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Xülasə. Məqalədə ingilis və Azərbaycan dilərində bədii ifadə vasitələrindən 

olan və nitqdə öz işləkliyi ilə canlı danışığa emosionallıq, ekspressivlik verən 

metaforalar analiz olunur. İngilis və Azərbaycan dillərində metaforaların 

quruluş xüsusiyyətləri, əmələ gəlmə yolları və tipləri müqayisəli tədqiq edilir. 
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Abstract. This article deals with the metaphoras 

which are one of the means of artistic expressions 

and give emotionality and expressivness to the 

lively speech on the bases of the English and 

Azerbaijan languages. Here the structural features, 

the ways of their formation and their types are 

comparatively studied in the English and 

Azerbaijan languages of different systems. 
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Резюме. В статье анализируются метафоры – 

как средства художественного выражения на 

английском и азербайджанском языках, прида-

ющие эмоциональность и выразительность 

живой речи. Проведено сравнительное изучение 

структурных особенностей, способов и типов 

метафор в английском и азербайджанском 

языках. 

Ключевые слова: средства художественного 
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 İngilis və Azərbaycan dillərinin lüğət tərkibini təşkil edən, hər iki dilin lüğət fonduna 

daxil olan sözlərin mənası hər iki dildə insan fikrinin məqsədli olaraq səlis, doğru, düzgün və 

anlaşıqlı ifadəsinə xidmət edir. Dillərin özülü sayılan sözlərin ifadə etdikləri mənalara nəzər 

salanda bu sözlərin əksərinin bir deyil, əlavə mənalar da daşıdığının, konnotasiyalara malik 

olduğunun şahidi oluruq. Belə ki, həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində müəyyən bir sözün 

mənası müxtəlif situasiyalarda fərqli konnotasiyalarla çıxış edə bilir, çünki təfəkkürün canlı 

ifadəsi olan dilin daşıyıcıları olan insanlar müxtəlif əşyalar, hadisələr, hərəkətlər arasında 

müəyyən əlaqə, bənzəyiş, oxşarlıqlar aşkar edir və əvvəlcədən bildiyi sözün ilkin mənasına 

uyğun olaraq sonradan gördüyü oxşar xüsusiyyətli, səciyyəli əşyalara, hadisə və proseslərə də 

həmin nominasiyanı aid edə bilirlər. Məsələn, ingilis dilində “head”, Azərbaycan dilində “baş” 

sözünün işləndiyi məqamları araşdıranda bu sözlərin əsil mənaları ilə yanaşı, məcazi mənada 

da işləndikləri müşahidə olunur:  

İngilis dilində: the head of a man (insanın başı), headmaster (məktəbin direktoru), head 

of government (hökumətin başçısı), head teacher (baş müəllim), head doctor (baş həkim), a 

clear (bright, logical) head-aydın (istedadlı, məntiqi) baş (ağıllı insan), headman (tayfa başçısı, 
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briqadir);  head of cabbage (baş kələm), the head of a rock (qayanın başı), the head of a violin 

(skripkanın baş, yuxarı hissəsi), a head of barley (bir baş arpa, arpa dənəsi), a head of cheese 

(bir baş pendir), head of column (sutunun başı, kapitel) və s. 

Azərbaycan dilində: insanın başı, hökümət başçısı, dövlət başçısı, baş müəllim, baş 

həkim, baş tibb bacısı, baş memar, ayıq baş, baş kələm, baş soğan, dağın başı, qayanın başı, 

çayın başı, bulaq başı, ağacın başı, çarpayının baş hissəsi, şkafın başı, baş barmaq, baş hissə, 

baş məqalə, baş redaktor, baş məsləhətçi, baş müşavir, baş plan, baş magistral yol, baş idarə, 

baş ofis, baş xəstəxana, baş gömrük idarəsi və s. 

