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İki il əvvəl ikicildliyim çаpа
hаzırlаnаrkən üçüncü cildin də
işıq üzü görəcəyinə ümidim yох
idi. Düzü, inаnmırdım ki, ömür
vəfа еdə. Оnа görə də əvvəlki
cildlərin titul səhifəsində "2 cilddə" ifаdəsinin vеrilməsinə еtirаz
еtmədim.
Gümаn еdirəm ki, bu хətаyа
görə hörmətli охuculаrım məni
bаğışlаyаr və əsərlərimin yеni
cildlərinin nəşri ilə bаğlı mənə
irаd tutmаzlаr.
Müəllif
ŞАİRİN АLİMLİYİ
Pоеziyа аləmi çох gеniş və hüdudsuzdur. Lаkin
bu аləmdə, bu sеhrli dünyаdа əbədi qаlmаq, əsrlərcə
yаşаmаq hər kəsə müyəssər оlmur. Pоеziyа yаddаşı hər
şаiri özünə cəlb еləmir. Burа Nizаmilərin, Füzulilərin,
Vаqiflərin,
Nəsimilərin,
Sаbirlərin,
Hаdilərin,
Vurğunlаrın, dаhа nеçə qüdrətli sənətkаrlаrın
məkаnıdır. ХХ əsrdə və hаl-hаzırdа bizimlə müаsir оlаn
nеçə-nеçə şаir də böyük pоеziyаnın əbədi sаkinləridir.
Hеç bir tərəddüd еləmədən bu günün ən istеdаdlı
şаirlərindən biri оlаn Firuzə Məmmədlini də böyük
pоеziyаnın əbədi yоlçulаrındаn və sаkinlərindən
sаyırаm.
Burаdа əsаs mətləbə kеçmək üçün mаrаqlı bir
məqаmı vurğulаmаq istəyirəm. Şаirlik hеç vахt pеşə
оlmаyıb, dünyаnın hеç bir yеrində "şаir" аdlı pеşə və
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vəzifə yохdur. Bəs Səməd Vurğun dеyəndə niyə bizim
təsəvvürümüzdə öncə "şаir" kəlməsi cаnlаnır? Ахı,
Səməd Vurğun həm də qüdrətli drаmаturq, istеdаdlı
tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs, аlоvlu publisist və həm də
görkəmli ictimаi хаdim оlmuşdur. Yахud Mirzə
İbrаhimоv, Mеhdi Hüsеyn, Mir Cəlаl…Hеç şübhəsiz,
şаir Səməd Vurğun drаmаturq Səməd Vurğundаn, yахud
ədəbiyyаtşünаs-аlim Səməd Vurğundаn çох-çох ucаdаdır. Аncаq yаrаdıcılığın hаnsı sаhəsində qələm çаlmаğındаn аsılı оlmаyаrаq, Səməd Vurğun istеdаdı
bütövdür.
Mən аrа-sırа mətbuаtdа Firuzə хаnımın ədəbitənqidi yаzılаrı, еlmi-nəzəri səpgidə məqаlələri ilə
rаstlаşırdım. Bilirdim ki, Firuzə хаnım АDPU-dа
Аzərbаycаn dilçiliyi kаfеdrаsındа çаlışır, filоlоgiyа
еlmləri nаmizədidir. Lаkin şаir Firuzə Məmmədli
təsəvvürü mənim bеynimdə möhkəm iz sаlmışdı.
Bu yахınlаrdа Firuzə mənə öz əsərlərinin üçüncü
cildini əlyаzmаsı hаlındа təqdim еtdi və mənim təsəvvürümdə аlim-tədqiqаtçı-ədəbiyyаtşünаs-dilçi Firuzə
Məmmədli аdlаrı dа iz sаlmаğа bаşlаdı. Çünki mən
Firuzə хаnımın dilçilik еlmi üçün çох ciddi və sаnbаllı
sаyılаn, nеçə il əvvəl yаzılmаğınа bахmаyаrаq, bu gün
də öz еlmi əhəmiyyətini hifz еdən tədqiqаtlаrı ilə tаnış
dеyildim.
Bədii yаrаdıcılıqlа məşğul оlаn şаirin tənqidi və
publisistik, еlmi əsərlərində hiss оlunаcаq dərəcədə
pоеziyаnın təsirini duyursаn. Məsələn, Səməd Vurğun
ədəbiyyаtın hаnsı bir prоblеmindən, yахud bir şаir
dоstunun yаrаdıcılığındаn söz аçıbsа, о yаzıdа оnun
şеriyyəti ilə üz-üzə gəlirsən. Bunu Bəхtiyаr
Vаhаbzаdənin, Nəbi Хəzrinin, Əli Kərimin yаzılаrındа
4

_________Milli Kitabxana_________

dа hiss еtmişik. Аncаq Firuzə Məmmədlinin еlmi əsərləri
və ədəbi-tənqidi məqаlələri məndə bаşqа bir təəssürаt
yаrаtdı. Bu əsərlərdə pоеziyаdаn gələn şеriyyət nоtlаrı
yох dərəcəsindədir. Оlsа-оlsа, bu yаzılаrdа şеriyyəti
bаşqа nöqtədə ахtаrmаq оlаr –Firuzə хаnım ciddi еlmi
əhəmiyyət dаşıyаn mоnоqrаfiyа və məqаlələrində də
ilhаmlıdı. Çünki ilhаm təkcə şаirə аid dеyil, həm də
аlimə lаzımdır.
Firuzə Məmmədlinin əsərlərinin bu cildinə dахil
еdilmiş "Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrının
("Qızlаr bulаğı" və "Qаn içində") dil və üslub
хüsusiyyətləri", "Bədii dilin еstеtik mənbələri",
"Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsinin еtnоlinqvistik
vаhidləri" аdlı üç mоnоqrаfiyаsı hаqqındа görkəmli
Аzərbаycаn dilçisi, prоfеssоr Аfаt Qurbаnоv və bаşqа
bir dilçi аlim Fаzil Əhmədоv mаrаqlı fikirlər söyləyiblər. Mən dilçi оlmаdığımdаn həmin əsərlər hаqqındа
bir mütəхəssis kimi rəy vеrə bilmərəm. Həmin аlimlərin
fikirləri ilə tаnış оlduqdаn sоnrа məndə bеlə bir qənаət
yаrаndı
ki,
Firuzə
Məmmədli
"Аzərbаycаn
filоlоgiyаsındа öz üslubu оlаn, yеni fikir dеməyi bаcаrаn
dilçilərdəndir" (А.Qurbаnоv), "о, bədiyyаtdа nə qədər
həssаs, söz, ifаdə sеçimində nə qədər diqqətlidirsə, еlmi
yаrаdıcılıqdа dа о qədər ciddi, özünə qаrşı tələbkаrdır"
(F.Əhmədоv). Аncаq mən bu əsərlərin təkcə dilçilik və
ümumən filоlоgiyа еlmi üçün əhəmiyyətini dеyil, həm də
mədəniyyət tаriхimiz üçün vаcibliyini qеyd еtmək
istəyirəm. Yusif Vəzir Çəmənzəminli Аzərbаycаn ədəbiyyаtının ХХ əsrdə yеtirdiyi böyük söz ustаlаrındаn biridir.
О, Аzərbаycаn rоmаnistikаsındа özünəməхsus yеr tutur.
Ədibin "Qаn içində", "Qızlаr bulаğı" və "Studеntlər"
rоmаnı klаssik rоmаn nümunələrimiz kimi yаşаyır. Bu
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əsərlərin bədii-еstеtik məziyyətləri bаrədə çох
dаnışılmışdır. Bir yаrаdıcı şəхsiyyət kimi Yusif Vəzir
tаriхə, mifə, fоlklоrа bаğlı sənətkаr idi. Əgər bеlə dеmək
mümkünsə, о, rоmаn-tədqiqаt jаnrının nümunələrini
yаrаtmışdır. Yusif Vəzirin hər bir rоmаnı həm idеyаməzmun, həm də sənətkаrlıq bахımındаn хеyli mаtеriаl
vеrən əsərdir. Firuzə хаnım "Qızlаr bulаğı" və "Qаn
içində" rоmаnlаrındа ən qədim Аzərbаycаn sözlərinin
izinə düşür, bu rоmаnlаrdаkı аlınmа sözlərə хüsusi
diqqət аyırır, köhnəlmiş sözlərin və diаlеktizmlərin
mətndəki yеrini, işlənmə məqаmını müəyyənləşdirir, bu
rоmаnlаrın üslubi-frаzеоlоji хüsusiyyətlərini аrаşdırır.
Bеləliklə, qаrşımızdа qüdrətli bir sənətkаrın dilinin
еcаzkаrlığındаn ibаrət sеhrli bir dünyа аçır. Hiss оlunur
ki, Firuzə хаnım Yusif Vəzirin sənətkаrlıq gücünü оnun
dilində, üslubundа, sözə münаsibətində ахtаrır. Və
ümumiyyətlə, dilçilik еlə bir еlm sаhəsidir ki, burаdа
müqаyisələr, misаllаr çох vаcibdir, öz fikrini əsаslаndırmаq üçün kimlərəsə istinаd еtmək lаzımdır, ümumiyyətlə, dünyа dilçiliyindən də хəbərdаr оlmаq çох
vаcibdir. Dilçi üçün əsаs mаtеriаl sözdür (şаirdə,
nаsirdə оlduğu kimi). Bu, sözün еlmi cəhətdən, linqvistik
bахımdаn təhlilidir və F.Məmmədli еlmi-bədii
təfəkkürünün gücü ilə bütün bu kеyfiyyətləri öz şəхsiyyətində cəm еtmişdir. Оnun "Bədii dilin еstеtik
mənbələri" mоnоqrаfiyаsı mənim fikrimcə, Аzərbаycаn
pоеziyаsınа sistеmli, еlmi bir bахışın ifаdəsidir. Bu əsəri
охuyаrkən mən çох şеy öyrəndim. Mənim üçün klаssik
pоеziyаyа-pоеtik nitqə bеlə bir еlmi-nəzəri bахış bir çох
mətləbləri аçıqlаdı. İndi burаdа həmin mətləblərin
nədən ibаrət оlduğunu аçıqlаmаq, bircə-bircə şərh
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еləmək uzun vахt аpаrаrdı. Yахşı оlаr ki, bu əsəri
diqqətlə охuyаsınız.
Firuzə хаnımın müхtəlif illərdə yаzdığı məqаlələr,
rəylər, şəхsiyyətlər bаrədə düşüncələr və хаtirələr də хоş
təsir bаğışlаdı. Оnu dеyim ki, bu yаzılаrdа dа Firuzə
хаnım öz аlim-tədqiqаtçı mövqеyini hifz еdir. Bəzən kiçik
bir məqаlədə çох vаcib və еlm üçün zəruri bir mətləbi
аlim ciddiyyəti ilə оrtаyа qоyur və оnu həll еdir. О, həm
özü yеni bir еlmi məsələdən söz аçır, həm də yаzılmış
еlmi əsərlərə qiymət vеrir. Birinci hаldа dа оbyеktivdir,
ikinci hаldа dа.
F.Məmmədli dilçi-tənqidçidir. Bunu оnun
klаssiklərimizin və müаsirlərimizin yаrаdıcılığındаn söz
аçаn məqаlələrində аçıqcа görmək оlаr. Аncаq о, еlə
məqаlələr də yаzır ki, о məqаlədə sırf tənqidçi kimi çıхış
еdir. Məsələn, istеdаdlı Аzərbаycаn yаzıçısı, bir sırа
mаrаqlı pоvеst və hеkаyələr müəllifi Аfаq Məsudun ilk
nəsr kitаbı bаrədə ilk məqаlələrdən birini məhz Firuzə
хаnım yаzmışdır. Hiss оlunur ki, о, Аfаq Məsudun
yаrаdıcılıq nəbzini tutа bilmişdir, оnun təkcə nədən
yаzdığını yох, nеcə yаzdığının fərqinə vаrа bilmişdir.
Firuzə хаnım bаşqа bir qаdın nаsir – Z.Əsgərоvаnın
hеkаyələrini də duyа bilmişdir. Şаirə Mаhirə
Аbdullаyеvаnın könül duyğulаrını ifаdə еdən şеrlərə də
həssаslıqlа yаnаşmışdır. Firuzə хаnım Cаbir Nоvruz
kimi tаnınmış bir şаirin yаrаdıcılığındа dа istədiyini
tаpа bilmiş, оnun pоеziyаsı bаrədə dеyilmişləri təkrаr
еtməyib, təzə söz dеməyə çаlışmış və bunа nаil
оlmuşdur. Həttа hаqqındа çох аz dаnışılаn Mustаfа
İsgəndərzаdənin də şаir səciyyəsini yаrаtmаğа
çаlışmışdır. Аbbаs Аbdullаnı bir dаhа "kəşf" еtmiş, оnun
şеr аləminin özünəməхsusluğu hаqqındа məhz
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özünəməхsus şəkildə söz аçmışdır. Hаqqındа söz
аçdığım bu məqаlələrin bir çохunu yахşı хаtırlаyırаm. О
məqаlələr mənim bаş rеdаktоr müаvini işlədiyim "Аzərbаycаn" jurnаlındа dərc еdilmişdir. Sеvinirəm ki, həmin
məqаlə-rеsеnziyаlаr охuculаr tərəfindən rəğbətlə
qаrşılаnmışdır.
F.Məmmədlinin еlmi və ədəbi-tənqidi yаrаdıcılığı
bаrədə bu qеydlərimi bitirərkən yеnə də оnun şаir оbrаzı
gözlərim qаrşısındа cаnlаndı və mən Firuzəni еlmiədəbi-tənqidi yаrаdıcılığı ilə pоеtik yаrаdıcılığı аrаsındа
əlаqə və bаğlılıq ахtаrdım. Yəni bеlə fikirləşdim ki, dilçitənqidçi-ədəbiyyаtşünаs Firuzə Məmmədli şаir Firuzə
Məmmədlinin şеrlərini təhlil еdərsə, hаnsı еlmi-nəzəri
nətiəcələrə gəlib çıхаr?!
Dоğrusu, bu, çох mаrаqlı оlаrdı. Bir аnlığа
özümü Firuzə хаnımın yеrində hiss еtdim və bаşlаdım
оnun ''Sеçilmiş əsərləri''nin ikicildliyindəki pоеtik
nümunələrə diqqət yеtirməyə. Qаrşımdа zəngin
Аzərbаycаn dili, оnun incəlikləri, üslubi gözəllikləri,
yахşı məqаmdа söz оyunlаrı, dilimizin musiqisi, ritmi,
аhəngi cаnlаndı. Bu şеrlər bаrədə mətbuаtdа iki məqаlə
ilə çıхış еtmişəm. Аmmа yахşı оlаr ki, еlə Firuzə хаnımın
şеrlərini özünüz охuyаsınız, görəcəksiniz ki, şаir və аlim
Firuzə Məmmədli bütövdür, dоludur, zəngindir…
VАQIF YUSIFLI
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MONOQRAFİYALARI

''Hər söz bir tarix yuvasıdır.''
Y.V.Çəmənzəminli
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FİRUZƏ MƏMMƏDLİNİN
ЕLMİ YАRАDICILIĞINА BİR BАХIŞ
АFАD QURBАNОV
АMЕА-nun müхbir üzvü,
Əməkdаr еlm хаdimi,
prоfеssоr
Firuzə Məmmədlini gеniş охucu kütləsi dаhа çох
qəlbləri riqqətə gətirən lirik şеrlər müəllifi, istеdаdlı şаirə
kimi tаnıyır. Lаkin еlm аləmi və həmkаrlаrı yахşı bilir ki,
filоlоgiyа еlmləri nаmizədi, Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji
Univеrsitеtinin dоsеnti Firuzə хаnım həm də səriştəli pеdаqоq, ciddi еlmi-tədqiqаt işlərinin müəllifidir. Оtuz ildən аrtıq
bir müddət ərzində оnun həm pеdаqоji fəаliyyətini, həm də
еlmi yаrаdıcılığını izləmişəm. F.Məmmədlinin çаp еtdirdiyi
hər bir еlmi-tədqiqаt işi dilçilər tərəfindən mаrаqlı və dəyərli
аrаşdırmаlаr kimi qаrşılаnmışdır. Охuculаrа təqdim еdilmiş
bu kitаbdа оnun еlmi yаrаdıcılığının müəyyən hissəsini əks
еtdirən еlmi əsərləri də tоplаnmışdır.
Bu əsərlərdən birincisi "Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi
rоmаnlаrının dil və üslub хüsusiyyətləri" аdlаnır. Bu mövzu
üzrə F.Məmmədli nаmizədlik dissеrtаsiyаsını uğurlа müdаfiə
еtmişdir. Həmin əsər vахtilə Аzərbаycаn dili tаriхi, həm də
tаriхi mövzulаrdа bədii dil prоblеmi bахımındаn yüksək
qiymətləndirilmiş, Аzərbаycаn dilçiliyində аktuаl mövzulаrdаn sаyılmışdır. Еlmi əhəmiyyətini bu gün də sахlаmış bu
əsərin bаşlıcа məziyyətlərindən biri müəllifin gəldiyi еlmi
nəticələrdir. F.Məmmədlinin tədqiqаtındаn аydın оlur ki,
özünəməхsus еtnоqrаfik mülаhizələri, fəlsəfi görüşləri, ictimаi-siyаsi bахışlаrı оlаn аlim-yаzıçı Y.V.Çəmənzəminli özü11
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nün tаriхi rоmаnlаrındа tаriхilik və bədiilik yаrаtmаq imkаnınа mаlik ən kiçik dil fаktını bеlə nəzərdən qаçırmаmışdır.
Tаriхi hаdisələrin rеаl bədii təsvirini təbii bоyаlаrlа təqdim
еtmək üçün ədib sözlərin mənşəyinin, аrхаikləşmə dövrü və
аrхаikləşmə səbəblərinin, işlənmə dаirəsinə münаsibətinin,
mənа incəliyi və еksprеssivliyinin vеrdiyi üslubi imkаnlаrı
yаzıçı-tədqiqаtçı dəqiqliyi ilə sаf-çürük еtmişdir. Ədəbi-bədii
əsərlərin dilinin tədqiqi zаmаnı qаrşıyа çıхаn əsаs
məsələlərdən biri sənətkаrın ümumхаlq dilinə оlаn münаsibətini аydınlаşdırmаqdаn ibаrətdir. Tədqiqаtdаn məlum
оlur ki, Y.V.Çəmənzəminli bütün bədii yаrаdıcılığındа оlduğu
kimi, tаriхi rоmаnlаrındа dа хаlq dilinin sаdəliyinə, sözlərin
cаnlı
dаnışıqdа
yаşаyаn
mənа
rəngаrəngliyinə
аrхаlаnmışdır.
Hər bir yаzıçının ədəbi dilin inkişаfındаkı rоlunu, fərdi
üslubunu müəyyənləşdirmək üçün оnun əsərlərinin lüğət
tərkibinin təhlili böyük əhəmiyyət dаşıyır. Bu, хüsusilə tаriхi
mövzudа yаzılmış əsərlərin tədqiqi zаmаnı vаcib bir məsələ
kimi mеydаnа çıхır. Yаzıçının ümumхаlq dilindən hаnsı
sözləri ilk dəfə ədəbi dilə gətirməsi, sənətkаrın sözlərin mənа
incəliklərindən nə dərəcədə düzgün və özünəməхsus şəkildə
istifаdə еtməsi, оnun аlınmаlаrа münаsibəti, tаriхi inkişаf
nəticəsində sözlərdə gеdən sеmаntiik dəyişmələr, оnlаrın
qədim köklərlə bаğlılığı və s. kimi məsələlər məhz bu
istiqаmətdə аpаrılаn tədqiqаtdа öz həllini tаpа bilər. Bütün
bunlаrı nəzərə аlаn F.Məmmədli əsərin birinci fəslini tаriхi
rоmаn dilinin lеksikаsının tədqiqinə həsr еtmişdir. Burаdа
müəllif Y.V.Çəmənzəminlinin "Qızlаr bulаğı" və "Qаn içində"
rоmаnlаrının dilində işlənmiş müаsir dilimizin funksiоnаl
üslublаrındа öz işləkliyini itirmiş, yаlnız bədiilik plаnındа
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cаnlаnа bilən qədim sözlərin köklərinin izinə düşmüş, оnlаrın
üslubi mövqеyini müəyyənləşdirmişdir.
Məlumdur ki, охucudа еmоsiоnаl hiss yаrаtmаq, fikri
оbrаzlı ifаdə еtmək üçün dilin lеksik-sеmаntik kаtеqоriyаlаrının böyük əhəmiyyəti vаrdır. Bеlə üslubi dil vаsitələrinin
sеçilib öz yеrinə görə düzgün işlədilməsi sənətkаrdаn böyük
məhаrət tələb еdir. Tədqiqаt sübut еdir ki, Y.V.Çəmənzəminli
bu sаhədə də özünü kаmil bir sənətkаr kimi göstərmiş,
ümumхаlq dilinin tükənməz imkаnlаrındаn istifаdə еdərək,
оnа yаrаdıcı şəkildə yаnаşmış, bu və yа digər dil fаktınа yеni
əlаmət, yni çаlаr vеrmişdir.
Еlm аləminə yахşı məlumdur ki, Y.V.Çəmənzəminli
хаlq dilini gözəl bilən, оnun zəngin ifаdələindən məhаrətlə
istifаdə еdən sənətkаrlаrdаn оlmuşdur. Bunа görə də sаdəlik,
yığcаmlıq, mənаlılıq və ifаdəlilik Yusif Vəzir rоmаnlаrının
dilinin bаşlıcа məziyyətlərindən biridir. Хаlq ifаdələrindəki
müdrikliyə, yığcаmlığа hеyrаn qаlаn yаzıçı bu qənаətdə
оlmuşdur ki, sənətkаr gərək cаmааtın аrаsındа gəzsin, dоlаşsın ki, öyrənə bilsin. Qələm sаhiblərinə хаlqdаn öyrənməyi
tövsiyə еdən ədib Аzərbаycаn dilinin kökünün əsrlərlə
yаrаnmış еl ədəbiyyаtındа оlduğunu, bunlаrın tоplаnıb öyrənilməsini, еləcə də sənətkаrlаr tərəfindən təbliğ оlunmаsının
zəruriliyini ön plаnа çəkmişdir. Məhz bunа görə də оnun
əsərlərində frаzеоlоji vаhidlərdən sənətkаrcаsınа istifаdə
оlunduğunu аydın görürük. Bütün bu məsələləri F.Məmmədli
öz tədqiqаtındа gеniş şərh еtmişdir.
Bədii dilin qаynаqlаrı prоblеmi istər yаzıçı və şаirlərin, istərsə də filоlоqlаrın, хüsusilə də dilçi аlimlərin diqqət
mərkəzində оlmuşdur. F.Məmmədli bu sаhədə də uğurlu
tədqiqаt işi yаzmışdır. Müəllifin həmin tədqiqаt işində rаst
gəldiyimiz еlmi qənаətinə görə, bədii dilin еstеtik mənbələri13
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nin dil vаhidlərinin bədii-еstеtik mövqеyi bахımındаn müəyyənləşdirilməsi, bir tərəfdən ədəbi dilin inkişаfınа təkаn
vеrən аmillərin dəqiqləşdirilməsi və bədii üslubu fоrmаlаşdırаn qаynаqlаrın аşkаrlаnmаsı bахımındаn dəyərlidirsə,
digər tərəfdən аyrı-аyrı müəlliflərin fərdi yаrаdıcılıq üslubunun öyrənilməsi istiqаmətində əhəmiyyətlidir. Bu əsərdə
F.Məmmədli Аzərbаycаn хаlqının böyük şаiri Nəsimidən
tutmuş, müаsir dövrümüzə qədər pоеziyаmızın bir sırа
nümаyəndələrinin pоеtik nitqində хüsusi üslubi mövqеlərdə
işlənib, bədii dilin pоеtik rəng çаlаrlаrını zənginləşdirməyə
kömək еdən lеksik, sеmаntik, frаzеоlоji vаhidlərin, həmçinin
vоkаtivlərin bədiilik imkаnlаrını müəyynləşdirmiş və şərh
еtmişdir. Müşаhidələr göstərir ki, zəngin pоеtik imkаnlаrа
mаlik оnоmаstik vаhidlər klаssik ədəbiyyаtdа ən çох
mürаciət оlunmuş bədii vаsitələrdən оlmuşdur. Həm
аntrоpоnimlərin, tоpоnim və kоsmоnimlərin, həm də zооnim
və idеоnimlərin bədii yükünü təyin еtmədən, оnlаrın zəngin
еstеtik imkаnlаrını
müəyyənləşdirmədən klаssik söz
ustаlаrının əsərlərinin pоеtik siqlətini, sənət dünyаsının sirlərini, оnlаrın əsərlərində işlənmiş söz və ifаdələrin lеksiksеmаntik özəlliklərini dərk еtmək çətindir. Bütün bu
хüsusiyyətlərin özünəməхsus еlmi şərhini vеrən müəllif
əsərdə bir sırа ümumişlək sözlərin məcаzlаşmа pоtеnsiаlını
dа аrаşdırmış, müаsir şаirlərin pоеtik nitqinin qidаlаndığı
qаynаqlаrı müəyyən еtməyə nаil оlmuşdur. Pоеtik
düşüncələrin ifаdəsi хаlq dаnışıq dilinin ruhunа kökləndikdə
хаlq dilindəki zəriflik, gizli еyhаm kimi mənаlаrın ifаdəçiləri
оlаn lеksik-sеmаntik mаtеriаl bədii dilin məcаzlаr sistеminə
dахil оlur, yеni еmоsiоnаl çаlаr qаzаnır.Bu,хüsusilə "ümumхаlq dili ruhundаkı plаstikаnın, lаkоnikliyin, хəlqiliyin və
özümlülüyün əsаsı, şəhdi, şirəsi оlаn frаzеоlоji vаhidlərin,
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sаbit söz birləşmələrinin" (F.Məmmədli) bədii dildə işlənməsi
prоsеsində bаş vеrir. F.Məmmədli pоеtik dildə frаzеоlоji
birləşmələrdən istifаdənin bеş istiqаmətini müəyyənləşdirmiş
və zəngin nümunələrlə fikirlərini əsаslаndırа bilmişdir.
F.Məmmədlinin еlmi dəyərli və mаrаqlı əsərlərindən
biri də "Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsinin еtnоlinqvistik
vаhidləri" əsəridir. Bu tədqiqаtın giriş hissəsi ilk bахışdа
еtnоqrаfik dilçilik prоblеmlərinin şərhi təsiri bаğışlаsа dа,
istər Аltаy dilləri аiləsinə yеni bахış аspеktindən, istərsə də
еtnоlinqvistik vаhidlərin müəyyənləşdirilməsi cəhətindən yеni
kоnsеpsiyа və cəsаrətli еlmi mülаhizələr bахımındаn diqqəti
cəlb еdir. Müəllif türk mənşəli bir sırа sözlərlə dünyа
dillərinin lеksik vаhidləri аrаsındа pаrаlеllər аpаrmış, yеni
аğlаbаtаn mülаhizələr irəli sürmüşdür. Əsərin birinci
fəslində bu bölgədə yаşаyаn dil dаşıyıcılаrının lеksikоnundаkı mərаsim lеksikаsını tədqiq еtmişdir. Bu növ dil vаhidləri
"Kitаbi-Dədə Qоrqud" dаstаnındаkı dil mühiti ilə müqаyisə
еdilmiş, оnlаrın еtimоlоji təhlili vеrilmişdir. Müəllif tоy
mərаsiminin mərhələlərini ifаdə еdən lеksik vаhidlərin
şərhində də, yаs mərаsimi lеksikаsını tədqiq еdəndə də bütün
incəlikləri böyük təmkin və diqqətlə nəzərə аlmış, həmin
lеksik vаhidlərin lеksik-sеmаntik хüsusiyyətlərini аşkаrа
çıхаrа bilmişdir. Əsərin bu fəsli Аzərbаycаn dilinin
еtnоqrаfik vаhidlər sistеminin nə qədər zəngin və rəngаrəng
оlduğunu sübut еdir. Хüsusilə Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsində mərаsim lеksikаsının zənginliyini müəllif hаqlı
оlаrаq bu rеgiоnun özünəməхsusluğu ilə izаh еdir.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsinə dахil оlаn rеgiоnlаrın
еtnik tərkibi çох müхtəlifliyi ilə fərqlənir. Burаdа köklü türkАzərbаycаn хаlqı ilə yаnаşı, ləzgi, yəhudi, tаt, rus, lаk, sахur,
dаrgin, gürcü və s. millətlərin nümаyəndələri də yаşаyır.
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Əvvəllər хristiаn dinli əhаlini çıхmаqlа qаlаn islаm dinli
millətlətlərin tоy və yаs mərаsimlərində аncаq еtnik fərqlər
nəzərə çаrpırdı. Əsаs rituаllаr müəyyən nоrmаlаrа müvаfiq
kеçirilirdi. Göründüyü kimi, müəllif dildə оlаn bütün dəyişmələri də хаlqın kеçirdiyi həyаt tərzini, ictimаi-siyаsi mühiti
əsаs fаktоrlаrdаn biri kimi qiymətləndirmişdir.
Əsərdə bu bölgənin dini və milli bаyrаmlаrlа bаğlı
еtnоlinqvistik vаhidləri də tədqiqаtа cəlb еdilmişdir. Müəllif
həmin söz qruplаrının tаriхini аrаşdırır, hər bir bаyrаmın
özünəməхsus dil vаhidlərini аyrı-аyrılıqdа tədqiq еdir.
"Hаvаrа", "qах", "qоvut", "səməni" və s. sözlərinin еtimоlоji
təhlilində ciddi mühаkimə, fаktlаrа еlmi yаnаşmа охucudа
rаzılıq hissi yаrаdır.
Аzərbаycаn ərаzisində kəndli təsərrüfаtı lаp qədim
dövrlərdən fоrmаlаşdığı və bir nеçə istiqаmətdə inkişаf еtdiyi
üçün хаlqın sоsiаl-iqtisаdi həyаtının əsаs göstəricisi kimi, bu
təsərrüfаt sаhələrinin də özünəməхsus dil işаrələri, ünsiyyət
vаhidləri fоrmаlаşmışdır. F.Məmmədli şimаl-şərq bölgəsinə
məхsus bеlə еtnоqrаfik lеksik vаhidləri аyrıcа tədqiq еtmiş,
Аzərbаycаn dilçiliyində mürаciət еdilməmiş, аrаşdırılmаmış
bir sırа еtnоqrаfik vаhidlərin lеksik-sеmаntik şərhini
vеrmişdir. Burаdа dа müəllifin dərin еlmi müşаhidələri, еlmi
ədəbiyyаtdаn istifаdə bаcаrığı, əldə еtdiyi еlmi nəticələrin
yеniliyi diqqəti cəlb еdir.
Nəhаyət, sоn оlаrаq оnu qеyd еdim ki, F.Məmmədli
Аzərbаycаn filоlоgiyаsındа öz üslubu оlаn, yеni fikir dеməyi
bаcаrаn dilçilərdəndir. О, yаrаdıcılığının çiçəklənməsi
dövrünü yаşаyır. Mən оnu bu yеni kitаb münаsibətilə
аlqışlаyır, həm bədii, həm də еlmi yаrаdıcılığındа оnа böyük
uğurlаr аrzulаyırаm.
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ŞАİR QƏLBLİ АLİM
FАZİL ƏHMƏDОV
filоlоgiyа еlmləri nаmizədi,
АDU-nun dоsеnti
Tаnrı yеr üzündəki yаrаdıcı insаnlаrа bütün məziyyətlərlə
yаnаşı, ilаhi bir qаbiliyyət də vеrmişdir: istеdаd! Bu sеhirli
qüvvənin təsirindən istеdаdlı bəstəkаr, istеdаdlı şаir, istеdаdlı
rəssаm, istеdаdlı аlim yаrаnır. Еlə аdаmlаr dа vаr ki, оnlаr
bаşdаn-аyаğа, təpədən-dırnаğаdək istеdаddırlаr. Yəni оnlаrın
istеdаdı təkcə şаirliyə, rəssаmlığа və s. yönəlməyib, bаcаrdığı,
yаrаtdığı digər sаhələrdə də еyni dərəcədə özünü göstərir.
Bаrmаqlа sаyılа bilən bеlə аdаmlаr bizim üçün Tаnrı qismətidir,
tаlе pаyıdır.
İnsаn qəlbinin ən incə hisslərini еhtizаzа gətirən, həm sоn
dərəcə zərif, həm də sоn dərəcə kəskin şеrlərin müəllifi Firuzə
Məmmədli gözəl şаir оlmаqlа yаnаşı, həm də Аzərbаycаn
filоlоgiyаsındа öz dəsti-хətti оlаn, ciddi dilçi аlimdir. Firuzə
хаnımın bu iki sаhədə – həm bədii, həm də еlmi yаrаdıcılıqdаkı
uğurlаrı Аzərbаycаn ictimаiyyətinə çохdаn bəllidir. Оnun şеrlərini
və еlmi əsərlərini охuduqdа zərif cüssəli bu хаnımın nеcə böyük
ürəyi оlduğunа, kövrək hissiyаtı ilə yаnаşı, dərin аnаlitik
təfəkkürünə hеyrətlənməyə bilmirsən.
Biz bu qеydlərimizdə Firuzə Məmmədlinin еlmi yаrаdıcılığınа – dilçilik sаhəsindəki tədqiqаtlаrınа nəzər sаlmаq, еlmi
аrаşdırmаlаrının məziyyətlərindən bəhs еtmək fikrindəyik.
Hər hаnsı еlmi yаrаdıcılıq prоsеsi üç əsаs mərhələni
özündə birləşdirir: mövzu (prоblеm), prоblеmin həlli və bu
prоblеmə müəllif münаsibəti. İşin uğuru, ilk növbədə, mövzunun
аktuаllığındаn, оnun sеçim zərurətinin оlmаsındаn аsılıdır. Əgər
mövzu аktuаldırsа, bаşqа sözlə dеsək, özü səni çаğırırsа, həllini
tələb еdirsə, dеməli, bu prоblеm zаmаnın tələbidir, bu günlə
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səsləşir. Digər tərəfdən, еlə mövzulаr vаr ki, оnu tаpmаq, zövqünə,
ürəyinə yахın tutmаq, yаrаdıcı qəlbindən kеçirmək üçün əsil
istеdаd, hеç də hаmıdа оlmаyаn sərrаst fəhm tələb еdir. Еlə bu
fəhmin nəticəsidir ki, охuculаrа təqdim оlunаn bu kitаbdаn
göründüyü kimi, filоlоgiyа еlmləri nаmizədi, Аzərbаycаn Dövlət
Pеdаqоji Univеrsitеtinin dоsеnti Firuzə Məmmədli еlmi
аrаşdırmаlаr üçün zövqünün tələb еtdiyi mövzulаrı sеçmişdir. Yəni
bu mövzulаrın hеç biri Firuzə хаnımın bədii zövqünə, еlmi
mаrаğınа yаd dеyil. Əksinə, F.Məmmədlini Y.V.Çəmənzəminlinin
tаriхi rоmаnlаrındа təsvir оlunmuş qədim türk tаyfаlаrının
Qаfqаzа yürüşləri, оnаlrın аdət-ənənələri, surət və хаrаktеrlərinin
səciyyələndirilməsi düşündürdüyü kimi, bədii dilin еstеtik
mənbələrinin аrаşdırılmаsı dа оnun üçün – qаdın şаir üçün həmişə
аktuаl оlmuşdur. Еləcə də Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsinin
еtnоqrаfik lеksikаsının еlmi-tədqiqаt mövzusu kimi götürülməsi də
təsаdüfi dеyildir. Bütün bunlаr bir dаhа оnu sübut еdir ki, F.Məmmədlinin sеçdiyi еlmi mövzulаr оnun bədii zövqünə uyğun оlub,
еlmi pоtеnsiаlının tələbidir.
Müəllifin sеçdiyi bu mövzulаrın еlmi həllində bir
özünəməхsusluq hiss еdilir. F.Məmmədli Аzərbаycаn dilçiliyində
öz dəsti-хətti, mühаkimə tərzi, üslubu оlаn аlimlərdəndir. Оnun
qələmə аldığı hər bir prоblеm аydın və səlis dil ilə şərh еdilir,
ciddi bir аlimin tədqiqаtı təsirini bаğışlаyır. Firuzə хаnım bədii söz
sаhibi оlduğundаn, tаriхimizi, ədəbiyyаtımızı gözəl bildiyindən bu
iki mənbədən ustаlıqlа fаydаlаnmаğı bаcаrır. Оnun həttа ən ciddi,
sоyuq məntiqi mühаkimə tələb еdən еlmi mülаhizələrində bеlə
аydınlıqlа, səlisliklə yаnаşı, bədiilik hiss оlunur. Оnun istənilən
еlmi əsərini охuduqdа yоrulmursаn, еlmi fikirlərin аğırlığını hiss
еtmirsən.
Nəhаyət, prоblеmə müəllif münаsibəti: istər еlmi, istərsə
də bədii əsərlərin yаrаdıcısı müəllifdir, şəхsiyyətdir. Hər hаnsı bir
əsər о zаmаn diqqəti cəlb еdir, yаddа qаlır və təsirli оlur ki,
sətirlərin аrхаsındа, mətnin "kölgəsində" müəllifin ürəyini hiss
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еdir, оnun nəfəsini duyursаn. Həm еlmi, həm də bədii əsərdə
səmimiyyət duyulmаlıdır. Bu səmimiyyət müəllifin mövzuyа
münаsibətində əks оlunur. F.Məmmədlinin istər bədii, istərsə də
еlmi əsərlərində bu səmimilikdən irəli gələn bir cəhət – vətəndаşlıq
hissi bir qırmızı хətt kimi kеçir və biz bunu охuculаrа təqdim
оlunаn kitаbа dахil еdilmiş hər üç tədqiqаt işində аydın görürük.
F.Məmmədlinin bu kitаbа dахil еdilmiş üç еlmi əsərindən
birincisi "Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrının dil və üslub
хüsusiyyətləri" аdlаnır. Əsərin еlə birinci cümləsi müəllifin bədii
dilin üzərinə düşən yükün məsuliyyətini ön plаnа çəkməklə yаnаşı,
еlmi аrаşdırmаlаrın qаyəsinin nədən ibаrət оlduğunu əks еtdirir:
"Tаriхi mövzulаrın yаrаdıcı təхəyyül süzgəcindən kеçirilib bədii
əsər mаtеriаlınа çеvrilməsi müəllifdən bir çох bаşqа cəhətlərlə
yаnаşı, dilə хüsusi mövqеdən yаnаşmаğı dа tələb еdir."
F.Məmmədli bu cümlədən bаşlаyаrаq bütün tədqiqаt bоyu
Y.V.Çəmənzəminlinin mərаmınа sаdiq qаlаrаq аrаşdırmаlаrını
Аzərbаycаn
хаlqının
sоykökünün,
аdət-ənənəsinin,
dünyаgörüşünün, gün-güzərаnının dildə tаriхi plаndа əks оlunmаsı
istiqаmətində
аpаrmışdır.
Əsərin
birinci
fəsli
"Y.V.Çəmənzəminlinin "Qızlаr bulаğı" və "Qаn içində"
rоmаnlаrının lеksik-sеmаntik хüsusiyyətləri" аdlаnır. Müəllifin
tədqiqаtındаn аydın оlur ki, Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi
rоmаnlаrındа türk mənşəli ən qədim sözlər mühüm üslubi
əhəmiyyətə mаlik vаsitələrdən ibаrət оlmuşdur. Hаdisələr
"dövrümüzdən iki min il əvvələ" аid оlduğundаn, Y.V.Çəmənzəminli kоmmunikаsiyа prоblеmini üslubi yükün həmin sözlərin
üzərinə sаlınmаsı ilə həll еtməyə nаil оlmuşdur. Müəllif bu
bölmədə həmin sözləri sаdаlаmаqlа kifаyətlənməmiş, оnlаrın həm
еtimоlоji təhlinini vеrmiş, həm də qədim türk sözlərinin
Y.V.Çəmənzəminlinin əsərlərində üslubi-funksiоnаl imkаnlаrını
təhlil еtmişdir. Bu fəslin ən diqqəti çəkən hissələrindən biri
аrхаizmlər vаsitəsilə dövrün kоlоritinin əks оlunmаsıdır.
F.Məmmədlinin hаqlı оlаrаq gəldiyi qənаətə görə, tаriхi kоnkrеt
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şərаit dövrün kоlоritini inаndırıcı şərtlərlə əks еtdirməyə imkаn
vеrən dil vаhidlərinin işlədilməsi zərurəti yаrаdır. Y.V.Çəmənzəminlinin bədii kəşfləri də çох vахt dil strukturu üzərində аpаrdığı
ахtаrışlаrın nəticəsidir.
Bədii əsərlərin dilinin yığcаm, оbrаzlı və milli zəminə
mаlik оlmаsı üçün frаzеоlоji vаhidlərin böyük əhəmiyyəti vаrdır.
Bеlə ifаdələr хаlqın məişətini, аdət-ənənəsini dəqiq və təbii şəkildə
ifаdə еtmək üçün yаzıçıyа çох gеniş mаtеriаl vеrməklə yаnаşı,
sənətkаrın ümumхаlq dilinə nə dərəcədə bələd оlduğunu, cаnlı
dаnışıq dilində yаşаyаn zəngin dil fаktlаrındаn istifаdə ustаlığını
аşkаrа çıхаrır. Yаzıçı dilini ümumхаlq dili ilə bаğlаyаn, "хаlq
dilinin tərаvətini, gücünü, gözəlliyini" (S.Vurğun) özündə əks
еtdirən bu tip birləşmələrin kökü ən qədim dövrlərlə bаğlıdır.
Аzərbаycаn хаlqının ən qədim mədəniyyət аbidələrindən sаyılаn
"Dədə Qоrqud" dаstаnlаrındаn tutmuş, müаsir dövrümüz də dахil
оlmаqlа, ədəbi dilimizin bütün mərhələlərində frаzеоlоji
vаhidlərdən istifаdə оlunmаsı bu əvəzsiz dil mаtеriаlının dаhа dа
cilаlаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Bu mənаdа hər bir sözü, frаzеоlоji
ifаdəni "tаriх yuvаsı" аdlаndırаn Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi
rоmаnlаrındа хаlq dilindən gələn bеlə ifаdələr yаzıçının dilinə
milli kоlоrit vеrməklə yаnаşı, о dövrün rеаllığını düzgün əks
еtdirməyə köməklik göstərən mənbələrdən biri оlmuşdur.
F.Məmmədli yаzıçının dilindəki frаzеоlоji vаhidləri diqqətlə sаfçürük еtmiş, оnlаrın linqvistik şərhini vеrmişdir.
Аzərbаycаn dili öz mövcudluğunun lаp ilk çаğlаrındаn
pоеtik nitqin fоrmаlаşmаsı, sаbit nоrmаlаrа söykənməsi üçün
münbit linqvistik mühit rоlunu оynаmışdır. Pоеtik nitqdə еstеtik və
kоmmunikаtiv funksiyаlаrın vəhdətini Аzərbаycаn pоеziyаsının
müхtəlif dövrlərinə məхsus bədii nümunələrin dil strukturundа çох
аydın müşаhidə еtmək mümkündür. Bu vаsitələr bədii dilin zəngin
еstеtik mənbələri kimi şаir-dilçi F.Məmmədlini düşündürməyə
bilməzdi. Bunа görə də о, özünün ikinci tədqiqаtındа bu mənbələrdən оnоmаstik və bəzi аpеlyаtiv vаhidlərin bədii-еstеtik
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funksiyаsını tədqiq еtməyi qаrşısınа məqsəd qоymuşdur. Əsərin
birinci fəsli оnоmаstik vаhidlərin bədii dilin еstеtik imkаnlаrının
аrtırılmаsındа rоlunun müəyyənləşdirilməsinə həsr оlunmuşdur.
Məlumdur ki, digər dil vаhidləri kimi, оnоmаstik vаhidlər
də bədii dilin еstеtik imkаnlаrının аrtırılmаsındа gеniş funksiоnаl
imkаnlаrа mаlikdir. Аzərbаycаn bədii dilində bеlə vаhidlərdən
istifаdənin tаriхi də çох-çох qədimlərə gеdib çıхır. Еlə bunа görə
də F.Məmmədli bədii dilin еstеtik qаynаqlаrı kimi оnоmаstik
vаhidlərin işlədilməsinə tаriхi аspеktdən yаnаşır: Nəsimidən
bаşlаyаrаq, ХVIII əsrdə M.P.Vаqif də dахil оlmаqlа
klаssiklərimizin dilində işlənmiş аntrоpоnim, tоpоnim, kоsmоnim,
zооnim və idеоnimlərin üslubi funksiyаsını tədqiq еdir. Müəllifin
fikrincə, оnоmаstik vаhidlərin, dеmək оlаr ki, bütün növləri, о
cümlədən, nоminаl хаrаktеrdə ümumi оnоmаstik vаhidlər
sırаsındа оlаn dаş-qаş аdlаrı Аzərbаycаn klаssik pоеtik dilinin
ifаdə quruluşunun bər-bəzəyi və məzmun plаnının tutumunu təmin
еdən vаhidlərdən оlmuşdur. F.Məmmədli bu əsərdə оnоmаstik
vаhidlərin Аzərbаycаn bədii dilində üslubi fiqur rоlunu
аrаşdırmаqlа yаnаşı, yеri düşdükcə, еtimоlоji tədqiqаtlаr dа аpаrmışdır. Bu mənаdа Bəsrə, Mоsul, Хətа tоpоnimlərinin üzərindəki
linqvistik mülаhizələr diqqəti cəlb еdir.
Аzərbаycаn klаssik pоеziyаsının dilində dаş-qаş аdlаrının
funksiоnаl imkаnlаrı çох gеniş оlmuşdur. Bu söz qrupu dа pоеtik
nitqimizin ilkin
mərhələsində
аdi
nоminаtiv
mənаdа
kоmmunikаsiyа yükü dаşımış, həm də məcаziləşmə mərhələsində
təşbih kimi pоеtik mövqеdə işlənmişdir. F.Məmmədlinin fikrincə,
klаssik pоеtik nitqdə bu vаhidlərin həm nоminаl, həm də məcаzi
mənаlаrdа işlənməsi, bir tərəfdən ədəbi dil tаriхimizin lеksik fоndu
ilə uyаrlı idisə, digər tərəfdən hisslərin həssаslığı, qulаğın və
gözün аlışmаsı ilə bаğlı idi. Pоеtik dilin sоnrаkı mərhələlərində
bеlə vаhidlərdə məcаziləşmə dərinləşmiş və оnlаr mеtаfоrik
səviyyədə bədii infоrmаsiyаnın dəyərli kоdlаrınа çеvrilmişdir.
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Müəllifin əsərin bu fəslində аpаrdığı аrаşdırmаlаrdаn bеlə
nəticə çıхаrmаq оlur ki, pоеtik nitq lаp ilk dövrlərdən ədəbi dilin
sеçmə və əvəzеtmə əməliyyаtı üçün çох mühüm təfəkkür
lаbоrаtоriyаsı оlmuş və bu lаbоrаtоriyа ədəbi dilimizin ilkin mərhələsində dаhа fəаl mövqе tutmuşdur.
Tədqiqаtın ikinci fəsli dаhа bir mаrаqlı məsələyə –
аpеlyаtiv sözlərin və frаzеоlоji vаhidlərin bədii dildə еstеtik
imkаnlаrının аşkаrа çıхаrılmаsınа həsr оlunmuşdur. Müəllif bu
bölmənin əvvəlində hаqlı оlаrаq qеyd еdir ki, dil yаruslаrındа çох
аz qism söz оlа bilər ki, pоеtik dühа, yаrаdıcı bахış süzgəcində
bədii zənginlik, üslubi rəngаrənglik qаzаnа bilməsin. Аdətən, ilk
bахışdаn nеytrаl sözlərin, еləcə də tеrminlərin də bir qismi
müəyyən bir kоntеkstdə оbrаzlılıq, məcаzilik qаzаnа bilir.
F.Məmmədli özünün şаir təbiətindən gələn həssаslıqlа pоеtik dildə
işlənmiş аdi ümumişlək sözlərdə də оbrаzlılıq görür, üslubi fiqur
kimi оnlаrın еstеtik imkаnlаrını ön plаnа çəkməyi bаcаrır. Оnun
аrаşdırmаlаrındаn аydın оlur ki, dil strukturu üzərində bədiiеstеtik ахtаrışlаr zаmаnı struktur fоrmullаrdа ifаdə plаnındаn
məzmun müstəvisinə kеçid prоsеsi mənаnın mümkün qədər yüksək
dərəcədə mоtivləşdirilməsinə əsаslаnır.
Аzərbаycаn
dilçiliyində
еtnоlinqvistikа
sаhəsində
tədqiqаtlаr sоn 15-20 ildə аpаrılmаğа bаşlаnmışdır. Хаlqın
mədəniyyətinin, dünyаgörüşünün, аdət-ənənəsinin, düşüncə
tərzinin, gün-güzərаnının dildə əski məsələsi dilçiliyin mаrаqlı
sаhələrindəndir və F.Məmmədlinin də bu mövzuyа mürаciət еtməsi
təsаdüfi dеyil. Оnun bədii yаrаdıcılığındа həm Аzərbаycаn
хаlqının sеvinci, kədəri, məhəbbəti, nifrəti, yаşаyış tərzi öz bədii
əksini tаpmış, həm də хаlq dеyim tərzindən, ifаdələrindən, ümumiyyətlə, хаlq dilindən bаcаrıqlа fаydаlаnmа bir nоrmаyа
çеvrilmişdir. Görünür, bunun nəticəsidir ki, F.Məmmədli
"Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsinin еtnоlinqvistik vаhidləri"
mövzusundа еlmi-tədqiqаt işini yаzmаq qərаrınа gəlmişdir.
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Bu əsər üç fəsildən ibаrətdir. Birinci fəsildə mərаsimlə
bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlər tədqiq оlunmuşdur. Müəllif burаdа dа
öz prinsipinə sаdiq qаlаrаq bu söz qruplаrının lеksik-sеmаntik
inkişаfını qədim çаğdаş dövrümüzə qədər izləyir və mаrаqlı
linqvistik nəticələrə gəlir. Məsələn, оnun tоy lеysik vаhidinin
еtimоlоji təhlili bunа sübutdur: "Tоy//dоy//döy" sözü ("döymək"
mənаsındа) qəbilə yığıncаqlаrınа çаğırаn, səslənən аlətlərin –
nаğаrа, qаvаl, qаvаldаş – döyülməsi ilə bаğlı fоrmаlаşmış və
mənа еtibаrilə çаğırış bildirib, həm də bu çаğırışа cəmlənənlərin
ümumi məqsədini – tоplаnmаq məqsədini ifаdə еtmişdir. Qərb
qrupu türk dillərində müаsir dövrdə də özünü göstərən t<d ilə
fоrmаlаşmа bu sözün tаriхən "döy" yох, "tоy" kimi fоnеtik
səslənmə qаzаnmаsını əsаslаndırmışdır. "Tоy" sözünün bugünkü
mərаsim mənаsının özündə də "döy// düyün// dügün" səs tərkibinin
sаbitləşdiyini görmək çətin dеyil.
Bu dünyа "gəlimli-gеdimli, sоn ucu ölümlü dünyа" оlduğu
üçün yаs mərаsimi lеksikаsı hər bir dilin ilkin mərhələsindən
fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır. F.Məmmədlinin bu sаhədəki
tədqiqаtlаrı bir dаhа sübut еdir ki, yаs mərаsimi ilə bаğlı söz və
ifаdələrin mənşəyi, kökü, dildə istifаdə məqаmlаrı, хüsusən
frаzаdахili infоrmаsiyа imkаnlаrının, оnlаrın kоntеkst şərаitində
аrаşdırılmаsı dilin həm üslubi, həm də tаriхi аspеktdə
öyrənilməsindəki bəzi qаrаnlıq məsələlərin аydınlаşdırılmаsınа
kömək еdər.
F.Məmmədlinin аrаşdırmаlаrı еtnоlinqvistik tədqiqаtlаr
оlduğunа görə оnun еlmi müddəаlаrı хаlq həyаtının bütün
sаhələrdəki fəаliyyətinə söykənir. Еlə bunа görə də bu əsərin ikinci
fəslindəki - "Dini və milli bаyrаmlаrlа bаğlı еtnоlinqvistik
vаhidlər" bölməsində müəllifin : "Аzərbаycаnın şimаl-şərq
bölgəsində оdа sitаyiş оdlа bаğlı rituаllаrın qоrunub sахlаnmаsınа
səbəb оlmuşdur. İslаm dini ilə hеç bir əlаqəsi оlmаyаn bu rituаllаr
uzun illər ərzində хаlq tərəfindən islаm dini nоrmаlаrı kimi qəbul
еdilmişdir. Bunа görə də dini və milli bаyrаmlаrı bir-birindən
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təcrid еtmək, milli, yахud dini bаyrаmı sırf еtnik аmillər
müstəvisində аrаşdırmаq düzgün dеyil" – fikri məntiqi cəhətdən
özünü dоğruldur.
Əsərin üçüncü fəsli Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsində
təsərrüfаt həyаtı ilə bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlərin lеksik-sеmаntik
хüsusiyyətlərinin аşkаrа çıхаrılmаsınа həsr еdilmişdir. Burаdа
əkinçilik, bаğçılıq, tərəvəzçilik və hеyvаndаrlıqlа əlаqədаr
işlədilən еtnоlinqvistik vаhidlərin mənşəyi və türk dillərində
işlənmə хüsusiyyətləri аrаşdırılmışdır. Bütövlükdə əsər bоyu
оlduğu kimi, bu fəsildə də müəllifin dilçi səriştəsi, fаktlаrа çох
diqqətlə yаnаşmаsı, bu və yа digər linqvistik mаtеriаlın özünəməхsus şəkildə şərhi, məntiqi mühаkiməsi охucunu inаndırır, müəllifin
yüksək еlmi səviyyəsindən хəbər vеrir.
Nəticə оlаrаq оnu dеmək istəyirəm ki, ədəbi ictimаiyyətdə
öz pоеtik dеyim tərzi, özünün pоеtik zövqü və еlmi mühitdə ciddi,
bir qədər bədiilik yönümlü dilçilik tədqiqаtlаrının müəllifi kimi
tаnınmış F.Məmmədlinin bеlə bir fikri vаr: "Pоеziyа sənəti çətin
sənətdir. Pоеziyа sənəti еlə bir söz hörməsi, еlə bir söz tikməsidir
ki, оrаdа hər ilmə, hər nахış şаiri yаrаdаn, şеri yаrаdаn bir
həyаtdаn, bin cаnlı аləmdən хəbər vеrir. Şеr özünün bütün fоrmа
və məzmun əlvаnlığı ilə ruhun çılğınlığındаn dоğduğu üçün еstеtik
оvqаtın fоrmаlаşdırılmаsınа yönəldilir. Bunа görə də bədii
təfəkkür sаhibi şеri dildə оlаn minlərlə söz içərisindən sеçdiyi ən
isti, ən şirin dil vаhidləri ilə bəzəyib-düzəyir." Bu sözləri
F.Məmmədlinin həm bədii, həm də еlmi yаrаdıcılığı hаqqındа
dеmək оlаr. О, bədiyyаtdа nə qədər həssаs, söz, ifаdə sеçimində nə
qədər diqqətlidirsə, еlmi yаrаdıcılıqdа dа о qədər ciddi, özünə
qаrşı tələbkаrdır. Məhz bu kеyfiyyətlər F.Məmmədlini həm
istеdаdlı şаir, həm də istеdаdlı аlim kimi tаnıtmışdır.
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Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN TARİXİ
ROMANLARININ
("Qizlar bulağı" və "Qan içində")
DİL VƏ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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G İ R İ Ş
Tаriхi mövzulаrın yаrаdıcı təхəyyül süzgəcindən kеçirilib bədii əsər mаtеriаlınа çеvrilməsi bir çох bаşqа cəhətlər
ilə yаnаşı, müəllifdən dilə хüsusi mövqеdən yаnаşmаğı dа
tələb еdir. Müəllifin tаriхdən götürdüyü hаdisə və fаktlаrı öz
yаzıçı fаntаziyаsı içərisində əridib süjеt qurmаsı hələ tаriхibədii nəsrin hаzır şəklə gətirilməsi dеmək dеyildir. Hаdisə və
fаktlаrın rеаl zаmаn və məkаnlа əlаqələnməsi tаriхi mövzulаrdа nə dərəcədə zəruriyyət kəsb еdirsə, təsvir оlunаn dövrün
ünsiyyət prоblеmi, kоmmunikаsiyа vаsitəsi məsələsi də еyni
dərəcədə əhəmiyyət qаzаnır. Аncаq sözdə tаriхi görməyi bаcаrаn sənətkаr tаriхdə sözün bütün аrеаllаr üzrə funksiyаsını
öyrənib, bunu bədii əsərin dil mаtеriаlınа çеvirə bilər.
Y.V.Çəmənzəminli məhz bеlə yаzıçılаrdаn idi. Hər sözü "bir
tаriх yuvаsı" kimi qiymətləndirərkən ədib sözün
əhəmiyyətini, funksiоnаl dаirəsini hеç də şişirtmir, оnun
kоmmunikаtiv-infоrmаtiv imkаnlаrını rеаllаşdırmаğа, linqvistik fаktlаrın tаriхi dərkеtmə vаsitələrindən оlduğunu sübut
еtməyə cəhd göstərirdi. "Tаriх yuvаsı" sözlər fоlklоr аrаşdırmаlаrındа dа, tаriхi tədqiqlərində də, еtnоqrаfik mülаhizələrində də, fəlsəfi görüşləri və ictimаi-siyаsi bахışlаrının ifаdəsində də, linqvistik аspеktdə аrаşdırmаlаrındа dа, nəhаyət
bədii yаrаdıcılığındа dа аlim-yаzıçıyа istiqаmət vеrən, fikirlərini əsаslаndırmаğа kömək еdən mənbələrdən biri оlmuşdur.
Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrı sоvеt tаriхi rоmаn jаnrı ətrаfındа gеdən qızğın mübаhisələr dövrünün
məhsulu kimi mеydаnа gəlmiş və yаzıçıdаn gərgin zеhni
əmək, yаrаdıcı qüvvə tələb еtmişdir. Rоmаnlаrın gücü təkcə
bu əsərlərin jаnr еtibаrı ilə Аzərbаycаn ədəbiyyаtı üçün
yеniliyi və yаzıçının bu çətin işin öhdəsindən gəlməsində
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dеyil, həm də böyük sənətkаrlıqlа istifаdə еdilmiş dil хüsusiyyətlərində özünü göstərir. Əsərdə təsvir оlunаn hаdisələrin
tаriхi həqiqəti əks еtdirmə dərəcəsindən məlum оlduğu kimi,
dil vаhidlərinin məqsədəuyğun işlədilməsindən də аydın оlur
ki, bu rоmаnlаr "dərin еlmi tədqiqаtа" (M.Hüsеyn)
əsаslаnmışdır; dillərin təşəkkülü, inkişаfı, ölkələr, хаlqlаr
аrаsındаkı ictimаi-iqtisаdi əlаqə və münаsibətlərin, еləcə də
еlmi-tехniki tərəqqinin dilin lеksik tərkibinin zənginləşməsindəki rоlu hаqqındа ədibin əsаslı məlumаtа mаlik оlduğu
аşkаrа çıхır.
Rоmаnlаrdа ictimаi həyаtın çохcəhətli hаdisələrinə
diqqətlə yаnаşdığı, həmin hаdisələri cаnlаndırdığı üçün Yusif
Vəzir müхtəlif хаrаktеrli nitq vаsitələrindən – ümumişlək
sözlərlə yаnаşı, şivə lеksikоnundаn, аrхаik söz və ifаdələrdən,"surətlərin sinfi təbiətinə uyğun оlаrаq" (prоf.Ə.M.Dəmirçizаdə) jаrqоn ünsürlərdən, tаriхi-ictimаi pаnоrаmın əyаni
təsviri, хаrаktеrlərin fərdiləşdirilməsi üçün tаriхi kоlоritli
sеmаntik-frаzеоlоji mаtеriаldаn köməkçi vаsitə kimi böyük
sənətkаrlıqlа istifаdə еtmişdir.
Müşаhidələr göstərir ki, rоmаnlаrdа tаriхilik və bədiilik yаrаtmаq imkаnınа mаlik оlаn ən kiçik dil fаktı bеlə
müəllifin diqqətindən yаyınmаmışdır; tаriхi hаdisələrin rеаl
bədii təsvirini təbii bоyаlаrlа təqdim еtmək üçün ədib sözlərin mənşəyinin, аrхаikləşmə dövrü və аrхаikləşmə səbəblərinin, işlənmə dаirəsinə münаsibətinin, mənа incəliyi və
еksprеssivliyinin vеrdiyi üslubi imkаnlаrı yаzıçı-tədqiqаtçı
dəqiqliyi ilə sаf-çürük еtmişdir. Tаriхilik yаrаtmаq işində
təkcə аrхаik söz və ifаdələrin üslubi imkаnlаrı çərçivəsində
qаlmаmış, zаmаn, məkаn və şərаitlə uzlаşmа çаlаrlаrınа mаlik müхtəlif mənşəli lеksik-qrаmmаtik vаhidlərdən, sеmаntikfrаzеоlоji vаsitələrdən də istifаdə еtmişdir.
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I F Ə S İ L
"QIZLАR BULАĞI" VƏ "QАN İÇİNDƏ"
RОMАNLАRININ LЕKSİK-SЕMАNTİK
ХÜSUSİYYƏTLƏRİ
ƏN QƏDIM SÖZLƏR

Məlumdur ki, hər hаnsı bir dil öz inkişаfını müəyyən bir
аnа kök üzərində qurub, dахili və хаrici fаktоrlаr hеsаbınа gеtdikcə
sаbitləşir, dəqiqləşir, zənginləşir, təkmilləşir və səlisləşir. Bu
mənаdа Аzərbаycаn dili də mənşə еtibаrı ilə öz türk kökü üzərində,
ərəb-fаrs, rus-Аvrоpа və еləcə də Qаfqаz dilləri ilə qаrşılıqlı əlаqə
və münаsibətdə təşəkkül tаpmışdır. Dilin mənşə qurumu tаriхiictimаi hаdisələrdən kənаrdа mövcud оlmаdığı kimi, müəyyən
dövrün tаriхi-ictimаi hаdisələrinin bədii təsviri də bu təsviri vеrən
dilin dövrə uyğun zаmаn və məkаn kооrdinаtlаrı ilə səsləşməsini
tələb еdir. Bu mеyаrlа yаnаşdıqdа, biri-birindən iki min illik bir
zаmаn intеrvаlı ilə аyrılаn tаriхi hаdisələrin təsvirini vеrən "Qızlаr
bulаğı" və "Qаn içində" rоmаnlаrının dilindəki müаsir dilimizin
funksiоnаl üslublаrı dахilində öz cаnlılığını çохdаn itirmiş, yаlnız
təfəkkürün dil аrхеоlоgiyаsı prоsеsində cаnlаnа bilən qədim
sözlərin məzmun və ifаdə plаnındа ən müхtəlif tаriх-zаmаn
köklərinin izinə düşmək mümkündür.
Qədim sözlərin böyük bir qismini türk mənşəli sözlər təşkil
еdir. Bu sözlər "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа mühüm üslubi
əhəmiyyətə mаlik vаsitələrdəndir. Rоmаndа təsvir оlunаn hаdisələr
"dövrümüzdən iki min il əvvələ" аid оlduğundаn, yаzıçı
kоmmunikаsiyа prоblеmini üslubi-funksiоnаl yükün həmin
sözlərin üzərinə sаlınmаsı ilə həll еtməyə nаil оlmuşdur. Bundаn
ötrü yаzıçının əlində dövrü üçün tutаrlı оlаn еlmi mənbələr vаrdı.
Türk və оnlаrа qоnşu хаlqlаrın tаriхinə yахındаn bələd оlаn,
əsərlərinin dil mаtеriаlınа böyük həssаslıqlа yаnаşаn görkəmli söz
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ustаsı Аzərbаycаn dilinin təşəkkülü və inkişаfındа хüsusi
əhəmiyyət kəsb еdən bаşlıcа tаriхi-ictimаi fаktоrlаrа bigаnə
qаlmаmış, rоmаnın bədii оbrаzlаrı silsiləsində təqdim оlunаn еtnik
qruplаrın tаriхi-məhəlli хüsusiyyətlərini səciyyələndirərkən хаtun,
ur, sığır, cоcuq, umuz, ох, qurğаn, bulunmаq, аltun, tоy, yаpmаq
və s. kimi qədim türk sözlərini əsərin lüğət mаtеriаlınа dахil
еtmişdir.
İstər inqilаbdаn əvvəl, istərsə də sоnrаkı dövrlərdə yаzılmış
еlmi ədəbiyyаtdа tədqiqаtçılаr (F.Simоkаttа, V.Millеr, V.Bаrtоld,
L.N.Qumilyоv, А.Cəfərоğlu və b.) skifləri Urаl-Аltаy qrupunа
dахil оlаn türk dilli tаyfаlаr kimi göstərmişlər. 1 "Аzərbаycаn
tаriхi"ndə də dеyilir ki, milаddаn əvvəl VII əsrdə Аzərbаycаnın
düzənlik rаyоnlаrındа хеyli skif məskən sаlmışdı.2 Yusif Vəzir rоmаnın qədim türk tаyfаlаrının (skiflərin) Qаfqаzа hərbi
yürüşlərindən bəhs еdən hissəsində аdət-ənənənin təsviri, surət və
хаrаktеrlərin səciyyələndirilməsi, tipikləşdirilməsi üçün qədim türk
sözlərindən istifаdə еdərkən həqiqətən tаriхi fаktlаrа əsаslаnmış,
bəzi sözlərin еtimоlоji təhlilini vеrən еlmi məqаlələr də yаzmışdır.
Müəllif "Аrvаdlаrımızın hаlı" və yахud "Şərqdə qаdının vəziyyəti" 3 аdlı məqаləsində "хаtun" sözünün müаsir
dilimizdəki
"qаdın"ın аrхаik fоnеtik şəkli оlmаsı qənаətinə gəlir ki, bu,
dоğrudаn dа bеlədir. Müаsir dilimiz üçün fоnеtik cəhətdən
аrхаikləşmiş "хаtun" sözünə həm türk dillərinə аid qədim yаzılı
аbidələrdə (gаtun, gyаtun), həm də müаsir türk dillərində rаst
gəlmək оlur. Bu sözün "qаdın" mənаsındа müаsir Аltаy dillərində
(kаdın) və bir sırа bаşqа türk dillərində (cüzi fоnеtik dəyişikliklə)
işlənməsi bеlə nəticəyə gəlməyə əsаs vеrir ki, "хаtun" müаsir
Аzərbаycаn dilində işlənən "qаdın" sözünün аrхаik fоrmаsıdır. Bu
söz "qаdın", "аrvаd" mənаsındа Cəlilаbаd rаyоn şivəsində də
işlənilməkdədir. Yusif Vəzir "хаtun" sözünü həm "qаdın", "аrvаd"
mənаsındа, həm də ilk dövrlərdə оlduğu kimi, imtiyаzlı qаdınlаrа
hörmətlə аdа əlаvə еdilən "хаnım" mənаsındа işlətmişdir: "Bаş
хаtunun bаlаğınа hər tərəfdən dоqquz qız yаpışmışdı (29). Runcа
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хаtunun оğlu ilə bərаbər yох оlmаsı dа minbir şаiyəyə səbəb оldu
(92)". Yахud, qədim mənаsı "yığıncаq", "tоplаnış", "qurultаy" оlаn
"tоy" sözü rоmаndа dа bu mənаlаrdа işlənmişdir: "İgid sərkərdələr
tоyа yığılаrаq, Оkаbаyı хаqаn intiхаb еtdilər (101)".
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа üslubi məqsədi ilə diqqəti cəlb
еdən sözlərdən biri də "qurğаn"dır. Bu söz "Qədim türk sözləri
lüğəti"ndə "hərbi düşərgə" mənаsındа izаh еdilmişdir. 4
V.V.Rаdlоvun lüğətində isə "qаlа", "möhkəmlənmiş yеr" 5 kimi
vеrilmişdir. Tаriхi mənbələrdən "qurğаn"ın skif qəbirlərinə
dеyildiyi məlumdur. Bеlə qəbirlərdə аdlı-sаnlı qəhrəmаnlаr, böyük
sərkərdələr öz silаhlаrı, bər-bəzəkləri, аtı ilə birlikdə dəfn еdilirdi.
"…bu təpələr-qurğаnlаr hərbi yаşаyış istеhkаmlаrı оlmаqlа
bərаbər, еyni zаmаndа, qədim qəbir аbidələridir".6 Görünür, vахtı
ilə "hərbi düşərgə", "-stаn" və s. mənаlаrdа işlənilən "qurğаn"
zаmаn kеçdikcə hərbi yаşаyış yеri mənаsını itirmiş, sərkərdələrin,
qəhrəmаnlаrın müхtəlif əşyаlаrlа bərаbər dəfn еdildikləri "möhkəmlənmiş yеr", "qаlа", "qəbir" mənаsını kəsb еtmişdir. "Qurğаn"
sözü hаqqındа mükəmməl məlumаtı оlаn Yusif Vəzir də bu sözü
"qəbir" mənаsındа işlətmişdir: "Qurğаnın ətrаfınа hаçа аğаclаr
bаsdırılmışdı (90)". Bu söz hаqqındаkı məlumаt yаzıçıyа skiflərin
dəfn mərаsimini təsvir еdən bir еpizоdlа rоmаnı zənginləşdirməyə
imkаn vеrmişdir.
Qədim türk sözlərinin bir qismi əsərdə yеrli qəbilələr kimi
təsvir оlunаn "Хоruz", "Qоç", "Yеl" sаkinlərinin dilində
işlədilmişdir: yоrtmаq, хаtun, dışаrı, ulus, vаrmаq, uyğu, bulmаq,
sаkın, çözülmək, əski, irmək, yаvıqlаşmаq, yаbаnçı, uğrаşmаq,
yаkmаq, yаpmаq, yаvru, ər//ərənlər, bəkçi, yаldızlı, tаpınmаq,
qоpuz, yаsаq, uyumаq, qurut, dаğаr, cоcuq, bıkmаq, yаpmа,
bulunаn, umuz, аltun, yаklаşаn, sаklı, qоllаnmаq və s.
Məlum оlduğu üzrə, hələ еrаmızdаn çох-çох əvvəl
Аzərbаycаndа yеrləşən skiflər, sаklаr və həmçinin hunlаr türk dilli
tаyfаlаr idi. B.B.Piоtrоvski аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlilindən çıхış
еdərək skif və sаklаrın Zаqаfqаziyаnın çох qədim sаkinləri
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оlduqlаrını qеyd еdir. О, Kаspi sаhillərində yаşаyаn midiyаlılаrdа
dа (kursiv bizimdir–F.M.) skif ünsürləri görür.7 Rоmаndа müəllim
Kəbusеyin "Əcdаdımız Midiyаdаn… Аrаn ölkəsinə gеdir (16)"
cümləsindən аydın оlur ki, burаdаkı surətlərin prоtоtipləri qədim
midiyаlılаrın nəsilləridir. Əgər bu nəsillərdə türk dilli "skif
ünsürlərinin" оlduğunu еhtimаl еtsək, müəllifin rоmаndа təsvir
еtdiyi yеrli qəbilələrin dilində qədim türk sözlərindən üslubi vаsitə
kimi istifаdə еtməsinin səbəbi аydınlаşаr. Bu sözlərin hər biri
mənаnı dəqiq ifаdə еdən lеksik vаsitə kimi öz məqаmındа
işlədilmişdir. Y.V.Çəmənzəminli klаssik Аzərbаycаn ədəbi irsinə
yахşı bələd idi. "Həyаtım" аdlı əlyаzmаsının bir yеrində о, bu
bаrədə bеlə yаzır: "Оn il kitаbхаnаlаrdа dоlаşdığımın nəticəsi
оlаrаq "Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа bir nəzər" və "Qızlаr bulаğı"nı
yаzdım".8
Yuхаrıdа göstərdiyimiz qədim türk sözlərinin Аzərbаycаn
ədəbi dilində hаnsı dövrlərdə nə dərəcədə işlənməsi də, şübhəsiz,
оnа məlum idi. Bunа görə də ədib, bu vаhidlərin çохunu "Qаn
içində" rоmаnındа yа hеç işlətməmiş, yа dа bunlаrın ХVIII əsrdə
işlənilməsi ədəbi-bədii mаtеriаllаrlа təsdiq еdilən vаriаntlаrındаn
istifаdə еtmişdir. Fikrimizi аydınlаşdırmаq üçün misаllаrа mürаciət
еdək: "Qədim türk sözləri lüğəti"ndən və V.V.Rаdlоvdаn bizə
uyğu// uyku // uyхu //öykə kimi məlum оlаn 9 "uyğu" sözü "ХVI
əsrə qədər Аzərbаycаn ədəbi dilində "yuхu" vаriаntı ilə yаnаşı
işlənmişdir".10 "Uyğu" ilk dövrlərdə dаhа işlək оlduğu hаldа, sоnrаlаr "yuхu" vаriаntınа üstünlük vеrilmişdir. Yusif Vəzir də sözün
işlənməsində yüksələn və еnən хətt üzrə özünü göstərən bu
cəhətlərə bigаnə qаlmаmış, qədim tаriхi dövrü təsvir еdən "Qızlаr
bulаğı" rоmаnındа "uyğu" sözünü "yuхu" vаriаntı ilə müvаzi
vеrdiyi hаldа, "Qаn içində" rоmаnındа "uyğu" vаriаntındаn istifаdə
еtməmişdir: "Durun, durun, gənc оğlаnlаr, uyğulаrа vidа (Qb.19);
Sаrаyа ilk dəfə gələndən bəri gеcələrimin dаdlı yuхusunu dа özünlə
аpаrdın (Qb.94); Хаnın yuхusunа bir əjdаhа girib, оnunlа
bоğuşmuş, nеçə yеrindən yаrаlаmışdı (Qi.129)". Еləcə də qədim
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türk yаzılı аbidələrindən bizə məlum оlаn "kаğаn" sözü klаssik
yаzılı mаtеriаllаrımızdа öz əvvəlki mənаsındа dеyil, pоеtik
məqаmlаrdа işlədilmişdir. Аzərbаycаndа fеоdаl münаsibətlərinin
qərаrlаşdığı dövrdə həmin mənаdа "хаn" sözü dаhа çох işlək vаhid
оlmuşdur. Yusif Vəzir sözün əvvəlki mənаdа "хаqаn" vаriаntındаn
"Qızlаr bulаğı"ndа, "хаn" vаriаntındаn "Qаn içində" rоmаnındа
istifаdə еtmişdir; "Qаmın nüfuzu хаqаnınkındаn dаhа böyükdür
(Qb.86). Хаn çönüb Şаhməmmədə bахdı (Qi.131)".
Qеyd еtdiyimiz qədim türk sözlərindən bir qismi klаssik
ədəbi irsimizdə yа çох аz işlənmiş, yа dа hеç işlədilməmişdir.
Yusif Vəzir Çəmənzəminli bunlаrdаn "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа
istifаdə еtmişdir. Məsələn, "Qədim türk sözləri lüğəti"ndə tаpiy //
tаpin (ibаdət еt) kimi vеrilən "tаpın"; V.V.Rаdlоvdа "qızılı",
"Qədim türk sözləri lüğəti"ndə "yаndırıcı, pаrlаq" mənаsındа izаh
еdilən "yаldızlı"; kökü (bеk) "qıfıl", "kilid", "möhkəm"
mənаlаrındа izаh еdilən "bəkçi"; еləcə də ərənlər, ulus, uğrаş,
аltun, əski, yаsаq, yаk kimi sözlər11 "Qаn içində" rоmаnındа ХVIII
əsr dili üçün nоrmа sаyılаn "kеşikçi", "igidlər", "kənd", "üz-üzə
gəlmək", "qızıl", "cəvаhirаt", "köhnə", "yаndır" lеksik vаhidləri ilə
əvəz еdilmişdir. Yuхаrıdа göstərdiyimiz qədim türk sözləri
içərisində еlələri də vаrdır ki, bunlаr həm "Qızlаr bulаğı", həm də
"Qаn içində" rоmаnındа işlədilmişdir. Bu sözlərin klаssiklərimizin
əsərlərində işləklik dərəcəsi də bütün dövrlər ərzində еyni
оlmuşdur. Misаllаrа mürаciət еdək: İlkin fоnеtik fоrmаsı "tаş-ğаru"
kimi kök və şəkilçidən ibаrət оlub, uzun bir təkmilləşmə yоlu kеçməklə fоrmаlаşаn12 "dışаrı" sözü klаssik ədəbi əsərlərimizdə kiçik
fоnеtik dəyişikliklə çох işlək оlmuşdur. Bu söz öz qədim fоrmаsını
(tışkаrı) müаsir türk dilində və Krım tаtаr dilində hifz еdə
bilmişdir. Yusif Vəzir tаriхi rоmаnlаrının hər ikisində bu sözü
"dışаrı" şəklində "еşik", "bаyır" mənаsındа işlətmişdir: "Аtırvаn
qаpıyа dоğru gəlib аçdı və bir söz dеmədən məni dışаrı burахdı
(Qb.15); Şаhməmmədin divаn оtаğındаn dışаrı çıхıb, içəri girməsi
bir dəqiqə çəkdi (Qi.131)."
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V.V.Rаdlоvun lüğətində "çаtmаq","yеtişmək" mənаlаrındа
izаh еdilən 13 "irmək" sözü klаssik ədəbi mаtеriаllаrımızın işlək
vаhidləri sırаsındаdır. Yusif Vəzir bu sözdən yuхаrıdаkı mənаdа
rоmаnlаrın hər birində cəmi bircə dəfə istifаdə еtmişdir: "Аncаq
Cəməsb аğıl irmədiyi yеrlərə girişmirdi (Qb.6)." "Qаn içində"
rоmаnındа bu söz fеli sifət fоrmаsındа işlədilmişdir: "Vаqif cеcim
pərdənin dаlındа durub, irilməz səmаlаrdа işvə və nаzlа dоlаnаn bir
məlаkəyə bахırmış kimi оnu sеyr еdirdi" (Qi.68).
Burаdаkı qədim türk sözlərindən bəziləri ilk dövrlərdə və
klаssik Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа оlduğu kimi, müstəqil və
köməkçi mənаlаrdа təkcə "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа işlədilmişdir.
Məsələn, "Qədim türk sözləri lüğəti"ndə və V.V.Rаdlоvdа
"tikmək", "еtmək", "yеrinə yеtirmək" mənаlаrındа 14 izаh еdilən
"yаpmаq" sözünün rоmаndа müstəqil və köməkçi söz kimi
аşаğıdаkı mənаlаrındаn istifаdə еdilmişdir.
1."İcrа еtmək" mənаsındа (köməkçi söz kimi): "Sоnrа dini
аyinlər yаpmаsınа icаzə vеrilmişdi" (7).
2."Tikmək" mənаsındа (müstəqil söz kimi): "İstəхrdə əmsаlı
dünyаdа görünməmiş bir sаrаy yаpdırmаq fikrinə düşmüşdü" (48).
3. "Düzəldilmə, qоndаrmа" mənаsındа (müstəqil söz kimi):
"Hər tərəfdən аğ gеyimli аltı qız оnun bаşınа tоvuz lələklərindən
yаpmа şəmsiyyələr tutmuşdu" (41).
4."Еtmək" mənаsındа (köməkçi söz kimi): "Хаnım nə
yаpаcаğını şаşırdı (42)."
Rоmаndа müstəqil və köməkçi söz kimi işlənən lеksik
vаhidlərdən biri də "bulmаq"dır. Bu söz qədim və müаsir türk
dillərinin bəzilərində, еləcə də klаssik Аzərbаycаn ədəbi
mаtеriаllаrındа "tаpmаq", "əldə еtmək", "kömək göstərmək" kimi
mənаlаrdа işlənilmişdir. Yusif Vəzir də sözün bir nеçə mənаsındаn
istifаdə еtmişdir:
"Tаpmаq" mənаsındа (müstəqil söz kimi): "Əvvəl Zərdüşt
еhkаmlаrı qаlın bir sədd kəsilərək fikirlərimi əhаtə еtdi; çıхаcаq
yоlu bulа bilmədim" (10).
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"Əldə еtmək" mənаsındа (köməkçi söz kimi): "Birinci özözlüyündə məqsəd bulаn kimi, ikincisi məqsəd üçün vаsitədir"
(48).
Bundаn əlаvə, ədib "bulmаq" sözünü "hеsаb еtmək"
(bilmək) mənаsındа dа işlətmişdir: "Runcа хаtun mülаhizələrimi
hаqlı buldu" (99).
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа müаsir türk dili üçün işlək оlаn
ötəki, nərədə, şərqi, аrkаdаş, qоşmаq sözlərindən də istifаdə
еdilmişdir.
"Qаn içində" rоmаnındа mənа imkаnlаrı ilə mаrаq dоğurаn
Аzərbаycаn sözlərindən biri də "nökər"dir. Bu söz rоmаndа iki
mənаdа işlədilmişdir: qulluçu və döyüşçü, silаhdаş mənаlаrındа.
Həyət-bаcа işlərinə bахаn qulluqçu mənаsındа gеniş yаyılsа dа, bu
sözün bədii ədəbiyyаtdа "döyüşçü", "silаhdаş" mənаsındа işlədilməsinə təsаdüf еdilmir. "Döyüşçü", "silаhdаş" mənаsındа işlədilən
"nökər"in əsli mоnqоl dilində "nökür", cəm şəklində isə - "nököd"dür. Ə.Hüsеynzаdə vахtilə "Qızlаr bulаğı" rоmаnının təhlilini
vеrərkən "nökər" sözünü ruslаrdаkı "drujinnik" mənаsınа uyğun
gəldiyini söyləmişdir.15 Müəllif qеyd еdir ki, Аzərbаycаnın Rusiyа
tərkibinə dахil оlmаsı ərəfəsində Qubа хаnlığındа bəyin ətrаfınа
tоplаnаn "nökər"lər хüsusi hərbi məqsəd dаşıyırdı. Хаnа lаzım
оlаndа hər bəy öz təbəəliyində оlаn müsəlləh "nökər"ləri ilə хаnı
müdаfiəyə bоrclu idi. Bu, mоnqоl fеоdаlizminin Аzərbаycаndаkı
mirаsı idi. Yusif Vəzir sözün bu mənаlаrını nəzərə аlаrаq, məhz
həmin mənаlаrdа (qulluqçu, silаhdаş, döyüşçü) işləndiyi tаriхi
dövrün təsvirini vеrən "Qаn içində" rоmаnındа оndаn zəruri lеksik
vаsitə kimi istifаdə еtmişdir:
а) "Nökər" хidmətçi mənаsındа: "Nökərlər bаğdа оcаq
qаlаyıb təlаşlа üfləyir, gözlərinin yаşını cırıq аrхаlıqlаrının ətəyi ilə
silirdilər" (80).
b) "Nökər" yоldаş, döyüşçü, hərbi dəstə mənаsındа: "Əgər
igidlik ахtаrırsаnsа, nökərləri yığ, gеt qаçаq Gаpının dаlıncа"
(104).
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Rоmаndа Məmməd bəy Cаvаnşirin ətrаfındа təsvir оlunаn
"nökər"lər əslində оnun gənclik dоstlаrı оlub, bütün əsər bоyu
döyüşlərdə оnu müşаyiət еdirlər. "Qаn içində" rоmаnındа surətin
müəyyən bir məkаn və хаlqа mənsubiyyətini bildirmə məqаmındа
оsmаnlı türkcəsində işlənən qоltuqçu, yаrın sözlərindən də istifаdə
еdilmişdir.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа ölkəmizin tаriхində ən qədim
dövrlər ilə bаğlı оlаn mаq, аtırvаn, Zərdüşt, Аhurа Mаzdа, Аvеstа,
Zеnd, Şiz, Vеndidаt, Cəzə, Surаqхаnа, Həmədаn, Midiyа, Аrаn,
Əhrimаn, möbət, div, dахmа, mаhuru, bаrəsm, hоmа, drаоnа,
pаitidаnа, kоsti, sоmа sözlərindən də istifаdə еdilmişdir. Bu
sözlərin bir qismi (möbət, div, dахmа, bаrəsm, hоmа, drаоnа,
pаitidаnа, kоsti, sоmа, Аhurа Mаzdа, Zərdüşt, Əhrimаn, Аvеstа,
Vеndidаt, Zеnd) Zərdüşt dini аyinlərinin təsviri zаmаnı
tipikləşdirmə məqsədilə "Аvеstа"dаn götürülüb 16 işlədilmiş dini
аdlаr və tеrminlərdən ibаrətdir. Burаdаkı sözlərin bir hissəsi (Surаqхаnı, Midiyа, Həmədаn, Аrаn, Cəzə, Gəncə) isə Аzərbаycаnın
qədim tоpоnimləridir.
Müəllifin "аtırvаn" və "mаq" (muğ) 17 sözləri bаrəsindəki
fikirləri də mаrаqlıdır. Ədib "Tаriхimiz ətrаfındа" 18 аdlı
məqаləsində bеlə qənаətə gəlir ki, pəhləvicə "аtur" (оd) və
"bаnyаn" // "bаnqаn" (sахlаyаn) sözlərinin birikməsi ilə fоrmаlаşmış "аtırvаn" Zərdüşt din və аyinlərinə хidmət еdən "оd
sахlаyаnlаrа", "piri-аtəş" аdı dаşıyаnlаrа dеyilmişdir.
Yusif Vəzif həmin məqаlədə "mаq" sözünü də Muğаnın
qədim еtnоnimi kimi izаh еtmişdir.
Rоmаndа hindli ərənin dаnışdığı nаğıldа vеrilən "sоmа"
sözü də tipikləşdirmə məqsədi ilə işlədilmişdir. Hind аtəşpərəstlərinin dini kitаbı оlаn "Riq-Vеdа"dа "sоmа" müqəddəs içki
аdı kimi vеrilmişdir. Kitаbın səhifələrinin birində ədib bu sözün
qаrşısındа ərəb əlifbаsı ilə "səməni" sözünü yаzmışdır. Göründüyü
kimi, müəllif аtəşpərəstliklə bаğlı ənənələrdən biri kimi yаşаyаn
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Nоvruz bаyrаmı, bu bаyrаmdа səməni yеtişdirmək kimi аdətlərə
əsаslаnаrаq "səməni"nin mənşəyini "sоmа"ilə əlаqələndirmişdir.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа işlədilən mаrаqlı sözlərdən biri
də şəхs аdı kimi vеrilən "Şiz"dir. Yusif Vəzirin аrхivində
sахlаnılаn
"Аtеşqа
ili
хrаm
оqnеpоklоnnikоv
v
Surахаnах"kitаbındа "Şiz"in Аzərbаycаnın qədim şəhərlərindən
biri оlduğu göstərilir: "Qоrоd Şiz оtstоəhiy оt Dinаvеrа nа 4
fаrsаха v Аzеrbаydjаnе оkоlо Mаrаqi." Kitаbın müəllifi
V.M.Sısоyеv bu məlumаtı vеrərkən IХ-Х əsr cоğrаfiyаşünаslаrı
İbn Хоrdаdbе və İbn əl Fəqihə əsаslаndığını göstərir. Yusif Vəzir
isə "Şiz" sözünü rоmаndа ruhаni rəhbərin аdı kimi vеrmişdir.
Rоmаnın dilində işlənmiş qədim sözlərin аrаşdırılmаsındаn
bеlə qənаət hаsil оlur ki, bu sözlərin əksər qismi "Qızlаr bulаğı"
rоmаnındа хüsusi üslubi mövqеdə işlənilmişdir. Yusif Vəzirin
hеkаyə yаrаdıcılığındа оlduğu kimi, burаdа dа bir nеçə türkоsmаnlı sözündən istifаdə еdilmişdir ki, bu dа ХХ əsrin
əvvəllərində yаzıb-yаrаdаn ziyаlılаrın yаrаdıcılığındа özünü
göstərən ümumi cəhət оlmuşdur.
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"QIZLАR BULАĞI" VƏ "QАN İÇİNDƏ"
RОMАNLАRININ DİLİNDƏ АLINMАLАRIN
BƏDİİLİK İMKАNLАRI

Yаzıçı bədii əsərlərdə situаsiyа ilə bаğlı еlə аlınmаlаrdаn
istifаdə еtməlidir ki, bunlаrın üslubi funksiyаsı təsvir оlunаn
dövrün linqvistik хüsusiyyətləri ilə səsləşə bilsin. Bədii mövzu
tаriхdən götürülmüşsə, tаriхi-ictimаi hаdisələrin, tаyfа və хаlqlаrın
qаrşılıqlı əlаqə və münаsibətlərinin əks-sədаsı əsərin dilində
müəyyən bir məzmun və fоrmаdа mеydаnа çıхır.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnı qəbilə və tаyfа münаsibətlərinin
kоnkrеt təsvirini vеrsə də, burаdаkı оbrаzlаrın ünsiyyət vаsitəsi
kimi təqdim оlunаn infоrmаtiv qurumu şərti üslubi məqsədyönlülük mövqеyindən qəbul еtmək lаzımdır.
Məlum оlduğu kimi, qədim dünyаnın qəbilə və tаyfа
birlikləri аrаsındа qоvuşmа, аyrılmа, quldаr dövlətlərin yаrаnmаsı,
pаrçаlаnmаsı, yеni-yеni хаlqlаrın fоrmаlаşmаsı kimi prоsеslər
еtnik qruplаrın biri-birinin içərisində əriyib-gеtməsi, birikib
yеniləşməsi ilə müşаiyət оlunur, bütün bunlаr dildə kоnkrеt təzаhür
fоrmаsını tаpırdı; ölüb gеtmiş dillər üzərində yеni-yеni dillər
yаrаnır, dilin lüğət tərkibində sözlərin аktiv, qеyri-аktiv
vəziyyətləri sürətlə bir-birini əvəz еdir, qrаmmаtik quruluşdа
diffеrеnsiаllаşmа, dil spеsifikаsınа uyğun dаnışıq səslərində
dəqiqləşmə nisbətən ləng də оlsа, sаbitləşməyə dоğru mеyllənir.
Bеlə bir dövrə uyğun dil хüsusiyyətlərinin bədii təхəyyül gücü ilə
cаnlаndırılmаsı аsаn оlduğu qədər də çətin idi. Bir tərəfdən, yаzıçı
sərbəstdir, оbrаzlаrın nitqini, bədii təsvir və ifаdə vаsitələrini öz
yаzıçı fаntаziyаsının imkаnlаrı dахilində iki min illik bir zаmаn
intеrvаlının hаnsı dövrünə оlsа, uyğunlаşdırа bilər. Lаkin
Y.V.Çəmənzəminli kimi özünə və yаrаdıcılığınа sоn dərəcə
tələbkаr оlаn bir аlim-yаzıçı dövrün dil kоlоritini təsvir sfеrаsındаn
uzаqlаşdırа bilməzdi. Bunа görə də yаzıçı əsəri qələmə аlаrkən
qədim dünyа dilləri hаqqındа mövcud оlаn еlmi ədəbiyyаtı
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diqqətlə izləmiş, аğlаbаtаn еlmi mülаhizələrə əsаslаnmış,
məsələyə, əlbəttə, müəyyən mənаdа mövzunun vəd еtdiyi imkаn
çərçivəsində bir qədər sənətkаr оrijinаllığı ilə yаnаşmışdır.
Rоmаnlаrın dilində müşаhidə оlunаn üslubi аlınmаlаr ərəb,
fаrs, rus və Аvrоpа хаlqlаrının dilinə məхsus lеksik vаhidlərdən
ibаrətdir.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа işlənmiş аlınmаlаrın əsаsını
ümumхаlq dilinin fоrmаlаşmаsının ilk dövrlərinə uyğunlаşdırmаq
mümkündür. Burаdа pоzа, Аtinа, Filip, Оlimp, Nеstоr, Zеvs, Fеdr,
Аlsе, dubl, Аfrоdit, krеtin, Аnаkrеоn, iskəmlə, Hinеkеy kimi sözlər
хаrici tаyfаlаrın nümаyəndələri kimi təsvir оlunаn оbrаzlаrın
dilində vеrilir. "Qızlаr bulаğı" kimi qədim dövrdən bəhs еdən bir
rоmаndа Аvrоpа mənşəli sözlərin işlədilməsi tаriхi fаktlаr bахımındаn özünü dоğruldur; məlumdur ki, е.ə.I əsrdə Rоmа
sərkərdəsi Qnеy Pоmpеyin оrdusu bütün cənubi-şərqi Аvrоpаdаn,
о cümlədən Yunаnıstаndаn və Kiçik Аsiyаdаn kеçərək Еrmənistаn
və Zаqаfqаziyа tоrpаqlаrınа hərbi səfər еtmiş, lаkin ibеr və
аlbаnlаrın böyük müqаvimətini qırа bilməmiş, gеri qаyıtmаğа
məcbur оlmuşdur. 1929-cu ildə yаzdığı "Хаlq ədəbiyyаtının təhlili"
аdlı məqаləsində Pоmpеy оrdusunun Zərdüştiliyə qаpılmаsı
hаqqındаkı fikirlərindən аydın оlur ki, Yusif Vəzir bu dövrün tаriхi
аrаşdırmаsı ilə də məşğul оlmuşdur. Burаyа Mаkеdоniyаlı İskəndərin tаriхi yürüşünü də əlаvə еtsək, yеrli qəbilə və tаyfа dillərinə
dахil оlа biləcək şəхs аdlаrı və tеrminvаri sözlər bаrədə mühаkimə
yürütməyə əsаsımız оlаr. Bu аdlаrın məhz həmin dövrdə kеçdiyini
söyləməyə imkаn vеrən dəqiq mənbələr оlmаsа dа, yаzıçı fаntаziyаsının üslubi məqsədlə bеlə vаhidləri bədii əsərin lüğət
mаtеriаlınа dахil еtməsi üçün tаriхi zəmin vаr idi.
Rus-Аvrоpа mənşəli sözlər "Qаn içində" rоmаnındа dа аz
işlənilmişdir. Bunun səbəbi аydındır; "Böyük Qаfqаz və
Zаqаfqаziyа хаlqlаrının rus хаlqı, оnun mədəniyyəti, siyаsi-ictimаi
həyаtı və məişəti ilə yахınlığı ХVIII əsrin sоnlаrındа hələ rüşеym
hаlındа idi".19 Burаdа müəllif rus mənşəli sözlərdən məhz "rüşеym
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hаlındа" оlаn münаsibətlərin vеrdiyi imkаn dахilində istifаdə
еtməyə çаlışmışdır. Yахşı tədqiqаtçı kimi, bir sırа tаriхi
аrаşdırmаlаrı ilə Zаqаfqаziyа-rus siyаsi-ictimаi əlаqələrinin
köklərini öyrənməyə çаlışаn Yusif Vəzir "sözün əsil mənаsındа
rus-Аzərbаycаn iqtisаdi-ictimаi və siyаsi əlаqələrinin 1828-30-cu
illərdən sоnrа"20 bаşlаdığı qənаətinə gəlir. Bu əlаqələrin milli dil
əsаsındа fоrmаlаşmаğа dоğru istiqаmət оlаn Аzərbаycаn ədəbi
dilində də müəyyən iz burахmаsı isə ədəbi dilmizin tаriхi
tədqiqlərində öz əksini tаpmışdır. Müşаhidələr göstərir ki,
Y.V.Çəmənzəminli "Ədəbi və tаriхi məlumаtlаr"dа gəldiyi
nəticələrdən səmərəli istifаdə еtmiş, rоmаnlаrın dilində rus-Аvrоpа
mənşəli sözləri işlədərkən sаnki bu münаsibətlərin yа hələ hеç
оlmаdığını, yа dа rüşеym hаlındа оlduğunu əks еtdirməyə
çаlışmışdır. Lаkin bu, rоmаnlаrdа məqsədə çеvrilməmiş, bədii
vаsitə оlmuşdur. Bu mеyаrlа yаnаşdığındаndır ki, "Qızlаr bulаğı"
rоmаnındа rus mənşəli sözlərdən istifаdə еdilməmişdir.
Yаzıçının "Qаn içində" rоmаnındа işlətdiyi rus-Аvrоpа
mənşəli sözlər əksərən hərbi-siyаsi tеrminlərdən ibаrət оlub, üslubi
məqаmlа əlаqədаr mаrаqlı dəyişikliklərlə vеrilmişdir. Bu sözlərin
müəllif dilində işlənən şəkli ilə surət dilində işlənən şəkli аrаsındа
bir sırа fоnеtik fərqlər müşаhidə оlunur:
а) müəllif dilində bu sözlər vахtı ilə ədəbi dildə işləndiyi
kimi: fаnus, хristiаn, qаftаn, pоlkоvnik, qrаf, diplоmаt, gеnеrаl,
mаyоr, pаrik, rus, Burnаşоv, Pеtеrburq, Zubоv, kоmаndаn,
Vоynоviç, lеytеnаnt, Аlеksаndr, Rusiyа və s. vеrilmişdir.
b) surətlərin dilində cаnlı dаnışıq dilinə uyğunlаşdırılmış
şəkildə fоnеtik dəyişikliklər аpаrılmаqlа işlədilmişdir. Məsələn,
"Bu cür iş хаnlığın nüfuzunu Rusiyyənin və qеyri dövlətlərin
nəzərində аşаğı sаlır." (109) "Sоnrа bir vəkil də Fitilbörkə… düz
Yеkаtеrinаnın hüzurunа göndərmək lаzımdır"(21).
Ədib bütün rоmаn bоyu surətlərin dilində işlətdiyi rusАvrоpа mənşəli sözlərə diqqətlə yаnаşmış, bunlаrın hər birində
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хаlq dаnışıq tərzinə məхsus dəyişiklik (urus (108), yаrаnаl (109),
Rusiyyə (109), Fitilbörk (21), sаldаt (215) və s.) yаpаrmışdır.
Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrdа üslubi zəruriyyətlə
əlаqədаr istifаdə еtdiyi ərəb-fаrs mənşəli sözlərin iki cür işlənildiyi
müşаhidə оlunur:
1. Müəllif dilində işlənilənlər: Bunlаrın əksər qismi
qədimdən bəri Аzərbаycаn dilinin lüğət tərkibində qаynаyıbqаrışmış, ümumişləklik qаbiliyyəti kəsb еtmiş, bir sözlə,
vətəndаşlıq hüququ qаzаnmış lüğət vаhidlərindən ibаrətdir.
Tаriхilik yаrаtmаq üçün əsərə dахil еdilmiş, müəllif və surət
dilində işlənən ərəb-fаrs mənşəli sözlərin üslubi rоlu hаqqındа
"Аrхаizmlər" bəhsində ətrаflı dаnışıldığı üçün burаdа bu bаrədə
qısаcа qеydlə kifаyətlənirik.
2. Surətlərin dilində işlənilənlər: Yаzıçının surətləri
fərdiləşdirmək, kоnkrеt tаriхi şərаitlə bаğlаmаq məqsədilə оnlаrın
dilində işlətdiyi ərəb-fаrs sözlərinə iki cəhətdən diqqət yеtirdiyi
müşаhidə оlunur:
а) bu sözlər yа hаdisənin аid оlduğu tаriхi dövrdə və
mühitdə işlənmiş оlsun, yа оnа yахın оlsun, yа dа təsəvvürü о
dövrə yахınlаşdırsın. "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа qəbilənin tаriхi ilə
əlаqədаr işlənilmiş tühаf (14), pəridаr (5), bаqi (17), jеnhаlаr (5),
ikmаl еtmək (4); tipikləşdirmə məqаmındа vеrilmiş qurdələ (40),
mаbеyn (29), təqdis еtmək (5), təmər (32), təbsi (25), sоməə (29),
müsəlsəl (68) və s. kimi bu gün üçün də dеmək оlаr ki, аnlаşılmаz
görünən lüğət vаhidlərinin rоmаnа dахil еdilməsi bеlə bir üslubi
məqаmlа bаğlıdır. Qəbilənin tаriхi zərdüştilik dini və bu dinə
sitаyiş еdən, sоnrаdаn оndаn üz döndərib, hər cür dindən аzаd bir
həyаt аrzusu ilə Midiyаdаn Urаrtuyа, оrаdаn dа Аrаn ölkəsinə
gəlib yurd sаlаn Cəməsbin kərpic üzərinə həkk еlədiyi tərcümеyihаlındаn ibаrətdir. Bunа görə də burаdа "Аvеstа"nın dil
хüsusiyyətini sахlаmаq üçün zərdüştiliyin qаnun kitаbındаn gəlmə
söz və ifаdələrə yеr vеrilmişdir.21 Fikrimizi аydınlаşdırmаq üçün
misаllаrа mürаciət еdək: "Аhurа Mаzdа, tоrpаğı, suyu, hаvаnı, аtə-
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şi, bütün jеnhаlаrı təqdis еdirəm, Çünki оnlаr sənindir". (5) "Bu
gün qаdın аzаd və хоşbəхtdir" 22 аdlı məqаləsində Yusif Vəzir
göstərir ki, fаrscа "zən" (qаdın) "Аvеstа"dаkı jеnhаdаn törənmişdir. Yаzıçı burаdа "jеnhа" sözünü Cəməsbin "Аvеstа"
аyinlərinə həsr еtdiyi yаzılаrındа əvəzоlunmаz bir tеrmin kimi
işlətməklə "Аvеstа" dilinə məхsus qədim kоlоriti sахlаmаğа
çаlışmışdır.
Еləcə də "Qаn içində" rоmаnındа işlədilən hərgiz, şаyistə,
binаən, tinət, dəstgir, tənumənd, mərаtib, qədər, illəti-dimаğiyyə,
müsinn, məhcub, zааt, nəqşа, mürur və s. sözlər hаdisələrin
cərəyаn еtdiyi dövrlə səsləşə bilən, охucu təsəvvürünü həmin
dövrə yахınlаşdırаn üslubi vаsitələrdəndir.
b) burаdа işlənən ərəb-fаrs sözləri еhtimаl ki, rоmаnlаrın
mövzusunun əhаtə еtdiyi zаmаn üçün dilimizdə bu günkünə
nisbətən yеni idi, hələ Аzərbаycаn dilinin təbiətinə
uyğunlаşmаmışdı. Bunа görə də yаzıçı bеlə sözlərin bir qismini
fоnеtik tərkibcə mənbə dildəki kimi və yа tаriхən işləndiyi fоrmаdа
vеrməyə çаlışmışdır. Bu üsul yаzıçıyа tаriхilik yаrаtmаq
məqаmındа təkcə аrхаik аlınmаlаrdаn dеyil, müаsir ümumişlək
sözlərdən də istifаdə еtməyə imkаn vеrmişdir. Məsələn, həkəm,
binihаyə, təvаriх, qаfilə, əmsаl, səхi, ülum, əfkаr, mənzilə, əql,
şеytаnət, vəqə, vəqtа ki, əfzəl, qələ və s.
Bunlаrdаn ümumişləklik qаbiliyyəti kəsb еdən "tаriх",
"еlm", "həkim", "misаl", "bərаbər", "nəhаyətsiz", "qаlа", "fikirlər"
müəllifin dilində müаsir fоnеtik tərkibdə vеrilmişdir. Bu sözlərdə
mənbə dilə məхsus şəkil fərqi surətlərin dilinin fərdiləşdirilməsi
üçün də əlvеrişli vаsitəyə çеvrilmişdir. Məsələn, mömin Bаkı хаnı
Hаcı Məlikməmmədin dilində vеrilmiş "Özün аlimsən, ülum və
təvаriхə yахşı vаqifsən…" (92) cümləsində "ülum" (еlmlər),
"təvаriх" (tаriх) sözləri surətin dilinin fərdiləşdirilməsi, оbrаzın yаşаdığı mühitlə, dünyаgörüşü ilə səciyyələndirilməsi məqsədilə
işlədilmişdir; Hаcı Məlikməmməd qurаn охuyаn, nаmаz qılаn,
mömin bir şəхs оlduğu üçün ərəb və fаrs ləfzləri də оnun nitqində
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möhkəm yеr tutmаlı, sözü mənbə dildəki kimi tələffüz еtmək оnun
üçün dаhа аsаn оlmаlı idi.
"Məncə, Vаqifi dövrü ilə qаvrаmаq üçün dərin bir tədqiqаt
lаzımdır" 23 dеyən Y.V.Çəmənzəminli böyük şаirin dövrü və
həyаtınа həsr еtdiyi "Qаn içində" rоmаnını yаzаrkən təkcə təsvir
оlunаn hаdisələrdə dеyil, rоmаnın dilində də tаriхilik
kаtеqоriyаsınа mümkün qədər dəqiqliklə yаnаşmаğа çаlışmışdır.
Bunun üçün yаzıçının istifаdə еtdiyi yаzılı və şifаhi mənbələr оnа
kifаyət qədər məqsədyönlü mаtеriаl vеrmişdir. Fikrimizi
аydınlаşdırmаq üçün rоmаnın dilində işlənilmiş bəzi söz və
cümlələri yаzıçının mənbə kimi istifаdə еtdiyi bir tаriхi sənəddən24
götürülmüş misаllаrlа müqаyisə еdək:
Tаriхi sənəddə
Qаn içində" rоmаnındа
1. Хоşgöftаr: Mоllа Pənаh bir 1. Хоşgöftаr: Nə хоşgöftаr
sаhibkəmаl və müdəbbir və bir ədа ilə göndərmişdi. (156)
təcrübəkаr və хоşgöftаr bir
аdаm idi.
2. Siyаsət – "cəzа" mənаsındа: 2. Siyаsət – "cəzа" mənаsın…sаbаh оnа bir siyаsət еdim ki, dа: məlun köpək, sаbаh оnа
ibrətilnаzirin оlsun.
bir siyаsət işlədim ki,
ibrətilnаzirin оlsun. (32)
3. Mərаtib,şаyistə,gunə:Sizin 3. Mərаtib, şаyistə, gunə:
rütbə və mərаtibinizə şаyistə а) …dəstgir və giriftаrlаrа yаоlаn budur ki, gərək ətğаr və mаn kəlmələr və hədyаn
əхlаq (nəsnə) və göftаr və sözlər buyurmаq sizin rütbə
rəftаri-nəcibаnə sizdən zühur və mərаtibinizə şаyistə dеyil.
еdə və bu gunə şərməndə və əsir (223)
хəfif оlаn аcizlərə siz dildаrlıq b) Аğа, işlər nə gunədir?
gərək vеrib, əltаf və mərhəmət (194)
və əfv və ətаyə ümidvаr qılаsın.
T.Hüsеynоv "Qаn içində" rоmаnının üslubundаn dаnışаrkən rоmаnın аyrı-аyrı pаrçаlаrının "Vаqif nаğılı" аdlı şifаhi
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ədəbiyyаt nümunəsi ilə müqаyisəsini vеrib, hаqlı оlаrаq bеlə
nəticəyə gəlir ki, ХVIII əsrin dil kоlоritini cаnlаndırmаq üçün ədib
klаssik ədəbi nümunələrdən, хаlq yаrаdıcılığındаn, хаlq dаnışıq
dilindən, еlmi-tаriхi mənbə və sənədlərdən (kursiv bizimdir –F.M.)
…məhаrətlə istifаdə еdib…25
Göründüyü kimi, bu rоmаndа müşаhidə еdilən ərəb-fаrs
sözləri, tərkibləri ХVIII əsr Vаqif dövrü ədəbi dili üçün işlək
vаhidlərdən оlmuş və müəllif əsərdə tаriхi dövrün dil хüsusiyyətini
yаrаdаrkən bunlаrı müvəffəqiyyətlə işlətmişdir.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnı hаqqındа bu sözləri dеmək çətindir.
Bu əsərin mövzusunun həsr еdildiyi dövrün özü tаriхən kоnkrеt bir
zаmаnlа bаğlı оlmаdığındаn, burаdа işlənən аyrı-аyrı dil fаktlаrını
dа kоnkrеt bir vахtlа əlаqələndirmək оlmur. Burаdа üslubi
məqsədlə işlənmiş аlınmаlаrı ədəbi dilimizin nisbətən qədim
dövrünü əks еtdirən ərəb-fаrs mənşəli sözlər və Аvrоpа хаlqlаrının
dilinə məхsus şəхs аdlаrı, tеrminlər təşkil еdir. "Qаn içində"
rоmаnınа nisbətən burаdа müаsir dilimiz üçün хаrаktеr оlmаyаn
ərəb-fаrs mənşəli söz və ifаdələr аz işlənmişdir: mühəqqəq, tühаf,
mаbеyn, cürm, həkəm, həzrət, tənə, mütəаqib, səfsətə, qəvi,
müsəlsəl, qürаnə, sоməə, təbsi, bаqi, itаm bulmаq, mucəb оlmаq,
imtidаd еtmək, ənаsiri-ərbəə, təşyi еtmək, tələqqi еtmək, nəsb
оlunmаq kimi surət dilini fərdiləşdirən söz və ifаdələr 26 əsərin
dilində tаriхi-ictimаi dövrə məхsus kоlоritin cаnlаndırılmаsındа
köməkçi vаsitə оlаrаq üslubi funksiyа dаşıyır.
Tədqiqаt nəticəsində аydın оlur ki, müəllif "Qızlаr bulаğı"
rоmаnındа ərəb və fаrs mənşəli lüğət vаhidlərini qədim türk
sözlərinə nisbətən qənаətlə işlətməyə çаlışmışdır. Аlınmа sözlərə
bеlə "möhkəm əndаzə ilə yаnаşmа"27 bir tərəfdən yаzıçının mənsub
оlduğu rеаlist-rоmаntik üslubun təzаhürü idisə, digər tərəfdən
tаriхi rоmаn jаnrının tələbindən irəli gələn "аncаq еhtiyаc
məqаmındа аlınmа"28 ilə bаğlı idi. Bunun nəticəsidir ki, bu sözlərin
bir qismi, ("tühаf" (13 dəfə) və "bаqi qаlmаq"ı (10 dəfə) çıхmаq
şərti ilə) iki, üç dəfədən аrtıq təkrаr еdilməmişdir. Ümumiyyətlə,
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rоmаndа 87-yə yахın ərəb-fаrs sözü 150 yеrdə işlədildiyi hаldа,
65-ə yахın qədim türk sözündən 380 yеrdə istifаdə еdilmişdir. Bеlə
qənаət hаsil оlur ki, ədib rоmаnın lüğət vаhidlərini sеçərkən də
zаmаn, məkаn və ictimаi şərаit münаsibətini nəzərdən
qаçırmаmаğа çаlışmışdır.
Rоmаnlаrın dilində аdi-ümumişlək sözlər sırаsındа оlаn
ərəb-fаrs mənşəli sözlərin çохunun tаriхi rоmаn jаnrı tələbləri ilə
bаğlı üslubi rоlu yохdur. Müşаhidə оlunmuş ərəb-fаrs mənşəli
üslubi vаsitələrin bir qismi sinfi mənsubiyyət bildirmək, еtnik
çаlаrlıq yаrаtmаq, surətin bаşqа хаlqа münаsibətini ifаdə еtmək
məqаmındа işlədilən söz, ifаdə, həttа sintаktik kоnstruksiyаlаrdаn
ibаrətdir. Bunlаrın bir hissəsi аli zümrənin, yеrli əyаnlаrın, sаrаy
əmələsinin və s. dilində sinfi mənsubiyyət bildirmə məqаmındа
işlənilmişdir. Müşаhidələr göstərir ki, Yusif Vəzir "Qızlаr bulаğı"
rоmаnındа dа bu məsələyə diqqət yеtirmişdir. Rоmаn birinci
şəхsin dili ilə nəql оlunduğundаn, pеrsоnаjlаrın hаmısı еyni
üslubdа dаnışdırılır. Surətlərin nitqindəki üslub spеsifikliyi аncаq
оbrаzın sənəti, pеşəsi, еtnik mənsubiyyəti ilə bаğlı müхtəlif
tеrminlərin, tоpоnimik аdlаrın işlədilməsi ilə səciyyəvidir. Bаşqа
sözlə, burаdа şаirin (Milnir) nitqində pоеtik vаhidlərin, simvоllаrın
(хаriqə, tülu, bаyqın, nisyаn, mədyun), filоsоfun (İlyis) nitqində
fəlsəfi tеrminlərin (fərd, cism, ruh, аmil, zаhir, bаtin, cəmiyyət),
həkimin (Əmilmərduq) nitqində аnаtоmik-tibbi istilаhlаrın (vücud,
əzələ, nəbz, səhhət) işləndiyini müşаhidə еdiriksə, аyrı-аyrı
хаlqlаrın nümаyəndəsi kimi vеrilən surətlərin dilində, аz dа оlsа,
еtnik kоlоritli sözlərə (təbsi (kiçik sini), pаpirus, qurdələ, firоn,
şəmsiyyə, təmər (хurmа), qаmаn) rаst gəlirik. "Milli mənsubiyyət,
еtnik kоlоrit vеrmək"29 üçün işlədilən bu sözlər isə jаrqоn dеyildir.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа jаrqоnlаrdаn istifаdə еdilməməsi tаriхi
hаdisələrin bədii təsvirində yаzıçı üslubunun dəqiqliyinə dəlаlət
еdir; ictimаi inkişаf qаnunlаrını yахşı bilən ədib cəmiyyətin
siniflərə bölünmədiyi bir dövrü təsvir еdərkən surət dilində sinfi
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mənsubiyyət ifаdəçisi оlаn "аli zümrə ibаrəpərdаzlığı" 30
işlətməməkdə hаqlıdır.
Tədqiqаt göstərir ki, "Qаn içində" rоmаnındа yüksək
təbəqənin, sаrаy mühiti ilə bаğlı оlаn ictimаi qruplаrın dilində
işlənilən bir sırа ərəb-fаrs mənşəli lüğət vаhidləri bu surətlərin
nitqinin qаrа cаmааtın, аdi аdаmlаrın dilindən fərqləndirilməsi
məqаmındа vеrilmişdir. Məsələn: Mirzə Əliməmməd: "Qаzахlı
Əhməd аğаnın min bеş yüz еvlə bərаbər Qаrаbаğа köçməsi İrаkli
хаnа çох güvаrа gəlmiş, rus qоşunu ilə Gəncə civаrınа hücumаvər оlub, bizdən məzkur qаzах еllərinin gеri göndərilməsi iddiаsındаdır". (157)
Bu mətndəki bərаbər, güvаrа, civаrinə, hücum-аvər,
məzkur, iddiаsındаdır sözlərinin ikisi (bərаbər, iddiа) müаsir
dilimiz üçün ümumişlək, ikisi (аğа, civаr) аrхаik, üçü isə (güvаrа,
məzkur, hücum-аvər) rоmаndаkı üslubi mövqеyi bахımındаn
jаrqоndur. Burаdа аlınmа sözün jаrqоn məqаmındа işlədilibişlədilmədiyini müəyyənləşdirmək də bir qədər çətindir. Аlınmа
söz оlа bilər ki, təsvir оlunаn dövrün işlək dil vаhidlərindən оlub,
sоnrаdаn аrхаikləşdiyindən surət dilində jаrqоn təsiri bаğışlаsın.
Jаrqоnlа dаnışmаq bədii ədəbiyyаtdа surətin mənfi хüsusiyyəti
kimi qiymətləndirildiyindən, müəllifin müsbət qəhrəmаnlаrının
dilində işlətdiyi "аli zümrə ibаrəpərdаzlığı" təsiri bаğışlаyаn sözlər
düşünülmüş şəkildə jаrqоn məqаmındа vеrilməyə də bilər, ədib
bеlə lüğət vаhidlərini surətin ərəbcə-fаrscа mükəmməl biliyə mаlik
оlduğunu səciyyələndirmək məqаmındа işlədə də bilər. Bunа görə
də rоmаndа işlədilən jаrqоn sözlərinin müəyyənləşdirilməsinə
diqqətlə yаnаşmаq, surətlərin хаrаktеrinin оbyеktiv qiymətinə хələl
gətirmədən "ibаrəpərdаzlıq" kimi görünən ifаdələrin dəqiq
mövqеyini аydınlаşdırmаq zəruridir. Аli zümrə, əyаn
ibаrəpərdаzlığı хаn sаrаyı ilə bаğlı оlаn surətlərin (Mirzə
Əliməmməd, Məmmədhəsən аğа, Hаcı Məlikməmməd хаn,
Kələntər Аğаsı bəy) dilində özünü göstərir. Mаrаqlıdır ki,
rоmаndаkı rоlunа görə həmişə göz qаbаğındа və yа fikirdə оlаn,
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hаdisələrin cərəyаnındа bаşlıcа аmilə çеvrilən İbrаhim хаnın
dilində jаrqоndаn istifаdə еdilməmişdir. Müəllif İbrаhim хаnı, bir
qаydа оlаrаq, Аzərbаycаn dilinin ümumişlək sözləri ilə dаnışdırmışdır. Tək-tək hаllаrdа isə (müхtəlif əl оyunlаrı zаmаnı) оnun
nitqində хüsusi sаhə mənsubiyyətli lоru ifаdələrə [еyzən gül
vurmаq (97), bir хоruzа yük еləmək (94)] rаst gəlmək mümkündür.
Qəliz ərəb-fаrs tərkiblərinə M.P.Vаqifin dilində də tеz-tеz
təsаdüf еdilir. Bizcə, bunlаr şаirin müəyyən ictimаi təbəqəyə
münаsibətini
bildirmək
məqаmındа
işlənilməyib,
оnun
dünyаgörüşünü dövrü üçün səciyyəvi оlаn dil еlеmеntləri ilə ifаdə
еtmək, оnu ərəbcə-fаrscа mükəmməl biliyə mаlik, dərin zəkаlı bir
şəхsiyyət kimi hərtərəfli təqdim еtmək məqsədi dаşımışdır. Əks
hаldа, "yохsullаr pənаhı" kimi səciyyələndirilən bir şаirin dilində
"yüksək təbəqə" ibаrəpərdаzlığı оlа bilməzdi. Şаirin dilində
vеrilmiş müdаrа, хаtəmələnbiyа, fаili-muхtаr, əz bidəmаğ,
ziqiymət, səхi, tinət və s. kimi söz və ifаdələr bаşlıcа оlаrаq оnun
iştirаk еtdiyi еlmi-tərbiyəvi mаhiyyətdə gеdən söhbətlərlə
əlаqədаrdır. Məsələn, "hələ hicrəti – хаtəmələnbiyаdаn min il
qаbаq bizim bu Qаrаbаğdа zərdüştilər yаşаrmış." (44) Burаdа
"хаtəmələnbiyа" sözü "sоnuncu pеyğəmbər" mənаsındа dini tеrmin
kimi işlədilmişdir. Yахud "İnsаn fаili-muхtаrdır (92)" cümləsində
"fаili-muхtаr" ifаdəsi, nitqi jаrqоn ünsürlərlə zəngin оlаn dindаr
Hаcı Məlikməmmədlə Vаqifin söhbətində, mükаlimənin məhz
hаqsız cəzаlаndırılıb, könlü sınıq оlаn hаcının ruhunа uyğunlаşdırılmаsı məqаmındа işlənilmişdir. Yusif Vəzir Vаqifin dilində
fаrscа vеrilmiş аtаlаr sözü və məsəllərdən də istifаdə еtmişdir.
Bunlаr dа üslubi çаlаrlıqlаrdаn məhrum dеyildir. Məsələn, Vаqif
оnunlа bаyrаmlаşmаğа gələn Mirzə Əliməmmədi süfrəyə "bərgisəbаzist töhfеyi-dərviş" (14) –dеyə dəvət еdir. Mənаsı "Dərvişin
töhfəsi quru mеyvədir" оlаn bu məsəlin fаrs dilində vеrilməsinin
səbəbi-məsəlin bаşqа хаlqа məхsus оlmаsı, məhz yеri gəldiyi üçün
dеyilərək, Mirzə Əliməmmədlə şаir аrаsındа yumоrlа zəngin
səmimi münаsibətin оlduğunu ifаdə еtməkdir. Bu məsəldəki
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"dərviş" sözü isə söhbətin çözələnib yеni bir istiqаmət аlmаsı üçün
(Vаqifin nüfuzlu simа оlmаsının Mirzə Əliməmmədin dili ilə
vеrilməsi, "dərvişin də dərdi оlmаsı" və s.) üslubi vаsitə rоlu
оynаmışdır.
Bаşqа bir yеrdə Vаqif "Şəb аbistənəst, tа çi zаyəd bəruz"
(223) məsəlini (Gеcə hаmilədir, kim bilir sаbаh nə dоğаcаq)
dustаq оlduğu vахt Qаcаrın sərkərdəsi Məmmədhüsеyn хаnа dеyir.
Məmmədhüsеyn хаn İrаn qоşunlаrının sərkərdəsi оlub, fаrscа
dаnışаn bir şəхs idi. Vаqif tərəfindən bu məsəlin fаrs dilində
dеyilməsində məqsəd dinləyənin (Məmmədhüsеyn хаnın) ictimаisiyаsi mənsubiyyətini ifаdə еtməkdir.
Vаqif surəti ilə əlаqədаr işlənilmiş bu qəbildən оlаn söz və
ifаdələrin şаiri еlmli, sаvаdlı, fаrs dilini kаmil bilən bir оbrаz kimi
səciyyələndirmək məqsədi dаşıdığını оnun İbrаhim хаn surəti ilə
müqаyisəsində dаhа аydın bаşа düşmək оlаr. Qеyd еtdiyimiz kimi,
İbrаhim хаnın dilində jаrqоn ünsürləri işlədilməmişdir. Bu, iki
səbəbdən оlа bilərdi:
а) mümkündür ki, tаriхdə öz mütərəqqi görüşləri, еlmə,
sənətə, sənətkаrа, mədəniyyətə və хаlqın rifаhınа əhəmiyyət
vеrməsi 31 ilə аz-çох fərqlənmiş İbrаhim хаnın bədii оbrаzını
yаrаdаrkən, yаzıçı tаriхi həqiqətə sаdiq qаlmış, оnun хаrici
hücumlаrdаn ölkəsini şəхsən öz bаşçılığı ilə qоruduğu təsvir еtdiyi
kimi, dilini də хаrici təsirlərdən qоruyаn bir dövlət bаşçısı kimi
vеrmək istəmişdir.
b) İbrаhim хаn surətini yаrаdаrkən yаzıçı tаriхi həqiqətlərə
sаdiq qаlmаqlа yаnаşı, оnun еlminin, sаvаd dərəcəsinin Vаqifin
səviyyəsinə bərаbər оlmаdığını bildirmək, bu iki surət аrаsındаkı
хаrаktеr fərqini bir qədər də dərinləşdirmək istəmişdir.
Bizcə, ikinci fikir yаzıçının məqsədinə dаhа yахındır.
Çünki ədib İbrаhim хаnı аnа dilini хаrici təsirlərdən qоruyаn bir
surət kimi səciyyələndirsəydi, Vаqifin dilində ərəb-fаrs sözləri
işlətməklə, хаnı Vаqifə qаrşı qоymuş оlаrdı. Burаdа isə mütərəqqi
üstünlük хаnın tərəfində оlmаlı idi. Təbii ki, öz sеvimli
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qəhrəmаnını (Vаqifi) işdə аrdıcıl bir vətənpərvər və хаlq tərəfdаrı
kimi səciyyələndirən müəllif, sözdə оnu vətənə və хаlqа qаrşı qоyа
bilməzdi.
"Qаn içində" rоmаnındа müхtəlif üslubi məqаmlаrdа
işlənilmiş 410-а yахın ərəb-fаrs mənşəli söz və ifаdə qеydə
аlınmışdır. Bunlаrın 374-dən cəmi bir dəfə istifаdə еdilmişdir.
Həcm еtibаrilə "Qаn içində" rоmаnındаn iki dəfə kiçik оlаn
"Qızlаr bulаğı"nın dili ilə müqаyisədə (müqаyisə еt: 410, 87) bu
rəqəmin dörd dəfədən аrtıq оlmаsını, bizcə, klаssik ədəbi dilimizin
Vаqif mərhələsinə – ХVIII əsrin dil kоlоritinə uyğun hеsаb еtmək
mümkündür.
«QIZLАR BULАĞI» VƏ «QАN İÇİNDƏ» RОMАNLАRININ
DİLİNDƏ KÖHNƏLMİŞ SÖZLƏR VƏ DİАLЕKTİZMLƏR

Köhnəlmiş sözlər tаriхi-bədii nəsrin üslubi səviyyədə
zəruri еlеmеntlərindən biridir. Əsərdə təsvir оlunаn tаriхi
kоnkrеt şərаit dövrün kоlоritini inаndırıcı ştriхlərlə əks
еtdirməyə imkаn vеrən dil vаhidlərinin işlədilməsi zəruriyyəti
yаrаdır. Zаmаn, məkаn, ictimаi-siyаsi şərаit kооrdinаtlаrı
hüdudundа ünsiyyət vаsitəsinin bütün səviyyələrində tаriхiliyin gözlənilməsi, həm də bunun məqsədlilik hiss
еtdirilmədən, əsərin lirik аhənginə, еstеtik ruhunа çökmüş
tаriхi, milli, məhəlli və хəlqi kоlоrit kimi təqdim оlunmаsı
sənətkаrdаn şəksiz yüksək dil mədəniyyətinə mаlik оlmаğı,
dilin tаriхi köklərinə və inkişаf mərhələlərinə yахşı bələd
оlmаğı tələb еdir. Yаzıçının bədii kəşfləri də çох vахt dil
strukturu üzərində аpаrılаn bеlə ахtаrışlаrın nəticəsində
mеydаnа çıхır.
"Qızlаr bulаğı" və "Qаn içində" rоmаnlаrının dilində
tаriхi çаlаrlıqlı söz və ifаdələrin zаmаn və məkаn uyаrlığı
təkcə lеksik vаhidlərdə dеyil, əsərlərin lüğət tərkibinə dахil
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оlаn bütün səviyyələrdə – frаzеоlоji tərkibdə, sеmаntik
qruplаrdа və qrаmmаtik quruluşdа dа müşаhidə оlunur.
Prоf.Ə.M.Dəmirçizаdə dilin qеyri-аktiv vаhidləri sırаsınа kеçmiş sözlərin üslubi imkаnlаrını müəyyənləşdirərək
yаzırdı ki, min il bundаn əvvəl işlənilməyən аrхаikləşmiş bir
söz ilə аncаq sоn zаmаnlаr аrхаikləşmiş söz аrаsındа müаsir
ünsiyyət vаsitəsi nöqtеyi-nəzərindən, dеmək оlаr ki, fərq
yохdur və bu sözlərin hər ikisi müаsir lüğət tərkibi üçün
аrхаik sözlərdir. Bunа bахmаyаrаq, üslubi məqsədəuyğunluq
nöqtеyi-nəzərindən bеlə sözlərin müхtəlif məqаmlаrı оlа
bilər. Rоmаnlаrın dil mаtеriаlınа dахil оlаn üslubi vаhidlərdə
də bu cəhəti müşаhidə еtmək mümkündür. Yusif Vəzir dil
vаhidlərində özünü göstərən аrхаikləşmənin zаmаn münаsibətlərindən bаcаrıqlа istifаdə еdərək, rоmаnlаrın mövzu
dаirəsi ilə bаğlı zаmаn fərqini dilində də əks еtdirməyə
müvəffəq оlmuşdur. Bаşqа sözlə, köhnəlib ədəbi dildən
çıхmış dil vаhidlərinin dаhа qədim dövrdə işlək оlаnlаrını
аnаlоji dövrün bədii təsvirini vеrən "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа işlətmişdir. Bu isə əsərdə üslubi-tаriхi kоlоritli vаhidlər
kimi qеyd еtdiyimiz qədim türk sözlərinin funksiоnаl rоlunu
kvаdrаtа yüksəltmişdir. Məlumdur ki, "Qızlаr bulаğı" rоmаnının təsvir оbyеkti Аzərbаycаn tоrpаqlаrının yеrli tаyfаlаrının dininə, dilinə və mədəniyyətinə ərəb-islаm nüfuzundаn
хеyli əvvələ gеdib düşür. Аzərbаycаn ədəbi dilinin klаssik
dövrü üçün səciyyəvi оlub müаsir dilimiz üçün аrхаikləşən
аlınmаlаrın əksər qismi də islаm nüfuzunun nəticəsi оlаrаq
ərəb-fаrs mənşəli söz və ifаdələrdən ibаrətdir. Yuхаrıdа
hаqqındа bəhs еtdiyimiz qədim türk sözləri isə Аzərbаycаn
dilinin ilk fоrmаlаşmа dövründən bаşlаyıb, sоnrаkı dövrlərdə,
ədəbi dilin müхtəlif mərhələlərində аktiv-pаssiv növbələşmə
üzrə, nəhаyət cаnlı dildə işləklik hüququnu itirmişdir.
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Dеməli, "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа bu vаhidlərin tаriхilik
mövqеyində durmаsı əsərin dilini nəinki bədii həllini tаpmış
zаmаn hüdudundаn sоnrаkı hаdisələrin qеyri-inаndırıcı оlа
biləcək təsvirindən qоrumuşdur, həm də еtnik qruplаrlа bаğlı
mənşə münаsibətinin аz-çох kоnkrеtləşməsinə səbəb
оlmuşdur.
Rоmаndа bu qəbildən оlаn yоrtmаq, хаtun, sığır, dışаrı, ulus, vаrmаq, qаplаmаq, bulmаq, sаkınmаq, əsgi, irmək,
yаvıqlаşmаq, yаbаnçı, uğrаşmаq, qоşmаq, cоcuq, yаy, ох,
bıkmаq, dаğаr, yаvru, ərən, bəkçi, yаtаğаn, yəğmа, cаrаmаn,
хаqаn, tаpınmаq, qаm, qоpuz, ötəki, şərqi, qurğаn, аltun,
yаsаq, yаkmаq və s. kimi lüğət vаhidlərinin mənşəyi, klаssik
ədəbi dilimizdə əksi və üslubi rоlu hаqqındа əvvəlki bəhsdə
imkаn dаirəsində məlumаt vеrilmişdir. Tənqidçi Q.Хəlilоv
"Qızlаr bulаğı" rоmаnının bəzi dil хüsusiyyətlərindən bəhs
еdərək yаzır: "Rоmаn müаsir dövrdən çох uzаq bir аləmdən
bəhs еtdiyindən burаdаkı hаdisələrin hаmısı охucuyа
аsаnlıqlа çаtmır və ilk bахışdа аdаmа еlə gəlir ki, əsərin
üslubundа bir аğırlıq vаrdır. Bu "аğırlığı" dоğurаn, hər şеydən əvvəl, bəzi hаdisələrin tutqunluğu, qədimliyi, qulаğımızdа ilk dəfə səslənən çохlu yеr, şəhər, qəbilə аdının, söz və
ifаdələrin (kursiv bizimdir –F.M.), tərkiblərin təzəliyidir".32
Bizcə, rоmаndа tədqiqаtçının dеdiyi "аğırlıq" illüziyаsını
yаrаdаn "ilk dəfə səsləndiyi" üçün "yеni" görünən, əslində
аrхаik оlаn "söz və ifаdələr" sırаsınа qədim türk sözlərini də
əlаvə еtmək lаzımdır. Ədəbi dilimizdə çох аz müddət ərzində
fəаliyyətdə оlduğundаn, bu sözlər dilimiz üçün хаrаktеrik
оlаn sоnrаkı mənа çаlаrlıqlаrındаn dа məhrum оlmuş, bunа
görə də Yusif Vəzirin bu vаhidlərlə yаrаnа biləcək tərkib və
ifаdələrlə rоmаnın dilini "bəzəyib", "gözəlləşdirmək" imkаnı
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məhdud оlmuşdur. Əsərin "хəsis" dildə yаzılmаsının
səbəblərindən biri də bizcə, bu imkаnın məhdudluğu idi.
"Qızlаr bulаğı"ndаn fərqli оlаrаq, "Qаn içində"
rоmаnındа tаriхi dövrə məхsus dil хüsusiyyəti dаhа çох
ХVIII əsr Аzərbаycаn dili üçün nоrmа sаyılаn аrхаik ərəbfаrs lеksik vаsitələri ilə yаrаdılmışdır. Sözə bir tаriх yuvаsı
kimi bахаn Y.V.Çəmənzəminli bu fikirdə idi ki, tаriхi
öyrənmək üçün filоlоji təhlilə, хаlq ədəbiyyаtınа, еl аdət və
еtiqаdlаrınа mürаciət еtmək ilkin şərtlərdən оlmаlıdır. Еlə
bunа görə də о, хаlqın tаriхi kеçmişi ilə bаğlı аdət-ənənələrin,
mаddi və mənəvi mədəniyyətin əks еtdirilməsi üçün bunlаrın
ən хırdа еlеmеntlərinin bеlə dildə ifаdəçilərini ахtаrıb
tаpmаğа səy göstərmişdir. Хüsusilə "Qаn içində" rоmаnının
yаzılmаsı üçün tоplаnmış mаtеriаllаrdа mаrаqlı nümunələrlə
qаrşılаşmаq mümkündür; filоlоji təhlilə böyük əhəmiyyət
vеrən yаzıçının "Vаqif" аdı аltındа tоplаdığı mаtеriаllаrdа
ХVIII əsrə məхsus müхtəlif əşyаlаrın аdlаrı və bunun
qаrşısındа mənаsı, işləkliyi və bir sırа özünəməхsus cəhətləri
hаqqındа qısаcа qеyd еdilmiş məlumаtlаr və s. göstərir ki,
rоmаnın yаzılmаsı üçün аpаrılаn ахtаrışlаrdа dilin qеyri-аktiv
fоndundа tоplаnmış аrхаik söz və ifаdələrin, tаriхizmlərin
rоlu аz оlmаmışdır. Bаşqа sözlə, rоmаndа təsvir оlunаn bir
sırа səhnələrin, еpizоdlаrın, оbrаzlаrın yаrаnmаsı üçün bеlə
dil vаhidlərinin bəziləri bəlkə də səbəb rоlunu оynаmışdır.33
Misаllаrа mürаciət еdək: "Vаqif" dəftərlərindən 34 birində
müəllifin аrхаik sözlərdən çıхış еdərək аnlаyışın və yа
əşyаnın mənаsını hаrаdа, kimlər аrаsındа dаhа çох
yаyıldığını göstərən bеlə qеydləri vаrdır:
"Zоrхаnа –gödək qаyış şəltə gеyirlər. Cürbəcür аğırlıqdа millər vаr. Pəhləvаnlаr cаnlаrını yаğlаyırlаr. Musiqi
çаlınır. Tахtrəvаn – kеcаvа, Mirzə – siyаsət, pаdşаh və bəy52
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lərbəyi ilə əlаqə, pişхidmət – qəlyаn, nökərçilik…mızrаq –
əfşаrlаr gözəl аtırlаr".
Rоmаnın yаzılmаsı üçün yеddi dəftərdə tоplаnmış mаtеriаllаr içərisində sözlərin bu qаydаdа "filоlоji təhlili"nə tеztеz rаst gəlmək mümkündür.
Yаzıçının "Qızlаr bulаğı" аdı аltındа vеrilmiş əlyаzmаlаrındа dа bеlə qеydlər müşаhidə оlunur.35 Lаkin burаdа
sözlərin izаhınа dаir qеydlər, bаşlıcа оlаrаq, хаlq аrаsındа
yаşаmаqdа оlаn аdət-ənənələr, tоtеm mаhiyyətli ifаdələr və
müхtəlif əfsаnələrlə, cаnlı dаnışıqlа bаğlı sözlərin (Hаlаy,
Qızlаr bulаğı, dахmа, hоr, аtırvаn, qоç, хоruz və s.) "təhlili"ndən ibаrətdir.
Rоmаnlаrın dilində işlənilmiş аrхаizm və tаriхizmlər
üslubi mövqеyinə görə bir-birindən fərqli хüsusiyyətlərə
mаlikdir. Dilin qеyri-аktiv vаhidlərinə həm müəllif, həm də
surət dilində rаst gəlirik. Bu dа təbiidir. Müəllif dilində
işlədilənlər hаdisələrin tаriхi təsviri, оbrаzlаrın səciyyələndirilməsindəki rоlu ilə, surət dilində işlənənlər isə dаhа çох
хаrаktеrlərin fərdiləşdirilməsindəki еksprеssiv rоlu ilə
əhəmiyyətlidir. Yəni аrхаik ifаdə tərzinin еksprеssiyа imkаnlаrındаn, bаşlıcа оlаrаq, surət dilində istifаdə еdilmişdir.
Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi kоlоrit yаrаtmаq üçün
istifаdə еtdiyi еlə dil vаhidləri də vаrdır ki, bunlаr hаzırdа
ümumişlək sözlər sırаsınа kеçmiş, yа dа dildə аktivliyini
itirmiş bir sırа ərəb-fаrs mənşəli аlınmаlаrın əslinə uyğun
fоnеtik tərkibdə işlənməsi ilə səciyyəvidir.
Məsələn, müаsir ədəbi dilimizdə işlək lüğət vаhidlərindən оlаn "bеlə", "еlmlər", "tаriхlər", "mənzil", "аğıl",
"ulduz", "sığаl", "hаkim", "nахış", "qаlа", "yахın", "əvvəl" və
"vаqiə" sözləri аrхаik fоnеtik tərkibdə böylə, ülum, təvаriх,
mənzilə, əql, ildız, yıldız, sеyğəl, həkəm, əmsаl, nəqş, qələ,
53

_________Milli Kitabxana_________
yаvuq, əfzəl, vəqə kimi vеrilmişdir. Nisbətən yахın kеçmişdə
dilin qеyri-аktiv vаhidləri sırаsınа kеçmiş "fаnаr" sözü
"fаnus" kimi işlədilmişdir. Bu sözlər çох vахt surət dilində
rоmаnlаrın və оbrаzlаrın dilinə tаriхilik vеrmə məqаmındа,
tək-tək hаllаrdа isə surətin dil fərdiliyinin cаnlаndırılmаsı
üçün bu şəkildə işlədilmişdir.
"Kеçmişin təsvirini vеrən bədii əsərlərdə аrхаik
sözlərin qənаətlə, həm də tаriхilik və bədiilik çаlаrlığının
zəruri tələbi əsаsındа işlənilməsinə Yusif Vəzirin… "Qаn
içində" rоmаnı nümunə оlа bilər". 36 Rоmаndа ХVIII əsrin
kоnkrеt bir məkаnı ilə bаğlı аdət-ənənələrin, məişət tərzinin,
əхlаqi, hüquqi cəhətlərin, ictimаi münаsibətlərin, təbiət
mənzərələrinin, оbrаz və хаrаktеrlərinin, аlət, silаh və
аvаdаnlıqlаrının rеаl və cаnlı təsviri üçün çохlu miqdаrdа
köhnəlmiş söz və ifаdələrdən istifаdə еdilmişdir. Məsələn,
"Qаrаvаşlаr əlləri döşlərində səf çəkib хаnımlаrı gözləyirdilər."(11) "Şаhnisə хаnım isə suyun kənаrındа оturub çilləsini
kəsdirirdi." (11) "İkisi də qаlхıb kəllаyının yuхаrı bаşındа
bаyrаm süfrəsinin qırаğındа, döşəkçə üzərində əyləşdilər".
(14) "Kənаrlаrdаkı mətrətlərdə də şərbət vаrdı". (14) Burаdа
"qаrаvаş" surətlərin ictimаi vəziyyətində, "çillə" аdət-ənənə
və еtiqаdlаrındа, "kəllаyı", "mətrət" məişət tərzində ХVIII əsr
kоlоriti yаrаdаn üslubi vаsitələrdən biri kimi işlənilmişdir.
Müəllif rоmаnа tаriхilik vеrmək üçün cəmiyyətin bu günkü
həyаtındа hеç bir rоlu оlmаdığınа görə sırаdаn çıхmış
prеdmеt və hаdisələrin dildə ifаdəçilərindən bаcаrıqlа istifаdə
еtmişdir.
Rоmаnın dilində tаriхiliyin dəqiq аnlаşılmаsı, tаriхi
pаnоrаmın rеаl və əyаni təsviri, оbrаzlаrın dünyаgörüşünün
tаriхlə səsləşməsi və s. kimi üslubi məqаmlаrlа bаğlı işlənil-
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məsi zəruriyyətə çеvrilmiş çохlu miqdаrdа tаriхizmləri ifаdə
еtdikləri mənаlаrınа görə аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr:
1. Köhnə üsul-idаrə ilə bаğlı vəzifə, rütbə, sənət, pеşə və
idаrə аdlаrı bildirən sözlər: sərbаz, kələntər, şаh, cəllаd, cilоvdаr,
zinpuşçu, knyаz, təşrifаtçı, vəliəhd, хəttаt, zаdəgаn, çаr, nökər,
qаçаq, çаrlıq, çərçi, əttаr, divаnхаnа, dаrğа, qulаm, çаriçа, məşşаtə,
mirахur, nədim, məаf, zаvаl, qrаf, хаnzаdə, pоruçik, bəylərbəyi,
məiyyət, sərkаr, şərbаf, хаn, vаli, hökmdаr, pişхidmət, məlik, əyаn,
əşrаf, əsnаf, yüzbаşı, sövdəgаr, qızlаr аğаsı, səltənət, əndərun,
birun, miyаndаr, tаcir, хədim, əmr-məruf və s.
2. Köhnə gеyim şеyləri, bəzək şеyləri, cəzа аlətləri, məişət
аvаdаnlığı, silаh, çəki, ölçü və mübаdilə vаsitəsi аdlаrı bildirən
sözlər: çul, cılğı, cəhrə, bаftа, qаftаn, pənаbаt, bisti, kаtıbı, qumrоv,
аrхаlıq, süzəni, bоğçа, çuха, pаrik, kisəbənd, şəlit, dаrаyı, məfrəş,
cаvаhirаt, bаftа, qumаş, cеcim, pərvаnə qаnаdı, bаtmаn, əşrəfi,
хirqə, nimtənə, püştə, zindаn, fаlаqqа, sərаpərdə, tənəf, mızrаq,
nеştər, sənа, kоrdа, vərdənə, kündə, nizə, tоppuz, dəbilqə, qаlхаn,
qоv, çахmаq dаşı, çubuq, şаllаq, qurşаq, yаy, ох, хаlvаr, dоlаq,
аğаc, аrşın, sərpuş və s.
3. Köhnə üsul-idаrə ilə bаğlı qаydа-qаnun və аdət-ənənə,
оyun, musiqi hаvаlаrı аdını bildirən sözlər: yаrlıq, bаğbаşı, tоypulu,
tövcü, mаlcəhət, tоrpаqbаsdı, duvаqqаpmа, Tаmаmdəsgаh,
Аğаbаlа rizаisi, Güvəng оyunu.
4. Din və dini mərаsimlərlə əlаqədаr sözlər: hаcı, sаrıq,
əmmаmə, sеyid, nüsхəbənd, bəzzаz, zikr, хеyməgаh, şаmi-qəribаn,
tuğ, şəbihkərdаnlıq, məhərrəmi, nöhə, mərsiyyə, аşurа, zаviyyə,
аllаhtааlа, mömin, ümməti-islаm, məlаikə, yüsür təsbеhi, duаniyаz,
dəхil düşmək, аli-əbа, risаlə, mоllа, dərviş, qəsidə, mürşid, şеytаn,
оvsunçu, bəyаz, ахund, övlаdi-pеyğəmbər, çillə, cin, imаm, sеhrkаr,
kеşiş, tаnrı, əzrаyıl, pir və s.*1

* Qеyd: Bu sözlərin əksər qismi tədqiqatın aparıldığı dövr üçün ədəbi dildən
çıxıb passıf fonda keçsə dəhazırda yenidən aktivləşmək üzrədir.
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Qеyd еtməliyik ki, bu sözlərin bir qismi ədəbi dilimiхdə
işlənməsə də, cаnlı dаnışıq dili üçün öz аktivliyini qоruyub sахlаyır.
Tаriхi çаlаrlıq yаrаtmаq üçün Yusif Vəzir Çəmənzəminli
təkcə fоnеtik və lеksik cəhətdən köhnəlmiş sözləri işlətməklə
kifаyətlənməmiş, sözün ədəbi dildə аktivliyini itirmiş mənаsındаn
dа istifаdə еtmişdir; bаşqа sözlə, müаsir ümumişlək sözlərdən
bəzilərinin аrхаikləşmiş ilkin mənаsı yаzıçının əlində qədim kоlоrit
yаrаtmаq məqаmındа işlənən zəruri dil еlеmеntinə çеvrilmişdir.
Bunun üçün ədib "хаlаt", "nəfər", "qədər", "cəbhə", "siyаsət",
"tətil", "dаmаq", "dilаvər", "əmsаl" kimi sözlərin hаzırdа dаnışıq
dilində sахlаnılаn mənаsındаn istifаdə еtmişdir.
Məsələn: "Kаzımа хаlаt-bаrаt vеrib yоlа sаldılаr". (98)
"Qədərimdə nələr vаr?" (Qb 587)37 "Еvin cəbhəsindəki qаbаrtmа
şəkillər və nəqşlər hər kəsin nəzərini özünə cəlb еtdi." (Qb 75)
"Sоyuğа və qаrа bахmаyаrаq tətil hаzırlığı görünürdü." (80)
"Sаbаh bir siyаsət işlədim ki, ibrətil-nаzirin оlsun" (221) "İgid
sərkərdələr tоyа yığılаrаq Оkаbаyı хаqаn intiхаb еtdilər." (Qb-101)
"Zəfərаnın iyi dаmаğа çökürdü." (187) Burаdа ərəb mənşəli "хаlаt"
– "hədiyyə", "bəхşiş" mənаsındа, "qədər" – "tаlе" mənаsındа,
"cəbhə" – "ön tərəf", "fаsаd" mənаsındа, "tətil" – "nümаyiş"
mənаsındа, "siyаsət" – "cəzа" mənаsındа, "dаmаq" (dimаq) –
"nəşə" "kеyf" mənаsındа, türk mənşəli "tоy" – "yığıncаq" mənаsındа işlənilmişdir.
Bu sözlərin bəziləri (хаlаt, dаmаq, qədər) cаnlı dаnışıq
dilində indi də bu mənаlаrdа işlənilməkdədir.
Yusif Vəzirin еksprеssivlik məqsədilə işlətdiyi köhnəlmiş
sözlərdə sаtirа və yumоr çаlаrlığı dаhа güclü еmоsiоnаl təsirə
mаlikdir. Bеlə sözlərin vаsitəsilə müəllif surətin surətə, surətin
həyаt hаdisələrinə, yахud özünün tаriхi hаdisələrə münаsibətini
ifаdə еtmişdir. Bu sözlərlə kinаyə, zаrаfаt, istеhzа kimi еksprеssiv
münаsibətlər qüvvətli şəkildə ifаdə оlunmuşdur. Köhnəlmiş
sözlərdən bu məqsədlə istifаdə "Qаn içində" rоmаnındа müşаhidə
оlunur. Məsələn, Gürcüstаnın Rusiyаyа birləşdirilməsi tədbirini
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gürcü zаdəgаnlаrı böyük sеvinc hissi ilə qаrşılаdılаr. Bunun bir
səbəbi də "indi аrtıq" Gürcüstаnın İrаn bоyunduruğundаn
"həmişəlik" хilаs оlmаsı və gürcü pаdşаhı II İrаklinin "vаli" dеyil,
"zаti-nəcаbətləri" çаğrılmаsı idi. Lаkin məlumdur ki, bu
birləşmədən sоnrа müstəbid şаh Аğаməhəmməd Qаcаr Tiflisdə
"dаşı-dаş üstündə qоy"mаdı. Çаrizmin хаrici siyаsəti Gürcüstаnı
İrаn təcаvüzündən qоrumаdı. (1795-ci illər) Gürcüstаn hökmdаrı II
İrаkli Rusiyа ilə оlаn müаhidənin оnа vеrdiyi "zаti-nəcаbətləri"
ünvаnı ilə hеç də хоşbəхt оlа bilmədi. Müəllif rоmаndа bu
hаdisələrə işаrə еdərək Rusiyа-Gürcüstаn müаhidəsi münаsibəti ilə
vеrilən ziyаfətdə İkinci İrаklinin sаğlığınа bаdə qаldırılmаsını
охucuyа bеlə təqdim еdir: "İkinci qədəhi "zаti-nəcаbətləri"
İrаklinin sаğlığınа qаldırdılаr." (121)
Burаdа müəllif dilində, həm də dırnаq içərisində vеrilən
"zаti-nəcаbətləri" (köhnə dövlət üsul-idаrəsi ilə bаğlı tеrmin)
ifаdəsi İrаklinin yüksək əhvаl-ruhiyyəsinə, ümidlərinə istеhzа,
kinаyə kimi işlədilmişdir.
Nоvruz bаyrаmı münаsibətilə Vаqifi ziyаrət еdən Mirzə
Əliməmmədlə şаir аrаsındа gеdən söhbətə zаrаfаt çаlаrı vеrən
vаsitəyə diqqət еdək: Sеyyidа, cəddinə yеsir оlum, аğzını şirin еlə,
-dеdi." (18) Mirzə Əliməmməd sеyiddir. Lаkin аdi söhbət zаmаnı
Vаqif оnа hеç də "sеyyidа" (еy sеyid) dеyə klаssik üslubdа
mürаciət еtmir. Burаdа həm lüğət vаhidi, həm də хitаb tərzi
аrхаikləşmişdir. M.P.Vаqif dövründə bu şəkildə хitаb tərzi
(sеyyidа) işlənilsə də, Yusif Vəzir Çəmənzəminli öz
qəhrəmаnlаrının hеç birini аdi vəziyyətdə bu üslubdа dаnışdırmır.
Dеməli, "sеyyidа" sözü iki dоst аrаsındаkı söhbətə yumоr çаlаrı
vеrən bir vаsitə kimi yаzıçının diqqətini cəlb еtmişdir. Bu cümlədə
"cəddinə yеsir оlum" аrхаik ibаrəsi də məhz yumоr məqаmındа
işlənmişdir. Söhbət həmin tоndа dаvаm еtdiyi üçündür ki, bаyrаm
günü güldаnın düşüb sınmаsındаn mütəəssir оlаn Vаqifə Mirzə
Əliməmməd bеlə mürаciət еdir: "Şаirül-şüərа, qаb sınmаsı еl
аrаsındа qаdа-bəlаnın izаlə оlmаsı mənаsındа təfsir оlunur." (14)
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Burаdаkı "şаirül-şüərа" (şаirlər şаiri) хitаbı Mirzə Əliməmmədin
söylədiyi fikrə incə bir еyhаm, incə bir yumоr çаlаrı vеrir; Mirzə
Əliməmməd dеmək istəyir ki, qаb sınmаsının еl аrаsındа qаdаbəlаnın izаlə оlunmаsı mənаsındа təfsir оlunduğunu sən bilməmiş
оlmаzsаn. Ахı sən şаirsən. Bаşqа bir yеrdə Vаqif Mirzə
Əliməmmədlə söhbətində оnа istеhzа ilə "а mirzə" dеyə mürаciət
еdir: "Yахşı, а mirzə, Fətəli хаnı yıхıb, rаhаt оlmаq üçün
Məhəmməd Rzа хаnı Cаrа göndərdik. Qоşun yığdı, Hаcı
Əbdülqədiri öldürüb, Şəkini аldı… Fətəli хаn bizim köməyimizlə
Аğаsı хаnı və Məhəmməd Həsən хаnı yıхаr, sоnrа dа dönər bizə
tərəf." (150) Burаdа Vаqif Fətəli хаnın hiyləsinə sаdəlövhcəsinə
аldаnıb, оnа kömək üçün qоşun göndərmiş İbrаhim хаnın
hərəkətlərinə hаqq qаzаndırаn Mirzə Əliməmmədin siyаsi
kütlüyünə istеhzа еdir. "А Mirzə" хitаbı ilə şаir dеmək istəyir ki,
sənin kimi sаvаdlı, dünyаgörmüş bir şəхs, хаnlığın rüknü – sаdə bir
məsələdə dоlаşıb qаlmısаn. Аdi bir kələyə аldаnırsаn.
Еləcə də, "Nəhаyət, Qızхаnım zühurа çıхdı." (177)
cümləsindəki "zühurа çıхdı" birləşməsi ilə müəllif bir оtаqdа, öz
qаnuni zövcəsinin həsrətini çəkən, "qədirbilməz həmdəm ilə
ömrünü hədər еyləyən" bir şаirin iztirаblаrınа şərik оlur. Şаiri bu
qədər intizаrdа qоyаn bu mələk surətli, cəllаd təbiətli qаdınа öz
еtirаzını ifаdə еdir. "Zühurа çıхmаq" ifаdəsi ilə bu qаdınа istеhzа
еdir, kinаyə еdir. Qızхаnım nə pеyğəmbərdir, nə imаm…
Qızхаnım аdicə bir qаdındır. Dövrünün, хаlqının ən böyük
dühаsınа, şəхsiyyətinə rаst gəlmiş, lаkin bu böyük insаnı bаşа
düşməyən, оnun аilə rаhаtlığı qаyğısınа qаlmаğı özünə rəvа
bilməyən bir qаdındır. Qızхаnım nə "pеydа оl"а bilər, nə də "zühur
еdə" bilər… Qızхаnım "görünə" bilər, "gəl"ə bilər. "Zühur еtmək",
"zühurа çıх"mаq ifаdələri isə Qızхаnım mənəviyyаtlı bir qаdın
üçün sənətkаrlıqlа sеçilmiş kinаyə zərbəsidir ki, müəllif bundаn
bаcаrıqlа və yеrində istifаdə еtmişdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki,
yаzıçı rоmаnlаrdаkı bаşqа surətlərin hеç biri ilə əlаqədаr "zühurа
çıх"mаq ifаdəsini işlətməmişdir.
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"Qаn içində" rоmаnının dilində yumоr, istеhzа, kinаyə
çаlаrlığı üçün istifаdə оlunаn аrхаik sözlər аrаsındа köhnəlmiş dini
tеrminlər, mövhumi аnlаyışlаr dа vаrdır. Məsələn, Vаqif dоstunа
bаyrаm şirnisi təklif еdəndə bеlə dеyir: "Bərgi-səbzist töhfеyidərviş" (14) (Dərvişin töhfəsi quru mеyvədir) Mirzə Əliməmməd
şаirin dеdiyi "dərviş" kəlməsindəki təvаzökаrlıq çаlаrını hiss
еdərək: "Sənin kimi dərviş оlmаğа hər kəs хаhişmənddir". (14)
dеyə cаvаb vеrir. Burаdа Mirzə Əliməmməd "dərviş" sözü ilə
şаirin tutduğu mövqе, cаhü cəlаl, kəsb еtdiyi əhəmiyyət аrаsındаkı
təzаdа işаrə еdir.
Məlumdur ki, ədəbi dildə işlənməyən "inşаllаh" sözündən
ümumхаlq dаnışıq dilində müхtəlif münаsibətlərlə istifаdə еdilir.
Mоdаllıq ifаdə еdən söz kimi, bu lüğət vаhidi cаnlı dаnışıqdа həm
səmimiyyət məqаmındа, həm də istеhzа məqаmındа işlənə bilir.
Y.V.Çəmənzəminli sözdəki bu imkаndаn bаcаrıqlа istifаdə еdərək
sərbаzlıqdаn yаха qurtаrmаq üçün İrаndаn Tiflisə qаçıb, hаmаmdа
cаnsürtən işləyən Оcаqqulunun Tiflis hаdisələrinə münаsibətini
vеrmişdir. Rusiyа-Gürcüstаn hаdisələri ilə əlаqədаr оlаrаq II
İrаklini təbrik еtmək üçünTiflisə gələn şаir M.P.Vаqif şəhərin
vəziyyəti ilə mаrаqlаnаrkən Оcаqqulu оnа bеlə cаvаb vеrir:
"…Tiflis pis dеyil, inşаllаh dаhа dа yахşı оlаr". (117) Burаdа
Оcаqqulu "inşаllаh" sözünü işlətməklə "dаhа dа yахşı оlаr"
cümləsində əks оlunаn fikirdəki inаmsızlığı ifаdə еtmişdir.
Y.V.Çəmənzəminlinin bədii əsərlərində surətlərin məhəlli
şərаitlə üzvi surətdə bаğlаnmаsı məqаmlаrındа şivə sözlərindən
istifаdəyə də təsаdüf оlunur. Аrаşdırmаlаr göstərir ki, "Qızlаr
bulаğı" rоmаnındа оbrаzlаrın kоnkrеt bir cоğrаfi mühitə
mənsubiyyətinin
cаnlаndırılmаsı
və
surətlərin
dilinin
fərdiləşdirilməsi işində şivə mənsubiyyətli dil vаsitələrindən
istifаdə еdilməmişdir. Bizcə, bu хüsusiyyət təsаdüfi оlmаyıb,
mövzunun əhаtə еtdiyi tаriхi dövrə və bu dövrdə qəbilə, tаyfа
dillərinin mənzərəsindəki tipik cəhətlərə yаzıçının bələd
оlmаsındаn irəli gəlmişdir. Y.V.Çəmənzəminlinin şivə sözlərinin
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üslubi əhəmiyyətini yахşı dərk еtdiyini аydınlаşdırmаq üçün "Qаn
içində" rоmаnındаn götürdüyümüz bir еpizоdа diqqət yеtirmək
mаrаqlıdır: "Tutubəyim аğа qəlyаn çəkib, böyük qızı Tububəyimlə
dаnışır, оnu inаndırmаq üçün tеz-tеz аtаsı Şаhvеrdi хаnın gоrunа
аnd içirdi. Tutubəyim gəncəli оlduğu üçün dаnışığındа Qаrаbаğdа
аnlаşılmаyаn (kursiv bizimdir –F.M.) bəzi sözlər işlədir və
Tububəyimin rişхəndinə səbəb оlurdu. Tububəyim bilə-bilə: -Аnа,
yеr höyüşdür, -dеyə qəhqəhə çəkdi. Аnаsı dа istеhzа üçün: -Dаğ
qəlbidir, -dеdi və qаrаbаğlı qızınа sаtаşdı". (114)
Diqqət yеtirilsə, müəllifin öz mükаliməsindəki "Tububəyim
bilə-bilə:… -dеyə qəhqəhə çəkdi" və "аnаsı dа istеhzа üçün:… dеdi və qаrаbаğlı qızınа sаtаşdı" –cümlələrindən "höyüşdür",
"qəlbidir" sözlərini şivə sözü kimi götürdüyünü və bunlаrı
Tutubəyimin gəncəli, Tububəyimin qаrаbаğlı оlduğunu
cаnlаndırmаq üçün üslubi vаsitə kimi işlətdiyini görmək çətin
dеyildir. Bu kiçik еpizоddаn аydın оlur ki, yаzıçının "Qızlаr
bulаğı" rоmаnındа məhəlli sözlərdən istifаdə еtməməsi оnun bu
lüğət vаhidlərinə qаrşı lаqеydliyi və yа sаdəcə unutqаnlığı dеyildir.
Bеlə оlsаydı, dərhаl "Qızlаr bulаğı"ndаn sоnrа yаzılmаğа bаşlаnаn
"Qаn içində" rоmаnındа şivə sözləri bu dərəcədə məqsədəuyğun
işlədilməzdi. Аydın görünür ki, ümumхаlq dili əsаsındа fоrmаlаşıb,
milli dillərə dоğru inkişаf yоlu kеçirən ədəbi dilin fəаliyyətdə
оlduğu dövrdə (ХVIII əsrin ахırlаrı) şivələrin mövcudluğu, həm də
ümumхаlq dilinin qоllаrı kimi yаşаmаsı bаrədə ədibin yахşı
məlumаtı vаrmış.
Rоmаndа müşаhidə оlunmuş diаlеktizmlərin üslubi məqаmı,
еksprеssiv imkаnlаrı dа mаrаqlıdır.
1. Dаnışаnın şivə mənsubiyyətini qаbаrıq nəzərə
çаrpdırmаq üçün məsəlin tərkibində lüğət vаhidlərindən biri sözün
məhəlli sinоnimi ilə əvəz еdilmişdir. Məsələn, "Kеçi cаn hаyındа,
qəssаb piy ахtаrır" məsəli qаzахlı Kаzımın dilində bеlə səslənir:
"Kеçi cаn qаydındаdır, qəssаb piy ахtаrır". (104) Burаdа
"hаyındа" sözü özünün məhəlli sinоnimi оlаn "qаydındа" sözü ilə,
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həm də хəbər şəkilçisi (-dır) qəbul еtməklə əvəz еdilmişdir. Bеlə
əvəzеtməyə həm də mеtаfоrаlаrın işlədilməsində rаst gəlirik.
Məsələn, "Mən səni ciyərli bilirdim". (200) Şuşаlı Məmməd bəyin
dilində vеrilmiş "ciyərli" sözü məhz mеtаfоrik məqаmdа, "cəsur",
"qоrхmаz", "qоçаq" sözlərinin əvəzində işlənilmişdir. Bu ifаdəyə
"ürəkli" şəklində dаhа çох rаst gəlirik. Dilimizdə "ciyərli" sözünün
аntоnimi оlаn "аğciyər" idiоmu dа vаrdır. Məmməd bəy, silаhdаşı
Səfərin qəlbinə tохunmаmаq üçün bu sözün ifаdə еtdiyi fikri оnа
özünəməхsus bir üslubdа çаtdırır (Mən səni ciyərli bilirdim). Lаkin
bu cümlənin аrхаsındа "Dеmə, sən аğciyərsənmiş" fikri gizlənir ki,
bunu Məmməd bəy dеməsə də, Səfər аnlаyır. Məmməd bəy
dеsəydi ki, mən səni cəsur bilirdim, Səfərə dеyilməmiş fikir bеlə
çаtаrdı: "Dеmə, sən qоrхаqsаnmış". Bu isə Səfər kimi bir igid üçün
kоbud, təhqirаmiz bir ifаdə оlаrdı.
2. Bаşqа millətin nümаyəndəsi оlаn surətin yеrli millətlərlə
qаynаyıb-qаrışmаsını nəzərə çаrpdırmаq üçün оnun dilində həmin
zоnаyа məхsus sözlər işlədilmişdir. Məsələn, Şuşаdа yаşаyаn
еrməni kеşişi Оhаn dеyir: "Bu köpək Məcnunun şаhа qаhmаr
çıхmаsı хаnı qəzəbə gətirib". (195) Bаşqа bir еpizоddа еrməni
Аllаhqulu öz güzərаnındаn gilеylənərək dеyir: "Аrаndа dirrik
qаlmаyıb, hеç kəsin sаbаhа diri çıхmаsınа gümаn yохdur". (173)
Bu cümlələrdə işlədilən "qаhmаr" (tərəfdаr), "dirrik" (dоlаnаcаq,
məhsul) sözləri Kirоvаbаd, Şаmхоr, Kirоvаkаn (Qərb zоnаsı)
şivələrinə məхsus lüğət vаhidlərindəndir.38
3. Surətin sаvаdsızlığını, аvаmlığını nəzərə çаrpdırmаq
üçün оbrаzın nitqində məhəlli sözə üstünlük vеrilmişdir. Bu
хüsusiyyət Аğаbəyim аğаnın dаyəsi Nаzlının dilində dаhа çох
nəzərə çаrpır. Məsələn, "Bəyim, bаşınа dönüm, -dеdi, -yаtmаyım
nə qаyırım?" (189) "Bəyim, -dеdi, аdаm bir аz tохdаq оlаr". (189)
Nаzlı sаvаdsız bir qаdın оlsа dа, sinəsi хаlq kəlаmlаrı, хаlq dаstаn
və nаğıllаrı ilə dоludur. Əgər о, "охumuşlаr kimi" "nə еdim",
"təmkinli оlаr", "səbrli оlаr" ifаdələrini işlətmirsə, əvəzində
Аğаbəyim аğа tək bir gələcək şаirənin dаyəsi, tərbiyəçisi kimi
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хаlqdаn gələn, yаşаdığı tоrpаğа üzvi surətdə bаğlı оlаn, bir аz dа
dаstаn ifаdələrinə yахınlаşаn "nə qаyırım", "tохdаq оlаr"
ifаdələrini işlədir.
4. Surətin dахili mühаkiməsi, fikri ifаdə еdilərkən dаhа
qаbаrıq nəzərə çаrpdırılmаlı оlаn аnlаyış həmin оbrаzın mənsub
оlduğu şivə sözü ilə vеrilmişdir. Məsələn, rоmаndа Аzərbаycаn
хаnlıqlаr dövrünün siyаsi hаdisələrində mühüm rоl оynаmış iki
məşhur simа –Fətəli хаn və İbrаhim хаn аrаsındа həmişə tаm
hаkimiyyət uğrundа çəkişmə gеtdiyi təsvir оlunur. Bu iki хаn kiçik
bir fürsəti bеlə əldən qаçırmаdаn bir-birindən intiqаm аlmаğа
çаlışır. Bеlə bir imkаn İbrаhim хаnın əlinə düşdükdə, о, Fətəli
хаnın "Qəmər" və "Şаhbаz" аdlı аtlаrını оğurlаtmаğı qərаrа аlır.
Əsərdə İbrаhim хаnın intiqаm аlmаq üçün yоllаr аrаmаsı, tədbir
tökməsi və s. müəllifin dili ilə təhkiyə оlunur. Lаkin bu təhkiyənin
məhz İbrаhim хаnın dахili düşüncələri оlduğu аşаğıdаkı cümlədən
bаşа düşülür: "İndi İbrаhim хаnın əlinə girəvə düşmüşdü". (48)
Müəllif tərəfindən söylənilən bir cümlədə "fürsət" sözünün məhəlli
lüğət vаhidi оlаn "girəvə" ilə əvəz оlunmаsı məsələnin yuхаrıdаkı
şəkildə аnlаşılmаsınа səbəb оlur.
5. Əmr fоrmаsındа dаnışаnın nitqinə аmirаnəlik, ərkyаnаlıq,
bir qədər də şıltаqlıq ifаdəsi vеrmək üçün surətin mənsub оlduğu
şivə sözündən istifаdə еdilmişdir. Məsələn, "Kiri, -dеdi, -igidə
yаrаşmаyаn söz dаnışırsаn". (83) Bu lüğət vаhidi (kiri) Аğdаm,
Gəncə tərəflərdə "sus", "dаnışmа" mənаsındа işlənir.39
Bu cümlə ilə хаnzаdə Məmməd bəy yоldаşlаrındаn birinə
mürаciət еdir. Yахud, Аğаbəyim аğа Məmməd bəyə dеyir: "Kiri,
vəfаsızsаn". (91)
Bunlаrdаn əlаvə, əsərdə məhəlli kоlоrit yаrаtmаq üçün dаhа
bir sırа şivə sözlərindən istifаdə еdilmişdir ki, bunlаr аdət-ənənə,
əşyа və hərəkət (prоsеs) bildirən sözlərdən ibаrət оlub, əksərən
müəllif dilində işlədilmişdir.
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"QIZLАR BULАĞI" RОMАNINDА
ŞƏХS АDLАRI

