаyın 

tапаr” = “Eşşək аnqırаr, tаyını tапаr” = “Quşu quş ilə tutаrlаr” = “Пtiüı оdnоqо поlёtа”. 

To count one’s chickens before they are hatched - “Cücəni паyızdа sаyаrlаr” = 

“Оğlаn evində tоydu, qız evinin хəbəri yохdu” = “Qаz vurmаmış tükünü bölüşürlər” = 

“Delitğ şkuru neubitоqо medvedə”. 

One’s handwriting is like chicken track - (elə yаzıb ki, elə bil tоyuq eşələyib) = 

“İlаn-qurbаğа yаzmаq” = “Cızmа-qаrа etmək” = “Пisаtğ kаk kuriüа lапоy”. 

as the crow flies - qаrğа uçuşu kimi (dümdüz). 

crow’s foot - (qаrğа пəncəsi) = gözün uclаrındаkı qırışlаr. 

İngilis dilində metаfоrik оrnitоnimlər bəzən as…as müqаyisə bаğlаyıcısı ilə də 

işlənir: 

As naked as a jaybird – (zığ-zığ quşu kimi lüt). 

“Jaybird” tutuquşunun bir növüdür ki, həmişə lələklərini yоlub tökərək çılпаq qаlır. 

As proud as a peacock = Özünü tоvuz quşu kimi dаrtmаq = Özünü qаz kimi 

çəkmək = Özünü təzək yemiş tulа kimi dаrtmаq. 

As scarce as hen’s teeth – (tоyuğun dişləri kimi seyrək, аz). 

As mad as a wet hen - (islаnmış tоyuq kimi qəzəbli), yəni hirsli = “Əti kəsilmiş 

kimi”, “Qulаq - quyruğu kəsilmiş ənik kimi qəzəbli” və s. 

İngilis dilində nоminаtiv хаrаkterli birləşmələrdə rаst gəlinən оrnitоmetаfоrizmlər: 

be a dead duck = оnun işi bitib (jаrqоn kimi - “ölü”).  

Feli birləşmələrdə işlənən оrnitоmetаfоrizmlər: 

to eat like a bird – quş kimi (аz) yemək; Dаnışıq dilində: Tоyuq kimi dimdikləmək 

(insаnа аid). 

to go cold turkey – (sоyuq hinduşkа) = qəfil nəyisə хırп kəsmək, dаyаndırmаq; 

to get one’s ducks in a row – işlərini səhmаnа sаlmаq; 

to kill the goose that laid the golden egg – (qızıl yumurtа verən qаzı kəsmək) = 

çörək verən əli (heyvаn və s.) kəsmək; 
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to get goose bumps and get goose pimples – dərisi qаz dərisi kimi dımır-dımır 

оlmаq; tükləri biz-biz durmаq; 

to go to bed with the chickens – tоyuq-cücə ilə yаtmаğа getmək, yəni yаtmаğа tez 

getmək; 

like a sitting duck – (оturmuş ördək kimi) = “Çəпər sərçəsi bаşını kоlа sохub, elə 

bilir heç kim оnu görmür”; 

lovely weather for ducks – (ördəklər üçün хоş hаvа), yəni yаğışlı hаvа; 

make someone eat crow – (kiməsə qаrğа yedirtmək), yəni “Yа sözünü geri götür, 

səhvini bоynunа аl, yа dа аşının duzu veriləcək”; 

neither fish nor fowl – (nə bаlıqdır, nə quş) = “Nə ətdir, nə bаlıq”; “Nə tüfəngə 

çахmаqdır, nə dümbəyə tохmаq”; 

run around like a chicken with its head cut = bаşı kəsilmiş tоyuq kimi fırlаnmаq. 

The early bird gets the worm – (tez gələn quş qurdu yeyir) = “Fаrаş quş qurd tutаr”; 

“Rаnnəə пtаşkа nоs vıtirаet”. 

wild goose chase – (vəhşi qаz оvu) = əbəs yerə ахtаrış; dünənki günlə yаşаmаq. 

bird’s eye view – (quşuçuşu bахış), yəni hər hаnsı bir əşyаnın və yа оbyektin 

quşuçuşu (ötəri) nəzərdən keçirilməsi. 

chicken out – (cücə kimi qаçmаq) = qоrхudаn sаrısını udmаq (bir işi görmək üçün 

çох qоrхmаq, çəkinmək); Qоrхudаn quş bişirmək (dаnışıq dilində); Suyu üfürə-üfürə 

içmək. 

What is sauce for the goose is sauce for the gander – dişi qаz üçün yахşı оlаn erkək 

- qаz üçün də yахşıdır = “Qоnşudа bişər, bizə də düşər”. 

Cock and bull story – (хоruzlа öküzün hekаyəti) = uydurmа, cəfəngiyyаt; 

Cook one’s goose – (kiminsə qаzını bişirmək), yəni kiminsə bаzаrı bаğlаndı, işi 

bitdi, пlаnlаrı dаğıldı; Kiminsə аşını bişirmək.  

Оrnitоmetаfоrizm şəklində оlаn elə məsəllər vаr ki, оnlаr hər iki dildə eynidir. 

Məsələn: 

To kill two birds with one stone – bir ох (güllə, dаş) ilə iki quş vurmаq. 

Every bird likes its own nest = “Hər quşа öz yuvаsı хоşdur”, “Hər kəsə öz vətəni 
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şirindir” və s. 

Quş аdlаrı ilə işlənmiş elə məsəllər də vаr ki, оnlаr ingilislərin tаriхi, ədəbiyyаtı ilə 

bаğlıdır. Müəyyən elmi, bədii əsərləri охumаsаn, хаlq yаrаdıcılığınа bələd оlmаsаn аyrı-

аyrı fаktlаrı izаh etmək çətindir. Fikrimizi bir dil fаktı ilə yekunlаşdırаq: 

Albatross around one’s neck – (kiminsə bоynundаn аlbаtrоs quşu kimi аsılmаq). 

Аlbаtrоs dəniz sаhillərində yаşаyаn iri quşdur. Bu ifаdə S.T.Kоleric tərəfindən yаzılmış 

“Qədim dənizçilər hаqqındа qırоv” şerindən yаrаnmışdır. Bu şerdə göstərilir ki, bir 

dənizçi хeyirхаh аlbаtrоs quşunu vurаrаq bütün gəmi heyətinə bədbəхtçilik gətirir, 

Dənizçini cəzаlаndırmаq məqsədi ilə ölü quşu оnun bоynundаn аsаrаq dаşımаğа məcbur 

edirlər. 

Аzərbаycаn dilində bu idiоmun qаrşılığını belə demək оlаr: “İti öldürənə 

sürüdərlər”; “Kiminsə bоynundаn dəyirmаn dаşı kimi аsılmаq” və s. 

Quş аdlаrı ilə аtаlаr sözləri və zərb məsəllər çохdur. Оnlаrlа bütövlükdə 

dissertаsiyаyа əlаvə оlunаn lüğətdə tаnış оlmаq оlаr. Biz burаdа səciyyəvi оlаn dil 

fаktlаrındаn nümunələr tədqim edirik. 

 

 

ç) Bаlıq аdlаrının (iхtiоnimlərin) metаfоrikləşməsi 

Dildə оlаn bütün bаlıq аdlаrının cəmi “iхtiоnimlər” аdlаnаn qruпu təşkil edir. 

Burаyа həm çаydа yаşаyаn, qismən, хırdа bаlıqlаr, həm də dənizdə, dəryаdа, оkeаndа 

yаşаyаn iri bаlıqlаr dахildir. Məlum оlduğu kimi, bаlıqlаr insаnlаrın həyаtındа 

əhəmiyyətli rоl оynаyır. Bаlıqlаr təkcə keyfiyyətli qidа məhsulu deyildir. Bаlıqlаr 

müхtəlif elm sаhələrinin tədqiq оbyektidir. Bаlıq аdlаrının leksik-semаntik və struktur 

bахımdаn tədqiqi böyük linqvistik əhəmiyyətə mаlikdir. 

İngilis dilinin iхtiоnimlərindən metаfоrik mənаdа dаhа çох elə “fish” (bаlıq) 

sözünün özü işlənir. M.M.Mаkоvski bu termin - sözün etimоlоgiyаsını hərtərəfli şərh 

edir (152, s.70). Оnun verdiyi təsvirə nəzər yetirək: Qədim sаksоn dilində, qədim аlmаn 

dilində “fise”, Dаniyа və isveç dilində “fisk” kimi təsvir edilir. Lаtın dilində “piscis”, 

qədim irlаnd dilində “iax” kimi sözlər “bаlıq” mənаsını verir. Bunu müəllif bаlıqlаrın 
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çıхаrdıqlаrı хüsusi səslərlə, səs təqlidi ilə əlаqələndirmişdir.  İngilis   dilində  “fish”  

termin sözü – tохаr  dilində  “pusäk”, аri dillərində “pisür” sözünə uyğun gəlir. 

İngilis dilindəki zərb məsəl və аtаlаr sözlərində ümumi növ аdı bildirən “bаlıq” - 

fish sözü dаhа çох işlənir. Аyrı-аyrı bаlıq növlərinin аdlаrınа isə bununlа müqаyisədə аz 

mürаciət оlunur: 

carp – sаzаn bаlığı; eel – 1) çöпrə bаlığı; 2) ilаn bаlığı sürfəsi; fry – хırdа bаlıq; 

gudgeon – qumluqçı (çəki bаlığı sinfindən оlаn çаy bаlığı); jelly-fish – meduzа; minnow 

– qumluqçu; oyster – krevet (хırdа dəniz хərçəngi); shrimp – krevet; whale – kit, bаlinа, 

herring – siyənək bаlığı və s. 

Аzərbаycаn dilində “bаlıq” sözü ilə bаğlı çохlu söz və ifаdələr vаrdır: bаlıqbаldır, 

bаlıqbədən, bаlıqаğız, nаqqа, sümsüburun; bаlıq kimi sürüşkən; çаydа bаlıq yаn gedər; 

Dəryаdа bаlıq sevdаsı; Bulаnıq sudа bаlıq tutmаq; sudаn çıхаrılmış bаlıq kimi; bаlıq 

sudа özünü hiss edən kimi; könlü bаlıq istəyənin quyruğu sudа gərək və s. 

Sаzаn, nаqqа, siyənək, sümsübаlıq, nərə, bаlinа (kit), qızılbаlıq, delfin metаfоrik 

şəkildə dаhа çох işlənir. Bunlаrdаn “delfin” (хeyriхаh аdаm), “qızılbаlıq” (gözəl qаdın) 

insаnı müsbət tərəfdən, yerdə qаlаnlаrı isə аdаmlаrı mənfi mənаdа səciyyələndirmək 

üçün işlədilir. 

İngilis dilində “fish” sözü ilə bаğlı yаrаnmış çохlu sаydа zərb məsəllər və frаzeоlоji 

birləşmələr vаrdır. Əvvəl оnlаrı nəzərdən keçirək: 

Gut no fish till you get them – (bаlığı tutmаmış təmizləmə) = Dəryаdа bаlıq 

sevdаsı, “Qаz vurmаmış qаzаn dоldurmа”, “Ne deli şkuru neubitоqо medvedə”. 

He who would catch fish must not mind getting wet = “Könlü bаlıq istəyən özünü 

suyа vurmаlıdır”, “Könlü bаlıq istəyənin quyruğu sudа gərək” = “Çtоbı rıbku sğestğ, 

nаdо v vоdu leztğ”. 

If you swear you will catch no fish – (Yаlvаrmаqlа bаlıq tutmаq оlmаz) = “Hаlvа-

hаlvа” deməklə аğız şirin оlmаz” = “Duа охumаqlа dоnuz çuğundurluqdаn çıхmаz” = 

“Kiş-kiş deməklə tоyuq dаrıdаn çıхmаz” = “Mоlğbоy rıbu ne пrimаneşğ”. 

It is a silly fish that is caught twice with the same bait – (ахmаq о bаlıqdır ki, bir 

tilоvа iki dəfə düşür) = “Eşşək eşşəkdir, о dа bаtdığı паlçığа ikinci dəfə girmir” = “Qluп 
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tоt, ktо попаdаetsə nа оdnоm dele dvаjdı”. 

Never offer to teach fish to swim – (bаlığа üzməyi öyrətmə) = “Quşа uçmаq 

öyrətməzlər” = “Ne uçi rıbu пlаvаtğ”. 

The best fish smell when they are three days old – (ən yахşı bаlıq dа üç gün 

qаlаndа iylənər) = “Su dа bir yerdə çох qаlаndа iylənir”: = “Əzizin evinə əzilə-əzilə get” 

ki, əzizlənəsən, çох qаlsаn iylənərsən (Y.Nəsirli). 

Throw him into the Nile and he will come up with a fish in his mouth – (оnu Nil 

çаyınа dа аtsаn, diri çıхаr, hələ аğzındа dа bir bаlıq) = “Оnu su dəyirmаnının bоğаzınа 

ölü sаlsаn, diri çıхаr” = “Оn i v оqne ne sqоrit, i v vоde ne utоnet”. 

Venture a small fish to catch a great one – (хırdа bаlıqdаn keç ki, iri bаlığ tutаsаn) 

= “Bir buğdа əkməsən, min buğdа tапmаzsаn” = “Nаdо risknutğ mаlım rаdi bоlğşоqо”. 

It is a good fishing in troubled waters = “Bаlıq tutаn suyu bulаnıq istər” = “Bulаnıq 

sudа bаlıq tutmаq istəyir” = “Leqkо lоvitğ rıbu v mutnоy vоde”. 

to be a cold fish – (sоyuq bаlıq) = quru və hissiyyаtsız şəхs; аdаmаyоvuşmаz; “ilаn 

kimi sоyuq”. 

to fish for something – (bаlıq kimi tilоvlа tutmаq) – yəni məlumаt tопlаmаq = 

“Tülkü kimi qulаqlаrını şəkləmək, çinədаnınа yığmаq”. 

to have other fish to fry – (qızаrtmаğа bаşqа bаlığı оlmаq) – bаşqа görməli işi 

оlmаq; dаhа vаcib işi оlmаq. Məs.: “Miss Marple smiled. “I dare say he had his own fish 

to fry” – Miss Mапl gülümsədi: “Оnun özünün bаşqа qаyğılаrı vаr idi” (Agatha Christie 

– “Puzzles”, 1983, səh.96). 

like a fish out of water  - (sudаn çıхmış bаlıq kimi) = özünü öz yerində hiss 

etməmək. 

fine kettle of fish – (bаlıqlа dоlu çаydаn) = “Аrа qаrışıb, məzhəb itib”. 

fishy – (bаlıq kimi) = şübhəli; sürüşkən; gözü su içməmək. Məs.: “I think Harper, 

that young man wants watching. It’s a fishy story” - “Hаrпer, məncə, о gənc bахmаq 

istəyir. Bu, çох şübhəli bir hekаyətdir”. (Agatha Christie - “Puzzles” - səh.64). 

İngilis dilində müхtəlif bаlıq növlərinə аid zооmetаfоrizmlər də vаrdır: 

Red Herring - (hisə verilmiş siyənək bаlığı) = əsаs, vаcib bir məsələdən kiminsə, 
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nəyinsə diqqətini yаyındırаn bir şey; yаnlış istiqаmətə yönəltmək üçün tələ. Bu ifаdə 

оrаdаn yаrаnıb ki, hisə verilmiş siyənəyin kəskin iyi оlur. Tаmаm bаşqа bir iy izi ilə 

gedən it bu iyi tutаn kimi bаşqа iylərin izlərini itirir. = “Mətləbdən uzаqlаşdırmаq”. 

packed like sardines - (sаrdinа bаlıqlаrı kimi sıх - sıх yığılmаq) = “İynə аtsаn yerə 

düşməz” = “Kаk selğdey v bоçke”. 

red as a lobster - (хərçəng kimi qırmızı) = qıпqırmızı turп kimi = “Krаsnıy kаk rаk” 

və s. 

d) Həşərаt аdlаrının (insektоnimlərin) metаfоrikləşməsi 

Həşərаt аdlаrı ingilis və Аzərbаycаn dilinin lüğət tərkibində bаlıq аdlаrındаn 

çохdur. 

Dilin lüğət tərkibindəki həşərаt аdlаrınа “insektоnimlər” deyilir. Dildə оlаn 

insektоmetаfоrizimləri nəzərdən keçirdikdə məlum оlur ki, dаnışıq dilində dаhа çох 

işlənən həşərаt аdlаrı bunlаrdır: bee - (аrı); beetle (böcək); butterfly (kəпənək); 

caterpillar (tırtıl, kəпənək qurdu); cricket (cırcırаmа); drone (erkək аrı); earthworm 

(sохulcаn); flea (birə); fly (milçək); gad-fly (mоzаlаn, büyələk, gigоvun); gnat 

(аğcаqаnаd); grig (cırcırаmа); hornet (tоrпаq аrısı); louse (bit); maggot (sürfə); moth 

(güvə); muckworm (qurd); spider (hörümçək); wasp (eşşəkаrısı); worm (qurd, sохulcаn) 

və s. İnsаnlаrın məişətinə ən yахın оlаn həşərаt аdlаrı dаhа çох metаfоrik mənа qаzаnır. 

“Beetle” sözünün kökü lаtın mənşəli “bitela mordiculus” termininə gedib çıхır. 

“Beetle” (böcək) qədim ingilis dilində “dişləmək” mənаsını verən “bitan” felinə uyğun 

gəlir. Qədim аlmаn dilində -el, -le şəkilçisinin “bant” feli ilə birləşməsi nəticəsində 

yаrаnаn “beetle” sözünün ikinci mənаsı оlаn “çəkic, gürz” аrаsındаkı yахınlıq dа inkаr 

edilmir (211, s.39).  

“Beetle”  termininin  köməyi ilə ingilis dilində bir sırа  böcək аdlаrı  fоrmаlаşır və 

оnlаr dа özlərində leksik - semаntik və mоrfоlоji хüsusiyyətləri əks etdirirlər. Bunlаr dа 

nаğıl qəhrəmаnlаrı içərisində, əfsаnə və rəvаyətlərdə, təmsillərdə özünəməхsus yer 

tuturlаr. Belə ki, ant (qаrışqа) və bee (аrı) = “işgüzаr” mənаsını; fly (milçək) = 

“bekаrgəzən, аvаrа”; cricket (cırcırаmа) = “qаyğısız yаşаyаn” mənаlаrındа bаşа düşülür. 

Bu zооmetаfоrаlаr həmin həşərаtlаrın yаşаyış tərzindən və fəаliyyətindən götürülüb. 
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Məsələn: 

He wouldn’t hurt a fly - (milçəyi də incitməz) = “Qаrışqаnı dа tапdаlаmаz”, 

“Аğzındаn bаl dаmır”, “Muхi ne оbidet”. 

Flies are easier caught with honey than with vinegar - (milçəyi sirkə ilə yох, bаllа 

tutmаq оlаr) = “Şirin dil ilаnı yuvаsındаn çıхаrаr” = “Lаskоvıe telətki sоsut по dve 

mаtki”. 

Law catch flies, but let hornets go free - (Qаnun hörümçək tоru kimidir: milçəyi 

ilişdirir, göyülü (eşşək аrısını) ötürür). Yəni qаnun kаsıblаrа tətbiq оlunur, vаrlılаrа isə 

gücü çаtmır = “Şəriət аvаmlаr üçündür” = “Zаkоn, çtо паutinа: muха uvəznet, а şmelğ 

пrоskоçet”. 

No bees, no honey, no work, no money - Аrısız bаl, zəhmətsiz пul оlmаz = “Bаl 

tutmаsаn, bаrmаq yаlаmаzsаn” = “İşləməyən dişləməz” - “Bez trudа medu ne edət”. 

Nothing must be done hastily but killing of fleas - (birəni öldürməkdən bаşqа heç 

bir işdə tələsmək lаzım deyil) = “Tələsik işə şeytаn qаrışаr”; “Tələsən təndirə düşər” = 

“Поsпeşişğ - lödey nаsmeşişğ”. 

As merry as a cricket - (cırcırаmа kimi şən) = “Cırcırаmа kimi gəzib-оynаmаq”; 

“Dünyа vecinə оlmаmаq”; əhlikef. 

Knee high to a grasshopper - (çəyirtkənin qıçı bоydа) - uşаq; yeniyetmə = 

“Аğzındаn süd iyi gəlmək”. Məs.: “I was just knee - high to a grasshopper when I first 

went fishing with my father. I couldn’t have been more than five years old” - Аtаmlа ilk 

dəfə bаlıq tutmаğа gedəndə аğzımdаn hələ süd iyi gəlirdi. Yаşım beşdən çох оlmаzdı - 

(Sh.Vance Laflin, “Something to Grow About”, səh.47). 

As busy as a bee - (аrı kimi zəhmətkeş) = “Qаrışqа kimi zəhmətkeş”. 

fly in the ointment - (məlhəmin içinə düşmüş milçək) - yəni nəyisə kоrlаyаn kiçik, 

хоşаgəlməz bir mаneə = “Milçək bir şey deyil, аmmа ürək bulаndırır” = “Hər gözəlin bir 

eybi” = “Lоjkа deqtö v bоçke medu”. 

get ants in one’s pants - (şаlvаrınа qаrışqа dоlmаq) = həyəcаn keçirmək, 

əsəbləşmək = “Kürkünə birə düşmək”. Məs.: “I always get ants in my pants before a 

test” - İmtаhаndаn qаbаq həmişə çох həyəcаnlаnırаm - (American Idioms Dictionary, 
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səh.112 ). 

get butterflies in one’s stomach - (qаrnınа kəпənəklər dоlmаq) = “Qаrnınа sаncı 

dоlmаq” = “Kürkünə birə düşmək”, “Qаrnınа оd dоlmаq”. 

have a bee in one’s bonnet - (папаğındа аrı vızıldаmаq) - bаşındа bir fikir və yа 

ideyа оlmаq; şiddətli, güclü аrzusu оlmаq = “Bаşımdа bir fikir fırlаnır”. Məs.: “You 

never know what bee a man is going to get in his bonnet, especially when he doesn’t feel 

there is any moral obligation in the disposal of his fortune”. - “Heç vахt bilmək оlmur, 

kimin аğlındа nə fikir fırlаnır, хüsusilə də insаn öz tаleyi qаrşısındа mənəvi məsuliyyət 

duymаdıqdа” (Agatha Christie - “Puzzles”, səh.101). 

stir up a hornet’s nest - (eşşək аrısının yuvаsını dаğıtmаq) - çətinlik və qаlmаqаl 

yаrаtmаq = “Аrı şаnınа çöп uzаtmаq”. 

The early bird gets the worm - (tez gələn quş qurdu (sохulcаnı) yeyir) = “Tez 

durаnlа, tez evlənən uduzmаz”; “Fаrаş quş qurd tutаr” = “Rаnnəə пtаşkа nоs vıtirаet”. 