Qarşılaşdırılan ingilis və Azərbaycan dillərindən götürdüyümüz nümunələrdən aydın 

olur ki, hər iki dildə “baş” (head) sözü tək bir məna daşımır və yalnız insan orqanı kimi dilin 

lüğət tərkibində bir anlayışı bildirməklə məhdudlaşmır. “Baş” (head) sözü hər iki dildə ilkin 

olaraq bir məfhumu adlandırmaq üçün yaradılsa da, sonralar digər əşya, hadisə, prosess və 

məkanların oxşar və uyğun cəhətlərinə əsasən məcazlaşaraq əlavə konnotasiyalar ifadə etmək 

bacarığı qazanmış və bu sözün həqiq mənası əlavə məfhumlara da köçürülmüş, şamil 

edilmişdir. Hər bir sözün məcazlaşmasının əsasında əşya, hadisə, məfhum və məkanlar arasında 

olan qarşılıqlı əlaqə, assosasiya və bənzəyiş dayanır. Sözün bənzəyiş, oxşar xüsusiyyətlərə 

əsaslanan məna köçürülməsi dildə bədii ifadə vasitələrindən biri kimi tanınan “metafora” 

adlanır. Antik dövr filosofu Aristotel tərəfindən düşünülən [10] “metafora” termini qədim 

yunan dilindən alınan “μεταφορά”- meta “dəyişmək” və pherein “daşımaq” sözlərinin 

birləşməsindən yaranmış [6, s.64] və mənası “hər hansı bir keyfiyyətin bir əşya və ya obyektdən 

digərinə keçirilməsi” deməkdir [2, s. 139].  “Bir şeyi, bir hadisəni, işi, hərəkəti öz adı ilə deyil, 

ya rənginə, ya quruluşuna, ya da başqa bir cəhətinə görə ona oxşar olan digər bir şeyi, bir 

hadisəni, bir işi- hərəkəti bildirən ayrı bir sözlə ifadə etmək yolu ilə bir sözü bir məfhumdan 

onunla oxşarlığı olan başqa bir məfhumun üzərinə köçürmək metafor adlanır”[5, s.154].  

Metaforanın təkcə bədii təsvir vasitəsi deyil, “ ümumiyyətlə emosional- ekspressiv xarakterə 

malik canlı danışıq dilinə aid olduğunu” bildirən T. Əfəndiyeva canlılar arasında ali varlıq olan 

insan təfəkkürünün “varlıqda mövcud olan müxtəlif əşyalar arasında bənzər əlaqələri dərk edib 

onları eyni söz tərkibi ilə adlandırmaq bacarığını” qeyd edir [3, s.106-107].  

Qarşılaşdırılan ingilis və Azərbaycan dillərində həm bədii üslubu, həm də canlı danışıq 

dilini mənalı və orijinal edən, ritorikada  və bədii yaradıcılıqda ən güclü bədii ifadə və təsvir 

vasitəsi olan, hər bir dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində müstəsna rolu olan, terminoloji söz 

bazasının təzahüründə daima mütəhərrik olan metaforaların struktur baxımından sadə və 

mürəkkəb növləri olur. Bir sözdən ibarət olan sadə metaforalara ingilis dilində nümunə olaraq 

foot (ayaq), leg (ayaq, qıç), arm (qol), nose (burun), lip (dodaq), teeth (dişlər) və s. nümunə 

göstərmək olar. Məsələn: the foot of a man (insanın ayağı)- the foot of a mountain (dağ ətəyi), 

the leg of a man (insanın qıçı)- the leg of a table  (stolun ayağı, qıçı), the arm of a man (insanın 

qolu)- the arm of a river (çayın qolu), the nose of a child (uşağı burnu)- the nose of a ship 

(gəminin burnu), the nose of a shoe (ayaqqabının burnu), the teeth of a man (insanın dişləri)- 
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the teeth of a comb (darağın dişləri), the teeth of a saw (mişarın dişləri), the lip of a girl (qızın 

dodağı)- the lip of a cup (fincanın kənarı) və s. 

