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Xülasə. Məqalədə ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində və 

müxtəlif variantlarının formalaşmasında faunanın  rolu araşdırılmışdır. 

Xüsusilə heyvan adları ilə bağlı frazeologizmlərin sayca coxluğu bu 

movzunun öyrənilməsini zəruri edir. 
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Abstract. The article examines the role of fauna in 

enriching the vocabulary of the English language 

and the formation of various options. A large 

number of phraseological units associated with the 

names of animals makes it necessary to study this 
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Резюме. В статье исследуется роль фауны в 

обогащении словарного запаса английского 

языка и формировании различных вариантов. 

Большое количество фразеологизмов, 

связанных названиями животных, делает 

необходимым изучение этой темы. 

Ключевые cлова: фауна, зооним, фразео-

логизм, англоязычные страны. 

 

1. Giriş 

İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində bir çox linqvistik və ekstralinqvistik 

amillərin böyük rolu olmuşdur. Linqvistik amil dilin öz daxili inkişafını nəzərdə tutursa, 

ekstralinqvistik amillərə ölkənin təbii şəraiti, bitki və heyvanlar aləmi, adət- ənənələr, 

cəmiyyətin siyasi, ictimai, mədəni inkişaf xüsusiyyətləri, başqa dillərlə kontakt və s. daxildir. 

Bu amillər daim inkişaf etməkdə olan dil ilə ayrılmaz əlaqədə olur və onun lüğət tərkibini 

zənginləşdirir. 

İngilis dilinin müxtəlif variantlarının formalaşmasında bu amillərin böyük təsiri 

olmuşdur. Ayrı-ayrı variantların leksik inkişafında bu və ya digər amillərin rolu böyük 

olmuşdur. Misal üçün, Britaniya variantının inkişafına ölkənin siyası-mədəni inkişafı 

amilinin, Avstraliya variantının leksik inkişafında və fərqlənməsində bitki və heyvanat 

amilinin rolu daha böyük olmuşdur. Sonuncular ingilis dilinin Amerika variantı üçün də 

xarakterikdir, çünki bu ölkənin də bitki və heyvanat aləmi Avstraliyadakı kimi zəngindir [3, 

s.48-46]. 

Beləliklə, ingilisdilli ölkələrin hər birini bir-birindən fərqləndirən fərqli realiyalara 

uyğun olaraq, onların dillərini də bir-birindən fərqləndirən dil realiyaları mövcuddur.  

Bu realiyaların əsas bir qrupu fauna ilə bağlı təbəqə təşkil edir. 
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İngilis dilinin Britaniya variantının heyvanat aləmi ilə bağlı leksikası ingilis dilinin 

digər variantları üçün əsasən ümumidir. Odur ki, Britaniya variantina məxsus zoonimləri 

ümumingilis xarakterli hesab etmək mümkündür. Lakin Britaniya ingiliscəsində də 

leksikanın bu sahəsində özünəməxsus cəhətlər də vardır. Lakin ingilis dilinin Amerika və 

Avstraliya variantlarında fauna ilə bağlı spesifiklik çox genişdir və ümumingilis xarakterli 

leksik təbəqədən xeyli dərəcədə fərqlənir.  

Bu qrupa daxil olan zoonimlər əsasən ingilis dilinin bütün variantları üçün 

səciyyəvidir. Bu leksik təbəqəyə aid olan heyvan, quş və həşərat adlarının bir çoxu əsas və 

məcazi mənalarda işlənir, onların əsasında geniş sayda düzəltmə və mürəkkəb sözlər əmələ 

gəlir və onlar müxtəlif nitq hissələrinə aid olur. 

Ape. Quyquqsuz meymun. Qədim ingilis dilində apa, ape, anqlo-saksonca apo, Qədim 

Yuxarı German dilində affo variantlarında işlənmişdir. Bu heyvan adının kelt mənşəli olduğu 

güman edilir. Müasir irland dilində apa, napa, qayel dilində apa, vallay dilində epa şəklində 

işlənir. 

Ass. Eşşək. Qədim ingilis dilində assa, asa, qədim kelt dilində as(s)in şəklində 

işlənmişdir. German dillərindən slavyan (osila),  litva (asilas) və başqa dillərə də alınmışdır. 