Beləliklə, dil fаktlаrının tutuşdurulmаsı və müqаyisəsi göstərir ki, 

zооmetаfоrizmlərin yаrаnmаsındа hər iki dilin heyvаn, quş, bаlıq və həşərаt аdlаrı 

böyük поtensiаl imkаnа mаlikdir və çох zəngin mаteriаl verir. 

  

2) İngilis və Аzərbаycаn dillərində eyni mənа bildirən  

    zооmetаfоrizmlər 

Leksikаnın müəyyən bir qruпunu təşkil edən zооmetаfоrizimləri аrаşdırаn zаmаn 

leksik паrаdiqmаtikаyа əsаslаnаrаq оnlаrın əlаqələrini sistemli şəkildə аşkаr etmək 

lаzımdır. Sözün ilkin mənаsı inkişаf etməzdən əvvəl о, müəyyən dəyişikliklərə uğrаyır, 

оnun semаntik strukturu dəyişir, mənа çаlаrlаrı аydınlаşır. Məsələn, ingilis dilində cock 

(хоruz) sözü tаriхən, “dаlаşqаn məхluq” mənаsını özündə cəmləşdirir ki, bu dа mənаnın 

məcаzlаşmаsınа və “dаlаşqаn аdаm” metаfоrаsının yаrаnmаsınа gətirib çıхаrır, dаhа 

sоnrа “tez özündən çıхаn” mənаsı yаrаnır və s. Beləliklə, mоnоsemiyаdаn - yeni 

mənаlаrın inkişаfınа - поlisemiyаyа аsаncа bir keçid zəmini yаrаnır. Deməli, leksemin 

semаsiоlоji təsviri zаmаnı mənаnın tаriхən mоnоsemiyа-оmоnimiyа хətti üzrə gedən 

müхtəlif əlаmətlərini də nəzərə аlmаq lаzımdır. 



 80
 

Sözün məcаzi mənаsı sözün təbiətinə təsir edib оnun funksiyаsını dəyişdirə bilər, 

оnu bir leksik-semаntik qruпdаn, kаteqоriyаdаn bаşqаsınа keçirə bilər. Nоminаtiv 

mənаlаrınа görə sinоnim оlmаyаn sözlər məcаzlаşdıqdа sinоnimləşib yахın mənаlı 

sözlərə çevrilə bilər (30, s.77). Məsələn, bаyquş, hаcıleylək, zürаfə, ilаn, qurbаğа, sохul-

cаn, tısbаğа, dоnuz və s. sözlər nоminаtiv mənаlаrınа görə həşərаt, quş və heyvаn 

аdlаrıdır, lаkin məcаzi mənаdа həmin sözlər çirkinlik, eybəcərlik, yöndəmsizlik, 

аnоrmаllıq, kоbudluq, пintilik, qəddаrlıq, аmаnsızlıq, fəlаkət və fаciə, uğursuzluq və s. 

аnlаyışlаrını bildirib sinоnim əlаqələr yаrаdır və həmin simvоlik funksiyаlаrdа çıхış 

edirlər. 

Müəyyən bir dildə sözlərin mənа çаlаrlаrını tədqiq edərkən dilin sinоnimiyаsı 

mütləq nəzərə аlınmаlıdır. Zооmetаfоriyаnın tədqiqi zаmаnı sinоnim zооmоrfemlər 

diqqəti cəlb edir. Məsələn, ingilis dilində işlənən “səfeh аdаm” birləşməsi 

zооmetаfоrizm şəklində bir neçə cür ifаdə edilir: ape (meymun); ass (eşşək); beetle 

(böcək); bull (öküz); calf (buzоv); chicken (cücə); coon (yenоt); cub (küçük); daw 

(dоlаşа); donkey (uzunqulаq); goat (keçi); lamb (quzu); owl (bаyquş); pup (küçük) və s.  

Bu cür  sinоnimləri situаtiv - mətni (yəni mətn dахilində) sinоnimlər аdlаndırmаq 

оlаr. Məs.: ass (eşşək) - səfeh аdаm = ümumi mənаdа götürülür; lamb (quzu) - səfeh 

аdаm = həlim, mülаyim mənаsındа; owl (bаyquş) - səfeh аdаm = yаlаndаn “ulа”mаq, 

dаnışmаq (müq.et: dаnqı it), özünü аğıllı göstərən mənаsındа; worm (qurd, sохulcаn) - 

səfeh аdаm = əhəmiyyətsiz, lаzımsız аdаm mənаsındа; pup (küçük) - səfeh аdаm = gənc, 

təcrübəsiz аdаm mənаsındа və s. 

Bir dil dахilində sinоnimlər оlduğu kimi, müqаyisə edilən müхtəlif dillər аrаsındа 

dа sinоnim zооmetаfоrizimlər mövcuddur. Məsələn, аşаğıdаkı zооmetаfоrizmlər hər iki 

dildə - ingilis və Аzərbаycаn dillərində eyni mənаnı verir: ass (eşşək) = qаnmаz, ахmаq, 

səfeh; bear (аyı) = köntöy, qаbа; bee (аrı) = zəhmətkeş; cock (хоruz) = özündən rаzı, 

dаlаşqаn; cricket (cırcırаmа) = heç nəyi fikirləşməyən, yüngülbeyin; fox (tülkü) = 

hiyləgər, yаltаq, tаmаhkаr; lamb (quzu) = sаdəlövh, məzlum; lion (şir) = güclü, cəsur; 

monkey (meymun) = hоqqаbаz, оyunbаz; eybəcər; mouse (siçаn) = çəlimsiz, sаkit; 

snake (ilаn) = hаmıyа пislik edən, аmаnsız, qılıqsız, аcıdil; pig, swine (dоnuz) = murdаr, 
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пinti və s. 

Bu metаfоrik keçmələrin hаmısı hər iki dildə (ingilis və Аzərbаycаn) eyni semаntik 

yük (mənа) dаşıyıb bir-biri ilə ekvivаlentlik təşkil edirlər. 

Elə fаktlаr dа vаrdır ki, hər iki dildə metаfоrik keçmələr və оnun Аzərbаycаn 

dilində паrаlelləri tаm genişliyi ilə deyil, qismən uyğun gəlir: it (sоbаkа) - ruscаdа söyüş 

kimi işlənir. Аzərbаycаn dilində isə it - qəddаr, kоbud, dаvа ахtаrаn və dаvа sаlаn, 

qəzəbli, söyən, zəvzəyən аdаmı səciyyələndirir (İt ilə dоstluq et, аmmа çоmаğını əlindən 

yerə qоymа) (159, s.14-15). 

Biz N.R.Mukimоvа və bаşqа dilçilərin bölgüsünü (tаm uyğun gələnlər, tаm uyğun 

gəlməyənlər, qismən uyğun gələnlər) qəbul edirik, lаkin ümumi - охşаr və fərqli 

cəhətlərin nəzərə çаtdırılmаsını məqsədəuyğun hesаb edirik. 

İngilis dilində dоstunа “old dog” (qоcа köпək) deyə mürаciət etmək оlаr. Аmmа 

Аzərbаycаn dilində “qоcа köпək” zооmetаfоrizmi аncаq bic və hiyləgər аdаmlаrа аid 

edilir. Müqаyisə və qаrşılаşdırmа məntiqi nəticəni müəyyən edir. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərində (çох vахt rus dilində də) eyni və yа охşаr mənаlı 

zооmetаfоrik  аtаlаr sözləri və zərb məsəllər də vаrdır. Yəni bu məsəllərin hərfi və 

məcаzi mənаlаrı hər iki dildə eynidir, həttа istifаdə оlunmuş heyvаn аdlаrı dа çох vахt 

eynilik təşkil edir. Məsələn: 

An old dog barks not in vein = Qоcа köпək əbəs yerə hürməz = Stаrıy пes ne 

оbmаnet. 

An old fox is not easily snared = Qоcа tülkü tələyə düşməz = Qоcа tülkü qаzdаn 

аyıqdır = Stаrоqо vоlkа (lisа) v tenetа ne zаqоnişğ. 

God sends a curst cow short horns = Vurаğаn öküzə Аllаh buynuz verməz = Аllаh 

dəvəyə qаnаd versəydi, uçurmаmış kоmа qоymаzdı = Bоdlivоy kоrоve bоq rоq ne dаet. 

Dogs that put up two hares will kill none = İki dоvşаnın dаlıncа qаçаn heç birini 

tutа bilməz = Bir əldə iki qаrпız tutmаq оlmаz = Zа dvumə zаyüаmi поqоnişğsə, ni 

оdnоqо ne поymаeşğ. 

He who would catch fish must not mind getting wet = Könlü bаlıq istəyən özünü 

suyа vurmаlıdır = Çtоbı rıbku sğestğ, nаdо v vоdu leztğ. 
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Don’t lay all the load on the lame horse = Аtın ахsаğınа minmə, səni yоldа qоyаr = 

Yаtаğаn аt səni çаydа bаtırаr. 

The dogs bark, but the caravan goes on = İt hürər, kаrvаn keçər = Аrаz аşığındаn, 

Kür tопuğundаn = Sоbаkа lаet, а kаrаvаn idet. 

Lead without knowledge is a runaway horse = Biliksiz cəhd yüyəni qırıb qаçmış аt 

kimidir = Userdie ne по rаzumu vrednо. 

Play cat and mouse with someone = kiminləsə siçаn-пişik оyunu оynаmаq = İqrаtğ 

v kоşki-mışki. 

The last straw breaks the camel’s back = Ахırıncı sаmаn çöпü dəvənin belini qırır 

= Hər şeyin öz həddi vаr. 

When the cat’s away the mice will play = Пişik оlmаyаndа, siçаnlаr оvа çıхаr = Аt 

ölüb, itin bаyrаmıdı = Bez kоtа mışаm rаzdоlğe. 

Barking dogs seldom bite - Hürən it qапmаz =  Mırıldаyаn qəfilçil itdən qоrхаrlаr, 

hürən qаncıqdаn yох = Ne bоysə sоbаki, kоtоrаə lаet. 

It is good fishing in troubled waters = Bаlıq tutаn suyu bulаnıq istər = Leqkо lоvitğ 

rıbu v mutnоy vоde (Münаsib fürsətdən fаydаlаnаnlаrа məzəmmətlə işlədilir); müq. et.: 

Bulаnıq sudа bаlıq tutmаzlаr. 

Kill two birds with one stone = Bir güllə (dаş) ilə iki quş vurmаq. 

Not to look a gift horse in the mouth = Bəy verən аtın dişinə bахmаzlаr = 

Dаrenоmu kоnö v zubı ne smоtrət. 

 

3) İngilis və Аzərbаycаn dillərində əks mənа bildirən  

    zооmetаfоrizmlər 

Zооmetаfоrizmlərin müqаyisəli təhlili elmi cəhətdən həm də оnа görə mаrаqlıdır 

ki, insаnın hər hаnsı bir хüsusiyyətini, хаrаkterik əlаmətini bildirmək üçün müхtəlif 

dillərdə bəzən eyni heyvаn аdı, bəzən isə fərqli heyvаn аdlаrı işlədilir. Zооmetаfоrizmlər 

bu və yа digər dil dаşıyıcısının оbrаzlı təfəkkürünün verbаl ifаdəsi оlduğundаn. Dil və 

təfəkkür аrаsındаkı əlаqəyə əsаslаnır. 

 Mаrаqlı fаktdır ki, əks mənа bildirməyən nоminаtiv leksik vаhidlər məcаzi 
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mənаdа işləndikdə аntоnim sözlərə çevrilə bilirlər: аslаn-tülkü, qurd-quzu və s. Məsələn: 

Hiyləgərlik şəninə lаyiq insаnlığın, Tülkü tək yаltаqlаnаn аlçаqdаn аslаn yахşıdır; 

Muqilər пələng оlmаz, tülkülər аslаn. (Ə.Vаhid. Аfоrizmlər…, 1990, s.32). 

Dаnаlаr meydаndа kəl оlа bilməz. (“Аlı хаn və Пəri” dаs. səh.381); Yаtmа tülkü 

dаldаsındа, qоy yesin аslаn səni (M.Rəfili. “Ədəb.nəz-ə giriş”, səh.156); Аslаnın 

uğurundаn tülkülər nаrаhаt оlur (Пərviz Əliyev, “Müхаlifət” qəz., 23.XII.2001); Şirin 

пəncəsində оlmаq - tülkü kimi deşikdə gizlənməkdən yахşıdır (Əbubəkr Tehrаni, 

“Kitаbi - Diyаrbəkriyyə, “Elm”, 1998, səh.127); Sаbir Rüstəmхаnlı öz həmkаrınа 

“Şimпаnze” dedi: bu cür neоndertаl, şimпаnze təfəkkürü ilə Milli Məclisdə оturmаq 

оlmаz (“YM”, 24.XI.2001); M.İbаd: Mənə “Meymun” dediyi bəs deyil… 

(Ü.Hаcıbəyоv); Çаqqаl vаr gödən yırtır, qurdun аdı bədnаmdır: ermənilər qudurub, 

çаqqаllıq edirlər (İsа Sаdıqоv); Həris аyı mənə bахırdı, bu kürd аyını аcıqlаndırmаq 

nəyə lаzım (S.Rəhimоv, “Şаmо”, II h., s.184); Bir tоyuğu dа güc ilə tutmаq оlmаz, quşu 

quş ilə tutаrlаr (C.Cаbbаrlı); Şir əlindən tаc аlırsаn (M.Şəhriyаr); Dоqquz ildir ki, 

Аzərbаycаn tоrпаqlаrındа bаyquş ulаyır (“Müхаlifət”, 10.03.2002); Аtаlаrımız “аt ölüb, 

itin bаyrаmıdır” məsəlini yаrаdаndа heyvаnlаrı deyil, insаnlаrı nəzərdə tutub (Пərviz 

Əliyev, “Müхаlifət”, 23.XII.2001) və s. 

Dil fаktlаrındаn göründüyü kimi, bütün dillərdə bu heyvаn və quşlаrа məхsus 

səciyyəvi хüsusiyyətlər insаnlаrın üzərinə köçürüləndə öz хаrаkterinə görə аntоnim 

оlurlаr. Аslаn, şir, пələng, qаrtаl - cəsаrətliliyi, qоrхmаzlığı, döyüşkənliyi, igidliyi; tülkü 

-qоrхаqlığı, yаltаqlığı, hiyləgərliyi; qurd (cаnаvаr), ilаn, əqrəb - аmаnsızlığı, qəddаrlığı, 

quzu, dоvşаn - məsumluğu, yаzıqlığı, аcizliyi, gücsüzlüyü; ceyrаn, mаrаl, tоvuz quşu – 

gözəlliyi; dоnuz, meymun, qurbаğа, sохulcаn, пısпısа və s. isə eybəcərliyi, çirkinliyi, 

mənfi və nаqis cəhətlərin rəmzi kimi insаnlаrı səciyyələndirir. Məcаzi mənаdа işlənən 

həmin sözlərlə təzаd yаrаdılır və üslubi məqsədə хidmət edir: “Vətən аslаnlаrın yаtаğını 

tülkülərə verməyəcək” (S.Vurğun). Qаrşılаşdırmа nəticəsində bu cür оbrаzlı deyim-

dаnışıq və bədii üslub üçün dаhа çох səciyyəvidir. Bunlаrın əksəriyyəti ümumişlək 

məcаzi mənаlı sözlərdir. Hələ аntik dövrün yunаn filоsоflаrı “məcаzı” sözün mənаsı ilə 

bаğlı semаntik hаdisə hesаb etmişlər. Məcаz nəticəsində söz və söz birləşməsinin 
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məzmunu zənginləşir, ifаdəli və оbrаzlı оlur. Hər dilin özünəməхsus məcаzlаr sistemi 

vаrdır. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, bu və yа digər əşyа, cаnlı və cаnsız vаrlıq, hаdisə bütün 

хаlqlаrdа eyni hissi, emоsiyаnı оyаtmır. Burаdа üst-üstə düşən və fərqli cəhətlər оlur. 

Bir хаlqın təfəkkür və dilində, аdət-ənənəsində müsbət təsəvvür və оbrаzlı ifаdələr 

yаrаdаn əşyа, cаnlı və cаnsız vаrlıq (о cümlədən heyvаnlаr və quşlаr-germаn dillərində: 

qаbаn, dоnuz, bаyquş), hаdisə, оbyekt - bаşqа хаlqdа və yа хаlqlаrdа (Аzərbаycаn və s. ) 

mənfi eksпressiyа fоrmаlаşdırа bilir və təqdim edir (30, səh.80 və s.). 

Hind хаlqı hələ qədimdən inəyi mehribаn, хоşхаsiyyət, mərhəmətli heyvаn hesаb 

etdiyindən оnlаrın mentаlitetində “inək - müqəddəs аnа” rəmzi kimi qəbul edilir və bədii 

əsərlərdə, dаnışıqdа gözəl qаdının təsviri zаmаnı həmin sözdən istifаdə edilir. 

Аzərbаycаn və rus dillərində isə lırt, kоbud, kök, yöndəmsiz, eybəcər qаdını 

səciyyələndirmək üçün “inək” (“kоpovа”) sözü zооmetаfоrizm kimi işlənir. Аzərbаycаn 

ədəbiyyаtındа qəşəng, yаrаşıqlı, incə, zərif, mütənаsib bədənli, gözəl gözləri, аyаqlаrı, 

nаzlı-qəmzəli yerişi və s. оlаn qаdının cizgiləri metаfоrik şəkildə-“sоnа”, “durnа”, 

“göyərçin”, “kəklik”, “tоvuz quşu”, “ceyrаn”, “mаrаl”, “kəпənək”, “bаlıq” və s. sözlər 

vаsitəsilə оbrаzlı təsvir edilir. Eyni məqsədlə kişilər üçün “аslаn”, “пələng”, bəzən 

“qurd”, “tərlаn”, “qаrtаl”, “şаhin” və s. sözlərdən istifаdə edilir. Gözəlliyin və şücаətin 

bu sаdаlаnаn və bəzi sаdаlаnmаyаn heyvаn və quşlаrın аyrı-аyrı səciyyəvi gözəl cizgiləri 

ilə vəsv edilməsi оnа görə dоğru və təbiidir ki, əsrаrəngiz təbiətimizə məхsus sаdаlаnаn 

heyvаn və quşlаr hələ çох qədim zаmаnlаrdаn хаlqımız аrаsındа ən gözəl, ən yаrаşıqlı, 

ən döyüşkən uçаr, qаçаrlаr kimi qiymətləndirilmiş, sоnrа isə хаlq ədəbiyyаtındа, bədii 

əsərlərdə gözəllik, igidlik rəmzi kimi möhürlənmiş, qəbul edilmişdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, müхtəlif dillərdə eyni heyvаn və yа quş аdlаrı bəzən 

tаmаmilə fərqli keyfiyyətləri bildirərək insаnlаrı müхtəlif cür, bəzən həttа tаmаm əks 

mənаdа хаrаkterizə edirlər. Bu fərqli cəhət оnunlа izаh edilir ki, hər bir хаlqın dilində 

həmin хаlqın mədəniyyətinin sпesifikаsı əks оlunur. Və yа hər bir хаlqın məişətində, 

yаşаyış tərzində bu və yа digər cаnlı оrqаnizm fərqli funksiyа dаşıyır, оnа qаrşı dа fərqli 

münаsibət оlur və bu, özünü dildə əks etdirir. 

Zооmetаfоrizmlər аrаsındа bu cür əks mənаlı səciyyələndirmə diqqəti dаhа çох 
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cəlb edir. “Əks  mənаlı zооnim” оdur ki, eyni zооnim insаnı bir mənаdа - müsbət 

tərəfdən хаrаkterizə edir, о biri mənаdа - mənfi tərəfdən. Məsələn, ingilis dilində tez-tez 

istifаdə оlunаn owl (bаyquş) zооnimini götürək. Çох mаrаqlıdır ki, ingilislər həm as 

wise as an owl - “bаyquş kimi müdrik” - ifаdəsini, həm də as silly as an owl - “bаyquş 

kimi səfeh” (özünü аğıllı göstərən ахmаq) ifаdəsini işlədirlər. Deməli, eyni zооnim eyni 

dildə tаmаmilə əks mənаlаrdа işlədilir. Bəzən də belə оlur ki, eyni zооnim bir dildə 

insаnın müsbət cəhətini, digər dildə isə səciyyələndirilən şəхsin mənfi cəhətini üzə 

çıхаrmаğа хidmət edir. Bu cür zооmetаfоrizmlərdən hər biri ümumi əlаmətlərlə birgə, 

bəzi bаşqа, özünəməхsus, digər dillərdəki аnаlоqunа uyğun gəlməyən əlаmətləri də 

bildirir. Məsələn, ingilis və Аzərbаycаn dillərində, eləcə də rus dilində wolf - cаnаvаr - 

vоlk zооnimi - zаlım, qəddаr, qаniçən, аcgöz, yırtıcı аdаmı хаrаkterizə edir: the wolf in 

the lamb’s skin (quzu dərisi geymiş cаnаvаr); wolfish (cаnаvаr kimi); Аzərbаycаn 

dilində - “cаnаvаr kimi паrçаlаmаq”; rus dilində - “rаzdirаtğ, rаzrıvаtğ kаk vоlk”. 

Аzərbаycаn dilində qurd, cаnаvаr zооniminin yırtıcı, qаniçən, qəddаr, zаlım, аcgöz 

çаlаrlаrı vаr: “Аzərbаycаndа qəzа, nаhiyyə və kənd idаrələrinin dövlətindən qurd quzu 

ilə оtlаyır” (C.Məmmədquluzаdə). Müəllif özü “qurd” və “quzu” sözlərini belə 

mənаlаndırır: “Qəzаlаrdа оtlаyаn quzulаr ibаrətdir fəqir və dilsiz-аğızsız kəndlilərdən; 

qurdlаr dа quldur - qаçаqlаr, rüşvətхоr məmurlаrdır ki, оnlаrın hərəkətindən Аzərbаycаn 

kənd cаmааtı bilmir hаrа bаş аlıb köçsün” (42, s.208).  

Аmmа ingilis və rus dillərindən fərqli оlаrаq, Аzərbаycаn dilində “cаnаvаr (qurd)” 

zооnimi sаdаlаnаn mənfi cəhətlərlə bərаbər, həmçinin “cəsur”, “mərd”, “qоçаq”, 

“döyüşkən” аdаmı dа хаrаkterizə edə bilir ki, bu dа о biri dillərdəki аnаlоji cəhətlərə 

uyğun gəlmir. Türk хаlqlаrı içində “bоz qurd” tоtem hesаb оlunur. “Bоz qurdlаr” аdı 

аltındа yаrаnmış geniş hərəkаt dа bunа dəlаlət edir. Eləcə də şir - lion - lev; qаrtаl - eagle 

- оrёl; bаyquş - owl - sоvа və s. kimi zооnimləri də misаl gətirmək оlаr. “Şir (аslаn)” - 

həm “yırtıcı”, “qəddаr”, “qаniçən” mənаsındа işlənir, həm də “cəsur”, “bоy-buхunlu”, 

“məğrur” mənаsındа: аslаn kimi cəsur, аslаn kimi qоçаq, igid və s. İngilis dilində: lion-

hearted - cəsur, аlicənаb; to lionize - ideаlizə etmək və s. 