Azərbaycan dilində sadə metaforalara nümunə kimi yuxarıda sadaladığımız 

nümunələrin əksəriyyətini aid edilə bilər: ətək- paltarın ətəyi- dağın, təpənin ətəyi; qol- insanın 

qolu, şayın qolu, ağacın qolu, şaxə- ağacın şaxəs- yolun şaxəsi; burun- insanın burnu- gəminin, 

ayaqqabının burbu; diş- insanın dişi- mişarın dişi, kombaynın dişi, kotanın dişi; ayaq- insanın 

ayağı- stolun, şkafın ayağı və s. 

 Hər iki dildə mürəkkəb metaforalar müxtəlif sözlərin birləşməsindən yaranır və məcazi 

mənalar əks etdirən müəyyən bir anlayış ifadə edir. Məqsədəuyğun fəaliyyətdə, konkret 

situasiyada meydana çıxan və “məcazi assosiasiya” əsasında təzahür edən dil “vahidlərinin 

strukturları arasında bir bənzərlik, “izomorfizm” olduğundan həmin vahidlər qarşılıqlı tərzdə 

bir- biri ilə əlaqələnir“ [1. s.358]. İngilis dilində də, Azərbaycan dilində də mürəkkəb 

metaforalar “vahid bir təsnifata imkan verməyən müxtəlif mürəkkəb metaforalar əsasında 

yaranır [7, s.114]. Hər iki dildə mürəkkəb metaforalara söz birləşmələri, sabit söz birləşmələri, 

atalar sözləri aiddir. Məsələn: 

İngilis dilində: cold glance (soyuq baxış), bitter irony (acı rişxənd), to have a finger in 

the pie- bir işdə əli olmaq, to be born with a silver spoon in the mouth- xoşbəxt ulduz altında 

doğulmaq, to make both ends meet- əmək haqqını ayın əvvəlindən axırınadək çatdırmaq, cold 

turkey- boyat yemək, newspaper duck-yalan qəzet xəbəri və s. 

Azərbaycan dilində: soyuq münasibət, soyuq baxış, isti münasibət, zəhərli sözlər, şirin 

dil, xoşbəxt ulduz altında doğulmaq (xoşbəxt insan), göydən zənbillə düşmək (əzizlənmək), 

cındırından cin hürkür (çox pis vəziyyətdə olmaq) və s.  

Gizli müqayisəli obrazlı ifadə vasitəsi olan, parlaq və obrazlı təsvir yaratmağa xidmət 

edən [8]  metaforaların ingilis və Azərbaycan dillərində əmələ gəlmə yolları müxtəlif yollar və 

fərqli üsulllarla həyata keçir. Yaranma yollarında olan fəqlilik və müxtəliflik formalaşan 

metaforaların da maraqlı, çeşidli və rəngarəng olmasına səbəb olur. İngilis və Azərbaycan 

dillərində müşahidə olunan metaforalar ən çox aşağıdakı yollarla gerçəkləşir: 

1. Antroponimlərin məcazlaşaraq metaforikləşəsi. Bu tip metaforaların əksəriyyəti alluzial 

əsasda, yəni bədii əsər qəhramanlarının adının metaforikləşməsi, yəni məcazi mənada 

işlənərək hər hansı bir məfhumu bildirməsi yolu ilə əmələ gəlir: İngilis dilində: Pomeo- 

sevən, romantik oğlan, Juliet sevən, romantik qız; Othello- “qısqanc insan, yaxud da 

səbəbsiz qısqanan insan”;  Hamlet- əhatə olunduğu insanlarla ziddiyyətli fikirdə olan 

gənc; peeping Tom- hər şeylə maraqlanan adam, Don Juan- qadın pərəstişkarı kişi, Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde- özündə həm xeyirxahlıq, həm də kin, kidurət kimi fərqli 

keyfiyyətləri cəmləşdirən insan; Hooligan-məsuliyyətsiz, avaraçılıqla məşğul olan, 

tüfeyli həyat sürən adam; Jack of all trades- əlində bir neçə iş tutan, ancaq heç birini 

bacarmayan adam və s. 