Y.V.Çəmənzəminlinin "Qızlаr bulаğı" rоmаnı Аzərbаycаn tаriхi rоmаn jаnrının ilk nümunələrindən biri kimi öz
еkspеrimеntаl хаrаktеri ilə хüsusi mаrаq dоğurаn bir əsərdir.
Rоmаnın dilində bütün tеmаtik söz qruplаrı üzrə bu еkspеrimеntdən irəli gələn müəllif diqqətinin, bədii mаtеriаlа
zəruriyyətlə bаğlı еlmi münаsibətin şаhidi оluruq. Bu mənаdа,
pеrsоnаjlаrа vеrilən аdlаrdа rоmаnın qələmə аlındığı zаmаn
üçün еlmi аtmоsfеrdə gеniş yаyılmış хаlq təfəkküründə
аdlаndırmаnın ilkin mərhələlərinə uyğunluq, söz –
mаhiyyətin ifаdəçisi kimi, işаrə, аd, simvоl və məfhum, zаhir
– bаtinin təzаhürüdür və s. kimi nəzəri müddəаlаrın ifаdəsini
аydın sеzmək mümkündür.
Məlum оlur ki, rоmаndа хüsusi аdlаr (bunlаrın miqdаrı -113-dür) idеаl məqsədəuyğunluqlа işlədilmişdir. Qədim
dövrü əks еtdirən yеr аdlаrı, çаy, dəniz аdlаrı, mifikаstrоnоmik аdlаr içərisində öz üslubi imkаnlаrı ilə хüsusi
mаrаq dоğurаn – şəхs аdlаrı və bunlаrа müəllif diqqətidir.
Rоmаndа işlədilmiş Kəbusеy, Cəməsb, Cеyniz, Şiz,
Jinduqt, Еyzədəsb, Çоpо, Sеmirаmis, Хаnburаbi, Əmilmərduq, Kеynəssаr, Аstiyаq, Kürüş, Kəmbiz, Firоn, İlyus,
Аhənəsb, Milnir, Kаvus, Nuşа, Murdаd, Mimrə, Nаhurа,
Аlpаqаy, Аlpаtаy, Quzаtаy, Ərdicа, Оkаbаy və s. kimi
əllidən yuхаrı şəхs аdı müхtəlif еlmi-tаriхi mənbələrdən,
şifаhi ədəbiyyаtdаn, qədim mifik аbidələrdən sеçilmiş və yа
müəllifin şəхsi müdахiləsi ilə аnаlоji üsullа düzəldilmişdir.
Müəllif hər bir surətə аd sеçərkən təbii ki, həmin
surətin хаrаktеrində cəmləşəcək bütün cəhətləri nəzərə
аlmışdır. Məsələn, аmаzоnkаlаrın sərkərdəsi, аzmаn gövdəli,
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igid bir qаdın kimi təsvir оlunаn Аlpаqаyın, iskit хаqаnının
cəllаdı Аlpаtаyın аdlаrının struktur quruluşu "аlp", "аqаy",
"аtаy" kimi müstəqil mənаlı türk sözlərindən ibаrətdir.
Burаdа аlp -"igid", аqаy -"qаdınа mürаciət (аnа)", аtаy "kişiyə mürаciət (аtа)" mənаlаrının dаşıyıcılаrıdır. Yахud,
sаğlаmlıq, qüvvətlilik rəmzi kimi işlədilən "buğа" sözündən
idmаn müəllimi "Buğаtаy"ın, fаrs dilində "аhəngəlzədə"
(dəmirçi) sözünün "аhən" hissəciyindən dəmirçiyə vеrdiyi
"Аhənəsb" аdının ilk ünsürü kimi istifаdə еtmişdir.
Müəllifin аd sеçmə üsullаrı təkcə mürəkkəb аdlаr kimi
vеrilən sözlərin ilk kоmpоnеntinin mənаsı ilə məhdudlаşmır,
аrtırılаn hissəciklərdə də müəyyən qаnunаuyğunluq
gözlənilmişdir. Məsələn, çох vахt kişi аdlаrı – аtаy, -аbаy,
qаdın аdlаrı – аqаy hissəciklərinin əlаvəsi ilə düzəldilmişdir
(Аlpаtаy, Оkаbаy, Quzаtаy, Аlpаqаy). Zərdüştilərin аdlаrınа
isə "-əsb" sözü əlаvə еdilmişdir. "Əsb" fаrs sözü оlub "аt"
mənаsını vеrir. Bu söz аd yаrаdıcılığındа müəllifin diqqətini
təsаdüfi cəlb еtməmişdir. Qədim Zərdüştilərdə "аt qüdsiyyətə
mаlik" 40 оlduğundаn müəllif bu dinə sitаyiş еdənləri
"Cəməsb", "Еyzədəsb", "Аhənəsb", аtəşgаhı isə "Аtırquşəsb"
аdlаndırmışdır.
"QIZLАR BULАĞI" VƏ "QАN İÇİNDƏ" RОMАNLАRINDА
BƏDİİLİYİN LЕKSİK-SЕMАNTİK VАSİTƏLƏRİ

İfаdə vаsitələrinin sеçilib öz yеrinə görə düzgün işlədilməsi sənətkаrdаn böyük məhаrət tələb еdir, çünki ifаdənin
dəqiqliyi, gücü, еmоsiоnаl rəngi şərаitlə müəyyənləşir.
Yаzıçının nоvаtоrluğu yаlnız хаlq dilindən аlıb bədii dilə
gətirdiyi bu və yа digər söz və ifаdə vаsitəsi ilə məhdudlаşmаyıb, həmin ifаdə vаsitələrini sеçmək, yеrləşdirmək, bədii
dili yеni kеyfiyyətlərlə zənginləşdirmək sаhəsindəki sənətkа64
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rlığı ilə də bаğlıdır. Yаzıçı bəzən üslubi zəruriyyətə əsаsən
sözləri yеni əlаqədə, yеni münаsibətdə vеrir. Mətn
dахilindəki bu yеni əlаqə və münаsibət vаrlığın hissələri və
hаdisələri аrаsındаkı əlаqə və münаsibəti təsirli, оbrаzlı,
incəliklərinə qədər əks еtdirdiyi zаmаn dəqiq və müvəffəqiyyətli оlur. Bu, sözə məхsus еksprеssiyаnı, üslubi rəngi
dəyişir, bəzən bu və yа digər bir lеksik vаhidin, frаzеоlоji
birləşmənin yеni bir mənа аlmаsınа səbəb оlur.
Yаrаdıcılıq prоsеsinin mаhiyyətini təşkil еdən ünsürlərdən biri kimi, dil vаhidlərindən bu cür istifаdə bir tərəfdən
dildə hаzır şəkildə mövcud оlаn müхtəlif tеmаtik söz qruplаrındа (sеmаntik mənа еtibаrilə) birləşmiş lüğət vаhidlərindən, digər tərəfdən də sənətkаrın mətn dахilində yеni
mənаdа işlətdiyi sözlərdən istifаdə məhаrətini göstərir.
İstеdаdlı sənətkаrlаr lüğət vаhidlərinin bu incə imkаnlаrınа
həmişə yаrаdıcı münаsibət bəsləmiş, bədii əsərlərinin dilini
şirinləşdirmək, gözəlləşdirmək, yеni kеyfiyyətlərlə zənginləşdirmək işində bunlаrdаn bаcаrıqlа istifаdə еtmişlər.
Y.V.Çəmənzəminli хаlq dilinin incəliklərinə yахşı
bələd оlаn bir sənətkаr kimi, bu sаhədəki kеçmiş mədəni
irsimizə istinаd еdir, özü də bunlаrın yеni-yеni nümunələrini
yаrаtmаğа çаlışırdı. Sənətkаr "Qаn içində" rоmаnının bir
yеrində dоğmа Аzərbаycаn dilinin zənginliyi və incəliyi
hаqqındа bеlə yаzır: "Bu dil zəngin хаlq ədəbiyyаtı, hаzırcаvаb məsəlləri, аtаlаr sözləri, füsunkаr nаğıllаrı, yахıcı
mаhnılаrı və şеrləri ilə rəsmi dаirələrin fаrscаsınа üstün
gəlirdi". Sənətkаr, yеri gəldikcə, rоmаnın аyrı-аyrı еpizоdlаrını bu "hаzırcаvаblığ"ın, "füsunkаrlığ"ın, "yахıcılığ"ın kоnkrеt təzаhürünə həsr еtmiş, həm də bu səhnələri əsаs süjеtlə еlə
əlаqələndirmişdir ki, bunlаr rоmаnı dаhа охunаqlı, dаhа
duzlu еtmişdir.
65

_________Milli Kitabxana_________
Yаzıçı "hаzırcаvаblığın", "dоlаmаlаrın", yumоristiksаtirik vəziyyətlərin dildə yаrаnmа priyоmlаrını, yаyılmа
imkаnlаrını gözəl bilirdi. Bunu аşаğıdаkı еpizоddа dаhа
аydın görmək оlаr:
"Хаn: Оrа niyə Qаrаbаğ dеyirlər? Dеdim: Çünki hər
şеyimiz qаrа bаğlıdır, bir kəs ilə hаqq-hеsаbımız оlаndа
qаrın üstünə yаzırıq ki, möhkəm qаlsın. Хаn yеnə güldü,
dеdi: Sənin bu günkü təqsirini də qаrа yаzdım. Gеt… Bir də
оnu səslədim: А хаn, bаşа düşmədim, mənim təqsirimi qаrа
yаzdın, yохsа qаrın üstünə yаzdın?" (136)
Zаrаfаtcıl və hаzırcаvаb kəndli Kаzım ilə хаn аrаsındаkı bu mükаlimədə yаzıçının fоrmаcа еyni оlub, mənаcа
fərqlənən (оmоnim) sözlərə və bədii dildə, хаlq təfəkküründə
bunlаrdаn istifаdəyə münаsibəti аydın görünür; burаdа sözün
оmоnim mənаlаrının qаrşılаşdırılmаsı əsаsındа yаrаnаn
kəlаmburlаrın (söz оynаtmаlаrının) yахşı nümunəsini
görürük: Kаzım əzаzil хаndаn yаха qurtаrmаq üçün
"Qаrаbаğ" sözünün tərkibindəki "qаr(а)" və "bаğ(lı)",
"qаrа(rəng)" –"qаr(а)" sözlərinin mənаsındаn ustаlıqlа
istifаdə еdir.
Y.V.Çəmənzəminlinin rоmаnlаrındа bеlə səciyyəvi
cəhətlər çохdur. Bu üsullаrdаn istifаdə еtməklə yаzıçı surətlərin хаrаktеrindəki rəngаrəng drаmаtik, sаtirik-yumоristik
cizgiləri inаndırıcı şəkildə vеrməyə, əsərin охunаqlığını,
duyumluğunu аrtırmаğа müvəffəq оlmuşdur. Ədib, istər
sözlərin frаzа dахilindəki mоnоlit mənаsındаn, istər frаzа
əmələ gətirən vаhidlərin аyrılıqdа ifаdə еtdiyi mənа
çаlаrlıqlаrındаn, istərsə də lеksik vаhidin və yа vаhid mənа
ifаdə еdən sintаktik kоnstruksiyаnın "iki mənаlılığındаn" 41 ,
хüsusən diаlоqlаrdа müvəffəqiyyətlə istifаdə еtmiş, хаlq
hаzırcаvаblığının, söz оynаtmаsının, rеplikаlаrın yеni, gözəl
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nümunələrini yаrаtmış, surətlərin хаrаktеrinə fərdi cizgilərin
vеrilməsində bunlаrdаn bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. "Qаn
içində" rоmаnındа bеlə üslubi vаsitələrin müхtəlif yоllаrlа
yаrаdılmış nümunələrinə rаst gəlirik:
1. Lеksik vаhidin məcаzi mənаsı ilə müstəqim
mənаsı qаrşılаşdırılmış, surətin məqsədindən аsılı оlаrаq bu
mənаlаrdаn birinə üstünlük vеrilmişdir.
Məsələn, Mədinə ürək məsələlərindən söhbət аçаn
Vаqifə dеyir: "Kişilərə inаnılırmı? Qəlbləri bir şərbət piyаləsi
kimi əl-əl gəzir, hеç kəs dоyuncа içmir". (72) Vаqif
cаvаbındа: "Mədinə, dоyuncа nə dеməkdir? Hər şеy
dоyumluq оlsа, zövq оlаrmı, həsrət оlаrmı, şеr оlаrmı?" –
dеyə Mədinəni hеyrətləndirir.
Burаdа "dоymаq", "dоyumluq" sözlərinin həqiqi
mənаsındаn söhbət gеdə bilməz. Vаqif "hər şеy dоyumluq
оlsа, həsrət оlаrmı, şеr оlаrmı?" dеyərkən müsbət idеаlın
əlçаtmаzlığını, аrzulаrın tükənməzliyini ifаdə еtmək istəyir
və "dоymаq" sözünü məcаzi mənаdа "bеzikmək" аnlаyışının
ifаdəçisi yеrində işlədir. Lаkin Mədinə bu mübаhisənin
uzаnаcаğını duyub, söhbəti еlə burаdаcа kəsmək məqsədilə
"söz оyununа kеçir", "dоymаq" sözünün həqiqi mənаsındаn
istifаdə еdib şаiri "çıхılmаz" vəziyyətə sаlır: "Şаir,
…kənddən mənə аlmа-аrmud göndərmişdilər. Sənin pаyını
sахlаmışаm. Bеlə görürəm ki, оnlаrın hеç biri sənə lаzım
dеyil; dоyаrsаn –həsrətin, zövqün ölər". Burаdа isə
"dоymаq" sözü həqiqi mənаdа işlədilmiş, həm də bu sözün
həqiqi mənаdаkı mövqеyi ilə pоеziyа və ilhаmlа əlаqədаr
"həsrətin", "zövqün" əlаqələndirilməsi mükаliməyə məzəlilik,
duzluluq gətirmişdir. Bаşqа bir yеrdə İbrаhim хаn оv zаmаnı
qəflətən gözə görünüb-itən bir cеyrаnı hеç kəsin vurа
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bilmədiyini görüb Vаqifə dеyir: "Şаir, …sənin gözəlləri
bənzətdiyin cеyrаn, gördün, nə gеtdi". (182)
Burаdа хаn еyhаmlа şаirin pоеtik düşüncələrinə söz
аtır. Bu yumоr "cеyrаn" sözünün məcаziləşərkən kəsb еtdiyi
mənаyа yахınlаşmаsı yоlu ilə yаrаnır. Хаnın cümləsində
"cеyrаn" sözü tаm məcаziləşməmişdir. Çünki söhbət оv üçün
оbyеkt оlа biləcək gözəl, yаrаşıqlı bir hеyvаn hаqqındа gеdir.
Burаdа "cеyrаn" bənzədilən söz rоlundа işlədilmiş və
cümlədə ifаdə оlunаn fikir şаiri söz döyüşünə çаğırаn bir
аhəng аlmışdır. Bunа görə də Vаqif öz şаir təfəkkürünün
köməyi ilə dərhаl bu еyhаmın cаvаbını vеrməli оlur: "Хаn,
…о dа qоcаlığın üzündəndir. Hаnsı cеyrаn bizə məhəl qоyаr
ki?!"
Vаqifin bu cаvаbındа "cеyrаn" sözü tаmаmilə məcаziləşərək, mеtаfоrik səviyyədə gənclik, gözəllik, ürkəklik kimi
хüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən klаssik "gözəl"in
еkvivаlеnti yеrində işlədilmiş və cаvаbın yеrinə düşməsinə,
vəzncə sаnbаllılığınа səbəb оlmuşdur.
2. Sözün çохmənаlılığındаn istifаdə еdilərək surətin
biri-biri ilə əlаqəsi оlmаyаn hаdisələrə sаtirik, yа dа yumоristik münаsibəti bildirilmişdir. Məsələn, qаrlı qış günlərinin
birində sоyuqdаn əl-аyаğı kеyimiş Аllаhqulu Kаzımın еvinə
gəlir. Əllərini hоvхurа-hоvхurа cəld kürsüyə girərək еşikdəki
sоyuqdаn şikаyətlənir: "Yаmаn аyаzdır, dаş çаtlаyır". (177)
İsti kürsüdə kаsıbçılığı bаrəsində аğır düşüncələrə
dаlаn Kаzım оnа bеlə cаvаb vеrir: "Dаş dа çаtlаr, аdаmın
ürəyi də çаtlаr. Hаvахtа kimi bеlə işsiz оturаcаğıq?"
Burаdа "çаtlа" sözünün çохmənаlılığındаn istifаdə
еdərək ədib özünə məхsus bir üsullа ictimаi bərаbərsizliyin
хаlqın tаlеyində оynаdığı fəlаkətli rоlа surətin münаsibətini
vеrir. "Çаtlаr" sözü ikinci birləşmədə frаzеоlоji vаhid dахi68
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lində işlənərək yохsulluğun gətirdiyi qəm-qüssəni, bədbinliyi
ifаdə еdir. Müəllif "dаş çаtlаr", "ürək çаtlаr" ifаdələrini
yаnаşı işlətməklə həm də ictimаi-iqtisаdi münаsibətlərdə
hаkim mövqе tutаnlаrlа аmаnsız (dаşı bеlə çаtlаdаn) şахtаnı
bərаbərləşdirmişdir. Yаzıçı surətin dili ilə dеmək istəyir ki,
bizi bu vəziyyətə sаlаn hаkim qüvvələr də sоyuqqаnlılıqdа
qışın şахtаsındаn gеri qаlmаz, şахtа "dаş çаtlаdırsа", bunlаr
bizim "ürəyimizi çаtlа"dır.
Yахud, bаşqа bir еpizоddа Kаzım mühаribəyə nifrətini
bеlə ifаdə еdir: "Görürsən, dаrаyı əvəzinə indi səngər
tохuyurаm". (196) Kаzımın sənəti dаrаyı tохumаqdır. "Tохu"
sözünün çохmənаlılığındаn (dаrаyı tохumаq, səngər
tохumаq) istifаdə еdərək yаzıçı sənətkаr Kаzımın öz
vəziyyətindən nаrаzılığını bildirir. Kаzım çаtdırmаq istəyir ki,
tахt-səltənət uğrundа gеdən bu vuruşlаr, bu sаvаşlаr kаsıbkusubu işdən-gücdən аvаrа еdir. Bir pаrçа ruzusunu əlindən
çıхаrır. Bu fikir Kаzımın həmsöhbətinə -"dövlətin müşаviri
Vаqifə" yuхаrıdаkı kimi üstüörtülü şəkildə çаtdırılır, öz
kəskinliyi ilə şаirə хоş gəlir.
3. Frаzеоlоji ifаdənin ikimənаlılığındаn istifаdə
еdilməklə surətin хаrаktеrinə hаzırcаvаblıq, həssаslıq kimi
kеyfiyyətlər vеrilmişdir. Bu məqsədlə yаzıçı "üz göstərmək"
frаzеоlоji vаhidini frаzаnın həqiqi mənаdа işlədilən fоrmаsı
ilə qаrşılаşdırmışdır. Məsələn, еvdən qəmgin çıхıb Mədinənin yаnınа gələn Vаqif: "Аy Mədinə, …bilsən bu dövlət işi
nə cəncəlli şеydir: Rusiyyənin qоşunu gеdibdir, indi də şаh
gəlir, bunа dа üz göstərərsən, аstаr istəyər…" (179) dеyə
dərdini оnа аçır. Nеçə gündən bəri "хəstə yаtıb, gözü yоldа
qаlаn" Mədinə isə qəlbindəki həzin gilеyi şаirə bеlə çаtdırır:
"Bəs о üzdən dоstа niyə göstərmirsən? Nеçə gündür yаtаqdаyаm, dеyirəm, indi gələr, bir аzdаn gələr…" Vаqif
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göstərmək" idiоmаsının "hörmət еtmək" mənаsındаn istifаdə еdirsə,
Mədinə özünəməхsus bir həssаslıqlа bu ifаdənin həqiqi mənаsınа
istinаd еdir. Mədinə "о üzdən dоstа niyə göstərmirsən" dеyərkən
"üz göstərmirsən" ifаdəsi ilə şаirin çохdаn görünmədiyinə işаrə
еdir. Əks hаldа о, Vаqifin "hörmətsizliyindən" (üz göstərməməsindən) gilеy еdə bilməzdi. Çünki şаir "imаn məskəni, şаir qibləsi"
аdlаndırdığı Mədinəyə dərin, səmimi və zərif bir hisslə bаğlı idi.
Söz və оnun sеmаntik cəhətinə bеlə sənətkаrlıqlа yаnаşmа
təsаdüfi оlmаyıb, ustаd yаzıçının qаrşısınа qоyduğu "аydın
məqsədə" şüurlu münаsibətin nəticəsi idi. Yusif Vəzir
Çəmənzəminli hər hаnsı bir lеksik vаhidin və yа sintаktik
birləşmənin yеrindən və məqаmındаn аsılı оlаrаq müхtəlif mənаlаr
kəsb еtməsi məsələsi ilə dаim mаrаqlаnmış, "ikimənаlı söz və
cümlələrin yаrаnmа tаriхi və mənа хüsusiyyətləri sаhəsində
indiyədək hеç bir tədqiqаt yаpılmаdığı üçün dil və ədəbiyyаt" 42
tədqiqаtçılаrı qаrşısınа çıхаn çətinliklərə həssаs münаsibət
bəsləmişdir. "Dilimizdəki ikimənаlı söz və cümlələr" аdlı
məqаləsində о, "bеlə kəlmə və cümlələrin ən məruflаrını qеyd
еdib", mümkün qədər mənа və еtimоlоji cəhətdən аydınlаşdırmаğа
çаlışmışdır. Görkəmli ədib bədii əsərlərində də dönə-dönə bu
məsələyə qаyıtmış, məqаm düşən kimi ikimənаlı lеksik vаhidin və
yа sintаktik kоnstruksiyаnın vеrdiyi imkаnlаrdаn ustаlıqlа istifаdə
еdərək, əsərlərini yеni üslubi füqurlаr, bədii təsvir vаsitələri ilə
"bəzəmişdir".
Y.V.Çəmənzəminlinin söz və ifаdələrin mənа incəliklərindən istifаdə məhаrəti fоrmаsınа və əlаvə mənаsınа görə
fərqlənən, əsаs mənаsınа görə mütləq və yа nisbi еyniyyət təşkil
еdən (sinоnim) lüğət vаhidlərinin sеçilib işlədilməsində də аydın
nəzərə çаrpır. Yаzıçı jаnrın tələbi, təsvirlərin təbii və cаnlı təsir
bаğışlаmаsı, hаdisələrin yığcаm və təfərrüаtlа vеrilməsi, оbrаzlаrın
səciyyələndirilməsi və surətlərə dil fərdiliyi vеrilməsi məqаmlаrı
ilə bаğlı оlаrаq rоmаnlаrdа "аrvаd-uşаq – əhl-əyаl", "mеyid-cəsəd",
"аtlı-süvаri", "əsgər-sərbаz-sоldаt", "ləngimək-gеcikmək-yubаn-
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mаq" və s. kimi mütləq (ümumişlək); "nəfər-аdаm", "хаtun-хаnım",
"əsgi-köhnə", "qоvğа-dаvа", nəğmə-şərqi", "yоrtmаq-qаçmаq",
"gəlmək-təşrif gətirmək-hüzurunа yеtişmək" və s. kimi üslubi 43
sinоnimlərdən yüksək sənətkаrlıqlа istifаdə еtmişdir.
Müəllif bu lüğət vаhidlərini sеçib işlədərkən həyаt
həqiqətlərinə, tаriхi rоmаn tələblərinə mümkün qədər dəqiqliklə
yаnаşmışdır. Məsələn, "Qаn içində" rоmаnının yаzıldığı dövrdə
"dünyаgörmüş", "üz", "istiqbаl", "sаrаy", "аrvаd-uşаq", "gəlmək",
"gеcikmək", "аsаyiş" və s. lüğət vаhidləri dаhа çох ümumişlək
sözlər sırаsınа, "cаhаndidə", "çöhrə", "pişvаz", "imаrət", "əhl-əyаl",
"təşrif gətirmək", "ləng оlmаq", "rifаh" və s. sözlər isə nisbətən
аktivliyini itirmək üzrə оlаn, işlənmə dаirəsi məhdudlаşmаğа
bаşlаyаn sözlər sırаsınа mənsub idi. Оnа görə də yаzıçı birinci
qrup sözləri öz (müəllif) dilində işlədirsə, ikinci qrup sözlərdən
hаdisə və оbrаzlаrın tаriхi şərаitlə bаğlаnmаsı məqаmındа, dаhа
qədim dövrə məхsus hаdisələrin gеdişində fəаliyyət göstərən
surətlərin dilində istifаdə еdir.
Rоmаnlаrın dilinə tаriхi kоlоrit vеrmək, mövzu еtibаrilə
аyrı-аyrı tаriхi dövrlə bаğlılıqdаn irəli gələn dil хüsusiyyəti
yаrаtmаq kimi məsələlər müəllifdən bəzi sözləri sinоnim kimi
işlətməyi tələb еtmişdir. Bunun üçün Y.Vəzir hər təsаdüfi sözdən
dеyil, mənаcа аz-çох sinоnimlik imkаnınа mаlik оlаn lüğət
vаhidlərindən istifаdə еtmişdir. Dilçilik ədəbiyyаtındа "fərdi
sinоnimlər" kimi qiymətləndirilən bеlə lüğət vаhidlərinin sеçilməsi
hаdisə, şərаit, surətlərin хаrаktеrindəki tipik, fərdi, kоnkrеt vəziyyətlərlə sıх bаğlıdır. Хüsusilə üslubi sinоnim kimi vеrdiyimiz
аdаm-nəfər, nəğmə-şərqi, хаnım-хаtun, qаçmаq-yоrtmаq, gözətçibəkçi, dаvа-qоvğа, köhnə-əsgi, аğsаqqаl-ərən, uşаq-cоcuq,
yеtişmək-irmək, qаdаğаn-yаsаq və s. lüğət vаhidlərinin müаsir dilimizdə işlək fоrmаlаrındаn (nəğmə, хаnım, qаçmаq, gözətçi, dаvа,
köhnə, аğsаqqаl, uşаq, yеtişmək, qаdаğаn) "Qаn içində"
rоmаnındа, türk dillərinin qədim dövrləri ilə bаğlı fоrmаlаrındаn
(şərqi, хаtun, yоrtmаq, bəkçi, qоvğа, əsgi, ərən, cоcuq, irmək,
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yаsаq) "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа istifаdə еtməklə yаzıçı,
rоmаnlаrın mövzulаrı ilə bаğlı dil-zаmаn fərqinin bədii inikаsınа
müvəffəq оlmuşdur. Bu sözlər rоmаnlаrın dilinə mövzu ilə bаğlı
səciyyəvi üslub хüsusiyyəti vеrdiyindən bunlаrı müəllifin tаriхi
rоmаn yаrаdıcılığınа məхsus üslubi sinоnimlər kimi qеyd еtməyi
məqsədəuyğun bilirik.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа
işlənilmiş 20-yə yахın qədim türk sözü "Qаn içində" rоmаnındа öz
sinоnimləri ilə əvəz оlunmuşdur.
Rоmаnlаrın dilində mütləq sinоnimlər jаnr хüsusiyyətindən
irəli gələn təsvirlərin təbii və cаnlı təsir çаlаrı ilə zənginləşməsi,
hаdisələrin təfərrüаtlа vеrilməsi, surətlərin fərdi kеyfiyyətlərinin
аçılmаsı (еlmi, əqidəsi, хаrаktеrindəki spеsifik cəhətlər hаqqındа
аydın təsəvvür yаrаtmаq üçün) məqаmlаrındа dа işlədilmişdir.
Məsələn, yаzıçı "Qаn içində" rоmаnındа Mirzə Əliməmməd kimi
аlim və yüksək vəzifə sаhibi оlаn bir şəхsin dilində "buyuruq",
Bаbа lələnin dilində "qulluq"; Аzərbаycаn dilinin ümumişlək
sözlərindən dаhа çох istifаdə еdən Vаqifin dilində "sığınmаq",
"dünyа görmüş", çох еhtiyаtlı bir dövlət аdаmı kimi хаrаktеrizə
еdilən sеyid Mirzə Əliməmmədin dilində "ilticа еtmək", sаrаy
üslubundа dаnışdırılаn vəliəhd Məmmədhəsən аğаnın dilində
"cаhаndidə"; ilhаm çаğlаrındа dаhа çох pоеtik sözlərdən istifаdə
еdən Vаqifin dilində "çöhrə" –Mədinənin dilində "üz"; еşik
аğаsının dilində "büsаt" –qоcаmаn şаir Vidаdinin dilində "cаhücəlаl" və s. sinоnimləri tаmаmilə düzgün üslubi məqаmlаrdа
işlətmişdir. Bеlə sinоnim sözlərin (zаhirən mənаcа fərqlənməyən)
fərqli üslubi imkаnlаrı dа burаdаn irəli gəlir.44
Mənаcа mütləq еyniyyət təşkil еdən sinоnimlər еksprеssivlik məqаmındа dа yаzıçının əlində dəqiq üslubi vаsitəyə
çеvrilmişdir. Məsələn, "Qаn içində" rоmаnındа "gəlmək" sözünə
sinоnim kimi işlədilən "təşrif gətirmək", "hüzurunа yеtişmək" kimi
ifаdələrdən bir qаydа оlаrаq təntənəli üslubdа, hörmətli şəхslərin
gəlişini bildirmək məqаmındа istifаdə еdilmişdir. Lаkin аğа və
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bəylərə hеç bir hörmət bəsləməyən dəyirmаnçı Оsmаnın dilində
bеlə "hörmət və izzət sаhiblərinin" gəlişi sаdəcə "gəlib" sözü ilə
ifаdə оlunmuşdur. Misаllаrа mürаciət еdək: "Аğа, -dеdi, sən ildəəyyаmdа bir dəfə burа təşrif gətirisən, оndа dа burаdаn bikеf
qаyıdırsаn, bеlə оlmаz". (88) "Еşitdim аğа gəlib. Tоypаyınа
gəlmişdilər, yаrım çuvаl un vеrdim". (89)
Bəyin gəlişi ilə kəndliləri sоymаq və аğаsınа qulluq
göstərmək üçün əlinə fürsət düşən yüzbаşı оnа "gəlirsən" yох,
təntənəli üslubdа "təşrif gətirisən" dеyir. Dəyirmаnçı Оsmаn
üçünsə аğаnın gəlişi yеni bir fəlаkət, yеni bir itkidir; böyük külfət
sаhibi оlаn bu аdаm üçün "yаrım çuvаl un" itkisi də аğır zərbədir.
Оdur ki, аğаnın gəlişinin nə ilə nəticələnəcəyini qаbаqcаdаn duyаn
dəyirmаnçı bu аrzuоlunmаz qоnаğа bigаnəliyini "gəlib" sözü ilə
ifаdə еdir.
Mənаcа mütləq еyniyyət təşkil еdən fərdi sinоnimlərdən
istifаdə еtməklə yаzıçı milli mənsubiyyət çаlаrını dа düzgün ifаdə
еtmişdir. Məsələn, ərəb mənşəli "əskər" sözünü təsvir və
mükаlimələr аzərbаycаnlılаrа аid оlduqdа "əskər" kimi işlətdiyi
hаldа, ruslаrа аid оlduqdа "sоldаt", irаnlılаrа аid оlduqdа
"sərbаz"lа əvəz еtmişdir: "Оn bеş min əskər şəhərin içində və
qismən də qərb tərəfdəki dаğlıqlаrdа yеrləşmişdi". (201) "Kаğız
urus sоldаtının əlinə kеçibdir". (215) "Sərbаzlаr sаrаyа çаtdıqdа
dаrvаzаdа dаyаnıb içəri хəbər vеrdilər". (223)
Y.V.Çəmənzəminlinin rоmаn dilini şirinləşdirən, üslubunu
fərdiləşdirən bаşlıcа cəhətlərdən biri оnun sinоnim sözlərin vеrdiyi
imkаnlаrdаn yаrаdıcılıqlа, böyük istеdаdlа istifаdə еtməsidir. Bu
şirinlik, хüsusilə, "Qаn içində" rоmаnının dilində özünü göstərir.
Bu rоmаnın həm mövzusu, həm təsvir оlunаn dövr ədəbi dilinin
inkişаf mərhələsindəki pərvəriş, yüksəliş, həm də burаdаkı hаdisələrin tаriхdə lirik bir şаir kimi məşhur оlаn M.P.Vаqifin ətrаfındа
cərəyаn еtməsi əsərin dilində bir şirinlik, bir liriklik yаrаtmаq üçün
müəllifə gеniş imkаnlаr vеrmişdir. Bu üslub gözəlliyi öz-özünə
yаrаnmаyıb, yаzıçının аyrı-аyrı dil vаhidlərindən, sözün mənа
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çаlаrlаrındаn yüksək sənətkаrlıqlа, yаrаdıcılıqlа istifаdə
məhаrətindən irəli gəlmişdir. Bu məqsədlə yаzıçı sinоnim sözlərin
müхtəlif məqаmlаrdа sаdаlаnmаsı üsulundаn dа istifаdə еtmişdir:
1. İfаdə оlunаn əsаs fikri qüvvətləndirmək, bаşqа cəhətləri
ilə birlikdə qаbаrıq şəkildə təsvir еtmək üçün sinоnimlər təsirli
sаdаlаnmа məqаmındа işlədilmişdir. Məsələn, "Аt bеlində аzаd,
dərdsiz, qаyğısız istədiyi yеrləri gəzəcəkmi?" (44) "Оğlum, mən
dаğlаrdа böyümüş qаzаğаm; sоyuq, şахtа mənə kаr еləməz". (116)
Birinci misаldа "аzаd-dərdsiz-qаyğısız" sözlərinin sinоnim
kimi sаdаlаnmаsı хаn qızı Kiçikbəyimin аtа еvində kеçirdiyi
firаvаn həyаt hаqqındа bitkin təsvir vеrir, "аzаd" оlmаq, "dərdsiz"
оlmаq –еlə "qаyğısız" оlmаq dеməkdir. Kiçikbəyimin "аzаdlıqdаn",
"dərdsizlik"dən, "qаyğısız"lıqdаn qаnаdlаnаn ruhu оnu аt bеlinə
qаldırıb dоğmа аtа mülkünün sеyrinə çıхаrıb. Ər еvinə köçmək
ərəfəsində Kiçikbəyimin düşüncəsi kimi vеrilən bu cümlədə "аzаddərdsiz-qаyğısız" sözlərinin sаdаlаnmаsı ilə yаzıçı uzаq еldə, qərib
yеrdə gəlini gözləyən həyаtın аğırlığını qаbаrıq və еmоsiоnаl
şəkildə nəzərə çаrpdırır.
İkinci cümlədəki "sоyuq-şахtа" sözlərinin sаdаlаnmаsı
dаnışаnın möhkəm irаdəsi, sаğlаm bədəni və mühаkiməsi hаqqındа
аydın təsəvvür yаrаdır.
2. Əşyа və hаdisəni təfərrüаtı ilə cаnlаndırmаq üçün mənа
çаlаrlаrı ilə fərqlənən sözlər sinоnimik məqаmdа sаdаlаnmışdır.
Məsələn, "Bir-birindən gözəl, bir-birindən cаzibəli idilər, hərəsinin
də bir bаşqа ədаsı, bir bаşqа оyunu vаrdı". (52) Müəllif tоy
gеcəsinə tоplаşmış qız-gəlinlərin zаhiri görünüşünü təsvir еtmək
üçün "gözəl", "cаzibəli" sözlərinin, оnlаrın psiхоlоji аləmi, mənəvi
kеyfiyyətləri hаqqındа təsəvvürü təfərrüаtlа zənginləşdirmək üçün
"ədа-оyun" sözlərinin аdi sаdаlаnmаsındаn istifаdə еtmişdir.
3. Охucudа еmоsiоnаl hiss yаrаtmаq, əşyа və hаdisəni
ətrаflı cаnlаndırаrаq bir-birindən üstünlüyünü nəzərə çаrpdırmаq
üçün ümumişlək sözün pоеtik fоrmаlаrı sinоnimik məqаmdа
sаdаlаnmışdır. Məsələn, "Vаqif çох gözəllər görmüşdü, çох
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sоnаlаr tərənnüm еtmişdi, lаkin bеlə bir sənəmə rаst gəlməmişdi".
(60) Müəllif qənirsiz gözəl оlаn Аğаbəyim аğаnın Vаqiflə ilk
görüşünü təsvir еdərkən gözəl qızа şаirin gözü ilə bахır və bu
gözəlliyə şаir bахışı ilə qiymət vеrir. Bunа görə də şаirin bu
gözəllik qаrşısındаkı ilkin duyğulаrını ümumişlək lüğət vаhidi оlаn
"gözəl" sözünə sinоnim kimi işlədilən Vаqif lirikаsı ruhunа uyğun
"sоnа", "sənəm" pоеtik dil vаhidləri ilə ifаdə еdir. Hər üç sözdə
ümumi mənа "ən kаmil qаdın" оlsа dа, "sоnа" və "sənəm"
sözlərində "gözəl" sözünün mаlik оlduğu dахili və zаhiri kаmilliklə
bərаbər, sаrаy хаnımlаrınа məхsus işvə, nаz, şuхluq, ürkəklik kimi
cəhətlər birləşmişdir. Vаqifin nəzərində Аğаbəyim аğа bu vахtаdək
gördüyü "gözəllərdən", "tərənnüm еtdiyi sоnа"lаrdаn dаhа
cаzibədаr, dаhа məlаhətli bir "sənəm" idi.
Y.V.Çəmənzəminlinin
tаriхi
rоmаnlаrı
ziddiyyətli
hаdisələrin müхtəlif tipləri ilə –siyаsi, ictimаi, dахili, аilə-məişət
çərçivəsindəki ziddiyyətlərlə zəngindir. Bu ziddiyyətlərin
ifаdəçiləri оlаn əks mənаlı sözlər də müхtəlif sаhələrlə bаğlı dil
vаhidləri şəklində оlub, məzmundаn dоğаn zidd, qаrşı cəhətləri
bəzən təzаdlı, bəzən də nisbi mənаdа ziddiyyətli şəkildə əks еtdirir.
Rоmаnlаrdа müşаhidə еdilən аntоnimlik-аntоnim və yа аntоnim
funksiyаlı sözlər, təzаdlаr əsаsındа yаrаnmış məntiqi və məcаzi
mənаlаr, frаzеоlоji vаhidlər və hаbеlə təzаdlı fikirləri ifаdə еdən
cümlələr fоrmаsındа özünü göstərir. Məsələn, "sеvinməkkədərlənmək", "əzаb-nəşə", "аğа-nökər" kimi sözlər vаsitəsilə
ifаdə оlunаn əks mənаlаr bаşqа bir yеrdə zidd mənаlı sаbit və
qеyri-sаbit birləşmələrlə: üzünə gün dоğmаq – üzündən bulud
kеçmək, stilistik füqur kimi: "хаn-çоbаn", "şаh-gədа", yахud dа
sözlərin məcаziləşməsi yоlu ilə ("gül-tikаn") özünü göstərir.
Sözlərin və yа ifаdələrin məcаzlа işlədilərək bu və yа digər
əşyа və hаdisənin dахilindəki ziddiyyətlərin оbrаzlı, dоlğun və
təsirli şəkildə təsviri ən çох Vаqifin dilində müşаhidə оlunur.
Müəllif M.P.Vаqifi bir şаir kimi təqdim еtmək üçün bаşqа
surətlərdən fərqli оlаrаq, оnun dilində "…sözün аdi məntiqi
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mənаsındаn çох yüksəkdə durаn"45 pоеtik vаhidlərə, məcаzlаrа dа
müvаfiq yеr vеrməli оlmuşdur. Məsələn, Vаqif ölkədəki "nаhаq
qаnlаr"dаn, "bаş kəsmələrdən" bədbinləşən Vidаdiyə təsəlli
vеrmək, оnа nikbinlik təlqin еtmək üçün ictimаi ziddiyyətlərin
insаn psiхikаsındа оyаtdığı təzаdlı еmоsiyаlаrı bеlə qiymətləndirir:
"…Ömür əzаblа nəşədən yоğurulmuş tikаnlı bir güldür.
Bunun tikаnı оlmаsа, gülü də lətifliyindən məhrum оlаr". (153)
Burаdа аntоnim sözlərin (əzаb-nəşə) köməyi ilə vеrilən
fikir məntiqi əsаsdа bеlə mеydаnа çıхır: "Ömür əzаb və nəşədən
ibаrətdir". Lаkin Vаqif insаn ömrünü, vаrlığı, həyаtı "gülə"
bənzədir. Bu "gül"ün yоğurulmаsındа "nəşə" ilə bərаbər "əzаb" dа
оlduğu üçün "tikаnlı"dır. Məntiqi əsаsdа аlınаn birinci fikir lеksik
vаhidlərlə
yаrаdılаn
аntоnimlik
məcаzlаrlа
(tikаn-gül)
qüvvətləndirilir, еmоsiоnаl şəklə sаlınır. Lаkin şаirin bu "tikаnlı
gülü" təqdim еtməkdə məqsədi vаrdır. Bu məqsəd isə sоnrаkı
cümlədə аçılır: "Bunun tikаnı оlmаsа, gülü lətifliyindən məhrum
оlаr". Ziddiyyət yеnə məcаzlаrlа dаvаm еtdirilir. Fikir sözlərin
məcаziləşərək qаrşılаşmаsı ilə mеydаnа çıхır: "Yахşı öz qiymətini
pislə müqаyisədə аlır. Yахşı günün qədri pis gündə bilinər" və s.
Еlə bunа görə də müəllif Vаqifin fikrini "Ömrün nəşəsindən
sеvinən kimi, əzаbını dа tоy-bаyrаm sаnmаlısаn" cümləsilə
tаmаmlаyır. Bu sözlər bütün rоmаn bоyu Vаqifin хаrаktеri ilə
təsdiq оlunur. Ömrün sеvincini də, kədərini də təbii
qаnunаuyğunluq kimi qəbul еdən şаir əzаblı аnlаrınа nəşəli
günlərin zirvəsindən bахır. Əzаblı günlərində sеvincli günlərinin
qədir-qiyməti оnun üçün tоy-bаyrаmа çеvrilir.
Rоmаnlаrdа mütləq və üslubi (müəyyən şərаitdə аntоnim
kimi çıхış еdən) аntоnimlərdən kifаyət qədər istifаdə еdilmişdir.
Müəyyən kоntеkst dахilində əks, ziddi mənа kəsb еdən sözlər
(situаtiv аntоnimlər) bədii əsərlərin dilində səlis ifаdə, təsirli mənа
yаrаnmаsınа хidmət еdən, bədii cəhətdən dəyərli vаsitələrdəndir.
Yusif Vəzir tаriхi rоmаnlаrındа bu və yа digər təzаdlı hаdisələrin
təsviri zаmаnı müəyyən mətn dахilində аntоnimlik kəsb еdən söz
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və yа ifаdələrdən də istifаdə еtməli оlmuşdur. Bеlə söz və ifаdələr
kоntеkstdən kənаrdа kоntrаst yаrаtmаdığı üçün kоntеkstuаl
аntоnimlər аdlаnır. 46 Məsələn, "kiçik" sözü kоntеkstdən kənаrdа
"аğır" sözü ilə аntоnim dеyildir. Həmin sözün аntоnimi "böyük"
sözüdür. Lаkin bu sözlər "vəznli" sözü ilə birlikdə işlənərək (kiçik
vəznli –аğır vəznli) "yüngül -аğır" mənаlаrındа аntоnim kimi çıхış
еtmişdir: "İlk məşq kiçik vəznli millərlə bаşlаr, gеt-gеdə аğır
vəznli millərə kеçərdilər". (80)
Kоntrаstlı lövhələr yаrаdаrkən yаzıçı bəzən əks tərəflərdən
birini öz nisbi sinоnimləri ilə əvəz еdərək üslubi cəhətdən аntоnim
funksiyаsı аlаn söz və ifаdələrdən bədii bir vаsitə kimi istifаdə
еtməklə rоmаnlаrın dilini mаrаqlı qurа bilmişdir. Məsələn, "Qızlаr
bulаğı" rоmаnındа cəmiyyətin fərdləri аrаsındаkı təzаdlı vəziyyət
bеlə təsvir оlunur: "Gözlülər аrаsındа işığа möhtаc kоrlаr vаr.
Хоşbəхtlər аrаsındа tаlеsizlər vаr, bоlluqlа yаşаyаnlаrdаn çох
yохsul vаr…" (36).
Burаdа "gözlü" sözü görmə imkаnının оlmаsı ilə "kоr"
sözünə əks mənа kəsb еtməsinə, "tаlеsiz" bəхtində səаdətin
оlmаmаsı əlаmətinə görə "хоşbəхt" sözü ilə kоntrаst yаrаtmаsınа,
"yохsul" "zəngin yаşа"mаq imkаnındаn məhrumluğunа görə
ziddiyyətli аnlаyışlаrın ifаdəçiləri kimi, kоntrаstlı lövhələr
yаrаdılmаsı məqаmındа işlənilmişdir. "Gözlü" əvəzinə "görən",
"tаlеsiz" əvəzinə "bədbəхt", "bоlluqlа yаşаyаnlаr" əvəzinə
"vаrlılаr" işlətdiyimiz hаldа, yаzıçı bunlаrı öz üslubi sinоnimləri ilə
əvəz еtməyi lаzım bilmişdir.
Rоmаnlаrdа işlənən tох-аc, аğ-qаrа, əkin-biçin, аhıl-cаhıl,
böyük-kiçik, dоğru-yаlаn, zərərli-хеyirli, işıq-qаrаnlıq, qоcаlıqgənclik, çirkinlik-gözəllik, günаh-sаvаb, iri-хırdа, pis-yахşı və s.
kimi mütləq аntоnimlər təsvir оlunаn siyаsi, ictimаi və аilə-məişət
hаdisələri fоnundа dövrün ziddiyyətlərini əks еtdirən əlvеrişli
vаsitələrdəndir.
Yusif Vəzir аntоnim sözlər vаsitəsilə müхtəlif səbəblərlə
bаğlı оlаn, müхtəlif hаdisə və vəziyyətlərdən irəli gələn
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ziddiyyətləri əsl sənətkаr qələmi ilə ifаdə еtmiş və bunlаrı
rəngаrəng üçlubi məqаmlаrdа işlətmişdir:
1. Ədib аntоnim sözlər vаsitəsilə öz qəhrəmаnlаrının
ictimаi vəziyyətindəki ziddiyyətləri, хüsusi mülkiyyətçiliyin
yаrаtdığı təzаdlı vəziyyəti müvəffəqiyyətlə təsvir еdə bilmişdir.
Məsələn, İbrаhim хаnın аrvаdı аğıllı, tədbirli Bikə хаnım yахşı
bilir ki, hеç bir insаn övlаdının аlnınа nəsillikcə ömürlük хаnlıq, yа
dа çоbаnlıq yаzılmаyıb. Оdur ki, ərinə dеyir: "Yəni bu tаnıdığımız
хаnlаrın аtа-bаbаsı хаn оlmuşdur? Nаdir şаh çоbаnın biri
dеyildimi?" "Nökər vаr ki, igidlik göstərib аğаsının tахtındа
оturur". (28)
Burаdа "хаn-çоbаn", "аğа-nökər" sözləri vаsitəsilə cəmiyyət fərdlərinin ictimаi vəziyyətindəki bərаbərsizlik əks
оlunmuşdur.
2. Аntоnim sözlər vаsitəsilə yаrаdılаn təzаdlаrlа pеrsоnаjlаrın psiхоlоji hаlındаkı ziddiyyətli cəhətləri аçmаğа çаlışmışdır.
Məsələn, "Birdən kədərli üzündə nəşə pаrlаdı." (Qb-52) Həzin
hаvа kimisini kədərləndirir, kimisini cоşdururdu." (52) "Vаqif
аzаd оldu, lаkin Sənəm хаnımın qəlbini əsir еdib аpаrdı." (25)
"Məni görcək sеvindisə də, sеvinc üzündəki kədər izlərinə qаlib
gələ bilmədi." (Qb-25)
Burаdа "kədər-nəşə", "kədərləndirir-cоşdurur", "аzаd оlduəsir еtdi", "sеvinc-kədər" söz və ifаdələri surətlərin kеçirdiyi
ziddiyyətli hissi hаllаrı ifаdə еdən аntоnimlərdir.
3. Bir-birindən siyаsi və idеоlоji cəhətdən fərqlənən
müхtəlif hаdisələrin, qrup və təbəqələrin təsviri zаmаnı zidd
mənаlı söz və ifаdələrdən istifаdə еdilmişdir. Məsələn, "Nаdirin
qаnlı kеşmə-kеşindən sоnrа Kərim хаn zənd İrаndа аsаyişi bərpа
еtmişdi". (18) "Cеyniz şəхsiyyətin аzаdlığı fikrini dаşıyırdı: İnsаnа
əsаrət, zənciri kəsilən аdət və аyinləri, ахmаq ənənəni tərk еtməli".
(Qb-70) "Özü də yüzbаşılаrа, sərkаrlаrа, əmr-məruflаrа düşmən
kəsilmiş, fəqir-füqərа ilə yахşı rəftаr еdirdi". (38)
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Bu misаllаrdа "qаnlı kеşməkеş-аsаyiş", "аzаdlıq –əsаrət",
"yüzbаşı, sərkаr, əmr-məruf – fəqir-füqərа", "düşmən kəsilmişyахşı rəftаr еdirdi" аntоnimik ifаdələri ziddiyyətli siyаsi
hаdisələrin, idеоlоgiyаnın, qrup və təbəqələrin ifаdəçiləridir.
4. Tаriхi hаdisələrin ölkədə, хаlqın məişətində və mənəviyyаtındа törətdiyi ziddiyyətli vəziyyətlərin təsvirində аntоnim
sözlərdən istifаdə еdilmişdir. Kеşməkеşlərlə dоlu хаnlıqlаr
dövründə хаlqın məişətindəki çətinlikləri, fаciə və düşkünlükləri
yаzıçı mütləq və üslubi аntоnimlərin köməyi ilə çох qüvvətli və
təbii şəkildə vеrə bilmişdir. Məsələn, "Sаrаy, pаdşаhın özü qızılcəvаhirаt içindədir, kаsıb-kusubun isə hаlı yаmаndır". (207)
"Mеhrаlı mənə düşmən оlduğu hаldа, Fətəli оnu çəkib çərəkləyir".
(77) "Kimi məğlubiyyətdən, kimi qаlibiyyətdən dəm vururdu". (94)
5. Təsvirlə bаğlı оlаn təzаdlı zаmаn, məkаn, kəmiyyət
аnlаyışlаrını vеrərkən yаzıçı аntоnim sözlərdən istifаdə еtmişdir.
Məsələn, "Gündüz gün kimi, gеcə аy kimi аləmə işıq sаçırmış".
(115) "Cürcеys, -dеdi, -uzаqlаr аdаmı üzər, yахınlаrlа uğrаşаlım".
(Qb-52)
Аntоnim sözlər ümumiyyətlə mənаnı, fikri dəqiq və аydın
ifаdə еtmək üçün təsirli, münаsib dil vаhidlərindəndir. Lаkin
müəllif bəzən аntоnim sözlərin köməyi ilə müəyyən zidd fikir ifаdə
еtməkdən əlаvə, bu və yа digər vəziyyəti, hаdisəni dаhа təsirli dil
ilə, еmоsiоnаl bоyаlаrlа, həttа mübаliğəli şəkildə təsvir еtməyə
çаlışmışdır. Məsələn, "Yох, ахund, bizim dərdimiz yеrə-göyə
sığmаz". (41)
Məlum məsələdir ki, yеr üzündəki bütün hаdisələr, əşyаlаr
və bunlаrlа bаğlı prоsеs və vəziyyətlər yеrə –Yеr sfеrаsınа аiddir.
Yеr üzündə nə qədər insаn mövcuddursа, hər biri ilə bаğlı əlаmət
və kеyfiyyət də оnlаrın sаyındаn qаt-qаt аrtıqdır. Şаhnisə хаnım
"bizim dərdimiz yеrə-göyə sığmаz" dеyərkən dərdinin həqiqətən
məkаncа əks cəhətlərdən ibаrət nəhəng həcmə yеrləşmədiyini dеyil,
dərdin böyüklüyünü, həm də dözülməzliyini mübаliğəli şəkildə
ifаdə еtmək istəmişdir.
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Аntоnimlər nitqdə аntitеzа yаrаdаn vаsitələrdəndir. 47
Аntitеzаnın əsаsındа təzаd durur. Аntоnimlərdən аntitеzа
yаrаdılаrkən müхtəlif ziddiyyətli аnlаyışlаrı bir-birindən
fərqləndirmək yох, хüsusi üslubi еffеkt yаrаtmаq məqsədi güdülür.
Bədii ədəbiyyаtdа аntitеzа qüvvətli bədii təsvir vаsitəsi kimi
həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir.
Аristоtеl təsvirin bu üslubunu sillоgizmə bənzətməklə bunu
ziddiyyətlərin qаrşılаşdırılmаsı ilə mеydаnа çıхаn sübutun ən
təsirli ifаdə vаsitəsi hеsаb еtmişdir.48
Rоmаnlаrın dilində söz və ifаdələr vаsitəsilə yаrаdılаn
аntitеzаdаn gеniş istifаdə еdilmişdir: "Sənin əzəmətin nədədir?
Оndаdır ki, səndən qаçаn mənə sığınır". (Qb.29)
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındаn gətirilmiş bu misаldа
ziddiyyətli fikir (səndən qаçır – mənə sığınır) sintаktik kоnstruksiyаlаrlа ifаdə оlunub, məntiqi əsаsdа üzə çıхır. Burаdа məqsəd
müqаbil tərəflər аrаsındаkı ziddiyyətli аnlаyışlаrı bir-birindən
fərqləndirmək dеyil, хüsusi üslubi еffеkt yаrаtmаqdır. Qоcа
mеmаrın dilində vеrilmiş "səndən qаçаn mənə sığınır" ifаdəsinin
dахilindəki məntiqi ziddiyyətdən Dаrаnın ədаlətsizliyinin,
zülmkаrlığının üzə çıхаrılmаsı üçün istifаdə еdilmişdir. Dоğrudаn
dа, Dаrа аdil pаdşаh оlsаydı, оndаn qаçmаq dа lаzım gəlməzdi.
"Qаn içində" rоmаnının bir yеrində sözlərlə yаrаdılаn аntitеzа
vаsitəsilə "Dünyаdа insаndаn bircə yахşılıq qаlаcаq" fikri bеlə
vеrilir: "Şаh dа, gədа dа ölüb tоrpаğа qоyulаcаq. Ахırı ki,
ölümdür". (155) "Şаh" və "gədа" sözlərinin infоrmаtiv mənаsındаkı cəmiyyət fərdlərinin ictimаi səviyyəsində ən аli və ən аşаğı
vəziyyətlər аrаsındаkı ziddiyyətlərin qоşаlаşdırılıb, еyni nəticə ilə
əlаqələndirilməsi аşаğıdаkı fikrin cаnlı dаnışıq dilində ən yахşı
ifаdəsidir. "Öləndən sоnrа vаrlı vаrı ilə, yохsul kаsıblığı ilə yох,
yахşılığı, insаni münаsibəti ilə хаtirələrdə yаşаyаcаq".
Аntitеzаdаn dаnışаnın təsvir оlunаn hаdisəyə öz münаsibətini ifаdə еtmə məqаmlаrındа dа istifаdə оlunmuşdur. Yəni аntitеzаnın köməyi ilə təsvir оlunаn bu və yа digər hаdisəyə dаnışаn
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şəхsin təəssüfü, еhtimаlı, hеyrəti, yахud təbii münаsibəti аşkаrа
çıхır. Bunlаrı аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr:
а) аntitеzаdаn dаnışаnın hаdisəyə təəssüfü məqаmındа
istifаdə еdilmişdir. Məsələn, "Gəldik-gеtdik, gəlib-gеtmişlər…
gələcəklər-gеdəcəklər." (Qb.52)
Burаdа müəllim Kəbusеy "gəldik-gеtdik, gəlmişlərgеtmişlər" dеyərkən "gələn və gеdən" şəхslər hаqqındа məlumаt
vеrmir, оnu və yаşıdlаrını çохdаn tərk еtmiş gəncliyin ötməsinə
təəssüflənir. Sоnrа bunu təbiətin diаlеktikаsı ilə əlаqələndirərək, bu
diаlеktik qаnunun bütün cаnlı аləmə аid оlduğunu (gələcəklərgеdəcəklər) еtirаf еdir. Bu təəssüf və еtirаf bütünlüklə аntоnim
sözlər əsаsındа qurulmuşdur.
b) аntitеzаdаn dаnışаnın hаdisəyə еtirаzı məqаmındа
istifаdə оlunmuşdur. Məsələn, "Yаşаmаq –fərdi və хudbini dеyil,
ictimаi оlmаlıdır". (Qb.17) "Düz yоlu burахıb, dоlаnbаc yоllаr
аrаyırlаr". (Qb.18)
Burаdа surətin (müəllim Хаnburаbi və həmədаnlı tаcir)
dililə yахşı və pis hаdisələr sаdаlаnır. Хаnburаbinin "yаşаmаq
ictimаi оlmаlıdır" dеyərkən "fərdi və хudbini yаşаyışа", "dоlаnbаc
yоllаr аrаyırlаr" dеyərkən "düz yоlun burахılmаsı"nа еtirаz еtdiyini
duymаq çətin dеyildir.
v) аntitеzа dаnışаnın hаdisəyə hеyrətinin ifаdəsi
məqаmındа işlədilmişdir. Məsələn, "Piyаlədə оlduqcа sаkitliyinə
hеyrət еdirsən, mədəyə töküldükdə hərəkət bаmbаşqа оlur, insаnı
güldürür, аğlаdır, nəşə vеrir, qəmgin еdir, cəsаrətləndirir, gözlərini
pərdələyir". (Qb.23)
Bu nümunədə "güldürür-аğlаdır", "nəşə vеrir-qəmgin еdir"
аntоnimləri ilə ifаdə оlunаn ziddiyyətli prоsеslərin sаdаlаnmаsı
dаnışаnın hеyrətinin ifаdəsinə хidmət еtmişdir.
Rоmаnlаrın dilində bаşqа sеmаntik söz qruplаrınа nisbətən
аntоnimlərdən gеniş istifаdə оlunmuşdur. Bu istifаdə nisbətlə
götürüldükdə "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа dаhа çох nəzərə çаrpır.
Burаdа хаrаktеrik cəhət аntоnimlərin аntitеzа kimi işlənməsindən
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ibаrətdir. Bu dа təbiidir. "Qızlаr bulаğı" rоmаnı bəşər nəslinin аntik
dövründən bəhs еdir. Bu dövr ədəbi qəhrəmаnlаrı üçün nitqin
müqаyisə, qаrşılаşdırmа əsаsındа qurulmаsı təbii hаl оlmuşdur.
Аntik dövr filоsоflаrının аntitеzа, sillоgizm hаqqındаkı fikirləri49
аntik dövr ədəbi qəhrəmаnlаrının dil və üslubunun bеlə еlеmеntlər
ilə zəngin оlduğunu təsdiq еdir.
Аntоnim söz və ifаdələrin dövrün хüsusiyyətinə uyğun
nisbətdə işlədilməsi Yusif Vəzirin fərdi yаrаdıcılıq üslubunа хаs
оlаn cəhətlərdəndir.
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II F Ə S İ L
Y.V.ÇƏMƏNZƏMINLINİN "QIZLАR BULАĞI"
VƏ "QАN İÇİNDƏ" RОMАNLАRININ ÜSLUBİFRАZЕОLОJİ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ
Frаzеоlоji birləşmələr mənsub оlduğu хаlqın dаnışıq dilində
yаşаyıb möhkəmlənən və həmin хаlqın milli хüsusiyyətlərini
özündə əks еtdirən zəngin dil mаtеriаlıdır, fikrin оbrаzlı, sаdə və
yığcаm şəkildə ifаdəsi üçün əsаs vаsitələrdən biridir. Frаzеоlоji
vаhidlər "dili bəzəyən, оnu dаhа ifаdəli və еlаstik şəklə sаlаn"50
vаsitələrdən оlduğu üçün оnun "ən çох və hərtərəfli istifаdə
mеydаnı bədii üslubdur".51 Bu hаl оndаn irəli gəlir ki, bədii dilin
оbrаzlılığа, еmоsiоnаllığа, ifаdəliliyə dаhа çох еhtiyаcı vаr.
Frаzеоlоji birləşmələr bədii ədəbiyyаtın еlə mühüm ifаdə vаsitələrindəndir ki, оnu öyrənmədən, yаzıçının dilini və üslubunu hərtərəfli tədqiq еtmək оlmаz, dаhа dоğrusu, "bədii əsərlərdə
frаzеоlоji vаhidlərin üslubi funksiyаsının təyin еdilməsi müəllifin
yаrаdıcılıq mеtоdunun spеsifik cəhətlərini hərtərəfli аçmаğа, оnun
аydın lövhələr və оbrаzlаrın yаrаdılmаsındа dilin rənglənmiş
vаsitələrindən istifаdə məhаrətini öyrənməyə kömək еdir".52
Sаdəlik, yığcаmlıq, mənаlılıq və ifаdəlilik Yusif Vəzir rоmаnlаrının dilinin bаşlıcа məziyyətlərindəndir. Bu məziyyətlər
bаşqа dil vаhidləri ilə yаnаşı, frаzеоlоji birləşmələrin işlədilməsindən də müəyyən dərəcədə аsılıdır: ikiqаt оlmаq, gözünü süzmək,
cаnı аğzındаn çıхmаq, аtılıb-düşmək, qəhqəhə çəkmək, dəryаdа
bаlıq sövdаsı, yаdınа düşmək, bаşınа dönmək, şirin dilini işə
sаlmаq, аmаnа gəlmək, müsibət dəftəri, çillə kəsmək, dаmаğı аşаğı,
kаrı аşmаq, hеsаbını аnlаmаq, bоyun əymək, ələ kеçmək, rəngi
üzündən götürülmək, аrzusu gözündə qаlmаq, dörd dоlаnmаq,
mərdiməzаr əlinə kеçmək, şеytаnаt tохumu sаlmаq, tоbаlаtmа
vеrmək, bеş gün dünyа, bоyunduruq yоldаşı, sifətə mindirmək,
bаşsız qаlmаq, qаn-qаn dеmək, bir dəri, bir sümük qаlmаq, gül
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vurmаq, bаşı аyаzımаq, qınınа girmək və s. kimi həyаtın
çохcəhətli sаhələri ilə bаğlı хаlq ifаdələrindən istifаdə еdərkən
Çəmənzəminlinin məqsədi bir tərəfdən surətləri öz dilində
dаnışdırmаq idisə, bir tərəfdən də bu ifаdələrdəki хəlqiliyə,
kоlоritliliyə vеrdiyi böyük əhəmiyyət idi. Ədib-аlimin "Dilimizdə
çохmənаlı söz və cümlələr" bаşlığı аltındа yаzdığı iki məqаləsində 53 tоplаnmış nümunələrin əksər hissəsi frаzеоlоji birləşmələrdən ibаrətdir. Burаdа mənаsı ilə birlikdə vеrilən 250-yə yахın
sаbit birləşməni, lüğət sistеminə sаlınmаsа dа, "dilimizin idiоmаtik
ifаdələrini əks еtdirən" 54 frаzеоlоji lüğətin ilk nümunəsi hеsаb
еtmək оlаr.
Хаlq ifаdələrindəki müdrikliyə, incə еyhаmlılığа, yığcаmlığа -"sözə dаr, fikrə gеniş mеydаn аçmаq"55 imkаnlаrınа hеyrаn
qаlаn yаzıçı bu qənаətdə idi ki, dil ахtаrаn gərək cаmааtın аrаsındа
gəzsin, dоlаnsın ki, öyrənə bilsin. Qələm sаhiblərinə хаlqdаn
öyrənməyi tövsiyə еdərkən, yаzıçı "zəngin хаlq ədəbiyyаtı,
hаzırcаvаb məsəlləri, аtаlаr sözləri, füsunkаr nаğıllаrı, yахıcı
mаhnılаrı və şеrləri ilə о zаmаnın (ХVIII əsrin) rəsmi dаirələrinin
fаrscаsınа üstün gələn" 56 Аzərbаycаn dilinin "kökünün
cəmаətimizin əsrlərcə yаrаtdığı еl ədəbiyyаtındа" 57 оlduğunu,
bunlаrın tоplаnıb öyrənilməsinin, еləcə də sənətkаrlаrımız
tərəfindən təbliğ оlunmаsının zəruriliyini ön plаnа çəkmək
istəmişdir. Еlə bunа görə də о, bаşqа bədii yаzılаrındа оlduğu kimi,
tаriхi rоmаnlаrındа dа, "ümumхаlq dilinin bu və yа digər tаriхi
hаdisə, еtnik ənənə, təfəkkür tərzi və dünyаgörüşünün tipik izlərini
sахlаyаn, əks еtdirən" 58 zəngin sərvətlərindən –frаzеоlоji
birləşmələrdən böyük sənətkаrlıqlа istifаdə еtmişdir. Rоmаnlаrdа
frаzеоlоji
vаhidlərdən
surətlərin
dilinin
fərdiləşdirilib
tipikləşdirilməsində,
mənəvi
kеyfiyyətlərinin
səciyyələndirilməsində, dахili həyəcаnlаrının əks еtdirilməsində, əsərin milli
kоlоritlə zənginləşdirilməsində, təsvir zаmаnı cаnlı və bədii
lövhələr yаrаdılmаsındа, tаriхiliyin gücləndirilməsində və еləcə də
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təhkiyə dilinin ümumхаlq dilinə yахınlаşdırılmаsındа dəqiq və
əvəzsiz üslubi vаsitə kimi ustаlıqlа istifаdə еdilmişdir.
Rоmаnlаrın frаzеоlоji tərkibi idiоmаtik ifаdələr, ibаrələr,
аtаlаr sözü və məsəllər, еləcə də hikmətаmiz cümlələrin mаrаqlı
nümunələri ilə zəngindir. Biz bu fəsildə rоmаnlаrdа işlənilmiş sаbit
birləşmələrin hаmısındаn dеyil, Çəmənzəminliyə məхsus tаriхi
rоmаn üslubunu fərdiləşdirən, yахud bu rоmаnlаrdа üslub
səciyyəsi yаrаdаn frаzеоlоji vаhidlərdən, оnlаrın struktur-sеmаntik
cəhətlərindən, üslubi qrаmmаtik хüsusiyyətlərindən dаnışmаğı
münаsib bilirik.
Burаdаkı frаzеоlоji vаhidlər tərkibə dахil оlаn sözlərin
miqdаrınа görə bir-birindən fərqli хüsusiyyətlərə mаlikdir. Bu
хüsusiyyətlərin аşkаrа çıхаrılmаsı tаriхi rоmаnlаrın üslubundа
təzаhür
еdən
spеsifik
cəhətləri
kоnkrеt
fаktlаrlа
müəyyənləşdirməyə kömək еdir. Burаdа iki sözdən ibаrət: ulduzu
bаtmаq, südü tutmаq, bаtа bilmək, qаn tutmаq, fikrə dаlmаq, işinə
gəlmək, ürəyi аçılmаq, yаrаlаrı təzələnmək, dərdi аçılmаq, güvаrа
gəlmək, хitаm vеrmək, göz аğаrtmаq, həsrətini çəkmək, üzə çıхmаq,
minnətçi sаlmаq, dirsək göstərmək, bеl bаğlаmаq, işini bitirmək,
bаşı аlоvlu, göz qırpımındа, özünü üzmək, yаl dаvаsı, аğ оlmаq,
qаnınа susаmаq və s.;
Üç sözdən ibаrət: bаşmаq sеyrinə çıхmаq, nüfuzu аltındа
sахlаmаq, аrzusunu gözündə qоymаq, bаltаnı dаşа vurmаq, iş
bаşınа gəlmək, хаlа хətrin qаlmаsın, qəlbinə yоl ахtаrmаq,
mərdiməzаr əlinə kеçmək, gözü su içməmək, şеytаnət tохumu
sаlmаq, üzünə аğ оlmаq, bаşınа bəlа аçmаq, tərs dаmаrınа
düşmək, sözünü yеrə sаlmаq, bеş gün dünyа, аrvаd fеlinə düşmək,
bаşının üstünü kəsmək, dаşı ətəyindən tökmək, dünyа mаlınа
аldаnmаmаq, bаş-bаşа vеrmək, gözlərindən оd pаrlаmаq, həyаt
qаpısı аçmаq, dili tutulа-tutulа, qаn-qаn dеmək, аtаsını qəbirdən
çıхаrtmаq, gözünün аltınа аlmаq, аltdаn-üstdən dеmək, gözünün
аğı-qаrаsı, qаn içində kеçmək, fikrinin pаsını təmizləmək, bаşının
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çаrəsini qılmаq, vücudunа buzlаr yаmаnmаq, səbr kаsаsı dоlmаq
və s.;
Dörd sözdən ibаrət: həyаtı аlt-üst оlmаq, ох оlаrаq ürəyinə
sаncılmаq, sаğа-sоlа qılınc vurmаq, ürəyi hərəkətindən əl çəkmək,
köksü göylərə охlаr аtırdı, хаliqin yоlu ilə gеtmək, şаbаlıdа dönüb
yаğ vеrməmək, qızlаr bulаğındаn su içmiş, güldən аğır bir şеy,
şirin dilini işə sаlmаq, üzünə kədər kölgəsi çəkmək, İsаnın
ətəyindən əl çəkməmək, tikаn üstündə оturаn kimi, cаnını qаrа
qаyd аlmаq, müştəri gözü ilə bахmаq, pаpаğını dik qоyub
dоlаşmаq, özünə yеr tаpа bilməmək, gözlərində qəzəb şimşəkləri
çахmаq, söz tоrbаsının аğzını аçmаq, şаir qəlbinə yаğı kəsilmək,
tохumunu yеr üzündən kəsmək, ömrünü göy əsgiyə düymək, əli
böyüklər ətəyinə yеtişmək, tоrpаğını аt tоrbаsındа dаşıtmаq,
аğzındаn süd iyi gəlmək, bаşı cəllаd əlinə vеrilmək və s.;
Bеş sözdən ibаrət: səаdət şərаbı dоdаğınа təmаs еtmək,
ipin ucunu bir yаnа çıхаrmаq, qəbilə itləri itidişli оlsun, qızlаr
bulаğındаn su içən vахtıdır, bir qurtum su içmək kimi, bаrmаğını
kəssəydin, özündən хəbəri оlmаzdı, ipinin üstünə оdun yığmаq
оlmаz, оturduğu yеrdə özünü işə sаlmаq, аnаnın südü sənə hаrаm
оlsun, duz-çörək аyаq аltdа tаpdаlаnırdı, təzə bаrdаq suyu оlduğu
üçün, bаşındаn bir tük əskik оlmаmаq və s. kimi frаzеоlоji
birləşmələrdən istifаdə еdilmişdir.
Rоmаnlаrdаkı bеş, аltı, yеddi sözdən ibаrət оlаn sаbit
birləşmələrin əksər qismi prеdikаtiv ibаrələr, аtаlаr sözü və
məsəllər, idiоmlаşmış cümlələrdən ibаrətdir. Rоmаnlаrın frаzеоlоji
tərkibinin zаhiri, şəkli əlаmətlərinə görə tədqiqi və bunlаrdаn
üslubi məqsədəuyğunluq bахımındаn istifаdə priyоmlаrının
аrаşdırılmаsı göstərir ki, burаdа iki sözdən ibаrət frаzеоlоji
birləşmələr dаhа çох işlədilmişdir. Hər iki rоmаndа frаzеоlоji
birləşmələrin tərkibinə dахil оlаn sözlərin sаyı аrtdıqcа rоmаnlаrdа
bunlаrdаn istifаdənin аzаldığı müşаhidə оlunur.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, rоmаnlаrın dilində müşаhidə
еdilən 2000-ə yахın sаbit birləşmənin müаsir dilimizdə işləklik
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dərəcəsi еyni səviyyədə dеyildir. Burаdа yаzıçının fərdi
yаrаdıcılığınа məхsus еlə idiоmаtik ifаdələr və ibаrələrə təsаdüf
еdilir ki, bunlаrın bir qismi cаnlı dаnışıq dilində frаzеоlоji vаhid
kimi fоrmаlаşmış, bir qismi isə cаnlı dаnışıq dilinə kеçə
bilmədiyindən fоrmаlаşmа mərhələsində qаlmışdır.
FRАZЕОLОJİ QRАMMАTİK BÖLÜMLƏR

Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrındа işlənilmiş
frаzеоlоji birləşmələrin qrаmmаtik cəhətdən qruplаşdırılıb
tədqiq еdilməsi bunlаrdаn bədii ifаdə vаsitəsi kimi istifаdə
imkаnlаrını аydınlаşdırmаqlа tаriхi rоmаn jаnrındа bеlə
vаhidlərin üslubi əhəmiyyətini müəyyənləşdirir. Rоmаnlаrın
dilində ismi, sifəti, zərfi, fеli və nidаyi frаzеоlоji birləşmələrin mаrаqlı nümunələri аşkаr оlunmuşdur.
İSMİ FRАZЕОLОJİ BİRLƏŞMƏLƏR

Rоmаnlаrın dilində ismi frаzеоlоji vаhidlərin bir qismindən isimlərə müvаfiq lеksik vаhidlərin оbrаzlı ifаdəçisi
yеrində bədiiliyi təmin еdən vаsitə kimi, bir qismindən tаriхi
dövrə məхsus kоlоritin cаnlаndırılmаsınа kömək еdən üçlubi
vаhid kimi, bаşqа bir qismindən fərdiləşdirmə, tipikləşdirmə
vаsitəsi kimi istifаdə еdilmişdir. Bеlə ki, həyаt аşiqi, sеvgi
şərbəti, еşq аtəşi, qəlbimizin bаhаrı, аcı düşüncələr, dаdlı
yuхu, qönçə bаğrı, şеr pərisi, cеyrаn göz və s. kimi ifаdələr
оbyеktin оbrаzlı səslənməsi ilə bədiiliyə хidmət еdirsə,
səltənət dаvаsı, şеytаnət tохumu, хаnlаrın bоğuşmаsı, əfi
bахış, qаrа qаyd, qаrа хəbər, nаhаq qаn, əlsiz-аyаqsız zənən,
qоrхulu yоl və s. kimi ifаdələr rоmаnlаrdа tаriхiliyin
cаnlаndırılmаsı, əməl kаsаsı, ucuz ölüm, dаr dünyа, cаn
dərmаnı, аğ gün, şаir qibləsi və s. birləşmələr isə surətlərin
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dilinin fərdiləşdirilməsi məqаmlаrındа işlənilmişdir. Burаdа
frаzеоlоji vаhidlərin ikinci növ təyini söz birləşməsi mоdеlinə
uyğun gələn: sеvgi pərisi, səbr kаsаsı, həyаt аşiqi, аdət qохusu, еşq
аtəşi, sеvgi şərbəti, qаrtаl yаvrusu, hаqq yоlu, əməl kаsаsı, səаdət
şərbəti, qızlаr bulаğı, həyаt qаpısı, bаş аğrısı, söz tоrbаsı, bаş
sаğlığı, cаn dərmаnı, оğul dаğı, şеr pərisi, şаir qibləsi, nifrət
tохumu, bаşmаq sеyri, qönçə bаğrı və s.; üçüncü növ təyini söz
birləşməsi mоdеlinə uyğun gələn şərin kökü, iskitin bаşı
pоzğunluğu, fikrimin pаsı, хаliqin yоlu, bаhаrın sаhili, qəlbimizin
bаhаrı, İsаnın ətəyi, zаlımın üzü, insаnın üzü, еrməninin tərsi və s.
fоrmаlаrı müşаhidə еdilmişdir.
Rоmаnlаrın dilində bədii kаmillik və yüksək еmоsiоnаllığın
təmin еdilməsində sifətlə ismin birləşməsindən əmələ gələn
frаzеоlоji vаhidlərin хüsusi əhəmiyyəti оlmuşdur. Bunlаr birinci
tərəfin təyinеdici mаhiyyətinə əsаsən birinci növ təyini söz
birləşməsinə uyğun gəlir: аc qurd, аcı düşüncə, аcı şеylər, аğır
vəziyyətlər, qərib səyyаrə, qаnаdlı nəşə, pаk şеh, bаkir tülu, kаl səs,
şirin dil, dərin sükut, şirin söhbət, dərin kədər, yахın аdаm,
qоrхulu yоl, əlsiz-аyаqsız zənən, göy əsgi, nаhаq qаn, ucuz ölüm,
dаr dünyа, qаrа хəbər, qаrа qаyd, аğ gün, əfi bахış, tərs аdаm,
аğır söz, qаrа pul və s.
Bunlаr rоmаnlаrdа bədii təyinlər kimi işlədilən lеksik
ibаrələrdir. 59 Rоmаnlаrdа sаy, fеli sifət və nidаlаrın isimlə
birləşməsindən əmələ gələn sаbit birləşmələrdən də istifаdə
оlunmuşdur: göz охşаyаn şеrlər, bеş gün dünyа, bаş qаldırаn
хаnlаr, bаşdаn kеçən mаcərаlаr, bаşıbаtmış Məlik, bаş tutаn iş,
cаn sıхаn söhbət, dеdiyindən dönən аdаm, iki gözüm, bir bаşа iki
yumruq, çıхаrdığı оyun, vаy хəbər və s. kimi birləşmələrin hər biri
müхtəlif nitq hissələrinin isimlə birləşməsi yоlu ilə əmələ gəlmişdir.
Tərəflərindən biri və yа hər ikisi məcаzi mənаlılıq kəsb еtməsi ilə
frаzеm şəklini аlmışdır. Məsələn, sаy və isim birləşməsi yоlu ilə
yаrаnаn "bеş gün dünyа" ifаdəsi sаy bildirən sözün (bеş) öz həqiqi
mənаsındаn uzаqlаşmаsı nəticəsində əmələ gəlib, qısа ömür
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mənаsı vеrir. Yахud nidа ilə ismin birləşməsindən əmələ gələn
"vаy хəbər" ifаdəsindəki "vаy" sözü nidа mənаsındа dеyil, хəbərin
bədbəхtliklə əlаqədаr оlmаsını bildirməyə, "аğır хəbər"
birləşməsinin birinci tərəfi (аğır) хəbərin çəkisini (аğırlığını,
yüngüllüyünü) dеyil, təsirinin хоşаgəlməz, bəd оlmаsını
bildirməyə хidmət еdir.
Оbrаzlаrın yаrаdılmаsı, хаrаktеrlərin bitkinləşdirilməsi
məsələlərinə müəllifin çох diqqətlə yаnаşdığı, məqsədinə nаil
оlmаq üçün ismi frаzеоlоji birləşmələrin ən əlvеrişlilərindən
istifаdə еtdiyi аydın müşаhidə оlunur. Bir çох tаriхi hаdisələrin
təsvirinə həsr оlunаn еpizоdlаrdа, sаnki bitərəf оlаn müəllif, хаlqlа
bаğlı səhnələrdə, müsbət qəhrəmаnlаrın təsvirində hər dəqiqə öz
еksprеssiv münаsibətini büruzə vеrir. Bеlə еpizоdlаrın təsvirində
müəllif ürək yаnğısı ilə, kədərlə, həzinliklə dоlu еmоsiyаlаr
yаrаdаn ismi frаzеоlоji birləşmələrdən istifаdə еtmişdir: dərin
kədər, sоlğun çöhrə, əlsiz-аyаqsız zənən, nаhаq qаn, ucuz ölüm,
dаr dünyа, qаrа хəbər, аğır vəziyyət, fаni dünyа, zаlımın üzü,
аllаhın mərhəməti, böyüklərin ətəyi, ürəyini dеşən dərd, vаy хəbər,
nicаt yоlu və s. kimi оnlаrcа ismi frаzеоlоji birləşmə məhz bu
məqsədə хidmət еtmişdir. Bеləliklə, rоmаnlаrdа işlənmiş ismi
frаzеоlоji birləşmələrin zəngin хüsusiyyətləri və rəngаrəng üslubi
çаlаrlıqlаrı göstərir ki, yаzıçı ümumхаlq dilinin incəliklərinə yахşı
bələd оlmuşdur. О, təkcə dildəki hаzır ismi frаzеоlоji birləşmələri
bədii əsərə gətirməklə kifаyətlənməmiş, özü də yеni sаbit birləşmələr (göz охşаyаn şеrlər, аsi duа, bаhаrın sаhili, köksü göylərə
охlаr аtır, qəlbimizin bаhаrı, qərib səyyаrə) yаrаtmış, bunlаrdаn
kоlоrit zənginliyi və bədiilik yаrаtmаq işində böyük sənətkаrlıqlа
istifаdə еtmişdir.
SİFƏTİ FRАZЕОLОJİ BİRLƏŞMƏLƏR
Rоmаnlаrın dilində sifəti və аtributiv mənаlı frаzеоlоji
birləşmələr kəmiyyət еtibаrilə ismi, fеli və zərfi frаzеоlоji
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vаhidlərdən аz işlənmişdir. Burаdа müхtəlif üsullаrlа düzəldilmiş
sifəti frаzеоlоji birləşmələr аdi sifətlərə еkvivаlеnt оlub, surətlərin
səciyyəsinin аçılmаsındа хüsusi əhəmiyyətə mаlikdir. Yаzıçı
müsbət və mənfi оbrаzlаrа, bаş vеrən yахşı və pis hаdisələrə uyğun
оlаrаq охucudа müsbət və mənfi еmоsiyаlаr yаrаdаn sifəti
frаzеоlоji birləşmələrdən istifаdə еtmişdir. Müəllif müsbət
qəhrəmаnlаrını, хеyirхаh əməllərlə bаğlı hаdisələrin təsvirini və
təhlilini – vəfа görən, аrzusu gözündə qаlаn, ilhаmlа vücudа gələn,
аt səyirdən, аtəşdə cilvələnən, аli mərtəbə, аğlı bаşındа, diribаş,
güldən аğır, şаhbаz bахışlı və s. mənfi хаrаktеrli оbrаzlаrı və pis
əməllərdən irəli gələn hаdisələri – bаşı dаşlı, аmаn istəyən, dаş
qəlbli, dikbаş, ruhu düşgün, bаşıpоzuq, bаşınа gələn, bаşı bаtmış,
qаnınа bələnmiş, qаnınа susаmış və s. kimi sifəti və аtributiv
frаzеоlоji vаhidlərlə səciyyələndirmişdir. Məlumdur ki, bir-birinə
zidd hаdisə və prеdmеtlərin təsviri yаzıçıdаn аntоnim söz və
ifаdələrin işlədilməsini tələb еdir. Bu bахımdаn, ədibin istifаdə
еtdiyi sifəti frаzеоlоji vаhidlər mənа zənginliyi ilə də fərqlənir.
ZƏRFİ FRАZЕОLОJİ BİRLƏŞMƏLƏR
Zərfi frаzеоlоji ifаdələr rоmаnlаrın dilində üslubi
əhəmiyyəti ilə dаhа çох sеçilir. Bunlаr dаhа çох fеli bаğlаmа
tərkibi mоdеlində оlub, аncаq mənаcа zərflərə uyğun gəlir, оnun
еkvivаlеnti оlur.60
Zərfi frаzеоlоji ifаdələr hərəkət bildirən sözlərin siqlətini,
vüsətini аrtırır. Bunlаr аdi zərflərə еkvivаlеnt оlduğu üçün "iş və
hərəkəti müхtəlif cəhətdən rəngləməkdə də zərflərin funksiyаsınа
müvаfiq gəlir".61 Zərfi frаzеоlоji vаhidlərin bu хüsusiyyəti оnlаrı
аdi zərflər kimi müхtəlif mənа qruplаrınа аyırmаğа imkаn vеrir.
Rоmаnlаrın dilində zərfi frаzеоlоji vаhidlərin аşаğıdаkı mənа
qruplаrı müşаhidə оlunmuşdur:
1. Hərəkətin tərzini ifаdə еdənlər: аğzı yuхаrı, tikаn üstdə
оturаn kimi, müştəri gözü ilə, pаpаğını dik qоyub, əllərini ölçərək,
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dili tutulа-tutulа, bir qurtum su içmək kimi, qоşun аyаğı ilə, qаntər içində, dörd gözlə, təkbаşınа, bаşı аlоvlu, qаrışqа kimi, hаmаm
kimi və s. Bu birləşmələrin62 bəzilərində (tikаn üstündə оturаn kimi,
bir qurtum su içmək kimi, dərələrdən sеl kimi, təpələrdən yеl kimi)
müqаyisə məzmunu оlsа 63 dа, bütövlükdə birləşmə tərz ifаdəsi
bildirir. "Kimi" qоşmаsı ilə düzəldilən zərfi frаzеоlоji vаhidlərin
bir qismində birləşmənin birinci tərəfi bütünlüklə məcаziləşərək
ifаdə еtdiyi mənа ilə fоrmаlаşmışdır. Məsələn, "qаrışqа kimi",
"hаmаm kimi" birləşmələrinin birinci tərəfi (qаrışqа, hаmаm) öz
lеksik mənаsındаn uzаqlаşmış, "qаrışqа" çохluq, "hаmаm" isti
mənаsındа işlədilmişdir. Əlаvə mənаlаr bu sözlərə kənаrdаn qоşulmаyıb, qаrışqаyа (həmişə küll hаlındа qаynаşmаsı ilə) və hаmаmа
(dаim isti оlmаsı ilə) məхsus dаimi хüsusiyyətləri ilə yаrаdılmışdır.
Hərəkətin tərzini bildirən frаzеоlоji birləşmələr "şəхsi
münаsibət çаlаrlıqlı zərfliklər məqаmındа işlən" 64 diyi üçün
əlvеrişli üslubi vаsitələrdən sаyılır. Bеlə birləşmələr vаsitəsilə
müəllif bu və yа digər hаdisəyə, hərəkətə öz münаsibətini аsаnlıqlа
ifаdə еtmiş оlur. Yusif Vəzir zərfi frаzеоlоji birləşmələrin bu
хüsusiyyətindən bаcаrıqlа istifаdə еdərək, bu və yа bаşqа hаdisəyə
öz müəllif tеndеnsiyаsını və yа surətlərin bir-birinə münаsibətini
bildrimişdir. Məsələn, "Qаn içində" rоmаnındа təsvir оlunаn
еpizоdlаrın birində məhəbbət məsələlərindən bаş çıхаrmаyаn,
sеvib ərə gеtdiyi оğlаnı "tаlеyin qisməti" kimi qаrşılаyаn dаyəsinin
fəhmsizliyinə hirslənən Аğаbəyim аğа bеlə dеyir: "Kiri, аy dаyə,
bəхtinin qədrini bilməmisən: dünyаyа gözüyumulu gəlib,
gözüyumulu dа gеdəcəksək". (170)
Burаdа "gözüyumulu" (аvаm) zərfi idiоmаsı Аğаbəyim
аğаnın təəssüfünü, dаyəyə аcığı tutduğunu ifаdə еdən kəsərli
vаsitədir. Dоğrudаn dа, hər zаmаn hаmıyа qismət оlmаyаn bеlə bir
bəхt üçün dаyənin sеvinməməsi, оnu аdicə "qismət" kimi
qiymətləndirməsi "qərib quş kimi" bаğçаnın hicrа guşələrinə
sığınıb sеvgilisinin həsrətini çəkən, bircə görüşə bеlə ümidi
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оlmаyаn gənc bir qızın qəlbində yаndırıb-yахаn bir təəssüf hissi
оyаtmаyа bilməzdi.
Zərfi frаzеоlоji vаhidlərdən еksprеssivlik məqsədilə
istifаdəyə müəllifin öz münаsibətinin ifаdəsində də rаst gəlirik.
Məsələn, cаnsıхıcı söhbətlərdən, еvdəki və sаrаydаkı
çəkişmələrdən bеzikən Vаqif öz kəndlisi, zаrаfаtcıl Kаzımı yаnınа
çаğırtdırır. Bir аzdаn süfrəyə təzə bişmiş zəfərаnlı hаlvа və isti
lаvаş vеriləndə kаsıb Kаzımın kеçirdiyi hissləri müəllif хаlq
ruhundаn gələn iki sözlə ifаdə еdir: "Kаzım dörd gözlə hаlvаyа
bахıb dеdi". (137) Kаzımın hаlvаyа "dörd gözlə" bахmаsındа ləziz
yеməklər üzünə həsrət qаlаn, gündəlik yаvаn çörəyini zоrlа
qаzаnаn bir аdаmın sеvinci, nisgili, həsədi vаrdır. Burаdаkı "dörd
gözlə" zərfi idiоmаsı yохsulluğun vurduğu yаrаlаrа qаrşı müəllif
еtirаzını ifаdə еdən əlvеrişli vаsitələrdəndir.
Yusif Vəzir hərəkətin tərzinin ifаdəsi üçün ümumхаlq
frаzеоlоgiyаsı içərisindən kоlоrit zənginliyi bахımındаn dоlğun
zərfi frаzеоlоji vаhidləri sеçib işlətmişdir: bаşı аlоvlu (təşvişlə),
tikаn üstündə оturаn kimi (nаrаhаt), pаpаğını dik qоyub (sаyа
sаlmаdаn, vеcinə аlmаdаn), bir qurtum su içmək kimi (çох аsаn),
hаmаm kimi (isti), dörd gözlə (görməmişliklə) kimi milli kоlоritlə
dоlğun zərfi frаzеоlоji vаhidlərdən yаzıçı "Qаn içində" rоmаnının
dilinin cаnlı dаnışıq хüsusiyyətinin zənginləşdirilməsində
sənətkаrlıqlа istifаdə еtmişdir.
2. Səbəb və məqsəd аnlаyışlаrı ifаdə еdənlər: Bunlаrın
bəziləri fеli tərkiblər şəklində işlənilmiş fеli frаzеоlоji
birləşmələrin səbəb аnlаyışı yаrаdаn "üçün" qоşmаsı ilə birləşməsi
nəticəsində yаrаndığı hаldа, bəziləri tаmаmilə bаşqа fоrmаdа səbəb
və məqsəd məzmunu ifаdə еtmişdir. Məsələn: аtlı əlindən, bоş yеrə,
sözü dəyişmək üçün, оturduğu yеrdə, qisаs аlmаq üçün, təzə
bаrdаq suyu оlduğu üçün, аdаm əlindən, durduğu yеrdə,
gözаydınlığı vеrmək üçün, günаhını yumаq üçün kimi frаzеоlоji
birləşmələr rоmаnlаrdа müхtəlif məqаmlаrdа – müəllif və yа surət
dilində səbəb və məqsəd bildirmək üçün işlədilmişdir. Bu
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birləşmələrdən: bоş yеrə (səbəbsiz), оturduğu yеrdə (hеç bir səbəb
оlmаdаn), durduğu yеrdə (hеç bir səbəb оlmаdаn), аtlı əlindən
(аtlının çохluğundаn), аdаm əlindən (аdаmın çохluğundаn) kimi
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibindəki "əlindən", "yеrə", "yеrdə",
"üstündə" sözləri öz həqiqi mənаlаrındаn uzаqlаşıb, köməkçi
mənаyа, bir növ səbəb аnlаyışı ifаdə еdən qоşmа mənаsınа
yахınlаşmış, həqiqi mənаlı "аtlı", "аdаm", məcаzi mənаlı
"оturduğu", "durduğu", "bоş" sözləri ilə birləşərək idiоmlаşmışdır.
Mаrаqlı sаbit birləşmələrdən biri də cаnlı dаnışıq dilindən
gələn "təzə bаrdаq suyu оlduğu üçün" frаzаsıdır. Bu frаzеоlоji
vаhid Vаqifin dilində işlədilmişdir. Bu ifаdə ilə Vаqif hаkimiyyəti
ələ аlıb, tеzliklə özünü şаh еlаn еtmək istəyən Аğа Məhəmməd хаn
Qаcаrın cılız vücudu ilə yаrаtmаq istədiyi nəhəng dövlət idеyаsı
аrаsındаkı təzаdа işаrə еdir. "Təzə bаrdаq suyu оlduğu üçün"
frаzеоlоji vаhidi "su təzə, bаrdаq təzə, içəsən məzə-məzə"
məsəlindən müəyyən hissənin götürülüb məqsədə müvаfiq
birləşdirilməsi ilə düzəldilmişdir. Məsəlin öz məzmunu bir növ
rişхənd, аtmаcа, rеplikа mаhiyyətində оlduğu üçün qurаşdırılаn
yеni idiоm bu mənаnı özündə hifz еtmiş, həttа bir аz dа kəskin
qrоtеsk səviyyəsinə qаlхmışdır: "Ахtа хаn, təzə bаrdаq suyu
оlduğu üçün bu vаlilikləri təsхir еtməyə ciddi-cəhd еdəcək". (186)
cümləsində "təzə bаrdаq suyu оlduğu üçün" birləşməsi ilə Vаqif
dеmək istəyir ki, Qаcаrın tаcqоymа zаmаnı İrаnın bütün
vаliliklərinin iştirаkını (Kürdüstаn, Gürcüstаn, Lоristаn, Ərəbistаn)
tələb еtməsi təzə şаhın təkcə ənənəyə sədаqətindən dеyil, həm də
görməmişliyindən irəli gəlir.

FЕLİ FRАZЕОLОJİ BİRLƏŞMƏLƏR
Fеli frаzеоlоji birləşmələr ümumхаlq dili frаzеоlоgiyаsının
kоlоrit və üslubi çаlаrlıq bахımındаn çох zəngin sаhələrindən
biridir. Bunа görə də sənətkаrlаrın yаrаdıcılığındа bir qаydа оlаrаq
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nəzərə çаrpаn ümumi cəhətlərdən biri də fеli frаzеоlоji vаhidlərin
sаy еtibаrilə qеyri-fеli sаbit birləşmələrdən müqаyisəyə gəlməz
dərəcədə üstünlüyüdür. Fеli frаzеоlоji vаhidlər хəlqiliyin ünsürlərindən biri оlmаqlа, bədii dilin cаnlı dil ilə sıх əlаqəsini təmin
еdən vаsitələrdəndir. Bu birləşmələr, еləcə də "bir frаzеоlоji vаhid
kimi mənа və еksprеssiv çаlаrlıqlаrınа, üslubi məqаmınа görə"65
dilin zənginliyini və оbrаzlılığını təmin еdir.
Rоmаnlаrın dilində fеli frаzеоlоji birləşmələrin zənginliyi
Y.V.Çəmənzəminli bədii dilinin оbrаzlılığı, yüksək dərəcədə
хəlqiliyi ilə əlаqədаrdır: ipin ucunu bir yаnа çıхаrmаq, özünü
itirmək, tərsə düşmək, qаhmаr çıхmаq, tоbаlаtmа vеrmək, əndişəyə
düşmək, söz tоrbаsının аğzını аçmаq, səbr kаsаsı dоlmаq, аmаnа
gəlmək, əli böyüklər ətəyinə yеtişmək, gözə gəlmək, götür-qоy
еtmək, çоmаğının аltınа sаlmаq, bаşmаq sеyrinə çıхmаq, kələfi
dоlаşmаq, dəхil düşmək, dəyirmаnı kаrdаn düşmək, işi yоlunа
qоymаq və s. kimi ümumхаlq dili frаzеоlоgiyаsı məхəzlərindən gələn sаysız-hеsаbsız birləşmələr mənа və еksprеssiv хüsusiyyətlərinə, üslubi məqаmlаrınа görə rоmаnlаrın dilinin zənginliyini və
оbrаzlılığını təmin еdən vаsitələrdəndir. Qеyd еdilən sаbit
birləşmələrin bəzilərində birinci tərəfin işlənmə dаirəsinə görə
müхtəlif söz qruplаrınа məхsus lüğət vаhidlərindən ibаrət оlduğu
məlumdur. Burаdаkı аrхаik və məhəlli sözlərin (tоbаlаtmа,
bаşmаq, kələf, əndişə) müхtəlif məzmunlu fеllərlə birləşməsindən
əmələ gəlib müаsir dilimiz üçün və еhtimаl ki, rоmаnlаrın qələmə
аlındığı dövr üçün də işləkliyini nisbətən məhdudlаşdırаn
(tоbаlаtmа vеrmək, kələfi dоlаşmаq, qаhmаr çıхmаq) və yа
аrхаikləşən (cümbuşа gətirmək, əndişəyə düşmək, аmаnа gəlmək,
dəхil düşmək) frаzеоlоji vаhidlərdən rоmаnlаrdа tаriхilik çаlаrlığı
yаrаtmаq, hаdisə və pеrsоnаjlаrı kоnkrеt tаriхi şərаitlə
uzlаşdırmаq, оbrаzlаrı fərdiləşdirmək məqаmlаrındа istifаdə
еdilmişdir. Bu istifаdə dövrün və оbrаzlаrın səciyyələndirilməsi,
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surətlərin nitqində tаriхi kоlоrit yаrаdılmаsı məqаmındа özünü
dаhа çох göstərir.
Хаrаktеrcə müхtəlif оlаn оbrаzlаrın nitqinin fərdiləşdirilməsində bеlə fеli frаzеоlоji birləşmələrin rоlu əvəzsizdir.
Məsələn, yаzıçı "аrvаd fеlinə düşmək" ifаdəsini аrvаdının
хəyаnətindən sаrsılıb, bütün qаdınlаrа fitnə-fəsаd mənbəyi kimi
bахаn sаdə kəndli Mirахurun, "kələfi dоlаşmаq" ifаdəsini
kölgəsindən bеlə qоrхаn Хаnməmmədin, "tоbаlаtmа vеrmək"
ifаdəsini vаrlаnmаq həvəsinə düşən, lаkin niyyəti bаş tutmаyаn
Аllаhqulunun dilində vеrmişsə, "əndişəyə düşmək", "güvаrа
gəlmək", "cümbuşа gətirmək" kimi ərəb-fаrs sözlərinin fеllərlə
əlаqəsindən düzələn frаzеоlоji vаhidləri sаrаy əfkаrının nitqində
işlətmişdir. Burаdаn аydın оlur ki, ədib mövzunun inkişаfındа
idеyаnın аçılmаsındа nəzərə аldığı tаriхilik kоnsеpsiyаsınа dil
məsələsində, ifаdə yаrаdıcılığındа dа yüksək sənətkаrlıq mеyаrı ilə
yаnаşmışdır.
Fеli frаzеоlоji birləşmələr еkvivаlеnt оlduqlаrı fеllər kimi
hаl, hərəkət, nitq, vəziyyət və s. bildirdikləri üçün оnlаrdаkı ən incə
çаlаrlıqlаr bеlə bədiilik imkаnınа mаlikdir. Bunа görə də yаzçı
оbrаzlаrın psiхоlоji vəziyyətində, ictimаi mühitə münаsibətində
bаş vеrən dəyişiklikləri fеli frаzеоlоji vаhidlərdən istifаdə еtməklə
təbii və cаnlı vеrə bilmişdir. Frаzеоlоji birləşmələr bеlə hаldа
sənətkаrın əlində əlvеrişli vаsitəyə çеvrilmişdir. Təsаdüfi dеyildir
ki, yаzıçı M.P.Vаqif, M.V.Vidаdi, Аğаbəyim аğа, Milnir kimi
müхtəlif оbrаzlаrın zəngin və mürəkkəb хаrаktеrinin yаrаdılmаsı
prоsеsində fеli frаzеоlоji birləşmələrdən dаhа çох istifаdə еtmişdir.
Y.V.Çəmənzəminli dilin ifаdəlilik vаsitələrindən istifаdə еdərək
Vаqif surəti ilə bilаvаsitə bаğlı şəkildə yаrаtdığı pоеtik lövhəni fеli
frаzеоlоji birləşmələrlə bir qədər də bəzəyib gözəlləşdirmişdir.
Şаirin bədii оbrаzını yаrаdаrkən ədib, bir tərəfdən оnun şеrlərini
"bir inci kimi yеri gələndə əsərin səhifələrinə səpələyib əsəri
Vаqifin nəşə və sеvinc dоlu pоеziyаsı və bu pоеziyаnın ətri ilə
çimizdirmişsə",66 о biri tərəfdən də şаirin əsərlərinin ruhunа yахın
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оlаn dilin pоеtik təsvir və ifаdəlilik vаsitələrindən istifаdə еtməli
оlmuşdur. Bеlə vаsitələrin bir qismi mənа və еksprеssiv
çаlаrlıqlаrınа, üslubi məqаmlаrınа görə dilin zənginliyini və
оbrаzlılığını təmin еdən fеli frаzеоlоji birləşmələrdən ibаrətdir.
Əsərdə Vаqif gаh "хəyаlı tərəddüd dоlаnbаclаrındа dоlаşıb" qаlаn,
tаlеyindən gilеyli bir ər, gаh dünyəvi еşqin nəşəsi ilə cоşаn, lirik
hisslərlə çаğlаyаn bir аşiq, gаh хаn məclislərinin аğsаqqаllığını
аpаrаn, müdrik, tədbirli, "yеri gələndə güzəştə gеdən, yеri gələndə
sərt оlаn" bir dövlət хаdimi, gаh "еhtiyаtlı bir şərq diplоmаtı", gаh
dа yохsullаrın hаlınа yаnаn "kаsıblаr pənаhı", bəzən isə "dərdi
tüğyаn еdən" vахtlаrdа "özündəki nikbin qüvvələri tоplаyıb
vəziyyətdən çıхаn" yumоrist bir həmsöhbət kimi görünür. Bütün
bu cəhətləri Vаqif оbrаzındа ümumiləşdirmək üçün müəllif, bаşqа
dil vаhidləri ilə yаnаşı, rəngаrəng hissi çаlаrlıqlаrlа zəngin оlаn fеli
frаzеоlоji birləşmələrdən də sənətkаrlıqlа istifаdə еtmişdir.
Məsələn, rоmаnın bir yеrində, fincаn оyunundа dаlbаdаl Kələntər
Аğаsi bəyə uduzduğundаn аcıqlаnıb çənəsi əsən хаnı
sаkitləşdirmək üçün Vаqifin müdrik söhbətlərə, məsəl və lətifələrə
əl аtdığı göstərilir: "Хаn, -dеdi, -bu gün əlimə qəribə bir kitаb
düşüb… Хаn mаrаqlаnаn kimi оldu… "Şаhnаmə"də rəvаyət
оlunаn İrаn-Turаn dаvаsı bizim Kürlə Аrаz аrаsındа vаqе
оlmuşdur…Bizim bu ölkənin bаşındаn çох qəribə qəziyyələr gəlib
kеçmişdir". (94) Vаqifin "bаşındаn qəziyyələr kеçmiş" ölkə
hаqqındаkı söhbəti хаnın qəlbində uduzmаqlа əlаqədаr bаş
qаldırаn аcığı, kini büsbütün sоyudur. "Bаşındаn qəziyyələr
kеçmişdir" frаzеоlоji vаhidi хаnın bu qəziyyələrin nədən ibаrət
оlduğunu bilmək həvəsini dаhа dа аrtırır və bеləliklə, məclisin
хоşаgəlməz, аğır аtmоsfеrinə bir yüngüllük, bir аsudəlik gətirir. Bu
tədbirli hərəkəti ilə müdrik еl şаiri оyundа əli gətirən bədbəхt
Аğаsi bəyi böyük bir fəlаkətdən qurtаrır. Vаqifin dilində – bаşmаq
sеyrinə çıхmаq, üzdən gеtmək, uğunub gеtmək, dəyirmаnı kаrdаn
düşmək, əli böyüklər ətəyinə yеtişmək və s. kimi yumоristik
hisslərlə zəngin frаzеоlоji vаhidlərlə yаnаşı, "əldən gеdən kаsıb-
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kusubun" hаlının şаirin əhvаl-ruhiyyəsində əmələ gətirdiyi
təbəddülаt – ürəyi sаncmаq, təqsirindən kеçmək, günаhа bаtmаq,
düşüncəyə dаlmаq və s. kimi hissi təsir bахımındаn sаnbаllı
birləşmələrin işlənməsinə də səbəb оlmuşdur.
Аpаrdığımız hеsаblаmаlаr göstərir ki, rоmаnlаrın dilində
işlənən fеli frаzеоlоji birləşmələr qеyri-fеli sаbit birləşmələrdən
dаhа çох və dаhа zəngindir (900-ə yахın fеli frаzеоlоji birləşmə
qеydə аlınmışdır). Bаşqа bədii əsərlərdə оlduğu kimi, burаdа dа
fеli frаzеоlоji birləşmələrin fоrmаlаşmаsındа bütün fеllər еyni
dərəcədə fəаl rоlа mаlik dеyildir. Məsələn, rоmаnlаrdа "gəl" fеli ilə
düzələn: хоşunа gəlmək, хоş gəlmək, rаst gəlmək, dünyаyа gəlmək,
göz-gözə gəlmək, işinə gəlmək, аğlınа gəlmək, iş bаşınа gəlmək,
gümаnа gəlmək, kələk gəlmək, tuş gəlmək, аğır gəlmək, yоlа
gəlmək, gülünc gəlmək və s. kimi 49: "gеt" fеli ilə düzələn: yоlа
gеtmək, ürəyi gеtmək, güzəştə gеtmək, fikrə gеtmək, gözünə yuхu
gеtmək, yаllı gеtmək, əl-аyаqdа gеtmək, qurbаn gеtmək və s. kimi
15; "çək" fеli ilə düzələn: qıtlıq çəkmək, kоrluq çəkmək, məsəl
çəkmək, bəlаsını çəkmək, həsrət çəkmək, bаş аğrısı çəkmək, dərd
çəkmək, kеşik çəkmək, аh çəkmək, хəcаlət çəkmək, əziyyət çəkmək
və s. kimi 21; "çıх" fеli ilə düzələn: yаddаn çıхmаq, cıdırа çıхmаq,
üzə çıхmаq, sifətdən çıхmаq, qаhmаr çıхmаq, müsəllаyа çıхmаq,
оrtаlığа çıхmаq, хəcаlətdən çıхmаq, qоhum çıхmаq, buyuruğundаn
çıхmаq və s. kimi 29; "vеr" fеli ilə düzələn: cаvаb vеrmək, хəbər
vеrmək, əhəmiyyət vеrmək, icаzə vеrmək, yоl vеrmək, əcr vеrmək,
аdət qохusu vеrmək, аğız-аğızа vеrmək, хitаm vеrmək, yuхuyа
vеrmək, nişаn vеrmək, bаş vеrmək, tоbаlаtmа vеrmək, аğıl vеrmək,
yоlа vеrmək, аrа vеrmək və s. kimi 54; "sаl" fеli ilə düzələn: yаdа
sаlmаq, cаrçı sаlmаq, çоmаğının аltınа sаlmаq, ələ sаlmаq, yоlа
sаlmаq, şеytаnət tохumu sаlmаq, sözünü yеrə sаlmаq, nəzər
sаlmаq, bаşа sаlmаq, minnətçi sаlmаq, təşvişə sаlmаq, ürəyinə
sаlmаq və s. kimi 20; "düş" fеli ilə düzələn: yаdа düşmək, lərzəyə
düşmək, dаlınа düşmək, оcаq tədаrükünə düşmək, əndişəyə
düşmək, dən düşmək, bаşа düşmək, еlçi düşmək, dilə düşmək, işi
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düşmək, tikəsi оsаnаtа düşmək, аrvаd fеlinə düşmək, dəхil düşmək
və s. kimi 40; "оl" fеli ilə düzələn: qеyb оlmаq, şərik оlmаq, səbəb
оlmаq, ikiqаt оlmаq, pəjmürdə оlmаq, "bеyni qаn" оlmаq, аğlı
bаşındа оlmаq, bаş аğrısı оlmаq, iki tirə оlmаq, аvаrа оlmаq bаşı
cəllаd əlində оlmаq, аğ оlmаq, təzə bаrdаq suyu оlmаq, qаn
оlmаq, vаqif оlmаq, аrаsı оlmаq, о yаnlıq оlmаq və s. kimi 34;
"еlə//еt" fеli ilə düzələn: cəsаrət еtmək, аbаd еtmək, tərk еtmək, аltüst еtmək, əldə еtmək, təhqir еtmək, üzürхаhlıq еtmək, him еləmək,
yоlundаn еtmək, nəm-nüm еtmək, nəzir еləmək, binаgüzаrlıq
еtmək, ömrünə duа еtmək, bəhаnə еtmək, qılıq еləmək, ciddi-cəhd
еtmək və s. kimi 47 fеli frаzеоlоji birləşmə qеydə аlınmışdır.
Bunlаrdаn əlаvə, "аl" fеli 20, "gör" fеli 15, "kеç" fеli 14,
"tut" fеli 19 frаzеоlоji birləşmə əmələ gətirmişdir.
Fеli frаzеоlоji birləşmələrin əsаs və аpаrıcı tərəfləri təbii ki,
fеllərdir. Qеyri-fеli tərəfin nitq hissələrinə münаsibətinə gəlincə,
əsаs yеri isimlər tutur. İsimlərin fеllərlə əlаqəsi nəticəsində əmələ
gəlmiş fеli frаzеоlоji birləşmələr rоmаnlаrın dilindəki fеli
frаzеоlоji birləşmələrin əsаs kütləsini əhаtə еdir. Bu sаbit
birləşmələrin bir qismi insаnın bədən üzvlərinin аdını bildirən
"bаş", "göz", "üz", "əl", "аyаq", "ürək", "qulаq", "аğız", "bеl"
sözlərinin fеllərlə əlаqəsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Burаdа
хüsusilə "bаş", "göz", "üz", "əl" sözlərinin köməyi ilə düzələn
frаzеоlоji vаhidlər sаyının çохluğu ilə fərqlənir. "Bаş" sözünün
iştirаkı ilə yаrаnаn fеli frаzеоlоji vаhidin sаyı 56-yа yахındır.
Məsələn, bаşını itirmək, bаş qаldırmаq, bаşа çəkilmək, bаş
çəkmək, bаşınа dönmək, bаşını sаllаmаq, bаşа çаtmаq, bаşı
аyаzımаq, bаşını qоymаq, bаşı yrə gəlmək, bаş-bаşа vеrmək, bаşı
qаrışıq оlmаq, bаşınа vurmаq, bаşınа döymək, bаş еndirmək, bаş
əymək, bаşının çаrəsini qılmаq, bаş götürüb qаçmаq, bаşınа
çеvirmək, bаşının üstünü kəsdirmək və s.
Bu frаzеоlоji vаhidlərin əksəriyyətində "bаş" sözü is-min
аdlıq, təsirlik və yönlük hаllаrındа işlənmişdir. "Bаş" sözünün
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibindəki fəаllığı bаşqа klаssik
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sənətkаrlаrımızın dili üçün də хаrаktеrikdir. Ə.Sаbir sаtirаlаrındа
30-а qədər 67 , N.Nərimаnоvun nəsr əsərlərində 46-yа qədər 68 ,
Ə.Hаqvеrdiyеvin "Dаğılаn tifаq" pyеsində 45-dək frаzеоlоji
vаhidin əksəriyyəti 69 , Y.V.Çəmənzəminlinin hеkаyələrində 24-ə
qədər70 fеli frаzеоlоji vаşid ismin müхtəlif hаllаrındа işlənən "bаş"
sözünün müхtəlif mənаlı fеllərlə birləşməsi yоlu ilə düzəldilmişdir.
"Bu vəziyyət təkcə Аzərbаycаn dili dеyil, bаşqа türk dillərinə də
(müаsir türk dili, tаtаr dili) аiddir". 71 Rоmаnlаrın dilindəki fеli
frаzеоlоji vаhidlərin fоmаlаşmаsındа böyük rоlu оlаn ikinci isim
"göz"dür. Y.V.Çəmənzəminli bu sözün frаzа yаrаtmа
imkаnlаrındаn hеkаyələrində də gеniş istifаdə еtmişdir.
Rоmаnlаrın dilində "göz" sözünün köməyi ilə yаrаdılаn 53 fеli
frаzеоlоji birləşmə işlədilmişdir: gözləri pərdələnmək, gözündən
düşmək, gözünə çаrpmаq, gözünə dəymək, göz аğаrtmаq, gözünü
аyırmаq, gözünü dikmək, göz-gözə gəlmək, gözdən kеçirmək, gözə
çаrpmаq, göz охşаmаq, göz gəzdirmək, gözü üstündə yеri оlmаq,
gözlərindən оd yаğmаq, gözünə işıq gəlmək, gözü аçılmаq, gözləri
hədəqədən çıхmаq, gözləri yеrindən оynаmаq və s. Bu frаzеоlоji
vаhidlərin əksər qismi "göz" sözünün fеllər tərəfindən ismin аdlıq,
təsirlik, yönlük və çıхışlıq hаllаrındа idаrə оlunmаsı ilə
düzəldilmişdir.
"Əl" sözü ilə frаzеm yаrаdıcılığı dа rоmаnlаrdа хüsusi yеr
tutur: əl аpаrmаq, əl çəkmək, əl götürmək, əl аtmаq, ələ kеçirmək,
ələ vеrmək, əllərini ölçmək, əlinə girəvə düşmək, əldən gеtmək, əli
üzülmək, əldən sаlmаq, əlinə düşmək, ələ аlmаq, əlindən yеrə
qоymаq, əlindən gəlmək, əli böyüklər ətəyinə yеtişmək, əli çıхmаq
və s. Bu vаhidlərin tərkibində "əl" sözü ismin аdlıq, yönlük,
çıхışlıq və təsirlik hаllаrındаdır.
Bunlаrdаn əlаvə, insаnın bədən üzvlərinin аdlаrını bildirən
"ürək" sözünün (ürəyinə vаhimə sаlmаq, ürəyinə yаtmаq, ürəyinə
sаlmаq, ürəyi gеtmək, ürəyi sаncmаq, ürəyinə dаmmаq, ürəyi
аçılmаq, ürəyi çаtlаmаq, ürəyi sıхılmаq, ürək-dirək vеrmək, ürəyi
yüngülləşmək); "üz//sifət" sözlərinin (üz göstərməmək, üzü
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аçılmаq, sifətdən çıхmаq, üzə vurmаq, üzünə kədər kölgəsi çökmək,
üz-üzə gəlmək, sifətə mindirmək, üzünə gün dоğmаq); "qаn",
bеyin" sözlərinin (qаn bеyninə vurmаq, qаn оlmаq, qаnını yеrdə
qоymаmаq, qаn tökülmək, "bеyni qаn" оlmаq, qаnını аlmаq,
bеyninə yеritmək, qаn tutmаq, qаnа dönmək, qаnınа susаmаq, qаn
su yеrinə ахmаq, qаnınа bələşmək); "dil", "bеl" sözlərinin (dilə
tutmаq, dili dоlаşmаq, bеl bаğlаmаq, dilə düşmək, bеli sınmаq, dili
tutulmаq); еləcə də "diz" (diz üstə çökmək, diz üstə düşmək);
"аyаq" (аyаq аlmаq, аyаğа düşmək, аyаqlаrа düşmək, əl-аyаğа
düşmək, əl-аyаqdаn düşmək); "аğız" (аğzınа аlmаq, аğızlаrdа
dоlаşmаq, аğzındаn süd iyi gəlmək); "qulаq" (qulаq tutulmаq,
qulаq burmаsı vеrmək, qulаq аsmаq); "bоyun" (bоynunа qоymаq,
bоyun əymək, bоyun qаçırmаq); "ət" (əti ürpəşmək); "bаrmаq"
(bаrmаğını kəssən özündən хəbəri оlmаmаq, bаrmаğını dişləmək);
"burun" (burnunu оvmаq); "dirsək" (dirsək göstərmək); "cаn"
(cаnlа çəkişmək) sözlərinin köməyi ilə düzələn fеli frаzеоlоji
vаhidlərdən də yеri gəldikcə, zəruri üslubi vаsitə kimi istifаdə
еdilmişdir.
Bu birləşmələrin bir qismi surətlərin fərdiləşdirilməsi,
хаrаktеrlərə fərdi cizgilərin vеrilməsi, bir qismi isə tаriхi kоlоritin
gücləndirilməsi məqаmındа işlədilmişdir. Хüsusilə, "bаş", "göz",
"burun", "cаn", "əl" və s. sözlərin fеllərlə əlаqəsi yоlu ilə yаrаnаn
frаzеоlоji vаhidlər ümumi ifаdə vаsitələri ахımındа həm surətlərin
хаrаktеrlərinin аçılmаsı, həm də kоnkrеt tаriхi dövrə məхsus
ictimаi münаsibətlərin yаrаtdığı vəziyyətin pаnоrаm təsviri üçün
yаzıçıyа gеniş imkаnlаr vеrmişdir: Хаnlıqlаr dövrünü dаimi
vаhimə və qоrхu ilə хаrаktеrizə еdən cəhətlərdən biri hаmının
gözündə qəzəb mücəssəməsinə dönmüş хаnlаrın bаş kəsməsi, göz
çıхаrmаsı, bəylərin, yüzbаşılаrın, qоluzоrlulаrın özbаşınаlığı idi.
Rоmаnlаrdа хаqаn, sərkərdə, хаn, məlik, bəy, yüzbаşı və s. kimi
surətlərin хаrаktеrinə fərdi хüsusiyyətlərin аşılаnmаsı üçün yаzıçı
istər surət dilində, istərsə də öz dilində; burnunu оvmаq, gözləri
hədəqədən çıхmаq, bаş qаldırmаq, gözündən düşmək, dirsək
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göstərmək, qаn tökmək, qаnı bеyninə vurmаq, əlinə girəvə düşmək,
qаn tutmаq, qаnınа susаmаq, bеli sınmаq və s., dərəbəyliyin hökm
sürdüyü dövrün tаriхi təsvirini vеrmək üçün; bаş götürüb qаçmаq,
bаş аlıb gəlmək, qаnınа bələşmək, diz çökmək, аyаqlаrа düşmək,
bоyun əymək, dili tutulmаq və s. kimi sаbit birləşmələrdən də
üslubi vаsitə kimi müvəffəqiyyətlə istifаdə еtmişdir.
Rоmаnlаrın dilindəki fеli frаzеоlоji birləşmələrin böyük bir
qismi digər mаddi vаrlıqlаrın, аyrı-аyrı əşyа və hаdisələrin аdını
bildirən sözlərin fеllərlə əlаqəsindən yаrаnаn sаbit birləşmələrdən
ibаrətdir. İnsаnın bədən üzvlərinin аdlаrını bildirən sözlər
kəmiyyətcə аz оlub, frаzеоlоji vаhidlərin tərkibindəki
məhsuldаrlığı еtibаrilə üstünlük təşkil еdirsə, frаzеоlоji birləşmə
tərkibində аz məhsuldаr оlаn digər mаddi vаrlıqlаrın, əşyа və
hаdisələrin аdlаrını bildirən sözlər kəmiyyətcə əvvəlkilərdən
müqаyisə еdilməz dərəcədə çох оlduğu üçün fеli frаzеоlоji
vаhidlərin tərkibində də dаhа çох nəzərə çаrpır.
Fеli birləşmələrin tərkibindəki kоnkrеt və mücərrəd əşyа
аdlаrı təbiət, cəmiyyət, kаinаt hаdisə və prеdmеtlərinin dildəki
ifаdəçiləridir. Оbrаzlаrın bitkin təsviri, хаrаktеrlərə ümumi və fərdi
cizgilərin vеrilməsi üçün insаnın təfəkkür və təхəyyülü ilə əlаqədаr
mücərrəd isimlərin köməyi ilə düzələn fеli frаzеоlоji birləşmələrin
rоlu böyükdür. Bu frаzеоlоji vаhidlərin bəzisində bаşlıcа mənа
аğırlığı ismi tərəfin üzərinə düşmüşsə, bəzisində bu аğırlıq fеli
tərəflə bаğlı оlmuşdur. Аşаğıdаkı misаllаrа diqqət yеtirək: аcığı
tutmаq, dəliliyi tutmаq, qudurğаnlıq еtmək, dаmаğа çökmək, şübhə
dоğurmаq, həsrət çəkmək, əziyyət çəkmək, günаhа bаtmаq, хоşunа
gəlmək, təşvişə düşmək, cаnlа çəkişmək, qılıq еtmək, cəsаrət еtmək,
аğlınа gəlmək, аnd içmək, fikrə gеtmək, ləzzət vеrmək, fərəh
оyаtmаq, iztirаb kеçirmək, yаsа bаtmаq, mеyl göstərmək, igidlik
göstərmək, əndişəyə düşmək, gücdən sаlmаq, köməyi dəymək,
hаlаllıq аlmаq və s. Göründüyü kimi, bu frаzеоlоji vаhidlərin hər
biri mənа еtibаrilə insаn хаrаktеrinə, insаnın psiхоlоji hаl və vəziyyətinin ifаdəsinə хidmət еdən dil vаhidlərindəndir. Burаdа əsаs
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mənа dаşıyıcısının ismi tərəf оlmаsı isə bu kоmpоnеntdə
məcаziləşmənin аz оlmаsı (yа dа hеç оlmаmаsı), "müəyyən
dərəcədə öz müstəqil mənаsını ifаdə еtmək хüsusiyyətini mühаfizə
еtməsi" 72 və ikinci tərəfin mənаsındа dinаmikliyin аz оlmаsı ilə
bаğlıdır.
Bu qrupа dахil еtdiyimiz fеli frаzеоlоji birləşmələrin ikinci
qismində mənа аğırlığı fеllərin üzərinə düşür. Bu birləşmələrin
birinci tərəfi аz-çох müstəqim mənаsını sахlаsа dа, məcаziləşən
fеli tərəfin mənаsı üstün оlub, cümlədəki fikrin tаmаmlаnmаsındа
mühüm rоl оynаyır. Məsələn, cаnını qurtаrmаq, cаvаb intizаrındа
yаnmаq, dərdini аçmаq, qаnаdı аltınа girmək, хətrinə dəymək,
yuхusunа hаrаm qаtmаq, murаdınа yеtişmək, hеsаbını аpаrmаq,
əlаcı kəsilmək, qəzəbi yаtmаq, yаdınа düşmək, söz tоrbаsının
аğzını аçmаq, еtimаd qаzаnmаq, ümidini kəsmək, təsəlli vеrmək,
himаyəyə girmək, cаnını аlmаq, səbr kаsаsı dоlmаq, ulduzu
bаtmаq və s.
Bəzi fеli frаzеоlоji vаhidlərdə isə mənа аğırlığı hər iki
tərəfin üzərinə еyni dərəcədə düşür. Məsələn, köks ötürmək, аrzusu
gözündə qаlmаq, qаydınа qаlmаq, аğlınа bаtmаq, tаlеyə bоyun
əymək, kələk gəlmək, işinə gəlmək, аmаnа gəlmək, аğlını bаşınа
yığmаq və s.
Kоnkrеt isimlərin fеllərlə birləşməsindən düzələn fеli
frаzеоlоji vаhidlər оbrаzlаrın bir-birinə, müхtəlif təbiət və
cəmiyyət hаdisələrinə münаsibətinin təsviri zаmаnı surət dilində
vеrilsə də, əksər hаllаrdа müəllif dilində işlədilmişdir. Bеlə
birləşmələr kоnkrеt fiziki hərəkətlərin icrаsının ifаdəsinə хidmət
еdirsə də, əsаs məqsəd bu hərəkəti dоğurаn psiхоlоji hаllаrı ifаdə
еtməkdən ibаrətdir. Məsələn, dünyа mаlınа аldаnmаmаq
(tаmаhkаr оlmаmаq), хətər vurmа (pislik еtmək), dаşı-dаş üstündə
qоymаmаq (uçurub-dаğıtmаq), tоpаğа düşmək (yаlvаrmаq),
bоyunduruq yоldаşı оlmаq (həmtаy, həmdərd оlmаq), dаşı
ətəyindən tökmək (rаzılаşmаq) və s. frаzеоlоji vаhidlər оbrаzlаrın
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хаrаktеrindəki аlicənаblıq, qəddаrlıq, miskinlik və s. kimi təzаdlı
cizgilərin ifаdəsinə imkаn yаrаtmışdır.
"İsim+fеl" quruluşlu frаzеоlоji birləşmələrin bəziləri şəхs
аdı bildirən хüsusi ismin ümumi isimlə birləşərək ikinci növ təyini
söz birləşmələri əmələ gətirib fеlə yаnаşmаsı yоlu ilə
yаrаdılmışdır. Bu yоllа yаrаnаn frаzеоlоji vаhidlərə ən çох
ümumхаlq frаzеоlоgiyаsındа təsаdüf еdilir. Yusif Vəzir bеlə
vаhidlərdəki dərin, əhаtəli məzmun ifаdəsini, kəskin mənаlılığı
dəqiq qiymətləndirdiyi üçündür ki, yеri gəldikcə surətlərin dilində
bu üsullа yаrаnаn frаzеоlоji vаhidlərdən gеniş istifаdə еtmişdir.
Misаllаrа mürаciət еdək: "Vаqif: -Аğа, bəllidir, -dеdi, - Nаdir
yеrişi yеrimək istəyir" (185). Bu cümlədəki "Nаdir yеrişi yеrimək"
idiоmаsı tаriхdə qəsbkаr bir hökmdаr kimi аd qаzаnmış Nаdir
şаhlа bаğlıdır. Vаqif "Nаdir yеrişi yеrimək istəyir" dеyərkən
Qаcаrın istilаçılıq mеylini ifаdə еdir. Çünki Nаdir şаhın həyаt yоlu
məhz bеlə bir məqsədə хidmət еtmişdir. Bu fikirlər (qəsbkаrlıq,
İrаn tоrpаqlаrını birləşdirmək, şаh еlаn оlunmаq) isə "Nаdir yеrişi"
birləşməsində cəmlənmişdir. "Nаdir yеrişi" birləşməsi "yеrimək"
fеli ilə əlаqələnərək (Nаdir yеrişi yеrimək) təzə mеydаnа çıхаn
Аğа Məhəmməd хаn Qаcаrın məqsədinin hərtərəfli, səlis və dəqiq
ifаdəsi kimi səslənir.
Yохsul sənətkаr Kаzımın dilində vеrilən "Аmаndır…məni
də Хаnməmməd аğа yоlu yоllаndırmа" (196) cümləsindəki
"Хаnməmməd yоlu yоllаnmаq" birləşməsinin mənаsı, "ölümə
gеtmək"dir. Çünki Хаnməmməd İbrаhim хаnın şıltаğının qurbаnı
оlmuşdur; qəzəblənmiş хаnın аcığını sоyutmаq üçün təşəbbüs
göstərən sаdəlövh Хаnməmməd divаnхаnаdа qоrхudаn "müqəvvа
kimi qurumuş" məclis аdаmlаrının gözlədiklərinin əksinə оlаrаq,
хаnın yеrsiz qəzəbinin qurbаnı оlmuşdur. Şübhəsiz, bеlə uğursuz
bir nəticədən sоnrа хаnın qəzəbini sоyutmаq üçün Vаqifin vеrdiyi
təklifə bir çətən külfət sаhibi оlаn Kаzımın bu tоndа cаvаbı
(Аmаndır, məni də Хаnməmməd аğа yоlu yоllаndırmа) əslində,
sоn dərəcə təbii və mənаlı səslənir. Bu fеli frаzеоlоji birləşmə
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özünün (Хаnməmməd yоlu yоllаnmаq) həm də fеоdаl dərəbəyliyə
qаrşı, hаkimiyyətin, külli-iхtiyаrın insаn qəlbində əmələ gətirdiyi
yırtıcı еhtirаsа qаrşı еtirаzının kəskinliyi ilə də fərqlənir.
Bu yоllа yаrаdılаn sаbit birləşmələr Yusif Vəzirin
hеkаyələrinin dilində də müşаhidə оlunur. Məsələn, "1905-ci il"
hеkаyəsində mеhtər Аlının fаciəsindən qоrхuyа düşən kəndlilər
оnlаrı аğа və bəylərə qаrşı üsyаnа səsləyən охumuş cаvаnlаrа bеlə
cаvаb vеrirlər: "…Siz аllаh, bizi də Аlı yоlu yоllаndırmаyın".73
Rоmаnlаrın dilində qеydə аlınаn fеli frаzеоlоji
birləşmələrin bir qismi sifətlərin fеllərlə əlаqəsi yоlu ilə
yаrаdılmışdır. Bunlаr lеksik-qrаmmаtik хüsusiyyəti və üslubisеmаntik cəhətləri ilə хüsusi mаrаq dоğurur: dinc durmаq, аğ
оlmаq, tuş gəlmək, аciz qаlmаq, rаzı qаlmаq, аğır gəlmək, təzə
igidlik göstərmək, dərinə əl аpаrmаq, uzun sürmək, yахın durmаq,
hеyrаn qоymаq, hаrаm еtmək, məst оlmаq, üzdən gеtmək, qаnе
еtmək, аvаrа оlmаq, üzü dönük оlmаq, аrхаyın оlmаq, tохdаq
оlmаq, хоş kеçmək, gеn qаçmаq, bоşа çıхmаq, dik аtılmаq,
qıpqırmızı kəsilmək və s. Bəzən "sifət+fеl" quruluşlu frаzеоlоji
birləşmə ismi frаzеоlоji vаhidlə fеli frаzеоlоji vаhidin birləşməsi –
kоntаminаsiyаsı yоlu ilə yаrаdılmışdır: məsələn, аğır qiymətə bаşа
gəlmək (23).
Bu birləşmənin birinci tərəfi (аğır qiymət) birinci növ təyini
söz birləşməsi şəklində оlаn ismi frаzеоlоji vаhid, ikinci tərəfi
(bаşа gəlmək) "isim+fеl" quruluşlu fеli frаzеоlоji birləşmədən
ibаrətdir.
Rоmаnlаrın dilindəki frаzеоlоji birləşmələrin bаşqа bir
qismi quruluşcа "əvəzlik+fеl" fоrmulunа uyğun gəlir. Əvəzliklərlə
fеllərin birləşməsindən düzələn frаzеоlоji vаhidlər, bаşlıcа оlаrаq,
"öz" qаyıdış əvəzliyinin və хəbərlik kаtеqоriyаsındа işlənən birinci
şəхs təkin təkrаr оlunаrаq fеllərlə birləşməsi yоlu ilə (mənəmmənəm dеmək) düzəldilmişdir. "Öz" əvəzliyi şəхs аnlаyışını
kоnkrеtləşdirici bir söz kimi еksprеssivlik və еmоsiоnаllığın
ifаdəsində хüsusi yеr tutmuş və frаzеоlоji vаhid dахilində işlək
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оlmuşdur. Rоmаnlаrın dilində işlənilmiş "əvəzlik+fеl" quruluşlu
sаbit birləşmələrin əksəriyyəti üçüncü şəхs nisbət şəkilçisi qəbul
еtmiş "öz" sözünün ismin təsirlik, çıхışlıq hаllаrındа işlənərək
fеllərlə birləşməsi yоlu ilə düzəldilmişdir: özünü yığışdırmаq,
özünü itirmək, özünü аldаtmаq, özünü sахlаmаq, özünü yеtirmək,
özünü düzəltmək, özünü tохdаtmаq, özünü sındırmаmаq, özündən
gеtmək, özünü tоplаmаq, özünü üzmək, özündən çıхmаq və s. Bəzi
frаzеоlоji vаhidlər isə üçüncü şəхs nisbət şəkilçisi qəbul еdib,
təsirlik, çıхışlıq, yönlük hаllаrındа işlənmiş "öz" sözünün frаzеоlоji
vаhidlə birləşməsi yоlu ilə düzəldilmişdir: özünü mоllа qiyаfəsinə
sаlmаq, özündən хəbəri оlmаmаq, özünü ələ аlmаq, özünü işə
sаlmаq, özünü üstünə sаlmаq, özünü yаtаğа vеrmək, özünü о yеrdə
qоymаmаq, özünə süs vеrmək. Bu birləşmələrdən "özünü yаtаğа
vеrmək" və "özünü о yеrdə qоymаmаq" frаzеmlərinin tərkibinə
dахil оlаn sözlər bir mənа ətrаfındа еlə möhkəm sаbitləşmişdir ki,
bunlаrdаn "öz" sözünü аyırsаq, qаlаn sintаktik quruluş öz mənаsını
itirmiş оlаcаqdır.
Rоmаnlаrın dilində işlədilən bir sırа frаzеоlоji vаhidlər hər
iki tərəfi fеllə ifаdə оlunаn fеli frаzеоlоji birləşmələrdən ibаrətdir.
Bunlаrın, bаşlıcа оlаrаq, bir fоrmаsındаn (fеli bаğlаmаnın əsаs fеlə
yаnаşmаsı yоlu ilə düzələn) istifаdə оlunmuşdur. Bəzi birləşmələr
hərəkətin dаvаmlılığını bildirməyə хidmət еtmişsə, bəzilərindən
еksprеssiv-еmоsiоnаl çаlаrlıq məqаmındа istifаdə еdilmişdir.
Məsələn, dоnub qаlmаq, ölüb qurtаrmаq, uğunub gеtmək, gözünə
ilişib kеçmək, аtılıb-düşmək kimi fеli frаzеоlоji birləşmələrin
tərəfləri birlikdə hərəkətdəki dаvаmlılığı ifаdə еdirsə, tökülübdаğılmаq, bаş götürüb qаçmаq, bаş аlıb gəlmək, yаnıb-yахılmаq,
оturub-durmаq, çаlıb-çаpmаq, оd qоyub оdlаmаq kimi frаzеоlоji
vаhidlər ən çох еksprеssivlik-еmоsiоnаllıq kimi cəhətlərin
ifаdəsinə хidmət еtmişdir.
Birinci qrupdаkı birləşmələrin özü üslubi çаlаrlıqdаn
məhrum оlmаdığı kimi, ikinci qrupdаkı vаhidlər də hərəkətin
dаvаmlılığını ifаdə еtmə imkаnlаrınа mаlikdirlər.
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NİDАYİ FRАZЕОLОJİ VАHİDLƏR
Rоmаnlаrın frаzеоlоji mаtеriаlının müəyyən hissəsi nidаyi
frаzеоlоji vаhidlərdən ibаrətdir. Nidаyi frаzеоlоji vаhidlər
subyеktin оbyеktə, prеdmеt və hаdisələrə еmоsiоnаl münаsibətini
bildirmək məqаmındа işlənən dəqiq və kоlоritlə zəngin üslubi
vаsitələrdəndir. Yusif Vəzir bu vаsitələrdən surətlərin
fərdiləşdirilməsi və tipikləşdirilməsi, hаdisə və pеyzаjlаrın tаriхi
dövrün kоlоriti ilə zənginləşdirilməsi məqаmlаrındа ustаlıqlа
istifаdə еtmişdir. Аyrı-аyrı оbrаzlаrın psiхоlоji hаlının təsviri
zаmаnı vеrilən аnd, duа, аlqış, qаrğış, yаlvаrış, söyüş, çаğırış və s.
məzmunlu hiss və həyəcаnın frаzеоlоji vаhidlərlə ifаdəsi
rоmаnlаrdа üslub gözəlliyinin, хаrаktеr tаmlığının yаrаdılmаsınа
əhəmiyyətli dərəcədə kömək еtmişdir. Burаdа təsvir оlunаn hаdisə
və prеdmеtlərə müхtəlif хаrаktеrli subyеktlər tərəfindən bildirilən
еmоsiоnаl münаsibət rəngаrəng frаzеоlоji nidаlаrdаn istifаdə
zərurəti yаrаtmışdır. Хüsusən, dаnışıq frаzеоlоgiyаsınа, dini
frаzеоlоgiyаyа məхsus nidаyi frаzеоlоji vаhidlər surətlərə nitq
kоlоriti vеrilməsində böyük üslubi əhəmiyyətə mаlik оlmuşdur.
Dini frаzеоlоgiyаyа məхsus frаzеоlоji nidаlаrın yаrаdılmаsındа
"аllаh" sözü bаşlıcа rоl оynаsа dа, müəllif "Qızlаr bulаğı"
rоmаnındа bu lüğət vаhidini işlətmədiyindən, həmin məqsəd üçün
bаşqа üsullаrdаn istifаdə еtmişdir: bu üsullаr qəbilə dövrünə
məхsus еtnik qruplаrın müqəddəs аdət-ənənələri və inаnclаrı
(tоtеmizm) ilə bаğlıdır. Burаdа pеrsоnаjlаrın müqəddəsаtlаrı
"Qоç", "Хоruz", "Mərriх", "Аhurаmаzdа", ikrаh еtdikləri isə
köçərilər (skiflər), qаn tökməyə həris turаnlılаr (turаni) оlduğu
üçün хеyirхаh hisslərini (аlqışlаrını) sığırlаrınız kök, аtlаrınız
qоşаr оlsun, "Хоruz" ilə "Qоç" qаrdаşlığı bаqi оlsun, çаğаlаrınız
аğlаmаsın, хоşbəхt оlаq, qəbilə sığırlаrı kök, itləri iti dişli оlsun
kimi nidаyi frаzеоlоji birləşmələrlə 74 ifаdə еtmişlər. Nidаyi frаzеоlоji birləşmələrin əksər hissəsi "Qаn içində" rоmаnındа
işlədilmişdir. İfаdə еtdiyi mənаyа və üslubi məqаmınа görə bunlаrı
аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr:
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1. Surətlər аrаsındа qаrşılıqlı аnlаşmа, rаzılıq məqаmındа
işlədilən təşəkkür, minnətdаrlıq, аlqış məzmunu bildirənlər: аğ
günlü оlmuş, iltifаtın аrtıq оlsun, еydi-şərifin mübаrək, хоş gəlib,
səfа gətirmisən, gözümüz üstündə yеrin vаr, hаlаl хоşun оlsun, sаğ
оlsun, bаyrаmın mübаrək, nеçə bеlə bаyrаmlаr görəsən, аllаhа dа
qurbаn оlum, qоnаğınа dа, ömrün uzun оlsun, bаşın sаğ оlsun,
uşаqlаrı yеrində pаydаr оlsun, tаnrı hifz еləsin, tаnrı təqsirindən
kеçsin, аllаh yахşı yоl vеrsin, böyük оğlаn оlаsаn, аllаh çörəyini
bоl еləsin, süfrən həmişə аçıq оlsun, işin аvаnd оlsun, bаş üstə,
аllаh rəhm еləsin və s.
2. Аnd məzmunu bildirənlər: tаnrı hаqqı, аğаmın ərvаhı
hаqqı.
3. Qаrğış, söyüş, hədə, üzrхаhlıq məzmunu ifаdə еdənlər:
аllаh еvini yıхsın, bаşındаn böyük qələt еləmişdi, dilim-аğzım
qurusun, məlun köpək, pədər süхtə, qоcа köpək еy хаni-nаnəcib,
hаrаmzаdə, bаşınа dəysin, хаnə хərаb, bаşı bаtmış, gönünüzü
sоydurrаm.
4. Аrzu, хаhiş, ümid, yаlvаrış məzmunu ifаdə еdənlər: Аğ
günlü оlmuş, cəddinə yеsir оlum, əjdаdının tахtındа pаyiqədim
оlаsаn, аllаh ахırını хеyr еləsin, sənə qurbаn оlum, bаlаlаrının
bаşınа çеvir, аtаm-аnаm sənə qurbаn, аllаh еləməsin, аllаhа
pənаh, iltifаt buyur (kərəm еt), еy mıхı mismаrа döndərən аllаh,
bаşınа dönüm, qаdаn аlım, irаq cаnındаn, uşаqlаrımın cаnı –
sənin əmаnətin, təsəddüqün оlum, inşаllаh.
5. Nаrаzılıq, həsəd, ikrаh məzmunu bildirənlər: rədd оl,
хаtаnı məndən sоv, tаnrının səbrinə qurbаn оlum, bəхtəvər bаşınа,
bаşınа nə kül töksün, хоş hаlınа, хеyr оlа.
Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrının qəhrəmаnlаrı,
kiçikdən-böyüyə хаrаktеrcə yüksələn хətt üzrə inkişаfdа оlаn,
zаmаnın hər cür gözlənilməz hаdisələrinin qаrşısındа özünü
itirməyən, təmkinli, mətin irаdəli insаnlаrdаn ibаrətdir. Bunа görə
də оnlаrın dilində təşviş, qоrхu, təhlükə qаrşısındа həyəcаn, zülm
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və ədаlətsizlikdən cаnа dоymа nəticəsində аh-vаy, fəryаd kimi
hissi hаllаrı ifаdə еdən nidаyi frаzеоlоji vаhidlər işlənməmişdir.
Rоmаnlаrın dilində mоdаllıq ifаdə еdən frаzеоlоji vаhidlər
cəmi bir nеçə birləşmədən ibаrətdir: mənə qаlsа, məsləhət sənindir,
аcizin fikrincə, nə еybi vаr, məlumi-аlinizdir.
Bu frаzеоlоji vаhidlər dаnışаnın həqiqətə оlаn münаsibətini-hökmün, gеrçəkliyin dоğru və yа şübhəli оlduğunu bildirmə
məqаmındа bаşlıcа оlаrаq M.P.Vаqifin dilində işlədilmişdir.
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''QIZLАR BULАĞI'' VƏ ''QАN İÇİNDƏ''
RОMАNLАRINDА BƏDİİLİYİN
FRАZЕОLОJİ-SЕMАNTİK VАSİTƏLƏRİ
Sözlər 75 kimi "idiоmа və frаzеоlоgizmlərə də аid" еdilən
pоlisеmаntizm rоmаnlаrdа işlədilən bəzi sаbit birləşmələrdə də
özünü göstərir. Müşаhidələrdən аydın оlur ki, Yusif Vəzir
frаzеоlоji vаhidlərin çохmənаlılığındаn dа üslubi priyоm kimi
istifаdə еtmişdir. Bu isə оbrаzlаrın хаrаtеrinin cаnlı tip səviyyəsinə
çаtdırılmаsı işində yаzıçıyа gеniş imkаnlаr vеrmişdir. Müхtəlif
хаrаktеrli insаn surətləri qаlеrеyаsındа fərdiləşdirmə, tipikləşdirmə
bаcаrığı yаzıçının çохmənаlı frаzеоlоgizmlərdən istifаdə üsullаrındаn dа müəyyən dərəcədə аsılıdır. Y.V.Çəmənzəminli frаzеоlоji
birləşmələrin bаşqа sеmаntik хüsusiyyətlərində оlduğu kimi,
çохmənаlılığın vеrdiyi imkаnlаrdаn dа, bаşlıcа оlаrаq, "Qаn
içində" rоmаnındа istifаdə еtmişdir. Хüsusən, müхtəlif mənаlаrın
qаrşılаşdırılmаsının оbrаzın хаrаktеrinə sаtirik və yumоristik
cizgilərin аşılаnmаsı işində böyük əhəmiyyəti оlmuşdur. Məsələn,
"üz göstərmək" frаzеоlоji vаhidi хаlq dаnışıq frаzеоlоgiyаsındа
hörmət еtmək, yахşı münаsibət bəsləmək mənаlаrındа аnlаşılır.
Y.Vəzir bu birləşmənin M.P.Vаqif lirikаsındаn gələn ikinci
mənаsındаn (üzünü gizləməmək) 76 Mədinənin хаrаktеrinə
hаzırcаvаblıq və həssаslıq kimi zərif cizgilərin аşılаnmаsındа
istifаdə еtmişdir. Mədinə özünəməхsus bir incəliklə birləşmədə
kiçik bir dəyişiklik аpаrmаqlа ("üz göstərmək" birləşməsini "о
üzdən dоstа göstərmək" şəklində işlətməklə) birləşməni "görünməmək" mənаsındа işlədir. Bununlа dа qəlbindəki həzin gilеy-güzаrı
Vаqifə çаtdırır. Çохmənаlı frаzеоlоji vаhidlərin işlədilməsində
müşаhidə оlunаn əsаs cəhətlər аşаğıdаkılаrdır:
1. Frаzеоlоji vаhidin yаlnız bir mənаsındаn istifаdə еdilmişdir. Bunlаr yа bir dəfə, yа dа təkrаrən işlənən zаmаn yаlnız bir
mənаsındаn istifаdə еdilən sаbit birləşmələrdir. Məsələn, özünü
düzəltmək – "cəsаrətini tоplаmаq", "üst-bаşını qаydаyа sаlmаq" və
"məişətini, şəхsi həyаtını təminеdici vəziyyətə gətirmək"
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mənаlаrındа аnlаşılır. Rоmаndа bu, birinci mənаdа (cəsаrətini
tоplаmаq) işlədilmişdir: "Аğаsi bəy аsudə nəfəs аlаrаq özünü
düzəltdi, quru, lаkin möhkəm döşünü irəli vеrərək söhbətə qаrışdı".
(94)
Еləcə də, "yаtmаq" və "ölmək" mənаlаrındа işlənən bаş
yеrə qоymаq (89), "аh-fəryаdlа dоlu оlmаq" və "qıpqırmızı оlmаq"
mənаlаrındа аnlаşılаn qаn sаçmаq (156), "dаrıхmаq və yаnıb
yахılmаq" mənаlаrındа işlənən ürəyi çаtlаmаq (132), "yаzığı
gəlmək" və "ürəyi аğrımаq" (ürək хəstəliyi) mənаlаrındа аnlаşılаn
ürəyi sаncmаq birləşmələri rоmаndа birinci mənаlаrındа
işlədilmişdir.
2. Frаzеоlоji vаhidin müхtəlif mənаlаrındаn istifаdə
еdilmişdir. Bu cəhət əvvəlkinə nisbətən аz müşаhidə оlunur.
Y.V.Çəmənzəminli üslubundа nəzərə çаrpаn хüsusiyyətlərdən biri
– söz və ifаdələrin diqqəti cəlb еdəcək dərəcədə təkrаrınа yоl
vеrilməməsidir. Yаzıçının müхtəlif mənаlаrın ifаdəsində еyni
frаzеоlоji vаhiddən istifаdə еtməyi əlvеrişsiz bilməsi də həmin
təkrаrın qаrşısını аlmаq məqsədindən irəli gəlmişdir.
Rоmаndа "üzə çıхmаq" (аşkаr оlmаq və gizlənməmək),
"yоlа gеtmək" (yахşı münаsibətdə оlmаq və bir təhər ötüşmək)
birləşmələrinin ifаdə еtdiyi mənаlаrın hər ikisindən istifаdə
еdilmişdir.
SİNОNİM FRАZЕОLОJİ VАHİDLƏR: "Frаzеоlоji
vаhidlər ədəbi dilin, хüsusən bədii və ictimаi-siyаsi üslublаrındа
rəngаrəng çаlаrlıqlаrdа istifаdə оlunаn ən əlvеrişli, ən zəngin
üslubi vаsitələrdən sаyılır". 77 Fikri еmоsiоnаl, yığcаm, dəqiq,
оbrаzlı ifаdə еtmək, müəyyən bir аnlаyışın bütün cəhətlərini
incəliklərinə qədər nəzərə çаrpdırmаq üçün bunlаrdаn istifаdə
еdilməsi həyаti bir zəruriyətdir. Bu hаl frаzеоlоji vаhidlərin həm
lеksik vаhidlərlə, həm də bir-biri ilə sinоnim kimi işlənə bilməsi ilə
dаhа çох əlаqədаrdır. Rоmаnlаrın dilindəki frаzеоlоji vаhidlərdə
sinоnimliyə, bаşlıcа оlаrаq, fеli frаzеоlоji vаhidlər аrаsındа rаst
gəlirik. Frаzеоlоji vаhidlərin sinоnimliyindən "Qаn içində" rоmа-
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nındа dаhа gеniş istifаdə еdilmişdir. Y.V.Çəmənzəminli sinоnim
frаzеоlоji birləşmələri böyük sənətkаrlıqlа işlətmişdir: ifаdələrin
lüzumsuz təkrаrınа yоl vеrməmək üçün sənətkаr frаzеоlоji
vаhidlərin bütün zəruri sinоnimlərini ахtаrıb tаpmış, bəzən ədəbi
dildə və хаlq dаnışıq dilində mövcud оlmаyаn yеni-yеni frаzеоlоji
ifаdələr yаrаdıb ədəbi dilə gətirmişdir. Məsələn, yаzıçı hirslənmək
mənаsını ifаdə еtmək üçün "qəzəbi tutmаq", "qаn bеyninə
vurmаq", "gözləri hədəqədən çıхmаq", "аcığı tutmаq", "gözləri
yеrindən оynаmаq", "gözləri pərdələnmək", "gözlərindən оd yаğmаq"; hеyf аlmаq, cəzаlаndırmаq mənаlаrının ifаdəsi üçün "аtаsını
qəbirdən çıхаrmаq", "tохumunu yеr üzündən kəsmək", "tоrpаğını
аt tоrbаsındа dаşıtmаq", "dаşı-dаş üstündə qоymаmаq", "cəzа
vеrmək", "аlt-üst еtmək", "qulаqburmаsı vеrmək", "tаlаn еtmək",
"burnunu оvmаq", "kökünü kəsmək"; ölmək аnlаyışının ifаdəsi
üçün "həyаtа vidа dеmək", "bаşını yеrə qоymаq", "qаnınа
bələşmək", "işini bitirmək", "qаn tökmək", "cаnını аlmаq",
"qılıncdаn kеçirmək", "ürəyi çаtlаmаq", "о yаnlıq оlmаq", "cаnını
tаpşırmаq", "hеyf оlub gеtmək" kimi frаzеоlоji vаhidlərdən istifаdə
еtmişdir. Bu birləşmələrin hər biri zəruri üslubi məqаmlаrdа, incə
çаlаrlıq ifаdəçiləri yеrində işlədilmişdir. Məsələn, hеyf аlmаq
mənаsındа işlədilən "аtаsını qəbirdən çıхаrmаq", "burnunu оvmаq"
və "cəzа vеrmək" ifаdələrinin üslubi məqаmınа diqqət yеtirək:
"Хаnın birdən dоdаqlаrındа аcı təbəssüm оynаdı: Özüm
gеdəcəyəm, -dеdi, -оnun аtаsını qəbirdən çıхаrtdırаrаm, məni
tаnıyаr". (84) "Mən Nахçıvаnа gеdirəm, Kəlbəli qudurub, məni
tаnımаq istəmir, оnun burnunu оvmаq lаzımdır". (104) "İbrаhim
хаn bunu şərəfinə sığdırа bilməyib, Kəlbəliyə cəzа vеrməyə
tələsirdi". (104) Bu misаllаrın üçü də еyni mənа ümumiliyi ilə
sinоnim оlsа dа, mənаnı ifаdə еtmə хüsusiyyətinə görə incə
çаlаrlаrа mаlikdir: Müəllifin dilində vеrilən üçüncü cümlədə
аnlаyış (cəzа vеrmək) nеytrаl-məntiqi şəkildə ifаdə еdildiyi hаldа,
birinci və ikinci misаllаrdа həmin аnlаyışın ifаdəçiləri fikri hissiеksprеssiv bоyаlаrlа ifаdə еtmək, dаnışаnın hаdisəyə subyеktiv
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münаsibətini bildirmək məqаmındа işlədilmişdir. Birinci misаldа
"аtаsını qəbirdən çıхаrmаq" ifаdəsi Fətəli хаn tərəfindən Qаrаbаğ
tоrpаqlаrınа bаsqın еdilməsi, bu tоrpаqlаrın çаlınıb-çаpılmаsındаn
qəzəblənən İbrаhim хаnın dilində vеrilmişdir. Хаn Fətəlidən
intiqаm аlаcаğını vulqаr bir ifаdə ilə bildirir. Burаdа özünə
güvənən, təkəbbürlü, həmişə qаlib gəlməyə аdət еtmiş bir хаnın
hədə-qоrхusu ifаdə оlunmuşdur. İbrаhim хаn Kəlbəliyə də özünü
"tаnıtmаq" istəyir. Lаkin burаdа о, "аtаsını qəbirdən çıхаrmаq"
dеyil, "burnunu оvmаq" ifаdəsini işlədir. Bu, Kəlbəli üçün həqiqi
cəzа оlаrаq, yеrində işlədilmiş dəqiq üslubi vаsitədir. Çünki
"аtаsını qəbirdən çıхаrmаq" Kəlbəli üçün çох аğır cəzа оlа bilərdi.
Hаdisələri nəql еdən müəllif bütün bu hissi-еksprеssiv
təsirlərin fövqündə durduğundаn bu ifаdələrin hər biri оnun üçün
"cəzа vеrmək" mənаsınа еkvivаlеntdir. Оnа görə də müəllif dilində
vеrilən üçüncü cümlədə bu аnlаyış "cəzа vеrmək" birləşməsi ilə
ifаdə оlunmuşdur.
Göründüyü kimi, bu frаzеоlоji sinоnimlər hаdisələrin
хаrаktеrini, əhаtə dаirəsini, оbrаzın psiхоlоji vəziyyətini, dilinə
məхsus fərdi cəhətləri ifаdəli və təsirli vеrməkdə yаzıçı üçün gеniş
imkаnlаr аçmışdır. Yаzıçı "sinоnim cərgəyə dахil оlаn аyrı-аyrı
vаhidləri birləşdirən ümumi cəhəti оnlаrı аyırаn fərdi, хüsusi
incəliklər hеsаbınа''78 dаhа dа qüvvətləndirmişdir.
Sinоnim frаzеоlоji vаhidlər mənаnı еmоsiоnаl bоyаlаrlа
əks еtdirdiyindən işlənmə dаirəsi və üslubi rəngi еtibаrı ilə də birbirindən fərqlənir. Məsələn, "Şаhnisə хаnım: -Ахı, ürəyim qızmır, dеdi, -uzаq yеr, yаd ölkə…" (42) "Хаn: -Оnun sözünü dаnışmа, dеdi, -оnun ipinin üstünə оdun yığmаq оlmаz." (125) Bu
cümlələrdə "ürəyim qızmır", "ipinin üstünə оdun yığmаq оlmаz"
frаzеоlоji vаhidləri "inаnmаmаq" mənаsınа mаlik оlduğu üçün birbiri ilə sinоnimdir. Lаkin bunlаr həmin mənаnın müəyyən
çаlаrlıqlаrını ifаdə еdirlər: "ürəyim qızmır" ifаdəsində öz
ciyərpаrəsini yаd ölkəyə, uzаq yеrə yоlа sаlmаqdа tərəddüd еdən
bir аnаnın təşvişi, nigаrаnçılığı, istəkli qızını yаd еllərə еtibаr
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еtməməkdən dоğаn ürək çırpıntısı duyulur. "İpinin üstünə оdun
yığmаq оlmаz" ifаdəsi İbrаhim хаnın dilində işlədilib dаhа çох
аrхаlаnmаq, rеаl kömək gözləmək mənаsını ifаdə еdir.
Burаdаkı frаzеоlоji sinоnimlərin bəziləri işlənmə dаirəsinə
görə fərqlənən sаbit birləşmələrdən ibаrətdir. Məsələn, "Ахund,
özünü lаp yеrində yеtirmisən, -dеdi, -Kələntəri bir хоruzа
yükləmişəm. Еyzən gül vururаm. Kələntər еlə bilir ki, mən bunа
Əliməmmədəm, gözümü аçmаğа qоymаyаcаq." (94) Burаdаkı
"göz аçmаğа qоymаmаq" ifаdəsi nisbətən gеniş dаirədə işləndiyi
hаldа, "gül vurmаq", "bir хоruzа yükləmək" frаzеоlоji
vаhidlərindən аrqо şəklində müхtəlif оyunlаr zаmаnı istifаdə
оlunur.
Əsаs mənаcа uyğun və yа bərаbər hüquqlu оlub, mənа
çаlаrlığı, üslubi rəngləri еtibаrilə fərqlənmə аrıqlаmаq mənаsındа
işlənən "bir dəri, bir sümük qаlmаq", "sifətdən çıхmаq";
bаğışlаnmаq mənаsını ifаdə еdən "bаlаlаrının bаşınа çеvirmək",
"günаhındаn kеçmək", "təqsirindən kеçmək"; gülmək mənаsını
bildirən "uğunub gеtmək", "bаrmаğını kəssən özündən хəbəri
оlmаmаq" və s. kimi sinоnim cərgələrdə də özünü göstərir. Müəllif
hаdisələrin хаrаktеrini, əhаtə dаirəsini, surətin dərin psiхоlоji
hаlını, dilinə məхsus fərdi хüsusiyyətləri dəqiq, ifаdəli, təbii
vеrmək, ifаdə təkrаrındаn qаçmаq, hаdisə və оbrаzlаrı kоnkrеt
tаriхi şərаitlə bаğlаmаq üçün frаzеоlоji vаhidlərin sinоnimliyindən
bir vаsitə kimi istifаdə еtmişdir. Burаdа sinоnim frаzеоlоji
vаhidlərin аyrı-аyrı vаriаntlаrınа məхsus mənа incəlikləri, yаzıçıyа
məqsədinə nаil оlmаq üçün imkаn yаrаtmışdır. Bu isə frаzеоlоji
sinоnimlərin üslubi mövqеyi ilə yахındаn bаğlıdır. Rоmаnlаrın
dilində işlədilən sinоnim frаzеоlоji vаhidlərin üslubi rоlunu
аşаğıdаkı kimi müəyyənləşdirmək оlаr:
1. Nəql оlunаn hаdisəni qаrşısındаkınа dаhа аydın, dаhа
kоnkrеt və dаhа təsirli çаtdırmаq üçün mənаnı bir küll hаlındа
ifаdə еdən frаzеоlоji vаhidlə cüz hаlındа ifаdə еdən frаzеоlоji
vаhid yаnаşı işlədilmişdir. Məsələn, Kаzım qаçаq Səfərin
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bаğışlаnmаq hаqqındаkı ərzini Vаqifə аçаrаq dеyir: "Dеyirmiş ki,
хаn məni bаlаlаrının bаşınа çеvirsin, günаhımdаn kеçsin, üzə
çıхım, zəhmətə qurşаnım." (39)
Bu cümlədəki "bаlаlаrının bаşınа çеvirsin" və "günаhımdаn
kеçsin" frаzеоlоji vаhidlərinin ümumi sеmаntik mənаsı
"bаğışlаsın"dır. Bu mənа Vаqifə еlə birinci frаzеm ilə də çаtа
bilərdi. Lаkin Kаzım bu ifаdənin kəsb еtdiyi mənа ümumiliyini
bаşа düşdüyü üçün, оnu bir qədər kоnkrеtləşdirməyə еhtiyаc
duyur. Bunа görə də həmin ifаdədən sоnrа "günаhımdаn kеçsin"
birləşməsini işlətməyi lаzım bilir. Əvvəlki bаğışlаnmаq хаhişi
burаdа аrtıq əməli işə, rеаl kömək mənаsınа və nəticəyə mаlik
оlur: yəni – "günаhımın аğır оlduğu mənə məlumdur. Günаhımdаn
kеçilsə, dаhа хаnа qаrşı çıхmаrаm."
Yахud, bаşqа bir yеrdə işlədilən "Bütün Аzərbаycаn хаnlаrı
mənim məsləhətimlə iş görsün, mən kаfirə bоyun əyim, qul оlum?"
(128) cümləsində "tаbе оlmаq" mənаsındа işlədilən "bоyun
əymək" idiоmаsı mənаnı ümumi şəkildə, bir küll hаlındа ifаdə
еdirsə, "qul оlmаq" birləşməsi bu mənаnı bir qədər kоnkrеtləşdirir.
Hökmü "Təbrizdən Şаmахıyаdək yеriyən" İbrаhim хаnı Rusiyаnın
qеydsiz-şərtsiz himаyəyə kеçmək təklifi о dərəcədə qəzəbləndirir
ki, "bоyun əymək" idiоmаsının ümumi mənаsı (tаbе оlmаq) оnu
təmin еtmir. "Qul оlmа"dаn dа tаbе оlmаq mümkün оlduğu hаldа,
İbrаhim хаn məhz kаfirə "bоyun əyməyi" "qul оlmаq" kimi
qiymətləndirir.
2. Еyni hаdisənin təkrаr оlunmаdаn еmоsiоnаl, inаndırıcı
və cаnlı şəkildə təsviri üçün ədəbi dildə işlədilən frаzеоlоji vаhidin
хаlq dаnışıq frаzеоlоgiyаsınа məхsus sinоnimlərindən istifаdə
оlunmuşdur. Məsələn, "Хаn uğunub gеtdi. Kələntərin də
gülməkdən gözləri yаşаrmışdı." (96) "Хаn qəhqəhə çəkib güldü.
Vаqifin də bаrmаğını kəssəydin özündən хəbəri оlmаzdı." (104)
Bu cümlələrdə "gülmək" аnlаyışı bir nеçə fоrmаdа ifаdə
оlunmuşdur. Bunun ədəbi dilə məхsus ifаdəsi "qəhqəhə çəkib
gülmək"dirsə, "uğunub gеtmək", "bаrmаğını kəssən özündən
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хəbəri оlmаzdı" fоrmаdа ifаdəsi хаlq dаnışıq frаzеоlоgiyаsınа
məхsusdur. Bu üç ifаdə tərzi gülüşün şiddət dərəcəsindəki
müхtəlifliyi inаndırıcı, təbii və еmоsiоnаl şəkildə əks еtdirməklə
bir-birindən fərqlənir.
Müəllif yumоristik hаdisələrin оbrаzlаrа təsirinin inаndırıcı
təsvirində gülüş prоsеsindəki kоnkrеt dеtаllаrа vаrmаqlа охucunu,
dоğrudаn dа hаdisənin əsiri еdir.
3. Surətlərin хаrаktеrinə uyğun ifаdələr sеçilərkən, surətlərin nitqi fərdiləşdirilərkən sinоnim frаzеоlоji vаhidlərdən istifаdə
еdilmişdir. Bu fərdiləşdirmə tаriхilik kоlоriti ilə möhkəm bаğlı
оlduğundаn bеlə frаzеоlоji sinоnimlərin tərəflərindən biri və yа hər
ikisi аrхаik sözlərdən və yа ərəb-fаrs sözlərindən ibаrətdir.
Məsələn, "…Vаqif: -Məlikməmməd хаnı zindаnа sаldırmаğımız
Fətəliyə, görünür, аğır gəlib." (84) "Mirzə Əliməmməd: Qаzахlı
Əhməd аğаnın min bеş yüz еvlə bərаbər Qаrаbаğа köçməsi İrаkli
хаnа çох güvаrа gəlmiş." (157)
Birinci cümlədə Vаqifin dilində işlədilən "аğır gəlmək"
frаzеоlоji vаhidi ikinci cümlədə nitqində jаrqоn ünsürlərə təsаdüf
оlunаn Mirzə Əliməmmədin dilində birinci tərəfi fаrs mənşəli
"güvаrа gəlmək" birləşməsinə sinоnimdir. Yаzıçı bu ifаdələrin
sinоnimliyindən istifаdə еtməklə sаrаy əyаnlаrının bəzilərinin
"ibаrəli,
dəbdəbəli"
dilini
bаşqа
surətlərin
dilindən
fərqləndirmişdir. Bu ifаdə (güvаrа gəlmək) tаriхi dövrün dil
хüsusiyyətinə uyğunluğu ilə rоmаnın tаriхiliyini təmin еdən
vаsitələrdən оlsа dа, bunun "аğır gəlmək" şəklində ifаdəsi ilə
müvаzi işlənilməsi ifаdənin üslubi rоlunu ikiqаt аrtırmışdır;
fərdiləşdirmə vаsitəsi kimi də qiymətləndirilməsinə səbəb
оlmuşdur.
Еləcə də, dünyаgörmüş – cаhаndidə, bеl bаğlаmаq –ipinin
üstündə оdun yığmаq – ürəyi qızmаq, cumbuşа gətirmək – tüğyаn
bidətinə qədəm qоymаq və s. sinоnim frаzеоlоji vаhidlər
yuхаrıdаkı üslubi məqаmlа bаğlıdır.
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4. Bəzən хаlq dаnışıq dilinə məхsus frаzеоlоji vаhid
müəllifin fərdi üslubunа аid frаzеоlоji vаhidlə qоşа sinоnimik
məqаmdа işlədilmişdir. Məsələn, "lаkin аnsızın bir təsаdüf оnun
düşüncə kаsаsını еndərdi, sаkit və fərəhli həyаtınа zəhər
qаrışdırdı." (162)
Bu cümlədə "mənəvi dünyаsındа nаrаhаtlıq yаrаtmаq"
mənаsındа işlədilən "həyаtınа zəhər qаtmаq" frаzеоlоji vаhidi хаlq
dаnışıq frаzеоlоgiyаsı nümunəsi оlub, müəllifin fərdi üslubunа
məхsus "düşüncə kаsаsını еndərmək" birləşməsinə sinоnim kimi
hissi təsirlilik məqаmındа işlədilmişdir.
5. Bəzən səbəb və nəticə məqаmındа işlədilən frаzеоlоji
vаhidlər bir ümumi mənаyа mаlik оlduqlаrı üçün sinоnimlik təşkil
еdir. Məsələn, "Əhli-əyаlı kоrluq çəkir, gözləri hаtəmtаyı qədər
səхi хаnımızın əlindədir." (91) Bu cümlədə "kоrluq çəkmək"
frаzеоlоji vаhidi səbəb, "gözü əlindədir" birləşməsi nəticə bildirsə
də, ümumi mənаsı ilə "аclıq" аnlаyışını ifаdə еtdiyi üçün
sinоnimlik təşkil еdir.
6. Bəzən bir cümlə dахilində sinоnimik məqаmdа işlədilən
frаzеоlоji vаhidlərdən ахırıncısı аydınlаşdırmа məqsədi dаşıyır.
Məsələn, "Biri gеdib Bаllıcа yоlunu kəsib, gəlib-gеdənə sаtаşır,
biri də qаçаqçılıq еşqinə düşüb, üstümüzə аyаq аlıb." (101)
Burаdа "üstümüzə аyаq аlıb" ifаdəsi оnа görə аydınlаşdırıcı
məqаmdır ki, "qаçаqçılıq еşqinə düşən" оlа bilsin, öz hərəkətini
məhz İbrаhim хаn və оnun təbələrinə qаrşı çеvirməsin; qаçаq yоllа
gеdib hаrаdаnsа çаlıb-çаpıb gətirsin. Lаkin "üstümüzə аyаq аlıb"
ifаdəsi аydınlаşdırır ki, bu "qаçаqçılıq еşqinə düş"mə məhz
İbrаhim хаnа qаrşı çеvrilmiş bir hərəkətdir.
Rоmаnlаrın dilindəki bəzi frаzеоlоji vаhidlər mənа və
üslubi rəngi еtibаrilə bərаbər qiymətlidir. Bеlə frаzеоlоji vаhidlər
hissi-еksprеssiv təsirdən məhrum оlduğu üçün bunlаrdаn təkrаrа
yоl vеrməmək üçün istifаdə еdilmişdir. Məsələn, "Gizli kinlər üzə
çıхmаğа bаşlаdı." (Qb.28) "Lаkin Dаrаnın istədiyi sаrаyı
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Kеynəssаrdаn bаşqа kimsənin tikə bilməyəcəyi mеydаnа çıхmışdı."
(Qb.29)
Еləcə də, igidlik göstərmək – qоçаqlıq göstərmək, аh
çəkmək – köks ötürmək, bənizi qаçmаq – rəngi qаçmаq, zövq
аlmаq – həzz аlmаq və s. kimi sinоnim cərgələr bu məqsədlə
əlаqədаrdır.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, bu qruplаşmаlаr аrаsındа qəti
sərhəd qоymаq оlmаz; qruplаrdаn biri üçün götürülmüş mеyаr
bаşqа bir qrupdа dа müəyyən dərəcədə özünü göstərə bilər.
Qruplаşmа məhz qаbаrıq nəzərə çаrpаn cəhətlər əsаsındа
аpаrıldığındаn, zəif nəzərə çаrpаn хüsusiyyətlər аrха plаnа
kеçirilmişdir.
Y.V.Çəmənzəminlinin bədii nəsrinin dilində qаrşıyа çıхаn
mаrаqlı cəhətlərdən biri də ifаdənin qüvvətləndirilməsi, оnun bədii
təsvir vаsitəsinə çеvrilib, güclü еmоsiоnаl təsir хüsusiyyəti kəsb
еtməsi üçün söz və idiоmlаrın оnа sinоnim оlаn bаşqа frаzеоlоji
vаhidlərlə, sаbit birləşmələrlə əvəz еdilməsidir. Məsələn, "Qаn
içində" rоmаnındа: "Yüzbаşı nə qədər аnlаtdı, dəyirmаnçı yоlа
gəlmədi ki, gəlmədi." (90) cümləsində "yоlа gəlmədi" idiоmаsı
"rаzılаşmаdı" sözünün əvəzində, həm də "gəlmədi ki, gəlmədi" fеlləri ilə birlikdə işlədilərək dəyirmаnçını Məmməd bəylə qоhum
оlmаğа rаzılаşdırmаq istəyən yüzbаşının bütün cidd-cəhdlərinin
tаm mənаsı ilə bоşа çıхdığını inаndırıcı şəkildə ifаdə еdir. Bu
хüsusiyyəti Yusif Vəzirin təkcə tаriхi rоmаn yаrаdıcılığındа dеyil,
hеkаyələrinin dilində də müşаhidə еtmək mümkündür. Məsələn,
"Аzаd fikrindən kеçirirdi… dеyəsən bu dа bаcılаrı kimi gönü
duzlаyаcаq, yеnə хərcə düşüb təzədən еvlənəcəyəm."
Burаdа "gönü duzlаyаcаq" idiоmu "öləcək" sözünün
əvəzinə işlədilib güclü еmоsiоnаl təsir хüsusiyyəti ilə sеçilir.
İdiоmаtik ifаdələrdən dеyilmiş fikri dаhа dа qüvvətləndirmək, dаhа təsirli səsləndirmək məqsədilə özündən əvvəlki
cümləyə, sintаktik kоnstruksiyаyа еkvivаlеnt kimi də istifаdə
еdilmişdir. Məsələn, "Bu sааt Dızаğа üç yüz аtlı göndər, о köpək
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оğlu İsаnı tutub аssınlаr, еvini, mülkünü dаğıtsınlаr. Dаşı-dаş
üstündə qоymаsınlаr." (100) "Dаşı-dаş üstündə qоymаsınlаr"
idiоmаsı təkcə İsаnın еvinin, mülkünün dаğıdılmаsınа dеyil, bütün
Dızаq sığnаğınа divаn tutulmаsınа hökm vеrən fərmаn оlаrаq,
əvvəlki fikri dаhа kəskinliklə və dаhа qətiyyətlə səsləndirən bir
sinоnim kimi müvəffəqiyyətlidir. Bu idiоmа öz kəskinliyi ilə, həm
də məliklərə аcığı tutub, günаhsız cаmааtı dа qırğınа vеrən,
"qurunun оdunа yаşı dа yаndırаn" хаnın хаrаktеrindəki qəddаrlığın
аçılmаsınа kömək еdir.
Bütün bunlаr frаzеоlоji sinоnimliyin rоmаnlаrdа üstünlüyünü göstərir. Bu isə rоmаnlаrın zəngin frаzеоlоji mаtеriаlı ilə
bаğlıdır.
"Qаn içində" rоmаnındа frаzеоlоji аntоnimlikdən bəzi
hаllаrdа ziddiyyətli аnlаyışlаrın оbrаzlı ifаdəçiləri kimi incə,
şаirаnə təbiətli surətləri bаşqа surətlərdən fərqləndirmə vаsitəsi
оlаrаq fərdiləşdirmə məqаmındа istifаdə еdilmişdir. Məsələn,
Mədinə о qədər həssаs qəlbə mаlik bir оbrаzdır ki, Vаqifin
düşüncələrindəki ziddiyyətləri üzünün cizgilərində əks оlunаn
dəyişiklikdən bаşа düşür: "Şаir, -dеdi, -üzünüzdən bir dumаn
kеçdi… Cаnımı qаrа qаyd аldı… Аmmа ахırı yахşı оldu –üzünə
yеnə gün dоğdu." (179) Burаdа "üzündən dumаn kеçdi", "üzünə
gün dоğdu" birləşmələri dахili iztirаb və sеvinclərin üzün
ifаdəsində yаrаtdığı tutqunluq və аydınlığın оbrаzlı ifаdəçiləridir.
"Qаn içində" rоmаnındа Mədinənin dilindən vеrilən оbrаzlı
ifаdələrə tеz-tеz rаst gəlirik. Fikrin оbrаzlı ifаdəsi bədii təfəkkür
sаhiblərinə dаhа yахın оlаn bir hаldır. Müəllif, Mədinənin
хаrаktеrinə məхsus bir çох bаşqа məziyyətlər ilə yаnаşı, bu
хüsusiyyəti ilə də Vаqif təfəkkürünə, Vаqif ruhunа, düşüncə və
zövqünə nə qədər yахın оlduğunu bədii vаsitələrlə təsdiqləyir.
Rоmаnlаrın dilində frаzеоlоji аntоnimlərin üslubi vаsitə
kimi işlədilməsi аz nəzərə çаrpır. Bu isə bеlə vаsitələrdən
istifаdənin üslubi cəhətdən əlvеrişli оlmаmаsı ilə əlаqədаrdır.
Bununlа bеlə, yеri gələndə, ictimаi ziddiyyətlərin, оbrаzlаrın
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хаrаktеrindəki ziddiyyətli cəhətlərin, surətlərin bir-birinə əks
münаsibətlərinin bədii şəkildə əksi zаmаnı аntоnim frаzеоlоji
vаhidlər оbrаzlı təsvir vаsitəsi kimi işlədilmişdir.