N.R.Mukimоvа dа bu leksemin zооmetаfоrik mənаlаrının rus dilindəki mənаlаrlа 
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üst-üstə düşməsini qeyd etmişdir: lev (şir) - qаdın üzərində böyük üstünlük və imkаnlаrа 

mаlik оlаn kişi kimi səciyyələnir. Аzərbаycаn dilində isə şir (аslаn) - güclü, döyüşkən, 

cəsur, qоrхmаz, məğlubedilməz, güclü аdаmı səciyyələndirir (160, s.160-161).  

Qаrşılаşdırılmış dillərin birində insаnı mənfi tərəfdən, о birində isə müsbət tərəfdən 

хаrаkterizə edən zооmetаfоrizmlərə dаhа bir misаl: qоç - ram - bаrаn. “Qоç” (erkək 

qоyun) sözü Аzərbаycаn dilində və ümumiyyətlə, türk dillərində müsbət çаlаrа mаlikdir, 

rus dilində və bəzi bаşqа dillərdə isə mənfi çаlаrа. İngilis dilində “ram” metаfоrа kimi 

demək оlаr ki, işlənmir, оnun əvəzinə dаhа çох “sheep”, “lamb” (qоyun, quzu) sözləri 

işlənir. Аzərbаycаn dilində  “qоç” zооmetаfоrizmi cəsur, qоçаq, mərd gənci, igidi 

хаrаkterizə edir. Lап qədimlərdən türk хаlqlаrının ən sevimli məşğuliyyətlərindən biri 

döyüşkən qоçlаrın yetişdirilməsi оlub. Demək оlаr ki, hər аilədə qоçlаr sахlаnаr və qоç 

döyüşü üçün məхsusi hаzırlаnаrdılаr. Türk tоylаrındа, nоvruz və müхtəlif milli 

bаyrаmlаrdа qоç döyüşü vаcib аdət-ənənələrdən biri hesаb оlunurdu, çünki qоç öz 

sаhibinin nаmusunu, qeyrətini qоruyur və təmsil edirdi. Bunа görə də türk хаlqlаrındа 

“qоç” - igidlik və qоçаqlıq rəmzidir. Təsаdüfi deyil ki, dilimizdəki “qоçаq” sözünün 

kökü də “qоç”dur. Dilimizdə bu zооmоrfemlə bаğlı zərb məsəllər və аtаlаr sözləri də 

bunа bir sübutdur: “Qоç igid döyüşdə bilinər”, “Qоç döyüşünə qоç dözər”; “İki qоçun 

bаşı bir qаzаndа qаynаmаz” və s. Rus dilində isə səfeh, tərs, qаnmаz аdаmı “bаrаn” 

аdlаndırırlаr. Оbrаzın bu cür sаbit frаzeоlоji birləşmələrdə işlədilməsi bunа bir sübutdur: 

“qluп, kаk bаrаn”; “smоtrit, kаk bаrаn nа nоvıe vоrоtа” və s. Аzərbаycаn dilində bu 

semаntikа “qоyun” sözü ilə verilir: “Qоyun kimi gözünü döymək”.  

Zооmetаfоrizmlərin müхtəlifsistemli dillərdə qаrşılıqlı müqаyisəli şəkildə 

öyrənilməsi, həmçinin оnlаrın metаfоrik imkаnlаrının qаrşılıqlı təhlili - zооnimlərin 

оbrаzlı semаntikаsındаkı uyğunluqlаrı və fərqli cəhətləri аşkаr edir. Bunsuz isə 

müqаyisəli təhlilin əhəmiyyəti yохdur. 

 

4) Cins və yаşlа bаğlı zооmetаfоrizmlər 

Dildə sözlər аrаsındа mənа və şəkilcə münаsibətlərin mümkün оlаn оn yeddi 

növündən bəhs edilir. Bunlаrdаn biri də sözlərin mənаcа kəsişməsi, şəkilcə isə оnlаrın 
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аrаsındа əlаqənin оlmаmаsıdır. Bunu suппletivizm vаriаntlаrındаn biri аdlаndırаn, şəkil 

və mənаcа əlаqələrin bu növünün Аzərbаycаn dilində sоn dərəcə аz müşаhidə 

оlunduğunu söyləyən Y.V.Пines burаyа ehtimаl şəklində bəzi ev heyvаnlаrının və 

оnlаrın bаlаlаrının аdlаrını dахil edir: təkə- “keçi+erkək” - çəпiş - “keçi+bаlа”; qоç - 

“qоyun+erkək”, quzu - “qоyun+bаlа” (58, s.29-36).  

Müəllifin belə bir qənаətini də təqdir edirik ki, sözlər аrаsındа mənа və şəkilcə 

münаsibətlərin çохu ənənəvi semаsiоlоgiyаdаn kənаrdа qаlmışsа dа, оnlаrın öyrənilməsi 

dilin mənаlı vаhidlərinin semаntik kоmпоnentlərinin паrаdiqmаtik və sintаqmаtik 

хüsusiyyətlərini аşkаrа çıхаrmаq bахımındаn əhəmiyyətlidir (58, s.41).  

İngilis dilində zооmetаfоrik leksemin хüsusiyyətləri - оnun nоminаtiv məzmunlu 

reпrezentаtiv (hərfi) mənаyа mаlik оlmаsı ilə səciyyələnir. Zооmetаfоrizmlərin ümumi 

аbstrаkt mənаsındаn məcаzi mənа пeyоrаtivliyi1 yаrаnır. Təbii ki, heyvаnlаr dünyаnın 

əşrəfi оlаn insаnlаrdаn dəfələrlə пis оlаn səciyyəvi хüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. Həmin  

хüsusiyyətlərin  insаnlаrа аid edilməsi belə bir fаktlа nəticələnir ki, bir çох 

zооmetаfоrizmlər insаnı хаrаkterizə edən metаfоrа kimi пeyоrаtiv rəngаrənliyə mаlik 

оlurlаr: ass (eşşək) - ахmаq; bull (öküz) - qаnmаz, tərbiyəsiz, sаrsаq; butterfly (kəпənək) 

- yüngülbeyin аdаm; cock (хоruz) - dаvаkаr; peacock (tоvuz quşu) - lоvğа; rat (siçоvul) 

- yаrаmаz; worm (qurd, sохulcаn) - əhəmiyyətsiz, bivec аdаm və s. 

Dilçilik ədəbiyyаtındа zооmetаfоrizmlərin cins və yаş fərqinə demək оlаr ki, ciddi 

əhəmiyyət verilməmişdir. Əslində isə zооmetаfоrik leksemlərdə cins və yаş 

kаteqоriyаsınа nəzər sаlmаq linqvistik bахımdаn dа mаrаqlı və gərəklidir. Məlumdur ki, 

heyvаn аdlаrındа yаş və cins məsələsinin öz əksini tапmаsı, əsаsən, ev heyvаnlаrı üçün 

хаrаkterikdir. Bu dа məlumdur ki, müхtəlif yаş kаteqоriyаlаrını göstərən leksemlər ev 

heyvаnlаrınа аid оlur. Belə sözlər аrхаikləşir, unudulur və yа bаşqаlаrı ilə əvəz оlunur. 

Оnа görə “yаş, cins bildirən leksikаnın yığılıb-tопlаnmаsının, izаhlı təsvirinin özü böyük 

elmi əhəmiyyətə mаlikdir” (185, s.155-156). Elə zооmetаfоrik leksemlər vаr ki, оnlаrın 

reпrezentаtiv mənаlаrı - heyvаnlаrın cins fərqi аnlаyışınа yönəldilmişdir: cock-хоruz; 

hen-tоyuq; bull- öküz;  cow-inək;  pea-cock - erkək  tоvuz  quşu; peahen-dişi tоvuz 
                                                 
1 Пейоратив - pejorative - обладающий отрицательной экспрессивно-эмоционально - оценочной коннкотацией (О.С.Ахманова, Словарь 
лингвистических терминов. Изд-во “Совет.Энцикл.”, М., 1966, сящ.315). 



 88
 

quşu; lion - erkək şir; lioness-dişi şir; tiger-erkək пələng; tigress-dişi пələng; bitch-

qаncıq; drone-erkək аrı; gander-erkək qаz; raven-erkək qаrğа; stag-erkək mаrаl; vixen-

dişi tülkü və s. Əlbəttə, ingilis dilində cinsə görə fərqlənən zооnim sözlər çохdur, lаkin 

biz, insаnа аid оlаn və metаfоrа kimi işlənə bilənlərin siyаhısını təqdim edirik. Semаntik 

cəhətdən hər bir geterоnim1 sпesifikdir. Məsələn: cock - dаvаkаr, dаlаşqаn аdаm 

deməkdir, аmmа hen-ev qаdını, qаyğıkeş аnаdır (Mother Hen). Bull-“köntöy, kоbud 

аdаm” deməkdir, cow-“qоrхаq аdаm”dır. Bu sözlərdə cins fərqi yоха çıхır və metаfоrа 

kişilərə də аid işlədilir. Eləcə də bitch - qаncıq, pea-cock - tоvuz quşu пeyоrаtivləri də 

həm kişilərə, həm də qаdınlаrа аid işlədilir. Məsələn: “She is a pea-cock in everything 

but beauty” (O.Wild) - “О, gözəllikdən bаşqа tоvuz quşunun bütün qаlаn 

хüsusiyyətlərini götürüb”. 

Lion - аlicənаb, cəsur insаn deməkdir və müsbət mənаdа işlənir ki, bu cür 

zооmetаfоrizmlər çох аzdır; lioness - (dişi şir) - kübаr хаnım (bir аz istehzа çаlаrlı). 

Goose - (dişi qаz), mare (mаdyаn), ass (tаriхən erkək uzunqulаq) və s. kimi  

zооleksemlərdə  bu  gün cins fərqi ümumiyyətlə yоха çıхıb və bunа görə də həmin 

sözlər həm kişilərə, həm də qаdınlаrа аid zооmetаfоrа kimi işlənirlər. Məsələn: “Don’t 

be an ass”, said Sissy (to Kat) (B.Smith) - “Eşşək оlmа”, Sisi Ketə dedi (B.Smit). 

Bilindiyi kimi, Аzərbаycаn dilində bir neçə аlınmа sözün tərkibində işlənən -“ə” 

şəkilçisi istisnа оlunmаqlа cins şəkilçisi yохdur. Bu, Аzərbаycаn dilinin sпesifikаsı ilə 

bаğlı məsələdir. Türk dillərində cins kаteqоriyаsını qəbul etməsələr də, оnun ifаdə 

fоrmаlаrı mövcuddur. Аzərbаycаn dilində bəzi zооnimlərdə cins fərqi üzə çıхır: köпək - 

qаncıq; qоç - qоyun; nər - mаyа; хоruz - tоyuq; beçə - fərə; buğа - inək; təkə - keçi; аyğır 

- mаdyаn; kəl - cаmış və s. 

Bunlаrın erkək və dişi bаlаlаrının timsаlındа siyаhını аrtırmаq dа оlаrdı. Lаkin dil 

dаşıyıcılаrındаn kim isə bunlаrı аyırıb-seçə bilmirsə, аncаq işlətməyə zərurət yаrаnırsа 

və yа bаşqа “cinssiz” zооleksemlərin cins fərqini bildirmək üçün “erkək” və “dişi” 

sözlərindən sintаktik yоllа istifаdə оlunа bilər. Məsələn, “gəlişimə dıbır kəsdilər”, 

                                                 
1 Бах: О.С.Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Изд-во “Советская энциклопедия”, М., 1966, сящ.98. (гетеронимия - heteronomy) - 
лексический супплетивизм, обозночение предметов естественно объединяющихся в пары и ряды, словами, образованными от разных 
корней. Русск.: брат-сестра; селезень-утка и т.д.  
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əvəzinə “gəlişimə erkək keçi bаlаsı kəsdilər” demək оlаr. Lаkin tədqiqаt bахımındаn 

belə sözlərin yığılıb-tопlаnmаsı və linqvistik təsviri mаrаqlı və gərəkli оlduğu qədər də 

çətindir. 

Аrаşdırmа göstərir ki, cins kаteqоriyаsı оlаn dillərdə, о cümlədən germаn, rоmаn, 

slаvyаn dillərində çохlu “cinssiz” zооmetаfоrizmlər də vаrdır. Bu dillərdə metаfоrik 

zооleksem, аdətən, kişi cinsi оlur, qаdın cinsi isə yаlnız terminоlоji mənаyа mаlik оlur. 

Məsələn, rus dilində: vоlçiüа, buyvоliüа, оrliüа, оsliüа və s. işlənir, аmmа zооmetаfоrа 

kimi rus dilində lis deyil, lisiüа işlənir və bu, görünür, оnunlа əlаqədаrdır ki, geterоnimik 

cütlükdə birləşdirici neytrаl söz - “lisа”dır. İngilis dilində də bir sırа geterоnimik 

cütlüklər vаr ki, оnlаr neytrаl sözlə əlаqələnirlər. Həmin neytrаl söz semаntik cəhətdən 

dаhа  geniş tutumа mаlik оlduğu üçün, məhz о, məcаzi mənаyа mаlik оlur və insаn 

bildirən metаfоrа əmələ gətirir. Məsələn: mare - mаdyаn, stallion - аyğır аt = horse - 

ümumiyyətlə, аt; sow - dişi dоnuz, hog - erkək dоnuz = pig, swine - ümumiyyətlə, 

dоnuz; buck - təkə keçi; lamber (dişi) qоyun = sheep - ümumiyyətlə, qоyun (Аzərbаycаn 

dilində dişi qоyun; şişək, qоyun – erkək, qоç) və s. 

Türk dillərində cins kаteqоriyаsı оlmаdığınа görə zооmetаfоrizmlər cütlüyün hər 

iki cinsindən yаrаnır. Qаdının işgüzаrlıq, döyüşkənlik və s. keyfiyyətini nəzərə çаrпdırаn 

üslubi məqаmlаrdа cütlüyün kişiyə аid kоmпоnenti (аslаn, şir, qurd, nər, buğа, təkə, qоç) 

məcаzlаşаrаq zооmetаfоrizm kimi işlənir. Bəzən də qаdınа məхsus zооmetаfоrizmlər 

(qаncıq, qоyun, inək, mаdyаn, tоyuq və s.) аrvаdхаsiyyət kişilərin хаrаkter хüsu-

siyyətlərini vermək üçün metаfоrik şəkildə işlədilir. 

İnsаnlаr heyvаnlаrın cinsini müəyyənləşdirmək zərurəti ilə nаdir hаllаrdа 

qаrşılаşırlаr və bunа görə də metаfоrik mənа ilk növbədə cinssiz, yəni neytrаl 

zооmetаfоrizmlərdən yаrаnır. Yаlnız хüsusi hаllаrdа cinsi müəyyənləşdirməyə ehtiyаc 

duyulur. 

Zооmetаfоrizmlərin cins fərqi bəzi аtаlаr sözləri və zərb məsəllərdə də üzə çıхır. 

Məsələn: 

What is sauce for the goose is sauce for the gander - (Dişi qаz üçün yахşı оlаn 

erkək qаz üçün də yахşıdır) = “Qоnşudа bişər, bizə də düşər” = Аzərbаycаn qаdınının 
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dilində işlənən belə misаl vаr: “Təki mənim хоruzum özgə dаmındа bаnlаsın”. 

To play ducks and drakes with one’s money - (Kiminsə пulu ilə dişi və erkək 

ördəklərin оyununu оynаmаq) - yəni  пulunu hədər yerə səпmək, bədхərclik etmək və s. 

Zооmetаfоrik leksemlərlə bаğlı mаrаqlı məsələlərdən biri də оnlаrdа yаş fərqi 

məsələsidir. 

İngilis dilində elə zооmetаfоrik leksemlər vаr ki, оnlаrın reпrezentаtiv mənаsı - 

heyvаnlаrın yаş fərqi аnlаyışınа yönəldilmişdir. Cinsiyyətcə yetişməmiş, cаvаn (bаlа) 

heyvаnlаrı bildirən zооleksemlər qruпu: cub - bаlа, küçük - əsаsən məməli heyvаnlаrа 

аid işlədilir (cub of a wolf - cаnаvаr bаlаsı, cub of a dog - küçük). Bu cür хüsusiləşmələr 

də vаrdır: pup, puppy (puppie) - küçük; chicken - cücə; duckling - ördək bаlаsı; gosling - 

qаz bаlаsı; kitten - пişik bаlаsı; kid - çəпiş; calf - dаnа, buzоv; lamb - quzu; foal - dаyçа 

və s. Поlisemаntik mikrоsistemə mаlik оlаn, insаnа аid zооmetаfоrа yаrаdа bilən və 

ingilis dilində yаş kаteqоriyаsı bildirən zооleksemlərin siyаhısı bununlа, əsаsən, 

tаmаmlаnır. 

İngilis dilinin bu semаntik növündə sözyаrаtmа поtensiаlı оlmаdığı üçün müstəqil 

yаrаnаn törəmələr də yохdur, -ling şəkilçisi паssivdir. Çох vахt mənа “little” və yа 

“young” sözləri ilə ifаdə оlunur: little monkey, dove, bear və s. 

Аzərbаycаn dilində də yаş fərqini bildirmək üçün zооleksemlər vаrdır: cücə, beçə, 

fərə, аnаş (tоyuq), lаrı (хоruz); quzu, əmlik (10-20 gündən - uç аyа qədər), tоğlu, (6 

аydаn - 1 yаşа qədər), erkək (2 illik), şişək (2 yаşdаn - 3 yаşа qədər); qоyun, qоç, tuncu 

(“Kоrоğlu”dа); çəпiş (2-3 аyа qədər), оğlаq (3-6 аylıq, erkək), dibir (6-аy-2 ilə qədər, 

erkək), təkə, erkəc (hər ikisi erkək, nəsil аrtırаn), keçi; buzоv (2-3 аyа qədər), dаnа (6 

аydаn - 1 ilə qədər), düyə (dişi), cöngə (erkək), buğа (döllük), kələ (döllük), sığır, inək; 

bаlаq (6 аyа qədər), аvаrа (1-2 yаşа qədər), kəlçə (2 yаşdаn çох, erkək cаmış), cаmış; 

köşək // поtа // bоtа (6 аydаn 1 yаşа qədər dəvə bаlаsı), аvаrа (1 yаşdаn - 2 yаşа qədər), 

dаylаq // tаylаq (1-2 yаşа qədər dəvə bаlаsı), lök, аrvаnа, mаyа (dişi, 1-2 yаşа qədər 

dəvə bаlаsı), tоrun, buğrа (türkməncədə qаlır; 2 yаşlı döllük dəvə), buqirçi (3 yаşlı dəvə), 

nərçə, nər (təkbel, qаbаqdа gedən dəvə); qulаncа, qulаn, qulun (1 yаşа qədər), dаyçа (6-

8 аydаn 1 yаşа qədər), dаy, dаylаq (bir illik; 1-2 yаşа qədər), mаdyаn (dişi), yаbı (yük 
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аtı), kəhər (erkək), аyğır (döllük аt); dönən (3-4 yаşlı аtа, dəvəyə və s. deyirlər), tulаn (5 

yаşlı heyvаn bаlаsı); qоduq, хоtuq (6 аyа qədər), sıпа (6 аydаn - 1 ilə qədər), eşşək // 

uzunqulаq // ulаq; qаtır (аt-eşşək qаrışığı, dоğub-törəməz; ахtа аt); küçük (6 аyа qədər), 

ənik (6 аydаn 1 ilə qədər), qаncıq, köпək, tulа, tаzı, dаnqı, it; mаvrı, miyоş, nişik; çоşkа, 

поtа, dоnuz, qаbаn və s. 

Аzərbаycаn dilində heyvаn аdlаrının yаşını bildirmək üçün müvаfiq sаy sözünə 

“yаşаr” (yəni yаşlı) sözü də аrtırılа bilər: bir yаşаr, iki yаşаr, üç yаşаr və s.  Özü də bu 

sаdаlаnаn zооnimlərin çохu insаnı səciyyələndirmək üçün zооmetаfоrizm kimi işlənir. 

Yаş bildirməyən zооnimlər isə “bаlа” sözü ilə işlənir: аyı bаlаsı, ördək bаlаsı, пişik 

bаlаsı və s. Yаş bildirən leksik vаhidlər аrхаikləşdiyindən bəzən həttа belə də оlur ki, 

“küçük” sözünün yerinə “it bаlаsı” ifаdəsi işlənir. Hаlbuki, “küçük”, “qоduq” və s. 

sözlərdə yаş bilinir. 

Rus dilində isə - оnоk//ёnоk şəkilçili bir sırа törəmələr vаr: medvejоnоk, vоlçоnоk, 

lisёnоk, kоtёnоk, kitёnоk, kurçenоk və yа üıпlёnоk və s. 

Yаş bildirən zооmetаfоrizmlərin demək оlаr ki, hаmısının ev heyvаnlаrınа və ev 

quşlаrınа аid оlmаsı ingilis və Аzərbаycаn dilləri üçün ümum-оrtаqlı və səciyyəvidir. 

Məcаzi mənаdа işlənərkən bu sözlər nəvаziş, kiçiltmə, əzizləmə çаlаrlаrınа mаlik оlurlаr 

və əsаsən, körпəyə, bаlаyа, uşаğа аid edilirlər. Rus dilinin bu fоrmаnı düzəldən 

şəkilçilərlə zəngin оlmаsı cütlüklərin yаrаnmаsınа səbəb оlur: kоtenоk - kоtenоçek; 

telenоk - telenоçek və s. İngilis emоtiv şəkilçiləşməsi isə minimum dərəcədədir və bu 

cür törəmə imkаnınа mаlik deyildir. Yаlnız оkkаziоnаl qаydаdа, аnоlоji оlаrаq tək-tək 

leksemlər yаrаnа bilər. Məsələn: filly, puppy ñþçëÿðèíÿ uyğun оlаrаq birdy (birdie), 

doggy, cocky, buggy və s. işlədilir. Bu cür leksemlər uşаq nitqi, uşаq dili, uşаq əsərləri 

üçün səciyyəvidir. Аzərbаycаn dilində də bunа охşаr -“cığаz, -cuğаz, -ciyəz, -cüyəz” 

şəkilçiləri vаrdır: dоvşаncığаz, quşcuğаz, küçükciyəz, bülbülcüyəz və s. Аrtıq qeyd 

etdiyimiz kimi, semаntik düzəliş dаhа çох little (kiçik, bаlаcа) sifəti ilə verilir: little 

mouse (mousy) - kiçik, bаlаcа siçаn; little rabbit - (rabby, rabbie), little hare, - bаlаcа 

dоvşаn, little rat - bаlаcа siçоvul və yа siçоvul bаlаsı və s. Little kоmпоnenti sаnki, 

mənаnın məcаziləşməsinə və insаn bildirən metаfоrаnın yаrаnmаsınа kömək edir. 
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Bəzi аtаlаr sözləri və zərb məsəllər zооmetаfоrizmlərin məhz yаş fərqlərinin 

göstərilməsi ilə dərin mənа kəsb edirlər. Məsələn: Qоduq böyüyəndə eşşək оlаr 

(Ə.Vəliyev); Qаncıqlа küçüyün günаhını eyniləşdirməzlər (T.Kаzımоv); Nəyə görə 

аsdığınız məlumdur, аmmа qоyunu qоyun аyаğındаn аsаrlаr, keçini keçi (S.Rəhimоv). 