Azərbaycan dilində: kefli İskəndər- əhatə olunduğu insanlarla ziddiyyətli fikirdə olan 

gənc;  Məcnun-   uğursuz eşqə düşən oğlan, Leyli- ümüdsüz eşqə düşən qız, Fatmanisə 
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qarı- xəbər yayan qoca qadın,  Hacı qara- xəsis adam,  Həcər- qorxmaz, igid qadın, 

qaçaq Nəbi- bir yerdə qərar tutmayan adam, Keçəl Həmzə- qorxaq, xəyanətkar adam, 

Don Juan- Şorgöz kişi, Balaş-ata-anasına hörmət edə bilməyən adam və s. 

2. Zoonimlərin məcazlaşaraq metaforikləşəsi. İngilis dilində: fox- tülkü- hiyləgər, 

fırıldaqçı adam, snake in the grass- güzli düşmən, mule (qatır)- tərs adam; ass- axmaq, 

səfeh adam; an ass in a lion's skin-şir dərisində eşşək- saxtakar adam; 

Azərbaycan dilində: tülkü- hiyləgər adam, canavar- vəhşi, zalım adam, ayı- kobud, 

nəzakətsiz adam, qaban, donuz- ancaq özünü düşünən, yöndəmsiz, kobud adam, ceyran, 

cüyür, maral- gözəl, incə, mərhəmətli adam, eşşək- ağılsız, zəhmətkeş adam, qatır, keçi- 

tərs adam və s. 

3. Ornitonimlərin  məcazlaşaraq metaforikləşəsi. İngilis dilində: nightingale- gözəl səsli 

adam, albatross- ağır yük, maneə; chickenhawk- özünə cavan sevgili axtaran qoca kişi; 

birds of a feather flock together- imkanlı adamların bir- biri ilə dostluq, yoldaşlıq etməsi; 

eat crow- səhvinə, günahına görə alçaldılma; cold turkey- boyat xörək; dove- gözəl, 

sevimli insan;  ugly duckling-haqqında olan pis fikirlərə baxmayaraq sonradan istedadlı, 

bacarıqlı və gözəl bir şəxsiyyət kimi  ortaya çıxan uşaq [4]; newspaper duck- qəzetdə 

sensasiya üçün verilən yalan, şişitrmə xəbər; hen party- qadın məclisi; black swan- 

qəribə, əcaib bir şey və s. 

Azərbaycan dilində: bülbül- nəğməkar, xoşniyyətli insan, bayquş-bədbəxtlik gətirən, 

bədniyyət adam, sərçə- məsuliyyətsiz adam, qaranquş- xoş niyyətli, xoş qədəmli insan, 

hacıleylək- ucaboy adam, toyuq- ağılsız insan, xoruz- özündən tez çıxan, dava-dalaş 

axtaran adam, qaz- avam, sadəlövh insan; qartal- güclü, məğrur adam, qarğa- pis 

niyyətli, qeybətcil adam, qırt toyuq- həmişə bir yerdə qalan, hərəkət etməklə arası 

olmayan adam; evin xoruzudur, çöldə toyuqdur- evdə hökmranlıq edən, kənar yerdə səsi 

çıxmayan adam; göyərçin- sülh müjdəçisi olan adam; tovuz quşu- gözəl qadın və s. 

4. Toponimlərin və coğrafi cəhətlərin məcazlaşaraq metaforikləşəsi. İngilis dilində: 

Yorkshire comes over us- Yorkşayr üstümüzə gəlir (dava- dalaşa meyilli olan 

yorkşirlilər nəzərdə tutulur); meet  one`s  Waterloo- uğurluzluğa düçar olmaq; Sodom 

and  Gomorrah (çox qarma- qarışıqlıq, sərxoşluğq, avaraçılığın olduğu yer); the  tower  

of  Babel- dil çətinliyi; America’s voice-Amerikanın səsi;     [9];  

  Azərbaycan dilində: Oyanmış Şərq; Qərbin problemləri, danışır Bakı, Türkiyə köməyə 

gəldi; Azərbaycan sülhün carçısıdır; Rusiya vasitəçilik edir, Fransa sabitliyə mane olur; 

5. İnsana xas olan cəhətlərin bənzəyiş əsasında əşyalara, obyektlərə, hadisələrə, proseslərə 

keçirilməsi. İngilis dilində: the arm of the river, the neck of the tooth, the head of the 

cabbage, the leg of the bookcase, the nose of the ship, stony heart və s.   