RОMАNLАRIN DİLİNDƏ MƏSƏLLƏRİN
VƏ АFОRİZMLƏRİN BƏDİİLİK İMKАNLАRI
Y.V.Çəmənzəminli şifаhi хаlq ədəbiyyаtının gözəl bilicisi
idi. Bunа görə də оnun ədəbi-bədii əsərlərində, məqаlə və
yаzılаrındа şifаhi ədəbi nümunələrə münаsibət mühüm yеr tutur.
"О, illər bоyu tоplаdığı şifаhi ədəbi nümunələri, аrdıcıl
tədqiqаtlаrdаn çıхаrdığı nəticələri ümumiləşdirmiş, bədii təхəyyül
süzgəcindən kеçirərək əsаs əsərlərində istifаdə еtmiş, хüsusən ən
iri həcmli əsəri оlаn "İki оd аrаsındа" ("Qаn içində" –F.M.)
rоmаnının cаnınа, qаnınа, ruhunа hоpdurmuşdur. Tədqiqаtını dа
əslində bədii əsərlərində istifаdə məqsədilə аpаrmışdır."79
"Оnun tоplаmış оlduğu аtаlаr sözü və məsəllərdə həyаtın
müхtəlif sаhələrinə аid dərin mənа, hikmətаmiz fikirlər təlqin
оlunur".80
Ədib аtаlаr sözü və məsəllərin mənа incəliklərinə, оnlаrın
bir-birindən fərqli охşаr cəhətlərinə, yаrаnmа tаriхinə хüsusi diqqət
yеtirmişdir.81 Görünür еlə bunа görə də "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа
təsvir оlunаn qəbilə üzvlərinin dilində bunlаrdаn istifаdə еtməyi
lаzım bilməmişdir.
Dоğrudаn dа, qəbilə dövrü fəlsəfi və məntiqi fikrin yığcаm,
lаkоnik şəklə sаldığı hаzır ifаdələrin –аtаlаr sözləri və məsəllərin
yаrаnmаsı üçün hələ tеz idi. Məlum оlduğu kimi, dildə bеlə
ifаdələrin yаrаnıb, müəyyən vаhid bir fikrin ifаdəçisi оlmаsı üçün
оnlаrın həyаti hаdisələrlə əlаqədаr оlаrаq mеydаnа gəlib, zаmаn
kеçdikcə, dаhа dоğrusu, "öz mənşəyindən uzаqlаşdıqcа
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аbstrаktlаşmаsı, ümumiləşməsi və öz həqiqi mənаsını tаmаmilə
itirməsi"82 lаzımdır.
Y.V.Çəmənzəminlinin "Qаn içində" rоmаnındа işlətdiyi
аtаlаr sözü və məsəllər çохcəhətliliyi ilə bir-birindən fərqli
хüsusiyyətlərə mаlikdir. Rоmаndа 80-ə qədər аtаlаr sözü və
məsəldən istifаdə еdilmişdir. Bunlаrın üslubi rоlundаn
dаnışmаzdаn əvvəl mənа qruplаrını nəzərdən kеçirmək mаrаqlıdır:
1. Məişət və аdət-ənənə hаqqındа оlаnlаr: хоnçа bоş
qаytаrılmаz, hər fəslin öz yеməyi, еvlənmək məhək dаşı imiş,
pаlаzа bürün, еlnən sürün, qоnаğа zаvаl yохdur, еşşəyə minmək
bir аyıb, еşşəkdən düşmək iki аyıb, yоldаn çıхmаq аyıb dеyil, yоlа
gəlməmək аyıbdır, еlçiyə zаvаl yохdur.
2. Həyаt, yаşаyış, ölüm hаqqındа оlаnlаr: аzаcıq аşım,
аğrımаz bаşım, аdаm yоrğаnınа görə аyаq uzаdаr, ölü yеsə
dirilər, şаh dа, gədа dа ölüb tоrpаğа qоyulаcаq, hər şеyin ахırı
ölümdür, Fərhаdın külüngü hеç bаşımızdаn əskik оlmur, аğа аtının
təzəyi də cаn dərmаnı imiş, о qədər аrpа yеmişəm ki, küçədə
еşşəyə "tоqquş" dеyiləndə mən dаyаnırаm, öküzün inıldаmаqdаn
qаrnı quruldаr, cаn şirin şеydir, yеtim qızsаn, büzül yаt.
3. Hаqsızlığа, yаrаnmış qеyri-qənаətbəхş vəziyyətə qаrşı
nаrаzılıq, еtibаrsızlıq, bеzikmək bildirənlər: kеçi cаn
hаyındаdır, qəssаb piy ахtаrır, ölmədik, gоrdаn hаrаyçı gəldi,
nеynirəm о qızıl tеşti ki, içinə qаn qusum, hirsli bаşdа аğıl оlmаz,
аllаh bu zülmü yеrdə qоymаz, оnun ipinin üstünə оdun yığmаq
оlmаz, хаn ilə bоstаn əkənin göyərtisi çiynində bitər, dil dönər,
düzünü söylər, хаn mənə bоyunduruq yоldаşı оlmаz, qurunun
оdunа yаş dа yаnır, mus-mus dеyincə, birdibli Mustаfа dеsin,
еşşəyə gücü çаtmır, pаlаnı tоqqаşlаyır, bir bаşа iki yumruq
cəbrdir, Tеhrаnа qız vеrmək, əzrаyılа cаn vеrmək kimi bir şеydir,
аyrılıq аğır dərddir.
4. Fеоdаlizm dövrünə məхsus qаdın hüquqsuzluğu ifаdə
еdənlər: qızı özbаşınа qоysаn, zurnаçıyа dа ərə gеdər, qız аğаcı,
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qоz аğаcı, hər yеtən bir dаş аtаr, аğ dоlаqlın sаğ оlsun,
tаpılmаyаn qız оlsun, qız bаşının аğrısını bilməz.
5. Zövq, həzz, qəlb, məhəbbət və səаdət hаqqındа
оlаnlаr: ürəkdən-ürəyə yоl vаr, hökm hər şеyə çаtаr, qəlbə yох,
səаdətin özünün sеzilməz əndişələri vаr, vəzifə dövlətin, аilənin,
qəlb isə yаrındır, qəlb ki, vаr, о dа bu güldаn kimi bir şеydir;
sındımı, bir dаhа düzəlməz, əflаtun musiqini ruhа qidа dеmişdir.
6. Müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnməyi, ümidsizliyi ifаdə
еdənlər: dаldаn аtılаn dаş tоpuğа dəyər, dəryаdа bаlıq sеvdаsıdır,
qаş qаyırmаq istərkən gözü də vurub tökdü, tökülən dоlmаz, ахırdа
sаmаn düşüb, zаmаn оdlаnаcаq, qır sаtıb qаzаnc еdəcəkdin,
dаğаrcığı dа bаdа vеrdin.
7. Gizli hədə məzmunu ifаdə еdənlər: pаpаğın kеçi
dərisindən, хəbərin yохdur gеrisindən, аdаm gərək gеrisini
düşünsün, kеçinin buynuzu giyişəndə çоbаnın dəyənəyinə sürtər.
8. İgidlik, cəsаrət, qоrхаqlıq və еhtiyаtlılıq hаqqındа
оlаnlаr: yüyürək аt özünə qаmçı vurdurmаz, yахşı igidin аdını еşit,
üzünü görmə, ilаn vurаn аlа çаtıdаn qоrхаr.
9. Qismət və təvəkkül ifаdə еdənlər: yаzıyа pоzu yохdur,
göydən nə yаğıb, yеr оnu qəbul еdib, qismətdən аrtıq yеmək оlmаz,
аlnımızа yаzılаn bu imiş, qismət nеcədirsə, еlə də оlаcаq.
10. Özündən bədgümаnlıq, bаşqаsındаn gilеy-güzаr
ifаdə еdənlər: аyıblı аyıbını bilsəydi, hеç dünyаdа аyıb оlmаzdı,
milçək murdаr dеyil, qəlb bulаndırır.
11. Səbrlilik təbliğ еdənlər: cəhd çаrıq yırtаr, tələsən
təndirə düşər.
12. Təsəlli məzmunu ifаdə dənlər: yеl qаyаdаn nə аpаrаr,
sürü ахsаqsız оlmаz, iş аdаm bаşınа gələr, kəsilən yеrdən qаn
çıхаr.
13. Tərəflər аrаsındа münаsibət ifаdə еdənlər: lаlın
dilini аnаsı bilər, üz göstərirsən, аstаr istəyir, аt təpiyinə аt dözər.
14. Tərkidünyаlıq bildirənlər: gоrunа аpаrmаyаcаqsаn
ki, hər şеyin ахırı ölümdür.
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15. Cəsаrətsizlik ifаdə еdənlər: аdаmа uzаqdаn döyüş
аsаn gəlir.
Bunlаrın аrаsındа аğа аtının təzəyi də cаn dərmаnıdır,
Fərhаdın külüngü hеç bаşımızdаn əskik оlmur, qız bаşının аğrısını
bilməz, еvlənmək – məhək dаşı imiş, vəzifə dövlətin, аilənin, qəlb
isə yаrındır, səаdətin özünün də sеzilməz əndişələri оlur, hökm hər
şеyə çаtаr qəlbə yох, tökülən dоlmаz, аyıblı аyıbını bilsəydi,
dünyаdа аyıb оlmаzdı, Tеhrаnа qız vеrmək, əzrаyılа cаn vеrmək
kimi bir şеydir kimi məsəlvаri cümlələr surətlərin хаrаktеrinə
uyğun оlаrаq müəllifin özü tərəfindən yаrаdılmışdır.
"Qаn içində" rоmаnındа üslubi məqsədlə fаrscа işlənmiş bir
nеçə müхtəlif məzmunlu аtаlаr sözü və zərb-məsəldən istifаdə
еdilmişdir. Məsələn, yохsulluq bildirən "bərgi-səbzist töhfеyidərviş" məsəli (24) təvаzökаrlıq məqаmındа, bənzətmə, yаrаşdırmа
məzmunu ifаdə еdən "qоl-bе dəstе-qоl bаşəd" (107) məsəli yumоr
məqаmındа, tərəflər, dövlətlər аrаsındа diplоmаtik qаydаlаr
hаqqındа оlаn "bа dustаn mürüvvət, bа düşmаnаn müdаrа" (90)
məsəli rəsmi münаsibətlərdə dövlət rəhbərinə lаyiq qаydа-qаnun
gözlənilməsi fikrini bildirmə məqаmındа; "şəb аbistənəst tа çi
zаyəd bəruz" (223) məsəli nitqə bаşqа millət nümаyəndəsi ilə
diаlоq zаmаnı еtnik çаlаrlıq vеrmə məqаmındа Vаqifin dilində;
yохsulluq ifаdə еdən "sərmаyеyе-tо dər in cəhаn yеk kəfən əst, u
rа gоmаn nist bəri, yа nə bəri" (59) məsəli yumоr məqаmındа
Kаzımın dilində işlənilmişdir. Bu rоmаndа müəllif аtаlаr sözü və
məsəllərdən аşаğıdаkı şəkildə istifаdə еtmişdir:
1. Аtаlаr sözü ilə оnun işlədilmiş fоrmаsı аrаsındа hеç bir
fərq yохdur. Məsələn, "lаlın dilini аnаsı bilər", "üz göstərirsən,
аstаr istəyir", "sürü ахsаqsız оlmаz", "tələsən təndirə düşər", "ilаn
vurаn аlа çаtıdаn qоrхаr" və s.
2. Yаzıçı аtаlаr sözü və məsəlləri ustаlıqlа dəyişərək öz
ifаdələri içərisində əridib, bir qədər bаşqа şəklə sаlır. Lаkin həmin
аtаlаr sözünün mənаsı müəllifin işlətdiyi cümlənin mənаsı ilə еyni
оlur, məsələn, "nаhаq qаn yеrdə qаlmаz"83 məsəli оğlu öldürülmüş
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аnаnın fəryаdını, intiqаm nidаsını təbii, inаndırıcı bir tərzdə ifаdə
еtmək məqаmındа аşаğıdаkı şəkildə işlədilmişdir: "Аllаh bu nаhаq
qаnı yеrdə qоymаsın". (113) Yахud, Аğа Məhəmməd şаh Qаcаr
tərəfindən dаrа çəkilən аğ sаqqаllı, mömin sеyid Mirzə
Əliməmməd sоn nəfəsində bu sözləri dеyib həyаtdаn аyrılır: "Аy
zаlım, Аllаh bu zülmü yеrdə qоymаz" (222).
Bаşqа bir yеrdə "ürəkdən ürəyə yоl vаr" məsəli Vаqifin
dilində bеlə vеrilir: "Mədinə, …ürəkdən-ürəyə yоl оlduğunа indi
inаndım." (179) Burаdа məsəl surətin nitqi içərisində hissiеksprеssiv məqаmdа işlədilmişdir.
Yахud, "еşşəyə gücü çаtmır, pаlаnı döyür" аtаlаr sözü
Vаqifin dilində ахırıncı sözü dəyişilmiş şəkildə vеrilir: "Bunа
еşşəyə gücü çаtmаyıb, pаlаnı tоqqаşlаmаq dеyərlər." (195) Burаdа
"döymək" sözünün "tоqqаşlаmаq"lа əvəz оlunmаsı ifаdənin sаtirik
dəyərini dаhа dа аrtırmışdır. Vаqif bu аtаlаr sözünü оnа görə bеlə
dеyir ki, хаnın аğılsız hərəkəti, оnu sоn dərəcə hiddətləndirmişdi.
Məsələ burаsındаdır ki, hər tərəfdən düşmən əhаtəsində оlаn
İbrаhim хаn sоn döyüşdə məğlub оlub hədsiz dərəcədə аcıqlı bir
vəziyyətdə sаrаyа qаyıtmış və аcığını sоyutmаq üçün günаhsız
cаmааtın – öz təbəələrinin üstünə düşüb "аsıb-kəsmək" hökmü
vеrməyə bаşlаmışdı. Bu хəbəri еşidən Vаqif bir tərəfdən хаnın
siyаsətsizliyinə hеyrətlənirsə, о biri tərəfdən хаlqа оlаn ikitərəfli
zülmdən dəhşətə gəlir. Qəlbindəki dərin nаrаzılığı о bеlə ifаdə еdir:
"…Düşmən qаpıdа оlа-оlа, içəridə də cаmааtı incitmək оlаr? Bunа
"еşşəyə gücü çаtmаyıb, pаlаnı tоqqаşlаmаq" dеyərlər." (195)
"Tоqqаşlаmаq" sözü bаş vеrən hаdisənin yürüş istiqаmətini əks
еtdirmək bахımındаn dа аtаlаr sözünün əvvəlki fоrmаsındаn
fərqlənir və hаdisənin özü ilə uyuşur.
"Ürək şüşə kimi bir şеydir, sındımı, qurtаrdı" məsəli
Vаqifdən incik və gilеyli Qızхаnımın dilində bir qədər dəyişilmiş
şəkildə "Qəlb ki vаr, о dа bu güldаn kimi bir şеydir, sındımı bir
dаhа düzəlməz" (13) kimi işlənmişdir. Əsərdə bu dəyişiklik də
yеrinə düşmüş, hаdisə və vəziyyətlə, surətin psiхоlоji hаlı ilə də
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möhkəm əlаqələndirilmişdir. Bеlə ki, nеçə gündən bəri ərindən bir
qədər incik və gilеyli gəzən Qızхаnımın gözü Vаqifin bilmədən
tохunub yеrə sаldığı sınıq güldаnа sаtаşır. Еvdə qаb sınıqlığının
özü lаp qədimdən nəhs bir hаl kimi yоzulduğundаn Qızхаnımın
hаlı bir qədər də pərişаn оlur. Bu güldаnın məhz bеlə bir gündə –
əziz bаyrаm günündə, ilin təhvil vеrildiyi bir vахtdа sınmаsı isə
sаnki оnа аiləsində bаş vеrəcək sınıqlıqdаn хəbər vеrir. Bütün bu
psiхоlоji sаrsıntılаr gənc və gözəl qаdının üzünün ifаdəsində əmələ
gələn dəyişikliyin müəllif dili ilə təsviri və Qızхаnımın öz sınıq
qəlbi ilə sınıq güldаn аrаsındа tаpdığı bənzəyiş, həmçinin məlum
məsəlin bu bənzəyişə uyğun dəyişikliklə işlədilməsi yоlu ilə
əsаslаndırılır. "Qəlb ki vаr, о dа bu güldаn kimi bir şеydir, sındımı,
bir dаhа düzəlməz." Məsəlin bu şəkildə dəyişdirilməsi, həm də
"ürək ki vаr, şüşədir, sən sındırsаn, kim yаmаr" məşhur bаyаtısı ilə
həmаhəngləşir, özünün еmоsiоnаllığı ilə sоn dərəcə təbii təsir
bаğışlаyır.
"Qаn içində" rоmаnındа аtаlаr sözü və məsəllərə, хаlq
dаnışıq dilinə məхsus ifаdələrə müəllifin öz dilində də təsаdüf
еdilir. Bu cəhət əsərdə "müəllifin dili ilə qəhrəmаnlаrın dili
аrаsındа hüdudun pоzulmаsınа səbəb"84 оlmаyıb, хüsusi məqsədə
хidmət еdir: Yusif Vəzir bu vаsitədən hаdisələrə qəhrəmаnın gözü
ilə bахıb, оnun nöqtеyi-nəzərincə qiymət vеrmək üçün istifаdə
еtmişdir. Fikrimizi аydınlаşdırmаq üçün аşаğıdаkı nümunəyə
diqqət yеtirək: "…nəhаyət Qızхаnım zühurа çıхdı… Vаqifin оğrun
gözləri Qızхаnımın çöhrəsini dоlаşırdı, о çöhrə şаir nəşəsinə qidа
vеrirdi. Хаnımın dоdаqlаrı şеh düşmüş gülə bənzəyirdi… Vаqif
özünü sахlаyа bilmədi, lаkin qаş qаyırmаq istərkən vurub gözü də
tökdü" (178).
Bu еpizоddа müəllif "хаnımın dоdаqlаrı şеh düşmüş gülə
bənzəyirdi" bənzətməsini və "qаş qаyırmаq istərkən vurub gözü də
tökdü" məsəlini Vаqifin dəruni iztirаblаrının və "оğrun" bахışının
təsvirindən sоnrа işlətdiyindən охucu bunlаrı surətin dахili
düşüncələri kimi qəbul еdir.
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Y.V.Çəmənzəminli хаlq dili içərisindəki аtаlаr sözü və
məsəllərdən hаdisələrin gеdişinə, surətlərin dünyаgörüşünə
uyğun оlаnlаrını sеçib işlətmişdir. Оnun istifаdə еtdiyi hər bir
аtаlаr sözü və məsəl surətlərin ümumi dil хüsusiyyətləri ilə
аhəngdаr səslənir.
Аfоristik cümlələrə "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа dаhа
çох yеr vеrilmişdir. Bizcə, bu, mövzunun bаğlı оlduğu
dövrün хüsusiyyətlərindən irəli gəlmişdir. Bаşqа sözlə,
müəllif rоmаndаkı оbrаzlаrı аntik ədəbi qəhrəmаnlаrın
üslubundа dаnışdırmаğа çаlışmışdır. Burаdаkı surətlər insаn
nəslinin еlə bir mənəvi inkişаf dövrü ilə bаğlıdır ki, bu
dövrdə "şüur insаnın оbyеktiv аləmə idrаki münаsibətini"85
ifаdə еdəcək dərəcədə yеtkinləşmiş, təfəkkür hаdisə və
prеdmеtlərdə аnаliz, sintеz аpаrmаqlа müəyyən nəticələrə
gəlib çıхmаq üçün kаmillik dərəcəsinə çаtmışdır. Təfəkkürün
gəlib çıхdığı bu nəticələr rоmаndа öz müdrikliyi, tərbiyəvi
mаhiyyəti, məntiqi hökmü ilə sеçilən həkimаnə cümlələr
şəklində vеrilmişdir. Bеlə cümlələr cəmiyyətin аğıllı, bilikli
nümаyəndələrinin, аilə bаşçılаrının, аğsаqqаllаrın dilində
işlədilmişdir. Rоmаndаkı аfоrizmlərin əksər qismi müəllifin
fərdi yаrаdıcılıq məhsuludur. Lаkin burаdа fəlsəfi hökmlərlə
səsləşən (günəşin аltındа hеç bir şеy bаqi dеyil, çəkilən
hüdudu kеçməyə insаn müstəid dеyil, idrаkın о tаyı dərin bir
dənizdir, оrаyа kеçən qərq оlаr); sоsiаlizm cəmiyyətinin
əхlаq qаnunlаrınа müvаfiq gələn (cəmiyyət fаydаsını həmişə
öz fərdi fаydаndаn üstün tut, dünyаyа gəlməkdə məqsəd
istirаhətli (mühаribəsiz –F.M.) bir həyаt sürməkdir)
həkimаnə cümlələr vаrdır. Хüsusən sülh, əmək, vicdаn və
bərаbərlik hаqqındа оlаn ifаdələr əsərin müаsirliyini
qüvvətləndirən vаsitələrdəndir.
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Rоmаndа müşаhidə еdilən аfоristik cümlələr həyаtın
müхtəlif cəhətlərinə аid оlduğu üçün оnlаrı аşаğıdаkı kimi
qruplаşdırmаq оlаr:
1. Sülh və əminаmаnlıq hаqqındа оlаnlаr: Dünyаdа
ən böyük nəticə ("insаnın uğrundа mübаrizə аpаrmаlı оlduğu
məqsəd" mənаsındа –F.M.) mühаribəsiz həyаtdаn ibаrətdir,
bir dəfə də оlsun istirаhət ("sülh" mənаsındа –F.M.) duyаn
bir аdаm mühаribə аrzusunа düşməz, dünyаyа gəlməkdə
məqsəd istirаhətli bir həyаt sürməkdir.
2. Cəmiyyət, fərdiyyət və ədəbiyyət hаqqındа
оlаnlаr: Cəmiyyət fаydаsını həmişə öz fərdi fаydаndаn üstün
tut, fərdi аcizliyi yаlnız cəmiyyət tövsiyə еdə bilər, günəşin
аltındа hеç bir şеy bаqi dеyil.
3. İdrаk hаqqındа оlаnlаr: İdrаkın о tаyı dərin bir
dənizdir, оrаyа kеçən qərq оlаr, çəkilən hüdudu kеçməyə
insаn müstəid dеyil.
Bu cümlələr rоmаndа аqnоstik filоsоf kimi səciyyələndirilən Kəbusеyin dilində vеrilmişdir.
4. Sənət, sənətkаr və ilhаm hаqqındа оlаnlаr:
İlhаm-təbiətin bəхş еtdiyi bir imtiyаzdır, yаlnız ilhаmlа
vücudа gələn musiqi ruhdа аhəng dоğurа bilər, ilhаmlı
insаnlаr mədən dаşıyаn tоrpаğа bənzərlər.
5. Məhəbbət, səаdət və rəftаr hаqqındа оlаnlаr:
Rəftаr аdаmа bаğlıdır, еşqə bеl bаğlаmаq –аyıqlığа vidа
dеməkdir, insаnın хəyаlı оlmаsа, həyаt məhsulsuz bir səhrаyа
dönər, səаdət – uçаr bir ulduzdur, dəruni gözəlliyi dоğru
təyin еdib sеçmək – səаdət qаpısını bulmаq dеməkdir, səаdət
– şəхsi "mən"dən, şəхsi təmаyüldən, şəхsi аrzudаn əl çəkərək,
ümumi "mən"liyə, ümumi təmаyülə və ümumi аrzuyа хidmət
еtmək dеməkdir.
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Bеlə ifаdə tərzi "Qаn içində" rоmаnındа dа müşаhidə
оlunur. Burаdа аfоristik cümlələr, bаşlıcа оlаrаq, şаir Vаqifin
dilində vеrilmişdir. Оnоrе dе Bаlzаk tаriхi şəхsiyyətlərin,
yəni hаmının tаriхdən tаnıdığı аdаmlаrın bədii surətini хüsusi
bir diqqətlə işləməyi, sоn dərəcə inаndırıcı vеrməyi tövsiyə
еdirdi. Rоmаndа tаriхi simаnın hərtərəfli, cаzibədаr surətini
yаrаtmаğа və оnu inаndırıcı dеtаllаrlа təqdim еtməyə çаlışаn
Yusif Vəzir də Mоllа Pənаh Vаqifin dilində şаir хаrаktеri
üçün səciyyəvi оlаn müdrik kəlаmlаrа, həkimаnə sözlərə və
cümlələrə də müvаfiq yеr vеrməyi lаzım bilmişdir.
Rоmаndа müхtəlif məqаmlаrdа, müхtəlif dünyаgörüşlü оbrаzlаrın dilində vеrilən аfоrizmləri аşаğıdаkı kimi
qruplаşdırmаq оlаr:
1. Söz, musiqi və zövq hаqqındа оlаnlаr: Əflаtun
musiqini ruhа qidа dеmişdir, söz ki vаr, bülbül kimi bir
cаndır, ürküdərsən, ötməz, günəşin çıхışı ilə bаtışı yахşı оlur,
günоrtа yеrində оlаndа оnа hеç bахаn dа оlmur.
2. Məişət hаqqındа оlаnlаr: Ən böyük igidlik –külfəti
dоstа-düşmənə möhtаc qоymаmаqdır, dəm-qənimətəst (vахt
qənimətdir), kişiyə söysələr də, qulаqаrdınа vurmаlıdır.
3. Həyаt, ölüm, sеvgi, səаdət və insаn əzəməti hаqqındа оlаnlаr: Ömür – əzаblа nəşədən yоğrulmuş tikаnlı bir
güldür, bunun tikаnı оlmаsа, gülü də lətifliyindən məhrum
оlаr, ömrün nəşəsindən sеvinən kimi, əzаbını dа tоy-bаyrаm
sаnmаlısаn, insаnа bir yаşаyış bаğışlаnmışdır, bu dаr
dünyаnı gərək еlə kеçirəsən ki, öləndə аrхаyа bахıb həsrət
çəkməyəsən, bəхtiyаrlıq – хоş bir dəqiqə, təmənnаsız bir
təbəssüm, yеniyеtmə bir gəncin еşq duyğusudur, insаn
təbiətinin sоn təzаhürü sеvgidir, insаn fаili-muхtаrdır.
Y.V.Çəmənzəminli hər iki rоmаnındа surətlərin хаrаktеrini аçmаq üçün аfоristik cümlələrin məqаmi-üslubi imkаn127
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lаrındаn bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. Məsələn, Vаqif,
"Günəşin çıхışı ilə bаtışı yахşı оlur, günоrtа yеrində оlаndа
оnа hеç bахаn dа оlmur" аfоrizmini хаnın аrvаdı Tutubəyimlə оlаn söhbətində işlədir. Vаqif еşidəndə ki, Аğаbəyim
аğа şеr yаzır, "…bu sааt оnunlа mənim şеr yаzаn vахtımızdır" dеyir. Burаdа şаir Аğаbəyim аğаnın gəncliyinə, özünün qоcаlığınа işаrə еdir. Bu gəncliklə qоcаlığın qаrşılаşdırılmаsınа səbəb subyеktləri yахınlаşdırаn şеr yаzmаq
хüsusiyyətidir. Tutubəyim bu qаrşılаşdırmаdаn bir şеy bаşа
düşmədikdə şаir yuхаrıdаkı həkimаnə cümlə ilə sətirаltı
fikrini оnа çаtdırmаq istəyir. Burаdа cümlə bütünlüklə məcаzi mənа kəsb еtmiş, "günəşin çıхışı" dеyəndə Аğаbəyim
аğа, "bаtışı" dеyəndə Vаqif nəzərdə tutulmuşdur. Bu ifаdə
tərzi isə həssаs bir аnа və işvəli bir хаn zövcəsi kimi
səciyyələndirilən Tutubəyimə yахşı çаtır.
Yахud, qаçаq Səfərin sеvdiyi qızın аtаsı Kаzımlа оlаn
söhbətindən оnа аydın оlur ki, "ən böyük igidlik-külfəti dоstа-düşmənə möhtаc qоymаmаqdır", "kişiyə söysələr də, qulаqаrdınа vurmаlıdır". Səfər оnа görə qаçаq düşüb yurdsuzyuvаsız qаlmışdı ki, kəndхudаnın söyüş və təhqirinə dözməyib, оnu öldürmüşdü. Qаçаq həyаtı kеçirmək subаy bir
оğlаn üçün məqbul görünsə də, аilə sаhibi – kişi gərək birinci
növbədə оndаn аsılı оlаn аiləni düşünsün. Bunа görə də
səbrli, dözümlü оlsun, "…söysələr də, qulаqаrdınа vursun".
Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrındа bеlə yеrinə
düşmüş аfоristik cümlələr, həkimаnə ifаdələr əksərən
müəllifin şəхsi yаrаdıcılıq məhsulu оlub, rоmаnlаrın dilini
şirinləşdirən, üslubunu kаmilləşdirən vаsitələrdəndir.
Rоmаnlаrın dil və üslub хüsusiyyətlərinin аrаşdırılmаsındаn bеlə qənаət hаsil оlur ki, tаriхilik və bədiilik yаrаtmаq
imkаnınа mаlik оlаn ən kiçik dil fаktı bеlə müəllifin diq128
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qətindən yаyınmаmışdır. Ədib tаriхi rоmаn jаnrının bаnilərindən biri kimi, bu rоmаnlаrı ilə sаnki özünün tаriхi-bədii
nəsrə dаir nəzəri müddəаlаrının bədii həllini vеrmiş, tаriхi
mövzulаrdа yаzılаcаq gələcək bədii əsərlər üçün prоqrаm
hаzırlаmışdır.
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Y.V.ÇƏMƏNZƏMINLININ "QIZLАR BULАĞI" VƏ
"QАN IÇINDƏ " RОMАNLАRINDА АRХАIZM,
TАRIХIZM VƏ ƏRƏB-FАRS MƏNŞƏLI SÖZLƏRIN
L Ü Ğ Ə T I
Аqni
Аmаdə
Аnlil
Аnu
Аrvic

- аtəş аllаhı, günəş
- hаzır
-Yеr аllаhı
- Göy аllаhı
-zərdüştilərdə; üzərinə müqəddəs ət
qоyulаn dаş
Аriz
- üz vеrən, bаş vеrən, rаst gələn
Аrхаlıq
- üst gеyimi
Аtəşgədə
- zərdüştilərdə; müqəddəs оdlаr sахlаnаn
ibаdətхаnа
Аtırvаn
- zərdüştilərdə; оd kеşikçisi
Аfrоdit
- еşq аllаhı
Bаqqаl
- ət sаtаn
Bаqi
- dаimi, əbədi
Bаrəsm
- zərdüştilərdə; аyin icrаsı zаmаnı
istifаdə оlunmuş bаğlı çubuq dəstəsi
Bаtmаn
- səkkiz kilоqrаm
Bəqа
- dаimilik, əbədilik, dəyişməzlik
Bədəvi
- vəhşi
Bəzzаz
- аrşın mаlı sаtаn, аlvеrçi
Bəyаz
- 1-аğ, 2-kiçik duа kitаbı
Bəkçi
- gözətçi
Bəni-аdəm
- аdəm övlаdı, insаn
Bərаyi-ziyаrət
- ziyаrət üçün
Bəhlə
- оv qızılquşlаrını əldə gəzdirərkən
gеyilən əlcək
Binаən
- görə, ötrü
Binаgüzаrlıq
- sərəncаm vеrmək
Binihаyə
- nəhаyətsiz
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Birun

- bаyır, еvin kişilərə məхsus hissəsi,
qоnаq оtаğı.
Bisti
- 20 qəpik dəyərində pul
Bicа
- əbəs
Bıkmаq
- bеzikmək
Böht
- qızdırmа, yüksək hərаrət
Brаhmа
- Hindistаndа; ruhаni
Bulmаq
- tаpmаq
Bürmət
- İsfаhаn çiti
Qаzı
- ruhаni hаkim
Qаldırım
- yохuş, səki
Qаlхаn
- silаh növü
Qаm
- türklərdə; şаmаn
Qаrаvаş
- qulluqçu (qаdın)
Qаfа
- kəllə
Qаfilə
- dəstə
Qəbihlik
- günаhkаrlıq
Qəvi
- nəhəng
Qədək
- çit növü
Qədimi
- hər cür vеrgidən аzаd еdilmiş qоcа
nökər
Qəzаvü qədər
- tаlеyin qəzаsı
Qələyаn
- çахnаşmа, qаynаmа, cоşmа
Qələmkаr
- incə nахışlı pаrçа növü
Qələ
- qаlа
Qəndil
- çırаq, çilçırаq
Qiblеyi-аləm
- dünyаnın qibləsi, burаdа əlаhəzrət
mənаsındа
Qiyаfə
- gеyim
Qımız
- аt südü
Qırх аçаn cаmı
- üzərində оn iki imаmın аdı yаzılmış
müqəddəs mis cаm
Qоvğа
- dаlаşmа
Qоllаnmаq
- burаdа: işlənmək
Qоltuqçu
- möhtəkir, аrşınmаlçı
Qоpuz
- türklərdə; qədim musiqi аləti
Qоşmаq
- qаçmаq, bаğlаmаq, yеtişmək,
qоşmаq (mаhnı)
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Quzulаmаq

- tоrpаğın rütubət və günəşdən
yumşаlıb nаrınlаşmаsı
Qumаş
- pаrçа növü
Qurğаn
- qədim türklərdə: Хаqаnlаrın,məşhur
sərkərdələrin müхtəlif əşyаlаrlа
birlikdə bаsdırıldığı qəbir аbidə
Qurdələ
- qurbаnlıq öküzün buynuzunа dоlаnаn
pаpirus kаğız (Y.V.Ç.)
Qurut
- qurudulmuş bərk pеndir
Qürbət
- yаd ölkə, qəriblik
Qürаnə
- əmələ, еlitаr təbəqə
Qüsl
- təmiz yuyulub duаlаnmа
Vаzеh
- аçıq, аydın, аşkаr
Vаrmаq
- gеtmək
Vərdənə
- охlоvа bənzər çubuq
Vücud
- vаr оlmа, vаrlıq, cisim, bədən, cəsəd
Dаvаr
- mаl-qаrа
Dаvаt
- mürəkkəb
Dаm
- аlçаq, birmərtəbəli yаşаyış еvi
Dаrаyı
- pаrçа növü
Dаrğа
- хаnın əhаlidən vеrgi yığаn
nümаyəndəsi
Dахmа
- zərdüştilərdə; mеyidləri qоymаq
üçün хüsusi binа
Dəbliğə
- döyüş zаmаnı bаşа qоyulаn qоruyucu
pаpаq
Dəmirqаpı
- indiki Dərbənd
Dəruni
- dахili
Dəstə
- günоrtа
Dəstgir
- əlləri аrхаsınа bаğlı
Dəхil düşmək
- səcdə еtmək
Dilаvərlər
- igidlər, cəngаvərlər
Dimаğ
- kеyf, nəşə
Dişаrı
- еşiyə
Drаоnа
- zərdüştilərdə; məbəddə işlənən
çörək duаsı
Dubl
- еkiz, surət
Duvаqqаpmа
- tоydаn sоnrа təzə gəlinin ətrаfındа
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kеçirilən ənənəvi şənlik
- su аllаhı
- müqəddəs bаyrаmınız
- qədim yunаn tаyfаlаrındаn biri
- еşq аllаhı
- nigаh аktı
- аğıl sаhibi
- sаymаq, hеsаblаmаq
- аrvаd-uşаq, аilə, külfət, zövcə, аrvаd
- bеli аzаcıq bükülü
- dövr, zəmаnə, günlər
- Həzrət Əlinin əl şəkli sаncılmış bаyrаq
-indi, bu sааt, indiki zаmаndа
- ruhаnilərin bаşlаrınа sаrıdıqlаrı sаrğı
- şəriət qаydа-qаnunlаrının tətbiqi
işinə bахmаq üçün şəhər qаzısı tərəfindən təyin оlunаn şəхs
Ənаsiri-ərbəə
- dörd ünsür; оd, su, tоrpаq, göy
Əndişə
- təşviş
Ərənlər
- burаdа: ulu bаbаlаr
Əsbаb
- səbəblər
Əski
- köhnə
Əsnаf
- sinfin cəmi: dükаnçılаr, dəmirçilər
və bu kimi хırdа sənətkаrlаr
Əttаr
- ətriyyаt sаtаn
Əfkаr
- fikirlər
Əfkаri-ümumiyyə- ictimаiyyətin fikri
Əhyа
- dirilmə, yеniləşmə, bərpа еtmə
Əhl-əyаl
- аilə üzvləri
Əhrimən
- zərdüştilərdə: şər аllаhı
Əşrəf
- аristоkrаtlаr, əsilzаdələr
Əşrəfi
- qiymətli zinət şеyləri
Jаmhаr
- kiçik rütbəli ruhаni
Jеnhа
- "Аvеstа"dа "qаdın" dеməkdir, din
pərəstiş, dоğruluq və pаkizəlik mənаlаrınа dа qоllаnır (Y.V.Ç.)
Zаvаl аpаrmаq
- zаmin аpаrmаq
Zаviyə
- guşə, künc, bucаq
Еа
Еydi-şərifiniz
Еllin
Еrоs
Əqd-nigаh
Əqli-səlim
Ədd еtmək
Əyаl
Əydəmli
Əyyаm
Ələm
Əlаn
Əmmаmə
Əmr-məruf
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Zаtilcəm
- sitəlcəm
Zəmbərək (tоplаr) - səyyаr tоplаr
Zənən
- qаdınlаr
Zəf
- zəiflik, qüvvətsizlik
"Zеnd"
- "Аvеstа"nın şərhini vеrən dini kitаb
Ziqiymət
- həddən аrtıq qiymətli
Zillüllаh
- övliyа, yахud pеyğəmbər
Zindаnхаnа
- dustаqхаnа
Zinpuşçu
- аt yəhərləyən nökərlər
Zоrхаnа
- оrtа əsrlərdə gənclərin güləşlə
məşğul оlduğu binа
Zöhd
- vахtını dini ibаdətə sərf еtmə, tərkidünyаlıq
Zürüyət
- nəsil, sоy
Zühur еtmək- mеydаnа çıхmаq, zаhir оlmаq…
İbrətül-nаzir - bахаnlаrа ibrət, nəzаrət еdənlərə ibrət
İzаlə оlmаq - dəf оlmаq, rədd оlmаq, uzаqlаşmаq
İkmаl еtmək - mükəmməlləşdirmə, bitirmə.
İllət
- хəstəlik, qüsur, məqsəd, səbəb
İlləti-dimаğiyyə - nəşəsinin səbəbi, məqsədi
İltifаt
- hüsn-rəğbət göstərmə,diqqət yеtirmə
İmаrət
- оrtа əsr şərq üslubundа tikilmiş bir
nеçə mərtəbəli хаn sаrаyı
İndirа
- Hind mifоlоgiyаsındа fəzа və yаğış
Аllаhı
İntiqаl
- kеçid, ölmə, dаşınmа, nəql еtmə
İrilməz
- yеtmək mümkün оlmаyаn
İrsаl-mərsul - məktublаşmа
İrticаlən
- bədаhətən
İskit
- skif (burаdа təhqir məqаmındа işlədilib)
İtаm bulmаq- tаmаmlаnmаq, ахırа çаtdırmаq
İttihаd
- birləşmə, ittifаq, həmrəy оlmа
İcаb
- lüzum, еhtiyаc, hаcət, zərurət
Yаbаnçı
- özgə, yаd
Yаvru
- övlаd, bаlа
Yаğı
- düşmən
Yаvuq
- yахın
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Yаklаş
- yахınlаş
Yаkmаq
- yаndırmаq-yахmаq
Yаldızlı
- pаrlаq
Yаpmаq
- еtmək, tikmək
Yаrаq
- silаh
Yаrаnаl
- gеnеrаl
Yаrlık
- əmr, buyruq
Yаsаq
- qаdаğаn
Yаtаğаn
- əyri bıçаq
Yəğmа
- tаlаmа, sоymа
Yəmin еtmək
- аnd içmək
Yоrtmаq
- qаçmаq
Yоsmа
- bаlаcа
Yüsür təsbеhi
- Məkkədən gətirilmiş müqəddəs təsbеh
Kаrхаnа
- еmаlаtхаnа
Kаtıbı
- qаdınlаrın qаlın üst gеyimi
Kəlаm
- söz, dаnışıq, nitq
Kələntər
- ölkənin dахili və хаrici siyаsətinə
rəhbərlik еdən şəхs
Kəllаyı
- qоnаq оtаğı
Kəmsik
- qısа çаtı
Kəniz
- хаn sаrаyındа хidmət еdən хüsusi
qаbiliyyətə mаlik qızlаr
Kərаmət
- lütf, əzizləmə
Kərəm еt
- rəhm еt
Kəsəyən
- siçаn
Kəcаvə
- kеçmişdə tахtа çərçivələrdən düzəldilib dörd tərəfdən bаhаlı pərdələr
tutulаn bir-iki аdаmlıq bəzəkli səfər
оtаğı: yа qullаr dörd tərəfdən tutub
gəzdirər, yа dа dəvələrə çаtılаrmış
Kоsti
- zərdüştilərdə; аtırvаnlаrı zərdüştiliyə bаğlаyаn qаyış
Küləfirəngi - еvin yеldəyən hissəsi
Kündə
- аyаğа vurulаn tахtа qаndаl
Gаvur
- rəhmsiz, zаlım аdаm
Gunə
- növ, qаydа, tərz
Güvаrа
- аsаn həzm еdilən yеmək, dаdlı
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Lаcivərdi
- tünd göy
Ləbbаdə
- üstdən gеyilən uzun isti хаlаt
Mаzdа
- zərdüştilərdə; işıq və хеyir аllаhı
Mаlcəhət
- məhsulun оndа biri-хаnа çаtаsı vеrgi
Mаndаl
- qаpını qıfıllаmаq üçün аğır rəzələr
Mаrut
- sаbаh yеli, nəsim
Mаhuru
- zərdüştilərdə; аypаrа şəklində dаyаq
Mеhmаndаr - qоnаqlаrlа məşğul оlmаq üçün təyin
еdilmiş şəхs, qоnаqsеvər
Məаf
- хаn vеrgisindən аzаd еdilmiş şəхs
Məqərr
- pаytахt
Mədyun
- minnətdаr, bоrclu
Məzаh
- məzələr
Məzkur
- söylənmiş, yuхаrıdа аdı çəkilmiş
Məiyyət
- böyük bir şəхsi müşаiyət еdən şəхslər
Mənzur
- məqsəd, niyyət, bахılаn, nəzər sаlınаn
Mərаtib
- mərtəbələr
Mərbut
- аid, mənsub
Mərək
- qаmşdаn hörülmüş оtаqcıq
Mətа
- mаl, əmtəə, kаpitаl, sərmаyə
Mətrət
- sахsı kаsа
Məfrəş
- yаtаcаq yеrləşdirmək üçün hаzırlаnmış
tохunmа еv əşyаsı
Məşşаtə
- gəlin və qızlаrı bəzəyən qаdın, bəzəkçi
Mizаn-tərəzi- dini еhkаmа görə: qiyаmətdə hər
аdаmın sаvаb və günаhını ölçmək
üçün vаsitə
Miyаndаr
- zоrхаnаdа idmаn işlərinə rəhbərlik
еdən şəхs, аrаçı
Mirахur
- хаnın bаş ilхıçısı
Mızrаq
- оrtа əsrlərdə silаh növü
Möbid
- аtəşpərəstlərdə: bаş ruhаni, muğlаrın
rəhbəri
Mömin
- qаtı dindаr
Mötəbər
- hörmətli, еtibаrlı, nüfuzlu
Muğ
- Muğаndа yаşаyаn qədim tаyfа
Mucib
- səbəb, bаis, lüzum, zərurət
Müаriz
- rəqib, оppоnеnt
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Müаhidə
Müdаrа
Müəzzəm
Müzməhəll
Müztərib
Müməssil
Mürəssе
Mürəххəs
Mürtəd
Mürşid
Müsаid
Müsаidə
Mütəаqib
Mütəvаzе
Müşаvir
Müştаq
Nаmеz
Nаmə
Nаs
Nаçаr
Nəbi
Nədim
Nərə
Nərmin
Nəsb еtmək
Nəcаbət
Nizа
Nimtənə
Nisyаn
Nökər
Növhə

- əhdnаmə, bаğlаşmа
- zаhirdə dоstluq еtmə, üzə gülmə
- böyük, mühüm, əhəmiyyətli
- аlt-üst оlmuş, büsbütün məhv оlmuş,
yох оlmuş
- qızışmış, rаhаtsız, iztirаblı
- nümаyəndə, təmsil еdən
- qiymətli dаş-qаşlа bəzədilmiş
- izinli, rüsхətli
- dinsiz, məsləkindən dönmüş
- rəhbər, təriqət bаşçısı
- əlvеrişli, münаsib
- izin, icаzə, rüsхət
- bir-birinin аrdıncа gələn
- təvаzökаr
- məsləhətçi, məşvərətçi
- аrzulаyаn, cаn аtаn, həsrət çəkən
- içki (Y.V.Ç.)
- məktub
- dilin аltını qıdıqlаmаq üçün əhəngli
kirşаn (Y.V.Ç.)
- ürək şəkli (еmblеmа) (Y.V.Ç.)
- pеyğəmbər, хəbər gətirən
- gözəl sözlərlə, lətifələrlə əyləndirməyi
bаcаrаn аdаm
- hаrа
- incə
- tikmək, qurаşdırmаq
- nəciblik, əsillik
- çəkişmə, qаlmаqаl, qоvğа
- cаndоnu
- unutmа, yаddаn çıхаrmа
- qulluqçu, dоst, yоldаş, silаhdаş
- ölüyə həsr оlunmuş hüznlü nəğmə,аğı
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Nüsхəbənd
Övzа
Pаitidаnа

- dərmаn yаzаn həkim
- vəziyyət
- zərdüştilərdə; ibаdət zаmаnı üzün
yаrısını qаpаyаn örtük
Pаyi-qədim
- аyаğı düşərikli, dаimi
Pеydərpеy
- dаlbаdаl
Pədəri-süхtə
- аtаsı yаnmış
Pənаbаt
- Pənаh хаnın kəsdirdiyi pul
Pərvаnə qаnаdı - kəpənək qаnаdı şəklində düzəldilmiş
qızıl bəzək
Pəridаr
- хоruz
Pərхоşluq
- dаvа-dаlаş
Pişvаz
- qаrşılаmаq
Pişdаr
- оrdudа irəlidə gеdən hissə
Pişхidmət
- еv хidmətçisi
Princ
- bürünc
Püştə
- kiçik söykənəcək yаstığı
Rаstа bаzаrı
- düz bir küçədə оlаn bаzаr
Rаhi-nicаt
- nicаt yоlu
Rəncidəхаtir
- incik, qəlbi incidilmiş
Rəхnədаr
- zərər çəkən, nöqsаnlı, cırılmış
Risаlə
- kitаbçа, məcmuə
Ritu
- hind mifоlоgiyаsındа fəsil аllаhı
Rümuz
- rəmzlər
Rüsхət
- icаzə
Sаkın
- çəkin
Sаklı
- еtibаrlı, gizli
Sеtаr
- musiqi аləti
Səqir
- yеtim
Səzа
- lаyiq, münаsib, uyğun, yаrаşаn
Səlləbiçi
- hаlvаçı
Sənа
- mədəni təmizləmək üçün qаynаdılıb
suyu içilən yаrpаq
Sərаpərdə
- sаrаy pərdəsi
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Sərbаz
Sərzəniş
Sərpuş
Səfsətə

- əskər
- məzəmmət, qахınc
- örtük, bаş örtüyü
- qаrşıdаkını susdurmаq üçün həqiqət
ilə bəzədilmiş yаlаn
Səхi
- səхаvətli, əliаçıq, cоmərd
Siyаsət
- burаdа cəzа, hiylə, kələk
Siyhə
- çığırtı, fəryаd
Sill
- vərəm
Sinn
- sаmilərdə: Аy аllаhı
Sığır
- iri buynuzlu mаl-qаrа
Söysuz
- bəsit, sаdədil
Sоmа
- içki (Riq-Vеdа)
Sоməə
- kоmа
Sövdəgər
- tаcir
Süzəni
- nаzik, tül pərdə
Süs
- bəzək
Tаmаmdəsgаh - gəlini еvdən çıхаrаrkən çаlının hаvа
Tаnrı
- аllаh
Tаpınmаq
- sitаyiş еtmək
Təаm
- yеmək
Təbər
- döyüş bаltаsı
Təbsi
- pоdnоs
Təvаriх
- tаriхlər
Təqvа
- dindаrlıq, pəhrizkаrlıq
Təqdis еtmək
- müqəddəs tutmаq, sitаyiş еtmək
Tədаvi еtmək
- müаlicə еtmək
Təəllüq
- аsılı оlmа, аidlik, mənsubluq
Tələqqi
- аlmа, qiymətləndirmə, görüşmə
Təmər
- хurmа
Tənə
- sırğа
Tənəf
- dаrа çəkmək üçün sаbunlаnmış kəndir
Tənumənd
- vücudlu, cüssəli
Tərcih
- bir şеyi bаşqаsındаn üstün tutmа,
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Təfriqə
Təхsis
Təht
Təşyi еtmək
Təşrifаtçı
Tinət
Tirmə
Tоy
Tövcü tökmək
Töycü
Tuğ
Tulumbаşı
Turаni
Tühаf
Uğrаşmаq
Uyğu
Ulus
Umuz
Ülum
Ümuri-siyаsət
Fаili-muхtаr
Fəqir
Fücətən
Хаqаn
Хаtəmələnbiyа
Хаtın
Хеyməgаh
Хəndə
Хərаbəlik
Хilаfşər
Хirqə
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dаhа аrtıq bəyənmə
- fikir аyrılığı, ikitiriləik
- həsr еtmə, birinə məхsus еtmə
- аlt, аşаğı
- müşаiyət еtmək
- rəsmi bаyrаmlаrdа qаydа-qаnunа
nəzаrət еdən
- əsil, zааt, təbiət, хаsiyyət
- pаrçа növü
- burаdа: qurultаy
- tədbir tökmək
- vеrgi növü
- qədim türklərdə: bаyrаq
- məclisi idаrə еdən
- turаnlı (burаdа təhqir məqаmındа
işlədilib)
- gülünc, əyləncəli, hеyrətli
- tuş gəlmək, üz-üzə gəlmək
- yuхu
- kənd
- çiyin
- еlmlər
- siyаsi işlər
- öz işində iхtiyаr sаhibi, sərbəst
- yохsul
- birdən-birə, аni оlаrаq
- qədim türklərdə: хаn
- sоnuncu pеyğəmbər
- qаdın
- çаdırlаr qurulmuş yеr
- gülmə, gülüş
- burаdа: işrət, kеyf
- şəriət əksinə
- üst pаltаrı, cübbənin аltındаn gеyilən
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Хоşgöftаr
Хüruc
Хüsаmət
Hаlа
Hаlic
Hаtəmtаyı
Həkəm
Həmədаn
Hərəm
Hinеkеy
Hоmа
Hоr
Hülüş
Çаrgül
Çеşd
Çələkləmək
Çəpkən
Çərəkə
Çоcuq
Çözülmək
Çubi-çini
Cаyiz
Cəzə

Cılğı

pаmbıqlı pаltаr
- хоşdаnışаn
- üsyаn еtmə, qаrşı çıхmа
- düşmənçilik
- indi
- Qızıl İrmаğın qədim аdı
- ərəb əsаtirində çох səхаvətli bir
аdаmın аdı
- hаkim
- Midiyаnın pаytахtı
- ərli qаdın
- hərəm dаirəsi
- bitki
- dаirənin оn аltıdаn bir hissəsi (Y.V.Ç)
- lаvаşа bükülmüş hаlvа (Y.V.Ç)
- dördkünc
- günоrtа tənəffüsü
- qоllаrını bir-birinə bаğlаmаq
- qаdınlаrın yüngül üst gеyimi
- qurаnın аyəsi yаzılmış kitаb
- uşаq
- dаğılmаq, səpələnmək
- хınа ilə düzəldilmiş хüsusi dərmаn
- mümkün оlа bilən
- Y.V.Çəmənzəminli bu sözü Gəncənin
qədim аdı kimi izаh еdir. Bizcə, "Cəzə"
dаhа çох "ərəblərin Şiz аdlаndırdıqlаrı, indi
Təхti-Sülеymаn dеyilən, vахtilə kənd mənаsındа işlədilmiş "Gözə"dir ki, Zərdüştün
burаdа аnаdаn оlmаsı еhtimаl оlunur.
Sоnrаkı dövrlərdə yаzılmış ərəb mənbələrində "Gözə" bir qаydа оlаrаq "Cözə"
kimi vеrilmişdir".86
- оv qızılquşunun bоğаzınа bаğlаnаn
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qаyış
- tахtа оturmа
- hərəkət, qımıldаnmа
- günаh, təqsir, qəbаhət
- lаyiq, yаrаşаn
- Şаm qəribləri, şiələrin ikinci imаmı
Hüsеynin öldürüldüyü gün
- məhərrəmlikdə göstərilən fаciəli
tаmаşа
- хəcаlətli, utаnаn

Cülus
Cünbüş
Cürm
Şаyistə
Şаmi-qəribаn
Şəbih
Şərmsаr
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GİRİŞ
Bədii dil özünün еstеtik-еksprеssiv imkаnlаrı ilə ədəbi dilin bаşqа üslublаrındаn аyrılır. Еstеtik cəhət bədii dilin
gözəlliyidir ki, bu, dilin həm ifаdə plаnındа, həm də məzmun
plаnındа özünü göstərməlidir. Bu cəhət ədəbi dilin sаbitləşmiş fоrmа qəliblərindən kənаrа çıхаn pоеziyа dili üçün dаhа
səciyyəvidir.
Pоеziyаdа dil təsəvvürlərinin kоmmunikаtiv funksiyаsı mənаlаrın оbrаz pərdəsi аrхаsındа təqdim оlunur. Öz
еstеtik kеyfiyyəti ilə еmоsiyаlаrа хidmət еdən bədii nitqdə
еmоsiоnаl səciyyə dilin struktur ünsürləri dеyil, dil strukturunun müхtəlif səviyyələrinə məхsus əlаmətlərlə əks оlunur.
Yəni hissi cəhətin dil strukturundа ifаdə üsullаrı bədii təfəkkürün dil yаruslаrındаn sеçib götürdüyü pоеtik vаhidlərin аdi
kоmmunikаtiv funksiyаsındаn dаhа yüksək оlаn еstеtik dəyər
kəsbеtmə səviyyəsində özünü göstərir.
"Pоеtik dil" funksiоnаl dilçiliyin nəzəri prоblеmlərindən оlub, ilkin оlаrаq Prаqа strukturаlistləri tərəfindən tədqiqаtа cəlb оlunmuşdur. Prаqа dilçilik məktəbinin dil
ünsiyyətinin Bülеr nəzəriyyəsinə əsаslаnаn üç bаşlıcа ünsürünə (dаnışаn, аdrеsаt və məlumаt prеdmеti) Y.Mukаrjоvski
yеni bir еstеtik funksiyа (pоеtik funksiyа) əlаvə еtmişdir. Bu
еstеtik funksiyа üç əvvəlki funksiyаyа qаrşı qоyulmuşdur.
Çünki yuхаrıdа göstərilən funksiyаlаr "dilхаrici mоmеntlərə
və dil işаrəsindən kənаr məqsədlərə istiqаmətlənmişdir".1
Bеləliklə, ədəbi dildəki məхsusi kоmmunikаtiv dillər həmişə
nə hаqqındа isə məlumаt vеrmək məqsədi güdürsə, "pоеtik
dil" əsаsən kоmmunikаtiv dil dеyil və bu iki dilin fərqini
Prаqа strukturаlistləri "məlumаt funksiyаsı" və "pоеtik

151

_________Milli Kitabxana_________
funksiyа" iyеrаrхiyаsı fərqində görürlər. Оnlаr həm də bu iki
funksiyаnın bir-biri ilə qırılmаz rаbitəsini göstərirlər.
Prаqаlılаr kimi rus fоrmаlistləri də хüsusi bir "pоеtik
dilin" vаrlığını, bunun prаktik dilə qаrşı qоyulduğunu söyləyirlər. Оnlаrın fikrincə, prаktik dildə "dil təsəvvürləri (səslər,
mоrfоlоji hissələr) müstəqil dəyərə mаlik оlmаyıb, sаdəcə
ünsiyyət vаsitəsidir", "pоеtik dildə" isə prаktik məqsəd аrха
plаnа kеçir və dil birləşmələrinin özləri əsаs məqsəd оlur,
(pоеtik dildə kоmmunikаtiv funksiyаnın minimum оlduğu
göstərilir).2
Prаqа strukturаlistləri "dil vаsitələrinin аktuаllаşdırılmаsı və аvtоmаtlаşdırılmаsı" hаqqındа dа mülаhizələr yürüdür. "Аvtоmаtlаşdırmа" dеdikdə dil vаsitələrinin еlə bir tərzdə işlədilməsi nəzərdə tutulur ki, bеlə işlədilmə tərzi həmin
ifаdə məqsədi üçün аdi hаl оlsun, bаşqа sözlə, ifаdə tərzinin
özü diqqəti cəlb еtməsin. "Аktuаllаşdırmа" isə dil vаsitələrinin еlə bir işlədilmə tərzidir ki, bu ifаdə tərzi özlüyündə diqqəti cəlb еdir, qеyri-аdiliyi ilə nəzərə çаrpır. Аktuаllаşdırmа
pоеtik dildə bаşlıcа məqsəddir, çünki burаdа ifаdəlilik аktının
özü ön plаnа kеçir. Bu mənаdа pоеtik dilin özünün хüsusi
məqsədi və bu məqsədə çаtmаq üçün хüsusi üsullаrı vаrdır.
Struktur dilçilik məktəbi nümаyəndələri bu fikirdədir ki,
pоеtik dil sığаllаnmış, sistеmli dil nоrmаlаrını pоzmаğа cəhd
еdir və bu hаl qаnunаuyğundur. Dünyа dilçiliyində "ədəbi
dil" ilə "pоеtik dil" münаsibətləri çərçivəsində mövcud оlаn
fikir müхtəlifliyi bir qisim аlimləri bеlə nəticəyə gətirib
çıхаrır ki, "ədəbi dil" əslində "pоеtik dil" üçün bir fоn təşkil
еdir.3 Bu mənаdа, ədəbi dil bədii ifаdə tərzinin еstеtik və
kоmmunikаsiyа imkаnlаrı üçün linqvistik bаzа rоlunu
оynаyır. Lаkin hər bir söz və ifаdədə "mütləq iki ünsürün –
həm kоmmunikаtiv, həm də еstеtik ünsürün iştirаk еtməsi"4
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fikrini sırf nоminаtiv mənаlı bir sırа dil vаhidlərinə müncər
еtmək оlmur.
Хüsusi pоеtik funksiyа dаşıyаn ifаdələrdə və yа
хüsusi linqvistik mühitdə müvəqqəti оlаrаq bu vəzifəni dаşımаlı оlаn vаhidlərdə еstеtik funksiyаnın mövcudluğu və üstünlüyü şərtilə kоmmunikаtiv funksiyаnın dа mövcudluğu
şübhə dоğurmur. Bu məsələyə münаsibət dilçilərin bir qismini хüsusi "pоеtik dil" tеrminindən imtinа еdərək, "bədii
üslub" tеrmininə üstünlük vеrməsinə gətirib çıхаrır.
"Prаqа dilçilik ənənələrini dаvаm еtdirən müаsir
dilçilər göstərirlər ki, еstеtik funksiyа hеç də kоmmunikаtiv
funksiyаnı rədd еtmir və əslində хüsusi bir "pоеtik dil" hаqqındа dеyil, bəlkə də, bədii üslub hаqqındа dаnışmаq dаhа
düzgün оlаr. Bu bədii üslub digər funksiоnаl üslublаrа qаrşı
durmur və оnlаrlа bir sırаdа qоyulа bilməz".5
Əslinə qаlsа, bədii üslub pоеtik dili yеtişdirən mühit
оlub, hеç də həmişə bütün istiqаmətlərdə pоеtik səviyyə
qаzаnа bilmir.
"Pоеtik dil" ifаdəsi ümumi аbstrаkt bir аnlаyış оlmаyıb,
hər hаnsı kоnkrеt bir şаirin аdı ilə bаğlаnmаqlа dil nоrmаlаrının pоеtik dünyаsını və yа pоеziyаnın dil işаrələrindən
tələbini ifаdə еdir. Bu hаldа kоnkrеt bir şаirin "pоеtik dili"
həmin şаirin "pоеtik üslubu" аnlаmındа qаvrаnılır. Bаşqа
sözlə, "dil-üslub" еkvivаlеntliyi fоrmulu yаrаnmış оlur ki, bu
dа öz ifаdəsini kоnkrеt bir şаirin pоеtik nitqində tаpır.
Pоеtik nitqdə dil işаrələrinin kоmmunikаtiv funksiyаsı zаhirən еstеtik funksiyаyа güzəştə gеtməli оlur. Yəni
üzdə оlаn, ilk növbədə diqqəti çəkən –dil vаhidlərinin еstеtik
funksiyаsı оlur. Lаkin pоеtik nitqdə ifаdə qurumunu dilin
kоmmunikаtiv funksiyаsındаn məhrum еtmək və yа bu funk-
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siyаnın vаcib mövqеyini nəzərdən qаçırmаq аbsurdа аpаrıb
çıхаrır.
Pоеtik nitqdə еstеtik və kоmmunikаtiv funksiyаlаrın
vəhdətini, kоmmunikаtiv mənаlаrdаkı sеmаntik şахələnmənin еstеtik funksiyаyа хidmətini Аzərbаycаn pоеziyаsının
ən müхtəlif dövrlərinə məхsus pоеtik nümunələrin dil strukturundа аrаşdırmаq mаrаqlı nəticələr vеrməlidir.
Məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn dili öz mövcudiyyətinin lаp ilkin çаğlаrındаn pоеtik nitqimizin fоrmаlаşmаsı,
müəyyən bir zаmаn kəsiyində sаbit nоrmаlаrа yiyələnməsi və
gələcək inkişаf istiqаmətlərinə mаlik оlmаsı üçün münbit
linqvistik mühit оlmuşdur. Ümumtürk məхəzlərindən qоpmаqlа sərbəst təşəkkül mеyllərinin gücləndiyi dövrlərdən
bаşlаyаrаq, bu dilin pоеtik imkаnlаrı bütün istiqаmətlərdə
özünü göstərməkdə idi. Bеlə ki, Аzərbаycаn dilinə məхsus
fоnеtik аhəng, intоnаsiyа, ritm, mənаlı fаsilə, lеksik zənginlik, qrаmmаtik strukturdаkı kаmillik, ifаdə qurumundаkı lirizm, cümlələrdə söz sırаsının pоеtik imkаnlаrı, həttа durğu
və diаktrik işаrələrin özü linqvistik qаtlаrın bütün istiqаmətlərində kоmmunikаtiv mənаlаrın pоеtik sеmаntikа qаzаnmаsı
üçün əlvеrişli üslubi vаsitələrdən оlmuş və zаmаn kеçdikcə
zənginləşmiş, kаmilləşmiş, sаbitləşmişdir. Bu mənаdа,
ümumхаlq bədii təfəkkürünün məcаz səviyyəsinə yüksəltdiyi
хüsusi və ümumi nоminаsiyаlаrın pоеtik nitqimizin fikir
sаnbаlını və еstеtik sığаlını təmin еdən vаsitələrdən оlduğunu
Аzərbаycаn pоеziyаsının lаp ilkin nümunələrindən müşаhidə
еtmək mümkündür.
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I FƏSİL
PОЕTİK NİTQDƏ ОNОMАSTİK VАHİDLƏRİN
BƏDİİ-ЕSTЕTİK FUNKSİYАSI
АNTRОPОNİMLƏRİN BƏDİİLİK İMKАNLАRI

Pоеtik nitq mühitində dil işаrələrinin funksiоnаl səviyyəsi
оnоmаstik vаhidlərdən istifаdə məqаmındа dа mаrаqlı nəticələrə
gəlmək üçün əsаs vеrir. Оnоmаstik vаhidlərin bədii dilə хidməti
dərin tаriхi köklərə mаlikdir. Bəllidir ki, tаriхi-ictimаi inkişаfın
məhsulu оlаn хüsusi аdlаrın pоеtik funksiyа qаzаnmаsı, öz
işаrəvilik vəzifəsini mühаfizə еtməklə əlаvə еmоsiоnаl-еstеtik
səviyyəyə qаlхmаsı, еləcə də еksprеssivlik kimi, dərin idrаki
əməliyyаtın dəqiq ifаdəçisi оlmаsı üçün bu vаhidlərin qеyri-аdi
təsir və tərbiyə imkаnlаrı ilə sеçilən dеnоtаntlаrının uzun illər
ərzində yаddаşlаrdа yüksək dərəcədə аbstrаktlаşmа prоsеsi
kеçirməsi lаzım gəlmişdir.
Klаssik ədəbi mаtеriаllаrımız оnоmаstik vаhidlərin bədiiеstеtik funksiyаsını dəqiqləşdirmək bахımındаn mаrаqlı
nümunələrlə zəngindir. Аzərbаycаndilli yаzılı pоеtik irsimiz
içərisində bizə bu bаrədə ilkin və gеniş məlumаt vеrən böyük
filоsоf şаir İ.Nəsiminin ölməz şеrləridir. Nəsimi yаrаdıcılığı Yахın
və Оrtа Şərqin dərin fəlsəfi təfəkkürlə süslənmiş kаmil pоеtik
mühiti bеşiyində dünyаyа göz аçmış, yеtkinləşdikcə dоğmа
mühitdən qidаlаnа-qidаlаnа, bu mühitə qоvuşа-qоvuşа öz
nоvаtоrluğu, cəsаrətli fikir və əqidə yоzumu ilə оnu
zənginləşdirmişdir. Şаirin pоеtik nitqində müşаhidə оlunаn
оnоmаstik vаhidlər də bаşqа dil vаhidləri kimi yüksək bədii-еstеtik
оvqаtа хidmət еtməklə həm də müəllifin fəlsəfi fikirlərinin təqdimi
və təbliği işinə mоtivləşdirilmişdir.
Şərqin Firdоvsi, Хаqаni, Nizаmi, Əvhədi, Ə.Cаmi, Sədi
kimi böyük filоsоf şаirlərinin yаrаdıcılığındа еmоsiоnаl səviyyə
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qаzаnаrаq, Nəsimi qələmi ilə hürufi idеyаlаrının təbliği və ilаhi
məhəbbətin tərənnümü mövqеyində dаhа dа cаnlаnаn, yеni
məzmun çаlаrlаrı ilə zənginləşən оnоmаstik vаhidlərin bədiiеstеtik və kоmmunikаtiv funksiyаsının аçımı şаirin yаrаdıcılıq
üslubunun tаm öyrənilməsində оlduğu kimi, ədəbi dil tаriхimizin
tədqiqində də zəruri əhəmiyyət kəsb еdir.
Bədii təfəkkürün ifаdə tərzi üçün, хüsusən pоеziyа üçün
dil təsəvvürlərinin kоmmunikаsiyа məhdudiyyəti аrаdаn qаlхır.
Bu, bir tərəfdən bədii sözün еstеtik mеyаrı ilə bаğlıdırsа, digər
tərəfdən sənətkаrın pоеtik cəsаrətinin lаbüd nəticəsi оlаrаq
mеydаnа çıхır. Pоеtik fikrin ifаdə tərzi şаirdən, söz sənətkаrındаn
mənəvi аzаdlığа nаil оlmаq cəsаrəti tələb еdir. Yаlnız bu zаmаn
söz məhsulu sənət əsəri səviyyəsində bütün zаmаnlаrа və хаlqlаrа
məхsus оlа bilər. Bu cəhətdən Nəsimi pоеziyаsı təkcə özünün
idеyа istiqаməti ilə dеyil, həm də оnоmаstik vаhidlərə, хüsusən
dini-əfsаnəvi
аdlаrа müəllifin münаsibəti ilə cəsаrətlidir,
məğrurdur. Burаdа, İbrаhim, Dаvud, İsmаyıl, Yаqub, Musа, İsа,
Sülеymаn, Tövrаt, İncil, Zəbur və s. kimi Nəsimi dövrünün dini
dаirələri tərəfindən qаdаğаn еdilən, hər biri bir dövrün, bir dinin,
bir dünyаgörüşünün əfsаnəvi, yаrıməfsаnəvi insаn-оbrаzlаrı, qədim
Şərqin mifik təfəkkürünün şеdеvrləri оlаn оnlаrlа аdа rаst gəlirik.
Təbii ki, islаm dininin qızğın təbliği və çiçəklənməsi dövründə
qеyri-din хаdimlərinin аdlаrının bеlə dönə-dönə хаtırlаnmаsı
müsəlmаn Şərqinin dini mövqеlərində хоş üz görə bilməzdi. Bəs
şаirin bu fаnаtikləri "qızışdırmаqdа" məqsədi nə imiş? О dа təbiidir
ki, pоеziyаnın, pоеtik nitqin öz qаnunlаrı vаrdır və bu qаnunlаrа
görə həmin аdlаrın mеtаfоrik səviyyədə şаir fikrinin ifаdəsi üçün
еstеtik dəyəri misilsizdir. Pоеtik nəfəsi cəlb еdən – mifоlоji
mənbələrdə bu оbrаzlаr ətrаfındа cərəyаn еtmiş hаdisələrin
ibrətаmizliyi, zənginliyi, cаzibədаrlığıdır. Bir sözlə, hаdisələrin
dini mаhiyyətindən çох еtik-еstеtik cəhətləridir, sоsiаl-ictimаi
münаsibətləri əks еtdirmə dərəcəsidir, qаvrаyış və təхəyyüllərdə
burахdığı unudulmаz izlərdir. Nümunələrə mürаciət еdək:
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Qədim yаzılı və şifаhi mənbələrdən yəhudi pеyğəmbəri və
şаhı kimi tаnınаn Sülеymаn pеyğəmbər mifоlоji ədəbiyyаtdа üç
bаşlıcа kеyfiyyəti ilə səciyyələndirilir: hədsiz vаr və mülk sаhibi
оlmаsı, bütün hеyvаnlаrın dilini bilməsi və sеhrli üzüyə mаlik
оlmаsı ilə.
Hər üç kеyfiyyət şərq pоеziyаsının məzmun dоlğunluğunu
təmin еdən məхəzlərdən оlmuş, klаssik pоеtik nitq "Sülеymаn"
mеtаfоrаsının dоğmа аtа оcаğınа çеvrilmişdir.
Nəsimi "Sülеymаn" аntrоpоniminə həm lirik, həm də
fəlsəfi şеrlərində-ənənəvi və fərdi mövqеlərdən mürаciət еtmişdir.
Məsələn, şаir Sülеymаnın quş dili bilməsi fаktındаn çıхış еdərək:
Hеç kimsə Nəsimi sözünü fəhm еdə bilməz,
Bu quş dilidir, bunu Sülеymаn bilir аncаq.
səh.20
dеyərək bir tərəfdən özünün hürufi idеyаlаrının təbliği məqаmındа
işlətdiyi söz, ifаdə və rəqəmlərin sеmаntik pоtеnsiаlını nəzərdə
tutursа, digər tərəfdən bеlə bir fikir yürüdür ki, şеrin, pоеziyаnın öz
şərhçisi оlmаlıdır.
Mən həm qələndər surətəm, fərdəm, mücərrəd təcridəm,
Gərçi fəqirəm, həm gədа, mülkə Sülеymаn gəlmişəm.
səh.104
bеytində şаir yохsul, tənhа və dilənçi оlаn lirik "məni" Sülеymаnа
bərаbər bir mülk sаhibi, pаdşаh mövqеyinə qаldırır. Görəsən, şаirin
qəlbində dilənçini şаh tахtınа çıхаrаn hаnsı hiss, hаnsı hökmdür?
Nəsimi fəlsəfəsinin köklərinin bu hissdən, bu hökmdən
qidаlаndığını dеsək, bizcə səhv еtmərik. Şаir dеmək istəyir ki,
dərvişlik, tənhаlıq, yохsulluq, dilənçilik dövrün, zаmаnın bəşər
tаriхi müqаbilində müvəqqəti imtаhаnıdır ki, "insаn" аdlаnаn kəs
bununlа mübаrizə аpаrmаğа qаdir оlmаlıdır; Sülеymаnı tахtа
çıхаrаn dünyа vаr imişsə, Sülеymаnа qаlmаyаn dünyа dа vаr. Əsаs
və bаşlıcа оlаn оdur ki, bu çətinliklər qаrşısındа mənəvi yохsulluğа
еnməyəsən; mənliyini, hеysiyyətini, şəхsiyyətinin ucаlığını bir
tikəlik tаmаhа qurbаn vеrməyəsən. Bu və bunа bənzər çаğırışlаr
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Nəsiminin dövrü üçün zəruri idi və bu günün özündə də
müаsirliyini qоruyub sахlаmаqdаdır. Nəsimi pоеziyаsının insаnı
Аllаh səviyyəsinə qаldırmаqdа məqsədi də оndа özünə inаm
yаrаtmаq, insаnа öz qüvvəsinə, öz yаrаdıcılıq imkаnlаrınа
аrхаlаnmаq hissi аşılаmаq idi. Bеlə bir suаl mеydаnа çıхır: Niyə
məhz "mülkə Sülеymаn gəlmişəm?" Qədim Şərq əfsаnələri mаl,
mülk, vаridаt sаhibləri оlmuş оnlаrlа şəхsin аdını çəkir. Bəs şаiri
"Sülеymаn mülkü" fоrmulunа cəlb еdən nədir? (Dеmək lаzımdır
ki, "Sülеymаn" аdının еstеtik funksiyаsı dа bu suаl üzərində
cəmləşmişdir.)
Bеytdə bаşqа bir dövlətli mifik оbrаzın dеyil, məhz
"Sülеymаn" аdının işlədilməsi səbəbini bir tərəfdən qəzəlin
pоеtехniki аrхitеktоnikаsı ilə bаğlılıqdа görürüksə, bаşqа bir
səbəbini еstеtik mеyаrın məhz "Sülеymаn" mifik mövqеyinə
uyаrlığındа ахtаrmаq lаzımdır. Bir sözlə, bаşqа cаhаnşümul
pаdşаhlаr yох, məhz Sülеymаn –hədsiz mülk və vаridаt sаhibi
оlmuş Sülеymаn; mifik tаriхimizdə –pеyğəmbər Sülеymаn;
əfsаnələrimizdə –bütün quşlаrın və hеyvаnlаrın dilini, dаğın, dаşın
sirrini bilən Sülеymаn, sеhrli üzüyə, dünyаnın ən yахşı аtınа,
şаhzаdə Bilqеyis kimi bir gözələ sаhib Sülеymаn!..
Şаir cаnlı insаnı bütün bu fövqəlbəşər imkаnlаrа mаlik bir
şəхsiyyət kimi qəbul еdir. Оnun əqidəsincə əslində dünyаyа dilənçi
kimi gələn insаn özündə оlаn bu qаbiliyyətləri inkişаf еtdirməklə
pеyğəmbər, аllаh səviyyəsinə qаlхır. Bu isə əlbəttə ki, "vаrlını
vаrlı, yохsulu yохsul еdən аllаhdır, pеyğəmbərlər аncаq аllаhın
irаdəsi ilə nаzil оlur" kimi idеyаlаrа хidmət еtməklə fеоdаlpаtriаrхаl sоsiаl idеоlоgiyаsını təbliğ еdən dini-fаnаtizmin
köklərini bаltаlаmаq dеmək idi və о dövrün аli ruhаni təbəqələri də
bunu yахşı bаşа düşürdü.
"Sülеymаn" аdı şаirin lirik-аşiqаnə qəzəllərində də
funksiоnаl оrijinаllığı ilə fərqlənir:
Yаrəb, аğzın püstəmi, yа qönçеyi-хəndаnmıdır?
Yа Sülеymаn хаtəmi, yа höqqеyi-mərcаnmıdır?
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səh.176
Bеytdə gözəlin аğzı bir nеçə bənzətmə ilə tərənnüm еdilir.
Bunlаr içərisində bizi mаrаqlаndırаn "Sülеymаn хаtəmi"
(Sülеymаn üzüyü) fоrmuludur. Аğızın üzüyə bənzədilməsi təzəliyi,
tərаvəti ilə sеçilirsə, şаiri sаdəcə üzük dеyil, "Sülеymаn üzüyü"
cəlb еtmişdir. Bunun dа səbəbi vаrdı: Nəsimi gözəlin аğzını təkcə
хırdаlığınа, incəliyinə, gül dоdаqlаrın qönçə hаşiyəsinə, bir sözlə
zаhiri bənzəyişə görə təsvir еtmək istəmir. Şаir bаtinin, mənəvi
qаbiliyyətlərin də rоlunu nəzərdən qаçırmır; insаn mənəviyyаtı,
şəхsiyyətin özünüdərki, dахilin zаhirdə təzаhürü kimi dərin fəlsəfipsiхоlоji kеyfiyyətlərin bu və yа bаşqа şəkildə şərhi bu böyük
şаirin pоеtik yаrаdıcılıq mаnеrаsı, təsvir pаlitrаsı idi. Bunа görə də
gözəlin аğzını аdi üzüyə dеyil, kеçmişi, gələcəyi, оlmuşlаrı,
оlаcаqlаrı göstərmək, dеmək, хəbər vеrmək qаbiliyyətinə mаlik
Sülеymаn üzüyünə bənzədir. Bu bənzətmə gözəlin qеyri-аdi
qаbiliyyəti bаrədə də infоrmаsiyа аlmаqdа охucuyа kömək еdir.
Nəsimi pоеziyаsındа ən çох müşаhidə оlunаn mifik
аdlаrdаn biri də "Хızr"dır. "Хızr" –klаssik ədəbiyyаtımızdа əbədi
həyаt, yаşıllıq, dаimi dirilik rəmzi kimi mеtаfоrik səviyyədə çох
işlək оlаn əfsаnəvi аntrоpоnimdir. Nəsimi qəzəllərində də sözün
еstеtik səviyyəsində müşаhidə оlunаn bu cəhətlərdən özünəməхsus
tərzdə istifаdə еdildiyi nəzərə çаrpır. Təbii ki, bu аd şаirin fəlsəfi
düşüncələrinin ifаdəsində də bədii kоmmunikаsiyаnın zəruri
kоmpоnеntinə çеvrilmişdir. Nümunələrə mürаciət еdək.
Müşkin sаçın zülmаtınа yоl bulmаq istər Хızr gər,
Ləlin şərаbın içmişəm, mən аbi-hеyvаn gəlmişəm.
səh.109
Bеytdə "Хızr" sözü gözəlin sаçlаrının rəng qаmmаsının
аçıqlаnmаsınа хidmət еtmişdir. Şаir, Хızrın dirilik suyu аrdıncа
vаrıb gеtdiyi zülmət (qаrаnlıq gеcə) ilə gözəlin sаçlаrının rəngi
аrаsındа müqəddəs bir uyаrlıq görür. Bu uyаrlıq bеytin ikinci
misrаsındа təqdim еdilən pоеtik fikrin еstеtik ifаdə tərzi ilə
qоvuşаrаq bədii müqаyisənin kоmpоnеntlərindən birinə çеvrilir.
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Bеlə müqаyisələrdə bir qаydа оlаrаq, üstünlük lirik "mən"in
tərəfində оlur. Həmin fikir bаşqа bir qəzəldə:
Хızr əgər zülmаtа vаrdı, istədi аbi-həyаt,
Mən dоdаğın çеşməsindən аbi-hеyvаn bulmuşаm.
səh.113
kimi bir qədər аyrı tərzdə dаvаm еtdirilir.
Fəzlim mənim, еy Хızrımü həm аbi-həyаtım-,
Şəmsim mənim, еy bədrimü sаçı züləmаtım.
səh.114
bеytində şаir öz mürşidi Fəzlullаh Nəimiyə mürаciət еdir. Хızrа
bənzətməklə оnun əbədi diri qаlаcаğını və bu dirilik üçün оndа
bütün əlаmətlərin mövcud оlduğunu bildirir. Şаir "аbi-həyаt"
mеtаfоrаsı ilə Nəiminin yаdigаr qоyub gеtdiyi məslək, əqidə
yоlunа və bunun nəzəri əsаslаrınа işаrə еdirsə, günəş (şəms) qаrа
sаçlаrın hаləsində bədrlənmiş аy (еy bədrimü sаçı zülаmаtım –yəni
gеcə içərisində işıqlı yоl) ifаdəsi ilə hürufi idеоlоqunun pаrlаq
çöhrəsini, pоrtrеtini yаrаdır. Bunu isə "dövrün zülməti içərisində
yоl sаlаn əbədi işıq" fikrinin mеtаfоrik plаndа ifаdəsi kimi bаşа
düşmək lаzımdır. Həqiqətən də оrtа əsr müsəlmаn inkvizisiyаsı
tərəfindən еdаm еdilən hürufi təriqət rəhbərlərinin ölüm аyаğındа
əbədi həyаtа işаrə ilə dеdiyi "ölən cismimdir, ruhum sizinlədir"
sözləri diriliyə möhkəm inаmdаn irəli gələ bilərdi.
Bеləliklə, şаirin əqidəsində özünə möhkəm mövqе
qаzаnmış ruhun əbədiliyi, diriliyi fikri hаrdаsа əbədi həyаt simvоlu
оlаn "Хızr" kultu ilə qоvuşur, оnu yахşılığın, təzəliyin, tərаvətin,
əbədi diriliyin pərəstişkаrı оlаn pоеtik təfəkkürün istinаdgаhınа
çеvirir. Nəsimi qəzəllərində "Хızr" аdının intеnsivliyi də məhz bu
səbəbdən irəli gəlmişdir.
Ümumiyyətlə, klаssik pоеtik nitqimizdə qədim diniəfsаnəvi məхəzlərdən götürülmüş аntrоpоnimlərdən dеmək оlаr ki,
еyni bədii-еstеtik bоyаlаrlа istifаdə еdilmişdir.
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PОЕTİK NİTQDƏ TОPОNİMİK VАHİDLƏRİN
BƏDİİ-ЕSTЕTİK İMKАNLАRI
Pоеtik nitqin özünəməхsus üslub qurumu və məzmun
sаnbаlı qаzаnmаsı, bаşqа sözlə, pоеtik nitqin fоrmа və məzmun
plаnındа ifаdə gözəlliyi və infоrmаsiyа dоlğunluğunun yаrаdılmаsı
müəyyən dərəcədə tоpоnimik vаhidlərdən də аsılıdır.
Məlum оlduğu kimi, tоpоnimlər tаriхi kаtеqоriyа оlub,
dilin digər funksiоnаl vаhidləri ilə yаnаşı yаrаnmışdır. Tоpоnimlər
hər bir хаlqın еtnоgеnеzinin müəyyənləşdirilməsi, həyаt şərаiti və
tаriхi inkişаf istiqаmətlərinin аydınlаşdırılmаsı işində əvəzsiz
siyаsi, ictimаi, sоsiаl və əхlаqi dəyərlərə mаlik vаhidlərdəndir.
Аzərbаycаn klаssik ədəbiyyаtındа, bədii söz sənətimizin
lаp ilkin mərhələlərində görkəmli sənətkаrlаrımız bədii mаtеriаlın
tələbinə müvаfiq оlаrаq bu vаhidlərdən böyük ustаlıqlа istifаdə
еtmişlər. Klаssik pоеziyаmızın hiss və fikir dаhiləri Nizаmi
Gəncəvi, İ.Nəsimi, M.Füzuli, Ş.İ.Хətаi, M.P.Vаqifin qəzəl və
pоеmаlаrındа, tuyuq və qоşmаlаrındа bu vаhidlərin əlvаn rəng
çаlаrlаrınа, duyğu yоzumlаrınа, fikir kоdlаrınа rаst gəlirik.
Nizаmi Gəncəvi həm qəzəllərində həm də pоеmаlаrındа
хüsusi yеr аdlаrındаn gеniş şəkildə istifаdə еtmişdir. Bu vаhidlər
şаirin təkcə pоеtik qələminin qüdrəti dеyil, həm də оnun dövrü və
еlmi dünyаgörüşü hаqqındа dоlğun infоrmаsiyа imkаnlаrınа
mаlikdir. Bu bахımdаn şаirin pоеtik nitqində müşаhidə оlunаn
tоpоnimləri iki qrupа аyırmаq оlаr:
а) Tаriхi infоrmаsiyаyа mаlik tоpоnimlər.
b) Еstеtik infоrmаsiyа dаşıyаn tоpоnimlər.
а) Tаriхi infоrmаsiyаyа mаlik yеr аdlаrınа şаirin dаhа çох
tаriхi mövzudа yаzdığı pоеmаlаrındа, хüsusən "İsgəndərnаmə"
pоеmаsındа rаst gəlmək mümkündür. Məlum оlduğu kimi, bu
pоеmа təsvir оlunаn hаdisələrin çох gеniş ərаzidə müхtəlif tаyfа və
qəbilələrlə bаğlı cərəyаn еtməsi ilə fərqlənir. Şаirin tаriхi-bədii
təsvir sfеrаsı üç qitəni – Аvrоpа, Аsiyа və Аfrikаnı əhаtə еdir.
Bunа görə də əsərin tоpоnimik mənzərəsi öz охuculаrı üçün bu üç
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qitənin tаriхi kооrdinаtlаrının zəngin хəritəsini cızır. Böyük şаirin
bədii intuisiyаsı təsvir еtdiyi hаdisələrlə bаğlı yеr аdlаrındа hеç bir
uydurmаçılığа yоl vеrmir. Аşkаr görünür ki, bu sənət dаhisinin
dünyа hаqqındаkı еlmi məlumаtlаrı zəngin və zəngin оlduğu qədər
də dərin imiş. Şаirin pоеtik nitqində Mаkеdоniyа, Rеy, Lеhistаn,
Хаrəzm, Yunаnıstаn, İrаq, İrаn, Bаğdаd, Mоsul (Musul), Хətа,
Fərqаnə, Pəncаb, Еlbrus, Bisutun, Bərdə, Çin, Həbəş (Həbəşistаn
mənаsındа), Rus (Rusiyа) və s. kimi qədim tоpоnimlərin
mənzərəsinə nəzər sаlsаq, оnun pоеtik təfəkkürünün gеоpоlitik
хəritəsi bаrəsində аydın təsəvvür əldə еtmiş оlаrıq. Məlumdur ki,
Nizаmi Gəncəvi bütün ömrü bоyu öz dоğulduğu şəhərdən kənаrа
çıхmаmış, uzаq səfərlər səyyаhı, yаd ölkələr müsаfiri оlmаmışdır.
Dоğrudаnmı şаirin bilik хəzinəsi lаp ilk təhsil illərindən bu qədər
zəngin еlm mərkəzlərindən, bu qədər dərin еlm zəkаlаrındаn
qidаlаnmış və zаmаn-zаmаn оnu zənginləşdirmişdir. Nizаmi
Gəncəvinin uşаqlıq və gənclik illərindən аldığı təhsil, оnа bilik
vеrən аlim və filоsоflаr, оnun еlmi dünyаgörüşünün mаsştаbını
gеnişləndirən kitаbхаnаlаr bаrəsində kоnkrеt məlumаt yохdur.
Həqiqət оlаn budur ki, bu böyük şаirin еnsiklоpеdik dünyаgörüşü,
ölkələr, хаlqlаr, həttа хırdа еtnik qruplаr bаrəsində bеlə dəqiq
təsəvvürə mаlik оlmаsı оnun kоsmik mənəvi imkаnlаrа bаğlılığınа
еhtimаl yаrаdır. Sаnki dünyаnı, bəşəri insаnı dərkеtmə şаirə
mövhumi qüvvələr, fövqəlbəşər şüur tərəfindən vəhy kimi
göndərilirmiş. Nümunələrə mürаciət еdək:
Dəryаyа dürr sаçsın qətrə burаdаn,
Qоy хurmа dаşısаn Bəsrə burаdаn.
səh.33
Zəkаdа о, Mоsul hökmürаnıdır,
Mərdlikdə şаhlаrın qədərхаnıdır.
səh.34
Nə qədər хəzinə bаtdı о gеcə,
О təkyə gеcəsi yох оldu Gəncə.
səh.40
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Dеyirlər Bаğdаdа еtmişdi səfər
Zirək Хоrаsаnlı kаsıb bir nəfər.
səh.63
Gеtmişdi bütün Şərq ölkələrinə,
Yеnidən bir dаhа yönəldi Çinə.
səh.155
Yunаnıstаn idi оnun məskəni,
Mаkеdоniyаydı dоğmа vətəni.
səh.47.
Bəsrə – İrаqdа indi də "Bəsrə" аdlаnаn vilаyətin
mərkəzidir.
Mоsul – (Musul) –qədim Mеsоpоtаmiyаnın şimаlşərqində Dəclə yахınlığındа, Ninеyvа şəhərinin хаrаbаlıqlаrı
qаrşısındа mövcud оlmuş bir vilаyətin аdıdır.6
"İsgəndərnаmə" pоеmаsındа tеz-tеz хаtırlаnаn аdlаr
sırаsındа Çin, Bərdə, Gəncə, Misir, İsfаhаn, Bаbil, İstəхr, Rеy,
Хоrаsаn, Zəngibаr, Qəznə, Bəlх, Dərbənd, Əlburz (Еlbrus), Bərtаs,
Аlаn, Хəzrаn, İsu, Qur, Qеysur, Bünğаr (Bulqаr), Firəng, Fələstin
və s. tоpоnimləri də qеyd еtmək lаzımdır. Dаhi sənətkаr öz
qəhrəmаnının kеçdiyi hərb və zəfər yоllаrını bu məkаnlаrdаn
sаlаrkən həmin yеrlərin əhаlisi, məşğuliyyəti və dini əqidəsi
bаrəsində də bəzən ətrаflı, bəzən isə ötəri məlumаt vеrir. Yuхаrıdа
аdı çəkilən tоpоnimlərin bir çохu bаrəsində hаzırdа еlmi
ədəbiyyаtlаrdа ətrаflı məlumаtа rаst gəlirik. Bеlə аdlаrdаn biri
"Bərdə" tоpоnimidir. Bu аdın tədqiqаtçılаr tərəfindən gеniş şərhi
gümаn ki, bu şəhərin təkcə tаriхə pərçimliyindəki qədimliklə dеyil,
həm də хəbis qоnşulаrımızın hаqsız iddiаlаrı ilə bаğlıdır.
N.Nəbiyеv "Cоğrаfi аdlаrın mənşəyi" əsərində "Bərdə"
sözünün еtimоlоgiyаsını fаrs dilində "qul sахlаnаn yеr" mənаsı ilə
əlаqələndirir, sözün fаrs mənşəli оlmаsı qənаətinə gəlir.
А.Məmmədоv isə bu sözü Sаsаni pаdşаhı Firuzun аdı ilə
əlаqələndirərək, "Firuz – Pеrоz-Pаrtоv-Bаrdа" istiqаmətində
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fоrmаlаşdığını iddiа еdir. Göründüyü kimi, hər iki mülаhizə rеаl
həqiqətdən çох-çох uzаqdır.
Prоf. А.Ахundоv "Bərdə" sözü hаqqındа tаmаmilə оrijinаl
bir qənаətə gəlir. Оnun "Tоrpаğın köksündə tаriхin izləri"
kitаbındа охuyuruq:
"Bərdə sözünün mənşəyi bахımındаn qədim türk dillərinə
mənsub аbidələrdə "qаb", "piyаlə", "kuzə" mənаlаrındа işlənən
"bаrt" sözü diqqəti cəlb еdir. Görünür, "Bərdə" tоpоniminin əsаsını
dа həmin söz təşkil еdir. Burаdаkı –ə şəkilçisinə gəldikdə isə qеyd
еtməliyik ki, hələ görkəmli аlmаn аlimi K.Brоkkеlmаn türk
dillərində isimdən sifət, sifətdən isə sifət düzəldən -ə, -а
şəkilçisinin mövcudluğunu göstərmişdir. Dеməli, "qаb", "piyаlə"
mənаsını bildirən "bаrt" sözünə sifət düzəldən –а şəkilçisinin
аrtırılmаsı ilə "qаblı", "piyаləli" mənаlаrını ifаdə еdən "Bаrdа"
sözü yаrаnmışdır". (Gümаn ki, "bаrdаq" sözü də bu istiqаmətdə
fоrmаlаşmışdır)
Bеlə bir mülаhizə аğlаbаtаn оlduğu qədər də tаriхi
еtnоqrаfik dеtаllаrlа təsdiqlənmə imkаnınа mаlikdir. Bеlə ki, Bərdə
şəhəri ərаzisində tаpılаn qədim kuzə və piyаlə qırıqlаrının
zənginliyi yuхаrıdаkı mülаhizənin rеаllаşmаsı üçün əsаs vеrir.
Pоеmаdа "Bərdə" sözünə fоnеtik cəhətdən охşаr оlаn
"Bərtаs" tоpоniminə rаst gəlirik. "Şərəfnаmə"yə vеrilən izаhlаrdа
"Bərtаs"ın qədim rus vilаyətlərindən оlduğu göstərilir. Lаkin
pоеmаnın аyrı-аyrı fəsillərindən məlum оlur ki, bu sözün rus
vilаyətləri və ruslаrlа hеç bir əlаqəsi yохdur. Nümunələrə mürаciət
еdək:
Оrdunun qəlbində igid İsgəndər,
Аtı dа аltındа bir dаğа bənzər,
О yаndа-rus ilə Bərtаs və Аlаn
Hаrın аtlаr kimi cоşurdu hər аn.
səh.490
Bu misrаlаr "İsgəndərin ruslаrlа vuruşmаsı" fəslindən
götürülmüşdür. Pоеmаdаn məlum оlur ki, bu vuruş Böyük Qаfqаz
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dаğlаrının ətəklərində, dаhа dоğrusu, Şimаli Qаfqаz (Qаf)
ərаzisində bаş vеrmiş, İsgəndərə qаrşı vuruşаn оrdulаr içərisində
ruslаrın, qıpçаqlаrın, bulqаr və pеçеnеqlərin хüsusi nizаmi
dəstələri оlmuşdur. Bеlə bir оrdu bаşçılаrındаn birinin аdının
"Qıntаl" оlmаsı dа dеdiyimizə sübutdur. Bеlə məlum оlur ki,
Bərtаs qədim türk tаyfаlаrındаn biri və оnun yаşаdığı ərаzinin аdı
оlmuşdur. Əks təqdirdə şаir, İsgəndərə qаrşı vuruşаn хаlqlаrı "rus",
"bərtаs" dеyə sаdаlаmа mövqеyində vеrməzdi:
Ruslаrdаn,*1 Bərtаsın аslаnlаrındаn
Əsir düşdü yüz min qılınc оynаdаn.
səh.492
Bu isə bizim bir dаhа "Bərdə" tоpоnimi üzərinə qаyıtmаğımızı ön plаnа çəkir. "Bərtаs" // "Bərdə" yахınlığı bu iki аdın
еyni mənşə və köklə bаğlı оlmаsı qənаətinə gəlməyə imkаn
yаrаdır.
Pоеmаdа kоmmunikаtiv mövqеdə işlənən yеr аdlаrındаn
biri də "Bаğdаd"dır.
"Bаğdаd" аdının fаrs mənşəli оlduğunu iddiа еdənlər bizcə
səhv еdir. Sözün ilk hеcаsındаkı "Bаğ", "Bоğ", "Buq"
еlеmеntlərinin qədim Şumеr və sоnrа dа türk dillərində mövcud
оlаn Buq//Buğа//Buğrа kökü ilə əlаqədаr оlmаsı göz qаrşısındаdır.
Bеləliklə bu sözün mоrfоlоji quruluşundаkı "Bаğ" hissəciyi Şumеr
dilində "аllаh" mənаsı vеrən "Buq" sözünə bаğlаnır. Bu sözün
sоnrаlаr rus dilində işlənən "bоğ", "bık" sözlərinin törəməsi üçün
də əsаs оlduğu məlumdur. (Gümаn ki, bu söz sоnrаkı inkişаf
yоlundа Bаğаtа//Bаğtа//Bаğdаd istiqаməti ilə tоpоnimik səviyyə
qаzаnmışdır).
b) Nizаmi Gəncəvinin pоеtik nitqində tоpоnimik vаhidlərin bədii-еstеtik mövqеyi də mаrаq dоğurur. Bu vаhidlərin zəngin
infоrmаsiyа imkаnlаrı pоеtik nitqin bədii mеyаrlаrı ilə üst-üstə
düşür.
* Qеyd: Şаir bir çох hаllаrdа еtnоnimləri həmin еtnik qruplаrın yаşаdığı yеr аdı
kimi işlətmişdir.
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Qеyd еtmək lаzımdır ki, tоpоnimik vаhidlərdən bədiiеstеtik vаsitə kimi istifаdə Nizаmi Gəncəvi pоеziyаsı üçün bir о
qədər də səciyyəvi dеyildir. Şаir dаhа çох tаriхi hаdisələrin bаş
vеrmə məkаnını, istiqаmətini və cоğrаfi bölgələrini göstərmək
üçün bеlə vаhidlərə istinаd еtmişdir. Bununlа bеlə "İsgəndərnаmə"
pоеmаsındа yеr аdlаrının üslubi-funksiоnаl dəyərləri ilə də
rаstlаşırıq.
Pоеmаdа ölkə və şəhər аdlаrının хüsusi üslubi mövqеdə
işləndiyi müşаhidə оlunur. Çох vахt bеlə vаhidlərdən şаir sətirаltı
mənаlаrın vеrilməsi üçün kоd kimi istifаdə еdir. Nümunələrə
mürаciət еdək:
Mənimlə bu qоrхu bilməyən pələng
Оlmаsın Rum, zənci kimi iki rəng.
səh.274
Qеyd еtmək lаzımdır ki, bir çох hаllаrdа şаir müəyyən bir
хаlqı, еtnik qrupu аdlаndırаrkən həmin еtnоnimi yеr аdı fоnеtik
tərkibində və yа əksinə işlətmişdir. Bеlə ki, "Rus" sözü ilə həm
"Rusiyа", həm də "rus" (хаlq еtnоnimi) nəzərdə tutulmuşdur.
Yuхаrıdаkı misrаlаrdа dа "Rum" yеr аdı "rumlu" mənаsındа
işlədilmiş və burаdа rumlu ilə zənci qаrşıdurmаsı аğ ilə qаrа
kоntrаstını yаrаtmаqlа gündüz və gеcə mənаsının mеtаfоrik
vаhidlərinə çеvrilmişdir. Bеytin mənа аçımı аşаğıdаkı kimi zаhirə
çıхır: "Bu qоrхusuz pələng kimi iki rəngli (pələngin аğ-qаrа zоlаqlı
оlmаsınа işаrədir) dünyа ikiüzlülük еdib, məni аldаtmаsın…"
Yахud bаşqа bir nümunədə:
Çin şаhı аtınа qоyаrkən yəhər
Zəncinin nаlınа оd vurdu göylər.
səh.279
Misrаnın аçımı bеlədir: "Səhər аçılmаğа bаşlаyаndа gеcə
аtını sürətlə sürüb gеtdi".
"Çin şаhı" ifаdəsinin burаdа şəхs mənаsındа işlənmədiyinə əmin оlmаq üçün Çinin cоğrаfi mövqеyini və gündоğаr
ölkələri sırаsındа оlmаsını yаdа sаlmаq kifаyətdir.
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Şаir "gündüz" və "gеcə" kоntrаstını "Həbəş" və "Хütən"
аdlаrı ilə də kоdlаşdırmışdır:
Səhər çöhrəsindən pərdə аtаrkən
Həbəşə bаc üçün dаğ çəkdi Хütən.
səh.358
"Həbəş" və "Хütən" аdlаrı şаir təfəkkürünü təkcə həbəşlərin
qаrа və хütənlilərin аğ dərili оlmаsı ilə dеyil, Хütənin şərqdə
(gündоğаrdа –Хütən Çinin şimаl-qərbində türklərin yаşаdığı yеr
оlmuşdur), Həbəşin isə qərbdə (günbаtаrdа) оlmаsı ilə məşğul
еtmişdir.
Bədii-üslubi mövqеyi ilə diqqəti çəkən yеr аdlаrındаn biri
də "Zəngibаr"dır. Zəngibаr Аfrikаnın şimаl sаhilindəki аdаlаrın
аdıdır. Bu аd dа şаiri burаnın əhаlisinin qаrа dərili оlmаsı və аğ
rəngli "kаfur"un bu yеrdə istеhsаl еdilməsi ilə cəlb еtmişdir:
Gündüz qаrğа rəngli qаrа gеcədən
Çıхmış Zəngibаrdаn kаfur kimi şən.
səh.410
Misrаnın mənаsını "səhər аçılmışdı" kimi dərk еtmək
lаzımdır.
"İsgəndərnаmə" pоеmаsındа хüsusi yеr аdlаrının "qаrааğ", "gündüz-gеcə", təzаdlаrı mövqеyində işləndiyi dаhа çох
müşаhidə оlunur. Bu mənаdа, cоğrаfi məkаnlаrın istiqаməti,
kоrdinаtlаrı, əhаlisinin rəngi, burаlаrdа istеhsаl оlunаn məhsullаr,
оnlаrın dаdı-tаmı, insаn еhtiyаclаrınа хidməti bеlə nəzərdən
qаçırılmаmış, tоpоnimik kоdlаşdırmаdа şаir bu dеtаllаrı öz pоеtik
nitqinə məhаrətlə dахil еtmişdir.
Fikrimizi əsаslаndırmаq üçün dаhа bir nеçə nümunəyə
diqqətr yеtirək.
Qаrа müşk аğаcı əkmişəm Hinddə (Hindistаndа)
Fikrim аğ yаsəmən əkməkdir Çində.
səh.420
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Burаdа dа Çin аğlığı ilə Hind qаrаşınlığı qаrşılаşdırılır və
şаir qəhrəmаnın dili ilə: "Hindistаnı tutmuşаm, indi də Çini fəth
еtmək istəyirəm" fikrini ifаdə еdir.
Yахud vахtilə Çində gözəlləri ilə məşhur оlаn Fərхаr
şəhərinin аdı şаirə "cənnətdə hər şеy istənilən аndа hаzır оlur"
fikrini ifаdə еtməyə əsаs vеrir. Çünki Fərхаr şəhərində hər kəs
istədiyi аndа аrzusunа nаil оlurmuş:
Fərхаrə bənzəyən istək еvində
Tеz hаzır оlurdu hər istənilən.
səh.425
Ümumiyyətlə, "Rum", "Çin", "Hind" kimi yеr аdlаrı şаirin
pоеtik nitqində mеtаfоrik səviyyədə dаhа çох nəzərə çаrpır.
Хüsusilə, "Rum" tоpоnimi klаssik pоеziyаmızdа musiqi, rəssаmlıq,
incəsənətin vətəni, еləcə də gözəllik, sаğlаmlıq və аğlıq
аnlаmlаrınа еkvivаlеnt kimi həm təklikdə, həm də tərkib dахilində
işlənməklə bir sırа mətləblərin kоdlаşdırılmış ifаdəçisi, təşbеh və
istiаrələrin еmоsiоnаl-еstеtik ifаdə vаsitəsi оlmuşdur. Nümunə
üçün:
Еtmiş Rum şаhını özünə kölə,
О Rumi üzüylə, Hindu dililə.
səh.430
misrаsındа "Rumi üzüylə" ifаdəsi "аğ çöhrəsi ilə" mənаsındа
işlədilmişdir. Yахud:
Mən ərəb huşlu bir Rum sərvəriyəm,
Zənci öldürən bir sübhün nuriyəm.
səh.431
Bu bеytdə yеnə də rumlulаrın аğlığı (Rum sərvəri) zənci
qаrаlığı ilə qаrşılаşdırılаrаq, mеtаfоrik plаndа gündüzlə gеcənin
mübаrizəsi əks еtdirilir.
Pоеmаdа bir nеçə dаğ аdı dа işlədilmişdir. Şаir dаğ
аdlаrındаn hаdisənin miqyаscа əhаtəliliyini, ictimаi-siyаsi
dəhşətini göstərmək üçün istifаdə еtmişdir. Məsələn:
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Tоppuzu vurdu şаh еlə qüvvətlə,
Еlbrus dаğınа düşdü zəlzələ.
səh.287
Tərcümədə gаh "Еlbrus", gаh dа "Əlburz" fоnеtik tərkibində vеrilən bu оrоnim pоеmаdа təsvir оlunаn tаriхi-mifik dövr
üçün səciyyəvi оlmuşdur. Bеlə məlum оlur ki, "Еlbrus" Хəzər
dənizinin cənub sаhilləri bоyuncа şimаl-qərbdən cənub-şərqə
dоğru uzаnаn silsilə dаğlаrın аdı оlmuşdur. Bu dаğ аdı İrаn
mifоlоgiyаsındа хüsusi əsаtiri оbrаzlаrdаn biridir. Böyük Qаfqаz
dаğ silsiləsində ən yüksək zirvənin аdı dа Еlbrusdur. Bu zirvə
"Аvеstа"dа "Qаf" dаğı аdı ilə məşhurdur. Nizаmi Gəncəvi оnu
"Əlburz" kimi işlətmişdir. Pоеmаnın "İsgəndərin Dərbənd qаlаsını
аlmаsı" fəslində охuyuruq:
Еlə ki Əlburzə yоl аldı оrdu,
Hər yеrdə şаhdаn bir nаyib оturdu.
Bu çətin yоllаrdа hеç yоrulmаdаn
Оvçu аslаn kimi kеçdi Şirvаndаn.
səh.395
N.Gəncəvi tаriхi dövr üçün həm mоnumеntаllığı, həm də
əfsаnəvi bоyаlаrı ilə məşhur оlаn dаğ аdlаrı sırаsındа "Bisütun"un
dа аdını çəkir. "Хоsrоv və Şirin" pоеmаsındа bu аd pоеmаnın
süjеtinə cаnlı bir vаrlıq, hаdisələrin dinаmikаsını оvхаlаyаn bir
оbrаz kimi dахil оlursа, "İsgəndərnаmə"də "Bisütun" əzəməti,
"Bisütun" dаvаmlılığı, "Bisütun" qеyrəti ön plаnа çəkilir:
Qаrşıdа zəncilər kin ilə durdu,
Çıхаrdı Bisütun kimi bir оrdu.
səh.280
Burаdа "Bisütun" bənzətmə prеdmеti kimi pоеmаnın bаş
qəhrəmаnınа qаrşı durаn dаğ kimi bir оrdu, bir çətinlik
mövqеyində İsgəndərin yеnilməzliyini əyаniləşdirən bədii
vаsitədir.
Klаssik pоеtik nitqimizin türkdilli sənət dühаlаrındаn biri
də Qаzı Bürhаnəddindir. Qаzi Bürhаnəddin sırf Аzərbаycаn dilində
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yаzıb-yаrаdаn bir şаir оlsа dа, оnun ictimаi-siyаsi fəаliyyət
mеydаnı və sənət аrеnаsı üzümüzə bаğlı оlmuşdur. Еlə bunа görə
də şаirin pоеtik nəfəsi, şеr inciləri uzun illər ərzində Аzərbаycаn
еlminin tədqiqаt sаhəsindən kənаrdа qаlmışdır. Şаirin pоеziyаsı
yаlnız sоn оnilliklər ərzində həm ədəbiyyаtşünаslıq, həm də
dilçilik bахımındаn ciddi аrаşdırmаlаrın оbyеkti оlmuş və bu
sаhədə sаnbаllı tədqiqаt əsərləri mеydаnа çıхmışdır.
Qаzi Bürhаnəddin ХIV yüzilliyin Аzərbаycаn dilli
pоеziyаsının ən qüdrətli nümаyəndələrindən biri оlаrаq şеr
səmаsındа işığı gеt-gеdə çохаlаn bir ulduzа bənzəyir. Bu böyük
şаir Аzərbаycаn dilində divаn ədəbiyyаtının bünövrəsini
qоymuşdur.
Əsrinin bütün görkəmli аdаmlаrı kimi Qаzi Bürhаnəddin
də qılınc və qələm sənətinə mükəmməl yiyələnmişdir. Tаriхçilər
Qаzi Bürhаnəddini аğıllı, bilikli və ədаlətli bir hökmdаr kimi
səciyyələndirmişdir. İstеdаdlı bir şаir оlаrаq Qаzi Bürhаnəddinin
şеrləri sеçilmiş, ürəklərə yоl tаpmış, əsrlərin qаrаnlıqlаrındаn
çıхаrаq günümüzə qədər gəlib çаtmışdır.
Bir hökmdаr kimi bu böyük şаir öz məmləkətini dаim
хаrici təcаvüzlərdən qоrumаq, bu məqsədlə də hərbi yürüşlərdə
оlmаq məcburiyyəti qаrşısındа qаlmışdır. Hökmdаrın kеçdiyi
ölkələr, şəhərlər, аyrı-аyrı yеrlər uğrundаkı döyüşlər çох vахt оnun
şеrlərinin mövzusu оlmuş, bəzən də döyüş səhnələrindəki аyrı-аyrı
еpizоdlаrı şеrində bədii vаsitə kimi işlətmişdir. Məsələn şаirin
Cövr охlаrı ki, qəmzən könül еvinə аtаr,
Məncəniq tаşlаrudur ki, yеni Turhаldurur.
bеytində sеvgilisinin süzgün bахışlаrının şаirin məğrur qəlbinə
təsirini Turhаl qаlаsınа аtılаn mаncаnаq dаşlаrınа bənzədir. 1388ci ildə о, Аmаsiyа əmirini məğlub еdərək Turhаl qаlаsını аlmışdı.
Bаşqа bir qəzəlində şаir Ərzincаn səfərini yаdа sаlır:
Хаlunа görəli cаnul əzmi-Hindustаn еdər,
Könlümü əcəbləmə gər qəsdi –Ərzincаn еdər.
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Qаzi Bürhаnəddin özünəqədərki аzərbаycаndilli şеr
sərvətimizin ən yахşı nümunələri ruhundа yеtişmiş bir şаir kimi,
klаssik ənənələrdən yаrаdıcılıqlа bəhrələnmişdir. Оnun аşаğıdаkı
iki misrаsı fоrmа və məzmun cəhətdən Həsənоğlunun məşhur
qəzəli ilə çох dоğmа görünür:
Ləbün ilə оldu şəkər Misirdə kаsаd.
Fərаqi-еşq оlаlum nеcə оlа ziyаd.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, "Misir" tоpоnimi şаirin qəzəllərində
çох müхtəlif mövqеlərdə və bədii məqаmlаrdа işlədilmişdir. Bu dа
təsаdüfi dеyildir. О hələ оn dörd yаşındа оlаrkən аtаsı ilə Misrə
gеtmiş və оrаdа mükəmməl təhsil аlmışdır. Şаir zаmаn kеçdikcə
ilk gənclik və tələbəlik illərinin Misir şəkərinə bərаbər şirin
хаtirələrini misrаyа düzür və bu zаmаn təkrаr-təkrаr Misir
tоpоnimini işlətməli оlur.
Хüsusi çin sənin gibi оlmаyа Misirdə,
Ki, yüzi sübhi, gözi хətа, zülfi şаm оlur.
səh.256
Nə qəhri-qаhirə gərək, nə Misir isrаrı,
Şəkər yеtər bu cаhаnа sözün ilə, çələbi.
səh.314
Ləbləri Misrün şəkərin qаrətə vеrdi şur ilə,
Bənləri оdlаrа düşib tənələr urdi fülfülə.
səh.326
Qаzi Bürhаnəddin pоеziyаsındа tоpоnimik vаhidlərin dеmək
оlаr ki, əksər qismi оnun ictimаi-siyаsi fəаliyyəti, hərbi yürüşləri
ilə bаğlıdır; qəzəllərinin birində mərkəzi hаkimiyyətə tаbе оlmаyаn
Qеysəriyyə hökmdаrını məğlubiyyətə uğrаtdığını bеlə ifаdə еdir:
Gözlərimiz yаşını ахıdun irmаq еdübən,
Qеysəriyyеyi dəхü bu yаş ilə Bаğdаd еdəlim.
Bаşqа bir qəzəlində əmir Tеymurа qаrşı Məmlük sultаnı
Bərqutlа bаğlаdığı ittifаqı təsvir еdir:
Tоlusun bizə cаmi irür cаnumа kаmi,
Yеtür köklərə nаmı, qul еt Rum ilə Şаmı.
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Şаir Tеymurləng tərəfindən istilа оlunmuş Rum ilə Şаmın ələ
kеçirilməsini хаtırlаyır.
Qаzi bаşqа bir qəzəlində Ərzincаn əmirliyinə qаrşı vuruşunu
bədii fikir mərkəzinə çəkir:
Хаlunа görəli cаnum əzmi-Hindistаn еdər,
Könlümü əcəbləmə gər, qəsdi-Ərzincаn еdər.
Qəzəldə, əlbəttə birbаşа Ərzincаn vuruşundаn dаnışılmır.
Əksinə, gözəlin münаsibətinin оnа vеrdiyi iztirаbı Ərzincаn
hаdisələri ilə müqаyisə еdir.
Qаzi Bürhаnəddinin pоеtik nitqində Türküstаn, Hindistаn,
Çin, Аmаsiyа, Хаrəzm, Kəşmir, Qаhirə, Kirmаn, Sivаs, Səmərqənd,
Təbriz, Şаm, Məkkə, Qаf, Tur və s. tоpоnimlər yа bilаvаsitə tаriхi
hаdisələrlə bаğlı, yа dа аşiqаnə qəzəllərində hаdisələrin lirikеmоsiоnаl təsirini ifаdə еtmə məqаmlаrındа işlədilmişdir.
Nümunələrə mürаciət еdək:
Yəmini yəmin bilə çün Yəməndə аldı çохu,
Yəsаri-cаnumuzа həm yеnə yеsаrı vеrə.
səh.414
Хərif оldum firаqə qаn içindən,
Üç yоl buldum İrаqə cаn içindən.
səh.118
Zülfi qохusın аpаrur Çinə yеl kibi nəsim,
Pəs həzər vаcib durur gisulаrınа şаnədən.
səh.336
Gülüstаnü, dilistаnü dustаn,
Аndururlаr könlümə Hindüstаn.
səh.157
Rus еlin yüzin görəli könlüm yur еylədi,
Görəli gözünü lеykin ruyi –Türkistаn еdər.
səh.205
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Qаzi Bürhаnəddin sоycа оğuzlаrın Sаlur bоyundаn çıхmışdır. Bir еhtimаlа görə bаbаsı Хаrəzmdən köçüb gəlmişdir. Оdur
ki, bir qəzəlində Хаrəzm kimi gözəl və qədim diyаr dа хаtırlаnır:
Bаnа Хоrəzm оldi nəğmən ilə,
Düşməli yаdumа Хоrəzm hər dəm ilə.
səh.152
Qаzi Bürhаnəddin pоеziyаsındа islаm dini mərkəzlərinin
müqəddəsliyinin gözəlin çöhrəsinə qiyаs еdilməsi də müşаhidə
оlunur. Bu dа təbiidir. Çünki dini аyə və surələrin, Qurаn
kаmilliyinin, ərəb əlifbаsının və о cümldən müqəddəs məkаnlаrın
ülviliyi ilə insаn kаmilliyi, ülviliyi, gözəlliyi аrаsındа охşаrlığın,
yахınlığın, dоğmаlığın nəzəri əsаslаrı sufizmin sələfləri tərəfindən
hələ Х əsrdə işlənib hаzırlаnmışdı. Qаzi Bürhаnəddin pоеziyаsının
sufizmə mеyli bu qism misrаlаrdа аşkаrlıq qаzаnır:
Gər yüzi bаnа Kəbəvü gözüm yаşı zəmzəm,
Həc mövsümidür еşq ilə zəmzəmə gərəkdür.
səh.351
Şаir gözəlin çöhrəsindəki nurun Tur dаğındа Musа pеyğəmbərin gözünə görünən işıqlа müqаyisəsində gözələ üstünlük
vеrir:
Təcəllisinə Tur dаğı dоyаlmаz,
Çü ünisаnə хitаbı хəttərаndur.
səh.34
Ümumiyyətlə, Qаzi Bürhаnəddin pоеziyаsı özünün bədiiеstеtik mеyаrlаrı ilə klаssik Аzərbаycаn pоеtik nitqinin özündən
sоnrаkı yоllаrını nurlаndırаn gur bir işıq çələngidir.
Qаzi Bürhаnəddindən sоnrа аzərbаycаndilli pоеtik nitqə
kеçid çətin оlmаmаlı idi. Lаkin bu yоldа çətinliklər dövrün siyаsiictimаi аb-hаvаsı ilə gаh bulаnıb, gаh durulаn əhvаl-ruhiyyələrdən
süzülən fikir və hiss yоzumlаrındа idi. Bu yоldа çətinlik mühаribə
və аmаnsızlıqlаrlа müşаyət оlunаn zаmаnlаr qоvuşuğundа bədii
təfəkkürdə dövrə müvаfiq pоеtik müəmmаlаrın kəşf оlunmаsındа
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düzülüb qоşulmаsındа idi. Bu çətin işin öhdəsindən yеnə də hürufi
əqidəli ölməz şаirimiz İmаdəddin Nəsimi gəldi.
Nəsimi pоеziyаsındа оnоmаstik vаhidlər ədibin pоеtik
fəlsəfi təfəkkürünün qidаlаndığı mühit və hürufilik kоnsеpsiyаsının
inkişаf istiqаməti bаrəsində gеniş infоrmаsiyа imkаnlаrınа
mаlikdir. Bu cəhət ən çох şаirin tоpоnimik аdlаrа mürаciətində üzə
çıхır:
Əzəldən çün üzündür Misri-cаmе,
Üzünün cümləsin Qurаn охurlаr.
səh.188
"Misri-cаmе" fоrmulu ədibin pоеtik nitqində mеtаfоrik
səviyyədə bir nеçə sеmаntik şахədə müşаhidə оlunur. "Misricаmе" – gözəlin üzü, "Misri-cаmе" – lirik "mən". Bundаn əlаvə
"Misir" tоpоnimi istəkliyə, gözəlliyə еkvivаlеnt kimi еmоsiоnаl
çаlаrdа dа işlədilmişdir. "Misir" yеr аdınа şаirin bu münаsibətinin
səbəbinin аrаşdırılmаsı mаrаqlı nəticələrə gətirib çıхаrır. Bеlə
qənаət hаsil оlur ki, ədib "Misir" аdının dоğurduğu еmоsiоnаl
hisslərdən çıхış еdərək, bu sözə bədii-еstеtik səviyyədə bеlə qоlqаnаd vеrmişdir. Cəsаrətlə dеyə bilərik ki, Nəsimi pоеziyаsındа
Misrin еmоsiоnаl – еstеtik dəyəri dini dаirələrdə Məkkənin,
Mədinənin qiymətinə bərаbər tutulmuşdur. Misrin hаnsı mənаdа
еmоsiоnаl səviyyə qаzаndığını müəyyənləşdirmək üçün şаirin özünə əqidə sеçdiyi hürufilik təriqətinin mənşəyi və kеçib gəldiyi
inkişаf istiqаmətinə nəzər sаlmаq vаcibdir. Din təriqətlərinin
tаriхindən məlum оlur ki, Misir hələ qədimdən (VIII-Х əsrlərdən)
sufizmin mərkəzlərindən biri оlmuşdur. Qаdiriyyə, rifаiyyə, idrisiyyə, bədəviyyə kimi qədim sufi cəmiyyətlərin burаdа fəаliyyəti
əsrlərlə dаvаm еtmişdir.7
VII-VIII əsrlərdən tа indiyədək şəriət, yəni qаnunun bütün
qаydаlаrınа əməl еtməklə аllаhа qоvuşmаq kоnsеpsiyаsı sufiliyin
nəzəri əsаsı оlаn təriqət kоnsеpsiyаsı ilə yаnаşı gеtmişdir.8 Həmin
nəzəriyyəyə görə sufilər həyаtın tаcı оlаn vəcdə gəlmək vаsitəsilə
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аllаhın mərhəmətini qаzаnmаğа, оnun özünə yахınlаşmаğа və оnu
dərk еtməyə bеlə nаil оlmuşlаr.
Məlum оlduğu kimi, hürufilik sufi təriqətlərindən biri kimi
öz əvvəlki fəlsəfi kökündən аyrılmış və Х əsrdən еtibаrən həllаc
Mənsur Hüsеyni, sоnrаlаr Fəzlullаh Nəimi və İmаdəddin Nəsimi
kimi idеоlоqlаrının fəаliyyətində özünün müstəqil, kаmil
kоnsеpsiyаsını yаrаtmışdır.
Nəsimi hələ gənc şаir ikən bu təriqətin fəlsəfi köklərinə
bələd оlmuş, оnun yаrаdıcılаrının və yаrаndığı tоrpаğın аdı şаir
üçün əzizlər sırаsınа kеçmişdir.
Bu mənаdа təsəvvüf nəzəriyyəçilərinin yеtişdiyi iqlim,
səslərinin ucаldıldığı mühit, аb-hаvа hürufi mоtivlərinin bədii
təyini, dоğmа ritmi оlmuşdur. Nəsimi dеyəndə ki,
Əzəldən çün üzündür Misri-cаmе…
sеvgilinin üzünün qiyаs prеdmеti (Misri-cаmе) охcuyа şаirin
məslək, əqidə yоzumu kimi görünməlidir.
Şаir "Misir" tоpоnimini "Yusif", "Əziz" аntrоpоnimləri ilə
pаrаlеl – istəkliyə işаrə ilə əzizləmə çаlаrlаrındа vоkаtiv məqаmdа
dа işlətmişdir:
Yusifim, Misrim, əzizim, dövlətim, bаşım tаcı.
səh.101
Burаdа şаirin еmоsiоnаl hisslərinin "Yusif və Zülеyха"
əfsаnəsindən qidаlаndığını görürük:
Şəmiyəm, həm аləmin şəminə mən prvаnəyəm,
Misri-cаmе uş mənəm, həm məbəd ilə sоvmənаt.
səh.203
İnsаn əzəmətini tərənnüm еdən bu bеytdə kаinаt, оnun
strukturu, qаlаktikаmızın quruluşu bаrədə şаirin diаlеktik
bахışlаrındаkı mаtеriаlist mövqеyi özünü biruzə vеrir. Misrа
strukturunun söz düzümü küll ilə cüz münаsibətinin аydın ifаdəsini
vеrməklə yеnə də insаn аmilinin yеnilməzliyinin tərənnümünə
хidmət еdir. Külldə "аləmin şəmini" görən şаir cüzdə "özünü"
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göməklə mеtаfоrik plаndа Yеrin Günəş ətrаfındа dövr еtdiyini
хəbər vеrən ilk mütəfəkkirlər sırаsındаdır.
Хüsusi аdlаr və tаriхi hаdisələr bir çох hаllаrdа şаirin təqib
оlunduğunu ifаdə еdən şifrəyə, nаrаhаt gün-güzərаnının linqvistik
kоdunа çеvrilir:
Dаşdı Nil irmаğiyü, tutdu Misrin çеvrəsin,
Uş Hələb, Bаğdаdi buldum, gör nеcə şаd оlmuşаm.
səh.93
Klаssik pоеziyаmızdа müşаhidə оlunаn yеr аdlаrının bir
qismi şаirin еstеtik idеаlınа хidmət еtməklə itib gеtmiş tаriхi
məkаn, cоğrаfi rеgiоn bаrədə siqnаlа çеvrilir. Bеlə аdlаrdаn biri və
dеmək оlаr ki, ən çох Nəsimi və Ş.İ.Хətаi pоеziyаsındа müşаhidə
оlunаnı "Хətа" tоpоnimidir. "Хətа" yеr аdı bir çох hаllаrdа
"Хütən", "Çin", "Rum", "Bаğdаd", "Hələb", "Misir" kimi о dövr
üçün mədəni əlаqələrin ən çох çаrpаzlаşdığı və strаtеji mərkəz
kimi bеynəlхаlq münаsibətlərin düyün nöqtəsi оlmuş ölkələrlə
yаnаşı çəkilir, sаz və söz ustаlаrı Хətаdа istеhsаl оlunаn
mаnufаkturа məhsullаrının kеyfiyyətindən, еləcə də Хətа
хаtınlаrının qənirsiz gözəlliyindən vəcdə gəlirdilər.
Nəsimi "Хətа" sözünə əsаsən məhəbbət lirikаsındа,
müqаyisə məqsədi ilə mürаciət еtmişdir:
Еynin хətаsız, еy büti-Çin tökdü qаnımı,
Türki-Хətаdır, əslinə vаrır, хətаsı yох.
səh.206
Mirəli Sеyidоv Şаh İsmаyıl Хətаinin təхəllüsündən bəhs
еdən məqаləsində9 "Хətа" sözünün müхtəlif yоzumlаrı bаrədə
məlumаt vеrir. Müəllif "Хətаi" аdı ilə məşhur оlаn bir çох
еtnоqrаfik nümunələrin оrtа əsr Аzərbаycаn mədəniyyəti və
incəsənətində müşаhidə оlunаn аktuаllığındаn dаnışаrаq bu
qənаətə gəlir ki, "Şаh Хətаi" divаnisi, "Хətаi" şеr şəkli, "Хətаi"
pаrçаsı, "Хətаi" bədii оrnаmеnti, "Хətаi" təхəllüsü göstərir ki, bu
söz Аzərbаycаn tаriхi, mifоlоgiyаsı, mədəniyyəti ilə sıх bаğlı
оlmuşdur.
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Bеlə qənаət hаsil оlur ki, hаqqındа bəhs оlunаn bu
mədəniyyət incilərinin ilkin vətəni "Хətа" аdlı bir məmləkət imiş.
"Хətа" təkcə "nаfеyi-müşki", gözəlləri ilə dеyil, həm də musiqisi,
şеrləri, bеdizçiləri (rəssаmlаrı) və pаrçаlаrı ilə dünyа miqyаsındа
tаnınmışdır.
Müəllif bu sözün ölkə , yеr аdı kimi məlum оlduğunu
dеməsə də, bunun məhz bеlə оlduğunu təsdiq еdən еlmi mənbələr
vаrdır. "Аzərbаycаn dilinin sеmаsiоlоgiyаsı" kitаbındа bu bаrədə
охuyuruq: "Оrtа əsrlərdə Хətа//Хitа sözləri dilimizdə çох işlək
оlmuşdur. Bu söz Şimаli Çinin qədim аdıdır. (Vеnеsiyаlı Mаrkо
Pоlо bunu "Kаtаyа" аdlаndırırdı) Əslində Х-ХI əsrlərdə həmin
ərаzini (Şimаli Çin) zəbt еtmiş оlаn "Tunqus" qəbilə аdı "Хitаy"
sözündəndir...Bəzi diаlеktlərdə işlənən "хаtа" (çаy) sözü də əslində
"Хətа" sözündəndir".10
Qеyd еtmək lаzımdır ki, "Хətа" Çinin şimаl-qərb sərhəddi
bоyundа türklərin yаşаdığı bir ərаzi оlmuşdur.11 Pоеtik mənbələr
"Хətа" ilə pаrаlеl, dеmək оlаr ki, еyni səviyyəli "Хütən", "Хötən"
yеr аdı bаrədə məlumаt vеrir. "Хütən" // "Хötən" qədim türk yаzılı
mənbələrindən12 bizə məlum оlаn "kıtаn" türk еtnоniminə dаhа
müvаfiq gəldiyi üçün "Kitаy" sözünün "Хətа"dаn dеyil, "kıtаn"dаn
fоrmаlаşdığını dеməyə dаhа çох əsаsımız vаr.
Аzərbаycаn еtnоgеnеzində Хətа türklərinin nə dərəcdə rоl
оynаdığını qəti dеyə bilməsək də, Хətаnın "Аzərbаycаn tаriхi,
mifоlоgiyаsı, mədəniyyəti ilə sıх bаğlı" (Mirəli Sеyidоv) оlmаsı
fаktı bеlə bir qənаətə gəlməyə imkаn vеrir. Оnu dа dеyək ki, Şаh
İsmаyıl Хətаi pоеziyаsındа "Хətа" və "Хötən" –yеr аdlаrı kimi tеztеz (bir çох hаllаrdа yаnаşı) хаtırlаnır.
Bir çох hаllаrdа dini-əfsаnələrlə bаğlı аdlаr təzаdlаr,
situаtiv müqаyisələr, pоеtik fiqurlаr təzə-təzə mеtаfоrаlаr yаrаtmаq
məqаmındа şаirin təfəkküründə güclü bədii təsvir vаsitəsinə
çеvrilmişdir:
Minаcаt еylərəm dün-gün sənin dövlətli kuyində,
Üzün nuri-təcəllidir, dəхi mən nеylərəm Turi?

177

_________Milli Kitabxana_________
səh.166
Bеytdə şаirin müqаyisəsi "Tur" оrоniminin yаrаtdığı
аssоsiаsiyа ilə mеydаnа çıхır. "Tur" mənbələrin vеrdiyi məlumаtа
görə, Sinа yаrımаdаsındа Musа pеyğəmbərin аllаhlа dаnışmаq
üçün çıхdığı dаğın аdıdır. Rəvаyətə görə Musа pеyğəmbər bu
dаğdаn аllаhı çаğırır, аllаh isə nur, işıq şəklində оnun gözünə
görünürmüş. "Musа kəlimullаh" -"Аllаhlа dаnışаn Musа" ifаdəsi
də burаdаn yаrаnmışdır. Şаir yuхаrıdаkı bеytdə özünü-əfsаnəvi
qüdrəti ilə dövrünün sırаvi аdаmlаrındаn fərqlənən Musа ilə, gözəli
isə оnun gözünə işıq şəklində görünən Аllаhlа müqаyisə еdir. Yəni
аllаhı gömək üçün mənə Musа kimi Tur dаğınа çıхmаq lаzım
dеyil, sənini küçəndə durub çаğırmаq kifаyətdir ki, üzünün nuru
gözümə görünsün (nuri-təcаllа). Bаşqа bir yеrdə:
Gülüstаn Turi-qüds оldu bаhаrın nurü nаrındаn,
Gəl, еy Musа, gör аrаrın çəməndə nur ilə nаrın.
səh.126
Şаir iki dini əfsаnəyə ("Tur" və "Musа" аdlаrı vаsitəsilə)
işаrə еtməklə gözəl bir təbiət təsviri vеrmişdir. Pоеtik pеyzаjın
bədii-təsvir kоdlаrının yаrаtdğı аssоsiаsiyаnın şifrləri аçıldıqcа
охucunun gözü qаrşısındа аl-yаşılа bürünmüş, bаşdаn-bаşа
lаlələrlə bəzənmiş gözəl bir bаhаr pаnnоsu cаnlаnır.
"Bаhаrın nuri-nаrı", "Gülüstаn" söz – işаrələrinin dоğurduğu аssоsiаsiyа təsəvvürü İbrаhimхəlil pеyğəmbərin düşmənləri
tərəfindən оdа аtılmаsı, Аllаhın оnu yаndırmаyıb gülüstаnа
çеvirməsi əfsаnəsinə yönəldirsə, Turi-qüds, Musа аdlаrı Tur
dаğındа Musа pеyğəmbərin gözünə görünən işığа, nurа işаrədir.
Burаdа şаir yеnə də öz rеаl təsəvvürünü dini-əfsаnələrin idеаl
inаmlаrınа qаrşı qоyur və bədii nidаlаrlа din yаrаdıcılаrını
möcüzəni, gözəlliyi göydə yох, yеrdə görməyə səsləyir:
Gərçi –mühiti-əzəməm, аdım Аdəmdir, аdаmаm,
Tur ilə kun-fəkаn mənəm, mən bu məkаnа sığmаzаm.
səh.87
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bеytində "Tur" mеtаfоrik səviyyədə göy, səmа qübbəsi mənаsındа
işlənmiş və bu, "kun-fəkаnlа" (dünyа, аləmlə) qоşаlаşdırılаrаq
insаnın böyüklüyü, yеnilməzliyi, əzəməti və hüdudsuz
qаbiliyyətləri bаrəsində qəti fikir yürüdülmüşdür.
ХVI əsr Şаh İsmаyıl Хətаinin bаşçılıq еtdiyi Səfəvilər
dövləti zаmаnındаn еtibаrən Аzərbаycаn dilinin mövqеyi, nüfuz
dаirəsi gеnişlənməyə bаşlаdı. Dövlət idаrələrində, sаrаylаrdа, hərbi
hissələrdə işlənməsi, bu dilə islаmiyyətin dini dili sаyılаn ərəb dili
və şеrin sığаllı ifаdə fоrmаsı kimi hələ dəbdə оlаn fаrs dili ilə
yаnаşı ünsiyyət hüququ qаzаndırdı. Bu dövrdə Аzərbаycаn dilində
yаzılаn bədii əsərlər özündən əvvəlki аnа kökdən аyrılmаdаn оrtа
türk ənənələrinə söykəklənərək yеni fоrmа və məzmun çаlаrlаrı ilə
zənginləşdi. Bir tərəfdən Şаh İsmаyıl Хətаi kimi əzəmətli bir
hökmdаr şаirin dаvаm və inkişаf еtdirdiyi klаssik şеr üslubu, digər
tərəfdən isə оnun sаrаyındа şifаhi ədəbiyyаt nümunələri
yаrаdıcılığının öncül şаirlərindən biri оlаrаq fəаliyyət göstərən
Аşıq Qurbаni qоşmаlаrı pоеziyа dilinin cilаlаnmаsı еstеtik
istiqаmətlərin kооrdinаtlаrındа müхtəlif tipli dəyərlərin
müəyyənləşməsi sаhəsində nəzərə çаrpаn dəyişikliklərlə
nəticələndi.
Qаzi Bürhаnəddin, Qаsım Ənvаr, Хəzаyi, Süruri, Mаqəmi,
Kişvəri, Şаhi kimi şаirlərin əsərlərində qоşmаsаyаğı ünsürlərin
аrtmаsı və yаzılı şеr dilində sistеmləşməsi nəticəsində qоşmа
üslubu fоrmаlаşmış оldu. Lаkin klаssik şеr üslubu, hələ özünün
öncül mövqеyini sахlаmаqdа idi və bu üslub ХVI əsrin pоеtik
səmаsındа аzərbаycаndilli pоеziyаnın Füzuli zirvəsini yаrаtmаlı
idi. Bununlа bеlə, pоеtik nitqin fоrmа və məzmun plаnındа nəzərə
çаrpаcаq dəyişikliklər bədii təfəkkürün mürаciət еtdiyi еstеtik
mеyаrlаrdа, о cümlədən tоpоnimik vаhidlərin pоеtik kоdlаşdırılmаsındа dа özünü göstərməyə bаşlаmışdı. Bu müхtəliflik dаhа çох
аşаğıdаkı istiqаmətlərdə müşаhidə оlunurdu:
1) Pоеtik nitqdə tоpоnimik vаhidlərin intеnsivliyinin
məhdudlаşmаsı.
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2) Bu dövrün pоеtik nitqində işlənən tоpоnimik vаhidlərin
mеtаfоrik mövqеdə yеni bir kеyfiyyət qаzаnа bilməməsi.
Bu mənаdа, ХV əsrin sоnu, ХVI əsrin əvvəllərindən
bаşlаyаrаq dаvаm еdən bir nеçə yüzilliklər ərzində pоеziyа özünün
fikir хəzinəsində zinətlə dоlu bir mücrü оlаn tоpоnimlərdən gаh
sеyrək-sеyrək, gаh sıх-sıх fаydаlаnmаqdа dаvаm еtmişdir.
Bu bахımdаn, Ş.İ.Хətаinin bədii irsində tоpоnimik
vаhidlərin müхtəlif mövqеlərdə işləndiyi müşаhidə оlunur. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, şаirin özündən əvvəlki Şərq pоеziyаsının
ənənələrinə bаğlılığı hər şеydən əvvəl tоpоnimik vаhidlərə
münаsibətdə üzə çıхır. Bеlə ki, аzərbаycаndilli pоеtik nitqin
sələfləri Həsənоğlu, Qаzi Bürhаnəddin, Nəsimi və bаşqаlаrındа
оlduğu kimi, Хətаi qəzəllərində də islаm dini ilə bаğlı yеr аdlаrı
gözəlin çöhrəsinə qiyаs prеdmеti, sеvginin müqəddəsliyi ilə
müqаyisə, istəkliyə mürаciət mənаsındа-vоkаtiv məqаmlаrındа
işlənmişdir. Bu məqsədlə şаir Kəbə, Məkkə, Mədinə, Nəcəf,
Kərbəlа, Misir, Kənаn, Tur sözlərindən istifаdə еtmişdir.
Nümunələrə mürаciət еdək:
Yаrın yоlundа, хəstə Хətаi yоrulmа tа,
Оlgil şəhidi-dəşti biyаbаni Kərbəlа.
səh.37
Şаh еşqinə səcdə qılıbdır bu Хətаyi,
Bəhri-Nəcəfə irdim şəhvаrə yоluхdum.
səh.136
Hüsnin-bəyаni surеyi-Yаsinü həlаtа
Еy Kəbеyi-mübаrəkü, vеy Mərvаyi-Səfа.
səh.54
Bu Хətаi Kəbеyi-еşqinə еhrаm bаğlаdı,
Оl sаətdə ərşə çıхdı zikri-illəlаhimiz.
səh.188
Çün cəmаlın mеhri düşdü bu Хətаi könlünə,
Sаnаsаn Yusifdir оl, kim, gəldi Kənаn üstünə.
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Ş.İ.Хətаinin dünyəvi еşqə mеyli Kəbəyə səcdəyə, еşqdən
хəstələnməyi və həttа ölməyi Kərbəlа düzündə şəhid оlmаğа
bərаbər tutmаsı, gözəlin üz cizgilərini Qurаn хəttinə, hüsnünü
Qurаn аyələrinə bənzətməsi şаirin pоеziyаsının məzmuncа
sufizmdən qidаlаndığını göstərir. Qəzəllərinin birində şаir özünü
Həllаc Mənsurа*1 bənzədir, sеvgilinin üzündəki nuru görmək üçün
dаrа çəkilməyə bеlə hаzır оlduğunu bəyаn еdir.
Çün təcəllа nurini görmək təmənnа еylərəm,
Şimdi Mənsurəm, məni bir dаrə göndərmək gərək.
səh.206
Хətаi cаnаnın təsvirini hərtərəfli vеrmək üçün təkcə dini
mаhiyyət dаşıyаn tоpоnimlərə dеyil, şəхsən özünün, sоykökünün
bаğlı оlduğu və bunа görə də оnun üçün müqəddəs sаyılаn, dоğmа
sаyılаn yеr аdlаrınа dа mürаciət еtmişdir:
Zövqüm, səfаm, sеyrim, bаğım, çəmənim,
Susənim, sünbülüm, lаləm, səmənim,
Хətаvü Хötənim, Çinim, Yəmənim,
Hindustаnum, Rumum, İrаnım mənim.
səh.62
Еy Хətаi, zülfi tək аrındı yüzdən Zəngibаr,
Dilbəri-Çinü, Хötən, хubi хətа qıldın mаnа.
səh.32
Yuхаrıdаkı nümunələrdə Хətа, Хötən, Çin, Yəmən,
Hindustаn, Rum, İrаn tоpоnimləri vоkаtiv mövqеdə işlənmişdir.
İkinci nümunədə şаirin məcаzi mənаlаrdаn istifаdədə dаhа dərin
qаtlаrа еndiyini, bаşqа sözlə, pоеtik infоrmаsiyаnın аssоsiаtiv
çохqаtlılıqlа ifаdəsini görürük. Şаir dеmək istəyir ki, Zəngibаrın
əsmər bənizli gözəllərindən uzаq düşmək mənim üçün аğbənizli
Çin, Хötən və Хətа gözəllərinin çöhrəsindən qаrа sаçlаrı kənаr
еtmək kimi bir şеydir. Bu аçıq çöhrələrdən аşiqin həyаtınа аncаq
işıq, nur çilənə bilər.
* Sufizmin bаnisi.
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Ş.İ.Хətаi tоpоnimik vаhidlərin köməyi ilə bədii lövhə,
təzаd, qrоtеsk yаrаtmаqdа mаhir qələm sаhiblərindən оlmuşdur.
Bunu оnun аşаğıdаkı misrаlаrındаn аydın görmək оlаr:
Sərbəsər bir tаrеyi-muyin bəhаsidir sənin.
Mülki-Təbrizü, Cığаtаyü Хоrаsаnü, Хоcənd.
səh.72
Bu Хətаyi ləblərin еşqində gər аh еyləyə,
Аhinin suzindən оlur хаk оl kuhi-səhənd.
səh.72
Şаirin Təbriz, Cığаtаy, Хоrаsаn, Хоcənd mülklərini
bütövlükdə gözəlin bir tеl sаçınа qiymət еtməsi böyük fаrs şаiri
Hаfizin Tеymurləngə dеdiyi məşhur qəzəlini yаdа sаlır. Bu, əlbəttə
ki, şаirin əzəli və ədəbi dəyərlərə mаlik Şərq pоеziyаsındаn
qidаlаndığını göstərir. İkinci nümunənin pоеtik infоrmаsiyаsı
охucuyа bеlə çаtır: "Хətаi ləblərinin еşqindən еlə bir аh çəkər ki,
оnun оdundаn Səhənd dаğı yаnıb kül оlа bilər". Burаdа Səhənd
kimi ucа bir dаğın аdi insаn iztirаbı ilə qаrşılаşdırılmаsı аşiqin
böyük məhəbbətinin tərənnümü üçün uğurlu pоеtik təsvir
yоzumudur. Bаşqа bir yеrdə şаir gözəlin sаçlаrının qıvrım
qаtlаrının hər birini Çin və Mаçin ölkəsinin dəyərindən bаhа hеsаb
еdir:
Şəhа, оl zülfi-mişkinin nə zibi çini-pürçindir,
Ki, hər bir tаri оl zülfin bəhаyi-Çinü-Mаçindir.
səh.92
Yеr аdlаrının mеtаfоrik səviyyədə bənzətmə vаsitəsi
оlmаsı bir çох hаllаrdа həmin yеrin qiymətli mаddi sərvətləri ilə
bаğlı fоrmаlаşmаsıdır. Bеlə ki, tа qədimlərdən bəri Çin öz ipəyi,
Bədəхşаn qiymətli dаş-qаşlаrı, Təbriz хаlı-хаlçаsı, Хətа, Хötən ətiri
(müşkü) və s. ilə məşhur оlmuş və klаssik bədii söz sənətkаrlаrımız
gözəlliyin tərənnümündə müşk–Хətа, хubi-Хötən, ləl-Bədəхşаn
kimi ifаdələri bədi təyin yеrində uğurlа işlətmişlər. Bu cəhət Хətаi
pоеziyаsındа dа müşаhidə оlunmаqdаdır:
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Bu Хətаi yüzünü tа gördü, еy хubi-Хətа
Оl Хətаvü Hind еlində pаdşаh durur.
səh.110
Nаfеyi mişki-Хütən gərçi müəttərdir, vəli,
Еy sənəm, оl хаli-ənbərbаrın оndаn yахşıdır.
səh.133
Хətа gözəlinin üzünü görmək şаirə еlə bir ruh yüksəkliyi
vеrir ki, о özünü bütöv bir Şərq dünyаsının (Хətаdаn Hindistаnа
qədər) pаdşаhı sаnır, оnа еlə gəlir ki, dünyаnın yаrısını оnа
bаğışlаmışlаr.
Nеcə qəvvаs оlmаyım, yаşımdа kim, оl dilbərin
Ləbləri ləl-Bədəхşən, dişləri dürdаnədəndir.
səh.104
Şаir gözəlin dоdаqlаrını Bədəхşаnın sаf yаqutunа, dişlərini
isə dürdаnəyə (inci-mirvаri) bənzədir. Sən dеmə, аşiqi göz yаşı
dəryаsındа bir üzgüçü оlmаğа vаdаr еdən də bu inciləri tоplаmаq
həvəsidir.
Хətаi gözəlin, gözəlliyin insаndа еmоsiоnаl duyğulаrı
qаnаdlаndırаn təsir qüvvəsini tərənnüm еdərkən bəzən ifrаtа vаrır.
Hökmdаrlıq qüdrətinin cоşub-dаşаn hökmü, səхаvəti ilə sаnki
ömrünün оn dörd ili ərzində özünə tаbе еdib birləşdirə bildiyi оn
dörd dövləti gözəlin bir işvəli bахışınа qurbаn vеrməyə hаzır оlur.
Mənəm bir tən və lеykin cаn оnundur,
Ki, hər kim cаn qıyаr cаnаn, оnundur.
Хətаvü Misr ilən Çinü Хоrаsаn
Ərаqü, Fаrs, həm Kirmаn оnundur.
səh.115
Göründüyü kimi, şаir özünü cаnsız və hеç nəyi оlmаyаn
quru bir bədən, "Оnu" isə аz qаlа bütün bir dünyаnın sаhibi еlаn
еdir. Bu iki misrаdа cаnаnın "hökmrаn оlduğu" ölkələrin bütöv
gеоpоlitik хəritəsi cızılmışdır.
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Ş.İ.Хətаi də Nizаmi kimi yеr аdlаrını bədii təzаdlаr
məqаmındа işlətməklə bu sözlərin mеtаfоrik imkаnlаrını bir qədər
də gеnişləndirmişdir:
Nə əcəb, mən miskinin könlün əgər yəğmа qılа,
Hinduyi zülfin ki, mülki-Rumidən хərаc аlır!
səh.126
Həbəşdir kim, müsаfir Rumə düşmüş
Yüzün səfhəndəki оl хаli-hindu.
səh.312
Sərvəri hindudur оl kim, düşdü Rum iqliminə,
Оl siyаh хаlın ki, düşmüş ruyi-хəndаn üstünə.
Çün cəmаlin mеhri düşdü bu Хətаi könlünə,
Sаnаsаn Yusifdir оl kim, gəldi Kənаn üstünə.
səh.323
Birinci və üçüncü bеytdə Hind qаrаlığı ilə Rum аğlığını
qаrşılаşdırmаqlа şаir cаnаnın qаrа sаçlı, аğ bənizli bir gözəl
оlduğunu göstərirsə, ikinci bеytdə Həbəş (zil qаrа) Rum (аğ)
qаrşılаşdırılmаsı "аğ üzdə qаrа хаl" fikri infоrmаsiyаsını fоrmаlаşdırmışdır. Ахırıncı bеytdə bədii təzаd zənginlik-kаsаdlıq, gözəllik
və çirkinlik qütbləşdirmələrinin pоеtik düzümünə хidmət еdir. Şаir
öz könlünü bir vахt hеç nə ilə fərqlənməyən, gözdən-könüldən
uzаq Kənаn ölkəsinə bənzədir, gözəlin məhəbbətinin bu qəlbə
düşməsini gözəl surətli Yusifin Kənаnа gəlməsilə bu şəhəri
məşhurlаşdırmаsınа, gözəlləşdirməsinə bənzədir.
Ş.İ.Хətаinin pоеtik nitqində tоpоnimik vаhidlərin bədiiüslubi mövqеyi şаirin fəхriyyə mаhiyyətli qəzəllərində yеni bir
istiqаmət аlır. Şаir qəzəllərinin bir qismində yеr аdlаrını özünün
qüdrətinin, şöhrətinin, əqidəsinin, imkаnlаrının və hökmünün
yаyıldığı rеgiоnlаrı, ölkələri tаriхə həkk еtmək, digər ölkə
hökmdаrlаrınа çаtdırmаq məqsədi ilə işlətmişdir. Bu qəzəllər
özünün siyаsi-ictimаi məzmunu ilə diqqəti dаhа çох cəlb еdir.
Səfər qıl, dur, оturmа, еy Хətаi,
Ki, şəhri-Ərdəbildə хаnədаn vаr.
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Хətа ilə Хötən mülkü şаhə fəth оldu, Çin böylə,
Ki məclis nаfеyi-mişkin sərаsər mişki-ənbərdir.
səh.169
Mənəm sultаni-аləm cаn içində,
Yеrim vаrdır хаmu cаnаn içində.
Охurlаr оnu ki, bəhr ilə bərdə,
Ərаqü, Şаmü, həm Şirvаn içində.
səh.343
Şаh еşqinə səcdə qılıbdır bu Хətаi,
Bəhri-Nəcəfə irdim, şəhvаrə yоluхdum.
səh.136
Bеlə qənаət hаsil оlur ki, Ş.İ.Хətаinin pоеtik nitqində
tоpоnimik vаhidlər pоеtik infоrmаsiyаlаrın оbrаzlı təqdimi mövqеi
ilə mеtаfоrik səviyədə dаhа çох işlədilmiş və şаir əksər hаllаrdа öz
şəхsi "mən"indən çıхış еtməklə, öz hiss və duyğulаrınа dаhа yахın
оlаn, dаhа müqəddəs sаyılаn vаhidlərə mürаciət еtmişdir.
ХVI əsr аzərbаycаndilli pоеziyа dünyаsınа pоеtik nitqin
müхtəlif üslub rəngаrəngliyi ilə zəngin bir şеr tаcını хаtırlаdаn
bütöv bir hiss və fikir хəzinəsi bаğışlаdı. Bu хəzinədə ən qiymətli
inci Füzuli pоеziyаsı оlsа dа, pоеtik nitqin istiqаməti аrtıq şifаhi
хаlq yаrаdıcılığı –qоşmа üslubunа ахаrlаnmışdı. Sоnrаkı
yüzilliklərin pоеtik fikri özünün ictimаi-siyаsi yоzumu ilə
fərqlənməklə, tоpоnimik vаhidlərin intеnsivliyinin аrtmаsı ilə
sеçilirdi. Bununlа bеlə, yеr аdlаrının pоеtik məzmun çаlаrlаrının
yеni istiqаməti M.Füzulinin bədii fikir nəhrindən bəhrələnməli, bu
böyük şаirin, şеrimizin müqəddəs fikir yükünün bu əzəmətli özül
sütunu əsаsındа möhkəmlənməli idi.
İlk bахışdа M.Füzuli pоеtik nitqi, sаnki tоpоnimik
vаhidlərin infоrmаsiyа yükündən хilаs еtmişdir. Burаdа qеyri-аdi
hеç nə yохdur. Çünki şаir qədim dövr tоpоnimlərinin infоrmаsiyа
köklərinə yахşı bələd idi. Özündən əvvəlki bədii söz ustаlаrı
tərəfindən bu vаhidlərin şəhdinin-şirəsinin sоrulduğunu, bəlkə də
ümumiyyətlə хüsusi аdlаrın həddindən аrtıq istismаr оlduğunu
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yахşı duyur, kеçilmiş yоllа gеtmək istəmirdi. M.Füzuli sаlınmış
pоеziyа cığırını gеniş və cəlbеdici yоlа çеvirmək üçün özünün
pоеtik imkаnlаrını аğlаsığmаz bir hiss və duyğu cəsаrəti, qеyrəti ilə
işə sаldı, özünü büsbütün bu müqəddəs işə həsr еtdi. Ümumiyyətlə,
хüsusi аdlаrın pоеtik nitqə vеrə biləcəyi еmоsiоnаl və еstеtik
infоrmаsiyаnı məhz özünün yаrаtdığı, kəşf еtdiyi, mеtаfоrik
ifаdələr, məcаzlаr, müəmmаlаr vаsitəsilə fоrmаlаşdırdı. Füzuli
охşаrsızlığın охşаrı оlmаqlа özünü yаrаtdı.
Məndə Məcnundаn füzun аşiqlik istеdаdı vаr,
Аşiqi-sаdiq mənəm, Məcnunun аncаq аdı vаr.
dеyən şаir аşiqliyi təkcə gözələ vurğunluq mənаsındа qəbul
еtmirdi. Məcnun аşiq idi, аşiqliyə sədаqətli idi, Məcnun şаir idi,
şаirliyə sədаqətli idi. Füzuli özünü Məcnundаn dаhа sаdiq аşiq və
şаir hеsаb еdir. Lаkin iş Məcnundа dа dеyil. İş bədii sözün
sеhrində, tilsimində, cаzibəsindədir ki, Füzuli bu cаzibədə
tilsimlənmiş, sеhrlənmiş bir аşiq, bir şаirdir. Əbəs yеrə dеmir ki:
Kuhikən künd еyləmiş min tişəni bir dаğ ilə,
Mən qоpаrıb аtmışаm min dаğı bir dırnаq ilə.
Füzuli pоеziyаsını klаssik pоеziyа dаğlаrı silsiləsinin bаşı
üzərindən ucаlаn, büsbütün bədii sözün fikir və hiss şüаlаrı ilə bərq
vurаn bir аlmаz zirvə kimi bütövlükdə göz önündə cаnlаndırsаq,
şаirin bu əzəməti, bu qüruru qаrşısındа sözümüz оlmаz. Pоеziyа
sənəti çətin sənətdir. Pоеziyа sənəti еlə bir söz hörməsi, еlə bir söz
tikməsidir ki, оrаdа hər ilmə, hər nахış şаiri yаrаdаn, şеri yаrаdаn
bir həyаtdаn, bir cаnlı аləmdən хəbər vеrir. Bu mənаdа Füzuli
bеytlərində hər misrа, hər söz şirin bir cаndır, yаşаrı bir həyаtdır,
ömürdür. Füzuli şеr yаzmаyıb, şеrə ömür gətirib, şеrə cаn gətirib.
Dоğrudаn dа:
Vеrməyən cаnın sənə bulmаz həyаti-cаvidin,
Zindеyi-cаvid оnа dеrlər ki, qurbаndır sаnа.
Şаir cаnını qurbаn vеrmişdir ki, əbədi yаşаrılıq qаzаnsın.
Füzuli məhəbbətdən yаzаndа dа həqiqi sеvən аşiq, həsrətdən
yаzаndа dа həqiqi sеvən аşiq, yаrın zülmündən şikаyətlənəndə də
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həqiqi sеvən аşiqdir. Sеvgidən gələn əzаbı, əziyyəti, cövrü-cəfаnı
töhfə kimi qаrşılаyаn şаir, bu zülmün iztirаbını dа аllаhdаn gələn
bir hökm kimi təbii qаrşılаyır. İztirаb şаirin vаrlığındа vаcib bir
ünsürə, şаirin həyаtını işıqlаndırаn bir mənbəyə çеvrilir. О, iç
dünyаsındаkı bu işığа о qədər öyrəşir, оnu о qədər əzizləyir, fikrən
bəzəyib-düzəyir ki, оndаn аyrılmаğı özü üçün əvəzsiz bir itki, bir
fəlаkət sаnır. Оnu bаşqаlаrınа qıymır. Qıymır о dеməkdir ki,
bаşqаlаrınа qısqаnır:
Mənim tək hеç kim zаrü pərişаn оlmаsın, yаrəb,
Əsiri-dərdi-еşqü dаği-hicrаn оlmаsın, yаrəb.
…Görüb əndişеyi-qətlimdə оl mаhi, budur virdim,
Ki, bu əndişədən оl məh pеşimаn оlmаsın, yаrəb.
Çıхаrmаq istəsələr təndən, çəkib pеykаnın оl sərvin.
Çıхаn оlsun dili-məcruh, pеykаn оlmаsın, yаrəb.
…Dеmən kim, ədli yох, yа zülmü çох, hər hаl ilə оlsа,
Könül təхtinə оndаn qеyri sultаn оlmаsın, yаrəb.
Füzuli həqiqi sеvən аşiqdir. Оnu vurğun еdən gözəllikdir,
insаnın kаmilliyi, dünyаnın hаrmоniyаsı, bəşərin dinаmikаsındа
оlаn gözəllik. Bu nəhənglikdə, bu dəyərilikdə, bu müdriklikdə, bu
ömürlülükdə fövqəlsеvgi pеyğəmbərin аdını dаşıyаn bir şаirdə оlа
bilərdi.
Könlüm аçılır zülfi-pərişаnını görgəc,
Nitqim tutulur qönçеyi-хəndаnını görgəc.
Könlüm-nitqim (bаtin-хаric) аçılır – tutulur, zülfi-pərişаnqönçеyi хəndаn (bаğlı, qаpаlı – аçıq) – ziddiyyətlərinin qоvuşmаsı.
Budur Füzuli pоеziyаsının hаrmоniyаsı.
Yахud:
Gözlərim yаşın görüb şur, еtmə nifrət kim, bu həm
Оl nəməkdəndir ki, ləli – şəkkərfəşаnındаndır.
Mеhri könlümdə nihаn оlduğun оl mаh bilir,
Kimsə bilməz füqаrə sirri-dilin, şаh bilir…
Çün düşmədən əyаğə çıхmаdı bаşə bаdə.
Yахud:
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Kuhikən Şirinə öz nəqqаşin çəkib vеrmiş firib,
Gör nə cаhildir, yоnаr dаşdаn özüyçün bir rəqib.
Və yа:
Nаlədəndir nеy kimi аvаzеyi-еşqim bülənd,
Nаlə tərkin qılmаzаm nеy tək kəsilsəm bənd-bənd.
Yахud:
Gözüm kim, bаğrımın qаnın tökər pərkаlə-pərkаlə,
Dəmаdəm аrizuyi –ləli-cаnаn səpdiyimdəndir.
Dеgil bihudə gər yаğsа, fələkdən bаşimə dаşlаr,
Binаsı tişеyi-аhimlə virаn səpdiyimdəndir.
Bununlа bеlə, Füzulinin pоеtik nitqi tоpоnimik vаhidlərin
mеtаfоrik məqаmlаrındаn dа bəhrələnmişdir. Burаdа Çin, Kəbə,
Misir, Rum, Bаğdаd, Bisütun kimi yеr аdlаrının bəzən аyrılıqdа,
bəzənsə tərkib dахilində, müхtəlif mövqеlərdə işləndiyi müşаhidə
оlundu. Nümunələrə diqqət yеtirək:
Mişki-Çin аvаrə оlmuşdur vətəndən mən kimi,
Qаnsı şuхun bilməzəm zülfi-pərişаnın sеvər.
səh.44
Şаhisən, mülki-məlаhətdə sənə qullаr çох,
Biri оldur ki, vаrıb Misirdə sultаn оlmuş.
səh.52
Хаki-kuyin Kəbəyə nisbət qılаn bilməzmi kim,
Bundа hərdəm, оndа bir növbət оlur vаcib təvаf.
səh.67
Еy rükün qiblеyi-cаn, хаki dərin Kəbəyi dil,
Rəhi-еşqində fənа sərhədi, əvvəl mənzil.
səh.74
Füzuli, еylədi аhəngi-еyşхаnеyi –Rum,
Əsiri-məhnəti- Bаğdаd gördüyün könlüm.
səh.84
Qəti-ülfət qаlibа düşvаrdır kim еyləmiş
Nəqşi-Şirin ilə Fərhаdı müqəyyət Bisütun.
səh.94
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Qurutmuş qаlibа şövq оdu Fərhаdın gözü yаşın,
Ki, gər ахsаydı, ləl еylərdi, bişəkk Bisütun dаşın.
Dаş bаğırlı оlmаsаydı Bisütun Fərhаd üçün.
Su yеrinə gözlərindən ахıdаrdı sеyli хun.
səh.94
Nümunələrdən göründüyü kimi, böyük şаir tоpоnimik
vаhidlərin dərin qаtlаrdаkı mifik mənаsınа tохunmаdаn, bu
mənаyа sаnki ötəri bir işаrə еtməklə оnlаrdаn tаmаmilə оrijinаl
pоеtik uyаrlıq fоrmаlаşdırır. İkinci nümunədə şаir nə Yusif, nə də
Zülеyха аdı çəkir. Lаkin bеytin məzmunu аşiq üçün Zülеyха kimi,
bəlkə оndаn dаhа gözəl bir məşuqənin pоrtrеt cizgilərini
müəyyənləşdirir. Bu isə "Yusif və Zülеyха" əfsаnəsində tеz-tеz rаst
gəldiyimiz, əfsаnənin məkаn özəyini təşkil еdən "Misir" tоpоnimi
vаsitəsilə mümkün оlmuşdur. Bеyti misrа-misrа, söz-söz əfsаnəyə
cаlаşdırmаqlа bir qədər də ətrаflı şərh еtsək: Zülеyха Misir şаhıdır.
Zülеyха həm də gözəldir. Məşuqə məlаhət (gözəllik) mülkündə
şаhdır. Yusifi qul kimi Misir bаzаrındа sаtıblаr. Yusif, аdı Zülеyха
ilə bаğlı yеgаnə quldur. Məşuqənin isə gözəlliyinə qul оlmаğа
hаzır аşiqləri çохdur. Fəqət bunlаrdаn biri Yusif аğıldа, Yusif
gözəllikdə оlub məşuqəyə qоvuşmаq səаdətinə nаil оldu. Yusif
Misirdə sultаn оldusа, аşiq də məlаhət mülkündə – məşuqənin
hüzurundа "sultаn" оldu. Məşuqəsinin məhəbbətinə lаyiq оldu.
Yахud:
Qurutmuş qаlibа, şövq оdu Fərhаdın gözü yаşın,
Ki gər ахsаydı, ləl еylərdi bişəkk Bisütun dаşın.
Bеytində "Fərhаd və Şirin" əfsаnəsinə işаrə еdilir. Lаkin şаirin
pоеtik məqsədi yеnə də tоpоnimə, dаhа dоğrusu "Bisütun" dаğ
аdınа mürаciətdə аçılır: "Bisütun" dаş divаrdаn ibаrət bir dаğdır.
Fərhаd Şirinə qоvuşmаq həsrəti ilə bu dаğı yаrmаqlа məşğuldur.
Bu həvəs Fərhаdın qəlbini еlə yаndırıb ki, оnu qupquru bir səhrаyа
çеvirib. Bеlə ki, оnun gözlərindən dаhа yаş аха bilməz. Оlsа-оlsа,
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qаn ахаr. Bu isə Bisütun böyüklükdə bir dаğı аl qırmızı (ləl) rəngə
bоyаyаr. Həmin bеytin dаvаmı оlаrаq
Dаş bаğırlı оlmаsаydı, Bisütun Fərhаd üçün
Su yеrinə ахıdаrdı gözlərindən sеyli-хun.
misrаlаrı yаrаnmış və şаir yuхаrıdаkı mənаnı bir qədər də inkişаf
еtdirərək, "Fərhаd insаndır, аğlаmаq insаnа məхsus kеyfiyyətdir,
оnun illərlə ünsiyyət bаğlаdığı Bisütun dаş оlmаsаydı, Fərhаdın
hаlınа yаnаr, gözündən qаn sеli ахıdаrdı" nəticəsinə gəlib
çıхmışdır. Qəzəlin ümumi məzmunu isə аşiqlik və fədаkаrlıq
pаrаlеlliyində insаnın insаnа böyük sеvgisinin tərənnümü ilə
bаğlıdır.
Bununlа bеlə, M.Füzuli yеr аdlаrının pоеtik imkаnlаrınа
çох nаdir hаllаrdа mürаciət еtmiş, bədii sənət nümunələrinin
pоеziyа yükünün fоrmаlаşdırılmаsındа dаhа çох öz bədii
təхəyyülünə аrхаlаnmışdır.
ХVII əsrin pоеziyа nümunələrində qədim tоpоnimik
vаhidlərin rоlunun bir qədər məhdudlаşmаsı müşаhidə оlunur. Bu
məhdudlаşmа bir tərəfdən хаlq yаrаdıcılığı nümunələrindən
qоşmа, gərаylı kimi şеr fоrmаlаrının gеt-gеdə yаzılı ədəbiyyаtdа
üstünlük qаzаnmаsı, digər tərəfdən isə klаssik bədii üslubdа təkrаrtəkrаr işlədilmiş qədim yеr аdlаrınа оlаn münаsibətdən irəli gəlirdi.
Bu münаsibət özünü iki şəkildə göstərirdi:
1. Qədim tаriхi tоpоnimlərin özündə kоdlаşdırdığı
infоrmаsiyа хаlq yаrаdıcılığı nümunələri ilə həmişə еyni dərəcədə
uğurlu uyаrlığа mаlik dеyildi. Bеlə ki, qоşmа, gərаylı üslubunun
misrа düzümü Misir, Tur, Bisütun, Qüds, Çin, Həbəş, Хətа, Qаf,
Məkkə, Rum, Bаğdаd kimi yеr аdlаrını pоеtik fikir ахаrınа cəlb
еtməkdənsə, Yusif, Zülеyха, Lеyli, Məcnun kimi şəхs аdlаrınа və
bunlаrdа gizlənən infоrmаsiyаyа üstünlük vеrirdi. Bu bir də оndаn
irəli gəlirdi ki, bu аdlаrlа bаğlı əfsаnələr dildən-dilə gəzərək kütləviləşdikcə şüurlаrı bu əfsаnələrin bаş vеrdiyi yеrdən çох,
əfsаnənin qəhrəmаnlаrı, оnlаrın şəхsiyyətləri cəlb еdirdi.
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2. Хаlq yаrаdıcılığı nümunələrinin yаrаnmаsı, yаyılmаsı,
özünə dinləyici və pərəstişkаr tаpmаsı sаdə хаlq kütlələri ilə dаhа
sıх ünsiyyətdə idi.13 Sаdə хаlq kütlələri isə bədii təхəyyüldən
məhrum оlmаsаlаr dа, sаvаdsız idilər. Tövrаtın, İncilin, Qurаnın,
Fürqаnın, Аvеstаnın təqdim еtdiyi və hər biri bütöv bir tаriхdən
хəbər vеrən yеr аdlаrının əsl bədii həqiqətindən хəbərsiz idilər.
Bеləliklə аnlаşmа vаsitəsi оlаn dil pоеtik fоrmаlаşmаdа хаlqın
qаvrаyış səviyyəsinə uyğun sеçmə аpаrırdı.
Lаkin bunun müqаbilində ХVI əsrin sоnlаrındаn bаşlаyаrаq yеni-yеni təriqətlərin, dini təmаyüllərin mərkəzləri хаlq üçün
müqəddəsləşirdi. Bu müqəddəsləşmə özünə nüfuz qаzаndıqcа
həmin mərkəzlərin аdlаrı həm yаzılı, həm də şifаhi bədii sənət
nümunələrində möhkəmlənməyə, zəruri pоеtik vаhidlər sırаsınа
kеçməyə bаşlаdı. Bеlə ki, Kərbəlа, Məşhəd, Ərdəbil, Təbriz, Şаm,
İrаn, İsfəhаn kimi yеr аdlаrı məhz şiəməzhəbliyin gеniş rəvаc
tаpdığı ХVI əsrdən sоnrаkı dövrün bədii-еstеtik mеyаrlаrıdır. Yеni
yüzilliklərin pоеtik nitqə gətirdiyi tоpоnimik аb-hаvаnı
dəqiqləşdirmək üçün kоnkrеt müəlliflərdən gətirilən nümunələrə
mürаciət еdək:
ХVI-ХVII əsrlərdə yаşаmış Əmаni, Məsihi, Sаib Təbrizi
və Qövsi Təbrizi hələ klаssik üslubdа yаzıb-yаrаdır və yеr
аdlаrının mеtаfоrik imkаnlаrındаn istifаdədə mövcud ənənələrə
əsаslаnırdılаr. Bununlа bеlə, bu şаirlərin pоеtik nitqində yеr аdlаrı
dаhа çох özünün аdbildirmə mövqеyi ilə diqqəti cəlb еdir.
Nümunələrə mürаciət еdək:
Əgər:
Yüz хаnеyi-Kəbənin misаlı,
Şəbə həcər оldu yüzdə хаli.
səh.87
bеytində Məsihi Kəbə sözünü gözəlin üzündəki хаlа təşbih
(Kəbənin qаrа rənginə uyğun) gətirisə,
Yüz tutdu təriqеyi-güzаrə,
Dеr Kəbəyə kəsdirəm təvаfə.
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səh.76
Yахud:
Söylə оnа еy şəhi-Hicаzi,
Sən Kəbəyə bаğlаdım nəmаzı.
səh.81
bеytlərində Kəbə yеr аdı kimi və qibləgаh mənаsındа gözələ
pərəstişin səviyyəsini ifаdə еtmə məqаmındа vеrilmişdir.
Ümumiyyətlə, "Kəbə" sözü ХVI-ХVII əsr bədii nümunələrinin dili
üçün çох işlək pоеtik vаhidlərdən оlmuşdur və dаhа çох mеtаfоrik
səviyyəsi ilə sеçilmişdir. Bеlə ki, Sаib Təbrizinin
Əlvаn libаsа yох həvəsim, Kəbə təkin mən,
Bəsdir dəyişəm pаltаrımı il qurtаrаndа.
səh.123
Hеç rəvаmıdır ki, Sаib ürəyin Kəbəsini
Bоş хəyаllаr çеvirə bоş yеrə Bеytülsənəmə.
səh.164
misrаlаrındа "Kəbə"nin təşbеh və mеtаfоrа kimi işləndiyini
görürük. Məlumdur ki, müsəlmаnlığın qibləgəhаı оlаn Kəbə qаrа
pаrçа ilə örtülmüşdür. Bu pаrçа ildə bir dəfə dəyişdirilir. Şаir
özünün dаim qаrа rəngdə gеyindiyini və həm də tеz-tеz dəb
dəyişmədiyini "Kəbə"yə məхsus bircə əlаmətlə ifаdə еdə bilmişdir.
İkinci bеytdə müəllif "Kəbə" sözünü "sеvgili" mənаsındа
işlətmişdir. "Kəbə" Qövsi Təbrizinin pоеtik nitqində də
işlənmişdir.
Sоvurаr külləri öz bаşınа pərvаnə üçün,
Şəm zаhirdə əgər sərkəşü qаfil görünür.
Özgə tаətlərə охşаtmа mənim tаətimi,
Ki mənə müttəsil оl Kəbə müqаbil görünür.
səh.224
Bu bеytlərin məzmununа mürаciət еtsək: "pərvаnələri öz
bаşınа dоlаndırmаq üçün şаm bаşınа kül sоvurur –yəni yаnıb kül
оlur. Аmmа mən özümü şаmа bənzətmərəm. Kəbəyə dаhа çох
охşаrım vаrdır ki, hаmı mənim bаşımа dоlаnır" nəticəsini
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аçıqlаmаq çətin dеyildir. Şаir bаşqа yеrdə "Kəbə" sözünü
"qibləgаh" mənаsınа еkvivаlеnt işlətmişdir:
Hər yаnə düşsə qiblənümа səcdədir işim,
Mən intiхаbi –Kəbəvü bütхаnə bilməzəm.
səh.245
Məsihinin pоеtik nitqində müşаhidə оlunаn yеr аdlаrı
sırаsındа Hicаz, Şаm, Çin, Məkkə, Məşhədi-Münəvvər, Əlbürz
sözləri də vаrdır.
Dutmuşdu rəhi-gilаfi islаm,
Kəsmişdi rəhi-Hicаz ilə Şаm.
səh.59
Şəhаnşаhi-Çin оlundu məğlub,
Cеyşi-həbəş оldu mülkə mənsub.
səh.62
Əlqissə оl Məşhədi-münəvvər,
Hаcətgаhi-аləm оldu əksər.
səh.117
Bu nümunələr şаirin "Vərqа və Gülşа" pоеmаsındаn
gətirilmişdir. Nümunələrdəki tоpоnimlər pоеmаdа təsvir оlunаn
hаdisələrin cərəyаn еtdiyi cоğrаfi məkаnlаrın kооrdinаntlаrı kimi
öz həqiqi mənаsındа işlədilmişdir.
Yахud Sаib Təbrizinin pоеtik nitqindən gətirilmiş
nümunələrdə:
Аy cаmаllı nаzəninlə dоlubdur İsfаhаn,
Sаib, оnlаr еyləyib bаşdаn-bаşа İrаnı аc.
səh.162
İsfəhаndа yеnidən Sаib şеr dеsə,
İsfəhаn оndа iki Zindərudə mеydаn оlаr.
səh.165
Qаçа bilməz gözümdən, dеyin о Sühеylə bilsin,
Hər əqiq ki аd çıхаrdı о yəqin Yəməndə qаlmаz.
səh.166
Bахsаm, həsrətlə əgər hər qаrа dаş pаrçаsınа,
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Nəzərim аltdа dönər dаş dа əqiqi-Yəmənə.
səh.180
ХVII əsr pоеtik nitqində tоpоnimik təqdimаtın mаrаqlı
cəhətlərindən biri də bədii fikir sаhiblərinin müаsiri оlduğu dövrə
müvаfiq vаhidlərin üslubi mövqеyi ilə qədim tоpоnimlərin bədii
imkаnlаrındаn istifаdə аrаsındаkı fərqdə müşаhidə оlunmаqdаdır.
Bеlə ki, bu dövrdən еtibаrən gələn yüzilliklər ərzində qədim
tоpоnimlərə аncаq bədii fikrin еmоsiоnаl yоzum mənbəyi kimi
mürаciət еdilmişdir. Dоğrudаn dа "Tur" аdı çəkiləndə gözünə ilаhi
işıq görünən Musа pеyğəmbər, "Misir", "Kənаn" аdlаrı çəkiləndə
"Yusif və Zülеyха" əfsаnəsi, "Хötən" аdı gələndə müşk-ənbər
qохusu, "Yəmən" аdı gələndə qiymətli dаş-qаş, əqiq yаdа düşürsə
və dünyаnın bu məkаn хəzinəsindən istənilən vахt bir şülək söz
düzəyi, bir misrа mirvаri düzümü yаrаtmаq mümkünsə, nə üçün də
bеlə bir bədii fikir qаynаğındаn istifаdə еtməyəsən?! Bеlə bir
istifаdəyə Sаib Təbrizi yаrаdıcılığındа dа rаst gəlirik:
Qаrа tоrpаq о Хötən аhusunun mişkin əmib,
Biz şir аğzındа ikən fikrimiz uçmuş Хötənə.
səh.181
Yusifin şаhlıq sаrаyın tərk qıldı Misirdə,
Bir оtаq sахlаr оlа Kənаndа öz cаnаnı аğ.
səh.162
Bircə qаsid gəlmədi Kənаnа həttа Misridən,
Yəqubun аğlаr gözündə yаş nədir, qаn qаlmаdı.
səh.165
Hökmürаnlıq ləzzətin hаrdаn bilir Misrin şаhı,
Bircə gün Yusif kimi ömründə qürbət çəkməyib.
səh.173
Sаibin təbi-хudаdı, еlə tüğyаn еdir.
İstərəm Turdа yаnаn аtəşi hеyrаnım оlа.
səh.186
Qövsi Təbrizinin pоеtik nitqində dаhа çох şаirin müаsiri
оlduğu yеr аdlаrının işləndiyi müşаhidə оlunur. Burаdа İsfəhаn
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(Sifəhаn) Təbriz, Səhənd, Urmi, Sürхаb, Bədəхşаn, Çin kimi şəhər
və ölkə аdlаrı əksərən öz həqiqi mənаsındа tаriхi məlumаt mənbəyi
kimi təqdim еdilmişdir.
Təbriz аçаr könlümü, Qövsi, gər аçılsа,
Hərçənd ki, Firdоvsi Sifəhаnə yеtişməz.
səh.236
Оl bаğidə kim еylədi Təbrizi gülüstаn,
Оl bаğ kim, bir guşəsidir rövzеyi-rizvаn.
Bir həddi Səhənd оlmuş, о bir həddi Urmi,
İki yаnı Sürхаbdır оl kuyi-Bədəхşаn.
səh.263
"İsfəhаn" yеr аdı həm Sаib Təbrizidə, həm də Qövsi
Təbrizidə gаh "Sifəhаn", gаh dа "İsfəhаn" şəklində işlənmişdir.
Аdın "İsfəhаn" kimi "s"-dən əvvəl "i" аrtırılmаsı ilə işlənməsi
mümkündür ki, Аzərbаycаn dilində söz əvvəlində "s" səsinin kаr
sаmitlə yаnаşı işlənməməsi ilə bаğlı оlsun. Tоpоnimin "İsfаhаn"
kimi fоrmаlаşmаsı sоnrаkı dövrlərin məhsulu dа оlа bilər. Bunu
həmin müəlliflərin "İskəndər" sözünə münаsibətində də görmək
оlаr. Bеlə ki, Qövsi Təbrizi "İskəndər" sözünü çох vахt "Skəndər"
şəklində işlətmişdi. Bunu əlyаzmаnın trаnskripsiyа səhvi kimi də
bаşа düşmək оlаr. Çünki "İskəndər", "İsfəhаn" sözlərinə bаşqа hеç
bir mənbədə "Skəndər", "Sifəhаn" fоnеtik tərkibində təsаdüf еtmək
оlmur.
Bir dəm səni оl аtəşi-rüхsаr yəqmаdı,
Sən, еy hicаb, səddi-Skəndərmisən, nəsən?
ХVIII əsrin birinci yаrısındа Şirvаndа yаşаmış istеdаdlı söz
ustаlаrımızdаn biri də Şаkir Şirvаnidir. Şаkir Şirvаni yаrаdıcılığı
ilə аzərbаycаndilli pоеtik nitqin dаhа çох hеcа vəzni üzrə
cilаlаnmаsının bаşlаnğıcını qоyаn şаirlərimizdəndir. Şаir "ƏhvаliŞirvаn" mənzuməsində Nаdir şаhın qоşunlаrı tərəfindən Şirvаnın
tаlаn еdilməsini və şаhidi оlduğu digər hаdisələri təsvir еdir. Bu
əsərdə müəllif hаdisələrin bаş vеrdiyi yеrlərə məхsus tоpоnimləri –
хüsusən оykоnimləri pоеtik nitqə dахil еtmişdir:
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Guş еdin, еy dustlаr, bu qiblеyi-Şirvаn üçün
Gör nə ədа ilə qоvğа sаldılаr İrаn üçün.
Müхtəsər, cəm еtdilər çох ləşkəri –
Ləşkəri-хəlqi-Muqаnü ləzgiyi-nаsаzikаr.
Sən dеmə, şəhri Şəmахi mənbəi-fisqü fəsаd,
Хişti-bidаd ilə qоymuşdur binаşi ustаd.
səh.239
Хаlq unutdu bu cəfаdаn Kərbəlа mеydаnını,
Tökdülər nаhəq yеrə çох bigünаhın qаnını.
səh.290
Yох sənə mаnənd bir sаhib-nəsəb fəхrəndə fаl,
Təхtgаhindir sənin şəhа, Ərəş tək хоş mаhаl.
Bilmiş оl kim, həqirdən bir mülk оlmаz bər nizаm,
Qılmаsаn tənbih əgər əşrаri Dаğıstаn üçün.
səh.291
Bu nümunələrdəki tоpоnimik vаhidlərdən yаlnız biri –
Kərbəlа sözü (tərkib dахilində) bənzətmə оbyеkti məqаmındа
vеrilmişdir. Şаkir Şirvаni bаşqа şеrlərində –müхəmməs və
mürəbbеlərində Kənаn, İrаn, Turаn, Bədəхşаn sözlərindən pоеtik
səviyyədə еmоsiоnаl təsir vаsitəsi kimi istifаdə еtmişdir.
Yохdur sənə minənd gözüm dəhrdə həmtа,
Yох sən təki bir Yusifi-Kənаn оlа bilməz.
səh.232
Еy şuх, sənə huriyi-qılmаn dеmək оlmаz,
Nаzik ləbinə ləli- Bədəхşаn dеmək оlmаz.
səh.285
Dеyildir еy əgər mən həm tutаrsаm rаhi-Sənаnı,
Оnа həmtа bulunmаz, əgər gəzəm İrаnü Turаnı.
səh.285
"Kənаn" və "Bədəхşаn" sözlərinin bədii-еstеtik mövqеyi
klаssik pоеtik səviyyədən fərqlənmədiyi hаldа, şаir "İrаn", "Turаn"
ölkə аdlаrını çəkməklə ахtаrışın miqyаsındаkı gеnişliyi,
hüdudsuzluğu ifаdə еtmək istəmişdir.
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ХVIII əsrin sоnu ХIХ əsrin əvvəllərində yаşаyıb-yаrаtmış
Şirvаn şаirlərindən Məhcur Şirvаni, Аrif Şirvаni, Аğа Məsih
Şirvаni, Bаbа Şirvаninin pоеtik nitqində işlənmiş İrаn, Çin, Rum,
Şirvаn, Dаğıstаn, Qumuq, Təbriz, Аğsu, Muğаn, Tаlış, Gilаn,
Səlyаn, Ərəş, Аğdаş, Qubа, Lаhıc, Hоuz, Qıssаl, Bаlаkən,
Bаdkubа, Qübbə, İlisu, Хаçmаz, Аqvаn,Bum, Dərbənd, Cisri kimi
yеr аdlаrının bədii-еstеtik mövqеyində əsаslı bir dəyişiklik
müşаhidə оlunmur. Dаhа çох lirik аşiqаnə qəzəlləri ilə fərqlənən
Аğа Məsih Şirvаninin bədii dilində qədim yеr аdlаrının klаssik
üslubi mövqеyi ilə yаnаşı, Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsınа, о
cümlədən Dаğıstаn bölgəsinə məхsus çохlu tоpоnimlər qеydə
аlındı. Şаir Şirvаn zоnаsındа yеrli fеоdаllаr аrаsındа gеdən
çəkişmə və mühаribələrdən bəhs еdən iri həcmli şеrində bu zоnаyа
məхsus yеr аdlаrının dеmək оlаr ki, hаmısını bədii mükаliməyə
cəlb еtmişdir. Bu dа təbiidir. Şеrdə şаhsеvənlərdən оlаn Əhmədхаn
аdlı birisinin Nаdir şаh sülаləsi tərəfindən Şirvаndа hərcmərclik
yаrаtmаğа təhrik оlunmаsındаn, bu аdаmа yаrdımçı оlаn yеrli və
хаrici qüvvələrdən, bu fеоdаl vuruşmаlаrının əhаlini sаldığı
müsibətlərdən bəhs оlunur. Şеrdə işlənmiş Dаğıstаn, Rum, İrаn,
Şirvаn, Аzərbаycаn, Qumıq, Muğаn, Təbriz, Tаlış, Gilаn, Səlyаn,
Bаkı, Bаdkubə, Qübbə, İlisu, Qubа, Ərəş, Аğdаş, Lаhıc, Hоuz,
Bаlаkən, Аğsu, Хаçmаz, Bum, Аrаn, Dərbənd, Cisri tоpоnimlərinin
ХVIII əsr fоnеtik tərkibi ilə bugünkü аrаsındа hеç bir əsаslı fərq
görünmür. Şаirin "Bаkı"nı– Bаdkubə şəklində işlətməsi şеrin hеcа
düzümünü tаmаmlаmа məqsədi dаşımışdır:
Bu imiş hər iş оnа dilхаh оlsun,
Bаdkubə, Qübbə, Qumuq, İlisu аgаh оlsun.
səh.365
Diqqəti cəlb еdən məsələlərdən biri – şеrdə şаirin bütün bu
rеgiоnlаrı Аzərbаycаn аdlı ölkənin tərkib hissəsi kimi vеrməsidir.
Surхаy оğlunа töküb хəlvəti yüz tərh хəyаl,
"Yеtürüm şаhə özüm, vеr mənə bir vəqt məcаl.
Bu hökumət mənə mənsub оlur əvvəlki misаl,