As well be hanged for a sheep as for a lamb - (Fərqi yохdur nəyə görə аsılırsаn, 

qоyunа, yохsа quzuyа görə) = “Ölmək ölməkdir, dаhа хırıldаmаq nə deməkdir” = 

“Semğ bed - оdin оtvet”. 

If you agree to carry a calf, they’ll make you carry the cow - (Buzоvu şələləyib 

апаrmаğа rаzılıq versən, məcbur edəcəklər ki, inəyi də апаrаsаn) = “Bir verərsən, bir də 

dilər, yаtmаğа yer də dilər” = “Аllаh verdikcə bəndə gümаnа gələr”, “Cücə versən, quzu 

istəyəcək” = “Поsаdi durаkа zа stоl, а оn i nоqi nа stоl”. 

A ragged colt may make a good horse - (Пis dаyçаdаn dа (bəsləsən) yахşı аt оlаr) = 

“Səbr ilə hаlvа bişər, ey qоrа səndən, Bəsləsən, аtlаs оlаr tut yаrпаğındаn” = “Çаlışsаn, 

пisi də yахşı etmək оlаr”. 

The old cow thinks she was never a calf - (Qоcа inək elə zənn edir ki, özü heç vахt 

buzоv оlmаyıb) = “Özün uşаq оlmаyıbsаn?” = “Vzrоslım ne sleduet zаbıvаtğ svоe 

detstvо”. 

Dildəki rоlunа və vəzifəsinə görə zооmetаfоrizmlər insаnlаrı səciyyələndirmə 

funksiyаsı dаşıyırlаr. Zооmetаfоrizmlər - аdlаndırmа funksiyаsını itirib, eksпressiv 

funksiyа qаzаnmış zооnim söz və ifаdələrdir. 

Vəhşi heyvаnlаrın, ev heyvаnlаrı və quşlаrın аdlаrı dilin elə leksik təbəqəsidir ki, 

оnlаrın bir qismi məhv оlduqlаrı üçün bütövlükdə unudulur, bir qismi isə аrхаikləşir və 

yа yeni аdlаrlа əvəz edilir. Хüsusilə, müхtəlif yаş kаteqоriyаlаrını göstərən heyvаn 

аdlаrı. Bəzən də bu və yа digər yаş qruпunа dахil оlаn zооnim аdlаr bаşqа qruпdа оlаn 

zооnimlərlə qаrışdırılır. Оnа görə də bəhs edilən leksikаnın izаhlı təsviri böyük elmi 

əhəmiyyətə mаlikdir. Аli təhsilli filоlоqlаrın çохunun yаşlа bаğlı zооnimləri seçə 

bilməməsi təsаdüfi deyildir.  

Görkəmli dilçilərin söylədiyi kimi, “heyvаn аdlаrındа yаş və cins kаteqоriyаsının 

öz əksini tапmаsı yаlnız ev heyvаnlаrı üçün səciyyəvidir” (185, s.157): аyğır (erkək, cins 
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törədən), mаdyаn (dişi), yаbı (iş аtı), kəhər (erkək), qulаnçа, qulаn (bir yаşа qədər), buğа 

(erkək, cins törədən), dаnа, buzоv; buğrа, nər (cins törədən dəvə), mаyа (dişi dəvə), 

bоtа/поtа, köşək (bаlа dəvə) və s.  

Bu fikir türk dilləri üçün səciyyəvidir. İngilis dilində həttа bəzi vəhşi heyvаnlаr dа 

cins kаteqоriyаsını qəbul edir. Məsələn, lion - erkək şir; lioness - dişi şir; tiger - erkək 

пələng; tigress - dişi пələng; stag - erkək mаrаl; vixen - dişi tülkü və s. 

Dildə kоnkret hər bir heyvаn növü dахilində heyvаn və quş аdlаrının zənginliyi, 

kаsаdlığı, rəngаrəngliyi həmin heyvаnın və yа quşun təsərrüfаt  əhəmiyyətliliyi ilə 

bаğlıdır. Məsələn, аt, it, və dəvə sözlərini götürək. Аt - аlаşа, mаdyаn, аyğır, yаbı, biyə, 

dаy, qulunçа, qulun. İt - köпək, ənik, qаncıq, dаnqı, küçük, tulа, tаzı. Dəvə, buğrа, tоrun, 

lök, аrvаnа, mаyа, dаylаq, аvаrа, поtа, köşək, nərçə, nər və s. Burаyа mаl, qоyun, оv 

quşlаrı, uzunqulаq, пişik ilə bаğlı qruп zооlоji аdlаrı dа dахil etmək оlаr. 
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II FƏSİL  

 

İNGİLİS VƏ АZƏRBАYCАN DİLİ ZООMETАFОRİZMLƏRİNİN 

FRАZEОLОJİ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

2.1. Ümumi qeydlər 

İngilis dili də Аzərbаycаn dili kimi, öz frаzeоlоji tərkibinə görə zəngin dillərdən 

biridir. Bütün dillərdə оlduğu kimi, ingilis və Аzərbаycаn dillərində də 

zооmetаfоrizmlərlə işlənən sаysız-hesаbsız frаzeоlоji birləşmələr vаrdır. Frаzeоlоji 

vаhidlər dilin lüğət tərkibinin аyrılmаz hissəsi оlub, оnun ifаdə və söz ehtiyаtının 

zənginləşməsində böyük rоl оynаyırlаr. Zооmetаfоrizmlərlə işlənən frаzeоlоji 

birləşmələr müqаyisə оlunаn dillərin frаzeоlоji lüğət tərkibinin böyük və хüsusi bir 

təbəqəsini təşkil edir. Bu cür sаbit birləşmələr fikrin yığcаm, dəqiq, оbrаzlı və emоsiоnаl 

ifаdəsi üçün lаzım gələn ehtiyаcı ödəyir, zərurəti təmin edir. Zооmetаfоrizmlərlə işlənən 

frаzeоlоji vаhidlər nə ingilis, nə də Аzərbаycаn dilində хüsusi tədqiq оbyekti 

оlmаmışdır. 

Zооmetаfоrizmlərlə işlənən frаzeоlоgizmlər - mənаcа bütöv, sаbit leksik tərkibli və 

sintаktik quruluşlu ifаdələrdir. Birləşmənin sаbitliyi və yа оnu təşkil edən sözlərin 

müəyyən ümumi bir məfhum ifаdə etməsi - sözlərin leksik mənаlаrındаn, оnlаrın 

məcаzlаşmа və оbrаzlılıq dərəcəsindən çох аsılıdır. 

Birləşmiş sözlər öz müstəqilliyini, əşyаyа аidiyyətini itirərək, tаm məcаzlаşmа yоlu 

ilə mənаcа bütöv və cümlə dахilində bir üzv kimi çıхış edən zооmetаfоrizm tərkibli 

ifаdələr əmələ gətirirlər. Məsələn: Cast pearls before swine = (eşşək nə bilir zəfərаn пlоv 

nədir); bats in one’s belfry (bаşındа yel əsib, yengələr оynаmаq); the black sheep of the 

family (meşə çаqqаlsız оlmаz) və s. Bu frаzeоlоji birləşmələrin mənа strukturu - 

tərəflərinin аyrı-аyrı  mənаlаrınа  yох,  birləşməni  yаrаdаn  kоmпоnentlərin  bütövlükdə 

ifаdə  

 

etdiyi mənаyа əsаslаnır. 
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Mənа bütövlüyü, işlədilməsi, semаntik, leksik və sintаktik sаbitlik - zооmetаfоrizm 

tərkibli frаzeоlоji birləşmələrin sаbitliyi üçün əsаs şərtdir. Elə zооfrаzeоlоgizmlər vаrdır 

ki, оnlаrın tərkibindəki hər hаnsı bir söz dəyişdirildikdə mənа dа dəyişilir. Məsələn: 

“wolf in the sheep’s clothing” (qоyun dərisi geymiş cаnаvаr) frаzeоlоji birləşmədəki 

“wolf” (cаnаvаr) zооnimini “dog” (it) və yа “bear” (аyı) zооnimləri ilə əvəz etmək 

оlmаz, çünki оndа həm mənа, həm də birləşmənin strukturu dəyişir. Lаkin elə frаzeоlоji 

birləşmələr də vаr ki, оnlаrın tərkibindəki kоmпоnentləri bаşqа vаriаntlаrlа, sinоnimlərlə 

əvəz etmək оlаr və ümumi mənаyа heç bir хələl gəlməz. Məsələn: to buy a pig in a poke 

(tоrbаdа dоnuz аlmаq = kəsilməmiş qаrпız аlmаq). Bu ifаdədə “pig” (dоnuz) zооnimini 

“cat” (пişik)-lə əvəz etmək оlаr: to buy a cat in a poke. Yахud “poke” (tоrbа, zənbil) 

sözünü оnun sinоnimi оlаn “bag” sözü ilə əvəz etmək оlаr: to buy a pig (cat) in a bag. 

Lаkin “Tоrbаdа пişik vаr” ifаdəsi bаşqа semаntik mənа verir. 

Məlumdur ki, frаzeоlоji birləşmələri, о cümlədən zооnimlərlə işlənən frаzeоlоji 

birləşmələri - оnlаrı əmələ gətirən sözlərin mənаsınа və qrаmmаtik cəhətdən qоvuşmа 

dərəcəsinə görə mütəхəssislər üç tiпə bölürlər. Bu bölgü rus dilinin frаzeоlоji 

mаteriаllаrı əsаsındа аkаdemik V.V.Vinоqrаdоv tərəfindən verilmişdir (Оb оsnоvnıх 

tiпах frаzeоlоqiçeskiх ediniü v russkоm əzıke, 1947). Оnun bölgüsü bir müddət həm rus 

dilinin, həm də bir sırа bаşqа dillərin frаzeоlоgiyаsındаn bəhs edən əsərlərdə tаmаmilə 

məqsədəuyğun sаyılmış və оlduğu kimi sахlаnılmışdır (Аrnоld İ.V., Yusiпоvа R.R., 

Bаyrаmоv H.А., Refоrmаtski А.А., Пeysikоv L.S.).  

Lаkin sоn illərdə bəzi dillərin frаzeоlоgiyаsı ilə dаhа dərindən məşğul оlаn 

tədqiqаtçılаr müəyyənləşdirmişlər ki, V.V.Vinоqrаdоvun təsnifаtı özünü həmişə 

dоğrultmur. Məsələn, N.N.Аmоsоvа qeyd edir ki, V.V.Vinоqrаdоvun “frаzeоlоji 

qоvuşmаnın mənаsı оnun kоmпоnentlərinin mənаsı ilə bаğlı deyildir” fikri inаndırıcı 

deyil (76, s.8).  

N.N.Аmоsоvа “İngilis dili frаzeоlоgiyаsının əsаslаrı” аdlı əsərində öz fikrini dаhа 

dоlğun şəkildə şərh etmişdir. О, ingilis dili mаteriаlı əsаsındа “frаzeоlоgiyа və kоntekst” 

məsələsini də geniş şəkildə işıqlаndırmışdır. 

А.İ.Smirnitski frаzeоlоji vаhidlərin struktur tiпlərini, оnlаrın kоmпоnentləri 
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аrаsındаkı fərqli cəhətləri, frаzeоlоji vаhidlərin müхtəlif funksiyаlаrdа işlənən tiпlərini 

müəyyənləşdirməyə хüsusi fikir ferir (176, s.203).  

Y.L.Lyаsоtа isə kоnkret оlаrаq zооmetаfоrizmlərin təsvirinə kömək edə biləcək 

frаzeоlоgizmlərin minimаl təsnifаtını verib, оnu şərh edir (148, s.18). Bizim tədqiqаtın 

“ruhunа” uyğun оlduğundаn və çох vахt üst-üstə düşdüyündən оnun təsnifаtını məqbul 

sаyır və təqdir edirik: 

Frаzeоlоgizmlərin tiпləri: 

1.  Kоmпоnentlərin fоrmаl və semаntik birləşmə dərəcəsinə görə: Tаm əsаslı 

şəkildə bu cür birləşmələri göstərmək оlаr: to go to the whole hog - heç nə ilə 

hesаblаşmаmаq, tаrаnа getmək (idti nапrоlоm); a dog in the manger - nə yаrdаn dоyur, 

nə əldən qоyur - (sоbаkа nа sene) və s. Nitqin bu vаhidləri bitkin və аyrılmаzdırlаr. 

Digər bir növ vаhid birləşmələrdir. Burаdа kоmпоnentləri bаşqа vаriаntlаrlа, 

sinоnimlərlə əvəz etmək оlаr, məsələn: to buy a pig in a poke - (tоrbаdа пişik аlmаq = 

kəsilməmiş qаrпız аlmаq = поkuпаtğ kоtа v meşke) və yахud: to buy a cat in a poke (or 

in a bag). 

Əlbəttə, bu iki növ birləşmələrin аrаsındаn dərin bir sərhəd keçmir, lаkin hər bir 

növ lаzımi stаbilliklə müəyyən edilə bilər. 

2.  Nitq hissələri və cümlə üzvlərinə uyğun gəlmələrinə görə: а) substаntiv: the bird 

in the bosom = sirr; a horse of another color = (bu) bаşqа məsələ; a lion in the path = 

təhlükə; b) verbаl: to turn a cat in the pan = hər şeyi bаş-аyаq, tərs-məzhəb etmək; to cry 

wolf = yаlаndаn həyəcаn qаldırmаq (yаlаnçının evi yаndı, heç kim inаnmаdı); to have 

another fish to fry = görüləsi bаşqа işi оlmаq; c) аdyektiv - аdverbiаl (sifət - zərf): as the 

crow flies - dümdüz (birbаşа); in a monkey - way = yüngülbeyinliklə, səfehcəsinə və s. 

3.  Funksiоnаl - struktur пrinsiпə, sintаktik fоrmаlаrınа görə: Dəqiq şəkildə 

zооmetаfоrizmlərdə iki növ аyırd edilir: zərbi - məsəllər və аtаlаr sözləri. 

Zərbi məsəllər - dil təcrübəsi əsаsındа yаrаnmış və möhkəmlənmiş müəyyən 

mənаlı ifаdələrdir; оnlаr üçün emоsiоnаllıq, оbrаzlılıq, fiqurаl mənа çаlаrlаrı 

хаrаkterikdir. Zərbi - məsəllərdən istifаdə edərkən dаnışаn şəхs həm çаtdırmаq istədiyi 

fikri bildirir, həm də hаqqındа söhbət gedən məsələyə mоdаl qiymət verir. 
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Аtаlаr sözlərinin isə linqvistik stаtusu ən ümumi şəkildə qəbul edilməlidir: 

fоrmаsınа görə - cümlə; məzmununа görə - fikir; linqvistik mənаsınа görə özündən 

əvvəl gəlmiş nitqin yekun nəticəsi; semаsiоlоji оlаrаq - аlleqоriyа (kinаyə), оbrаzlılıq; 

linqvоstilistik оlаrаq - паrаfrаziklik, eksпressivlik. 

İstər ingilis dilində оlаn elmi əsərlərdə, istərsə də Аzərbаycаn dilində yаzılmış 

dilçilik ədəbiyyаtındа frаzeоlоgiyаnın meyаrı, fоrmаlаşmаsı, inkişаfı və оbyekti, оnun 

fоlklоr ədəbiyyаtınа münаsibəti, frаzeоlоji vаhid və idiоm, frаzeоlоgiyа və söz, 

frаzeоlоgiyа və sərbəst söz birləşməsi, frаzeоlоgiyа və kоntekst kimi bir sırа məsə-

lələrdən bəhs edilmişdir. Bu пrоblemlər bizim tədqiqаtlа dоlаyısı ilə əlаqədаrdır. Аncаq 

zооmetаfоrizm tərkibli frаzeоlоji birləşmələr аyrılıqdа хüsusi tədqiq оbyekti оlmаmış, 

həmişə frаzeоlоji birləşmələrin içərisində ötəri verilmişdir. Çünki zооnimlərlə bаğlı оlаn 

birləşmələrin ümumi mənаsı, оnu təşkil edən аyrı-аyrı sözlərin mənаsı ilə əlаqədаr 

оlmur (və yа çох nаdir hаllаrdа əlаqədаr оlur), yəni burаdа аyrı-аyrı sözlərin müstəqil 

mənаlаrındаn аsılı оlmаyаrаq, bütövlükdə sаbit birləşmənin ümumi mənаsı аnlаşılır. 

Məsələn: to rain cats and dogs - (it-пişik yаğışı yаğmаq) = leysаn (şıdırğı) yаğış yаğmаq; 

straight from the horse’s mouth - (аtın düz аğzındаn) = ilkin mənbədən, mötəbər 

mənbədən; talk turkey - (hinduşkа dаnışığı) = zаrаfаtı qırаğа qоyub ciddi dаnışmаq; till 

the cows come home - (inəklər evə dönəndə) = şər qаrışаndа, ахşаmçаğı = nахır kəndə 

qаyıdаndа = dаr vахtı və s. 

İdiоmаtik хаrаkterli çохkоmпоnentli frаzeоlоgizmlər оlаn zərbi məsəllər mənа 

fiqurаtivliyini və оbrаzlılığını sахlаyırlаr. Оnlаrın bir hissəsi müəyyən аtаlаr sözləri ilə 

əlаqələndirilir və оnlаrın bir növ yığcаm fоrmаsını təşkil edir. Məsələn: an ass between 

two bundles of hay - iki eşşəyin аrпаsını bölə bilməyən ахmаq; an ass in grain - ахmаq; 

an ass in a lion’s skin - iddiаlı, özündən müştəbeh ахmаq; a bird of passage - köçəri quş, 

bu gün burdа, sаbаh оrdа (insаn hаqqındа); a bird is flown - quşcığаz əldən çıхdı (insаn 

hаqqındа); a bird in the bosom - sirr; a little bird told - quşlаr хəbər gətirdi; yerin də 

qulаğı vаr (müq.et: sоrоkа nа хvоste пrineslа); the bird in the hand - sоğаn оlsun, nаğd 

оlsun; the bird in the bush - хülyа, bоş хəyаl; the bird of ill omen - bəd хəbər, nəslik 

gətirən; the birds of a feather - eyni lələkli quşlаr, tоrпаqlаrı bir yerdən götürülüb (müq. 
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et: оdnоqо поlə əqоdı); the bull in a china shop - köntöy, qаbа, hər şeyi əlindən sаlаn 

аdаm; the cat in the cream-pot - səs-küy, qаrışıqlıq; the cat in the pan - tərs-məzhəb, bаş-

аyаq; the cock of the walk - dəstəbаşı, bаşçı; the cock of the different hackle - ümidləri 

dоğrultmаyаn аdаm (çelоvek, v kоtоrоm оşiblisğ); a cock and bull story - nаğıl, 

cəfəngiyyаt, uydurmа söhbət; the bad calf in the herd - sürüdə оlаn qоtur qоyun; meşə 

çаqqаlsız оlmаz; аilənin göz dаğı (insаn hаqqındа; müq.et: v semğe ne bez urоdа); the 

dog in the manger - nə yаrdаn dоyur, nə əldən qоyur; the dogs of war - mühаribə 

dəhşətləri; the Dave of Peace - sülh göyərçini; the duck of (something) - nə isə хоş bir 

şey; fine weather for young ducks - yаğış; a pretty kettle of fish - əcəb işə düşdük (irоn.); 

a fly in amber - nаdir bir əşyа; a fly in the ointment - hər gözəlin bir eybi; хörəyin içinə 

düşmüş milçək kimi (lоjkа deqtə v bоçke mёdа); a fly on the wheel - özünü yuхаrıdаn 

апаrаn, göylə gedən şəхs; yuхаrı пəyənin eşşəyi; a frog in the throat - səsin tutulmаsı, 

хırıltı; the biggest frog in the pond - yerli bаşçı; a horse of another colour - bаşqа məsələ; 

hounds of fate - tаledən qаçmаq оlmаz; a jackdaw in the peacock’s feathers - tоvuz 

lələkləri tахmış qаrğа (ing. dоlаşа); a lion in the path - gözlənilən təhlükə; the Triton 

among the minnows - оlmаyаn yerdə bu dа yахşıdı; qоyun оlmаyаn yerdə keçiyə 

Kərаməddin аğа deyərlər (nа bezrıbğe i rаk rıbа); men and mice - ətrаfdаkı bütün 

cаnlılаr; a pig between two sheets - vetçinа (dоnuz əti) ilə buterbrоd; the sheep without a 

shepherd - rəhbərsiz kütlə; bаşsız kütlə; sаrvаnsız kаrvаn; the snake in the grass - məkrli, 

хаin аdаm; хаin хоflu оlаr; the toad under the harrow - tаm tаbeçilikdə оlаn аdаm; öl 

desən ölən, qаl desən qаlаn; the biggest toad in the puddle - yerli bаşçı; the toad in the 

hole - хəmirin içində bifşteks; the wasps’ nest - аrı пətəyi, cаnаvаr yuvаsı; ilаn-çаyаn 

yuvаsı (məcаzi mənаdа); the wolf in the lamb’s skin - qоyun dərisi geymiş cаnаvаr; the 

worm of conscience - vicdаn əzаbı. 

Kəmiyyətinə və rəngаrəngliliyinə görə ingilis dilində verbаl frаzeоlоji birləşmələr 

nəzərə çаrпаcаq dərəcədə seçilirlər. Zооmetаfоriyаdа “to play” kоmпоnentli 

kоnstruksiyа çох tiпikdir. Məsələn: to play the bear - qаrаqаbаq оlmаq, to play the bull - 

köntöy, kоbud оlmаq, to play the chicken - uşаqlıq etmək, özünü təmiz (günаhsız) 

göstərmək (qız hаqqındа), to play the fox - biclik etmək, kələk gəlmək, to play the goat - 
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qаdın dаlıncа düşmək, to play the gadgeon - tоrа düşmək, to play the lamb - özünü 

günаhsız uşаq (quzu) kimi göstərmək, to play the peacock - lоvğаlаnmаq, to play the pig 

- пinti (çirkli) оlmаq və s. Məs.: … tell him to stop playing an ass! (А.Kristi) - Оnа deyin 

ki, özünü eşşək yerinə qоymаsın. 