Müasir ingilis dilində ass sözü məcazi mənada da işlənir (“kobud”, “axmaq”) və frazeoloji 

ifadələrin tərkib hissəsində geniş müşahidə olunur: to make an ass, to play the ass “özünü 

gicliyə qoymaq”, to make an ass of oneself “özünü axmaq yerinə qoymaq”, to be an ass for 

one’s pains “öz işinə görə qiymətləndirilməmək”, never bray at as ass “axmağa baş qoşma”.  

Albatros. Fırtına quşu. Bu quş Avropa dillərində alcatraz  (ispan), portuqal dilində alcatrus 

adlanır. Ərəb dilindəki aqladus “bardaq” sözündədir. Bu ad albatrosun su daşıdığı güman 

edilən “çantası” olduğu ilə əlaqədar olmuşdur [1, s.86].  

Alerion. Ayaqsız və dimdiksiz qartal. Qədim Yuxarı German dilindəki adelare 

sözünün əslinə daha yaxın səslənir. Söz 2 hissədən ibarətdir: adel “kübar”, “zadəgan” və ar, 

aar “qartal”. 

Auk-northern sea-bird. Dəniz quşunun bir novüdür. 

Bitch. Dişi heyvan. Qədim ingilis dilində bicce şəklində işlənmişdir. Eyni zamanda 

vulqar söz kimi də işlənir.  

Blenny. Dəniz itinin bir növüdür. Latın dilindəki blennius sözündəndir.   

Blesbok. Afrika antilopu. Qədim German dilindəki bles “parlamaq” və bok “keçi” 

sözündəndir. 

Boar. Dişi qaban. Qədim ingilis diilindəki bar “donuz” söündən əmələ gəlmişdir. 

Lion. Aslan. Bu heyvan adı zəngin məcazi mənəya və frazeologiya funksiyaya 

malikdir: “igid”, “ güclü”. Lion cəmhalda “görməli yerlər” mənasındaişlənir: to show (to see) 

the lions “görməli yerləri göstərmək (görmək)”. Cəm halda bu heyvan adı “məşhurluq” 

mənasını da daşıyır: to make a lions of smb. “Bir kəsi (bir müddətə) məşhurlaşdırmaq”. Lion 

aşağıdakı frazeoloji birləşmələrin tərkibində müşahidə edilir: 
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A lion in the path (in the way) “mümkün təhlükə”: to put one’s head into the lion’s 

mouth “risk etmək”, brave as a lion “aslan kimi cəsur”, to twist the lion’s tail “Britaniya 

aslanının quyruğunu basdalamaq” , yəni “Britaniyanı təhdid etməklə məşğul olmaq”. 

Sonuncu frazeloji birləşmə xüsusilə Amerika jurnalistləri ilə əlaqədar olaraq işlədilir. 

Lion- dragon “əfsanəvi yarıaslan, yarıəjdaha”, lion heart “cəsur adam”, lion-hunter 

“aslant ovçusu”, lion-tamer “aslanı əhlilləşdirən”. 

Monkey. Meymun. “Dəcəl” məcazi mənasında işlənir. İngilis dilinin Avstraliya 

variantında “qoyun” mənasını daşıyır. Geniş frazeoloji funksiyaya malikdir: To get one’s 

monkey up “meymunluğu tutmaq”, “əsəbləşmək”, to put smb’s monkey up “bir kəsi 

əsəbləşdirmək”, suck (to sup) the monkey “butulkanın boğazından içmək”, “çəlləkdən 

gizlincə şərab çəkmək (saman çöpü ilə)”. Monkey fel funksiyasında aşağıdakı mənəlarda 

işlənir: “əylənmək”, “xarab etmək”: stop monkeying about with those tools - “bu alətlərə 

toxunma!”.  Monkey bir sıra mürəkkəb sözlərin tərkibində işlənir: 

Monkey- boat “Temzada üzmək üçün xırdaqayıq”, monkey-business “mənasız iş”, 

“axmaqlama”: I won’t stand any monkey-buiness “mən belə hərəkətləri xoşlamıram”, 

monkey-jacket  “dənizçi gödəkcəsi”, monkey-nut “araxis”, monkey tricks “dəcəllik”. 

Mouse. Siçan. Mouse sozünün zəngin məcazi mənalarda işləndiyi müşahidə olunur. 