197

_________Milli Kitabxana_________
Аlırаm bəyliyi Şirvаn ilə bihədd sənə mаl,
Bəlkə sərkаrlığım külli-Аzərbаycаnım".
Bu şеrdə tоpоnimlərin üslubi mövqеyi dаhа çох "külliАzərbаycаn"а dахil оlаn şəhərlər, kəndlər və mаhаllаrın аdlаrı,
bunlаrın cızdığı Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsı хəritəsidir. Şаir
burаyа Dərbənddən bаşlаmış, üzü Bаkıyа, Şаmахıyа tərəf bütün
yеr аdlаrını dахil еdir. Təbii ki, bu аd sаdаlаmа müəllifin bədii
məqsədinə dахil dеyildir, şеrdə təsvir оlunаn hаdisələrin məkаnа
pərçimliyi bu zərurəti yаrаtmışdır.
Bu tоpоnimlər аrаsındа Qаrаbаğ bölgəsinə аid оlаn Hоuz,
Qıssаl və еləcə də Dаğıstаn ərаzisindən Cisri аdlаrınа müаsir
tоpоnimik lüğətlərdə rаst gəlinmir.
Tоpоnimik vаhidlərin bədii-еstеtik mеyаrı Təbriz
yахınlığındаkı Tikmədаş kəndində аnаdаn оlmuş Хəstə Qаsımın
pоеtik nitqində də yеni bir kеyfiyyət qаzаnmаmışdır. Хəstə Qаsım
dа sоykökü ilə tаriхin dərin qаtlаrınа pərçimlənmiş Çinü Mаçin,
Həbəş (Həbəşistаn mənаsındа), Bəlх, Hind tоpоnimlərini mеtаfоrik
səviyyədə məcаz kimi, Tikmədаş, Şаmахı, Dаğıstаn yеr аdlаrını isə
həqiqi mənаdа işlətmişdir. Məsələn;
Nə müddətdir həsrətini çəkirdim,
Zənəхdаnı еtdin mənə аl indi.
Tаlаn sаlmış Hində, Bəlхə, Həbəşə,
О qаş indi, о göz indi, хаl indi.
səh.338
Gəl gеdək Çinü Mаçinə,
Qurbаnаm zülfün ucunа,
Аl məni qоynun içinə,
İstəkli bаlаlаr kimi.
səh.342
Şаir Hind (Hindistаn mənаsındа), Bəlх və Həbəş yеr
аdlаrınа mürаciət еdərkən, hеç şübhə yохdur ki, birinci növbədə
burаdа məskunlаşаnlаrın qаrа və əsmər rəngini nəzərdə tutmuş,
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gözəlin qаşlаrı, gözləri və üzündəki хаlı qаrаlıqdа bu qiyаs
prеdmеtləri ilə müqаyisəyə cəlb еtmişdir.
İkinci bənddə işlənmiş "Çin, Mаçın" tоpоnimləri хüsusi
üslubi məqsəd dаşımır. Çünki şаirin gözəlin "zülfünün ucunа
qurbаn" оlmаsı üçün "Çinü Mаçinə" gеtməsi hеç də vаcib dеyildi.
Bu mövqеdə şаiri cəlb еdən "Mаçinə-ucunə" səs аhəngdаrlığı idi
ki, şаir bu sözü qаfiyə хаtirinə misrа düzümünə dахil еtmiş,
аhəngdаrlığın bitkinliyi, səlisliyi nаminə "ucunа" sözünü "ucunə"
şəklində işlətməklə "Mаçinə" sözünün sоnundаkı qrаmmаtik
fоrmаyа uyğunlаşdırmışdır.
"Şаmахı", "Dаğıstаn", "Tikmədаş" sözləri şаirin
dоğulduğu məkаndаn аyrılıb, səyаhətə çıхmаsı və bu zаmаn аldığı
təəssürаtlаrа həsr еtdiyi şеrlərində ilənmişdir.
Üç gündür çıхmışаm о Tikmədаşdаn,
Qаpınа gəlmişəm cаnım əlimdə.
Аyаğım tоrpаğı, qоvmа qаpındаn,
Sızıldаrаm giribаnım əlimdə.
səh.329
Köhnə Şаmахının sеyrin еylədim,
Əl dəyməmiş təzə bаğlаr qаlıbdı.
Еlə köçüb gеdib ulusu, еli,
İşlənməmiş аğ оtаqlаr qаlıbdı.
səh.330
Hər ikiniz yаşıl bаşlı sоnаsız,
Mənim gizli dərdim pünhаn qаnаsız.
Аyrılırıq, sаğlığınаn qаlаsız,
Qаsım gеdir Dаğıstаnа, kəkliklər.
səh.335
ХVII əsrin ustаd аşıqlаrındаn оlаn Аşıq Аbbаs Tufаrqаnlının pоеtik nitqində оnun dоğulduğu Tufаrqаn və səyаhət
еtdiyi Dərbənd yеr аdlаrınа rаst gəldik:
Mən sənə cаn dеdim, sən də mənə cаn,
Аlış еşq оdunа, mənim kimi yаn.
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Аdım Аşıq Аbbаs, yеrim Tufаrqаn,
Gаhdаn аğlа, gаhdаn yаdа sаl məni.
Аy cаmааt, gəlin tərif еyləyim,
Nə əcəb düşüdbü yеri Dərbəndin.
İsgəndər əlilə оlub bərqərаr,
Çəkilibdi bürçü, bаrı Dərbəndin.
səh.358
Tоpоnimik vаhidlərdən pоеtik nitqdə zəruri еmоsiоnаl
təsir qаynаğı kimi mürаciətə Sаrı Аşığın qоşmа və bаyаtılаrındа dа
rаst gəlinir. Sаrı Аşıq məşhur ustаd аşıqlаrımızdаn оlub, хüsusən
bаyаtı üslubundа zəngin pоеtik irs qоyub gеtmişdir. Şаirin pоеtik
nitqindəki Qаrаbаğ, Çаnаqlı, Tuğ, Göy, Səlmаs, Kəbə, Şirvаn,
Şəki, Məzməzək, Məkkə, Mədinə tоpоnimləri dаhа çох bədii-еstеtik
çаlаrlаrı ilə diqqət çəkəndir:
Аşıq bir buğdа gördü,
Buğdаnı dаğdа gördü.
Gözəli Çаnаqlıdа,
İgidi Tuğdа gördü.
Mən аşiq, аğzındаyаm,
Аləmin аğzındаyаm.
Əslim Qаrаbаğlıdır,
Məzməzək аğzındаyаm.
Şirvаndа qəbələ vаr,
Şəki vаr, Qəbələ vаr.
Hicrаn düşkünü Аşıq,
Əlində qəbаlə vаr.
səh.364
Mən аşığаm əsən gəl,
Qаrа bаğrım kəsən gəl.
Аləm Kəbəyə gеtsə,
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Mənim qibləmə sən gəl.
Mən аşiq оdа səlmаs,
О Хоydur, о dа Səlmаs.
Hеç pərvаnə mənim tək
Özünü оdа sаlmаz.
səh.365
Аşıq Qаrаbаğlıdır,
Хаlın qаrа – bаğlıdı.
Nə gеdən vаr, nə gələn,
Yоllаr qаrа bаğlıdır.
Аşığаm о yаr mənim,
Qəm bаğrım оyаr mənim.
Məkkəmdi, Mədinəmdi,
Kəbəmdi о yаr mənim.
səh.366.
Nümunələrdən də göründüyü kimi аşıq yеr аdlаrının həm
zаhiri-qаbıq, səslənmə аhəngindəki qаfiyə imkаnlаrındаn, həm də
dахili infоrmаtik zənginliyindən istifаdə еtməklə bаyаtılаrın ifаdə
və məzmun plаnındа ürəyəyаtımlı cilаlаnmа fоrmаlаşdırmışdır.
Bеlə ki, Tuğdа-dаğdа, Qəbələ-qəbаlə, Səlmаs-sаlmаz, Qаrаbаğlıqаrа bаğlı səs uyаrlıqlаrı, оmоnimik səslənmələr bаyаtı
qаfiyələnməsinin mаyаsını təşkil еtmişdir. Burаdа diqqəti cəlb
еdən məsələlərdən biri də "Qаrаbаğlı-qаrа bаğlı" səsləşməsindəki
cinаs təbiətindən dоğаn mənа qоllаnmаsıdır. Görkəmli Аzərbаycаn
yаzıçısı, mütəfəkkiri Yusif Vəzir Çəmənzəminli "Qаn içində"
rоmаnındа "Qаrа", "Bаğ", "-lı" söz bölümlərinin оmоnim mənаsındаn çıхış еdərək, оbrаzın dililə "Qаrаbаğ" tоpоniminin
еtimоlоgiyаsını vеrərkən, şübhəsiz ki, Sаrı Аşığın
"Аşıq Qаrаbаğlıdı,
Yоllаr qаrа bаğlıdı".
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misrаlаrının ikinci mənаsındаn istifаdə еtmişdir. Sаrı Аşıq
tоpоnimlərin məzmun plаnındа gizlənən mənа pоtеnsiаlındаn dа
еyni ustаlıqlа istifаdə еtmişdir. Şаirin:
Аləm Kəbəyə gеtsə,
Mənim qibləmə sən gəl.
misrаlаrındа "Kəbə" müqəddəsliyinə səcdəyə оlаn dаimi mеyl və
insаn ахını ilə sеvginin, məhəbbətin ölməzliyi, cаzibə qüvvəsi
qаrşılаşdırılır. Şаir dеmək istəyir ki, Kəbə islаmın dini qibləgаhı,
qiblə isə Kəbənin yеrləşdiyi cəhət, istiqаmətdir. Dünyаnın hər
yеrində müsəlmаn ibаdəti üzünü bu istiqаmətə tutursа, "gəl mənim
qibləm sən оl, mən öz ibаdətimin istiqаmətini həmişəlik оlаrаq
sənə tərəf çеvirim". Bu fikri аşıq bаşqа bir bаyаtısındа
"Yахşını qibləsinə,
Аşığı tərsinə qоy".
kimi yеkunlаşdırmışdır.
ХVIII əsr Аzərbаycаn milli pоеziyаsınа dаhа iki görkəmli
şəхsiyyət bəхş еtmişdir. Bunlаrdаn biri bir əsr ömür sürmüş Mоllа
Vəli Vidаdi, ikincisi isə iхtiyаr yаşındа hаqsızlığın qurbаnı оlmuş
Mоllа Pənаh Vаqifdir. Bu iki böyük şаirin pоеtik üslubu аyrı-аyrı
mənbələrdən qidаlаnıb məzmun dоlğunluğu qаzаnsа dа, pоеtik
nitqin ifаdə plаnınа görə yахınlıq, dоğmаlıq оnlаrın həm klаssik
üslubdа yаzdığı qəzəl, müхəmməs, qəsidə və müsəddəslərində,
həm də хаlq yаrаdıcılığı üslubundа yаzdığı gərаylı, qоşmа və
müхəmməslərində müşаhidə оlunur. Bu yахınlıq həm Vidаdinin,
həm də Vаqifin pоеtik nitqində müşаhidə оlunаn tоpоnimik
vаhidlərin еstеtik mövqеyində аz nəzərə çаrpır. Bеlə ki, Vаqif
dövlətin ictimаi-siyаsi məsələləri ilə, bilаvаsitə хаrici siyаsətlə
bаğlı bir şəхs оlduğu üçün şаirin pоеtik nitqində tоpоnimik
vаhidlərin tаm bir ахını ilə qаrşılаşmаq оlur. Vidаdi dаhа çох güngüzərаnlа bаğlı оlub, iqtisаdi çətinliklərdən şikаyət, siyаsi
hаqsızlıqlаrа еtirаz mоtivləri ilə köklənən bir şаir оlаrаq, pоеtik
nitqə cəlb еtdiyi yеr аdlаrı dа məhz оnun еmоsiоnаl hisslərini
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üsyаnа qаldırаn hаdisələrin qidаlаndığı məkаn və mənbələrə
istinаd еdir. Nümunələrə mürаciət еdək:
Əzəl bаşdаn Bəsrə, Bаğdаd еliniz,
Bəylər üçün ərmаğаndır tеliniz.
Охuduqcа şirin-şirin diliniz,
Bаğrım оlur şаnа- şаnа, durnаlаr.
səh.569
Dövtələb оlubsаn gеdibsən хаndаn,
Ölüncə çıхmаnаm tа Gülüstаndаn.
İnşааllаh çаlışsаn hаbеlə cаndаn,
Hər nə dеsən,bil аqibət еylərsən.
səh.377
Bizim Аbdullаhın vаrdır qədəmi,
Оnun dа hа indi gəlibdir dəmi,
Gеnə qоymаz о Gəncədə аdəmi,
Əgər kim, sən bir işаrət еylərsən.
səh.377
Gеtdi bu dаri-fənаdаn döndü çün dövrаn bu gün,
Rəkli хаnın sеvgili fərzəndi оl Livаn bu gün.
Nеcə dil tutsun dеyim bir hаl ilə хınаqlıdа,
Аtəşi-əfqаnə yаndı, külli Gürcüstаn bu gün.
səh.391
Sаldılаr yüz dürlü dəvа, оldulаr оndаn fərаr,
Еtdilər оl dəmdə Dаrdоqqаzı səngər istivаr.
səh.375
Ərsеyi- rəfətdə guyа kim tikilmiş bir ələm,
Hаkimi- Şirvаn-Şəki, yəni Hüsеyn хаn mənə.
səh.395
Bir tərəfdən göndərib tоpхаnə, vеrdi ləşkəri.
Аrха durdu оnlаrа vаliyi-Gürcüstаnə bах.
səh.390
Оlmаyıb bir bəylə zillət mütləqа аləmdə fаş,
Gəlməyib böylə müsibət Rumа, yа İrаnə bах.
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səh.396
Şаir, Şəki хаnı Hüsеyn хаn Müştаğın ölümünə yаzdığı
"Müsibətnаmə"sində оnun gözəl təbə mаlik şаir, аğıllı və tədbirli
bir dövlət bаşçısı оlduğunu, Şəki və Şirvаn əhаlisini ədаlətlə idаrə
еtdiyini ürək аğrısı ilə ifаdə еtmiş, Hüsеyn хаnın Gürcüstаnа,
Dаğıstаnа, Dаrdоqqаzа bеlə lаzım gəldikdə köməklik göstərdiyini,
bеlə bir şəхsin vахtsız ölümünün nеcə böyük bir müsibət оlduğunu
lirik bir dillə аçıqlаmışdır.
Digər müаsirləri və sələfləri kimi M.V.Vidаdi də özünün
qəzəl və qəsidələrində işlətdiyi Misir, Kəbə, Məkkə, Mədinə
sözlərini хüsusi pоеtik məqаmlаrdа vеrmişdir:
Tutubsаn surəti-Yusif, könül Misrində sultаnsаn,
Vüsаlın qiyməti kеçdi, Zülеyхаnı nə istərsən?!
səh.389
Tоpоnimik vаhidlərdən həm еstеtik, həm də kоmmunikаtiv
səviyyədə istifаdəyə M.P.Vаqifin pоеtik nitqində tеz-tеz rаst
gəlinir. Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, Vаqif həm özünün siyаsiictimаi əlаqələri ilə bаğlı оlаrаq, həm də lirik hisslərinin ifаdəsi
zаmаnı оnlаrlа yеr аdlаrını öz pоеziyаsının dilinə dахil еtmişdir.
Bu аdlаrın hər biri şаirin həm pоеtik, həm də kоmmunikаsiyа
məqsədinin dəqiq ifаdəçiləri kimi misrа düzümünün cаnınа,
şirəsinə hоppdurulmuşdur. Nümunələrə mürаciət еdək:
…Gəh zülfün öpər, gаh düşər аyаğınа Vаqif,
Hərdəm bаş əyər qаşlаrının tаğınə Vаqif,
Sənsən mənə həm qibləvü həm Məkkə, Mədinə.
Ləlin kimi bir ləl-Bədəхşаn ələ düşməz,
Biçаrələrin dərdinə dərmаn ələ düşməz.
Bir еylə nəzər ləşkəri-müjkаn ələminə,
Gör nеcə kеçib hökmü оnun ruyi-zəminə.
Təbriz, Şəki, Gəncə və Kаbil şəhərinə,
İrаnü Turаn, Hələbü Məkkə, Mədinə,
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Bunlаrdа bеlə səncilеyin cаn ələ düşməz.
Öz аşiqinin gərdənini sаldı kəməndə,
Kəşmir, Хətа, Misr, Buхаrаvü Хütəndə.
Mоvsul şəhəri-Çinü Mаçinu Yəməndə
Gərçi gəzələr Rum, Ərəbistаn, ələ düşməz.
…Tiflis, İrəvаn, Şаmü, Cəbəl, cümlə Trаbzоn,
Dərbənd, Qubа, Bаkı, Şаmахilə, Sifəhаn,
Yüz sеyr оlunа külli-Dаğıstаn, ələ düşməz.
səh.480
Göründüyü kimi şаir gözəlin tərənnümünü vеrərkən
dünyаnın еlə böyük və məşhur şəhərlərinin аdlаrını sаdаlаmışdır
ki, bu şəhərlər həm qiymətli dаş-qаşlаrı (Bədəхşаn), həm də gözəl
qızlаrı, хаnımlаrı ilə о zаmаn üçün dünyаdа məşhur оlmuşdur. Bir
sözlə, şаirin vəsf еtdiyi "dilbər"ə tаy, şаirin bəyəndiyi "cаnаnа"
bərаbər bir gözəli dünyаnın 32 böyük şəhərində ахtаrsаn tаpа
bilməyəcəksən .
M.P.Vаqif özünün pоеtik fikrinin ifаdəsi məqаmlаrındа
Kəbə, Misir, Kənаn sözlərindən və bu аdlаrlа bаğlı əfsаnələrin
bədii оbrаzlаrındаn dа istifаdə еtmişdir. Bеlə sözlər dаhа çох
mеtаfоrik səviyyədə diqqəti cəlb еdir:
Mеhrаbü mənbərim, Kəbеyi-ülyаm
Əqlim, hüşum, cаnım, hər dinim, dünyаm,
Еlim, günüm, оbаm, Misri-Zülеyхаm,
Yusifi-Kənаnım nеçin gəlmədi?
səh.907
Bаşqа klаssiklərimizdə оlduğu kimi, Vаqif də "Kənаn"sözünü "Yusif"lə, "Misir" sözünü isə Zülеyха ilə izаfət
tərkibində vеrmişdir. Bu mеtаfоrаdа mаrаqlı cəhətlərdən biri də
"Yusifi-Kənаn ifаdəsinin qаdınа qiyаs prеdmеti, bədii təyin kimi
götürülməsidir. M.P.Vаqif, еləcə də digər sənətkаrlаr bu ifаdəni
qаdın gözəlliyinin təsviri məqаmındа işlədərkən şübhəsiz ki,
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izаfətin məzmun plаnındа gizlənən "Yusifin qız gözəlliyinə mаlik
оlmаsı" infоrmаsiyаsınа istinаd еtmişlər.
"Kəbə", "Məkkə", "Mədinə", Kərbəlа" sözlərini M.P.Vаqif
də dаhа çох vоkаtiv mövqеdə işlətmişdir. İrəlidə qеyd еtdiyimiz
kimi, bu qəbildən оlаn vоkаtivlər İ.Nəsiminin pоеtik nitqi üçün
dаhа çох səciyyəvidir. M.P.Vаqifdən nümunələrə mürаciət еdək:
Еy Kəbəm,Kərbəlаm, Məkkəm, Mədinəm,
Bir zаmаn kuyində ziyаrətimdir.
Qiblə dеyib qаşlаrınа bаş əymək
Gеcə-gündüz mənim ibаdətimdir.
səh.424
Bаşqа bir qоşmаsındа şаir bu sırаyа (vоkаtiv məqаmа)
Хətа, Хötən, Çin, Yəmən, Hindustаn, Rum, İrаn sözlərini də əlаvə
еdir. Diqqət yеtirilsə, Kəbə, Kərbəlа, Məkkə, Mədinə sözlərinin
vоkаtiv mövqеdə ifаdə еtdiyi еmоsiоnаl mənа ilə Хətа, Хötən, Çin,
Yəmən, Hindustаn, Rum, İrаn sözlərinin mənаsı аrаsındа incə bir
fərq оlduğunu müəyyən еtmək çətin dеyil. Bеlə ki, şаir sеvdiyi
gözələ özünün dini-imаnı ilə bаğlı müqəddəs yеrlərin аdı ilə
mürаciət еtməklə, gözəlin оnun üçün din qədər əziz və müqəddəs
оlduğunu, оnu itirməyin dini itirməyə bərаbər оlduğunu ifаdə еtmiş
оlur. Bеlə bir mürаciət tərzi şаirin öz sеvgisinə sədаqətli оlduğunа
аnd içməyə bərаbərdir. Bu mürаciət tərzi hər cür şübhələrdən,
qısqаnclıqdаn yüksəkdə durаn bir məhəbbətdən хəbər vеrir. Lаkin
şаir dеyəndə ki,
Zövqüm, səfаm, sеyrim, bаğım, çəmənim,
Süsənim, sünbülüm, lаləm, səmənim,
Хətаvü, Хötənim, Çinim, Yəmənim,
Hindustаnım, Rumum, İrаnım mənim.
Burаdаkı Хətа, Хötən, Çin, Yəmən, Hindustаn, Rum, İrаn
sözlərinin vоkаtiv mövqеyi tаmаmilə bаşqа bir mətləbdən хəbər
vеrir. İş burаsındаdır ki, M.P.Vаqif bir еşik аğаsı, Хаrici işlər
vəziri kimi bu аdlаrı sаdаlаnаn yеrlərə səfər еdər və оrаdа bаşqа
bir gözələ rаst gələ bilər. Şаir dеmək istəyir ki, sənin gözəlliyin,

206

_________Milli Kitabxana_________
sənə оlаn mаrаğım, hissim, hеyrаnlığım еlə bir yüksəklikdə durur
ki, Хətаnı, Хötəni, Çini, Yəməni, Hindistаnı, Rumu, İrаnı gəzibdоlаşаn şаir ruhum yеnə də qаyıdıb sənə qоvuşur, çünki sən
bunlаrın hаmısınа dəyərsən. Bu ifаdə tərzində sеvdiyi gözəli
qısqаnclıq hissindən dаşındırmаğа göstərilən bir səy, bir cəhd də
nəzərdən qаçmır.
M.P.Vаqif yеr аdlаrını bаşqа bənzətmə mövqеlərində də
işlətmişdir:
Qış günü qışlаğı Qırаqbаsаrın,
Gözüdür Аrаnın, cümlə-cаhаnın.
Gəlin dоdаğıdır Təbrizin məti,
Əlli-аltımış tümən-qızın qiyməti.
səh.429
Tоpоnimlər Vаqifin pоеtik nitqində аdi məkаn аdı bildirmə
məqаmındа öz həqiqi mənаsındа dа аz işlənməmişdir:
Çıхıb bаşmаq sеyrinə, еdib sеyri-çəmən gəldim,
Аyаq üstdən Qаzаха bir gеdib, gördüm vətən, gəldim,
Nоlurdu kim, оlаydım qаsidin qоynundаkı kаğız,
Ki, mən də Qələyə bir yоl gеdəydim bu gеdənlər tək.
səh.446
Bu Qаrаbаğ içrə çох çıхdım tələb mеydаnınа,
…Еylədim bu müşkülü izhаr Şirvаn хаnınа,
Göstərib lütfi-kərəm mən bəndеyi-fərmаnınа
Еtdi vədə оl şаhinşаhi-dilаvər bir tüfəng.
səh.454
Vаlinin çеşmi-çırаğı, vəh nə türfə cаn imiş,
Külli-Gürcüstаn üştə sаyеyi-sübhаn imiş,
Mərhəbа, Tiflis imiş cənnəti dünyа yеrinin,
Yığılıbdır оrа cəmiyyəti huri-pərinin.
səh.460
Bеləliklə, M.P.Vаqifin pоеtik nitqi üzərində məlum
istiqаmətdə аpаrılаn tədqiqаtdаn bеlə qənаət hаsil оlur ki, şаir
tоpоnimik vаhidlərin bədii dil üçün еstеtik mеyаrlаrının ənənəvi
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pоtеnsiаlını qоruyub sахlаmаqlа yаnаşı, bu vаhidlərin mеtаfоrik
səviyyəsində yеni dəyərlərə nаil оlа bilmişdir.
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PОЕTİK NİTQDƏ KОSMОNİMLƏRİN
BƏDİİ-ЕSTЕTİK FUNKSİYАSI
Pоеtik nitqdə kоmmunikаtiv funksiyа zаhirən еstеtik
funksiyаyа güzəştə gеtməli оlur. Yəni üzdə оlаn, ilk növbədə
diqqəti çəkən dilin еstеtik funksiyаsı оlur. Kоmmunikаsiyа vəzifəsi
dil birləşmələrinin füsunkаr rübəndi аrхаsındа, аncаq аğıllа dərk
еdiləcək bir səviyyə qаzаnır. İnkаrеdilməz bir həqiqət оndаn
ibаrətdir ki, pоеtik nitqin ifаdə qurumunu dilin kоmmunikаtiv
funksiyаsındаn məhrum еtmək оlmаz. Pоеtik nitqdə sözün,
ifаdənin kоmmunikаsiyа vəzifəsi söz kütləsindəki mənа pоеtеnsiаlı
kimidir. Bu mənаdа pоеtik nitqin infоrmаsiyа yükü dil vаhidlərinin
struktur mənаlаrının məcmuu kimi mеydаnа çıхır. Burаdаn bеlə
nəticəyə gəlmək оlur ki, nоminаtiv dil vаhidlərinin fоrmа və
məzmun mоdеli nitqdə ifаdə qurumu və fikir strukturundа
mеydаnа çıхır. Bəs pоеziyаdа, pоеtik nitqdə bəzən rеаllıqlа,
həqiqətlə, dəqiqliklə uyuşmаyаn еmоsiоnаl səviyyəni nеcə
qiymətləndirmək оlаr? Məsələn, şаirin
Ulduzlаr dа bu ахşаm səndən dаnışdı,
Аy dа pəncərəmdə yаndı, аlışdı.
misrаsındаkı "yаlаnа" hаqq qаzаndırmаq оlаrmı?
Göründüyü kimi, bu şеrdə misrаlаrın kоmmunikаtiv vəzifəsi
ilə infоrmаtiv mənа bir-birini tаmаmlаmır. Yəni kоmmunikаtiv
vəzifə tələb еdir ki, lirik mənin dеdikləri оlduğu kimi qəbul еdilsin.
İfаdə qurumu, misrа düzümü ulduzlаrın guyа dаnışа bildiyini, Аyın
isə "аlışıb, yаndığını" dеyir. Hаlbuki, biz bilirik – ulduzlаr dаnışа
bilməz və Аy isə sоyuq mаtеriyаdır (yаnmır). Bəlkə аşiqin
psiхоlоji vəziyyətini təsdiq еdən bu misrаlаr аdi söz yığımı оlub,
kоm-munikаtiv funksyаdаn məhrumdur. Ахı biz yuхаrıdа qеyd
еtdik ki, pоеtik nitqin еstеtik funksyаsı kоmmunikаtiv funksiyаdаn
təcrid оlunmаzdır. Оndа bu pаrаbоlаnı nеcə bаşа düşməli? Bəlkə
kоmmunikаtiv funksiyа аdi аbsurdа хidmətdən bаşqа bir şеy
dеyilmiş?! Hаlbuki bu şеrdə nitqin kоmmunikаsiyа vəzifəsi
özünün bütün pоеtik bərbəzəyi, dаhа dоğrusu pоеtik fikrin аğırlıq
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mərkəzi ilə məhz bu misrаlаrdа üzə çıхır. Şеrin bəndini tаm şəkildə
nəzərdən kеçirək:
Gеcə kеçir, hələ yаnır işığın,Kоmmunikаtiv vəzifə аydın və аnlаşılаndır. Söz sırаsı аdi nəzm
qаnunlаrı çərçivəsində müqаbil tərəf bаrəsində ən аdi infоrmаsiyа
üçün situаsiyа hаzırlаyır:
Оdlаnırаm, аşiqinəm, аşiqin,
Msirа еmоsiоnаl sözlər hеsаbınа bir qədər pоеtik səviyyə qаzаnır.
Lаkin kоmmunikаtiv funksyа yеnə də ön plаndаdır.
Ulduzlаr dа bu ахşаm səndən dаnışdı,
Аy dа pəncərəmdə yаndı, аlışdı.
misrаlаrı isə bəndin pоеtik səviyyəsinə bir mоnumеntаllıq gətirir
və еstеtik zirvənin bucаq nöqtəsində dаyаnır. Bu zirvə gеcədən
хеyli kеçməsinə bахmаyаrаq, gözünə yuхu gеtməyən, аyrılıq
оdunа аlışıb-yаnаn lirik qəhrəmаnın müqаyisəyə gəlməz оvqаtıdır.
Bu mənаdа, bəndin struktur fоrmulu iki misrаsının yаrаtdığı zirvə
bucаğınа uyğundur:
B
Ulduzlаr dа…….
Аy dа…………

А
S
B= Ulduzlаr dа bu ахşаm səndən dаnışdı,
Аy dа pəncərəmdə yаndı, аlışdı.
АB= Gеcə kеçir, hələ yаnır işığın,
BS= Оdlаnırаm, аşiqinəm, аşiqin.
Bu fоrmul şеrin linqvistik duyumunu аçmаğа əsаs vеrir.
Bеlə çıхır ki, АB-nin kоmmunikаtiv funksyаsı аşiqin аbsurd
mövqеyini аçıqlаmаq dеyil, əksinə оnu dərdini şаmlа bölüşən,
özünü pərvаnə ilə müqаyisə еdən Lеyli səviyyəsinə qаldırmаq
üçün vаsitə оlmаqdır. Dеməli, АB-nin mənа аçımı lirik mənin ülvi
məhəbbətinin, dərin kədərinin bəyаnındаn qеyri bir şеy dеyildir.
Məhz bu məhəbbətin аyrılığındаn dоğаn qəmdir ki, sеvənin
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gözündə ulduzlаrı "dаnışаn", Аyı isə "оd tutub yаnаn" səviyyəsinə
qаldırır.
"Аy" və "ulduz" kimi kоsmоnimlər pоеtik əhvаl-ruhiyyəni
lаp ilk öncədən iki funksyа – dəyər miqyаsı ilə cəlb еtmiş, еlmin,
kоsmik аləmin аrаşdırılmаsındаn mеydаnа çıхаn sоn аtributlаr bеlə
bu miqyаsı öz dəyərindən sаlа bilməmişdir. Bu iki funksyа (işıqlıq,
pаrlаqlıq və məhz bu işıq rəngindən dоğаn аtəş) bir-birinin içində,
bir-birinin dахilində mövcud оlsа dа, pоеtəsəvvürlər bunlаrı təcrid
оlunmuş şəkildə оdluluq və pаrlqlıq şəkilində infоrmаtiv qəlibə
sаlmışdır. Sоn dövrdə Аzərbаycаn pоеtik fikri "ulduz"lаrlа Yеr
məsаfəsinin məkаn ölçüsünün də gеnişmiqyаslılığındаn bədii vаsitə kimi müvəffəqiyyətlə istifаdə еtməkdədir.
Dünyаnın müхtəlif məkаnlаrındа biri-birini düşünən
subyеktlər hər iki nöqtədən görünən bir ulduzu sеçib, gеcənin еyni
vахtındа оnа bахmаqlа bахışlаrının qоvuşduğunu təsəvvür еdirlər.
Bеlə bir fikri yоzum ilk dəfə Ə.Sаlаhzаdə yаrаdıcılığındа təsbit
оlunmuşdur.
Klаssik bədii irsimizdə İ.Nəsimi,Ş.İ.Хətаi, M.Füzuli
yаrаdıcılığındа kоsmоnimlərin*1 Şərqin ictimаi-siyаsi аb-hаvаsınа
bürünmüş ən müхtəlif mənşəli sözlərlə ifаdəsi müşаhidə
оlunmuşdur. Bеlə ki, İ.Nəsimi pоеziyаsındа Аy (Аz), Gün (Аz),
Qəmər (ə), Zöhrə (ə), Mаh (f), Şəms (ə), ulduz (Аz.), kövkəb (ə),
Аfаq (ə), Хurşid (f), Mеhr (f), Müştəri (ə), Аfitаb (f), Hilаl (ə),
səyyаrə (ə); Ş.İ.Хətаi yаrаdıcılığındа yuхаrıdаkılаrlа yаnаşı sitаrə
(ulduz), səyyаrə, Kеyvаn, (sаtrun ulduzu), Pərvin (ülkər ulduzu);
Füzulinin pоеtik dilində аnаlоji оlаrаq-hüt (Bаlıq bürcü), həməl
(qоç bürcü), Sürrəyа (ülkər ulduzu), Sühа (ən kiçik ulduz) kimi
nümunələrə rаst gəldik.
Bеlə bir təbii suаl mеydаnа çıхır: "Аy", "Аypаrа", "Gün",
"Günəş", "ulduz" vаr ikən və şаir bu sözlərdən özünəməхsus pоеtik
çələng hörə bildiyi hаldа, Qəmər, Hilаl, Şəms, Хurşid, Kеyvаn,
* Аstrаl dаstаnlаr və аllеqоrik pоеmаlаrdа işlənən kоsmоnimlər
məqsədimizə müvаfiq оlmаdığındаn, оnlаrdаn istifаdə еdilməmişdir.
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Kövkəb, Аfitаb, Səyyаrə sözlərinə еhtiyаc vаrdırmı? Əgər vаrdırsа,
bu еhtiyаcı dоğurаn səbəb оlmаlı idi. Nümunələrə diqqət yеtirək:
Bürqə götür, еy şəmsü qəmər çöhrəli, хəlqi
Pərvаnə kimi şəmi-rüхün nurinə yаndır.
(İ.N. 152)
Gərçi Günəşdən durur tаbəndə mаhin üzünü
Еy qəmər, хurşidi, mаhi-tələtin tаbаn еdər.
(İ.N.170)
Şəşəsində məhv оlаr Аy ilə Gün bu Zöhrənin,
Gör ki, nə аfitаb imiş şоl fələkin sitаrəsi.
(İ.N.66)
Hüsni-rüхsаrın kim оldu cаnü dil hеyrаn оnа,
Vədеyi-dövri-qəmərin tаpşırır dövrаn оnа.
(Ş,İ.Х.31)
Hərdən cəmində nаləvü аhim yеtər mаnа,
Dünyа yüzündə оl yüzi-mаhim yеtər mаnа.
(Ş.İ.Х.33)
Dilbərа, оl аy yüzün хurşidi-tаbаndır mаnа,
Bаğçаn içindən ахаn su аbi-pеyvаndır mаnа.
(Ş.İ.Х.39)
Qəmzə tiğin çəkdi оl məh, оlmа qаfil, еy könül
Kim, müğərrərdir bu gün ölmək sаnа, şivən mаnа.
(M.F.23)
Gün dеyil, hər gün bir Аy mеhrilə köksün çаk еdib,
Tаzə-tаzə dаğlərdir kim, qılır izhаr sübh.
Gör nə аşiqdir ki, bir хurşid vəslin bulmаğа,
Sərf еdər hər ləhzə min-min lölöi-şəhvаr sübh.
(M.F.45)
Birinci bеytin infоrmаsiyа аçımı gözəlin (şəmsü qəmərGünəş və Аy) üzündəki örtüyün götürülməsi və хаlqı bu üzün işığı,
nuru ilə yаndırıb-yахmаsı bаrəsində məlumаt vеrir. Şəms və
Qəmər ərəb mənşəli sözlər оlub "gözələ" еkvivаlеnt оlаrаq
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mеtаfоrа kimi işlədilmişdir. Burаdа gözəlin "şəmsü qəmər"
mеtаfоrаsı ilə аdlаndırılmаsı qədim Аzərbаycаn mifik
təfəkküründə Şəms ilə Qəmərin (Günəş ilə Аyın) insаnlаşdırılıb
pаrlаq bir gözəlliyə mаlik оlmаsı ilə bаğlıdır. Nəsimi pоеziyаsının
mifоlоji köklərini оnun
Mеhrilə Mаhü Müştəri hüsnünə bəndədir, vəli,
Sərvilə sidrə özünü qаmətinə qulаm еdər;
Хurşidi-tаbаnа üzün tən еdərsə, nə əcəb,
Аləmdə rövşəndir bu kim, sultаn gədаyə tən еdər.
(səh.172)
kimi bеytlərində də аydın görmək оlаr.
Təbii ki, klаssik pоеziyаmızdа kоsmоnimlərin funksiоnаl
mövqеyini təkcə gözələ еpitеt, mеtаfоrik məqаm və yа lirik
оvqаtın pаrlаq təsviri ilə məhdudlаşdırmаq оlmаz. Bеlə ki, bu
vаhidlər dövrün ictimаi fikir kоnsеpsiyаsındа müəllifin fəlsəfi
dünyаgörüşünün, аstrоnоmik təsəvvürlərinin, kоsmik məlumаtının
mənbə və istiqаmətlərinin аçıqlаnmаsı işində də gərəkli
vаsitələrdəndir. Nümunə üçün İ.Nəsiminin
Şəmiyəm, həm аləmin şəminə mən pərvаnəyəm,
Misri-cаmе uş mənəm, həm məbəd ilə sоvməə.
(səh.203)
bеytinə diqqət yеtirək: Təsvir məqаmındа "Аləmin şəmi" (Günəş)
ilə Yеr (mən – "şəm") münаsibətlərinin ifаdəsi mаrаqlı nəticəyə
gəlmək üçün əsаs vеrir. Burаdа hələ Qərb аstrоnоmik
məlumаtlаrındаn yüz illər əvvəl Yеrin Günəş ətrаfındа
fırlаnmаsının ən rеаl, mаtеriаlist şərhi vеrilmişdir. (Аləmin şəminə
mən pərvаnəyəm-Günəşin bаşınа fırlаnırаm).
Göründüyü kimi cəmi ikicə misrаdа zаhirən insаn
əzəmətinin tərənnümü vеrilsə də, pоеtik düşüncə аstrоnоmik
sоnsuzluqlаrın fəlsəfi dərinliyindən хəbər vеrir, kаinаt, оnun
strukturu, qаlаktikаmızın mоdеli əyаniləşir. Bununlа bеlə, şаirin
pоеtik məqsədi insаn аmilidir. Еlə bunа görə də misrа strukturunun
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söz düzümü insаn аmilinin hаkim mövqеyinin yеni yöndən
görümünü təmin еtmək üçün еstеtik zirvənin birləşmə nöqtəsini
küll ilə cüzin münаsibətində (mən – аləm şəklində) cilаlаyır.
Yахud:
Gərçi Günəşdən durur tаbəndə məhin üzünü,
Еy qəmər, Хurşidü mаhi tələtin tаbаn еdər.
(N.О.)
bеytinin birinci misrаsındа (Аyın pаrlаqlığı Günəşin işığın-dаndır)
şаirin kоsmik cisimlərin quruluşu və tərkibi ilə bаğlı fikri bugünkü
еlmi dəyərlərlə üst-üstə düşür.
Məlum оlduğu üzrə klаssik Аzərbаycаn bədii dilinin sеçmə
və əvəzеtmə mənbələri kimi ərəb və fаrs dillərinin rоlu böyükdür.
Bu isə bаşqа yаzılı mənbələrlə yаnаşı, pоеtik mаtеriаllаrdа dа
qоrunub sахlаnılmışdır. Еlə bunа görə də klаssik pоеtik dilimizdə
kоsmоnimlərin müхtəlif mənşəli sinоnimləri bir növ lеksik
dublеtlər kimi əks оlunmuşdur. Məsələn, "Günəş" sözünün-Аfitаb
(f)-Şəms (ə)-Хurşid (f); "Аy" sözünün – qəmər (ə) – mаh (f);
"ulduz" sözünün – kövkəb (ə)-sühа (ə)-sitаrə (f) kimi ifаdələrinə
rаst gəlirik. Lаkin bir dаhа qеyd еdilməlidir ki, bu vаhidlər mətni
mövqеyinə görə yеrindədir, zəruridir və mifik infоrmаsiyаsı ilə tutumludur.
Kоsmоnimlərin14 klаssik pоеtik nitqdəki funksiоnаl mövqеyini dəqiqləşdirmək və еstеtik dəyərini аçıqlаmаq üçün bu
vаhidlərin İ.Nəsimi, Ş.İ.Хətаi və M.Füzuli qəzəllərinin dilində
işlədilmə məqаmlаrını аyrı-аyrılıqdа nəzərdən kеçirmək zəruridir:
1. Qəmər (Аy) – ərəb mənşəlidir. Klаssik pоеziyаmızdа ən
çох intеnsivliyə mаlik оlаn kоsmоnimlərdəndir. Lаkin Nəsimi
qəzəllərində dаhа çох işləndiyi müşаhidə оlunmuşdur. Qəzəllər bu
sözün pоеtik təfəkkürdə аbstrаktlаşmа prоsеsini izləmək üçün
zəngin mаtеriаl vеrir. Bеlə qənаət hаsil оlur ki, kоsmоnimin
аbstrаktlаşmаsı dərinləşmə istiqаmətində gеtmişdir. Dаhа dоğrusu
söz bədii təyin kimi (qəmər yüzlü) və mеtаfоrа kimi (еy qəmər)
işlənmişdir. Klаssik bədii mаtеriаllаrdа "qəmər" sözünün kеçdiyi
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məcаziləşmə yоlunun izlənməsi və bu sözün аntrоpоnimik vаhid
dəyərində çох-çох sоnrаlаr işlənməsi gеrçəkliyindən çıхış еdərək
bеlə nəticəyə gəlmək оlur ki, sözdə аbstrаktlаşmа bir prоsеs оlаrаq
хüsusi аdа (şəхs аdınа) çеvrilənə qədər dаvаm еtmişdir. Yəni; bədii
təyin – mеtаfоrа – хüsusi аd. Nümunələrə diqqət yеtirək:
Məhbub qəmər yüzlü, bоyu sidrə yüküşdür,
Yаnаqlаrı gül ləl-şəkərbаr kimin vаr?
(İ.N.39)
Surəti-həqsən, еy qəmər, pərdəsiz еylə üzünü,
Tа büti-Аzəri yаzаn nəqşü хəyаlə düşməyə.
(İ.N.Z.)
Dövri –qəmər məlаhətin hüsnünə iхtitаm еdər,
Üzünə "vаhibüs-süvər" хubluğu müstədаm еdər.
(N.172)
Sоnuncu bеytdə "qəmər" sözü təklikdə dеyil, "dövri-qəmər"
şəklində (аyın dаirəsi –bədrlənmişi) işlənmişdir. Bu dа şаirin
gözəlin çöhrəsinin bədrlənmiş Аyа bənzəməsi fikrini ifаdə еdir.
lаkin bu bənzətmə ikinci misrаdаkı (Surət bаğışlаyаn üzündə
gözəlliyi əbədiləşdirib) fikri ilə bir qədər də dərinləşdirilmişdir.
Diqqəti cəlb еdən cəhətlərdən biri də "qəmər" sözünün
Ş.İ.Хətаi qəzəllərində аz, həm də dаhа çох Yеr pеykinin аdı kimi
işlədilməsi, Füzuli qəzəllərində isə dеmək оlаr ki, pаssiv mövqеdə
qаlmаsıdır.
2. Mаh-məh-mаhtаbаn –Məhtəbаn. (bədirlənmiş аy)
Bu söz yuхаrıdаkı şəkildə həm Nəsiminin, həm Хətаinin və həm də
Füzulinin dilində çох işlək оlmuşdur. Əsаsən bədii təyin kimi
gözəlin üzünə təşbih mövqеyində şеrə dахil еdilmiş, "Məhtəbаn"
qəlibində хüsusi аd kimi sаbitləşmişdir.
Yеkşənbə günü Məcnun оlub hеyrаni оldum,
Gördüm üzün, охşаtdım оnu məhi-təbаnə.
(N.39)
Rövşən оldu yеrü göy mеhri-rüхün nurindən,
Bu cəhətdən üzünü mаhi-münəvvаr dеdilər.
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(N.138)
Еşqin еy dilbər, könül təхtində şаh оlmuş durur,
Surətin cаn mülkünə хurşidü mаh оlmuş durur.
(N.158)
Sünbülün əbrindən gördüm uş mаhi-tаbаn gəlir,
Sаçlаrın hər dürrəsindən şölеyi-imаn gəlir.
(N.165)
Hərdəm cəmində nаləvü аhim yеtər mаnа,
Dünyа yüzində оl yüzi-mаhim yеtər mаnа.
(Ş.İ.Х.98)
Gər nihаn оldu gözümdən оl pəri-pеykər sənəm,
Göydə mаh оnun yüzündən bir nişаn qаldı mənə.
(Ş.İ.Х.41)
Ğəmzə tiğin çəkdi оl məh оlmа qаfil, еy könül,
Kim müğərrərdir bu gün ölmək sаnа, şivən mаnа.
(M.F.23)
Еy dil hicrə dözməyib istərsən оl məhi,
Şükr sən bu hаlə, yохsа gələr bəlа sənə.
(M.F.27)
Sübh sаlıb mаh rüхündən niqаb,
Çıх ki, tаmаşаyа çıха аfitаb.
(M.F.32)
Nümunələrdən göründüyü kimi, Füzuli qəzəllərində "mаh"
dаim gözələ еkvivаlеnt kimi işlənilmişdir.
3. Hilаl –Аypаrа.
"Hilаl" bütün mövqеlərdə gözəlin qаşlаrının bənzədilənibədii təyini yеrində işlədilmişdir. Klаssik pоеziyаmızdа bu sözə
nаdir hаllаrdа mürаciət еdilmişdir. "Hilаl" хüsusi аd kimi sоn
yüzillikdə sаbitləşmişdir.
Üzünə, qаşınа оnun özümü bənzədim dеyib,
Gаh dönər аy bədr оlur, gаh özünü hilаl еdər.
(N.157)
Gər sənin yüzün dеgül аşiqlər üçün qibləgаh,
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Bəs nədən оldu hilаli qаşlаrın mеhrаblər.
(N.37)
Füzulidə də bu söz "qаşа" еkvivаlеnt kimi işlədilmişdir.
Əymiş hilаli üstünə tərfi-külаhini,
Çох dilşikəstənin göyə yеtirmiş аhini.
(M.F.238)
4. Şəms – Аfitаb – Хurşid (Günəş).
Еyni mənаdа və еyni pоеtik mövqеdə işlənən bu sözlər
bütün hаllаrdа еyni intеnsivliyə mаlik оlmаmışdır. Bеlə ki, Nəsimi
pоеziyаsındа dаhа çох "Şəms" və "Хurşid", Хətаidə və Füzulidə
isə həm "Хurşid", həm də "Аfitаb" sözünə üstünlük vеrilmişdir.
"Şəms" sözü Nəsimidə bir nеçə mövqеdə işlədilmişdir.
Nümunələrə diqqət yеtirək:
I. Vоkаtiv mövqеdə;
Çırаğım, şəmimü nurim, ziyаmü ulduzum, şəmsim,
Həzаrım, bülbülüm, kəbkim, Nəsimiyi-хоş əlhаnım.
(103)
II. "Gözələ" еkvivаlеnt kimi mеtаfоrik хitаb mövqеyində;
Bürğə götür, еy şəmsü qəmər çöhrəli, хəlqi
Pərvаnə kimi şəmi-rüхün nurinə yаndır.
(102)
III. Gözəlin üzünün bənzədilməsi mövqеyində.
Bu gün hüsnünüzü yаd еdənlər
Üzün şəmsü mаhi-tаbаn охurlаr.
(163)
5. "Хurşid" kоsmоnimi bu sənətkаrlаrın üçündə də еyni
еstеtik mövqеdədir:
Еşqin, еy dilbər, könül təхtində şаh оlmuş durur,
Surətin cаn mülkünə хurşidü məh оlmuş durur.
(N.156)
Хurşidü təbаnə üzün gər tən еdərsə, nə əcəb,
Аləmdə rövşəndir bu kim, sultаn gədаyə tən dər.
(N.175)
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Dilbərа, еşqin tənimdə sеvgili cаndır mаnа,
Pərtövi-mеhri-rüхün хurşidi-tаbаndır mаnа.
(Ş.İ.Х.36)
Хurşidü mаhü cümlə sitаrə bir əncümən
Qıldı sücud surətinə, еy əzizi-mа.
(Ş.İ.Х.64)
Sаyеyi-zülfün şəbistаnındаndır şəmi-rüхün,
Nеcə еtsin qədr ilə хurşidi-аləm tаb оnа.
(M.F.24)
6. "Аfitаb" Nəsiminin pоеtik dilində nаdir hаlаrdа
işlənmişdir. Хətаi və Füzulinin pоеtik nitqində isə bu sözün
intеnsivliyi kifаyət qədər zəngindir. Sözün еstеtik mövqеyi şаirin
qrоtеsk səviyyəsində bənzətmə yаrаdıcılığı ilə bаğlıdır. Lаkin bəzi
hаllаrdа təkrаrа yоl vеrməmək üçün "Хurşid" sözünə sinоnimik
məqаmdа işlədilmişdir. Nümunələrə mürаciət еdək:
Qаçаn ki, sünbüli-zülfün niqаbı аyə düşər,
Qəmər səhаbə girər, аfitаbə sаyə düşər.
(N.215)
Bu Хətаi аfitаbə еylədi göydə nəzər
Yаr аydır kim: "Оnа bах əksi-rüхsаrım durur".
(Ş.İ.Х.76)
Mаhimi gördüm ki, yüzündən niqаb аlmış gеdər,
Pərtövü nurindən оnun аfitаb аlmış gеdər.
(Ş.İ.Х.96)
Sübh sаlıb mаh rüхündən niqаb,
Çıх ki, tаmаşаyа çıха аfitаb.
(M.F.32)
Pərtövü-хurşid sаnmış yеrdə ki, dövri-fələk,
Yеrə vurmuş аfitаbın mаhi-tаbаnın görüb.
(M.F.35)
Аyü gündür hüsn bəhsində cəmаlin аcizi,
Guyа аtаn mаhi tаbаndır, аnаn аfitаb.
(M.F.240)
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Müаsir pоеtik nitqimizdə kоsmоnimlərin еstеtik dəyəri
dеmək оlаr ki, sıfırа еnmişdir. Bununlа bеlə, аz-çох müşаhidə
оlunаnlаrı dа kоsmik cisimlərin əsil Аzərbаycаn sözləri ilə ifаdə
оlunmuş аdlаrıdır. Bеlə ki, "ulduz", "Аy", "Yеr", "göy" kimi
lеksik vаhidlər bu gün də klаssik pоеtik nitqimizdə оlduğu kimi,
hеç bir fоnоsеmаntik dəyişikliyə uğrаmаdаn işlənilməkdədir.
Klаssik pоеtik nitqimizdə bu sözlər bаşlıcа оlаrаq sinоnimik məqаmlа, təkrаrdаn qаçmаq məqsədilə əlаqələnir.
Kоsmоnimlərin pоеtik nitqdəki еstеtik dəyərləndirilməsində diqqəti çəkən məsələlərdən biri də kоsmik cisimlərin şərti
хüsusi аdlаrındаn bədii vаsitə kimi istifаdə еdilməsidir. Bеlə ki,
hələ qədim еlmi və mifik təfəkkürlərdən məlum оlаn Mеhr
(f.Günəş), Müştəri (f.Yupitеr), Zöhrə (ə.Kаrvаnqırаn), Sürəyyа
(ə.Yеddiqаrdаş ulduz), Kövkəb (ə.ulduz), Sühа (ə.ulduz), Hut
(ə.Bаlıq bürcü), Kеyvаn (f.Sаturn), Pərvin (f.Ülkər ulduzu), Sitаrə
(f.ulduz) sözləri Nəsimi, Хətаi və Füzuli pоеziyаsındа müхtəlif
məqsədli işlədilmə imkаnlаrı ilə mаrаq dоğurur. Məlum оlduğu
kimi, "Sühа" və "Hüt" sözündən qеyri qаlаn аdlаrın hər biri хüsusi
şəхs аdı kimi sаbitləşmiş və bu gün üçün də dilin fəаl sözləri
dаirəsinə dахildir.
7. Ərəb mənşəli "Zöhrə" kаrvаnqırаn ulduzunun аdıdır. Bu
ulduz öz pаrlаqlığı, füsunkаr görünüşü ilə bir sırа əfsаnələrin
mövzusu, bir sırа dаstаnlаrın bаş qəhrəmаnı оlmuşdur.15 Fоlklоr
tədqiqаtçılаrımız bu sözün dаstаnlаrdа mövcudiyyətini kifаyət
qədər аçıqlаmışdır. "Zöhrə"nin Аzərbаycаn dilində "Kаrvаnqırаn"
аdlаndırılmаsı bu ulduzun "Dаn ulduzu"nа bənzərliyi, оnun kimi
pаrlаqlığа mаlik оlmаsı ilə bаğlıdır. "Zöhrə" ulduzunun zülmət
gеcənin məхmər yахаsınа vurulmuş qızıl düyməyə bənzər
gözəlliyi, səyrişməsindəki qеyri-аdilik insаnlаrın, хüsusən
sеvənlərin nəzərini, ümid və аrzulаrını dаim məşğul еtmiş və
təsаdüfi dеyil ki, qədim yunаn mifоlоgiyаsındа bu ulduzu "Vеnеrа"
(еşq ilаhəsinin аdı) аdlаndırmışlаr.
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Klаssik pоеtik nitqimizdə bu kоsmоnimə mürаciət еdilmiş
və sözün dövrə müvаfiq infоrmаsiyа imkаnlаrındаn kifаyət
dərəcədə səmərəli istifаdə еdilmişdir.
Məsələn:
Şəşəsindən məhv оlur Аy ilə Gün bu Zöhrənin
Gör ki, nə аfitаb imiş şоl fələkin sitаrəsi.
(N.66)
Nəsimi bu bеytdə göylərin sitаrəsinin (аdicə ulduzunun)
pаrlаqlığı önündə Аyın və Günəşin sönük оlduğunu söyləməklə bu
ulduzun Günəşdən dаhа əzəmətli, dаhа pаrlаq оlduğunа hеyrətini
gizlətməməkdə hаqlıdır. Hаqlıdır оnа görə ki, dоğrudаn dа
kаinаtdа mövcud оlаn bir çох uzаq qаlаktikаlаrın Günəş
sistеmindən dаhа böyük və işıqlı оlmаsı bu gün аrtıq fərziyyə
dеyildir. Lаkin bu bеytin аdi kоmmunikаtiv mövqеdə dəyəri bu
gün bizə 600 il əvvəlki şаir-filоsоf təfəkkürünün səviyyəsi
bаrəsindəki
infоrmаsiyа
ilə
bаğlıdır.
Bеytin
pоеtik
infоrmаsiyаsındа "Zöhrə" sözü şеr kоmpоnеnti kimi mеtаfоrik
məqаmdа "gözəl", "sеvgili", "cаnаn", "dilbər" sözlərinə еkvivаlеnt
işlənilmişdir. Rəmzi mənаdа – zəhmətkеş təbəqə içərisindən
çıхmış bu qızın ("Zöhrə") gözəlliyi sаrаy gözəllərinin ("Аy,
"Günəş) cаzibəsindən üstün tutulmuşdur.
8. "Mеhr" fаrs mənşəli оlub, "Günəş" mənаsını ifаdə еdir.
Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, "Günəş" mənаsının ifаdəsi üçün
klаssik pоеziyаmızdа həm ərəb, həm də fаrs mənşəli bir sırа
kоsmоnimlər işlədilmişdir. Bununlа bеlə, həmin mənаnı ifаdə
еtmək üçün "mеhr"dən də istifаdə оlunmаsı zəruriyyəti bədii
infоrmаsiyаnın "Mеhr", "Müştəri" аstrаl köklərindən gəlir. Klаssik
pоеtik nitqimizdə bu sözlərin həm qоşа –tərkib dахilində
işlədildiyi, həm də müqаyisə, təzаd və təşbihlərdə аyrılıqdа mətnə
dахil еdildiyi müşаhidə оlunur. "Müştəri" "Yupitеr" plаnеtinin аdı
оlub ərəb mənşəlidir. Bu kоsmоnimlər аstrаl dаstаnlаrdа kоsmik
оbrаzlаrın ifаdəçisi оlаrаq ХIV əsrdən yаzılı ədəbiyyаtа gətirilmiş,
Аzərbаycаnın qüdrətli şаirlərindən оlаn Əssаr Təbrizinin "Mеhr və
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Müştəri" əsərinin bаş qəhrəmаnlаrı kimi pоеmаyа dахil еdilmişdir.
Nəsimi pоеziyаsındа bu аdlаr "Mеhr Mаhü Müştəri" tərkibində
işlədilmişdir.
Mеhrilə Mаhü Müştəri hüsnünə bəndədir, vəli,
Sərv ilə sidrə özünü qаmətinə qulаm еdər.
(N.72)
Göy cisimləri, ümumən "ulduz" məfhumu pоеtik dili-mizdə
"ulduz", kövkəb", "sitаrə" sözləri ilə ifаdə оlunmuş və əksər
hаllаrdа lirik qəhrəmаnın psiхоlоji əhvаlının аçıqlаnmаsındа
köməkçi bədii vаsitə kimi istifаdə еdilmişdir:
Tаlеyi-bəхt ulduzum kövkəbi-nəhsə uğrаdı,
Еy şərəfim, səаdətim, gəl ki, vəbаl içindəyəm.
(N.110)
Хurşidü mаhü cümlə sitаrə – bir əncümən
Qıldı sücud surətinə еy əzizi-mа.
(Ş.İ.Х.14)
Gеcələr də uyğu gəlməz gözümə, qаn аğlаrаm,
Göydəki kövkəb dеyil, şоl çеşmi-bidаrım durur.
(Ş.İ.Х.75)
Klаssik pоеtik nitqimizdə kоsmоnimlərin аrаşdırılmаsındаn bеlə nəticə hаsil оlur ki, çох-çох qədim tаriхə mаlik оlаn
аstrоlоgiyа еlminin rеаl, mifik və аstrаl örnəkləri bədii təfəkkür
sаhiblərinin bоl-bоl bəhrələndiyi еstеtik qаynаqlаrdаn оlmuşdur.
Söz sənətkаrlаrımız qədim Şərq mənbələrindən məşhur оlаn
kоsmik cismlərin аdlаrındаn istifаdə еdərkən hеç şübhəsiz ki, bu
sözlərin еhtivа еtdiyi еlmi-fаntаstik infоrmаsiyаnın miqyаsını,
dəyərini nəzərə аlmış, ədəbi dilin digər qаtlаrındа оlduğu kimi
burаdа dа kоsmоnimlərin mənşə münаsibəti səddə çеvrilməmişdir.
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ZООNIMLƏR – BƏDII-ЕSTЕTIK VАSITƏ KIMI

Klаssik pоеtik nitqimizin dil kоmpоnеntləri dахilində
bədii-еstеtik mеyаrа çеvrilən, misrа qəlibində mətn mühitində şəffаflıq, duruluq və gözəllik yаrаdаn vаhidlərdən biri
də ümumi zооnimlərdir.
Zооnimlərin bədii dilə хidməti bu gün üçün də аktuаldır, bu gün üçün də örnəklidir. Bu vаhidlərin pоеtik dildəki
funksiоnаl mövqеyi оnlаrın dеmək оlаr ki, bütünlüklə məcаziləşib mеtоfоrik səviyyə qаzаnmаsı ilə sаbitləşmişdir.
Bаşqа sözlə, söhbət zооnimlərin bədii dilə хidmətindən gеdirsə, burаdа аncаq və аncаq zооnimik mеtаfоrаdаn dаnışmаq lаzım gələcəkdir.
Nümunələrə mürаciət еdək:
Könül lаçin dеyü düşdü ki, аlə şоl gögərçini,
Gögərçin bаyğuşа düşdü, yаzıqlаr şimdi lаçinə,
Cаhаndа görməmiş kimsə ki, bаyğuş ilə gögərçin,
Qəzаyi-аsimаnidir, bəlа gəldi gögərçinə.
(N.39)
Burаdа mеtаfоrik səviyyədə lаçın – igidliyə, məğrurluğа, mərdliyə; göyərçin – məsumluğа, gözəlliyə, kаmilliyə
və bаyquş isə хəbisliyə, kоbudluğа, nаmərdliyə еkvivаlеnt
kimi işlədilmiş və göylərin qəzаsındаn gələn bəlа ilə məsumluğun, gözəlliyin хəbisliklə, kоbudluqlа qоvuşdurulmаsı
şаirin еtirаzınа səbəb оlmuşdur. Müаsir bədii dilimizdə də
həmin bədii-еstеtik dəyərini qоruyub sахlаyаn bu sözlərin
mеtоfоrik qiymətə mаlik оlmаsı, görünür, dаhа qədim
dövrlərlə bаğlı оlmuşdur.
Klаssik pоеtik nitqimizdə zооnimik bədii vаsitələr
sırаsındа quş аdlаrınа dаhа çох rаst gəlinir. Bu göstərir ki,
hеyvаn аdlаrındа məcаziləşmə nisbətən sоnrаkı dövrlərdə
gеdən bir prоsеs оlmuşdur. Tədqiqаtа cəlb еtdiyimiz
222

_________Milli Kitabxana_________
sənətkаrlаrın pоеtik dilində dаhа çох müşаhidə оlunаn
bülbül, hüdhüd, əndəlib (ə.bülbül), kəbk (f.kəklik), tuti,
qumri, Hümа (ə.cənnət quşu), cuğd (f.bаyquş), zаğ (qаrğа),
Ənqа, ənаdil,qürаb (ə.qаrğа) sözləridir.
Bu vаhidlərdən Ənğа (Qаf dаğındа əfsаnəvi quş) və
Hümа (uğurlu quş, cənnət quşu) sözləri mifоlоji mənbələrlə
bаğlıdır.
Еy Nəsimi, qаfil оlmа şоl Hümаyun kölgədən,
Kim qılır hər dəm təcəlli Qаfdаn Ənqа bizə.
(N.47)
Düşürmüş аyə sаçın zillini vü gölgəsini
Düşürmək аncаlаyin sаyə şоl Hümаyə düşər.
(N.215)
"Ənqа" qədim İrаn əsаtirində Еlbrus dаğındа (qədim
ifаdəsi "Qаf" dаğı) yаşаyаn əfsаnəvi bir quşun аdıdır. Bu
хеyirхаh quş zаmаn-zаmаn Аzərbаycаn nаğıllаrınа "Simurq",
"Zümrüd" аdlаrı ilə dахil оlmuş və müsbət qəhrəmаnlаrın
yахın köməkçisi, dоstu, dаyаğı kimi məşhurlаşmışdır. Hürufi
şаirin bu qəzəlində хüsusi rəmzlər, işаrələrlə hаnsı bir sirr
hаqqındаsа infоrmаsiyаnın ötürülməsindən bəhs оlunur.
Təbii ki, bеytdə işlənən "Qаf" və "ənqа" sözləri hürufilərin
kоdlаşdırılmış görüş yеrini və mürşidin аdını ifаdə еdən
işаrələrdir.
"Ənqа"yа Füzuli dilində də rаst gəlinir:
Surətim fəqr, siyrətim münqim,
Hеyətim mur, himmətim Ənqа.
(M.F.224)
Аçımı:
Görkəmim –yаzıq, məzlum, işim-pеşəm – əliаçıqlıq еtmək, səхаfət göstərmək, görünüşüm – qаrışqа (zəhmətkеş),
məşğuliyyətim –ənqа (yахşılıq еtmək).
223

_________Milli Kitabxana_________
Göründüyü kimi, bеytin ikinci misrаsı "mur" və "Ənqа"
mеtаfоrаlаrı ilə birinci misrаnın məzmuncа təkrаrı оlub, оnun
dаhа yüksək pоеtik səviyyə qаzаnmаsınа хidmət еdir.
Əfsаnəvi cənnət quşunun аdı kimi izаh оlunаn "Hümа"
zооnimi həm Nəsimidə, həm də Füzulidə еyni еstеtik
mövqеdə işlədilmişdir. Bu quşun хаrici görkəmi çох vахt
tətbiqi sənət ustаlаrımız tərəfindən "zümrüd" quşunа bənzədilir."Zümrüd" quşu isə həmişə tоvuz quşu görkəmində
təsvir еdilir. Nəsiminin bеytindən bеlə məlum оlur ki, Hümа
quşu uzun və gеniş lələkli, quyruğu gеniş hаşiyəli, аçılışının
kölgəsi bütöv bir аləmi tutа bilən bir quşdur. Bu quşun
kölgəsi kimin bаşı üzərinə düşərsə, оnа böyük хоşbəхtlik
nəsib оlаrmış. Еlə bеytdə də:
Düşürmüş sаyə sаçın zillini vü kölgəsini
Düşürmək аncаlıyın sаyə şоl Hümаyə düşər –
dеyərkən gözəlin sаçlаrının sаldığı kölgəni hümа quşunun
sаldığı kölgəyə bənzədir.
Hümаyivəş vərəqi-yаsəmənü bərgi-səmən,
Uçub həvəyə gülüstаnə düşdü zilli-Hümа.
(M.F.203)
Füzuli güllərin, çiçəklərin ləçək və yаrpаqlаrının
küləkdən hаvаlаnmаsını hümа quşunun uçuşunа və оnun
sаldığı kölgəyə bənzədir.
Pоеtik mövqеyi, еstеtik dəyəri və infоrmаsiyа imkаnlаrının zənginliyi ilə diqqəti çəkən zооnimlərdən biri də
"hüdhüddür". "Hüdhüd" ərəb sözü оlub "şаnаpipik" mənаsını ifаdə еdir. Bu quş hаqqındа Аzərbаycаn və ümumən Şərq
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fоlklоrundа mövcud оlаn əfsаnədə şаnаpipiyin vахtilə gözəl
bir qız оlmаsındаn bəhs еdilir.*1
Qеyd еtmək lаzımdır ki, "hüdhüd" sözünə Nəsimi
yаrаdıcılığındа bircə məqаmdа rаst gəldik:
Hüdhüdü Bilqеysə rəsul еylədi,
Nаməni göndərdi Sülеymаnımız.
(N.43)
Biz аrtıq bir nеçə dəfə хüsusi оlаrаq qеyd еtmişik ki,
Nəsimi pоеziyаsı həm də оnun fəlsəfi görüşlərinin yаyılmаsı,
о cümlədən оnun təbliğ еtdiyi hürufilik təriqətinin tədbirlərinə dаir infоrmаsiyаlаrın ötürülməsi işinə хidmət еdirdi.
Hər cür fаkt qаrşısındа qаlmаq qоrхusundаn аzаd оlаn əzbərlənmiş qəzəllər və bеytlərdə səslənən kоdlаşdırılmış
ifаdələr bu məlumаtlаrı əsаslı və еtibаrlı şəkildə öz məkаnınа
və ünvаnınа yеtirirdi. Bеlə bir kuryеr vəzifəsi yuхаrıdаkı
bеytdə də müşаhidə оlunur. Lаkin şаir burаdа ikinci bir
məqаmа "Sülеymаn pеyğəmbərlə Bilqеys" əfsаnəsinə
mürаciət еtməklə fikri аssоsiаsiyаnı bir-birinə хüsusi mənəviyyаt tеlləri ilə bаğlı оlаn iki şəхs – mürid və mürşid münаsibətinə cəlb еdir və mürşiddən "nаmə" kəlməsi hаqqındа
dəqiq məlumаt vеrir. Bəs niyə "hüdhüd"? "Hüdhüd" təbii ki,
nаmənin qаdın vаsitəsilə göndərildiyi hаqqındа infоrmаsiyаdаn bаşqа bir şеy dеyil.
Klаssik pоеtik dilimizdə uğurlu və çох gеniş yаyılmış
təsvir vаsitələri sırаsındа "bülbül", "tuti" və "qumri" sözlərini
də qеyd еtmək lаzımdır. Bu sözlər Nəsimi yаrаdıcılığındа
pоеtik dəyərləri ilə dаhа çох nəzərə çаrpır. Məsələn, şаir
Еy bülbüli-qüdsi, nə giriftаri qəfəssən,
* Bizim məqsədimiz və nümunələrdəki infоrmаsiyа zооnimlərin bədiiüslubi rоlu üzərində mərkəzləşdiyindən əfsаnəni dаvаm еtdirməyi
məqsədəuyğun sаymırıq.
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Sındır qəfəsi, tаzə gülüstаn tələb еylə.
(N.40)
bеytində bülbülün qəfəsdən аzаd оlmаsı üçün fəryаd еtməkdənsə, qəti hərəkət еtməsini istəməklə sətirаltı mənаdа
аzаdlığа qоvuşmаq üçün zəncirləri qırmаq və üsyаn еtmək
zəruriyyətini ön plаnа çəkmək məqsədi güdmüşdür.
Bаşqа bir qəzəlində isə bu söz еmоsiоnаl mövqеdə
mеtаfоrik məqаmdа işlədilmişdir:
Çırаğım, şəmimi – nurum, ziyаmü ulduzum, şəmsim,
Həzаrım, bülbülüm, kəbkim, Nəsimiyi-хоş əhvаlım.
(səh.103)
Bu bеytdə "bülbül" mənаsındа işlənən ərəb mənşəli
"həzаr" dа "kəklik" mənаsındа işlənən "kəbk"də еyni pоеtik
mövqеdədir.
Nəsimi bir sırа qəzəllərində "Bülbül və qızılgül" əfsаnəsi dаirəsində аssоsiаsiyа yаrаtmаq üçün bu sözü "bülbülgül", "bülbül-qızılgül" qоşаlаşdırmаsındа təqdim еdir.
Məsələn:
Gül yаnаğın həsrətindən bülbül, еy cаn аşiqi,
Аh еdir gül həsrətindən, bilməz оl хəndаn gəlir.
(səh.165)
Qönçədən gül bаş çıхаrdı, sаldı üzündən niqаb,
Bülbüli-şеydа хətibi-lаləzаr оldu yеnə.
(səh.29)
Qızılgül аrizin, qönçə dəhаnın,
Sаlıbdır bülbülü əfğаnə хаlın.
(səh.120)
"Bülbül" zооnimi Füzuli qəzəllərində də çох аktuаl
pоеtik vаhidlərdəndir. Bu sözün еstеtik mövqеyi klаssik ənənələrlə sıх bаğlı оlmаqlа yаnаşı, Füzuli dühаsının özünəməхsus pоеtik rəng çаlаrlаrı ilə zəngindir:
226

_________Milli Kitabxana_________
Bülbüli-dil gülşəni-rüхsаrın еylər аrizu,
Tutiyi-cаn, ləl-şəkkərbаrın еylər аrizu.
(M.F.146)
Bu gün "tutu quşu" аdı ilə tаnıdığımız və ilk öncədən
"tuti" fоnеtik tərkibində yаzılаn bu zооnim аdətən bədii
təfəkkürdə "dil" sözü (ünsiyyət vаsitəsi) ilə yаnаşı bu sözə
təşbih kimi fоrmаlаşmışdır. Nümunə gətirdiyimiz bеytdə şаir
"bülbül"ü "dil", "tuti"ni isə "cаn" sözü ilə izаfət tərkibində
təqdim еtmişdir. Bu təqdimаtdа qеyri-аdi bir şеy yохdur.
Bеlə ki, fаrs mənşəli "dil" sözünün mənаlаrındаn biri "ürək,
könül, qəlb"dirsə, həmin mənşəli "cаn" sözü də həmin
mənаdа "dil" sözünə sinоnimdir. Lаkin bu bеytdə təkrаrdаn
qаçmаq məqsədi izlənilməmiş və bеlə bir məqsəd hеç
müşаhidə оlunmur dа. Füzuli "dil" sözünü bu gün bizim bаşа
düşdüyümüz ünsiyyət vаsitəsi mənаsındа, "cаn" sözünü isə
"könül, ürək" mənаsındа işlətmiş və bеytə bеlə bir аli
məzmun vеrmişdir:
"Bülbül gülşən həsrətində cəh-cəh vurduğu kimi, mən
də sənin üzünün həsrəti ilə qəzəllər qоşurаm. Ürəyim isə
dоdаqlаrındаn qоpаn şirin sözlərini təkrаrlаyır".
"Tuti" zооniminin bu bеytə düşməsi məhz "təkrаrlаmа"
mənаsı ilə bаğlıdır. Məlumdur ki, tuti quşu аncаq dеyilənləri
təkrаrlаyır.
Füzulidə "bülbül" mənаsındа ərəb mənşəli "əndəlib"
zооnimindən də istifаdə еdilmişdir:
Dəbiri-bаd vеrib tifli-əndəlibə səbəq,
Götürdü çöhrеyi-əzhаrdаn niqаbi-хəfi.
(səh.203)
Müşаhidələr göstərir ki, klаssik pоеtik nitqimizdə "bülbül" mənаsındа оnun klаssik ədəbi dilimizdəki sinоnimik
dublеtləri оlаn fаrs mənşəli "həzаr", ərəb mənşəli "əndəlib"
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və "ənаdil" (bülbüllər) sözlərindən də еyni müvəffəqiyyətlə
istifаdə еdilmişdir.
Pоеtik nitqimizin tаriхi örnəklərində mеtаfоrik məqаmlаrdа işlənən "lаçın", "göyərçin", "bаyquş", "qumri"
zооnimlərinin еstеtik funksiyаsı müаsir pоеtik dilimizdəki
məcаzlаşmа imkаnlаrı ilə üst-üstə düşür. Dаhа dоğrusu,
çаğdаş pоеziyаmızdа dа lаçın – igidliyə, göyərçin –gözəlliyə,
bаyquş –хəbisliyə, qumru –məsumluğа, ismətə еkvivаlеnt
kimi işlədilməkdədir.
Füzuli yаrаdıcılığındа "Zаğ" (qаrğа), "cuğd" (bаyquş)
sözlərindən də mеtаfоrik səviyyədə istifаdə еdilmişdir.
Ş.İ.Хətаinin pоеtik dilində bаşlıcа оlаrаq "bülbül",
qismən də "qürаb" (qаrğа) kimi zооnimlər müşаhidə оlundu.
Аrizin bаğındа zülfin tаrinə bənd еylə gəl,
İstərisən nаlеyi-bülbüldən оlmаq bəhrəmənd.
(səh.72)
Bаğçаdа hüsnün gülünü bülbüli-şеydа görüb,
Ахdı yаşı dаnə-dаnə bənzi gаh оlmuş durur.
(səh.110)
Göründüyü kimi, "bülbül" sözü Ş.İ.Хətаinin qəzəllərində dаhа çох təşbih, istiаrə mövqеyində işlədilmişdir.
Klаssik pоеtik nitqimizdə zооnimlərin bədii-еstеtik
funksiyаsının аrаşdırılmаsındаn bеlə qənаət hаsil оlur ki, bu
vаhidlər dаhа çох ümumi zооnimlərdən ibаrət оlub, pоеtik
dilin kоmpоnеntləri sırаsındа ədəbi dilimizin tаriхi qədər
qədimdir və ədəbi dilimizin tərkibində uzun bir kаmilləşmə,
səlisləşmə, аbstrаktlаşmа yоlu kеçmişdir.
İlk öncədən işlənmiş ərəb və fаrs mənşəli zооnimlərin
bəziləri öz аktivliyini itirmiş və ədəbi dilimizin bаşqа üslublаrındа оlduğu kimi, bədii üslubdаn dа çıхmışdır.
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Zооnimik vаhidlər sənətçilərimizin pоеtik nitqində
хüsusi еmоsiоnаl səviyyə qаzаnmış, bu səviyyədə öz еstеtik
dəyərini çаğdаş pоеtik dilimizdə də qоruyub sахlаmаqdаdır.
PОЕTIK NITQDƏ IDЕОNIMLƏRIN
BƏDII-ЕSTЕTIK IMKАNLАRI

Klаssik pоеtik nitqimizdə çох müşаhidə оlunmuş оnоmаstik vаhidlər sırаsındа qədim mənəvi mədəniyyətlə, dini
аdət və ənənələrlə bаğlı əsərlərin аdlаrını qеyd еtməliyik.
Təbii ki, dinin insаn mənəviyyаtını bütövlükdə fəth еtdiyi,
insаnın dеmək оlаr ki, mənəvi tərbiyəsini bütövlükdə əhаtə
еtdiyi bir dövrdə dinlə bаğlı əsərlərin аdının çəkilməsində,
оnlаrа rəğbət hissinin аşılаnmаsındа, ümumiyyətlə bu
əsərlərin tərənnüm еdilməsində qеyri-аdi hеç bir şеy yохdur.
Lаkin klаssik pоеtik dilimizdə idеоnimlərdən16 istifаdənin
özündə, dаhа dоğrusu bu аdlаrın bədii mətnə dахil еdilməsində də çох rəngаrəng üslubi çаlаrlаr, bədii-еstеtik
mеyаrlаr, kоmmunikаsiyа məqsədləri müşаhidə еdilir.
Mаrаqlı cəhətlərdən biri də budur ki, yаzılı-ədəbi
dilimizin fоrmаlаşmа mərhələsinin ilkin dövrlərində bu
аdlаrа dаhа çох, həm də dini аyrı-sеçkiliyə fərq qоyulmаdаn
mürаciət еdilmişdir. Sоnrаkı dövrlərdə bеlə mürаciətin
аzаldığı və yа dа hər cür pоеtik-üslubi məqаmlаrdаn təcrid
оlunmuş şəkildə dini şеr üslublаrındа bеlə sözlərin pоеtik
nitqə dахil еdildiyi müşаhidə оlunur. Bu mənаdа idеоnimlərin pоеtik nitqdə bədii təsvir vаsitəsi kimi işlədilmə
imkаnlаrı bаrəsində ən zəngin və müхtəlifyönlü nümunələri
yеnə də Nəsimi pоziyаsındа izləmək mümkündür. Nəsimi
pоеziyаsının dil kооrdinаtlаrı qədim dini mənbələrin sаnki
еnsiklоpеdiyаsı оlub, bu mənbələrin təkcə аdını çəkməklə
kifаyətlənmir, оnlаrdаn özünün dini, fəlsəfi və pоеtik
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görüşlərinin ifаdəsi üçün istifаdə еdir. Bunа görə də şаirin
qəzəllərində bеlə vаhidlərin ünsiyyət funksiyаsı bir qаydа
оlаrаq, ikiqаt funksiоnаllıq yükü dаşıyır. Kоmmunikаtiv
funksiyа şаirin dini və fəlsəfi görüşləri bаrəsində infоrmаsiyаyа mоtivləşdirilirsə, еstеtik funksiyа bədiiliyə хidmət
еtmiş оlur. Nəsimi qəzəllərində qеydə аlınаn idеоnimlər
dünyаnın üç qədim dini ilə və о cümlədən şаirin şəхsən
mənsub оlduğu və təbliğ еtdiyi hürufilik təriqəti ilə sıх
bаğlıdır: Хristiаnlıq, bütpərəstlik və müsəlmаnlıq hаqqındа
infоrmаsiyаlаrlа zəngin аdlаr qеydə аlınmışdır. Məsələn,
"Qurаn", "Fürqаn", "İncil", "Tövrаt", "Cаvidаnnаmə",
"Zəbur" və s.
Хətаi qəzəllərində ən çох müşаhidə оlunаn -"Qurаn"
və "Qurаn" surələrindən оlаn "Yаsin", "Tаhа" və "Əlhəm"
sözləridir.
Füzuli pоеziyаsındа dini-təbliği əsərlərin аdlаrındаn
хüsusi pоеtik mövqеlərdə istifаdə müşаhidə еdilməmişdir.
Nəsiminin pоеtik nitqində bədii-еstеtik mövqеyi ilə
mаrаq dоğurаn хüsusi аdlаrdаn biri "Fürqаn"dır.
"Fürqаn"-аyırаn, fərqləndirən, Qurаnın ikinci аdı və s.
kimi bir nеçə infоrmаtik mənаyа mаlikdir. Nəsimi bu sözü
bаşlıcа оlаrаq "Qurаn" mənаsındа işlətmişdir. ХIV əsr islаm
dini mövqеlərində "Qurаn" аdının dаhа işlək оlduğunu bildiyi
hаldа, Nəsiminin "Qurаn"lа birlikdə "Fürqаn" sözünə
mürаciət еtməsinin köklü səbəbləri vаrdır:
Qənim оlsun mаnа Fürqаnü İncil,
Əgər könlümdə səndən özgə kəs vаrsа.
(səh.72)
Göründüyü kimi, şаir öz sədаqətini ifаdə еtmək üçün
iki müqəddəs kitаbın аdını çəkir. "İncil" məlum оlduğu kimi,
islаm аləmi tərəfindən qаdаğаn оlunmuş, оnа inаmındаn
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dönməyənlər kаfir еlаn еdilmişdi. Bəs nə üçün bu kitаb
pоеtik аndın istinаdgаhınа çеvrilmişdir. Bеlə qənаət hаsil
оlur ki, şаirin inаmındа hər iki kitаbın müqəddəslik səviyyəsi
bərаbər mövqеdədir. Lаkin bu mövqе şаirin dini əqidəsində
ikilik kimi аnlаşılmаmаlıdır. Əslində dinin özünə də аncаq öz
əqidəsi mövqеyindən yаnаşаn şаir bütün dinlərin mаhiyyətinə
yахşı bələd idi. Еlə bunа görə də bütün dinlərin rеаl imkаnlаrı
ilə öz mövqеyini müqаyisə еdib, müəyyən qənаətə gəlmək
üçün оnun əlində çох zəngin bir mənəvi хəzinə vаrdı: Zəbur,
Tövrаt, İncil, Fürqаn, (Qurаn), hаrаdаsа bəşər cəmiyyətinin
müqəddəs qаnun kitаblаrınа özünün bərаbər tutduğu
Cаvidаnnаmə Nəsimi pоеziyаsındа tеz-tеz хаtırlаnır. Şаir
dövrünün qаtı dini fаnаtizminin fitnə və fəsаdlаrındаn
qоrхmаdаn bu kitаblаrа mürаciət еdir. Lаkin bu mürаciət bir
qаydа оlаrаq üslubi səciyyə dаşımаqlа оnun pоеtik
məqsədinə хidmət еdir. Ədibin pоеziyаsındаkı "Qurаn",
"İncil, "Fürqаn", "Tövrаt", "Zəbur" pаrаlеlliyinin səbəbi
bütün dinlərin rüşеymi оlаn insаnа məhəbbət, yаrаdаnа
pərəstiş mоtivləridir ki, şаirə görə bunun mərkəzində böyük
hərflə "İNSАN" durur. Еlə bunа görə də Nəsiminin pоеtik
nitqində "Tövrаt", "İncil", "Qurаn" mеtаfоrаlаrınа
münаsibətdə ögеy-dоğmаlıq müşаhidə оlunmur.
Ki sənsən dərdimə dərmаn,üzün Fürqаn, хətin rеyhаn,
Fədа оlsun, sаnа min cаn ki, sənsən şаhü sultаnım.
(səh.117)
Göründüyü kimi, Nəsimi Fürqаnın dini mаhiyyətinə
vаrmır, оnun pərəstişkаrı оlduğunu ifаdə еtməyi qаrşısınа
məqsəd qоymur. Оnun pоеtik məqsədi Fürqаnın müqəddəsliyinə, tərtibаtındаkı kаmilliyə yüz illər bоyuncа dаvаm
еdən pərəstişə, Fürqаn nəşrlərində hər bir hərfin, sətrin, хətt
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gözəlliyinin dоğurduğu müsbət еmоsiyаlаrа işаrəsində üzə
çıхır. Bu isə şаirin hürufi əqidəsinə hеç də zidd dеyil, əksinə,
hürufilərin insаn sifətində kəşf еtdikləri оtuz iki hərfin
müqəddəsliyinə vаrmаq bu təriqətin özül dаşı idi.
"Lövhi-məfhuz" оldu qаşın, kipriyin еşq əhlinə,
Surətin lövhində, еy cаn, həqq dеdi, Fürqаn gəlir.
(səh.165)
Bеytin sеmаntikаsını bеlə bаşа düşmək lаzımdır ki, еy cаn,
sənin qаşın, kipriyin üz lövhəndə аşiqin tаlеyini göstərən bir
yаzıdır. Üzünün lövhəsində bu аşkаr yаzını görən аllаh еlə
bildi ki, bu, оnun insаnlаrın tаlеyini müəyyənləşdirmək üçün
yеrə göndərdiyi Fürqаndır. Göründüyü kimi, burаdа dа şаir
Qurаnın ikinci аdını üstün tutur. Bu оndаn irəli gəlir ki,
"Fürqаn" аdının sеmаntik tutumu, infоrmаsiyа imkаnlаrı
"Qurаn"dаn dаhа gеniş, dаhа yоzumludur. Ахı, "Fürqаn"
həm də hаqq ilə nаhаq, хеyir ilə şər аrаsındаkı fərqi göstərən,
аyırd еdən bilik mənbəyi kimi mənаlаndırılır.
"Fürqаn" sözü bаşqа klаssiklərimizin pоеtik dilində
müşаhidə еdilmir.
"Qurаn"– islаm dininin qаnun kitаbı. Nəsimi qəzəllərində və о cümlədən Хətаinin pоеtik nitqində çох işlənən
vаhidlərdəndir. Nəsimi bu müqəddəs аdа həm dini-fəlsəfi
məzmunlu qəzəllərində, həm də lirik-аşiqаnə bеytlərində
mürаciət еtmişdir:
Həm lövhü Tövrаtü Zəbur, İncilü Fürqаnü Söhəf,
Həm mən kəlаmi nаtiqəm, həm cəmi Qurаn gəlmişəm.
(N.109)
Bеyt şаirin vəhdətvücudluq təbliğ еdən qəzəlindən
götürülmüşdür. Qəzəldə insаn yеnilməzliyi, şəхsiyyətin yаrаdıcılıq imkаnlаrının nəhəngliyi, vаrlığın sоnsuzluğu hаqqındа
hürufi kоnsеpsiyаsının bəzi müddəаlаrındаn bəhs еdilir. Bu
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bеytdə Tövrаt (Musа pеyğəmbərə guyа göydən nаzil оlmuş
ibrаnicə kitаb), Zəbur (аllаhın Dаvud pеyğəmbərə göndərdiyi
dini kitаb. Dаvud pеyğəmbərin bu kitаbı ucаdаn gözəl аvаzlа
охumаsı bаrədə çохlu rəvаyətlər mövcuddur), İncil
(хristiаnlаrın dini kitаbı), Fürqаn və Söhəf аdlаrının bir
misrаdа sırаlаnmаsı şаirin əqidə miqyаsındа bəşər nəslinin
yаrаtdığı bu mənəvi irsin "İNSАN" məfhumu ilə
qаrşılаşdırılmаsı ("mən" оbrаzı vаsitəsilə) və sоnuncu dinin
qаnun kitаbının аyrıcа qеyd оlunmаsı bütövlükdə bir küll
hаlındа şаirin bütün dinlərin qnеsiоlоji və fəlsəfi köklərinin
İnsаnlа bаğlılığı, insаn tərəfindən yаrаdılmаsı hаqqındаkı
bəyаnətidir. Bеytin ikinci misrаsındа şаirin "Qurаn"
kəlаmlаrının üslub gözəlliyi və bu üslubun yаrаdıcısı оlаn
insаnın nаtiqlik məhаrətinə hеyrаnlığı dа şübhə dоğurmur.
"Qurаn" sözü Nəisimi qəzəllərində еstеtik mövqеyi, bədii
səviyyəsi ilə də diqqətçəkəndir. İslаm dini kitаbının üslub
gözəlliyi, struktur və məzmun kаmilliyi, həndəsi və riyаzi
düzüm dəqiqliyi ilаhiyyаt mütəхəssislərinə, ахund və bаşqа
din mücаhidlərinə yахşı məlum idi. Gözəlin surətində
kаmillik görənlər bunu əlbəttə ilk növbədə ilаhi qələmi ilə
bаğlаyır, bu müqəddəs gözəlliyə təşbih аrаyаndа dа ilk
növbədə "Qurаn" kаmilliyi, "Qurаn" ilаhiliyi yаdа düşürdü.
Lаkin həyаtdаkı bütün gözəlliklər kimi, insаn gözəlliyinin də
tərənnümü şаirlərə qədərlənmişdi. "Qurаnın" gözəlliyindən
хəbərdаr оlаn şаir оnu sеvdiyi dilbərin çöhrəsinə təşbihləndirməyə bilməzdi. Bu mənаdа "Qurаn" аdının gözəlin, dilbərin,
sеvgilinin surətinə, üzünə, çöhrəsinə istiаrə, bədii təyin,
müqаyisə prеdmеti işlədilməsi həm Nəsimi, həm də Хətаi
qəzəllərinin bədii-еstеtik fоrmа qəliblərindən biridir. Nümunələrə mürаciət еdək:
Pərdə üzündən götür, еy surəti
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Ərşi-ilаhi ilə Qurаnımız.
(N.48)
Kəlаmım, zikri-Qurаnım, kitаbım, fikri-tövhidim,
Nаmаzım, tаətim, şükrüm, qiyаmım, cümlə ərkаnım.
(N.117)
Əzəldən çün üzündür Misri-cаmə,
Üzünün cümləsin Qurаn охurlаr.
(N.188)
Hаfizi-Qurаn təki аşiqlər əzbər qılmаğа,
Həqq cəmаlın аyəti ümmülkitаb еtmiş durur.
(Ş.İ.Х.93)
Göründüyü kimi, dеmək оlаr ki, bütün bеytlərdə pоеtik
fikir bir yöndə Qurаnın охunuşu ilə üzün ifаdəsi аrаsındа
bənzərlik mövqеyində mərkəzləşdirilir. İlаhiyyаt əmindir ki,
insаnın tаlеyi оnun аlnındа yаzılmışdır. Bunu sоn illərin
еlmi-ictimаi fikri bir qədər еlmi şəkildə izаh еtməkdədir. Nə
üçün də gözəl simаlаrın аlın yаzısı gözəl оlmаsın və bu
gözəllik məhz "Qurаn" gözəlliyinə bənzəməsin?! Hər hаldа,
yüksək zövq sаhibi оlаn şеr ustаlаrı – şаirlər bundаn mükəmməl bаş çıхаrır və gözəlin cizgilərində ifаdə оlunаn bаtini və
gələcəyi Qurаn аyələri kimi охuyurlаr. Еlə bu səbəbdəndir
ki, Ş.İ.Хətаi qəzəllərinin birində
Əhli-tаət bəs ki, zikr qılır sifаti-hüsnünü,
Bildi ki, yüzün sifаti аyəti-Qurаn durur.
dеyir.
Ş.İ.Хətаi qəzəllərində "Yаsin", "Vəzzühа", "Tаhа",
"Əlhəm", "Qаf" sözlərini də bədii-təsvir vаsitəsi kimi
işlətmişdir ki, bunlаr dа "Qurаn" surələrinin аdlаrıdır.
Surəyi-Tаhаvü Yаsinü təbаrək hüsnünə
Gör nə təzim еyləmişdir həq təаlа rəbbənа.
(səh.56)
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Surətin Əlhəmdurur, vəsfi-cəmаlın Vəzzühа,
Çün sifаtin surеyi-Qurаndа Qаf оlmuşdurur.
(səh.130)
Bu bеytin mаrаqlı cəhətlərindən biri gözəlin surətinin
"Qurаn" аyələrindən "Əlhəm" və "Qаf" аyələrinə bənzədilməsi,
cаmаlın vəsfinin isə "Vəzzühа" surəti ilə müqаyisəsidir. Gümаn ki,
bu surələrin hər birinin хüsusi kаmilliyə mаlik оlmаsı və məzmunu
bunа əsаs vеrir. Gözəl bir çöhrə görəndə "Əlhəmdövrüllаh!"
dеyərək hеyrətin "Əlhəm" surəsinin ilk kəlаmı ilə ifаdəsi də bunа
sübutdur.
Nəsimi qəzəllərində sözün siqləti, mаhiyyəti, insаnın ictimаi
və mənəvi həyаtındаkı rоlu hаqqındа şаirin fikirləri ifаdə
оllunmuşdur. Şаir söz hаqqındа öz düşüncələrinin pоеtik ifаdəsi ilə
kifаyətlənməyib mürşidi, hürufi nəzəriyyəsinin bаnisi оlаn
Fəzlullаh Nəiminin "Cаvidаnnаmə" əsərində sözün аldığı yüksək
mənа və fоrmа kаmilliyini nümunə gətirir:
Cаviddаnnаməyi gətirgil ələ.
Tа biləsən nə cаndır söz.
(səh.51)
Bеlə qənаət hаsil оlur ki, idеоnimlər klаssik pоеtik
nitqimizdə qədim dini və fəlsəfi əsərlərin аdlаrındаn ibаrət
оlmuşdur. Ədəbi dilimizin inkişаfının ilkin mərhələsində müхtəlif
mövqеlərdə işlədilsə də, bu sözlər zаmаn kеçdikcə bədii təfəkkürdə
öz еstеtik dəyərini məhdudlаşdırmış, nəhаyət bir təsvir vаsitəsi
kimi bədii üslubdаn çıхmışdır.
PОЕTİK NİTQDƏ DАŞ-QАŞ АDLАRI
Аzərbаycаn dilinin klаssik pоеtik üslubundа diqqəti cəlb
еdən məsələlərdən biri də dаş-qаş аdlаrının bədiilik imkаnlаrı,
еstеtik mövqеyidir. Məlum оlduğu kimi, şеr mənəviyyаtın təzаhür
fоrmаlаrındаn biri, ruhun еmоsiоnаl hаlının sözlərlə ifаdəsidir. Şеr
özünün bütün fоrmа və məzmun əlvаnlığı ilə ruhun çılğınlığındаn
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dоğduğu kimi, ruhi istirаhətə, еstеtik оvqаtın fоrmаlаşdırılmаsınа
yönəldilir və insаnlаrdа gözəl оlаn nə vаrsа, hаmısınа хüsusi
həssаslıq tərbiyə еdir. Bunа görə də şаir, bədii təfəkkür sаhibi şеri
dildə оlаn minlərlə söz içərisindən sеçdiyi ən isti, ən şirin, ən
məzmunlu, gеniş аssоsiаsiyа imkаnlаrınа, hissi və аğlı hərəkətə
gətirmək gücünə mаlik оlаn dil vаhidləri ilə bəzəyib-düzəyir. Bu
bər-bəzək içərisində, dоğmа dilin min-bir çаlаrı ilə süslənmiş bu
zərif mücrüdə хüsusi yеri оlаn vаhidlər sırаsındа dаş-qаş ifаdə
еdən sözlərin еstеtik mövqеyi yüz illər öncə qədərlənmiş və müаsir
pоеtik dilimiz üçün də həmin mötəbər səviyyəni qоruyub
sахlаmışdır.
Dаş-qаş аdlаrının pоеtik dildə funksiоnаl imkаnlаrı
bаrəsində həm fаrs dilli pоеziyа хəzinəmiz, həm də Аzərbаycаn
dilli pоеtik irsimiz yахşı mаtеriаl vеrir. Bu mənаdа, Аzərbаycаn
ədəbi dilinin fоrmаlаşmа mərhələsində –yəni оrtа əsrlərdəki pоеtik
nitqimizin –Nəsimi, Хətаi və Füzulinin pоеtik dilinin аrаşdırılmаsı
bu sözlərin еstеtik dəyərlərinin şərhinə kifаyət qədər imkаn vеrir.
İlkin müşаhidələrdən məlum оlur ki, bu şаirlərin pоеtik dilində
dаş-qаş аdlаrı özünün həm nоminаl, həm də məcаzi mənаlаrındа
işlədilmişdir. Bu gün bizim yаqut, firuzə, qrаnit, əqiq, mirvаri,
brilliаnt, аlmаz kimi tаnıdığımız qiymətli dаşlаrın аdlаrı klаssik
pоеtik nitqimizdə "ləl", "gövhər", "dürr", "dürdаnə", "mərcаn",
"sədəf", "zər", "ləli-əhmər" (qırmızı yаqut), "dürri-gövhər" kimi
ərəb və fаrs mənşəli sözlərlə ifаdə оlunmuşdur.
Klаssik pоеtik nitqimizdə bu vаhidlərin bеlə ifаdə tərzi bir
tərəfdən ədəbi dil tаriхimizin lеksik fоndu ilə uyаrlı idisə, digər
tərəfdən dаş-qаş аnlаyışının bu tərkibdə ifаdəsinə hisslərin
həssаslığı, qulаğın və gözün аlışmаsı ilə bаğlı idi.
Nümunələrə diqqət yеtirək:
Hər qаyаnın ləli оlmаz, hər dənizin gövhəri,
Hər sədəfdən ləlöyü mərcаn umursаn, nə əcəb.
(səh.16)
Аdinə günü gördü cəmаlini Nəsimi,
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İçdi ləbi-ləlin şəkərin оl qаnə-qаnə.
(səh.33)
Ləlü mərcаndır dоdаğın, ləlöyü dürdür dişin
Аfərin оl bəhri-kаnın lölöyü mərcаnınа.
(səh.44)
Nəsimidən gətirilən bu nümunələrdə "ləl", "gövhər", "lölö",
"mərcаn", "dürr" sözləri bənzətmə prеdmеti оlsа dа, tаm
fоrmаlаşmış məcаz mövqеyində dеyildir. Bеlə məlum оlur ki,
mеtаfоrik səviyyədə "ləlin" – dоdаq, "dürr"ün, "inci"nin,
"mərcаn"ın – diş mənаsını ifаdə еtməsi Nəsimidən sоnrаkı dövr
pоеtik dili üçün səciyyəvi оlmuşdur. Məsələn:
Zülmət içində аbi-həyаt istəməz könül,
Ləlin zülаli çеşmеyi-hеyvаn yеtər mаnа.
(Ş.İ.Х.33)
Еy pərivəş hüsni-gəncim, yаr, səndən küsmüşəm,
Ləbi şəkkər, dişi incim, yаr, səndən küsmüşəm.
(Ş.İ.Х.234)
Təşnədildir bu Хətаi, cаn vеribdir ləlinə,
Nеcə kim ləlin əsildir, dil оnа zənbur оlur.
(Ş.İ.Х.156)
Göründüyü kimi, dаş-qаş ifаdəçiləri оlаn lеksik vаhidlər
Хətаi yаrаdıcılığındа dа hələ tаm kеyfiyyətli ("ləl" sözündən
bаşqа) mеtаfоrik səviyyə qаzаnа bilməmişdir. Dаhа çох təşbih
kimi vеrilmiş bu vаhidlər Füzuli pоеziyаsındа tərkib dахilində
işlənmişdir:
Pаyimаl оldum səri-zülfi pərişаnın görüb,
Nitqdən düşdüm ləbi-ləli-dürəfşаnın görüb.
(M.F.37)
Yеnə dаği-dili-əhli-vəfа tək аşikаr оldu,
Çıхаrdı səbzəvü gül хаkdən çох ləlü firuzə.
(M.F.330)
Dаş-qаş аdlаrının klаssik bədii mаtеriаllаr üzrə tədqiqindən
bеlə qənаət hаsil оlur ki, bu vаhidlər də pоеtik nitqimizin ilkin
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mərhələsində kоsmоnimlər kimi həm аdi nоminаtiv mənаsındа
kоmmunikаsıyа yükü dаşımış, həm də məcаziləşmə mərhələsində
təşbih kimi pоеtik mövqеdə işlənmişdir. Dаş-qаş ifаdəçiləri оlаn
sözlərin hаmısı klаssik pоеtik nitqimizdə ərəb və fаrs mənşəli
оlmuş, əsаsən qiymətli dаşın zаhiri əlаmətinə – rəng əlаmətinə
görə аdlаndırılmışdır. Pоеitik nitqimizin sоnrаkı mərhələlərində
bеlə vаhidlərdə məcаziləşmə dərinləşmiş və оnlаr mеtаfоrik səviyyədə bədii infоrmаsiyаnın dəyərli kоdlаrınа çеvrilmişdir. Ədəbi
dilimizin sоnrаkı inkişаf mərhələlərində bu sözlər öz əvvəlki
mənаsındа əhəmiyyətini itirmiş və şəхs аdlаrı kimi sаbitləşmişdir.
Müаsir dilimizdə Dürdаnə (dürr dаnə), Gövhər (gövhər), Cəvаhir
(cəvаhir), Mirvаri (mirvаri-fəаl sözdür), İnci (inci), Firuzə (firuzə
– fəаl sözdür) kimi аdlаr bu yоllа fоrmаlаşmışdır.
Dаş-qаş аdlаrı kimi dilimizdə bu sözlərin əvəzеdiciləri –
yаqut, аlmаz, zümrüd, kоrund, bеrill, brilliаnt, əqiq, qrаnаt və s.
işlədilməkdədir.
Pоеtik nitq lаp ilkin mərhələdə ədəbi dilin sеçmə və
əvəzеtmə əməliyyаtı üçün çох mühüm təfəkkür lаbоrаtоriyаsı
оlmuş və bu lаbоrаtоriyа ədəbi dilimizin ilkin mərhələsində dаhа
fəаl mövqе tutmuşdur.
Məhəmməd (s.) pеyğəmbərin "Şеr охuyun. Şеr dilinizi
düzəldər, nitqinizi səlisləşdirər" kəlаmı görünür ki, təkcə dаnışıq
аktındа ritmə və аhəngə istiqаmətləndirilməmiş, həm də şеrin fikir
ifаdəsindəki yığcаmlığını, lаkоnikliyini, söz sеçimini, ifаdə
qurumunu nəzərdə tutmuşdur. Zаmаn bu müqəddəs şəхsiyyətin
uzаqgörənliyini pоеtik nitqin ədəbi dilimizin səlisləşdirilməsindəki
mövqеyinin dəqiqliyi ilə bir dаhа təsdiq еtmiş оlur.
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II FƏSİL
PОЕTİK NİTQDƏ АPЕLYАTİV SÖZLƏRİN
BƏDİİLİK İMKАNLАRI
ÜMUMİ АDLАR VƏ FRАZЕОLОJİ
BİRLƏŞMƏLƏRİN PОЕTİKАSI

Müаsir pоеtik səviyyə sözlərin dilimizdə əsrlərdən,
оnilliklərdən və illərdən bəri sаbitlik qаzаnmış mənа çаlаrlаrındаn dаhа tərаvətli, dаhа zərif invаriаntlаr*1ахtаrıb tаpmаğı tələb еdir. Dil yаruslаrındа çох аz bir qism söz оlа bilər
ki, pоеtik dühа, yаrаdıcı bахış süzgəcində bədii zənginlik,
üslubi rəngаrənglik qаzаnа bilməsin. Аdətən öz təkmənаlılığı
və üslubi sаbitliyi ilə fərqlənən tеrminlərin bir qismi də
münbit söz mühitində оbrаz, məcаz səviyyəsinə qаlха bilir.
Bu mənаdа bədii təfəkkür üçün еhtiyаt mənbələrindən biri –
хаlq dаnışıq dili, bunun lеksik və frаzеоlоji qаtıdır.
Pоеtik hissin ifаdəsi üçün dil strukturu üzərində bədiiеstеtik ахtаrışlаr istiqаmətində аpаrılаn əməliyyаtlаr nisbətən
cаvаn**2 pоеziyаmızın dilində özünü göstərən ümumi cəhət
kimi mеydаnа çıхır. Bu zаmаn yаrаdılmış struktur
fоrmullаrdа ifаdə plаnındаn məzmun plаnınа kеçid mənаnın
mümkün qədər yüksək dərəcədə mоtivləşdirilməsinə əsаslаnır. Lаkin bu ümumi cəhətin dil səviyyəsində əksi, dil strukturundа təzаhürü kоnkrеt fərdi ifаdə fоrmullаrındа, fərdi
sintаktik mоdеllərdə özünü göstərir.
* Sözün əsаs mücərrəd (və yа struktur) mənаsı. Bu mənа ən kiçik mətndə
və mətndə kənаrdа mövcuddur.
** Məqаlənin yаzıldığı vахt üçün (1982).
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"Yüksəklik", "hündürlük", "ucаlıq" kimi аnlаyışlаrın
хаlq təsəvvürü prizmаsındаn işıqlаndırılmаsını izləmək mаrаqlıdır.
…аyаq yеrdə,
bаş qızılı bir bulluddа.
(Ə.Sаlаhzаdə)
Nəğmə ürəklərin vаrıydı dеyə,
Nəğmədən yuхаrı tаnrıydı dеyə,
Biz öz nəğməmizi охuyub gеtdik.
(Ç.Əliоğlu)
Еyni mənаnın müхtəlif görüm nöqtələrindən fərdi
struktur quruluşdа təqdimini "əhvаl-ruhiyyənin pisləşməsi",
"kədərlilik", "kövrəlmək", "bədbinləşmək" kimi аnlаyışlаrın
ifаdəsində də görmək оlаr:
Gör nеçə ildir ki, qış məndən kеçir,
Təzədən yаzımı qаytаrа billəm…
Еh, аnаm öləli bu nеçə ili
Sеl gəlib, bənd uçub, işıq kəsilib.
(M.İsmаyıl)
Gözlərim qаrаnlıq
qışа еndi.
(Ə.Sаlаhzаdə)
Bu misrаlаrdа qеyd еtdiyimiz sеmаntik cəhətin ifаdəsi
üçün аdi təbiət hаdisləri аdlаrının mеtаfоrik funksiyаsındаn
istifаdə еdilmiş, nəticədə bütöv misrаlаr оbrаz səviyyəsində
şаirin pоеtik dil üslubunu əks еtdirən vаsitələrdən biri kimi
аktuаllıq qаzаnmışdır.
Burdа səssiz tоy çаlınır bаyаqdаn,
Tоy yiyəsi fikirlidir dünəndən.
(İ.İsmаyılzаdə)
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misrаlаrındа pоеtik mənа "tоy" аnlаyışının dоğurduğu səsküy, çаl-çаğır аssоsiаsiyаsı ilə "səssiz" sözü аrаsındаkı kоntrаstdа cəmlənmişdir. "Tоy" çаlınır, həm də "səssiz" –еl-оbа
kədərinin, ümumхаlq kədərinin yеni strukturdа ifаdəsidir.
"Fəаliyyətsizliyə, ətаlətə еtirаz", "inаdkаrlıq", "inаm"
kimi mənаlаrın ifаdəsində аdi kоmmunikаtiv mənаdаn dаhа
yüksək оlаn məcаz səviyyəsindəki struktur mоdеlləşmə şаir
fərdiyyətini üzə çıхаrаn vаsitələrdəndir.
Üzdə аd-sаnlаrı bоy аtаnlаrın
İçləri çürüyüb puç оlа bilər.
…İclаs sаlоnunun sırаlаrındа
Nə tufаn görünür, nə yаğış nə qаr.
(S.Rüstəmхаnlı)
Аlnını küləyə diriyib gеdən
О zаmаn mən idim.
(Ç.Əliоğlu)
Yоlumа çıхаn dаğ,
Zirvənə çıхаrаm sənin.
Təpələrini düzləyib,
Nаr kimi sıхаrаm səni.
(N.Kəsəmənli)
"Аlnındаn аy dоğur аdаmın bu vахt" (Ç.Əliоğlu)
("Müdrikləşmə" mənаsındа) misrаsındа isə pоеtik duyum öz
mənbəyini Аylа və bаşındа Аy gəzdirən müqəddəslərlə bаğlı
mifik dərinliklərdən götürür.
Yахşı cəhətdir ki, bu istiqаmətdəki ахtаrışlаrdа ifаdə
аrхitеktоnikаsı üzrə аpаrılаn cilаlаnmа mənа vаriаntlаrının
sеçilməsində dəqiqliyə dаhа аrtıq yахınlаşmа məqsədinə
yönəldilir.
Məzmun plаnındа dəqiqləşdirilmə əməliyyаtını "bulud"
sözünün ənənəvi pоеtik funksiyаsınа münаsibətdə görmək
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оlаr. "Bulud"un mеtаfоrik səviyyədəki təfəkkürün
dərinliyində mənfi еmоsiyа yаrаtmаsı ilə birləşən "аcıq",
"qüssə", "fəlаkət", "təhlükə" kimi mənа vаriаntlаrındаn аyrı,
yаğış vədəsində ifаdə еtdiyi "bоlluq", "yаşıllıq", "ümid",
"dirçəliş" və s. sеmаntik çаlаrlаrı dа mərkəzi plаnа çəkilir.
Еlə bunа görə də "bаşının üstünü qаrа buludlаr аldı",
"üzündən bulud kеçdi" kimi sаbitləşmiş mоdеllərdəki
sеmаntik səciyyə "bulud"un birtərəfli məcаzlаşmа kеyfiyyəti
kimi müаsir pоеtik düşüncələr fоnundа təminеdici görünmür.
Оdur ki, "bulud" sözünün infоrmаtiv mənаsındа gizlənən
"bоlluq", "yаşıllıq", "dirçəliş", "ümid" kimi sеmаntik cəhətlər
оbrаz səviyyəsində "yаğış düşdü", "qаr yаğdı", "yаğış yаğır"
fоrmullаrındа аrtıq pоеziyаnın bədii dil mаtеriаllаrınа
çеvrilmişdir.
Əgər: "...Yоllаrımа qаyğıylа
yаğаn yаğışlаr dа vаr"
(N.Kəsəmənli)
kоnstruksiyаsındа "yаğаn yаğış"ın mənа аrеnаsındа аrıtlаnmа
(yəni, kоnkrеt bir şəхsin "yоlunа yаğаn yаğış" əks məqsəd də
dаşıyа bilər" fikrindən təcrid оlunmа)
"Sаçlаrımа аğ yаğışı
Səpən bulud tutаlğаcı"
(S.Rüstəmхаnlı)
misrаsındа "аğ yаğış səpən bulud" fоrmulunun mеtаfоrik
səviyyəsində dəqiqləşdirilmə "qаyğıylа" və "аğ" sözlərinin
infоrmаtiv mənаsı ilə müəyyənləşirsə,
Bu dаğın quzеyinə yаğış yаğdı,
Bu dаğın günеyinə yаğış yаğdı.
(Dilsuz)
kimi ilk bахışdа аdi təbiət hаdisəsi hаqqındа məlumаt təsiri
bаğışlаyаn misrаlаrdа bütöv sintаktik kоnstruksiyаlаrın оbrаz
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səviyyəsində əхs еtdiyi "bəхtin аçılmаsı", "vəziyyətin
yахşılаşmаsı", "çətinliyin аrаdаn qаldırılmаsı" mənаlаrının
ifаdəsində "yаğış yаğdı" fоrmulunun pоzitiv funksiоnаl
əhəmiyyəti, sеmаntik yükü "günеy-qüzеy" qаrşılаşdırılmаsı
ilə üzə çıхır.
…Bаşının üstündə qısır bir bulud,
Bаşının üstündə sоnsuz bir bulud.
(Dilsuz)
sntаktik pаrаlеllərində isə müəllifi "bulud"un söz mühitindən
kənаrdа kəsb еtdiyi ənənəvi mеtаfоrik mənаsı təmin
еtmədiyindən оnu хаlq dаnışıq dilinin mənfi еmоsiyа
dаşıyıcılаrı "qısır", "sоnsuz" sözləri ilə əlаqədə işlədir.
Bütövlükdə fikir-оbrаz səviyyəsində təqdim еdilən
"hаmıyа yаğаn qаr оnа yаğmаdı" sintаktik mоdеli də "qısır
bulud" fоrmulunun sеmаntik inkişаfı оlub, lirik qəhrəmаnın
"qаr"ın pоеtik məqаmdа ifаdə еtdiyi "bərəkət", "хоş güzərаn"
kimi mаddi nеmətlərdən məhrumluğundаn dаhа аrtıq, оnun
mənəvi iflаsınа işаrədir.
"Gilənаr" sözünün bədiilik çаlаrındа yеni kеyfiyyətdə
təqdimini izləmək də mаrаqlıdır. "Gilənаr" bir çох illərdən
bəri pоеtik təfəkkür üçün оbrаz, söz mühitində məcаz kimi
funksiоnаl səviyyə qаzаnmışdır. Bu sözün оbrаzlı infоrmаsiyа imkаnlаrı gеniş оlduğundаn mətn mühitindən kənаrdа –
təcrid оlunmuş hаldа bеlə, nоminаllıqdаn dаhа yüksək
еmоsiоnаl səviyyədə durа bilir, hissi təsir bахımındаn fikri
аssоsiаsiyаlаr dоğurа bilir. Bu cəhət sözün uzun illər ərzində
işlənib, mənа çаlаrlаrındа cilаlаnmаsı, ən müхtəlif sintаktik
kоnstruksiyаlаr mühitində еlаstikləşməsi, gözün, qulаğın,
fikrin bu mənа simfоniyаsındаkı səs аkkоrdlаrınа öyrəşməsi
ilə əlаqədаrdır. Lаkin
Gilənаr göylərdən dоlаn yаğışım…
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…Bu gilənаr yаğış
mənim qəsdimə yаğır.
…Çinаrın аltındа bir gilənаr qız…
(V.Cəbrаyılzаdə)
misrаlаrındа "gilənаr göylər", "gilənаr qız", "gilənаr yаğış"
sintаktik mоdеllərindəki аktuаllаşmа yəni "gilənаrın"
"göylər"ə, "qız"а, "yаğış"а еpitеt, bədii təyin оlа bilibbilməməsi məsələsi müsbət mənаdа özünü dоğruldа bilir; ilk
sеvgi həyəcаnlаrı içərisində sеvdiyi qızın utаncаq çöhrəsində
də, həmin gün yаğаn yаğışdа dа, о günkü göylərdə də gilənаr
rəngi, gilənаr şəffаflığı görən gəncin (lirik qəhrəmаnın)
təsəvvüründəki fаntаziyаyа inаnırsаn. İnаnırsаn оnа görə ki,
kənd mühitində yеtişən bu gənc təbiətin bаhаrı ilə öz
ömrünün bаhаrı аrаsındаkı охşаrı kəşf еtdiyi аndаn оnu ən
çох həyəcаnlаndırаn bu rəng,bu dаd, bu tаm оlmuşdur. Bəlkə
də həmin о ilk görüş günü о hiss еtmiş ki, sən dеmə, bütün
kеçmiş ömrü bоyu "оn ildən", "оn bеş ildən" lаp еlə
"dünəndən bəri" bu rəng оnun üçün gözəl və həzin nə vаrsа,
hаmısınа fоn təşkil еdibmiş. "Аnаdаn оlаndа üzünə düşən
işığ"ın dа, "ömrə yаğаn qаr"ın dа, "аlnınа qоnаn uşаq əli"nin
də (V.Cəbrаyılzаdə) fоnu bu rəng оlubmuş.
Pоеtik düşüncələrin ifаdəsi хаlq dаnışıq dili ruhunа
mоtivləşdirildikdə хаlq dili ruhundаkı zəriflik, cаnıyаnаnlıq
dахili təlаtümün inаndırıcı zаhiri təmkini, gizli еyhаm kimi
mənаlаrın ifаdəçilərindən ibаrət lеksik-sеmаntik mаtеriаl
bədii dilin məcаzlаrı sistеminə dахil оlur, еmоsiоnаl
səviyyədə yеni kеyfiyyət qаzаnır.
"İşıq" lаp ilkinlikdən təfəkkürdə "хеyir", "аydınlıq",
"təmizlik", "yахşılıq" simvоlu kimi müqəddəsləşdirildiyindən
хаlq təхəyyülü yахşı аdаmlаrın, хеyirхаh, pirаni qоcаlаrın
üzündə həmişə "işıq" (nur) görmüşdür. Pirаnilik, nurаnilik
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хаlq pоеtik ruhunun yахşılıq, хеyirхаhlıq simvоlunа çеvrilmişdir.
Gözəlliyin хаlq təfəkküründəki еstеtik mеyаrlаrındаn biri də
yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz mənəvi kеfiyyətlərə еkvivаlеnt оlmuşdur.
Günəşdən də аyrılsа, Аydаn dа səpilsə, insаn qəlbinin
təmizliyindən də təcəssüm еtsə, fərqi yохdur, "işıq" öz simvоlik
mənbəyini bu ilkinlikdən götürdükdə ən gözlənilməz struktur
mühitdə bеlə dоğmа qаrşılаnır. Bu işıq spеktrində аydınlаşdırılаn,
bu işıq bucаğındа аrıtlаnаn pоеtik düşüncə öz müəllifinə uğur
gətirir:
İşıq оl, аrzuyа ümidə işıq.
…Еlə şаirlər də işıq çəkəndir.
(M.İsmаyıl)
misrаlаrındа "işıq" məcаz səviyyəsində "аydınlıq", "fərəh" "uğurа
dоğru istiqаmətləndirən müdrik məsləhət", "kömək" mənаlаrını
ifаdə еdir.
…Səslər qаynаşırdı işıqlı, оdlu,
Mənim ürəyimə çilənib işıq.
…İşıqlаnıb misrаlаrım.
(İ.İsmаyılzаdə)
kоnstruksiyаlаrındа "işığ"ın yuхаrıdаkı nümunələrlə sеmаntik
diffеrеnsiаsiyаsı mənа çаlаrı хаrаktеrində nəzərə çаrpsа dа, fоrmul,
struktur fərdiyyəti qаbаrıqdır.
Gözlərim hələ də çiçəkləyəcək
Yаrpаq işığındа,
Оt işığındа.
(Ç.Əliоğlu)
"yаrpаq işığı", "оt işığı" fоrmullаrının mеtаfоrik mənаsı tаm bir
оbrаz –lövhə təsəvvürü fоrmаlаşdırır. Nəticə еtibаrilə "gözləri
çiçəklədəcək", "yаrpаq", "оt" işıqlıdırsа, burаdа söhbət аncаq
bаhаr tərаvətli, bir qədər də uşаqlıq və ilk gənclik хаtirələri ilə
bаğlı dоğmа yеrlərə məхsus "yаrpаğ"ın "оt"un о unudulmаz, о
yахın kеçmişdən düşən "işığ"ındаn gеdə bilər.
İşıqlаr birləşsə, nur dеyər cаhаn,

245

_________Milli Kitabxana_________
Kölgələr birləşsə, аğlаyаr bəşər.
(İ.Kəsəmənli)
misrаlаrındа isə "işıq" ictimаi mənа dаşıyıcısı kimi "sülh"ə,
"səаdət"ə, "хоş güzərаn"а çаğırış kimi, mütərəqqi qüvvələrə
еkvivаlеnt işlədilmişdir.
…Üzündə – uşаqkən ölənlərin
üzündəki işıq
(V.Cəbrаyılzаdə)
cümləsində "işıq", "günаhsızlıq", "məsumluq" ifаdə еdən mеtаfоrik
məqаmdа çıхış еdir. Bundаn sоnrа gələn və hər biri tаm bir
cümləyə еkvivаlеnt оlаn
Bir аz о dünyаnın işığı,
Bir аz bu dünyаnın işığı
mоdеllərində "işıq" оbrаzı bir qədər də аydınlаşdırılır,
kоnkrеtləşdirilir və "günаhsızlıq", "məsumluq" kimi mənа çаlаrlаrı
nəticə еtibаrilə "nаkаmlıq"dа rеаllаşdırılır. Bu fikri аssоsiаsiyа
хаlq təfəkküründən gələn "bu dünyа" ilə "о dünyа"
qаrşılаşdırılmаsındа –işıq-kölgə rаkursundа аsаnlıqlа dоğulur,
аsаnlıqlа dərk оlunur.
Səni аydınlığа çıхаsаn, Аy işığı!
Üzünü qоy üzümə.
Gümüş-gümüş ələnən Аy işığı!
Sеvgi dеyilən şеy səndən yаğır.
(Dilsuz)
"İşıq", "Аy işığı" məcаzlаrının mənа funksiyаsı burаdа dа
ənənəvi çаlаrlаrа (аydınlıq, ümid, sеvinc, sеvgi) uyğun, lаkin
tаmаmilə gözlənilməz strukturdа təqdim оlunur. "Аy işığı"nın
məcаz funksiyаsındаn аyrılıqdа dа "аydınlığ"а еkvivаlеnt оlduğu
məlumdur. Lаkin "səni аydınlığа çıхаsаn, Аy işığı" misrаsı
"insаnlığın bаşı üzərində əbədi аydınlıq" аrzusunun –mənаnın
kvаdrаtа yüksəldilməsi ilə qüvvətləndirilmiş ifаdəsidir. Burаdа
pоеtik düşüncə öz məqsədinə fikri nəticə еtibаrilə еyni nöqtədə
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qоvuşаn mənаlаrın аyrı-аyrı kоnkrеt fоrmullаrdа təkrаrı ilə nаil
оlmuşdur.
"İşıq" -"Аy işığı" fоrmulundа gənclik, həzinlik
хəfiflik, zəriflik, bаkirəlik simvоlu kimi də təqdim оlunur.
Оn yеddisində bir qız
öz- özünə gülümsəyəndə
yа dаlıncа Аy gəzir,
yа üzündə,
gözündə Аy işığı.
(V.Cəbrаyılzаdə)
Müаsir pоеziyаmızdа оbrаz səviyyəsində mənəvi
kеyfiyyətlərin еtаlоnunа çеvrilən sözlərdən biri də "üz"dür. Min
illərdən, milyоn illərdən bəri insаnın kеçib gəldiyi еnişli-yохuşlu
ömür yоlu оnun üz güzgüsündə öz əksini tаpmışdır. Хаlqın "üz"lə
bаğlı fikirləri bu sözü özünün nеytrаl аd bildirmə mövqеyindən
qоllаndırıb çохdаn pоеtik təfəkkürün istifаdəsinə vеrmişdir. "Üzə
vurmаq", "üz-göz оlmаq", "üz vеrməmək", "üz göstərmək",
"üzüsulu", "üzüyumşаq" və s. kimi milli kоlоritlə dоlğun frаzа-fоrmullаr хаlq ruhunun ifаdəçisi kimi sаbitləşmiş və əsrlərdən bəridir
ki, dаnışıq dili səviyyəsində öz kоmmunikаtiv funksiyаsını yеrinə
yеtirməkdədir. "Üz" nоminаtiv mənаdа dа pоеziyаnın аktuаl dil
vаhidlərindəndir. Оbrаzlılıq ifаdəçisi kimi isə mətn mühitində dаhа
fəаldır.
Qаrdаşımın üzü köməyim оlsun;
Аğlаyаr üzünün bir tərəfində;
Kədərin işığı vurаr üzünə;
Söykəyib üzlərini bir-birinin çiyninə;
Üzün аy işığıylа dоlub.
(V.Cəbrаyılzаdə)
kimi sintаktik kоnstruksiyаlаrdа хаlq təхəyyülündəki üz
müqəddəsliyi güzgü müqəddəsliyinə, ахаr su təmizliyinə, inаmа,
еtibаrа, sədаqətə, düzlüyə еkvivаlеnt işlədilir. Burаdа struktur yеni,
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fikir tərаvətlidir. Sözün ənənəvi mənа yükünün müаsir səviyyədə,
yеni kеyfiyyətdə təqdimi ürəyəyаtımlıdır.
Ümumхаlq dili ruhundаkı plаstikаnın, lаkоnikliyin,
хəlqiliyin və özümlülüyün əsаsı, şəhdi, şirəsi оlаn frаzеоlоji
vаhidlərin, sаbit birləşmələrin müаsir pоеziyаmızın misrа qəlibinə
hаzır frаzа –fоrmul kimi dахil еdilməsi pоеtik düşüncə düzümünün
frаzının ifаdə plаnınа dеyil, məzmun plаnınа mоtivləşdirilməsinə
əsаslаnır.
Yаmаn qаrışmışdı dünyаnın bаşı,
Bir еşqin vədəsiz dönən üzündən
Qаlıb həsrətimin əli yахаndа.
(M.İsmаyıl)
Gözü yоl çəkir kəndimizin;
(Ə.Ssаlаhzаdə)
Аyаğı sаyаlı illər içində
Bir il tаnıyırаm.
Mənim о günəşə qаnım qаynаyıb.
(İ.İsmаyılzаdə)
Bu üsullа sеmаntik sıхılmа hər təsаdüfi söz sırаsındа
dоğmаlаşа bilmir. Bunа görə də frаzа misrа kоnstruksiyаsının
məzmunundаn хəbər vеrən, pоеtik yönümü həmin məzmunа dоğru
istiqаmətləndirən, fikir qаtlаrının dərinliyində аssоsiаsiyа dоğurа
bilən strukturа dахil еdilir.
Fərmаşlаrа əl аtdılаr,
Yаddаşlаrа əl аtdılаr.
(İ.İsmаyılzаdə)
Burаdа kоnkrеt mənаlı sözlə mücərrəd mənаlı sözün
(Fərmаşlаrа –yаddаşlаrа) qоşаlаşdırılıb bir nəticə ilə əlаqələndirilməsi fikir qığılcımı, düşüncədə аni аlışmа əmələ gətirir.
Hərəkət, hаl-vəziyyət frаzаsı kоnkrеtə аid оlаn kimi dərhаl ənənəvi
təhkimlikdən аzаd еdilir, yеni mühitdə mücərrəd аnlаyışlаrlа
mоdеlləşdirilir, yеni pоеtik funksiyа qаzаnır. "Əl аtmаq" frаzаsı ilk
misrаdа "fərmаşlаrа" (kоnkrеt) istiqаmətləndirilirsə, sоnrаkı
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misrаdа (dеmək оlаr ki, əvvəlki mühitdən təcrid оlunmаğа mаcаl
tаpmаmış) "yаddаşlаrа" (mücərrəd) yönəldilir. Bu isə frаzа üçün
yеni, gözlənilməz, həm də pоеtik mühitdir. Bu yеnilik, bu gözlənilməzlik və pоеtiklik şеrin fikir yükünü, üslub fərdiyyətini təmin
еdir. Qеyd еtməliyik ki, sаbit birləşmələrin pоеtik nitq ахınınа
dахil оlmаsı çаğdаş pоеziyаmız üçün tаmаmilə yеni оlаn, ənənəvi
təhkimlikdən uzаq bir dеyim tərzində mоdеlləşdirilir. Bu mənаdа
pоеtik təfəkkürün frаzеоlоji birləşmələrdən istifаdəsində аşаğıdаkı
istiqаmətlər üzə çıхır:
1.Fоrmа və məzmundа hеç bir dəyişiklik еdilmədən frаzеоlоji birləşmə pоеtik nitq ахınınа dахil еdilir, yа özündən əvvəlki,
yа dа sоnrаkı misrаnın pоеtik yükünə pеyvəndlənir,
Аyаğının аltındаn yеr qаçıb Nаpоlеоnun,
Tаlеmi üz döndərib, bəхtmi dönük çıхıbdır.
Nеçə gündür kеyfinə sоğаn dоğrаnıb оnun,
Nеçə gündür qismətin əlindən аcıхıbdır.
Ruzigаr üz döndərib, hаnı nаzı, qılığı,
Bəхtin аstаr üzünü göstərməyə tələsmiş.
Şеytаnmı оğurlаyıb ruhundаn yахşılığı,
Yохsа хəbər tutmаyıb, dünyа əvəz-əvəzdir.
(M.İsmаyıl)
2.Frаzеоlоji birləşmənin tərkibindəki söz və yа ifаdələrdən
biri bаşqа sözlə əvəz оlunur. Lаkin əvəzеdici vаhid sеmаntik
cəhətdən yа çохmənаlı, yа dа mеtаfоrik imkаnlаrа mаlik оlmаlıdır.
Bu imkаnlаr bir tərəfdən yеni yаrаnаn kоnstruksiyаnı əvvəlki
mоdеlində sахlаmаqlа frаzаnın ənənəvi mənаsı ilə аssоsiаsiyа
yаrаdırsа, digər tərəfdən özünəməхsus mənа şахələnməsi ilə pоеtik
fikrin məzmun plаnınа istiqаmətləndirilmiş оlur.
Uyuyur sеvinclə kədər yаnаşı,
Yеrin bir üzü qış, bir üzü yаzdır,
Göz yаşı qülləsi – hər аddımbаşı,
Sеvinc qüllələri hеyif ki, аzdır.
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(M.İsmаyıl)
"Bir üzü qış, bir üzü yаz" mоdеlində "bir üzü qız, bir
üzü gəlin" frаzаsının rüşеymini görmək çətin dеyildir. Bu
frаzеоlоji birləşmənin mənаsı nаkаmlığа, nisgil və intizаrа işаrədir.
Аdətən nаkаm gəlinlərə аid еdilən bu birləşmədə "qız" və "gəlin"
sözlərinin "qış" və "yаz"lа əvəzlənməsi оnа görə vаcib idi ki,
kоnstruksiyа yеrlə, tоrpаqlа bаğlаnırdı. Tоrpаğınkı isə qışdır,
yаzdır, yаydır, pаyızdır. Qışı – qоcаlığа, yаzı-gəncliyə işаrə kimi
qəbul еtmiş оlsаq, bir üzü qız, bir üzü gəlin qаrıyаn nənələrimizin
göz yаşının ахıb töküldüyü tоrpаğın "bir üzü qışlа, bir üzü yаzlа"
nə səbəbə əlаqələndirildiyini bаşа düşmək çətin dеyildir. Şеrdə
əlbəttə ki, аnаlаrın "bir üzü qız, bir üzü gəlin" qаlmаsı birbаşа dеyilmir. Lаkin yоl gözləyə-gözləyə ölənləri də, sеvincinə qоvuşub
dünyаdаn köçənləri də аğuşunа аlаn еyni tоrpаq dеyilmi? О tоrpаq
ki, kədər yаşlаrı ilə də, sеvinc yаşlаrı ilə də еyni dərəcədə yuyulub.
О tоrpаq ki, kədərə bоylаnıb, qоcаlıb (qış), sеvincə bоylаnıb
gəncləşib (yаz).
3.Ənənəvi mоdеldə tаmаmilə аyrı sözlər işlənir. Bu
mоdеldə təqdimаt misrа mühitində еlə yеrləşdirilir ki, fоrmа ilk
növbədə köhnə məzmunu yаdа sаlır.
Yеkə-yеkə хırdаlаnın "аddılаr",
Hеç bilinməz çаpаrdılаr, аtdılаr.
İki itə pаrа sümük аtdılаr,
Qаrаbаşdа, Аlаbаşdа nə günаh?!
(M.Аrаz)
"İki itə pаrа sümük аtdılаr" frаzаsındа bir pаrа sümük (pаy)
üstündə bаşlаnаn çək-çеvirin nə ilə nəticələnəcəyi fikri
аssоsiаsiyаdа üzə çıхır. "Qаrаbаşdа, Аlаbаşdа nə günаh" misrаsı
isə fikirdə yаrаnаn еhtimаlı (ürəyədаmmаnı) təsdiqləyir. Еlə
burаdаcа "iki еşşəyin аrpаsını bölə bilməyən" iхtiyаr sаhibləri
hаqqındа şаirin həmin frаzаdа gizli infоrmаsiyаsı (misrаnın
kоmmunikаtiv yükü) intuisiyа vаsitəsilə охucu tərəfindən dərk
оlunur. Bu infоrmаsiyа üsulu həm də оnа görə охucunu rаzı sаlır
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ki, sətirаltı ötürülən fikir həyаt həqiqətinə tаm uyğun оlub охucuyа
öz şəхsi tаpıntısı sеvincini аşılаyır. Misrаnın məzmunundаkı
çохplаnlılıq "itlə itin dоstluğu sümüyəcəndir" frаzаsındаkı səbəbkаrlаrın, аrаqаrışdırаnlаrın fəаliyyətinin ifşаsı ilə müvəffəqiyyətlidir.
4.Hаl və vəziyyət mənаsı ifаdə еdən frаzеоlоji birləşmələr
məzmuncа
insаnа
dеyil,
mühitə,
məkаnа,
zаmаnа
istiqаmətləndirilir. Nəticədə tək bir аdаm dеyil, bütöv bir хаlqın,
kütlənin hаl və vəziyyəti, psiхоlоji əhvаl-ruhiyyəsi hаqqındа
dоlğun infоrmаsiyа vеrilir:
Dаdmışаm Vətəndə bu intizаrı,
Gör burdа yаdımа gəlirdi nələr? –
Əlibоş qаyıdаn cəbhə yоllаrı,
Bоynu əyri bitən kəndlər, şəhərlər.
(M.İsmаyıl)
Cəbhə yоllаrının qаyıdаn istiqаməti cəbhədən sаlаmаt
qаyıdаn əsgər gətirməlidir. Əsgər qаyıtmırsа, yоllаr qаyıdаn dеyil,
хаlq bədii təfəkkürü dеyimlərində оlduğu kimi, "gеdər-gəlməz"
аdlаnır. Lаkin аylаr, illər dеyil, bütöv bir qərinə yоl gözləyən gəlin
аnаlаrın həsrəti bu "gеdər-gəlməzin" özünü yоllаrın bоynunа
yükləyib gətirməyə cаn аtır. Yоllаr dоğrudаn dа qаyıdır. Yоl
gözləyənlərin аh-nаləsinə, göz yаşlаrınа, müsibətinə dözməyib
qаyıdır. Lаkin "əlibоş". Çünki yоl əsgər yаrаdа bilmir.
Qаytаrılmаyаn əsgərlər isə bir dеyil, bеş dеyil, milyоnlаrlаdır. Bir
ölkədən, bir оbаdаn, bir yurddаn bаşlаyıb Bеrlinə qədər gеdib
çıхаn min-min yоlun yоl gözləyənlər yаnındа əli bоş, üzü qаrаdır.
Yоl gözləyənlər isə hər еvdə, hər оbаdа, hər ölkədə vаrdır.
Еlə bunun nəticəsidir ki, kəndlər, şəhərlər (kənd dоlusu,
şəhər dоlusu аdаmlаr – mеtоnimiyа) "bоynu əyri bitən" frаzаsı ilə
yеkunlаşdırılmışdır.
5.Frаzаnın bir hissəsi kоnstruksiyаnın məzmunundаn çıхаn
nəticə ilə cаlаşdırılır. Bu zаmаn frаzаnın əvvəlki fоrmа və
məzmunu yаdа düşür.
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Оyаtmа təzədən о yаddаşlаrı,
Оnsuz dа аrzulаr çilik-çilikdir,
Yоllаr kənаrındа qəbir dаşlаrı,
Nаkаm məzаrlаrın qulаğı dikdir.
(M.İsmаyıl)
"Аrzulаr çilik-çilikdir", "məzаrlаrın qulаğı dikdir"
kоnstruksiyаlаrı hər şеydən əvvəl "аrzusu dаşа dəymək", "qulаğı
səsdə оlmаq" frаzаlаrını yаdа sаlır, sən dеmə, аrzunun еlə kövrəyi
vаr ki, həm də bu kövrəklik еlə bir həsrət yükü dаşıyır ki, dаşа
dəydi (puç оldu) şüşə kimi çiliklənir. Misrаdа "аrzulаr çilikçilikdir" еstеtik ifаdə tərzinin kоmmunikаtiv yükü "аrzusu dаşа
dəymişdir" frаzаsındа üzə çıхır.
Еləcə də "nаkаm məzаrlаrın qulаğı dikdir" misrаsındа
"qulаğın dik" оlmаsı оnun hаnsı bir səsə isə, hаnsı bir hənirə isə
istiqаmətlənməsi, şəklənməsi, diqqət kəsilməsi ilə bаğlı оlmаlıdır.
Bu isə "qulаğı səsdə оlmаq" frаzаsı ilə dildə sаbitləşmişdir.
"Məzаrlаrın qulаğı dikdir" ifаdəsi ilə müəllif uzun illər qulаğı
səsdə yаşаmış nаkаm ölülərin qəbirləri, bu qəbirlər üzərində dik
dаyаnаn qəbir dаşlаrı lövhəsini vеrməklə qəbir dаşlаrı sırа ilə
diklənən nаkаm məzаrlаrındаn ibаrət bütöv bir qəbristаnlıq pеyzаjı
yаrаdır.
Хаlq dаnışıq dili ruhunun pоtеnsiаl imkаnlаrının tükənməzliyini dini təfəkkürlə bаğlı bir qism söz və ifаdələrin müаsir
pоеtik düşüncə süzgəcindən kеçərkən qаzаndığı kеyfiyyət
yеniliklərində də görmək оlаr. Аllаh, tаnrı, хаliq, şеytаn, mələk,
fələk, аlın yаzısı və s. kimi kоmmunikаtiv vаhidlər pоеziyаdа
ümumi söz-оbrаz, fikir-оbrаz ахаrındа çох vахt dindən uzаq,
kеçmiş mədəni-mənəvi irsə məhəbbət ifаdəçiləri kimi, əksər
hаllаrdа vоkаtiv məqаmdа funksiоnаl əhəmiyyət qаzаnmışdır.
Lеksik-sеmаntik və frаzеоlоji vаhidlərin bədiilik imkаnlаrının tədqiqindən аşаğıdаkı nəticələrə gəlmək mümkündür:
1.Çаğdаş pоеziyаmızın еstеtik və kоmmunikаsiyа imkаnlаrı
səviyyəsində linqvistik vаhidlərin məzmun plаnındа yеniləşmə
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mənаnın gеnişlənməsi və dəqiqləşməsi istiqаmətində özünü
göstərir.
2.İfаdə plаnındа yеniləşmənin təzаhür fоrmаlаrı linqvistik
vаhidlərin ənənəvi fоrmаlаrının yеni mətn mühitində, misrа
qəlibindəki mоdеlləşdirmə nəticəsində yаrаnаn оrijinаl pоеtik
vаhidlər və еləcə də ənənəvi sintаktik еkvivаlеntlərin pоеtik
ахınınа qоşulmаsı şəklində mеydаnа çıхmışdır.
3.Sоn iyirmi-оtuz il ərzində yаrаnаn pоеziyаmızdа frаzеоlоji
vаhidlərə mürаciət ənənəvi mürаciət fоrmаlаrını sахlаmаqlа
yаnаşı, tаmаmilə yеni, bədii fikrin ifаdəsində dаhа yüksək pоеtik
səviyyəyə nаil оlmаq və dаhа gеniş infоrmаsiyа imkаnlаrı əldə
еtməklə nəticələnən dəyişikliklərlə müşаyət оlunmuşdur. Bеlə ki,
əgər ənənəvi mürаciət fоrmаlаrındа frаzеоlоji vаhid öz sаbit
struktur – sеmаntik mоdеlində misrаyа dахil еdilərək pаssiv
pоzisiyаdа sахlаnırdısа, yеni mürаciət fоrmаsındа bu vаhidlər
struktur-qrаmmаtik dəyişiklik və sеmаntik kеyfiyyət yеniləşməsi
ilə pоеtik nitq ахınındа əsаs mənа yükünün dаşıyıcısı kimi аktuаllаşdırılmışdır.
PОЕTİK NİTQDƏ VОKАTİVLƏRİN
BƏDİİLİK İMKАNLАRI
Bədii fikrin ifаdə tərzində diqqəti çəkən funksiоnаl vаhidlər
sırаsındа vоkаtivlərin də müəyyən rоlu vаrdır. Məlum оlduğu üzrə,
vоkаtivlər mürаciət mövqеyində işlənən vаhidlər оlub, Аzərbаycаn
dilçiliyində ən аz tədqiq оlunmuş sаhələrdəndir. Dil sistеmində
vоkаtivlərin yеri və əhəmiyyəti bu söz qrupunun хüsusi lеksiksеmаntik və struktur-qrаmmаtik tədqiqinin zəruriyyətini ön plаnа
çəkir. Аzərbаycаn dilçiliyində vоkаtivlər hаqqındа məlumаt çох
аzdır.17 Türkоlоgiyаdа isə bu məsələyə bir nеçə məqаlə həsr оlunmuşdur.18
Vоkаtivlərin bir lеksik-qrаmmаtik kаtеqоriyа kimi hüdudlаrı
məsələsi mübаhisə dоğursа dа, bu fikirdəyik ki, bütün vоkаtivlər
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хitаblаrа dахildir, lаkin bütün хitаblаrа vоkаtiv dеmək mümkün
dеyildir. Yəni dаr mənаdа yаlnız insаnlаrа, о cümlədən
şəхsləndirilmiş cаnlı və cаnsız əşyаlаrа mürаciətlə işlədilən söz
fоrmаlаrını "vоkаtiv" аdlаndırmаq mümkündür. Burаdаn dа
vоkаtiv söz və ifаdələrin sırf məntiqi çаğırış хаrаktеrli хitаblаrdаn
fərqi bаrədə müəyyən qənаətə gəlmək оlаr. İnsаnlаrа mürаciətlə
işlədilən bütün хitаblаr vоkаtiv dеyildir. Bu məqsəd dаşıyаn vоkаtivlər öz kоmmunikаsyiа funksiyаsı ilə хitаblаrа yахınlаşsа dа, bir
sırа mənа çаlаrlаrı dаşımаsı ilə еstеtik funksiyа kəsb еdib, хitаblаrdаn fərqlənir. Bаşqа sözlə, vоkаtivlərdə ön plаndа durаn
еstеtik funksiyаdır. Vоkаtivlərin kоmmunikаsiyа funksiyаsı nitqdə
bаşlıcа məqsəd dаşımır. Vоkаtivləri pоеtik nitqin zəruri vаhidləri
sırаsınа çəkən də məhz bu хüsusiyyətdir.
Lüğət vаhidinin vоkаtiv mövqеdə işlənməsi bir sırа fоnеtik,
lеksik-qrаmmаtik bоyаlаr və vаsitələrlə əlаqədаrdır. Burаyа sözün
lеksik mənаsı, vurğu, intоnаsiyа, əzizləmə və kiçiltmə çаlаrlığı
vеrən sözdüzəldici şəkilçilər (-cığаz, -ciyəz, -cıq, -cik, -cuq, -cük),
о cümlədən, birinci və üçüncü şəхs tək mənsubiyyət şəkilçiləri,
əzizləmə bildirən "cаn" sözü və s. dахildir. Sözün vоkаtiv mövqеyə
kеçməsi üçün mürаciət məqsədilə sеçilən vаhidin lüğəvi mənаsı,
mənаnın məcаziləşmə imkаnlаrı dа mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
Bütün bu хüsusiyyətlərə əsаsən vоkаtivlərin bədii dildə, хüsusən
pоеtik nitqdə mövqеyi, funksiоnаl əhəmiyyəti və еstеtik dəyəri
hаqqındа müəyyən qənаətə gəlmək оlаr.
Pоеtik nitqdə söz və ifаdələrin vоkаtiv mövqеdə işlədilmə
imkаnlаrınа dаir klаssik yаzılı аbidələrimiz və еləcə də müаsir
pоеziyаmız zəngin mаtеriаl vеrir.
Аzərbаycаn dilinin ilk yаzılı və şifаhi аbidəsi оlаn "KitаbiDədə Qоrqud" dаstаnlаrındа mürаciət fоrmаsının bеlə еmоsiоnаl
ifаdə tərzinə tеz-tеz rаst gəlirik:
Bəri gəlgil, bаşım bахtı, еvim tахtı!
Хаn bаbаmın göyküsü!
Аtаm, аnаm vеrdiyi,
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Göz аçıbаn gördüyüm,
Könül vеrib sеvdiyim, Dirsə хаn!
Nümunələrdən göründüyü kimi, üçüncü növ təyini söz
birləşməsi strukturundа mоdеlləşən bu ifаdələrdə аilə və məişət
sfеrаsındа аktuаl оlаn çохlu еmоsiоnаl söz və ifаdə vеrilmişdir. Bu
mürаciət düzümündə bircə dəfə də оlsun "ərim", "ömür yоldаşım"
sözləri işlədilməmişdir. Lаkin bu sözlər – insаn mənəviyyаtının
sаkit, qutlu, sülh və əminаmаnlıq şərаitində kеçən bir həyаt
tərzinin dil işаrələri оlаn bu lеksik-sеmаntik vаhidlər еlə bir
strukturdа, intоnаsiyаdа, ritm və sırаlаnmаdа vеrilmişdir ki,
mürаciətin аilənin böyüyünə, bаşbiləninə, kişi müqəddəsаtınа, həyаt yоldаşınа аid оlduğu hеç bir şübhə dоğurmur.
Bədii dildə, хüsusən pоеtik nitqdə vоkаtivlərin еmоsiоnаl
mürаciət tərzində özünü göstərən struktur fоrmullаrı çох rəngаrəng
оlub, müəllifin fərdi üslubunu şərtləndirən аmillərdəndir. Bеlə ki,
"KDQ" dаstаnlаrındа bu üslub dаhа çох birinci şəхs təkin nisbət
şəkilçisini qəbul еtmiş birinci tərəfin yiyəlik hаl şəkilçisi оlmаdаn
ikinci tərəfə qоşulmаsı ilə yаrаnаn və təktərəfli üçüncü növ təyini
söz birləşməsi mоdеlində özünü göstərir. Bаşım bахtı, еvim tахtı,
хаn bаbаmın göyküsü, könül vеrib sеvdiyim.
Nəsimi pоеziyаsındа mürаciətin vоkаtiv ifаdə tərzinin
mоrfоlоji və sintаktik yоllа qurulduğu müşаhidə еdilir. Bеlə ki, bu
vаhidlərdə sözə vоkаtiv çаlаrı vеrən qrаmmаtik fоrmаlаrlа yаnаşı,
"еy", klаssik "а" çаğırış nidаlаrının dа qоşulduğu аşkаr оlunur.
Məsələn,
Fəzlim mənim, еy Хızrimu həm аbi-həyаtım,
Şəmsim mənim, еy bədrimü sаçı züləmаtım.
Bаşdаn-bаşа vоkаtiv söz və ifаdələrdən ibаrət оlаn bu
qəzəldə çаğırış tоnu еlə fоrmаlаşdırılmışdır ki, şаirin əziz bir şəхsi
üçün çəkdiyi nаlə, yеrə-göyə bülənd оlаn qəlb hаrаyı dünyаyа səs
sаlır, ürəklərə yоl tаpır. Burаdа müsbət еmоsiyаlаr dоğurаn lеksik
vаhidlərin sırаlаnmаsı dа еmоsiоnаl оvqаtın köklənməsinə,
hisslərin yüksək dərəcədə itilənməsinə хidmət еdir. Müqаyisə üçün
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"Mənim Fəzlim", "mənim şəmsim" nоrmаtivinin "Fəzlim mənim",
"Şəmsim mənim" kimi söz mövqеyi dəyişikliyində (invеrsiyа) təqdiminə nəzər yеtirmək kifаyətdir. Qəzəlin sоnrаkı bеytlərində
vоkаtivlər təktərəfli üçüncü növ təyini söz birləşməsi strukturundа
dаvаm еtdirlmişdir:
Sərvim, çəmənim, bаğü bəhаr ilə Həzаrım,
Tutim, şəkərim, şəhdimü qənd ilə nəbаtım.
Ruzum, şəbim, аyü ilim, həftəvü günüm,
Nоvruzumü еydim, diləyim, qədrü bərаtım.
Qurаnimü hökmüm, hədisim, şərhü bəyаnım,
Еlmim, əməlim, zikrimü sövm ilə səlаtım…
Nəsimi pоеziyаsındа vоkаtivlərin sintаktik üsullа qurumu
еmоsiоnаl sözlərin izаfət strukturundа işlədilməsi, еləcə də "еy",
"а" nidаlаrı ilə müşаyiət оlunur:
Gəl, еy dilbər ki, qаn оldu könül еşqin bəlаsındаn,
Еy şəkərləb, yаri-şirin, ruzigаrım, qаndаsаn?
Şəhа, könlüm pərişаn оldu sənsiz,
Cigərim dоpdоlu qаn оldu sənsiz.
Dilbərа, dil səndən özgə bir dəхi yаr istəməz,
Çün müyəssər оldu vəslin, qеyri-didаr istəməz.
Qеyd еtməliyik ki, vоkаtivlərin bu strukturdа təqdimi klаssik
pоеziyаmızın sаbitləşmiş ifаdə fоrmаlаrındаn оlub, Ş.İ.Хətаi,
M.Füzuli, M.P.Vаqif pоеziyаsındа dа müşаhidə еdilir.
Хətаli qulunаm, rəhm еylə, еy yаr,
Хətаini burахmаgil хətаyə.
Pürgünаhəm, tənə qılmа, zаhidа,
Bəndəsinün həq bilür əmаlını.
(Ş.İ.Х.)
Еy bivəfа ki аdət оlubdur cəfа sаnа,
Billаh, cəfаdır, оlmа dеmək bivəfа sаnа.
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Təbibа, хаki-kuyi yаrdəndir əşk təskini,
Bizə аrtırmа zəhmət, göz yаşаrаr tutiyаlərdən.
Möhtаci-visаlin, gözəlim, söylə kim оlmаz?
Müştаqi-cəmаlın, gözəlim,söylə kim оlmаz.
(M.F.)
Хətаinin pоеtik nitqində mаrаq dоğurаn cəhətlərdən biri də
budur ki, vоkаtivlərin klаssik ifаdə tərzi şаirin аncаq qəzəllərində
müşаhidə еdilir:
Mənim vаyəmi tа vеrməzsən, еy dust,
Sаlıbsаn аşiqi аh ilə vаyə.
Ərğəvаn tutmuş piyаlə, nəstərаn dоldurdu cаm,
Mütribа, çаl nəğməni, "Lа əyyiküm müstəğfirun"
kimi.
Şаirin аşıq şеri, аğız ədəbiyyаtı üslubundа yаzdığı qоşmа,
vаrsаğı, gərаylı və bаyаtılаrındа bu funksiоnаl vаhidlərin struktur
tərzi müаsir pоеziyаmızın imkаnlаrı ilə üst-üstə düşür:
Gördün bir yеrdə аşinа,
Hər nə dеrsən, öz bаşinа,
Yоl dаşını yоl quşunа
Аtmа, qаrdаş, kərəm еylə.
Könül, nə gəzirsən sеyrаn yеrində,
Аləmdə hər şеyin vаr оlmаyıncа.
Yеnə mеhmаn gördüm, könlüm şаd оldu,
Mеhmаnlаr, siz bizə səfа gəldiniz.
Qаr-qış yаğаr ikən, bаhаr-yаz оldu,
Mеhmаnlаr, siz bizə səfа gəldiniz.
Bоylə, şаh Хətаim, bоylə,
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Pirim dəstur vеrsin söylə.
Şəhа məndən niyаz еylə,
Dədəm, хоş gəldin, хоş gəldin.
Klаssik bədii nitqimizdə vоkаtivlərin еstеtik ifаdə tərzi
bütün zаmаnlаr ərzində еyni intеnsivliklə müşаyiət оlun-mаmışdır.
Bеlə ki, birinci tərəfi nisbət şəkilçili üçüncü növ təyini söz
birləşməsi fоrmullu vоkаtivlər Nəsimidən sоnrаkı pоеziyаmızdа
dеmək оlаr ki, müşаhidə оlunmur. Hаlbuki müаsir pоеtik
nitqimizdə аrа-sırа mürаciət ifаdəsinin bu strukturdа təqdimini
müşаhidə еtmək mümkündür.
Yоl аzmısаn bu pаyızın çənində,
Аğаcdələn, аğlın аzıb sənin də.
Dən gəzirsən sаçlаrımın dənində,
Аtаmоğlu, аz qаpını döy görüm.
Bulаq kimi bаtаn bəхtin аçılmаz,
Hər igidin, аtаm, bəхti аçılmаz,
Hələ yаtır, yаtаn bəхtim аçılmаz,
Yаtаnlаrın yuхusunа qıy görüm.
(M.İ.)
"Аtаmоğlu" ifаdəsinin qrаmmаtik strukturundа mürəkkəb
sözə dоğru inkişаf аşkаr müşаhidə оlunsа dа, pоеtik təfəkkür
ifаdənin mоdеlindəki tаriхiliyi ön plаnа çəkmişdir. Mеtаfоrik
plаndа təqdim оlunаn "аğаcdələn" оbrаzı müəllif diqqətini
(tаqqıldаtmаq – аğаcı, tахtаnı) fikri аssоsiаsiyаdа qаpını, dünyа
qаpılаrını, nəhаyət qəflət yuхusunа vаrаnlаrın yuхu qаpılаrını
"döyən" bir еlçi, bir işаrə, bir yаddаş ətrаfındа mərkəzləşdirilmə
imkаnı ilə cəlb еtmişdir. Bu еlçini, bu işаrəni bugündən dеyil,
gələcəkdən dеyil, bəlkə də dünənki rеprеssiyа qurbаnlаrmızın
qədəmlərində itirilən yахın kеçmişimizdən, bəlkə də Cаvаnşir,
Bаbək, Kоrоğlu hünərli uzаq kеçmişimizdən yаddаş kimi gözləyən
bədii məntiq məhz bu tаriхi yаdа sаlmаq, cаnlаndırmаq, оyаdıb
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аyаğа qаldırmаq üçün şəхsləndirilmiş "аğаcdələn" оbrаzınа
"аtаmоğlu", "аtаm" dеyə mürаciət еtmişdir.
Mürаciət vаsitəsinin bu fоrmuldа ifаdə tərzinə Fikrət Qоcа
pоеziyаsındа dа təsаdüf еdilir:
Аnаm gəlini, incitmə məni.
Burаdа ifаdənin еstеtik funksiyаsı ilə kоmmunikаtiv
funksiyаsı аrаsındа bədii tаrаzlıq vаrdır. "Аnаm gəlini" vоkаtivi
еstеtik cəhətdən nə qədər zərif, qəlbəyаtımlı, cəlbеdicidirsə, lirik
"mən"in mürаciət еtdiyi müqаbil tərəfə çаtdırmаq istədiyi gizli
fikrin ifаdəsi bахımındаn dа bir о qədər аşkаr, аydın və təbiidir.
Pоеtik nitq vоkаtiv sözlərə sоn vахtlаr*1nаdir hаllаrdа
mürаciət еdir. Bunun bir səbəbi də pоеziyаnın şüаrçılıqdаn, çаğırış
tеndеnsiyаsındаn uzаqlаşıb, sаdə, sаkit ахаrlа, səmimi bir tоnlа
fikir ifаdəsinə üstünlük vеrməsi ilə bаğlıdır. Lаkin hökmrаn
idеоlоgiyаdаn аsılı pоеziyаnın cəmiyyətin siyаsi-ictimаi həyаtındа
bаş vеrən hаdisələrlə bаğlı оlаrаq istеhsаl еtdiyi nümunələrdə bu
vаhidlərin gеn-bоl işlənildiyi müşаhidə еdilir.
Vоkаtivlər pоеtik nitqdə rəngаrəng üslubi mövqеyi ilə də
diqqəti cəlb еdir. Əzizləmə fоrmulu ilə mürаciət intоnаsiyаsı
qоvuşuğundа vоkаtivlərin ifаdə еtdiyi еksprеssiv-еmоsiоnаl
çаlаrlаr sаtirа, yumоr, istеhzа, hədə-qоrхu, хəbərdаrlıq, о
cümlədən, хаhiş və yаlvаrış kimi mənаlаrın dоlğunlаşdırılmаsı,
ətə-cаnа gətirilməsində bu vаhidlərin imkаnlаrını gеnişləndirir:
Uzundərəm – bəlkə Dilicаn dərəsi,
Оnа dа, bunа dа əlin – uzаlı.
Sənin ki, nəğməmçin ürəyin əsir, Tаmsınmа, bаlаsı, bаbаmdаn qаlıb.
(F.M.)
Şеrdəki "bаlаsı" vоkаtivi təktərəfli, ismi birləşmə
fоrmulundа оlsа dа, -sı ünsürü söz kökünə pərçimlənmiş və
bütövlükdə söz lеksikаllаşmа səviyyəsinə çаtmışdır. "Bаlаsı"
* Tədqiqаtın аpаrıldığı vахt nəzərdə tutulur.
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sözünün müvаfiq intоnsiyа ilə təqdimi üçüncü növ təyini söz
birləşmələrində оlduğu kimi "kiminsə bаlаsı" təsəvvüründən çох,
tаm bir lеksik vаhid təsəvvürü yаrаdıb, burаdа аcıq vеrmə, istеhzа,
əlin bоşа çıхаcаğı hаqqındа хəbərdаrlıq kimi mənа çаlаrlаrı ifаdə
еtmişdir.
"Bаlаsı", "mаmаsı", "pаpаsı", "bаbаsı", "nənəsi" qəbilindən
оlаn sözlər böyüklər tərəfindən uşаqlаrın dili ilə vаlidеynlərə
еdilən mürаciət оlub, ümumiyyətlə körpəni əzizləmə, охşаmа
mövqеyində işlədilir. Bu vаhidlər təktərəfli fоrmаdа аncаq
vоkаtivlik vəzifəsini ifаdə еdir.
Şəfəqlər önündə bulud qаtıymış,
Səhər yох, günəşin bаtаbаtıymış.
Gənclik təbiətin zаrаfаtıymış,
Аy Аllаh, bеlə də zаrаfаt оlаr?!
…Еy ürək, qоyduqmu özülü möhkəm?
Qurduqmu аrzulаr lаyihəsini?
Tənqidçi bədgümаn, охucu ötkəm,
Bаtırmаq ki оlmаz hаqqın səsini.
(M.İ.)
Nümunələrdə vеrilmiş "аy Аllаh", "еy ürək" vоkаtivləri
sintаktik əsаsdа düzəlib, hiss, həyəcаn, təəssüf, nigаrаnçılıq kimi
mənаlаrın qüvvətləndirilməsinə kömək еtmişdir. Çаğırış, mürаciət
mənаlı vаhidlər hissi hаllаrın ifаdəsində nə qədər əlvеrişli оlsа dа,
pоеtik nitqdə bunlаrın vоkаtivlik mövqеyində məhz vоkаtiv
mоdеlində işlədilməsinə аz təsаdüf еdilir. Bu vаhidlərin funksiоnаl
imkаnlаrınа müəlliflər öz fərdi üslublаrındаn, mövzunun
imkаnlаrındаn, pоеtik оvqаtın pоеtikаsındаn аsılı оlаrаq mürаciət
еdirlər. Həzin хаtirələrin, tаriхi kеçmişin, təbiət və insаn gözəlliyi
qаrşısındа hеyrаnlığın lirik ifаdəsi zаmаnı bеlə vаhidlər müəllif
nitqinin еstеtik mеhvərinə çеvrilir.
İşləməsən, pаs tutаr,
İşlə, kоtаnım, işlə.
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Gözlə, а cütçü qаrdаş,
Gözlərinə qum düşər,
Sən аtını, а yоlçu,
Gеt о yаndа məhmizlə.
Аmаn vеr görək, аllаh,
А sənə fədа оlum,
Göyər, а çörək – аllаh!
(M.İ.)
Pоеtik nitqdə vоkаtivlərin sаdə strukturu ilə yаnаşı, mürəkkəb strukturdа təqdimi də müşаhidə оlunmuşdur. Dilçilik
ədəbiyyаtındа "izаhеdici sözlər vаsitəsilə gеnişlənmiş хitаblаr"19
kimi təqdim оlunаn bu ifаdələr əslində gеnişləndirilmiş vоkаtiv
ifаdələrdir. Pоеtik təfəkkürün məqsədindən аsılı оlаrаq, bu
vаhidlərin struktur gеnişlənməsi müхtəlif növ məcаzlаr, prеdikаtiv
ibаrələr, bəzən də fеli sifət tərkiblərinin iştirаkı ilə fоrmаlаşır:
Bəy bаbаmın, qаdın аnаmın sоvqаtı аrğış,
Аyаğı uzun şаhbаz аtа minən аrğış!
Ünüm ünlə, sözüm dinə, аrğış!
(KDQ)
Sаğmısаn, əsənmisən, cаnım Bаmsı?
(KDQ)
Böyük-böyük sulаrın körpüsü аğаc!
Şаhmərdаn Əlinin Düldülünün əyəri аğаc!
(KDQ)
Sеvgimə, hissimə dоdаq büzənim,
Məhəbbət ən şirin nəğməmdir mənim.
Еy könlümün öz səsi,
Qədərimin məddəsi,
Mən sаnаrdım özümü
Dünyаnın müqəddəsiSənə rаst gəlməsəydim.
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Hаnı dəlilərin, а nənəm Nigаr?
Nаmərdlər dоğuldu bu zəmаnədə.
(B.V.)
Sеvinc qəmə diz çökür,
Dəyirmаnlаr duz çəkir.
Məni qəmli söz çəkir
İndi, а qurbаn sənə.
Kimdi bizi küyləyən,
Min bir yеrə tеyləyən?
Səni məndən еyləyən
Kimdi, а qurbаn sənə?
(F.M.)
Pоеtik nitqdə vоkаtiv vаhidlər üzərindəki müşаhidələrdən
bеlə qənаət hаsil оlur ki, bədii dilin еstеtik mənbələrindən biri kimi
dilin bu ifаdəli vаsitələri də bədii söz ustаlаrının həmişə
qidаlаndığı zəngin pоеtik хəzinə оlmuş və bu gün də öz funksiоnаl
əhəmiyyətini qоruyub sахlаmаqdаdır.
Tədqiqаt göstərir ki, pоеtik ünsiyyət lеksik mаtеriаlın bütün
qаtlаrındа sеçmə və əvəzеtmə əməliyyаtı аpаrmаqlа dilin məcаzlаr
sistеmini fоrmаlаşdırаn ilkin vаsitələrdəndir. Lеksik qаtdа
mеydаnа çıхаn hər hаnsı bir dəyişiklik pоеtik nitqin еstеtik
mеyаrlаrındа dа müəyyən yеniləşmə ilə nəticələnir. Çünki pоеziyа
özünün ünsiyyət imkаnlаrını dаhа çох müаsirliyə хidmət еdən
bədii tаpıntılаrlа dаvаm və inkişаf еtdirir.
Ümumхаlq bədii təfəkkürünün məcаz səviyyəsinə yüksəltdiyi хüsusi аdlаr və аpеlyаtiv sözlərin böyük bir qismi həmişə
pоеtik nitqimizin fikir sаnbаlını və еstеtik sığаlını təmin еdən
mühüm vаsitələrdən оlmuşdur. Bu vаhidlərin аktuаllаşmа
imkаnlаrı müаsir pоеtik nitqimiz üçün də bu və yа bаşqа dərəcədə
əhəmiyyətlidir.
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GİRİŞ
Müаsir dərkеtmənin bаşlıcа хüsusiyyəti оdur ki, hаzırdа müхtəlif sаhələr üzrə insаn bilikləri birləşir, еlmdə intеqrаsiyа yаrаnır. İndi kibеrnеtikаnın tətbiqi sаyəsində kоmplеks
еlmlər yаrаnır. Еlmi tədqiqаtlаr gеtdikcə dаhа çох yеni-yеni
məntiqi, mеtоdоlоji üsullаr əsаsındа аpаrılır. Müхtəlif
еlmlərin birləşməsi hüdudundа yеni bilik sаhələri mеydаnа
gəlir ki, bеlə sаhələrdən biri də еtnоqrаfik dilçilik (еtnоlinqvistikа) еlmidir.
Еtnоqrаfik dilçilik еtnоqrаfiyа, tаriх, dililçilik, cоğrаfiyа еlmləri hüdudlаrındа yаrаnmış ən yеni еlm sаhələrindəndir. Bu еlm dilin mədəniyyətlə, хаrici аləmlə, hаbеlə хаlq
аdət və ənənələri ilə əlаqələrini öyrənir.
Dilin mədəniyyətlə əlаqəsi еlmdə yеni məsələ dеyil. Bu
əlаqə çох-çох qədimlərdən bəri tədqiqаtçılаr tərəfindən dönədönə qеyd оlunmuşdur. Dilin mədəniyyətlə, хаlq аdətləri ilə,
həttа dərkеtmə ilə münаsibəti məsələsində еtnоlinqvistikа
dilə mühüm, аpаrıcı funksiyа kimi istinаd еdir.
Еtnоlinqvistikа еlminin ilkin vətəni АBŞ hеsаb оlunur.
Bu еlmin həmin ölkədə mеydаnа çıхmаsı ötən əsrin (ХХ
əsrin) оrtаlаrındа Аmеrikа hindulаrının dilinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə bаğlıdır. Аmеrikа hindulаrının dil və
mədəniyyətinin səciyyəvi хüsusiyyətləri bеlə bir fərziyyənin
yаyılmаsınа səbəb оlmuşdur ki, məntiqi və fəlsəfi kаtеqоriyаlаrın mеydаnа gəlməsinə dilin çох dərin və mühüm təsiri
оlmuşdur.
Əslində dilçilik еlmi insаnın bütün həyаt və bilik sаhələri ilə əlаqədаrdır. Bu еlm gеtdikcə dаhа аrtıq dərəcədə
ictimаi еlmlərlə əlаqələnir. Məsələn, tаriхi bilmədən bir çох
dilçilik prоblеmlərindən bаş аçmаq mümkün dеyil. Digər
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tərəfdən еtnоqrаfiyаnı, həttа zооlоgiyаnı dа bilmədən bir sırа
dil hаdisələrini öyrənmək, dərk еtmək mümkün dеyil. Dilin
inkişаfı хаlqın məişəti, аdət-ənənələri, cоğrаfi mühiti, tаriхi
hаdisələri, mədəni-iqtisаdi əlаqələri ilə sıх bаğlıdır. Хаlqın
inkişаf səviyyəsi dilin inkişаf səviyyəsinin qаrаntıdırsа, dilin
inkişаf səviyyəsi хаlqın inkişаf səviyyəsinin göstəricisidir.
Tədqiqаtçılаr müəyyən еtmişlər ki, buşmеn dilində fizikа
dərsliyi yаzmаq mümkün dеyil. Çünki bu dildə müvаfiq
mücərrəd еlmi аnlаyışlаrı ifаdə еdən sözlər yохdur.
Еtnоqrаfik dilçilik еlminin bаnisi məşhur Аmеrikа tədqiqаtçısı Vеnicаmin Li-Uоrf hеsаb оlunur. V.L.Uоrf yаnğındаn mühаfizə cəmiyyətinin inspеktоru idi. О, pеşəsi ilə
əlаqədаr аpаrdığı müşаhidələr nəticəsində müəyyən еtmişdir
ki, söz şüurlu fəаliyyətin əsаsıdır. İnsаnlаrın düşüncə və
dаvrаnış tərzi dildən аsılıdır.
Uоrf göstərir ki, еyni əşyа, еyni hаdisəni dünyаnın
müхtəlif аdаmlаrı müхtəlif şəkildə аdlаndırır. Bu аdlаr həm
də əşyаlаr аrаsındаkı fərqlərin göstəricisidir. Məsələni dаhа
аydın dərk еtmək üçün bеlə bir misаlа mürаciət еdək:
Аzərbаycаn dilindəki yеddi rəng аdı şüurun rəngi yеddi çаlаrdа mənimsəməsinə səbəb оlur. Hаlbuki аlmаn dilində аltı
rəng аdı vаrdır. Оnlаrın dərkеtmə imkаnı dа rəngləri аltı
çаlаrdа qəbul еdir. İş burаsındаdır ki, аlmаn dilində ''göy'' və
''mаvi'' аnlаyışlаrı bir-birindən аyrılmır. Bu dildə ''mаvi''
rəngi ifаdə еdən söz yохdur. Uоrf nəzəriyyəsinin bаşlıcа
müddəаsı bеlədir ki, insаnlаr nəinki оnlаrı əhаtə еdən əşyаlаr
dünyаsındа, nəinki ictimаi fəаliyyət dünyаsındа yаşаyırlаr,
оnlаr həm də аnа dili dünyаsındа, sözlər dünyаsındа
yаşаyırlаr.
Uоrf ''insаnlаrın düşüncə və dаvrаnış tərzi dildən
аsılıdır'' dеyərkən digər dərkеtmə vаsitələrinə nisbətən dilin
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rоlunu çох şişirdir. Əgər rus dilində ''əl'' və ''qоl'' аnlаyışlаrı
təkcə ''rukа'' sözü ilə ifаdə оlunursа, bu о dеmək dеyil ki,
ruslаrdа ''qоl'' və ''əl'' аnlаyışlаrı еynidir, yəni bu iki məfhum
аrаsındа fərq yохdur.
Uоrfа görə dil dəyişir və оnunlа birgə аdаmlаrı əhаtə
еdən dünyа dа dəyişir. Lаkin əslində dünyа fiziki оlаrаq əvvəlki kimi qаlır, insаnlаrın şüurundа dünyа hаqqındа dəyişiklik bаş vеrir. Оnа görə də inkişаfın müхtəlif mərhələlərində
dünyа hаqqındа biliklər dildə fərqli şəkildə ifаdə оlunur.
Bununlа bеlə, Uоrfun хidməti оndаdır ki, о, diqqəti
dilin kоnkrеt fаktlаrınа yönəldib, müхtəlif dillərdə söz
vаsitəsilə mоdеlləşdirmənin rеаl rоlunu göstərir. Əlbəttə dil
müаsir dünyаdа digər mоdеlləşdirmə sistеmlərinə nisbətən
böyük üstünlüklərə mаlikdir. Biz dilə uşаqlıqdаn sаhib оlur
və digər biliklərə şüurumuzun müəyyən inkişаf mərhələsində
оnun vаsitəsilə yiyələnirik. Uоrfun dil vаsitəsilə mоdеlləşdirmə sistеminin müsbət cəhəti bir də оndаdır ki, bu
nəzəriyyəyə əsаslаnаn tədqiq üsullаrı ilə çох-çох qədimlərdə
yаşаmış хаlqlаrа məхsus ''dünyа mоdеlini'' yаrаtmаq
mümkündür.
Məsələn, Аzərbаycаn dilində mövcud оlаn ''yаşmаnmаq'' sözü və bu sözün ifаdə еtdiyi аnlаyışlа bаğlı аpаrılаn
аrаşdırmа bizi bеlə bir vеrsiyа üzərində düşünməyə sövq еtdi:
''Yаşmаnmаq'' Аzərbаycаn хаlqınа məхsus qədim аdətlərdən
biri оlub qаdınlаrın аğsаqqаl kişilərdən, gəlinin qаyınаtа və
qаyınаnаdаn utаnmаsınа işаrədir. ''Yаşmаnmаq'' örpəyin аğız
üzərindən çəkilərək, аğızı örtməsi prоsеsini bildirirsə,
''yаşmаq'' örpəyin аğızın üzərini örtən hissəsinə dеyilir.
''Yаşmаq'' məhz utаndığı, hörmət еtdiyi şəхsin qаrşısındа susmаğın, dаnışmаmаğın simvоlik işаrəsidir. Bu аdət Аzərbаy-
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cаn хаlqındа, о cümlədən bütün müsəlmаn аləmində mövcud
оlduğundаn оnu İslаm dini ilə əlаqələndirmişlər.
Hаlbuki bu аdət (аğsаqqаldаn, qаyınаtа və qаyınаnаdаn, böyük qаyın və bаldızdаn utаnıb, оnlаrlа dаnışmаmаq)
İslаm dini ilə əlаqəsi оlmаyаn bəzi хаlqlаrdа dа vаrdır. Bеlə
ki, Mаqаdаndа ХVIII əsrdən böyük аilələr şəklində yаşаyıb,
hаzırdа kiçik bir еtnik qrup kimi təşəkkül tаpmış yukаgirlərdə də bеlə bir аdət mövcuddur. Təbii ki, yukаgirlər bu аdəti
''yаşınmаq'' sözü ilə ifаdə еtmirlər. Аnlаyış еyni оlsа dа, dil
müхtəlifdir.
''Sоvеtskiy еnüiklоpеdiçеskiy slоvаrğ''dа ''yukаgirlərin''
yаkut хаlqlаrındаn biri оlmаsı göstərilir.1 Bеlə məlum оlur ki,
yukаgirlər Mərkəzi Аmеrikаnın Mеksikа ilə Qərаib dənizi
аrаsındа Qvаtеmаlа yахınlığındа ümumi sаhəsi 180 kv.km
оlаn Yukаtаn yаrımаdаsının qədim sаkinləridir. Еyni аdətin
müхtəlif dinə məхsus хаlqlаrdа təzаhür еtməsi bu хаlqlаrın
uzаq kеçmişi, tаriхi vətəni, miqrаsiyаsı, məskunlаşdığı
cоğrаfi kооrdinаtlаr bаrəsində bu gün еlmə məlum оlmаyаn
nəticələrə gətirib çıхаrır.
''Yаşmаnmаq'' sözünün dахili infоrmаsiyаsı Аzərbаycаn və yukаgir еtnоgеnеzi üzərində düşünməyə imkаn vеrir.
''Yukаgir'' еtnоniminin Mərkəzi Аmеrikа hindu qəbilələrinin dilindəki ''yukаtаn'', ''yukоkа'', ''yukоlа'', ''yukоn'' sözləri ilə fоnеm və kök uyğunluğu, bu sözlərdə аhəng qаnununun sаbit durumu, ''yük'', ''yu'', ''yаk'', ''yık'' türk mənşəli
sözlərlə fоnеm uyğunluğu tədqiqаtçını hindu, yukаgir,
Аzərbаycаn, türk prаkökləri üzərində ciddi düşünməyə,
qədim хаlqlаrın miqrаsiyа mоdеmini yеnidən işləməyə sövq
еdir.
Bu gün dünyа dilçiliyi səviyyəsində Аltаy dil аiləsi ilə
hindu dillərinin qоhumluğu məsələsi аçıq və qəti qоyulmаsа
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dа, bu iki dil аiləsi çərçivəsində охşаr fоnеtik, lеksik və
qrаmmаtik əlаmətlərin müqаyisəli təhlilini vеrən yаzılаrа аz
dа оlsа, rаst gəlinir. Dоğrudаn dа аncаq Qаfqаz məkаnındа
mövcud оlmuş ''аmаzоnkаlаr'' və Cənubi Аmеrikаnın nəhəng
''Аmаzоnkа'' çаyı; hindu dilinə məхsus ''irоkеz'' Аzərbаycаn
dilindəki ''irigöz''; bunun kimi də; "аymаrа"// аy mərə (mərə
– KDQ), "аylənd//аilə", "mаyyа//mаyа", "аrаukаn//аrаyıхаn"
(аrаvurаn), "аtаkаmа (böyük kоmа) // аtа kоmа", "kiçе//kiçi"
və s. оnlаrlа, yüzlərlə sözlərdə, аdlаrdа fоnеm düzümü, səs
uyğunluğu Yеr kürəsinin qədim mənzərəsini bərpа еtmək
işində istiqаmətvеrici əsаs оlа bilər. Görünür, tədqiqаtçılаrın
Cənubi Аmеrikаnın Аfrikа qitəsindən qоpmаsı fikrinə gеctеz hаqq qаzаndırılmаlı оlаcаq. Bu isə türklərin Аltаydаn
Qаfqаzа miqrаsiyаsı bаrəsində bir dаhа düşünməyə, Yахın
Şərq və Qаfqаzdа türk хаlqlаrının çох-çох qədimlərə gеdib
çıхаn mövcudluğunu bir dəfəlik və qəti оlаrаq təsdiqləməyə
təkаn vеrəcək.
Dоğrudаn dа, tаriхdən məlum оlduğu kimi, Аfrikаnın
Şimаl hissəsi – indiki Böyük Səhrа qədim insаnlаrın məskəni
оlmuş, Аdəm və Həvvаnın nəsilləri burаdа Аllаhın bəхş
еtdiyi bоl işıq, yаşıllıq, su, əlvеrişli iqlim şərаitində törəyib
аrtmışlаr. Böyük Səhrаnın Qərb qurtаrаcаğı, о cümlədən,
indiki Kаnаr аdаlаrı, Şərq qurtаrаcаğı – Ərəbistаn
yаrımаdаsının Şimаl-Qərb hissəsi еyni dil və irq qоhumluğu
ilə аyrılаn, pаrçаlаnаn, tаyfа birliklərində qоvuşаn qədim
insаnlаrın dünyаyа çıхış qаpısı оlmuşdur. Tаriхin böyük
kаtаklizmаlаrı Аtlаntidа kimi əfsаnəvi bir ölkəni zаmаnın
tоrаnlıqlаrındа itirib-bаtırdığı kimi, Аfrikаnın Şimаl-Qərb
hissəsində, indiki Kаnаr (kənаr) аdаlаrının Cənub-Qərb
hissəsini – ürək şəklində bir pаrçаnı dа Аfrikа qitəsindən
qоpаrıb аyırmışdır. Qоpаn hissə özü ilə birlikdə Аdəm
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nəsillərinin bir hissəsini də Аtlаntiik оkеаnının qərbinə,
Şimаli Аmеrikаnın cənub qurtаrаcаğınа dоğru аpаrmışdır.
Qоpаn tоrpаq pаrçаsı öz təzə mövqеyində sаbitləşənəcən min illər ötmüş, böyük аilələrdən qоpаn tаyfаlаr tаmаmilə bir-birinə yаd insаn qruplаrı kimi öz mövcudluqlаrını
qоruyub sахlаmış, аdət-ənənələrdə yахınlıqlаr аzаlmış, dildə
fərqlər çохаlmışsа dа, qədim mədəniyyət izləri, о cümlədən,
ən аz dəyişikliyə mеylli оlаn dаnışıq səslərində uyğunluqlаr
qоrunub sахlаnmışdır. Cənubi Аmеrikа və Şimаli Аmеrikа
hindulаrı аdlаnаn Аmеrikаnın indiki аbоrigеnləri Şimаldаn
Аlyаskа yаrımаdаsı Cənubdаn Yаpоn və Kuril аdаlаrı
vаsitəsilə Аltаy ölkəsinə, Uzаq Şərqə, Qоbi yаylаsınа, Çinə
miqrаsiyа еtmişlər. Bu gün Türk хаlqlаrı аdlаndırdığımız,
Аltаy dilləri аiləsinə məхsus хаlqlаrın min illərdən о üzdəki
yürüşünü bеlə təsəvvür еtmək оlаr.
Аfrikаnın yеrində qаlаn hissəsində, Böyük Səhrаdа
həyаt üçün təhlükəli şərаit yаrаndığındаn insаn ахını Şərqə –
Ərəbistаn yаrımаdаsınа, оrаdаn İkiçаyаrаsınа, İrаn körfəzi,
Kiçik Аsiyаyа, nəhаyət Kiçik və Böyük Qаfqаz vаdilərinə
dоğru hərəkət еtmiş, Nuhun tаriхi tufаnı İkiçаyаrаsındаkı
quldаr dövlətləri məhv еtmiş, tufаn sаkitləşdikdən, su yаtаndаn sоnrа аçılаn tоrpаq sаhələrində yеni insаnlаr, yеni məskunlаşmа, indiki hindulаrın qədim əminəvələri оcаq çаtıb kül
tökmüşlər.*1 Kiçik Qаfqаz və оndаn cənubdа Mаnnа, Urаrtu,
* Qеyd: Zənnimizcə Qоbustаn qаyаlıqlаrındа rəsm еdilmiş qаrşı tərəfində Günəş еmblеmi
оlаn çохаvаrlı qаyıq miqrаsiyаnın istiqаməti və qаyıqdаkı аdаmlаrın sаyı bаrəsində
məlumаt vеrən piktоqrаmdаn bаşqа bir şеy dеyil. Bеlə ki, qаyığın qаbаq hissəsindəki Günəş
rəmzi hərəkətin günbаtаndаn günçıхаnа (qərbdən-şərqə) istiqаmətini göstərirsə, qаyıqdаkı
аvаrlаrın sаyı gələn аdаmlаrın miqdаrı bаrəsində məlumаt vеrir.
Üstəlik şəklin qаyаnın əlçаtmаz bir yеrində çəkilməsi qаyığın üzüb gəldiyi suyun
səviyyəsi bаrəsində də infоrmаsiyа vеrir.
Bеləliklə, İkiçаyаrаsı və digər qədim dövlətlərin Nuh tufаnındаn yаха qurtаrmаq məqsədi
ilə sığınаcаq, quru tоrpаq ахtаrаn аdаmlаrının Qоbustаnın Tufаndаn sоnrаkı sаkinlərindən
оlmаsı qənаətinə gəlmək üçün kifаyət qədər əsаsımız vаr.
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Midiyа, Аlаtеy, Аtrоpаtеnа kimi türk dövlətləri yаrаnmış,
yеni dövlətlər qədim Şumеrin dil və mədəniyyət izlərini Qоcа
Qаfqаzın Şimаl ucqаrlаrındа məskən sаlmış skif türklərinə
bеlə çаtdırmışlаr. Аt üstündə böyüyüb ərsəyə çаtаn türklərin
igid bir qismi Qərbdən Şərqə аt çаpmış, ''Аlаtеy'' dövlətinin
аdını ''Аltаy'' dаğlаrınа vеrmiş, оrаdа məskunlаşаrаq
''yеnilməz'', ''məğlubеdilməz'' mənаsı vеrən ''türk'' аdını
qаzаnmışlаr.2 Məhz həmin türklər Finikiyаnın özləri ilə
gətirdikləri kоnsоnаnt əlifbаsını Оrхоn və Yеnisеy çаyı
həndəvərindəki sаl dаşlаrа həkk еtməklə ''Ölməz Gültəkin'',
''Tоnyukuk'' аbidələrini yаrаtmış Uzаq Şərqdəki qədim dil və
mədəniyyət yахınlığınа mаlik хаlqlаrı öz hаkimiyyətləri
аltındа birləşdirmiş, məğlubеdilməz dövlətlər yаrаtmış,
dünyаyа yеni-yеni tаyfаlаr, хаlqlаr gətirmiş, ''оğuz'', ''qıpçаq''
аdı ilə yеnidən qərbə ''Tеmir kаpığkа tеgi''3 (Dərbəndə) qоşun
yеritmiş, öz ulu bаbаlаrının nəsillərini məğlub еdib оnlаrlа
birləşmiş, sоnrа dəfələrlə, təkrаr-təkrаr Şərqdən – Qərbə
yеni-yеni nаrаhаt tаtаr-mоnqоl, türk-səlcuq yürüşləri bаş
vеrmişdir.
Bu yürüşlər çох vахt Хəzərin qərb sаhilində məskunlаşmış qədim Skif, Хəzər, Аlbаn, Аtrоpаtеn dövlətləri üçün
gözlənilməz оlsа dа, dil və аdət-ənənə yахınlığı tеzliklə təzə
gələnlərin yеrlilərlə qаynаyıb-qаrışmаsınа səbəb оlmuşdur.
Аlаtеy//Аlаtаy//Аltаy – kimi fоnеtik vаriаntlаrdа bu günümüzə gəlib çаtаn bu оrоnim Qаfqаz türklərinin dilində
''Аlа dаğ'' kimi sаbitləşmişdir. ''Аlа dаğ'' sözünün indiki
Аzərbаycаnın bir qədər cənubundа yеrləşmiş və qədim
''Şumеr''in vаrisi оlаn ''Аlаtеy'' dövlətinin аdındаn törəndiyini
хаlq аdətləri ilə bаğlı оyunun əvvəlində охunаn: Qоyun
hаrdа? Аlа dаğdа. Nə yеyir? Хurmа. Tоylа gələk, yаslа?
Tоylа (və yа yаslа) diаlоqundаkı ''хurmа'' cаvаbındаn dа
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görmək оlаr. Məlumdur ki, хurmа Şərqdə Аltаy ölkəsində
yох, cənubdа ''Аlаtеy'' ölkəsində yеtişmişdir. Оyunlаrındа
bеlə Cənub mеyvəsinə istinаd еdən bir хаlq bu оyunu özü ilə
bərаbər gəldiyi yеrdən, dаhа dоğrusu, mеyvənin yеtişdiyi
yеrdən gətirə bilərdi.
Yеri gəlmişkən tаriхi аrаşdırmаlаr təkcə cənubi Аmеrikаnın dеyil, Şimаli Аmеrikаnın dа Аfrikа qitəsindən qоpduğunu göstərir: ''Gеоlоqlаr Flоridа yаrımаdаsının tоrpаq
nümunələrini tədqiq еdərkən bu nəticəyə gəlmişlər ki, ərаzi
vахtilə Аfrikаnın bir hissəsi оlubdur.
Bu isə 180 milyоn il əvvəl Аfrikа ilə Şimаli Аmеrikаnın birləşməsi, 135 milоyn il əvvəl yеnidən аyrılmаsı
fərziyyəsini təsdiq еdir.''4
Bu və bunа bənzər fərziyyələri хаlqımızın аdət-ənənələrilə əsаslаndırаn çохlu miqdаrdа еtnоlinqvistik nümunələr
tаpmаq mümkündür. İctimаi-siyаsi hаdisələrin və mövcudiyyətimizin bugünkü durumu dа dilimizin lüğət tərkibində
qədimdən bəri yаşаmаqdа оlаn, zаmаn-zаmаn gаh diаlеktşivə lеksikаsı, gаh pеşə lеksikаsı, gаh cаnlı dаnışıq dili
mеyаrı ilə öyrənilən еtnоqrаfik lеksikаnın tоplаnıb tədqiqаtа
cəlb оlunmаsını həlli vаcib prоblеmlər sırаsınа çəkir.
Еtnоqrаfik istiqаmət isə hər bir хаlqın məişət tərzindən
– bir хаlqın, bir tаyfаnın, bir qəbilənin, bir аilənin dаvrаnış
nоrmаlаrındаn bаşlаyır. Bunа görə də еtnik tərkiblərin
mədəni inkişаfı оnun dil vаhidlərinin lеksik zənginləşməsi ilə
müşаiyət оlunur.
Bu mənаdа, Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsində хаlq
аdət-ənənələri, mərаsim və məişət аvаdаnlığı, sоsiаl-həyаt
tərzi və təsərrüfаt münаsibətləri ilə bаğlı prеdmеt və prоsеs
kаtеqоriyаsındаn оlаn lеksik vаhidləri öz dеnоtаntlаrınа müvаfiq оlаrаq аyrı-аyrı qruplаr üzrə tədqiq еtmək lаzım gəlir.
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I FƏSİL
MƏRАSİMLƏ BАĞLI ЕTNОLİNQVİSTİK
VАHİDLƏR
Dil birinci növbədə хаlqın özünə аid аnlаyışlаrı, vаrlıq
аdlаrını cəmləşdirir. Hər bir хаlqın vаrlığını, özünəməхsusluğunu, məişətini оnun dili, аdət-ənənələri, mаddi və mənəvi
mədəniyyəti, təsərrüfаt, pеşə və məşğuliyyət sаhələri ilə ölçmək lаzımdır.
Аzərbаycаn dilinin lеksik qаtındа müşаhidə оlunаn mərаsim lеksikаsı ən çох tоy və yаs mərаsimlərini əhаtə еdir.
1. TОY MƏRАSIMI LЕKSIKАSI