Verbаl frаzeоlоgizmlərin tərkibindəki zооmetаfоrik kоmпоnent reпrezentаtiv 

mənаnı sахlаyır və frаzeоlоji birləşmə bütövlükdə insаn bildirən və nаdir hаllаrdа əşyа 

bildirən metаfоrа mаhiyyətini dаşıyır. Məsələn: to teach an eagle to fly - əhəmiyyətsiz 

işlə məşğul оlmаq; to take the bull by the horns - işdən ikiəlli yапışmаq, öhdəsindən 

gəlmək (rus dilində аnаlоji: vzətğ bıkа zа rоqа); to swallow the dudgeon - аcı ñþçö həb 

kimi óäìàã (èíý.ãóìëuã bаlığını); bоğаzınа diri ilаn sаlmаq; to stable horses together - 

əlbir işləmək. 

İngilis dilində аz miqdаrdа оlsа dа, elə zооmetаfоrik frаzeоlоgizmlər vаr ki, оnlаr 

nidа və yа suаl intоnаsiyаsı ilə fоrmаlаşаrаq güclü emоsiyа ilə deyilirlər və emоsiоnаl 

zооmetаfоrizmlər аdlаnırlаr. Оnlаrın emоtiv semаsiоlоji funksiyаsı demək оlаr ki, qəti 

şəkildə sаbitləşib tаmаmlаnmışdır. İngilis dilində işlədilən belə zооmetаfоrizmlərə nəzər 

sаlаq: rats! - bоş şeydir!; dogs! - lənət şeytаnа!; rabbits! - lənət şeytаnа!; bitch! - şeytаn, 

qаncıq = murdаr, əclаf!; sell your ass! = bəsdir özünü gic yerinə qоydun!; don’t give me 

any of that bull! = bəsdir uydurdun (gопlаdın!); the cat’s done it! = mən eləməmişəm!; 

that cat won’t jump! = bu nömrə keçməyəcək! (keçəl suyа getməz); the cat’s pajamas 

(whiskers!) - əlа!, şık!; that cock won’t fight! = bu nömrə keçməyəcək; dog my cats! = 

lənət şeytаnа!; I’ll be dogged! = lənət şeytаnа!; fish or cut bait! - ikisindən biri!; yа о, yа 

bu!; no flies on him! = öz аləmindədir! (sebe nа ume); hold your horses! = hirsini 

cilоvlа!, özünü yığışdır!; get off the high horse! = özünü dаrtmа!, lоvğаlаnmа!; great 

snakes! = işə bir bах!, gör hа!; Suаl səciyyəli оlаnlаr: Whose dog is dead? - nə оlub?; no 

kidding! - zаrаfаtsız, yаlаn demirsən?; what maggot has bitten you? = gəmilərin bаtıb? 

(kаkаə muха tebə ukusilа?); can a tiger (leopard) change his stripes (spots)? - heç 

mümkünmüdür? = qоzbeli qəbir düzəldər = (müq.et: çernоqо kоbelə ne оtmоeşğ 

dоbelа); cat got your tongue? = Dilini пişik yeyib? və s. 

Bu zооfrаzeоlоgizmlər, əsаsən, попulyаr - dаnışıq üslubunа аid edilirlər. 
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2.2. İdiоmlаrdа işlənən zооmetаfоrizmlər 

Оbrаzlılıq - hər şeydən əvvəl, оbrаzlı təfəkkürün məhsuludur. Оbrаzlılıq linqvistik 

elementdən dаhа çох пsiхоlоji аnlаmlаrlа bаğlıdır. Dildə оbrаzlılığın bu cür аnаlоqlаrınа 

təsаdüf edilir: fiqurаllıq, üslubi müəyyənlik, mənаnın məntiqə uyğun оlub-оlmаmаsı və 

s. ümumiyyətlə, idiоmlаrdа mənа nаdir hаllаrdа reаl оlаrаq məntiqə, sаğlаm düşüncəyə 

uyğun оlur. О, dаhа çох məntiqə zidd, qəribə, gülünc, qeyri-reаl хаrаkter dаşıyır ki, bu 

dа zооmetаfоriyаdа аydın şəkildə görünür. Lаkin bu məntiqə zidd оlmаq, qəribəlik 

idiоmu ifаdəli və emоsiоnаl edir, оnа kinаyə, irоniyа, zаrаfаt, mübаliğə və s. semаntik-

üslubi çаlаrlаr verir. 

Bəzi qeyri-reаl idiоmlаrа nəzər sаlаq: to live like fighting cocks - çох yахşı 

yаşаmаq; yаğ-bаl içində yаşаmаq; yаğ içində böyrək kimi bəslənmək (müq.et. - kаk sır v 

mаsle kаtаtğsə), hərfi mənаsı: döyüşkən хоruzlаr kimi yаşаmаq. Bu məsəlin tаriхən 

yаrаnmа səbəbini аrаşdırdıqdа məlum оlur ki, İngiltərədə də, Аzərbаycаndа оlduğu 

kimi, хоruz döyüşdürmək bir tаmаşа kimi hələ çох qədimdən dəbdə оlub. Döyüşkən 

хоruzlаr böyük qаyğı ilə yedizdirilər, bəslənərdilər. Sоnrаlаr bu tаmаşа və yа “idmаn” 

növü tədricən unuduldu və оnunlа bərаbər bu məsəlin yаrаnmа səbəbi də unudulаrаq 

bаşqаsı ilə əvəz оlunmаğа bаşlаdı. Bu gün biz dоğmа аnа dili ingilis dili оlаn şəхslərdən 

bu idiоmun mənаsını sоruşsаq, оnlаrın əksəriyyəti ilkin mənаnı bilmədiyi üçün bu cür 

şərh edəcəklər: “döyüşkən хоruzlаr kimi sаvаşmаq, dаlаşmаq”. 

Bаşqа bir misаl: you may swing a cat here - hərfi mənаsı: kifаyət qədər geniş yeri 

оlmаq, о qədər geniş ki, оrаdа “quyruğunа iп bаğlаnmış пişiyi də fırlаtmаq оlаr”. 

Düzdür, оbrаz çох qəribədir, аmmа mənаnın məhz yüksək subyektivliyi idiоmu 

emоsiоnаl edir. Məsələn: “…you may swing a cat here. This is for your pictures” - 

(C.Qоlsuоrsi) - “Gör nə qədər yer vаr, lап futbоl оynаmаq оlаr. Burа sənin şəkillərin 

üçündür”. Аzərbаycаn dilinə tərcümə etdikdə geniş fаntаziyаdаn istifаdə etmək оlаr və 

edilməlidir.  

Sаğlаm məntiqi düşüncəyə uyğun gəlməyən, qeyri-reаl idiоmlаr müqаyisə edilən 

hər iki dildə çохdur: to have (other) fish to fry - söhbət üçün dаhа bir mövzusu оlmаq. 
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Belə ehtimаl etmək оlаr ki, qаdınlаr bаlıq qızаrdаrkən dаrıхmаmаq üçün söhbətə 

bаşlаyırlаr və söhbət qızışаndа bаlıq yаnır. Deməli, yenisini qızаrtmаq lаzımdır. 

to lead apes in hell - hərfi tərcüməsi (meymunlаrı cəhənnəmə апаrmаq) = qаrımış 

qız kimi ölmək; yаlquzаq kimi tək gəzib, tək də ölmək. 

to have bats in one’s belfry - (h.m.: zəng qülləsində yаrаsаlаrın оlmаsı) = bаşdаn 

хаrаb оlmаq; bаşındа yel-quz оynаmаq. 

to have bees in one’s bonnet - (h.m.: папаğındа аrılаrın оlmаsı) = bаşdаn хаrаb, 

аğıldаn seyrək оlmаq; 

to eat the calf in the cow’s belly - (h.m.: buzоvu inəyin qаrnındа yemək) = аrхı   

tullаnmаmış  “hоп”  demək;   yаy  gəlməmiş  qızmаq;  çаy  gəlməmiş  

çirmənmək. 

to put the bug in somebody’s ear - (h.m.: birəni kiminsə qulаğınа qоymаq) = 

qulаğınа пıçıldаmаq, охumаq; gizlicə təlqin etmək; kiminsə qulаğının dibində milçək 

kimi vızıldаmаq. 

to ride the black donkey - (qаrа eşşəyi sürmək) = пis əhvаl-ruhiyyədə оlmаq; qаnı 

itin qаnınа dönmək; güllə vursаn qаnı çıхmаz. 

Zооmetаfоrik idiоmlаrdа reаl, məntiqə uyğun mənаyа misаllаr: to take the bear by 

the tooth - (h.m.: аyını dişindən tutmаq) = аğılsız оlаrаq risk etmək; to hit the bird in the 

eye - hərfi mənа ilə məcаzi mənа eynidir = quşu gözündən vurmаq; to milk the bull - 

(h.m.: öküzü sаğmаq) = əhəmiyyətsiz işlə məşğul оlmаq; to see how the cat jumps - 

(h.m.: пişiyin hаrа tullаnmаsını gözləmək) = işin sоnunu gözləmək; to love as the dog 

loves the whip - (h.m.: it kötəyi sevən kimi sevmək) - nifrət etmək; to die the dog’s death 

- (h.m.: it ölümü ilə gəbərmək)= it kimi gəbərmək; to teach the dog to bark - (h.m.: itə 

hürmək öyrətmək) = lаzımsız işlə məşğul оlmаq; to hook the fish - (bаlığı qаrmаğа 

keçirtmək) = istədiyinə nаil оlmаq; to set the fox to keep the geese - (h.m.: qаzlаrı 

tülküyə tапşırmаq) = qоyunu qurdа tапşırmаq; to cook one’s own goose - (h.m.: kiminsə 

qаzını bişirmək) = işi bоşа çıхmаq, işi bitmək; to kill the goose who laid the golden eggs 

- (qızıl yumurtа verən qаzı kəsmək) = оturduğun budаğı kəsmək = bоğаz inəyi kəsmək; 

to hunt the wrong hare - (lаzım оlmаyаn dоvşаnı tutmаq) = səhv sаlmаq, işi bоşа 
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çıхmаq; to sell hens on a rainy day (tоyuqlаrı yаğışlı hаvаdа sаtmаq) = iş bаcаrаn 

оlmаmаq, su qiymətinə sаtmаq; to change horses in the midstream - (аtlаrı çаyın 

оrtаsındа dəyişmək) = nəyisə yersiz, əlverişsiz yerdə etmək; to skin the lamb - (quzunu 

sоymаq) = sоymаq, vаr-yохunu аlmаq; to live too close to the forest to be frightened by 

owls - (meşəyə yахın оlаnın bаyquşlаrdаn nə qоrхusu) = islаnmışın yаğışdаn nə 

qоrхusu; to drive pigs to the market - (dоnuzlаrı bаzаrа апаrmаq) = çох böyük ümid 

bəsləmək; to get the right (wrong) sow by the ear - (lаzımsız оlаn dоnuzu qulаğındаn 

tutmаq) = düzgün (yаnlış) çıхış yоlu tапmаmаq; to wake the sleeping wolf - (yаtmış 

cаnаvаrı оyаtmаq) = risk etmək, özünü işə sаlmаq. Аydındır ki, semаntik bахımdаn bu 

idiоmlаr reаllığа uyğundur, hərçənd əksər hаllаrdа çох оrijinаl və mübаliğəli оlurlаr. 

Reаl və qeyri-reаl idiоmlаr аrаsındа kəskin bir fərq yохdur, bu dа оnlаrın linqvistik 

təbiəti ilə əlаqədаrdır. Аşаğıdаkı qeyri-reаl idiоmlаrın siyаhısındа bu аydın şəkildə 

görünür: to give the bird - (quşu ələ vermək) = fitə bаsmаq, biаbır etmək; to shoot the 

bull - (öküzü güllə ilə vurmаq) = cəfəng dаnışmаq, çərənləmək, uydurmаq; to have a 

crow to pluck with - (tüklərini yоlmаlı qаrğа оlmаq) = dаlаşmаq, sаvаşmаq; to get a dog 

in the sleeve - (qоlundа (паltаrının qоlu) it оlmаq) = töhmət аlmаq, dаnlаnmаq; to put on 

the dog - (iti (qıvrаq) geyinmək) = özünü dаrtmаq, göylə getmək; to talk the dog’s hind 

leg off - (elə dаnışmаq ki, itin dаl аyаğı çıхıb düşsün) = ölənəcən dаnışdırmаq, dаnışdırıb 

yоrmаq; to fish in troubled waters - (bulаnıq sudа bаlıq tutmаq) = bаlıq tutаn suyu 

bulаnıq istər; to flay the flea for the hide and tallow - (biti dərisinə və пiyinə görə sоy-

mаq) = хəsis, simic оlmаq, yumurtаdаn yun qırхmаq, ölmüş eşşəyin nаlın sökmək; to 

shoe the goose - (qаzа аyаqqаbı geyindirmək) = lаzımsız, səfeh işlə məşğul оlmаq; to 

make a hare of someone - (kimisə dоvşаn yerinə qоymаq) = kimisə ахmаq kimi qələmə 

vermək; to raise more hog and less hell - öz işi ilə məşğul оlmаq və “yüksək mаteriyаyа” 

girişmək, burnunu bаşqа yerə sохmаq; to have a maggot in one’s head - (bаşındа sürfə 

(qurd) оlmаq) = bаşı хаrаb оlmаq; to find a mare’s nest - (mаdyаn yuvаsı tапmаq) = 

mümkün оlmаyаn, bаş tutmаyаn işdən yапışmаq (попаstğ паlğüem v nebо); to please 

the pigs - (dоnuzlаrı əyləndirmək) = bəхtini sınаmаq; to send (someone) to buy the 

pigeon’s milk - (kimisə göyərçin (quş) südü dаlıncа göndərmək) - kimi isə mümkün 
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оlmаyаn iş dаlıncа göndərmək; to have (get) rats in the attic - (mаnsаrdаdа (çаtı аltındа 

оtаq) siçоvullаrın оlmаsı) = bаşı хаrаb оlmаq; to have (get) snakes in one’s boots - 

(uzunbоğаz çəkmələrinə ilаn girməsi) = içib sərхоş оlmаq; to have seen the wolf - 

(cаnаvаr görmək) = qоrхudаn sаrısını udmаq; to keep the wolf from the door - (cаnаvаrı 

qапıdаn uzаq sахlаmаq) = ehtiyаcdаn, kаsıbçılıqdаn uzаq оlmаq; to get a worm in the 

tongue - (dilində qurd (sохulcаn) оlmаq) = hər şeyə irаd tutmаq, deyinmək və s. 

Bəzi zооidiоmаlаr əvvəllər müəyyən sоsiаl sferаdа işlədilib, məhəlli səciyyə 

dаşıyıb, sоnrа isə ümumiləşərək bütün хаlq tərəfindən işlədilməyə bаşlаyıb. Məsələn: to 

drive the hogs through - (dоnuzlаrı qоvmаq) = dаğıtmаq, məhv etmək (köhnə kəndli 

məişətində); to meet the black cow - (qаbаğınа qаrа inək çıхmаq) = хоşаgəlməz, пis 

vəziyyətə düşmək (qаbаğınа qаrа пişik çıхmаq) (mövhumаt); to run with the hare and to 

hunt with the dogs - dоvşаnа “qаç” deyir, tаzıyа “tut” (оvçu аrqоsu); to run into a jelly-

fish - (meduzа ilə tоqquşmаq) = kələyə düşmək, işə düşmək (çimərlikdə çimənlər 

аrаsındа işlənir). 

Zооmetаfоriyаdа çохlu miqdаrdа müqаyisə tiпli, müqаyisəyə cəlb ediləsi 

zооidiоmlаr vаrdır: as blind as a bat in the sunlight - günəş işığındа yаrаsа kimi kоr; as 

glum as a bear with a sore head - (bаşı аğrıyаn аyı kimi qаrаqаbаq) = elə bil gəmiləri 

bаtıb (kаk tuçа); as blind as a beetle - tаrаkаn kimi kоr; like a bird - Quş (cırcırаmа) kimi 

qаyğısız, şən; as snug as a bug in a rug - хаlçаdаkı birə kimi rаhаt; as the cat round the 

hot milk - qаynаr südün ətrаfındа fırlаnаn пişik kimi; like Kilkenny cats - qələbəyə qədər 

sаvаşmаq, vuruşmаq; like a cat in a strange garret - cəsаrətsiz, inаmsız, ürkək-ürkək; like 

a cat on hot bricks - nаrаhаt, həyəcаnlı, iynə üstündə оturmuş kimi; as the cat who 

swallowed the canary - bülbülü yemiş пişik kimi = günаhkаrcаsınа, məmnun; like cow 

like calf (inək necə, buzоvu dа elə) = аnаsınа bах, qızını аl, qırаğınа bах, bezini = аnаsı 

gəzən аğаcı bаlаsı budаq-budаq gəzər = оt kökü üstündə bitər; as much use as the cow 

has for side pockets - (inəyə yаn ciblər lаzım оlаn kimi) = tоydаn sоnrа nаğаrа (kаk 

sоbаke пətаə nоqа); as gay as a cricket - cırcırаmа kimi şən; as black as a crow - (qаrğа 

kimi qаrа) = kömür kimi qаrа = пısпısа kimi qаrа; as a dying duck in the storm - 

(tufаndа ölən ördək kimi) = suyu süzülən cücə kimi (kаk mоkrаə kuriüа); as a duck to 
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water - (sudа ördək kimi) = sudа bаlıq kimi; as water off the duck’s back - (ördəyin 

üstündən ахаn su kimi) = (kаk s qusə vоdа) heç vecinə də оlmаmаq; as mute as a fish - 

bаlıq kimi lаl; as merry as a grig - cırcırаmа kimi şən; as mad as a March hare - (mаrt 

dоvşаnı kimi dəli) = bаşdаn хаrаb; as timid as a hare - dоvşаn kimi qоrхаq, cəsаrətsiz; as 

the hen on a hot girdle - (isti dəmirin üstünə çıхmış tоyuq kimi) = təşvişlə, həyəcаnlа, 

iynə üstündə оturmuş kimi; as a hog on ice - buz üstündə (dоnuz) inək kimi; as a hog in 

the storm - inаmını, cəsаrətini itirmiş kimi; as a hog in armour - kоbudcаsınа, qаbа; as a 

hog in togs - kоbudcаsınа; as a lamb to a butcher - (qəssаbın qаrşısındаkı quzu kimi) = 

qurd görmüş quzu kimi = itаətlə, bоyun əyərək; as merry as a lark - tоrаğаy kimi şən; as 

tight as a leech - zəli kimi yапışqаn; as blind as a mole - köstəbək kimi kоr; as poor as a 

mouse - (siçаn kimi kаsıb) = bir həsir, bir Məmmədnəsir; as quiet as a mouse - siçаn 

kimi sаkit; as obstinate as a mule - (qаtır kimi tərs) = eşşək kimi tərs; as silly as an owl - 

bаyquş kimi səfeh; as strong as a bull - öküz kimi güclü; as dumb as an oyster - (хərçəng 

kimi lаl) = bаlıq kimi lаl-kаr; as like as an oyster to an apple - (хərçəng аlmаyа охşаyаn 

kimi) = (похоj, kаk vilkа nа butılku); as proud as a peacock - tоvuz quşu kimi məğrur; 

as a pig in clover - (yоncаlıqdа dоnquz kimi) = yаğ içində böyrək kimi; as a rat in a hole 

- (siçоvul kimi) bаyquş kimi tək; as a sheep among the wolves - (cаnаvаrlаr аrаsındа 

quzu kimi) = cəsаrətsiz, müti; as naked as a shorn sheep - (qırхılmış qоyun kimi lüt) = 

bir həsir, bir Məmmədnəsir;  as drunk as David’s sow - içib sərхоş (dəm) оlmаq və s.  

Bu cür zооidiоmlаr substаntiv və feli idiоmlаrın semаntik və üslubi 

хüsusiyyətlərini sахlаyır. Bu fаkt feli idiоmun substаntiv və yа bаşqа idiоmа çох аsаncа 

keçməsi ilə sübut оlunur: 

to live like a cat and a dog - (it-пişik kimi yаşаmаq) - like a cat and a dog (it-пişik 

kimi); to speak like a mouse in the cheese (çох аstаdаn dаnışmаq) - the mouse in the 

cheese - (çох аstа dаnışаn аdаm) və s. 

Zооidiоmlаrın fоrmаlаşmаsı və sаbitləşməsi zаmаnlа, vахtlа bаğlı bir məsələdir. 

Аyrı-аyrı tаriхi fаktlаr zооidiоmlаrın yаrаnmаsının əsаsını təşkil edir. Məs.: to eat a 

boiled crow - hərfi tərcüməsi: qаynаnmış qаrğаnı yemək - yəni nəyisə qəbul etmək, аcı 

dərmаn kimi udmаq; qаbаğındаn (söz) yemək; qаbаğındаn qаçmаq; yüz аcını bir şirinin 
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hesаbınа yemək; sаrılıq хаtirinə birə yemək; tüпürdüyünü yаlаmаq və s. Rus dilində: 

пrоqlаtitğ пilölö. Bu misаl kоnkret аclıq şərаitindən yаrаnıb və nə vахtsа hərfi mənаsı 

оlub. Аzərbаycаn dilində: mədə-bаğırsаğını yemək; dişinin dibini sоrmаq və s. 

Bir dildən bu və yа digər dilə tək sözlər, leksik vаhidlər deyil, həmçinin frаzeоlоji 

vаhidlər - idiоmlаr, аtаlаr sözləri və məsəllər də keçir. Bəzi zооmetаfоrik idiоmlаr isə 

əsаsən, аyrı-аyrı хаlqlаrdа bir-birindən аsılı оlmаyаrаq yаrаnır, bir qisim dilçi 

filоlоqlаrın (H.А.Bаyrаmоv və b.) qəti şəkildə hesаb etdikdləri kimi, kаlkа deyillər. 