Qadın və qızları əzizlənmə mənasında: a little mouse of a thing (of a girl). Mouse həm də 

qorxaq adam mənasında işlənir: as quiet as a mouse "siçan kimi sakit". Mouse ismi 

konversiya yolu ilə feilə çevrilir: to mouse "siçan tutmaq", our cat mouses well "bizim pişik 

siçanları yaxşı tutur". To mouse "axtarmaq", "aramaq" mənasında da işlənir: mouse around, 

mouse about "qurdalamaq", "axtarmaq". Amerika dialektində to mouse smth. out ifadəsi 

"eşələyib axtarmaq" mənasındadır. 

İngilis dilinin Avstraliya variantının yaranmasında ətraf mühitin, ölkənin təbiət və 

bitki örtüyünün və eləcə də faunanın xüsusi rolu olmuşdur. 

Avstraliya ekzotik heyvanlarının vətənidir. Kangaroo, lyrebird, dingo, emu, echidna, 

koala və başqa heyvan və quşlar bütün dünyada məşhurdur. 

Heyvan və quşlar aləmi ingilis dilinin Avstraliya variantının başqa variantlardan 

fərqlənməsində xüsusi rol oynamış ekstralinqvistik amillərdən biridir. Bu onunla izah edilə 

bilər ki, həmin ekzotik heyvan və quşların adları məhz Avstraliya variantında işlənir və başqa 

variantlarına sonradan daxil olsa da, onların əsasında yaramış çox saylı frazeoloji ifadələr 

Avstraliya ingiliscəsində işlənməkdədir. 

Həmin terminlər tərcümə tələb etmir və dilçilik baxımından böyük maraq doğurur. 

Misal üçün kangaroo sozünün modeli əsasında Avstraliya ingiliscəsində xeyli heyvan adları 

yaranmışdır: potoroo, wallaroo və s. 

Bu model üzrə hətta başqa sözlər də düzəldilir: Jackeroo- fermanı idarə edən jillaroo- 

kənd qızı və s. 
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Brolga. Ölkənin zəngin quş növlərindən birinin adı. Durna növlərindən biridir. 

Avstraliyalılar bu sözü həm də məcazi mənada, “səyahətçi aborigen” mənasında işlədirlər [2, 

s.88]. 

Yuxarıda bəhs olunan avstralizmlər cəmiyyətin həyatında əhəmiyyətli rol oynayan 

vasitələrə ad verilməsi zəruriyyətindən meydana gəlmişdir. Burada həm dil, həm də xarici 

amillərin böyük rolu olmuşdur. Həmin sözlər daha ekspressivlik əldə etmək məqsədilə dildə 

dəyişikliyə uğramış və qısaldılmışdır. 

İngilis dilinin Amerika variantının tədqiqi çoxdan bəri bir çox linqvistlərin diqqətini 

cəlb etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İngiltərədə və başqa ölkələrdə Amerika 

variantının leksik xüsusiyyətlərinə dair xeyli tədqiqatlar yazılmışdır. Bu tədqiqatlarda ingilis 

dilinin Amerika variantının fonetik, qrammatik və leksik xüsusiyyətləri geniş əksolunmuşdur. 

Bu tədqiqatlarda həm də Amerika variant ilə Britaniya variant arasında ümumi və fərqli 

cəhətlərə aid geniş təhlillər aparılmışdır [5, 6]. 

İngilis dilinin Amerika variantının fərqlənməsində, onun özünəməxsus leksikasının 

formalaşmasında faunanın rolu böyük olmuşdur, dilçilik ədəbiyyatında da bu sahəyə xüsusi 

əhəmiyyət verilir. 

Caribou. Maral növü. Bu söz hindu mənşəli olub, hindu dilində khalibu şəklində 

işlənir. Ona toponimlərin tərkibində də rast gəlinir. Caribou mountains (dağ adı), Caribou 

(Men ştatınd şəhər adı).  

Agouti. Hindu mənşəli bu heyvan donuz cinsinə aiddir (Cavia porcellus). İngilis dilinə 

fransız dili vasitəsi ilə daxil olmuş agouti tupi hindu tayfasının dilində də agouti adlanır. 

Alligator. Timsah fəsiləsindən olan sürünən heyvan növüdür. İspan dilində el lagarto 

səklində işlənir.  

Bandicot. Böyük ölçüdə olan hindu siçnın adıdır. İngilis dilinin Amerika variantına 

XVIII əsrdə daxil olmuş bu söz telegu adlı hindu tayfasının dilindəki pandikokku 

sözündəndir.  