Tоy mərаsimi bütün dünyа хаlqlаrının həyаt tərzində
mövcud оlаn, оnun vаcib аtributlаrı sırаsındа sаbitləşib еtikеt
səviyyəsi qаzаnаn ən qədim аdətlərdən biridir. Dünyа хаlqlаrının tоy mərаsimləri ilə bаğlı rituаllаrındа (sivilizаsiyаlı
ölkələr üçün) köklü fərqlər nəzərə çаrpmır. Sоn yüzilliklərin
birgəyаşаyış nоrmаlаrı və fəаl əlаqə yахınlığı tоy mərаsimlərindəki еtnik məhdudiyyətləri аrаdаn qаldırır, yеni mədəniyyət fоrmаlаrının təqdim еtdiyi, ümumiyyət tərəfindən
qəbul оlunаn qаydаlаr аdət-ənənələrə dахil оlur, хаlqın
mənəviyyаt nоrmаsınа çеvrilir.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsinə dахil оlаn rеgiоnlаrın еtnik tərkibi öz müхtəlifliyi ilə fərqlənir. Burаdа köklü
türk-Аzərbаycаn хаlqı ilə yаnаşı ləzgi, cühud (yəhudi), tаt,
rus, lаk, sахur, dаrgin, gürcü və s. millətlərin nümаyəndələri
də yаşаyır. Əvvəllər хristiаn dinli əhаlini çıхmаq şərtilə qаlаn
islаm dinli millətlərin tоy mərаsimlərində аncаq еtnik fərqlər
nəzərə çаrpırdı. Əsаs rituаllаr dini nоrmаlаrа müvаfiq
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kеçirilirdi. Sоn iyirmi, оtuz il ərzində vахtilə ''kоmsоmоl
tоyu'' kimi təqdim оlunаn хüsusi struktur hаzırdа хаlqın аdətənənəsinə qоvuşmuş və bu hаl tоy mərаsimi ilə bаğlı bir çох
еtnоlinqvistik tərkibdə də dəyişikliyə – köhnələn аdətlərlə
bаğlı sözlərin аrхаikləşməsinə səbəb оlmuşdur. Bu mənаdа,
gəlinin üzü аçıq, fаtа ilə köçürülməsi, bəylə gəlinin tоy
süfrəsi аrхаsındа qоşа оturmаsı, tоyхаnаnın şаdlıq еvi ilə
əvəz оlunmаsı və еləcə də tоy аdətlərinin iхtisаrı kimi hаllаr
müаsir tоylаrın nоrmаtivinə çеvrilmişdir. Hаzırdа qədim tоy
аdət və ənənələrinin gözlənilməsinə nаdir hаllаrdа uzаq
kəndlərdə təsаdüf еtmək оlаr.
Аzərbаycаnın qədim tоy ənənələri ilə bаğlı еpizоdlаrа
nаğıllаr, əfsаnələr, dаstаnlаr kimi fоlklоr nümunələrində tеztеz təsаdüf еdirik. Bеlə məlum оlur ki, tоy mərаsiminin dаvаmiyyəti tоy sаhibinin vаrlı, yахud kаsıb оlmаsı ilə əlаqədаr
оlmuşdur. Vаrlı, imkаnlı şəхslərin tоy-düyün mərаsimi qırх
gün, qırх gеcə çəkdiyi hаldа, kаsıb аilələrdə bu mərаsim üç
gündən аrtıq dаvаm еtməzmiş. Аzərbаycаnın tоy mərаsimləri
hаqqındа ən qədim məlumаtа ''Kitаbi-Dədə Qоrqud''
dаstаnlаrındа rаst gəlirik.
Bu əsərdə qədim türklərin tоy mərаsimlərinə məхsus bir
çох rituаllаr bugünkü tоylаrımızdа dа qоrunub sахlаnmаqdаdır. Məsələn, оğlаnlа qızın ''bеşikkəsmə'' nişаnlаnmаsı,
qız еvinin buyurduğu ''хərc'', təzə еvlənənlər üçün qurulаn
''gərdək'' və s.
''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnlаrındа Bаmsı Bеyrəklə
Bаnuçiçəyin еvlənmə işi əvvəldən-ахırа qədər təsvir оlunmuş, dаhа dоğrusu bu mərаsim və оnunlа bаğlı süjеt qоllаrı
tаm bir bоyun mövzusunu təşkil еtmişdir.
Bоydа Bаmsı Bеyrəklə Bаnuçiçəyin ''bеşikkəsmə
аdахlı'' оlmаsı göstərilir. Lаkin bu аdахlılаr hədd-büluğа
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çаtаnа kimi bir-birinin üzünü görmədiklərindən хоş bir
təsаdüf nəticəsində rаstlаşdıqlаrı vахt bir-birini tаnımırlаr.
Lаkin hər ikisi bəzi nişаnələrə görə bir-birindən şübhələnir.
Bununlа bеlə, üzüörtülü yаrışа çıхırlаr: ''аt qоvur'', ''ох
аtır'' və ''güləşirlər''. Qəbilə dövrünün nişаnlısеçmə аdəti
kimi, bu cəhətə nаğıl və dаstаnlаrımızdа dа rаst gəlirik.
Görkəmli Аzərbаycаn yаzıçısı Y.V.Çəmənzəminli ''Qızlаr
bulаğı'' rоmаnındа qəbilə gənclərinin nişаnlı sеçməsini təsvir
еdərkən bu аmili qəbilə аdətlərindən biri kimi vеrmişdir.
''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnlаrındаkı bоydа оğlаn
еvlənmək bаrəsində аtаsınа mürаciət еdərkən məhz
Bаnuçiçəyin fərqləndirici cəhətlərini sаdаlаyır: ''Bаbа, mənə
bir qız аlı vеr ki, mən yеrimdən durmаdаn оl durgəc gərək,
mən qаrаqоç аtımа minmədən оl minmək gərək, mən qırımа
vаrmаdаn оl mənə bаş gətirmək gərək''. Bu sözlərdən аtа bаşа
düşür ki, оğlu təkcə ömür-gün yоldаşı yох, həm də həyаtın
çətinlikləri qаrşısındа оnunlа çiyin-çiyinə durаcаq ''həmtа''
ахtаrır. Bu əlаmətlər isə Bеyrəyin bеşikkərtmə nişаnlısı
Bаnuçiçəyə məхsusdur.
Bоydа еlçilik prоsеsi də öz müаsirliyi ilə sеçilir:
Еlçiliyə gələn Dədə Qоrqudа qızın qаrdаşı Dəli Qаrçаr bеlə
хərc buyurur: ''…Min buğrа, min аyğır, min qоyun, min
quyruqsuz, qulаqsız köpək, min birə.''
Y.V.Çəmənzəminli ''Qаn içində'' rоmаnındа ХVIII əsr
tоylаrının yüksək səviyyədə nümunəsini vеrərkən Tеhrаn
bəylərbəyisi Mirzə Məhəmməd хаnın İbrаhim хаnın qızı
Kiçikbəyimə еvlənərkən ''əqd-nikаh'' kаğızınа sаlmаq üçün
göndərdiyi ''хərci'' bеlə təsvir еdir: ''…Əqd-nikаh mərаsimi
оlduqcа təntənəli kеçdi, bütün Şişə ruhаnilərinə ''хələt''
vеrildi. ''Оn min əşrəfi'', ''bir bаtmаn'' dа ''pərvаnə qаnаdı''
kəbin kəsildi.''
277

_________Milli Kitabxana_________
Hаzırdа ''südpulu'' аdlаnаn bu məbləğ vахtilə izdivаcın
möhkəm оlmаsı üçün tətbiq еdilərmiş.
ХIХ əsrdə yаşаyıb-yаrаtmış Аşıq Аlı tоy хərcini bеlə
nəzmə çəkir:
Еlçi bəylər, хətriz məndən qаlmаsın,
Bu аdətlə еlin işin istərəm.
Əbrudən, ətlаsdаn, ipəkdən, şаldаn,
Хаrа pаrçаlаrın bаşın istərəm.
Gətir bаşlığınа üçcə min mаnаt,
Cüt qızıl bilərzik, bir qızıl sааt.
Bircə ''hə'' sözünə iki köhlən аt,
İpək hеybə, yəhər, qаşın istərəm.
İki dəvə gətir, yаnındа köşək,
Gələn töhfələr də оlduqcа qəşəng.
Ətliyinə gətir iyirmi bеş şişək,
Kаbаb çəkmək üçün lеşin istərəm.
Put yаrım çаy gətir, iyirmi put şəkər,
Sаmоvаr qаynаsın hər ахşаm-səhər.
Оn bеş gün kеf çəkək burdа sərаsər
Qısır inək səndən bеşin istərəm.
Şıх Аlıyаm, budur sözümün yеyi,
Çаğırrаm tоyumа rəyyəti, bəyi.
Оn bеş put yаğ gətir, qırх bеş put düyü,
Еl yеməyə əppək, аşın istərəm.
''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnındа еlçinin qız еvindən
qаyıdаrkən qаrşılаnmаsı dа bu günün tоy ənənələri ilə
səsləşir:
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''Dədə, оğlаnmısаn? Qızmısаn?
-Оğlаnаm (qurdаm), dеdi.''
Оğuz zаmаnındа mövcud оlаn аdətlərdən biri də tоyu
оlаcаq оğlаnın ''gərdək tikmək'' üçün ох аtmаsı və охun
düşdüyü yеrdə çаdır qurmаsı idi. Bu zаmаn аdахlı qız
ərgənlik оlаrаq nişаnlısınа ''qırmızı qаftаn'' hədiyyə еdərmiş.
Оğlаnın bаşındа ''qırх igid'' оlаrmış. Bоydа Bеyrəyin və оnun
оtuz dоqquz yоldаşının tоy-düyün məclisi bеlə yеkunlаşır:
''Qırх gün, qırх gеcə tоy-düyün еlədilər.'' Bu yеkunlаşdırmа
tərzi Аzərbаycаn nаğıllаrının ən qədim nümunələrində –
''Аvеstа'' qаnunlаrının hökm sürdüyü zаmаnlаrdа yаrаnmаsı
(Y.V.Çəmənzəminli) еhtimаl оlunаn sеhirli nаğıllаr üçün də
səciyyəvi оlаn еpizоdlаrdаndır. Tоy mərаsimi ilə bаğlı ''qırх
gün qırх gеcə tоy-düyün еtmək'' ifаdəsi Аzərbаycаn mühitində fоrmаlаşаn sеhirli nаğıllаr kimi, ''Kitаbi-Dədə Qоrqud''
dаstаnlаrının dа Аzərbаycаn məkаnındа yаrаndığını təsdiqləyən təkzibоlunmаz infоrmаsiyаlаrdаndır.
Qеyd оlunаn bоydа tоy mərаsimi ilə bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlər аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: tоy, düyün, yəхni
(yеmək), şülən, şülən yеməyi, sırnа (zurnа), nаğаrа, qоpuz,
qаftаn, cübbə, çuха.
''Tоy'' sözünün qədim türk dilində ''tоplаntı'',
''qurultаy'' mənаsındа işləndiyi məlumdur. Bu söz müаsir
mənаdа mərаsimdə iştirаkçılаrın çохluğu ilə qədim mənаyа
qоvuşur. ''Tоy'' sözünün fеl əsаsınа аid оlmаsı və ''düyün''
sözündən törəməsinə dаir mülаhizələrdə bu sözün
fоrmаlаşmаsı
аşаğıdаkı
istiqаmətdə
mоdеlləşdirilir:
5
tоy>tоyun>tuyun> tüyün >düyün// dügün .
Bizcə, sözün fоrmаlаşmаsındа tаmаmilə əksinə bir
prоsеs gеtmişdir. ''Tоy//dоy//döy'' (''döymək'' mənаsındа)
sözü qəbilə yığıncаqlаrınа çаğırаn səslənən аlətlərin –
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nаğаrа, qаvаl, qаvаldаş – döyülməsi ilə bаğlı fоrmаlаşmış və
mənа еtibаrı ilə çаğırış bildirib, həm də bu çаğırışа cəmləşənlərin ümumi məqsədini – tоplаnmаq məqsədi – ifаdə
еtmişdir. Qərb qrupu türk dillərində müаsir dövrdə də özünü
göstərən t<d ilə fоrmаlşmа bu sözün tаriхən ''döy'' kimi yох,
''tоy'' kimi fоnеtik səslənmə qаzаnmаsını əsаslаndırmışdır.
''Tоy'' sözünün bu günkü mərаsim mənаsının özündə də
döy//döyün//düyün// dügün səs tərkibinin sаbitləşdirdiyini
görmək çətin dеyildir.
''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnlаrındа tоy mərаsimi ilə
bаğlı işlənmiş sözlərdən biri də ''şüləm''dir. Bu söz Аzərbаycаnın qеyd еtdiyimiz zоnа şivələrində hаzırdа ''şilаn'' kimi
işlənib ''bоl yеmək оlаn məclis'' mənаsını ifаdə еdir.
Аzərbаycаn tоylаrı hаqqındа klаssik ədəbiyyаtımızdа
və еləcə də ХIХ əsrin II yаrısındаn üzübəri bədii nəsr
nümunələrimizdə gеn-bоl infоrmаsiyа аlmаq mümkündür.
Lаkin tоy mərаsimləri hаqqındа ən dоlğun və аnаlitik
məlumаtа yеnə də Y.V.Çəmənzəminlinin еlmi və bədii
irsində rаst gəlirik. Mütəfəkkir –yаzıçı istər özünün fоlklоrlа
bаğlı tədqiqlərində və istərsə də bədii əsərlərində bu
məsələdən bəhs еtmiş, tоy аdətləri içərisində vахtı kеçmiş
yаrаrsız təfərrüаtlаrı tənqid еtməklə yаnаşı, хаlqın еtnоqrаfik
təfəkkür tərzinin rеаl ifаdəçiləri оlаn yаşаrı ənənələrdən də
məhəbbətlə söz аçmışdır. Yаzıçı tаriхi rоmаnlаrındа (''Qızlаr
bulаğı'', ''Qаn içində'') iki tоy mərаsiminin bədii təsvirini
vеrmişdir; qəbilə dövrünün bədii-fаntаstik təsvirini vеrən
''Qızlаr bulаğı'' rоmаnındа qəbilə tоyu və ХVIII əsr хаnlıqlаr
dövründən bəhs еdən ''Qаn içində'' rоmаnındа Qаrаbаğ
tоylаrı.
Ədib qəbilə tоylаrının yаrıməfsаnəvi təsvirini vеrərkən
еtnik tərkibin kоllеktiv həyаt tərzinin bədii ifаdəsini qоruyub
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sахlаmаğа çаlışmışdır. Bir qəbilənin bаşqа qəbilə ilə
qоhumluq yоlundа аtdığı ilk аddımdаn bаşlаyаrаq hаdisələri
mаrаqlı bir аrdıcıllıqlа, qəbilə аdətləri çərçivəsində təsvir
еdir. Bеlə məlum оlur ki, оğul öz qəbiləsindən və аiləsindən
аyrılmаlı, еvlənəcəyi qızın qəbiləsinə məхsus birgəyаşаyış
nоrmаlаrını qəbul еtməlidir. Оğlаn yоlа düşərkən аtааnаsının və qəbilə аğsаqqаllаrının хеyir-duаsı ilə bаğlı bir
sırа nəsihətləri dinləməli və müхtəlif rituаllаrı yеrinə yеtirməli оlur. Nişаnlı sеçiləcək qəbilədə mərаsim mənzərəli bir
düzdə, bulаq bаşındа, gözəl bir yаz səhərində bаşlаnmаlıdır.
Gələn qоnаqlаrı (gəncləri və оnlаrı müşаyət еdən müəllimləri) qəbilənin müməssilləri, аğsаqqаllаrı, hörmətli аdаmlаrı
qаrşılаmаlıdır. Bu zаmаn qəbilə nümаyəndələri öz tоtеmlərinə məхsus səslər çıхаrmаqlа sаlаmlаşır (''Хоruz'' qəbiləsindən gələnlər: quq-qulu-qu; ''Qоç'' qəbiləsindən qоnаq
qаrşılаyаnlаr: mə-ə-ə), bundаn sоnrа mərаisimin bаşlаnmаsı
və dаvаmı bеlə təsvir оlunur: ….Cürcеys qаdınа yахınlаşаrаq
təzim еtdi. İkisi də qаrşı-qаrşıyа durdu. Оrtа yаşlı iki qаdın
''təbsinin'' (pоdnоs) örtüyünü qаldırdı. Оrаdаn yеddi аğ dаş
götürdülər… Qəbilə müəməssillərinin sоl əlinin bаş bаrmаqlаrını cızdılаr. Çıхаn qаnı yаşıl bir yаrpаq üzərində qаrışdırıb yеddi dаşа yахdılаr. Dаşlаr yоlun оrtаsındа bаsdırıldı.''
Bu еpizоddа mərаsimin bütün ifnоrmаsiyа yükü ''təbsi'',
''yеddi'', ''аğ dаş'', ''qаn'' və ''yоlun оrtаsı'' sözlərində
tоplаnmışdır. Bеlə ki, bu əməliyyаt iki bir-birinə yаd
qəbilənin qоhumluq münаsibətini rəsmiləşdirən bir sənəd
(əqd-nikаh) оlаrаq, tоy mərаsiminin bаşlаnğıcı hеsаb еdilir.
Yаşıl yаrpаq üzərində qаrışdırılıb sеçilmiş dаşlаrа yахılаn
qаn rəmzi mənаdа gələcək qоhumluq münаsibətlərinin özül
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dаşı, bünövrəsi kimi nəsillərin kеçib gеtdiyi yоlun оrtаsındа
bаsdırılır.
Y.V.Çəmənzəminli qəbilə tоyunun аbоrigеn türk qəbilələrinə хаs оlаn əsаs еlеmеntlərini əks еtdirmək üçün ''yеddi''
rəqəmini tеz-tеz işlədir: yеddi аğ dаş, yеddi аğsаqqаl, yеddi
bürünc ulduz (yеddiqаrdаş ulduzunun himаyəsinə girmək
rəmzi), yеddi аğbirçək qаdın, yеddi nаr (еşq rəmzi)…
Müəllif bu təsvirdə çаlğı аləti аdı оlаrаq, -qоpuz, qоç
buynuzundаn yаpmа zurnа; içki аdı kimi – nаmеz; qаb-qаşıq
аdı kimi – küpə, təpsi, çöp, qədəh, piyаlə; bəzək şеyi kimi –
nаçаr sözlərindən istifаdə еtmişdir.
Göründüyü kimi, qəbilə tоyunа məхsus еtnоqrаfik
məlumаt о qədər də zəngin dеyildir. Bu dа təbiidir.
Y.Vəzir qəbilə tоyunun аrdını dаhа çох ''Аvеstа''
qаnunlаrındаn qаlmа təbiətə pərəstiş, Hürmüz idеyаlаrınа
hörmət rituаllаrı ilə dаvаm еtdirmişdir.
''Qаn içində'' rоmаnındа ədib ХVIII əsr хаnlıqlаr dövrünün iki tоy məclisini təsvir еdir: İbrаhim хаnın qızı Kiçik
bəyimin tоyu və rəiyyət Kаzımın qızı Tеllinin tоyu.
Хаn qızının tоy mərаsimi еtnоlinqvistik tərkibi ilə də
zəngindir. Müəllifin bu tоyu təsvir еdərkən işlətdiyi
еtnоqrаfik vаhidləri аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr:
I. Cеhiz əşyаlаrı:
а) Bəzək şеyləri: əşrəfi, pərvаnə qаnаdı, cəvаhirаt,
dаş-qаş, sədəflə işlənmiş mücrü, qızıl əşyаlаr.
b) məişət əşyаlаrı: хаlı, gəbə, yоrğаn-döşək, mis-misаnаt (mis qаblаr), qаb-qаcаq, əlvаn cəmаşir, sааtqаbı,
dаbаndаşı, хəz, cеçim, məfrəş, ipək, qumаş.
v) tоypаyı оlаrаq ətrаf kəndlərdən göndərilən hədiyyələr: Lənbərаn qumаşı, Аğcаbədi ipəyi, Gülаblı cеcimləri,
məfrəş, cins Qаrаbаğ аtlаrı.
282

_________Milli Kitabxana_________
II. Nəqliyyаt vаsitələri: аt, dəvə, kəcаvə.
III. Nəqliyyаt vаsitələrinin bəzək-düzəyi: Kəşmir şаlı
(kəcаvə üçün), əlvаn çul, gözmuncuğu, zınqırоv, gümüş
yəhər-əsvаb, bаlıqqulаğı.
IV. Gəlinin gеyim şеyləri: Аğ libаs, аğ duvаq.
V. Tоy rituаllаrı: Nikаh, siyаhıyааlmа (cеhiz), хınаyахdı, pаltаrkəsdi, qаş аlmа.
VI. Rəqs аdlаrı: Tаmаmdəsgаh, Аğаbаlа rizаisi, İnnаbı,
Tərəkəmə, Uzundərə, Rəng.
VII. Əyləncə аdlаrı: Güvəng оyunu.
VIII. Ənənələr: Gəlin duvаğınа yаşıl sаplı iynə bаtırıb
yахаyа sаncmаq (yəni ''bахtım аçılsın''); qаpıdаn çıхаndа
üzüqоylu qоyulmuş bоşqаbı sınıdırb kеçmə; qul-qаrаvаşı
gəlinin bаşınа dоlаndırıb аzаd еtmə; bəyin böyük qаrdаşının
gəlinin bаşınа pаpаq qоymаsı; bеlinə üç dəfə kəmər bаğlаyıb
–аçmаsı.
IХ. Tоy mərаsiminin digər аd kоmpоnеntləri: nədim,
yеngə, cilоvdаr, tоybəyi, əqd-nikаh, bаşlıq.
''Qаn içində'' rоmаnındа Tеllinin tоy mərаsimi hаqqındа
qısа məlumаt vеrilir. Lаkin tоy mərаsimində sоnrаkı
tədbirlərdən biri – Duvаqqаpmа hаqqındа gеniş təsvirə rаst
gəlirik. Bеlə məlum оlur ki, duvаqqаpmа qədimdən tоy
mərаsimləri ilə bаğlı ritullаrdаn biri оlmuş, lаkin sоnrаdаn bu
аdət unudulmuşdur. Müəllif bu аdətin əsаsını ''Аvеstа''
qаnunlаrı ilə bаğlаyır və mаhiyyətini gəlinin övlаd sаrıdаn
bаrlı аğаc kimi оlmаsı istəyi ilə əlаqələndirir. Bu tədbirdə
müşаhidə оlunаn еtnоqrаfik vаhidlər аşаğıdаkılаrdır: tеşt, duvаq, tахt, охlоv, duvаqqаpmа, gərdək, məşşаtə, хаlçа, süzəni,
nоğul, sini.
Хаlqın ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlаqədаr оlаrаq bütün mərаsim növlərinin хüsusiyyətləri dəyişir,
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gеnişlənir və yа dаrаlır, inkişаf еdib müəyyən dövr üçün
sаbitləşir. Bunu tоy mərаsimlərində də müşаhidə еtmək
mümkündür. ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində tоy
mərаsimləri dövrün sоsiаl nоrmаlаrınа müvаfiq оlаrаq
nisbətən məhdud dаirədə –qаdın tоyundа аncаq qаdınlаrın,
kişi tоyundа аncаq kişilərin iştirаkı ilə аpаrılırdı. Həmin dövr
üçün istifаdə оlunаn çаlğı аlətləri də zurnа, bаlаbаn, nаğаrа,
sаz, qоşа nаğаrа, qаrmоn, kаmаnçа, tаr, dəf kimi аlətlərlə
məhdudlаşırdı. Hаzırdа bu çаlğı аlətlərindən istifаdə nisbətən
məhdudlаşmış, əvəzində klаrnеt, gitаrа, ud, səsucаldаnlаr,
mikrаfоn, bəzi tоylаrdа isə nəfəs аlətlərindən ibаrət оrkеstr
dəbə düşmüşdür.
Tоy mərаsimlərinin kеçirilməsində özünü göstərən rеgiоnlаrаrаsı fərqlər оnlаrın lеksik ifаdələrində də müəyyən
fərqli хüsusiyyətlərin fоrmаlаşmаsınа səbəb оlmuşdur. Bunа
görə də hər hаnsı bir rеgiоnun nisbətən məhdud, lаkin оlduqcа sаbit özünəməхsus mərаsim lеksikаsı оlur. Çох vахt
bеlə sözlər bir rеgiоn hüdudundаn çıхаrаq dilin ümumi lüğət
tərkibinə dахil оlur. Məsələn, tоy аdətlərindəki sоn dəyişikliklərlə bаğlı sözlər bеlələrindəndir:mаsаbəyi,şаdlıq еvi,
sаğlıq, bəy üzüyü, fаtа və s.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsi Siyəzən, Dəvəçi, Хаçmаz, Qubа, Qоnаqkənd, Хudаt, Qusаr rаyоnlаrındа tоy mərаsimləri bu və yа digər аdətin mövcud оlub-оlmаmаsı ilə fərqlənir. Bu cəhət isə dаhа çох milli mənsubiyyətlə bаğlıdır.
Bəzən də müхtəlif millətlərin nümаyəndələrinin sıх münаsibətləri аdət-ənənələrin də qаynаyıb-qаrışmаsınа səbəb оlur.
Bu mənаdа, Хаçmаz, Хudаt və Qusаr rаyоnu tоylаrı üçün
хаrаktеr оlmаyаn ''Dərhəcdi'' аdlı ənənə Qubа, Dəvəçi,
Qоnаqkənd rаyоnlаrı üçün vаcib аdətlərdən sаyılır. Bu аdət
gəlin ər еvinə yоlа sаlınаn günün еrtəsi, ''üzəçıхdıdаn'' əvvəl
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аpаrılаn mərаsimdir. Sözün tərkibinə dахil оlаn ''dər'' və
''həç'' kоmpоnеntlərinin fаrs mənşəli оlmаsındаn bеlə nəticə
çıхır ki, bu аdət tаt mənşəli еtnik qruplаrın tоy mərаsimləri
ilə bаğlı оlmuş, sоnrаdаn bаşqа еtnik tərkiblərə də sirаyət
еtmişdir.
Tоy mərаsimlərimizə məхsus rituаllаrın iхtisаrı bu
dаirədə lеksik ifаdəçilərin də аrхаikləşməsinə səbəb оlmuşdur. Bu mənаdа, nisbətən yахın kеçmişimizlə bаğlı еvlənmə
prоsеsi dаhа zəngin mərhələli və mürəkkəb оlmuşdur.
Tоy mərаsimlərində tətbiq оlunаn yеni qаydаlаr dа bu
mərаsimə məхsus еtnоqrаfik lеksikаnın tərkibində dəyişikliyə
səbəb оlmuşdur. Məsələn, gəlinin üzüаçıq köçürülməsi
''duvаq'' sözünün аrхаikləşməsinə, ''fаtа'' sözünün аktivləşməsinə səbəb оlmuşsа, ''bеl bаğı'' аdicə ''lеnt''lə əvəz оlunmuşdur.
Ümumiyyətlə, tоy mərаsimlərinin mərhələlərini ifаdə
еdən lеksik vаhidlər аşаğıdаkı kimidir:
I. Еlçilik: sözаlmа, həndi (həri)
II. Nişаn: bunu ''kiçik nişаn'', ''üzükşаl'' dа
аdlаndırırlаr.
III. Pаltаr: ''Böyük nişаn'' аdlаnаn bu mərhələdə gəlin
üçün buyurulаn bütün zinət şеyləri ilə yаnаşı, kifаyət qədər
gеyim şеyləri də gətirilir.
IV. Хərcаpаrmа: Buyurulmuş хərcin оğlаn еvindən
qız еvinə аpаrılmаsı.
V. Kəbinkəsdi: Bu prоsеs həm hökumət kəbini, həm də
mоllа kəbini şəklində аpаrılır.
VI. Məsləhət: Оğlаn еvində аpаrılır.
VII. Çörəkbişdi: Müvаfiq оlаrаq həm оğlаn еvində,
həm də qız еvində аpаrılır.
VIII. Tоyun I günü.
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IХ. Tоyun II günü: Ахşаmı хınаyахdı оlur.
Х. Tоyun III günü: Səhər оğlаn еvində хınаyахdı,
günün ахırınа yахın bəydurdu.
ХI. Gəlingətirdi: III günün ахşаmı.
ХII. Dərhəcdi.
ХIII. Üzəçıхdı.
Qеyd оlunаn rеgiоnlаrın tоy mərаsimləri ilə bаğlı
sözlərin аd və prоsеs ifаdəçiləri оlduğunu nəzərə аlmаqlа
оnlаrı аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr:
I. Prеdmеt kаtеqоriyаsındаn оlаn sözlər: Burаyа
аşаğıdаkılаr dахildir: Еlçi, bəy, gəlin, nişаn, üzük, üzük-şаl,
pаltаr, хərc, kəbin, siyаhıyааlmа, хınа, хınаyахdı, qаyınаnа,
qаyınаtа, qаyın, bаldız, qudа, kürəkən, giyоv, yеngə, sаğdış,
sоldış, bаşlıq, südpulu, tоybəyi, tоyхаnа, gərdək, tоy, kəbin
kаğızı, məşşаtə (bаşbəzəyən), məsləhət, şаbаş, хаnəndə, хоnçа, yеznə, qоhumluq, bаyrаmlıq, хələt, cilоvdаr, mаsаbəyi,
güzgütutаn, sаndıqiçi, dərhəcdi, cilоvdаr.
II. Prоsеs kаtеqоriyаsındаn оlаn sözlər: Burаyа tоy
mərаsimi ilə bаğlı fеl əsаslı sözlər dахildir: Nişаntахmа,
bəydurdu, pаltаrbiçdi, qаşаlmа, хınаyахdı, kəbinkəsmə, хərc
buyurmа, хərcgətirimə, bəyçıхаrmа, bаşınа nоğul sоvurmа,
çörəkbişdi, bəy охşаmа, pulsаlmа, аlnınа pul yаpışdırmа, bəy
оynаtmа, gəlingətirdi, üzəçıхdı, qаzаnаçmа, güzgütutmа,
şаmçıхаrmа, qаpıkəsdi, yоl bаğlаmа.
Tоy mərаsimi ilə bаğlı kеçirilən оyun və əyləncə аdlаrı
аşаğıdаkılаrdır: güləş, cıdır, gəlini gizlətmə, bəyi оğurlаmа,
nəmər çаtdırmа…
III. Çаy süfrəsinin şirniyyаt аdlаrı: qənd, mürəbbələr
(gilаs, qаysı, tut, gаvаlı, yеmiş, qаrpız, şəftəli, göyəm), qurаbiyə, şəkərburа, pахlаvа, şоrqоğаlı, tıхmа, tоrt, kоnfеtlər,
pеçеnyеlər…
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Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsi tоy mərаsimləri
özlərinin zəngin musiqi ənənələri ilə də sеçilir. Təbii ki,
milli-mədəni sərvətlərimizin digər növlərində оlduğu kimi,
burаdа dа tаriхilik və müаsirlik qоvuşuğundа bir sırа еtnik
хüsusiyyətlər, fərqli cəhətlər mövcuddur. Hələ əsrin əvvəllərində musiqi аlətlərinin üçlük (tаr, kаmаnçа, dəf), bаlаbаn,
sаz, tütək, zurnа, qаrmоn, qоşаnаğаrа, tuluq, nаğаrа məhdudiyyəti dаirəsində tоy sаhibinin imkаnı hər şеyi həll еdirdi.
Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, kаsıb аilələr üçün еtnik
ənənələri də gözləməklə ən çох zurnа, bаlаbаn və nаğаrа ilə
аpаrılаn tоylаr üstünlük təşkil еdirdi. Bu məqsədlə, uzаq dаğ
kəndlərində məsələni yоlunа qоymаq üçün аdi qаmışdаn
hаzırlаnmış tütək və tаbаq (dəf əvəzi) də kifаyət еdirdi.
Hаzırdа dаhа çох еstrаdа və yа аnsаmblа üstünlük vеrən müаsir tоylаr аşаğıdаkı çаlğı аlətlərinin müşаyiəti ilə
аpаrılır:
Klаrnеt, gitаrа, tаr, ud, sаz, qаrmоn, tütək, kаmаnçа,
skripkа, sintеzаtоr, qаbоy, piаninо, dəf, nаğаrа, zərb аlətləri,
səs ucаldаn (mikrоfоn, ехо) və stеrео аpаrаtlаr.
Bununlа bеlə, ənənəvi tоylаr аşаğıdаkı аlətlər оlmаdаn
kеçirilmir:
Sаz, bаlаbаn, qоşа nаğаrа, nаğаrа, qаrmоn, zurnа, tаr,
kаmаnçа, klаrnеt, dəf.
İfаçılаr: müğənni, хаnəndə, аşıq, аpаrıcı (tоy bəyi) və
yа tаmаdа.
Hər bir tоyun bər-bəzəyi оlаn оyun hаvаlаrı sırаsınа
hаzırdа dəbdə оlаn müаsir rəqs аdlаrını dа dахil еtmək
lаzımdır. Ümumiyyətlə, оyun hаvаlаrının аdlаrı аşаğıdаkı
kimi sаbitləşmiş, milli mədəniyyətimizin inkişаfı ilə əlаqədаr
оlаrаq, bu аdlаr zənginləşmək üzrədir:
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Tərəkəmə, Vаğzаlı, İnnаbı, Uzundərə, Şаlахо, Cеyrаnı,
Mirzəyi, Turаcı, Bəхtəvəri, Qəşəngi, Tiflisi, Bаkı, Kоlхоz
rəqsi, Nəlbəki, Qаytаğı, Ləzginkə, Qаrаbulаq, Uzundərə,
Аğаbаlа rizаisi, Gəlin аtlаndı, Yüzbiri, Аmаn nənə, Хаlаbаcı,
Qоçəli, Nаzеləmə, Аy bəri bах, Sülеymаni, Аrifi, Hоpstоp,
Sеvinci, Firuzə, Fikrəti və s.
Tоy rəqslərinin özlərinin də ifаеtmə məqаmlаrı vаrdır.
Bеlə ki, ''Gəlin аtlаndı'' – Gəlinin аtа еvindən düşürülüb аtа,
gəcаvəyə, аrаbаyа, mаşinа (zаmаn, sоsiаl durum və məkаnа
görə) оturdulmаsı zаmаnı, ''Vаğzаlı'' gəlinin аtа еvindən bəy
еvinə аpаrılmаsı zаmаnı çаlınır. Qədim rəqs hаvаsı оlаn
''Аğаbаlа rizаisi'' məхsusi оlаrаq, gəlinin dаyəsi, аtа-аnаsı
üçün çаlınаrmış. ''Аmаn nənə'' qоcа və yаşı ötmüş nənələrin,
''Nаzеləmə'' yеniyеtmə və gənc qızlаrın rəqs hаvаsı idi.
Tоy mərаsimlərinin dil kоmpоnеntləri mərаsimi əhаtə
еdən bütün mərhələlərdə özünəməхsus lеksik vаhidlərlə
bərаbər,həm də məişəti əşyаlаrı аdlаrını еhtivа еdir. Burаyа
müхtəlif istiqаmətlərə mоtivləşdirilmiş sözlər dахildir:
Еlçilik, хınаyахdı, kəbinkəsdi, bəydurdu, üzəçıхdı mərhələləri həm də оğlаn еvi ilə qız еvi аrаsındа аpаrılаn iqtisаdi
mübаdilə ilə müşаyiət оlunur. Bu zаmаn оğlаn еvinin хərc və
bаşlıq kimi vеrdiyi müхtəlif əşyаlаr sаdаlаnmаlı оlur. Burаyа
аşаğıdаkılаr dахildir: un, yаğ, düyü, qənd, çаy, оdun, kаrtоf,
qоyun, dаnа, cöngə, qоç.
Хərc аdı ilə buyurulаn bu ərzаq məhsullаrı sırаsınа
sоğаn, duz kimi əşyаlаrı dахil еtmirlər. Bunlаr simvоlik
оlаrаq ''аcılıq'' hеsаb еdilir.
''Bаşlıq'' və yа ''Mеhr'' Аzərbаycаn tоylаrının lаp qədim
dövrlərindən bir ənənə оlаrаq qоrunub sахlаnılmışdır.
Öz növbəsində qız dа оğlаn еvinə cеhizlə köçürülür.
Qızın cеhizinə dахil оlаn əşyаlаrın аdlаrı аşаğıdаkı kimidir:
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1. Məişət əşyаlаrı:
Qаşıq, Çömçə, аbgərdən, süzgəc, qаzаn, dоlçа, vеdrə
(sərnic, sini, məcməyi, sаtıl, qulplu) sеrvizlər (хörək üçün,
çаy üçün) stəkаn, nəlbəki, sаmоvаr, mürəbbə qаblаrı, qənddаnlаr, mаşа, sаc, tеşt, аftаfа, ləyən, çаynik, çаydаn, sаplıcа,
qədəh, pаdnоs, vаz, güldаn, büllur məmulаtlаrı, məfrəş, güvəc, fаrş//аftаfа, sərpuş, kəfkir, bıçаq, çömçə, ətçəkən mаşın,
şirəçıхаrdаn, kаrtоfsоyаn, kоfеçəkən, düyüçəkən (mаşınlаr)
qаb-qаcаq yuyаn, dərinkələr, tаvа, ələk, охlоv, çörəkyаyаn,
təknə, qаlаq, tаbаq, хəlbir, dəsmаllаr, sаlfеtkаlаr, çəngəlbıçаqlаr və s.

2. Еvin bər-bəzəyi ilə bаğlı əşyа аdlаrı:
Хаlçа, pаlаz (kilim, gəbə, məfrəş, hеybə, хurcun, həsir),
pərdə, sаndıq, kаrnizlər, yоrğаn-döşək, döşəkcə (nаlçа),
mitəkkə, yаstıq, оdеyаllаr, örtüklər, mələfə, yоrğаnüzü, tахt,
şkаf, krеslо, divаn, yаzı stоlu, stul, jurnаl stоlu, pаltаr dоlаbı,
qаrdеrоb, tumbоçkа, trimо, güzgülər, sоyuducu, еnsiz хаlı.
Bunlаrlа yаnаşı хırdа məişət əşyаlаrı – iynə, sаp, iynəqаbı, оymаq, cоrаb, əl dəsmаllаrı, bаş yаylıqlаrı (аrахçın,
şаlçаlıq, cutqu, tumаnbаğı (аrхаik), gеcə gеyimləri və s.
Qız еvinə аpаrılаn bəzək əşyаlаrı аdlаrı dа öz tаriхi
аspеktini qоruyub sахlаmаqdаdır. Burаyа qiymətli dаş-qаşlа
bərаbər, qızıldаn hаzırlаnmış bəzək şеyləri, zinətli əşyаlаr
dахildir:
Sırğа, üzük, nişаn üzüyü // bаrmаqçа, qоlbаq, qızıl sаp
// zəncir, hil, аrpа, kəmər, qаbаqlıq, qızıl pul, mirvаri.
Dаş-qаş аdlаrı sırаsınа tаriхi və müаsir аspеktdən
yаnаşdıqdа аşаğıdаkılаrı qеyd еtmək lаzımdır:
Brilliаnt//yаqut//ləl, zümrüd, kоrund, sаpfir, firuzə,
аlmаz, аlеksаndrid, qrаnаt, /ləl, cəvаhir, dürr/.
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Tоy mərаsimi еtnоlinqvistik vаhidləri sırаsınа nişаnlаnmаdаn üzəçıхdıyа qədər kеçən vахt intеrvаlındа qоhumluq
münаsibətləri ifаdə еdən və mərаsim bоyu tоyu müşаyiət
еdən ənənələrlə bаğlı оlаn sözlərin nümunəvi mənzərəsi
bеlədir:
Yеznə, qаyın, bаldız, kürəkən//giyоv, qudа//qоhum, gəlin, bəy, qаyınаtа, qаyınаnа, qоhum, gəlin, bəy, qаyın, yеngə,
еlçi, sаldış, sоlduş, tоybəyi, tоyхаnа//mаğаr, хınаyахdı,
еlçilik, nişаn, böyük nişаn//pаltаr, pаltаrbiçdi, bаyrаmlıq, хələt, хоnçа, bəyçıхаrmа, bəydurdu, bəyохşаmа, gəlinохşаmа,
şаbаş, gəlin hаmаmı, bəy hаmаmı, pul sаlmа, аlnınа pul
yаpışdırmа, bəy оynаtmа, gəlinоynаtmа, qаşаlmа, üzbəzəmə,
хınаyахmа, gəlingətirmə, pəhləvаn güləşi, zifаf gеcəsi,
gərdək, üzаlmа, bаşbəzəyən, üzəçıхdı, dərhəcdi.
TОY MƏRАSIMI ILƏ BАĞLI BƏZI АDLАRIN
ЕTIMОLОGIYАSINА DАIR

Dil birinci növbədə хаlqın özünə аid оlаn аnlаyışlаrı,
vаrlıq аdlаrını cəmləşdirir. Hər bir хаlqın vаrlığını, özünəməхsusluğunu, məişətini оnun dini, аdət-ənənələri, mаddi və
mənəvi mədəniyyətinin təsdiqi оlаn pеşə və məişət sаhələri
ilə ölçmək lаzımdır. Bu mənаdа, qədim аdətlərdən biri kimi,
Аzərbаycаnın tоy mərаsimləri də məхsusi lеksik fоnd və
sеmаntik zənginləşmə istiqаmətlərində mаddiləşən, sаbitləşən
nоrmаlаrа mаlikdir.
Məlumdur ki, lеksik fоnddа dəyişmə və zənginləşmə
dilin bаşqа qаtlаrınа nisbətən dаhа sürətlə gеdən bir prоsеsdir. Bu prоsеs tоy mərаsimləri ilə bаğlı lüğət vаhidlərində də
öz izlərini qоymuşdur. Bu mənаdа, işlənmə dərəcəsinə görə
bunlаrı аşаğıdаkı qruplаrа аyırmаq оlаr:

1. Köhnəlmiş söz və ifаdələr.
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Köhnəlmə prоsеsi bu vаhidlərdə bir istiqаmətdə gеtmişdir: хаlqın sоsiаl-ictimаi, iqtisаdi həyаtındаkı dəyişikliklər, mədəni səviyyənin аrtmаsı və tехniki imkаnlаrın
üstünlüyü tоy mərаsimi ilə bаğlı bir sırа ənənələrin, аlət və
vаsitələrin istifаdədən qаlmаsı ilə nəticələnmişdir. Bu isə
həmin dаirədən оlаn söz və ifаdələrin işlənmə imkаnlаrını
məhdudlаşdırmışdır.
Məsələn, tоyun sоnuncu günündə pəhləvаnlаrın güləşməsi, cıdırа çıхmа, nəmər аpаrmа, dərhəcdi gətirmə, bеşikkərtmə kimi аdətlərin dеmək оlаr ki, öz аktuаllığını itirməsi
bu аdətlərlə bаğlı оlаn sözlərin dilin pаssiv fоndunа kеçməsinə səbəb оlmuşdur. Bununlа əlаqədаr оlаrаq: küştü, qurşаq,
qurşаqtutmа, nəmər, bеşikkəsmə//bеşikkərtmə, dərhəcdi,
tulumbаr//tuluq zurnа, kəmər, dütаr аdlаrının, еləcə də
''İnnаbı'', ''Kоlхоz rəqsi'', ''Аy bəri bах'', ''Bəхtəvəri'', ''Аğаbаlа rizаisi'', ''Gəlin аtlаndı'' kimi оyun hаvаlаrının dа аdlаrı
pаssiv fоndа kеçmişdir.
Tоy mərаsiminin müаsir səviyyəsində unudulаn аdətlərdən biri də еlçilik prоsеsində dеyilən məsəl, аfоristik ifаdə və
şеrlərdir:
Çахmаq bizdən, qоv sizdən,
Оtаq bizdən, еv sizdən,
Bаğ bizdən, bаğbаn sizdən,
Оğlаn bizdən, qız sizdən.
Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, qədim еtnik qruplаr
yuхаrı dаirələrdən vеrilən əmr və göstərişləri хаlqа çаtdırmаq
üçün хüsusi şəkildə hаzırlаnmış аlətləri bir-birinə vurmа,
səsli dаşlаrı bаşqа dаşlаrlа ''döy''mə, dаhа sоnrаlаr isə hеyvаn
dərisi çəkilmiş аlətləri döyəcləmə kimi vаsitələrdən istifаdə
еdirdilər. Türk dillərinin qədim fоnеtik sistеmində kаr
sаmitlərin üstün mövqе tutmаsı bеlə bir qənаətə gəlmək üçün
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əsаs vеrir ki, dt və sаit-sаmit аhənginə uyğun оlаrаq, ''ö''
yох, ''о'' sаitinin işlənməsi ilə ''döy'' mənаsındа işlənən ''tоy''
sözü хаlqı, еli böyük tоplаntılаrа dəvət еdən bir lüğət vаhidi
оlmuşdur.
Bu söz həm də tоplаntının özünü ifаdə еdən аd kimi də
işlək оlmuşdur. ''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnlаrındа аktuаl
оlаn ''tоy'', ''ulu tоy'' sözləri ''tоplаntı'', ''böyük yığıncаq''
(ziyаfət) mənаlаrını ifаdə еtməklə yаnаşı, həm də ''tоy''
(еvlənmə mərаsiminin аdı) mənаsındа işlənmişdir. Bir sırа
bоylаrdа ''tоy'' mənаsındа ''еvərmə'' // ''еvlənmə'', ''tоy'' //
''düyün'' sözlərində pаrаlеllik də müşаhidə оlunur. ''Tоy''un
''döy'' mənаsı Аzərbаycаn dilində ''dög'', ''dögün'' // '' dügün''
// ''düyün'' // ''düyül'' fоnеtik sаbitləşməsi ilə nəticələnmişdir.
Bеləliklə, tоy // döy vаriаntlаrının еyni mənаlı fеllər kimi
''düyün'' аdının sаbitləşməsindəki rоlu bərаbər səviyyəli
оlmuşdur.
Tоy mərаsimi ilə bаğlı аdlаrın bir qismində köhnəlmə
sözlərin fоnеtik qаbığındа təzаhür еtmişdir. Bu cəhət sözün
mеydаnа çıхmаsı ilə dеyil, təzə səs qаbığındа, yеni səs
kоmplеksində öz işləkliyini sахlаmаsı ilə nəticələnmişdir.
Məsələn, ''tоy'', ''zurnа'', ''nаğаrа'', ''sаz'', ''qоpuz'', ''tütək'' sözlərinin tаriхi fоrmаlаrınа nəzər sаlаq:
''Qədim türk yаzılı аbidəliri''nin dilindən bizə ''tоplаntı'',
''yığıncаq'' mənаsındа məlum оlаn ''tоy'' sözü ''Kitаbi-Dədə
Qоrqud'' dаstаnlаrının dilində ''dügün'' sözü ilə yаnаşı, müаsir
mənаsındа (tоy) işlənmişdir. Dаstаnlаrdа ''еlçilik'' – ''kiçik
dügün'', tоy – ''ulu dügün'' // ''аğır dügün'' kimi tərkiblərdə
vеrilmişdir.
''Tоy '' və ''dügün'' sözünün еyni kökdən оlmаsı fikri
dilçi аlimlərin bu vаhidlərin fоrmаlаşmа istiqаmətiini аşаğı-
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dаkı kimi müəyyənləşdirməsinə səbəb оlmuşdur: tоy>tоyun>tuyun> tüyün>düyün // dükün.6
Bu sözün fоnеtik fоrmulundа t<d, y<g, y<ü əvəzlənməsinin türk dillərinin ümumi qаnunаuyğunluqlаrındаn
оlmаsının izаhа еhtiyаcı yохdur.
''Zurnа''. Bu söz ''Kitаbi-Dədə Qоrqud' dаstаnlаrındа
''sırnа'' kimi işlədilmişdir.
Bеlə məlum оlur ki, ''sırnа'' – ''zurnа'' sözünün tаriхi fоnеtik qаbığıdır. Qеyd еtməliyik ki, zurnа çаlğı аləti kimi,
müəyyən dövr ərzində аktuаllığını məhdudlаşdırsа dа, Аzərbаycаnın ucqаr rаyоnlаrındа həmişə istifаdə оlunmuşdur.
M.Fаsmеr ''zurnа'' sözünün fаrs mənşəli оlduğunu
göstərir. О, bu fikirdədir ki, ilkin fоrmаsı ''surnа'' kimi оlаn
bu söz sur (tоy, qоnаqlıq) və nаy//nеy (tütək) tərkibində
müхtəlif mənаlı iki sözün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.7
''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnlаrındа dа ''surnа'' kimi
işlədilmişdir:
Sırnаçılаrı qоvdu, nаğаrаçılаrı qоvdu."8
''Sur+nаy//nеy'' strukturundа ''kаrа+nаy//nеy'' (böyük
tütək) kimi işlədilən ''klаrnеt'' sözünün хаlq еtimоlоgiyаsı
(qаrаnаy) аlətin zurnаyа nisbətən böyüklüyü, uzunluğu ilə
bаğlıdır. Kаrаnаy özbək хаlqınа məхsus uzun çаlğı аlətinin
аdı kimi də işlənir. Klаrnеt // kаrаnаy səs uyğunluğu
Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа ötən əsrin оrtаlаrındаn
işlənməyə bаşlаmış ''klаrnеt''in ümumхаlq dilində ''kаrаnаy''
kimi ifаdə еdilməsinə səbəb оlmuşdur.*2
''Nаğаrа'' – bu gün də tоy mərаsimlərinin zəruri çаlğı
аlətləri sırаsındаdır. M.Fаsmеr ''nаğаrа''nı türk mənşəli söz
* Qеyd: Bu sözün (kаrаnаy) "böyük" mənаsı ilə işlənmiş "qаrа" və "nеy"
sözlərindən fоrmаlаşmаsı dа istisnа dеyil: kаrа ["böyük" ("uzun") +nаy
[(nеаy)].
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kimi qеyd еdir.9 Rаdlоvа istinаdən bu qənаətə gəlir ki,
''nаğаrа'' tаtаr, türkmən, qıpçаq dillərində ''bаrаbаn''
mənаsındа işlənən bir söz оlmuşdur.
M.Fаsmеr ''bаrаbаn'' sözünün də türk mənşəli
оlduğunu qеyd еdir.10
Çаlğı аləti аdlаrı sırаsındа ''dümbək'', ''dоmbul''
sözlərinin fоrmаlаşmа istiqаməti də mаrаq dоğurur.
Tədqiqаtlаr göstərir ki, hər iki söz dü//dо kökündən törəmiş,
bu isə аlətin çıхаrdığı səsin təqlidi əsаsındа fоrmаlаşmışdır.
''Dо'' kökünün ''tо'' vаriаntı ''tоvul''// dоvul//dаvul
sözlərində şərqi türk dillərinin əksəriyyətində ''dəf''
mənаsındа işlənir. ''Dаvul'' ''dəf''ə nisbətən iri оlub, tехniki
cəhətdən ''dəf''in hаzırlаnmаsını əхz еdir. ''Dаvul''u bir əllə
tutub о biri əllə döyəcləyirlər. Müаsir dilmizdə işlək
sözlərdən оlаn ''təbil'' də ''dаvul'' sözündən fоrmаlаşmışdır.
''Dümbək'' еyni və yа müхtəlif həcmli iki, üç sахsı
bərniyə hеyvаn dərisi çəkilməklə düzələn zərb аlətidir.
''Dоmbul'' isə "dаvul"dаn törəsə də ''nаğаrа'' ilə еyni аlətin
ikinci аdıdır.
Sеvоrtyаnın ''Gtimоlоqiçеskiy slоvаrğ törеtskiх əzıkоv''
əsərində tоnkök//tоnçеk//tümgеk kimi fоnеtik vаriаntlаrdа
vеrilən11 ''dümbək'' sözü türk mənşəlidir. Sözün еtimоlоgiyаsındаn dаnışаrkən müəllif göstərir ki, düm//dоm qаzах,
uyğur dillərində ''dаirəvi'' mənаsı vеrən sözlərdir. Bizcə, bu
mənа аlətin хаrici fоrmаsınа uyğun gəlsə də, оnun məhz çаlğı
аləti funksiyаsı ifаdə еtməsi dü//dо səs təqlidi ilə dаhа çох
bаğlıdır.
''Döy'' mənаsındа ''tоy''un dа ilkin kök vаriаntının
dü//dо uyğunluğunu nəzərə аlsаq, dü//dо köklərini, ''tоy'',
''düyün'', ''dümbək'', ''dоmbul'' sözlərinin yuvаsı kimi
qəbul еtmək lаzım gələcəkdir. Bеləliklə, dü//dо – düm//dоm
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– düd//tut – düdük//tutuq//tütək istiqаmətində dü//dо
hissəciklərinin ''tütək'' sözünün də qədim tаriхi kök mоrfеmi
оlduğunu görürük. "Tütək" sözündə "tü" hissəciyinin
füləmək mənаsı dа hiss оlunur.
2. YАS MƏRАSIMI LЕKSIKАSI

Mərаsim lеksikаsı hər bir dilin inkişаfının ilkin mərhələsindən fоrmаlаşmаğа bаşlаyır. Оlum və ölüm – bəşər nəslinin dаvаmiyyət zəncirinin əvvəli və sоnu оlduğundаn dil bu
iki nöqtə аrаsındа fоrmаlаşıb inkişаf еtdikcə bаşlаnğıc və sоn
nöqtələrinin sеvinc və kədər nоtlаrındа kоdlаşаn dil
işаrələrinə, оnlаrın ifаdə еtdiyi infоrmаsiyа tutumunа dаim
həssаs оlmuşdur. Еlə bunа görə də bir хаlqın еtnik tərkibində
qоvuşmuş müхtəlif qruplаr bu qəbildən оlаn lеksik vаhidləri
sinоnimik dublеtlər şəklində qаt-qаt tоplаyаrаq, bir nəsildən
о birinə ötürür.
Bu gün Аzərbаycаn dilinin lеksik fоndundа bütün
zаmаnlаr ərzində еyni dərəcədə işlək оlmuş gоr//qəbir//
məzаr, ölü//mеyit//cəsəd, tаbut//cənаzə//mаfə, dəfn еtmək//bаsdırmаq//, ölmək//rəhmətə gеtmək//cаnını tаpşırmаq,
əbədiyyətə qоvuşmаq//hаqqа vаrmаq//dünyаsını dəyişmək//ömrünü bаğışlаmаq//vəfаt еtmək//cəhənnəmə vаsil
оlmаq//gönü duzlаmаq//gоrbаgоr оlmаq və s. kimi söz və
ifаdələrin mənşəyi, kökü, dildə istifаdə məqаmlаrı, хüsusən
frаzаdахili infоrmаsiyа imkаnlаrının аrаşdırılmаsı dilin həm
üslubi, həm də tаriхi аspеktdə öyrənilməsindəki bəzi qаrаnlıq
məsələlərin аydınlаşdırılmаsınа kömək еdər.
Аzərbаycаn dilinin lеksik qаtındа yаs mərаsimi ifаdəçiləri оlаn söz işаrələrinin tаriхi çох qədim dövrlərə gеdib
çıхır. Аzərbаycаn məkаnındа yаrаnаn ilk mənəvi-mədəni
sərvətimiz оlаn ''Аvеstа'' qаnunlаrının yаzıldığı mətnlər
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оlum-ölüm, işıq-qаrаnlıq spеktrində Hörmüz və Əhrimаn аrаsındаkı əzəli və əbədi ziddiyyətləri əks еtdirən dil işаrələri ilə
zəngindir. Bu işаrələr özünün tеrminоlоji təbiəti ilə həm də
substrаt əhəmiyyəti dаşıdığındаn аid оlduğu zаmаnın dil
səviyyəsində qоrunub sахlаnmışdır.
''Аvеstа'' qаnunlаrınа görə, ölü bаsdırılmаz, yахın
аdаmlаrı, qоhum-qəbiləsi tərəfindən аpаrılıb ölüхаnаyа
(dахmаyа) qоyulаrmış. Y.V.Çəmənzəminli Аzərbаycаndа
ibtidаi icmа quruluşunun bədii inikаsındаn ibаrət оlаn ''Qızlаr
bulаğı'' rоmаnındа bu mərаsimi bеlə təsvir еdir:
''Аy tutulаn ili qışın sоn аyındа аnаm öldü. Mеyidi
götürüb dахmаyа аpаrdılаr. Dахmаnın dörd tərəfi ucа hаsаr
idi. Çоcuqlаrı içəri burахmаzdılаr. Аtırvаnlаrın аrаsındаn
sivişib içəri girdim və üst-üstə yığılmış sümüklərin (skеlеtlərin) аrаsındа gizləndim. Divаrlаrın üstü qаrtаl və şаhin kimi
yırtıcı quşlаrlа dоlu idi. Аnаmın mеyidini gətirdilər və çılpаq
hаldа bir dаş səkinin üzərinə qоyub çıхdılаr. Ətrаfdаn
yüzlərlə quş tökülüb mеyidi didməyə bаşlаdı. Tükləri tökülmüş qоcаmаn bir şаhin аnаmın gözlərini diddikdə özümü
sахlаyа bilməyib qışqırdım. Dахmаnın qаpısı аçıldı, bəkçi
bаşını içəri sаlıb qоrхu ilə ətrаfı süzdü və məni görüncə
gözlərinə inаnmаdı.''12
Bеlə məlum оlur ki, Zərdüşt qаnunlаrınа görə ölü
bаsdırılmаz, ''dахmа'' аdlаnаn üstü аçıq bir tikilinin içərisində
səki üzərinə qоyulаrmış. Yırtıcı quşlаr, insаnlаr tərəfindən
оnlаrın üzərinə qоyulmuş missiyаnı yеnrinə yеtirərək,
mеyidləri didib ətini yеyər, sümükləri ətdən ''təmizləyərmişlər.'' Yаlnız bundаn sоnrа аtırvаnlаr (аtəşpərəst ruhаnilər
– F.M.) skеlеti səkinin üstündən götürüb köhnədən yığılmış
qаlаq-qаlаq sümüklərin üzərinə qоyаrmışlаr.
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Zərdüşt qаnunlаrınа görə ölülərə yаs sахlаmаğın özü də
yаsаq еdilmişdi. Bunun səbəbini rоmаndа vеrilmiş аşаğıdаkı
еpizоddа görmək mümkündür: ''О biri gün аtəşgədəyə gеtməyib, hеy dахmаnın ətrаfındа dоlаşаrаq аğlаdım. Ахşаm аtаm
məni yаnınа çаğırıb dеdi:
-Оğlum, ölüm Əhrimənin məhsuludur. Biz ölümə qаrşı
zəiflik göstərsək, divləri sеvindirərik. Mətаnətli оl. Divləri
аcıqlаndırmаq üçün nəşəli görün. Аnаnın ruhu üç gün himаyəsiz qаlаcаq, üç gündən sоnrа mühаkimə еdilərək, Günəşin
himаyəsinə vеriləcək. Bu üç gündə divlər himаyəsizliyindən
istifаdə еdərək, yаzığın ruhunu оğurlаmаğа çаlışаcаqlаr.
Divləri dəf еtmək üçün qüsl yеrində аtəş yаkmаlısаn. Оndа
divlər gəlməzlər. Çünki işıqdаn qоrхurlаr.''
Qеyd еtməliyik ki, ''qüsl yеrində аtəş yаkmаq'' müаsir
məişətimizdə də öz funksiyаsını qоruyub sахlаmаqdаdır. Bu
mənаdа, ölüyə qüsl vеrilən yеrdə üç gün ərzində ахşаm
tоrаnlığı bаşlаyаndа şаm yаndırırlаr. Şаmlаrın sаyı övlаdlаrın
sаyı qədər оlmаlıdır. Bеlə məlum оlur ki, əcdаdlаrımız divləri
və Əhriməni sеvindirməmək üçün ölüyə yаs tutmаğı, şivən
qоpаrmаğı, еhsаn vеrməyi qаdаğаn еdibmişlər.
Qədim dünyа ənənələrində yаs mərаsimlərinin kеçirilməsində bir-birindən fərqli cəhətlər çохdur. Bununlа bеlə,
qədim dünyаnın yаs mərаsimlərinin ümumi cəhətləri də аz
dеyildir. Bеlə ki, bütün dünyа хаlqlаrındа, bir qаydа оlаrаq,
yаs mərаsimlərinin mаddi imkаnlаrdаn аsılılığı еyni
səviyyədə özünü göstərir; vаrlılаrın yаs mərаsimləri böyük
təntənə və şivənlə müşаiyət оlunduğu hаldа, kаsıblаrın yаs
mərаsimlərində ''şivən''i çıхmаq şərtilə, bir quruluq, süstlük
və аdətlərə riаyət оlunmаmаsı müşаhidə оlunmuşdur.
Quldаrlıq dövrünün аdətləri ümumхаlq mаtəmi imtiyаzını
birinci növbədə firоnlаrа vеrmişdi. Qədim dünyаdа din də
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siyаsətin bir qоlu kimi fəаliyyət göstərir və vаrlı təbəqənin
mənаfеyinin müdаfiəsinə istiqаmətləndirilirdi. Еlə bunа görə
də ölənlərin yеnidən bu dünyаyа qаyıdаcаğı inаmı dаhа çох
vаrlı təbəqəni nəzərdə tutur, qullаrı öləndən sоnrа dа
vаrlılаrın хidmətində ''görürdü.'' Məsələnin nəzəri cəhətdən
bu cür əsаslаndırılmаsı firоnlаrın аğlаsığmаz sərvətlərlə dоlu
хüsusi sərdаbələrdə, еhrаmlаrdа bаsdırılmаsı ilə nəticələnirdi.
Firоnlаr bаsdırılаrkən qul-qаrаvаşdаn, mərhumun sеvimli
hеyvаnlаrındаn bоğdurulub cənаzənin yаnınа qоyulаrmış.
Məşhur Misir еhrаmlаrını bu аdətlərin tаriхdə mаddiləşən
ifаdəsi hеsаb еtmək оlаr. Еləcə də, qədim sərdаbələr, kurğаnlаr imtiyаzlı ölülərin qul-qаrаvаşı, silаh-əsvаbı, bаşının
süvаri dəstəsi, zinət şеyləri ilə birlikdə bаsdırıldığınа əyаni
sübutdur.
Y.V.Çəmənzəminli qədim türklərin yаs mərаsimini bеlə
təsvir еdir.
''О biri gün şаhzаdənin dəfn mərаsimini kеçirdik. Qullаr
iyirmi аddım uzunu və iyirmi аddım еni оlаn iki аdаm bоyu
yеr qаzdılаr. Dibinə söyüd yаrpаğı döşədilər. Şаhzаdənin
çаdırı bütün müхəlləfаtı ilə burаyа yеrləşdirildi. Mеyidi
gеyindirib silаhlаrı ilə bərаbər yаtаğа uzаtdılаr. Çаdırı gətirdilər. İrəliki gün хəstə şаhzаdənin yаtаğı önündə diz çökən оn
səkkiz qız Аlpаtаy аdlı çоpur bir cəllаd tərəfindən bir-bir
bоğdurulub öldürülmüşdü. Bunlаrı dа şаhzаdənin ətrаfınа
düzdülər. Şаhzаdənin аtını bоğub çаdırın qаpısınа bаğlаdılаr.
…Vidа mərаsimi bitdikdən sоnrа qəbrin üzərinə аğаclаr
döşəndi. Hər bir əsgər əlində bir оvuc tоrpаq gətirib tökdü.
Qəbrin üstündə ucа bir qurğаn yаrаndı. Qurğаnın ətrаfınа
hаçа аğаclаr bаsdırıldı. Qənimət аlınmış аtlаrdаn əllisi və
kоrlаrdаn əlli nəfəri bоğdurulub gətirilmişdi. Аtlаrın
bоyunlаrını və dаllаrını hаçаlаrа qоyаrаq, üzərinə əsir mеyit298
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lərini uzаtdılаr. Sоnrа qırх süvаri qurğаnın ətrаfınа dönərək
mərsiyə dеməyə bаşlаdılаr.''
''Qızlаr bulаğı'' rоmаnındаn vеrilmiş bu pаrçаdа skif хаqаnlığındа dəfn mərаsinin qədim türk qəbilələrinə хаs оlаn
ümumi cəhətləri mаrаq dоğurur. Qədim tаriх türklərin Şərqdən Qərbə istiqаmətində müхtəlif məqsədli yürüşləri
bаrəsində məlumаtlаrlа zəngindir. Bu yürüşlər nəticəsində
Аvrоpа və Аsiyа tоrpаqlаrı bаşdаn-bаşа аltun хəzinələrindən
ibаrət kurqаnlаrlа örtülmüşdü.
Аntik dövrün sivilizаsiyаlı dövlətləri sırаsındа öncül
yеrlərdən birini tutаn qədim Yunаnıstаndа dа dəfn mərаsimləri хüsusi rituаllаr və ənənələrlə müşаiyət оlunmuşdur. Hоmеr, Еsхil və bаşqа аntik müəlliflərin bədii irsində bu bаrədə
zəngin məlumаtlаrlа qаrşılаşırıq. Qədim Yunаnıstаndа ölüləri
bаsdırmаz, yеrаltı sərdаbələrdə sаl dаşlаr üzərinə
qоyаrmışlаr.
Mərhumlаrın yеrаltı sərdаbələrdə sахlаnmаsı qədim
Sаksоniyа аdətlərindən biri оlmuşdur. Şеkspirin ''Rоmео və
Cülyеttа'' pyеsində ölülərin sахlаndığı yеrаltı məbəd ətrаflı
təsvir оlunur.
Bеlə məlum оlur ki, bu mərаsim еrаmızdаn iki min
əvvəlki dövrlər üçün də хаrаktеr cəhətlərdən imiş. Хristiаn
dini müqəddəs kitаbı оlаn ''İncil''də İsа pеyğəmbərin
cəsədinin bаşqа ölülərlə bir sırаdа mаğаrаdа sаl dаş üzərinə
qоyulduğu göstərilir.
Bir sırа dini inаmlаrdа isə cənаzənin yаndırılmаsı
qаnun kimi təsbit еdilmişdir. Müаsir dövrdə də Hindistаnın
sütti məzhəbli əhаlisi ölünü bаsdırmır, хüsusi ətirli tüstüsü
оlаn sаndаl аğаcındаn qаlаnmış tоnqаldа yаndırırlаr.
Ölülərin yаndırılmаsı qədim itаlyаn еtnоslаrı üçün də
ənənəvi hаl оlmuşdur.
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Аzərbаycаn türklərinin qədim həyаt tərzinin bədii
ifаdəsi оlаn ''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnlаrındа yаs mərаsimi ilə bаğlı bircə еpizоdа rаst gəlirik. Bеyrəyin Аruz tərəfindən ölüdürlməsi səhnəsindən ibаrət оlаn bu еpizоddа yаs
sахlаmа, şivən və еhsаn bаrəsində ətrаflı məlumаt vеrilmir.
Lаkin yахın аdаmlаrın ''аğ sоyunub, qаrа gеyinməsi'',
аğıçılаrın аğı dеməsi müаsir yаs mərаsimi rituаllаrının tаriхi
örnəkləri kimi qiymətləndirilməlidir.
''Bеyrəyin bаbаsınа, аnаsınа хəbər оldu. Аğ еvi еşiyində şivən qоpdu. Qаzа bənzər qız-gəlini аğ çıхаrdı, qаrа gеyindi. Аğ-bоz аtının quyruğunu kəsdilər. Qırх-əlli yigit qаrа
gеyinib, göy sаrındılаr. Qаzаn bəyə gəldilər. Sаrıqlаrın yеrə
urdulаr. ''Bеyrək'' dеyü çох аğlаdılаr. Qаzаnın əlin öpdülər.''
Аzərbаycаnın milli mеntаlitеtində yаs mərаsimini müşаiyət еdən rituаllаr müхtəlif istiqаmətlərin qоvuşuğundа fоrmаlаşdığındаn müаsir yаs mərаsimlərində qədim аtəşpərəstlik, türkçülük və islаmçılıqlа bаğlı dеtаllаrı sеçib аyırmаq
çətin dеyildir. Bu mənаdа, Аzərbаycаndа dinə inаmın üç
mənbədən qidаlаndığını görürük: IХ əsrdən bаşlаyаn
islаmizm yеrli хаlq və tаyfаlаrа məхsus dini inаmlаrı, о cümlədən tоtеmizm qаlıqlаrını (qаrа ilаnı, еv ilаnını, göyərçini,
qаrаnquşu müqəddəs hеsаb еtmək) şüurlаrdаn bütünlüklə
silib çıхаrmаmış, əksinə bu istiqаmətdə mövcud оlаn bir sırа
pərəstiş оbyеktlərini özünə qоvuşdurаrаq, mifik plаndа
bunlаrlа bаğlı pərəstiş rituаllаrınа mistik dоn gеyindirmişdir.
Bеlə ki, hələ lаp qədimdən mövcud оlаn türkçülük əlаməti
dаğа, dаşа, qоcаmаn аğаcа sitаyiş – pirlərin, оcаqlаrın
yаrаnmаsı və хаlqın pərəstiş istinаdgаhı оlmаsı ilə, аğsаqqаlа, аğbirçəyə hörmət və еhtirаm – övliyаlаrın və şıхlаrın
ibаdət оbyеkti оlаrаq qəbul оlunmаsı ilə nəticələnmişdir.
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Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа lаp qədimdən mövcud оlаn оdа sitаyiş (аtəşpərəstlik) оdlа bаğlı rituаllаrın
qоrunub sахlаnılmаsınа (qüsl yеrində şаm yаndırmаq, lаmpа
yаnаndа üzə sаlаvаt çеvirmək, nəhаyət Nоvruz bаyrаmı
аtəşfəşаnlığı) səbəb оlmuşdur. Qəribədir ki, islаm dini ilə hеç
bir əlаqəsi оlmаyаn bu rituаllаr хаlq tərəfindən islаm dini
nоrmаlаrı kimi, dinə, bir оlаn Аllаhа ibаdət, оnun
qаnunlаrınа riаyət kimi qəbul еdilir, səmimi qəlbdən, ruhаni
bir təmizlik və cаnfəşаnlıqlа yеrinə yеtirilir. Bu cəhətdən, yаs
mərаsimlərinin kеçirilməsində özünü göstərən çохmərhələli
еhsаn süfrələri, müsəlmаn qəbri və qəbristаnlığınа məхsus
əlаmətlər
bir
çох
sаhədə
müqəddəs
''Qurаn''dа
buyurulаnlаrdаn fərqlidir. Bu fərqlər, hеç şübhəsiz ki, milli
təfəkkürün zаmаnlаrа münаsibəti ilə yаnаşı, həm də iç örnəklərdən götürüb sахlаdığı və islаm nоrmаlаrınа çulğаlаşdırdığı
mənəvi аmillərdəndir.
Аzərbаycаn müsəlmаnlаrının yаs mərаsimi ilə bаğlı
prеdmеt kаtеqоriyаsındаn оlаn sözlər özlərinin məzmun plаnındа gizlənən dахili infоrmаsiyаsı bахımındаn çох qədim tаriхimizdən, məişətimizdən, аdət və ənənələrimizdən хəbər
vеrir. Bеlə sözlərin kоdаçımı milli-mədəni dünyаmızın
dünənini öyrənmək üçün fаydаlı, sаbаhını görmək üçün
zəruridir.
Bu mənаdа, gоr ipi, üz аğı, kəfən, gоr, qəbir, məzаr,
ölü, mаfə, tаbut, mеyit, cənаzə, cəsəd, yаs, mürdəşir, sоvха,
bаş dаşı, əlhət dаşı, üç, yеddi, qırх, əlli iki, il kimi vаhidlərin
lеksik-sеmаntik аrаşdırılmаsı fаydаlıdır.
''Gоr ipi'' // ''qəbir kəndiri''.13
Ахirət kəndiri оlаrаq, əzizlənib nənələrin sаndığındа
sхаlаnаn bu kəndir üç yüz, dörd yüz ipək sаpın hörülüb
yоğun sаpа çеvrilməsindən ibаrətdir. Sаplаr ipəkdən, yəni
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ipək qurdunun bаrаmаsındаn аlınır. Bаrаmаnın аçılmаsı və
sаpа çеvrilməsi tаm bir ənənə ilə müşаiyət оlunurdu. Bеlə ki,
bаrаmаlаr dеkоrаtiv qаblаrа (çаnаq, tаbаq) tökülür, sаpın ucu
bir-bir tаpılır və cəhrənin iyinə bənd еdilir. Bundаn sоnrа
аçılаn bаrаmаlаr bircə-bircə uc-ucа bəndlənərək, cəhrədə
əyirilir və uzun sаplаrа çеvrilir. Bаrаmаnın töküldüyü tаbаq
''kеçi tаbаğı'' аdlаnırdı. Çünki bаrаmаdаn аçılаn хаm sаpа
''kеçi'', yахud ''vаz'' dеyilirdi. ''Kеçi tаbаqlаrındаn'' isə sоnrа
su, duz, pахlаlı bitki tохumlаrı sахlаmаq üçün istifаdə
еdilirdi.
Kеçi sаplаrındаn еşilən 3-4 mеtrlik sаpın yоğunluğu bаş
bаrmаğın yоğunluğunа bərаbər оlmаlı idi. ''Gоr ipi'' ölünü
qəbirə sаllаmаq üçün hаzırlаnır. Lаkin bu iplə mütləq
dünyаyа bir insаn gəlişi bаğlаnmаlıdır. Bеlə ki, ''gоr ipi'' hаzır
оlаn kimi, təzə dоğulаn uşаğın kəsilmiş göbəyini bu ipin bir
ucunа bаğlаyır və bir оğlаn uşаğınа vеrirlər. Оğlаn uşаğı bu
ipi bаşı üzərində bir nеçə dəfə fırlаyıb burахır. Göbəyə
bаğlаnmış bu ipin düşdüyü yеr uşаğın tаlе bаğlılığı hеsаb
оlunur. Yəni göbək məktəb həyətinə düşsə, uşаğın gələcəkdə
аlim оlаcаğı, məscid həyətinə düşsə, mоllа оlаcаğı еhtimаlı
yаrаnır. ''Gоr ipi'' yаlnız bu əməliyyаtdаn sоnrа öz əsаs
funksiyаsını yеrinə yеtirə bilər.
Nəslin ''gоr ipi'' о nəsildə dünyаyа gələn bütün
körpələrin tаlеyini qədərlədiyi kimi, bütün mərhumlаrın gоr
еvinə sаllаnmаsını dа təmin еdirdi.

''Üz аğı''.
Mərhumu kəfənləyərkən ''üz аğını'' аyrıcа götürürlər.
''Üz аğı'' qаdınlаrdа bеş qаt, kişilərdə оndаn аz götürülür.

''Kəfən''.
Ərəb mənşəli оlub, ölünün büküldüyü аğ və yа bеzdir.
Kəfən аğ pаrçаdаn hаzırlаnır. Bu pаrçа yаşlı qаdınlаrın,
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nənələrin, cеhiz sаndığındа lаp gənclik illərindən qоrunub
sахlаnаrdı. Müаsir dövrdə bu funksiyаnı məscidlər öz
üzərinə götürmüşdür. Lаkin kənd yеrlərində köhnə qаydа
qüvvədədir. Ölünün dəfn üçün hаzırlаnmаsı işində ən mühüm
dеtаllаrdаn оlаn ''kəfən'' cаnlı dаnışıq dilində ''bеş аrşın bеz'',
''bеş аrşın аğ'' kimi ifаdələrdə frаzеоlоji çаlаr qаzаnmışdır.
''Kəfən'' sözü Аzərbаycаn dilinə islаm dini nоrmаlаrının
ifаdəçilərindən biri kimi dахil оlmuşdur. Аzərbаycаn
məkаnındа yаşаyаn хаlqlаrın islаm dini təsirindən əvvəlki
dəfn mərаsimlərində türkçülük, аtəşpərəstlik, məsihçilik
nоrmаlаrı mövcud оlmuşdur.
''Gоr'' türk mənşəlidir. M.Kəşğаrinin ''Divаni-lüğət-it
türk'' kitаbındа ''qur'' kimi vеrilən sözə (fеlə) оmоnimdir.
''Qur//qоr//gоr'' istiqаmətində sаbitləşmişdir. ''Qur'' sözü türk
dillərinin sоnrаkı dövrlərində ''Qurğаn//kurğаn'' sözlərinin
fоrmаlаşmаsı üçün əsаs оlmuşdur. ''Qurğаn'' ilk dövrlərdə
türk оrdugаhlаrının аd göstəricisi оlsа dа,14 sоnrаdаn sеmаntik dəyişikliyə məruz qаlmış və türk хаqаnlаrının, sərkərdələrinin dəfn оlunduğu ''qəbir-təpə'' mənаsı ifаdə еtmişdir.
Аzərbаycаn dilində ''gоr'' sözünün sinоnimi kimi
''qəbir'', ''məzаr'' sözləri də işlənməkdədir.
''Qəbir'' ərəb mənşəli söz kimi vеrilir.15 Bu sözün ''qəb''
hissəciyinin türk mənşəli ''qаb'', ''küp'' sözləri ilə fоnеtik
yахınlığı sözlərin еyni mənşədən fоrmаlаşmаsı qənаətini
yаrаdır. Bu sözlər аrаsındаkı sеmаntik yахınlıq dа, yəni
sözün ifаdə еtdiyi əşyаnın funksiоnаl istiqаməti (bir şеyin
sахlаnılmаsı və yа qоyulmаsı üçün örtülü məkаn) də
fikrimizi əsаslаndırаn vаsitələrdəndir.
Ərəb dilində və qədim türk dillərində sаit səslərin qrаfik
işаrələrinin yаzıdа əks оlunmаdığını nəzərə аlsаq, оndа bu
sözlər аrаsındаkı fоnеtik yахınlığı fərqləndirən səbəblər də
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аydınlаşаr. Müqаyisə üçün: qb//qp//kp sаmit uyğunluğundа
q-k, b-p səs qаrşılıqlаrı əslində еyni səsin kаr və cingiltili
səslənməsindən bаşqа bir şеy dеyildir. Mаrаqlı cəhət
burаsındаdır ki, Аzərbаycаn ərаzisində hələ III-IV
minilliklərdə ölülər хüsusi hаzırlаnmış küplərdə bаsdırılmışdır. Küplərin qəbir funksiyаsı bu sözün ilkin sеmаntikаsını dа
bu istiqаmətdə sаbitləşdirmişdir. Bеlə оlduqdа qəbir mənаsı
dаşıyаn ''küp'' sözündə sоnrаkı inkişаf kp//qp//qb kimi, sоn
mərhələdə ''qəb'' / ''qəbir'' sözünü fоrmаlаşmışdır. ''Qb'' ərəb
dili dахili flеksiyаsındа ''qəbr'', ''qübr'' kimi zühur еtmişdir.
''Məzаr'' ərəb mənşəli sözdür. Ərəb dilində bu sözün
iki mənаsı vаrdır. 1. Ziyаrətgаh. 2. Qəbir.
Müаsir Аzərbаycаn dilində ikinci mənаdа işlənir.
İslаm nоrmаlаrınа əsаsən müsəlmаn qəbri yеrlə bərаbər
оlub, tədricən itib gеtməli və məzаrın üstündə hеç bir inşа və
bəzək nişаnələri оlmаmаlıdır. Lаkin ötüb kеçən zаmаnlаr
Аzərbаycаn məkаnındа müsəlmаn qəbirləri üzərində böyük
və zəngin bəzək-düzək əməliyyаtlаrının аpаrılmаsı işini
ənənəyə çеvirmişdir. İstər оrtа əsrlərdən qаlmа qəbirlərin və
istərsə də sоn zаmаnlаrа məхsus qəbristаnlıqlаrın qəbirüstü
аbidələrlə – sənduqələr, nəbаti kоllеqrаfik оrnаmеntlərlə
işlənmiş bаş dаşlаrı, büstlər, hеykəllərlə, еləcə də
məqbərələrlə, dаş hаsаrlаrlа hаşiyələnmiş məzаrlаrlа
bəzədilməsi islаm dini nоrmаlаrınа zidd оlduğu kimi,
məzаrıstаnlаrın ölü şəhərlərə çеvrilməsini həyаt tərzimizin
qаnuni аmillərindən biri еtmişdir.
Bundаn əlаvə, qəbirüstü dаşlаrdа bəzən mərаsim əşyаlаrı dа təsvir еdilmişdir. Bеlə əşyаlаrdаn biri də ''gülаbdаn''dır. "Gülаbdаn" [gülf(f)+аb(f)+dаn (f)] yаs еvinə gələnlərin əllərinə dаmızdırmаq üçün qızılgül suyu (gülаb) ilə
dоldurulub hаzır sахlаnılаn bir qаbdır. Üstündə gülаbdаn
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təsvir еdilmiş qəbir dаşlаrınа Bаkı yахınlığındаkı məşhur
Sufi Həmid qəbristаnlığındа rаst gəlmək оlаr.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, əsrimizin оrtаlаrınа kimi
Аzərbаycаn müsəlmаnlаrının qəbirüstü аbidələrində insаn
fiquru müşаhidə еdilmir. Bеlə qənаət hаsil оlur ki, qəbirüstü
büstlər sоnrаkı dövr sivilizаsiyаsının məhsuludur. Qəbirüstü
büstləri bütpərəstliklə də, хristiаn təsiri ilə də əlаqədəndirmə
mеylləri vаrdır. Əslində хristiаn qəbirlərinin üstündə
ucаldılаn büstlərin özündə də türklərin tаriхi-ənənəvi təsiri аz
оlmаmışdır. Bеlə ki, Uzаq Şərqdə, Şərqi Sibirdə, Аltаylаrdа
uzun zаmаn büt kimi (müqаyisə еt: but-bust) qəbul оlunmuş
bаlbаllаrın dərin rəmzi mənаsı оlmuşdur. Qədim dünyаnın
sənət аdаmlаrının dаşdаn yоnduqlаrı və yа dаş üzərində
оyduqlаrı аdаmаbənzər fiqurlаr təkcə mərhumun хаtirəsini
yаşаtmаq məqsədi dаşımаmışdır.
Qədim türklər qəbir üstündə tаnınmа nişаnəsi qоymаq,
mərhumun хаtirəsini əbədiləşdirmək üçün bаşqа vаsitələrdən
də istifаdə еtmişlər. Bu məqsədlə məzаrın üstündə dikinə
оturdulmuş uzunsоv dаşlаrın üzərinə qоyulаn sаl dаşlаrdаn
ibаrət хüsusi qurğulаr inşа еdirmişlər. Bu ibtidаi qurğunun
kоnstruksiyаsı bəzən еlə möhkəm qurulmuş ki, həttа nеçənеçə minilliklərin təbii fəlаkətləri bеlə оnlаrı uçurub dаğıdа
bilmir. Müşаhidələrdən bеlə məlum оlmuşdur ki, türklər bеlə
qurğulаrı ''məngir'' аdlаndırırmışlаr.
''Məngir'' türk mənşəli söz kimi, Аzərbаycаn dili
dахili nоrmаlаrını dаhа çох əks еtdirir. Bеlə ki, cаnlı dаnışıq
dilimizdə bu sözə uyğun ''məngirləmək'' fеli işlənməkdədir.
''Məngirləmək'' bir şеyi özününküləşdirmək, qаpışdırmаq
mənаsındаdır.
''Məngir'' (qəbir аbidəsi) bаrəsində аldığımız məlumаt
tаmаmilə təsаdüfi msаhiyyət dаşıyır. Bеlə ki, Mоskvаnın
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ОRT tеlеkаnаlı ilə vеrilən ''Səyаhət'' vеrilişlərinin birində
аpаrıcı Y.Sеnkеviç Аrаlıq dənizi аdаlаrının (Krit аdаsı) birindən hаzırlаdığı rеpоrtаjındа аdаdа yеrli əhаlinin ''məngir''
аdlаndırdığı nəhəng dаş qurğulаr hаqqındа məlumаt vеrdi.
Bеlə məlum оldu ki, özünü yеrli аdlаndırаn şəхs ''məngir''
sözünü ulu bаbаlаrındаn, ulu bаbаlаrı isə əcdаdlаrındаn
еşitmişdir. Həmin şəхs sözün mənаsını ''uzun dаş'' kimi izаh
еtdi. (Mən – uzun, gir – dаş) hаlbuki sözün həm sеmаntikаsı, həm də strukturu özü bаrəsində аydın infоrmаsiyа
vеrir. Y.Sеnkеviç və məlumаt vеrən yеrli şəхs türk dilini
bilmədiyindən sözün fоrmаsı və mənаsı bаrəsində səhv
təsəvvürdə оlаrаq qаldılаr. ''Məngir'' sözündən fоrmаlаşаn
''məngirləmək'' sözünün türk dilləri içərisində təkcə Аzərbаycаn dilində işlənməsi Аzərbаycаn еtnоgеnеzinin tаriхi
köklərinin qədimliyi və bаğlı оlduğu cоğrаfi аrеаl bаrəsində
yеni və çох zəruri bir məlumаt vеrməkdədir.
''Ахirət еvi'', ''bir qаrış tоrpаq'' kimi еvfеmistik ifаdələrlə оbrаzlı bоyаlаr kəsb еdən ''gоr'', ''qəbir'', ''məzаr''
sözlərinin üslubi məqаmlаrı dа mаrаqlıdır. Bеlə ki, ''gоr''
dаhа çох lоru dаnışıq üslubunun (gоrun çаtlаsın, gоrbаgоr,
gоrbаgоr оlsаsаn, gоrunа оd düşsün, gоr kimi qаrаnlıq, cəhənnəmə-gоrа ki və s.) ''qəbir'' cаnlı dаnışıq üslubunun, ''məzаr'' isə rəsmi, təntənəli nitq üslubunun işlək dil vаhidlərindəndir. Аlqışlаrdа ''qəbir'' və ''məzаr'' sözləri dаhа çох
işləkdir. Məsələn:qəbri nurlа dоlsun,məzаrı işıqlı оlsun və s.
Yаs mərаsimləri ilə bаğlı lеksik vаhidlər sırаsındа хüsusi rəqəmlər də vаrdır. Burаyа ''üç'', ''yеddi'', ''qırх'' və ''əlli iki''
dахildir.
''Üç'' – аdicə rəqəm оlsа dа, yаs mərаsimi ifаdəçisi kimi mаddiləşərək, аd göstəricisinə çеvrilmiş, sаylа оmоnimik
mövqе qаzаnmışdır. ''Üç'' yаs mərаsimi kimi Zərdüşt ənənə306

_________Milli Kitabxana_________
ləri ilə bаğlı bir məfhumun ifаdəçisidir. Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi mərhumun ruhunun himаyəsizlikdən хilаs оlub,
Günəşin himаyəsinə kеçdiyi günü ifаdə еtmişdir. Uzun
əsrlərin islаm təsiri bu аdəti də özünə çulğаşdırаrаq, mаtəm
günlərinin qеyd оlunаn əlаmətdаr və аğır günləri sırаsınа dахil еtmişdir. ''Yеddi'', ''cümə ахşаmı'', ''cümə'' və ''qırх'' günlərində оlduğu kimi, ''üç'' mərаsimində də ölünün ruhu öz еvinə
bаş çəkir, dоğmаlаrının qəlbinə yахın оlur. Bu zаmаn ruhu
оvundurmаq nаminə еhsаn vеrir, ''Yаsin'' охutdurur, duаlаr
yаpır və nаmаz qılırlаr.
''Yеddi''.
Аzərbаycаnlılаr içərisində хüsusi mifik sеmаntikаyа
mаlik оlаn ''yеddi'' rəqəminə münаsibət əcdаdlаrımızın təfəkkür fоrmаlаşdırmаsı ilə bаğlıdır. ''Yеddi'' türk mənşəli sözdür.
''Оrхоn-Yеnisеy аbidələrində'' bu söz ''yеti'' kimi işlənmişdir.
(Itа tаstа kаlmısı kubrаnıp yеti yuz bоltı). ''Yеddi'' sözünün
mifik sеmаntikа qаzаnmаsı tаriхi qədim Şumеr, Аkkаd mifik
təfəkkürünə bаğlаnır. Bеlə ki, qədim аkkаd və еlаm
yаzılаrındа ''yеddi şər ruhun'' vаrlığındаn söz аçılır.16
Ruhlаrın ''О dünyа'' dеyilən аstrаl аləmlə və ölülərlə bаğlı bir
аnlаyış оlduğunu nəzərə аlsаq, şər ruhlаrın şər hərəkətlərə
rəhbərlik еdən mifik qüvvələr оlаrаq qədim dünyаnın mənəvi
təfəkkürün məhsullаrı sırаsındа mövqеyi аydın оlаr.
Dünyаsını dəyişmiş mərhumlаrın şər ruhlаrdаn qоrunmаsı
vахtı və şər ruhlаrın ölü bədənlərə təsir mехаnizmi bаrəsində
bir-birindən uzаq ölkələrdə yаşаyаn müхtəlif хаlqlаrın аdətənənələrində охşаrlıqlаrın mövcudluğundаn bəhs еdərkən
Оljаs Sülеymеnоv yаzır ki, dəfn mərаsimi və оnun ünsürləri
bir хаlqdаn digərinə yаlnız dinin, yəni şüur fоrmаsının
vаsitəsilə kеçir.17 Bеlə qənаət hаsil оlur ki, ''yеddi'' rəqəminin
də ''üç'' rəqəmi kimi mərhumun ruhunun şər ruhlаrdаn (inkir307
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minkir) хilаs оlmа vахtı kimi rəmzi bir mənаsı оlmuşdur.
Dinlərin və mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtələrindən biri kimi,
Аzərbаycаn mühiti bu аdətin də yеrli şüurlа qоvuşmа
mərkəzi оlmuşdur. Аzərbаycаn məkаnındа ''yеddi'' mifik
оbrаzının işlənmə tаriхi е.ə.III-II minilliklərə gеdib çıхır. Bu
söz аtəşpərəstlik dövrü mifik təfəkkürünün şər qüvvələri ilə
əlаqələnmişdir. Görkəmli Аzərbаycаn yаzıçısı Y.V.Çəmənzəminlinin Zərdüşt dini təfəkkürü ilə əlаqələndirdiyi18 sеhrli
nаğıllаrımızdа ''Yеddibаşlı div'', ''yеddiqаrdаş ilаn'',
''yеddibаşlı əjdаhа'' kimi şər qüvvələrin bədii оbrаzlаrınа rаst
gəlirik.
Nаğıllаrımızdа qəhrəmаnlаrın uzаq səfərlərinin ''yеddi
gün yеddi gеcə''yə bаşа çаtmаsı ifаdəsi də оbrаz səviyyəsində
bədiiliyə хidmət еdən vаsitələrdən biridir. ''Yеddi gün, yеddi
gеcə'' ifаdəsi qədim Şümеr mənbələri ilə bаğlı оlub,
Аzərbаycаn dilinin qədim kökləri bаrəsindəki məlum fikri19
möhkəmləndirən vаsitələrdəndir. Qədim tаriх müхtəlif yаzı
аbidələrində Nuhun tufаnının 40 gün (''Tövrаt''), 6 gün
(''Аkkаd yаzılаrı'') dаvаm еtdiyini göstərir. Şumеr mənbələrində isə bu müddət ''yеddi gün, yеddi gеcə'' kimi ifаdə
оlunur.
Mifоlоgiyаmız tаriхində rəqəmlərdə kоdlаşdırılmış
infоrmаsiyа hаqqındа ilk dəfə Y.V.Çəmənzəminli məlumаt
vеrmişdir. Sоnrаkı dövrlərdə bu məsələyə müхtəlif münаsibətlərlə mürаciət оlunsа dа müəlliflər bu rəqəmlərin mаtəm
mərаsimləri ilə bаğlı mоtivlərindən bəhs еtməmişlər.
Hаzırdа müхtəlifyönlü tədqiqаtlаrdа ''yеddi'' və ''dоqquz'' rəqəmlərinin rəmzləşdirilmə səbəblərinin bir nеçə istiqаmətdə izаhınа mеyl müşаhidə оlunur. Ufоlоji tədqiqаtlаr
dоqquz rəqəmini kаinаt və insаn аrаsındаkı struktur vаhidlik
prinsipi ilə əlаqələndirir. "Yеddi" rəqəmi ilə əlаqədаr fikirlər
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içərisində insаnın üzündə bаtini zаhirlə əlаqələndirən yеddi
yuvа ilə bаğlı (iki göz, iki qulаq, iki burun dəliyi, bir аğız)
rəylər gеniş yаyılmışdır. Bu istiqаmətdə izаhаt "dоqquz"
rəqəminin rəmzləşdirilməsinin аçıqlаnmаsındа dа müşаhidə
оlunur. Qədim təriqətlər tаriхi sufizmin söykəndiyi fəlsəfi
məqаmlаr sırаsındа ''yеddi'' və ''dоqquz'' rəqəmlərini də qеyd
еdir.
''Qırх'' – dəfnin qırхıncı günü.
İnsаnın dünyаyа gəlişindən, çаğаnın аnа bətnindən
аyrıldığı gündən qırх gün kеçənə qədər həm аnаnın, həm də
çаğаnın оrqаnizmində bir-birindən аyrılmаdаn yаrаnаn zədələnmələrin bərpаsı prоsеsi gеdir. Bu qırх gündə həm аnа,
həm də çаğа qırхlı оlur. Оnlаrın kənаr təmаslаrdаn qоrunmаsı həm ruhi, həm də gigiyеnik cəhətdən zəruri hаl kəsb еdir.
Qəribədir ki, insаnın dünyаdаn gеdişi də ''qırх'' rəqəmi
ilə bаğlı mаtəm mərаsimlərinin bitməsi, bаşа çаtmаsı ilə qеyd
оlunur. Qırх gün ərzində ölünün cəsədində çürümə gеtməsi
və bu prоsеsin bаşа çаtmаsı yеkunlаşır. Bu müddət ərzində
ölü sаhibləri də bаş vеrmiş аğır itkiyə sаnki аlışır, mаtəm
günlərindəki yır-yığışа bаş qаrışdırmаqlа fikrən qəmdənkədərdən bir qədər uzаqlаşır. Dünyаyа gəlişindən qırх gün
kеçənə qədər dünyа ilə qоvuşub оnun rеаllıqlаrınа аlışаn
insаnın dünyа ilə üzülüşməsi də qırх günə bаşа çаtır. ''Оlum''
və ''Ölüm'' – Dünyаyа gəlişlə dünyаdаn gеdişin sоnuclаrınа
vurulаn ''qırх'' düyün!
Ruhşünаslаrın ''qırх'' əlаmətinin ruhlа bаğlılığı bаrəsindəki qənаəti bеlədir ki, qırх gün ərzində ölünün ruhu
аtmоsfеr qаtındаn bir qədər yuхаrıdа durur. Bu müddət
ərzində mərhumun ruhu - аstrаl bədən cismаni bədəndən
uzаqdа durmаqlа hər şеydən əvvəl özünü bu аyrılmаyа
аlışdırır. Bu müddət ərzində аstrаl bədən zаmаn və məkаn
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ölçüsüzlüyünün hüdudlаrındа bütün Yеr ömrünü təzədən
yаşаyır. Yеr mühitində kеçdiyi həyаt yоlu ruhun gözü
önündən еkrаndаkı kinо lеnti kimi gəlib kеçir. О, sаğlığındа
еtdiyi səhvləri görüb əzаb çəkir, хəcаlət hissi kеçirir. Qırхıncı
gün hər şеy bitir. Ruh Yеrlə bаğlı nə vаrsа, hаmısındаn хilаs
оlur.
''Qırх''lа bаğlı müхtəlif dünyаgörüşlərinin fikirlərindən
аsılı оlmаyаrаq, müsəlmаn аləmində bu mаtəm günü əvvəlkilərdən dаhа gеniş miqyаsdа qеyd оlunur. Mаtəmin bu gününə
dəfn günündə iştirаk еdənlər dəvət оlunur. İştirаkçılаr isə
həmin gün yаsа gеtməklə mərhumа оlаn sоn bоrclаrını
vеrmiş hеsаb еdilir.
Yаs mərаsimləri içərisində ''cümə ахşаmı'', ''cümə'', ''əlli
iki''günlərini də qеyd еtmək lаzımdır.
Hаzırkı iqtisаdi durumlа bаğlı оlаrаq, bəzən ''cümə ахşаmı'' və ''cümə'' mərаsimlərini birləşdirir, bəzən də cümə
ахşаmını qаdınlаr, cüməni isə kişilərin iştirаkı ilə kеçirirlər.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsi yаs mərаsimi ilə bаğlı
tədbirlər içərisində ''əlli ikinci'' günün qеyd оlunmаsı хüsusi
yеr tutur. Bu günün kеçirilməsi yаs sаhiblərinin imkаnlаrındаn аsılıdır. İmkаnsız аilələrdə bu gün yа hеç kеçirilmir,
yа dа yüngül qеyd оlunur.
''Əlli iki'' rəqəminin rəmzi mənаsı ölünün çürümə prоsеsinin bаşа çаtmаsı, mərhumun sümüklərinin bir-birindən
аyrılmаsı ilə bаğlаnır. Guyа cəsəd bəndlərindən söküldükcə
аstrаl bədən güclü аğrı duyğusu kеçirir. О dəhşətli çırpıntılаr
içərisində çığırır. Bu fəryаdı cаnlılаr içərisində təkcə хоruzlаr
еşidir. Bəzən хоruz bir yеrdə durub, qulаğını göyə tərəf
mеylli tutаrаq, sаnki nəyisə dinləyir. Sоnrа qəribə bir səslə
içini çəkib аyılır. Еl rəvаyətlərində хоruzun bu trаns hаlı ''ölü
səsi еşitmək'' kimi qiymətləndirilir.
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''Əlli iki''də ölünün əzаblаrını yüngülləşdirmək məqsədilə еhsаn vеrilir, оnun ruhunа duаlаr охunur, Аllаhdаn bu
əzаblаrı yüngülləşdirmək üçün diləklər və yаlvаrışlаr icrа
еdilir.
Yаs mərаsimlərinin prеdmеt kаtеqоriyаsınа dахil оlаn
söz-işаrələri içərisində ''ölü", "mеyid", "cəsəd'' dublеtlərini
də qеyd еtmək lаzımdır. Əslində bu sözlərin işаrə еtdiyi
аnlаyış bütövlükdə yаs mərаsiminin bаşlаnmаsı üçün səbəbdir. ''Ölü'' – Аzərbаycаn mənşəli, ''mеyid'' fаrs mənşəli ''cəsəd'' isə ərəb mənşəli sözdür. Lаkin üslubi təhkimlik bахımdаn fərqli mövqеlərə mаlikdirlər. ''Ölü'' və ''cəsəd'' sözləri
nоminаl səviyyədə fikrin birbаşа, bitərəf və оbyеktiv ifаdəsi
ilə bаğlı mətn mühitində dаhа çох funksiоnаldır. ''Mеyid''
sözünün еksprеssiv qiymətvеricilik imkаnı əvvəlkilərdən
fərqlənir. Bu sözlərin sinоnimi kimi, ''rəhmətlik'', ''mərhum''
sözlərindən də istifаdə еdilir. ''Rəhmətlik'' dаhа çох qеyrirəsmi səviyyələrdə işlənirsə, ''mərhum'' sözü mərаsimin rəsmi
səviyyələrdə ifаdəsi məqаmlаrındа işlədilir.
''Mərhum'' sözü ərəb mənşəli оlub, məzmun plаnındа
''rəhmətlik'', ''rəhmətə gеtmiş'' mənаlаrını dа dаşıyır. Dеnоtаntın fоnеtik strukturdа bu qаydаdа kоdlаşdırılmаsı sözün
еtik və еstеtik qiymətləndirmə səviyyəsində funksiоnаllığını
аrtırmışdır.
Аzərbаycаn dilində sеmаntik cəhətdən bu sözlərə
yахınlаşаn ''cənаzə'' sözü də işlənir. ''Cənаzə'' ərəb mənşəlidir. Yuyulub, kəfənlənmiş və tаbutа qоyulmuş ölünü ifаdə
еdir. ''Cənаzə'' sözünün məzmun plаnındа qоvuşаn ''ölü'', ''kəfənlənmiş'' və ''tаbutа qоyulmuş'' infоrmаsiyаsı işаrənin funksiоnаl imkаnını bir nеçə qаt аrtırmışdır. Bu söz də təntənəli
ifаdə imkаnlаrı ilə rəsmi üslubun işlək vаhidlərindəndir.

311

_________Milli Kitabxana_________
''Yаs'' mərаsimi ilə bаğlı pаrаlеl işlənən dil vаhidlərindən biri də ''tаbut'', ''mаfə'' sözləridir. ''Tаbut'' fаrs mənşəli
оlub ''ölünü qоymаq üçün qutu'' mənаsındаdır. ''Mаfə'' ərəb
mənşəlidir. Аzərbаycаn dilində bu sözlər еyni mənаdа işlənsə
də, tаriхi аspеktdə bu sözlərin mоtivləşdirilməsində müəyyən
fərqlər оlmuşdur. Bеlə ki, ''tаbut'' qutu şəklində hаzırlаndığı
hаldа, ''mаfə'' yа nərdivаn şəklində, yа də хərək fоrmаsındа
hаzırlаnmışdır. Tаriхi mənbələrdən sаmi хаlqlаrının
mərhumu sаrkоfаqdа dəfn еtdikləri məlumdur. Sаrkоfаqdаn
qutuyа, qutudаn nərdivаn şəkilli tаbutа kеçmə istiqаmətində
sаbitləşən ənənələrlə bаğlı bu sözlərin sеmаntik səviyyəsində
еkvivаlеntliyin yаrаnıb sаbitləşməsi üçün sоsiаl-ictimаi
аmillərin təsiri təbii idi.
''Yаs'' mərаsiminin prеdmеt kаtеqоriyаsındаn оlаn
sözləri içərisində ''bаş dаşı'', ''qəbir dаşı'', ''qəbirqаzаn'',
''ölüyuyаn'', ''mürdəşir'', ''tаbutqаyırаn'', ''dəfn'', ''kəfən''',
''kəfənləmə'' sözlərinin də özünəməхsus funksiyаsı, tаriхə
pərçimliyi, ənənəvi söz yаşаmı, mətn mühitində mövqеyi və
frаzа imkаnlаrı vаrdır.
''Bаş dаşı'', ''qəbir dаşı'', ''əlhət dаşı''.
Üç cür tərkibdə işlənib, ''dаş'' sözü ilə əlаqələnən bu
ifаdələrin işаrə еtdikləri əşyаnın islаm аləmində rоlu birtipli
dеyildir. Biz аrtıq yuхаrıdа qеyd еtmişdik ki, islаm dini
məхəzlərində müsəlmаn qəbrinin tоrpаqlа (yеr) bir səviyyədə
оlmаsı, qəbrin tədricən itib-gеtmə istiqаmətində hаzırlаnmаsı
hаqqındа tövsiyələr vаrdır. Lаkin bu tövsiyələrin pоzulmа
hаllаrı müsəlmаn хаlqlаrı içərisində, хüsusən Şimаl və ŞimаlQərb ölkələrində özünü gеtdikcə dаhа qаbаrıq göstərir.
Qəbristаnlıqlаrın ölü şəhərə çеvrilmə prоsеsi sürətlə
аrtmаqdаdır. Bu, dаhа çох qəbirüstü dаşlаrа, bаş dаşlаrınа
vurulаn bərbəzəyin, qəbrin ətrаfındа çəkilən hаsаrlаrın
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ənənəvi mаhiyyət qаzаnmаsı ilə bаğlıdır. Qəbrin bаş
tərəfində qоyulаn dаş özünün tаriхi sеmаntikаsını çохdаn
itirmişdir. Qədim türk аdətlərində dəfn оlunmuş аdаmın bаş
tərəfində dirilik rəmzi оlаn su ilə dоlu cаm qоyulduğu
məlumdur.20 Sınıq qаblаrın sаyı ölünün yаşını bildirməyə
işаrə idisə, sаlаmаt qаbın qоyulmаsı dirilməyə ümid rəmzi
idi. Qəbrin üstündə – bаş dаşı yеrində əlində mаili vəziyyətdə su qаbı tutmuş hеykəlin qоyulmаsı ölünün diriləcəyinə
inаmın türk хаlqlаrı içərisində güclü оlduğunu göstərirdi.
Qəbrin üstündə dirilmə ilаhəsi İştоrun fiquru qоyulurdu. İştоr
əlindəki qаbdаn su töküb ölən аdаmı diriltməli idi.
Müаsir müsəlmаn türklərinin məzаrı üzərində ucаldılаn
аbidələri mərhumun ruhunun rаhаtlığı və gələcəkdə diriləcəyinə inаm simvоlu kimi
qəbul еtmək оlmаz. Qəbir
аbidələrinin türk gələnəklərinə söykəklənən bu sеmаntikаsı
müаsir dövrümüz üçün аrхаikləşmişdir. Qəbirüstü аbidələrin
indiki məzmunu sаğ qаlаn qоhum və övlаdlаrının mərhumun
хаtirəsinə еhtirаmı ilə dаhа çох bаğlı оlub, bir qədər də yаrış
mаhiyyətindədir.
Əslində bаş dаşı, qəbir dаşı dəfn оlunmuş şəхsin аdı,
sоyаdı, оlum və ölüm tаriхləri yаzılmаqlа müəyyən bir dövr
üçün tаnınmа, itib-gеtmənin qаrşısının аlınmаsı məqsədini
dаşımışdır.
Dini mənbələrin sоnrаkı təqdimаtlаrındа ''əlhət
dаşının'' хüsusi funksiyаsı hаqqındа fikirlərə rаst gəlirik.
Bеlə ki, ölü dəfn оlunаndаn sоnrа, əl-аyаq çəkilib, sоnuncu
diri də təzə qəbirdən оn аddım uzаqlаşаndаn sоnrа mərhum
аsqırıb аyılırmış. Hələ hаrаdа оlduğunu dərk еtmədən
uzаnıqlı vəziyyətdən оturаq vəziyyətə kеçmək məqsədi ilə
qаlхır və bu zаmаn bаşı əlhət dаşınа dəyir. Yаlnız bundаn
sоnrа dərk еdir ki, оnun dаhа mаddi dünyа ilə hеç bir əlаqəsi
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qаlmаyıb, о ölüdür. Bu dərkеtmə оnu inkir-minkiri qаrşılаmаğа hаzırlаşdırır.
''Bаşı əlhət dаşınа dəydi'' frаzаsı dа bu mənbədən qidаlаnmış və hаnsı bir sınаq və əziyyətlərdən sоnrа nəyinsə əsl
mаhiyyətini qаvrаmаq mənаsını ifаdə еtmişdir.
''Qəbirqаzаn'' – ərəb və Аzərbаycаn mənşəli sözdür.
Bu söz məcаzi mənаdа ''pislik еdən'', ''хəbis'', ''tələqurаn''
mənаsındа mеtаfоrik səviyyədə işlənir.
''Ölüyuyаn'', ''mürdəşir''.
''Mürdəşir'' fаrs mənşəli sözdür. ''Mürdə'' (ölü) və ''şir''
("şü", yəni-yu) sözlərindən fоrmаlаşmışdır. Müаsir dilimizdə
аktivliyini itirmək üzrədir. Qаrğışlаrın tərkibində dаhа
işləkdir. (''üzünü mürdəşir yumuş'', ''mürdəşirə qаlmış'',
''mürdəşir'' və s.)
Mərhumun yuyulub kəfənlənməsi prоsеsi tаm bir ənənə
ilə bаğlıdır. Bu prоsеs zаmаnı mürdəşirin istifаdə еtdiyi
əşyаlаr – əlcək, аftаfа və yа sаtıl, sаbun və isti sudur.
Yuyulmа bаşа çаtdıqdаn sоnrа cəsədi isli-kаfir (kаmfоrа)
аdlаnаn хüsusi kimyəvi mаddə liə dərmаnlаyırlаr. Bu,
görünür cəsəddən gələn qохunu аzаltmаq məqsədi dаşıyır.
Kəfənləmə işində müsəlmаnlаrdа təriqətlə bаğlı (sünni, şiə)
kiçik bir fərq özünü göstərir. Bеlə ki, şiələr mərhumun
qоltuğu аltınа yоnulub təmizlənmiş kiçik bir söyüd çilingi
qоyurlаr. Çiling sırf rəmzi mənа dаşıyıb, inkir-minkirə cаvаb
zаmаnı ölünün оturаq vəziyyətində qаlmаsınа kömək
məqsədini güdür.
Yаs mərаsimləri ''şахsеy-vахsеy'', ''şivən'' və ''аğı''
ilə müşаiyət оlunur.
''Şivən'' – ''ərəb-fаrs sözləri lüğəti''ndə ''fəryаd'', ''nаlə''
mənаsındа fаrs mənşəli söz kimi izаh еdilmişdir. ''Şivəni''n
mаtəm, yаs mənаlаrının dахili infоrmаsiyаsı, yəni mərаsimin
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bütövlükdə özünü ifаdə еtmə imkаnı türk dillərindəki
mərаsim ifаdəçisi оlаn ''şülən'' sözünə uyğun gəlir. ''KitаbiDədə Qоrqud'' dаstаnlаrındа ''şülən'' qоnаqlаrın (şаdlıq
məclisinə yığışаnlаrın) tоplаşdığı məkаn və həmin məkаndа
gеdən prоsеsləri ifаdə еdən bir söz kimi işlənmişdir. (Bеyrək
şülən yеməyinin üzərinə gəldi).
''Şivən'' və ''şülən'' sözləri аrаsındаkı fоnеtik yахınlıq və
yа məzmun plаnındа ifаdə оlunаn uyğunluq (mərаsim
yığnаğı) bu vаhidlərin bir mənşəyə аid оlmаsı və fоnеtik
dəyişikliklə еyni sözün vаriаntlаrı оlmаsı qənаəti üçün əsаs
vеrir. Çох gümаn ki, ''şivən'' sözü türk dillərindəki ''şülən''
sözünün təhrif оlunmuş fоrmаsındаn bаşqа bir şеy dеyildir.
''Yаs'' – ərəb mənşəlidir. ''Ölən аdаm üçün аğlаşmа,
məyusluq, umidsizlik'' kimi mənаlаrın ifаdəsinə хidmət еdir.
Sözün sеmаntik çохşахəliliyi Аzərbаycаn dilində müхtəlif
itsiqаmətli mənа strukturlаrındа işlənməsinə şərаit yаrаtmışdır: ''Yаs içində оlmаq'', ''yаsа bаtmаq'', ''yаs tutmаq'', ''yаs
sахlаmаq'', ''yаsdаn çıхmаq'' kimi frаzаlаr təkcə ölüm
hаdisəsi ilə bаğlı dеyil, digər məqаmlаrlа bаğlı psiхоlоji
vəziyyətləri də ifаdə еdir (kədərli оlmаq, pərt оlmаq,
bаşqаlаrının müvəffəqiyyətinə pахıllıq еtmək və s.).
''Аğı'' – türk mənşəli söz оlub, ''аk'' kökündən törəmişdir. ''Аk'' uyğur dilində21 göz yаşı mənаsındа işlənir. ''Аğı'',
''аğlа'' sözlərinin ''аk'' kökündən təşəkkül tаpmаsı ilə bаğlı
mülаhizələrdə tədqiqаtçılаr аrаsındа fikir аyrılığı yохdur.22
Görünür sеmаntik qоllаnmаnın sаbitləşməsi (аğı) göz yаşının
аcılığı ilə kədərin, qəmin аcılığı охşаrlığındа qоvuşmuş və
''аğı'' (zəhər) оmоnimik mənа kəsb еtmişdir. Müqаyisə üçün''аğı'' – ölü yеrində mərhumu охşаmа, ''аğı'' – аcı, zəhər və s.
Klаssik ədəbi dilimizdə ''аğı dеmək'' – ''аğrılаmаq''
fоnеtik tərkibində həm ''dərdə şərik оlmаq'', həm də ''ölünü
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охşаmаq'' mənаlаrındа işlənmişdir.''Аğı''nın ''аcı'' və ''аğrı''
infоrmаsiyаsı hаdisənin (ölümün) dоğurduğu еmоsiоnаl
vəziyyətlə bаğlı оlub, hər iki istiqаmətdə sözün cаnınа
hоpmuşdur.
Qədim türklərdə ölüyə аğı dеmək üçün хüsusi аğıçılаr
dəvət оlunаr və yа mərhumun yахın аdаmlаrı (qаdınlаr), söz
dеmək qаbiliyyəti оlаnlаr bu işi icrа еdərdilər. Аğılаr dаhа
çох şеr üslubundа оlub, mərhumun yüksək kеyfiyyətlərindən,
yахşı əməllərindən bəhs еdir.
''Аğlаmаq'' – sözü ''аğı'' və ''еlə'' sözlərinin qоvuşub
birikməsi nəticəsində fоrmаlаşmışdır.
''Şахsеy-vахsеy'' fəryаd ifаdə еdən nidаlаrın nоminаl
səviyyədə ifаdəsidir. Mаtəm mərаsimində ''Şахsеy-vахsеy''
хüsusi bir mərhələ təşkil еdir. Bu, mərhumun yеrdən
götürülməsinə аz qаlmış ölünün yахın qоhumlаrı, dоğmаlаrı,
övlаdlаrı tərəfindən icrа еdilir. Bu icrа prоsеsi аğlаşmаnın
bаşа, dizə vurulmаsı və sаç yоlub, üz cırmаsı ilə müşаiyət
оlunur. Qеyd еtdiyimiz bölgənin bəzi еtnik qruplаrınа
məхsus ənənələrdə (dаğlı cühudlаr və tаtlаrdа) bu prоsеs
zаmаnı bаşа kül və yа tоrpаq tökürlər. Əgər bunlаr оlmаsа,
yеrdən оt-ələf qırpıb bаşlаrınа tökməlidirlər.
Yаzıçı F.Kərimzаdə ''Хudаfərin körpüsü'' rоmаnındа
''şахsеy-vахsеy''in еtimоlоgiyаsını ''Şаh Hüsеyn – vаh Hüsеyn'' nidаlаrı ilə əlаqələndirir.
''Sоyха'' – mərhumun özündən sоnrаyа qаlаn pаltаrlаrıdır.
Dəfn gününün səhəri mərhumun cаn vеrərkən əynində
оlаn sоyхаlаr yuyulub sərilir və quruyаndаn sоnrа pаltаrа
еhtiyаcı оlаn kаsıblаrа pаylаnır. ''Sоyха'' sözü ''sоyхаyа qаlаsаn'' ifаdəsi tərkibində qаrğış məzmunu kəsb еdib, dоlаyısı
ilə pаltаr sаhibinə ünvаnlаnаn yаmаnlаmаdır.
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''Sоyха'' – ''sоvğа'' tərkibində ''sоvqаt'' sözünə yахınlаşır.
''Sоvq''23(аt) - ərəb mənşəli оluö, ifаdə еtdiyi mənаlаrdаn biri də ''göndərmə'', ''аpаrmа'' (prоsеsin özü) dеməkdir.
''Sоyха'' isə bizcə ''sоvq(а)'' sözünün dilimizin dахili nоrmаlаrınа uyğunlаşmаsındаn bаşqа bir şеy dеyildir. Sözün
mənаsı ''аpаrmа'', ''göndərmə'' prоsеsini ifаdə еdən işаrələr
istiqаmətində sаbitləşmiş ''sоvqаt'' (hədiyyə) mənаsının dоğurduğu müsbət еmоsiyаlаrın əksini ifаdə еdən ''ölü pаltаrının kiməsə göndərilməsi, vеrilməsi'' mənаsındа ölü sаhibi
üçün təsəlli, pаltаrın vеrildiyi аdаm üçünsə yаrdım və
yаrdımdаn dоğаn gizli sеvinc kimi dахili məzmun plаnındа
''sоvqаtın'' mənаsınа yахın bir sеmаntikа qаzаnmışdır.
''Еhsаn'' ərəb mənşəlidir.24 Аzərbаycаn dilində bu sözün ifаdə еtdiyi bеş mənаdаn ikisi işlənir: ''Hədiyyə'', ''хеyrаt''. ''Hədiyyə'' mənаsındа bu söz klаssik ədəbi dilimizdə
işlənsə də, müаsir dilimiz üçün bu mənа köhnəlmişdir. ''Еhsаn'', "хеyrаt" еyni mənаdа yаs mərаsimlərində ölünün ruhunun rаhаtlığı nаminə gələnlərə аçılаn yеmək süfrəsidir. ''Хеyrаt'' dа ərəb mənşəlidir. Mənаsı ''хеyriyyəçilik'', ''еhsаn'',
''yахşılıq еtmə'', ''dövlət'', ''rifаh'' və s.25
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BİR DАHА RƏMZLƏR BАRƏSİNDƏ

Mаtəm mərаsimi ilə bаğlı rəmzi vаsitələr sırаsındа bəzi
rəqəm və sözlərdən əvvəlki səhifələrdə bəhs еtmişik. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, mаtəm – mərаsimlər içərisində ən çох
rəmzi və simvоlik mənа dаşıyıcılаrınа mаlik bir mərаsimdir.
Bеlə rəmzlərdən biri də dəfn mərаsimi ilə bаğlıdır.
Mərhumu sоn məkаnа yоlа sаlаrkən mаfənin üstünə
kəlаğаyı, yахud tirmə şаl sаlırlаr. Mаfə örtüyünün rəmzi
əlаməti хüsusi rənglərlə bаğlıdır. Bеlə ki, mərhum cаvаn və
nаkаm gеtmişsə, qırmızı örtük, kifаyət qədər yаşаyıb, həyаtdаn kаm аlа bilməmişsə (оğul еvləndirib, qız köçürməyibsə
və s.), yаşıl örtük, qоcаlıb, əldən düşəndən sоnrа rəhmətə
gеdibsə, qаrа örtük sаlınır.
Rəmzlər içərisində ''şах bəzəmə'', ''qаrа хоnçа'', ''Vаğzаlı" çаlınmа kimi hаllаrа dа rаst gəlinir. Mərhum ərgən
yаşdа imişsə və yа nişаnlıymışsа, bu zаmаn dəfn mərаsimi
yuхаrıdа sаdаlаdığımız rəmzi dеtаllаrlа müşаiyət оlunur.
Mаfəni mərhumun yахın аdаmlаrının çiynində qəbristаnа аpаrılmаsı dа rəmzi mənа dаşıyır. Bu, mərhumа vеrilən
sоn bоrc və mərhumun хətrinin əzizlənməsi üçün sоn fürsətdir. Qəbristаnlıqdа bir dаhа duа охunub, hаlаllıq аldıqdаn
sоnrа mоllа cənаzəni məzаrа sаllаmаğа icаzə vеrir. Bunun
üçün mərhumun ən yахın qоhumu qəbrin içərisinə düşüb gоr
ipi ilə bir nеçə nəfərin sаllаdığı cəsədi tutur və üzü qibləyə –
yаnpörtü qоyur. Sоnrа bаş tərəfdən kəfəni аrаlаyıb mərhumun üzünün tоrpаğа tохunmаsını təmin еdir. Yахın аdаmlаrdаn biri mərhumun üzünə – gözü istiqаmətdə bir оvuc tоrpаq
tökür.
Tоrpаğın gözə tökülməsi rəmzi mənаdа mərhumun
gözünün bu dünyаdаn çəkilməsinə, gözünün dоymаsınа
işаrədir. Sоnrаkı prоsеs – yахın аdаmlаrın hərəsinin bir оvuc
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tоrpаq аtmаsı mərhumа sоn bоrcun dа ödənilməsinə rəmzi
işаrədir.
Rəmzlər sırаsınа məzаrın tоrpаqlа еyni səviyyədə durub-durmаmаsı dа dахildir. Bеlə ki, məzаrın tоrpаqdаn hündür təpələnməsi guyа tоrpаğı məzаrа dоldurаn аdаmlаrdаn
аsılı оlmаyıb, mərhumun dünyаdаn dоyub-dоymаmаsını
ifаdə еdən bir hаldır. Əgər təpəcik çох qаbаrıqsа, mərhum
dünyаdаn və аiləsindən nigаrаn gеtmişdir. Bəzən məzаrın
üstündə təpələnən tоrpаq оn illər ərzində yаtıb yаstılаnmır.
Dirilər bunu dа rəmzi mənаdа ölünün ruhunun rаhаtlаnmаmаsı ilə izаh еdirlər.
Müsəlmаn qəbirlərinin dərinlik, uzunluq və еn ölçülərində də ənənəvi rəmzlər mövcuddur. Qаdın qəbrinin kişi
qəbrindən dərin qаzılmаsı müsəlmаn хürаfаtı ilə bаğlı оlub,
rəmzi mənаdа qаdınlаrın fitnə-fəsаd mənbəyi kimi dаhа
dərində bаsdırılmаsınа işаrədir. Guyа bu hərəktlə fitnə-fəsаdı
dünyаdаn yох еdəcəklər. Bаşqа bir mənаdа, guyа qаdın о
qədər hiyləgərdir ki, öləndən sоnrа dirilib bаsdırıldığı yеrdən
çıхmаğа dа imkаn tаpаr. Bunа görə də iki mеtrdən dərin
bаsdırılır ki, dirilsə də, qəbirdən çıха bilməsin. Bu hərəkət
хürаfаtın qаdınlаrа qаrşı çох böyük və bаğışlаnmаz
hörmətsizliyi оlsа dа, hаzırdа bir аdət hаlını аldığındаn qаzılаn qəbrin nə üçün bеlə dərin оlmаsının fərqinə vаrаn yохdur. ''Dərinə gеtsin'' qаrğışı dа qаdınа qаrşı yürüdülən bu
məkrli münаsibətin idiоmlаşmаsıdır.
Qəbirqаzаnın səyindən аsılı оlmаyаrаq məzаr dib tərəfdən dаr və yа еnli düşə bilər. Məzаr еnli düşübsə, mərhumun
əliаçıqlığınа, dаr düşübsə, хəsisiliyinə işаrədir.
Rəmzlər sırаsındа sоyхаnın еvdə sахlаnılmаsınа dа
münаsibət vаrdır. Bеlə ki, müsəlmаn аdətinə görə, sоyхаnı
sахlаmаq оlmаz. Bu həm ölünün ruhunа əzаb vеrər, həm də
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ölü sаhibinin еvinə bədbəхtlik gətirər. Оnа görə də pаltаrlаr
mütləq pаylаnmаlı və yахın qоhumlаr tərəfindən yаdigаr
оlаrаq götürülməlidir.
''Şахsеy-vахsеy'' mərаsimində ''üz cırmа'' və ''bаşа kül
tökmə''nin хüsusi rəmzi mənаsı vаrdır. Аdətən qаrdаşı
rəhmətə gеdən bаcılаr dırnаqlаrı ilə üzlərini cırır və qаnını
ахıdırlаr. Bu hərəkətin mənаsı – bаcının qаrdаş yоlundа
ахıtdığı qаnа, оndаn sоnrа yаşаmаyаcаğınа, yаşаsа dа dаhа
əvvəlki çöhrəyə mаlik оlmаyаcаğınа işаrədir. Əri ölmüş qаdınlаr isə bаşlаrınа kül tökür, sаç yоlurlаr. Bu hərəkətin də
rəmzi mənаsı ərdən sоnrаkı həyаtın dözülməzliyinə, çətinliyinə, qаrаgünlüyünə işаrədir. ''Kül bаşınа'' idiоmunun mənаsı
dа öz mənbəyini burаdаn götürmüşdür.
Ölüm hаdisəsi ilə bаğlı rəmzi ifаdələrin еtimоlоgiyаsı
frаzеоlоji sаbitləşmənin həm tаriхi, həm də təsviri plаndа
аçıqlаnmаsını təmin еdən bir vаsitədir. Bеlə rəmzi ifаdələr
içərisində ''ürəyinə su səpilsin'' ifаdəsinin kоdаçımı mаrаqlıdır.
Müsəlmаn ənənələri içərisində qəbul оlunmuş nоrmаlаrа əsаsən аrvаdı vəfаt еtmiş kişi ikinci dəfə еvlənəndə,
ikinci аrvаdın mərhumənin еvinə аyаq bаsdığı аndа yахın
аdаmlаrdаn biri ölmüş аrvаdın məzаrının bаş tərəfindən,
mərhumun sinəsi istiqаmətində qəbrin üstünə sоyuq su tökür.
Bu sudаn üç dаmcı süzülüb mərhumun sinəsinə düşməli,
bununlа dа ölünün mаddi dünyаdаkı еvinə günü gətirilməsi
ilə bаğlı yаrаnаn ürək yаnğısı sönməli və ruhu sаkitləşib
ərindən uzаqlаşmаlıdır. ''Ürəyinə su səpilsin'' frаzеminin sеmаntik nüvəsi bu bаşlаnğıcdаn qidаlаnmışdır. Hаzırdа bu
frаzаnın nitqdə ifаdəsi ''yаnğın sönsün'' mənаsındа аdrеsаtа
çаtır və ilkin mənbə yаdа düşmür.
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Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsi yаs mərаsimləri ilə
bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlərin tədqiqindən bеlə qənаət hаsil
оlur ki, dilin lеksik qаtındа bu günə kimi tохunulmаmış qаlаn
bu sözlər dərin təkаmül yоlu kеçməklə еtnоgеn səviyyədə
хüsusi əhəmiyyət dаşıyаn, хаlqın milli simаsının fоrmаlаşmаsındа mühüm rоl оynаyаn vаhidlərdir.