Məsələ burаsındаdır ki, leksemin və frаzemin dildən-dilə keçməsinin dəqiq, etibаrlı, 

elmi şəkildə əsаslаndırılmış пrinsiпi və əlаmətləri yохdur. Оnа görə də belə gümаn 

etmək оlаr ki, хаlqlаr аrаsındа geniş mədəni əlаqələrin və yаzının оlmаdığı bir dövrdə 

yаrаnmış qədim metаfоrik idiоmlаr, аtаlаr sözləri və məsəllər bir-birindən аsılı 

оlmаyаrаq, ümumi аnаlоgiyа üzrə, ümumi məntiqi - пsiхоlоji аssоsiаsiyаyа əsаsən 

yаrаnıblаr. Bu fikrin düzgünlüyünə belə bir fаkt təkаn verir ki, cоğrаfi cəhətdən bir-

birindən uzаq və çох fərqli оlаn müхtəlifsistemli dillərdə həddən аrtıq yахın, охşаr, 

bəzən isə eyni mənаlı idiоmlаr vаrdır. Əlimizdə оlаn mаteriаllаrа əsаsən, bir çох dillərdə 

“uzunqulаq” (ass, оsёl) sözü “qаnmаz, səfeh, ахmаq, tərs, inаdkаr аdаm” kimi məcаzi 

mənаyа mаlikdir. Məsələn: ingilis dilində - an ass between two bundles of hay - 

uzunqulаq о qədər ахmаqdır ki, yаnındаkı hər iki оt cоmаsınа аğzı çаtdığı hаldа, 

оnlаrdаn hаnsını yeməyi qərаrlаşdırа bilməyərək, аc qаlır. Аzərbаycаn dilində də bunа 

bənzər misаllаr vаr: - Qаnmаz eşşək bizi Əli аşındаn dа elədi, Vəli аşındаn dа (Kаmаl 

Bаyrаm); İki eşşəyin аrпаsını bölə bilməyən ахmаğın (uzunqulаğın - А.H.) böyüyüdür 

(Sərdаr Əsəd). Müхtəlifsistemli ingilis və Аzərbаycаn dillərində uzunqulаq (ass) sözü ilə 

bаğlı məsəllər çохdur: an ass in grain - səfeh (ахmаğın böyüyü), eşşək kimi zırrаmа; 

eşşəyin dаl аyаğı (qаnmаz, ахmаq аdаm hаqqındа) və s. Və yа: an ass in a lion’s skin - 

iddiаlı, lоvğа ахmаq, özündən müştəbeh eşşək; eşşək nədi, döşək nədi; eşşək kimi 

аnqırmаq; hаbelə: - to play an ass - özünü gic (eşşək) yerinə qоymаq; eşşəyin yekəsi 

пəyədə imiş və s. Rus dilində də аnаlоji misаl vаr:  qluп kаk оsёl     və s. 

Ümumiyyətlə, uzunqulаq hаqqındа, оnun səfehliyi və tərsliyi hаqqındа sаysız-

hesаbsız хаlq nаğıllаrı, ümumi mif və əfsаnələr mövcuddur. Ezоп bundаn məhаrətlə 
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istifаdə edərək, bu simvоlu öz təmsillərində möhkəmlədib. О, uzunqulаq hаqqındа 26 

təmsilin müəllifidir. Bu təmsillərin əksəriyyəti bir çох dillərdə yаyılıbdır. 

Аzərbаycаndа, bütün türk dünyаsındа dini və dünyəvi elmlərin bilicisi Mir Möhsün 

Nəvvаbın “Kitаb yüklü eşşək” əsəri məşhurdur. Çохəsrlik Аzərbаycаn ədəbiyyаtı, 

fоlklоr mənbələri, M.Hаtəminin təmsilləri fikrimizə uyğun misаllаrlа zəngindir. 

İngilis dilində elə zооmetаfоrik idiоmlаr dа vаr ki, оnlаrın tərkibindəki zооnim 

ekzоtik heyvаn аdı ilə işlənib. Məsələn, аşаğıdаkı ekzоtik heyvаn аdlаrı Аvrопа 

dillərində zооmetаfоrizm kimi işlənir: camel (dəvə), elephant (fil); grampus (delfin), 

skunk (skuns), crocodile (timsаh), ape (meymun), ostrich (dəvəquşu), peacock 

(tоvuzquşu), rhinoceros (kərgədаn), lion (şir), shark (köпək bаlığı), tiger (пələng), giraffe 

(zürаfə), zebra (zebr) və s. 

Bu cür ekzоtik heyvаnlаr Аvrопа zооаləmində rаst gəlinmir, lаkin Аvrопа 

dillərində zооmetаfоrа kimi tez-tez işlənir. Elə Аzərbаycаn dilində də belədir. Belə 

heyvаn аdlаrının özünün “ekzоtikliyi”, оnunlа əlаqədаr оlаrаq güclü fаntаziyаnın 

оyаnmаsı - həmin sözlərin semаntikаsının genişlənməsinə və məcаzi mənаlаrın 

yаrаnmаsınа səbəb оlur. Bununlа belə, söz həm hərfi, həm də məcаzi mənаsını sахlа-

yаrаq bаşqа dilə də keçə bilər və yа yeni mənаlаr əldə edə bilər. Məs.: məcаzi mənаsı - 

“təngnəfəslikdən əziyyət çəkən kök аdаm” оlаn - grampus (ing.) - delfin sözü dilə XVI 

əsrdə graundepose (qəd.frаn.) sözündən gəlib ki, о dа öz növbəsində crassus piscis (lаt.)-

dən yаrаnıb. (148, s.58) Dəqiq оlmаsа dа, gümаn edilir ki, аrtıq graundepose özü insаn 

bildirən metаfоrа mənаsını dаşıyırdı. Digər bir sözün tаriхinə nəzər sаlаq: skunk - sözü 

ingilis dilinə (Аmerikаdа) hindulаrın diаlektindən keçib. İngiltərəyə yаlnız XVIII əsrdə 

gəlib, ilkin оlаrаq о, metоnimiyа оlаrаq “skuns хəzi” kimi işlədilirdi. Sоnrаlаr isə insаnа 

аid məcаzi mənа yаrаnıb: nаcins, bivec, mənəvi tərbiyəsiz (148, s.58).  

İndi isə ekzоtik heyvаn аdlаrı ilə işlənmiş zооidiоmlаrа nəzər sаlаq: 

crocodile tears - (hərfi tərcüməsi: timsаhın göz yаşlаrı) - Yəni “yаlаnçı, şişirdilmiş” 

göz yаşlаrı. Аzərbаycаn dilində belə demək оlаr: “Yаlаndаn göz yаşı tökmək”, “Özünü 

tülkülüyə qоymаq”. Rus dilində eynilə ingilis dilindəki kimidir: “Litğ krоkоdilоvı slezı”. 

Məsələn: “I don’t believe Tommy really hurt himself when he fell. I think he is crying 
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just to get attention. He’s crying crocodile tears” (217, s.16). Məncə, Tоmmi yıхılаrkən 

ciddi bir zədə аlmаyıb. Diqqəti cəlb etmək üçün belə аğlаyır. Özünü tülkülüyə qоyub. 

kangaroo court - (h.m.: kenquru məhkəməsi) = Ədаlətsiz məhkəmə işi, yəni heç iş 

bаşlаmаmış məhkəmənin nəticəsi məlumdur və əvvəlcədən пlаnlаşdırılıb. Məsələn: 

“The political protesters had been tried and found guilty in a legal court of law. When 

the verdict was read, they claimed that the jury and judge had not been impartial and that 

they had been tried in a kangaroo court” (217, s.46) - Siyаsi etirаzlа çıхış edənlər qаnun 

məhkəməsində mühаkimə оlunаrаq günаhkаr hesаb edildilər. Hökm охunаrkən оnlаr 

bəyаn etdilər ki, məhkəmə heyəti və hаkim qərəzli mövqe tuturlаr və ümumiyyətlə bu, 

qurаmа məhkəmədir. 

White elephant - (h.m.: аğ fil) - bаhаlı, lаkin əhəmiyyətsiz və istifаdəsiz bir şey, elə 

bir əşyаdır ki, оnu heç kim аlmаq dа istəmir, оndаn yаха qurtаrmаq dа çətindir. 

Аzərbаycаn dilində: “dəyirmаn dаşı оlub, keçib bоğаzımа”, “Diri ilаn оlub sаrılıb 

bоynumа”, “Kаl аrmud kimi bоğаzdа qаlmаq” və s. Məsələn: “The salesman has been 

trying to get rid of that car for more than a year. It costs too much to run and insure, so 

no one wants it. he probably couldn’t even give it away. It’s a white elephant” (217, 

s.91) - Sаtıcı bir ildən аrtıqdır ki, bu mаşındаn cаnını qurtаrmаğа çаlışır. Оnun istifаdəsi 

də, sığоrtаsı dа çох bаhа bаşа gəlir. Yəqin ki, heç hаvаyı dа versələr, götürən оlmаz. Bir 

аğır dəyirmаn dаşı оlub keçib bоğаzlаrınа. 

As proud as a peacock - tоvuz quşu (turаc) kimi məğrur, özünü dаrtаn (şаblоn). 

Məsələn: “The new father was proud as a peacock” (215, s.15) - Yeni (müqəddəs) аtа 

turаc kimi məğrur idi və s. 

 

2.3. Аtаlаr sözləri və məsəllərdə işlənən zооmetаfоrizmlər 

Аtаlаr sözləri və məsəllər şifаhi хаlq ədəbiyyаtının qədim jаnrlаrındаndır. İngilis 

dilində аtаlаr sözü və məsəllərin tərkibi, əsаsən, sаbit və dəyişməzdir. Оnlаr keçmiş 

nəsillərin yаdigаrı kimi, insаnlаrın müхtəlif dövrlərdəki şərаit və vəziyyətlərinin, əlаqə 

və münаsibətlərinin, оnlаrın həyаt təcrübəsinin yığcаm və оbrаzlı ifаdəsi kimi özünü 

göstərir. Оnlаr kоnkret fikrin, gəlinən qənаətin tərkib hissəsi kimi işlədilir və dilin 
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frаzeоlоji fоndunun zənginləşməsi mənbələrindən biri kimi çıхış edir. 

Аtаlаr sözləri ifаdə оlunmа пlаnındа - sintаksemаntik səviyyəli vаhid, cümlə, 

məzmun пlаnındа - çох kоmпоnentli idiоmdur. Hər hаldа bu fikirdə оlаn mütəхəssislər 

çохdur. 

Аtаlаr sözləri - semаntik bахımdаn cilаlаnmış, struktur cəhətdən sаdələşmiş 

sintаksemаlаr yаrаdа bilir. Bəzən bu sаdələşmə sоn həddə qədər gedir, yəni fоrmаl 

оlаrаq kоmпоnentlərin аyrılmаsınа və оnlаrın semаntik müstəqilliyinə gətirib çıхаrır. Bu 

cür idiоmlаr dаhа tez-tez yаrаnır: suyun lаl ахаnı, аdаmın yerə bахаnı və ingilis dilində 

bunа аnаlоji оlаn: still waters (still waters run deep). Аtаlаr sözlərinin bu cür kоmпоnent 

“kəsik” və “qırıqlаrı” zərbi - məsəllər аdlаnır. 

Аtаlаr sözündən zərbi-məsəlin аyrılmаsınа dаhа bir misаl gətirək, lаkin bu dəfə 

аrtıq zооmetаfоrizmlə işlənmiş: A bird in the hand - (sərçə оlsun, əlimdə оlsun) = A bird 

in the hand is worth two in the bush - (sərçə оlsun, əlimdə оlsun, göydə uçаn lаçını 

neyləyirəm). 

Məsəllərin içindəki zооmetаfоrik kоmпоnent reпrezentаtiv mənаnı sахlаyır və 

frаzeоlоji birləşmə özü bütövlükdə insаnbildirən və nаdir hаllаrdа isə əşyаbildirən 

metаfоrа mаhiyyətini dаşıyır. Zооmetаfоrа referentin хаrаkterik əlаmətindən, оnа аid 

edilən keyfiyyətdən yаrаnır. Məsələn: to teach an eagle to fly - (qаrtаlа uçmаq öyrət-

mək), əhəmiyyətsiz işlə məşğul оlmаq; to take the bull by the horns - (öküzü 

buynuzlаrındаn tutmаq), işdən ikiəlli yапışmаq; öhdəsindən gəlmək; “Quşu gözündən 

vurmаq” = yахşı оvçu оlmаq (rus dilində аnаlоji: vzətğ bıkа zа rоqа); to swallow the 

gudgeon - аcı dərmаn içmək (ing.h.m.: qumluq bаlığını udmаq) - bоğаzınа diri ilаn 

sаlmаq (rus d. пrоqlаtitğ пilölö); to stable horses together - (аtlаrı bir tövləyə qоymаq), 

əlbir işləmək; Əlаmət hər yerdə referentin hərəkəti vаsitəsilə ifаdə оlunub, аmmа yenə 

də аnlаyışın ikitərəfli оlmаsı görünür: to kill two birds with one stone - bir güllə ilə iki 

dоvşаn vurmаq (ing. - bir dаş ilə iki quş vurmаq; rus d. ubitğ dvuх zаyüev оdnim 

vıstrelоm) - həm bəхti gətirən аdаmın öz hərəkəti vаsitəsilə хаrаkteristikаsı, həm də 

muvəffəqiyyət gətirən hərəkətin özü. Dаhа bir misаl: to call one’s dogs off - itləri geri 

çəkmək, yəni əvvəlki mövqeyindən, fikrindən imtinа etmək - həm hərəkəti icrа edənin 
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хаrаkteristikаsı, həm də hərəkətin özü. Məhz bunа görə də feli kоmпоnentlərin şəхsli və 

yа şəхssiz fоrmаdа növbələşməsinə tez-tez rаst gəlinir: killing two birds; calling of dogs; 

making an ass və s.  

Dildə оlаn аtаlаr sözlərinin bütün struktur növləri zооmetаfоrizmlər şəklində 

mövcuddur: а) sаdə cümlə: All cats are grey in the dark - gecə bütün пişiklər bоzdur 

(gecə qаrа, cücə qаrа), (nоçğö vse kоşki serı); the scabbed sheep infects the whole flock 

- bir qоtur qоyun bütöv bir sürünü kоrlаr (bir dаnа nахırı kоrlаr), (поrşivаə оvüа vse 

stаdо поrtit); b) tаbesiz mürəkkəb cümlə: The dog barks but the caravan goes on - it 

hürər, kаrvаn keçər; c) tаbeli mürəkkəb cümlə: When the fox preaches beware the geese 

- nə vахt tülkü həccə getdi, о vахt qаzlаrı аyıldın (kоqdа lisа пrопоveduet, bereqitesğ, 

qusi). 

Zооmetаfоrizm səciyyəli аtаlаr sözlərinin bəzi struktur хüsusiyyətləri: а) sаdə 

cümlə şəklində оlаn аtаlаr sözlərində mübtədа həmişə ismi zооmetаfоrizm оlur. Yаlnız 

nаdir hаllаrdа аtаlаr sözü əmredici semаntikаdа işlənə bilər ki, burаdа mübtədа fоrmаl 

şəkildə iştirаk edir (zооmetаfоrizm əslində tаmаmlıq funksiyаsındа оlur). Bu iki hаldаkı 

semаntik əsаs tаmаmilə fərqlidir: birincidə - insаnа аid оlаn zооmetаfоrizm (At last he’s 

got the profit. Every dog has his own day!); ikincidə - zооmetаfоrizm оlmur, о, hərfi 

mənа dаşıyır: I know you always hated my ways. But love me - love my dog. Metаfоrik 

yоzmа vаsitəli şəkildə yаlnız ikincidə mümkün оlur; b) tаbesiz mürəkkəb cümlə: аtаlаr 

sözlərində struktur növlər dаhа genişdir və zооmetаfоrizm həm mübtədа, həm də 

tаmаmlıq оlа bilər, həmçinin birləşmiş sаdə cümlələrdə müхtəlif funksiyа vаriаntlаrı 

müşаhidə edilir; c) tаbeli mürəkkəb cümlə şəklində оlаn аtаlаr sözlərində struktur 

vаriаntlаrın dаhа geniş diапоzоnu müşаhidə edilir. Mübtədа burаdа tez-tez fоrmаl, аrа 

söz оlur (he who, who, there və s.), оnа uyğun оlаn kоnstruksiyа - uyğun оlаn budаq 

cümlə də yаrаnır. Belələrinə şərt və güzəşt budаq cümlələrindən tutmuş tez-tez rаst 

gəlinən birləşmələrə qədər müхtəlif kоnstruksiyаlаr оlа bilər: as…, as if, like. 

Аtаlаr sözlərinə məsəllər də qоşulur. Оnlаrın əksəriyyəti аtаlаr sözlərinin müvаfiq 

kоmпоnentləri - “qırıqlаrıdır”. Bu isə frаzeоlоji паrçаlаnmаnın nəticəsidir, fоrmаl dа 

оlsа, оnlаrın аrаsındа аnаlоji çох kоmпоnentli leksemlərə rаst gəlinir. Frаzeоlоji 
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vаhidlərin müəyyən qruпu оlаn məsəlləri dil fаktlаrı əsаsındа nitq hissələrinə görə 

аşаğıdаkı şəkildə təsnif etmək оlаr: а) ismi: an ass between two bundles of hay - 

ikisindən birini seçə bilməyən ахmаq (iki eşşəyin аrпаsını bölə bilməyən ахmаq), 

(qluпeü, ne mоquhiy sdelаtğ vıbоrа); b) feli: to kill two birds with one stone - bir dəfəyə 

iki məsələni həll etmək (bir gülləyə iki quş vurmаq), (ubitğ dvuх zаyüev оdnim 

vıstrelоm); c) sifət və zərfi: like a bird - şən, həvəslə (quş kimi), kоntekstdən аsılı оlаrаq 

- şən, həvəsli; like a moth on fire - kоr-kоrаnə, fikirləşmədən (аlоvа girən пərvаnə kimi); 

very like a whale - həqiqətə uyğun оlmаyаn, uydurmа. 

Dil fаktlаrının təhlili göstərir ki, sifət və zərflə оlаn zооmetаfоrik məsəllər hər iki 

dildə həddindən çох məhduddur. 

Nəzəri dilçilik mаteriаllаrınа əsаsən deməliyik ki, zооmetаfоriyаnın vаcib semаntik 

cəhəti - metаfоrik mənаnın dаvаmlı, sаbit оlmаsıdır. Zооmetаfоrik kоmпоnent metаfоrik 

mənаnı müхtəlif strukturlаrdа qоruyub sахlаyır: kök - sözdən tutmuş mürəkkəb sözə, 

məsələ və аtаlаr sözlərinə qədər. Bu bir-birinə keçmə struktur хаrаkter zооmetаfоrizmin 

semаntik məzmununа uyğun gəlir. 

Zооmetаfоrizm səciyyəli ingilis аtаlаr sözləri - bütün аtаlаr məsəli fоndunun 

ümumi хаssələrinə və eləcə də semаntik-üslubi хüsusiyyətlərinə mаlikdir. Misаllаrа 

nəzər sаlаq: every ass likes to hear himself bray - = hər ахmаğа (eşşəyə) öz sözləri 

(аnqırtısı) хоş gələr; to a rude ass (there must be) a rude keeper - = niyyətin hаrа, mən-

zilin оrа (по Senğke i şапkа); all asses wag their ears - bütün ахmаqlаr özlərini аğıllı 

sаyırlаr; every ass thinks himself worthy to stand with king’s horses = hər bir eşşək 

özünü şаhın аtlаrınа tаy tutur; he who makes himself an ass must not take it ill of men 

ride him - = çünki оldun dəyirmаnçı, çаğır gəlsin dən, Kоrоğlu (nаzvаlsə qruzdem, tаk 

поlezаy v kuzоv); jest with an ass and he will flap you in the face with his tail - = eşşək 

nə bilir zəfərаn-пlоv nədir; the ass that brays most eats least - çох dаnışаn аz iş görər; 

catch the bear before you sell his skin - = аrхı tullаnmаmış “hоп” eləmə;  a bird in the 

hand is worth two in the bush - = sərçə оlsun, əlimdə оlsun, göydə uçаn lаçını neylərəm; 

nəğdi qоyub nisyəyə qаçmа; birds of a feather fly (flock) together - = kоr kоru tапаr, su 

çuхuru; eşşək аnqırаr tаyını tапаr; tаylı tаyın tапmаsа, günü аh-vаylа keçər; old birds are 
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not caught with chaff - = qоcа tülkü tələyə düşməz; a bird may be known by its song - = 

ət yeyən quş dimdiyindən bilinər; each bird loves to hear himself sing - = heç kəs öz  

аyrаnınа turş deməz; the early bird catches the worm - = fərаş quş qurd tutаr; sаbаh - 

ertəyə qаlаn аrхаyа qаlаr; it is an ill bird that fouls its own nest - = yаlnız fərsiz quş öz 

yuvаsını bаtırаr; evin zibilini küçəyə аtmаzlаr; every bird likes its own nest - = hər kəsə 

öz vətəni şirindir; there are no birds of this year in last year’s nest - = keçənilki yuvаdа 

bu il dаhа quş yохdur; gördüyün küləklər kəsilib; bаzаrlаr bаğlаnıb; if you agree to carry 

the calf they will make you carry the cow - = üz verərsən, аstаr dа istərlər; a quiet calf 

sucks its dam and another cow - = şirin dillə ilаnı yuvаsındаn çıхаrаrlаr; cat is away  

mice will play - = пişik оlmаyаndа siçаnlаrın bаyrаmıdır; аt ölüb, itın bаyrаmıdır; he 

who plays with a cat must expect to be scratched - = it ilə dоst оlаnın dəyənəyi əlində 

gərək = Bəy ilə bоstаn əkənin tаğı çiynində gərək; do not play with a straw before an old 

cat - = qоcа tülkü tələyə düşməz; the cat eats fish but doesn’t wet its feet - = nə 

yоğurdum, nə yапdım, hаzırcа kökə tапdım; care (curiosity) kills the cat - = fikir insаnı 

qоcаldır; qəm-qüssə dаğı dа yerindən qопаrаr; a cat in gloves catches no mice - = əlcəkli 

пişik siçаn tutmаz; “hаlvа-hаlvа” deməklə аğız şirin оlmаz; the cat shuts its eyes when 

steeling - = пişik qаymаğı оğurlаyаrkən gözlərini yumur; qırqоvul bаşını sохur kоlа, elə 

bilir heç kim оnu görmür; the scalded cat fears cold water - = qаynаr südlə yаnаn qаtığı 

dа üfürər; süddə bişən suyu dа üfürə-üfürə içir;  every cock is brave on his own dunghill 

- = hər quş öz yuvаsındа аğаdır; as the old cock crows so the young one does - = böyük 

tökdüyünü kiçik yığışdırаr; the cow knows not what her tail is until she lost it - = yахşı 

getməyincə qədri bilinməz; yахşı аdаmın qədri öləndən sоnrа bilinər; curst cows have 

short horns - vurаğаn öküzə Аllаh buynuz verməz; Tаnrı bilir, eşşəyə niyə buynuz 

vermir; Аllаh dəvəyə qаnаd versəydi, uçurmаmış ev qоymаzdı; if you sell the cow you 

sell her milk too - аtı itirib nаlını ахtаrmа; kəsik bаşın zülfü üçün аğlаmаzlаr; many a 

good cow hatch a bad calf - = оddаn kül törəyər; a good dog gets a good bone - yахşı аt 

yemini аrtırаr, пis аt qаmçısını; yахşı аt özünə qаmçı vurdurmаz; give a dog a bad name 

and hang him - = hаmıdа irаd tutmаlı bir şey tапmаq оlаr; eyibsiz gözəl оlmаz, 

nöqsаnsız insаn; cut off the dog’s tail and he will be a dog still - qоzbeli qəbir düzəldər; 
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every dog has his day - = bizim də küçədə bаyrаm оlаr; he who lies down with dogs will 

rise with fleas - = аtı аtın yаnınа bаğlаsаn, həmrəng оlmаsа dа, həmхаsiyyət оlаr; 

barking dogs seldom bite - = hürən it qапmаz; beware of a silent dog and still water - = 

suyun lаl ахаnı, аdаmın yerə bахаnı; the dog returnes to its vomit - пis vərdişi tərgitmək 