Azərbaycan dilində: çayın qolu, baş kələm, kitab şkafının ayağı, gəminin burnu, evin 

arxası, yaranın gözü, mağaranın ağzı, dağın döşü, yəhərin qaşı, daş ürəkli, günbəzin 

boğazı, qaş qaralmaq- axşamın düşməsi və s. 
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6.  Heyvana xas olan cəhətlərin bənzəyiş əsasında əşyalara, obyektlərə, hadisələrə, 

proseslərə keçirilməsi. İngilis dilində: the wing of the bird- the wing of the plane; the 

wing of the party; the wing of the movement, the wing of the building, the beak of the 

bird- the beak of the tea pot, the beak- the director of the school; a tail- frak; a tail 

question (ayırıcı, discanktiv sual), tail wind (səmt küləyi); the tail of the plane, feather 

in one's cap- fəxr edilən mövzu, paw (pəncə)- avtoqraf, imza; claw (caynaq)- xamut; 

tex. kəlbətin, qısqac; claw crane- qaldırıcı kranın cəngi və s.  

Azərbaycan dilində: evin qanadı, təyyarənin qanadı, hərakatın qanadı, çaynikin dimdiyi, 

at quyruğu (saç forması); quyruq – kimisə dalınca gəzən adam, qolu- qanadı sınmaq- 

əhval- ruhiyyədən düşmək, ümudsizliyə qapılmaq; dimdiyinə dəymək- xətrinə dəymək; 

quyruğunu basmaq- xətrinə dəymək, ziyan vermək; qanad açmaq- sevinmək,  

7. Əşyaya xas olan cəhətlərin bənzəyiş əsasında əşyalara, obyektlərə, hadisələrə, 

proseslərə keçirilməsi. İngilis dilində: coach potato- tənbəl adam, divanın üstündən 

düşməyən; wet blanket- zəhlətökən, danışığını bilməyən; cry cupboard –ac olmaq; knife 

and fork-yemək; a big pot-vacib adam, “tuz”, başçı, a cup of tea- tip, subyekt; a good 

mixer- ünsiyyətcil adam və s. 

Azərbaycan dilində: çömçə- araqarışdıran adam; qazan deyir, dibim qızıldır, çömçə 

deyir, gəzib  gəlmişəm- özünü boş yerə tərifləyən adam;  xöşbəxt adamın köynəyini 

geyinmək; iynə üstündə oturmaq- narahat olmaq; altına nalça, yastıq qoyub oturmaq- 

arxayın olmaq;  xəlbirlə su daşımaq (nəticəsiz bir işlə məşğul olmaq) və s. 

8. Bitki, tərəvəz, ağac, otlara xas olan cəhətlərin bənzəyiş əsasında əşyalara, obyektlərə, 

hadisələrə, proseslərə keçirilməsi. İngilis dilində: a rotten apple spoils the barrel-çürük 

alma çəlləyi korlayar- bir axmaq insan yanındakıları pis vəziyyətdə qoyar; every rose 

has its thorn- qızılgül tikansız olmur- səhvsiz insan olmur; coach potato- tənbəl adam, 

divanın üstündən düşməyən;  apple- ağ adamlarla əşməkdaşlıq edən amerikalı hindu və 

s. 

Azərbaycan dilində: balqabaq- küt adam;  qızılgül tikansız olmur- səhvsiz insan olmur; 

kartof- küt adam və s. 