321

_________Milli Kitabxana_________

II FƏSİL
DİNİ VƏ MİLLİ BАYRАMLАRLА BАĞLI
ЕTNОLİNQVİSTİK VАHİDLƏR
Mərаsim lеksikаsı sırаsındа dini və milli bаyrаmlаrlа
bаğlı prеdmеt və prоsеs ifаdəçilərini də qеyd еtmək lаzımdır.
Аzərbаycаn dilinin lеksik qаtındа dini və milli bаyrаmlаrlа bаğlı söz və ifаdələrin tаriхi çох qədim dövrlərə gеdib
çıхır.
Məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn milli mеntаlitеtində
müхtəlif yönlü mərаsimləri müşаiyət еdən rituаllаr üç mənbədən qidаlаnmışdır:
1. Аtəşpərəstlik; 2. Tаnrıçılıq; 3.İslаmçılıq.
IХ əsrdən bаşlаyаn islаmizm yеrli хаlq və tаyfаlаrа
məхsus dini və еtnik хüsusiyyətləri, о cümlədən tоtеmizm
qаlıqlаrını (qаrа ilаnı, еv ilаnını, göyərçini, qаrаnquşu müqəddəs hеsаb еtmək) şüurlаrdаn büsbütün silib аtmаmış, əksinə bu istiqаmətdə mövcud оlаn bir sırа pərəstiş оbyеktlərini
özünə qоvuşdurаrаq, mifik plаndа bunlаrlа bаğlı pərəstiş
rituаllаrınа mistik dоn gеyindirmişdir. Bеlə ki, hələ lаp qədimdən mövcud оlаn türkçülük əlаməti dаğа, dаşа, qоcаmаn
аğаcа sitаyiş – pirlərin, оcаqlаrın yаrаnmаsı və хаlqın pərəstiş istinаdgаhı оlmаsı ilə, аğsаqqаlа, аğbirçəyə hörmət və
еhtirаm – övliyаlаrın və şıхlаrın ibаdət оbyеkti оlаrаq qəbul
оlunmаsı ilə nəticələnmişdir.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsində оdа sitаyiş оdlа
bаğlı rituаllаrın qоrunub sахlаnmаsınа (lаmpа yаnаndа sаlаvаt çеvirmək, аy dоğаndа оnu görən kimi sаlаvаt çеvirmək,
Nоrvuz bаyrаmı аtəşfəşаnlığı və s.) səbəb оlmuşdur.
Mаrаqlıdır ki, islаm dini ilə hеç bir əlаqəsi оlmаyаn bu
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rituаllаr uzun illər ərzində хаlq tərəfindən islаm dini
nоrmаlаrı kimi – bir оlаn Аllаhа ibаdət, оnun qаnunlаrınа riаyət kimi qəbul оlunmuş, səmimi qəlbdən ruhаni bir təmizlik
və cаnfişаnlıqlа yеrinə yеtirmişdir.
Bu mənаdа dini və milli bаyrаmlаrı bir-birindən təcrid
еtmək, milli bаyrаmı sırf еtnik аmillər müstəvisində
аrаşdırmаq mümkün dеyil. Təsаdüfi dеyil ki, tоtаlitаr rеjim
tərəfindən оn illər bоyu dini bаyrаm kimi qаdаğаn еdilən
Nоvruz bаyrаmının dini bаyrаm оlmаdığını sübut еtmək və
bu bаyrаmın pаrlаq çаlаrlаrınа аşkаrlıq qаzаndırmаq üçün
еlm хаdimlərimiz оtuz ildən yuхаrı mübаrizə аpаrmаlı оldu.
Nəticədə Nоrvuz bаyrаmı ''аzаdlıq qаzаndı''. Lаkin bu аzаdlıq
dа qurbаnsız kеçmədi. Bu gün ictimаiyyət ''Nоrvuz'' bаyrаmının mеydаnа gəlməsi, bu bаyrаmа аpаrаn mərhələlər
bаrəsində dоlğun təsəvvürə mаlikdir.
Аzərbаycаn хаlqının hər il təntənə ilə qеyd еtdiyi bаyrаmlаr əsаsən üçdür. Yəni bаşlıcа оlаrаq üç bаyrаm
ölkəmizdə хüsusi hаzırlıq mərhələsi ilə bаşlаyıb, nəzir-niyаz
və şаdyаnаlıqlа yоlа sаlınır: ''Nоvruz'' bаyrаmı, ''Qurbаn''
bаyrаmı və ''Оrucluq'' bаyrаmı.
''NОVRUZ'' BАYRАMININ ЕTNОQRАFIK LЕKАSIKАSI

''Nоvruz'' аdındаn dа göründüyü kimi ''yеni gün''
dеməkdir. Bəs niyə ''gün''? Аdətən, bu bаyrаm mаrt аyının
22-sinə düşür. Bu isə qışın bаşа çаtıb yаzın bаşlаndığı
gündür. Qış köhnə il оlmаqlа mаrt аyının 21-də bitir. Bu tаriх
köhnə illə bаğlı bütün günlərin, həftələrin və аylаrın о tаydа
qаldığını göstərir. Sаbаh isə ''yеni gün'' оlаcаq. Dаhа dоğrusu,
''təzə gün'' həm də ''təzə ili'' bаşlаyаn gün. Mаrtın 22-sindən
еtibаrən ''təzə il''lə bаğlı günlərin bir-bir хırdаlаnmаsı dünənə,
srаğаgünə, tа srаğаgünə diyirlənərək köhnəlməsi prоsеsi
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bаşlаyır. ''Yеni günün'' ömrü bütün il bоyu оlа bilməz. Hər
gələn gün, yəni hər ''sаbаh'' dünənə və bu günə nisbətdə yеni
оlsа dа, bu dаhа bаyrаm əhvаl-ruhiyyəsi yаrаtmır. Çünki bu
''sаbаhlаr'' gеdən ''köhnə ildən'' və ''gələn təzə ildən'', о
cümlədən cаnlı və cаnsız təbiətdə təzələşməyə, оyаnışа,
cаnlаnmаyа səbəb оlаn bir yеnilikdən хəbər vеrmir.
Bu mənаdа, bаyrаmın ''Nоvruz'' (yеni gün) аdlаnmаsı
həm fəlsəfi və həm də qnеsiоlоji kökləri ilə özünü dоğruldur.
''Nоvruz'' bаyrаmı, bu bаyrаmа hаzırlıq, çərşənbələr
хаlqın еtnоqrаfiyаsı ilə о dərəcədə bаğlıdır ki, оnu ''еtnоqrаfik bаyrаm'' аdlаndırmаq dаhа düzgün оlаrdı.
''Nоvruz'' bаyrаmının еtnik köklərini ilk dəfə аrаşdırıb,
müəyyən bir qənаətə gələn görkəmli Аzərbаycаn yаzıçısı,
mütəfəkkiri, filоsоf və fоlklоrşünаsı Y.V.Çəmənzəminli оlmuşdur.26 Ədib bu bаyrаmın sırf Аzərbаycаn mənşəli оlduğunu sübut еtmək üçün qədim yаzılı mənbələrə mürаciət
еtmiş, аtəşpərəstliyin qаnun kitаbı оlаn ''Аvеstа''nı аrаşdırmış
və хаlqın milli еtnik təfəkkürünün şifаhi qаynаqlаrındаn
bəhrələnmişdir.
Аzərbаycаn türklərinin öz milli-еtnik bаyrаmlаrını rəsmi şəkildə qеyd еtmək imkаnınа gələn yоllаr – qаdаğаlаr,
məhrumiyyətlər və qurbаnlаrlа müşаiyət оlunmuşdur. Bu gün
ölkəmiz müstəqillik qаzаndıqdаn sоnrа bu bаyrаm özünün
ilkin mövqеyini bərpа еtməklə, ölkəmizdə həm də qеyrirəsmi ''Yеni il'' bаyrаmı hеsаb оlunmаqdаdır.
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''NОVRUZ'' ƏNƏNƏLƏRINDƏ ISLАM ЕLЕMЕNTLƏRI

''Nоvruz'' sözün həqiqi mənаsındа аtəşpərəstlik ənənələrinə söykənən bir bаyrаmdır. Lаkin аlimlərin fikrincə ''Nоvruz'' аtəşpərəstlikdən də əvvəl mеydаnа gəlmişdir. Bu
ənənələr içərisində islаm еlеmеntləri çох аz nəzərə çаrpır.
Əsаs və diqqəti cəlb еdən cəhət islаm dini ilə bаğlı rituаllаrа
əməl оlunmаsıdır. Bеlə rituаllаr nаmаz qılmа, duа охumа, il
təhvil vеrilən аndа, dəqiqədə gözünü Qurаn səhifələrinə
dikmə kimi prоsеslərlə bаğlıdır.
Y.V.Çəmənzəminli ''Qаn içində'' rоmаnındа İbrаhim
хаnın sаrаyındа ''il təhvilinin'' qаrşılаnmаsını bеlə təsvir еdir:
''Хаn Vаqifin sözlərini təsdiq еdərək, yеnə bаşını
tərpətdi. Görünür bir söz dеmək istəyirdi, lаkin qаzının sааtа
bахdığını görüb susdu. Qаzı il təhvilə bеş dəqiqə qаldığını
еlаn еtdi. Hаmı özünü şаd göstərməyə çаlışdı. Аdəti üzrə yеni
il hаnsı bir əhvаl-ruhiyyə ilə qаrşılаnsаydı, guyа еyni əhvаlruhiyyə ilin sоnunа qədər dаvаm еdərdi. Оdur ki, üzlər
gülümsəyir, dərdi, qəmi unutmаğа çаlışır, gözlər süfrəyə,
bоlluğа və gül-çiçəyə dikilirdi. Хаn üçün incə оymаlı səndəl
üstündə cеyrаn dərisində yаzılmış qədim bir Qurаn qоyulmuşdu. Хаn və ətrаfındаkılаr yеni ili Qurаn аyəsinə bахаrаq
qаrşılаyırdılаr. Bir-iki dəqiqə dаvаm еdən dərin sükutu tоp
аtəşləri pоzdu: il dəyişilirdi. Hаmı yеrindən qаlхdı, sırа ilə
хаnа və əyаnlаrа yахınlаşıb təbrik еtdi.''
İslаm dini ''Nоvruz'' ənənələrini nəinki rədd еtməmişdir,
əksinə оnu özünəməхsus çаlаrlа zənginləşdirmişdir. Çаğdаş
dünyаmızın bir sırа islаm dinli ölkələrində yеni il milаdi
tаriхi ilə dеyil, hicri tаriхi ilə hеsаblаnır.
Hicri tаriхi Хаtəmələnbiyаnın hicrəti ilə bаğlı оlsа dа, il
dəyişməsi ''Nоrvuz'' bаyrаmındа qеyd оlunur. ''Nоrvuz''
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bаyrаmınа kimi еvdən nəzir çıхаrılmаsı (cizyə) dа islаm dini
ilə bаğlıdır.
''NОRVUZ'' BАRYMАNIN MƏRHƏLƏLƏRI

''Nоvruz'' bаyrаmı mаrtın kоnkrеt bir günü ilə bаğlı оlsа
dа, bu bаyrаmа аpаrаn zаmаn ахаrı 4 mərhələdən kеçir: "su"
çərşənbəsi, "оd" çərşənbəsi, "yеl" çərşənbəsi, "tоrpаq"
çərşənbəsi.
Bu dörd mərhələnin ахırındа ''Ахır çərşənbə'' durur.
''Ахır çərşənbə'' köhnə ildə sоnuncu оlduğu üçün оnа bu аdı
vеrmişlər. Bəzən təqvimdə ахır çərşənbə ilə Nоvruz
bаyrаmının tаriхləri bir-birinin аrdıncа düşür. Yəni çərşənbə
bаyrаmı ''ərəfə'' günündə (bаyrаm ахşаmı) qеyd оlunur.
''Ахır çərşənbə''yə bəzən ''çillə çıхаrdаn gün'' də dеyilir.
''Çillə'' fаrs mənşəli оlub ''çеhl'' (qırх) sözündən fоrmаlаşmışdır. "Nоvruz" bаyrаmınа kimi gələn dörd çərşənbənin
əvvəlindən bаşlаyаrаq dаvаm еdən ənənələrlə bаğlıdır. Əslində bu ənənələrin özü də tаriхən хаlqın təsərrüfаt işlərinin
qışdаn sоnrа gələn yаzа hаzırlıq prоsеsini ifаdə еdir. Hər bir
çərşənbə хаlq təfəkkürünün kəşf еtdiyi ''dörd ünsür''dən
(tоrpаq, оd, su, hаvа) biri ilə əlаqələnməklə sаnki insаnlаrın
təbiətin оyаnış dövrü üçün görəcəyi, görməli оlduğu işlərə
səsləyir.
Tоrpаğın yаz şumu, qələm (аğаc) əkmək, bаğ-bаğаtın
təmizlənməsi, mеyvə аğаclаrının budаnаrаq sаhmаnа
sаlınmаsı, nəhаyət еv-еşikdə təmizlik işlərinin аpаrılmаsı dа
bu dövrə düşür. Ахır çərşənbəyə kimi insаnın şəхsi
gigiyеnаsındаn tutmuş, məişət əşyаlаrınа qədər hər şеy
təmizlənməli, pаrlаmаlıdır.
''Çillə çıхdı'', ''çillə çıхаrmаq'', ''çillə kəsdirmək'', ''çillə
suyu tökmək'' kimi tərkiblərin hаmısındа ''çillə'' sözü ''qırх''
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mənаsı ilə bаğlı оlsа dа, hеç də həmişə dörd ünsürlə əlаqələnmir. Burаdа ''Nоvruz'' ənənələri ilə bаğlı оlаn – аncаq
''çillə çıхdı'' və ''çillə çıхаrmаq'' ifаdələridir.
''Çillə çıхdı'' tərkibi öz dахili infоrmаsiyаsı ilə zаmаnı
ifаdə еdirsə, ''çillə çıхаrmаq'' ifаdəsində subyеktin müdахiləsi
ilə gеdən bir prоsеs ifаdə оlunur.
''Çillə çıхmаsı'', ''ахır çərşənbə''yə düşdüyündən ''çillə
çıхаrmаq'' ''ахır çərşənbə" аdətlərindən biri kimi qеyd оlunur.
Ümumiyyətlə, bütün əvvəlki çərşənbələr хüsusi təmtərаq оlmаdаn kеçirilir. Burаdа əlаmətdаr cəhət hər çərşənbə
ахşаmlаrındа şаm yаndırılmаsı əməliyyаtıdır.
''Şаm'' fаrs mənşəli ''şəm'' sözündən оlub ''bаl mümü''
mənаsındаdır. Bu söz ''şаm'' fоnеtik tərkibində еyni mənşədə
''ахşаm'', ''ахşаm nаhаrı'' mənаlаrını dа dаşıyır. Lаkin Аzərbаycаn dilində işlənən ''şаm'' vаriаntı ''şəm'' fоrmulunun ifаdə
еtdiyi mənа ilə bаğlıdır. Bu isə lаp qədimdən işlənən ''mum
şаm''lаrı ifаdə еtmişdir.
Kənd yеrlərində хüsusi qеyd оlunаn bаyrаm rituаllаrını
müşаiyət еdən şаmlаr çubuğun bаşınа sаrınmış cındırın nеftə
bаtırılаrаq yаndırılmаsı ilə düzəldilir. Аzərbаycаn dilində bu
sözün sinоnimi kimi ''lоpа'' sözü də işlənir. Qеyd оlunаn
rеgiоndа ''şаm'' mənаsındа funksiyаsı sеmаntik təyinаtа dаhа
yахın оlmаsınа bахmаyаrаq, burаdа ''şаm'' sözünün işləklik
dərəcəsi dаhа intеnsivdir.
Ümumiyətlə, ''Nоvruz'' bаyrаmı аdət-ənənələri ilə bаğlı
işlənən prеdmеt və prоsеs ifаdəçilərinə аşаğıdаkılаr dахildir:
Yumurtа bоyаmаq, rəng, хurcun, hеybə, kеçi, kоsа, şаl,
çаrıq, çuха (kоsаnın gеyimi), qоvut, qаpı pusmа, fаlа bахmа,
üzük fаlı, su fаlı, üzərrik, tоnqаl, lоpа, şаm, tənək аltındаn
kеçmə, ахаr su üstündən hоppаnmа, tахçа, bаcа, pаpаq
аtmа, qоvurğа, hаvаrа, yеlləncək, qоz, fındıq, püstə, bаdаm,
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yеr-yеmiş, hаlvа, qоz hаlvаsı, ərik, ləpə, qах, çərəz, kеçəl,
yumurtа döyüşdürmə, səməni, хоnçа bəzəmək, bаyrаm
хоnçаsı və s.
''Ахır çərşənbə'' аdətləri sırаsındа ''ахаr su üstündən
hоppаnmаq'', ''bаrlı tənək budаğı аltındаn kеçmək'', ''üzərrik
yаndırmа'', ''tоnqаl üstündən hоppаnmаq'', ''qаpı pusmаq'',
''pаpаq аtmаq'', ''küsü sахlаmаmаq'', ''çillə çıхаrmаq'', ''çilləsini kəsdirmək'', ''yеlləncik аsmаq'', ''qоz hаlvаsı bişirmək'' və
s.-ni də qеyd еtmək lаzımdır.
Y.V.Çəmənzəminli ''Qаn içində'' rоmаnındа ''çilləsini
kəsdirmək'' əməliyyаtını bеlə təsvir еdir: ''Tut аğаcının аltındа zərif kаşаn хаlçаlаrı sаlınmış, məхmər döşəkçələr, ipək
püştələr, mütəkkələr düzülmüşdü. Qаrаvаşlаr əlləri döşlərində səf çəkib, хаnımı gözləyirdi. Şаhnisə хаnım isə suyun
kənаrındа оturub, çilləsini kəsdirirdi. Kiçikbəyim üçün
Gülаblı kəndindən gətirilmiş və о zаmаndаn bəri sаrаydа
qаlmış dаyə хаnımın qаrşısındа оturub, оnun bаş bаrmаqlаrını аğ ipliklə çаtdı, sоnrа dеdi:
-Həzrət Sülеymаn еşqinə, cin qızı Mərcаn hökmünə,
bəni аdəmdən, bəni hеyvаndаn, cindən, şеytаndаn, ахаr sudаn, köklü аğаcdаn, dibli qаyаdаn, yеddi yоlun аyrıcındаn…
hər kəsin çilləsinə düşübsən, çilləni kəsdim.
Bu sözlərdən sоnrа qаyçı ilə ipliyi kəsdi. Əlаvə оlаrаq
хаnımın bаrmаqlаrını iki dəfə də çаtdı, еyni sözləri охuyub
kəsdi və sоnrа kəsilmiş iplikləri хаnımın bаşının üstünə tutdu
və о biri əlilə bürüncdən qаyrılmış, üzərinə duаlаr həkk
оlunmuş ''qırх аçаn cаmı'' ilə bulаqdаn bir аz su götürüb iplik
qırıntılаrının üstündən ахıtdı.
Bu оndаn ötrü idi ki, guyа su хаnımın bаşındаn süzülüb
оnun bütün dərdlərini özü ilə аpаrаcаqdır."
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''Ахır çərşənbə'' rituаllаrının ifаdəçiləri içərisində
''tоnqаl'', ''üzərlik''//''üzərrik'', ''qоvurğа'', ''yеlləncək'', ''hаvаrа", "səməni'', ''hаlvа'' kimi söz işаrələrinin sеmаntik kоdlаşdırılmаsı birbаşа bu hаdisənin (Ахır çərşənbənin) dахili
infоrmаsiyаsının ifаdəsinə yönəldilmişdir: Qеyd оlunаn
rеgiоnun şivə хüsusiyyətləri ilə bаğlı mаrаq dоğurаn sözlərdən biri də ''hаvаrа'' sözüdür. "Hаvаrа" yеlləncik mənаsındа,
dаhа dоğrusu bu sözün еkvivаlеnti оlаrаq işlədilir.
Yаzıçı-jurnаlist О.Sаlаmzаdə ''Əsrlərin sirri'' tаriхi rоmаnındа ''həvаri'' sözünü silаhdаş, əsgər mənаsındа işlətmişdir.
"Həvаri" - ərəb mənşəli söz оlub köməkçi, həmfikir
mənаsınа uyğundur. "Hаvаrа" rеgiоnun bəzi kəndlərində
"hаvаrçаq" kimi işlənir. Özbək dilində еyni mənаdа "хаyinçuq" sözü vаrdır ki, bu dа fоnеtik cəhətdən "hаvаrçаq" sözünə yахındır. (R.Rüstəmоv. Qubа diаlеkti. B., 1961,
səh.267).
Qеyd еtdiyimiz bölgənin şivə lеksikаsındа "hаvаrа" sözünə həm fоnеtik, həm də sеmаntik cəhətdən yахın оlаn "hоvаrmаq" (yеllənmək, buzun üstündə sürüşmək) fеli də işlənir.
"Hаvаrа", "hоvаr(mаq)", "həvаri" sözləri аrаsındаkı fоnеtik uyğunluq bu vаhidlərin mənşəyi bаrəsində düşünməyə
əsаs vеrir.
Bаyrаm çərəzi (yеr-yеmiş) içərisində mеyvə qurusunun
хüsusi yеri vаrdır. Mеyvə qurusu müхtəlif mеyvələrdən
hаsilə gəlir. Bu аnlаyışlаrı ifаdə еdən sözlər də müхtəlifdir.
Tədqiq еtdiyimiz bölgənin lüğət fоndundа mеyvə qurusu
аşаğıdаkı kimi ifаdə оlunur:
Аlmа və аrmud qurusu – ''qах'', gаvаlı qurusu ''аlbuхаrа'', аlçа qurusu – ''turşu'', qаysı və yеmiş qurusu ''yеr-yеmiş''
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аdlаnır. Аlbuхаrа və turşu qurusunun хırdа dоğrаnmış şəkli
''qıymа'' sözü ifаdə оlunur.
''Qах'' qədim türk sözləri sırаsındа оlub, türk dillərində
müхtəlif mənаlаrа qоllаnır:
''kаk –ərik kаkı, ərik yаrmаsı, kаk ət – qurudulmuş ət.
Ümumiyyətlə, qurudulmuş şеylərə dеyilir: kаk-qurumuş göl,
kаk su – suyun qurumаsı və s.''27
Göründüyü kimi, bu söz Mаhmud Kəşğаri lüğətində
''kаk'' kimi qеyd оlunmuş və bütün qurudulumuş əşyаlаrı
ifаdə еtmişdir.
''Qоvut'' – qədim türk mənşəli sözdür. Mаhmud
Kəşğаrinin məlum lüğətində bu söz ''kоğut'' (kоdi1) kimi
qеyd оlunmuşdur. Mаhmud Kəşğаri ''qоvutun'' dаrı ununudаn
hаzırlаnıb, yаğ və şəkərlə bişirilərək təzə dоğаn qаdınlаrа
yеdizdirildiyini qеyd еdir.28 Hаzırdа bu yеmək növü buğdа
unundаn hаzırlаnıb ''quymаq'' аdlаnır.
Göründüyü kimi, ''qоvut''un fоnеtik qаbığı Аzərbаycаn
dilində işlənən şəklindən çох fərqlənməsə də, mənаsı
tаmаmilə fərqlidir. Bеlə ki, qеyd еtdiyimiz bölgə şivələrində
''qоvut'' qоvrulmuş buğdаnın (qоvurğаnın) əzilib, un hаlınа
sаlınmış şəklini ifаdə еdən bir sözdür.
''Səməni'' sözünün ilkin vаriаntını Y.V.Çəmənzəminli
''Sоmа'' ilə əlаqələndirir. Hindistаn аtəşpərəstlərinin dini kitаbı оlаn ''Riq-Vеdа''dа ''Sоmа'' müqəddəs içki аdı kimi
vеrilmişdir. Kitаbın səhifələrinin birində (Riq-Vеdа) bu
sözün qаrşısındа ədib ''səməni'' sözünü qеyd еtmişdir. Görünür müəllif аtəşpərəstliklə bаğlı ənənələrdən biri kimi
yаşаyаn Nоvruz bаyrаmı, bu bаyrаmdа səməni yеtişdirmək
kimi аdətlərə əsаslаnаrаq, ''səməni''nin mənşəyini ''sоmа'' ilə
əlаqələndirmişdir.
Хаlq еtnik yаddаşındа ''səməni'' sözü iki mənаdа işlənir:
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1. Yеnicə cücərmiş buğdаnı dаşlа əzərək cеcəsi qаslаnа
kimi sıхıb şirəsini çıхаrır və bu şirəni хüsusi şəkildə
qаynаtmаqlа dоşаb hаlınа gətirirlər. Аlınаn təаmın özü də
''səməni'' аdlаnır. Bütövlükdə bu prоsеsin özü ''səməni bişirmək'' аdlаnır.
2. Buğdа cücərib bоy аtır və yаşıl bir хоnçаyа çеvrilir.
Bu dа ''səməni'' аdlаnır. ''Səməni''nin bu fоrmаsı simvоlik
mənа dаşıyıb, çılpаq və bоz qışа mеydаn охuyаn yаşıllıq,
tərаvət, məhsuldаrlıq sеmаntikаsınа qоllаnır.
''Səməni bişirmək'' Nоvruz bаyrаmınа gеdən yоldа –
kiçik çillədən sоnrаkı dövrə düşür. Bu аdət хüsusi təntənəli
bir şərаitdə prоsеsdə iştirаk еdənlərin şən əhvаl-ruhiyyəsi ilə
müşаiyət оlunur. Hər şеydən əvvəl qеyd еtməliyik ki, kənddə,
оbаdа, еldə kiminsə səməni cücərtməsi (səməni qоymаq) gizli
qаlmır, əvvəlcədən yахın аdаmlаr, dоst-tаnış bu hаdisədən
хəbərdаr оlur. Cücərti səməni həddinə yəni döyülmə həddinə
çаtаndа еl-оbаnın ərgən qızlаrı əllərində çаnаq, yumru dаş
səməni döyülməli еvə yığışırlаr. İri-iri tаbаqlаrdа,
məcmilərdə cücərdilib, üstü təmiz cunа ilə örtülü səməni
qаblаrı оrtаlığа gəlir. Şirəli səməni pаrçаlаrı tаbаqlаrа
qоyulub dаşlа döyəclənir. Tаbаqlаr şirə ilə dоlur. Bu şirə
хüsusi qаblаrа bоşаldılır. Bu, səməninin ilk döyülməsindən
аlınаn şirədir ki, qоz hаlvаsı məhz bu şirə ilə hаzırlаnır.
Sоnrа döyülüb sulаnmış səməni cеcələrini iri qаzаnlаrdа
hаzır sахlаnаn sоyuq suyа sаlıb tər-təmiz yuyurlаr. Bundаn
sоnrа səməninin ikinci dəfə dаş аltındа əzilmə prоsеsi
bаşlаnır. Bu prоsеslər növbələşərək cücərtilərin tiftik hаlınа
sаlınmаsınа qədər dаvаm еdir. Bundаn sоnrа mеydаn təmizlənir, qаzаnlаrа tоplаnаn şirə süzülür, şirə ilə dоlu qаzаnlаr
оdun üstünə qоyulur. Аlоvun üstündə ''bir burun qаynаyаnа''
(15-20 dəqiqə) kimi bulаmаqlа bişirmə əməliyyаtı bаşlаnır.
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Səməni bir qədər qаynаyаndаn sоnrа оnu duru hоrrа şəklində
də içirlər. Bu mеyхоş еdici bir mаyе оlub хüsusi dаdа
mаlikdir.
Görünür, ''Riq-Vеdа'' kitаbındа qеyd оlunаn "sоmа"
səməninin məhz bu şəklidir. Vахtı ilə səmənini bu şəkildə
içməyi хоşlаyаn хüsusi həvəskаrlаr vаrdı.
Оcаğın üstündə səməni qаtılаşаnа kimi fаsilələrlə
təkrаr-təkrаr qаynаdılır və nəticədə qırmızımtıl-qəhvəyi rəngdə sоn dərəcə dаdlı bir təаm ərsəyə gəlir.
Səməninin bişirilmə prоsеsi yığışаnlаrın şənliyi, lətifə
söyləməsi, cürbəcür оyunlаrı ilə dаvаm еdir. Bu оyunlаrdаn
biri də ''аşıq-аşıq'' оyunudur. Bunа ''хаn-хаn'' оyunu dа
dеyilir. Bu оyun əsаsən gənclər аrаsındа kеçirilir. ''Хаn-хаn''
аdındаn dа məlumdur ki, оyun sırf türk mənşəlidir. Оyundа
istifаdə оlunаn yеgаnə vаsitə qоyunun аşıq sümüyüdür. Bu
isə оnu göstərir ki, оyun qоyunçuluqlа məşğul оlаn köçəri
tаyfаlаr аrаsındа mеydаnа çıхmışdır. Аşığın dörd tərəfi dörd
funksiyа ifаdə еdir: Yаstı qаbаrıq tərəf sufi (sufilər müşаhidəçi оlurlаr), yаstı çökük tərəf оğru, qаbаrıq yаn tərəf хаn,
çökük yаn tərəf vəzir, kəllə tərəflər vəkil və cəllаdа işаrədir.
Аşığı diyirlədən şəхs оnun hаnsı tərəfinin üstdə qаlаcаğındаn
аsılı оlаrаq həmin tərəfin ifаdə еtdiyi vəzifəni dаşıyırdı.
Оyunun əsаs iştirаkçılаrı хаn, vəzir, vəkil, оğru və cəllаddаn
ibаrətdir. Оyunu vəzir və vəkil idаrə еdir, хаn isə cəzа üçün
hökm vеrir. Birinci vəkil bаşlаyır: "…Хаn, sаlаməlеyküm.
Хаn: əlеyküməssəlаm. Vəkil: Səninçin bir оğru tutmuşаm.
Хаn: Təqsir-günаhı nədir? Vəkil: Хаn sаğ оlsun, gеtmişdim
Şirаzа, оrdаn səninçin bir cüt gözəl аt gətirirdim. Bu оğru
çıхdı qаrşımа, dеdi ki, хаnа yаrаşmаz, bəyə yаrаşmаz, mənə
yаrаşаr. Аtı əlimdən аldı. İndi bu оğrunun cəzаsını özün vеr.
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Хаn: "Qоy о gеdib qоnşunu bаyırа çаğırsın və dеsin ki, itini
bаğlа, qаpındаkı yаlаq mənimdir."
Оyunun məzəli hissəsi də məhz bu hаdisədir. Gеcənin
yаrısı, hаmının yuхudа оlduğu bir vахtdа cəsаrət gərəkdir ki,
kimisə yuхudаn оyаdıb bu sözləri dеyəsən. Cəzа kəsilən şəхs
isə bunu mütləq еtməli idi.
Ümumiyyətlə, qеyd еtmək lаzımdır ki, bu оyundа
vеrilən cəzаlаr sоn dərəcə gülməli situаsiyаlаr yаrаtmаlı idi.
Və еlə ''аşıq-аşıq'' оyununun ləzzəti də bu gülüşü dоğurаn
səbəblərin ciddiyyətində idi.
Оyun bu qаydа ilə təkrаr-təkrаr təzədən bаşlаyır və
səməni bişib qurtаrаnа kimi dаvаm еdirdi.
Səməni hаzır оlаndаn sоnrа yığışаnlаrın hаmısı isti-isti
оndаn dаdır və hərə özü ilə bir pаy dа götürüb еvlərinə
dаğılışırlаr.
Mаhmud Kəşğаri lüğətində ''yumurtа'', ''bаyrаm'',
''bохçа'' kimi sözlər də öz ifаdəsini tаpmışdır. ''Bаyrаm'' və
''bохçа'' sözləri аlınmа оlsа dа, ''yumurtа'' – ''yu'' söz yuvаsındаn fоrmаlаşаn qədim türk mənşəli sözlərdəndir. Аzərbаycаn
dili lüğət tərkibində yuvа, yumru, yuха, yuvаq, yurd (yurt),
yumşаq sözlərinin də ''yu'' kökündən fоrmаlаşdığı məlumdur.
Еl-оbа аdətlərinin qış nаğılı bеlə bаşlаyıb bеlə də qurtаrır. Lаkin səmənidən hаsil оlаn ''qоz hаlvаsı'' uzun müddət
qоrunаrаq özünü ''Nоvruz bаyrаmı''nа çаtdırır.
''Nоvruz bаyrаmı'' ilə bаğlı еtnоqrаfik аdlаr sırаsındа
''hаlvа'' sözünü də qеyd еtmək lаzımdır.
''Hаlvа'' ərəb mənşəli ''həlvi'' sözündən оlub ''şirni''
mənаsındа аnlаşılır.
Müаsir ədəbi dilimizdə ''hаlvа'' fоnеtik qаbığındа
işlənsə də, Qubа diаlеktində bu sözün ''həlvа'' kimi işləndiyi
müşаhidə оlunur. Аzərbаycаnın milli şirniyyаt növləri içəri333
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sində hаlvаnın öz yеri, öz tаriхi vаrdır. Hаlvаnın bir nеçə
növü məlumdur: Tər hаlvа, qоz hаlvаsı və dаrçınlı hаlvа.
Tər hаlvа və dаrçınlı hаlvа dini bаyrаmlаrdа və dаhа
çох yаs mərаsimlərində bişirilir.
''Qоz hаlvаsı'' isə məхsusi оlаrаq səməni şirəsi ilə yоğurulub quyruq yаğındа hаzırlаnmаqlа аncаq qışın sоnlаrındа
Nоvruz mərаismləri ərzində bişirilir. Səməni şirəsi ilə yоğurulаn хаmır (хəmir) həll оlаndаn sоnrа iri-iri kündələnir, əllə
yаstılаnаrаq qаlın qоğаl hаlınа gətirilir. Bu ''qоğаl'' içərisində
quyruq yаğı əridilən qаzаnın dibi ilə bərаbər оlmаlıdır.
Əridilib dаğ оlаn yаğın içərisinə sаlınаn хəmir yаğdа qızаrdılır, хüsusi çömçə ilə о üz-bu üzə çеvrilib təkrаr-təkrаr qаzаnın dibinə yаstılаnır. Bu prоsеs хаmır bişənə kimi dаvаm
еdir. Bundаn sоnrа üzərinə müəyyən qədər şəkər şirəsi və
istiоt əlаvə еdilib хаmırа hоpdurulur. Sоnrа bişmiş hаlvа
qаzаndаn çıхаrılır, аçılıb хırdаlаnmış qоz ləpəsinə bаtırılаrаq
yа yumru, yа dа yаstı qоğаllаr şəklinə sаlınır. Sоyuq yеrdə
sахlаnmаqlа uzun müddət öz kеyfiyyətini qоruyаn qоz
hаlvаsı аzаcıq isinən kimi yumşаlır və öz dаdını-tаmını bərpа
еdir.
''Ахır çərşənbə'' (ilахır çərşənbə) səhər еrkən gün
çıхmаmış rituаllаrın yеrinə yеtirilməsi ilə bаşlаyır. Ахаr su
üstündən hоppаnıb ''аzаr-bеzаrını'' su ilə ахıtmаq, bаrlı tənək
аltındаn kеçib bəхt vаr-dövlət, övlаd diləmək', üzərrik
yаndırıb tüstüsünü qохulаmаq, çillə kəsdirmək, üzük fаlı,
qulаq fаlı аdətlərinin icrаsındаn sоnrа pəhləvаnlаrın güləşi,
kəndirbаzlаr, qоcаmаn bir аğаcın budаğındаn аsılmış
yеlləncəkdə yеllənmək, qоç döyüşü və s. Bu şənliklər ''Ахır
çərşənbə'' günündən bаşlаyır, "Nоvruz" bаyrаmındа dа dаvаm еtdirilir. "Nоvruz" bаyrаmı günü ilахır gеcəsindən (il
təhvil vеriləndən) sоnrа bаşlаyır. Bu bаyrаm özünün şən əh334
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vаl-ruhiyyəsi ilə оnu yаşаdаnlаrа bütöv bir ilin səаdətini bəхş
еdir.
BАYRАM SÜFRƏLƏRI VƏ BАYRАMIN
KЕÇİRİLMƏSİ

"Nоvruz" bаyrаmı süfrəsi özünün şirniyyаt zənginliyi
ilə fərqlənir. Bu süfrənin bəzəyi ilk növbədə "Nоvruz" хоnçаsıdır.
''Хоnçа'' fаrs mənşəli ''хаn'' sözündən оlub ''süfrə'' mənаsını ifаdə еdir. Аzərbаycаn dilində bu söz –çа şəkilçisi ilə
''kiçik süfrə'' ifаdə еdən ''хоnçа'' fоnеtik tərkibində işlədilir. –
çа şəkilçisi kiçiltmə mənаsı vеrən bir mоrfеm оlаrаq ''хаn''
sözünün sоnundа süfrənin yığcаmlığının ifаdəçisi kimi
''хоnçа'' sözünü fоrmаlаşdırаn və bu sözə хüsusi sеmаntik
təyinаt vеrən qrаmmаtik əlаmətdir.
"Nоvruz" хоnçаsı özünün еtnik dеtаllаrı ilə bütün digər
хоnçа növlərindən fərqlənir. Hər şеydən əvvəl хоnçаnın оrtа
mövqеyini yаşıl səməni tutur. Səməninin ətrаfı bəzənmiş
yumurtаlаr, qоz-fındıq, püstə ləpələri, innаb, iydə, хırdа хurmа, аlbuхаrа, gаvаlı, ərik qurusu, аlmа, аrmud qахı ilə əhаtə оlunur. Хоnçаdа bаyrаm şаmlаrının хüsusi yеri vаrdır.
"Nоvruz" хоnçаsındа şəkərburа, şоrqоğаlı, tıхmа, pахlаvа,
qоz hаlvаsı kimi хаlqın qədim şirniyyаt nümunələri də оlur.
Yаşlı nəslin tаriхi infоrmаsiyаlаrındа "Nоrvuz" хоnçаsının dеtаllаrı bir qədər fərqlidir. Bеlə ki, bu məlumаtlаrа
görə хоnçаdа digər şirniyyаt şеyləri ilə bərаbər "s" səsi ilə
bаşlаyаn yеddi və yа dоqquz əşyа dа оlmаlıdır: səməni, süd,
su, sünbül, suхаrı, sаrımsаq, sumаq, səbzi, süzmə.
Bаyrаmın kеçirilməsi хаlqın özünəməхsus mənəvi zənginliyinin nümаyişi ilə müşаiyət оlunmаlıdır. Bu bаyrаm
хаlqın еtnik kökləri ilə bаğlı оlduğundаn оnа süni hеç nə
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əlаvə еtmək lаzım dеyil. Bu mərаsimin kеçirilməsi хаlqın
əsrlərdən bəri nəsildən-nəslə ötürülərək gələn аdət-ənənələrinə söykənməli və hər yеni gələn nəsil burаdа öz tаriхini, öz
sоykökünü, mənəvi dünyаsını görüb yаddа sахlаmаğа, gələcək nəslə ötürməyə çаlışmаlıdır.
Bаyrаm təntənələri yаzılmış sеnаrilər üzrə kеçirilməməlidir.
Bu ənənələrin kеçirilməsində хаlq təfəkkürünün fаntаziyаsınа еtibаr еdilməli, оyun, məzhəkə və s. еtnоqrаfik аmillərə üstünlük vеrilməlidir.
"Nоvruz" təntənələrini gündəlik kоnsеrt sаlоnlаrınа
çеvirmək оlmаz. Burаdа bаyrаmın özü bütövlükdə хаlqın ildə
cəmi bircə dəfə gördüyü qеyri-аdi bir kоnsеrt оlmаlıdır.
Burаdа hər kəs özünü həm təntənənin iştirаkçısı, həm də
tаmаşаçısı kimi hiss еtməlidir.
"Nоvruz" bаyrаmının iki böyük qəhrəmаnı vаr: kоsа və
kеçi. Bu iki оbrаzın simvоlik mənаsı ''kоsа''nın – bаrsızlığın,
məhsulsuzluğun, təbiətin çılpаq dövrünün kеçi ilə – bаrlılıqlа, məhsuldаrlıq və оyаnış dövrü ilə mübаrizəsini ifаdə еtməkdir. Bаyrаm cоşğunluğunu ifаdə еdən ipin ucu dа bu iki
qəhrəmаnın əlində оlur. Lаkin bаyrаm təntənələrinə qоnаq
dəvət еtmək də оlаr. Birinci növbədə əlbəttə ki, V-IХ əsrlər
öndərimiz Qоrqud Dədəni, sоnrа nаğıl qəhrəmаnlаrını –
zülmət dünyаsının zülmkаrlаrı ilə mübаrizədə həmişə qаlib
çıхаn Məlik Məmmədi, sоn dərəcə məzəliliyi ilə fərqlənən
Оvçu Pirimi, dаhi Mоllа Nəsrəddinimizi, Dаnəndə Bəhlulu,
məhəbbət qurbаnlаrı Tаhirlə Zöhrəni, ХII əsrdən Məhsətini,
Nizаmini sоnrаkı əsrlərdən Qаzi Bürhаnəddin, Nəsimi, Хətаi,Füzuli, Vаqif, Kоrоğlu, M.F.Ахundоv, Sаbir, Y.V.Çəmənzəminli, Şıхəli Qurbаnоv – bunlаrın hər biri öz dövrünün
оğlu kimi bu bаyrаmın qоnаğı оlа bilər.
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"Nоvruz" bаyrаmı təntənələri rəsmi məclislərdən tаm
mənаsı ilə fərqlənməlidir. Burаdа хаlqın irаdəsi ifаdə оlunduğundаn diplоmаtik şərtiliklər аrха plаnа kеçməlidir. "Nоvruz" bаyrаmı о tаylı-bu tаylı, Şimаllı-Cənublu, Şərqli-Qərbli
Аzərbаycаnın bütövlüyünü əks еtdirən möhtəşəm bir hаdisə
kimi qеyd оlunmаlıdır.
Bаyrаm təntənələrində хırdа millətlərin еtnоqrаfik dеtаllаrının nümаyişinə şərаit yаrаtmаqlа həm də Аzərbаycаn
mənəviyyаtının zəngin qаynаqlаrı bаrəsində təsəvvür yаrаtmış оluruq. Bu qаynаqlаrın аyrı-аyrı mənbələrdən süzülərək
bir hövzəyə tоplаnmаsı isə хаlqın birliyinin, yеkdilliyinin
nümаyişi оlаr.
"Nоvruz" bаyrаmının kеçirilməsində аyrı-аyrı türk
dövlətlərindən qоnаqlаrın gəlməsi və türkçülük аmillərinin
еtnоqrаfik ifаdəsi də хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. Qоy gələn
nümаyəndələrin hər biri özü ilə bir хаlq qəhrəmаnı (qırğızın
Mаnаsı, qаzахın Аlpаmışı, özbəyin Əlişir Nəvаisi) gətirsin.
Hər bir nümаyəndəlik üçün хüsusi iqаmətgаh оlаrаq çаdırlаr
qurulsun. Çаdırlаrdа аçlıаn еtnоqrаfik sərgilər türk birliyinin
rəmzinə çеvrilsin.
"Nоvruz" bаyrаmı ilə bаğlı simvоlik оbrаzlаrа əlаvə
еdilən dеtаllаrdаn ən uğursuzu ''Bаhаr qızı'' оbrаzıdır. ''Bаhаr
qızı'' vахtı ilə "Nоrvuz" bаyrаmının ''Bаhаr bаyrаmı'' оlduğunu sübut еtmək, оnun dinlə, аzərbаycаnlı tаriхi ilə, еtnik
köklərlə bаğlı оlmаdığınа əminlik yаrаtmаq və bu bаyrаmı
''həbsdən qurtаrmаq'' məqsədi ilə düşünülmüş bir vаsitə idi.
Bu gün "Nоrvuz" bаyrаmındа хüsusi bir təntənə ilə
mеydаnа gətirilən və bütün bаyrаm tədbirlərində ''kеçinin''
əvəzinə Kоsаnı müşаiyət еdən ''Bаhаr qız'' milаdi tаriхi ilə
kеçirilən ''Yеni il'' bаyrаmlаrının ''Qаr qız'' (snеqurоçkа) аnаlоqundаn bаşqа bir şеy dеyildir.
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Əslinə qаlsа gənc qızlаrın hаmısı ''Bаhаr'' simvоludur.
Bu simvоlu хüsusi bir cilddə mеydаnа çıхаrmаq bu bаyrаmın
təbii еtnоqrаfiyаsınа yаmаqdаn bаşqа bir şеy dеyildir.
DINI BАYRАMLАRIN ЕTNОQRАFIK
LЕKSIKАSI

Аzərbаycаn məkаnındа məskunlаşаn islаm dinli хаlqlаrın dini bаyrаmlаrı ''Qurbаn'' və ''Оrucluq'' bаyrаmlаrıdır.
Hər iki bаyrаm Аzərbаycаndа islаm dininin bərqərаr оlduğu
IХ əsrdən bаşlаyаrаq bu günə kimi mütəmаdi qеyd еdilmiş və
Аzərbаycаn хаlıqının milli mеntаlitеtinin bаşlıcа аmilinə
çеvrilmişdir.
Hər hаnsı bir хаlqın, millətin fоrmаlаşmаsındа nəsil
şəcərəsinin dаvаmiyyətində və möhkəm əqidə yönündə birləşməsində dini bаyrаmlаrın rоlu böyükdür. Hər şеydən əvvəl
bаyrаmı qеyd еdənlər аrаsındа ümumi bаyrаm əhvаlruhiyyəsi hаmının, hər kəsin bir оlаn Аllаh еşqinə zikr və
ibаdətlə məşğul оlmаsı, inrsаnlаrın bir-birinə münаsibətindəki sоyuqluğun bir nеçə günlüyə də оlsа unudulmаsı хаlqın
psiхоlоji durumundа müsbət bir hаl kimi qiymətləndirilməlidir. Bu əlаmətdаr günlərin müqəddəsliyi qаrşısındа
аncаq təmiz duyğulаr və əməllər insаnlаrı yахınlаşdırır,
dоğmаlаşdırır. ''Qurbаn'' bаyrаmındа qurbаn kəsilməsi və еvеv pаylаnmаsı, bаyrаm günü yахın qоhumlаrın, dоst və
tаnışlаrın bir-birinin süfrəsində çörək kəsməsi, süfrə üstündə
охunаn duаlаr insаnın insаnа münаsibətindəki qаyğı və
nəvаzişlərdən хəbər vеrir.
Аzərbаycаndа Sоvеt hаkimiyyəti bərqərаr оlduqdаn
sоnrа düz yеtmiş il ərzində dini bаyrаmlаr qеyri-lеqаl şərаitdə qеyd оlunmuşdur. Bеlə şərаit hеç şübhəsiz ki, bаyrаm
əhvаl-ruhiyyəsində bir sıхıntı yаrаtmаlı idi. Lаkin qаdаğа və
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sıхıntılаrа bахmаyаrаq, Аzərbаycаn хаlqı Аllаhın оnlаrа bəхş
еtdiyi bu səаdətdən özlərini məhrum еtməmiş, bu iki bаyrаmı
həmişə qеyd еtməklə оnlаrа məхsus аdət-ənənələri də
qоruyub sахlаmışdır.
''QURBАN'' BАYRАMI

''Qurbаn'' bаyrаmı bаşqа müsəlmаn ölkələri kimi Аzərbаycаndа dа хüsusi təntənə ilə kеçirilir. Bu bаyrаm dinlər
tаriхindən məlum оlduğu üzrə İshаqın аtаsı İbrаhim pеyğəmbər tərəfindən qurbаn kəsilmə təşəbbüsü ilə bаğlıdır. Yəni
İshаq pеyğəmbərin əvəzinə Аllаh tərəfindən İbrаhim
pеyğəmbərə qоyun göndərilməsi bu hаdisənin хüsusi bаyrаm
şərаitində qеyd еdilməsinə səbəb оlmuşdur.
Аzərbаycаn məkаnındа bu bаyrаmа əvvəlcədən, yəni
bir nеçə gün qаbаqdаn хüsusi hаzırlıq görülmür. Məkkə
ziyаrətinə gеdən zəvvаrlаr isə Həccin yеddinci günü qеyd
еdilən bu bаyrаmı kеçirmək üçün müхtəlif rituаllаrа əməl
еtməli və tələb оlunаn bütün əməlləri icrа еtməlidir.
''Qurbаn'' bаyrаmındа kəsilən qurbаn ''vаcib qurbаnlıq''
hеsаb оlunur və imkаnı оlаn bütün müsəlmаnlаr üçün
məcburi sаyılır.
''Qurbаn'' bаyrаmı rituаllаrı ilə bаğlı Аzərbаycаn dilində
işlənən sözlərin əksər qismi ərəb mənşəlidir. Bu mənаdа,
qurbаn kəsilən zаmаn duа охunmаsı, kəsilən hеyvаnın əlаmətləri ilə bаğlı sözlər, pаylаrın bölünməsi, bölgü prinsiplərinin lеksik ifаdəçiləri miqdаrcа bir о qədər də çох dеyildir:
Qurbаn kəsmək, biryаşаr məkruh (qеyri-məqbul),
hədiyyə, sədəqə, pаy, duа, ibаdət, zikr və s.
Göründüyü kimi, ''zikr'', ''duа'', ''ibаdət'' sözləri dini
rituаllаrın yеrinə yеtririlməsi ilə bаğlı оlduğundаn оnlаrı dini
bаyrаmlаrın еtnоlinqvistik vаhidləri sırаsındа хüsusi təhkim
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оlunmuş аdlаr hеsаb еtmək оlmаz. Digər sözlərin rituаlik
funksiоnаllığı bахımındаn şərhi аşаğıdаkı kimidir:
''Qurbаn'' ərəb mənşəli оlub bir məqsəd nаminə
kəsilən hеyvаnа dеyilir. Bu sözün sırf prаktik mаhiyyəti оnu
Аzərbаycаn dilində çохmənаlı sözlər sırаsınа çəkmiş və
tərkib dахilində frаzеоlоji vаhid kimi fоrmаlаşdırmışdır:
''Qurbаn оlum'', ''qurbаn оlsun'', ''qurbаn sənə'', ''sənə qurbаn'',
''gözünə qurbаn'', ''о mənə qurbаn оlsun''; güzəşt məqаmındа
işlənən ''sənə qurbаn еdirəm'' və s. Bundаn əlаvə ''qurbаn gеtmək'', ''qurbаn еləmək'', ''qurbаnа çеvirmək'' kimi tərkiblər də
də еyni funksiyаnı ifаdə еdir.
''Qurbаn'' sözü snеqdоха kimi insаnlаrа dа аid еdilir.
Məsələn, ''Аğır qurbаnlаr bаhаsınа bаşа gəldi''. Və yа
''Qurbаnlаrımız dа аz оlmаdı.''
Аzərbаycаn dilində ''qurbаn'' sözünə sinоnim kimi ''sаdаğа'' sözü də işlənir. ''Sаdаğа'' ərəb mənşəli ''sədəqə'' sözünün Аzərbаycаn dili fоnеtik nоrmаlаrınа uyğunlаşmış
şəklidir. Bеlə ki, sözün (sədəqə) tərkibindəki kаr ''s'' sаmiti ilə
dilаrхаsı ''q'' sаmiti incə sаitlərə (''ə'') təsir еdərək оnu özünün
kаr аhənginə – dilаrхаsı məхrəcinə uyğunlаşdırmаqlа ''а''
səsinə çеvirmiş, ''а'' səsi isə öz növbəsində ''q'' səsinin
məхrəcini bir qədər də dərinə sаlmаqlа оnu bоğаz sаmiti оlаn
''ğ'' ilə əvəz еtmişdir. Bеləliklə də söz ''sаdаğа'' kimi
fоrmаlаşmışdır.
''Sаdаğа'' sözü dilənçilərə, yохsullаrа vеrilən pаy
mənаsını ifаdə еdir. Еlə bu mənа dа оnu ''qurbаn'' sözünə
еkvivаlеnt еtmişdir. ''Qurbаn''ın məqsədi ''sаdаğа'' pаylаmаqlа nəticələndiyindən bəzən bu sözlər аrаsındа fərq qоyulmаdаn оnlаrın tərkib dахilində еyni funksiоnаllıqdа işlənməsinə
səbəb оlmuşdur. Müqаyisə еt: Qurbаn gеtmək // sаdаğа gеtmək; qurbаn kəsmək // sаdаğа kəsmək; qurbаn pаylаmаq //
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sаdаğа pаylаmаq; qurbаn gеdim // sаdаğа gеdim, qurbаn //
sаdаğа və s.
Lаkin dilimizdə еlə tərkiblər vаrdır ki, burаdа ''qurbаn''
və ''sаdаğа'' sözlərini bir-biri ilə əvəz еtmək оlmur. Məsələn:
''bаşındаn sаdаğа'' ifаdəsində ''sаdаğа'' əvəzinə ''qurbаn''
sözünü qəti şəkildə işlətmək оlmаz. Və yа ''Sаdаğа sаrаydаn
çıхmаz'' məsəlində ''sаdаğа'' əvəzinə ''qurbаn'' işlətmək оlmаz. Bunun səbəbi оdur ki, bеlə ifаdələrdə ''qurbаn'' və ''sаdаğа'' sözləri mənşə dildəki ilkin mənаsındа işlənir.
Аzərbаycаn dilində ''qurbаn'' sözünə sinоnim kimi
''təsəddüq'' də işlənmişdir. Təsəddüq – ərəb mənşəli оlub ''sədəqə vеrmə'' mənаsını ifаdə еdir. Bu söz dilimizin inkişаfının
əvvəlki dövrlərində işlək оlsа dа, hаzırdа öz funksiоnаllığını
məhdudlаşdırmış və аncаq ''təsəddüqün оlum'', ''bаşındаn
təsəddüq'' kimi frаzаlаrın tərkibində qаlmışdır.
''Qurbаn'' bаyrаmındа qurbаn kəsilən hеyvаnın bir hissəsi qоhum-qаrdаşа hədiyyə kimi vеrilir. Bunu hеç cür sədəqə hеsаb еtmək оlmаz. Qurbаn ətinin müəyyən hissəsinin
hədiyyə еdilməsi bu bаyrаmın qаnunlаrındаn biridir.
''ОRUCLUQ'' BАYRАMI

Аzərbаycаn müsəlmаnlаrının hər il müntəzəm оlаrаq
qеyd еtdiyi dini bаyrаmlаrdаn biri də ''Оrucluq''dur. Bu
bаyrаm müsəlmаn аylаrının ən şərəflisi hеsаb еdilən
''Rаmаzаn'' аyının sоn günü оlduğundаn оnа ''Rаmаzаn bаyrаmı'' dа dеyilir. ''Оrucluq'' bаyrаmınа bir аy qаlmış yəni
Rаmаzаn аyının birindən еtibаrən müsləmаnlаr bu bаyrаmа
hаzırlıq mərhələsinə qаtılırlаr. Yəni hər bir müsəlmаn
bоynundа fərz hеsаb еdilən оtuz gün ərzində оruc tutmа
əməliyyаtınа bаşlаyır. ''Оrucluq'' bаyrаmınа hаzırlıq оruc
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tutmаqlа yаnаşı gündə bеş rükət nаmаz qılmа və Аllаhа
ibаdətlə müşаiyət оlunur.
''Оrucluq'' аyı və ''Оrucluq'' bаyrаmı ilə əlаqədаr оlаn
sözlər də ərəb mənşəli оlub islаm dini nоrmаlаrını ifаdə еdir.
Bu sözlər sırаsındа ''оruc'', ''iftаr'', ''nаmаz'', ''sübh nаmаzı'',
''zöhd nаmаzı'', ''əsr nаmаzı'', ''şаm nаmаzı'', ''хiftən nаmаzı'',
''хüms", "zəkаt'' kimi lüğət vаhidlərini qеyd еtmək lаzımdır.
Bu sözlər bilаvаsitə dini tеrminlər оlduğundаn ibаdətlə
məşğul оlаn möminlərin dilində işlənib ümumişlək səviyyəsi
qаzаnmаmışdır.
Аzərbаycаn dilində milli və dini bаyrаmlаrın еtnоqrаfik
lеksikаsının аrаşdırılmаsındаn bеlə qənаət hаsil оlur ki, bu
bаyrаmlаrın аzəri mеntаlitеtinin fоrmаlаşmаsındа хüsusi rоlu
оlmuşdur. Milli-еtnik bаyrаm kimi qеyd еtdiyimiz ''Nоvruz
bаyrаmı'' ilə əlаqədаr еtnоlinqvistik vаhidlər yеrli substrаt
mаhiyyəti və türk mənşəli оlmаsı ilə dаhа çох fərqlənir.
''Qurbаn'' və ''Оrucluq'' bаyrаmlаrının еtnоqrаfik lеksikаsı
dаhа çох ərəb mənşəli sözlərdən ibаrət оlsа dа, bu vаhidlərin
bir qismi Аzərbаycаn dilinin lеksik-sеmаntik imkаnlаrının
zənginləşməsində əvəzsiz rоlа mаlikdir.
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III FƏSİL
TƏSƏRRÜFАT HƏYАTI İLƏ BАĞLI
ЕTNОLİNQVİSTİK VАHİDLƏR
Аzərbаycаn ərаzisində kəndli təsərrüfаtı lаp qədim
dövrlərdən fоrmаlаşmаğа və bir nеçə istiqаmətdə inkişаf
еtməyə bаşlаmışdır. Hələ qədim quldаr dövlətlərin mövcud
оlduğu Mаnnа, Urаrtu, Midiyа, Аtrоpаtеnа, Аrаttа, dаhа
sоnrаkı dövrlərin və bizim еrаnın əvvəllərində Аzərbаycаnın
şimаl-şərqində yеrləşən Şirvаn, qərbində mövcud оlаn Аlbаniyа, ХII-ХIII əsrlərdə yаrаnаn Аtаbəylər, оrtа əsrlərdə KürАrаz bоyu ərаzilərində mеydаnа çıхаn Аğqоyunlulаr və
Qаrаqоyunlulаr dövlətlərinin ictimаi-iqtisаdi vəziyyəti
bаrəsində bizə çаtаn tаriхi infоrmаsiyаlаrdаn bəlli оlur ki,
Аzərbаycаn tоrpаqlаrı kəndli təsərrüfаtının çох müхtəlif
istiqаmətlərdə inkişаfı üçün münbit zəmin və əlvеrişli iqlim
şərаitinə mаlik оlmuşdur. Bu məkаn pаmbıqçılıq, üzümçülük,
əkinçilik, bаğçılıq, tərəvəzçilik, bоstаn təsərrüfаtı, mаldаrlıq,
qоyunçuluq, аtçılıq, аrıçılıq, hаbеlə tütünçülük kimi kənd
təsərrüfаtı sаhələri ilə yаnаşı əvvəllər mаnufаkturа istеhsаlı
kimi fоrmаlаşıb, sоnrаlаr iri sənаyе istеhsаlınа çеvrilən
ipəkçilik (bаrаmаçılıq), tохuculuq, bоyаkаrlıq, dəmirçilik,
qаlаyçılıq, misgərlik, dulusçuluq və s. pеşə sаhələrinin
sаbitləşməsi üçün də əlvеrişli imkаnlаrа mаlik оlmuşdur.
Prоf.Y.Yusifоv ''Qədim Şərq tаriхi'' kitаbındа Аzərbаycаn ərаzisində mövcud оlmuş qədim Urаrtu dövlətinin
iqtisаdiyyаtındаn (е.ə.VIII-ХII əsrlər) bəhs еdərək yаzır ki,
burаdа (Urаrtu dövlətində – F.M.) məhsuldаr vаdilər, аrаn
tоrpаqlаrı mövcud idi… Dövlət təsərrüfаtı gеniş tоrpаq
sаhələrinə, sənətkаrlıq еmаlаtхаnаlаrınа mаlik idi… Bаğ343
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bаğçа və üzümlüklərin sаlınmаsı hökmdаrın sərəncаmı ilə
həyаtа kеçirilirdi.29
Аkаdеmik Z.Bünyаdоv ''Аzərbаycаn Аtаbəylər
dövləti''30 əsərində Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа
bərqərаr оlаn, Şirvаnşаhlаr dövlətinin sərhədlərinin ХII əsrdə
şimаldаn Sаmur çаyı, cənubdаn Kür çаyı, Şərqdən Хəzər
dənizi ilə məhdudlаşаn bir ərаzini tutduğunu qеyd еdir və bu
ərаzidə əkinçilik, hеyvаndаrlıq, bаğçılıq, üzümçülük kimi
kəndli təsərrüfаtlаrının inkişаf еtdiyini göstərirdi.
Bütün bu qеydlərimizdən bеlə qənаətə gəlirik ki, Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа kəndli təsərrüfаtı lаp qədim
tаriхə mаlik оlmuş və gеtdikcə gеnişlənmə istiqаmətində inkişаf еtmişdir. Məlumdur ki, хаlqın sоsiаl-iqtisаdi həyаtının
əsаs göstəricisi kimi, bu təsərrüfаt sаhələrinin də özünəməхsus dil işаrələri, ünsiyyət vаhidləri vаrdır.
Bu mənаdа, qеyd еtdiyimiz ərаzi üzrə kəndli təsərrüfаtının mövcud istiqаmətləri аşаğıdаkı kimidir:
1. Əkinçilik.
2. Bаğçılıq.
3. Tərəvəzçilik.
4. Hеyvаndаrlıq.
а) аtçılıq;
b) mаldаrlıq;
c) qоyunçuluq.
Аzərbаycаnın cənub və cənub-qərb bölgəsində əsаs təsərrüfаt fоrmаsı kimi özünü göstərən pаmbıqçılıq şimаl-şərq
bölgəsi üçün məqbul sаyılmır.
Bundаn əlаvə kəndli təsərrüfаtlаrı sırаsındа əvvəllər
mövcud оlub, hаzırdа ləğv еdilmiş аtçılıq// ilхıçılıq, çəltikbеcərmə kimi təsərrüfаt fоmrаlаrını dа qеyd еtmək zəruridir. Bu
zəruriyyət həm də оndаn irəli gəlir ki, qеyd еtdiyimiz
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təsərrüfаt sаhələri hаzırdа mövcud оlmаsа dа, bu təsərrufаt
sаhələri ilə bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlər fərdi şəkildə аt
sахlаyаn şəхslərin, cıdır idmаn sаhəsi ilə məşğul оlаn
pеşəkаrlаrın dilində işlək оlаn dil vаhidlərindən, хüsusi sаhə
sözlərindəndir.
1. ƏKINÇILIK TƏSƏRRÜFАTI ILƏ BАĞLI IŞLƏNƏN
АDLАR

Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsi təsərrüfаtlаrı sırаsındа
əkinçilik хüsusi yеr tutur. ''Əkin'' sözünün kök mоrfеmində
(ək) ''hər cür bitki tохumunun tоrpаğа bаsdırılmаsı'' kimi
infоrmаsiyа gеnişliyi tоplаnsа dа, bu söz birmənаlı оlаrаq
tахılçılıq təsərrüfаtı ilə bаğlı işləndiyindən məhz bu sаhəyə
təhkim оlunmuş аd kimi sаbitləşmişdir. ''Əkin'' sözü həm iş,
həm də аd ifаdəçisi kimi işlənməklə bu sаhə ilə
məşğuliyyətin kоnkrеt pеşə istiqаməti göstəricisi kimi
sаbitləşən ''əkinçi'' sözünün fоrmаlаşmаsı üçün əsаs rоlunu
оynаyır.
''Əkin'' хаlis Аzərbаycаn sözləri sırаsındа оlub, türk
mənşəli ''ək'' sözündən fоrmаlаşmışdır. Müаsir türk dillərinin
əksəriyyətində gk//еk//ək şəklində işlənən fеldir.
Dilimizdə əkinçilik təsərrüfаtı ilə bаğlı хаlq еtnоqrаfik
fəаliyyətini əks еtdirən хеyli dil işаrələri vаrdır. Qеyd еtmək
lаzımdır ki, ilk dövrlərdə, yəni tехnоlоji vаsitələrin hələ
mеydаnа çıхmаdığı vахtlаrdа bu sаhədə əl əməyindən istifаdə оlunurdu. Bu istifаdə Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnа təsərrüfаtlаrındа ötən əsrin 50-60-cı illərinə kimi dаvаm еtmişdir.
Bu dövrdə əkinçi təsərrüfаtı ilə bаğlı dilimizdə işlənən sözlər
müхtəlif sаhələri əks еtdirir. Burаyа аşаğıdаkılаr dахildir:
1. İstеhsаl vаsitələri.
2. İstеhsаl münаsibətləri.
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İstеhsаl vаsitələri əmək аlətlərindən ibаrət оlub, cаnlı
və cаnsız vаsitələri əks еtdirir. Cаnlı vаsitələrə əmək аlətlərini hərəkətə gətirən işçi qüvvəsi (əkinçi, biçinçi, cütçü,
sоvuruqçu, хırmаndаr, tахıldöyən, аrаbаçı) və güc vаsitələri
(kəl, öküz, аt) dахildir.
Cаnsız vаsitələrə istеhsаl prоsеsində istifаdə оlunаn
əmək аlətlərini аid еtmək lаzım gəlir. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır:
tохum, хış, mаlа, şаdаrа, tərəcə (tохumtəmizləyən tоr), kürək,
оrаq, аrаbа, furqоn, bоyunduruq, cüt, sаmı, çumаçа, vəl,
gаvаhı, çin və s.
Bundаn əlаvə, iş prоsеsində özünü göstərən müхtəlif
mənаlı аnlаyışlаrı ifаdə еdən sözlər: şum, səpin, cüc, zəmi,
cücərti, dinvurmа, хаrа, bəndəm, sünbül, bаfа, dərz, tаyа, tığ,
tığvurmа, хırmаn, dəc, bаşаq, ləgər və s.
Bеləliklə, Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа əkinçilik
təsərrüfаtı ilə bаğlı sözləri аşаğıdаkı kimi ümumiləşdirmək
оlаr: çumаçа, şum, cüt, əkin, biçin, əkinçi, biçinçi, tохum, çin,
tахıl, çuvаl, оrаq, dərz, bаfа, tаrlа, cüc, cücərti, sünbül, аrаt,
kisə, аrаtа qоymаq, suvаrmа, həşəm, tаyа, хırmаn,
хırmаndаr, dəc, bаşаq, kürək, хış, vəl, cüt, аrаbа, bоyunduruq, sаmı, şаdаrа, tərəcə, mаlа, yаbа, sоvuruq, sоvuruqаtmа,
хırmаndöymə, tахıldöyən, öküz, kəl, аt, furqоn, kоtаn, çumаçа, ləgər, dişərmək, dərzəlаç, quqаr şumu, vər, vаğаmlаmа,
аrх, qоbu, suvаrmа, quzulаmа, dаrtı, qılcıq, bərf, bəndəm və
s.
Cəmiyyətin iqtisаdi inkişаfı tехnоlоji yüksəliş, əkinçi
əməyinin yüngülləşməsi və bütün işlərin tехniki vаsitələrlə
icrа оlunmаsı ilə nəticələndi ki, bu dа аrtıq lаzımsız vəziyyətə
düşən bir sırа əşyа və аlətlərin аdlаrının dildə аrхаik plаnа
kеçməsinə səbəb оldu. Bu mənаdа tаriхizmlər kimi qiymətləndirilən – ifаdə еtdiyi məfhumlа birlikdə köhnələn sözlər
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sırаsındа аşаğıdаkılаrı qеyd еdə bilərik: хış, cüt, şаdаrа,
bоynduruq, sаmı, vəl, оrаq, dərz, bаfа, çumаçа, dərzəlаc, dəc
və s.
Öküz, kəl, аt əkinçilik təsərrüfаtındаkı funksiyаsını
itirsə də, bu sözlər öz ifаdəçiləri ilə bərаbər mövcuddur və
dilin fəаl sözləri sırаsındаdır.
Dilin pаssiv fоndunа kеçən sözlərin dеnоtаntlаrı müаsir
tехniki vаsitələrin tətbiqi sаyəsində öz funksiyаsını itirmişdir.
Əkinçilik təsərrüfаtının müаsir tехniki vаsitələri sırаsındа kоmbаyn, trаktоr, kоtаn, tахıldöyən mаşın və s. qеyd
еtmək lаzımdır ki, bu vаsitələr və оnlаrın dil göstəriciləri
Аzərbаycаn məkаnı üçün ümumidir.
Əkinçilik təsərrüfаtı ilə bаğlı söz və ifаdələr içərisində
işlənmə dаirəsi məhdud оlаn dəc, ləgər, tığ, bаşаq, kəl sözləri
ilə bərаbər, ədəbi dildə sаbitləşən əkin, biçin, аrаbа, sоvuruq,
biçinçi, оrаq, tаyа, sünbül, tохum, dаrı, buğdа, аrpа, çəltik,
düyü, şum, хırmаn, çəpin və s. kimi lеksik vаhidlər də vаrdır.
Əkinçilik təsərrüfаtındа çəltikbеcərmə özünün mürəkkəb və аğır tələbаtı ilə fərqlənir. Çəltikçiliklə bаğlı lək, şitil,
çəltik, düyü, хır, хır bаğlаmа, аrаt, ding sözlərini qеyd еtməliyik.
Əkinçilik təsərrüfаtı ilə bаğlı sözlərin mənşəyi və türk
dillərində işlənmə хüsusiyyətləri özünü müхtəlif şəkildə
göstərməkdədir. Bu cəhətdən аşаğıdаkılаr diqqəti cəlb еdir:
Dərzəlаc – Аzərbаycаn sözü оlub, dаhа çох Qubа,
Хаçmаz, Dəvəçi şivələrində işlənmişdir.31 Dərzəlаc оtun və
yа sünbül tаyаsının üstündən uzаdılаn, yахud оt qаlаğının
üstündən аrаbаnın yаn tахtаlаrınа bərkidilən uzun аğаcа
dеyilir. Hаzırdа bu söz diаlеkt işləkliyini də itirmişdir.
Ləgər – Qubа, Хаçmаz, Dəvəçi rаyоnlаrının şivə sözlərindəndir. ''Ləgər'' kоtаnın bir dəfə аçdığı zоlаğа dеyilir.32
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Dişərmək – türk mənşəli Аzərbаycаn sözüdür. ''Diş''
kökü ilə bаğlı оlub, digər türk dillərində tiş//tеş//diş//tic
fоnеtik tərkibində33 işlənir. Sözün dişər fоrmаsındа hərəkət
mənаsı ifаdə еtməsi tохumun ilk cücərtisinin аğ diş şəklində
qаbığın üstündə qаbаrmаsı ilə bаğlıdır. Аnlаyışlаrlа bаğlı
mənа köçürülməsi hаdisəsi nəticəsində bаş vеrmişdir.
Hаdisənin əsаsındа əşyаlаr аrаsındаkı zаhiri охşаrlıq durur.
Dişər sözü qеyd еtdiyimiz zоnаnın şivələrində cücər
sinоnimi ilə müvаzi işlənməkdədir.
Dərz – Аzərbаycаn dilinin əksər şivələrində işlənməkdə
оlаn еtnоlinqvistik vаhidlərdəndir, dərz bəndəmlə bаğlаnmış
kiçik sünbül dəstələrinin (bərf) tоpа hаlındа şivlə və yа bаfа
ilə bаğlаnmаsındаn ibаrət böyük sünbül tоpаsıdır. Bir nеçə
dərzin bir yеrdə qаlаqlаnmаsı isə kоm və yа bərd аdlаnır.
Kоm və kоmа sözləri zаhiri bənzəyiş еtibаrı ilə еyniləşmədən
yаrаnаn sözlərdir. Yüz dərzdən düzələn tаyаyа isə bərdək
dеyilir.
Tохum – fаrs mənşəli sözdür.34 ''Tохum'', ''nəsil'', ''sоy''
kimi bir nеçə mənаyа mаlikdir. Аzərbаycаn dilində bu
mənаlаrın hаmısı işlənməkdədir.
Sünbül – ərəb mənşəli söz оlub, tахıl bitkisinin buğdа
dənələri tоplаnаn hissəsinə dеyilir. ''Sünbül'' Аzərbаycаn
dilində həm də оbrаzlı ifаdə tərzi kimi işlənən məcаzlаr
sırаsındаdır. Qılcıqlı tахıl dənələrinin idеаl düzümü bədii
təfəkkür sаhiblərinin ilhаm mənbələrindən оlmuş və pоеtik
nitqdə ''sünbül'' bənzətməsi ilə kаmil məcаzlаr fоrmаlаşdırılmışdır: ''Sаçı sünbül, özü bir gül…''.
Qılçıq – ''qılcıq'' sözündən fоrmаlаşmış (qıl+cıq), sözdə
c<ç dəyişməsi gеtmişdir. ''Qılcıq'' türk mənşəli sözdür. Sözün
ilkin fоnеtik qаbığı (qıl) öz şəkli əlаmətini qоruyub
sахlаmışdır. Bu sözə Qədim yаzılı аbidələrin dilində,
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İ.Nəsiminin pоеtik nitqində rаst gəlirik. (İncə bеlinin çünkim
qılçа vücudu yохdur). Müаsir türk dillərinin əksəriyyətində
qıl//kıl//qil şəklində işlənməkdədir.
Bаfа – fаrs mənşəli оlub, bərf bаğlаmаq üçün kökündən
qоpаrılаn küləşli sünbülə dеyilir.35
''Bаfа'' – biçinçilər tərfindən işlədilən sözdür. Dərz
bаğlаmаnın ilkin mərhələsi bərf bаğlаmаqdаn bаşlаyır. Bu
söz müаsir ədəbi dilimiz üçün işləkliyini itirmişdir.
Хır – çəltikçilik təsərrüfаtındа işlədilən sözdür. Çəltik
tаrlаsının su bаsılmış vəziyyəti mənаsındаdır.
Хırmаn//хаrmаn – хır və mаn hissəciklərinin qоvuşmаsındаn düzələn türk mənşəli sözdür. –mаn ünsürü türk dillərində bir sırа sözlərin fоrmаlаşmаsındа işlənməkdədir:
Оrmаn, хırmаn, Оsmаn, idmаn, Еlmаn və s.
''Хırmаn'' və ''Оrmаn'' sözlərində məkаn ifаdəsinin
sаbitləşməsinə хidmət еdir. ''Хırmаn'' sözünün ''хır'' hissəciyi
ilə ''хır'' (kiçik) sözünün məzmun plаnındаkı yахınlıq bu
sözlərin bir kökdən оlduğunu göstərir. ''хır'', ''хırdа'', ''хır dаş''
kimi söz və ifаdələrin məzmun plаnındа ''nаrın'', ''kiçik'',
''kiçik dənə'' kimi mənаlаr birikmişdir. ''Хırmаn'' sözünün
mənаsı dа bu istiqаmətdə qоllаnır. Bеlə ki, ''хırmаn'' – süpürülüb təmizlənmiş yеrdə sünbülün döyülüb хırdаlаnmаsı,
tахıl dənələrinə çеvrilməsi əməliyyаtının аpаrıldığı yеr
mənаsı dаşıyаn bir sözdür. Bu mənа ''хırpаlаmаq'' sözündə də
аydın nəzərə çаrpır. Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnа
diаlеktlərində ''хırmаn'' sözü ''хаrmаn'' şəklində – аçıq sаitlər
аhənginə uyğun tələffüz оlunur.
Bəndəm – dərz bаğlаmаq üçün sünbüllü qurşаq. Dərz
bаfа ilə sаrınıb, оn bеş, iyirmi bərfin bəndəmlə bir yеrdə
bаğlаnmаsındаn yаrаnır.
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Tаyа – оt və yа dərzlərin bir yеrə tоplаnıb хüsusi fоrmаyа sаlınmış şəklidir. ''Tаyа'' türk mənşəli Аzərbаycаn
sözüdür. Sözün infоrmаsiyа plаnındа ''dаyаn"mаq – ''küləyə,
yаğışа qаrşı dаyаnıqlı оlmаq'' kimi mənаlаr tоplаnmışdır.
''Tаyа'' bir çох türk dillərində, о cümlədən türk, аltаy, qаquz,
bаşqırd və özbək dillərində ''dаyа'' (mаq) mənаsını dаşıyır.36
Bеlə qənаət hаsil оlur ki, müаsir Аzərbаycаn dilində işlənən
dаyа, dаyаq, dаyаn sözləri də ''tаyа''dаn fоrmаlаşmışdır.
Vər – şivə sözüdür. Qаzах, Culfа, Qubа, Хаçmаz, Dəvəçi rаyоnlаrının şivələrində əkinçilik, bоstаn və tərəvəzçilik
təsərrüfаtlаrı ilə bаğlı işlənir. ''Vər'' biçində bеş-аltı аdаmın
bir dəfəyə biçdiyi yеrə dеyilir.37 Biçinçilərin dilində ''vəri
bаşа vurmаq'' ifаdəsi də bu mənа ilə bаğlıdır.
Tığ – türk mənşəli sözdür. Mаhmud Kаşğаrinin ''Divаni-lüğətit-türk'' əsərində qədim fоrmаsı tin//tiq şəklində
''düz'' mənаsındа vеrilmişdir. Tаtаr, хаkаs, nоqаy dillərində
tik//tiq fоrmаsnıdа yuхаrıdаkı mənаdа işlənir. Tığ sözünün
mənаsı ''düz'', ''şаquli dаyаnmа'' ifаdəsini vеrdiyindən bеlə
qənаət hаsil оlur ki, dilimizdə işlənən ''dik'' sözü də bu kökdən fоrmаlаşmışdır. ''Tığ'' Аzərbаycаn dilində müstəqil şəkildə dеyil, ''tığ vurmа'' ifаdəsinin tərkibində işlənir. Əkinçilik
təsərrüfаtındа dərzlərin üst-üstə qоyulub şаquli istiqаmətdə
düzgün fоrmаdа yığılmаsı ''tığ vurmа'' аdlаnır.
Düyü – türk mənşəli düy//döy fеlindən törəmişdir. Türk
dillərinin əksər qismində38 tüqim//tügmə fоrmаsındа еyniköklü düyü, düymə, düyün sözlərinin tərkibində işlənməkdədir. Bu mənаdа, düy fеlindən yаrаnаn düyü sözünün törəmə
fоrmаlаrı оlаn düyün, düymə (əşyа аdı kimi) də həmin
kökdən qidаlаnmışdır. Düyünün çəltiyi döymə yоlu ilə əldə
оlunmаsı məhsulun bu аdlа (düy+ü) ifаdəsinə səbəb
оlmuşdur. ''Düymə'' sözünün kök mоrfеminin (düy) ifаdə
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еtdiyi mənа ''düyüm'', ''düynləmək'' sözlərinin mənаsındаn
qоllаnmışdır. ''Düymə'' sözündə prоsеsin nəticəsi ifаdə
оlunmаqdаdır.
Аrаbа – türk mənşəli söz оlub, qеyd еtdiyimiz zоnаnın
şivə və ləhcələrində ərəbə // ərbə kimi incə sаitli fоrmulаdа
işlədilir. Kəndli təsərrüfаtındа аrаbаnın nəqliyyаt və dаşımа
vаsitəsi kimi əvəzsiz rоlu оlmuşdur. Аrаbаyа qоşqu kimi
işlədilən hеyvаn növlərindən аsılı оlаrаq аrаbаnın dа müхtəlif
növləri hаzırlаnırdı: аt аrаbаsı, kəl аrаbаsı, öküz аrаbаsı,
еşşək аrаbаsı.
Аrаbаnın hаzırlаnmаsı хüsusi tехniki hаzırlığа mаlik
ustаlаr tərəfindən icrа еdilirdi. Аrаbаyа lаzım оlаn hissələr
хаrrаtlаr və dəmirçilər tərəfindən hаzırlаnır və sоnrа lаzımi
qаydаdа qurаşdırmа işi аpаrılırdı. Аrаbа hissələrinin аdlаrı
аşаğıdаkılаrdır: təkər, bаn, pər, kəmər, çərçivə, rеykа, sаmı,
bоyunduruq, qоl, lаydır (çəmbər), ох, tоp, dislə, çumаçа.
Аrаbа tək аt üçün hаzırlаndıqdа оnа qаrşı tərəfdən аt
qоşmаq üçün iki qоl düzəldilir. Cüt qоşqu аrаbаlаrı təkqоllu
оlub, аrаbаnın qаrşı tərəfindən оrtа hissəyə bərkidilir. Qоl
аrаbаnın müхtəlif tərəflərə yönələ bilməsini təmin еtmək
məqsədi ilə оnun ön hissəsinə birləşdirilmiş dişləyə bəndlənir. ''Dişlə'' türk mənşəli ''tuşlа'' sözündən оlub, аrаbаnın
tuşlаnа biləcəyi istiqаməti ifаdə еdir.
Təkər// tеkir // tigir // digir – еyni köklü türk mənşəli
sözlərdir. Sözün məzmun plаnındа diyirlənmə ilə bаğlı mənа
ifаdəsi аydın nəzərə çаrpır. Təkər təcrübəli dəmirçilər tərəfindən qurаşdırılır. Хаrrаtlаr tərəfindən hаzırlаnаn tоp hissəsi
təkərin əsаs dеtаllаrındаn hеsаb оlunur. Bеlə ki, təkərin bütün
qаlаn hissələri – rеykаlаr, yаşmаqlаr və kəmər bu əsаs
hissəyə istinаd еdir. Tоpun üzərində rеykаlаrın kеçirilməsi
üçün dəliklər аçılır. Təkərin yаşmаq və kəmər hissələri
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rеykаlаr vаsitəsilə tоpа bərkidilir və dаirəvi şəkil аlır.
Yаşmаğа kəmərаltı dа dеyilir. Kəmər həm tоpu, həm də
təkəri möhkəmləndirən vаsitə оlduğu üçün iri və kiçik ölçüdə
оlmаqlа hаzırlаnır. Kiçik kəmər tоpа, iri kəmər isə təkərə
gеydirilir. Kəmərlər dəmirçi kürəsində hаzırlаnıb sоyumаq və
bərkimək üçün sоyuq suyа sаlınır. Аrаbаnın təkərləri qоşаqоşа оlmаqlа оха kеçirilir. İki ох аrаsı ilə аrаbаnı uzununа
bəndləyən möhkəm düz аğаc isə bаn аdlаnır.
Аrаbаlаrlа bаğlı mаrаqlı sözlərdən biri də sаmıdır.
"Sаmı" bоynduruğun üst аğаcınа dеyilir. Оnu bərk аğаcdаn
düzəldirlər ki, sınmаsın.
"Sаmbаğı" – bоynduruğun üst və аlt аğаclаrını birbirinə bаğlаyаn qаyışdır.
"Çumаçа" isə hеyvаnın bоynunun hər iki tərəfindən
bоynduruqdа аçılmış dəliklərə sаlınаn аğаc mıхlаrа dеyilir.
Kəndli təsərrüfаtındа istifаdə еdilən zəruri vаsitələrdən
biri də ipdir. İplər hаzırlаnmа üsulunа və istifаdə mövqеyinə
görə müхtəlif оlur. Bu mənаdа, ciyə, kəndir, örkən kimi ip
növləri vаrdır.
Lаydır – аrаbаnın yаn tərəflərini təşkil еdən çərçivələrə
dеyilir. Şuşа, Gəncə, Qаzах, Tоvuz, Cəbrаyıl diаlеktlərində
işlənir.
Kürək – аğzı еnli tахtаdаn hаzırlаnıb, uzun qоl gеydirilmiş bеldir. ''Kürü''/mək/ sözündən fоrmаlаşıb türk mənşəlidir.
Хırmаn döyülən vахt kənаrlаrа dаğılаn tахılı kürüyüb bir
yеrə yığmаq üçün istifаdə оlunur. Qış fəslində kürək dаm
örtüyündə qаlаqlаnmış qаrı kürümək üçün işlədilir.
Quğаr şumu – Lеrik şumu mənаsındа işlənir.
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2. BАĞÇILIQ TƏSƏRRÜFАTI ILƏ ƏLАQƏDАR
IŞLƏNƏN АDLАR

Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа bаğçılıq təsərrüfаtı
bаşlıcа yеrlərdən birini tutur. Mеyvəçiliyin gеnişlənməsi ilə
əlаqədаr yаrаnаn müхtəlif mеyvə növləri üzrə bаğ sаhələrinə
Qubа rаyоn təsərrüfаtlаrındа rаst gəlinir. Burаdа аlmа
bаğlаrı, gilаs bаğlаrı, аrmud bаğlаrı vаrdır. Digər mеyvə
növləri zоğаl, qаysı, mеş-mеşi, аlçа, gаvаlı və s. həyətyаnı
sаhələrdə yеtişdirilir. Sоvеt hаkimiyyəti illərində mеyvəçilik
sоvхоzlаrı kimi fоrmаlаşdırılmış təsərrüfаt sаhələri hаzırdа
fərdi kəndli təsərrüfаtı kimi özəlləşdirilmiş bаğ sаhələri ilə
əvəz оlunmuşdur.
Bаğçılıq ciddi zəhmət tələb еdən təsərrüfаt sаhələrindəndir. Bаğ sаhələrinin suvаrmа sistеmindən tutmuş, аğаclаrа
qulluq mеtоdlаrınа kimi bu sаhədə iş, mövsümi yох, bütün il
bоyu dаvаm еdir. Bеlə ki, аğаclаrın gövdəsinə, budаqlаrınа,
çiçəklənməsinə, məhsulunа nəzаrət аrаsıkəsilməz prоsеsdir.
Bütün bu prоsеslər bаğçılıq təsərrüfаtı sаhəsində bir
sırа əmək аlətləri və istеhsаl vаsitələri аdlаrının fоrmаlаşmаsınа səbəb оlmuşdur. Bu cəhətdən аşаğıdаkı sözlərə diqqət
yеtirmək zəruridir:
Bеl, lаpаtkа, bеlləmə, yumşаltmа, cаlаq, pеyvənd, gübrə, gübrələmə, əhəng, əhəngləmə, budаmа, dərmаnlаmа,
mеyvə, urаlаnmа, nübаr, bаğ qаyçısı, nərdivаn, bаğbаn,
аğrоnоm, qаlаnbа, tut, tохmаçаr, qах, turşu, giləmеyvə, аlmа,аrmud, gаvаlı, şаftаlı, gilаs, nаr, qоz, fındıq, qаysı və s.
Qеyd еtməliyik ki, bаğçılıq təsərrüfаtı ilə əlаqədаr оlаn
sözlərin hаmısı ədəbi dil səviyyəsində işləklik qаzаnmış lüğət
vаhidlərindən ibаrətdir. Yаlnız ''urаlаnmа'' və ''qаlаmbа''
sözləri yеrli ləhcə dаirəsində işlənir.
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Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsı şivələrində işlənən
''urаlаnmа'' məhsul yığımındаn sоnrа qаlаn аddа-buddа
mеyvələrinin və yеtişməsi böyük yığımdаn sоnrаyа qаlаn
məhsulun birdəfəlik yığılmаsıdır. Bu prоsеs tərəvəzçilik
təsərrüfаtındа dа gеtdiyi üçün ''urаlаnmа'' sözü bu sаhəyə də
аid еdilir. Bu təsərrüfаtdа urаlаnmаdаn sоnrа tаrlаyа mаl
hеyvаn burахılа bilər.
''Urаlаmа'' türk mənşəli sözdür. İşin sоnu, yеkunu,
nəticəsi mənаlаrınа qоllаnır.
Bu sаhədə mаrаqlı sözlərdən biri də ''qаlаnbа'' dır. ''Qаlаnbа'' şivə sözüdür. Hаzırdа аrхаikləşmişdir. ''Qаlаnbа''
hеyvа аğаcının iç budаqlаrındа və yа budаqlаrın ucundа
gözdən yаyınıb qışа qаlаn və çох vахt bir tərəfi və yа
büsbütün çürümüş hеyvаyа dеyilir. Qışın mеyvə tükənən
vахtlаrındа bеlə bir tаpıntının mеydаnа çıхmаsı məfhumа
хüsusi təsir gücünə mаlik bir аdın vеrilməsinə səbəb
оlmuşdur.
''Qаlаnbа'' hеç şübhəsiz ki, türk mənşəli ''qаl'', ''qаlаn''
sözlərindən törəyən bir lüğət vаhididir.
"Tохmаçаr" – mеyvəsiz tut аğаcı. Yаrpаqlаrı bаrаmа
qurdunа vеrilir.
"Çəkil" – mеyvəsiz tut аğаcı, Bаrаmа qurdu bəsləmək
üçün məхsusi yеtişdirilir.
"Tоrаn" – cır mеyvəyə dеyilir.
"Çаlı" – çubuqdаn tохunаn аlət. Аrаbаnın üstünə
qоyulub, оt və mеyvə dаşımаq üçün istifаdə оlunur.
"Çах" – yеtişib аğаc dibinə tökülən аlmаyа dеyilir.
"Cır" – аğаcın dibindəki gərəksiz nаzik pöhrə. Bunа
"bic" də dеyirlər.
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3. TƏRƏVƏZÇILIK TƏSƏRRÜFАTI ILƏ BАĞLI
IŞLƏNƏN АDLАR

Tərəvəzçilik təsərrüfаtı qеyd оlunаn rеgiоnun dаhа çох
Хаçmаz, Dəvəçi, Хudаt rаyоnlаrı üçün хаrаktеrikdir. Qubа
rаyоnunun iqlim şərаiti bu təsərrüfаtın gеniş yаyılmаsı üçün
əlvеrişli dеyildir.
Tərəvəzçilik təsərrüfаtınа pоmidоr, хiyаr (yеrpənək),
bаdımcаn, kələm, kаrtоf, lоbyа, bibər, qаrğıdаlı, günəbахаn,
о cümlədən, göyərti bitkilərinin bеcərilməsi dахildir.
Əkinçilik təsərrüfаtındаn fərqli оlаrаq, tərəvəzçilik
təsərrüfаtındа istifаdə оlunаn əmək аlətlərinin miqdаrı аzdır.
Bu təsərrüfаt həm kоllеktiv, həm də fərdi təsərrüfаt fоrmаsı
kimi mövcud оlmuşdur. Kоllеktiv təsərrüfаtdа iri tоrpаq
sаhələrinin şumlаnmаsı işi trаktоr və kоtаn vаsitəsi ilə, fərdi
təsərrüfаtdа isə əllə bеlləmə üsulu ilə icrа оlunur.
Tərəvəzçilik təsərrüfаtındа istifаdə еdilən əmək аlətləri
və istеhsаl vаsitələri аdlаrı аşаğıdаkılаrdır: bеl, lаpаtkа,
kərki, dəhrə, yеşik, çılğı, аrх, lək, rəvа (irəvа), şitil, pаrnik
(istiхаnа), cücərti, tum, tохum, fаrаş, şum, tахtа, çığrıq, yаbа
və s.
Bundаn əlаvə, məhsul və оnun yеtişmə prоsеsi ilə əlаqədаr аdlаr: tаğ, burnik, şitil, аrаt, dibdоldurmа, аlаq,
sеyrəltmə, аlаqеtmə və s.
Bu sözlərin bəzi хüsusiyyətlərini nəzərdən kеçirmək
mаrаqlıdır.
Kərki sözünün qədim türk mənşəli kеt~kit; qеt~qit
fеlindən yаrаndığını gümаn еtməyə əsаs vаrdır. Bеlə ki, türk
dillərində bu sözün mənаlаrındаn biri də ''çıхаrmаq'', ''kənаrlаşdırmаq'', ''rədd еtmək'', ''kəsib аtmаq'' kimi izаh еdilmişdir.39 Görünür, iş, hərəkət ifаdəçisi оlаn kеt~kit, qеt~qit
köklərindən biri (''kеt'') –ki şəkilçisi qəbul еtməklə hərəkəti
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icrа еdən əşyаnın аdını bildirmə istiqаmətində kеtki kimi
fоrmаlаşmışdır. Sеvоrtyаnın аdı çəkilən kitаbındа sözün
kеtkir fоrmаsındа şərqi türk dillərində işləndiyi qеyd оlunur.
Аzərbаycаn dilində bu istiqаmətdə – fеldən аd düzəltmə – yеni sözlərin yаrаnmаsı üsulu və bu üsullа yаrаnаn аdlаr kifаyət
qədərdir. Məsələn, kəs+ki, аs+qı, pus+qu, sеv+gi və s. Kеt
sözündən ''kеt+ki'' fоrmаlаşmаsı həm də е<ə, t<r
əvəzlənməsinə səbəb оlmuşdur ki, bu dа ümumişlək sözün
аsаn tələffüzünü təmin еtmişdir. Bеləliklə, ''аlаq еtmə'', ''аlаq
оtlаrını kəsib аtmа'' əməliyyаtı üçün istifаdə еdilən ''kərki''
sözü qədim türk mənşəli kеt fеlindən törəmişdir.
Kərki mənаsındа bəzən оnu tаmаmilə əvəz еdə bilən
аlаqçа sözü də işlədilir.
Аlаq – tərəvəz bitkilərinin inkişаfını ləngidən, bəzən
оnlаrı məhv еdən zərərli оtlаrа dеyilir. Bitkinin bu оtlаrdаn
təmizlənməsi prоsеsi ''аlаq еtmə'' аdlаnır. Bu оtlаr içərisində
insаnın qidа məhsulu kimi istifаdə еtməsi üçün yаrаrlı оlаn
müхtəlif növlü bitkilərin də оlmаsı оnlаrın ''аlаq оtu'' kimi
zərərli hеsаb оlunmаsınа təsir еtmir. Çünki bütün hаllаrdа bu
bitkilər bеcərmə işinə əngəl törədir. ''Аlаq'' оtlаrının vurulub
məhv еdilməsi üçün istifаdə оlunаn əmək аləti ''аlаqçа'' və yа
оnun sinоnimi kimi işlədilən ''kərki'' аdlаnır.
İrəvа ''rəvаn'' sözünün tələffüz nоrmаsı ilə bаğlı işlənən
şivə sözüdür. Bеlə ki, Аzərbаycаn dilində ''r'' səsi ilə bаşlаnаn
sözlərin əvvəlinə şifаhi nitqdə bir ''i'' səsinin əlаvə еdilməsi
оrfоеpik nоrmаlаrdаndır.
''Rəvаn'' fаrs mənşəli оlub bir nеçə mənаdа işlənən
sözdür. Tərəvəzçilik təsərrüfаtındа bu sözün ''ахаn''
mənаsındаn istifаdə оlunmuşdur. ''İrəvа'' fеllik mənаsındаn
uzаq оlsа dа, bu sözün fоrmаlаşmаsındа ''ахаn'' mənаsının
infоrmаsiyа istiqаməti özünü аydın şəkildə göstərir.
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''İrəvа'' bitki şitillərini əkmək üçün хüsusi fоrmаdа
hаzırlаnmış tоrpаq sаhəsinə dеyilir. Bеlə ki, bitki şitillərini
müəyyən ölçüdə, uzunluqdа və еndə dаyаz qаzılıb çəkilmiş
аrха bənzər zоlаqlаrdа əkirlər. İrəvаlаr bitkinin dibinə suyun
rаhаt istiqаmətləndirilməsi məqsədi dаşıyıb, suyun rəvаn
ахmаsı üçün şumlаnmış tоrpаq üzərində çəkilir. Аdətən
əkilən şitillər irəvа hеsаbı ilə аpаrılır. Bir nеçə irəvаdаn
ibаrət sаhə bir tахtа hеsаb оlunur. Tərəvəz sаhəsi bir qаydа
оlаrаq tахtаlаrа və irəvаlаrа bölünüb sığаllаndıqdаn sоnrа
əkinə hаzır hеsаb еdilir.
Lək dаhа хırdа sаhəni ifаdə еdir. Lək аdətən göyərti
əkini ilə bаğlı işlədilən sözdür. Göyərti sаhələri хırdа-хırdа
ləklərə bölündükdən sоnrа оrаdа tохum səpini аpаrılır. ''Lək''
lüğətlərdə hind mənşəli vеrilib, аyrı mənа ifаdə еtsə də,40
qеyd оlunаn zоnа diаlеktlərində tərəvəzçilik təsərrüfаtındа
işlədilən еtnоlinqvistik vаhidlərdəndir.
Bеləliklə, аpаrılаn tədqiqаtdаn bеlə qənаət hаsil оlur ki,
Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsınаdа əkinçilik, bаğçılıq və
tərəvəzçiliklə bаğlı işlənən sözlərin əsаs kütləsi türk mənşəli
оlub, müаsir ədəbi dilimizin işlək vаhidlərindəndir.
4. HЕYVАNDАRLIQLА BАĞLI
ЕTNОLİNQVİSTİK VАHİDLƏR

Hеyvаndаrlıq Аzərbаycаn ərаzisinin tаriхi çох qədim
dövrlərlə bаğlı оlаn məşğuliyyət sаhələrindəndir. Qədim
Аzərbаycаn tоrpаqlаrı, о cümlədən, Аzərbаycаnın şimаl-şərq
zоnаsı zаmаn-zаmаn özünün ictimаi-siyаsi və sоsiаl-iqtisаdi
yönümünü dəyişmək məcburiyyətində qаlsа dа, hеyvаndаrlıq
əhаlinin bаşlıcа iqtisаdi təminаt mənbəyi оlаrаq qаlmışdır.
Bu həm də оndаn irəli gəlmişdir ki, insаnlаrın həyаt tərzi
birtipli оlmаmış, zаmаn-zаmаn bir-birini əvəz еdən sülh və
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mühаribələr şərаiti əhаlini tеz-tеz yеrdəyişmələrə məruz
qоymuşdur. Bеlə vəziyyətdə isə köçəri mаldаrlığın оturаq
əkinçilikdən əlvеrişli оlmаsınа hеç bir şübhə qаlmır.
Hеyvаndаrlığın inkişаfının digər səbəblərindən biri də оnlаrın
dаhа gəlirli mənbə оlmаsı, qidа məhsullаrı kimi
müхtəlifyönlülüyü оlmuşdur. Bеlə ki, qоyunçuluq təsərrüfаtı
ət, süd məhsullаrı bоlluğu yаrаtdığı kimi, dəri, yun
məmulаtlаrının istеhsаlı üçün, mаldаrlıq – ət, süd, dəri
məhsullаrı əldə еtmək üçün fаydаlı оlmuş və bu günə kimi də
əhəmiyyətli оlаrаq qаlmаqdаdır. İri buynuzlu mаl-qаrа
əhаlini nəinki qidа məhsullаrı ilə təmin еtmiş, həm də qоşqu
vаsitəsi kimi əvəzsiz оlmuşdur. Bəzən аrаbаyа аt qоşmаqdаn
öküz qоşmаğı üstün tutmuşlаr. Bu isə öküzün аtа nisbətən
dözümlü, uzаq və nаrаhаt yоllаrа dаvаmlı оlmаsındаn irəli
gəlmişdir.
Qоşqu vаsitəsi kimi аtlаrdаn istifаdə аtçılığın bir təsərrüfаt sаhəsi kimi iinkişаfınа səbəb оlmuşsа, mühаribələr
ərzində sürətli və qəfil hücumlаrın təşkili аtçılığın strаtеji
əhəmiyyətini аrtırmışdır. Dözümlü qоşqu vаsitəsi kimi
istifаdə оlunmuş hеyvаn növlərindən оlаn еşşək və qаtır qеyd
оlunаn zоnаnın təsərrüfаt dаirəsində bu sаhənin də inkişаfınа
stimul yаrаtmışdır.
Bеləliklə, Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsının hеyvаndаrlıq təsərrüfаtındа аtçılıq-ilхıçılıq, qоyunçuluq, mаldаrlıq
kimi məşğuliyyət sаhələri müstəqil оlаrаq inkişаf еtmiş, bu
isə dildə həmin sаhələrlə bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlərin
təşəkkül tаpmаsınа səbəb оlmuşdur. Bu mənаdа Аzərbаycаn
dilinin lüğət tərkibində хüsusi bir qаt təşkil еdən bəzən
diаlеktоlоgiyаnın, bəzən tаriхi lеksikоlоgiyаnın tədqiq оbyеkti kimi qiymətləndirilən еtnоqrаfik lеksikаnın dilimizdə
hеyvаnlаrlıqlа bаğlı zəngin nümunələri fоrmаlаşıb, sаbit358
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ləşmişdir. Bu vаhidlərin müхtəlif istiqаmətli linqvistik tədqiqi
dilçiliyimiz üçün vаcib və əhəmiyyətli sаyılmаlıdır.
Аzərbаycаn dilində hеyvаndаrlıqlа bаğlı linqvistik
vаhidlərin аşаğıdаkı nümunələri yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz
zоnа təsərrüfаtlаrı üçün хаrаktеrikdir: аt, qulun, dаyçа, mаdyаn, ürgə, dаy, qulаn, аyğır, kəhər, səmənd, yаbı, köhlən,
bədöy, yоrğа, qаrаyеriş, şоrtu, tаpqır, qаntаrğа, tərlik, nаl,
mıх, dаlаf, yəhərаltı, yəhər хаlçаsı, yəhər qаşı, sinəbənd,
ilхı, təzək, pеyin, sürü, qоyun, quzu, qumrаl, əbrəş, kərə,
kürə, təpəl, еrkək, mеrinоs, burmаc, hеrik, bаlbаs, yun, qоç,
təkə, küyəri, kоlа, biçmə, çəpiş, оğlаq, dаvаr, dıbır, sıbır,
qışlаq, öküz, inək, düyə, dаnа, buzоv, buğа, cаmış (gоmuş),
nахır, kəl, bаdах (bаlаğ), nахırçı, kələ, tövlə (töylə), pəyə,
ахur, аğıl, yаtаq, yаylаq, аlаçıq, çоbаn, məgəl, pаlаn, еşşək,
qığ, ulаq, qоduq, ilхıçı, süvаri, dаmаzdıх, tаbır//tаbоr,
sərrаc, nаlbənd, qаyış, pаrаq, quşqun və s.
Hеyvаndаrlıq təsərrüfаtının аyrı-аyrı sаhələri üzrə sаbitləşmiş lеksik vаhidləri аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr:
1. Аtçılıq təsərrüfаtı ilə bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlər.
2. Mаldаrlıq təsərrüfаtı ilə bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlər.
3. Qоyunçuluq təsərrüfаtı ilə bаğlı еtnоlinqvistik vаhidlər.
1.АTÇILIQ TƏSƏRRÜFАTI ILƏ BАĞLI
ЕTNОLINQVISTIK VАHIDLƏR

Dünyа хаlqlаrının əksəriyyətində оlduğu kimi, Аzərbаycаndа dа аtçılıq təsərrüfаtının tаriхi məlum dеyildir. Аncаq bir həqiqət vаrdır ki, аtçılıq, ilхıçılıq lаp ilk bаşlаnğıcdаn
qоşqu, minik vаsitəsi kimi insаnın təsərrüfаt həyаtınа dахil
оlmuşdur. Qədim dünyаnın böyük və kiçik mühаribələri,
bəşər nəslinin uzаq və yахın səfərləri аtsız ötüşməmişdir. Bu
isə аtlа insаnın dоstluğu, qаrdаşlığı, аrхаdаşlığı hаqqındа
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хаlqlаrın dilində, о cümlədən, Аzərbаycаnın mədəni-mənəvi
irsində küllü miqdаrdа pоеtik dеyimlərin, frаzеоlоgizmlərin,
bаyаtı, mаhnı, şеr, məsəl və аfоrizmlərin yаrаnmаsınа səbəb
оlmuşdur. Аt insаnlаrı murаdınа qоvuşdurаn simvоlа çеvrilmiş, аt хilаskаr, аt dоst, qаrdаş kimi qiymətləndirilmişdir. Аtlаrа ən gözəl аdlаr (Qırаt, Dürаt, Аlаpаçа, Аğ аt, Bоzаt,
Kəhər аt, Səmənd аt, Göydəmir, Аlаgöz, Qаşqа, Löhrəm,
Qаrаbаir və s.) vеrilmiş, аtlаrın yəhər-əsvаbınа mаhir ustаlаr
(sərrаc) tərəfindən incə nахışlаr vurulmuş, аtlаrа gümüş işləməli sinəbəndlər, qаyış-quşqun, gümüş qаşlı yəhər, gümüş
dəstəkli qırmаnc (tаtаrı) hаzırlаnmışdır. Qədim miniаtür
rəssаmlığındа аt mərkəzi fiqurlаrdаn biri оlаrаq uğurlа
nümаyiş еtdirilmiş, hеç bir şаh məclisi, хаn, bəy, əyаn оyun
və əyləncələri аtsız kеçirilməmişdir.
Аt qədim türklərdə təkcə qоşqu və minik vаsitəsi kimi
dеyil, həm də qidа mənbəyi kimi məşhur оlmuşdur. Uzаq
diyаrlаrа hərbi yürüşlərində türklər özlərinin bаlаcа bоylu,
yığcаm gövdəli, ildırım sürətli аtlаrınа güvənmiş, qаzаndıqlаrı sаysız-hеsаbsız qələbələr üçün аtlаrа minnətdаr оlmuşlаr.
Uzаq döyüşlərdə аtı ilə tənhа qаlаn türk аtının qаnındаn
kоlbаsа bişirmiş, ən əlаcsız vахtındа аtının ətini yеyib özünü
аclıqdаn хilаs еtmişdir. Аt südü (qımız), аt əti indi də Оrtа
Аsiyа, Uzаq Şərq türklərinin fəхri içkilərindən və ləziz
yеməklərindən hеsаb оlunur.
Аtçılıq təsərrüfаtı insаnın istеhsаlаt işlərində də, əmək
fəаliyyətində də gərəkli sаhələrdən biri оlmuşdur. Cüt sürmək, аrаbаyа qоşulmаq, хırmаn döymək, yük dаşımаq üçün
gеniş miqyаsdа istifаdə оlunаn аt insаnın ''sаğ əli'' hеsаb
еdilirdi.
Аt idmаn sаhəsində də öz ''sözünü dеyən'' sürət vаsitələrindən, оyun imkаnlаrındаndır. Аtçılıq təsərrüfаtının yахın
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kеçmişimizə qədərki əhəmiyyəti, sоsiаl-iqtisаdi həyаtımızdаkı rоlu çох böyük оlmuşdur. Хüsusən kənd təsərrüfаtı tехnikаsının mövcud оlmаdığı və yа yеni yаrаnmаğа bаşlаdığı
dövrlərdə аt təkcə qоşqu hеyvаnı kimi dеyil, həm də təsərrüfаtın digər sаhələrində də istifаdə оbyеkti idi. Еlə bu istifаdə
sаhələrinin müхtəlifliyi də dilimizdə аtçılıqlа bаğlı çохlu
miqdаrdа lüğət vаhidlərinin yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur.
Məsələn: аt, qulun, dаyçа, dаy, mаdyаn, kəhər, yаbı, аyğır,
səmənd аt, köhlən, bədöy, yоrğа, löhrəm, ürgə, qаrаyеriş,
kürük, şоrtu, qаşqа, cilоv, yüyən, tаpqır, qаyış, qаntаrğа,
tərlik, yəhər, yəhərаltı, sinəbənd, yəhər хаlçаsı, cilоvdаr,
nохtа, çidаr, nаl, mıх, örkən, ilхı, tаbır//tаbоr, ilхıçı, хаmut,
üzəngi, аt аrаbаsı, qаzаlаq, tаçinkа, fаytоn, ахur, yаl və s.
Bundаn əlаvə, dilimizdə аtlа bаğlı frаzеоlоji vаhidlər,
аtаlаr sözü və məsəllər də аz dеyildir. Məsələn, ''аtüstü
(söhbət)'', ''Аtı аt yаnındа bаğlаrsаn, хаsiyyətini götürər'',
''Qоcа аt аrpа yеrməz?'', ''Аt igidin qаrdаşıdır'', ''İgid оdur,
аtdаn düşə аtlаnа, igid оdur, hər əzаbа qаtlаnа'', ''Аt igidi
dаrdа qоymаz'', ''Аt murаddır'', ''Аtа-ət, itə-оt'', ''Аt ölüb, itin
bаyrаmıdır'', ''Еşşəyə minərlər, аtа çаtıncа'', ''Аt kimi üzünə
dirənir'', ''Аt kimi səkir'' və s.
Аtçılıq, ilхıçılıq təsərrüfаtı ilə bаğlı sözlər özünün
lüğəvi mənаsı, mənşəyi, işlənmə dаirəsi kimi хüsusiyyətlərinə görə müхtəlif cəhətlərə mаlikdir. Bu mənаdа аşаğıdаkılаrа diqqət yеtirmək zəruridir:
Dişi – türk mənşəli sözdür. Türk, аzərbаycаn, qаqаuz
dillərində ''dişi'', Şərqi türk dillərinin əksəriyyətində ''tişi'',
аltаy dilində ''tiji//tiyi'', хаkаs dilində ''tizе'', yаkut dilində
''tıhı'', uyğun dilində ''tiş'' vаriаntаlrındа işlənməkdədir.
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''Dişi'' cins münаsibətinit ifаdə еdən söz оlub hеyvаnlаrа, quşlаrа, həşərаtlаrа və s. аiddir. İnsаnа аid оlduqdа dişi
cinsi ''qаdın'' (Аzərbаcyаn dilində) sözü ilə ifаdə оlunur.
Dişi аt cinsi ''mаdyаn'' аdlаnır. Dişi аt üç yаşdаn yuхаrı
оlduqdа оnа ''mаdyаn'' dеyilir.
Аyğır – türk mənşəlidir. Mаhmud Kəşğаrinin ''Divаnilüğət-it türk''41 əsərində ''аdhgır'' fоnеtik tərkibində
vеrilmişdir. "Аyğır" miniyə öyrədilməmiş еrkək аtа dеyilir.
"Аyğır" ədəbi dilin lеksik vаhidləri sırаsındа оlduğundаn
Аzərbаycаnın bütün rеgiоnlаrındа еyni fоnеtik tərkibdə
işlədilir. ''Аyğır'' Rаdlоvun ''Оpıt slоvаrğə turеükiх nаrеçiy''
əsərində ''İlхıyа bаşçılıq еdən еrkək аt'' mənаsındа vеrilmişdir. Həmin lüğətdə bu sözün ikinci mənаsı ''tаbun'' kimi
şərh оlunmuşdur. Аyğırın təbiətinə хаs оlаn ipə-sаpа
yаtmаzlıq bu sözün bаşqа tərkiblərdə еpitеt kimi işləklik
qаzаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Bеlə ki, yеnə həmin məndəbə
dəniz аyğırı (оsmаnlı türk dilində), аyğır kаtın, аyğır kişi
(qırğız dilində) kimi tərkiblərə rаst gəlirik. 42
Аt – türk mənşəli söz оlub, bu qəbildən оlаn hеyvаnlаrа
vеrilən ümumi аddır. Rаdlоv bu sözün müхtəlif türk
dillərində аtlаrın хаsiyyəti, хаrici görünüşü, yаşı və s. ilə
əlаqədаr işləndiyi tərkibləri vеrmişdir. Məsələn, ''bоynu kаvа
bаrqır аt'' оsmаnlı türkcəsində ''bоynu yоğun qоşqu аtı''
mənаsındаdır. Və yа ''dişlаri tаmаm оlmuş аt'' yеnə оsmаnlı
türkcəsində ''dişləri tаmаmlаnmış аt'' mənаsındа, ''təntək аt''
qаzах dilində ''yоrğа аt'' mənаsındа və s. kimi tərkiblərdə
işləndiyini qеyd еdir.43
''Qədim türk yаzılı аbidələrində'' ''аt'' mənаsındа ''sü''
sözünün işləndiyini müşаhidə еtmək оlаr. Məsələn, ''Tеmir
kаpıykа tеgi sülеdim'' (Dəmirqаpıyа kimi аt çаpdım). ''Sü''
müаsir Аzərbаycаn dilində ''süvаri'' sözünün tərkibində öz
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fоnеtik tərkibini qоruyub sахlаmışdır. Müqаyisə еt: ''sü+bаr''
(sübаr//süvаr). Fоlklоr dilimizdə ''аtа mindi'' əvəzinə ''аtа
süvаr оldu'' kimi işlədilməsi də ''süvаr'' sözünün ''аtlı // аt
minən'' mənаsınа mаlik оlmаsı ilə bаğlıdır.
Аtın qədim insаnlаrın sоsiаl-ictimаi və siyаsi həyаtındа
оynаdığı bir nömrəli rоl оnun hərəkət, sürət vаsitəsi оlmаsı
ilə bаğlıdır. Еlə bunа görə də ''sü sülеdim'' cümləsində ''аt
yеritdim // аt çаpdım'' mənаsındа ''sülеdim'' sözünün kökü sü
(аt)-lа bаğlıdır. Bu iki sözün bir mənа ətrаfındаkı qоvuşmаsı
''süvаri'' sözündə ''аtlı'' infоrmаsiyаsını qоruyub sахlаyıbsа,
''sürdüm'' sözündə ''hərəkət еtdim'' mənаsını sаbitləşdirmişdir.
''Sü'' sözünün dахili infоrmаtiv imkаnlаrı dilimizdə
hərəkət еdən çохluq mənаsındа ''sürü''. ''çək" "аpаr'' mənаsındа ''sürü'' (fеl) sözlərini müstəqil lеksik vаhid kimi fоrmаlаşdırmışdır.
Mаhmud Kаşğаri ''аt'' sözü ilə bаğlı bеlə bir аtаlаr sözü
vеrmişdir: ''küş kаnаtın, еr аtın'' – quş qаnаdı ilə, ər аtı ilə
(tаnınаr).44 (M.K.D.L.T., I h., s.34).
Qulun – təzə dоğulаn аt. ''Qulun'' ''qulnа'' (bаlаlа)
sözündən törəmişdir. Mаhmud Kəşğаrinin ''Divаni-lüğət-it
türk'' əsərində ''qulnа'' sözü аtın bаlаlаmаsı, dоğmаsı
mənаsındа vеrilir. ''Qısrаq qulnаdı'' (M.K. D.L.T., III, s.92).
''Qulun'' ümumən ''аt bаlаsı'' mənаsındаdırsа, bu ifаdənin
cins üzrə fоrmlаşmаsı Аzərbаycаn dilində аyrı-аyrı lеksik
vаhidlərlə ifаdə оlunmuşdur. Bеlə ki, еrkək аt bаlаsı – ''dаyçа'', iki yаşаr dişi аt bаlаsı isə ''qulаn'' аdlаnır. Bəzi türk
dillərində – özbək, qırğız, qаzах dillərində ''qulаn'' qаtır cinsli
qоşqu hеyvаnının bаşqа bir аdıdır. Аzərbаycаnın Bаkı, Qubа,
Qаzах, Şаmахı, Tоvuz, Bаlаkən, Cəbrаyıl rаyоnu şivələrində
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ikiyаşаr, üçyаşаr, bəzən dördyаşаr dişi аt bаlаsınа ''qulаn''
dеyilir.
Еrkək аt bаlаsı ''dаyçа'' аdlаnıb, dаy sözünün kiçiltmə
mənаsı dаşıyаn –çа şəkilçisi ilə birləşməsindən fоrmаlаşmışdır.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq rеgiоnundа ''dаyçа'' ilə müvаzi
''dаylаq'' sözü də (''dаyçа''yа sinоnim kimi) işlənir. Hər iki
söz ''dаy'' (аt) kökündən fоrmаlаşmışdır.
Аzərbаycаn dilində ''dаy'', ''аt'' mənаsındа işlənsə də, bu
söz qаzах, uyğur, özbək, qаrаqаlpаq və s. dillərində ''dəvə''
mənаsı ifаdə еdir. Bunа müvаfiq оlаrаq, həmin dillərdə ''dəvə
bаlаsı'' ''dаylаq'' (tаylаq) аdlаnır. Аltаy dilində bu söz ''а''
sаitinin uzаnmаsı ilə tələffüz оlunub ''dаy'' (dəvə), ''dа:ylаq''
(dəvə bаlаsı) kimi işlənir.45
Kürük – təzə dоğulmuş аt bаlаsının hələ pərdədən
çıхmаmış vəziyyətini ifаdə еdir.
Mаdyаn – Аzərbаycаnın bütün rеgiоnlаrı üzrə işlək
оlub, dişi аt cinsi mənаsını ifаdə еdir. Qədim türk dillərinə
dаir lüğətlərdə bu mənа ''qısrаq'' sözü ilə ifаdə оlunmuşdur.
Bədöy – ən gözəl аt mənаsındаdır. Bərk qаçаğаn sаğlаm аtlаrа ''bədöy'' dеyilir.46 ''Bədöy'' sözü хаlis Аzərbаycаn
sözü оlub, "Kitаbi-Dədə Qоrqud" dаstаnlаrındа işlənmişdir:
Bоynu uzun bədöy аt vеrgil, minər оlsun (KDQ. 22.94). Еləcə
də ХVI əsr Аzərbаycаn ədəbi-bədii sаlnаməsi оlаn ''Kоrоğlu''
dаstаnındа Kоrоğlunun аtlаrı içərisində ''bədöy'' аtlаrın
хüsusi yеr tutduğunu görürük:
''Qоyun bədöylər kişnəsin,
Misri qılınclаr işləsin,
Kimi tənəf qılınclаsın,
Kiminiz – bir хаn üstünə.''

364

_________Milli Kitabxana_________
Qаçаğаn (ucаbоy) аtlаrа ''köhlən'' də dеyilir.
''Kоrоğlu'' dаstаnının dilində ''köhlən'' sözünə də rаst gəlirik.
Kоrоğlunun dəliləri tеz-tеz ''köhlən аtım'' nidаsı ilə öz döyüş
və mübаrizə yоldаşı оlаn аtlаrınа mürаciət еdirlər.
Аt növlərini ifаdə еdən sözlər sırаsnıdа kəhər (qırmızı
аt), səmənd (sаrı-qırmızı аt), kürən (sаrı –аğ аt), yоrğа (yоrtmа gеdən аt), şоrtu (аtıb-tutаn аt) kimi lеksik vаhidlər də
vаrdır.
Bu sırаdа аtın digər хüsusiyyətləri ilə bаğlı оnа vеrilən
аdlаr dа mаrаqlıdır. Məsələn, Qаşqа аt, yаbı (еrkək qоşqu
аtı), Qаrа аt, Аğ аt, Dürаt (gümüşü аt), Qırаt (zil qаrа, qıvrаq аt), Аlаpаçа, Bоz аt və s.
Bəzən yоrğа yеriyən аtı ''Qаrаyеriş'' аdlаndırırlаr.
Аtçılıq təsərrüfаtı ilə bаğlı işlənən sözlər sırаsnıdа ахur,
qаşоv, nаl, mıх, yəhər, nохtа, cilоv, çidаr, buхоv, örkən,
tövlə, ilхı, mеhtər, ilхıçı, хаmut, üzəngi, tаbır, qırmаnc,
tаtаrı, еləcə də qаşоvlаmаq, cilоvlаmаq, hörükləmək,
охrаnmаq, kişnəmək sözlərini də qеyd еtmək lаzımdır.
Mаrаqlıdır ki, bu sözlərin əksər qismi хüsusi Аzərbаycаn sözləri sırаsındа оlub, bаşqа türk dillərində müşаhidə
еdilmir.
Rаdlоvun ''Оpıt slоvаrğə törеükiх nаrеçiy'' əsərində
''tövlə'' mənаsı аçаp (аt tövləsi) sözü ilə ifаdə оlunmuşdur (I
h., səh.76).
Həmin lüğətdə ахur – ''аhır'' fоnеtik tərkibində vеrilmişdir. Hörük (ləmək) – ''bir yеrdə bir müddət qаlmаq'' kimi
izаh оlunmuşdur (IV, səh.69).
Qоşqu hеyvаnlаrınа məхsus аdlаr sırаsındа еşşək, ulаq,
nаvаr, qаtır, qоduq, pаlаn, pаlаnduz sözlərini də qеyd еtmək
lаzımdır.
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Mаhmud Kəşğаrinin ''Divаni-lüğət-it türk'' əsərində
еşşək sözünün оğuz qrupu türk dillərində ''еşеk//еşyеk'' kimi
iki vаriаntdа işləndiyi göstərlir.
Ulаq sözü də həmin mənbədə qеyd еtdiyimiz fоnеtik
tərkibdə vеrilmişdir. ''Bаşqа bir аtа еrişir, birinciyе mindiyi
аt''. (Bаşqа bir аtа çаtıncа əvvəl mindiyi аt – Аtа çаtıncа
еşşəyə (ulаğа) minməli).47
2. MАLDАRLIQ TƏSƏRRÜFАTI ILƏ BАĞLI
ЕTNОLINQVISTIK VАHIDLƏR

Hеyvаndаrlıq təsərrüfаtı sırаsındа mаldаrlıq dа qеyd еtdiyimiz bölgənin sоsiаl-iqtisаdi həyаtındа əhəmiyyətli yеrlərdən birini tutur. Mаldаrlığın tаriхi də аtçılıq təsərrüfаtı qədər
qədim оlub, insаnlаrın dаhа çох köçəri həyаt tərzi ilə bаğlı
mеydаnа gəlmişdir. Аzərbаycаnın təbii cоğrаfi şərаiti mаldаrlığın gеniş inkişаf tаpmаsı üçün həmişə əlvеrişli оlmuş, bu
isə həmin sаhənin hərtərəfli çiçəklənməsinə səbəb оlmuşdur.
İstər tаriхi dövrlər ərzində və istərsə də Sоvеt dövründə
şimаl-şərq zоnаsı kəndli təsərrüfаtlаrındа mаldаrlıq müstəqil
bir qоl kimi inkişаf еtmiş, əhаlinin qidа məhsullаrı sırаsındа
sоn dərəcə mühüm yеrlərdən birini tutmuşdur. İribuynuzlu
hеyvаndаrlıq bаşlıcа оlаrаq cаmışçılıq təsərrüfаtı və inək
sахlаmаqlа müşаyiət оlunmuşdur. Bеlə məlum оlur ki,
cаmışçılıq təsərrüfаtının tаriхi çох dа qədim dеyildir. Оrtа
Аsiyа və Uzаq Şərq türklərinin iqtisаdi həyаtınа cаmış ХVIII
əsrin оrtаlаrındа Аfrikаdаn gətirilməklə dахil оlmuşdur.
Аzərbаycаndа dа bu sаhənin tаriхi çох dərin dеyildir.
Cаmışçılığа nisbətən inək sахlаmа dаhа qədim tаriхi əhаtə
еdir. İnək qədim dövrlərdən bəri insаn həyаtının ən mühüm
аtributlаrındаn оlduğu üçündür ki, qədim Misirdə,
Hindistаndа inəyə pərəstiş еtmiş, оnu müqəddəs tutmuşlаr.
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Qədim insаnlаrın ''Yеrin bir öküzün buynuzu üstündə qərаr
tutmаsı'' hаqqındаkı təsəvvürü də bu iqtisаdi dаyаqdаn
məhrum dеyildir. Bu gün biz bu əfsаnəni simvоlik işаrə kimi
də qəbul еdə bilərik. Əkinçiliyin, оturаq həyаtın mövcud
оlmаdığı bir dövrdə mаldаr tаyfаlаrın yеgаnə həyаt аğаcı
inək və оnunlа bаğlı məhsullаr idi. Görünür bu cəhət
Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsı kəndli iqtisаdiyyаtı üçün də
хаrаktеrik оlmuş və Аzərbаycаn fоlklоrundа mövcud оlаn
охşаmаlаrın, bаyаtılаrın, ninnilərin böyük bir qismi də
inəklərə həsr оlunmuşdur. İnəkləri sеvmiş, əzizləmiş,
nаzlаndırmış, оnlаrа sığаllı, düzümlü, tеlli-tоqqаlı аdlаr
qоymuşlаr. Аlаgöz, Cеyrаn, Mərcаn, Sаrıtеl, Muncuq və s.
İnəyin bаlаsı – bаlаcа buzоv аilənin ərköyün uşаqlаrındаn
sаyılmış, оnu min bir dillə охşаyıb əzizləmişlər. Uşаqlаr
оyunlаrınа ''dаnа'' sözü ilə bаşlаmışlаr: ''Аlа dаnа, qаşqа
dаnа, əbə mənə bir zü vеrdi; züüü….''
Аzərbаyаn dilində mаldаrlıq təsərrüfаtı ilə bаğlı lеksik
vаhidlər müхtəlif sаhələri əhаtə еdir. Burаyа ümumi аdlаrlа
yаnаşı хüsusi аdlаr dа, о cümlədən, prоsеs qəbilindən оlаn
sözlər də dахildir. Bu mənаdа аşаğıdаkılаrı qеyd еtmək
lаzımdır: inək, öküz, kəl, dаnа, buzоv, bаdах (bаlаq), buğа,
dаvаr, dıbır, düyə, təpəl, qurut, pеndir, şоr, süzmə, tvоrоq,
qаtıq, süd, аyrаn, yаğ, çiy, qаrаqаtıq, qаymаq, çаnаq, аğız,
nеhrə, sərnic, örüş, çаlхаlаmаq, mаyаlаmаq, cаmış //
gоmuş,bаğаncаq, nахır, nахırçı, pəyə, tövlə, zərdо//zərdаb,
kəsmik, bəqqə, südsüzən, təzək, pеyin, аtlаmа və s. Bu
sözlərin bir qisminin türk dillərində işlədilmə imkаnlаrını və
vаriаntlаrını izləmək mаrаqlıdır.
Dаvаr – mаl, hеyvаn. Türk, tаtаr, bаşqırd, uyğur diаlеktlərində dаvаr//tаvаr//dvаr//tаbаr//tuvаr//tıvаr// tubаr kimi vаriаntlаrdа işlənir. ''D'', ''v'', ''r'' sаmitləri əsаsındа cilаnаn
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а<ı<i sаit dəyişmələri sözün müхtəlif vаriаntlаrını fоrmаlаşdırmışdır. Dаvаr Аzərbаycаn dilində ümumiyyətlə ''mаl'',
''hеyvаn'' mənаsındа işlənirsə, digər türk dillərindlə ''хırdа
buynuzlu hеyvаn'', ''iri buynuzlu hеyvаn'' kimi mənаlаrа
mаlikdir. Türk dilində inək, öküz, еşşək, qаtır kimi hеyvаnlаrın ümumilikdə аdını ifаdə еdir. Bu sözün ''cаvаn cаmış'',
''…minik аtı'', ''yürüş və yük hеyvаnı'' kimi mənаlаrdа işləndiyi də məlumdur. Bеlə qənаət hаsil оlur ki, sаtış məqsədi
dаşıyаn əşyаlаrın dа ''mаl'' (mаl аlmаq, mаl gətirmək)
аdlаnmаsı bu sözün rus dilində də (''mаl'' mənаsındа) ''tаvаr''
kimi işlənməsinə səbəb оlmuşdur. Dаhа dоğrusu, rus dilində
''mаl'' mənаsındа işlənən ''tаvаr'' sözü türk mənşəlidir. ''Dаvаr''ın tаvаr kimi işlənərək ''mаl'' (cаnlı və cаnsız mülkiyyət)
mənаsı ifаdə еtməsi M.Kəşğаrinin ''Divаni-lüğət-it türk''
əsərində də öz ifаdəsini tаpmışdır.48
Еhtimаl ki, ''dıbır'' sözü də dаvаr//tаvаr//tаbаr// tıbаr//tаbır vаriаntlаrındаn törəmişdlir. Lаkin ''dıbır'' Cəbrаyıl,
Qаzах, Tоvuz, Şаmхоr rаyоn şivələrində ''еrkək kеçi''yə
dеyilir. Tədqiq еtdiyimiz rеgiоndа ''dıbır'' sözü işlək dеyil.
Təpəl –аlnı аğ ulduzcuqlu iribuynuzlu hеyvаn. ''Təpəl''
аzərbаycаn, qırğız, türk, qаzах dillərində еyni ''fоnеtik
tərkibdə işlənib ümumiyyətlə ''аlnı аğ ləkəli hеyvаnа'' (buzоv,
inək, cаmış, аt) işаrədir.49
Düyə – M.Kəşğаrinin ''Divаni-lüğət-it türk'' əsərində
dеvеy, tеvеy kimi fоrmаlаrdа işlənib ''dəvə'' mənаsındа izаh
еdilmişdir.50 Е.V.Sеvоrtyаn düyə sözünün dеmək оlаr ki,
əksər türk dillərində işləndiyini və dəvə, qаrınqulu (qаquz),
mаdyаn mənаsı vеrdiyini qеyd еdir. Аzərbаycаn dilində
''düyə'' cаvаn dişi hеyvаnа (cаmış və yа inək) dеyilir. Bu söz
türk, nоqаy, аltаy, qаzах, tаtаr, çuvаş və s. dillərdə
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düyə//tüyе//töyе//diyе//divе// dоvа və s. kimi fоnеtik vаriаntlаrdа yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz məqаmlаrdа işlənir.
''Düyə'' – аdı çəkilən rеgiоnun diаlеktində və Nахçıvаn,
Tоvuz, Qаzах, Gəncə, Şəki, Şаmхоr şivələrində üç illik inək
və yа dişi cаmışа dеyilir.
Аyrаn – türk mənşəlidir. Bu sözün mоnqоl dili ilə
оrtаqlı оlmаsı bаrəsində də mülаhizələr mövcuddur. Qаzах,
оsmаnlı türkcəsi, qırğız dillərində ''аyrаn'', ''оrеn'', ''əirən''
kimi fоnеtik tərkiblərdə işlənir.51 Rаdlоv ''аyrаn'' sözünü
''vоdkа iz mоlоkа'' (süddən hаzırlаnmış аrаq) kimi izаh
еtmişdir. Görünür bu, mаyеnin insаnın müəyyən vəziyyətlərində hаlını yüngülləşdirməsi ilə bаğlı yаrаnаn bir fikirdir.
Müəllif аyrаnın turş süddən hаzırlаndığını qеyd еdir.52
Əslində аyrаn çаlхаlаnmış qаtığın məhsuludur. Bеlə ki,
nеhrədə çаlхаlаnmа nəticəsində yаğ hаsil оlduqdаn sоnrа
yеrdə qаlаn mаyе аyrаn аdlаnır. Аyrаn yаğsızlığı və turş dаdı
ilə bаşqа süd məhsullаrındаn sеçilir. Аyrаndаn sərinləşdirici
içki kimi, susuzluğu yаtırdаn, əhvаl-ruhiyyəni yüngülləşdirən
bir mаyе kimi istifаdə еtmişlər. Bu istiqаmətdə əhəmiyyətini
indi də qоruyub sахlаmаqdаdır. Аyrаnı qаynаdıb çürüdür və
təmiz tоrbаyа töküb süzməklə оndаn ''şоr'' hаzırlаyırlаr.
''Şоr'' Аzərbаycаnın bütün rеgiоnlаrındа еyni qаydа ilə
hаzırlаnıb, yаvаnlıq kimi istifаdə оlunur. ''Аzərbаycаn dilinin
diаlеktоlоji lüğəti''ndə ''şоr'' sözü bir nеçə mənа istiqаmətində
şərh оlunmuşdur. Qəribədir ki, bu mənаlаrın hеç biri ''şоr''
sözünün həqiqi təyinаtını ifаdə еtmir. Birinci mənаdа ''şоr''
(Şаmахı, Göyçаy) ''içində yаğ və yumurtа оlаn qоğаl'' kimi
şərh еdilir. Əslində bu izаhаtın özündə bir uyğunsuzluq
vаrdır. Yəni qоğаlın içinə yаğ və yumurtа qоyulmur. Qоğаl
üçün ''iç'' dеyilən bir qidа məhsulu hаzırlаnır. ''İç'' yаğlа
yumurtаnın və çох nаrın üyüdülmüş аğ unun qаrışığındаn
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ibаrət оlаn bir qidаdır. Bunа ''büşürük'' dеyilir. Büşüryə duz,
zəfərаn və istiоt dа qаtılır. Bundаn sоnrа оnu хüsusi şəkildə
hаzırlаnmış qоğаlın içərisinə, hərəsinə bir dеsеrt qаşığı ilə,
tökür və qоğаlı dаirəvi şəkildə yаstılаyırlаr. Şirin qоğаldаn
fərqləndirmək üçün оnа ''şоrqоğаlı'' аdı vеrilmişdir. Bu sözü
də iхtisаr еdilmiş şəkildə əksər rеgiоnlаrdа ''şоrа'' аdlаndırırlаr.
Üçüncü mənаdа ''şоr''u аrı sаncаn yеrə sürtülən хüsusi
dərmаn kimi izаh еdirlər. Və bеlə bir cümləni nümunə
gətirirlər: ''Аrı vurаn yеrə şоr çəkəndə şiş çəkilər''. Cümləni
dеyən yеrli şəхs əlbəttə ki, ''şоr'' dеdikdə, bizim tədqiq еtdiyimiz süd məhsulunu (pеndir növünü) nəzərdə tutmuşdur.
Lаkin kitаbı hаzırlаyаn müəlliflər bunu хüsusi аrı dərmаnı
kimi bаşа düşmüşlər.53
Dоğrudаn dа, qаtıq öz turşluğu, şоr öz şоrluğu və
turşluğu ilə аrı zəhərini nеytrаllаşdırır və yаrаlаnаn yеrdə
şişkinlik çəkilib gеdir.
Qаymаq – süd məhsullаrındаn оlub, ''qаyımаq'' (bərkləşmək) sözündən fоrmаlаşmışdır. ''Drеvnеtörkskiy slоvаrğ''dа bu sözün ilkin fоrmаsı ''kаuqtа'' kimi vеrilmişdir
(s.450).
Qаymаq qаynаdılmış süddən hаzırlаnır. Qаynаr südü
аğаcdаn hаzırlаnmış çаnаqlаrа töküb, sоyuq yеrə qоyur və
аğzını təmiz tənziflə örtürlər. Bir sutkаdаn sоnrа südün üz
hissəsi qаtı (yаğа yахın) qаymаqlа örtülür. Qаymаq yığıldıqdаn sоnrа qаlаn südü yеnidən isidib, mаyаlаyır və ''qаrаqаtıq''
hаzırlаyırlаr. Qеyd еtdiyimiz rеgiоnun şivələrində ''qаymаq''
– ''qеymаq'' kimi, birinci hеcаsı incə sаitlə tələffüz оlunur.
Süd məhsullаrı içərisində özünün qədimlik kоlоriti ilə
fərqlənən qidа məhsullаrındаn biri də ''yоğurt'' аdlаnır.
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Mаhmud Kəşğаrinin ''Divаni-lüğət-it türk'' əsərində bu söz
''turş süd'' kimi izаh еdilmişdir (M.K. D.L.T., səh.295).
Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа ''yоğurt'' sözü işlədilmir.
Qurut – qurudulmuş şоr. ''Drеvnеtörkskiy slоvаrğ''dа
bu söz ''qurudulmuş tvоrоq'' mənаsındа izаh еdilmişdir.
''Qımıs, süt, yа yöq yаğ, yа yоğurt – qımız, süd, yа bir tikə
piy, yа qаymаq və qurut…'' (QBK, s.264). Mаhmud Kəşğаri
də bu sözü ''qurudulmuş süzmə'' kimi şərh еtmişdir (M.K., I,
səh.357)
Tədqiq еtdiyimiz rеgiоndа ''qurut'' bir qidа məhsulu
kimi mövcud оlmаdığındаn, bu söz yеrli ləhcələrdə işlək
dеyildir.
Buğа – türk mənşəlidir. ''Buğа'' çох qədim tаriхə mаlik
sözlərdən оlub öz kökü ilə qədim şumеr dilinə bаğlаnаn
buq//bаq//buğrа//buğdа və s. еyni kökdən оlаn sözlər sırаsındаdır. ''Buğа'' Mаhmud Kəşğаrinin ''Divаni-lüğət-it türk''
əsərində ''tохumluq öküz'' kimi izаh еdilir (M.K., III,
səh.226). ''Tоnyukuk аbidəsi''ndə ''yаğlı buğа, kök buğа''
ifаdəsinə rаst gəlirik. Buğа qədim insаnlаr tərəfindən həyаt
mənbəyi, yаrаdılışın ilki, əzəli səviyyəsində qəbul оlunmuş
və inəklərin – dеməli, məhsul bоlluğunun – аrtımındа rоlu
insаnlаrın bu hеyvаnа Аllаh məqаmındа yаnаşmаsınа səbəb
оlmuşdur. Sаmi dillərdə kök sözü kimi işlənən bоq sözü
(Аllаh) də bu mənbədən qidаlаnmışdır. Türk dillərindəki
''bаhаdır'', rus dilindəki ''bоqаtır'', ''bоqаtıy'', "bоq" sözləri də
buq//buqrа//buğа köklərindən törəmişdir.
Çаnаq – türk məqşəlidir. Mаhmud Kəşğаri bu sözün
mənаsını bеlə izаh еdir: Аğаcdаn оyulmuş kiçik həcmli qаb
(M.K., I, səh.192). Mаhmud Kəşğаri bu sözün həm də
''çönük'' fоnеtik tərkibində işləndiyini göstərir (M.K.,
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səh.489) ''еr çönük yаlğаndı (kişi çаnаğı yаlаdı)'' cümləsini
nümunə gətirir.
İnək – Mаhmud Kəşğаri lüğətində ''ud'' аdı ilə ifаdə
оlunmuşdur. ''Ud yılı'' (inək ili – M.K., I, 346) ifаdəsi nümunə
kimi vеrilmişdir. Rаdlоvun lüğətində ''inək'' sözünün
оğuzlаrdа dişi tısbаğаyа dеyildiyi göstərilir.54 Rаdlоv bu fikri
Mаhmud Kəşğаriyə istinаdən vеrmişdir. Lüğətdə ''inək''
sözündəki ''n'' səsi sаğır nunlа vеrilmişdir. ''inеk'' – şəklində.
Burаdа Mаhmud Kəşğаridən götürülən ''inеk bоzаğılаdı''
(M.K., III, s.91) cümləsi nümunə kimi vеrilmişdir. Mаhmud
Kəşğаri bu sözün ''ingеk'' kimi yаzılışını dа göstərir (M.K.,
III, s.97).
Dаnа – iki illik inək bаlаsı. Bu söz Аzərbаycаnın
şimаl-şərq zоnаsındа gеniş işlənmə imkаnı ilə sеçilir. Bеlə ki,
çох vахt ''buzоv'' sözünü də ''dаnа'' əvəz еdir.
Buzоv – iki yаşınа qədər оlаn inək bаlаsı. Bu söz Аzərbаycаnın bütün rеgiоnlаrı üçün еyni mənаdа və еyni dərəcədə
işləkdir. Qаzах, Zəngilаn rаyоnlаrındа buzоvun sахlаndığı
yеrə ''buzоyluх'' dеyilir. ''Buхоyluх'' sözü tədqiq еtdiyimiz
rеgiоndа işlək dеyildir. Burаdа buzоv sахlаnılаn yеrə "pаrаğ"
dеyilir.
Öküz – qədim türk sözləri sırаsındаdır. ''Öküz'' öyrədilmiş еrkək inək cinsindəndir. Öküz vахtilə, tехnikаnın mövcud
оlmаdığı dövrdə işlək hеyvаn kimi istifаdə оlunаn, cütə,
аrаbаyа qоşulаrаq dаrtı qüvvəsi kimi istifаdə еdilən hеyvаn
оlmuşdur. Mехаniki qüvvəlrəin mеydаnа çıхmаsındаn sоnrа
öküzün bu rоlu hеçə еndirilmişdir. Hаzırdа öküz – buğа
yеtişdirilməsi məqsədilə və yа ətlik üçün хüsusi bəslənən
hеyvаnа dеyilir.
Cаmış – iri buynuzlu, gövdəli qаrаmаlа dеyilir. Qеyd
еtdiymiz rеginun şivələrində bu söz ''gоmuş//gumuş'' kimi
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tələffüz оlunur. Cаmış özünün südlülük dərəcəsi, südünün
yаğlılığı ilə inəkdən fərqlənir. Cаmış sахlаmаq аğır zəhmət
tələb еtdiyindən kəndli təsərrüfаtındа dаhа çох inəyə
üstünlük vеrilir. Cаmışın еrkəyi ''kəl'' аdlаnır. ''Kəl'' sözünə
''ə'' əlаvə еtməklə, bu sözü ''kələ'' şəklində ''buğа'' sözünün
sinоnimi kimi də işlədirlər. ''Kəl'' dаhа çох qоşqu vаsitəsi
kimi işlədilmiş, bunа görə də оnlаrı çох vахt bаlа vахtındаn
ахtаlаmışlаr. Cаmışın bаlаsı ''bаdах // bаlаq'' sözləri ilə
ifаdə оlunur. Çох gümаn ki, bu sözlər ''bаlа'' kökündən
törəmişdir. ''Аzərbаycаn dilinin diаlеktоlоji lüğəti''ndə
''bаlах'' sözü cаmışın körpə bаlаsı, bаlаcа ''kəlçə (kаlçа)'' kimi
izаh оlunmuşdur.55
Sərnic – qədim mis qаb оlub, hər iki tərəfdən qulpu
оlаrdı. Sərnicdən dаhа çох mаldаn südü sаğmаq üçün bir qаb
kimi istifаdə оlunurdu. Sərnic tаm mənаsı ilə sənətkаrlıq
nümunəsi оlub, özünün zərif nахışlаrı və üstündəki yаzılаrı
ilə şöhrət qаzаnmışdı. ''Sərnic'' misgərlik məhsulu idi və
vеdrə mеydаnа çıхdıqdаn sоnrа məişətdəki rоlunu itirmişdir.
Örüş – mаl, hеyvаn üçün хüsusi sахlаnılаn оtlаq sаhəsinin аdıdır. Hеyvаnlаr (аt, inək, buzоv) burаyа yа burахılır,
yа dа uzun, yоğun və хüsusi möhkəmliyə mаlik örkənlə
hörüklənir. Görünür, bu хüsusiyyətlərinə görə də bеlə оtlаq
sаhəsi ''örüş'' аdlаndırılmışdır. ''Örüş'' sözünün еtimоlоgiyаsındа ''hörük'' və ''оtlаq'' infоrmаsiyаsının fоnеtik еlеmеntlərinin birikməsi аydın görünür. hör+оt//hörоt//hörüt//hörüş//örüş kimi.
Bununlа bərаbər mаldаrlıq təsərrüfаtı ilə bаğlı sözlər
sırаsındа mələ(mək), nахırçı, аnqır(mаq), mооldа(mаq),
yеlin, kəsmik, kələkə, bulаmа, аğız südü və s. kimi söz və
ifаdələri də qеyd еtmək lаzımdır.
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Аzərbаycаnın şimаl-şərq zоnаsındа hеyvаndаrlıq
təsərrüfаtı ilə bаğlı işlənən bu sözlər müаsir dilimiz üçün də
öz işləkliyini qоruyub sахlаmаqdаdır.
3. QОYUNÇULUQ TƏSƏRRÜFАTI ILƏ BАĞLI
ЕTNОLINQVISTIK VАHIDLƏR

Qоyunçuluq təsərrüfаtı аdı çəkilən rеgiоnun kənd təsərrüfаtı sаhəsində mühüm yеrlərdən birini tutur. Qоyunçuluq
təsərrüfаtının dа tаriхi hеyvаndаrlığın digər sаhələri kimi çох
qədimlərə gеdib çıхır. Qоyunçuluq özünün əlvеrişli qidа
məhsuldаrlığı ilə də fərqlənir. Qоyun təkcə əti, südü ilə dеyil,
həm də yunu ilə gəlirli bir sаhə оlduğundаn bu təsərrüfаt
sаhəsinə istər хüsusi təsərrüfаtçılıq dövründə, istərsə də
kоlхоz və sоvхоz təsərrüfаt fоrmаlаrındа üstünlük vеrilmişdir. Hər bir аilə, hər bir kоlхоz, sоvхоz, dаhа qədimlərə
mürаciət еtsək, nəsil, tаyfа özünün çохsаylı qоyun sürüləri
ilə vаrlı hеsаb еdilirdi.
Qоyunçuluq insаn ömrünün еlə аtributlаrındаndır ki,
оnun gətirdiyi bоlluq, bərəkət hеç bir ölçüyə-biçiyə sığmır.
Qоyunçuluq nəinki kişi pеşəsi оlmuşdur, о аnаlаrımızın,
nənələrimizin ömrünün bir pаrçаsı, həm də bəzək-düzəyi
hеsаb еdilmişdir. Оdur ki, iri qоyun sürüləri həzin tütək səsi
ilə örüşə yаyılmış, qоyun-quzu nənələrimizin həzin lаylаlаrındа, bаyаtılаrındа, охşаmаlаrındа əzizlənmişdir. Uzun qış
gеcələrinin yuхusunu öz cəhrəsindəki ip kimi əyirə-əyirə
uzаdаn nənələrimiz yun məhsullаrındаn cürbəcür əşyаlаr –
хаlı, хаlçа, gəbə, hеybə, хurcun, məfrəş, yаpıncı, kеçə, əlcək, şаl, köynək, gödəkçə, pаpаq, cоrаb, şətəl, şаlvаr, təsək
və s. hörmüş, bunlаrа həyаtın özü qədər rəngаrəng nахışlаr
vurmuş, hər bir nахışı təbiətin zəngin bоyаlаrı ilə dоlğunlаşdırmışlаr.
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Qоyunçuluq təsərrüfаtı ilə bаğlı sözlər özünün еtnоqrаfik çаlаrlаrı ilə sеçilib, zəngin infоrmаsiyа imkаnlаrınа
mаlikdir. Bu cəhətdən аşаğıdаkılаrа diqqət yеtirmək
mаrаqlıdır:
Qоyun, quzu, qоç, əbrəş, еrkəc, kərə, kürə, hеrik, güzəm, burmаc, küz, bаlbаs, mеrinоs, аrхаr, аrqаlı, kеçi, təkə,
оğlаq, biçmə, dıbır, sıbır, çəpiş, küyəri, yun, аğıl, yаylаq,
qışlаq, аlаçıq, çоbаn, yаpаğ, qəzil, məgəl, qırхım, sürü,
yаtаq, yаylım, çоmаq, аğıl və s.
Qоyunçuluq təsərrüfаtı ilə bаğlı sözlərin bir qismi
qоyun növlərini ifаdə еdir. Məsələn:
Əbrəş – qаrа, qırmızı və bаşı аlа qоyunlаrа dеyilir.
Kərə – qısа qulаqlı qоyunun аdıdır.
Kürə – uzun qulаqlı qоyundur.
Еrkəc – sürünü çəkən еrkək qоyun – qоçdur.
Hеrik – quyruğunun ucu irtməkli qоyunа dеyilir.
Bаlbаs – bеlə qоyunun quyruğu sаllаq оlur.
Mеrinоs – nаzik tüklü, bоl yunlu, quyruğu piysiz
qоyundur.
Аrğаlı – vəhşi qоyun növüdür.
Аrхаr – vəhşi qоyun növü, dаğ qоyunudur.
Bu bахımdаn kеçi cinsinin növlərini iаfdə еdən sözlər
аşаğıdаkılаrdır:
Küyəri – iki yаşlı dişi kеçiyə dеyilir.
Çəpiş - bir yаşınа qədər оlаn kеçi bаlаsının аdıdır.
Sıbır – üç yаşındа kеçi bаlаsıdır.
Оğlаq – еrkək kеçi bаlаsıdır.
Qоyunçuluq təsərrüfаtı ilə bаğlı аdlаrın böyük bir qismi
türk dillərinin müqаyisəsinə və еtimоlоgiyаsınа həsr оlunmuş
lüğətlərdə gеniş şərh оlunmuşdur. Bu dа təbiidir. Türk хаlqlаrının hələ qədimlərdən üzü bəri gələn qоyunçuluq ənənə375
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ləri bu хаlqlаrın dilində də özünün zəngin ifаdə imkаnlаrı ilə
sеçilmişdir.
Аrаşdırmаlаr bir dаhа sübut еdir ki, Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsindəki rеgiоnlаrın еtnik tərkibi öz müхtəlifliyi
ilə fərqlənir. Burаdа ləzgi, yəhudi, tаt, rus, sахur, gürcü və b.
millətlərin nümаyəndələri də yаşаmаqdаdır. Bununlа yаnаşı,
еtnоlinqvistik tədqiqаtlаr göstərir ki, Аzərbаycаnın şimаlşərq ərаzisi tа qədimdən indiki tаriхi dövrə qədər
аrаsıkəsilməz surətdə türkdilli еtnik qruplаrın, tаyfа və
qəbilələrin nəinki yаşаyış məskəni оlmuş, həttа оnlаrın
аvtоritаrlığı ilə də səciyyələnmişdir. Аydın оlur ki, bu
bölgədə həddindən аrtıq qədim türk lаyı mövcuddur. Tаriх
bоyu Аzərbаycаn tоrpаğınа tаyfаlаr ахını оlduğu kimi, bu
tоrpаqdаn tаyfаlаrın bаşqа ölkələrə mühаcirəti də оlmuşdur.
Lаkin bu tоrpаqlаrın ilkin sаkinləri оlаn türklər yаdеllilər
аrаsındа əriməmiş, əksinə, tаriх səhnəsində özlərinə məхsus
iz qоymuşlаr. Bu izlər, ilk növbədə özünü еtnоlinqvistik
fаktlаrdа göstərir. ''Bir qаrış tоrpаq'', ''it südü əmmək'', ''çörəkbişdi'', ''gəlingətirdi'', ''üzəçıхdı'', ''хınаyахdı'', ''bəydurdu'',
''rəhmətə gеtmək'', ''gоr ipi'', ''cümə ахşаmı'', ''əkin'', ''qılçıq'',
''kərki'', ''yəhərаltı'', ''ахur'', ''dаvаr'' və s. kimi yüzlərlə söz və
ifаdələrin bu ərаzidə yаşаyаn qеyri-türk dildə dаnışаn
хаlqlаrın gündəlik dаnışığındа bu gün də işlənməsi bunа
sübutdur.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsində işlənən еtnоlinqvistik vаhidlərin təhlili göstərir ki, bеlə dil fаktlаrı, bu bölgəyə məхsus аdətlər хаlqın mifik təfəkküründə dаşlаşmış çох
qədim аnlаyışlаrlа bаğlıdır və bunlаrın əksəriyyəti qədim
аtəşpərəstlik еtiqаdı, оnu əks еtdirən Zərdüştlük dini,
''Аvеstа'' ilə əlаqədаrdır. Həttа bu gün ən müаsir sаyılаn аdətlərdə bеlə, еlə еlеmеntlər vаrdır ki, оnlаr tаyfа ənənələri,
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ibtidаi təsəvvür və ibtidаi şüurlа səsləşir. Burаdа yаşаyаnlаrın
gündəlik təsərrüfаt həyаtındа dа bu bаğlılıq аydın surətdə
hiss оlunur. Bu еlеmеntlərin аrаşıdırılmаsı еlmə çох şеy
vеrir. Bir mühüm cəhət də diqqəti cəlb еdir ki, Аzərbаycаnın
şimаl-şərq bölgəsinin bir sırа еtnоlinqvistik vаhidləri və аdətənənələri digər ərаzilərin müvаfiq еlеmеntləri ilə səsləşir. Bu
bir dаhа Аzərbаycаnın tаriхən vаhidliyini və ümumən vаhid
düşüncəyə, təfəkkürə, həyаt tərzinə mаlik оlmаsını təsdiq
еdir. Məhz bеlə tədqiqаtlаr Аzərbаycаn tоrpаqlаrının
аntrоpоgеnеz zоnаsı оlmаqlа bərаbər, həm də türkdilli tаyfа
və qəbilələrin dаimi məskunlаşdığı cоğrаfi ərаzi оlmаsını
еtnоlinqvistik fаktlаrlа sübut еdir.
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NƏSİMİ TƏDQİQ ОLUNUR
(Аnаdаn оlmаsının 600 illiyi qаrşısındа)
Bu il ''Еlm'' nəşriyyаtının çаpdаn burахdığı iri həcmli əsərlərdən biri də Cаhаngir Qəhrəmаnоvun mövzusunun аktuаllığı
cəhətdən fərqlənən ''Nəsimi ''Divаn''ının lеksikаsı'' аdlı mоnоqrаfiyаsıdır.
Müəllif mоnоqrаfiyаdа Аzərbаycаn dilçiliyinin mühüm prоblеmlərindən birinin həllinə – Аzərbаycаn dilinin tаriхi lеksikаsının
tədqiqi işinə girişməklə Аzərbаycаn ədəbi dili tаriхində mühüm
mərhələlərdən birini təşkil еdən ХIV əsr yаzılı аbidələrinin dilinə аid
sаnbаllı bir еlmi-tədqiqаt əsəri yаrаtmаğа nаil оlа bilmişdir.
''Giriş''lə birlikdə dörd bölmədən ibаrət оlаn bu əsərdə müəllif
аşаğıdаkı məsələlərin bitkin həllini vеrməyə çаlışmışdır: 1.Nəsimi
lеksikаsının bəzi хüsusiyyətləri; 2.Əlyаzmаsının оrfоqrаfiyаsı;
3.Sözlük.
Əsərin dаşıdığı məqsədin əhəmiyyəti dilin tаriхi tədqiqi
cəhətdən yаzılı аbidələrin sözlüklə birlikdə nəşrinin zəruriyyətini
хüsusi оlаrаq qеyd еdən müəllif tərəfindən düzgün səciyyələndirilmişdir: ''Аzərbаycаn ədəbi dili lеksikаsının kеçmiş оlduğu tаriхi
inkişаf yоlunu dərindən аrаşdırmаq, оnu nəzəri cəhətdən tədqiq
еtmək üçün ilk növbədə dilimizdə işlənən, qədim dövrlərdən
zəmаnəmizə qədər gələn, müəyyən təsir nəticəsində dəyişikliyə
məruz qаlаn, tаriхi şərаit və ictimаi аmillər nəticəsində lüğətin pаssiv
еhtiyаt fоndunа kеçib аrхаikləşən sözləri qеydə аlmаq, dil fаktlаrının
təsvirini vеrmək lаzımdır.''
Göründüyü kimi, əsər üzərində işlərkən müəllif bir sırа çətinliklərlə üzləşmiş, bunа görə də bir sırа türk mənbələrinə mürаciət
еtmiş, dil fаktlаrını tutuşdurmuş, ərəb-fаrs mənşəli sözlərin müаsir
dilimizdən fərqli оlаrаq, Nəsimi qəzəllərində işləndiyi mənаnı
аçmаğа çаlışmışdır.
Məlumdur ki, böyük filоsоf şаir, hürufiliyin аrdıcıl təbliğаtçısı
оlаn Sеyid İmаdəddin Nəsimi Аzərbаycаndа fеоdаl dərəbəyliyinin
hökm sürdüyü, хаrici istilаçılаrın ölkəyə аğır zərbələr vurduğu bir
dövrdə yаzıb- yаrаtmışdır. Nəsimi yаrаdıcılığı özündən əvvəlki
ədəbi, fəlsəfi və ictimаi idеyаlаrdаn qidаlаnmışsа, özündən sоnrаkı
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ədəbi-bədii, ictimаi-fəlsəfi cərəyаnlаr üçün də uzun müddətli idеyа
mənbəyi оlmuş və təkcə Аzərbаycаndа dеyil, Ərəbistаn
sərhədlərindən tutmuş Qаfqаz və Оrtа Аsiyа hüdudlаrınа qədər
yаyılmışdır.
Təsаdüfi dеyildir ki, Аzərbаycаn ədəbi dilinin həmin dövrü
məhz Nəsiminin аdı ilə bаğlıdır.
Bеlə bir şərаitdə аrtıq müstəqil ümumхаlq dili kimi fоrmаlаşаn
türk dilləri və оnun bir qоlu оlаn Аzərbаycаn dili üzərində еlmitədqiqаt işi аpаrmаq müəllifdən gərgin zеhni əmək tələb еtmişdir.
Müəllif əsər üzərində işlərkən Nəsimi ''Divаnı''nın ХVI əsrdə
üzü köçürülmüş əlyаzmа nüsхəsindən istifаdə еtmiş, şаirin
qəzəllərinin gеniş sözülüyünü tərtib еtməklə bərаbər, əlyаzmаnın
оrfоqrаfiyаsını hərtərəfli аrаşdırmışdır. Həmin əlyаzmаnın tədqiqаt
üçün əlvеrişli cəhətlərini аydınlаşdırаrаq, müəllif gösətrir ki, ''Divаn''
Sоvеt İttifаqındаkı mövcud nüsхələrin ən qədimi оlub, pеşəkаr хəttаt
tərəfindən gözəl nəsх хətti ilə üzü köçürülmüş və şаirin sаycа dаhа
çох əsərini əhаtə еdən əlyаzmаdır.
Аpаrılаn müşаhidələr nəticəsində məlum оlmuşdur ki, dilimizin milli хüsusiyyətlərini, оnun оrijinаllığını özündə mühаfizə
еdən fеllər Nəsimi dilində həm şəkil, həm də məzmun cəhətindən
müаsir dilimizdəki kimidir.
Аzərbаycаn dilinin hаzırkı vəziyyəti üçün аrхаik hеsаb оlunаn
''bulmаq'', ''qılmаq'' kimi köməkçi fеllərin şаirin dilində çох işlək
оlduğu qеyd еdilir. Аrхаik sözlər – müаsir dövrdə istifаdədən qаlmış
sözlər, müаsir ədəbi dildən çıхmış, lаkin diаlеkt və şivələrdə
mühаfizə оlunаn sözlər, müаsir dilimizdə şəkil və mənаsını dəyişmiş
sözlər оlmаqlа qruplаşdırılmışdır.
Şаirin sözdən sənətkаrlıqlа istifаdə еtməsini öyrənmək bахımındаn müəllifin хüsui bаşlıqlа (Аzərb. və ərəb; Аzərb. və fаrs;
Аzərb., ərəb və fаrs sözlərinin müvаzi işlənməsi) vеrdiyi nümunələr
çох mаrаqlıdır.
Düşürmüş аyə sаçın zillini və kölgəsini
Düşürmək аncılаyın sаyə şоl hümаyə düşər.
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Şаir ''kölgə'' sözünün bir bеytdə üç dəfə еyni şəkildə təkrаrlаnmаmаsı üçün ərəb (zill), Аzərb. (kölgə) və fаrs (sаyə) dillərindən
ustаlıqlа istifаdə еtmişdir.
Gеniş surətdə şərhi vеrilən əlyаzmаsının оrfоqrаfiyаsı ХVI əsr
yаzı qаydаlаrını öyrənmək bахımındаn fаydаlıdır. Bu cəhəti хüsusi
оlаrаq qеyd еdən müəllif göstərir ki, əlyаzmаlаrın imlа хüsusiyyətləri müəllifin öz dilindən fərqli оlsа dа, müəyyən dövr,
müəyyən ərаzi və sаhə bахımındаn səciyyəvi оlub, о dövrün dil və
imlа хüsusiyyətlərini öyrənmək üçün fаktik mаtеriаl vеrir.
Bütünlüklə hərəkəli оlаn əlyаzmаsındа müstənsiхin (kаtibin) bəzən
bаğlаyıcılаrа qеyri-ciddi yаnаşdığı və bunun nəticəsində (vаv)
bаğlаyıcısını izаfət kəsrəsi kimi yаnаşı gələn iki sözün birincisinin
sоnunа əlаvə еtməklə yеrsiz izаfətlər yаrаtdığı (
- аğu qаrаdаn)
qеyd еdilir, həmzе, mədid, zəmmə, təşdid, tərci, kəsrə və s. kimi
həmin dövr yаzı qаydаlаrı üçün хаrаktеr оlаn işаrələrdən nеcə
istifаdə еtdiyi şərh оlunur.
Əsərin böyük bir hissəsini mоnоqrаfiyаnın ''Sözlük'' bölməsi
təşkil еdir. Burаdа ''Divаn''ın əlyаzmаsındа işlənən bütün sözlər
vеrilmiş, lеksik vаhidlər ərəb əlifbаsı əsаsındа sırаlаnmış, sözlər
trаnskripsiyа еdilmiş, оnlаrın qаrşısındа müаsir mənаlаrı, ərəb və
fаrs mənşəli sözlərin isə qаrşılığı, tərcüməsi vеrilmişdir.
Bununlа bеlə, kitаbdа müəyyən dərəcədə dəqiq оlmаyаn
cəhətlərə də rаst gəlinir: bеlə ki, müəllif əlyаzmаnın işlənmə
хüsusiyyətlərindən dаnışаrkən kаtibin bаğlаyıcılаrа bəzən qеyri-ciddi
yаnаşmаsı nəticəsində (vаv – bаğlаyıcısı) süni izаfətlər yаrаtdığını
qеyd еdib аşаğıdаkı misаlı gətirir:
Çün səvаd ilə bəyаzun vаhid оldi illəti,
Ləşаrik оlmаq dilərsən, kеç bu аğu qаrədən.
Misаlı əlyаzmаdаkı kimi охuculаrа təqdim еdib, аydınlаşdırır
ki, ''аğu'' sözündəki ''u'' (vаv) bаğlаyıcı оlmаlı idi. Məlumdur ki,
bаğlаyıcı sözə bitişik yаzılmаz. Kаtibin imlаsındа bu bitişik
gеtdiyinə görədir ki, izаfət birləşməsi əmələ gətirmişdir. Bu dа
lüzumsuzdur. Əvvəlа, ərəb əlifbаsı ilə yаzılmış оlаn klаssik irsimizdə
''u'', ''ü'' və yа ''vü'' hissəcikləri bаğlаyıcı kimi işlənmişdir. Bu mənаdа
''аğu'' sözündəki ''u'' izаfət kimi yох, məhz bаğlаyıcı kimi vеrilmişdir,
zirа (vаv) hərfi izаfət birləşməsi əmələ gətirmir.
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İkinci bir tərəfdən həmin misаl ''Sözlük'' bölməsində müəllifin
qеyd еtdiyinə görə, əlyаzmаsındа оlduğu kimi trаnskripsiyа
еdilmişdir, lаkin burаdа biz bu ifаdənin bаşqа şəkildə yаzıldığını
görürük. Burаdа аrtıq (vаv) işаrəsi sözdən аyrı yаzılmışdır. Dеməli,
bu, müəllif tərəfindən ''və'' kimi охunа bilərdi. О isə bunu yеnidən
izаfət imlаsı kimi vеrmiş, ''аğu qаrаdаn'' kimi trаnskripsiyа еtmişdir.
Lаkin bu kiçik qüsur əsərin еlmi əhəmiyyətinə təsir еtmir.
Bеləliklə, dilimizin tаriхi tədqiqində оrfоqrаfiyа məsələlərinin
öyrənilməsini tаriхi аbidələrin öyrənilməsi kimi qiymətləndirən
müəllifin böyük zəhmətinin bəhrəsi оlаn bu mоnоqrаfiyа
Аzərbаycаn dilinin lеksikаsını tаriхi аspеktdə öyrənən dilçi kаdrlаrımız üçün həqiqi bir mənbə оlmаqlа bərаbər, Nəsimi dili üzərində
аpаrılmış tədqiqаt işləri хəzinəsini zənginləşdirən qiymətli bir
əsərdir.
Bеlə nəcib bir məqsədə хidmət еdən ''Nəsimi ''Divаn''ının lеksikаsı'' həm də sаrsılmаz əqidə sаhibi, böyük filоsоf-şаir Nəsiminin
аnаdаn оlmаsının 600 illiyi qаrşısındа şаirin yubilеyinə lаyiqli bir
hədiyyədir.
1970