Beagle. Qısa ayaqlı ov iti. Bu it özünün musiqili hürüşü ilə seçilir. Güman edildiyinə 

görə fransız dilindəki beegueule “səs-küylü adam” sözündəndir.  

Barnacle. Ağboyunlu kazarka. Vəhşi qaz növünün adıdır. XVI əsrdən ingilis dilində 

işlənən bu sözün ilkin forması bernak olmuşdur. Fransız dilindəki bernaque ingilis dili üçün 

mənbə hesab edilir. İngilis dilinin Amerika variantında barnacle məcazi mənada da işlənərək 

“vəzifəsindən ikiəlli yapışan, əl cəkməyən adam”ı bildirir.  

Bobolink. Amerika ingiliscəsində işlənən xoş səsli quş adıdır. Onun tam adı 

bollincoln, bobalincum kimi səslənir. Bu ad həmin quşun çıxardığı səsi əks etdirir. 

Buffalo. Bizon. Buffalo Amerikanın reallığını əks etdirən heyvan adlarındandır. Bu 

söz ingilis dilinın Amerika variantına XVII əsrdə daxil olmuşdur. Virciniya və Merilendin ilk 

sakinləri bu heyvanı camış hesab etmiş və o səbəbdən də onu buffalo adlandırmışlar. Bu 

heyvan amerikalılar üçün o qədər mühüm həyatı əhəmiyyətə malik olmuşdur ki, onun adı bir 
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çox söz birləşmələrinin tərkibinə daxil olmuşdur: buffalo range “bizon otlağı”, buffalo plain 

“bizon düzənliyi”, buffalo country “bizonlar yurdu”, buffalo road “bizonların keçdiyi yol”, 

buffalo path “bizon cığırı”, buffalo meat “bizon əti”, buffalo wool “bizon yunu”, buffalo 

dance “bizonları aldadaraq tələyə salmaq və öldürmək məqsədilə hinduların icra etdiklər 

rəqs”. 

Moose. Amerika sığını. Bu ad hindu dillərindən alınmışdır. Bu heyvanın dizi üstə 

oturaraq otları qırma adəti olduğundan, onun adı hindu dilində “ot qıran” mənasını daşıyır. 

Moose ingilis dilinin Amerika variantına Kanada ingiliscəsindən alınmışdır. Hətta 

toponimiyaya da daxil olmuşdur: Moosehead lake- Men ştatında göl adı, Moose Jaw- 

Kanadanın Saskaçevan vilayətində şəhər adı.  

Moose içki adında da işlənir. Moose milk (hərfən “sığın südü”) ev şəraitində 

hazırlanmış viskinin adıdır. Bull Moose birləşməsi isə “dişi sığın” mənasındadır. Bu söz 

prezident T.Ruzveltin ləqəbi kimi işlənmişdir. Hətta 1912-ci ildə onun namizədliyini irəli 

sürən partiya Bull Moose party adlandırılmışdır. Bu həmin heyvan adının çox populyar 

olması ilə bağlıdır.  

Peabody bird. Yeni İngiltərədə sərçə adıdır. Bu quşun çıxardığı səsi adamlar müxtəlif 

şəkildə qəbul edir. Bəzilərinə onun səsi “Ah, Poor Canada, Canada” şəklində təsir bağışlayır, 

başqalarına isə “Old Sam Peabody, Peabody” kimi təsir bağışlayır. Bu quş həm də peverley 

bird adlanır. Deyilənə görə, bu Peverly adlı fermerin adındandır. Fərziyyəyə görə o, bir 

müddət buğda əkməmək qərarına gəlmişdir və bu zaman qonşuluqdakı meşədən “Saw wheat, 

Peverly, Peverly” həmin quşun qışqırdığını eşitmişdir. Bundan sonra o buğda əkmiş və bol 

məhsul götürmüşdür. 

Nəticə. Məqalədən belə qənaətə gəlmək olur ki, ingilis dilinin apelyativ və frazeloji 

leksikasının formalaşmasında heyvanat aləminin önəmli rolu olmuşdur. Xüsusilə heyvan 

adları ilə bağlı frazeologizmlərin sayca coxluğu bu movzunun öyrənilməsini zəruri edir. 
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