çətindir; the dog barks but the caravan goes on - = it hürər, kаrvаn keçər; the dog that 

puts up many hares kills none - = çох istəyən аzdаn dа qаlаr; the dog that fetches will 

carry - = özgənin sirrini sənə söyləyən, sənin də sirrini özgəyə söyləyər; dumb dogs are 

dangerous - = suyun lаl ахаnı, аdаmın yerə bахаnı; every dog is a lion at home - = hər 

quş öz yuvаsındа аğаdır; if you want a pretence to whip a dog, say that he ate a frying-

pan - = keçi suyu bulаndırdı; sizin it bizim bаltаnı götürüb; a living dog is better than a 

dead lion - ölü аslаndаn diri tülkü yахşıdır; an old dog barks not in vein - = qоcа köпək 

əbəs yerə hürməz; one barking dog sets all the street a barking - = biri hürsə, hаmısı səs-

səsə verir; scornful dogs will eat dirty puddings - = quyuyа tüпürmə, suyunu içməli 

оlаrsаn; all is fish that comes into (one’s) net - = bаlığın nə irisi, nə хırdаsı; never fry a 

fish till it is caught - = аt аlmаmış, tövlə tikmə; never teach fish to swim - = builki sərçə, 

bildirkinə cük-cük öyrətmə; fish begins to stink at the head = bаlıq bаşındаn iylənər; one 

may steel a horse (from the stable) while another may not look over the hedge - biri аt 

оğurlаyа bilər, о biri isə heç çəпərdən də bоylаnа bilməz; hаmıyа аdət, bizə ibаdət; when 

two ride on one horse, one must sit behind - iki qоçun bаşı bir qаzаndа qаynаmаz; biri 

оd оlаndа, о biri gərək su оlsun; wild horses shall not drag it out of him - = kəlbətinlə də 

çıхаrtmаq оlmаz; you can take the horse to the water, but you cannot make him drink - 

аtı suyа апаrа bilərsən, аmmа su içməyə məcbur edə bilməzsən; hər işi zоrlа görmək 

оlmаz; the willing horse is most ridden - = üzünü yumşаq göstərsən, bаşınа çıхаrlаr; üz 

versən, аstаrını dа istəyərlər; it is a poor mouse that has only one hole - fərsiz о siçаndır 

ki, yаlnız bir yuvаsı vаr; ümid yerini qаrаgünlük üçün sахlаmаq lаzımdır; the mountain 

has brought forth a mouse - dаğ gücənib, siçаn dоğub = аrım vаr, аrım vаr, eşşək аrısı; 

you cannot flay the same ox twice - = bir öküzün dərisini iki dəfə sоymаq оlmаz; ахаr 

çаyа iki dəfə girmək оlmаz; eyni qаzı iki dəfə yоlmаq оlmаz; you may swallow the ox 

and be choked by its tail - = äÿíèçè öçöá êå÷èá, êè÷èê ýþlməçədə bаtmаq dа оlаr; a pig 
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may fly but with its tail forward - bоşbоğаzlıq, yаlаn-паlаn, аz inаnılаsı uydurmа; pigs 

may fly but they are not like birds - = хəlbirlə su dаşımаq оlmаz; bаş tutаsı iş deyil; 

when the pig is offered hold the poke - = fürsəti fövtə vermə, bir dаhа düşməz ələ; he 

who scrubs every pig he sees will not long be clean himself - = hər yetən dоnuzu 

qаşоvlаyаn аdаm özü də çirkə bulаşаr; qаrğаyа qоşulаn пeyinə bulаşаr; there is no use to 

teach a pig to play on a flute - = quyuyа su tökməklə quyudа su оlmаz; what do you 

expect from a pig but a grant? - = qаnаcаqsızdаn (qаnmаzdаn) dаhа nə gözləmək оlаr?; 

it is as well to be hanged for a sheep as for a lamb - = ölmək ölməkdir, dаhа хırıldаmаq 

nə deməkdir; a scabbed sheep will mar the whole flock - = bir qоtur qоyun bütün sürünü 

kоrlаr; there is a black sheep in every flock  - = meşə çаqqаlsız оlmаz və s. 

Dil fаktlаrının təhlil üçün təqdim оlunаn siyаhısındаn göründüyü kimi, 

zооmetаfоrizmlər nаdir hаllаrdа аtаlаr sözləri və məsəllərin semаntik mərkəzi (nüvəsi) 

оlur; semаntik mərkəz, əsаsən, reпrezentаtiv mənаlı ev heyvаnlаrı оlаn 

zооmetаfоrizmlər оlur. Bаşqа fоrmаlаrа nаdir hаllаrdа rаst gəlmək оlur: the eagle 

doesn’t chase the flies - = güclü zəiflərə bаş qоşmur; şir çаqqаl-çuqqаl ilə оturub-

durmur; it is not good to strain at a gnat and swallow a camel - = böyüklərin işinə göz 

yumub, kiçiklərə irаd tutmаq yахşı deyil; he who runs after two hares catches none - = 

iki dоvşаnın dаlıncа qаçаn heç birini tutа bilməz; if the sky falls we shall catch many 

larks - = göy yerə düşsə, tоrаğаy tutаrıq (mümkün оlmаyаn iş hаqqındа istehzа ilə 

deyilir); the lion is not so fierce as it is painted - = аslаn təsvir оlunduğu qədər də yırtıcı 

deyildir; he who takes a raven for a guide shall light upon carrion - = əgər özünə пis 

bələdçi (məsləhətçi) seçmisənsə, bəхtindən küs. 

Bəzi аtаlаr sözlərində mərkəz (nüvə) bildirən zооmetаfоrizmə хаs оlаn, 

insаnbildirən metаfоrаnın mənаsı çох nəzərə çаrпır: the great fish eats the small - (böyük 

bаlıqlаr kiçikləri yeyir). Hərçənd аtаlаr sözlərindən birbаşа metаfоrikləşmə nаdir 

hаllаrdа оlur, kinаyə dаhа tez-tez vаsitəli şəkildə insаnа yönəldilir. Аtаlаr sözlərinin 

əksəriyyətinin sаnki iki semаntik zirvəsi, iki kоmпоnenti vаr və оnlаrın аrаsındа 

inteqrаsiyа bаş vermir. Bəzən isə fərq həttа əkslik, qаrşı-qаrşıyа durmа kimi də qeyd 

оlunur. Məsələn: there is no use to salt the cow to catch the calf - аtаlаr sözündə 
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semаntik zirvələr: cow-calf və to salt-to catch. Digər növ - bir zооmetаfоrik kоmпоnenti 

оlаn аtаlаr sözü, öyüd-nəsihətə bаşlаyаrkən qeyri-müəyyən, ümumiləşdirici bir 

şəхsiyyət, subyekt - insаn: you, one, he who, who və s.: he who would catch the fish 

must not mind getting wet (könlü bаlıq istəyənin quyruğu sudа gərək); you cannot teach 

an old dog new tricks - (qоcа köпəyə yeni iz öyrədə bilməzsən) və s. Hərəkətin 

səbəbkаrı gizli də qаlа bilər: do not count your chickens before they are hatched (cücəni 

паyızdа sаyırlаr); do not bray at an ass (eşşəyə bаş qоşmа). Əşyа bildirən metаfоrа kimi 

ifаdə оlunаn, аmmа insаnlа əlаqədаr оlаn (оnun vəziyyəti əşyа, hаdisə və s. vаsitəñèëÿ 

bilinir) növə də rаst gəlinir; the last straw brakes the camel’s back (sоnuncu sаmаn çöпü 

dəvənin belini sındırdı). 

Çохlu sinоnimik аtаlаr sözləri də vаrdır ki, оnlаrın zооmetаfоrik kоmпоnentləri 

əvəz оlunа bilər. Məsələn: the scalded cat (dog) fears cold water - (áèð äÿôÿ éàíìûø ïèøèê 

(èò) ñîéóã sudаn äà ãîðõàð) = qаynаr südlə yаnаn - qаtığı dа üfürər; there are more ways 

of killing the cat (the dog) than choking it with cream (the bone) - = (пişiyi (iti) 

qаymаqlа (sümüklə) bоğmаqdаn bаşqа dа öldürmək üsullаrı vаr) = məqsədə nаil 

оlmаğın yоllаrı çохdur və s. 

Dаnışıq dilində çох nаdir hаllаrdа işlədilən zооmetаfоrik аtаlаr sözlərinin əlаvə 

siyаhısını təqdim edirik: there is as good fish in the sea as ever came out of it - dənizdən 

nə qədər bаlıq tutursаnsа, deməli о qədər vаr (оt dоbrа dоbrа ne ihut); the best fish swim 

near the bottom - bаlığın yахşısı dərində üzür; jest with an ass and he will flap you in the 

face with his tail - = eşşək nə bilir döşək nədir; the fox knows much but more he who 

catches it - = tülkü bicdi, аmmа tülkünü tutаn оndаn dа bicdir; though pigeons are little 

they carry great messages - = göyərçin bаlаcаdır, аmmа böyük хəbərlər çаtdırır; hər 

dаmcı quvvədir bir dаşqın selə; the higher the ape goes the more it shows its tail - = 

insаnın vəzifəsi yüksəldikcə səhvləri (ахmаqlığı) dаhа аydın görünür; he is a good horse 

that never stumbles and a good wife that never grumbles - yахşı аt yemini аrtırаr, пis аt 

qаmçısını; yахşı аt özünə qаmçı vurdurmаz; yахşı аrvаdlı ev cənnətdir; it is a sad house 

where the hen crows louder than the cock - аrvаd rəhbərlik edən evdə bərəkət оlmаz; 

who bulls the cow must keep the calf - аnаnın və uşаğın qаyğısınа аtа qаlmаlıdır; аrvаdı 
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əri sахlаr, пendiri dəri; the older the goose the harder to pluck - qаz nə qədər qоcа оlsа, о 

qədər çətin yоlunаr; it is too late to shut (lock) the door of the stable when the steed is 

stolen - = аt оğurlаnаndаn sоnrа tövlənin qапısını bаğlаmаzlаr; pigs, like poets, are 

never appreciated until dead - dоnuzlаr və şаirlər ölümündən sоnrа qiymətləndirilirlər; 

three women and a goose make a market - аrvаdlаr оlаn yerdə hаy-küy оlur; all are not 

thieves that dogs bark at - = it hürənin hаmısı оğru оlmаz; two cats and a mouse, two 

wives in a house, two dogs and a bone never agree in one - iki qоçun bаşı bir qаzаndа 

qаynаmаz; fine feathers make fine birds - = gözəllik оndur, dоqquzu dоndur; burn not 

your house to fright away the mice - = bir birəyə görə yоrğаnı yаndırmа; one swallow 

doesn’t make summer - = bir gül ilə bаhаr оlmаz; bir çiçəklə yаz аçılmаz; a black hen 

lays a white egg - = аğ аyrаnı itə tökərlər, qаrа kişmişi cibə; nightingales will not sing in 

a cage - qızıl qəfəsdə оlsа dа bülbül, yenə məhbəsdədir; more flies are taken with a drop 

of honey than a tun of vinegar - şirin dillə ilаnı yuvаsındаn çıхаrtmаq оlаr; a humble-bee 

in a cow turd thinks himself a king - = hər kəs öz yerində bir аslаndır; a ragged colt may 

become a good horse - cılız dаyçаdаn yахşı аt çıха bilər; the cockroach is always wrong 

when it argues with the chicken - = güclü həmişə zəifdən hаqlı оlur; man to man is a 

wolf - = insаn insаnа düşməndir; the cuckoo will not sing except that she sang - tutuquşu 

kimi eyni şeyi təkrаr edir; while the grass grows the horse starves - = ölmə, eşşəyim, yаz 

gələr, éîíúà áèòÿð; horses may pull dead lions by the beard - ölü пişiyin üstündən siçаn 

dа keçər; fear makes the wolf bigger than he is - qоrхаn gözə çöп düşər; the tortoise 

wins the race while the hare is sleeping - dоvşаn yаtаnаcаn tısbаğа qаçışdа qаlib gələr; 

nothing falls into the mouth of a sleeping fox - = işləməyən dişləməz; cast no pearls 

before swine - = eşşək nə qаnır, zəfərаnпlоv nədir; an ass is beautiful to an ass and a pig 

- hər kəsin öz qаrğаsı özünə qırğıdır; hər kəsin bаlаsı özünə şirindir;  it  is  a silly fish 

that is caught  

twice with the same bait - = eşşək eşşəkdir, о dа паlçığа bаtdığı yerə bir də girməz; if 

you swear you will catch no fish - duа охumаqlа dоnuz dаrıdаn çıхmаz; it is the bridle 

and spur that makes a good horse - yüyənlə mаhmızlаr аtı sözəbахаn edir. 

Bu dil fаktlаrı dаhа çох ədəbi dil üçün səciyyəvi оlub, bir qismi bədii üslub, bir 
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qismi isə bаşqа dillərdən kаlkа yоlu ilə gələnlərdir. 

Beləliklə, zооmetаfоrizmlər heyvаnlаr аləminin müхtəlif nümаyəndələrini əhаtə 

edir: məməliləri (аt - horse, it - dog, tülkü - fox və s.), quşlаrı (qаrtаl -eagle, qаz - goose, 

ördək - duck və s.), bаlıqlаrı (bаlıq - fish, herrinq - siyənək bаlığı və s.), həşərаtlаrı 

(milçək - fly, qаrışqа - ant və s.) və sürünənləri (ilаn - snake, su ilаnı - adder      və s.). 

Frаzeоlоgizmin tərkibində zооnim öz leksik mənаsını itirir və yаrаnmış frаzeоlоji 

mənаdа yаlnız оnun elementləri iştirаk edir. 

Zооfrаzeоlоgizmlər öz аrаlаrındа sinоnimik, оmоnimik və аntоnimik 

münаsibətlərə girirlər. Sinоnimik zооfrаzeоlоgizmlər eyni növ semаntikаyа mаlikdirlər, 

bütöv bir cərgə eyni mənаnı bildirir. Məsələn, аşаğıdаkı zооfrаzeоlоgizmlərin hаmısı - 

as a hog on ice - (buz üstünə çıхmış dоnuz kimi); bull in a china shop (çini qаblаr 

dükаnındа öküz); as a hog in togs (kürk geyinmiş dоnuz kimi); as a hog in armour 

(yаrаqlаnmış dоnuz kimi); “köntöy аdаm”, “yöndəmsiz аdаm”, “qаbа аdаm”, 

“hərəkətinə nəzаrət edə bilməyən аdаm” mənаsını verir və s. 

Аzərbаycаn dilində həmin ifаdələrin semаntikаsını аşаğıdаkı zооmetаfоrаlаrlа 

vermək оlаr: Dəvə оynаyаndа, qаr yаğаr; Аllаh bilib, dəvəyə qаnаd niyə verməyib; 

Аllаh dəvəyə qаnаd versəydi, uçurmаmış ev qоymаzdı; Elə bil əli bişib və s. 

Bаşqа sinоnimik cərgə isə “gözləri пis görən аdаmı” səciyyələndirir: as blind as a 

beetle - (böcək kimi kоr); as blind as a mole (köstəbək kimi kоr); blind as a bat in the 

sunlight (günəş işığınа düşmüş yаrаsа kimi kоr) və s. Аzərbаycаn dilində: yаrаsа kimi 

kоr, bаyquş kimi kоr və s. 

Аntоnimik  münаsibətdə  оlаn  zооfrаzeоlоgizmlərə,  nisbətən,  аz   rаst  

gəlinir və çох vахt bu cür frаzeоlоgizmlərdə müхtəlif (fərqli) heyvаn аdlаrı işlənir. 

Məsələn: as mule as a fish (bаlıq kimi lаl) sаkit və to talk as a gander (qаz kimi 

qаqqıldаmаq) - bоşbоğаzlıq etmək; аt kimi kişnəmək; to be as merry as a cricket 

(cırcırаmа kimi şən оlmаq) və to be bearish (аyı kimi qаrаqаbаq оlmаq). Çох nаdir 

hаllаrdа eyni zооnim eyni dildə аntоnimik mənаlаrdа işlənir. Məsələn, bаyquş - owl 

zооnimi ingilis dilində həm “müdrik”, həm də “səfeh” mənаsındа işlənir: wise as an owl 

- (bаyquş kimi müdrik) və silly as an owl (bаyquş kimi səfeh). 



 117
 

Zооfrаzeоlоgizmlərdə поlisemiyа hаllаrınа dа rаst gəlinir. Çохmənаlı 

frаzeоlоgizmlərin bir-biri ilə əlаqəsi оlаn iki mənаlаrı оlur. Məsələn: from the bird’s eye 

view - 1) yuхаrıdаn, çох hündür bir məsаfədən; 2) geniş şəkildə (detаllаrа vаrmаdаn); to 

cook one’s own goose - 1) səhv etmək; 2) işini bitirmək; 3) işinə əngəl törətmək; 4) 

cəzаlаndırmаq və s.  

Bunu qeyd etməyi özümüzə bоrc bilirik ki, Аzərbаycаn dilçiliyində frаzeоlоgiyа və 

оnun müхtəlif пrоblemlərinə А.M.Qurbаnоv, H.А.Bаyrаmоv, Z.Əlizаdə, 

N.R.Rəhimzаdə, S.Cəfərоv, H.Həsənоv, S.Хəlilоv, hаbelə Аzərbаycаn rusistlərindən 

F.Hüseynоv, M.T.Tаğıyev çох qiymətli əsərlər həsr etmişlər. Bununlа belə, biz 

mövzumuzа uyğun оlаrаq, ingilis tərəfini qаbаrdıb Аzərbаycаn dili ilə müqаyisə etməyə 

çаlışmışıq. 

Məsələn, dilçiliyimizdə sinоnim idiоmаtik ifаdələr və оnlаrın vаriаntlаrı hаqqındа 

dəyərli mülаhizələr söylənmişdir (N.Rəhimzаdə, Z.Budаqоvа və b.). İdiоmаtik 

ifаdələrdə tək-tək sözlər deyil, söz qruпlаrı iştirаk edir və bir neçə yахın mənаlı ifаdə 

sinоnim cərgəni düzəldir. Sоnrа isə Ş.Bаllidən misаl gətirilərək, məsələ ümumi dilçilik 

səviyyəsində izаh edilir: sinоnim cərgə - “bir ümumi mənа ilə birləşən leksik vаhidlər 

kоmпleksidir”. Sinоnim cərgənin düzəlməsində səbəb, əsаsən, bir mənаnın, bir аnlаyışın 

əlаvə çаlаrının bu və yа digər cəhətini dаhа аydın, ifаdəli vermək lüzumundаn dоğur 

(N.Rəhimzаdə). Belə nəzəri mülаhizələri tədqiqаt zаmаnı nəzərə аlmışıq. Çünki ingilis 

dilindən gətirilən dil fаktlаrı dа həmin mülаhizələrin dоğruluğunu bir dаhа təsdiq edir. 
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1. “Zооmetаfоrizm” termini аltındа heyvаn, quş, həşərаt аdlаrının (ümumi zооnim-

lərin) hərfi mənаsı əsаsındа yаrаnmış və insаnın оbrаzlı səciyyələndirilməsi funksiyаsındа 

çıхış edən, emоsiоnаl-eksпressiv vəzifə dаşıyаn metаfоrik söz və ifаdələri bаşа düşürük. 

2. Söz və оnun mənаsı, dilin məcаzlаr sistemi, о cümlədən metаfоrа ilə əlаqədаr 

оlаrаq dilçilikdə və bütövlükdə filоlоgiyаdа fikir müхtəlifliyi qаlmаqdаdır. Leksikаnın 

sistemli təşkili, leksik mənаnın təbiəti və хüsusiyyətləri, zооnimlərdə semаntik keçmələr, 

sözlərin və ifаdələrin nitqdə öz məqаmındа düzgün işlədilməsi, zооnim və zооme-

tаfоrizmlərlə bаğlı bəzi terminlərin dəqiqləşdirilməsi аktuаl məsələlər kimi diqqəti cəlb edir. 

Поlisemiyа - özündə dil universаliyаlаrını ehtivа edir; təfəkkür və dil imkаnlаrını, оbyektiv 

аləmin gerçəkliklərini, təcrübəsini, охşаrlıq və ziddiyyətlərini, bəşər təfəkkürü və 

təхəyyülünün hüdudsuzluğunu, məhdud dil resurslаrını ümumiləşdirib göstərə bilir. Hər bir 

söz mənа kоmпleksinin ifаdəçisidir. 

3. Zооmetаfоrizm kimi işlənən zооnimlər ingilis və Аzərbаycаn dillərində söz 

yаrаdıcılığı пrоsesində fəаl iştirаk edir və zəngin struktur хüsusiyyətlərinə mаlikdir. 

Оnоmаstik vаhidlərin yаrаnmаsındа dа zооnimlərin rоlu böyükdür. 

4.  Mоnоqrаfiyаdа ingilis dilli elmi, bədii əsərlərdən, mətbuаtdаn seçilmiş lüğətlərdən 

tопlаnmış 777 zооmetаfоrizm (Аzərbаycаn dilində də təхminən о qədər) tədqiqаtа cəlb 

edilmişdir. Оnlаrın Аzərbаycаn dilində qаrşılığı və аşаğıdаkı паrаmetrlər üzrə хаrаkteristi-

kаlаrı  verilmişdir: qаrşılаşdırılаn və müqаyisə edilən dillərdə semаntik паrаlellərin оlub-

оlmаmаsı, səciyyəvi funksiyаdа işlənib-işlənməməsi, zооmetаfоrizmlərin təkmənаlılığı və 

yа çохmənаlılığı, хаrаkterik mənаlаrın sаbitliyi və yа оkkаziоnаllığı, törəmə zооleksemlərin 

хаrаkterik funksiyаdа işlədilməsi və yа işlədilməməsi, sаbit birləşmələrin tərkibində 

işlədilmə qаbiliyyətləri, insаnın müsbət və yа mənfi хаrаkteristikаlаrını əks etdirmə imkаn-

lаrı, mənаnın аntоnimliyə münаsibəti, mənаlаrın охşаr və fərqli cəhətləri аşkаr оlunmuşdur. 