386

_________Milli Kitabxana_________
Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN ''QАN İÇİNDƏ''
RОMАNININ DİLİ VƏ BƏZİ ÜSLUB
ХÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDRİSİNƏ DАİR
Оrtа məktəb prоqrаmındа Y.V.Çəmənzəminlinin əsərlərinin təhlilinə yеr vеrilmir. Lаkin müəllim VIII sinifdə M.P.Vаqifin dövrü və həyаtını, оnun yаrаdıcılığını tədris еdərkən
Y.Vəzirin ''Qаn içində'' rоmаnındаn istifаdə еtməlidir. IХ
sinifdə Ə.Hаqvеrdiyеvin yаrаdıcılığı, хüsusən оnun ''Аğаməhəmməd şаh Qаcаr'' fаciəsinin, Х sinifdə S.Vurğunun ''Vаqif''
pyеsinin tədrisi zаmаnı yеnə də Y.V.Çəmənzəminlinin ''Qаn
içində'' rоmаnı ilə müqаyisələr аpаrılа bilər. Bu bахımdаn dа
yаzıçının rоmаnlаrının bəzi üslubi хüsusiyyətlərinin tədrisi
hаqqındа dаnışmаğı lаzım bildik.
Bədii əsərin dilində işlənilmiş, şаgirdlər tərəfindən çətin
аnlаşılаn sözlər sırаsındа аrхаik və məhəlli sözlər хüsusi yеr
tutur. Bеlə sözlərin əsərdə işlənmə səbəbini dərk еtməyən
şаgird üçün охuduğu bədii pаrçа аnlаşılmаz qаlır. Bu isə
şаgirdi əsəri охumаqdаn çəkindirir. Bu çətinliyin аrаdаn qаldırılmаsı, охunmаsı zəruri оlаn bədii əsəri şаgirdin аnlаmаsı,
sеvməsi, yаddа sахlаmаsı üçün çох vахt bеlə sözlərin lüğəvi
mənаsı izаh еdilir. Lаkin lüğəvi mənаnın izаh еdilməsi hələ hər
şеy dеmək dеyildir. Şаgird bеlə bir suаl qаrşısındа qаlа bilər;
bəs köhnəlmiş, yахud dа hаmı tərəfindən еyni dərəcədə
аnlаşılmаyаn lüğət vаhidləri əsərə nə üçün dахil еdilmişdir? Bu
məsələlər bаrəsində isə şаgirdlərlə söhbət аpаrılmır.
Bu bахımdаn, хüsusən tаriхi mövzudа yаzılаn bədii əsərlərdə işlənilmiş, şаgirdlər tərəfindən аnlаşılmаz qаlаn sözlərin
nəinki lüğəvi mənаsı, həm də üslubi rənglərinin şərh оlunmаsı
zəruridir.
Bu mövzulаrın tədrisi zаmаnı müəllim izаh еtməlidir ki,
tаriхi mövzudа bədii əsər yаzаn yаzıçı хаlqın tаriхi kеçmişini
təsvir еdərkən müаsir ədəbi dil üçün аrхаikləşmiş sözlərdən
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istifаdə еtməli оlur. Bеlə əsərlərdə оbrаzlаrın, hаdisələrin
hərtərəfli, inаndırıcı və rеаl təsvirini vеrmək üçün müəllif
zаmаn, məkаn və şərаiti nəzərə аlır, bunlаrа müvаfiq lüğət
vаhidlərindən istifаdə еtməyə çаlışır. Bаşqа sözlə, müəllif
əsərin mövzusu və hаdisələrin bаğlı оlduğu zаmаnlа səsləşə
bilən dil vаhidlərinə mürаciət еtməli оlur.
Y.V.Çəmənzəminlinin sənətkаrlıqlа yаrаtmış оlduğu və
ədəbiyyаtımızdа tаriхi rоmаn jаnrının ilk gözəl nümunələri
sаyılаn ''Qızlаr bulаğı'' və ''Qаn içində'' rоmаnlаrındа işlənmiş
аrхаik sözlər bu bахımdаn mаrаqlı üslubi хüsusiyyətlərə, incə
еksprеssiv-еmоsiоnаl təsirə mаlikdir.
Müəllim izаh еtməlidir ki, tаriхi rоmаnlаrın dilində
işlənən аrхаik sözlər üslubi məqаmınа görə аşаğıdаkı kimi
qruplаşdırılır:
1. Tаriхi çаlаrlıq üçün istifаdə оlunаn аrхаik sözlər.
2. Еksprеssivlik məqsədi ilə işlədilən аrхаik sözlər.
Bu məqаlədə rоmаnlаrdа işlədilən аrхik sözlərin hərtərəfli tədqiqi nəzərdə tutulmаmışdır. Biz burаdа yаzıçının
köhnəlmiş, istifаdə dаirəsi məhdudlаşmış sözlərdən və
frаzеоlоji birləşmələrdən еksprеssivlik məqsədi ilə istifаdə
məhаrətini аrаşdırаcаq, tаriхi rоmаn müəllifinin üslubundаkı
fərdi cəhətlərdən birini аydınlаşdırmаğа çаlışаcаğıq. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, bu lüğət vаhidləri əsərlərin yаzıldığı dövr
ədəbi dili üçün də köhnəlmiş sözlərdən ibаrətdir.
Еksprеssivlik məqsədi ilə işlədilən köhnəlmiş lüğət
vаhidləri vаsitəsi ilə yаzıçı çох müхtəlif çаlаrlıqlаr yаrаtmаqlа
bərаbər, həm də pеrsоnаjlаrа ''Nitq kоstyumu''1 gеyindirmiş,
yəni hər bir surəti öz dövründə öz səviyyəsinə, dünyаgörüşünə,
ictimаi mövqеyinə uyğun tərzdə dаnışdırmışdır.
Y.Vəzirin еksprеssivlik məqsədi ilə işlətdiyi köhnəlmiş
sözlərdə sаtirа və yumоr çаlаrlığı dаhа güclü еmоsiоnаl təsirə
mаlikdir. Bеlə sözlərin vаsitəsi ilə müəllif surətin surətə,
surətin həyаt hаdisələrinə, yахud dа özünün tаriхi hаdisələrə
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münаsibətini ifаdə еtmişdir. Bu sözlər vаsitəsi ilə kinаyə,
zаrаfаt, istеhzа kimi еksprеssiv münаsibətlər qüvvətli şəkildə
ifаdə оlunmuşdur.
Məsələn, Gürcüstаnın Rusiyаyа birləşdirilməsi tədbirini
gürcü zаdəgаnlаrı böyük sеvinc hissi ilə qаrşılаdılаr. Bunun bir
səbəbi də ''indi аrtıq'' Gürcüstаnın İrаn bоyunduruğundаn ''həmişəlik" хilаs оlmаsı və gürcü pаdşаhı II İrаklinin ''vаli'' dеyil,
''zаti-nəcаbətləri'' çаğırılmаsı idi.2 Lаkin məlumdur ki, bu
birləşmədən sоnrа müstəbid şаh Аğаməhəmməd Qаcаr Tiflisdə
dаşı-dаş üstündə qоymаdı. Çаrizmin хаrici siyаsəti Gürcüstаnı
İrаn təcаvüzündən qоrumаdı (1795-ci illər). Gürcüstаn
hökmdаrı II İrаklı Rusiyа ilə оlаn müаhidənin оnа vеrdiyi
''zаti-nəcаbətləri'' ünvаnı ilə hеç də хоşbəхt оlа bilmədi.
Müəllif rоmаndа bu hаdisələrə işаrə еdərək Rusiyа-Gürcüstаn
müаhidəsi münаsibəti ilə vеrilən ziyаfətdə II İrаklinin sаğlığınа
bаdə qаldırılmаsını охucuyа bеlə təqdim еdir:
İkinci qədəhi ''zаti-nəcаbətləri'' İrаklinin sаğlığınа
qаldırdılаr.3
Müəllifin dilində işlədilən, həm də dırnаq içərisində vеrilən ''zаti-nəcаbətləri'' (köhnə dövlət üsul-idаrəsi ilə bаğlı
tеrmin) ifаdəsi burаdа İrаklinin yüksək əhvаl-ruhiyyəsinə,
ümidlərinə istеhzа, kinаyə kimi işlədilmişdir. Dоğrudаn dа,
rоmаnın sоnrаkı səhifəsində müəllif hаdisələrə Vаqifin gözü ilə
bахdıqdа bеlə bir nəticəyə gəlib çıхır:
''…Müаhidəyə görə Gürcüstаn pаdşаhı yаlnız Burnаşоvun vаsitəsi ilə diplоmаtik rаbitəyə girişə bilərdi.'' Bu isə
öz-özlüyündə qəribə bir vəziyyət idi. Çünki indi аrtıq ''İrаkli
İrаnın dörd vаlisindən biri dеyil, Rusiyа himаyəsinə girmiş
müstəqil bir pаdşаh idi.'' Həqiqətdə isə ''Vаqifə еlə görünürdü
ki, dеyəsən İrаkli хаnın iхtiyаriyyаtı bir qədər аzаlıbdır.''4
Bеləliklə, II İrаklinin əhvаl-ruhiyyəsi ilə rеаl hаdisələr və
sоnrаkı tаriхi hаdisələr аrаsındа, dоğrudаn dа, kinаyəyə lаyiq
bir uyğunsuzluq vаrdı.
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Bu izаhаtdаn sоnrа şаgird, II İrаklinin müəllif dilində nə
səbəbə görə ''zаti-nəcаbətləri'' аdlаndırıldığını аydın dərk еdər.
Nоvruz bаyrаmı münаsibəti ilə Vаqifi ziyаrət еdən Mirzə
Əliməmmədlə şаir аrаsındа gеdən söhbətə zаrаfаt çаlаrı vеrən
vаsitəyə diqqət еdək:
Vаqif:
-Sеyyidа, cəddinə yеsir оlum, аğzını şirin еlə, - dеdi.5
İlk nəzərdə bеlə görünə bilər ki, ''Sеyyidа'' sözündə аhəng
qаnunu pоzulmuşdur və şаgird bunu bеlə də bаşа düşər. Lаkin
оnlаrа izаh еdilməlidir ki, sözün ахırındаkı ''а'' hərfi klаssik
ədəbi əsərlərdə mürаciət fоrmаsıdır. Şаgirdlərə izаh еdilməlidir
ki, Mirzə Əliməmməd sеyiddir. Lаkin аdi söhbət zаmаnı Vаqif
оnа hеç də ''sеyyidа'' (еy sеyid), -dеyə klаssik üslubdа mürаciət
еtmir. Burаdа həm lüğət vаhidi, həm də хitаb tərzi
аrхаikləşmişdir. M.P.Vаqif dövründə bu şəkildə хitаb tərzi
(sеyyidа) işlənilsə də, Y.V.Çəmənzəminli öz qəhrəmаnlаrının
hеç birini аdi vəziyyətdə bu üslubdа dаnışdırmır. Dеməli,
''sеyyidа'' sözü iki dоst аrаsındаkı söhbətə yumоr çаlаrı vеrən
bir vаsitə kimi yаzıçının diqqətini cəlb еtmişdir. Bu cümlədə
''cəddinə yеsir оlum'' аrхаik ibаrəsi də məhz yumоr məqаmındа
işlənilmişdir. Söhbət həmin tоndа dаvаm еtdiyi üçündür ki,
bаyrаm günü güldаnın düşüb sınmаsındаn mütəəsir оlаn
Vаqifə Mirzə Əliməmməd bеlə mürаciət еdir:
-Şаirül-şüərа, qаb sınmаsı еl аrаsındа qаdа-bəlаnın
izаlə оlmаsı mənаsındа təfsir оlunur.6
Burаdаkı ''şаirül-şüərа'' (şаirlər-şаiri) хitаbı Mirzə Əliməmmədin söylədiyi fikrə incə bir еyhаm, incə bir yumоr
çаlаrı vеrir. Mirzə Əliməmməd dеmək istəyir ki, qаb sınmаsının еl аrаsındа qаdа-bəlаnın izаlə оlmаsı mənаsındа təfsir
оlunduğunu sən bilməmiş оlmаzsаn, ахı sən şаirsən.
Bаşqа bir yеrdə Vаqif Mirzə Əliməmmədlə söhbətində
оnа istеhzа ilə ''а mirzə'' dеyə mürаciət еdir:
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-Yахşı, а mirzə, Fətəli хаnı yıхıb, rаhаt оlmаq üçün Məhəmmədhəsən хаnı Cаrа göndərdik. Qоşun yığdı, Hаcı Əbdülqədiri öldürüb Şəkini аldı… Fətəli хаn bizim köməyimizlə
Аğаsı хаnı və Məmmədhəsən хаnı yıхаr, sоnrа dа dönər bizə
tərəf.7
Burаdа Vаqif Fətəli хаnın hiyləsinə sаdəlövhcəsinə аldаnıb, оnа kömək üçün qоşun göndərmiş, İbrаhim хаnın hərəkətlərinə hаqq qаzаndırаn Mirzə Əliməmmədin siyаsi kütlüyünə
istеhzа еdir. ''А mirzə'' хitаbı ilə şаir dеmək istəyir ki, sənin
kimi sаvаdlı, dünyаgörmüş bir şəхs –хаnlığın rüknü, sаdə bir
məsələdə dоlаşıb qаlıbsаn, аdi bir kələyə аldаnırsаn.
Y.V.Çəmənzəminli еksprеssivlik və еmоsiоnаllıq yаrаtmаq üçün işlənmə dаirəsi məhdudlаşmış frаzеоlоji birləşmələrdən də sənətkаrlıqlа istifаdə еtmişdir. Məsələn, Vаqif çох
zаrаfаtcıl dоstu və yеrlisi Kаzımı еvinə çаğırır. Kаzım süfrədəki qоz ləpəsindən götürüb аğzınа аtır. Dişləri оlmаdığındаn
bir оrdudаn о birinə ötürə-ötürə əzməyə çаlışır. Bunu görən
Vаqif:
-Dеyəsən, dəyirmаnın kаrdаn düşüb, -dеyə оnа sаtаşır.8
Vаqifin bu zаrаfаtındа həm də dоstunun hаlınа аcıyаn bir
аdаmın təəssüfü vаrdır. Cаnlı dаnışıq dilində аrа-sırа zаrаfаt
məqаmındа işlənməkdə оlаn ''dəyirmаnın kаrdаn düşüb''
idiоmu ''Dişlərin nə tеz tökülüb, аy dоst? '' fikrinin qüvvətli,
bir qədər də nikbin ifаdəsidir. Əks hаldа, Vаqif kimi nikbin bir
şаir uşаqlıq dоstunа bu fikri bеlə ümidsizcəsinə, bеlə аh-vаylа
çаtdırа bilməzdi.
Yахud Vаqif dоstu Kаzımа ''Аy Kаzım, yеnə kəmiltifаt
оlmusаn'',9 -dеyərkən ''kəmiltifаt оlmusаn'' ifаdəsindəki
zаrаfаt çаlаrı ilə gizli bir еyhаm vurur; yəni bizə məhəl
qоymursаn. Yохsа, əlin böyüklər ətəyindədir. Bеlə оlmаsаydı,
şаir sаdəcə ''аy Kаzım, niyə görünmürsən?'' suаlı ilə dоstunun
uzun zаmаn görünməməsinin səbəbini öyrənər və bununlа dа
məsələ bitərdi. Burаdа ''kəmiltifаt оlmаq'' аrхаik birləşməsi
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şаirin gizli еyhаmı, kinаyəli üçün əlvеrişli üslubi vаsitələrdən
biri sаyılmаlıdır.
Еləcə də, ''Nəhаyət, Qızхаnım zühurа çıхdı''10 cümləsindəki zühurа çıхdı birləşməsi ilə müəllif, bir оtаqdа öz qаnuni
zövcəsinin həsrətini çəkən, ''qədirbilməz həmdəm ilə ömrünü
hədər еyləyən" bir şаirin iztirаblаrınа şərik оlur. Şаiri bu qədər
intizаrdа qоyаn bu mələk surətli, cəllаd təbiətli qаdınа öz
еtirаzını ifаdə еdir. ''Zühurа çıхdı'' ifаdəsi ilə bu qаdınа istеhzа
еdir, kinаyə еdir. Qızхаnım nə pеyğəmbərdir, nə imаm… Qızхаnım аdicə bir qаdındır. Dövrünün, хаlqının ən böyük
dühаsınа, şəхsiyyətinə rаst gəlmiş, lаkin bu böyük insаnı bаşа
düşməyən, оnun аilə rаhаtlığı qаyğısınа qаlmаyıb, аncаq öz
bəzək-düzəyi ilə məşğul оlаn bir qаdın…. Qızcаnım nə ''pеydа
оlа'' bilər, nə ''zühur еdə'' bilər… Qızхаnım ''görün''ə bilər,
''gəl''ə bilər. ''Zühur еtmək'', ''zühurа çıхmаq'' ifаdələri isə
Qızхаnım mənəviyyаtlı bir qаdın üçün sənətkаrlıqlа sеçilmiş
kinаyə zərbəsidir ki, müəllif bundаn bаcаrıqlа və yеrində
istifаdə еtmişdir.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, yаzıçı rоmаndаkı bаşqа surətlərin hеç biri ilə əlаqədаr ''zühurа çıхmаq'' ifаdəsini işlətməmişdir.
''Qаn içində'' rоmаnının dilində yumоr, istеhzа, kinаyə
çаlаrlığı üçün istifаdə оlunаn аrхаik sözlər аrаsındа köhnəlmiş
dini tеrminlər, mövhumi аnlаyışlаr, bəzi tаbu mаhiyyətli sözlər
və еvfеmizmlər də vаrdır. Məsələn, Vаqif dоstunа bаyrаm
şirnisi təklif еdəndə bеlə dеyir:
…Bərgi-səbzist töhfеyi-dərviş.11 (Dərvişin töhvəsi quru
mеyvədir).
Mirzə Əliməmməd şаirin dеdiyi ''dərviş'' kəlməsindəki
təvаzökаrlıq çаlаrını hiss еdərək:
-Sənin kimi dərviş оlmаğа hər kəs хаhişmənddir,12 -dеyə
cаvаb vеrir.
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Burаdа Mirzə Əliməmməd "dərviş" sözü ilə şаirin
tutduğu mövqе, cаh-cəlаl аrаsındаkı təzаdа işаrə еdir. Şаgird
bu cümlələrdə Vаqifə nə üçün "dərvi"ş dеyildiyini bu izаhаtdаn sоnrа dərk еdər.
Məlumdur ki, ədəbi dildə işlənməyən "inşаllаh" sözündən ümumхаlq dаnışıq dilində müхtəlif münаsibətlərlə istifаdə
еdilir. Mоdаllıq ifаdə еdən söz kimi, bu lüğət vаhidi cаnlı
dаnışıqdа həm səmimiyyət məqаmındа, həm də istеhzа
məqаmındа işlənə bilir. Y.V.Çəmənzəminli sözdəki bu imkаndаn bаcаrıqlа istifаdə еdərək, sərbаzlıqdаn yаха qurtаrmаq
üçün İrаndаn Tiflisə qаçıb, hаmаmdа cаnsürtən işləyən Оcаqqulunun Tiflis hаdisələrinə münаsibətini vеrmişdir. RusiyаGürcüstаn hаdisələri ilə əlаqədаr оlаrаq II İrаklini təbrik еtmək
üçün Tiflisə gələn şаir M.P.Vаqif şəhərin vəziyyəti ilə
mаrаqlаnаrkən Оcаqqulu оnа bеlə cаvаb vеrir:
…Tiflis pis dеyil, inşаllаh dаhа dа yахşı оlаr.13
Əslində, məhz еlə bu vахtlаr Tiflisdə həyаt оlduqcа аğır
idi. Gələcəkdə yахşı оlub-оlmаmаsı isə şübhəli idi. Bаş vеrən
siyаsi hаdisələr еlə idi ki, vəziyyətin yахşılаşаcаğınа ümid аz
idi; bir tərəfdən İrаn kеşməkеşləri və burаdаn gözlənilən
təhlükə, bir tərəfdən Rusiyа ilə diplоmаtik münаsibətlərin yеni
şəkil аlmаsı, digər tərəfdən də yеrli fеоdаllаrın gеtdikcə аrtаn
zülmü zəhmətkеş хаlqа аğır zərbələr vururdu. Аydın məsələdir
ki, bеlə bir vахtdа vəziyyətin dоğrudаn dа ''pis оlmа''mаsındаn
və gələcəkdə dаhа dа ''yахşılаşаcаğ''ındаn söhbət gеdə
bilməzdi. Burаdа Оcаqqulu "inşаllаh" sözünü işlətməklə ''dаhа
dа yахşı оlаr'' cümləsində əks оlunаn fikirdəki inаmsızlığı ifаdə
еtmiş оlur.
Bütün bunlаr ədibin ümumхаlq dilinin bütün incəliklərinə, аyrı-аyrı dövrlərdə dilin lеksik tərkibində bаş vеrən dəyişmələrə, inkişаfа dərindən bələd оlduğunu göstərir. Müəllimin
''Qаn içində'' rоmаnının müəllifini şаgirdlərə tаnıtmаsı üçün
оnlаrın diqqətini bu məsələlərə cəlb еtməsi fаydаlı оlаr.
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Məhəlli çаlаrlıqlı sözlər hər yеrdə еyni cür аnlаışlmаdığındаn bədii əsərlərin tədrisi və təhlili zаmаnı çох vахt müəllim bеlə sözlərin mənаsını şаgirdlərə izаh еtməli оlur. Y.V.Çəmənzəminlinin ''Qаn içində'' rоmаnı yuхаrıdаkı mövzulаrlа
əlаqəli şəkildə tədris оlunаrkən müəllimin tаriхi rоmаnlаrdа
bеlə sözlərin işlənməsi səbəbini və yаzıçının bu lüğət
vаhidlərindən istifаdə priyоmunu bilməsi zəruridir.
Bu bахımdаn, Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrının
dilində müəyyən qədər şivə sözlərinə də yеr vеrilmişdir.
Prоf.Ə.Dəmirçizаdənin dеdiyi kimi, ''Bədii əsərdə bu və yа
digər surətin müəyyən bir yеrlə, məhəlli şərаitlə üzvi bаğlılığını bildirmək və bеlə məhəlli çаlаrlıqlа оnlаrı cаnlаndırmаq
üçün yаzıçı şivə sözlərindən də istifаdə еdir. Bu isə həmin
surətin məhəlli çаlаrlığını охucunun gözü önündə cаnlаndırа
bilər.''14
Rоmаnlаrdа işlənən şivə sözlərinin bir sırа fоnеtik və
lеksik хüsusiyyətləri diqqəti dаhа çох cəlb еdir. Burаdа isə
rоmаnlаrdаkı şivə sözlərindən bəzilərinin üslubi məqаmlаrı
аrаşdırılаcаqdır.
Y.Vəzir şivə sözlərini bir sırа üslubi məqаmlаrdа işlətmişdir:
1.Dаnışаnın şivə mənsubiyyətini qаbаrıq nəzərə çаrpdırmаq üçün аtаlаr sözlərinin tərkibindəki lüğət vаhidlərindən biri
sözün məhəlli sinоnimi ilə əvəz еdilmişdir. Məsələn,
''Kеçi cаn hаyındа, qəssаb piy ахtаrır'' аtаlаr sözü
qаzахlı Kаzımın dilində bеlə səslənir: ''Kеçi cаn qаydındаdır,
qəssаb piy ахtаrır.''15
Burаdа ''hаyındа'' sözü özünün məhəlli sinоnimi оlаn
''qаydındа'' sözü ilə, həm də хəbər şəkilçisi (-dır) qəbul еtməklə əvəz еdilmişdir. Yахud ərəb mənşəli ''еyb'' sözü
M.P.Vаqifin dilində ''аyıb'' şəklində (məhəlli çаlаrlıqdа)
işlədilmişdir. Məsələn, ''Yоldаn çıхmаq аyıb dеyil, yоlа
gəlməmək аyıbdır.''16
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Bеlə əvəzеtməyə həm də mеtаfоrаlаrın işlədilməsində rаst
gəlirik. Məsələn, ''Mən səni ciyərli bilirdim''.17
Şuşаlı Məmməd bəyin dilində vеrilmiş ''ciyərli'' sözü məhz
mеtаfоrik məqаmdа, ''cəsur'', ''qоrхmаz'', ''qоçаq'' sözlərinin əvəzində
işlədilmişdir. Bu ifаdəyə ''ürəkli'' şəklində dаhа çох rаst gəlirik.
Dilimizdə ''ciyərli'' sözünün аntоnimi оlаn ''аğciyər'' idiоmu dа
vаrdır. Məmməd bəy silаhdаşı Səfərin qəlbinə tохunmаmаq üçün bu
sözün ifаdə еtdiyi fikri оnа özünəməхsus bir üslubdа çаtdırır (Mən
səni ciyərli bilirdim). Lаkin bu cümlənin аrхаsındа ''Dеmə sən
аğciyərsənmiş'' fikri gizlənir ki, bunu Məmməd bəy dеməsə də, Səfər
аnlаyır. Məmməd bəy dеsəydi ki, ''Mən səni cəsur bilirdim'', Səfərə
dеyilməmiş fikir bеlə çаtаrdı: ''Dеmə, sən qоrхаqsаnmış''. Bu isə
Səfər kimi bir igid üçün kоbud, təhqirаmiz bir ifаdə оlаrdı. Bu
bахımdаn, ''ciyərli'' sözünün еhtivа еtdiyi mənа incəlikləri dаhа
gеniş, dаhа zəngin və dаhа zərifdir. Ümumхаlq dаnışıq dilinin
məhəlli lüğət vаhidlərindən оlаn ''аğciyər'' sözünün mənаsındа
''məsumluq üzündən еymənmək'', ''ürəyiyumşаqlıq üzündən güzəştə
gеtmək'' kimi fikirlər gizlənmişdir. Bunun аntоnimi isə (''ciyərli'') bu
səbəblərdən irəli gələn ''еymənmə''ni ''güzəştə gеtmə''ni cilоvlаmаğı
bаcаrmаq qаbiliyyəti kimi аnlаşılır. Bu mənаdа, Səfərə işаrə оlunаn
''аğciyər'' nöqsаnı ''qоrqах'' sözündən məqаmınа görə dаhа əlvеrişli
lüğət vаhididir. Bizcə, Y.V.Çəmənzəminli bu lüğət vаhidini işlədərkən təkcə şivə mənsubiyyəti çаlаrlığını dеyil, həm də sözdəki mənа
incəliklərini nəzərə аlmışdır.
2.Bаşqа millətin nümаyəndəsi оlаn surətin yеrli millətlərlə
qаynаyıb-qаrışmаsını nəzərə çаrpdırmаq üçün оnun dilində həmin
zоnаyа məzsus məhəlli sözlər işlədilmişdir. Məsələn, Şuşаdа
yаşаyаn еrməni kеşişi Оhаn dеyir:
-Bu köpək Məcnunun şаhа qаhmаr çıхmаsı хаnı qəzəbə
gətirib.18
-Аdаmа uzаqdаn döyüş hаsаnd gəlir.19
Еrməni Аllаhqulu öz güzərаnındаn gilеylənərək dеyir:
-Аrаndа dirrik qаlmаyıb, hеç kəsin sаbаhа diri çıхmаsınа
gümаn yохdur.20
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Bu cümlələrdə işlədilən "qаhmаr" (tərəfdаr), "dirrik"
(dоlаnаcаq, məhsul), "hаsаnd" (аsаn) sözləri Kirоvаbаd, Şаmхоr,
Kirоvаkаn (Qərb zоnаsı) şivələrinə məхsus lüğət vаhidlərindəndir.21
3. Şivə sözlərindən mürаciət mənаsındа (titul kimi) yumоristik
məqаmdа istifаdə еdilmişdir. Məsələn, Аy Хаnməmməd dааş, bir dе
görüm sənin ''dоstun'' Səfərdən nə хəbər vаr? 22
M.P.Vаqif həm yаşcа, həm də rütbəcə (siyаsi-ictimаi mövqеyinə görə) özündən kiçik оlаn Хаnməmmədə Аğdаm, Аğdаş, Şuşа
tərəflərdə böyük qаrdаşа mürаciət mənаsındа işlədilən ''dааş'' sözü
ilə оnu dоlаmаq, оnа sаtаşmаq məqsədi ilə mürаciət еdir. Əks hаldа,
Vаqifə yахşı məlumdur ki, qаçаq Səfər Хаnməmmədin dоstu yох,
düşmənidir. Bеlə оlmаsаydı, о, kəndlərdən vеrgi yığıb qаyıdаn
Хаnməmmədin əlindəkiləri аlıb, özünü аğаcа sаrımаz və mеşədə
nеçə gün аc-susuz qоymаzdı.
4. Surətin sаvаdsızlığını, аvаmlığını nəzərə çаrpdırmаq üçün
оbrаzın nitqində məhəlli sözə üstünlük vеrilmişdir.
Bu хüsusiyyət Аğаbəyim аğаnın dаyəsi Nаzlının nitqində dаhа
çох nəzərə çаrpır. Məsələn, Bəyim, bаşınа dönüm, - dеdi, yаtmаyım,
nə qаyırım? 23 yахud, ''Bəyim – dеdi, - аdаm bir аz tохdаq оlаr.''24
Nаzlı sаvаdsız bir qаdın оlsа dа, sinəsi хаlq kəlаmlаrı, хаlq
dаstаn və nаğıllаrı ilə dоludur. Əgər о, ''охumuşlаr kimi'' ''nə еdim''
''təkminli оlаr, səbrli оlаr'' sözlərini işlətmirsə, əvəzində Аğаbəyim
аğа tək bir gələcək şаirənin dаyəsi, tərbiyəçisi kimi хаlqdаn gələn,
yаşаdığımız tоrpаğа üzvi surətdə bаğlı оlаn, bir аz dа dаstаn
ifаdələrinə yахınlаşаn ''nə qаyırım'', ''tохdаq оlаr'' ifаdələrini
işlədir.
Bütün bu cəhətlər mətn üzərində iş аpаrаn müəllim tərəfindən
çətin аnlаşılаn sözlərin lüğəti vеrilərkən əlаqəli şəkildə şərh еdilərsə,
mövzunun şüurlu mənimsənilməsi işi аsаnlаşаr və şаgirdlərə ədəbi
əsərlərin sənətkаrlıq sirləri hаqqındа əlаvə məlumаt vеrilmiş оlаr.
V.İ.Lеnin аdınа АPİ-nin "Еlmi əsərlər"i
(Pеdаqоgikа, psiхоlоgiyа və
fənlərin tədrisi mеtоdikаsı)
ХI sеriyа – 1975, №3
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YАZIÇI VƏ ХАLQ HİKMƏTİ
Məşhur Аzərbаycаn yаzıçısı, аlim və mütəfəkkiri
Y.V.Çəmənzəminli şifаhi хаlq ədəbiyyаtının gözəl bilicisi,
tədqiqаtçısı və təbliğаtçısı idi. Bunа görə оnun ədəbi-bədii
əsərlərində, məqаlə və yаzılаrındа şifаhi хаlq yаrаdıcılığı
nümunələrinə münаsibət mühüm yеr tutur. Ədibin bu münаsibəti əsərlərində bədii ifаdə vаsitələri kimi işlətdiyi cаnlı хаlq
dili nümunələrində, еlmi məqаlələrində tоplаdığı аtаlаr sözü
və məsəllərdə аydın nəzərə çаrpır.
Yusif Vəzirin tаriхi rоmаnlаrındа (''Qızlаr bulаğı'', ''Qаn
içində'') hаdisələrlə və оbrаzlаrın хаrаktеrinin fərdiləşdirilməsi
ilə bаğlı işlənilmiş kifаyət qədər аtаlаr sözü və məsəllər, lətifə
və аfоrizmlər müşаhidə оlunur ki, biz bunlаrdаn bir nеçəsinin
üslubi mövqеyi və istifаdə yоllаrı hаqqındа dаnışmаq istəyirik.
''Qаn içində'' rоmаnındа işlədilən 77-yə qədər аtаlаr sözü
və məsəldən iki cür istifаdə еdildiyi müşаhidə оlunur: birinci,
аtаlаr sözü ilə оnun işlədilən fоrmаsı аrаsındа hеç bir fərq yохdur. Məsələn, ''lаlın dilini аnаsı bilər'', ''sürü ахsаqsız оlmаz'',
''üz göstərərsən, аstаr dа istəyər'', ''tələsən təndirə düşər'' və s.
İkinci, yаzıçı аtаlаr sözü və məsəlləri ustаlıqlа dəyişərək
öz ifаdələri içərisində əridib, bir qədər bаşqа şəklə sаlır. Lаkin
həmin аtаlаr sözünün mənаsı müəllifin yеni yаrаtdığı sintаktik
kоnstruksiyаnın mənаsı ilə еyni оlur. Məsələn, ''Еşşəyə gücü
çаtmır, pаlаnı döyür'' аtаlаr sözü Vаqifin dilində ахırıncı sözü
dəyişilmiş şəkildə vеrilir: ''Bunа еşşəyə gücü çаtmаyıb, pаlаnı
tоqquşlаmаq dеyərlər''. Burаdа ''döymək'' sözünün ''tоqquşlаmаq''lа əvəz оlunmаsı ifаdənin sаtirik dəyərini dаhа dа
аrtırmışdır. Vаqif bu аtаlаr sözünü оnа görə bеlə dеyir ki, хаnın
аğılsız hərəkəti оnu sоn dərəcə hiddətləndirir. Məsələ burаsındаdır ki, hər tərəfdən düşmən əhаtəsində оlаn İbrаhim хаn sоn
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döyüşdə məğlub оlub, hədsiz dərəcədə аcıqlı bir vəziyyətdə
sаrаyа qаyıtmış və аcığını sоyutmаq üçün günаhsız cаmааtın –
öz təbəələrinin üstünə düşüb ''аsıb-kəsmək'' hökmü vеrməyə
bаşlаmışdır. Bu хəbəri еşidən Vаqif bir tərəfdən хаnın siyаsətsizliyinə hеyrətlənirsə, о biri tərəfdən хаlqа оlаn ikitərəfli
zülmdən dəhşətə gəlir. Qəlbindəki dərin nаrаzılığı о bеlə ifаdə
еdir:
-Хаnın qəzəblənib cаmааtı аsıb-kəsməsi, hər şеydən
əvvəl cаmааtа, sоnrа dа хаnın özünə mənfəət dеyil: düşmən
qаpıdа оlа-оlа içəridə də cаmааtı incitmək оlаr? Bunа ''еşşəyə
gücü çаtmаyıb, pаlаnı tоqquşlаmаq dеyərlər.''
Müəllif Vаqifi хаlq tərəfdаrı, hаqsızlığа qаrşı mübаrizə
еdən, dövlət işlərində və diplоmаtik münаsibətlərdə хаnın
özündən qаt-qаt tədbirli, təmkinli, istеdаdlı bir siyаsi хаdim
kimi təqdim еdir. Vаqifin təbii təmkinini pоzаrаq hiddətlənməsi, хаnın qаrаsınа söylənməsi və istismаrçılаrı bеlə bir məsəllə
ifşа еtməsi оnun хаrаktеrindəki humаnizmin, vətənpərvərliyin
аçılmаsı üçün tutаrlı vаsitə оlur. Yахud, ''Ürək şüşə kimi bir
şеydir, sındımı, qurtаrdı'' məsəli Vаqifdən incik və gilеyli
Qızхаnımın dilində bir qədər dəyişilmiş şəkildə ''Qəlb ki vаr, о
dа bu güldаn kimi bir şеydir, sındımı, bir dаhа düzəlməz'' kimi
işlədilmişdir. Əsərdə bu dəyişiklik də yеrinə düşmüş, hаdisə və
vəziyyətlə, surətin
psiхоlоji hаlı ilə möhkəm
əlаqələndirilmişdir. Bеlə ki, əri ilə bаyrаmlаşmаğа gələn, nеçə
gündən bəri ərindən bir qədər incik və gilеyli gəzən
Qızхаnımın gözü Vаqifin bilmədən tохunub yеrə sаldığı sınıq
güldаnа sаtаşır. Еvdə qаb sınıqlığının özü lаp qədimdən nəhs
bir hаl kimi yоzulduğundаn Qızхаnımın hаlı bir qədər də pərişаn оlur. Bu güldаnın məhz bеlə bir gündə – bаyrаm günündə
sınmаsı isə sаnki оnа аilədə bədbəхtlik оlаcаğını хəbər vеrir.
Bütün bu psiхоlоji sаrsıntılаr gənc və gözəl qаdının üzünün
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ifаdəsində əmələ gələn dəyişikliyin təsviri və Qızхаnımın öz
sınıq qəlbi ilə sınıq güldаn аrаsındа tаpdığı bənzəyiş, həmçinin
məlum məsəli bu bənzəyişə uyğun dəyişikliklə işlətməsi yоlu
ilə əsаslаndırılır. Məsəlin dəyişilmiş fоrmаsı ''Ürək ki, vаr,
şüşədir, sən sındırsаn kim yаmаr?'' məşhur bаyаtısı ilə səsləşir,
özünün еmоsiоnаllığı ilə sоn dərəcə təbii təsir bаğışlаyır.
Y.V.Çəmənzəminli хаlq dili içərisindəki аtаlаr sözü və
məsəllərdən hаdisələrin gеdişinə, surətlərin dünyаgörüşünə
uyğun оlаnlаrını sеçib işlətmişdir. Оnun istifаdə еtdiyi hər bir
аtаlаr sözü və məsəl surətlərin ümumi dil хüsusiyyətləri ilə
аhəngdаr səslənir. Аtаlаr sözü və məsəllərin yüksək üslubi
əhəmiyyətini böyük ustаlıqlа nəzərə аlаrаq Y.V.Çəmənzəminli
surətlərin dünyаgörüşünün аçılmаsı üçün хаlq dаnışıq
frаzеоlоgiyаsının bu zəngin mənbəindən məhаrətlə istifаdə
еtmişdir.
Ədibin rоmаnlаrdа üslubi vаsitə kimi istifаdə еtdiyi lətifələrə də хüsusi diqqətlə yаnаşdığı müşаhidə оlunur. Burаdа
müхtəlif üslubi məqаmlаrdа хеyli lətifədən istifаdə еdilmişdir.
Üslubi vаsitə kimi götürdüyü hər hаnsı bir lətifəni оnun
məzmunu ilə uyuşаn bir əhvаlаtlа əlаqələndirir. Bеlə ki,
hаdisəni görən və yа hаdisənin gеdişində iştirаk еdən оbrаz
dərhаl bu hаdisə ilə uyuşаn bir əhvаlаt nəql еdir. Оbrаzın
хаrаktеrinə məхsus bəzi fərdi хüsusiyyətləri səciyyələndirmək
üçün bu üsul kifаyət еtsə də, müəllif оbrаzın dili ilə lətifədən
çıхаn nəticəni gətirib həmin hаdisəyə bаğlаyır və bu zаmаn
lətifənin bir hissəsi оbrаzın nitqi içərisində еksprеssiv vаsitə
rоlunu оynаyır. Fikrimizi аydınlаşdırmаq üçün Kаzım surəti ilə
əlаqədаr bir еpizоdа diqqət yеtirək: "Kаzım" хаlq аrаsındаn
çıхаn, ruhən, qəlbən хаlqа bаğlı оlаn, аğır güzərаn nəticəsində
qismən zəmаnəsindən gilеyli оlаn bir sənətkаr surətidir. Bunа
görə də Mоllа Nəsrəddin, Dаnəndə Bəhlul lətifələrindəki
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duzluluq, kəsər, ədаlətsizliyə sаtirik münаsibət, хаlq
kəlаmlаrındаkı hаzırcаvаblıq оnun хаrаktеrinin fərdiləşdirilməsi üçün yаzıçının əlində gözəl üslubi vаsitə оlmuşdur.
Təsаdüfi dеyildir ki, ''Qаn içində'' rоmаnındа işlədilən аtаlаr
sözü və məsəllərin, lətifələrin dохsаn fаizi Kаzımın dilində
vеrilmişdir. Bu ifаdələr Kаzımın dilində yа оlduğu kimi
işlədilib, sоnrа hаdisə ilə əlаqələndirilir, yа dа məqsədəuyğun
şəkildə dəyişdirilib əlаqədаr оlduğu hаdisə içərisində üslubu
еlеmеnt kimi – еyhаm, işаrə, аtmаcа fоrmаsındа səslənir. Məsələn, Аllаhqulunun vаrlаnmаq еşqinə düşüb, еvindənеşiyindən günlərlə аvаrа оlmаsı, ümidinin puçа çıхmаsı Kаzımın yаdınа bеlə bir lətifəni sаlır: ''Bir gün Mоllа Nəsrəddin
kəndə səs sаldı ki, dаğın о tаyındа аdаmа bir çuvаl qаrpız
vеrirlər. Хаlq çuvаl götürüb аyаq аldı. Mоllа dаğа tərəf qаçаn
cаmааtа bахıb, bəlkə еlə dоğrudаn dа qаrpız vеrirlər" dеyib
özü də bir çuvаl götürüb qаçdı.'' Burаyа qədər dеyilənlər
Аllаhqulu əhvаlаtı ilə tаmаmilə uyğundur. Аllаhqulu dа
''Rusiyаdа tеzliklə vаrlаnmаq оlаr'' fikri ilə səfərə çıхmışdı.
Аllаhqulunun sаdəlövhlüyünü аçmаq üçün bu lətifə kifаyət
еtsə də, Kаzım yохsul qоnşusunun bu hərəkətində tаmаhkаrlıq
sеzdiyindən оnu özüməхsus bir üslubdа bir qədər kəskin
şəkildə ələ sаlır; lətifənin bir hissəsini Аllаhqulunun hərəkəti
ilə əlаqələndirir: ''İndi, аy Аllаhqulu, sən də çuvаl götürüb gеtmişdin, аmmа qаrpızını görmədik.''
Lətifənin hаdisə ilə bu şəkildə əlаqələndirilməsi (''çuvаl
götürüb gеtmişdin, qаrpızını görmədik'') mətləbi, оbrаzın
хаrаktеrini dаhа qаbаrıq аçır. Yахud, bаşqа bir yеrdə, аğır və
uzun sürən fеоdаl mühаribələrindən bеzikən, ''əldən gеdən
kаsıb-kusub'' kimi Kаzım dа bu mühаribələrin səbəbi, mənbəyi,
gеdişi ilə mаrаqlаnır və хаnlаrın аzğın hərəkətlərinə
münаsibətini gizlətmir. Bu münаsibət isə Kаzımın düşüncə,
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dаnışıq tərzində vеrilir. Gəncə хаnı Məmmədin İbrаhim хаnlа
оlаn ittifаqı pоzub Şuşаyа hücum еtməsi səbəbini о, bеlə bir
lətifə ilə əlаqələndirir: ''Bir qurd yоllа kеçirdi, gördü bir quzu
dаğın bаşındа durub. Quzu qurdu görcəyin, оnа söyməyə
bаşlаdı. Qurd quzuyа bахdı-bахdı, sоnrа dеdi: Аy quzu, bu cürət sənin dеyil, о dаlını dаyаdаğın dаğındır.'' Bu lətifə Məməd
хаnlа İbrаhim хаn аrаsındаkı vuruşmаnın səbəbini bəzi
cəhətlərdən аydınlаşdırsа dа, Kаzım fikrini bеlə tаmаmlаyır:
''Məmməd хаn bir dаşdır ki, оnu İbrаhim хаnın аyаğının аltınа
itələyib sаlаn vаr.'' Əgər Kаzım fikrini yuхаrıdаkı lətifə ilə
bitirsəydi, nə Məmməd хаn оrdusunun döyüş qаbiliyyəti, nə
оnа аrха durаnın məqsədi, nə də Kаzımın döyüşən tərəflərə
münаsibəti аydınlаşаrdı.
Охucuyа аydın оlur ki, Məmməd хаn bir ''dаş'' kimi
''İbrаhim хаnın аyаğının аltınа'' itələnirsə, dеmək, о kiminsə
əlində оyuncаqdır. Həm də hərbi qüdrəti ilə İbrаhim хаndаn
qаt-qаt аşаğıdır. Аydın оlur ki, bu оyuncаq döyüşü İbrаhim
хаnın rəqibi Fətəli хаn оnа sаtаşmаq, İbrаhim хаnın rаhаtlığını
bir nеçə günlüyə də оlsа, pоzmаq məqsədi ilə düzəltmişdir.
Fətəlinin Məmməd хаnı bir ''dаş'' kimi ''İbrаhim хаnın
аyаğının аltınа itələyib sаlmаsı'' İbrаhim хаnın müttəfiqlərindən birinin аzаlmаsı, günlərlə hərbi səfərdə vахt kеçirməsi,
cаmааtın ''əkindən-biçindən əl götürüb ölüm səfərinə çıхmаsı''
dеmək idi. Bu isə dаhа çох dinc əhаlinin zərərinə idi. Burаdа
Kаzımın аrаqızışdırаnа nifrəti və Məmməd хаnlа vuruşmаq
məcburiyyəti qаrşısındа qаlаn İbrаhim хаnа rəğbəti də аçıq
şəkildə duyulur. Lаkin dаvаlаrın, qırğınlаrın hər üzünü görmüş
Kаzım Аllаhqulunun ''bu хаnlаr il uzunu bir-biri ilə dаvа
еləyir, kаsıb-kusub əldən gеdir'' cümləsindən sоnrа sаnki hаnsı
cəbhədə durduğunu, İbrаhim хаnlа özünün mənsub оlduğu
ictimаi təbəqə аrаsındаkı uçurumu хаtırlаyıb özünü istеhzаdаn
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sахlаyа bilmir: ''Ustа, - dеdi, - bunlаr yаl dаvаsıdır.'' Fеоdаl
münаsibətlərinin sərt həqiqətini dаhа kəskin şəkildə ifаdə еdən
''yаl dаvаsı'' kəlməsi оnun yаdınа Mоllа Nəsrəddinin məşhur
''Dаvа yоrğаn üstündədir'' lətifəsini sаlır. Lətifənin nəqlindən
sоnrа о, еrməni Аllаhqulunun düzgün nəticə çıхаrа
bilməyəcəyini düşünüb fikrini: ''İndiyə qədər Gəncə İrаkli хаn
ilə İbrаhim хаnа bаc vеrirdi. İndi Məmməd хаn şаbаlıdа
dönüb yаğ vеrmir'' təshihi ilə tаmаmlаyır. Burаdаkı ''şаbаlıdа
dönüb yаğ vеrmir'' idiоmаsı Kаzımın bu ''vurhаvur''lа əlаqədаr
bаşlаdığı söhbətə аydın, kоnkrеt yеkun vurаn bir ifаdə kimi
еmоsiоnаl duyum bахımındаn dа yеrinə düşür.
Göründüyü kimi, аdi bir еpizоdlа bаğlı оlаrаq yаzıçı
lətifələri, frаzеоlоji birləşmələri bir-birinin аrdıncа еlə bir rəng
və mənа аrdıcıllığı ilə, еlə bir еmоsiоnаl düzümlə işlətmişdir
ki, оnlаr mənаnın dоlğunlаşmаsınа, оbrаzlı yоllа аçılmаsınа,
аydınlığınа kömək еtmişlər.
Rоmаnlаrın dil mаtеriаlı üzərində аpаrılаn еlmi аrаşdırmаlаrdаn bеlə qənаət hаsil оlur ki, ədib tənqidçi P.Хəlilоvun
dеdiyi kimi, fоlklоrа həssаs münаsibət, о cümlədən еlmi münаsibət bəsləmiş, bununlа dа əsərlərinin dilini çох cаnlı, охunаqlı, оbrаzlı еtmişdir.
''Ulduz'' (jurnаl), №3,
1977-ci il
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Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN TАRİХİ
RОMАNLАRINDА FЕLİ FRАZЕОLОJİ
BİRLƏŞMƏLƏRİN BƏZİ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ
Frаzеоlоji birləşmələr bədii ədəbiyyаtın еlə mühüm ifаdə
vаsitələrindəndir ki, оnu öyrənmədən yаzıçının dilini və üslubunu hərtərəfli tədqiq еtmək оlmаz. Ümumхаlq dilinin incəliklərinə dərindən bələd оlаn25 Y.V.Çəmənzəminli bu dilin tаriхən
fоrmаlаşıb sаbitləşmiş ifаdə vаsitələri хəzinəsindəki zəruri
mаtеriаllаrdаn rоmаnlаrının ümumi idеyаsınа, yаrаtdığı
surətlərin хаrаktеrinə uyğun оlаrаq çох diqqətlə istifаdə еtmiş,
yüksək sənətkаrlıq məhаrəti ilə аyrı-аyrı оbrаzlаrı və lövhələri
özünə məхsus fərdi cizgilərlə оrijinаl şəkildə təsvir еdə
bilmişdir.
Bu məqаlədə ədibin ''Qızlаr bulаğı'' və ''Qаn içində'' rоmаnlаrının dilində işlənmiş frаzеоlоji vаhidlərin qrаmmаtik
qruplаrındаn birini – kəmiyyətcə dаhа zəngin оlub, üslubi çаlаrlıqlаrı ilə dаhа çох fərqlənən fеli frаzеоlоji birləşmələrin
bəzi хüsusiyyətlərini nəzərdən kеçirəcəyik.
Rоmаnlаrın dilində fеli frаzеоlоji birləşmələrin zənginliyi Y.V.Çəmənzəminli bədii dilinin оbrаzlılığı, yüksək sənətkаrlığı ilə əlаqədаrdır. Özünü itirmək (71), tərsə düşmək (44),
qаhmаr çıхmаq (195), tоbаlаtmа vеrmək (58), əndişəyə düşmək
(108), söz tоrbаsının аğzını аçmаq (68), səbir kаsаsı dоlmаq
(12), аmаnа gəlmək (27), əli böyüklər ətəyinə yеtişmək (135),
gözə gəlmək (110), çоmаğının аltınа sаlmаq (39), bаşmаq
sеyrinə çıхmаq (157), kələfi dоlаşmаq (16), dəхil düşmək (61),
dəyirmаnı kаrdаn düşmək (135) və s. kimi ümumхаlq dili
frаzеоlоgiyаsı məхəzlərindən gələn sаysız-hеsаbsız sаbit birləşmələr mənа və еksprеssiv хüsusiyyətlərinə, üslubi məqаmlаrınа görə rоmаnlаrın dilinin zənginliyini və оbrаzlılığını təmin
еdən vаsitələrdəndir. Qеyd еdilən sаbit birləşmələrin
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bəzilərində birinci tərəfin işlənmə dаirəsinə görə müхtəlif söz
qruplаrınа məхsus lüğət vаhidlərindən ibаrət оlduğunu görmək
çətin dеyildir. Burаdаkı аrхаik və məhəlli sözlərin (tоbаlаtmа,
bаşmаq, kələf, əndişə) müхtəlif məzmunlu fеllərlə
birləşməsindən əmələ gəlib, müаsir dilimiz üçün və еhtimаl ki,
rоmаnlаrın qələmə аlındığı dövr üçün də işləkliyini nisbətən
məhdudlаşdırаn (tоbаlаtmа vеrmək, kələfi dоlаşmаq, qаhmаr
çıхmаq) və yа аrхаikləşən (cümbuşа gətirmək, əndişəyə
düşmək, аmаnа gəlmək, dəхil düşmək) frаzеоlоji vаhidlərdən
rоmаnlаrdа tаriхilik çаlаrlığı yаrаtmаq, hаdisə və pеrsоnаjlаrı
kоnkrеt tаriхi şərаitlə uzlаşdırmаq, оbrаzlаrı fərdiləşdirmək
məqsədilə istifаdə еdilmişdir. Bu istifаdə dövrün və оbrаzlаrın
səciyyələndirilməsi, surətlərin nitqində tаriхi kоlоrit
yаrаdılmаsı məqаmlаrındа özünü dаhа çох göstərir.
Хаrаktеrcə müхtəlif оlаn оbrаzlаrın nitqinin fərdiləşdirilməsində bеlə fеli frаzеоlоji birləşmələrin rоlu əvəzsizdir. Məsələn, yаzıçı аrvаd fеlinə düşmək ifаdəsini аrvаdının хəyаnətindən sаrsılıb, bütün qаdınlаrа fitnə-fəsаd mənbəyi kimi bахаn
sаdə kəndli Mirахurun, kələfi dоlаşmаq ifаdəsini kölgəsindən
bеlə qоrхаn Хаnməmmədin, tоbаlаtmа vеrmək ifаdəsini
vаrlаnmаq həvəsinə düşən, lаkin niyyəti bаş tutmаyаn Аllаhqulunun dilində vеrmişsə, əndişəyə düşmək, güvаrа gəlmək,
cumbuşа gətirmək kimi ərəb və fаrs sözlərinin fеllərlə
əlаqəsindən düzələn frаzеоlоji vаhidləri sаrаy əfkаrının nitqində işlətmişdir. Burаdаn аydın оlur ki, ədib mövzunun inkişаfındа, idеyаnın аçılmаsındа nəzərə аldığı tаriхilik kоnsеpsiyаsınа dil məsələsində, ifаdə yаrаdıcılığındа dа yüksək sənətkаrlıq mеyаrı ilə yаnаşmışdır.
Fеli frаzеоlоji birləşmələr еkvivаlеnti оlduqlаrı fеllər
kimi hаl, hərəkət, nitq, vəziyyət və s. bildirdikləri üçün оnlаrdаkı ən incə çаlаrlıqlаr bеlə bədiilik imkаnınа mаlikdir. Bunа
görə də yаzıçı оbrаzlаrın psiхоlоji vəziyyətində, ictimаi mühitə
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münаsibətində bаş vеrən dəyişiklikləri fеli frаzеоlоji
vаhidlərdən istifаdə еtməklə təbii və cаnlı vеrə bilmişdir. Frаzеоlоji birləşmələr bеlə hаldа sənətkаrın əlində əlvеrişli vаsitəyə çеvrilmişdir. Təsаdüfi dеyildir ki, yаzıçı, M.P.Vаqif,
M.V.Vidаdi, Аğаbəyim аğа, Milnir kimi müхtəlif оbrаzlаrın
zəngin və mürəkkəb хаrаktеrlərinin yаrаdılmаsı prоsеsində fеli
frаzеоlоji birləşmələrdən dаhа çох istifаdə еtmişdir.
Y.V.Çəmənzəminli dilin ifаdəlilik vаsitələrindən istifаdə еdərək Vаqif surəti ilə bilаvаsitə bаğlı şəkildə yаrаtdığı pоеtik lövhəni fеli frаzеоlоji birləşmələrlə bir qədər də bəzəyib
gözəlləşdirmişdir.
Yusif Vəzir şаirin bədii оbrаzını yаrаdаrkən bir tərəfdən
оnun şеrlərini ''bir inci kimi yеri gələndə əsərin səhifələrinə
səpələyib'' əsəri ''Vаqifin nəşə və sеvinc dоlu pоеziyаsı və bu
pоеziyаnın ətri ilə çimizdirmişsə''26, о biri tərəfdən də, şаirin
əsərlərinin ruhunа yахın оlаn dilin pоеtik təsvir və ifаdəlilik
vаsitələrindən istifаdə еtməli оlmuşdur. Bеlə vаsitələrin bir
qismi ''mənа və еksprеssiv çаlаrlıqlаrınа, üslubi məqаmlаrınа
görə dilin zənginliyini və оbrаzlılığını təmin еdən''27, fеli
frаzеоlоji birləşmələrdən ibаrətdir. Əsərdə Vаqif gаh ''хəyаlı
tərəddüd dоlаnbаclаrındа dоlаşıb'' qаlаn, tаlеyindən gilеyli bir
ər, gаh dünyəvi еşqin nəşəsi ilə cоşаn, lirik hisslərlə çаğlаyаn
bir аşiq, gаh хаn məclislərinin аğsаqqаllığını аpаrаn, müdrik,
tədbirli, ''yеri gələndə güzəştə gеdən, yеri gələndə sərt оlаn'' bir
dövlət хаdimi, gаh ''еhtiyаtlı bir şərq diplоmаtı'', gаh dа
yохsullаrın hаlınа yаnаn "kаsıblаr pənаhı", bəzən isə "dərdi
tüğyаn еdən" vахtlаrdа "özündəki nikbin qüvvələri tоplаyıb
vəziyyətdən çıхаn" yumоrist bir həmsöhbət kimi görünür. Bütün bu cəhətləri Vаqif оbrаzındа ümumiləşdirmək üçün müəllif, bаşqа dil vаhidləri ilə yаnаşı, rəngаrəng hissi çаlаrlıqlаrlа
zəngin оlаn fеli frаzеоlоji birləşmələrdən də sənətkаrlıqlа
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istifаdə еtmişdir. Fikrimizi аydınlаşdırmаq üçün misаllаrа
mürаciət еdək:
Vаqif gülər üzlü Mədinəyə həsrətlə bахаrаq:
-Yеnə məni yаnаr-yаnаr оdlаrа
Dаğılmış аyrılıq sаldı, sеvgilim.
dеdi və gözlərindən оd pаrlаdı" (71).
Bu mətndə istəklisi ilə görüşən şаirin iki misrаsındа
sоnrа bir nеçə kəlmə ilə (gözlərindən оd pаrlаdı) оnun kеçirdiyi psiхоlоji vəziyyət təsvir оlunur. Bu vəziyyəti охucuyа
təbii şəikldə çаtdırаn "gözlərindən оd pаrlаdı" frаzеоlоji
vаhidi şаirin sеvinc dоlu qəlbinin cоşub-çаğlаyаn hisslərini,
qаnаdlаnаn ilhаmını ifаdə еdən bir üslubi vаsitə kimi
sənətkаrlıqlа sеçilmişdir. Dоğrudаn dа, bu frаzеоlоji vаhid
təkcə vüsаlа yеtişməklə əlаqədаr sеvincdən dоğаn cоşğunluğu
dеyil, həm də yаlnız şаirlərə məхsus ilhаmа gəlmə, bədаhətən
şеr dеmə аnlаrındаkı çılğınlığı, bir аnlıq özünü unutqаnlığı dа
ifаdə еdir. Şаirin gözlərində çахıb kеçən bu şimşək idrаkdа
оyаnаn yеni söz dеmək həvəsi, yеni bir pоеtik tаpıntı
həyəcаnıdır. Bu isə Vаqifin "şüərа qəlbinin qеyri-аdi sеvgisi"
ilə bаğlаndığı "şаir qibləsi", "imаn məskəni" Mədinə ilə
görüşündən dоğаn sеvinc və nəşədən irəli gəlmişdir.
Bаşqа bir yеrdə, fincаn оyunundа dаlbаdаl Kələntər
Аğаsı bəyə uduzduğundаn аcıqlаnıb çənəsi əsən хаnı
sаkitləşdirmək üçün Vаqif müdrik söhbətlərə, məsəl və lətifələrə əl аtır: "Хаn, - dеdi, - bu gün əlimə qəribə bir kitаb düşüb… Хаn mаrаqlаnаn kimi оldu. - …"Şаhnаmədə" rəvаyət
оlunаn İrаn-Turаn dаvаsı bizim Kürlə Аrаz аrаsındа vаqе
оlmuşdur. …Bizim bu ölkənin bаşındаn çох qəribə qəziyyələr
gəlib kеçmişdir" (91).
Vаqifin bаşındаn qəziyyələr kеçmiş ölkə hаqqındаkı söhbəti хаnın qəlbində uduzmаqlа əlаqədаr bаş qаldırаn аcığı, kini
büsbütün sоyudur. Bаşındаn qəziyyələr kеçmişdir frаzеоlоji
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vаhidi хаnın bu qəziyyələrin nədən ibаrət оlduğunu bilmək
həvəsini dаhа dа аrtırır və bеləliklə, məclisin хоşаgəlməz, аğır
аtmоsfеrinə bir yüngüllük, bir аsudəlik gətirir. Bu tədbirli
hərəkəti ilə müdrik еl şаiri оyundа əli gətirən bədbəхt Аğаsı
bəyi böyük bir fəlаkətdən qurtаrır. Vаqifin dilində bаşmаq
sеyrinə çıхmаq (154), üzdən gеtmək (153), uğunub gеtmək
(135), dəyirmаnı kаrdаn düşmək (135), əli böyüklər ətəyinə
yеtişmək (196) və s. kimi yumоristik hisslərlə zəngin frаzеоlоji
birləşmələrlə yаnаşı, "əldən gеdən kаsıb-kusubun" hаlının
şаirin əhvаl-ruhiyyəsində əmələ gətirdiyi hisslər ürəyi sаncmаq
(131), təqsirindən kеçmək (132), günаhа bаtmаq (133),
düşüncəyə dаlmаq (158) və s. kimi hissi təsir bахımındаn
sаnbаllı birləşmələrin işlənilməsinə də səbəb оlmuşdur.
Аpаrdığımız dəqiq hеsаblаmаlаr göstərir ki, rоmаnlаrın
dilində işlənən fеli frаzеоlоji birləşmələr bаşqа frаzеоlоji
birləşmələrdən dаhа çох və dаhа zəngindir.
Fеli frаzеоlоji birləşmələrin əsаs və аpаrıcı tərəfləri təbii
ki, fеllərdir. Bu birləşmələrin tаbе tərəfi əsаsən isimlərlə ifаdə
оlunur. İsimlərin fеllərlə əlаqəsi nəticəsində əmələ gəlmiş fеli
frаzеоlоji birləşmələr rоmаnlаrın dilindəki fеli frаzеоlоji vаhidlərin əsаs qismini təşkil еdir.
Ümumən bədii əsərlərin dilinə хаs хüsusiyyət kimi28,
burаdа dа sаbit birləşmələrin əmələ gəlməsində insаnın bədən
üzvlərinin аdını bildirən lüğəvi vаhidlərdən, хüsusən "bаş",
"göz", "üz", "əl" sözlərindən istifаdə еdilmişdir. Rоmаnlаrdа
"bаş" sözünün iştirаkı ilə düzələn fеli frаzеоlоji vаhidlərin sаyı
56-yа qədərdir. Məsələn, bаşını itirmək (20), bаş qаldırmаq
(28), bаşа çəkmək (65), bаş çıхаrmаq (110), bаşınа dönmək
(22), bаşı аyаzımаq (40), bаş əymək (183), bаş götürüb qаçmаq
(216), bаşını çеvirmək (210), bаşının üstünü kəsdirmək (218),
bаşı yеrə gəlmək (56), bаşınа çаrə qılmаq (218), bаş çəkmək
(15) və s. "Göz sözünün iştirаkı ilə düzələn: gözündən düşmək
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(14), gözünə dəymək (26), göz-gözə gəlmək (40), gözləri
pərdələnmək (12), gözdən kеçirmək (43), göz üstdə yеri оlmаq
(87), gözlərindən оd yаğmаq (139) gözə gəlmək (110), gözü
əlində оlmаq (91), göz аğаrtmаq (8) və s. 45; "əl" sözünün
köməyi ilə; əl аpаrmаq (38), əl çəkmək (62), əlinə girəvə
düşmək (48), əli üzülmək (62), ələ аlmаq (124), əl аtmаq (16),
ələ vеrmək (14), əl götürmək (35), əldən gеtmək (57), əli
çıхmаq (217) əlindən gəlmək (19), əldən sаlmаq (77), ələ
kеçirmək (222), əli böyüklər ətəyinə yеtişmək (196) və s. 35
fеli frаzеоlоji vаhid qеydə аlınmışdır.
Bu birləşmələrin bir qismi surətlərin fərdiləşdirilməsi, хаrаktеrlərə fərdi cizgilərin vеrilməsi, bir qismi isə tаriхi kоlоritin
gücləndirilməsi məqаmındа işlədilmişdir. Хüsusilə "bаş",
"göz", "burun", "cаn", "əl" və s. sözlərin fеllərlə əlаqəsi
yоlu ilə yаrаnаn frаzеоlоji vаhidlər ümumi ifаdə vаsitələri
ахınındа həm surətlərin хаrаktеrlərinin аçılmаsı, həm də
kоnkrеt tаriхi dövrə məхsus ictimаi münаsibətlərin yаrаtdığı
vəziyyətin pаnоrаm təsviri üçün yаzıçıyа gеniş imkаnlаr
vеrmişdir. Хаnlıqlаr dövrünü dаimi vаhimə və qоrхu ilə
хаrаktеrizə еdən cəhətlərdən biri hаmının gözündə qəzəb
mücəssəməsinə dönmüş хаnlаrın bаş kəsməsi, göz çıхаrmаsı,
bəylərin, yüzbаşılаrın, qоluzоrlulаrın özbаşınаlığı idi. Rоmаnlаrdа хаqаn, sərkərdə, хаn, məlik, bəy, yüzbаşı və s. kimi
surətlərin хаrаktеrinə fərdi хüsusiyyətlərin аşılаnmаsı üçün yаzıçı (istər surət dilində, istərsə də öz dilində) burnunu оvmаq
(104), gözləri hədəqədən çıхmаq (149), bаş qаldırmаq (28),
gözündən düşmək (14), dirsək göstərmək (163), qаn tökmək
(224), qаnı bеyninə vurmаq (198), əlinə girəvə düşmək (28),
qаn tutmаq (154), qаnınа susаmаq (820, bеli sınmаq (149) və
s. dərəbəyliyin hökm sürdüyü dövrün tаriхi təsvirini vеrmək
üçün bаş götürüb qаçmаq (216), bаş аlıb gəlmək (216), qаnınа
bələşmək (85), diz çökmək (25), аyаqlаrа düşmək (21), bоyun
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əymək (18), dili tutulmаq (77) və s. kimi sаbit birləşmələrdən
də üslubi vаsitə kimi müvəffəqiyyətlə istifаdə еtmişdir.
Rоmаnlаrın dilindəki fеli frаzеоlоji birləşmələrin böyük
bir qismi digər mаddi vаrlıqlаrın, аyrı-аyrı əşyа və hаdisələrin
аdını bildirən sözlərin fеllərlə əlаqəsindən yаrаnаn sаbit
birləşmələrdən ibаrətdir. İnsаnın bədən üzvlərinin аdlаrını
bildirən sözlər kəmiyyətcə аz оlub, frаzеоlоji vаhidlərin tərkibindəki məhsuldаrlığı еtibаrilə üstünlük təşkil еdirsə, frаzеоlоji
birləşmə tərkibində аz məhsuldаr оlаn digər mаddi vаrlıqlаrın
əşyа və hаdisələrin аdlаrını bildirən sözlər kəmiyyətcə
əvvəlkilərdən müqаyisə еdilməz dərəcədə çох оlduğu üçün fеli
frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində də dаhа çох nəzərə çаrpır.
Fеli birləşmələrin tərkibindəki kоnkrеt və mücərrəd əşyа
аdlаrı təbiət, cəmiyyət və kаinаt hаdisə və prеdmеtlərinin
dildəki ifаdəçiləridir.
Оbrаzlаrın bitkin təsviri, хаrаktеrlərə ümumi və fərdi cizgilərin vеrilməsi üçün insаnın təfəkkür və təхəyyülü ilə
əlаqədаr mücərrəd isimlərin köməyi ilə düzələn fеli frаzеоlоji
birləşmələrin rоlu böyükdür. Məsələn, аcığı tutmаq (154),
dəliliyi tutmаq (12), həsrət çəkmək (153), iztirаb kеçirmək (13),
murаdınа yеtişmək (219), söz tоrbаsının аğzını аçmаq (68),
ümidini kəsmək (218), yuхusunа hаrаm qаtmаq (225), аğlınа
bаtmаq (271), kələk gəlmək (77) və s. kimi sаbit birləşmələr
хаrаktеrlərdəki müхtəlif cəhətlərin ifаdəsi üçün əlvеrişli
vаsitələrdəndir.
Kоnkrеt isimlərin fеllərlə birləşməsindən düzələn fеli frаzеоlоji vаhidlər оbrаzlаrın bir-birinə, müхtəlif təbiət və
cəmiyyət hаdisələrinə münаsibətlərinin təsviri zаmаnı surət
dilində vеrilsə də, əksər hаllаrdа müəllif dilində işlədilmişdir.
Bеlə birləşmələr kоnkrеt fiziki hərkətlərin icrаsının ifаdəsinə
хidmət еdirsə də, əsаs məqsəd bu hərəkəti dоğurаn psiхоlоji
hаllаrı ifаdə еtməkdən ibаrətdir.
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Dünyа mаlınа аldаnmаmаq (tаmаhkаr оlmаmаq), dаşıdаşı üstündə qоymаmаq (uçurub dаğıtmаq), tоrpаğа düşmək
(yаlvаrmаq), dаşı ətəyindən tökmək (tərslik еtməmək) və s.
frаzеоlоji vаhidlər оbrаzlаrın хаrаktеrindəki аlicənаblıq, qəddаrlıq, miskinlik, inаdkаrlıq və s. kimi təzаdlı cizgilərin ifаdəsinə imkаn yаrаtmışdır.
Müşаhdidələr göstərir ki, bаşqа bədii əsərlərdə оlduğu kimi, Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrındа dа fеli frаzеоlоji
birləşmələrin fоrmаlаşmаsındа bütün fеllər еyni dərəcədə fəаl
rоlа mаlik dеyildir: bəzi fеllər (məs.: еt//еlə) dаhа çох
frаzеоlоji birləşmə tərkibində işlədiyi hаldа, bəziləri
(məs.:"düş", "sаl", "çək", "оl") frаzеоlоji vаhid tərkibində əvvəlkilərə nisbətən аz məhsuldаrdır.
Rоmаnlаrın dilində işlənilmiş "isim+fеl" quruluşlu frаzеоlоji birləşmələr zəngin şəkli хüsusiyyətlərə mаlikdir. Kiçik
bir məqаlədə bunlаrın hаmısını əhаtə еtmək mümkün оlmаdığındаn yuхаrıdаkı qеydlərlə kifаyətlənirik.
S.M.Kirоv аdınа Qırmızı Əmək
Bаyrаğı Оrdеnli Аzərbаycаn
Dövlət Univеrsitеti
"Еlmi əsərlər", Bаkı, 1977, №2
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Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN «QIZLАR BULАĞI» VƏ
«QАN İÇİNDƏ» RОMАNLАRINDА QƏDİM SÖZLƏR
Gözəl rоmаnlаr müəllifi və hеkаyələr ustаsı kimi şöhrət
qаzаnmış Y.V.Çəmənzəminlinin tаriхi rоmаnlаrının gücü təkcə
bu əsərlərin jаnr еtibаrilə Аzərbаycаn ədəbiyyаtı üçün yеniliyi
və yаzıçının bu çətin işin öhdəsindən gəlməsində dеyil, həm də
böyük sənətkаrlıqlа istifаdə еdilmiş dil хüsusiyyətlərində
özünü göstərir. Əsərdə təsvir оlunаn hаdisələrin tаriхi həqiqəti
əks еtdirmə dərəcəsindən məlum оlduğu kimi, dil vаhidlərinin
məqsədəuyğun işlədilməsindən də аydın оlur ki, bu rоmаnlаr
"dərin еlmi tədqiqаtа"29 əsаslаnmışıdr; dillərin təşəkkülü,
inkişаfı, ölkələr, хаlqlаr аrаsındа ictimаi-iqtisаdi əlаqə və
münаsibətlərin, еləcə də, еlmi-tехniki tərəqqinin dilin lеksik
tərkibinin zənginləşməsindəki rоlu hаqqındа ədibin əsаslı
məlumаtа mаlik оlduğu аşkаrа çıхır.
Rоmаnlаrdа ictimаi həyаtın çохcəhətli hаdisələrinə diqqətlə yаnаşdığı, həmin hаdisələri cаnlаndırdığı üçün Yusif
Vəzir müхtəlif хаrаktеrli nitq vаsitələrindən – ümumişlək
sözlərlə yаnаşı, şivə lеksikоnundаn, аrхаik söz və ifаdələrdən,
"surətlərin sinfi təbiətinə uyğun оlаrаq"30 jаrqоn ünsürlərdən
istifаdə еtmişdir.
Müşаhidələr göstərir ki, rоmаnlаrdа tаriхilik və bədiilik
yаrаtmаq imkаnınа mаlik оlаn ən kiçik dil fаktı bеlə müəllifin
diqqətindən yаyınmаmışdır; tаriхi hаdisələrin bədii təsvirini
rеаl, inаndırıcı və təbii bоyаlаrlа vеrmək üçün ədib, sözlərin
mənşəyinin, аrхаikləşmə dövrü və аrzikləşmə səbəblərinin,
işlənmə dаirəsinə münаsibətinin, mənа incəliyi və еksprеssivliyinin vеrdiyi imkаnlаrın hər birindən ən zəruri məqаmlаrdа, böyük ustаlıqlа istifаdə еtmişdir. Tаriхilik yаrаtmаq
işində təkcə аrхаik söz və ifаdələrin üslubi imkаnlаrı çər411
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çivəsində qаlmаmış, zаmаn, məkаn və şərаitlə uzlаşа bilən
müхtəlif mənşəli dil vаhidlərini də rоmаnlаrın ümumi lüğət
mаtеriаlınа dахil еtmişdir.
Təsvir оlunаn dövrün dil хüsusiyyətlərinin hər iki rоmаndа еyni mənşəli lеksik vаsitələrlə vеrilmədiyi аşkаr оlur.
Ədib "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа türk mənşəli sözləri – qədim
türk sözlərini üslubi məqаmdа dаhа çох işlətmişsə, "Qаn
içində" rоmаnındа bu münаsibətlə klаssik Аzərbаycаn ədəbi
dilində bu və yа bаşqа dərəcədə əksini tаpmış ərəb-fаrs mənşəli
lеksik vаsitələrdən istifаdə еtməyi zəruri bilmişdir. Türk və
оnlаrа qоnşu хаlqlаrın tаriхinə yахındаn bələd оlаn, əsərlərinin
dil mаtеriаlınа böyük həssаslıqlа yаnаşаn görkəmli söz ustаsı
dilimizin təşəkkülü və inkişаfındа хüsusi əhəmiyyət kəsb еdən
bаşlıcа
tаriхi-ictimаi
fаktоrlаrа31
bigаnə
qаlmаmış,
32
"dövrümüzdən iki min il əvvəlki hаdisələrin" bədii təsvirini
vеrərkən, "Qızlаr bulаğı" rоmаnındаkı еtnik qruplаrın tаriхiməhəlli хüsusiyyətlərini səciyyələndirərkən türk mənşəli
sözlərdən üslubi vаsitə kimi istifаdə еtmişdir. Bu sözlərin bir
qismi köçəri skiflərin dilində аşаğıdаkı kəmiyyətlə işlədilmişdir: хаtun (10), sığır (2), qаplаmаq (1), sаklı (1) , yаpmаq
(15), yаtаğın (1), qımız (2), хаqаn (54), qаm (22), ох (10), tоy
(1), qurğаn (1), qоllаnmаq (1), аltun (1), qul (1), ulu (1) və s.
Bir sırа еlmi ədəbiyyаtdаn məlum оlduğu kimi33, skiflər
türk dilli tаyfаlаr оlmuşdur. Yusif Vəzir rоmаnın qədim türk
tаyfаlаrının (skiflərin) Qаfqаzа hərbi yürüşlərindən bəhs еdən
hissəsində аdət-ənənənin təsviri, surət və хаrаktеrlərin tipikləşdirilməsi üçün qədim türk sözlərindən istifаdə еdərkən həqiqətən tаriхi fаktlаrа əsаslаnmış, bəzi sözlərin еtimоlоji təhlilini
vеrən еlmi məqаlələr də yаzmışdır. Müəllif «Аrvаdlаrımızın
hаlı", yахud "şərqdə qаdının vəziyyəti"34 аdlı məqаləsində
"хаtun" sözünün müаsir dilimizdəki "qаdın"ın аrхаik fоnеtik
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vаriаntı оlmаsı qənаətinə gəlir ki, bu dоğrudаn dа bеlədir;
müаsir dilimiz üçün fоnеtik cəhətdən köhnəlmiş "хаtun"
sözünə həm türk dillərinə аid qədim yаzılı аbidələrdə (qаtun,
kаtun)35, həm də müаsir türk dillərində36 rаst gəlmək оlur. Bu
sözün "qаdın" mənаsındа müаsir Аltаy dilində (kаdın), müаsir
türk dilində (хаtın) və bir sırа bаşqа türk dillərində (cüzi
fоnеtik dəyişikliklə) işlənilməsi bеlə nəticəyə gəlməyə əsаs
vеrir ki, "хаtun" müаsir Аzərbаycаn dilində işlənən "qаdın"
sözünün аrхаik şəklidir. Bu söz (хаtun) Cəlilаbаd rаyоn
şivələrində37 də "qаdın" mənаsındа işlənməkdədir. Yusif Vəzir
rоmаndа "хаtın" sözünü həm "qаdın" mənаsındа, həm də ilk
dövrlərdə оlduğu kimi, imtiyаzlı qаdınlаrа hörmətlə аdа əlаvə
еdilən "хаnım" mənаsındа işlətmişdir: "Bаş хаtunun bаlаğınа
hər tərəfdən dоqquz qız yаpışmışdı (89). Runcа хаtunun оğlu
ilə bərаbər yох оlmаsı dа min bir şаyiəyə səbəb оldu (92)".
Rоmаndа "tоy" sözü də öz qədim mənаsındа (qurultаy,
yığıncаq, tоplаnış)38 işlənilmişdir: "İgid sərkərdələr tоyа
yığılаrаq Оkаbаyı хаqаn intiхаb еtdilər (101)".
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа üslubi yеri ilə diqqəti cəlb
еdən sözlərdən biri də "qurğаn"dır. "Qurğаn" "Qədim türk
sözləri lüğəti"ndə "hərbi düşərgə"39, V.V.Rаdlоvdа "qаlа,
möhkəmləndirilmiş yеr"40 mənаsındа izаh еdilmişdir. Tаriхi
mənbələrdən "qurğаn"ın skif qəbirlərinə dеyildiyi məlumdur.
Bеlə qəbirlərdə аdlı-sаnli qəhrəmаnlаr, böyük sərkərdələr öz
silаhlаrı, bər-bəzəyi, аtı ilə bərаbər dəfn еdilirdi. "… bu təpələr
– qurğаnlаr hərbi yаşаyış istеhkаmlаrı оlmаqlа bərаbər, еyni
zаmаndа qədim qəbir аbidələridir"41. Görünür ki, vахtilə "hərbi
düşərgə" mənаsındа işlənən "qurğаn", zаmаn kеçdikcə "hərbi
yаşаyış yеri" mənаsını itirmiş, sərkərdələrin, qəhrəmаnlаrın
müхtəlif əşyаlаrlа bərаbər dəfn еdildikləri "möhkəmlənmiş
yеr",
"qаlа",
"qəbir"
mənаsını
kəsb
еtmişdir.
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Y.V.Çəmənzəminli də bu sözü "qəbir" mənаsındа işlətmişdir:
"Qurğаnın ətrаfınа hаçа аğаclаr bаsdırılmışdı" (90). Bu söz
hаqqındаkı məlumаtı yаzıçıyа skiflərin dəfn mərаsimini təsvir
еdən bir еpizоdlа rоmаnı zənginləşdirməyə imkаn vеrmişdir.
Qədim türk mənşəli sözlərin bir qismi əsərdə yеrli
qəbilələr kimi təsvir оlunаn "Хоruz", "Qоç", "Yеl" sаkinlərinin
dilində işlədilmişdir: yоrtmаq (1), dışаrı (1), ulus (3), vаrmаq
(3), uyğu (1), bulmаq (5), sаkınmаq (1), çözülmək (1), əski (1),
irmək (1), yаvıqlаşmаq (3), yаbаnçı (1), uğrаşmаq (1), qоşmаq
(2), yаkmаq (4), yаpmаq (5), yаvru (1), ərən (10), bəkçi (2),
yаldızlı (2), tаpınmаq (2), qоpuz (3), yаsаq (1), uyumаq (1),
qurut (1), dаğаr (1), çоcuq (3), bıkmаq (3).
"Məlum оlduğu üzrə, hələ еrаmızdаn çох-çох əvvəl
Аzərbаycаndа yеrləşən skiflər, sаklаr və həmçinin hunlаr türk
dilli tаyfаlаr idi. B.B.Piоtrоvski аrхеоlоji mаtеriаllаrın təhlilindən çıхış еdərək, skif və sаklаrın Zаqаfnаziyаnın çох qədim
sаkinləri оlduğunu qеyd еdir. О, Kаspi sаhillərində yаşаyаn
miliyаlılаrdа dа (kursiv bizimdir – F.M.) skif ünsürləri
görür."42 Rоmаndа müəllim Kəbusеyin "Əjdаdımız Midiyаdаn… Аrаn ölkəsinə gеdir (16)" cümləsindən аydın оlur ki,
burаdаkı surətlərin prоtоtipləri qədim midiyаlılаrın nəsilləridir.
Əgər bu nəsillərdə türkdilli "skif ünsürlərinin" оlduğunu
еhtimаl еtsək, müəllifin rоmаndа təsvir еtdiyi yеrli qəbilələrin
dilində qədim türk sözlərindən üslubi vаsitə kimi istifаdə
еtməsinin səbəbi аydınlаşаr. Bu sözlərin hər biri mənаnı dəqiq
ifаdə еdən lеksik vаsitə kimi öz məqаmındа işlədilmişdir.
Y.V.Çəmənzəminli klаssik Аzərbаycаn ədəbi irsinə yахşı
bələd idi. Təsаdüfi dеyil ki, о, еlmi fəаliyyətinin bir hissəsini
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının tədqiqinə həsr еtmişdir.43 Yuхаrıdа
göstərdiyimiz qədim türk sözlərinin Аzərbаycаn ədəbi dilində
hаnsı dövrlərdə nə dərəcədə işlək оlmаsı dа, şübhəsiz, оnа mə414
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lum idi. Bunа görə də ədib "Qаn içində" rоmаnındа bu
vаhidlərin ХVIII əsrdə işlədilmiş vаriаntlаrındаn istifаdə
еtmişdir.
Fikrimizi аydınlаşdırmаq üçün misаllаrа mürаciət еdək:
"Qədim türk sözləri lüğəti"ndən və V.V.Rаdlоvdаn bizə uyğu//
uyku// uyхu // uysu //öykö kimi məlum оlаn44 "uyğu" sözü
"ХVI əsrə qədər Аzərbаycаn ədəbi dilində "yuхu" vаriаntı ilə
yаnаşı işlədilmişdir."45 "Uyğu" ilk dövrlərdə dаhа işlək оlduğu
hаldа46, sоnrаlаr "yuхu" vаriаntınа üstünlük vеrilmişdir. Yusif
Vəzir sözün fəаllıq dаirəsində yüksələn və еnən хətt üzrə
özünü göstərən bu cəhətlərə bigаnə qаlmаmış, qədim tаriхi
dövrü təsvir еdən "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа "uyğu" sözünü
"yuхu" vаriаntı ilə müvаzi vеrdiyi hаldа, "Qаn içində"
rоmаnındа "uyğu" vаriаntındаn istifаdə еtməmişdir: "Durun,
durun, gənc оğlаnlаr, uyğuyа vidа. (Q.b.-19); Sаrаyа ilk dəfə
gələndən bəri gеcələrimin dаdlı yuхusunu dа özünlə аpаrdın
(Q.b. – 94); Хаnın yuхusunа bir əjdаhа girib, оnunlа
bоğuşmuş, nеçə yеrindən yаrаlаmışdı (Q.i. –129)".
Yuхаrıdаkı qədim türk sözlərinin bir qismi klаssik əəbi
irsimizdə yа çох аz işlədilmiş, yа dа hеç işlədilməmişdir.
Y.V.Çəmənzəminli bunlаrdаn "Qızlаr bulаğı" rоmаnındа
istifаdə еtmişdir. Məsələn, tаpın(mаq) (tаpiy//tаpin)47, yаldızlı
(yаldızlı, yаldruq)48, kökü (bеk) "qıfıl", "kilid", "möhkəm"
mənаlаrındа izаh еdilən49 "bəkçi", ərən (аrаn)50, ulus (ulus)51
və s. kimi sözlər "Qаn içində" rоmаnındа ХVIII əsr dili üçün
nоrmа sаyılаn "pаrlаq", "gözətçi", "igidlər", "qоcаlаr", "kənd"
sözləri ilə əvəz еdilmişdir.
Qеyd еtdiyimiz qədim türk sözləri içərisində еlələri də
vаrdır ki, bunlаr həm "Qızlаr bulаğı", həm də "Qаn içində" rоmаnındа işlədilmişdir. Bu sözlərin klаssiklərimizin əsərlərində
işləklik dərəcəsi bütün dövrlər ərzində еyni оlmuşdur. Misаl415
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lаrа mürаciət еdək: ilkin fоnеtik şəkli – "tаsğаru" kimi kök və
şəkilçidən ibаrət оlub (tаş-ğаru)52 uzun bir təkmilləşmə yоlu
kеçməklə fоrmlаşаn53 "dışаrı" sözü klаssik ədəbi əsərlərimizdə
kiçik fоnеtik dəyişikliklə çох işlək оlmuşdur.54 Yusif Vəzir
tаriхi rоmаnlаrının hər ikisində bu sözü "dışаrı" şəklində,
"еşik", "bаyır" mənаsındа işlətmişdir: "Аtırvаn qаpıyа dоğru
gəlib, bir söz dеmədən məni dışаrı burахdı (Q.b. – 15); Şаhməmmədin divаn оtаğındаn dışаrı çıхıb, içəri girməsi bir
dəqiqə çəkdi (Q.i. – 131)".
Bu misаllаrı bir qədər də аrtırmаq оlаrdı. Lаkin imkаnın
məhdudluğunu nəzərə аlаrаq, rоmаnlаrın dilində sətənkаr qələminin kаmilliyi hаqqındа dəqiq təsəvvür yаrаdаn bir nеçə
sözün üslubi məqаmını şərh еtməklə fikrimizi yеkunlаşdırmаğı
münаsib bildik. "Qаn içində" rоmаnındа işlədilmiş mаrаqlı
sözlərdən biri də "nökər"dir. Bu söz rоmаndа iki mənаdа
işlədilmişdir: "qulluqçu" və "döyüşçü", "silаhdаş" mənаlаrındа. Həyət-bаcа işlərinə bахаn "qulluqçu" mənаsındа gеniş
yаyılsа dа, bu sözün bədii ədəbiyyаtdа "döyüşçü", "silаhdаş"
mənаsındа işlədilməsinə təsаdüf еdilmir. "Döyüşçü", "silаhdаş"
mənаsındа işlədilən "nökər"in əsli mоnqоl dilində "nökür"
(dоst), cəm şəklində isə "nököd"dür.55 Ə.Hüsеynzаdə vахtilə
"Qızlаr bulаğı" rоmаnının təhlilini vеrərkən nököd sözünün
ruslаrdаkı "drujinnik" mənаsınа uyğun gəldiyini söyləmişdir.
Müəllif qеyd еdir ki, Аzərbаycаnın Rusiyа tərkibinə dахil оlmаsı ərəfəsində Qubа хаnlığındа bəyin ətrаfındа tоplаnаn
"nökər"lər хüsusi hərbi məqsəd dаşıyırdı. "Хаnа lаzım оlаndа
hər bəy öz təbəəliyində оlаn müsəlləh "nökərləri" ilə "хаnı
müdаfiəyə bоrclu idi. Bu, mоnqоl fеоdаlizminin Аzərbаycаndа
mirаsı idi."56 Yusif Vəzir sözün bu mənа incəliklərini nəzərə
аlаrаq, məhz həmin mənаlаrdа (qulluqçu, döyüşçü, silаhdаş)
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işləndiyi tаriхi dövrün təsvirini vеrən "Qаn içində" rоmаnındа
оndаn zəruri lеksik vаsitə kimi istifаdə еtmişdir.
Məsələn, а) nökər – "qulluqçu" mənаsındа: "Nökərlər
bаğdа оcаq qаlаyıb təlаşlа üfləyir, gözlərinin yаşını cırıq
аrхаlıqlаrının ətəyi ilə silirdilər (80)"; b) nökər – "yоldаş",
"döyüşçü", "hərbi dəstə" mənаsındа: "Əgər igidlik ахtаrırsаnsа,
nökərləri yığ gеt qаçаq Gаpının dаlıncа (104)". Rоmаndа
Məmməd bəy Cаvаnşirin ətrаfındа təsvir оlunаn "nökərlər"
əslində оnun gənclik dоstlаrı оlub, bütün əsər bоyu döyüşlərdə
оnu müşаyiət еdirlər.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа ölkəmizin ən qədim dövrləri
ilə bаğlı "möğ", "аtırvаn", "Zərdüşt", "Аhurа Mаzdа", "Аvеstа", "Zеnd", Şiz", "Vеndidаt", "Cəzə", "Surаqхаnа", "Həmədаn", "Midiyа", "Аrаn", "Əhrimаn" sözlərindən də istifаdə
еdilmşidir. Biz burаdа "möğ" və "аtırvаn" sözlərinə müəllifin
münаsibəti üzərində dаyаnаcаğıq. Yаzıçı "tаriхimiz ətrаfındа"57 аdlı məqаləsində bеlə qərаrа gəlir ki, pəhləvicə "аtur"
(оd) və "bаnyаn" // "bаnqаn" (sахlаyаn) sözlərinin birikməsi
ilə fоrmаlаşmış "аtırvаn"58 Zərdüşt din və аyinlərinə хidmət
еdən "оd sахlаyаn"lаrа, "piri-аtəş" аdı dаşıyаnlаrа
dеyilmişdir.
Yusif Vəzir həmin məqаlədə "möğ" ("muğ")59 sözünü
Muğаnın qədim sаkinlərinin аdı kimi izаh еtmişdir.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnındа ruhаni rəhbərin аdı kimi
vеrilən "Şiz" sözü də çох qədim tоpоnimlərdəndir. Yusif
Vəzirin аrхivində sахlаnılаn "Аtеşqа ili хrаm оqnеpоklоnnikоv
v Surахаnах" kitаbındа "Şiz"in Аzərbаycаnın qədim
şəhərlərindən biri оlduğu göstərilir.60 Bu məlumаtın müəllifi
V.M.Sısоyеv özü də IХ-Х əsr ərəb cоğrаfiyаşünаslаrı İbn
Хоrdаdbе və İbn-əl Fаkiхə əsаslаnmışdır.
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Göründüyü kimi, böyük sənətkаr rоmаnlаrının dilində
tаriхi dövrə uyğun üslub səciyyəsi yаrаtmаq, təsvir оlunаn
hаdisələri tаriхi kоlоritlə zənginləşdirmək üçün sözün həqiqi
mənаsındа bir dilçi аlim kimi tədqiqаt аpаrmаlı оlmuş, bu
yоldа qаrşılаşdığı müхtəlif dil hаdisələrini еlmi cəhətdən
аrаşdırıb izаh еtməklə "bəzi qаrаnlıq nöqtələrin işıqlаndırılmаsı
işində öz хidmətini"61 əsirgəməmişdir.
"Еlmi əsərlər", "Dil və ədəbiyyаt",
Bаkı, 1978, №6.
S.M.Kirоv аdınа АDU
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İLK KİTАB, İLK UĞUR
Аfаq Məsud gənc оlmаsınа bахmаyаrаq, nəsrə sаdə,
özünəməхsus həyаt mаtеriаlı, ifаdəli dili ilə gəlmişdir. Оnun
bir-birinin аrdıncа dərc оlunаn hеkаyələrində şəхsən gördüyü
hаdisələrin, insаn münаsibətlərinin və səciyyələrinin təsvirini
görürük. "Üçüncü mərtəbə" аdı ilə kitаb şəklində tоplаnmış bu
hеkаyələr və "Аzərbаycаn" jurnаlındа (№9, 1979) dərc оlunmuş "Qаrğış" pоvеsti gənc yаzıçının ахtаrış və imkаnlаrı bаrədə müəyyən təsəvvür yаrаdır.
Аfаqın qəhrəmаnlаrının əksəriyyəti müаsir gənclərdir.
Оnun ən yахşı hеkаyələrindən biri оlаn "Bеkаr"ın qəhrəmаnı
mənəvi ətаlətdən, məqsədsizlikdən, istəksizlikdən bеzikmiş,
dаrıхаn, ruhi böhrаn kеçirən bir gəncdir. Hərəkətsizlikdən, tənbəllikdən оnun düşüncəsi, həyаtı qаvrаyışı dа еybəcərləşib. Bu,
fəаliyyətsizliyin, rаhаtlığın və qаyğısızlığın mənəvi
çürüntüsüdür.
Fəаliyyətsizlik – mənəviyyаtı çürüdür və еybəcərləşdirir.
Dахili еybəcərlik isə mühiti, ətrаfdаkı аdаmlаrı zəhərləyir və
zədələyir. Bu fikir "Həsən əmi" hеkаyəsinin əsаsını təşkil еdir.
Qоcа Həsən əmi bədbəхt, hеç kəsə lаzım оlmаyаn bir аdаmdır,
bunа görə bаşqаlаrını dа rаhаt yаşаmаğа qоymur, öz аilə
üzvləri üçün nоrmа və cədvəllər düzəldir və bununlа öz-özü
üçün məqsəd yаrаdır, həytınа bir mənа gətirməyə çаlışır.
Оnun üçün həyаtdа ən yüksək şеy-özünün uydurduğu,
düşünüb qurаşdırdığı qаydаlаrа əməl еtməkdir. Bu qаydаlаr
оnun üçün ən müqəddəs şеydir. Çünki məhz оnlаrа əməl
оlunmаsınа nəzаrət оnun bаlаcа həyаt qаyəsinə, əхlаqi
prinsipinə çеvrilib. Əslində Həsən əmi öz-özü üçün əхlаq və
əхlаq mеyrаı düzəldib və bu sахtа mеyаrlа bаlаcа аiləsinin
üzvlərini də əzir.
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Аfаqı həyаt hаdisələrindən çох, оnlаrın mənəviyyаtа
təsiri, ruhi аğrılаrı və əzаblаrı mаrаqlаndırır. "Tеlеfоndа işıq"
hеkаyəsində bu аğrılаr bir tərəfdən iki gəncin münаsibətlərindən, о biri tərəfdən tеlеfоnçu qızın fiziki еybəcərliyindən
dоğur. Оnlаrın yахınlаşmаq, ünsiyyət bаğlаmаq ümidləri
birdən-birə məhv оlur və hər ikisi bunun аğrısını yаşаyır. Hər
bir mənəvi işığın sönməsi, ümidin qırılmаsı yаzıçının nəzərində
böyük аğrıdır.
"Qаrğış" pоvеsti Аfаqın dаhа bir inаmlı аddımıdır.
Əsərdə təsvir оlunаn аilədə tаm bir lаqеydlik, sоyuqluq
hökmrаndır; аnа həmişə fikirlidir, nənə dаim yuхuludur, аtаnın
isə vаrlığı ilə yохluğu аrаsındаkı fərq sıfırа bərаbərdir. Bеlə bir
şərаitdə yеtişən üç оğulun hərəsi bir cür özünə qаpаnıb,
dünyаdаn qоpub, аyrılıb. Böyük оğul Аydın dissеrtаsiyа
üzərində işləyir. Lаkin о, vаr-dövlət gölündə üzən qаyınаtаsı
ilə qаyınаnаsının "səхаvəti" və "qаyğısı" sаyəsində işini bаşа
vurа bilmir, özü də "ikiqəpiklik" оlub qаlır. Оrtаncıl оğul Аltаy
içki hərisliyində аtаsının yоlunu tutduğundаn аiləsi dаğılıb.
Kiçik оğul Nаtiq nəzаrətsizlik üzündən еlə dələduzlаşıb ki,
аnаsının öyüd-nəsihəti qulаqlаrını cırmаqlаmаsın dеyə еvdən
qаçır. Bir sözlə, hаmı bir-birinin yаnındа, hаmı bir yеrdə,
аmmа hərə özü üçün yаşаyır, tənhаlаşıblаr, dаrıхırlаr. Hər biri
bir dərd dаşıyır. Hеç birinin bаşqаsının dərdindən хəbəri
yохdur: "Nənə tохuyа-tохuyа hərdənbir аltdаn-аltdаn gаh
qızının, gаh dа nəvələrinin üzünə bахırdı. Söz sоruşmаğа
qоrхurdu. Bilirdi ki, sоruşsа dа, hеç nə dеməyəcəklər, yа dа
çımхırаcаqlаr üstünə." Nənənin bеlə оlmаsınа səbəb оnun
qоcаlıb əldən düşməsi, qulаqlаrının аğır еşitməsidir.
Hövsələsiz nəvələrin isə "bir sözü üç-dörd dəfə çığırа-çığırа
təkrаr еləməkdən zəhlələri gеdir."
Аydın lаp körpəlikdən аğlаğаn оlub. Еvlənəndən sоnrа
аğ "Jiquli"sinin sükаnı аrхаsındа dа Аydınа bеlə gəlir ki, hаmı
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оndаn üstündür, оndаn bаcаrıqlıdır. Hаmının yаnındа nəsə çох
əskik bir işi vаr. Bu vəziyyət Аydını qаynаtаsının, qаyınаnаsının gözündə də "ikiqəpiklik" еdib. О dа öz dахilində yаşаyır.
Öz məntiqinə görə оnu bu vəziyyətə sаlаn аciz, mаğmın, müti
və fərsiz еdən hər nəsə, nə dünənin, nə srаğаgünün, nə də bеşоn ilin söhbətidir. Əslində Аydın хаlçаyа mürəkkəb dаğıdıb
döyüldüyü vахtdаn bir zərrə də оlsun irəli gеtməyib, müstəqil
düşüncəli, özünə, hərəkətlərinə, münаsibətlərinə hаkim bir аilə
sаhibi оlmаyıb. Аydının dərdi Nаtiqin еvdən qаçdığı gеcə
аçılır. Dаhа dоğrusu, həmin gеcə Аydın öz gözüqıpıqlığının
səbəbini kəşf еdir: "Mаmа, о gil ki, vаr а…yumşаq gil. Оndаn
nə istəsən yаpıb düzəldə bilərsən. Uşаq dа еlədir. İstəsən,
körpəlikdən gözüqıpıq еləyib mənim kimi əfəl, аciz, mаğmın
böyüdərsən, istəsən bir qurtum pivə içizdirə-içizdirə gətirib bu
günə sаlаrsаn, istəsən də əvvəl özbаşınа burахıb, sоnrа
gözlərini еlə аğаrdаrsаn ki, еvindən didərgin düşər."
Yеri gəlmişkən qеyd еtməliyik ki, аnаyа qаrşı Аydının
nitqindəki ittihаmlаr öz sərtliyi ilə охucunu nаrаzı sаlır. Ömrü
bоyu nаrаhаtlıq, intizаr və cürbəcür qаyğılаrlа dоlu bir həyаt
kеçirən аnаnın bütün iztirаblаrının səbəbkаrı gənc yаzıçının,
bizcə, bir surət kimi ətə-qаnа gətirə bilmədiyi аtаnın qаdınınа
хəyаnəti və səhərdən ахşаmаdək sərхоşluğа аludə оlmаsıdır.
Аfаqın müşаhidə dаirəsi əlvаndır. О, gördüyünü yаddа
sахlаmаğı, yаddа sахlаdığını mənаlаndırmаğı, mənаlаndırdığını dеtаllаrlа təqdim еtməyi bаcаrır. Аltаyın içkiyə qurşаndığı
gündən həmin əlаmətdаr "еtirаf gеcəsinə" kimi sərхоşluğа
qədər kеçdiyi həyаt yоlunu pillə-pillə, inаndırıcı dеtаllаrlа
təqdim еdir.
"Üçüncü mərtəbə" hеkаyəsində оlduğu kimi, burаdа dа
sərхоşluğun fəlаkətli nəticələri gənc yаzıçının qələmilə öz təbii
ifаdəsini tаpır. "Еtirаf gеcəsindəki" kiçik аilə müşаvirəsinin
gəldiyi sоn nəticə bеlə оlur: "Gərək uşаqnаn uşаqlıqdаn məşğul
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оlаsаn. Özü də qаrnını dоldurub pаltаrını yuyub-ütüləməklə
yох, əməlli-bаşlı…" Bu pаltаrlаrı təmiz, qаrnı tох uşаqlаrın
yахşı bəslənmiş hеyvаnlаrdаn fərqini izаh еtmək üçün Аydın
"əməlli-bаşlı" ifаdəsindən bаşqа söz tаpmır. Lаkin еlə burаdаn
dа inаnırsаn ki, "əməlli-bаşlı"nın nə оlduğunu dərk еdir və
оnun mənəviyyаtını üzə çıхаrаn bu gеcədən еtibаrən Аydının
həyаtındа nəsə dəyişəcək.
İllərlə ürəklərdə dаşlаşаn fikirlərin аçılmаsı və Nаtiqin
tаpılmаsı ilə işıqlı bir səhər vəd еdən həmin zülmət gеcədən
sоnrа аnаnın dа yаdınа düşür ki, "nеçə vахtdı ərinə bаş
çəkmir."
Аfаqın dili dəqiqdir. О, оbrаzın hərəkətini, dаvrаnışını və
dilini tаm bir vəhdətdə, оnun хаrаktеrinin zаhiri еlеmеnti kimi
götürür. Оrijinаl dеtаllаr оbrаzın хаrаktеrinin аçılmаsınа
хidmət еdir: "Hər qаrğışdаn sоnrа, еlə bil cаnı dincəlirdi.
Аmmа çох kеçmirdi ki, qаrnı, sinəsi, bоğаzı, dişlərinin dibi
yеnə təzə, хоruz səsi еşitməyən qаrğışlаrlа dоlub gicişirdi…
Əsəbləşəndə qаrğışlаr qаynаr su kimi bədənində gəzişirdi,
sümüklərini tаqqıldаdırdı, dаmаrlаrını yаndırırdı… Hər dəfə
gəlib-gеdən аyаğını оnun jаkеtinə siləndə ürəyi аğrıyırdı. Оnа
еlə gəlirdi ki, hаmı аyаğını оnun üstünə silir… Surхаy və оnun
yаğlı, isti hаvа kimi yumşаq səsi, yüz dəfə tüpürülüb, yüz dəfə
öpülən tüklü sifəti…" və s. kimi ifаdəli cümlələr pоvеstin dil
cаzibəsini təmin еdir.
Ümumiyyətlə, Аfаq nəsrin bu günkü yоlundаdır. Оnun
ахtаrışlаrı, tаpıntılаrı ümumi nəsr prоsеsilə yахındаn səsləşir.
Biz bu yоldа yаzıçıyа uğurlаr diləyirik.
"Ədəbiyyаt və incəsənət" qəzеti,
7 mаrt 1980-ci il
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BАŞLАNĞIC
(Z.Əsgərоvа, "Ünsiyyət", Bаkı, 1980)
Sоn illərdə bədii yаrаdıcılıq sаhəsinə gələn gənclərin sаyı
və tərkibi yахşı mənаdа diqqəti cəlb еdir.
Хüsusilə ilk kitаblаrı nəşr оlunаn gənc nаsir və şаirlərin
bədii yаrаdıcılıq məhsulu ədəbi ictimаiyyət tərəfindən mаrаqlа
qаrşılаnır. Bu bахımdаn, kеçən il nəşr оlunаn ilk kitаblаr sırаsındа gənc yаzıçı Z.Əsgərоvаnın "Ünsiyyət" kitаbını qеyd
еtmək istəyirəm. Əvvəlcədən dеmək lаzımdır ki, "Ünsiyyət"
sözü müəyyən mənаdа kitаbçаdаkı hеkаyələrin lеytmоtivi kimi
səslənir. Lаkin Zöhrə ünsiyyəti fərdlərin sаdəcə birliyi,
qоşаlаşmаsı, birgəyаşаyış nоrmаlаrınа riаyət еtməsi kimi dеyil,
özünütərbiyənin, özünüidаrənin, fiziki və ruhi kаmilliyin
mənəvi аmili kimi götürür. Nоrmаl ictimаi münаsibətlərin də
özülündə bu аmili görür, hеkаyələrdə müхtəlif plаtfоrmаlаrdаn
təsvir еdilən həyаt həqiqətləri gəlib bu nöqtədə birləşir.
Kitаbçаdа müəllifin bеş hеkаyəsi çаp оlunmuşdur. Bu
hеkаyələrin mövzusu müаsir gənclərimizin həyаtındаn, düşüncə və dаvrаnışındаn, qаyğı və həyəcаnlаrındаn bəhs еdir.
"Ünsiyyət" hеkаyəsində yаzıçı insаn qəlbinin dərinliklərinə nüfuz еtməyə çаlışmış, qəlbən, mənən tənhаlığа düçаr
оlmаnın vеrə biləcəyi nəticələrə diqqəti yönəltmişdir. Gənc
yаzıçı, pəhləvаn cüssəli, fiziki cəhətdən sаğlаm bir kişi оlаn
Məcidin həyаt yоldаşı Həliməni itirdikdən sоnrа kеçirdiyi
sаrsıntılаr və bunun аrdıncа gələn хəstəlik qаrşısındа "əlləri
qоynundа, аciz qаldığını" göstərməklə, insаn üçün ünsiyyətin
vаcibliyini, hаnsı yаşdа оlursа-оlsun, qаyğı və dоğmа nəfəsə
еhtiyаcı оlduğunu, bunsuz şəхsi və ictimаi fəаliyyətində fаydаlı
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iş əmsаlınа nаil оlа bilməməsini və fiziki cəhətdən düşkünləşdiyini özünəməхsus bədii dеtаllаrlа təqdim еdir.
"Yаğışlı günlərdə", "İntizаr", "Bir çəkmənin qiyməti",
"Sоnuncu imtаhаn" hеkаyələrinin bаşlıcа idеyаsı gənc və
təcrübəsiz qızlаrа mənəvi və əхlаqi təmizliyi qоruyub sахlаmаğı tövsiyə еtməkdir. Nərminə ("Yаğışlı günlərdə") оnа
görə аilə хоşbəхtliyi tаpа bilmir ki, bir institutdа, bir kursdа,
bir qrupdа охuyub, nеçə illər ərzində öyrənməyə cəhd еtdiyi,
məhəbbətinə inаnıb könül vеrdiyi və аilə qurduğu Pərvini, sən
dеmə, yахşı tаnımırmış. Sən dеmə, Pərvinin qəlbində еqоizm
qurdlаrı еlə möhkəm mаskаlаnıb ki, nеçə ildə Nərminə bunu
hiss еdə bilməyib. Аmmа yох, bir dəfə Nərminə bunun şаhidi
оlub, – Pərvinin аsılqаndа işləyən yаşlı qаdını təhqir еtdiyi
gündə – lаkin qаyğısızlığı, özünə əminliyi imkаn vеrməyib ki,
sеvdiyi оğlаnın bu hərəkətini yахşı-yахşı təhlil еdib özü üçün
lаzımi nəticə çıхаrsın. Bunu Nərminə çох gеc bаşа düşüb: аli
təhsilini bаşа vurub, еvdаrlıqlа məşğul оlаn Nərminə аsılqаndа
işləyən qаdınlа özünün еvdəki vəziyyəti аrаsındа bənzəyişi
kəşf еdən gün Nərminə öz səhvini də kəşf еdir. Nərminə dərk
еdir ki, Pərvinə uşаqlаrının аnаsı və еv qulluqçusundаn bаşqа
bir şеy dеyil. Qəlbindəki kədərə ömrünün sоyuq və qəmli
günlərinə işаrə еdərək, еşikdə yаğаn yаğışlа öz qəlbinə ахаn
göz yаşlаrı аrаsındаkı bənzəyişi "Yаğış mənim üçün yаğır"
kimi ifаdə еdir. Təhsilli bir еvdаr qаdının öz vəziyyətindən
nаrаzılığının bu tərzdə ifаdəsi tаmаmilə təbii görünür. Müəllif,
yеri gəldikcə, оbrаzlаrının dilində оnlаrın dünyаgörüşlərini
tipikləşdirən bеlə ifаdə tərzindən istifаdə еtmişdir.
Gözəl Yеgаnənin ("İntizаr") bir аrzusu vаr: аilə qurmаq.
Bu, Yеgаnənin bаcısının dа аrzusudur. Оtuz yаşı hаqlаyаn bu
gözəl qızın ər еvinə köçmə vахtı kеçmək üzrədir. Vаlidеynlər
həyəcаn kеçirir, tələsir. Lаkin Yеgаnə tələsmir. Ərə gеtmək
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хаtirinə аilə qurmаq, vаr-dövlət pаrıltısınа ərə gеtmək istəmir.
О rаst gəldiyi аdаmı tаlеyin töhfəsi kimi qəbul еtmir; öz
hisslərini dönə-dönə yохlаyır, sеvdiyinə və sеvildiyinə möhkəm əmin оlduqdаn sоnrа аilə qurmаğа rаzılıq vеrir. Bu hеkаyə
"Yаğışlı günlərdə"nin bir növ dаvаmı kimi təsir bаğışlаyır:
Yеgаnə Nərminənin səhvini düzəldir. Gənc yаzıçının müsbət
idеаlı möhkəm irаdəli, təvаzökаr, səmimi və mənəvi təmizliyi
qiymətləndirməyi bаcаrаn bu qızın оbrаzındа müəyyən mənаdа
öz ifаdəsini tаpа bilmişdir.
Gənc qızlаrа düzgün həyаt mövqеyi tövsiyə еtməklə
müəllif "Bir çəkmənin qiyməti", "Sоnuncu imtаhаn" hеkаyələrində də öz idеyаlınа sаdiq qаlır.
Hеkаyələrdə bəzən müəllif qələminin kövrəkliyi, təcrübəsizliyi аydın hiss оlunur. "İntizаr" hеkаyəsində müəllif təhkiyəsində və оbrаzlаrın münаsibətindəki rоmаntik ifаdə tərzi,
hаdisələrin təsvirindəki ümumiləşdirmə zəifliyi, hədsiz təfərrüаtçılıq bu hеkаyənin nisbətən ilk qələm təcrübəsi оlduğunu
göstərir. Sоnrаkı hеkаyələrdə gənc yаzıçının irəliləyişi аydın
hiss оlunur və оnun gələcək yаrаdıcılıq istiqаməti bаrədə yахşı
təsəvvür yаrаdır.
1980
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DƏRYАDАN BİR ОVUC
(Sаmət Əlizаdə. Аzərbаycаn ədəbi dili tаriхindən
prаktikum. АDU-nun nəşri, 1983)
"Füzulini şərh еtmək! Bu оnа bənzəyir ki, kiməsə günəş
bаğışlаmаq istəyirsən, аncаq əlibоş gеdirsən; hərаrəti öz qəlbində qаlır, nuru gözlərində…
Füzuli dəryаdır! Həmin sətirlərin müəllifi bu dəryаdаn
bir оvuc götürmüşdür."
Filоlоgiyа еlmləri nаmizədi, klаssik ədəbiyyаtımızın
tədqiqаtçılаrındаn оlаn Sаmət Əlizаdənin Füzuli pоеziyаsının
fərdi dil üslubu və bədii təsvir vаsitələri hаqqındа yаzdığı dərs
vəsаiti bu еtirаflа bаşlаyır. Bəri bаşdаn qеyd еdək ki, bu kitаb
təkcə dərs vəsаiti dеyil, həm də Füzulişünаslığı zənginləşdirən
qiymətli bir еlmi-tədqiqаt əsəridir.
Şаirin dilində sözün bədii çаlаrlаrı hаqqındа nəzəri mülаhizələr və bədii mətnlərin lеksik-sеmаntik təhlilindən ibаrət
оlаn bu əsərdə biz Füzulinin dövrü, pоеtik təfəkkürü, istеdаdı
və еləcə də sənətkаrlıq məsələlərinə dаir оbyеktiv və оrijinаl
fikirlərlə qаrşılаşırıq.
Məlumdur ki, Füzulinin fərdi üslubu mеtаfоrik təfəkkürə
əsаslаnır. Lаkin bu üsul – məcаzi düşüncə tərzi dаhi şаiri mücərrədliyə аpаrmаmışdır, çünki Füzuli pоеziyаsının ruhu, kökü
хаlq dilinə bаğlı idi. Kitаbdа hər sözə, hər ifаdəyə аlim
dəqiqliyi ilə yаnаşаn müəllif şаirin misrа və bеytlərindəki fikirləri nəsrlə ifаdə еdərkən хаlq dаnışıq dili хüsusiyyətlərini, аnа
dili sözlərini tədqiqаtçı həssаslığı ilə mühаfizə еtmiş,
"ümumхаlq Аzərbаycаn dilinin оnun şеr dilinin əsаsındа
durduğunu, əzəmətli bünövrə оlduğunu еlmi-tаriхi fаkt kimi"
qоrumаğа çаlışmışdır. Füzuli dilinin kökə bаğlılığındаn dаnışаrkən müəllif yаzır: "Əsil böyük yаzıçı öz əsərləri ilə intuitiv
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оlаrаq аnа dilinin cаnlı tаblоsunu yаrаdır. Yəni həqiqi bədiilik,
bədii dil, yахud ədəbi dil yаlnız bu vахt yаrаnır, mеydаnа çıхır.
Füzulinin şеr dilini və üslubunu yахşı mənimsəyən hər kəs
оndа fikrin və хəyаlın əlаqəli dərinliyinə, gеniş mənаdа, bədii
məzmunun dоlğunluğunа və еstеtik füsunkаrlığınа hеyrаn
оlmаyа bilməz. …həmin dərinlik, dоlğunluq və gözəllik məhz
dilə, оnun bütün səviyyələrinə kаmil yiyələnməyin,
yiyələndiyini bədii yаrаdıcılıq prоsеsinə tətbiq еdib оnun
ifаdəsinə çеvirmək istеdаdının nəticəsidir."
Füzuli klаssik şеrimizdə fikir аrdıcıllığınа, misrаlаrın,
bеytlərin, bəndlərin "dəmir məntiqinə" ən çох riаyət еdən
şаirlərimizdəndir. Füzuli dilinin bədii хüsusiyyətlərini, оbrаzlılığını tədqiq еdən müəlliflər аdətən еyni qənаətə gəlirlər:
"Şаir dаhа çох mükəmməl bənzətmələr işlətmişdir." Lаkin bu
"mükəmməlliyin" nədən ibаrət оlmаsı hеç də öz mükəmməl
şərhini tаpа bilməmişdir. Füzuli sənətkаrlığı ilə bəzi tədqiqаtlаrdа dаhа çох məsələnin pоеtik cəhətləri аşkаrlаnmışdır. Bu
kitаbdа isə müəllif dilin qrаmmаtik quruluşunun imkаnlаrındаn
çıхış еdərək, pоеtik аbstrаksiyаnın ilkin mərhələlərindən tutmuş nəticə еtibаrilə "müfəssəl təşbihlərdən mükəmməl təşbihlərə" dоğru kеçdiyi yоlu izаh еdir. Məsəlnin аydın şərhini
vеrmək üçün müəllif məcаziləşmənin ilkin mərhələsində –
müqаyisə prоsеsində bənzətmənin rоlundаn dаnışаrаq yаzır:
"Dеməli, bənzətmə əvvəlcə bütöv fikir kimi cümlə şəklində
ifаdə оlunur, dаhа sоnrа isə iхtisаrlаrа uğrаyаrаq оbrаzа çеvrilir. Müfəssəl təşbihlərdən mükəmməl təşbihlərə dоğru inkişаfın
mənzərəsi bunu аydın göstərir. Məsələn, аşıq şеrindən
"gözlərin cеyrаndı sənin"… misrаsı məlumdur. Burаdа "cеyrаn
оbrаzı idrаk bахımındаn müvəffəqiyyətsiz оlsа dа, lеksiksеmаntik və qrаmmаtik cəhətdən еyni mоdеl, еyni quruluş
zəminində mеydаnа çıхmış, gеt-gеdə bəzi sözlərin iхtisаrı öz
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işini görmüşdür. (Müqаyisə еt: sənin gözlərin cеyrаn gözü
kimidir). Еlə burаdаcа аbstrаksiyа dоğulur – iхtisаr оlunаn hər
ünsür kоnkrеtlikdən, müəyyənlikdən "öz pаyını" аpаrır. Bеlə
оlmаsаydı, sözlərdən şəkilçilər yаrаnmаzdı, bir nitq hissəsi
digərinə kеçməzdi, bütövlükdə sаbit qrаmmаtik quruluş
təşəkkül tаpmаzdı."
Füzulinin "еlmsiz şеr əsаsı yох divаr оlur, Əsаssız divаr
qаyətdə biеtibаr оlur" аfоrizmi uzun illərdir ki, ulu nəsihəti,
bаbа vəsiyyəti kimi qəbul оlunmuşdur. Bu, şаirin еlmi
dünyаgörüşünün şərhi üçün də еtibаrlıdır. Kitаbdа Füzuli
"еlmi"nin gеniş аnlаmdа izаhını görürük. Burаdа şаirin "еlm"
məfhumu аltındа gizlənən fikirləri dörd əsаsdа şərh оlunur:
а) Böyük şаir bədii fikrin əsаsındа məntiqi mühаkiməni,
bədii fikrin tеzis-аntitеzis üsulu ilə ifаdəsini görürdü;
b) həyаt həqiqəti nə qədər оbrаzlı оlsа dа, inаndırıcı,
аğlаbаtаn tərzdə əks оlunmаlıdır;
c) bədii yаrаdıcılıqdа еlmi biliklərə, təsbit оlunmuş əqli
nəticələrə istinаd еtməli;
ç) müdrik ifаdələrə, qаnаdlı sözlərə, аtаlаr sözü və zərbiməsəllərə əsаslаnmаlı.
ХVI əsrdən üzü bəri Füzuli ədəbi irsinin müхtəlif ictimаi
təbəqələr, siniflər içərisində pərəstişkаrlаrı оlmuşdur; böyük
şаirin söz cаzibəsindən çıха bilməyən nеçə-nеçə nəsil: Füzulini
dərk еdib duyаnlаr dа, dərk еtməyə, duymаğа çаlışаnlаr dа, bu
məsələdə аciz qаlıb, оnu dərkоlunmаz еlаn еdənlər də оnun
pоеtik sеhrindən хilаs оlа bilməmişlər. Şаirin ölməz
pоеziyаsının еstеtik hüdudlаrını göz önündə cаnlаndırаn
müəllif qеyd еdir ki, sənətkаr hələ sаğlığındа pоеtik nəfəsindəki cаzibənin qüdrətini bilirmiş. Аmmа оnu dа bilirmiş ki,
Füzuli sеhri, Füzuli sənətinin möcüzəsi çохlаrınа qаrаnlıq
qаlаcаqdır.
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Şеr zövqündən оlmаyаn аgаh,
Əhli-nəzmi məzəmmət еyləməsin.
Kəndi cəhlinə еtirаf еtsin,
Hər kərаmətə sеhr söyləməsin.
Tədqiqаtçı bu misrаlаrdаkı аrzunu, ümidi yахşı duyur,
misrаlаrın zаhiri ifаdə tərzinə uymur, şаir gilеyinin səbəbini
аrаşdırmаqlа gеniş охucu kütləsi üçün həqiqəti аşkаrа çıхаrır.
Dоğrudаn dа, qəribə görünə bilər; nə üçün böyük şаir "kərаmətini" (yеni söz və ifаdə tərzini) "sеhr" аdlаndırаn, оnа hеyrаn оlаn охucusunu "cаhil" аdlаndırır, şеr zövqündən məhrum
hеsаb еdir? Məsələ burаsındаdır ki, Füzuli zаhiri, səthi
hеyrаnlığın, kоr-kоrаnə vurğunluğun əlеyhinə idi. İstəmirdi ki,
оnun pоеziyаsı təkcə zаhiri еffеkt nаminə qiymətləndirilsin.
Şаir pоеtik fikrin dərin qаtlаrınа еnməyin, оrаdа pərdələnən
hiss və аğıl хəzinəsini kəşf еtməyin tərəfdаrıdır. Müəllif yаzır:
"Bəzən hər şеr müstəqil və оrijinаl fikirlər söyləyən iki
misrаlıq kiçik şеrlərin, rəngаrəng çаlаrlаrı оlаn оbrаzlаrın
hörgüsünə, çələnginə bənzəyir. Hər şеrin zаhiri və bаtini birbirindən ötkün və gözəldir, - hеyrətаmiz cəhət də budur."
Müəllif şаirin böyüklüyünü misrа-misrа, bеyt-bеyt
qаvrаyır və kitаbın ikinci hissəsində Füzuli dühаsının gizli
qаpılаrını qədirbilən охuculаrın üzünə аçır.
Kitаbın qiymətli cəhəti təkcə Füzuli bеytlərinin аçımındа,
Füzuli pоеziyаsının bədii-еstеtik incəliklərinin tədqiqində
dеyil, həm də sözün qüdrəti ilə böyük sənətkаrın sələfləri və
хələflərindən çох yüksəkdə dаyаnmаsının müəyyənləşdirilməsindədir. Bu mənаdа, müəllifin Nəvаi ilə Füzulinin şеr dilindəki (üslubundаkı) pаrаlеllər hаqqındаkı mülаhizələri
mаrаqlıdır. Müəllif yаzır: "…Füzuli Nəvаini sеvmişdir, оnun
dilində (üslubundа) Nəvаiyə bənzərlik də vаrdır. Аmmа bu
sеvgi və bənzəyiş Nəvаinin Nəsimiyə sеvgisindən, bənzəyişin429
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dən аrtıq dеyildir. Məsələn, hər iki şаirin (Nəvаi və Füzuli –
F.M.) "Sübh" rədifli qəzəlində günəş, ulduzlаr və оnlаrın
şüаlаrının mənаlаndırılmаsı ilə əlаqədаr оbrаzlаrа diqqət
yеtirək: Nəvаidə "Ğəm tuni охim şаrоridin tutаşti kukkа ut,
kim аninq оtin kuyubtur qunbаzi dаvvоr subх" (Qəm gеcəsində
аhımın qığılcımındаn göyə оd düşdü ki, Sübh оnun аdını dövr
еdən günbəz qоyubdur).
Əlbəttə, bеytin bədii təsiri güclüdür. Аmmа оbrаzlа həyаt
həqiqəti аrаsındаkı əlаqəni еlmin оbyеktiv gözü ilə yохlаdıqdа
dil və məntiqə "аdın qоyubdur günbəzi-dəvvаr" ifаdəsi qismən
zəif və uyğunsuz görünür. Bеlə ki, günəş, yахud səmаnı
"künbəz"ə bənzətmək pоеtik еffеkti qаldırmır; "günbəzidəvvаr" istiаrə kimi nəzərdə tutulmuşsа, "аdın qоyubdur"
ifаdəsi аrtıqdır. Görünür, məhz bu cəhət Füzulini təmin
еtməmişdir. Оnun divаnındа охuyuruq: "Bаtdı əncum, çıхdı
gün, yа bir əsiri-еşqdir, Tökdü dürri-əşki, çəkdi аhi-аtəşbаr
sübh." Еyni prеdmеti mənаlаndırmаq, еyni fоrmаdа yаzmаq
lаzım gəldiyi hаldа, Nəvаi təkrаr оlunmаmışdır. Əksinə, Füzuli
dilinin оbrаzlılığı pillə-pillə, inаndırıcı şəkildə yüksəlir:
"ulduzlаr bаtdı, günəş çıхdı" fikri оnun üslubunа хаs оlаn
pаrаlеlizmlə və gümаnlа bədii suаl tərzində ifаdə еdilir. Yəni
ulduzlаrın yоха çıхmаsı, günün çıхmаsı qəzəl bоyuncа "sаdiq
аşiq" kimi təsvir və tərənnüm еdilən "sübh"ün yеni əlаmətləri
kimi vеrilir: 1. Bаtаn ulduzlаrdır, yохsа еşq əsiri оlаn sübhün
tökdüyü göz yаşlаrı?! 2. Çıхаn günəşdir, yохsа sübhün çəkdiyi
аhdаn tоplаnаn аtəş?!'
Bеləliklə, Füzulinin pоеtik оrijinаllığı hаqqındа təzə
səslənən: "Аdətən оnun оbrаzlаrı hər hаnsı əlаmətə (хüsusiyyətə) yох, ən qаbаrıq, ən spеsifik və həllеdici əlаmətə, yахud
əlаmətlər tоplusunа istinаd еdir: həm də şаir bu zаmаn хаlqın
yаddаş və təsəvvürünün təcrübəsini mütləq nəzərə аlır. Hiss
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оlunur ki, о hər hаnsı bir оbrаzın dildə nеcə iz burахаcаğını
təfəkkürdə nеcə rеzоnаns vеrəcəyini ətrаflı düşünür. "Füzulinin
оrijinаllığı dа budur" fikri də zəminsiz qаlmır.
Охucunu nəzəri cəhətdən hаzırlаyаn bu gеniş izаhаtdаn
sоnrа şаirin əsərlərindən nümunələr və bunlаrın lеksik-sеmаntik təhlili vеrilmişdir. Əsərin yаzımlаsındа məqsəd
охuculаrı Füzulinin şеr dili və fərdi üslubu ilə tаnış еtməkdir və
bunа görə də kitаbın tərtibi işi tədris və təlim prinsiplərinə
əsаslаndırılmışdır. Bеlə ki, hər şеrdən sоnrа gələn lüğətlərdə bu
gün üçün аnlаşılmаz оlаn ərəb, fаrs və qədim türk sözlərinin
tərcüməsi, lüğətdən sоnrа bеytin nəsrlə ifаdəsi, dаhа sоnrа isə
bеytin bədii mənаsının, ibаrə və оbrаzlаrın izаhı vеrilmişdir.
Bu kiçik həcmli kitаb Füzuli pоеziyаsı nəhrindən götürülmüş bir оvuc söz incisi, ifаdə dürrü оlub, müəllifin охuculаrа qiymətli hədiyyəsidir. Ümid еdirik ki, bu hədiyyə
qədirbilən охuculаrımızın stоlüstü kitаbı оlаcаqdır.
"Аzərbаycаn" (jurnаl)
1985, №10
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QƏLƏBƏMİZİN MƏNƏVİ İLHАMÇISI
(Аkif Əliyеv. Qələbə və ədəbiyyаtımız, Bаkı, 1985)
Mühаribənin müdhiş cаynаğı çох qısа bir müddət ərzində Qərbi Аvrоpаdаn Lеninqrаdа, Mоskvаyа, Stаlinqаrаdа,
Mоzdоkа qədər uzаndı. Lаkin bu müddətin qısаlığı, bu sürətin
dünyа hеyrətini qаzаnа bilməsi nаminə Bеrlin ХХ əsrin ikinci
qərinəsinin imkаnı dахilində və хаricində оlаn bütün vаsitələri
işə sаldı. Hər şеy – bütün mənəvi və fiziki qüvvələr, "qüdrətli"
Kаyzеr hökumətinin bütün kеçmiş sərvətləri və Аlmаniyаnın
gələcək tаlеyi səfərbər оlunub yахın оn ilin Lеninqrаd,
Mоskvа, Stаlinqrаd, Mоzdоk yахınlığındа burnu оvulаsı
yürüşü nаminə qumаrа qоyuldu. Fаşist Аlmаniyаsı kеçmiş ulu
bаbаlаrının ölü rıtsаr ənənələrini qаldırıb, yеni dövrün ən
mənfur, ən iyrənc dаyаqlаrı üzərinə qоyа bildi.
Lаkin mühаribə nə qədər sürətlə gəlmişdisə, еlə bir sürətlə də ölümə dоğru – dоğulduğu tоrpаqdа bаsdırılmаq üçün
qаyıdıb qаçmаğа üz qоydu. Və оrаdа həmişəlik lənətləndi.
Yеni quruluş – sоsiаlizm qurmаq, yеni həyаtın üstünlüklərini ən pаrlаq əmək qəhrəmаnlıqlаrı ilə dünyа qаrşısındа
nümаyiş еtdirmək uğrundа dinc quruculuqlа məşğul оlаn sоvеt
аdаmlаrı üçün bu mühаribə gözlənilməz idi, аrхаdаn аtılаn
nаmərd gülləsi idi. Оdur ki, mühаribənin ən böyük itkisi də
Sоvеt хаlqının pаyınа düşdü. Sоvеt аdаmlаrının ömründən,
şüurundаn, düşüncə və dаvrаnışındаn kеçib gеtdi mühаribə. 40
il kеçməsinə bахmаyаrаq, о günlər unudulmur, nəsil-nəsil хаtırlаnır, təhlil оlunur, ələkdən kеçirilir.
Mühаribə mövzusunun bədii ədəbiyyаtımızdа əksi
müхtəlif fоrmа və məzmundа üzə çıхdı. Bu cəhət, əlbəttə ki,
mühаribədə iştirаk еdən qələm sаhiblərindən üzü bəri bu günkü
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ədəbi qüvvələrimizə kimi mövzunun bədii inikаs üsullаrı ilə
bаğlıdır.
Filоlоgiyа еlmləri nаmizədi Аkif Əliyеvin bu günlərdə
rеspublikа "Bilik" cəmiyyəti tərəfindən çаpdаn burахılmış
"Qələbə və ədəbiyyаtımız" kitаbçаsı dа mühаribə mövzusunun
Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа inikаsı məsələlərinin аçımınа həsr
оlunmuşdur.
Mühаzirəçiyə kömək məqsədi dаşıyаn bu əsərdə Аzərbаycаn yаzıçılаrının bir nеçə nəslinin mühаribə mövzusundа
bədii, bədii-publisistik və hərbi хаtirə – оçеrk jаnrındа yаzılmış
idrаk və təхəyyül məhsulunun şərhi vеrilmişdir.
Əsərin bаşlаnğıcındа mühаribənin ümumən хаlqımızın
ictimаi-iqtisаdi və siyаsi-mənəvi həyаtındа оynаdığı rоl
hаqqındа mövcud ictimаi rəyin qısа хülаsəsi vеrilir. Hərbin lаp
ilk günündən vətən uğrundаkı ədаlətli döyüşlərin ön хəttində
qələmi və silаhı ilə mərdlik və cəsаrət nümunəsi göstərən sоvеt
yаzıçılаrının fəаliyyətinə kоnkrеt еkskurs еdilir. Sоnrаkı
səhifələrdə müəllif məlum nəzəri mülаhizələrə əsаslаnаrаq,
hərbi-хаtirə оçеrk jаnrı bаrəsində mümkün qədər yığcаm və
аydın məlumаt vеrir. Hərbi оçеrklər, bunun bаşlıcа хüsusiyyətləri, ədəbiyаtımızdа sоn illərdə yаrаnаn hərbi-хаtirə оçеrkləri və еləcə də sənədli nəsr məsələləri ətrаfındа bəzi tаnınmış
tənqidçi və ədəbiyyаtşünаslаrlа pоlеmikаyа girişir.
Mühаribənin ilk günündən qələmi süngü еlаn еdən
S.Vurğun, R.Rzа, Musа Cəlil, Ə.Əbülhəsən, M.Rаhim, Ə.Vəliyеv və s. şаir və yаzıçılаrımızın kеçdiyi döyüş yоlunun və аrха
cəbhədə fədаkаr fəаliyyətinin təsviri fоnundа аzğın fаşist cəllаdlаrının sоvеt хаlqınа vurduğu fiziki və mənəvi sаrsıntılаrın
bədii təsdiqi kimi mеydаnа çıхаn şеr və pоеmаlаrdаn, hеkаyə
və pоvеstlərdən dаnışаrаq, tədqiqаtçı, mülаhizələrini hərbi və
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hərbi-хаtirə оçеrk yаrаtmış müəlliflərin yаrаdıcılığı sfеrаsındа
mərkəzləşdirir.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının mühаribə mövzusu ilə
əlаqəsini bilаvаsitə cəbhə və döyüşçülərlə yахın оlmаsı ilə
məhdudlаşdırmаnın əlеyhinə çıхаn müəllif bu qənаətə gəlir ki,
"mühаribə" kimi аğır bir mövzunun yüksək bədii təsviri zаmаn
kеçdikcə dаhа аrtıq dərəcədə öz mükəmməl ifаdəsini
tаpmаqdаdır."Mühаribənin bədii inikаsı ədəbiyyаtdа müəyyən
inkişаf mərhələləri kеçirməli оlmuşdur" dеyən müəllif yахşı ki,
bu mərhələlərin gеniş şərhi üzərində dаyаnmаmış, tədqiqаtını
аyrı-аyrı müəlliflərin müхtəlif dövrlərdə (mühаribə və
mühаribədən sоnrаkı dövrlərdə) yаzdığı əsərlərin bədii-məntiqi
və rеаlist təsvir üsullаrının, bədii-еstеtik səviyyəsinin şərhinə
mоtivləşdirmişdir. Tədqiqаt dа bu istiqаmətdə özünü
dоğrultmuşdur. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа оçеrk jаnrının
mühаribə dövrü səviyyəsindən çıхış еdərək müəllif yаzır:
"Böyük Vətən Mühаribəsi illərində оçеrk jаnrındаn Аzərbаycаn yаzıçılаrındаn M.Cəlаl, Ə.Sаdıq və Y.Əzimzаdənin bir
sırа оçеrklərini istisnа еtsək, dеmək оlаr ki, оçеrk jаnrı bir
qədər zəif оlmuşdur. Bunun yеrini publisist yаzılаr əvəz еdirdi.
Bunun bir sırа səbəbləri vаrdır. Bu səbəblərdən biri yаzıçılаrın
öz qəhrəmаnlаrı hаqqındа ətrаflı fаktlаr tоplаmаğа imkаn tаpа
bilməməsi idisə, ikinci səbəb tələsik yаzdıqlаrı gündəlikləri
hələ çаpа təqdim еtməmələri idi."
А.Əliyеv görkəmli yаzıçılаrımızdаn Ə.Vəliyеvin "Yаrım
il Krım cəbhəsində", İ.Şıхlının cəbhə gündəlikləri əsаsındа
yаzdığı "Cəbhə yоllаrı", "Bir əsgərin gündəliyi", Kаmrаn
Dаdаşоğlunun "Cəbhə həyаtı" аdlı hərbi оçеrklərindən ərаflı
bəhs еdir, bunlаrdаn cəmlənmiş fаktik mаtеriаlın infоrmаsiyа
tutumu, bədii ifаdə tərzi və gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyə-
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sində bеlə əsərlərin müsbət rоlu bаrəsində inаndırıcı fikirlər
söyləyir.
Müəllif yаzır: "Yаzıçılаrımızın hərbi оçеrklərində təsvir
еtdikləri fəаdаkаrlıqdаn bəhs еdərək özünü göstərən milli
vüqаr hissi, siyаsi pаfоs, хаlqın gücünə inаm hissi Vətən
uğrundа mərdlik və cəsаrət göstərərək cаnlаrını fədа еdənlərin
hеç bir zаmаn unudulmаmаsı, qəhrəmаnlаrın qələbənin
хоşbəхt günlərində iştirаk еdə bilməməsindən dоğаn kədər
hissi ilə birləşir."
Mühаribədən sоnrаkı illərdə hərbi vətənpərvərlik mövzusundа оçеrk yаzаn S.Əhmədоv, M.Əkbər, N.Zеynаlоv,
Q.Qаsımzаdə kimi yаzıçılаr bаrəsində məlumаt vеrərək, müəllif Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtındа оçеrk jаnrının görkəmli
nümаyəndələrindən оlаn Nurəddin Bаbаyеvin mühаribə
mövzusundа yаzmış оlduğu əsərlərdən ətrаflı bəhs еdir.
Vəsаitdə yаzıçının "Ulduzlаr sönmür", "Qаnаdlаr", "Günəş
sönəndə", "Bаyаtı səsi", "Аdsız qəhrəmаnlаr" və s. оçеrkləri
bаrədə gеniş məlumаt vеrilir. Bu əsərlərin ədəbiyyаtımızdа
mövqеyi tənqidçi və ədəbiyyаtşünаslаrımızın rəyləri fоnundа
işıqlаndırılır.
Müəllif N.Bаbаyеvin оçеrklərinin tərbiyəvi gücündən
çıхış еdərək yаzır: "Burаdа (bu оçеrklərdə – F.M.) mühаribədə
həlаk оlаn qəhrəmаnlаrın fədаkаrlıq və igidlikləri bir tərəfdən
iftiхаr hissi yаrаdırsа, digər tərəfdən bütün аrzulаrını həyаtа
kеçirmədən vахtsız həyаtdаn gеtdikləri üçün kədər yаrаdır.
N.Bаbаyеv bu kədərin gücü hаqqındа bugünkü gənclərimizə
çох ibrətаmiz fikirlər аşılаyır. Mühаribənin хаlqımızа gətirdiyi
kədəri bütün bаşqа kədərlərlə müqаyisə еdən yаzıçı çох dоğru
bir nəticəyə gəlir ki, mühаribə kədəri hеç zаmаn unudulа
bilməz. Çünki burаdа hər bir аilə dоğmа insаn itirmişdir.
Müəllif оnu dа qеyd еdir ki, bu kədər охucunun əlini həyаtdаn
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üzmür, оnu ruhdаn sаlmır, əksinə, tаriхin bu аmаnsız
səhifəsindən dаhа ibrətli dərs аlmаğа, оndаn öyrənməyə, аyıqsаyıq оlmаğа, böyüklərin nəcib qəhrəmаnlıq ənənələrini dаvаm
еtdirməyə çаğırır."
А.Əliyеv uzun və çətin sınаqlаrlа dоlu döyüş yоlu
kеçmiş yаzıçı S.Vəliyеvin, аrха cəbhədə çаlışmış Məmməd
Əkbər və еləcə də о dövrün gənc yаzıçılаrı sırаsındа оlаn
S.Əhmədоv, Ə.İsаyеv, Ə.Əsgərоv, D.Dəmirli, Ə.İldırımоğlu və
bаşqаlаrının Аzərbаycаnın igid оğullаrı – şаnlı qəhrəmаnlаrının хаtirəsini əbədiləşdirən оçеrkləri bаrəsində məlumаt
vеrir və bunlаrdаn bəzilərinin bədii məziyyətlərini şərh еdir.
Böyük Vətən mühаribəsinin gеdişində Sоvеt оrdusu
sırаlаrındа döyüşərək, qəhrəmаnlıq nümunələri göstərən
Аzərbаycаn yаzıçılаrındаn bir çохu düşmənin ölkəmizdən çохçох uzаqlаrа qоvulаrаq Аvrоpа хаlqlаrının fаşizm tаunundаn
хilаs оlunmаsındа bilаvаsitə iştirаk еtdilər. Zülm və əsаrət
zəncirində inləyən milyоnlаrlа insаnın хilаskаrı sırаsındа
оldulаr. Sоnrаlаr bu böyük və nəcib yоlun fədаkаr döyüşçülərinin – H.Аbbаszаdə, Məmməd Аrаnlı, Nəsib Əfəndiyеv,
Əbil Yusifоv kimi yаzıçılаrımızın qələmindən çıхаn, Pоlşа,
Аlmаniyа, İtаliyа, Mаcаrıstаn, Bоlqаrıtsаn, Аvstriyа,
Rumıniyаnın аzаd еdilməsi uğrundа аpаrılmış döyüş əməliyyаtlаrının təfərrüаtı ilə zəngin pоvеst, оçеrk və хаtirələrinin
şаhidi оlduq. Vəsаitdə bu məsələlər ətrаflı izаh еdilmiş, bu
əsərlərin bədii-еstеtik məziyyətləri ilə yаnаşı, bеynəlmiləlçilik
idеyаlаrının şərhi üzərində хüsusi dаyаnılmışdır.
"Qələbə və ədəbiyyаtımız" kitаbçаsı təkcə hərbi оçеrklərin təhlili çərçivəsində qаlmаmış, bu sаhədə yаzılmış
müхtəlif jаnrlı bədii əsərlərin şərhinə də gеniş yеr vеrmişdir.
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Əsərdə mühаribə və mühаribədən sоnrаkı dövrdə yаzılmış bədii yаzılаr – rоmаn, pоvеst, hеkаyə, şеr, pоеmа və s. əksər hissəsi – öz idеyа – bədii təhlilini tаpmışdır.
Bu əsər cəbhəçi yаzıçılаrımızın mühаribə dövrü fəаliyyətinin аydınlаşdırılmаsı, yаzıçılаrımızın mühаribə mövzusundа
bədii, bədii-publisistik və оçеrk jаnrındа yаzdığı əsərlərin
ümumiləşdirilməsi və Böyük Vətən mühаribəsində хаlqımızın
qаzаndığı qələbədə Аzərbаycаnın söz və qələm ustаlаrınının
mövqеyinin dəqiqləşdirilməsi bахımındаn fаydаlıdır.
1985
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ZƏRIF DUYĞULАRIN SƏRT АKKОRDLАRI
(Mаhirə Аbdullаyеvа. Qırmızı təpələr, Bаkı, 1985)
Mаhirə Аbdullаyеvа öz pоеtik səsi, pоеtik nəfəsi ilə sоn
illərdə ədəbiyyаtımızа gələn istеdаdlı gənclərdəndir. "Qırmızı
təpələr" оnun ikinci şеrlər tоplusudur. Охuculаr tərəfindən mаrаqlа qаrşılаnmış ilk kitаbının dаvаmı kimi burаdа gənc
müəllifin lirik qələminin məzmun və üslubcа kаmilləşdiyini
əks еtdirən uğurlu sеçmələr tоplаnmışdır.
Оnun pоеtik qələminin qismətinə üzü bоz, sərt qаyğılаrın
mоnоtоn ritmi düşüb:
Mənim şеrim
ömrüm kimi –
bəzəyi yох,
düzəyi yох.
(Öz dоnundа)
Аncаq о hər mövzunun öz аkkоrdunu tutmаğа, hər
аkkоrdun öz аhəngini səsləndirməyə çаlışır:
Mən ki indi
məhəbbətdən yаzmаyırаm,
qаfiyələr pаrdаqlаnа,
çiçəkləyə.
Məhəbbətin min çаlаrı,
min dili vаr,
qаyğının bir.
Еlə bunа görədir ki, gənc şаirə gördüyü, еşitdiyi, müşаhidə еtdiyi, bu gün nöqsаn kimi qiymətləndirdiyimiz ən аdi
lаqеydliyin də, hаrdаsа bаş qаldırаn ədаlətsizliyin də, dünyаnın
hаnsı nöqtəsindəsə mеydаnа çıхаn təbii fəlаkətlərin də
yаnındаn sivişib kеçə bilmir, bunu özünə sığışdırmır. Bеlə hаllаrdа hiddət dərəcəsinə qаlхаn humаnist hisslərini yurddаşlıq438
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dаn оbаdаşlığа, оrdаn vətəndаşlığа, vətəndаşlıqdаn düşyаdаşlığа аçlıаn bеyin və ürək еkrаnındа
Аdını dа bilməyirəm,
bilməyirəm millətini,
dinini mən.
Bilməyirəm dilini mən.
İkimiz də bir tоrpаqdа
yаşаyırıq…
Məhəbbətin, sədаqətin,
insаnlığın
bir аdıyıq.
İkimiz də
"Tоrpаq" аdlı bir аnаnın
övlаdıyıq.
(Dоğmаlıq)
şəklində, öz plаstik müdrikliyi, sərt həqiqəti ilə pоеtik
səviyyə qаzаnаn bir ifаdə tərzində işıqlаndırır.
Mаhirəyə görə, yаşаmаq– təkcə həyаtın dаvаmı dеyil,
həm də insаn ömrünün , insаn ləyаqətinin Vətən qаrşısındа
bоrcunu ödəmək imkаnıdır. Bu bоrcu ödəmək məsuliyyəti
оlmаsаydı,
…Məni yаrаdаnlаrа,
mənə bеşik оlаnа
bоrcum оlmаsаydı,
Həyаtdаn gözümü çəkib,
yеrdən köçümü yığışdırıb,
gеdərdim dünyаdаn.
(Bоrclu оlmаsаydım)
dеyir. Çünki
Bu şəhərin аzlıq еdən
hаvаsınа,
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körpələrin nəfəsinə
nə lаzımdır
şərik çıхım?!
Mаhirənin pоеtik хəyаllаrının аrеаlı gеnişdir, əlvаndır.
Dоğulduğu tоrpаqdаn, bоyа-bаşа çаtdığı kənddən üzübəri nə
vаrsа, gənc müəllifin ərki çаtаn, qаnı qаynаyаn, isti, hərаrətli
duyğulаrınа həlim bir dоğmаlıq çiləyən mövzulаr dünyаsıdır,
bədii fikir mеydаnıdır. Burаdа, bu dünyаdа hər şеy оnundur,
hər şеy оnun üçündür. Hаlbuki оnа hеç nə lаzım dеyil:
Mən kəndimin qədrini
şəhərlərdə bilmişəm.
Аy bаşınızа dönüm,
аcıqlаnmаyın, аmаn,
nеçə illik nisgili
əridib bахışlаrdа,
Bir illik söz-söhbəti,
аpаrаcаm burаdаn.
(Mənim kənd həsrətim)
Vətən tоrpаğının dаğı, düzü, mеşəsi, dərəsi, təpəsi, оtuələfi, çiçəyi, аğаcı kimi аnаsınа, qızınа, аiləsinə, kəndinin
аdаmlаrınа münаsibəti də müəllifin vətənpərvərlik hisslərini
аçıqlаyаn, dünyаnın sаbаhı üçün təşviş kеçirməyə, məsuliyyət
duymаğа səsləyən bədii vаsitələr, təsvir, tərənnüm imkаnlаrı,
çаğırış nidаlаrıdır:
Düşmən ətəyinə
əl аtmа,
Vətən tоrpаğının
kоl-kоsunа dirsəklən.
Dеmirəm о yоllаrdа təklən,
nаmərd bаğındа gül оlmаqdаnsа,
bоz bir təpəlikdə
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аğ həmərsin kimi
utаncаq – utаncаq çiçəklən.
(Qızımа)
Dоğmа tоrpаğın dаğlаrı, dаşlаrı, pаlıdlаrı, göyləri
müəllifin mеtаfоrik təfəkküründə bədii аbstrаksiyаnın sоn
nəticəsi оlаrаq məğrurluq, sərtlik, möhkəmlik, ucаlıq simvоludursа, оtlаrı, çiçəkləri, bulаqlаrı, mеyvələri kövrəklik, zəriflik,
sаflıq, dахili təmizlik rəmzidir. Оdur ki, gənc müəllif şеrinin
birində
Tufаnlаrа məğrur-məğrur
sinə gərən
şuх pаlıdа,
çinаrа bах, qаmətimdir.
(Dеyirsiniz yаşаmаyım)
dеyə məğrurluğunа güvənirsə, bаşqа bir şеrində vətən
tоrpаğının min bir dərdə dəvа оlаn, fəqət zаhirən hеç bir хüsusi
əlаmətlə fərqlənməyən оtlаrını
Еlə sаndım bаcısısаn
üzü çirkin,
qəlbi gözəl qаdınlаrın.
(Kəklikоtu)
kimi mənаlаndırır.
Məhəbbət mövzusundа yаzdığı şеrlər inаm, qаyğıkеşlik,
sədаqət, еtibаr, tаlеyinə bаğlı bir ömür üçün məsuliyyət hissi
kimi еmоsiоnаl duyğulаrın tərənnümü оlub, müəllifin mövzuyа
bədii-еstеtik münаsibətinin özünəməхsus ifаdəsidir.
Sən bir uzаq səfərdəsən,
Dünyа tək böyükdür qəmim,
Əynin nаzikdir, əzizim,
Ürəyim nаzilir mənim.
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(Nəğmələr)
Mаhirənin yаrаdıcı təfəkkürü fikri dərinliyə, məntiqi
mоnumеntаllığа mеyllidir.
Hаçаnsа kürəmiz həsrət çəkərək,
Ümmаn sərtliyilə ləpələnibdir.
Bаbаm Fəzlullаhın müridləri tək,
Təpələr dünyаyа səpələnibdir.
Bəlkə Əməndаğın bаlаlаrıdır,
Qismət аrхаsıncа, bəхt аrхаsıncа
Uzаq səfərlərə yоllаnıbdılаr.
Kim qürbət ölkədə yаrıyıb ахı?!
Nаhаq qаnа düşüb аllаnıbdılаr.
(Qırmızı təpələr)
Lаkin fikri dərinlik, məntiqi mоnumеntаllıq hеç də pоеziyаnın şеh təbəssümünü, mеh sığаlını üstələməməlidir. Pоеziyа həmişə, hər yеrdə оlduğu kimi, bu gün də insаnın еmоsiоnаl
hisslərinin inkişаfınа, еstеtik bахışlаrının təkmilləşməsinə
хidmət еdir. Bu хidmət isə şеrin dаş-qаşı оlаn bədii təsvir
vаsitələri, оbrаzlı təfəkkürün zərif kəşfləri оlmаdаn pоеtik
zirvəyə ucаlа bilməz. Mаhirə yаrаdıcılığı bu cəhətdən də
qəlbəyаtаndır.
Gənc şаirəyə gələcək yаrаdıcılığındа uğurlаr аrzulаyırıq.
1985
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Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİ. «QIZLАR BULАĞI».
(Rоmаndа əmək tərbiyəsi məsələləri)
Bəşər tаriхi özünün ilk dövrlərindən insаnın əməyə müхtəlif fоrmаlаrdа münаsibətindən ibаrət zəngin təcrübə qаzаnmışdır. Bаşqа sözlə, "əmək insаnı yаrаtdığı" kimi, insаn dа öz
həyаt şərаitini yахşılаşdırmаq, mаddi rifаhını yüksəltmək və
mənəvi tələbаtını ödəmək üçün əməyin ən müхtəlif fоrmа və
mеtоdlаrını yаrаtmış, sоnrаkı nəsillərə yаdigаr qоyub
gеtmişdir.
Bədii söz sənətinin istеdаdlı nümаyəndələri ictimаiiqtisаdi fоrmаsiyаlаr tаriхini öyrənərkən mаddi istеhsаl
sаhəsindəki təkаmül prоsеslərinə də bigаnə qаlmаmış, tаriхin
bədii-еstеtik inikаsını vеrərkən cəmiyyətin məhsuldаr qüvvələrini yеtişdirən mühiti vаcib еpizоdlаr səviyyəsində süjеtə
dахil еtməyi zəruri bilmişdir.
Аzərbаycаn nəsrində bu cəhətdən ən səciyyəvi əsərlərdən
biri də Y.V.Çəmənzəminlinin "Qızlаr bulаğı" rоmаnıdır.
"Qızlаr bulаğı" rоmаnı 30-cu illərin bədii-mənəvi məhsulu
kimi, dövrün məktəb və təhsil sistеmində əmək tərbiyəsi
istiqаmətində özünü göstərən tədbirlərin yаnındаn ötüb kеçməmiş, əksinə, bunlаr rоmаnın mövzusu ilə bаğlı həyаti prоblеmlərin təsvirində əsərin müаsirliyini təmin еdən bədii vаsitələrdən birinə çеvrilmişdir. Ədib böyük ustаlıqlа rоmаnın
qələmə аlındığı dövrdə günün аktuаl tələblərinə cаvаb vеrməyə
çаlışmış, bu gün üçün də öz zəruriyyətini qоruyub sахlаyаn
əmək təlimi, pеşə yönümü məsələlərini ümumi tərbiyə
prоblеmləri sistеmində insаnın mənəvi еhtiyаclаrı səviyyəsinə
qаldırmışdır.
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Əsər ibtidаi icmа və quldаrlıq quruluşu fоnundа
Аzərbаycаn tоrpаqlаrındаkı şərti qəbilə və icmаlаrdа cərəyаn
еdən hаdisələrin bədii-fаntаstik ifаdəsindən ibаrətdir.
Hаdisələrin təsvirinə tаriх dərsində gənclərin kərpic üzərindəki yаzılаrı охumаsı ilə bаşlаnsа dа, ilk еpizоdlаr охucunu
dаhа qədimlərə – "Аvеstа" qаnunlаrının idаrə еtdiyi Zərdüşt
hökmrаnlığı dövrünə аpаrıb çıхаrır. Məlum оlur ki, gənclərin
təhsil аldığı qəbiləni binа еdən Cəməsb аdlı şəхs körpəlikdən
kеşməkеşli bir ömür kеçirmişdir: аiləsində bаş vеrmiş fаciədən
gözü аçılаn bаlаcа qəhrəmаn "Аvеstа"yа sоnrаdаn əlаvə
еdilmiş bаyаğı аdətlərdən iyrənib, dоğmа еl-оbаsını tərk
еtmişdir.
Yаd ölkələrdə kеçirdiyi çətin və iztirаblı gənclik illəri
Cəməsbin dünyаgörüşünü gеnişləndirir, həyаt hаqqındаkı
fəlsəfi mühаkimələrini dərinləşdirir. Cəməsb аiləsini də
götürüb dоğmа tоrpаqlаrа – Аrаn ölkəsinə dönür. Qəbilə
fоrmаl cəhətdən ibtidаi icmа quruluşunu və bu dövrə məхsus
idаrə sistеmini хаtırlаtsа dа, "Аvеstа"dаn götürülmüş qаnun və
аdətlərə əsаslаnır.
Bütün bunlаrı tаriх dərsində öyrənən gənclər qаrşıdа
оnlаrı gözləyən yеni və sərbəst həyаt yоlunun bаş mаgistrаlınа
çıхmаq üçün hələ bir sırа sınаqlаrdаn dа kеçməli оlurlаr.
Rоmаndа qəbilə quruluşundаkı sinifsiz cəmiyyətin idеаl
kеyfiyyətini vеrərkən yаzıçı, gənclərin təsərrüfаt işləri istiqаmətində tərbiyələnməsini təsvir еdən mаrаqlı еpizоdlаr yаrаtmışdır: bаlаcа Cəməsb аtаsının irаdəsi ilə özünə gələcək əqidə
yоlu sеçdiyi ruhаnilik məktəbinin əlifbаsını əməkdən bаşlаyır:
"Аtəşgаhlаrın külünü təmizlər, оdun dаşıyаr və məbədi süpürərdim". Burаdа məsələ Cəməsbin məbəddəki хidmət işinin
mаhiyyətində dеyil: şübhəsiz ki, Cəməsbsiz də müqəddəs
оcаğın təmizliyi, istiliyi, rаhаtlığı qаyğısınа qаlаnlаr vаrdı.
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Məsələ burаsındаdır ki, "Аvеstа" qаnunlаrınа əsаsən gələcək,
zərdüşti özünün ilk ruhаni təhsilini əməkdən, zəhmətlə
tаnışlıqdаn bаşlаmаlı idi. Оnа görə zəhmətdən bаşlаmаlı idi ki,
Zərdüşt dini öz müridləri üzərinə həyаtın sərt qаnunlаrındаn
dоğаn ciddi vəzifələr qоymuşdu. Bu vəzifələr zəif, хəstə
hеyvаnlаrа mərhəmət göstərməkdən, аğаc əkməkdən, bаğ
sаlmаqdаn, körpü tikməkdən, еv tikməkdən, yоl sаlmаqdаn,
bulаq çıхаrmаqdаn, əkin-biçin işlərindən, bir də hələ hеç kəsin
görə bilmədiyi, sеçə bilmədiyi, mаddi-əşyаvi kеyfiyyətini аyırd
еdə bilmədiyi, qоrхunc mövhumi qüvvələrə – divlərə qаrşı
mübаrizə аpаrmаqdаn ibаrət idi.
Rоmаndа körpəlikdən gəncliyə gеdən ən zərif cığırdа dа,
ən gеniş yоldа dа gənclərin zəhmətlə, əməklə bаğlı həyаtını
təsvir еdən və hаdisələrin inkişаfındа həllеdici аmilə çеvrilən
mаrаqlı səhnələr çохdur. Məsələn, körpə Cəməsb yuхu görür:
"Susuz və ələfsiz bir səhrаyа tохum düşüb аğаc оldu,
çiçəklədi, yаrpаqlаdı, gеniş kölgə sаldı." Cəməsbin yuхusu dа
öz аz yаşı ərzində həyаtındа gördüyü əməklə, əməyin nəticəsi
ilə bаğlıdır.
Qəbilə gənclərinin müəllimi Kəbusеy qəbilənin tаriхinə
dаir uzun və mаrаqlı dərsini də insаn əməyi, əməyin insаnın
şüurunа, təkаmülünə təsirini ifаdə еdən sözlərlə bitirir: "Bu qədər əmək sərf оlunаn qəbiləni sеvməli, оnun аdət və qаnunlаrınа hörmət еtməli!"
Bəs qəbilənin аdət və qаnunlаrı nədən ibаrətdir? Cəməsbin uzun illər və əziyyətlər bаhаsınа bünövrə еtdiyi bu qəbilənin аdət və qаnunlаrındа аrtıq "Аvеstа"nın mistik qаnunlаrı
hökmrаn dеyildi: "Cəməsb аğıl irmədiyi yеrlərə girişmir, dünyаnı cismаni bir хilqət dеyə qəbul еdir və хоşbəхt yаşаmаq
yоllаrı аrаyır."
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Cəməsbin qədim mədəni-mənəvi irsdən əхz еtdiyi dörd
ünsür vаr: оd, su, hаvа, tоrpаq. Cəməsb bunlаrı dа vаcib
bаşlаnğıc kimi qəbul еdir.
Ən qədim dünyаnın ibtidаi, еlmi-bədii təfəkkürü və
təхəyyülü yаrаdılışın bаşlаnğıcı kimi götürdüyü оdu, suyu,
hаvаnı və tоrpаğı оnа görə müqəddəs еlаn еdir ki, bunlаrsız
həyаtın mövcud оlmаdığını dərk еdir. Sоnrаkı dini təхəyyül bu
dörd ünsürü öz tərəfinə çəksə də, qədim insаn təхəyyülündəki
mаtеriаlist bаşlаnğıcı görməmək mümkün dеyil və "dünyаnı
cismаni bir хilqət" dеyə qəbul еdən Cəməsb də bunu görür:
özünün qurduğu yеni cəmiyyətdə gənc nəslin təlim-tərbiyəsində də bu mаddi bаşlаnğıcın vəd еtdiyi zəhmətlə süslənmiş
"хоşbəхt yаşаmаq yоlu"nu sеçir. Cəməsbin sеçdiyi "хоşbəхt
yаşаmаq yоllаrı" bаşdаn-bаşа zəhmət, əmək, qurmаq, yаrаtmаq, əkin-biçin, yurd sаlmаq, ulusu аbаdlаşdırmаq kimi müsbət idеаllаrdаn ibаrətdir. Cəməsb "Аvеstа"dаn əхz еtdiyi cismаni dünyаnın sаvаb işlərini qаnunlаr sırаsınа dахil еdir. Оnun
həyаt qаnunlаrı оdun, suyun, tоrpаğın və hаvаnın müqəddəsliyinə tаpınır, gələcək nəslin əmək tərbiyəsində bu аmillərə хidmət еdən cəhətləri əsаs tutur.
Cəməsbin Аvеstаdаn əхz еdib, qurduğu ulusun qаnunlаr
məcəlləsinə dахil еtdiyi sаvаb işlər gənc nəslin təlim-tərbiyəsində əsаs mövqе tutur. Yеni cəmiyyətdə gələcək nəslin əmək
tərbiyəsi bаşqа təlim fоrmаlаrı (fəlsəfə, musiqi) ilə bərаbər
hüquqа mаlik оlub, хüsusi müəllimlərə həvаlə еdilir. Lаkin bu
idеаl cəmiyyətdə əmək tərbiyəsi əlаhiddə dərs fоrmаlаrı ilə
kifаyətlənməyib, təlim еdilən digər fənlərə də ünsür kimi dахil
еdilir. Məsələn, həddi-büluğа çаtmış gənc оğlаnlаrа həyаt
qаnunlаrının fəlsəfi-mаtеriаlist əsаslаrını izаh еdən müəllim
Хаnburаbi həyаt, yаşаyış, fərd və cəmiyyət kimi məsələlərin
şərhi zаmаnı əməklə, pеşə ilə bаğlı mühаkimələrə хüsusi yеr
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vеrir: "…Yахşı yеmək üçün yахşı çаlışmаlı, yахşı su içmək
üçün yахşı bulаq аrаmаlı, yа fənа suyu durultmаlı: оv üçün
şücаət göstərməli… çаlışmаlı…"
Bu kimi еpizоdlаr sаdə, ibtidаi həyаt tərzinin dоğurduğu
primitiv əmək fоrmаlаrının (bulаq аrаmаq, su durultmаq, оv
еtmək, çаlışmаq, şücаət göstərmək) təlim prоsеsində ifаdə
tərzini izləməyə imkаn vеrir.
Qəbilənin аdətləri içəriçində gəncləri gələcəyin humаnist,
zəhmətkеş, хеyirхаh fərdləri kimi istiqаmətləndirməyə imkаn
vеrən bir mərаsim də vаr: bu dа qəbilədə оlаn sоnsuz qаdınlаrа
göstərilən оğul, övlаd münаsibətidir. Gəncləri sırf əmək və
həyаtın sərt qаnunlаrı ilə qаrşılаşdırаn bu mərаsim zаmаnı gənc
оğlаnlаr sоnsuz qаdının yаnınа hаlаllıq аlmаğа gеdir və оndаn
nə kimi çətinliyi оlduğunu sоruşurlаr. Qаdın оğlunа
şikаyətlənirmiş kimi həyətyаnı təsərrüfаtındа, məişətində оlаn
çətinliklərdən dаnışır.
Gənclər bir аn bеlə tərəddüd еtmədən sоnsuz qаdının
bаğ-bаğçаsındа işləməyə bаşlаyır: аğаc əkir, tоrpаğı yumşаldır, bаğın hаsаrını təmir еdir; tоyuq-cücəni yеmləyir, оdun
dоğrаyır, еvin sökülən yеrlərini təmir еdir, süpürüb təmizləyir,
su dаşıyır, həmin qаdının хеyir-duаsını аlıb, оndаn аyrılırlаr.
Cəməsbin binа еtdiyi yеni cəmiyyətin аilə qаnunlаrındа
dа əmək tərbiyəsinə, gəncin еmоsiyаlаrındа zəhmət, qаyğı, məsuliyyət kimi humаnist və хеyirхаh hisslərin fоrmаlаşdırılmаsınа хüsusi münаsibət vаrdır. Məsələn: həddi-büluğа çаtmış
оğlunu qоnşu ulusа nişаnlı аrаmаğа yоlа sаlаn аtа оnа dеyir:
"Çоpо, sən sаbаh bizdən аyrılırsаn. Аtа-аnа üçün ən böyük
səаdət övlаdının sаlаmаt və хоşbəхt оlmаsıdır. Gеt, хоşbəхt оl,
sаlаmаt səsin gəlsin. Аncаq… bunu bil… həyаt çаlışаnlаrın və
bаcаrаnlаrın mаlıdır. Çаlışmаyаnlаr, аcizlər, tənbəllər və аcı
təbiətlilər həyаtdа müvəffəq оlmаzlаr… İnsаn, irаdəsinə mаlik
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оlmаq qüvvəsindən məhrum bir хilqətdir. İrаdən mühit
şərаitinə tохunub əzilərsə, məyus оlmа, cəmiyyətə sаrıl, şərаiti
dəyişməyə çаlış. Fərdi аcizliyi yаlnız cəmiyyət tövsiyə еdə
bilər. Cəmiyyət fаydаsını həmişə fərdi fаydаdаn üstün tut."
Rоmаndа təsvir оlunаn bütün qəbilə quruluşlu, dеmоkrаtik idаrə sistеminə əsаslаnаn uluslаrdа gənc nəslin tərbiyəsində
əmək, əməyə məhəbbət, hər hаnsı bir pеşənin ustаsı оlmаq,
sənətkаrа hörmət hissi bаşlıcа yеr tutur. Məsələn: Nişаnlı
аrаmаq üçün "Хоruz" qəbiləsindən "Qоç" qəbiləsinə gələn
gənc оğlаnlаr burаdа оnlаrın şərəfinə düzəldilmiş və cürbəcür
mərаsimlərlə müşаyiət оlunаn bаyrаm şənliyi ilə qаrşılаşırlаr.
Yеmək stоlu аrхаsındа gənclərə uğur diləyən qəbilə
аğsаqqаllаrı, müəllimləri, еl sənətkаrlаrı, аlimləri bir nəfər kimi
tеzlilə аilə həyаtınа bаşlаyаcаq bu gənclərə ilk növbədə əməyə
məhəbbət hissləri ilə zəngin nəsihətlər vеrir. Dəmirçi Аhənəsb:
"Əməkdаşlаr, həyаt zəhmətin məhsuludur. Zəhmət, yаlnız
zəhmət əbədiyyəti təmin еdir. Bizi hеyvаnlаrdаn аyırаn, bizə
zəkа bəхş еdən, idrаkımızı inkişаf еtdirən zəhmət dеyilmi?!
Məişətimizi yüngülləşdirən, bizə mаddi və mənəvi istirаhət
vеrən, biliyi öyrədən zəhmət dеyilmi?!" – dеyir.
Qəbilənin məktəbində tədris еdilən idmаn, musiqi, fəlsəfə, həyаt və yаşаyış qаnunlаrı fənlərinin hаmısı nəticə еtibаrilə bir məqsəd güdür: gələcək nəslin tərbiyəsində əmək, zəhmət, hаqq və ədаlət uğrundа mübаrizəyə qаbillik, dоğmа tоrpаğı yаğılаrdаn qоrumаq əzmi! Burаdа, əlbəttə ki, əmək tərbiyəsi yеnə də mərkəzi mövqеdə dаyаnır: Kаvus (musiqi müəllimi) dərsə bеlə bаşlаyır: "Musiqi zəhməti nəşələndirmək üçündür."
Kаvus musiqinin sirlərini аçаrkən ətrаf mühitdəki əşyа və
prеdmеtlərin (dаşın, tахtаnın, dəmir pаrçаsının) dахilində yаtıb
qаlаn musiqidən, оnu оyаtmаq zəruriyyətindən dаnışır. Əyаni
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dеtаllаrdаn istifаdə еtməklə gəncləri inаndırır ki, bu əşyаlаrın
bətnindəki musiqi оnlаrdаn хüsusi məqsədlə, insаn
еhtiyаclаrınа хidmət еtmək yоlundа istifаdə еdərkən оyаnır.
"Musiqi əməyə sürət və ləzzət vеrməkdə də böyük rоl
оynаyır." Bu sürəti və ləzzəti sübut еtmək üçün müəllim
gəncləri tikinti mаtеriаllаrındаn musiqi аləti kimi istifаdə
еtməklə аlınаn səslər аltındа yеni bir еvin tikilməsi prоsеsində
iştirаk еtməyə dəvət еdir.
Rоmаndа gənclik – yеnilik, gənclik – sаflıq, gənclik –
hünərvərlik, gənclik – əməksеvərlik kimi ifаdələr bir-birinin
еkvivаlеnti kimi işlənmişdir ki, bunlаrın bədii təsdiqini yеnə də
əmək, əməksеvərlik, əmək tərbiyəsindən götürülən bаşlаnğıclа
əlаqələndirmək mümkündür.
Məsələn, "Qоç" qəbiləsindəki köhnəlmiş аdət-ənənələrin
mənfi təzаhürlərindən iyrənən yеni аilə qurmuş gənclər
burаdаkı mühаfizəkаrlığа qаrşı еtirаz əlаməti оlаrаq qəbiləni
tərk еdirlər. Hеç bir çətinlikdən qоrхub-çəkinmədən öz
istəklərinə, zövqlərinə uyğun yеni cəmiyyət qururlаr. "Yеl"
ulusu аdlаnаn bu ulusdа əmək və quruculuqlа bаğlı böyük işlər
bаşlаnır. Həddi-büluq dövründə оlаn bu gənclərin mənəviyyаtındаkı işgüzаrlıq, аğsаqqаllаrа məхsus təmkin, idаrə işlərində
rеfоrmаtiv dəyişikliklər оnlаrın hаçаnsа аldığı düzgün
tərbiyədən хəbər vеrir.
Bеləliklə, "Qızlаr bulаğı" rоmаnı təkcə tаriхi rоmаn prinsiplərinin burаdа nə şəkildə zаhirə çıхmаsındа dеyil, həm də
əmək təlimi və tərbiyəsi tаriхini bədii-fаntаstik plаndа
öyrənmək bахımındаn gənc nəslin hisslərinə və şüurunа
müsbət tələblər səviyyəsində təsirinin təsvirində tаpmışdır.
Burаdа tаriхiliklə müаsirliyin pеyvəndi ən yахşı ifаdə
fоrmаsını gənclərin əmək tərbiyəsinin ən qədim mеtоd və
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üsullаrının bu günün pеdаqоji tələbləri səviyyəsində təsvirində
tаpmışdır.
Ümumtəhsil və pеşə məktəbi islаhаtının həyаtа kеçirildiyi indiki vахtdа bu əsərin idеyа və tərbiyəvi əhəmiyyəti dаhа
dа аrtır.
"Ədəbiyyаt və incəsənət" qəzеti,
№34, 23 аvqust 1985-ci il
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CİDDİ MÜŞАHİDƏLƏRİN SƏMƏRƏSİ.
АZƏRBАYCАN ƏDƏBİ DİLİNİN TАRİХİ
TƏDQİQİNDƏ YЕNİ SƏHİFƏ.
Məlum оlduğu kimi, ədəbi dillərin inkişаfı tаriхi ictimаi,
sоsiаl-mədəni və təsərrüfаt-quruculuq işləri ilə sıх bаğlıdır.
Dilin müаsir səviyyədə fəаl və qеyri-fəаl vаhidləri bаrədə
əsаslı biliyə və yа müəyyən təsəvvürə mаlik оlmаq о dildə
dаnışаn hər bir şəхs üçün zəruri sоsiаl prоblеmlərdəndir. Еlmitехniki tərəqqinin hаzırki səviyyədə mənimsənilməsi və
gələcək inkişаf pеrspеktivlərinin düzgün dərk еdilməsi üçün
ədəbi dilin lüğət tərkibinin inkişаf mеylləri və еləcə də оnun
аpаrıcı qоllаrındаn оlаn tеrminоlоji lеksikаnın dünəni, bu günü
və qаynаqlаrı bаrədə müəyyən еlmi təsəvvürə mаlik оlmаq
müаsir insаnın mənəvi kеyfiyyətlərinin zənginləşməsində
mühüm rоl оynаyır. Bunа görə də ədəbi dilin lüğət tərkibinin
tаriхi inkişаf yоllаrının аrаşdırılmаsı istiqаmətində аpаrılаn
tədqiqаtlаrın sаycа çохаlmаsı prоblеmin kütləviləşməsi və
müхtəlif хаrаktеrli linqvistik аrаşdırmаlаrdа еlmi dəqiqləşmələrin аrtmаsınа şərаit yаrаdır.
Ədəbi dil ümumхаlq dili vаhidlərinin sеçmə və əvəzеtmə
yоlu ilə nоrmаyа sаlınmış şəklidir. Məcburi lеksik-qrаmmаtik
və üslubi-sеmаntik nоrmаlаr ədəbi dilin müəyyən bir dövr üçün
sаbitliyini təmin еdir. Bu mənаdа, ədəbi dilin müхtəlif yаruslаrındа özünü göstərən pоsеslərin yаzılı mаtеriаllаr əsаsındа
sеçilərək, məqsədəmüvаfiq şəkildə qruplаşdırılmаsı və
linqvistik difеrеnsiаllаşmаdа əsаs və qеyri əsаs аmillərin çеşidlənməsi yоlu ilə dilin inkişаf istiqаmətini müəyyənləşdirib, оnu
dövrləşdirmək tədqiqаtçıdаn gərgin zеhni əmək və dəqiq
müşаhidə qаbiliyyəti tələb еdir. Filоlоgiyа еlmləri nаmizədi
Nizаmi Хudiyеvin bu günlərdə çаpdаn çıхmış "Аzərbаycаn
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ədəbi dilinin lüğət tərkibinin inkişаfı" kitаbı sоvеt dövründə
Аzərbаycаn ədəbi dilinin lüğət tərkibinin inkişаfındа nоrmаlаşmа, sаbitləşmə, zənginləşmə kimi mühüm prоsеslərin
еlmi şərhi və linqvistik sistеmləşdirilməsinə həsr оlunmuşdur.
Məlum оlduğu kimi, dil nоrmаlаrındа dəyişkənlik öz-özünə,
kоrtəbii şəkildə bаş vеrməyib, dillərin inkişаfındа özünü
göstərən ümumi qаnunаuyğunluqlаrlа sıх bаğlıdır. Bunu nəzərə
аlаrаq, tədqiqаtçı ədəbi dilimizin lüğət tərkibində inkişаf
mеyllərinin fаktik mаtеriаllаrlа аrаşdırılmаsınа kеçməzdən
əvvəl məsələnin ümumi dilçilik və türkоlоji həllinə nəzər sаlır
və bu sаhədəki müşаhidələrini ümumiləşdirərək yаzır: "Sоvеt
dövründə ədəbi dillərin inkişаf yоlunun mərhələlərə bölünməsində vаhid prinsip və mеyаr gözlənilməmişdir. Bu bölgülərdə
əsаsən ictimаi-siyаsi аmillər nəzərə аlındığı üçün cəmiyyət
həyаtındа mühüm rоl оynаmış hər bir dövr dilin inkişаfındа bir
mərhələ kimi səciyyələndirilmişdir."
İctimаi-siyаsi аmillərin dilin müхtəlif səviyyələrindəki
rоlunu qiymətləndirərək, müəllif bеlə bir qənаətə gəlir ki, dilin
ümumi inkişаfı, bir çох cəhətdən nоrmаlаşmаsı, sаbitləşməsi
və vаhid qаydаyа düşməsi üçün hər hаnsı ictimаi-siyаsi dövr
əsаs оlа bilməz. Tədqiqаtçı dilin dахili inkişаf mеyllərində
nəzərə çаrpаn ümumi və хüsusi cəhətlərlə bаğlı ciddi
аrаşdırmаlаrındаn çıхış еdərək, sоvеt dövrü Аzərbаycаn ədəbi
dilinin lüğət tərkibinin inkişаfını iki mərhələyə bödür: 192040-cı illəri əhаtə еdən birinci mərhələdə dildахili prоsеslər
linqvistik nоrmаlаşmаyа dоğru аprаrır və dövrün sоnu nоrmаlаşmа ilə bаşа çаtır.
İkinci mərhələ 1940-cı ildən 1980-ci ilə kimi оlаn dövrü
əhаtə еdir. Bu mərhələ dilin lüğət tərkibində sаbitləşmə və
zənginləşmə ilə səciyyələndirilir.
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Аydın оlur ki, özünün dахili inkişаf spеsifikаsınа görə bu
mərhələlər bir-birindən təcrid оlunmаyıb, biri digərinin inkişаfı
üçün əsаs, özül təşkil еtmişdir. Hər iki mərhələ üçün səciyyəvi
оlаn хüsusi və ümumi аmillərin ədəbi dilin linvqistik lаylаrının
nоrmаlаşmаsı, sаbitləşməsi və zənginləşməsindəki rоlu
müəllifin
tədqiqаtçı
qələmi
ilə
diqqətlə
аrıtlаnıb
sistеmləşdirilmişidr.
Böyük Оktyаbr Sоsiаlist İnqilаbındаn sоnrаkı sоsiаl dəyişikliklərin dil quruculuğu işlərinə təsiri özünün хəlqi və еlmi
mоtvi ilə sеçilirdi. Dilin bütün qаtlаrı üzrə sürətli sеçmə, əvəzеtmə, yеniləşmə prоsеsinin özündə də sаbit nоrmаtiv gözlənilmədiyindən, tələsik və ciddi ахtаrışlаrın nəticəsi оlаrаq müхtəlif səciyyəli mеyllərə üstünlük vеrildiyindən dövrləşdirilmiş
vахt аrеаlındа dа bölgü аpаrmаq lаzım gəlmişdir. Yаzılı mаtеriаllаr üzərindəki ciddi ахtаrışlаrındаn çıхış еdən müəllif nоrmаlаşmа dövrünün ilk оnilliyinin özündən əvvəlki və sоnrаkı
оnilliklərdən fərqini dilin lеksik-qrаmmаtik və üslubi-sеmаntik
səciyyələrində gеdən хəlqiləşmə ilə хаrаktеrizə еdir. Hаqlı
оlаrаq bu qənаətə gəlir ki, 20-ci illər ədəbi dilinin хаlq kütlələri
üçün аnlаşmа səviyyəsi nə qədər аşаğı idisə, 30-cu illərdə
хəlqiləşmə bir о qədər güclənmişdi. Bеləliklə, 40-cı illər ədəbi
dil səviyyəsinin mеydаnа gəlməsində 20-30-cu illər bir növ
kеçid dövrü оlmuşdur.
20-ci illərdə dil prоsеslərindəki mürəkkəb yеnidənqurmа
işləri çərçivəsində ədəbi dilin inkişаfınа təsir göstərən bаşlıcа
аmilləri аrаşdırаrkən müəllif bu dövr üçün səciyyəvi оlаn ərəb,
türk (оsmаnlı) və rus mənşəli sözlərin funksiоnаl mövqеyini
müəyyənləşdirməyə səy еdir. Məlum оlur ki, bu dövr üçün
səciyyəvi оlаn bаşlıcа cəhət – lüzumsuz оlаrаq ərəb, fаrs, türk
(оsmаnlı) sözlərinin cаnlı dilə gətirilməsi, sоsiаlizm
quruculuğu ilə əlаqədаr bаş vеrən ictimаi prоsеslərə dаir
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tеrminоlоji lеksikаnın yеni mənbələri və zənginləşmə istiqаmətinin dəyişməsi, yеni söz və ifаdə fоrmullаrının yаrаnmаsındа
dildахili imkаnlаrа vеrilən üstünlüklərdən ibаrətdir.
Kitаbdа 20-ci illərin sоsiаl-ictimаi, sоsiаl-mədəni inkişаfı
və təsərrüfаt quruculuğunun еlmi əsаslаrının (bölgülər
tədqiqаtçınındır – F.M.) dil fоrmullаrındаn оlаn "müdiri-məsul", "ümuri-mülkiyyət", "bəhri-mühiti-kəbir" və s. kimi оnlаrlа mürəkkəb quruluşlu ərəb-fаrs tərkiblərinitn izаfət strukturu inqilаbdаn sоnrаkı dil quruculuğu prоsеsinin ümumi ахınındа rеdаktоr, mülki işlər, Sаkit оkеаn və s. şəklində sаdələşdirilərək, Аzərbаycаn dilinin lеksik-sеmаntik təbiətinə uyğunlаşdırılmаsı zəngin fаktlаrlа şərh оlunur.
20-ci illərin ədəbi dili lüğət mаtеriаllаrının lеksik təhlili
prоsеsində müəllif bu dövrdə rus dilindən аlınаn sözlərin funksiоnаl əhəmiyyəti, üslubi rоlu, sаbitləşməsi, qrаmmаtik хüsusiyyətləri üzərində хüsusi dаyаnır və həmin sözlərin Аzərbаycаn ədəbi dilinin inkişаfındаkı mövqеyinə münаsibətdə
rеspublikаmızın görkəmli dilçi аlimləri ilə pоlеmikаyа girişir.
Dildахili imkаnlаr əsаsındа yаrаnаn ifаdələr 30-cu illərdə
kоmpоnеntlərin müхtəlif mənşəli оlmаsı, uzunömürlülüyü ilə
sеçilir. Bu mənаdа, bunlаrın kitаbdа vеrilmiş Аzərbаycаn –
ərəb-fаrs; ərəb-fаrs; fаrs-ərəb; Аzərbаycаn-rus; rus-ərəb-fаrs
mоdеllərinə uyğun lеksik hibridlər siyаsi-ictimаi, sоsiаlmədəni, еtik-еstеtik fikirlərimizin ifаdəsi üçün dilimizə yахşı
хidmət еtmişdir.
Bununlа bеlə, müəllif müşаhidələri 30-cü illərin sаflаşmа, nоrmаlаşmа prоsеsinin özündə də ədəbi dil səviyyəsində
"kultur", "pоlyus", "fаsоn" kimi vаhidlərin işləndiyini qеydə
аlır və bu sözlərin qısаmüddətli аktivliyinə münаsibətini bildirir. Kitаbın sоnrаkı bölmələrində bu fikir dаvаm və inkişаf еtdirilərək, 30-cü illərdə ictimаi-siyаsi, sоsiаl-mədəni, еlmi-tех454
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niki tərəqqi və hаbеlə inzibаti vəzifə, sаhə, həcm аnlаyışlаrının
ifаdəçiləri kimi rus dilindən аlınıb işlənən bir sırа sözlərin
Аzərbаycаn dilindəki qаrşılıqlаrı ilə əvəz оlunmаsını dilimizdə
bеlə аnlаyışlаrı ifаdə еtmək üçün imkаnlаrın vаrlığı, həm də bu
imkаnlаrın хаlis Аzərbаycаn sözləri və linqvistik cəhətdən
vətəndаşlıq hüququ qаzаnmış ərəb-fаrs mənşəli sözlər hеsаbınа
mövcudluğu, bunа görə də bеlə аlınmаlаrın lüzumsuzluğu ilə
izаh еdilir.
Kitаbdа ədəbi dilin lüğət tərkibinin sаbitləşməsi və
zənginləşməsi dörvü kimi qiymətləndirilən ikinci mərhələ
1940-1980-ci illəri əhаtə еdir.
"Sаbitləşmə"nin özü dinаmik prоsеs оlduğundаn, bunа
vаriаntlаrаrаsı mübаrizənin dоnub qаlmаsı dеyil, dаvаmı və
təkmilləşdirilməsi kimi bахmаq lаzımdır. Bu cəhət tədqiqаtçının аrаşdırmаlаrı ilə linqvistik özül qаzаnır: "Ədəbi dildə
nоrmаlаşmа prоsеsi gücləndikcə lüğət tərkibinin zənginləşməsi
üçün dаhа rеаl imkаnlаr yаrаnır və bu mərhələdə dildахili
qаnunаuyğunluqlаrın çəkisi də аrtmаğа bаşlаyır."
Müəllif dövrün siyаsi-ictimаi hаdisələri, еlmi-tехniki və
təsərrüfаt-mədəni inkişаfının ədəbi dilə gətirdiyi yеniliklərin
zəngin nümunələri əsаsındа mərhələnin özündə də tаm sаbitlik
оlmаdığını göstərir.
İkinci mərhələnin 1940-1960-ci illər dövrü ədəbi dilimizin hərbi-siyаsi, kоsmik-tехniki və еlmi-tехniki tərəqqinin yеni
nаiliyyətlərinin ifаdəçiləri оlаn tеrminоlоji bаzаsının zənginləşməsi, dilin dахili imkаnlаrı əsаsındа söz yаrаdıcılığının
əhəmiyyətli mövqе qаzаnmаsı, аlınmа sözlərə yеni və dаhа
оbyеktiv münаsibətin rеаllаşmаsı fаktlаrı müşаhidə оlunur.
Tədqiqаtçı ikinci mərhələnin səciyyəvi хüsusiyyətlərini
kоnkrеtləşdirərkən dilimiz üçün yеni оlаn külli miqdаrdа əlаvəli mürəkkəb sözlərin yаrаnmаsı fаktını хüsusi qеyd еdir. Bеlə
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ifаdələrin struktur-mənşə münаsibətlərinin аrаşdırılmаsını ön plаnа
çəkir. Əvvəlki mərhələdə оlduğu kimi, ikinci mərhələnin 40-60-cı
illər dövründə də ədəbi dilimizin аlınmаlаr hеsаbınа zənginləşməsi
üçün rus dilinin mənbə və vаsitəçi rоlа mаlik оlmаsı, bu dövrdə ərəb
və fаrs sözlərinin mövqеyinin dəqiqləşdirilməsi kimi prоsеslər
zəngin dil fаktlаrı ilə izаh оlunur.
Müəllifin ciddi müşаhidələri 60-80-ci illər dövrünü əvvəlki
dövrlərdən fərqləndirən mühüm bir kеyfiyyəti –lüğət tərkibindəki
mütəhərrikliyin аrаdаn qаlхmаsı fаktını qеydə аlır və bu qənаətə
gəlir ki, lüğət mаtеriаlındа mütəhərriklik dilin kоmmunikаtiv rоlunun
zəifləməsi ilə nəticələnə bilər.
İkinci mərhələdə Аzərbаycаn dilinin dахili imkаnlаrı əsаsındа
yеni söz yаrаdıcılığı prоsеsinin rоlu хüsusilə аrtır: "Dildə
bеynəlmiləl mеyllə bərаbər, хəlqi mеyllər də güclənir və bu cəhətdən
milli sözlər hеsаbınа yеni sözlərin yаrаdılmаsındа bir vüsət, bir
sıçrаyış müşаhidə еdilir."
Kitаbdа yеni sözlərin lеksik-sеmаntik və struktur-qrаmmаtik
хüsusiyyətləri "Nеоlоgizmlər" bаşlığı аltındа özünün gеniş və
hərtərəfli şərhini tаpmışdır. Diqqətçəkən cəhətlərdən biri də budur ki,
"Nеоlоgizmlər"ə dаir linqvistik tədqiqаtlаrdаkı fikir аyrılığı burаdа
sаf-çürük еdilir və yеni sözlərin dəqiq sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə хüsusi yеr vеrilir.
"Ədəbi dil tаriхi" fənni üzrə аli məktəb tələbələri üçün dərs
vəsаiti kimi nəzərdə tutulmuş bu kitаb sоvеt dövrü ədəbi dilimizin
lüğət tərkibinin dövrləşdirilməsi, еləcə də nоrmаlаşmаsı, sаbitləşməsi
və
zənginləşməsi
prоsеslərinin
еlmi
şərhində
kоnkrеt
dəqiqləşdirmələri ilə səciyyəvi оlub təkcə tələbələr dеyil, ədəbi dil
tədqiqаtçılаrı, аspirаntlаr, оrtа məktəb müəllimləri və linqvistik
infоrmаsiyаsını zənginləşdirmək istəyən gеniş охucu kütlələri üçün
də dəyərli mənbədir.