9. Rəngləri metaforikləşməsi:  İngilis dilində: black (qara)- afroamerikalıları işarələmək 

üçün işlədilir; white (ağ)- ağ dərili insan, vicdanlı, düzgün adam; yellow- qorxaq adam; 

bulvar qəzeti; red- borc, defisit; green- göyərti və s. 

Azərbaycan dilində: qara bəxt- bədbəxt adm; qırmızı taxt- xoşbəxt adam, sarı- qızıl 

mənasında; ağ ölüm- narkotik; qara qızıl- neft; ağ qızıl- pambıq; göy- səma; qara- qara 

dərili adam və s. 

Həm ingilis dilində, həm də Azərbaycan dilində metaforalar terminoloji leksikanın 

yaranmasında fəal iştirak edirlər. Belə ki, elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi bit dövrdə, 

internetin insanların həyatında vacib rol oynadığı bir əsrdə yeni yaranan məfhumların, 

anlayışların, əşyaların nominasiyasında metaforaların da əvəzsiz rolu vardır, yəni hər bir elm 

sahəsində metaforalar sayəsində yaranan terminlərə rast gəlmək mümkündür. Məsələn: İngilis 
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dilində: mouse- siçan (kompyuter); foxglove (üskükotu bitki); web (şəbəkə); crane- qaldırıcı 

kran; nut- qayka; nail- mıx və s. 

Azərbaycan dilində: ayıpəncəsi (bitki), pişik otu; qazayağı; quşəppəyi (bitki); siçan 

(kompyuter); “eşşək”- tikintidə hündür yerlərdə işləmək üçün ayaq altı; və s.  

Metaforalar gözlənilməzlik dərəcəsinə görə əsil (genuine) və köhnəlmiş (trite) 

metaforalar olaraq təsnif olunurlar. Tam gözlənilməz olan, əvvəlcədən deyilməyən metaforalar 

əsil, lüğətlərdə yerləşdirilmiş, nitqdə tez-tez işəklik qazananlar isə köhnəlmiş metaforalar 

sayılır. Məsələn: İngilis dilində: floods of tears- göz yaşı seli; a shadow of grief – qəm kölgəsi 

(əsil metafora); to melt away- ərimək (köhəlmiş metafora) [6, s.141; 8, s.68]. Azərbaycan 

dilində: ümüd işığı (əsil metafora); ümüd yaranmaq (köhnəlmiş metafora). 

İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında bədii ifadə vasitələrindən ən 

güclüsü olan və nitqdə işlənən metaforaların sistemli araşdırılması göstərir ki, hər iki dildə bu 

bədii ifadə vasitəsi nitqin canlı, emosional, ifadəli və daha aydın olması üçün işlədilir. Hər iki 

dildə metaforalar bədii ədəbiyyat nümünələrində və gündəlik canlı danışıqda özünə yer 

tapmışdır. Struktur baxımından metaforalar qarşılaşdırılan ingilis və Azərbaycan dillərinində 

sadə və mürəkkəb olmaları ilə oxşardır. Metaforalar nitqdə gözlənilməzlik dərəcəsinə əsasən 

əsil və köhnəlmiş olmaları baxımından tədqiqata cəlb etdiyimiz dillərdə təzahür edirlər. Həm 

ingilis, həm də Azərbaycan dillərində məcazın br növü olan metaforaların əmələ gəlməsi 

antroponimlər, toponimlər, zoonimlər, ornitonimlər, əşya və məvhumların əlamətlərinin və 

eləcə də insana xas xüsusiyyətlərin bənzətmə əsasında gizli olaraq başqa bir obyektə, predmetə 

köçürülməsi əsasında baş verir. İngilis və Azərbaycan dillərində işlənən metaforaların arasında 

olan müxtəliflik yalnız müxtəlif dil ailələri, dil qrupuna daxil olan bu dillərin leksik və 

qrammatik sistemindəki özünəməxsusluqdan, səciyyəvilikdə yaranır.  
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