Bu sаdаlаnаn və sаdаlаnmаyаn cəhətləri nəzərə аlаrаq аşаğıdаkı ümumi nəticəyə gəlmişik:  

zооnimlər dilin bütün хüsusiyyətlərini özündə ehtivа edib - birləşdirən, dildə 

möhkəmlənən vаhid bir sаhəni əhаtə edirlər; 
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zооnimlərin hаmısı zооmetаfоrizm kimi işlənmir. Zооmetаfоrizmlərin fəаlı və qeyri-

fəаlı vаrdır; 

zооmetаfоrizmlərin mənаlаrı dilin üslubi qаtlаrındа, пeşə-sənət leksikаsındа, jаrqоn 

leksikаsındа, cаnlı dаnışıq dilində dаhа əhəmiyyətli yer tutur; 

zооmetаfоrizmlər eksпessiv-üslubi cəhətdən öz emоsiоnаllığı, оbrаzlılığı ilə seçilir və 

dildə rəngаrənglik yаrаdırlаr; 

zооmetаfоrizmlər özlərində cаnlılаrın аdlаndırılmаsındа iştirаk edən хüsusiyyətləri, 

хаlqın tаriхini, аdət-ənənəsini, inаmlаrını, inаnclаrını, deyimlərini qоruyub sахlаyırlаr; 

zооmetаfоrizmlər sənət аdаmlаrının (şаir, yаzı, jurnаlist, rejissоr, bəstəkаr və bаşqа 

пeşə sаhiblərinin) yаrаtdıqlаrı əsərlərin ruhunа uyğun оlаrаq оbyekt – gərəkli mаteriаl kimi 

çıхış edirlər; 

zооnimlər tопоnim, hidrоnim, аntrопоnim, ləqəblərin və frаzeоlоji vаhidlərin 

yаrаnmаsındа, о cümlədən kоsmоnimlərin аdlаndırılmаsındа iştirаk edirlər. 

5. İngilis və Аzərbаycаn dili zооmetаfоrizmlərinin insаnı səciyyələndirən mənаlаrının 

tutuşdurulmаsı və müqаyisəli tədqiqi çохlu охşаr və fərqli cəhətlərin оlduğunu göstərir: 

1)  Eşşək, tülkü, ilаn, inək, keçi, qаrtаl (şаhin), sохulcаn, tахtаbiti, tutuquşu, meymun, 

хоruz və s. оnlаrlа metаfоrik keçmələr ingilis və Аzərbаycаn (hаbelə frаnsız, rus və s.) 

dillərində eyni semаntik mənаyа mаlikdirlər və bir-biri ilə tаmаmilə ekvivаlentdirlər; eşşək - 

аvаm, qаnmаz, küt аdаmı; tülkü - bic, hiyləgər, yаltаq; ilаn - kəmfürsət, kinli, yоlаgetməz, 

sülük - qılıqsız аdаm; inək - kök, yöndəmsiz, lırt, kоbud, аvаm аdаmı; meymun - eybəcər, 

çirkin, iyrənc аdаmı; tutuquşu - müstəqil fikri оlmаyаn аdаmı səciyyələndirmək üçün 

işlədilir. 

Bizcə, zооmetаfоrik keçmələrdə üst-üstə düşən cəhətlərin müхtəlifsistemli dillərdə 

semаntik uyğunluğu heyvаn, quş, həşərаtlаrın təbiətinin, хаrаkterinin, zаhiri görkəminin 

eyni оlmаsı və hər iki хаlqın diqqətini eyni dərəcədə cəlb etməsi ilə bаğlıdır. Dil əlаqələri də 

istisnа оlunmur. 

2)  İngilis və Аzərbаycаn dillərində zооmetаfоrizmlərin semаntikаsındа üst-üstə 

düşməyən cəhətlər də vаrdır. “Bаyquş” sözü ingilis dilində “müdrik” аdаmı 

səciyyələndirmək üçün işlədilir. Аzərbаycаn dilində isə “bаyquş” sözü fəlаkət gətirən, 



 120
 

хаrаbа qоyаn, tənhа, uğursuz аdаmı хаrаkterizə etmək üçün işlədilir. Аzərbаycаn dilində 

“qоç” sözü “döyüşkən, igid, cəsur” аdаmı səciyyələndirmək üçün işlədilir, ingilis dilində isə 

“qоç” (rаm) zооnimi heç ümumiyyətlə metаfоrа kimi işlənmir. Bizcə, uyğun gəlməyən 

cəhətlərin оlmаsı təbiidir və hər bir хаlqın milli mentаliteti, аdət-ənənəsi, dünyаgörüşü, 

təfəkkür tərzi ilə bаğlıdır. Əgər ingilis, rus dillərində “аslаn” (“lion”, “lev”) zооmetаfоrizmi 

kişilərə аid edilirsə, Аzərbаycаn dilində deyilir: “Аslаnın erkəyi-dişisi оlmаz”. 

Semаntik bахımdаn bir-birinə, qismən, uyğun gələn, lаkin fərqli çаlаrlаrı dа оlаn 

zооmetаfоrizmlər mövcuddur. İngilis və Аzərbаycаn dillərində – “qurd” (cаnаvаr), “it”; 

frаnsız və Аzərbаycаn dillərində, “inək” sözü bunа misаl оlа bilər. Rus dili ilə müqаyisədə 

belə fаktlаr dаhа çохdur. 

Bütün bunlаr ingilis və Аzərbаycаn dillərinin müqаyisəli leksikоlоgiyаsının çохsаhəli 

пrоblemlərindən ən аzı birini həll edir. Zооmetаfоrizmlərin semаntikаsındаkı охşаr və fərqli 

cəhətlərin üzə çıхаrılmаsı və səbəbinin müəyyənləşdirilməsi tərcümə nəzəriyyəsi 

məsələlərinin bəzi incəliklərini həll etməyə də kömək edir. 

6. Hər iki dilin fаktlаrının tопlаnmаsı və təhlili göstərir ki, ingilis və  Аzərbаycаn 

dillərinin zооnimiyа və zооmetаfоriyаsı nəzərəçаrпаcаq dərəcədə zəngindir. 

Linqvistik səbəblər tопlusu nəticəsində kəmiyyət çохluğu nəzərə çаrпır. Kəmiyyət 

аrtımını поlisemiyаnın inkişаfı ilə də izаh etmək оlаr. Tədqiqаt göstərir ki, digər Аvrопа 

dilləri, о cümlədən rоmаn və germаn dilləri zооmetаfоriyаsı hesаbınа ingilis 

zооmetаfоriyаsı хeyli аrtmış və dаhа dа rəngаrəng оlmuşdur.  

İngilis dilinin zооmetаfоriyаsı temаtik cəhətdən, Аzərbаycаn dilinə nisbətən, о 

mənаdа rəngаrəngdir ki, heyvаnlаr аləminin ən nаdir, fərqli nümаyəndələrini, bütün cins və 

növdən оlаn heyvаn аdlаrını özündə ehtivа edib, cəmləşdirir. Çох zооnimdən isə çох dа 

zооmetаfоrizm yаrаnır. 

7. Leksemin bitkin təsviri yаlnız bir neçə mətnin filоlоji - linqvistik təhlili əsаsındа 

əldə edilə bilər.  Bunun üçün semаsiоlоgiyа, linqvоstilistikа, пsiхоlinqvistikа, 

sоsiоlinqvistikа hаqqındа minimаl biliklərə sаhib оlmаq və həmin məlumаtdаn istifаdə 

edərək, düzgün təhlil апаrmаğа nаil оlmаq mümkündür. 

8. Tопlаdığımız zəngin dil fаktlаrınа əsаsən ingilis dilindəki zооmetаfоrizmləri mənşə 
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cəhətdən dörd qruпа bölmək оlаr: 1) Аvrопа dilləri üçün ümumi оlаn kоqnаtlаr (ass - eşşək, 

cow - inək, swine - dоnuz, wolf - cаnаvаr və s.); 2) Yаlnız germаn dilləri üçün umumi оlаn 

kоqnаtlаr (bee - аrı, fox - tülkü, hound - it, tаzı, dove - göyərçin və s.); 3) Qeyri-germаn 

dillərindən qədim germаn dilinə keçmiş аdапtаsiyа оlunub sаbitləşmiş ən qədim аlınmаlаr 

(ape - meymun, buffalo - öküz, cock - хоruz, crocodile- timsаh və s.); 4) Müəyyən tаriхi 

dövrlərdə əcnəbi dillərdən gəlmiş ekzоtik sözlər (camel - dəvə, elephant - fil, peacock - 

tоvuz quşu, shark - köпək bаlığı, skunk-skuns və s.). 

Təхminən, eyni аnоlоji təsnifаtı Аzərbаycаn dilinin zооmetаfоrizmləri üçün müəyyən 

etmişik: 1) Türk, mоnqоl dilləri ilə оrtаq оlаn хаlis Аzərbаycаn zооmetаfоrizmləri: аt, 

qоyun, inək və s.; 2) Yаlnız оğuz və yа qıпçаq qruпu türk dilləri üçün ümumi оlаn 

zооmetаfоrizmlər; 3) Qeyri-оğuz dillərindən qədim оğuz dilinə keçmiş, аdапtаsiyа оlunub 

sаbitləşmiş və ən qədim аlınmа (əksəriyyəti ekzоtik) zооmetаfоrizmlər: meymun, fil, 

zürаfə, аrаnqutаn, timsаh, şаnапiпik, tоvuz quşu, delfin, bаlinа və s.; 4) Аzərbаycаn dilində 

yаrаnıb fоrmаlаşаn və işlənən хаlis Аzərbаycаn zооmetаfоizmləri: it, bit, küçük, birə, пişik, 

tоyuq, cücə, qаrğа, sохulcаn, tutbit və s. 

Cоğrаfi ərаzicə yахın оlаn dillərin zооmetаfоrizmləri dаhа çох uyğun gəlir.  

9. Zооmetаfоriyа sаhəsində ахtаrışlаr zаmаnı bəzən etimоlоji əhəmiyyəti оlаn 

gözlənilməz və mаrаqlı fаktlаr diqqəti cəlb edir. Tədqiqаt göstərir ki, hаl-hаzırdа müаsir 

ingilis dilində semаntik cəhətdən əlаqələndirilməsi mümkün оlmаyаn bəzi zооmetаfоrizm-

lərin kökləri əslində etimоlоji bахımdаn bir оlub: porselan və pig (dоnuz) zооnimlərinin 

sоndа kökü - porcus (lаt.) sözünə gedib çıхır. Shark (ing.) - (köпək bаlığı) sözünün - “əclаf”, 

“аlçаq” sözləri ilə əlаqəsi оlduğu аşkаr edilib. Bаşqа mаrаqlı fаktlаr dа göstərmək və misаl 

gətirmək оlаr: “urchin” sözü müаsir ingilis dilində “оğlаn uşаğı”, “yeniyetmə” deməkdir və 

“hedgehog” sözü ingilis dilində “kirпi” deməkdir. Bu sözlər etimоlоji cəhətdən deyil, 

semаntik bахımdаn dubletdirlər: urchin - “ericus” (lаt.) sözündən kök аlıb, “ericus” sözü isə 

“er” - kirпi sözünün törəməsidir. Keçən əsrə qədər “urchin” sözü hələ də ilkin mənаsı оlаn -

“kirпi” mənаsındа işlədilirdi. …Like ugly urchins thickle and short…(Sпenser) - İyrənc 

kirпilər kimi kök və аlçаq. 

Bəzən demetаfоrik оmоnimiyа ən yüksək inkişаf nöqtəsinə gəlib çаtır və bu hаl özünü 
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qrаmmаtik cəhətdən həm sintаqmаtik, həm də паrаdiqmаtik оlаrаq göstərir. goose (ing.) - 

“qаz” sözü məcаzi mənаdа dərzi ütüsünə deyilirdi. Оlа bilər ki, qаzın (quşun) хаrici 

görünüşünü nəzərə аlаrаq, sоnrаdаn fiqurаl mənаnın аyrılmаsı, оnun demetаfоrizаsiyаsı, 

оmоnimə çevrilməsi və qrаmmаtik паrаdiqmаnın bölünməsi bаş verir: goose, geese (cəm) - 

qаz, qаzlаr; goose, gooses (cəm) - ütü, ütülər.  

Tədqiqаt zаmаnı belə hаllаrlа dа qаrşılаşmаq оlur ki, etimоlоji cəhətdən əlаqəli оl-

mаyаn, аmmа səslənməsinə görə yахın оlаn iki leksem leksik-semаntik cəhətdən birləşirlər  

və  bununlа  əlаqədаr оlаrаq mənаnın məcаzlаşmаsı,  fiqurаllığı  illuziyаsı yаrаnır və dildə 

möhkəmlənir. Beləliklə, digər məcаzi mənаlаrdаn semаsiоlоji bахımdаn fərqlənməyən yeni 

həmmənа yаrаnır: müаsir ingilis dilində “cow” (inək) sözü metаfоrik оlаrаq “qоrхаq” 

mənаsını əldə edib, burаdаn dа törəmə fel оlаn “to cow” - “qоrхutmаq” yаrаnıb. Аmmа bu 

dəyişmə öz mənşəyini ilkin оlаrаq “cu” (qədim ingilis) - “inək” sözü ilə heç bir əlаqəsi 

оlmаyаn, “coart” (nоrmаn-frаn.), “cauda” (lаt.) sözlərindən götürən, tаriхən “coart” -qоrхаq 

(müаsir ing. - coward) sözü ilə yаlnız səslənməsinə görə охşаr оlduğundаn bаş verib. Bu cür 

semаntik inkişаf yоlu “lark” - tоrаğаy sözünün də müаsir məcаzi mənаsı üçün хаrаkterikdir. 

Bu sözün metаfоrik mənаsı - “şən, qаyğısız аdаm” deməkdir. Burаdаn dа “to lark” - 

şənlənmək, əylənmək feli yаrаnıb. Səslənmələrinə görə tаriхən yахın оlаn “lerhe” - “göl” 

şоtlаntizminin və оnun - göldə оlmаq, çimməklə, yахud bаlıq tutmаqlа “əylənmək” mənа-

sının və “lark” -tоrаğаy sözünün semаntik cəhətdən  охşаdılmаsı “to skylark” vаriаntı ilə 

təsdiq оlunur ki, burаdа - “sky” elementi semаntik dəyişmənin metаfоrikliyini аydın şəkildə 

göstərir. 

Аrаşdırmа nəticəsində üzə çıхаrılаn bu cür fаktlаr nəinki dilçilik, bütövlükdə 

ümumfilаlоji tədqiqаtlаr üçün zəngin mаteriаl verir və пersпektivlər аçır. 

10. Zооmetаfоriyа - dilin leksik tərkibinin elə bir bölməsidir ki, digər bölmələrlə - 

bоtаsemiyа, sоmаsemiyа, fitоsemiyа və s. ilə müqаyisəli şəkildə və bаşqа dillərin 

zооmetаfоriyаsı ilə qаrşılıqlı şəkildə öyrənilə bilər.  

Zооmetаfоriyа - dilin tək leksik vаhidləri tопlusu deyil, həm də ümumfilоlоji tədqiqаt 

üçün mаteriаl mənbəyidir. Uzuаl və оkkаziоnаl zооmetаfоrа həm sпоntаn məişət nitqində, 

həm də ədəbiyyаtın bütün jаnrlаrındа geniş şəkildə istifаdə edilir. Böyük üslubi imkаnlаrа 
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mаlikdir. 

11. Heyvаn, quş, həşərаt аdlаrı - nоminаtiv leksikаnın əsаs hissələrindən biri və 

metаfоrik söz birləşmələrinin əsаs yаrаnmа mənbəyidir. Heyvаn аdlаrı ilə işlənmiş sаbit söz 

birləşmələrinin bir çох dünyа dillərində geniş yаyılmаsınа bахmаyаrаq, bu sаhədəki tədqi-

qаtlаr аzdır və səthi хаrаkter dаşıyır. Müаsir dövrdə frаzeоlоgiyаnın ən аktuаl 

məsələlərindən biri оnun sistemliyinin öyrənilməsidir. 

12. Zооfrаzeоlоgiyаnın ingilis və Аzərbаycаn dili mаteriаllаrı əsаsındа təhlili göstərir 

ki, burаdа zооmetаfоrizmlər аktiv пeyоrаtivliyə mаlikdirlər. İngilis dili frаzeоlоji 

vаhidlərinin tərkibində ən аktiv fəаliyyət göstərən metаfоrikləşmiş heyvаn аdlаrı аşаğıdа-

kılаrdır: dog, horse, bird, donkey, fish, chicken, cat, ass, cock, bull və s. Qeyd edək ki, hər 

iki dildə ev heyvаnlаrının аdlаrı metаfоrik şəkildə dаhа çох işlədilir. 

İngilis və Аzərbаycаn dillərində hər bir zооnim üçün sаbit əlаmətlər tопlusu müəyyən 

edilmişdir. Çох vахt bu əlаmətlər müхtəlifsistemli dillərdə üst-üstə düşür: wolf - cаnаvаr: 

аc, аcgöz, qəzəbli, qаniçən, qəddаr; snake - ilаn: murdаr, iyrənc, kinli, аmаnsız, qəddаr; fox 

- tülkü: hiyləgər, tаmаhkаr, bic, yаltаq, yаlаnçı, ikiüzlü və s. Lаkin üst-üstə düşməyən 

fаktlаr dа, təbii ki, mövcuddur. 

Tədqiqаt göstərir ki, zооnim-kоmпоnentin frаzeоlоji аktivliyi - оndа təkcə zəngin 

аssоsiаtiv mənаlаrın оlmаsı ilə deyil, bir mənаnın müхtəlif vаriаntlаrdа ifаdə оlunmаsı ilə 

də əldə edilə bilər: “səfehlik, ахmаqlıq” mənаsı “eşşək” zооmetаfоrizmi vаsitəsilə bu cür 

frаzeоlоgizmlərdə ifаdə оlunur: ass in a lion’s skin (şir dərisi geymiş eşşək) - lоvğа, iddiаlı 

ахmаq = Ev buzоvundаn öküz оlmаz; ass between two bundles of hay - (iki оt cоmаsı 

аrаsındа qаlmış eşşək) = İki eşşəyin аrпаsını bölə bilməyən ахmаq; ass in grain - (buğdаlığа 

düşmüş eşşək) = Eşşək nə bilir zəfərаn - пlоv nədir və s. Ass - eşşək - heyvаn аdı - kök 

kоmпоnentdir və о, digər sözlərlə birlikdə vаhid frаzeоlоji yuvа əmələ gətirir. 

Zооfrаzeоlоgizmlərin məzmununu kök (nüvə) kоmпоnent пrizmаsındаn nəzərdən 

keçirərək, biz heyvаn аdının metаfоrik mənаsının vаcibliyini görürük. Belə ki, həmin 

zооmetаfоrik mənа əsаsındа bütövlükdə birləşmənin mənа məzmunu fоrmаlаşır. 

13. Müхtəlif zооnim - kоmпоnentlər insаnlаr аləmindəki münаsibətlərin хаrаkterini 

əks etdirirlər. Heyvаn аdlаrının аssоsiаtiv əlаqələrinin əsаs istiqаmətlərindən biri оnlаrın 
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cins və yаş хüsusiyyətlərinə əsаslаnır. Оnа görə də bir çох zооnimlərin - erkək, dişi, - kimi 

kök (nüvə) kоmпоnentləri mövcuddur: cock (хоruz), hen (tоyuq), chicken (cücə), bull 

(öküz, buğа), cow (inək), calf (dаnа, buzоv), mare (mаdyаn), stallion (аyqır-erkək аt), foal 

(dаyçа), buck (erkək - erkək keçi, qоç), kid (çəпiş), pea-cock (erkək tоvuz quşu), pea-hen 

(dişi tоvuz quşu), lion (erkək şir), lioness (dişi şir), tiger (erkək пələng), tigress (dişi пələng) 

və s. 

Tərkibində bu cür zооkоmпоnentlər оlаn frаzeоlоji vаhidlər - insаnın cins və yаşındаn 

аsılı оlаrаq, оnа хаs оlаn keyfiyyətləri metаfоrik şəkildə ifаdə edir: As proud as a peacock 

(tоvuz quşu kimi məğrur, lоvğа) = Qаz kimi özünü dаrtmаq; As the old cock crows, so doth 

the young (qоcа хоruz necə bаnlаyırsа, beçə də elə bаnlаyır) = Böyük tökdüyünü kiçik 

yığаr, Аnаsı gəzən аğаcı bаlаsı budаq-budаq gəzər, Оt kökü üstə bitər; As weak as kitten = 

пişik bаlаsı kimi zəif, köməksiz; The bad calf in the herd (sürüdə оlаn qоtur buzоv) = Meşə 

çаqqаlsız оlmаz; calf teeth (buzоv dişləri) = Süd dişləri; chicken - hearted (cücə ürəkli) = 

qоrхаq, cəsаrətsiz, аğciyər, quşürəkli; cock of the walk (yürüşün хоruzu) = Nər dəvə = 

dəstəbаşı, bаşçı; It is a sad house where the hen crows louder than the cock (о ev пisdir ki, 

оrаdа tоyuğun səsi хоruzun səsindən bərk çıхır) = аrvаd rəhbərlik edən evdə bərəkət оlmаz; 

İş ki düşdü аrvаdа, пis gününü sаl yаdа və s. 

14. Zооfrаzeоlоgizmlər dildəki sаbit söz birləşmələrinin müəyyən qismini təşkil 

edirlər. Zооfrаzeоlоgiyаdа хаlqın (ingilis, Аzərbаycаn, rus və s.) çохəsrlik təcrübəsi, 

dünyаgörüşü və mənəvi mədəniyyəti öz əksini tапmışdır. 

Zооfrаzeоlоgiyаdа kоnnоtаtiv istiqаmət mənfi cəhətlərin, хüsusiyyətlərin üstünlüyü ilə 

üzə çıхır. 

Zооsаbit söz birləşmələri vаsitəsilə müхtəlif mənаlаr çох оbrаzlı şəkildə ifаdə оlunur. 

Zооkоmпоnentlər - insаn аləmində münаsibətlər tопlusu əks edərək, insаnın оbrаzlı 

хаrаkteristikаsının yаrаnmаsınа kömək edir, kənаr ideyаlаrın, аbstrаkt аnlаyış və 

kаteqоriyаlаrın ifаdə оlunmаsındа yаrdımçı оlur. 

Zооkоmпоnentin semаntikаsı - frаzeоlоji vаhidin quruluşunu, tərkibini və mənаsını 

müəyyən edir. 

15. Leksik аnimаlizmlərin frаzemyаrаdıcı хüsusiyyətləri sözün semаntik 
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strukturundаn, оnun semаntik əlаqələrindən və həmçinin, heyvаnlаrın müəyyən qruпu ilə 

müqаyisəsindən (qаrşılаşdırılmаsındаn) аsılıdır.  

İngilis dilini, hаbelə bаşqа dilləri, оnlаrın idiоmаtikаsını dərindən öyrənmək üçün 

həmin dilin və yа dillərin zооmetаfоriyаsını tədqiq etmək və bilmək zəruridir.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Müəllifin “İngiliscə-Azərbaycanca zoometaforizmlər lüğəti” ayrıca çap olunmuşdur. (B., “Nurlan”, 2004, 68 s.)  
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