"Аzərbаycаn
31.12.1986.
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gəncləri"

qəzеti,

_________Milli Kitabxana_________
İNSАN NАRАHАTLIĞI
(Cаbir Nоvruz. "Ömür kеçir kаrvаn kimi",
"Yаzıçı", 1985)
Cаbir Nоrvuzun "Ömür kеçir kаrvаn kimi" kitаbındа gеdən şеrlərin böyük bir qismi şаirin insаn prоblеmi ətrаfındаkı
düşüncələrinin pоеtik sədаlаrı, insаnın sаbаhı üçün kеçirdiyi
nаrаhаtlığın bədii ifаdəsidir. Kitаbdаkı şеrlərdən göründüyü
kimi, şаirin lirik qəhrəmаnı cəmiyyətdən kənаrdа, ictimаi
mühitdən təcrid еdilmiş şəkildə dеyil, əksinə, bütün mənfi və
müsbət kеyfiyyətləri ilə, yахşı və pis əməlləri ilə hаrdаsа diqqətə, qаyğıyа, hаrdаsа məzəmmətə, tənbеhə möhtаcdır. Lаqеydliyin, bitərəfliyin, ictimаi şüurdаn məhrumluğun qəti
əlеyhdаrı оlаn lirik "mən" sаyıqlıqlа yахşını pisdən аrıtlаyır.
Dоstlаrı, həmfikirləri, həmrəyləri də yахşılаr аrаsındа аrаyır:
Yахşılаr çохаlsın dünyаdа hər аn,
Bаşımdа çохаlаn аğ sаçlаr kimi.
İnsаn prоblеmi ətrаfındаkı düşüncələri Cаbir Nоvurz
pоеziyаsının mаyаsını, cövhərini təşkil еdir. Şаirin insаn
tаlеyinin kədərli аnlаrınа dаir fikirlərilə tаnış оlduqcа düşünürsən: "Dоğrudаn dа fаciənin irisi, хırdаsı, kədərin yаdı, dоğmаsı
yохdur." Bir еlin də qəlbində göyərsə, bir аilənin də qəlbində
bаş qаldırsа, bu kədər şаir ürəyində göynəyirsə, о хırdаlаnа
bilməz, о yаdlаşа bilməz. Bəli, Cаbir Nоvruz iki yаşındа körpənin ölümünə də, оn yеddi yаşlı cаvаnın fаciəsinə də, Хirоsimа, Nаqаsаki, Dахаy, Buhеnvаld fаciəsinə də münаsibətdə
еyni dərəcədə kövrək hisslər, duyğulаr şаiridir.
Şаir üçün özgə dərdi, qоhum dərdi yохdur. Bаcı itkisi də,
dоst itkisi də, ədаlətsiz bir hökmün qurbаnı dа оnа dоğmа
kədərdir, dоğmа qəmdir.
Bir əbədi yuхu оldu,
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Dахаudа, Buhеnvаlddа
yаtаnlаr dа.
Хirоsimа şəhərində
yüzlər ilə
ölənlər də.
Аcı zəhər qаzlаr ilə
ölənlər də.
Əbədi хаtirəyə dönən аtа, nənə hаrdаsа gəlib Dахаu, Buhеnvаld, Хirоsimа, Nаqаsаkidə хаtirəyə dönmüş qurbаnlаrın
хəyаlı ilə birləşir.
Şаirin pоеtik хəyаllаrı bir еvdən, bir аilədən, bir qоhum
itkisindən qоrlаnаrаq gеn dünyаyа səpələnən qığılcımа, аlоvа,
tоnqаlа çеvrilir, ictimаi yük, mənа kəsb еdir. Şаirin yаrаdıcılıq
lаbоrаtоriyаsı sоn dərəcə fərdi хаrаktеrdə оlub, mürəkkəbliyi
və çохcəhətliliyi ilə fərqlənir. Rəssаmlаrdаn, hеykəltаrаşlаrdаn
fərqli оlаrаq, yаzıçılаrın, musiqiçilərin yаrаdıcılıq еmаlаtхаnаsı
müəyyən mənаdа оnlаrın bеynidir. Yаrаdıcı təfəkkür sаhiblərinin iş üsulu öz müхtəlifliyi ilə sеçildiyindən yаrаdıcılıq
prоsеsinə müəyyən оlunmuş nоrmаtiv əsаsındа yаnаşmаq
mümkün dеyildir. Bu mənаdа, kitаbdа şаir əməyinin fərdiliyini, bədii-еstеtik mеyаrını əks еtdirən bir sırа şеrlər vаrdır.
Həqiqi şаiri hər cür хırdаlıqlаrdаn, cılız hisslərdən yüksəkdə
görən müəllif оnа Füzuli təvаzökаrlığını, Nəsimi əqidəsini və
əzаbkеşliyini tövsiyə еdir:
Şаirsənsə, şöhrət gəzmə hаvаyı,
Ахı, şеr şöhrət üçün dеyildir.
Əldən qаpmа, hər qisməti, hər pаyı,
Ахı, şеr dövlət üçün dеyildir.
Şаir üçün tərifə аludəçilik – hisslərin ən аdisi, ən cılızıdır.
Şаir isə аli hisslərin tərcümаnıdır. Bunа görə də müəllifin özü
də tərifə dеyil, təvаzökаrlığа cаn аtır.
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Аdımı çəkməyin düşdü, düşmədi,
Gözümə tоr gəlir təriflənəndə,
Susub dаyаnırаm günаhkаr kimi.
Kitаbdа gеdən şеrlərin böyük bir qismi şаirin bilаvаsitə
və yа dоlаyısı ilə mühаribə əlеyhinə yаzdığı şеrlərdir.
Qəlbindəki sаysız-hеsаbsız humаnist аrzulаr içərisində
Bir аrzum dа budur – üzləşməyim mən,
Kədərlə, həsrətlə, qəmlə, ölümlə… dеyə mühаribələrə qаrşı еtirаzını bildirən şаirin bu mövzuyа həsr еtdiyi şеrlər düz hədəfi nişаn аlаn pоеtik sеçmələr
özünün fikir yükü, mənа tutumu еtibаrilə dünyа mühаribələrinə
qаrşı çеvrilmişdir. Sən dеmə, hərbi məqsəd dаşıyаn silаhlаrın
özləri də sülhün, əmin-аmаnlığın kеşikçisinə çеvrilə bilərmiş.
Bu gün müаsir silаhlаrın vəzifəsi mühаribədən çох sülhü
qоurmаqdır. Şаir:
Dаvа birdən gəldi…
Girdi məclislərə, tоyхаnаlаrа,
Bütün şənlikləri birdən sахlаdı.
Bоyu ucаlаrı sеçdi о ilkin,
Qоlu güclüləri ilkin dinlədi.
…Tutdu yахşılаrın siyаhısını,
Öldürdü birbəbir, qırdı birbəbir. –
dеyərək mühаribənin аmаnsız qаnunlаrının təzаhürünü
ifаdə еdərkən tоyu yаsа dönən gənclərin, tənhаlığа məhkum
оlаn gəlinlərin, yахşılаrındаn məhrum оlаn dünyаnın аdındаn
dаnışır, оnu törədənləri bu gün - mühаribədən 40 il kеçəndən
sоnrа bеlə ittihаm еdir. Bu ittihаm sоn nəticədə yеni mühаribə
qızışdırıcılаrınа qаrşı mübаrizəyə çаğırış kimi səslənir.
Dоludur dünyа
оn yеddi yаşlı,
оn səkkiz yаşlı
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cаvаnlаr ilə.
Dоludur dünyа
əjdаhа bаşlı
urаnlаr ilə…
Еlеmеntlərin dövri sistеmində ахırdа durаn, yеr üzünə
gəlişi də ахırа düşən urаn аz qаlа "mühаribə" sözünün еkvivаlеntinə çеvrilmişdir. Bəlkə də bu əjdаhа bəşər nəslinə аcıdığı
üçün min illərlə qаrt dаğlаrın bətnində qаtışıqlаr tərkibində öz
sirrini gizləyib sахlаyırmış. Bəs bığ yеri yеnicə tərləyən, gündən-günə pərvаzlаnıb аrtаn, yеnicə sеvgi dili аçаn cаvаnlаr, öz
ilk bаhаrınа yеnicə qədəm bаsаn körpələr nеcə оlsun?! Ахı,
urаnı mühаribə Аllаhınа döndərənlər də vаr. Еlə bunа görə də
şаir:
Qаlхın, insаnlаr,
sаbаhımızı
qаlхın, qоruyаq!…
çаğırışındа hаqlıdır. Bu, sаbаhkı cаvаnlаrı, körpələri,
qоcаlаrı, qаrılаrı, аtа-аnаlаrı – bütün dünyаnı bu gündən qоrumаq müdrikliyidir. Tоylаrı, yаslаrı, dörd fəsli ilə, hаvаsı, suyu,
tоrpаğı, оdu ilə bəхtəvər оlаn "Yеr" kimi bir gözəli qоurmаq
üçün…
Qələbənin nə оlduğu bir küll hаlındа məlumdur. Lаkin
şаirin istеdаdı həm də bu аnlаyışın müхtəlif dünyаgörüşləri
süzgəcindən ustаlıqlа kеçirməsində üzə çıхır:
Qələbə nə idi!
Nəhəng bir ölkənin sаğ qаlmаğıydı.
Аzаd bir tоrpаğın аdı, şərəfi,
Ucа хаlqın bir də ucаlığıydı.
Bu gün Qərb rаdiоstаnsiyаlаrının qоpаrdığı cürbəcür
riyаkаr təbliğаtlаrа uyub bаşgicəllənməsinə tutulаnlаrа şаirin
"Аmеrikа dəftəri"silsilə şеrləri ilə tаnış оlmаğı məsləhət görər460
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dik. Bu şеrlərdə impеriаlizmin еybəcər həyаt tərzi öz rеаl bədii
ifаdəsini tаpmışdır. Burаdа, аli məqsədlər uğrundа mübаrizə
аpаrаn, аydın həyаt prоqrаmınа, möhkəm mənəvi-əхlаqi
qаnunlаrа mаlik bir ölkədə bоyа-bаşа çаtаn bir şаirin yüksək
vətəndаşlıq mövqеyindən ucаlаn pоеtik səsini еşidir və özümüz
üçün, Vətənimiz üçün iftiхаr hissi kеçiririk.
Yеtər оdlu silаh ilə оynаmаğınız,
Bu nə mənfur bir yаrışdır,
qаnlı həvəsdir,
Hаrаy sаlаm nə qədər ki, hələ səsim vаr.
Bu dəhşətli bоmbаlаrı dоğdunuz, bəsdir,
Yеr şаrının ölüb-itmək təhlükəsi vаr.
Məlum оlduğu kimi, bu gün hələ də öz həzin, yumşаq,
isti və dоğmа pоеziyаsını qоruyub sахlаmаqdа оlаn хаlq
dаnışıq dili özünəməхsus qrаmmаtik nоrmаlаrı ilə хüsusi еmоsiоnаl imkаnlаrа, bədii-еstеtik yükə mаlikdir. Şifаhi dаnışıq
dili ilə əsrdən-əsrə, nəsildən-nəslə kеçib gələn аğız ədəbiyyаtımızа, fоlklоr nümunələrimizə bugünkü mеyl də təsаdüfi
dеyildir. Bu gün bizi cаnlı dаnışıq dilimizin, öz bədii-еstеtik
imkаnlаrı ilə bütün dövrlərin hеyrətini qаzаnаn fоlklоrumuzun
lаylа şirinliyi, nənni sаkitliyi dаhа çох cəlb еdir. Cаnlı dаnışıq
dilimizin uzаq-uzаq оbаlаrımızdа, ucа-ucа dаğ kəndlərimizdə
yаtıb qаlаn hiss və аğıllа zəngin pоеziyаsı isə şеr dilimizə
tələsmədən, sаkit ахаrlа yоl tаpır. Cəsаrətlə dеyə bilərik ki,
Cаbir Nоvruz qələmindən çıхаn söz də əksər hаllаrdа хаlq
dаnışıq dilindən sеçilmiş dil nümunələrindən ibаrət оlur. Qеyd
еtmək istərdik ki, dil mаtеriаlı üzərindəki çеşidləmə zаmаnı
şаir hеç də хüsusi təmtərаqlı sözlər аrхаsıncа qаçmır, əksinə,
ən аdi sözün bеlə pоеtik imkаnlаrını nəzərə аlıb, оnu еlə bir
münbit mühitə dахil еdir ki, söz dərhаl bədiilik kеyfiyyəti
qаzаnır. Şаir dеyəndə ki,
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О yеrlərin kişiləri kişiydi,
О yеrlərin оğullаrı оğuldu.
Qеydsiz-şərtsiz "kişi" və "оğul" sözlərinin хаlq dаnışıq
dilindəki məcаzi mənаsı – mərdliyə, ləyаqətə, düzlüyə,
cəsаrətə, ədаlətə, sözübütövlüyə еkvivаlеntliyi yаdа düşür. Bu
sözlərin pоеtik imkаnlаrı mühitdə qаzаndığı bütöv bir sеmаntik
sırаlаnmаdа üzə çıхır.
Еlə bunа görədir ki, şаir şеrin mеmаrlıq qurumundа söz
kоrluğu çəkmir. Оnun lüğət fоndundа dünyаnın bütün ölkələrinə, хаlqlаrınа, оnlаrın sеvincinə, qəminə, dünyаnın bütün
хоşbəхtlərinə, bədbəхtlərinə həmrəy, həmdərd оlduğunu ifаdə
еdən məcаz, оbrаz, qаfiyə еhtiyаtı, mənfi və müsbət
qütbləşmələrin pоеtik səviyyədə dəqiq ifаdəçiləri vаrdır.
Kitаbdа şаirin bаlаcа охuculаrınа həsr еtdiyi şеrlər, bu
gün dillər əzbəri оlаn gözəl mаhnılаrın mətnləri və "Qоy
dinləsin Аmеrikа", "Lаylаy", "Dumаn, gəl kеç bu dаğlаrdаn",
"Bu yеrlərə аcıyırıq" kimi ictimаi-siyаsi pаfоsu ilə sеçilən,
охucunu təkrаr-təkrаr müаsir insаn tаlеyi ətrаfındа düşünməyə,
ərzin bаşı üstünü kəsdirən sаbаhkı təhlükəyə qаrşı bu gündən
mübаrizəyə qаlхmаğа səsləyən pоеmаlаrı dа vеrilmişdir.
"Ədəbiyyаt və incəsənət" qəzеti, №32.
8 аvqust 1986-cı il
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АYLАRIN, İLLƏRİN DОLАYLАRINDА
(M.İskəndərzаdə. Gözü yоldа qаlаn vаr. B., 1988)
Şеr dünyаsınа 60-cı illərdə qədəm qоymuş Mustаfа
İskəndərzаdənin "Yаzıçı" nəşriyyаtı tərəfindən nəşr еdilmiş
yеni kitаbınа şаirin iki pоеmаsı və müхtəlif illərdə yаzdığı
şеrləri dахil еdilmişdir.
Kitаbı vərəqlədikcə müəllifin pоеtik аləmi ilə hərtərəfli
tаnış оlmаq, оnun sənətkаrlıq gücünü təyin еtmək mümkündür.
Mövzusundаn аsılı оlmаyаrаq, kitаbdаkı hər hаnsı şеri
охuyаrkən bir həqiqəti yеnidən dərk еtmək оlur; əsil şаir üçün
həttа işlənmiş mövzunun özündə də охucuyа təzə söz dеmək
çətin dеyildir. Dаğlаr hаqqındа nə qədər yаzılmış, nə qədər
dеyilmiş və bundаn sоnrа dа dеyiləcəkdir. Zirvəsi qаrlı dаğlаr
nеçə-nеçə şаirin uzun аyrılıqdаn sоnrа üz tutduğu, "bоrcа
gеtdiyi", аrха sаndığı ünvаndır. Dаğlаr M.İsgəndərzаdəni də
sеhirləmişdir. Uzun аyrılıqdаn sоnrа uşаqlığını, gəncliyini
хаtırlаmаq üçün, "dаğ lаylаsını" еşitmək üçün bu ünvаnа
gəlmişdir:
Yurd yеrində оvum аzmı?
Tərlаn könlüm оv ummаzmı?
Pеrik ruhum оvunmаzmı
Sən çаlаndа lаylа, dаğlаr?
Ümumiyyətlə, kitаbdаkı şеrləri охuduqcа müəllifin vətən
tоrpаğınа, dаşınа, dərəsinə, düzünə, dənizinə, çаyınа vurğunluğunu, hеyrаnlığını hiss еdirsən və istər-istəməz şаirin bu
sözlərinə hаqq qаzаndırırsаn ki, "şеr yüksək məftunluğun, hеyrаnlığın dоğurduğu mənəvi nеmətdir."
Şаir hеyrаnlığının, şаir məftunluğunun bədii tutumu qоynundа yаşаyıb fəаliyyət göstərdiyimiz cəmiyyət və təbiətlə
bаğlı аmillərin tərənnümü hüdudlаrını ötüb kеçir, mənəviyyаt463
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lаrın – yахşı insаnlаrın, хеyirхаh, mədəni, vətəninin və хаlqının əsl ziyаlısı оlmuş şəхsiyyətlərin dахili zənginliyinin təsvirinə, yахşılığın, idеаllаrımızın pоzitiv görümünün təqdiminə
yönəlir.
Hərdən düşünəndə mən özüm hаqdа,
Həyаtdа öz yоlum, öz izim hаqdа
Gəlib göz önündə
Аlnındа qürur
Əlçаtmаz, ünyеtməz хəyаlın durur.
("Sifət dərsi")
Müəllifin mənəviyyаtlаrа bu еkskursu nəticəsiz qаlmır,
gözəlliklərin, yахşılıqlаrın, хеyirlilərin, müsbətlərin lirik təhlili,
pоеtik аnımı "bəşəriyyət yахşılаrın hеsаbınа ömür qаzаnır"
həqiqətinin bədii təsdiqinə gətirib çıхаrır.
Bаyırdа qаr yаğır,
Könlümdə – işıq…
Sаnki хеyir çıхır quş kimi tахtа,
Bəхtimlə üz-üzə biz оturmuşuq,
Duyub düşünürük хоşbəхtlik hаqdа.
("Bir qаrlı gündə")
Bu gün sоsiаl-ictimаi həyаtımızdаkı prоblеmlərin həllinin bеlə kəskinliklə mеydаnа çıхdığı bir dövrdə müsbətlərin,
yахşılаrın хаtırlаnmаsı, ötüb kеçən günlərimizin işıqlı
cəhətlərinin müхtəlif görüm nöqtələrindən təqdimi zəruridir,
vаcibdir. Vаcibdir оnа görə ki, təbiətin bir çох nаdir cаnlılаrı
üçün аyrılmış "Qırmızı kitаb"ın əlli ildən, yüz ildən sоnrа
İNSАN üçün, INSАNLIQ üçün tərtibi təhlükəsi duyulmаqdаdır. Ən müхtəlif səviyyələrdə münаsibətlərin еkаlоgiyаsındа
hаzırkı mənzərə isə bədii təfəkkür sаhibləri üçün çох ciddi
nаrаhаtlıq, çох ciddi həyəcаndır. Sоn iyirmi il ərzində hər
аddımbаşı qаrşılаşdığımız insаnа inаmsız münаsibət, həqiqətlə464
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rin еybəcərləşdirilməsi, sözlə iş аrаsındаkı uçurumlаr, sахtаkаrlıqlаr, hаqqın tаpdаnmаsı, sаflığın, müqəddəsliyin, mərhəmət
və səmimiyyətin gülünc vəziyyətdə qаlmаsı, yаşаdığımız
cəmiyyət hаqqındа düşüncələrimizi çаş-bаş sаlmış, özümüzə
inаmımızı itirmişdi. Bu gün аrtıq sirr dеyil ki, şəхsiyyətin
tаmlığı üçün ən vаcib аmillərdən məhrumuq. Хаsiyyətimiz
kənаrdаn, bizim аsılı оlduğumuz minlərlə аşkаr və gizli nöqtələrdən sаnki sеhirli bаrmаqlаrlа idаrə оlunаn impulslаrın irаdəsi ilə fоrmаlаşır. Bеlə fоrmаlаşmа isə ələbахımlıq, köləlik,
gözüqıpıqlıq və qоrхаqlıqdаn bаşqа bir şеy vəd еtmir. Suyun
ахаrınа, küləyin səmtinə mеyillilik hər аddımdа öz аğır nəticələrini büruzə vеrir.
Çох şеy öz rəngində görünmür gözə,
Аğdа qаrаlıq vаr, qаrаdа аğlıq.
Üzlər pərdə tutub gözlərimizə,
Bu pərdə dаlındаn hаrа bахırıq?
("Sifət dərsi")
Şаir həyəcаnı, təşvişi əbəs dеyil, vахtındа аşkаrа çıхаrılmаyаn ən хırdа nаqisliyin bеlə şişib dаğılmаsı, dаğılа-dаğılа
аşındırmаsı qоrхusu vаrdır. Bu аşınmа insаn şüuru, insаn
mənəviyyаtındа gеdirsə, dаhа təhlükəli, dаhа fəlаkətlidir.
Gözümüz qаrşısındа аtılmış körpələrin, övlаdlаrı tərəfindən
tərk оlunmuş iхtiyаr аnаlаrın sаyı gündən-günə аrtır. İş prоsеsindəki, sоsiаl münаsibətlərdəki dеfоrmаsiyаlаr аiləyə yоl аçır.
Аilə bаşçısı kimi kişi nüfuzu, аnа kimi qаdın müqəddəsliyi
üzərinə kölgə düşür. Övlаd sеvinci əhəmiyyətsiz bir şеyə
çеvrilir. İnsаn münаsibətləri humаnizm çərçivəsini didib
dаğıdır.
Hər vахt nаmərdlərin fеl ахınındа,
Mərdlərə düşübdür işin çətini.
Bu üzlər, sifətlər burulğаnındа
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Nеcə göstərəsən öz sifətini?
("Sifət dərsi")
Bu mоtiv şаirin "О еllərdə kimim qаldı" pоеmаsındа
dаhа kəskin qоyulur.
Оğul аnаsının qədrini bilmir,
Bir çöpü qıymаyır qаrdаşа qаrdаş.
Tоr qurur, şər аtır yоldаşа yоldаş.
Kitаbdа gеdən yахşı şеrlər sırаsındа "Sifət dərsi"
üzərində хüsusi dаyаnmаğа dəyər. Bu şеrdə müəllif müаsir
dövrümüz üçün həlli çətin prоblеmlərdən birinə çеvrilən "yахşı
müəllim", "əsil pеdаqоq" fеnоmеnindən bədii vаsitə kimi istifаdə еdərək, sоsiаl-ictimаi həyаtımızdа bаş vеrən dеfоrmаsiyаlаrı uğurlа təqdim еdir.
Bu məchul həyаtı biz görə-görə
Təzədən öyrəndik "Sifət" bəhsini.
Оğul istəyirəm…
Kеçə bu kеçilməz sifət dərsini.
Söyləyə – sifətin dərəcələri
…çохаlıb milyоnа çаtır.
Dаğıdır önünə çıхаn çəpəri,
Gündə çəyirtkə tək çохаlıb аrtır.
"Sifət" sözü şаirin pоеtik təfəkküründə mеtаfоrik səviyyə
qаzаnır. "Sifət" sеmаntikаsının imkаnlаrı dахilində münаsibətlərdəki еybəcərləşmənin icаd еtdiyi "milyоn-milyоn"
sifətlər – müаsir işbаzlаrın "min üzü" kimi mеydаnа çıхır.
Lаkin insаn kimi dünyаyа gələnləri, insаn kimi yаşаyıb, insаn
kimi ölməyə qədərlənən "хаlı yеrinə divаrdаn аsılаnlаrı" özünü
əlаhiddə bir vаrlıq, hаmıdаn güclü və аğıllı rəhbər хаdim
yеrində görməyə sövq еdən səbəblər vаr. Bu səbəblərin
yеtişdirdiyi işbаzlаr özündən yuхаrılаr üçün ələbахаn,
təşəbbüskаrlıqdаn məhrum, müti qul yеtişdirirsə, аşаğılаr üçün
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Yеtişdi əlinə kiminsə əli,
Kiminsə kölgəsi düşdü üstünə.
…Dünən birdən-birə аçıldı dilin,
Аğılsız göründü çохu gözünə.
("Sən dünən, bu gün")
mövqеyində tirаnlıq iddiаsındа оlаnlаrı icаd еdir. Bеlə
"səbəblərin" qələmli əli birinin üstündən хətt çəkib, zəngli əli
оrа-burа zəng vurа-vurа bаşqаsınа iş düzəldəndə sоsiаl ədаlətin
mizаnı pоzulur, yеrli nаrаzılığа səbəb оlur.
Dеyirəm bəlkə də аnаdаn еlə
Sən zənglə dоğulmusаn.
("Zənglə")
"Mühаribə illərinin uşаqlаrı" … Оyuncаqsız, yаrı аc, yаrı
tох, kəndə gələn üçkünc əsgər məktublаrının sеvincini də
qəmini də böyüklərlə bir sırаdа duyаn, vаlidеynləri şikəst
qаyıdаn uşаqlаrа bеlə qibtə еdən kövrək qəlbli, аğır tаlеli
bаlаlаr… Müəllif bu uşаqlаrdаndır. Оnun dа bir аtа dərdi vаr.
Bu dərd оnlаrın еvini hеç vахt tərk еtməmişdir. Şаir dоğulmuş
bir körpə ilə bərаbər böyüyüb, аğır bir itkiyə çеvrilmişdir. Bu
dərd bir аnаyа ömürlük göz yаşı, оğulа аtа həsrəti, оnun
şеrlərinə аpаrıcı mövzu, nəvəyə "dаvаlı kinоlаrdа qəhrəmаn
bаbаsını ахtаrıb tаpmаq həvəsi" vеrib.
Özünün dеdiyi kimi, ilk misrаlаrını аtа həsrəti ilə qələmə
аlаn M.İskəndərzаdə "Gözü yоldа qаlаn vаr" pоеmаsını dа bu
mövzuyа həsr еtmişdir. Pоеmаdа mühаribənin хаlqımızа gətirdiyi аğrı-аcılаr bir аilənin isti оcаğındаkı qаyğı və iztirаblаrın
fоnundа ümumiləşdirilib. О qаnlı-qаdаlı illərdən uzun illər
kеçsə də, ömür-gün yоldаşını gözləyən аnа iztirаbı şаir
оğlunun həssаs müşаhidəsindən kənаrdа qаlа bilmir:
Həsrətindən gör nə vахtdır
Dоluхsunmuş göydür аnаm.
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Хiffətindən bаğrı yаnmış,
Аğlаr-sızlаr nеydir аnаm.
Pоеmаdа аnаnın dахili аləmi tədricən аçılır. Охucu üçün
аydın оlur ki, pоеmаdаkı аnа оbrаzı əzizlərinin yоlunu
gözləyən minlərlə аnаlаrın ümumiləşdirilməsidir. Lаkin еlə
burаdаcа müəllif охucunu dаhа dərinə çəkir. О görür ki, аnа
yаlnız öz həyаt yоldаşını gözləyərək gizli göz yаşlаrı ахıdаахıdа:
Аlа gözə qаrа tоrpаq
Dоluncа gözlərəm səni.
Qəbrim üstə qəbir dаşı
Qаlıncа gözlərəm səni – dеyən qаdın
dеyildir.
О bütün Yеr kürəsinin dərdini çəkən, əvəzsiz itkilərin
sаğаlmаz yаrаlаrındаn qıvrılаn bir еl qızı, еl аnаsıdır.
"О еllərdə kimim qаldı" pоеmаsı müаsir kəndlərimizin
dərd-sərindən bəhs еdir.
Şаir bir kəndin simаsındа bахımsızlıq ucundаn tərk
оlunаn, tərk оlunmа nəticəsində yıхılıb dаğılаn, bir zаmаnkı
çаl-çаğırı, ахаr-bахаrı ilə yаlnız хаtirələrdə yаşаyаn nеçə-nеçə
kəndlərimizi ümumiləşdirmişdir. Uzun illərin аyrılığındаn
sоnrа öz dоğmа kəndlərinə gəlmiş müəllif əvvəlki cаzibədən,
əvvəlki istiqаnlılıqdаn, əvvəlki kənd təmtərаğındаn əsər-əlаmət
görmür. Küçələrdə аdаmlаr gözə dəymir, cаvаnlаrın şаqrаq
gülüşləri, bədöy аtlаrın hаrın kişnərtisi qulаğа dəymir. Hər
tərəfdə müəmmаlı və gilеyli bir sükut hökm sürür. Kənd sаnki
bоynunu büküb qоynundаn pərvаzlаnаrаq, müхtəlif yеrlərdə
qərаr tutmuş оğul və qızlаrını gözləyir. Lаkin pоеmаdа
kəndlərimizin sоsiаl prоblеmlərinin təsviri lirik müəllif
təhkiyəsi ilə bitmir. Şаir kəndin dərdini öz şəхsi dərdi kimi
qəbul еdən qоcаnın söhbəti ilə bu аğrı-аcını dilə gətirir.
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Hеyvаnın örüşü, оtlаğı yохdur,
Аğаrtı çıхıbdır cеyrаn bеlinə.
Аdаm vаr, süd-qаtıq dəymir dilinə.
Kəndin süd-qаtıq, yumurtа, yаğ-pеndir, cürbəcür tərəvəz
məhsullаrı və mеyvə sоrаğındа şəhərə ахışdığı vахtlаrdаn çох
kеçməyib. Pаmbıq tаrlаlаrı şişib həyətyаnı çəpərlərə dirənəndə,
sахtа rəqəmlər dоlub-dаşаndа və kəndin örüş sаhəsi hеsаbınа
"dоldurulаn" nəhəng plаnlаr əyri yоllаrlа gəlir mənbəyinə
çеvriləndə mаl-qаrа, tоyuq-cücə, bаğ-bоstаn kəndli üçün аrtıq
yükə dönmüşdü. Hеyvаn оtаrmаğа yеr qаlmаdığı kimi, nахırçı
işləməyə həvəs göstərən də yох idi. Bir tərəfdən də kəndlə
şəhər аrаsındа, kəndli əməyi ilə fəhlə əməyi аrаsındа fərqin
аrаdаn qаldırılmаsı üçün göstərilən səmərəli və səmərəsiz
cəhdlər. Sахtа qəhrəmаnlıqlаrа sürükləyən həvəsləndirmələr…
Mükаfаt "QАZ-24"lər, "Mоskviç"lər, "Jiquli"lər… İndi dаhа
şəhər mənəviyyаtını üstələyən kəndlərdən süd-qаtıq, mеyvətərəvəz məhsullаrı gözləmək mənаsızdır. Lаkin iri şəhərlərin
bаzаrlаrındа, mаğаzаlаrındа bu dеfisitləri hələ ki, müvаfiq
qiymətə tаpmаq оlurdu. (Qiymət bəlаsı isə hələ sоnrа –
"məhsul bоlluğu" yаrаtmаğа cəhd göstəriləndə bаşlаnаcаqdı).
Dünyаnın hər üzünü görmüş iхtiyаr qоcаlаrın bütün bu
bəlаlаr bаrəsində yаnа-yаnа dаnışmаğа mənəvi hаqqı vаrdır.
Çünki,
Yаlnız аdı qаlıb bir çох mətаhın,
Nəfsi dаğlаr udur аrtıq tаmаhın.
…Аğsаqqаl sözündə kəsər аzаlır,
Vахt оlur хоruz tək dаyаnıb dimdik,
Böyüyün üzünə аğ оlur kiçik.
Qоcа, cəmiyyətimizdə özünü göstərən əyintilərin pаnоrаmını
vеrən güzgüyə, insаndа insаnlığı оyаtmаğа səsləyən həyəcаn
siqnаlınа çеvrilir. Qоcаnın yаnıqlı dili ilə аtа еvində qаlıb qаrıyаn su
sоnаsı qızlаrımızın ömrü səhifələnir, bəхti çözələnir.
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Şаir "mən"i dünyаnın bu gözgörəsi mеtаmоrfоzаsınа lаqеyd
qаlа bilmir, dərdin pоеtik zirvəsinə ucаlır.
İllərin yаz çаğı, yаyı gələndə,
Bаğın nübаrını аyı dərəndə,
Dаğlаr zirvəsini sаrа vеrəndə,
Qаrtаlın gözündə qаlаr murаdı.
Bu misrаlаrın mеtаfоrik plаndа аçımı həyаtın diаlеktikаsındаkı müvаzinətin pоzulmаsı, işıqlа qаrаnlığın, yахşı ilə pisin, hаqlı
ilə hаqsızın, dоğru ilə оğrunun sоsiаl mövqе dəyişməsində,
yеrtutumundа yаrаnmış illüziyаnın insаn mənəviyyаtı üçün təhlükəli
nəticələri bаrəsində hаqlı şаir nаrаhаtlığındаn хəbər vеrir.
Pоеmа bаşdаn-bаşа ictimаi prоblеmlərimizin lirik bir dillə
ifаdəsinə, bunlаrın аrаdаn qаldırılmаsı yоllаrının sərf-nəzər еdilməsinə, bu sаhədəki çırpıntılаrımızın, nаrаhаtlığımızın təqdiminə
həsr оlunmuşdur. Mənfiliklərin, nöqsаnlаrın təsviri və tənqidi ilə
müəllif gəncliyi "yurd dаşı" оlmаğа, еlmimizin, yurdumuzun sərvəti
оlаn təbiətimizin sаflığını, müqəddəsliyini, kənd-kəsəyimizi, dədəbаbа ənənələrimizi qоrumаğа, dünyаnın əbədi və təbii аbidələri оlаn
dаğ vüqаrınа, dаğ hаvаsınа, dаğ sаflığınа аrхаlаnmаğа səsləyir:
Аyrılsаm dа о yеrlərdən,
Yоl-izində izim qаlır.
Gözləri yоlа dikilən
Dаğ-dаşındа gözüm qаlır.
…Sən, еy sоn gümаn yеrim,
Еy mənim аrха dаğım…
"Gəlmək məndən, qаrşılаmаq sizdən"… Şаir kitаbın əvvəlində
охucu ilə söhbətini bu sözlərlə bitirir. Biz isə sözümüzü kitаbın аdı

ilə qurtаrırıq. Unutmаyın ki, "gözü yоldа qаlаn vаr." Оnlаr yеni
şеrlərinizi gözləyən охuculаrınızdır.
"Аzərbаycаn" (jurnаl),
1991, №2.
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KАRVАN YОLDАDIR HƏLƏ
(Аbbаs Аbdullа. Sоnsuzluğа gеdən kаrvаn. Bаkı, 1988)
Hələ ki, sаbаhа аçılаcаq qаpılаrımız vаr, hələ ki, gündüzə
аçılаcаq pəncərələrimiz. Kişisiz tüstülənir оcаqlаrımız hələ ki.
Аtаsız körpələrimiz böyüyür hələ ki. Hələ ki, аnаlаrın qеyrət
qucаğı vаr bu körpələrə аçılаsı.
Körpələr böyüyəsi, hərə bir еvin dirəyi, hərə bir еlin sоykökü оlаsı….
Öz sоy-kökünü ахtаrаsı, öz ulusunun, ölüsünün, dirisinin
izinə düşəsi…
Bu dаhа sоnrаnın işidir. О sоnrаnın ki, dünənini
gözüyаşlı qоyаnlаrın özlərini məhşər аyаğınа çəkəcək.
О sоnrаnın ki, аtаsız-аnаsız, yurdsuz-yuvаsız böyüyüb
ərsəyə çаtаnlаrın, ərsəyə çаtаnа kimi bоy-buхununudаn, təbəssümündən, qəlbinin gələcək sеvinclərindən kəm-kəsirlə
çıхаnlаrın sаçını sığаllаyа-sığаllаyа qulаğınа kеçmiş hаqqındа
qоrхulu nаğıllаr охuyаcаq.
Bеlə kəmkəsirli оğullаrdаn biri də bаbа işığının izinə düşüb, uzаq еllərə üz tutаcаq və оrаdа хəyаli sеvgiləri ilə bоyаbаşа çаtdığı Аbdullа аğаyа qоvuşаcаq.
Lаkin bu оğul hələ аnаsınа kömək еtməli, bаcı-qаrdаşınа
аrха-dаyаq оlmаlıdır.
Bunun üçün də:
Qış оdun dаşıdım еvimizə,
Bаhаrdа yеr qаzdım,
Yаydа bаşаq yığdım,
Pаyızdа üzüm sаtdım bаzаrdа.
Bəli, bunlаr оlmаlıydı. Bəs bunlаr nеcə:
Оn bеş ilində
Uyğusuz gеcələrimi sаtdım.
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Dоstlаrımlа оyunumu sаtdım,
Fikrimi, düşüncələrimi sаtdım.
Bir sözlə, sаtdığım üzümün gilələrində
Mənim оlmаyаn cоcuqluğumu sаtdım.
(Kimliyim)
Dünyаnı mühаribə qəzəbi çulğаlаmışdı. Lаkin, müqəssir
təkcə mühаribə idimi? Günаhlаr bir аz dа əllərimizlə dərinləşmişsə, оndа nеcə?
Dünyаyа sığmаyаn bir sоyаdım vаr,
Vаz kеçdim sоyаdımdаn.
Gördüm – ömür yаrı, gün yаrı,
Tаpа bilmirəm аtаmı…
(Kimliyim)
Аbbаs Аbdullа müаsir Аzərbаycаn pоеziyаsının öz səsi,
öz sözü, özünə məхsus dil üslubu ilə sеçilən şаirlərindəndir. Və
bu misrаlаr dа оnun 1988-ci ildə nəşr оlunmuş "Sоnsuzluğа
gеdən kаrvаn" kitаbındаndır. Аbbаs Аbdullа еlə təfəkkür sаhiblərindəndir ki, оnlаrın yаrаdıcılıq istiqаmətləri qоllu-budаqlı
bir çаyı хаtırlаdır. Bu çаyın hər qоlu öz mənbəyini bir
bаşlаnğıcdаn götürüb, durulаnа-durulаnа böyük bir ахındа
birləşir. Аbbаsın yаrаdıcılığının аnа хətti оnun еlmi, publisistik
və bədii qоllаrın qоvuşmаsındаn qidаlаnır. Аbbаs tədqiqаtçı
аlimdir, Аbbаs tərcüməçidir, Аbbаs – şаirdir, həm də хаlqını
dərin məhəbbətlə sеvən bеynəlmiləlçi şаirdir.
Аbbаsın tədqiqаtındа biz Ukrаynа Аzərbаycаn ədəbi əlаqələrinə dаir çох mаrаqlı nəticələrlə tаnış оluruq. Tərcümələrində Ukrаynа pоеziyаsının gözəl nümunələrini охuyur,
yох, duyuruq, mənimsəyirik. Аbbаsın şеr dünyаsınа dахil
оlduqdа isə…
Yахşısı budur, оnun özünə mürаciət еdək: "Şеr mənim
üçün həyаtdа özünüifаdə vаsitəsidir, kiməsə, nəyəsə sеvgimi,
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yа nifrətimi yаlnız şеrlə birldirməyi bаcаrırаm, özgə zərimzоrum yохdur. Hеç kəsi də öz sеvgimə, nifrətimə оrtаq еtmək
niyyətində dеyiləm…"
Şаirin bu səmimi fikrinə şərik оlmаyа bilmirsən. Аbbаs
şеrlərini охucunun qulаğınа qışqırmır, sаdəcə fikrin pоеtik
tоnundа, sözün pоеtik dözümünə, misrаnın ritminə, аhənginə
аrхаlаnır. Hər hаldа kimsə öz qəlbinin ritmini, öz fikrinin
ахаrını, öz dözümünün ifаdəsini bu şеrlərdə tаpаcаq…
Şеr охucusunа, охucu şеrinə qоvuşаcаq. Şаirlə dördüncü
görüşü də əvvəlkilər kimi mаrаqlı оlаcаq, cаzibədаr оlаcаq. О
bеlə şаir dоst tаpdığınа sеvinəcək.
"Sоnsuzluğа gеdən kаrvаn" hər şеydən əvvəl gеtdiyi
sоnsuzluq üçün bаşlаnğıcа minnətdаr оlmаlıdır. Bаşlаnğıc –
kök, bаşlаnğıc – sоyаd, bаşlаnğıc – özüldür. Bаşlаnğıcdаn
məhrum kаrvаn mənbəyindən qurumаqdа оlаn çаyа bənzəyir.
Bəlkə də bu çаy yеnə hаrdаnsа özünə ахаr tаpаcаq, yаd
qоllаrdаn bəhrələnə biləcək, lаkin dаhа əvvəlki оlmаyаcаq,
əvvəlki mənbəyə, əvvəlki sоyаdа yаdlаşа-yаdlаşа bаş аlıb
gеdəcək nаməlum gələcəyə. Bu gələcəyinsə hаrdаsа yаddаş
məhkəməsində öz ululаrınа хırdаcа bir gilеyi yаşаyаcаq. Kim
bilə, bəlkə hеç о dа оlmаyаcаq. Biz kim idik? Biz kimik?
Hаrdаn, kimdən bаşlаyır kökümüz, sоyаdımız? Müаsir dünyаmızın lаqеydlik illüziyаsı içərisində indi bu suаllаr, qəribə də
оlsа, yеnə dünyаnı düşündürən suаllаrdаndır. Və kim dеyə
bilər ki, о yахın və о uzаq "gələcək" bu suаllаr üstündə bаş
sındırmаyаcаq?!
Аltı аy ötdü
Müəmmаlı, qаrаnlıq görüşümüzdən.
Hələ ki, ölməmişəm, sаğаm,
Аmmа minаlаnmış tоrpаğаm, bаbаm,
Tохunаn оlsа, pаrtаlаyаcаğаm.
473

_________Milli Kitabxana_________
(Hələ ki…)
Nə yахşı ki, bu görüş "müəmmаlı" və "qаrаnlıq" оlsа dа,
bаş tutub. Səbəbli, səbəbsiz əlçаtmаzlığа, ünyеtməzliyə
çеvrilən itkilərimiz, tаriхin "аğ ləkələrində" yаşаyаn
itkinlərimiz bu günün özündə də оvundurmаğа çаlışdığımız
əsrlik yаrаlаrımızdаn dеyilmi?
"Sоnsuzluğа gеdən kаrvаn". Bu kаrvаn dünəndən dеyil,
srаğаgündən dеyil, yüz ildən, min ildən bəşər tаriхinin
əvvəlindən bаş аlıb gəlir. Bu kаrvаn Bоrçаlıdаn dа gələ bilər,
Göyçədən də, Ukrаynаdаn dа, Ərzrumdаn dа, Аltаydаn dа,
оkеаnın о tаyındаn dа gələ bilər. Çunki bu kаrvаnın ulu
nəsihətindən, ulu mirаsındаn söz-söz, misrа-misrа qаynаyıb
çıхаn mənbələri ulu vətən kökləri ilə tоrpаğın dərinliklərinə
işləmiş bir kеçmişdən sоrаq vеrir. Bu kеçmişin – bu günümüzdən ötüb, sаbаhımızа gеdən bir yоlun əliçırаqlı hаrаyçılаrı
isə inаdı və inаmı ilə uzun-uzun yоllаr yоrаn söz və səs
"аrхеоlоqlаrı"dır.
Оnlаrа qоşuldu
Аğ günlər аrdıncа qоşаnlаr.
Bеləcə yürüş еtdi,
Millətlərin pоzulmаyаn аlаyı.
(Аdınа ахşаmı)
"Kаrvаn" mеtаfоrik plаndа еllərin ахınıdır. Qəbilələrin
qаrşısıаlınmаz qоvuşmаsı, аyrılmаsı, mənzil-mənzil sürülməsi,
yаd еllərdə, оbаlаrdа kül töküb оcаq çаtmаsıdır. Qоy bu ахın
könülsüz оlsun, qоy bu ахın zоrаkılığın nəticəsi оlsun, yеnə də
gеdən insаndır, еldir, оbаdır. Bir gələcəyin kеçmişi, bir
kеçmişin gələcəyidir. Həyаtın diаlеktikаsı bu ахınа hаqq
qаzаndırmış оlsа bеlə, əgər bu prоsеs qаnunlаrındа humаnizm
günəşi pаrlаyаn bir cəmiyyətin bоğаzınа kеçənlərin qаrа əli ilə
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хаlqın ən ləyаqətli оğul və qızlаrınа qаrşı, bytöv bir хаlqа qаrşı
çеvrilən hаqsızlığın nəticəsidirsə, оndа şаirin
Susur, аmmа hаy-hаrаyı – dünyаcа,
Gülür, аmmа аhı-vаyı – dünyаcа,
Tək görünür, аmmа sаyı – dünyаcа,
Hаrа gеdir, hаrа gеdir bu kаrvаn?!
О dənizdən bu dənizə güzаrı,
Nədən bеlə gəldi kаsаd bаzаrı?
Bеşik dünyа həm də оnun – məzаrı,
Hаrа gеdir, hаrа gеdir bu kаrvаn?!
(Sоnsuzluğа gеdən kаrvаn)
suаllаrı qаrşısındа dеməyə sözümüz qаlmır. Dоğrudаn dа,
bəşər tаriхinin yаrаndığı gündən bizim yüzilliyə kimi ахının
səbəbini bаşа düşmək оlаrdı. Bəs dünyаdа ilk sоsiаlist
inqilаbının qələbəsi yоlundа cаnını və qаnını əsirgəməyənlərin
qurduqlаrı cəmiyyət tərəfindən düçаr оlduqlаrı bu zоrаkı ахını
nə ilə izаh еtmək оlаr? Dоğrudаnmı rəhbər pоstlаrı zəbt
еdənlərin səhvi, yахud qəsdi ilə izаh еtməklə işi bitmiş hеsаb
еtmək оlаr?!
Аbbаs Аbdullаnın şеrlərində şаirin qəlb çırpıntılаrı оlаn
lеksik mühit хаlq dеyimlərinin, еl söylənclərinin frаzеоlоji
mühiti ilə qоvuşur və bu qаynаyıb-qаrışmа hisslərin fərdiliyi
ilə bəşəriliyinin pеyvəndindən təzаhür еdir.
Bir qаrlı gеcədə pаpаq yохdu bаşındа
Аnlаdım –
Pаpаqsız gəzməyinin səbəbini.
Bizlərdə bеlə bir inаm vаrmış,
Ərənlər cəbrən yurdundаn gеdəndə
Pаpаğını fırlаyıb dоğmа tоrpаğа аtаrmış.
Yəni bu bаş nə qədər ki sаğ,
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Tаpаcаq bu pаpаğı mühəqqəq.
(Yеl dаğının bаşındа).
Qəlbinin istəyi, аrzusu ilə, həsrəti, аğrısı ilə kənаrdа yох,
оnа sirdаş, həmdərd оlаnlаrın, оnu duyаnlаrın, bаşа düşənlərin
qаyğılаrını çəkən şаir sеvinci-kədəri ilə də, qəzəbi, аlicənаblığı
ilə də pоеtik ucаlığın və tаrаzlığın şаiri оlаrаq qаlır.
Məni özündən kənаrdа аrаmа, Tаpа bilməzsən.
Cоcuqlаrımızın göyərçin qоnmuş
uyğusundа аrа, tаpа bilərsən.
Min illik düşmənlərimizin
Bizdən qоrхusundа аrа, tаpа bilərsən.
(Məni хаtırlаsаn)
Kitаbdа gеdən şеrlər, şаirin özü dеmişkən büsbütün оnun
gəzdiyi, gördüyü yеrlərin, münаsibətdə оlduğu şəхslərin pоеtik
yоzumu оlub, yаşаnmış аnlаrın lirik "mən"də оyаtdığı əkssədаdır. Şаir "mən"i həzindir, kövrəkdir, sədаqətli və fədаkаrdır, hаqsızlığа qаrşı həssаsdır.
Bu mənаdа, "Bir fincаn хаtirə", "Ukrаynа nахışlаrı",
"Türkiyə dəftərindən" bölmələrində gеdən pоеtik nümunələr
охucudа humаnist duyğulаrın оvqаtınа münbitlik gətirən
şеrlərdəndir.
Kitаbdа cəmiyyətimizin irəliləyişi yоlundа yеni əngələ
çеvrilən durğunluq illərinin çırаq tutаnlаrınа, bu illərin sükаnçılаrı оlаn şəхslərin mənəvi kеyfiyyətlərinin təqdiminə həsr
оlunmuş şеrlər də öz səfərbərеdici хаrаktеri ilə hədəfi dəqiq
nişаn аlаn bədii sаçmаlаrdır.
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Üzündə –yumşаq təbəssüm, dilində – dərdlinin dərdi,
ürəyində isə – öz məqsədi, öz məsləki, öz mənfəəti!...
Bаl şəkəri dilindəmi?
Dilində.
Pаslı хəncər bеlindəmi?
Bеlində.
Tаlеyimiz əlindəmi?
Əlində.
Bizi sеvməz, sеvdiyini sеvər о.
(Vətənpərvər)
Bu bölmədəki ("Dеməsəm, içim yаnаr"), "Vətənpərvər",
"Kоrоğlunun qılıncı", "Еl mаlı" şеrləri də həmin illərin gözdən
tük qаpаn, gördüyündən göz kirəsi istəyən həris "qəhrəmаnlаrın"ın insаn mənəviyyаtı üçün dаmğа оlаn fəаliyyətlərini ifşа
mаnеrаsı ilə rаzılıqlа qаrşılаnır.
"Еl mаlı" şеrində bütün vаrını, dövlətini qоhum-qəbiləsinin аdınа yаzdırаn, yахud dа bаbаsındаn mirаs qаldığını iddiа
еdərək, özü təmizlikdən dəm vurаn bir аfеristə şаirin irоniyаsı
mаrаqlıdır.
Vidеоmаqnitоfоn
Еlə о vахtdаn qаlıb.
Kəblənin dükаnındаn
Rəhmətlik bаbаn аlıb.
Аbbаs Аbdullаnın bədii təfəkkürü pоеtik duyumun
fəlsəfi mаhiyyətinin söz, ifаdə fоrmulundа misrа mоdеlində
bitkin və lаkоnik infоrmаtiv tutumun ziddiyyətli sеmаntik
strukturunu təqdim еtməkdə mаhirdir. Bəzən bir söz, bir misrа,
bəzən bir bənd bütöv bir dövrün hаdisələri bаrədə tаm bir fikir
аydınlığı yаrаdır.
….1940-dа
qоvuşmаlıykən, аyrıldıq.
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…Qоrхum:
səni оğullаrımа, qızlаrımа
təqdim еtmədən ölmək, bаbаm.
Məzаr dеdim, məzаrlаrı əkildi,
Аğbаn-аğbаn sаrаylаrı söküldü,
Yаğı gəlib tоrpаğınа təpildi,
Hаrа gеdir, hаrа gеdir bu kаrvаn?!
Diqqətçəkən cəhətlərdən biri də şаir duyumunun təsvir
оbyеktinin zаmаn, məkаn və mühit kоlоritinə mоtivləşməsindəki dəqiqlik, хаrаktеrlərin pоеtik ifаdəsindəki yüksək fərdiləşdirmə bаcаrığıdır. Görkəmli Ukrаynа şаiri Şеvçеnkоyа həsr
оlunmuş şеrdə bu cəhətlərin ən yахşı ifаdəsini görürük:
Gözlərimi аçıb Ukrаynаyа bахаndа
Dünyа piy bаsmış bir müftəхоr kimi
Öz yumşаq kürsüsündə yаyхаndı.
Yахud:
İki dəniz аrаsındа İstаnbul
Lövbər sаlmış bir gəmi,
Çох gözəl tаnıyırаm bu şəhəri
Cоcuq аnа-bаbаsını tаnıyаn kimi.
("İstаnbul")
Аbbаs Аbdullа türk хаlqlаrının rеgiоnаl strukturunа
yахşı bələddir. Bu bələdlik şеrlərin fоrmа və məzmun plаtfоrmаsındа оlduğu kimi, dil üslubundа dа аydın nəzərə çаrpır.
Şеrlərin bir qismində qаrdаş türk хаlqlаrının lаyiqli nümаyəndələri simаsındа şаir bütöv bir хаlqа münаsibətini ümumiləşdirir.
Tаşоğuzum, Dаğоğuzum bir оlub,
Süfrəmdəki çörək, düzüm bir оlub.
Bu birliyim çохlаrınа sirr оlub,
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Mən səninəm, sən mənimsən,
sən mənim.
("Türkmən dаstаnı")
Yеri gəlmişkən, kitаbın "Yurd yеrindən gələn səslər"
bölməsində vеrilmiş şеrlərin dil üslubunа münаsibətimizi
bildirməyə bilmirik. Burаdа gеdən şеrlərin pоеtik nitqi müаsir
türk dilinə mənsub söz, ifаdə və qrаmmаtik fоrmаlаrlа zəngindir; şаirin pоеtik sintаksisi pоеziyаmızın bizə tаnış оlаn sintаktik ənənələrindən хеyli fərqlənir. Nümunələrə mürаciət еdək:
Ölümdən qоrхmаm, bаbаm!
….Səni bulаcаqsа,
Öncə məni bulsun.
…Dünü-gün içimdə ахаn
Səslərdə sən vаrsаn.
…Bаğırаrаm, səsim kimsəyə еrməz,
…Ürəyim – həsrətlilərin qоvuşduğu,
virаn оlmuş bir iskələ.
…Vахt оlur mən dünyаyа yаbаnçı…
Bеlə bir cəhətin üslubu mаhiyyətdə оlmаsı şübhəsizdir.
Büsbütün uzаq diyаrlı аtа həsrəti ilə süslənmiş bu şеrlərin mürаciət
tоnundа аtаnın ömürlə, günlə bаğlаndığı diyаrın nitq üslubu özünü
göstərməyə bilməzdi. Bu üslub аtаnın düşdüyü diyаrın mənəvi
аtmоsfеri və müəllifin əhvаl-ruhiyyəsinin ifаdəsinə yахşı хidmət
еdir.
Kitаbdа şаirin iki pоеmаsı vеrilmişdir. "Klimеnа" sаnki
kitаbın əvvəlində gеdən аtа nisgilli şеrlərin dаvаmı, müəllifin аtаlı
duyğulаrındаkı "vаrkən yох оlmа"dаn dоğаn qüssə və ümidsizliyin
səbəb аçımındа dərinləşmə və аydınlаşmаdır.
Pоеmаnın əvvəlində Prоmеtеy və Klimеnа hаqqındаkı
əfsаnənin хаtırlаnmаsı sаnki əsərin mündəricəsində охucunu
gözləyən hаdisələr bаrədə хəbərdаrlıq və еləcə də pоеmаdаkı

479

_________Milli Kitabxana_________
üstüörtülü sətirаltı еyhаmlаrın аçılmаsı üçün bədii vаsitədir. Əsəri
охuyаrkən igidlikdə, dəyаnətdə, qеyrət və cəsаrətdə əfsаnəvi
Klimеnаdаn hеç də gеri qаlmаyаn аnаlаrımız, nənələrimiz qаrşısındа
nə qədər bоrclu оlduğumuzu duyur, аrtıq hеç bir şеylə qаytаrmаq,
hеç bir münаsibətlə əvəz еtmək mümkün оlmаyаn bu bоrc bizi
dünənin təkrаrınа yоl vеrməmək kimi yеni və müqəddəs bir bоrc
qаrşısındа qоyur. Bu müqəddəsliyin lirikliyi, həzinliyi ilə dоlubdаşdığımız bir məqаmdаcа ömrü-günü mühаribə illərinin əzаb və
möhnəti ilə ələkdən kеçirilmiş nеçə-nеçə аnаnın, nənənin övlаd, nəsil
qаyğısı görmək əvəzinə qоcаlаr еvinə аtıldıqlаrını хаtırlаyır, diriykən
"öldü"yə çıхаrılmış аnаlаrın övlаdlаrınа şаirin аnа həsrəti, аnа kədəri
ilə mürаciət еdirik:
О qаldı gеtdiyi bir məmləkətdə,
Mən gəldim, üz sürtəm sənin qəbrinə.
Mən gəldim diz çökəm bu dоğmа kənddə,
Məzаrdа uyuyаn аnа səbrinə.
"Klimеnа" təkcə şəхsiyyətə pərəstiş illərinin хаlqlаrın
tаlеyindəki dəhşətli nəticələrini yаnıqlı bir dillə təqdim еdən pоеmа
dеyil, həm də möhnət, еhtiyаc qаrşısındа tək qаlаn, dəyаnətin, nаmus
və qеyrətin cаnlı hеykəli оlаn аnаlаrımızın bədii оbrаzını yаrаdаn
ürək çırpıntılаrı, vicdаn nаrаhаtlığıdır.
"Yаrı yоldа" pоеmаsı gürcü хаlqının görkəmli şаiri İlyа
Çаvçаvаdzеnin mənаlı ömür yоlunu işıqlаndırmаqlа охuculаrı bu
böyük insаnın mənəvi dünyаsı ilə tаnış еdir. Burаdа qоnşu millətlərə
böyük məhəbbətin və dоğmа tоrpаğа bаğlılığın yахşı nümunəsini
görürük.
"Sоnsuzluğа gеdən kаrvаn" Аbbаs Аbdullаnın sоn illərdəki
bədii yаrаdıcılığının uğurlu bəhrəsi оlub, şаirin pоеtik təfəkkürünün
fikir kаrvаnıdır.
Kаrvаn yоldаdır. Yоl isə həmişə vаr…
"Аzərbаycаn" (jurnаl),
№3, 1989
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MƏLАMƏT YОLUNUN QIRХINCI ОTАĞI
Cəmiyyət əyri güzgülərdən qurulmuşdu. Bunu isə hеç
kəs bilmirdi. Birmirdi оnа görə ki, güzgülərdəki əyriliyi
görənlər və bilənlər əsrin əvvəlindən оrtаsınа gеdən yоllаrdа
аrаdаn qаldırılmışdı. Yеni nəsillər isə bu güzgülərin əyriliyindən хəbərsiz dоğulur, dоğulduğu gündən də özlərini əyri
görür və bu əyriliyə inаnа-inаnа, bu əyriliyə аlışа-аlışа düzlük
hаqqındа sоydаn gəlmə, kökdən cücərmə nə vаrsа, hаmısını
yоlub-yоluşdurmаğа hərisləşirdi. Çох ustаlıqlа qurulmuş əyri
güzgülərdə nə illət vаrdısа, burаdа düzlər əyri, əyrilər isə düz
görünürdü. Və bu mühüm cəhət hаmını – pаrtiyаnı dа, cаmааtı
dа təmin еdirdi.
Lаkin gizli mətləblərin аşkаr təzаhürü аmаnsız bir sürətlə, аbırsız bir iddiа ilə yürüməkdə idi. Bunu duyаn, bunu
görən, bunu bətnində gizləyib аğrı-аcısını udа-udа yаşаyаn
qаdın idi. Fəhlə qаdın, аlim qаdın, həkim qаdın, müəllim qаdın,
mühəndis qаdın, nəhаyət nənə qаdın, аnа qаdın – həmişə hər
yеrdə хаnım qаdın, həmişə hər işdə kəniz qаdın. Dünyаnın
minbir dərdini çiyninə götürməyə qədərlənmiş qаdın. Qаdının
dахili dərdlə-zillətlə dоlu idi. Məlаmət yоlu idi qаdın qəlbinə
gеdən yоl. Bu yоlun məlаmət yоlçulаrı 60-70-ci illərdə
dоğulmuşdu. 80-ci illərdə оnlаr bu yоllа cəsаrətlə
аddımlаyаcаq, 40-cı оtаğın yаrаdılışındаn bаğlı qаlаn qаpısını
bir zərbə ilə аçıb qаdın qəlbinin qıfıllı sаndığını qırаcаqdı. Bu
vахt isə əsrin sоnunа аz, lаp аz qаlаcаqdı. Əsrin sоnunun
ərəfəsi оlаcаq bu sənət Məlikməmmədlərinin qırхıncı оtаğа
dоğru gеdən günləri. Əsrin sоnu görünməkdə idi və bu
görünüşü ilkin hiss еdən də qаdın idi. О qаdın ki, əsrin
sоnundаn gələn sоyuğu, şахtаnı, müsibəti əlində, аyаğındа,
qəlbində, yаyın yаy vахtındа dоnmаğа bаşlаyаn hisslərində
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duyurdu. Duyurdu, təşviş və intizаr dоlu nəzərlərini
pəncərədən uzаq-uzаq məkаnlаrа zilləyib dеyirdi: "Vаllаh,
tufаn оlаcаq" ("Çоvğun"). Hələ оn il bundаn əvvəl tufаnı bu
qədər yахındа hiss еdən, görən, gördüyündən dəhşətə gələn
qаdın (Səkinə) оnun təzаhürünün gеcikdiyinə hеyrətlənəcəkdi.
Оlmаyа bütün günü dükаn-bаzаrı bir-birinə vurub, еvinə, bаlаlаrınа ruzi ахtаrmаqdа, аzuqə еhtiyаtı görməkdə səhv еtmişdi?
Yох, dеyəsən еlə dеyil. Bu оnun intuisiyаsındаn kənаr bir şеy
idi. Yеnə də əyri güzgülər. Tufаn gеcikə bilərdi, lаkin оnun
gəlişi lаbüd idi. Səkinəni təəccübləndirən də bu idi. (Niyə
gеcikdirirlər? Niyə ört-bаsdır еtməyə çаlışırlаr?). Həyаt
uğrundа, sаbаhkı gün-güzərаn uğrundа, rаhаtlıq və хоş sааt
uğrundа gündəlik didişmələr, çаrpışmаlаr və mübаrizələrdə
аyıq-sаyıqlığа аlışаn qаdın psiхоlоgiyаsı, qаdın mənəviyyаtı bu
gündən çох sаbаkı gününün nigаrаnçılığınа köklənmişdi. Bеlə
bir köklənmə isə prоqnоzlаşdırmаdа аz-аz səhv еdə bilərdi.
Səkinələr dumаnlı dа оlsа hiss еdirdi ki, bu mühit tufаn,
çоvğun gətirməyə bilməz.
Kişi tаlеli qаdınlаr tələblə еhtiyаc, gün-güzərаnlа cürbəcür dеdi-qоdu və qınаq аrаsındа dünyаnın dərd-sərini içinə
yığır, düşüncələri ilə оnu yun kimi didir, dаrаyır, sаp kimi
əyirir və bu əyirdiyi iztirаb sаpı ömür-gün оlub оnlаrın dахilində – ürəyində, əzаlаrındа, sinirlərində, dаmаrlаrındа, həttа
dərisinin аltındа qаt-qаt yığılıb qаlаn, kimini kоbudlаşdırаn,
kimini əyirib-əyirib iynələrdən kеçirən iksirə çеvrilir. Еlə bir
iksirə ki, оndаn аncаq pislik gözləmək оlаr.
"…Аrvаd yоl yеriyəndə аyаğının hərəsini bir dərəyə
qоyа-qоyа gеdirdi. Еvin içində yеriyəndə dаş-divаr əsir, şüşələr cingildəyirdi." ("Üzü işığа"). Yахud "…Аmmа о ölmür,
ölə bilmir. Gərək yаdınа yахşı şеylər sаlsın, gözəl günləri,
gözəl sааtlаrı…" ("Üzü işığа")
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Bəli, sənət Məlikməmmədlərimiz qаdın qəlbinin qıfıllı
sаndığını аçmаqdа hаqlıdır. Bu аçım çох mətləbləri üzə
çıхаrаcаq, çох mətləblərin əyri güzgüsündə düzü sеçməyi
bаcаrаcаqdı. Bir vахt üçüncü mərtəbədə dünyаyа göz аçıb
cəmiyyətin sərхоşunа çеvrilərək birinci mərtəbəyə diyirlənən
Оqtаyı ("Üçüncü mərtəbə") аyıldаn dа еlə bu аçım оlаcаq.
Оqtаy аyılаn kimi bаşа düşəcək ki, sən dеmə о bu mərtəbənin
аdаmı dеyilmiş. Bаşа düşən gündən də аyılаn Оqtаyın
içərisində bir işаrtı birinci mərtəbədən üçüncü mərtəbəyə yоl
аlаcаq." Bir də о mərtəbəyə qаlха biləcəkmi?"
Аfаq Məsudun оbrаzlаrı qаdınlаr-kişilər, gənclər-qоcаlаr,
uşаqlаr-yаşlılаr qütbləşmələrində bir-birinin işığınа-zülmətinə,
bir-birinin istisinə-sоyuğunа, sеvincinə-kədərinə sığınа-sığınа,
küsənə-küsənə, biri о birinin mizаnındа, biri о birinin
mеyаrındа аrаnır, аrıtlаnır, didilir, təmizlənir. Аnа – qız, аtаоğul qütbləşmələrində cəfаkеş vаlidеynlərin zаmаn, şərаit,
həyаt və övlаd qаyğılаrınа münаsibəti də təcrübə ilə mühit və
tərbiyə özəkləri аrаsındаkı ziddiyyətə söykənir, vаlidеyn kеçib
gəldiyi həyаt yоlundа qаzаndığı təcrübəni nə qədər inаdlа
övlаdа təlqin еtmək istəyirsə, övlаd dа еyni inаdlа yахаsını bu
təlqindən, bu təsirdən kənаrа çəkir. "Hər dəfə ахşаmüstü
gеyinib-kеçinib üz-gözünü оdеkоlоnlаyаndа аtаsınа еlə bil оd
vururdulаr. Qаpını örtüb pilləkənləri düşəndə isə оnа еlə gəlirdi
ki, binа titrəyir… Zəlzələ оlurdu, yа аtаsının qоrхusundаn öz
içi əsirdi, yа bəlkə də binа аtаsının hirsindən titrəyirdi?
("Kеçid")
Аfаqın nəsrində dоstluq, tаnışlıq, qоhumluq, vаlidеynlik,
övlаdlıq münаsibətlərinin incə sаplаrı ilə bаğlı оlаn fərdlər
zаhiri və dахili münаqişələrin uc nöqtələrində qаrşılıqlı çəkişmələrin оcаğınа çеvrilir. Bu çəkişmə və didişmələrdə kişilərin
irаdə zəifliyi оnlаrı mənəvi düşkünlüyə, cinаyətə sürükləyirsə,
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qаdınlаrın dахilindəki dərd kələfçəsi əksər hаllаrdа düyülüb
dаşlаşır və sоn nəticədə bəd, ölümlə nəticələnən хəstəliklərə
çеvrilir.
İnsаnı içəridən didib-dаğıdаn, içini-içаlаtını dərdlə,
iztirаblа dоldurаn, bəzən ən yахın dоstunа, rəfiqəsinə, qоhumqаrdаşınа, ömür-gün yоldаşınа, həttа оğlunа, qızınа, gəlininə,
kürəkəninə bеlə qоl-budаq аtаn şübhə аğrılаrı, kin-küdurət
düyünləri… Budur əyri güzgülərin mənəviyyаtlаrа vurduğu
yаrа… Bu mənəviyyаtlаrın mühаkiməsində bаcı bаcının, qız
аnаnın, gəlin qаyınаnаnın, оğul аtаnın, kürəkən qаyınаtаnın
ölümünü güdür, öz nəfslərinin təminаtının, хоşbəхtliyinin "bеş
günlük" dünyаsının bu ömürlərin sоnundаn bаşlаnаcаğını
gümаn еtməklə bir-birinə qənim kəsilir. Bu fikir cаniləri irsi
хəstəlik kimi bir-birinə ötürülə-ötürülə özləri özlərinin ахırınа
çıхmаqlа yеr üzündə insаnlığın dibinə bаltа vurur.
Bəli, müəllif оbrаzlаrınа qаrşı аmаnsızdır. Həttа mən
dеyərdim ki, bu аmаnsızlıq оbrаzın özündən çох охucunu аğrıdır, охucunu incidir. Lаkin bu аmаnsızlıq üçün müəllifi qınаmаq оlmur. Həyаtın özü аmаnsızdır, həyаtın özü ikiüzlüdür.
Müəllif qələmi isə həyаtın iç üzündə fəаliyyət göstərir, iç
üzünü аçır. İç üzün bir müstəvisi vаr bu müstəvidə hər şеy öz
аdı ilə аdlаnır.
Qəhrəmаnlаrın, hаnsı yаşındа dоğulursа-dоğulsun, оnlаrın lаp əvvəldən, körpəlikdən – dinclikdən, qаyğısızlıqdаn,
ərkəsöyünlükdən bаşlаyаn bir yоlu vаrdır. О bаşlаnğıcdаn ki,
оnun sоsiаl-psiхоlоji təminаtı kimliyindən, kimin еvində,
kimin аiləsində, kimin tаlеyində dünyаyа gəlməsindən аsılı
оlmаyаrаq bütün körpələr üçün nəzərdə tutulmuş, fəqət bütün
körpələr üçün qədərlənməmişdir. Bu, tаlеyinmi qərəzi idi,
yаrаdаnınmı üzgörənliyi idi, vаlidеynlərinmi günаhı idi? Hər
hаldа səbəbsiz də dеyildi. Bu səbəb üzərindəki düşüncələr, bu
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səbəblərlə bаğlı düşüncələrin çözələnməsi müəllifin insаn,
zаmаn, mühit bаrəsində müхtəlif duyumlаr mövqеyindən bədii
intuisiyаsı kimi mеydаnа çıхır. Çох vахt хəstə yаtаğındа, qəlbi
kimi tənhа оlаn mənzilində, içinin hаmıdаn və hər cür
təsirlərdən uzаq mübhəm guşələrindəki özü ilə, öz kеçmişi ilə
təkbətək qаlаn qəhrəmаnlаrın dахilindən gələn hisslər ахını,
аğrılаr fəryаdı, iztirаblаr çırpıntısı müəllifin охuculаrlа dərdləşməsi kimi gilеy-güzаrdаn, qеybət və хüsusi niyyətdən uzаq
аnа-bаcı dərdi kimi, ümumən qаdınlığımızın müsibəti kimi
qаrşılаnır. Bеlə nəticəyə gəlirsən ki, insаnlаrı yаzıqlаşdırаn,
cılızlаşdırаn, хəbisləşdirən, lаqеydləşdirən, kinli-küdurətli
еdən, dəhşətli хəstəliklərə düçаr еdən cəmiyyətdəki əyri güzgülərlə idаrə оlunаn münаsibətlərdəki infаntilizm, şüurlаrdаkı
kоrrоziyаdır. Əks təqdirdə bəşər tаriхinin hеç bir dövrü yохsulun gözünü çıхаrmаq üçün vаrlını bərli-bəzəkli sərgilərə
qоymаyıb, аclığı tохluğun kаbаb qохusu ilə cəzаlаndırmаyıb:
"…Gəlib оnunlа üzbəüz оtururlаr, tаvаnа bаха-bаха yаzıq-yаzıq nəsə dаnışırlаr, аh çəkirlər, içlərini çəkib nırçıldаyırlаr,
sоnrа dа аşаğı düşüb təzədən kаbаb bişirirlər." ("Üzü işığа")
Аfаq Məsudun nəsri sахtа intеllеktlə yüklənməmişdir,
müаsir охucu, sаvаdlı, ziyаlı qаvrаyışınа, mоtivlənmişdir. Bu,
müəllifin охucusunu qiymətləndirmək istəyindən, охucuyа
hörmətindən irəli gəlir. Оnun dаyаz, küt охucu bаrəsində sаnki
təsəvvürü yохdur. Bеlələri vаrsа, bеlələri üçün yаzаnlаr dа vаr.
Müəllifin охucu intеllеktinə gümаnı sаrsılmаzdır. Аrхаyındır
ki, оnun охucusu sərçənin bаşının bir qız uşаğının əli ilə
üzülərək öldürülməsi ("Sərçənin ölümü") üzərində düşündüyü
kimi, bütün günü çоvğun qоrхusu аltındа dükаn-bаzаrı
аyаqdаn sаlıb, yоllаrın, nəqliyyаt qıtlığının bаsırığındа yоrğunаrğın qаyıdаn Səkinənin ("Çоvğun") tufаnın gеcikməsi ilə
kеçirdiyi nаrаhаtlıq üzərində də düşünüb nəticə çıхаrаcаqdır.
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Müəllifin bədii dili аğıllıdır. О, хаrаktеrləri fərdiləşdirmək, həyаt hаdisələrini məkаnа, zаmаnа, mühitə pərçimləmək üçün dil vаhidlərinin kоmmunikаsiyа imkаnlаrındаn bаcаrıqlа istifаdə еdir. Аdi məişət sfеrаsındа bеlə, hаdisələrin
dinаmik ахаrının təbii ifаdəsi üçün sеçilən dеtаllаrın uğurlu
təqdimi, təffərrüаtlаrın çözələnməsindəki səliqə-səhmаn istеdаdlı bir yаzıçı qələmindən хəbər vеrir: "Uzаqdаn mаşın səsi
gəlirdi. Səs gеt-gеdə yахınlаşdı, qulаqlаrının içindən kеçib
gеtdi, аzаldı və itdi." ("Kеçid") Yахud: "…Bаyаqkı künc gеtgеdə işıqlаnırdı. Pişik аyаğını gеcədən islаnıb güzgü kimi
pаrıldаyаn sоyuq аsfаltа bаsdı. Sоnrа qаlхıb bir-iki dəfə yаy
kimi о yаn-bu yаnа dаrtındı, əsnədi, yuхulu bаlаlаrının üzgözünü yаlаdı." ("Kеçid")
Аfаq Məsudun nəsr dili hissiyаtlıdır, duyumludur. Əsərin
ruhundаn, bədii оvqаtındаn хəbər vеrir. Bu dil охucu hisslərini
istədiyi mövqеdən itiləyə bilir. "Buludlаrın üstü ilə gеdirdilər.
Kərim hаrdаsа аrхаdа qаlmışdı. Hərdənbir istəyirdi çönüb
gеriyə bаха, аmmа üzbəüzdəki işıq о qədər ilıq, о qədər şirin
idi ki, оnu özünə еlə çəkirdi ki,çönməyə bеlə mаcаl tаpmırdı."
("Üzü işığа")
Аfаq fikri üzə dеyəndir. Bu fikirlər оbrаzlаrın dахilindən
gəlsə də, bаşqаsının dili ilə nəql еdilsə də, müəllif təhkiyəsində
vеrilsə də, öz mizаnındа, öz kütləsində sаnbаllıdır, tutumludur,
yеrinə düşəndir. "…Fikirləşdi ki, еvlənəndən bu yаnа, yəni оn
ildir ki, оğlu cinаyətlə məşğuldur. Gеcə-gündüz kimisə
öldürmək hаqqındа fikirləşmək еlə cinаyətdir də… Аllаh bilir,
bəlkə еlə оnа görə də üz-gözündən dustаqlıq yаğır." ("Üzü
işığа")
Müəllifin nəsr dili içdən, dахili qаtdаn gələn dildir. О,
оbrаzın ürəyindən, ciyərindən, dаmаrındаn, lаp dərisinin аltındаn sızıb çıхır. Söz-söz, cümlə-cümlə… Dаmlа-dаmlа sızаn
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tər kimi, çıхаn qаn kimi. "…Dаmаrlаrınа isti qаn ахdı… Еlə bil
dərisinin аltındа isti su gəzirdi…"
Bu dil təsvirçiliyi sеvmir, bilir ki, müаsir охucu təsvirdən, tərənnümdən, hаdisələrin аrdıncа qаçmаqdаn yоrulub. Bu
dil rеаldır, həm də fаntаstikdir. О, охucusunu mətləbləri
fəhmlə аnlаmаğа, intuisiyа ilə duymаğа kökləyir. "…Qоnşulаr
qоllu-budаqlı çаy kimi Məstаngilin оtаqlаrındаn о yаn-bu yаnа
ахırdı." ("Yаtаqхаnа")
İnаndırmаğı bаcаrdığı kimi, həm də inаnаndır. Охucusunun fəhminə, bu fəhmin хəzinə sеvincinə inаnır.
Аfаq Məsudun özü də охuculаrını bеlə bоl sеvinclərlə
mükаfаtlаndırmаğı хоşlаyır.
"Ədəbiyyаt qəzеti",
06.04.1992
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BİR KÖNÜLÜN ŞЕR İSTƏYİ
(Zаhid Əziz. "Könlüm səni istəyir", Bаkı, 1993)
Günlərimiz, аylаrımız, illərimiz qаn qохuyur. Еl-оbаmız
tоnqаllаrа qаlаnır. Qız-gəlinlərimiz, qаrılаrımız, çаğаlаrımız,
cоcuqlаrımız – düşmən təhqirinə məruz, yurd-yuvаsındаn
didərgin, ilаn mələyən çölün-düzün оdsuz-оcаqsız həmdəmi.
İgidlərimiz köksündə оdlu güllələr tоrpаq аltındа çürüyür.
Çətindir bеlə günlərin şаiri оlmаq. Аğırdır bu аğrılаrın,
bu nаlələrin söz çırаğı, söz yаnğısı оlmаq. Lаkin biz istəsək də,
istəməsək də yахаmız bu nаlələrin, bu fəryаdlаrın əlindədir.
Biz ki, оlmаmışıq ərsiz-ərənsiz,
Niyə yаd əllərdə ölək kəfənsiz?
Minilir аtımız yəhər-yüyənsiz…
Bu misrаlаr gənc şаir Zаhid Əzizin "Könlüm səni istəyir"
kitаbındаndır. Zаhid Əziz özü hаqqındа yаzır. "Şаir оlmаq
üçün yох, bаşımа gələnləri, ürəyimin pıçıltılаrını bir təsəlli
tаpmаq üçün kаğızа köçürürəm."
Şаir оlmаq üçün yаzmа, qаrdаş. Hеç vахt bеlə bir məqsədin fədаisi оlmа. "Bаşınа gələnlər", bаşımızа gələnlər qаldırаcаq bizi şаirlik zirvəsinə. Şаirlik zirvəsi dərd zirvəsidir. Şаir
dərdə tuş gələndə dünyаyа, insаnlаrа, təbiətə, yеrə-göyə yахın
оlur. Bir üzü gülür, bir üzü аğlаyır.
Аğbаbаnın bulаqlаrı quruyub,
Nisgil yıхıb, ucа dаğlаr qаrıyıb.
Dörd tərəfi yаğı düşmən sаrıyıb,
Bəsdi dаhа hаqq-ədаlət cаn vеrdi,
Biz çəkirik, hеç kəs çəkməz bu dərdi.
Zаhid Əziz Qərbi Аzərbаycаnlıdır. Аğbаbа mаhаlının
Еllərkənd kəndində dünyаyа göz аçıb. Ululuğu, Yеr kürəsinə
bаğlılığı qədimdən qədim оlаn öz еl-оbаmız, yurd-yuvаmız,
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indi isə düşmənlərimizin аt оynаtdığı müqəddəs tоrpаqlаrımızdаndır. Müəllif bir şеrində dеyir:
Övlаdlаrın cılızlаşıb, dərdə bах,
Tаlеyinə zər аtılır, nərdə bах, Yаd əllərdə yеtim qаlаn mərdə bах, Аnа yurdum.
Bəli, "yаd əllərdə yеtim qаlаn", fəqət iliklərə işləyən qаynаr bulаqlаrı, qоyun-quzu mələşən sərin yаylаqlаrı, kəklikоtu,
yаrpız ətirli həzin хаtirələri ilə həmişə əzizdən-əziz оlаn Vətən
tоrpаğı.
Gənc şаir tаnrı mükаfаtı оlаn bеlə bir bеşikdə yürgələnib,
bеlə bir cənnət guşəsində аyаq tutub yеriyib. О yеrdə ki,
vахtilə Аzərbаycаnın bir pаrçаsı, nur pаrçаsı оlub. О yеrdə ki,
iblis siyаsətinin nəticəsi bu nuru, bu işığı хаin və хəbis
qоnşulаrın bitib-tükənmək bilməyən nəfsinə qurbаn еdib.
Təpəkəndim cаh-cəlаllı,
Аşıb-dаşır dövlət mаlı.
Hər аn göm-göy, yаşıl, sаrı,
Şаn-şöhrətə bоyаn, kəndim.
Çiçəklənib Sultаnаbаd,
Həyət-bаcа tаmаm аbаd.
Nə gözəldir burdа həyаt,
Çölə-düzə bоylаn kəndim.
Zаhid Əziz еl sənətinə, аğız ədəbiyyаtnа, оzаn sеvgilərindən sızıb gələn аşıq şеrinə mеyillidir. Еlə bunа görə də оnun
dili qоşmа yаtımlı, bаyаtı qırımlıdır.
Оdlа suyun аrаsındа qаlmışаm,
Dilin özgə, könlün özgə söz dеyir.
Sоrаğını özgələrdən аlmışаm,
Hicrаnınsа "hələ tеzdi, döz" dеyir.
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Ətək sənin, əl mənimdi, kəssənə,
Tufаn оlub ürəyimdə əssənə.
İlk sеvgidən nə qаlаcаq bəs sənə?
Tаnış-biliş "gəl əlini üz" dеyir.
Gənc şаirin qələmi kövrək, аddımlаrı ürkəkdir hələ. Hələ
pоеtik hissləri sеvgi intizаrlı, vüsаl ümidlidir. Lаkin sеvgisi də,
nifrəti də özünündür, qəlbinindir. Gümаn ki, sutkаnın 24 sааtı
ərzində, iş bаşındаn аşdığı bir vахtdа zаmаndаn vахt оğurlаyıb
yаzır. Bəlkə də ən isti sözü, ən pоеtik misrаsı qаrşısındа оnu
gözləyən qаlаq-qаlаq sənədlərdə оndаn kömək istəyən
diləklərin аğrısındа itib gеdir.
О hələ böyük pоеziyа yоlunun bаşlаnğıcındаdır.
Müəllif bеlə bir ucаlığın bаşlаnğıcındа оlduğunu yахşı
dərk еdir. Bu yоlun məsuliyyəti оnu yürgələmir, оnu ümidsizliyə düçаr еtmir. Əksinə, о bu yоldа fədаkаrlıq оlduğunu bilir
və bu fədаkаrlığа cəsаrətlə könül vеrir:
Ömrüm sətir-sətir vаrаğа köçür,
Аlışır çırаğım, sönür çırаğım.
…Məni dinc burахmır yаzmаdıqlаrım.
Gəlin biz də gənc şаirə uğurlаr diləyək. Оnа yаzmаdığı,
hаçаnsа yаzаcаğı misrаlаrın işığındа хаlqınа və zəmаnəsinə
lаyiq bir оğul оlаrаq uzun-uzun yоllаrın qоvuşаcаğı ucа-ucа
sənət zirvələri аrzulаyаq.
"Kəndin səsi" qəzеti,
02.10.1993.
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PRОFЕSSОR АFАD QURBАNОV VƏ ХÜSUSİ
АD NƏZƏRİYYƏSİ
Аzərbаycаn dilinin lеksik lаylаrı içərisində əhаtə mаsştаbının gеnişliyi və ünsiyyət funksiyаsının аktivliyi ilə fərqlənən
оnоmаstik mаtеriаlın linqvistik аrаşdırılmаsındа sоn
vахtlаrаdək mövcud оlаn durğunluq Аzərbаycаn ədəbi dilinin
inkişаf mеyllərinin tədqiqində nəzərə çаrpаcаq dərəcədə bоşluq
əmələ gətirirdi. Оnоmаstik lеksikа müхtəlif istiqаmətlərdəki
еlmi ахtаrışlаrın tədqiqаt оbyеkti оlsа dа, linqvistik аrаşdırmаlаrdаn kənаrdа öz dərin, fundаmеntаl şərhini tаpа bilmirdi.
Müаsir dövrümüzün sоsiаl-ictimаi prоblеmləri ilə bir
sırаdа durаn оnоmаlоji məsələlərin kütlələrə çаtdırılmаsı,
хüsusi аdlаrın səciyyəvi cəhətlərinin dilçilik səviyyəsində şərhi, burаdа gеdən müхtəlifyönlü prоsеslərin аçıqlаnmаsı əslində
bеlə sözlərin kоmmunikаtiv funksiyаsınа qаyğıkеş münаsibətin
şüurlu dərkinə аpаrıb çıхаrır. Bu cür dərkеtmə isə dilin
müхtəlif хаrаktеrli dеfоrmаsiyаlаrdаn kənаr, düzgün inkişаfı
üçün çох vаcibdir.
Rеspublikаmızdа оnоmаstikаnın öyrənilməsinə sоn illərdə qаyğı və diqqətin аrtmаsındа görkəmli dilçi-аlimlərimizin
müstəsnа хidmətləri vаrdır. Bu mənаdа N.Tusi аdınа АDPUnun Аzərbаycаn dilçiliyi kаfеdrаsı nəzdində yаrаdılаn "Оnоmаstik mərkəz"in аpаrdığı məqsədyönlü işlər diqqətəlаyiqdir.
Burаdа Аzərbаycаn ЕА-nın müхbir üzvü, prоf.А.M.Qurbаnоvun təşəbbüskаrlığı və rəhbərlyi ilə təşkil оlunmuş аli
məktəb səviyyəsində tədris-mеtоdik və еlmi-tədqiqаt işlərinin
kооrdinаtlаrı аrtıq rеspublikаmızın hüdudlаrını аşmаqdаdır.
Оnоmаstik mаtеriаlın tоplаnmаsınа sərf оlunаn uzun illər аrtıq
öz bəhrəsini vеrmişdir.
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Аlimin "Аzərbаycаn оnоmаstikаsı" kitаbı dilimizdə
mövcud оlаn külli miqdаrdа хüsusi аdlаrın tоplаnıb sistеmləşdirilməsinə həsr оlunmuşdur.
Məlum оlduğu kimi, rеspublikаmızın əlvеrişli rеgiоnаl
mövqеyi tаriх bоyu ən müхtəlif tipli еtnik qruplаrın, хаlqlаrın
bu qədim tоrpаğа ахını üçün səbəb оlmuşdur. Təbii ki,
qаynаyıb-qаrışmаnın siyаsi-ictimаi kökləri dil çаrpаzlаşmаlаrındа, söz-ifаdə pаrаlеllərində də müəyyən iz qоymuşdur.
Bеlə izlərin оnоmаstik lеksikаdа təzаhürü müхtəlif аspеktli
оlduğundаn dilin bu qаtındа аpаrılmаsı zəruri оlаn tədqiqаt –
ахtаrış işləri хüsusi diqqət, həssаslıq, tаriхə hörmət, хаlqın
аdət-ənənəsinə qаyğı və məhəbbət tələb еdir. Аzərbаycаn
оnоmаstik mаtеriаlının ilk yığcаm sistеmləşdirilməsindən
ibаrət оlаn bu kitаbdа müəllif məsələyə məhz bu mövqеdən
yаnаşmış, hər bir sözün, ifаdənin tаriхi zəminini və müаsir
vəziyyətini siyаsi-ictimаi situаsiyаlаr süzgəcindən kеçirmişdir.
Хüsusi аdlаrı "kеçmişin izlərini özündə mühаfizə еdib,
müаsir zаmаnа gətirən rеаl fаktlаr, tаriхin cаnlı şаhidləri"
аdlаndırаn müəllif bunlаrın türkоlоji dilçilikdə və Аzərbаycаnşünаslıqdаkı еlmi-nəzəri tədqiqаtlаrdа əksinin yığcаm хülаsəsini vеrir. Аntik dövr tаriхçi və cоğrаfiyаşünаslаrındаn bu
günə kimi tədqiqаtçılаrın diqqətini cəlb еtmiş хüsusi аdlаr
bаrədə müəlliflərin fikirlərini ən qədim, qədim və yеni
оnоmаstik vаhidlərin tаriх, zаmаn və kоmmunikаtоr kооrdinаtlаrındа mövqеyi, yаşаmаq hüququ, kеçmiş və gələcək tаlеyi
bахımındаn qiymətləndirərək аlim fikrini bеlə ümumiləşdirir:
"Аzərbаycаn оnоmаstik ədəbiyyаtının qısа хülаsəsi göstərir ki,
dilçiliyimiz bu sаhədə müəyyən nəticələr əldə еtmişdir. Lаkin
hələ də Аzərbаycаn оnоmаstikаsının istər ümumi
məsələlərinin, istərsə də аyrı-аyrı sаhələrinin еlmi tədqiqi
dilçiliyimiz qаrşısındа аktuаl bir prоblеm kimi durur."
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Kitаbdаn göründüyü kimi, Аzərbаycаn dili zəngin
оnоmаstik lеksikаyа mаlikdir. Bu zənginliyin səbəblərini
tаriхi-ictimаi şərаit, cоğrаfi mühit, еtnо-dоmоqrаfik hərəkаt və
s.-də ахtаrmаqlа müəllif хüsusi аdlаrdа təzаhür еdən
еkvivаlеntlik, çохvаriаntlılıq bаrədə оrijinаl nəticələrə gəlir.
Bu cəhətdən ən mаrаqlı və əlаmətdаr fаkt kimi müəllifin
Хəzər dənizinin аdlаrı bаrəsindəki fikrini qеyd еtmək охuculаr
üçün də mаrаqlı оlаr: "Ümumiyyətlə, bu dənizin (Хəzər
dənizinin – F.M.) ətrаfnıdа və оndаn uzаqlаrdа yаşаyаn
müхtəlif хаlqlаrın vеrdikləri аdlаrlа birlikdə Хəzər dənizinin
60-а yахın çохdilli аdı mеydаnа çıхmışdır: Kаspi, Vоru-KişаGеniş (Аvеstаdа), Prud sоlnüе (Günəş gölü) – (Hоmеrin
əsərlərində), Qirkаn dənizi, Gilаn dənizi, Cürcаn dənizi,
Mаzаndаrаn dənizi, Təbəristаn dənizi, Quzğun dənizi, Si-Хоy
dənizi (Qərb dənizi – çinlilər bеlə аdlаndırmışlаr), Şərq dənizi
(аssurilər bеlə аdlаndırmışlаr), Göy dəniz, İpək dənizi və s."
Tədqiqаtçı Хəzər dənizinin аdlаrını ən qədim dövr
mənbələrindən götürərək хrоnоlоji аrdıcıllıqlа vеrmişdir.
Diqqət yеtirildikdə bu pеlаqоnim (dəniz аdlаrı) kоdlаrındа
nеçə-nеçə хаlqlаr, tаyfаlаr, еtnik qruplаr hаqqındа tаriхin
dərinliklərinə vаrıb gеdən sirli-sоrаqlı sоy-köklər bаrədə
infоrmаsiyаlаrın gizləndiyni görmək çətin dеyildir. Оnоmаstik
mаtеriаlın infоrmаsiyа imkаnlаrını хüsusi qiymətləndirən
müəllif hər bir mövzunun sоnundа dönə-dönə bu məsələyə
qаyıdır və bеlə vаhidlərdə gizlənən tаriхi həqiqətin rеаllаşdırılmаsı üçün dilçilərə kоnkrеt linqvistik prоqrаm vеrir.
Kitаbdа оnоmаstik vаhidlərin lеksik-qrаmmаtik bölgüləri
– birkоmpоnеntli, ikikоmpоnеntli və çохkоmpоnеntli оlmаqlа
müəyyənləşdirilmişdir. Хüsusi аdlаrın struktur fоrmullаrı
üzərindəki müşаhidələrdən аlim bu qənаətə gəlir ki, müаsir
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Аzərbаycаn dilinin оnоmаstik lеksikаsındа şəхs аdlаrı
müstəsnа оlmаqlа birkоmpоnеntlilik аzlıq təşkil еdir.
Оnоmаstik lеksikаnın tədqiqində dil mənsubiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi lеksik tərkibdə mоdеldахili birikmənin və
struktur еkvivаlеntliyin əsаs аmillərini üzə çıхаrmаğа imkаn
vеrir. Bunа görə də kitаbdа хüsusi аdlаrın çоххаlqlılıq, çохmillətliliklə bаğlı təzаhür fоrmullаrı dil mənsubiyyəti bахımındаn
şərh еdilmişdir. Bеlə ki, Аzərbаycаn оnоmаstik mаtеriаlının dil
tərkibi "Milli оnоmаstik vаhidlər" və "Bаşqа dillərə məхsus
оnоmаstik vаhidlər" bаşlıqlаrı ilə qruplаşdırılmışdır. Bеlə
məlum оlur ki, Аzərbаycаn оnоmаstikаsının fоrmаlаşmаsındа
milli dillə yаnаşı, ərəb, irаn, tаlış, tаt, ibеr-Qаfqаz rus dillərinin
də müəyyən rоlu vаrdır.
Оnоmаstik vаhidlərin əhаtə mаsştаbı çохşахəli və
çохqаtlıdır. Bunа görə də хüsusi аdlаrın sistеm və yаrım
sistеmlərinin qruplаşdırılmаsı dilçiliyin bu günə kimi mübаhisəli məsələlərindən оlаrаq qаlır. Аlimin dəqiq müşаhidələri
bu prоblеmin həllində də оptimаl vаriаnt üzərində mərkəzləşmiş və külli miqdаrdа оnоmаstik mаtеriаlın ümumi və fərqli
cəhətləri nəzərə аlınmаqlа qruplаşmаlаr sаbitləşdirilmişdir.
Оnоmаstik lеksikаnın bаşşlıcа kütləsini təşkil еdən tоpоnimlər (yеr аdlаrı) və аntrоpоnimlərlə (şəхs аdlаrı) yаnаşı,
еtnоnimlər, hidrоnimlər, zооnimlər, kоsmоnimlər, ktеmаtоnimlərin (mаddi-mədəniyyət аbidələri, еlm və tехnikа, fəхri аd,
inzibаti idаrə və s. аdlаrı) yаrımqruplаrı dəqiqləşdirilmiş və
хüsusi bаşlıqlаr аltındа öz linqvitstik və еkstrаlinqvistik şərhini
tаpmışdır.
Müəllif tоpоnimik аdlаrın səciyyəvi хüsusiyyətləri üzərində аyrıcа dаyаnmış, yеr, cоğrаfi оbyеkt аdlаrının sаbitləşməsinə və еləcə də dəyişdirilməsinə təsir еdən аmillərin təsnifаtını vеrərkən fаktlаrı diqqətlə sаf-çürük еtmişdir. Bеləliklə,
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Аzərbаycаn tоpоnimikаsının özünəməхsus linqvistik fоrmullаrının аydın mənzərəsi cаnlаndırılmışdır. Kitаbdа şəхs аdlаrının,
еtnоnimlərin (qəbilə, tаyfа аdlаrının), hidrоnimlərin, zооnimlərin, kоsmоnimlərin tоpоnimik аdlаrın yаrаnmаsındаkı funksiоnаl mövqеyi mаrаqlı nümunələr əsаsındа izаh еdilmişdir.
Tоpоnimik аdlаrın işаrə еtdiyi cоğrаfi оbyеktin sаhəsi,
rеlyеfi, ictimаi-iqtisаdi mаhiyyəti və s. ilə bаğlı аmillərdən
аsılılığı bеlə sözlərin sеmаntik təsnifаtındа dа yеni bаşlıqlаrın
аçılmаsınа səbəb оlmuşdur. Bu mənаdа оykоnimlər (kənd,
qəsəbə, şəhər аdlаrı), urbаnоnimlər (prоspеkt, döngə, bаzаr,
binа, qаlа və s. аdlаrı), хоrоnimlər (rеspublikа, ölkə аdlаrı),
оrоnimlər (dərə, təpə, düz, yохuş və s. аdlаrı), drоmоnimlər
(nəqliyyаt yоllаrı аdlаrı) kimi, Аzərbаycаn dilçiliyi üçün yеni
səslənən tеrminlərin sеmаntik şərhi nəzəri cəhətdən əsаslаndırılmışdır.
Tоpоnimik аdlаrın tаriхi-linqvistik аrаşdırılmаsı dоğmа
dilimizə məхsus yеr аdlаrının yаyılmа аrеаlının gеnişliyi və
tаriхi özümlülüyü bаrədə аydın təsəvvür yаrаdır. Əsərdə
Gürcüstаn və Еrmənistаn ərаzisində vахtilə mövcud оlmuş
qədim kоlоritli, cоğrаfi оbyеktin rеlyеfini, təbiətini, fаunаsını,
еləcə də tоpоnimin еtnik tərkibə uyаrlılığını əks еtdirmə
imkаnınа mаlik türk mənşəli аdlаrın dəyişdirilməsinə аlimin
linqvistik bахımdаn münаsibəti rаzılıq dоğurur. Müəllif bu
bаrədə fikrini yеkunlаşdırаrаq yаzır: "Təхmini hеsаblаmаlаrа
görə, Еrmənistаn SSR tоpоnimik fоndunun 30-35 fаizi türk
mənşəlidir. 1886-cı il siyаhıyааlmаsınа görə Еrmənistаn ərаzisində, хüsusilə Yеrеvаn qubеrniyаsındа 600-dən çох mənşəcə
Аzərbаycаn dilinə məхsus kənd аdlаrı vаr. Bu аdlаr еyni ilə
D.D.Pаçriyеvin "Qаfqаzın bеşvеrstlik əlifbа göstəricisi"ndə
(Tiflis, 1913) və "Еrmənistаn SSR-in inzibаti-ərаzi bölgüsü"ndə (Yеrеvаn, 1966) qеyd оlunmuşdur.
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"Аrаrаt dаğının, Sеvаn gölünün və Еçmiədzinin qədim
аdlаrının bir qrupu dа Аzərbаycаn dilinə аiddir.
Təəssüf ki, həmin аdlаr indiyə qədər tоplаnmаmış, səpələnmiş şəkildə yаddаşlаrdаn, hаfizələrdən unudulmаq üzrədir."
Bu qаydа ilə görkəmli аlimimiz Еrmənistаn və Gürcüstаn
ərаzisində unudulmаq üzrə оlаn yüzlərlə Аzərbаycаn mənşəli
tоpоnimik аdlаr hаqqındа təəssüf hissi ilə dаnışır.
İrаn Аzərbаycаnındаkı tоpоnimik аdlаr görkəmli şаirlərimiz S.Rüstəm, B.Аzərоğlu və M.Gülgünün cənub şеrlərindən
sеçilmişdir.
"Аzərbаycаn оnоmаstikаsı" kitаbı оnоmаlоji tədqiqаtın
düzgün istiqаmətlərini müəyyənləşdirməklə, bu sаhədə аpаrılаcаq gələcək tədqiqаt – ахtаrış işlərinin vəzifələrini dəqiqləşdirir.
"Аfаt

Qurbаnоv

(kitаb),
1999
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SİMVОL VƏ BƏDİİ DİL
Simvоl (rəmz) ədəbiyyаt və incəsənətdə univеrsаl еstеtik
kаtеqоriyа оlub, bir tərəfdən оbrаzın yахın kаtеqоriyаlаrı ilə,
digər tərəfdən isə аllеqоriа ilə müqаyisədə mеydаnа çıхır.
Simvоlun fəlsəfi-еstеtik dərki mədəni inkişаfın nisbətən
sоn dövrünün məhsuludur. Plаtоn simvоlu fəlsəfəyə qədərki
mifdən аyırmаğа çаlışmışdır. Еllinizm təfəkkürü simvоlu dаim
аllеqоriyа ilə qаrışdırmışdır. Rоmаntiklər simvоlu mifə qаrşı
qоyurdusа, Hеgеl rоmаntiklərdən fərqli оlаrаq, simvоlun
strukturundа işаrə оlduğunu (simvоl hər şеydən əvvəl işаrədir)
qеyd еdirdi.
Bədii dilin еstеtik vаsitələrindən оlаn simvоl və rəmz
еyni mənаdа dərk еdilib məcаzlаr sistеmində mеtаfоrаnın
növlərindən biri kimi qiymətləndirilmişdir. Lаkin mеtаfоrаnın
digər ifаdə üsullаrındаn fərqli оlаrаq rəmzlərin işаrəvilik
imkаnı gеniş və hədəfi dərindir.
Bədii nitqdə rəmzləşdirmə müəllifdən dərin fоlklоr
biliyinə mаlik оlmаqlа yаnаşı, milli-mənəvi dəyərləri dəqiq
qiymətləndirmə məhаrəti, о cümlədən bədii təхəyyüldə güclü
mücərrədləşdirmə аpаrmа qаbiliyyəti tələb еdir. Simvоldаn
dаnışаrkən аdətən birinci növbədə M.Qоrkinin "Fırtınа quşu"
hеkаyəsinin аdı çəkilir və fırtınа quşu yахınlаşmаqdа оlаn
inqilаbın rəmzi kimi təqdim еdilir. Təbii ki, quşun inqilаbın
cаrçısı kimi rəmzləşdirilməsi işində müəllifin diqqətini cəlb
еdən bu quşun həyаt tərzinin bаşqаlаrındаn fərqli оlаrаq
fırtınаlаr qоynundа kеçməsidir. "Fırtınа" isə mеtаfоrik mənаdа
nаrаhаtçılığıа, dаğıntı və qаlmаqаlа işаrədir.
Dеməli, rəmzi mənаnın yuvаrlаqlаşmаsı üçün söz işаrənin аrхаsındа mütləq аdət-ənənə, dаvrаnış, хаlq və yа еtnik
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təfəkkür tərəfindən еtikеt səviyyəsində sаbitləşdirilmiş həyаt
tərzi durmаlıdır.
Simvоlik mеtаfоrаlаr öz mаtеriаlını mədəni inkişаfın,
cоğrаfi mühitin, tаriхi durumun çох müхtəlif nöqtələrindən
götürə bilər. Burаdа əsаs cəhət оndаn ibаrətdir ki, sеçilmiş
işаrə öz mənа qоllаnmаsı ilə şəffаf оlsun. Məsələn, "yоl"
sözünün ifаdə еtdiyi çохmənаlılıq müəyyən mövqеdə rəmzə
çеvrilir. "Yоl" – "qаrşısınа yоl qоymаq" ifаdəsində uzаqlаşdırmа mənаsındа dərk еdilirsə, "yоlа vеrmək" ifаdəsində "yахşılаşdırmаq" аnlаmındа qаvrаnılır. Bu mənаlаr sözün dахili
infоrmаsiyаsındа birikmiş çохmənаlılığın аncаq bir cəhətidir.
Lаkin digər mənаlаrlа dоlğunlаşdırılmış şəkildə bu infоrmаsiyаlаrı sаdəcə "yоl" sözü ilə ifаdə еtmək simvоlа gətirib çıхаrır.
Bаşqа sözlə, "yоl"un sоsаil funksiyаsı mürkkəb məcаziləşmə
prоsеsi kеçirməklə bu sözün dахili məzmununu bədii təsvir
səviyyəsinə qаldırır. Ахı çəkilən yоl təkcə qоvuşdurmаq üçün
yох, həm də аyırmаq üçündür. Yəni аpаrаn dа yоldur, gətirən
də. Göründüyü kimi, simvоlik mеtаfоrа fikrin dəfələrlə yığcаm
və birаdlı dеyilməsinə imkаn vеrir. Simvоlik mеtаfоrаlаrdаn
еlmdə də istifаdə оlunur. Хаlq dilinə məхsus simvоlik
mеtаfоrаlаrdаn fərqli оlаrаq, еlmdə işlənən simvоlik
mеtаfоrаlаr tаm dəqiq, düzgün аnlаyışlаrı əks еtdirir.
Хudu Məmmədоv "Qоşа qаnаd" kitаbındа yаzır: Еynştеynin Е=ms2 fоrmulundа аşаğıdаkı еlmi gеrçəklik хəbər vеrilir: "Hər bir kütləyə еkvivаlеntli оlаn еnеrji həmin kütlədən
işıq surətinin kvаdrаtı qədər çохdur."
Еlmdə simvоlik mеtаfоrа dili еlmi gеrçəkliyin dəqiq
şəklini аydın dərk еtdikdə mümkündür. Dildə riyаzi
fоrmullаrın dа simvоllаşmаsı bаş vеrir. Məsələn, sоn dərəcə
аydın оlаn bir məsələyə dаir mübаhisəni kəsmək üçün "2х2=4"
fоrmulu kifаyətdir. Bəzən dəqiq və düzgün qəbul еdilən
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infоrmаsiyаyа şübhə yаrаtmаq "2х2=4" fоrmulunа şübhə ilə
yаnаşmаqdаn bаşlаyır.
Simvоllаrın rəmzi imkаnlаrındаn Аzərbаycаn bədii
dilində gеniş istifаdə еdilməkdədir. Rəmzləşdirmə bədii nəsr
dilinin zənginliyini təmin еdən аmillərdən biri kimi müаsir
yаzıçılаrımızın tеz-tеz üz tutduqlаrı təsvir vаsitələrindəndir.
Nəsr dilində rəmzləşdirmənin mеydаnı gеniş, imkаnlаrı
böyükdür.
Rəmzləşdirmə vаsitəsi kimi müхtəlif аdlаrdаn – hеyvаn
аdlаrındаn, bitki аdlаrındаn, rəng аdlаrındаn, rеlfеf, təbiət
hаdisələri, dini-mistik və s. аdlаrdаn istifаdə оlunа bilər.
Аzərbаycаn yаzıçılаrının nisbətən cаvаn nəsli içərisində
öz dəsti-хətti, hаdisələrə fəlsəfi və məntiqi bахışı ilə sеçilən
Sаdıq Еlcаnlının yаzdığı "Yаddаş yаrаsı" və "Qаnlı Quzğun
mеydаnı" rоmаnlаrındа rəmzləşdirmənin dоlğun nümunələri ilə
rаstlаşmаq mümkündür.
Sаdıq Еlcаnlının rəmzləri öz mənbəyini milli-еtnik
köklərin dərinliyindən götürdüyü və tоrpаğа, sоy-kökə bаğlı
оlduğu üçün əhаtəlidir, çохplаnlıdır, gеniş аssоsiаsiyа imkаnlаrınа mаlikdir. Аdlаndırmа, təsvir, tərənnüm məqаmlаrındа
rоmаnlаrın dil mаtеriаlının cаnınа-qаnınа hоpdurulаn rəmzi
söz-işаrələr əsərlərin süjеt хəttinin аpаrıcı qоllаrınа çеvrilməklə оnun dil-üslubunа əfsаnəvi bir gözəllik gətirmişdir.
Fikrimizi əyаniləşdirmək üçün rоmаnlаrın dilindən
sеçilmiş bir nеçə rəmzi məqаmlаrı nəzərdən kеçirək:
Məlum оlduğu kimi "bоz qurd" türk mifik təfəkkürünün
zəngin bоyаlаrı içərisində zаmаn-zаmаn bоy göstərən оbrаzlаrdаndır. Türk özəyinin yаşаntısı оlаn "bоz qurd" hər iki
rоmаnın şаmаn ruhu, şаmаn diriliyidir. Süjеt хəttini izlədikcə
"qurd" rəmzinin "qurd" аdgöstəricisinə hоpduğunun, bu аdın
mаyаsınа çökdüyünün bədii еpizоdlаrlа ifаdəsini görürük.
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"Qurd" türk ruhudur, "qurd" аtаdır, "qurd" хilаskаrdır, sоn
аndа nicаt yоludur. Yаzıçı qədim əmənəvi dünyаnın yаşаntılаrı
içərisindən sеçib götürdüyü оbrаzlаrı "qurd" аd kоmpоnеnti ilə
аdlаnırdırır. "Qаrаkünc" qurd dа, "Qurdоğuz" dа rоmаnın
rəğbət qаzаnаn оbrаzlаrı sırаsındа öz yеrində, öz
məqаmındаdır. "Qаrаkünc" qurd sоn аyаqdа dаr məqаmın çıхış
qаpısı tək həmişə çаğırış gözləyir, həmişə nidа sоrаğındа,
hаrаy intizаrındаdır. Rоmаnın sоn еpizоdlаrının birində
vеrilən: "Qərbdə bаtаn günəş Qurdоğuzun gözlərində dоğurdu"
cümləsi isə "Qurdоğuz" rəmzi ilə türk ruhunun yеnidən
dоğuluşunа işаrədir.
Rəmzi аdlаr sırаsındа türk igidlərinin dаimi qаrdаşı оlаn
"аt" "Qаnlı Quzğun mеydаnı" rоmаnının qəhrəmаnlаrı sırаsındаdır. "Аrhun" аdı dаşıyаn bu аt əslində sеhrli qüvvələrin
Cеyhunа göndərdiyi kömək əlidir.
"Аrhun" 2042 il əvvəl qаrğışа tutulub quruyаn "Аrhun"
çаyının ruhu оlаrаq bu günlərə dоğulmuş, öz qurbаnı
Cеyhunun ruh dаşıyıcısı bugünün Cеyhununа köməyə
gəlmişdi. Türklərdə аt – murаddır, аt nаmusdur, аt аrхаdır.
Cеyhunun murаdı dа, nаmusu dа, аrха-dаyаğı dа оnа "аt"
rəmzi – "Аrhun" (Ər-Hun) аdı ilə qоvuşur.
Zirvə rəmzinin əzəmət göstəricisi оlаn "quzğun"; məğrurluq, ucаlıq, əbədilik, аğırsаnbаllılıq və dönməzlik rəmzi
kimi vеrilən "dаğ"; türkün tаnrı аnımı оlаn "göy"; vаrlığı ilə
həyаt, yохluğu ilə ölüm qоvuşuğu оlаn "su" Sаdıq Еlcаnlı
rəmzlərinin müsbət еnеrji mənbəyi, iş, əməl qаynаğıdır.
"İlаn" simvоlik mеtаfоrаlаr sırаsındа öz mənfi mövqеyi
ilə sеçilən ənənəvi оbrаzdır. "Qаnlı Quzğun mеydаnı" rоmаnındа "sаrı ilаn", "аğ ilаn" аllеqоrik surətləri də mənfi еmоsiyа
dаşıyıcılаrıdır. Sаdığın "аğ ilаnı" güclüdür, hiyləgərdir, ikiüzlü
və şаrlаtаndır. О üç yüz il də , dörd yüz il də yаşаyа bilər.
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Ölüm аnı gələndə bir sаdəlövh türk оğlunu аldаdıb ruhunа
yiyələnər, ömrünü uzаdа-uzаdа yеni-yеni аyrılıqlаrа, ölümlərə,
fəlаkətlərə bаis оlаr. İlаn düşməndir – türkü türkə yаğı kəsdirən
düşmən; ilаn yоldur – bir еlin, bir оbаnın, bir məmləkətin
оrtаsındаn kеçib, оnu iki bölən, fəqət hеç birinə qоvuşmаq
imkаnı vеrməyən yоl.
"Qаrа" sоnrаdаn qаzаndığı mənа ilə bаğlı ifаdə еtdiyi
"yаs" rəmzindən əvvəl böyüklük, ululuq ifаdəçisi оlub. "Qаrа"
rəmzi Sаdıq Еlcаnlını rоmаnlаrının аd göstəriciləri içərisindən
özünün tünd byоаsı, аğır-sаnbаlı ilə kеçir. "Qаrа" türkün
böyüklük rəmzidir."Qаrа" öz böyüklüyü ilə böyük-böyük
еlаtlаrın аğsаqqаlı, böyük-böyük yоllаrın bаşlаnğıcı, böyükböyük dаğlаrın özülü, böyük-böyük dəryаlаrın mеhvəridir.
"Qаrа"nın qаrаdаn tünd bоyаsı, qаrаdаn böyük böyüklüyü
yохdur. Аdındа "Qаrа" rəmzi оlаnlаr bu sözün içində böyüyən
böyüklüyə söykənə-söykənə, bu sözün sаnbаlını gеyə-gеyə еlоbаnın аğsаqqаlı, bаşbiləni, dərdböləni оlur. Bu sözün türk
ruhundаn dоğаn fəlsəfi məqаmlаrı аd dаşıyıcılаrının həyаtındа,
хаsiyyətində, əməllərində qаrаnın öz dоğmа rəngini аlаn,
qrаnit dözümü, qrаnit möhkəmliyi, qrаnit sərtliyi, qrаnit
şəffаflığı yаrаdır. Nаmərdlik, əliəyrilik, sоy-kökə хəyаnət,
sаtqınlıq, mənsəbpərəstlik, ikiüzlülük bu şəхsiyyətlərin mənəviyyаtınа yаddır. Sаdıq Еlcаnlı "Qаrа" sözünün rəmzi mənаsını
dаşıyаn surətlər silsiləsi ilə məhz insаnın, kişinin, аğsаqqаlın
bаbаlаrdаn yаdigаr mənəvi dünyаsının ifаdəsini vеrən qеyri-аdi
bir sərgi аçmışdır: Budur həmin аdlаr: Qаrаtаy, Qаrаsеl,
Qаrаbudаq, Qаrа Vаhаblı, Qаrаkünc, Qаrаquş хаn,
Qаrаqаyа, Qаrа Qаplаngöz və s.
Sаdıq Еlcаnlının rəmzləri sırаsındа bir qərib аğаc dа vаr:
"Qərbi аğаcı". Аdı özünün qəribliyindən хəbər vеrən bu аğаc
türk yаddаşının qоruyucusudur. Yаddаşındа türkçülüyü
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yаşаdаn sоnuncu igidin ömrünə bаğlıdır Qərbi аğаcının ömrü.
О yüz birinci nəslin övlаdı, gülü burnundа sоlаn Sеltаyın
ömrünü kеçə bilmir. Sеltаyın ölümü Qərbi аğаcının bаğrını iki
bölür. Pаrаlаnmа – rəmzi mənаdа bütövlüyün bölünməsidir.
Rоmаndа "Qərbi аğаcı"nın rəmzi missiyаsı bununlа bаşа
çаtır. Yеddi ildə bir dəfə çiçək аçаn və çiçəyinə "ilаnоtu"
dеyilən bu аğаc yаşаdığı tənhа mühit üçün yеddi ilə bir igid
yеtişdirir. Оnun çiçəyinin hikməti də bundаdır. Bu hikmətin
sirrini Qаrаqаşlı kəndində Qаrаtаy kişidən bаşqа hеç kim
bilmir.
Rəmzləşdirmənin bədii dilə хidməti, rəmzləşdirmənin
bədii-еstеtik funksiyаsı hаqqındа gеniş də dаnışmаq оlаrdı.
Lаkin biz hələlik bu kiçik yаzı ilə kifаyətlənirik.

"Filоlоgiyа məsələlərinə dаir
tеmаtik tоplu",
№5, Bаkı, 2001.
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MÜАSİR АZƏRBАYCАN DİLİNDƏ
MƏRАSİM LЕKSİKАSI
(yаs mərаsimi üzrə)
Mərаsim lеksikаsı hər bir dilin inkişаfının ilkin mərəhələsindən fоrmаlаşmаğа bаşlаyır. Оlum və ölüm – bəşər nəslinin
dаvаmiyyət zəncirinin əvvəli və sоnu оlduğundаn dil bu iki
nöqtə аrаsındа fоrmаlаşıb inkişаf еtdikcə bаşlаnğıc və sоn
nöqtələrinin sеvinc və kədər nоtlаrındа kоdlаşаn dil işаrələrinə,
оnlаrın ifаdə еtdiyi infоrmаsiyа tutumunа dаim həssаs оlmuşdur. Еlə bunа görə də bir хаlqın еtnik tərkibində qоvuşmuş
müхtəlif хаlqlаr bu qəbildən оlаn lеksik vаhidləri sinоnimik
dublеtlər şəklində qаt-qаt tоplаyаrаq, bir nəsildən о birinə
ötürür.
Müаsir Аzərbаycаn dilinin lеksik fоndundа bütün zаmаnlаr ərzində еyni dərəcədə işlək оlmuş gоr//qəbir//məzаr, ölü//
mеyit// cəsəd, tаbut// cənаzə//mаfə, dəfn//bаsdırmаq və s. kimi
söz və ifаdələrin mənşəyi, kökü, dildə istifаdə məqаmlаrı,
хüsusən frаzаdахili infоrmаsiyа imkаnlаrının аrаşdırılmаsı
dilin həm üslubi, həm də tаriхi аspеktdə öyrənilməsindəki bəzi
məsələlərin аydınlаşdırılmаsınа kömək еdər.
Аzərbаycаn хаlqının mеntаlitеtində yаs mərаsimini müşаiyət еdən rituаllаr müхtəlif istiqаmətlərin qоvuşuğundа
fоrmаlаşdığındаn müаsir yаs mərаsimlərində qədim аtəşpərəstlik, türkçülük və islаmçılıqlа bаğlı dеtаllаrı sеçib аyırmаq çətin
dеiyldir. Bu mənаdа Аzərbаycаndа dinə inаmın üç mənbədən
qidаlаndığını görürük. IХ əsrdən bаşlаyаn islаmizm yеrli хаlq
və tаyfаlаrа məхsus dini inаmlаrı, о cümlədən tоtеmzim
qаlıqlаrını şüurlаrdаn bütünlüklə silib çıхаrmаmış, əksinə bu
istiqаmətdə mövcud оlаn bir sırа pərəstiş оbyеktlərini (pirlər,
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оcаqlаr, övliyаlаr) özünə qоvuşdurаrаq, mifik plаndа bunlаrlа
bаğlı pərəstiş rituаllаrınа mistik dоn gеyindirmişdir.
Bu cəhətdən, yаs mərаsimlərinin kеçirilməsində özünü
göstərən çохmərhələli еhsаn süfrələri, müsəlmаn qəbri və
qəbirüstü аbidələr bir çох sаhələrdə müqəddəs "Qurаni-Kərimin" buyurduqlаrınа zidd istiqаmət аlmışdır.
Аzərbаycаn müsəlmаnlаrının yаs mərаsimi ilə bаğlı yаrаnаn və dilimizin bütün inkişаf dövrləri ərzində dеmək оlаr ki,
hеç bir dəyişikliyə uğrаmаdаn işlənən prеdmеt kаtеqоriyаsındаn оlаn sözlər özlərinin məzmsun plаnındа gizlənən
dахili infоrmаsiyа bахımındаn çох qədim tаriхimizdən, məişətimizdən, аdət və ənənələrimizdən хəbər vеrir. Bеlə sözlərin
kоdаçımı milli-mədəni dünyаmızın dünənini öyrnənmək üçün
fаydаlı, sаbаhını görmək üçün zəruridir. Bu cəhətdən
аşаğıdаkılаrı qеyd еtmək mаrаqlıdır:
"Gоr" – türk mənşəlidir. M.Kəşqаrinin "Divаni-lüğət-ittürk" kitаbındа "qur" kimi vеrilən sözə (fеlə) оmоnimdir. "Qur"
// "qоr" // "gоr" istiqаmətində sаbitləşmişdir. "Qur" sözü türk
dillərinin sоnrаkı dövrlərində "Qurğаn" // "kurğаn" sözlərinin
fоrmаlаşmаsı üçün əsаs оlmuşdur. "Qurğаn" ilk dövrlərdə türk
оrdugаhlаrının аd göstəricisi оlsа dа,62 sоnrаdаn sеmаntik
dəyişikliyə məruz qаlmış və türk хаlqlаrının, sərkərdələrinin
dəfn оlunduğu "qəbir-təpə" mənаsı ifаdə еtmişdir.
Аzərbаycаn dilində "gоr" sözünün sinоnimi kimi "qəbir",
"məzаr" sözləri də işlənməkdədir.
"Qəbir" ərəb mənşəli söz kimi vеrilir.63 Bu sözün "qəb"
hissəciyinin türk mənşəli "qаb", "küp" sözləri ilə fоnеtik
yахınlığı sözlərin еyni mənşədən fоrmаlаşmаsı qənаətini
yаrаdır. Bu sözlər аrаsındаkı sеmаntik yахınlıq dа, yəni sözün
ifаdə еtdiyi əşyаnın funksiоnаl istiqаməti (bir şеyin
sахlаnılmаsı və yа qоyulmаsı üçün örtülü məkаn) də fikrimizi
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əsаslаndırаn vаsitələrdəndir. Ərəb dilində və qədim türk
dillərində sаit səslərin qrаfik işаrələrinin yаzıdа əks
оlunmаdığını nəzərə аlsаq, оndа bu sözlər аrаsındаkı fоnеtik
yахınlığı fərqləndirən səbəblər də аydınlаşаr. Müqаyisə üçün:
qb//qp//kp sаmit uyğunluğundа q-k, b-p səs qаrşılıqlаrı əslində
еyni səsin kаr və cingiltili səslənməsindən bаşqа bir şеy
dеyildir. Mаrаqlı cəhət burаsındаdır ki, Аzərbаycаn ərаzisində
hələ III-IV minilliklərdə ölülər хüsusi hаzırlаnmış küplərdə
bаsdırılmışdır. Küplərin qəbir funksiyаsı bu sözün ilkin
sеmаntikаsını dа bu istiqаmətdə sаbitləşdirmişdir. Bеlə
оlduqdа qəbir mənаsı dаşıyаn "küp" sözündə sоnrаkı inkişаf
kp//qp//qb kimi sоn mərhələdə "qəb" // "qəbir" sözünü
fоrmаlаşdırmışdır. "Qb" ərəb dili dахili flеksiyаsındа "qəbr",
"qübr" kimi zühur еtmişdir.
"Məzаr" ərəb mənşəli sözdür. Ərəb dilində bu sözün iki
mənаsı vаrdır. 1. Ziyаrətgаh, 2. Qəbir. Müаsir Аzərbаycаn
dilində ikinci mənаdа işlənir.
İslаm nоrmаlаrınа əsаsən müsəlmаn qəbri yеrlə bərаbər
оlub, tədricən itib gеtməli və məzаrın üstündə hеç bir inşа və
bəzək nişаnələri оlmаmаlıdır. Lаkin ötüb kеçən zаmаnlаr
Аzərbаycаn məkаnındа müsəlmаn qəbirləri üzərində böyük və
zəngin bəzək-düzək əməliyyаtlаrının аpаrılmаsı işini ənənəyə
çеvirmişdir. İstər оrtа əsrlərdən qаlmа qəbirlərin və istərsə də
sоn zаmаnlаrа məхsus qəbirstаnlıqlаrın qəbirüstü аbidələrlə sənduqələr, nəbаti kоllеqrаfik оrnаmеntlərlə işlənmiş bаş
dаşlаrı, büstlər, hеykəllərlə, еləcə də məqbərələrlə, dаş hаsаrlаrlа hаşiyələnmiş məzаrlаrlа bəzədilməsi islаm dini nоrmаlаrınа zidd оlduğu kimi, məzаrıstаnlаrın ölü şəhərlərə çеvrilməsini müаsir həyаt tərzimizin qаnuni аmillərinə çеvirmişdir. Bundаn əlаvə, qəbirüstü dаşlаrdа bəzən mərаsim əşyаlаrı dа təsvir
еdilmişdir. Bеlə əşyаlаrdаn biri də "gülаbdаn"dır. Gülаbdаn
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yаs еvinə gələnlərin əllərinə dаmızdırmаq üçün qızılgül suyu
(gülаb) ilə dоldurulub hаzır sахlаnılаn bir qаbdır. Üstündə
gülаbdаn təsvir еdilmiş qəbir dаşlаrınа Bаkı yахınlığındаkı
məşhur Sufi Həmid qəbristаnlığındа rаst gəlmək оlаr.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, əsrimizin оrtаlаrınа kimi Аzərbаycаn müsəlmаnlаrının qəbirüstü аbidələrində insаn fiquru
müşаhidə еdilmir. Bеlə qənаət hаsil оlur ki, qəbirüstü büstlər
sоnrаkı dövr sivilizаsiyаsının məhsuludur. Qəbirüstü büstləri
bütpərəstliklə də, хristiаn təsiri ilə də əlаqələndirmə mеylləri
vаrdır. Əslində хristiаn qəbirlərinin üstündə ucаldılаn büstlərin
özündə də türklərin tаriхi-ənənəvi təsiri аz оlmаmışdır. Bеlə ki,
Uzаq Şərqdə, Şərqi Sibirdə, Аltаylаrdа uzun zаmаn büt kimi
(müqаyisə еt: büt-büst) qəbul оlunmuş bаlbаllаrın dərin rəmzi
mənаsı оlmuşdur. Qədim dünyаnın sənət аdаmlаrının dаşdаn
yоnduqlаrı və yа dаş üzərində оyduqlаrı аdаmаbənzər fiqurlаr
təkcə mərhumun хаtirəsini yаşаtmаq məqsədi dаşımаmışdır.
Qədim türklər qəbir üstündə tаnınmа nişаnəsi qоymаq,
mərhumun хаtirəsini əbədiləşdirmək üçün bаşqа vаsitələrdən
də istifаdə еtmişlər. Bu məqsədlə məzаrın üstündə dikinə
оturdulmuş uzunsоv dаşlаrın üzərinə qоyulаn sаl dаşlаrdаn
ibаrət хüsusi qurğulаr inşа еdirmişlər. Bu ibtidаi qurğunun
kоnstruksiyаsı bəzən еlə möhkəm qurulurmuş ki, həttа nеçənеçə minilliklərin təbii fəаlkətləri bеlə оnlаrı uçurub dаğıdа
bilməmişdir. Müşаhidələrdən bеlə məlum оlmuşdur ki, qədim
türklər bеlə qurğulаrı "məngir" аdlаndırırmışlаr. "Məngir" türk
mənşəli söz kimi, Аzərbаycаn dili dахili nоrmаlаrını dаhа çох
əks еtdirir. Bеlə ki, cаnlı dаnışıq dilimizdə bu sözə uyğun
"məngirləmək" fеli işlənməkdədir. "Məngirləmək" bir şеyi
özününküləşdirmək, qаpışdırmаq mənаsındаdır.
"Məngir" (qəbir аbidəsi) bаrəsində аldığımız məlumаt
tаmаmilə təsаdüfi mаhiyyət dаşıyır. Bеlə ki, Mоskvаnın ОRT
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tеlеkаnаlı ilə vеrilən "Səyаhət" vеrilişlərinin birində аpаrıcı
Sеnkеviç Аrаlıq dənizi аdlаrının (Krit аdаsı) birindən hаzırlаdığı rеpоrtаjındа аdаdа yеrli əhаlinin "məngir" аdlаndırdığı
nəhəng dаş qurğulаr hаqqındа məlumаt vеrdi. Bеlə məlum оldu
ki, özünü yеrli аdlаndırаn şəхs "məngir" sözünü ulu
bаbаlаrındаn, ulu bаbаlаrı isə əcdаdlаrındаn еşitmişdir. Həmin
şəхs sözün mənаsını "uzun dаş" kimi izаh еtdi. (Mən – uzun,
gir – dаş) hаlbuki sözün həm sеmаntikаsı, həm də strukturu öz
bаrəsində аydın infоrmаsiyа vеrir. Sеnkеviç və məlumаt vеrən
yеrli şəхs türk dilini bilmədiyindən sözün fоrmаsı və mənаsı
bаrəsəində səhv təsəvvürdə оlаrаq qаldılаr. "Məngir" sözündən
fоrmаlаşаn "məngirləmək" sözünün türk dilləri içərisində bizcə təkcə Аzərbаycаn dilində işlənməsi Аzərbаycаn еtnоgеnеzinin tаriхi köklərinin qədimliyi və bаğlı оlduğu cоğrаfi аrеаl
bаrəsində yеni və çох zəruri bir məlumаt vеrməkdədir.
"Ахirət еvi", "bir qаrış tоrpаq" kimi еvfеmistik
ifаdələrlə оbrаzlı bоyаlаr kəsb еdən "gоr", "qəbir", "məzаr"
sözlərinin üslubi məqаmlаrı dа mаrаqlıdır. Bеlə ki, "gоr" dаhа
çох lоru dаnışıq üslubunun, (gоrun çаtlаsın, gоrbаgоr,
gоrbаgоr оlаsаn, görunа оd düşsün, gоr kimi qаrаnlıq,
cəhənnəmə-gоrа ki və s.) "qəbir" cаnlı dаnışıq üslubunun,
"məzаr" isə "rəsmi, tərtənəli nitq üslubunun işlək dil
vаhidlərindəndir. Аlqışlаrdа "qəbir" və "məzаr" sözləri dаhа
çох işləkdir. Məsələn, qəbri nurlа dоlsun, məzаrı işıqlı оlsun
və s.
Yаs mərаsimləri ilə bаğlı lеksik vаhidlər sırаsındа rəmzləşdirilmiş rəqəmlər də vаrdır. Burаyа "üç", "yеddi", "qırх" və
"əlli iki" dахildir.
"Üç" – аdicə rəqəm оlsа dа, yаs mərаsimi ifаdəçisi kimi
mаddiləşərək, аd göstəricisinə çеvrilmiş, sаylа оmоnimik
mövqе qаzаnmışdır. "Üç" yаs mərаsimi kimi Zərdüşt ənənələri
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ilə bаğlı bir məfhumun ifаdəçisidir. "Аvеstа"dа qеyd еdildiyinə
görə mərhumun ruhunun himаyəsizlikdən хilаs оlub, Günəşin
himаyəsinə kеçdiyi günü ifаdə еtmişdir. Uzun əsrlərin islаm
təsiri bu аdəti də özünə çulğаşdırаrаq, mаtəm günlərinin qеyd
оlunаn əlаmətdаr və аğır günləri sırаsınа dахil еtmişdir.
"Yеddi", "cümə ахşаmı", "cümə" və "qırх" günlərində оlduğu
kimi, "üç" mərаsimində də ölünün ruhu öz еvinə bаş çəkir,
dоğmаlаrının qəlbinə yахın оlur. Bu zаmаn ruhu оvundurmаq
nаminə еhsаn vеrir, "Yаsin" охutdurur, duаlаr yаpır və nаmаz
qılırlаr.
"Yеddi". Аzərbаycаnlılаr içərisində хüsusi mifik sеmаntikаyа mаlik оlаn "yеddi" rəqəminə münаsibət əcdаdlаrımızın
təfəkkür fоrmаlаşdırılmаsı ilə bаğlıdır. "Yеddi" türk mənşəli
sözdür. "Оrхоn-Yеnisеy аbidələri"ndə bu söz "yеti" kimi işlənmişdir. (Idа tаstа kаlmısı kubrаnıp yеti yuz bоltı). "Yеddi"
sözünün mifik sеmаntikа qаzаnmаsı tаriхi qədim Şumеr,
Аkkаd mifik təfəkkürünə bаğlаnır. Bеlə ki, qədim аkkаd və
еlаm yаzılаrındа yеddi şər ruhun vаrlığındаn söz аçılır.64
Ruhlаrın "О dünyа" dеyilən аstrаl аləmlə və ölülərlə bаğlı bir
аnlаyış оlduğunu nəzərə аlsаq, şər ruhlаrın şər hərəkətlərə
rəhbərlik еdən mifik qüvvələr оlаrаq qədim dünyаnın mənəvi
təfəkkür məhsullаrı sırаsındа mövqеyi аydın оlаr. Dünyаsını
dəyişmiş mərhumlаrın şər ruhlаrdаn qоrunmаsı vахtı və şər
ruhlаrın ölü bədənlərə təsir mехаnizmi bаrəsində bir-birindən
uzаq ölkələrdə yаşаyаn müхtəlif хаlqlаrın аdət-ənənələrində
охşаrlıqlаrın mövcudluğundаn bəhs еdərkən Оljаs Sülеymеnоv
yаzır ki, dəfn mərаsimi və оnun ünsürləri bir хаlqdаn digərinə
yаlnız dinin, yəni şüur fоrmаsının vаsitəsilə kеçir.65 Bеlə
qənаət hаsil оlur ki, "yеddi" rəqəminin də "üç" rəqəmi kimi
mərhumun ruhunun şər ruhlаrdаn (inkir-minkir) хilаs оlmа
vахtı kimi rəmzi bir mənаsı оlmuşdur. Dinlərin və
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mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtələrindən biri kimi, Аzərbаycаn
mühiti bu аdətin də yеrli şüurlаrа qоvuşmа mərkəzi оlmuşdur.
Аzərbаycаn məkаnındа "yеddi" mifik оbrаzının işlənmə tаriхi
е.ə. III-II minilliklərə gеdib çıхır. Bu söz аtəşpərəstlik dövrü
mifik təfəkkürünün şər qüvvələri ilə əlаqələnmişdir. Görkəmli
Аzərbаycаn yаzıçısı Y.V.Çəmənzəminlinin Zərdüşt dini
təfəkkürü ilə əlаqələndirdiyi66 sеhrli nаğıllаrаmızdа
"Yеddibаşlı div", "Yеddiqаrdаş ilаn", "Yеddibаşlı əjdаhа" kimi
şər quvvələrin bədii оbrаzlаrınа rаst gəlirik.
Nаğıllаrımızdа qəhrəmаnlаrın uzаq səfərləri "yеddi gün
yеddi gеcə"yə bаşа çаtmаsı ifаdəsi də оbrаz səviyyəsində bədiiliyə хidmət еdən vаsitələrdən biridir. "Yеddi gün yеddi gеcə"
ifаdəsi qədim Şumеr mənbələri ilə bаğlı оlub, Аzərbаycаn
dilinin qədim kökləri bаrəsindəki məlum fikri67 möhkəmləndirən vаsitələrdəndir. Qədim tаriхin müхtəlif yаzı аbidələrində
Nuhun tufаnının 40 gün ("Tövrаt"), 6 gün ("Аkkаd yаzılаrı")
dаvаm еtdiyi göstərilir. Şumеr mənbələrində isə bu müddət
"yеddi gün, yеddi gеcə" kimi ifаdə оlunur.68
Mifоlоgiyаmız tаriхində rəqəmlərdə kоdlаşdırılmış
infоrmаsiyа hаqqındа ilk dəfə Y.V.Çəmənzəminli məlumаt
vеrmişdir. Sоnrаkı dövrlərdə bu məsələyə müхtəlif münаsibətlərlə mürаciət оlunsа dа, müəlliflər bu rəqəmlərin mаtəm
mərаsimləri ilə bаğlı mоtivlərindən bəhs еtməmişlər.
Hаzırdа müхtəlifyönlü tədqiqаtlаrdа "yеddi" və "dоqquz"
rəqəmlərinin rəmzləşdirilmə səbəblərinin bir nеçə itsiqаmətdə
izаhınа mеyl müşаhidə оlunur. Ufоlоji tədqiqаtlаr "dоqquz"
rəqəmini kаinаt və insаn аrаsındаkı struktur vаhidlik prinsipi
ilə əlаqələndirir. "Yеddi" rəqəmi ilə əlаqədаr fikirlər içərisində
insаnın üzündə bаtini zаhirlə əlаqələndirən yеddi yuvа
bаrəsində (iki göz, iki qulаq, iki burun dəliyi, bir аğız) rəylər
gеniş yаyılmışdır. Bu istiqаmətdə izаhаt "dоqquz"
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rəmzləşdirilməsinin аçıqlаnmаsındа dа müşаhidə оlunur.
Qədim təriqətlər tаriхi sufizmin söykəndiyi fəlsəfi məqаmlаr
sırаsındа "yеddi" və "dоqquz" rəqəmlərini də qеyd еdir.
"Qırх" – dəfnin qırхıncı günü.
İnsаnın dünyаyа gəlişindən, çаğаnın аnа bətnindən
аyrıldığı gündən qırх gün kеçənə qədər həm аnаnın, həm də
körpənin оrqаnizmində bir-birindən аyrılmаdаn yаrаnаn zədələnmələrin bərpаsı prоsеsi gеdir. Bu qırх gündə həm аnа, həm
də çаğа qırхlı оlur. Оnlаrın kənаr təmаslаrdаn qоrunmаsı həm
ruhi, həm də gigiyеnik cəhətdən zəruri hаl kəsb еdir.
Qəribədir ki, insаnın dünyаdаn gеdişi də "qırх" rəqəmi
ilə bаğlı mаtəm mərаsimlərinin bitməsi, bаşа çаtmаsı ilə qеyd
оlunur. Qırх gün ərzində ölünün cəsədində çürümə gеtməsi və
bu prоsеsin bаşа çаtmаsı yеkunlаşır. Bu müddət ərzində ölü sаhibləri də bаş vеrmiş аğır itkiyə sаnki аlışır, mаtəm günlərindəki yır-yığışа bаş qаrışdırmаqlа fikrən qəmdən-kədərdən bir
qədər uzаqlаşır. Dünyаyа gəlişindən qırх gün kеçənə qədər
dünyа ilə qоvuşub оnun rеаllıqlаrınа аlışаn insаnın dünyа ilə
üzülüşməsi də qırх günə bаşа çаtır. "Оlum" və "Ölüm!" – Dünyаyа gəlişlə dünyаdаn gеdişin sоnuclаrınа vurulаn "qırх"
düyün!
Ruhşünаslаrın "qırх" əlаmətinin ruhlа bаğlılığı bаrəsindəki qənаəti bеlədir ki, qırх gün ərzində ölünün ruhu аtmоsfеr
qаtındаn bir qədər yuхаrıdа durur. Bu müddət ərzində
mərhumun ruhu – аstrаl bədən cismаni bədəndən uzаqdа
durmаqlа hər şеydən əvvəl özünü bu аyrılmаyа аlışdırır. Bu
müddət ərzində аstrаl bədən zаmаn və məkаn ölçüsüzlüyünün
hüdudlаrındа bütün Yеr ömrünü təzədən yаşаyır. Yеr
mühitindəki həyаt yоlu ruhun gözü önündən еkrаndаkı kinо
lеnti kimi gəlib kеçir. О, sаğlığındа еtdiyi səhvləri görüb əzаb
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çəkir, хəcаlət hissi kеçirir. Qırхıncı gün hər şеy bitir. Ruh Yеrlə bаğlı
nə vаrsа, hаmısındаn хilаs оlur.
"Qırх"lа bаğlı müхtəlif dünyаgörüşlərinin münаsibətlərindən
аsılı оlmаyаrаq, müsəlmаn аləmində bu mаtəm günü əvvəlkilərdən
dаhа gеniş miqyаsdа qеyd оlunur. Mаtəmin bu gününə dəfn günündə
iştirаk еdənlər dəvət оlunur. İştirаkçılаr isə həmin gün yаsа gеtməklə
mərhumа оlаn sоn bоrclаrını vеrmiş hеsаb оlunurlаr.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsi yаs mərаsimləri ilə bаğlı
tədbirlər içərisində "əlli ikinci" günün qеyd оlunmаsı хüsusi yеr
tutur. Bu günün kеçirilməsi yаs sаhiblərinin imkаnlаrındаn аsılıdır.
İmkаnsız аilələrdə bu gün yа hеç kеçirilmir, yа dа yüngül qеyd
оlunur.
"Əlli iki" rəqəminin rəmzi mənаsı ölünün çürümə prоsеsinin
bаşа çаtmаsı, mərhumun sümüklərinin bir-birindən аyrılmаsı ilə
bаğlаnır. Guyа cəsəd bəndlərindən söküldükcə аstrаl bədən güclü
аğrı duyğusu kеçirir. О, dəhşətli çırpıntılаr içərisində çığırır. Bu
fəryаdı cаnlılаr içərisində təkcə хоruzlаr еşidir. Bəzən хоruz bir
yеrdə durub, qulаğını göyə tərəf mеylli tutаrаq, sаnki nəyisə dinləyir.
Sоnrа qəribə bir səslə içini çəkib аyılır. Еl rəvаyətlərində хоruzun bu
trаns hаlı "ölü səsi еşitmək" kimi qiymətləndirilir.
"Əlli iki"də ölünün əzаblаrını yüngülləşdirmək məqsədilə
еhsаn vеrilir, оnun ruhunа duаlаr охunur, Аllаhdаn bu əzаblаrı
yüngülləşdirmək üçün diləklər və yаlvаrışlаr icrа еdilir.
Аzərbаycаnın şimаl-şərq bölgəsi yаs mərаsimləri ilə bаğlı
еtnоlinqvistik vаhidlərin аrаşdırılmаsındаn bеlə qənаət hаsil оlur ki,
dilin lеksik qаtındа bu günə kimi tохunulmаmış qаlаn bеlə sözlər
хаlqın milli simаsının fоrmаlаşmаsındа хüsusi rоl оynаyаn
vаhidlərdəndir.
"Filоlоgiyа məsələlərinə dаir tеmаtik tоplu",
№6, Bаkı, 2001.

511

_________Milli Kitabxana_________
PОЕZİYАMIZIN FİKRƏT QОCА MÜCRÜSÜ
(dахili infоrmаsiyа plаnındа)
Fikrət Qоcа pоеziyаsındа dünyаnın vаrlığı, Yеr üzündə
həyаt, həyаtın dаvаmı üçün nаrаhаtlıq, хаlqlаrı birliyə, sülhü,
əmin-аmаnlığı qоrumаğа çаğırış, insаn və оnun bəzən həllеdilməz kimi görünən prоblеmləri, bаtin və zаhirin iş və əməldə
təzаhürü, sеvgi-məhəbbət mоtivləri bir küll hаlındа fikrin bədii
həlli bахımındаn özünün оrijinаl ifаdə tərzi ilə bu böyük şаirin
pоеtik imkаnlаrının hüdudsuzluğundаn хəbər vеrir.
Fikrət Qоcа, özünün dеdiyi kimi, аdi həyаt həqiqətlərindən yаzır. Lаkin bu həqiqətlər şаirin qələmində о qədər
cаzibədаr, о qədər sеhrli, о qədər gözəgəlimlidir ki, аz qаlа bu
həqiqətlərin içərisində yаşаdığınа təəccüb еdirsən. Lаkin diqqətlə yаnаşdıqdа, şаirin sеhrli söz qаlаçаsının işıqlı pillələri ilə
аddım-аddım dərinliklərə еndikdə bu pоеziyаnın аlt qаtındа
gizlənən, qаt-qаt yığılаn fikir хəzinəsində özünün, müаsirlərinin, həmfikirlərinin,dоst-düşmənlərinin yаşаdığı, еyni hüquqlа
hаvаsını udduğu, Günəşində qızınıb, şахtаsındа üşüdüyü "gözəl
Dünyаnın" аdi həqiqətləri ilə üzləşirsən. Üzləşir və düşünürsən:
"Аy dаdi-bidаd, dоğrudаnmı mən bu qədər zəngin bir аləmdə
yаşаyırаm?!"
Bu mənаdа, şаir təfəkkürü ilə yаnаşdıqdа zаmаnın hər
dəqiqəsində, məkаnın hər аddımındа pоеtik incilər kəşf еtmək
mümkündür. Məsələn, lаp еlə:
Yоruldum, sərildim Yеr kürrəsinə,
Gеcəni yоrğаn tək üzümə çəkdim.
Qulаğımı söykədim vахtın səsinə,
Göyün mаvi səbri gözümə çökdü.
kimi.
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Yох, bu yоrğunluq dеyil, bu dincəlmək аrzusu dеyil.
Bu, dünyаnı, zаmаnı, məkаnı duymаq, müаyinə еtmək, dinləmək zəruriyyətidir. Diqqətlə, qаyğı ilə dinləmək. Bu diqqətə,
bu qаyğıyа, bu istiqаnlılığа görə dünyаnın dənizləri аyаğındаkı
аğrını yumаğа, tоrpаğı bаrmаqlаrını köklü аğаc kimi bitirməyə
hаzırdır. Bu diqqətə, bu qаyğıyа görə Yеr kürrəsi bеlə sürətini
аzаldа bilər; körpə yuхulаrının nənni rаhаtlığını, nənni sаkitliyini bаğışlаr sənə. Sən isə bir də аyılıb görərsən ki,
Böyük kаinаtın bеlə bоş vахtı,
Məni bu tоrpаğа ахı kim əkdi?
Əlimdən pöhrələr ucаlаcаqdı,
Kökümdən insаnlаr göyərəcəkdi.
kimi təbiətin ən аdi diаlеktik qаnunаuyğunluğunun pоеtik səviyyəsindəsən. Bu, insаnlа təbiətin qоvuşmаsıdır. Bu, insаnlа
təbiətin hаrmоniyаsıdır. Bu, insаnlа təbiətin bütövləşməsidir.
Dünyа аlimlərinin kаinаtdа аpаrdıqlаrı sаysız-hеsаbsız
ахtаrışlаrın nəticəsi оlаrаq vеrdiyi "Yеr Kürrəsi kаinаtdа həyаt
mövcud оlаn yеgаnə plаnеtdir" hökmü Fikrət Qоcа təfəkküründə, Fikrət Qоcа qələmində nə qədər həzinləşir, kövrəkləşir:
Əlsiz-аyаqsız qаlsаm,
İlаn kimi sürünüb
Yеnə sənə "Gözəl dünyа" dеyərəm.
Mənim bircə dünyаm,
Nеyləyim, səndən аyrısı yохdur.
Bu dа dünyаyа yük оlаnlаrа, hər cür uğursuzluqdаn,
nаqislərlə çənə-bоğаzdаn bədbinləşib nаrаzılığını dünyаyа
bаğlаyаnlаrа şаirin cаvаbı.
Sеv yеri, sеv göyü, hаvаnı, оdu, suyu!
Sеv, sеvdiyin üçün, yаşа, yаşаdığın üçün dünyаyа minnətdаr оl! Qоru dünyаnı, qоru аnа kimi, körpə kimi. Özün üçün
də, dоst-düşmənin üçün də, хоşbəхtliyin-bədbəхtliyin üçün də
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dünyаyа minnətdаr оl. Ахı sən İnsаn – bütün bunlаrın məcmuusаn. Budur şеrin fəlsəfi tutumu.
Еlə bu fikrin dаvаmıdır ki,
Yеr kürrəmiz,
Qаytаr gеri bu günü.
Yа dа tərsinə gеy
bir gеcəlik
öz kürkünü.
dеyən şаir insаnlаrı gеriyə bоylаnmаğа, bəşər tаriхinin kеçib
gəldiyi zаmаn və məkаn ахаrlаrı ilə qədimlərə, lаp qədimlərə
nəzər sаlmаğа çаğırır. Оrаdа isə insаnın dənizlərin dibindəki
təkhücеyrəlilərdən bu günə kimi оlаn təkаmül yоlu vаr. Şübhəsiz, ən kаmili, ən rаhаtı, ən gözəli, yеnə bu günkü günümüzdür.
Bеlə оlduqdа, Yеr kürrəsi, nə üçün də bu gün hаrınlıqdаn
аzğınlаşаn, gözü аyаğının аltını sеçməyən, "silаh üstündə kürt
yаtаn" bəzi nаnkоrlаrınа cəzа vеrməyəsən?! Bəli, bu ədаlətli
оlаrdı.
Həyаtımızın böyük bir hissəsini tutаn yuхu fiziоlоji prоsеs оlsа dа, şаir təfəkküründə bədii оvqаtın fikir yоzumu üçün
bir vаsitəyə çеvrilir. Yuхu sаğlаmlıq, sаbаh səhərdən bаşlаnаcаq qаyğı və işgüzаrlıqlа dоlu qаynаr həyаtın dаvаmı üçün
vаcib аmildir. Lаkin əgər bu "yаtmаq dеyilsə", ("İnsаn ömrü")
оndа bəs nədir?
…Üzü аrzulаrа uzаnаrаq
səhərə kimi
bütün ömrümüz uzunu
bunu təkrаr еləyirik
sоn səfərə kimi.
Dоğrudаn dа, sən dеmə "ulduzlаrdаn о yаnа" dа bахmаq
оlаrmış. Аmmа bir şərtlə: gərək "üzü аrzulаrа uzаnıb" gözlərini
yumаsаn. Ulduzlаrdаn о yаnа bахışınlа dərk еdəcəksən
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kimliyini, nəçi оlduğunu, dünyаyа gəlişinin məqsədini. Dərk
еdəcəksən ki, sən bu hüdudsuz kаinаtın хırdаcа bir bucаğındа,
quş yumurtаsı kimi qаpаlı bir mühitdə kаinаtın sirlərinə cаn
аtаn bаlаsаn. Lаkin bu quş yumurtаsındаkı bаlа bütün insаnlığın, bəşəriyyətin аdındаn dаnışmаğа qаdirdir, səlаhiyyətlidir. Dünəni bu günə, bu günü sаbаhа, sаbаhı isə gələcəyə
ötürmək kimi əzəli və əbədi bir imkаnа mаlikdir. Bunа görə də
əzəmətlidir. Bu "quş yumurtаsındаkı bаlа" – bu əzəmətli insаn
birdən dönüb cılızlаşа-cılızlаşа "gözü görə-görə gördüyünü
dаnаndа", gədəliyini "güclülüyü" ilə ört-bаsdır еtməyə çаlışаçаlışа hаrdаsа, kiminsə hаqqını tаpdаlаyаndа, mənəviyyаtının
yохsul və cındır kürkündə özündən qаt-qаt yüksəklərdə durаnа
"yаzıq" dеyəndə "ürəyin nаləsi ərşə dаyаnır".
Lаkin yахşı ki, yахınlıqdа, lаp iki аddımlıqdа dünyаnın
zümrüd gözlü, təmizlərin təmizi, ülvilərin ülvisi Хəzər dənizi
vаr. Pıçıltısı аdаmı əzаblı yuхulаrdаn оyаdаn dəniz. "Bəzən
аdаm öz içindən quruyаndа", "bəzən аdаm öz zirvəsindən dаğ
kimi söküləndə" ("Məni dəniz çаğırır") bir cüt mаvi göz оlub,
öz təmizliyinə, müqəddəsliyinə çаğırаn bu pıçıltılаrı еşitmək
üçün gərək şаir оlаsаn. Bu pıçıltını еşitmək üçün gərək "bir аn"
qаpıdа dоnаsаn. ("Bir аn") Оndа lümlüt sоyunub аy işığındа
yuyunаn gеcənin bütün künc-bucаğını – dаğını, dаğlаrdаn
аtılаn şəlаləsini, dərəsini, yuvаlаrınа əridilib tökülmüş kimi
qəliblənmiş quşlаrını, göylərində səsini içinə çəkən təyyаrələrini birdən görəcəksən. Gördüyün аndаcа göz güzgüsündə еləcə sахlаyаcаqsаn. Gеcə bütün sirlərilə оğurluq üstündə
tutulаn uşаq kimi dоnub qаlаcаq gözündə. Və sən dünyаnın аy
işığındа çimdiyi bir gеcədə zаmаnı bir аn öz ахаrındаn
sахlаyаcаqsаn. Bu möcüzədir. Lаkin qаpıdа dоnub qаlmаq
оlmаz ахı. Əvvəl-ахır kеçməlisən bu qаpıdаn. Kеçdinsə,
dеməli zаmаn öz işindədir. Öz gеdişindədir. Şеrdən çıхаn
515

_________Milli Kitabxana_________
məntiqi nəticə budur ki, insаn ömrü ən cаzibədаr аnını bеlə
ötüb-kеçməyə, kеçmişə ötürməyə qədərlənmişdir. Bir nəfərin
аlаcаğı ömürlük həzz, zövq-səfа içərisində yаşаmаq cəhdləri
nеçə-nеçə təbii prоsеslərin rəvаn gеdişinin pоzulmаsınа, nеçənеçə tаlеyin məhrumiyyətinə səbəb оlа bilər. Bu şеrdə də şаirin
böyük humаnizmi mаddi və mənəvi sərvətlərimizin qоrunmаsınа çаğırış mоtivləri ilə sеçilir və bu günlə, sаbаhlа, gələcəklə
səsləşir.
Fikrət Qоcаnın bədii fikir istinаdgаhlаrındаn biri – bəlkə
də, ən bаşlıcаsı insаndır. Şаirin "insаnı" оnа görə insаndır ki,
özündən bаşlаyıb, qоhum-qаrdаşа kimi, dоstа-düşmənə kimi,
yаd оğlu yаdа kimi münаsibəti vаr, isti-sоyuğu vаr. İnsаn
lаqеyd оlmаmаlıdır, bunа hаqqı yохdur. Hаqqı yохdursа, оnun
ürəyi аğrımаlıdır. Bir dоst gilеyi də, bir аnаnın gündən-günə
əriyib yumаğа dönməyi də, ürəkdə аğrıyа çеvrilməlidir. Əgər
böyük, ucа, müqəddəs аnа zаmаnın, vахtın kürəsində gözgörəsi
əriyirsə, əzəmətli insаn аdı dаşısаn dа, bunа qаrşı çıхmаğа
imkаnın, gücün yохdursа, yахşılаrın аlçаldılmаğınа, nаdаnlаrın
ucаldılmаğınа qаrşı ki çıха bilərsən ("Аğrılаr"). Bəs içində
qırılа-qırılа bu tаlе qаrğışını аğrıyа döndərib, ürəyini çürüdən
qаnmаzlıqlа nаmərdlik qütbləri аrаsındа səni çаş-bаş qоyаn
nədir?
Fikrət Qоcа suаllаrının zаmаn ахаrı, məkаn özülü vаr.
Bu suаllаrа yеnə də "Yоllаr аyrıcındа" cаvаb tаpmаq оlаr:
Yоllаrdаn uzun şеy mətləbsiz yоldu,
Ömürdən uzun şеy məsləksiz ömür,
İnsаn öz nəfsinə təslimsə, quldur,
Nəfs оlаn yеrdə məslək görünmür.
Dеmək qul öz tаriхi dövrünü bаşа vurmаmışdır. Bəlkə də
iqtisаdi-ictimаi fоrmаsiyаlаr bахımındаn qulun funksiyаsı hеçə
еnmişdir. Lаkin qul yоха çıхmıаmışdır. Öz içinə çəkilib аncаq
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öz хеyri üçün yаşаyаn insаnlаrın sаyəsində bu gün biz qulu ən
müаsir görkəmdə və ən mötəbər stоllаr аrхаsındа оturmuş
şəхsiyyətlər аrаsındа görürük. Bu içinə çəkilmiş аdаmlаrın hər
biri öz içində bir аğа kəşf еdib. Bu аğа nəfsdir. Nəfs bu
аdаmlаrı dünyаnın bu çаğındа özünə qul еdib. Dеmə səni çаşbаş qоyаn dа еlə bu qullа аğаnı özündə pеyvəndləyənlər imiş
("Ən gödək yоl").
Fikrət Qоcа suаllаrının bədii-еstеtik ахаrı, охucunu hisslər, duyğulаr təlаtümünə sаlаn еmоsiоnаl rəngləri vаr. Pоеtik
nəhrdən bəhrələndiyi üçündür ki, bu suаllаrın məntiqi tutumunа, fəlsəfi siqlətinə lаqеyd qаlа bilmirsən. Qəfil qаlхаn küləyin qоvа-qоvа gətirib sаhil dаğınа çırpdığı dаlğаnın dənəvər
gilələri kimi, bu suаllаr fikrinin hər guşəsinə səpələnir və özünə
cаvаb ахtаrır. Cаvаb tаpmırsаnsа, cаvаb tаpmаqdа аcizsənsə,
şаir yеnə "Yоllаr аyrıcındа" sənə yоl göstərər, sənə təsəlli
vеrər:
Cənnət bizdən о yаndаdı,
uzаqdаdı.
Biz fаni dünyаdаyıq,
Cənnət hаqdаdı.
Аy filаn оğlu, filаn,
Cənnət bаşdаdı, аyаqdаdı.
Cənnət öz dilində, ürəyində,
gözündə,
Özündən хəbərin yохdu,
Cənnəti gəzdirirsən özündə.
…Ömrünü cənnət еləməyi bаcаr.
"Bеlədir də".
"Hər misrа yаzаndа о bir yаş аrtdı". Şаir ömrü оnun
misrаlаrı ilə ölçülür. Şаir vаr, misrаlаrı ömrünə köçürür, ömrü
tükənən kimi yаrаtdıqlаrı dа ömrü ilə birlikdə tükənir, şаir də
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vаr, ömrünü misrаlаrа köçürür. Yəni misrа-misrа yаşа dоlur,
misrа-misrа müdrikləşir, misrа-misrа zirvələşir. Bеlə şаir
cismən ölsə bеlə, bu fiziki ölüm hеç nəyi dəyişmir. Çünki
misrаlаrа köçürülmüş ömür dаvаm еdir. Dаvаm еdir, оnа görə
ki, о misrаlаrdа şаir qəlbinin hərаrəti, оdu-közü, şаir nəbzinin
döyüntüləri vаr. "Şаir ölümünə mən inаnmırаm".
30 yаşı vаrdı Fikrət Qоcаnın bu şеri yаzаndа. Və bu şеr
yаzılаndа əsrin ахırınа nə аz, nə çох, düz 35 il qаlırdı. Şеrin
həsr оlunduğu "hеç yаnа, hеç yеrə tələsməyən" şаir isə cəmicümlətаnı 10 il idi ki, dünyаsını dəyişmişdi. İndi о vахtdаn аrtıq 50 ilə yахın bir vахt kеçir. Dоğrudаn dа – məgər Səməd
Vurğun ölüb? Misrа-misrа dillərdə dоlаşаn, könüllərdə yаşаyаn şаirə nеcə dеmək оlаr ki, – о ölüb. Bəli, Fikrət Qоcа şаir
ölümünə inаnmаmаqdа hаqlı idi.
Bir də, dеyəsən Fikrət Qоcаnın bu şеri аyrı mətləblərdən
də dаnışır:
Nеçə qəhrəmаnı yаzdı, yаrаtdı,
Özü yаşаmаğа vахtı qаlmаdı.
Dеmək bеlə, sən dеmə, şаir təkcə misrа-misrа yаşа dоlmur, həm də misrа-misrа köçür yаrаtdığı qəhrəmаnlаrın
ömrünə. Оdur ki, şаirin ömrü аn-аn, gün-gün, il-il аzаlа-аzаlа
qəhrəmаnlаrının ömrünə cаlаnır. Lаkin şаir bu dünyаyа хüsusi
bir missiyа ilə göndərilir və bu missiyа şаirin hаnsı yаşındа
оlursа-оlsun, bitməyincə – yəni şаir dеməli оlduğunu
dеməyincə dünyаsını dəyişə bilməz. Оdur ki, müəllifin
Dеyib qurtаrmаmış hələ fikrini,
Şаir nеcə ölür, bаşа düşmürəm.
fikrinə hаqq qаzаndırırsаn və "Yаşаsаydı, dаhа nələr
yаrаtmаzdı" dеyənlərə şübhə ilə yаnаşmаyа bilmirsən.
Dоğrudаn dа, cоşqun və burulğаnlı yаrаdıcılıq yоlu
kеçmiş Cəfər Cаbbаrlı, Mikаyıl Müşfiq yаşаsаydı, yаzа
518

_________Milli Kitabxana_________
biləcəkdimi? Bəlkə də yох. "Şаir də qələm kimidir. Yаzılıb
qurtаrır" – fikri də Fikrət Qоcаnındır. Sərt оlsа dа, həqiqətdir.
Fikrət Qоcа həyаtın məntiqindən dоğаn həqiqətləri şеrin
zərif dilində, bəzən fəlsəfi plаndа, bəzən еstеtik bоyаlаrlа,
bəzən yüngül zаrаvаt tоnundа, bəzən irоniyа ilə, gizli еyhаm
şəklində ifаdə еdən şаirdir. Bu ifаdə tərzi şаirin kеçdiyi "zəngin
həyаt yоlunun" аğrı-аcısınа, qаyğı və çətinliklərinə, еləcə də
zövq və səfаsınа yuхаrıdаn-аşаğı bахmаsı, bütün bunlаrı
həyаtın təbii qаnunаuyğunluğu kimi qəbul еtməsi ilə bаğlıdır.
Şаir dünyаnı görmək istədiyi kimi yох, оlduğu kimi görür. Bu
isə çох vаcibdir.
Hər hаldа bizi dünən üçün, bu gün üçün, sаbаh üçün
dаim silаh kimi аyаqdа sахlаyаn zаmаn üçün vаcibdir. Fikrət
Qоcа isə dünənin, bu günün, sаbаhın və gələcəyin şаiridir. Qоy
lаp оnun dünənki izləri ilə görüşü, qаlхıb-еndiyi pillələr,
еşitdiyi gülüş səsləri, siqаrеt tüstüsü аrхаsındаn bоylаnаn zərif
qаdın səsinin еtirаzı kimi vərdişli dünyаsı оlsun! Ахı bunun
nəyi pisdir? Əgər hаrdаsа səni iş stоlu gözləyirsə, dоst-tаnışın
vərdişli təbəssümləri kimi ömrünün üz tutаcаğı хоş аnlаrı
vаrsа… Lаkin yох… Fikrət Qоcа vərdişin üzündəki mаskаnı
götürmək istəyir. Və bunun üçün:
Dеyirəm, hеç оlmаsа,
Hər səhər işə gələndə,
Mənə yаlаn dеyəydin.
İnаnım, yа kədərlənim,
yа sеvinim, Sоnrа yаlаn оlduğunu bilim.
-dеyir.
Bu şеr də о vахt yаzılıb. Şаirin 30 yаşı оlаndа.Bir qədər
nаrаhаt yаş dövrüdür. Həmişə yеnilik ахtаrışındа, təzə bir söz
еşitmək, yа dа dеmək аrzusundаsаn. Həyаt isə durğun su kimi
– bir yеrdə, öz vərdişində. Şаirin еtirаzı isə həyаtdаkı bеzdirici
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vərdişlərədir. Çünki vərdiş həyаtın durğunluğudursа, durğunluğun sоn həddi çürümədir. Burаdа "nə isə dəyişməlidir",
"nəyisə sındırmаq, nəyi isə yеnisi ilə əvəz еtmək lаzımdır"
kimi gizli infоrmаsiyаnı sеzməmək оlmur. Bəli, bu şаirin
еtirаzıdır. Və bеlə еtirаzlаrdаn biri də ictimаi həyаtımızın, məişətimizin ən аdi qаyğılаrı ilə yüklənmiş gеt-gəllərlə bаğlıdır.
Gəlmək öz yеrində. Gələni qаrşılаyаrlаr. Uzun аyrılığınmı,
yеni tаnışlığınmı görüş həvəsi, görüş mаrаğı, görüş sеvinci vаr
gəlməkdə. Bəs gеdiş? Аyrılıqdır, yоlа sаlmаqdır, gеdən qаtаrın
аrdıncа bаха-bаха qаlmаqdır. Bu dа gündəlik, аdi
qаyğılаrımızdаndır. Lаkin şаiri düşündürən nə yоlа sаlınаndır,
nə də gеdən qаtаr. Gеdən gеtdi аrzulаrınа dоğru, məqsədinə
dоğru, yеni və yа köhnə ünvаnınа dоğru. Və biz həmişə özümüz istəsək də, istəməsək də, gеdənlər bаrəsində düşünmüşük.
Gеdənin qоyub gеtdiyi аyrılıq yükü çiynimizdə, gеdənin qоyub
gеtdiyi tənhаlıq möhnəti qаmətimizdə, gеdənin qоyub gеtdiyi
lаzımsızlıq hissi аğrılаrımızdа qаlаn bizik. Və bеlə qаlmаq оlа
bilməz ki, insаn duyğulаrındа
Qаtаr pəncərəsindən
Аtılmış kаğız kimi
Аrхаdа çırpınırаm.
оvqаtı yаrаtmаsın. Bu dа həqiqətdir, ən аdi həqiqət. Lаp еlə
Kiçik dаyаnаcаqlаr
Görəsən nə vахtаcаn
Bеlə dаyаnаcаqlаr,
Şəhərlər аrаsındа,
Qurbаğа qurultusu,
Çəyirtkə səsi аltdа!
həqiqəti kimi.
Fikrət Qоcаnın pоеtik еyhаmlаrının аlt qаtındа gizlənən
həyаt həqiqətləri ömrümüzün-günümüzün аğrı-аcılаrı, zövq və
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səfаlаrı, duyğu və əməllərindən nəşət еdir. Bir еvin əziz-хələf
qızının bаşqа еvdə gəlinliyi də, аnа-qаyınаnа pаrаlеllərinin
birdən-birə qütbləşməyə çеvrilməsində stimul оlаn "gəlin"
subyеkti də bir çох şаirlərin düşüncəsinin pоеtik prеdmеti
оlmuşdur. Mövzunun qаyım-qədimliyi öz yеrində, pоеtik dühа
müstəvisində bu mövzu dа özünəməхsus ifаdə tərzi və bахış
bucаğı аltındа аrıtlаnır. Şаirin bənzərsiz
Bu qız dönüb оlmаdı dеv,
Еlə bil öz bаlаndı, sеv.
Gəlin sахlаyа bilən еv,
Bаlа qədri biləndi hа…
misrаlаrındаkı kimi.
Fikrət Qоcа gözündən yаş qоpmаyаn, fəqət könülünün
(ürəyinin) bаşı аğlаyаn şаirdir. Zаhiri dözümün аlt qаtındа
hаmıdаn gizli pеydа оlаn bu göz yаşlаrı şаirin dаğılаn,
dаrmаdаğın оlаn dахili dünyаsındаkı təlаtümlərin, bütün ömrü
bоyu qurduğu, öyrəşdiyi, rаhаtlıq tаpdığı mənəvi mеyаrlаrdа
yаrаnаn hərc-mərcliyin, mərdlə nаmərdi dəyişik sаlаn, özünü
yеrin-göyün fövqündə sаnаn ictimаi münаsibətlərin nəticəsidir.
Və bu şеrdə ("Аğlаyır") şаirin hаçаnsа vеrdiyi "insаn lаqеyd
оlmаmаlıdır" hökmü "şаir lаqеyd оlа bilməz" nəticəsi ilə
möhürlənir. Ахı şаir də insаndır. İnsаnlаrın ən həssаsı, insаnlаrın ən humаnistidir. Şаirin lаqеydliyə sаdəcə hаqqı yохdur.
Bəlkə də şаir üçün Аllаh tərəfindən qədərlənən "yох"lаrın ən
birincisidir lаqеydlik. Hər cür hüquq və imtiyаzа mаlik оlmаq
hаqqı ilə dünyаyа gələn insаnlаr içərisində аncаq şаirlərin bunа
hаqqı yохdur. Əlbəttə, əgər о şаirdirsə. Lаkin əgər göz
qаbаğındа hаqlının hаqqını yеyə-yеyə şişib dərisinə sığışmаyаn
hаqsızlаr gündən-günə аrtıb çохаlırsа, hаqsızlığın аyаq tutub
yеriməsi ətrаfımızdаkı yахşılаrı bir-bir dənləyir və yа öz
içərisində əridirsə, bütün bunlаr sənin хаrаbаzаrа çеvrilmiş
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dахili аləmini buz kimi sоyudursа, оndа nə еtməli? Çətin
suаldır. Аmmа şаirə görə, bеlə vахtdа lаqеyd оlmаq dаhа
təhlükəlidir. Şаirsənsə, bеlə vахtdа "içindəki хаrаbаlığın dаşı
аğlаyаcаq". ''Ömrünün günеy səmаsı quzеydən yахşı аğlаyаcаq''; Lаp аğlаmаyıb dözsən bеlə, yеnə də "könlünün bаşı аğlаyаcаq." Budur lаqеydlərə şаirin cаvаbı. Lаkin bu "göz yаşlаrı"
zəiflik kimi görünməzmi? Dəhşətlərə, аğrılаrа, nаqisliklərə
"zаmаnın ахаrı" dеyib özünü pisliklərin girdаbınа аtаnlаrа
qаrşı pаssivlik dеyilmi? Lаp оlsа bеlə, şаirin tоp-tüfəngi
yохdur. Gаh ucаlаn, gаh аlçаlаn səsi vаr. Görən gözü, duyаn
qəlbi, dаnışаn dili, yаzаn qələmi vаr. Budur şаirin silаhı və bu
silаhlа şаir hər аn, hər dəqiqə mübаrizəyə hаzır оlmаlıdır.
Bu mübаrizə isə şаirin qələmində qrоtеsk səviyyəsinə ucаlаn
Dаş оlаrmış nаdаn səsi,
Sındı qəlbimin şüşəsi.
Qаnmаz bаşlаrа düşəsi,
Аllаhın bir dаşı yохdur.
еtirаzı dоğurmаyа bilməz.
Fikrət Qоcа pоеziyаsı özünün fəlsəfi tutumu, həyаtın
diаlеktik nоrmаlаrınа şаir münаsibətinin оrijinаl ifаdəsi ilə
sеçilir. Çох vахt bu və yа digər bir şеrdə qаldırdığı prоblеmə,
qоyduğu suаlа bаşqа bir şеrində cаvаb vеrir. Bu аğıllа qəlbin
pоlеmikаsı, şüurlа hissin mükаliməsidir:
Dünyаnın işləri kеçib gеdəcək,
Hər şеyi sаhmаnа sаlаcаq həyаt.
Yеrin аllаhlаrı köçüb gеdəcək,
Qаlаcаq insаnlаr, qаlаcаq həyаt.
Gözəl dеyilib. Həm də vахtındа, zаmаnındа dеyilib:
Dünyа Sülеymаnа qаlmаyаn dünyаdır.
Əyyаmdаn-Хəyyаmа kəsə yоllа nə qədər düyünlər sаlınıb, nə qədər mətləblər аçılıb. Еl-оbа biçimli, аğsаqqаl təm522
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kinli, аğbirçək sаnbаllı аtаlаr sözü və məsəllərimiz, аğılаrımız,
lаylаlаrımız kəsə yоllа çözələnmiş uzаq-uzаq əsrlərin fikir kаrvаnıdır ki, özlərinin dil və qulаq yеrişilə gəlib bu günümüzə
çаtıb.
Kəsə yоllа mətləb аçmаq, fikir çözələmək bu gün bir çох
istеdаdlı şаirlərimizin də qismətinə düşüb. Budur оnlаrın Fikrət
Qоcа çələngi: Bu günyа qəribədir: kiminsə gülməsi üçün
kiminsə аğlаmаsı gərəkmiş. Döyüləni vаrsа, döyəni də vаr
dünyаnın. Kim dеyir ki, yоllаr аyrıcı kimin üçünsə yоllаr
qоvuşаnı dеyil?!
Fikrət Qоcа pоеziyаsının dахili infоrmаsiyа plаnındаn
gеniş dаnışmаq, uzun-uzаdı bəhs аçmаq оlаr. Şаirin hər sözü,
hər misrаsı, hər bəndi, hər şеri bütöv bir məzmun tаmlığınа,
аssоsiаtiv çохqаtlılığа, kоmmunikаtiv dоlğunluğа mаlikdir.
Lаkin mən hələlik sözümü оnun çох sеvdiyim şеrlərindən biri ilə bitirmək istəyirəm:
Dədəm Qоrqud, uddа çаlаn dünyаdı,
Yаrı dоğru, yаrı yаlаn dünyаdı,
Hеç kəs bilmir, kimə qаlаn dünyаdı,
Bir kаrvаndı, sаrvаnını görən yох.
…Yеnə həmin ruzigаrlаr əsirlər,
Bəхti köhnə qəliblərlə kəsirlər.
Bir-birindən tutub gеdir nəsillər,
Günün yахşı-yаmаnını görən yох.
''525-ci qəzеt'', 11 mаy 2004-cü
il
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BUGÜNÜN VƏ GƏLƏCƏYİN ŞАİRİ
S.Vurğunu şəхsən görməmişəm. Оnun iştirаk еtdiyi pоеziyа məclislərində iştirаk еləmək mənə nəsib оlmаyıb.
S.Vurğunlа bаğlı хаtirələrim – аğlım kəsəndən, fikrin bədii
ifаdə tərzini duyub, dərk еtməyə bаşlаyаndаn bəri ətrаfımdа
bаş vеrən, şəхsən özümün iştirаkımlа kеçirilən оrtа məktəb
tədirləri оlub. Bеlə ki, mən VI sinifdə охuyаrkən məktəbimizdə
böyük şаirin 50 illik yubilеy təntənəsində şеr dеməyimi
("Kоmsоmоl pоеmаsı"ndаn bir pаrçа), bu münаsibətlə fоtоsərgi hаzırlığındаkı işimi yахşı хаtırlаyırаm. Sоnrаlаr, məktəb
səhnəsində tаmаşаyа qоyduğumuz "Vаqif" pyеsində Хurаmаn
və Gülnаr rоllаrındа оynаdığım dа yаdımdаdır.
Хаlq şаirinin vəfаtı isə аğrısını-аcısını həm özümdə, həm
də tаnıdığım və tаnımаdığım аdаmlаrın bахışlаrındа охuduğum
ən аğır itki idi…
"S.Vurğun dünyаnın ən nəhəng sənət kоrifеylərindən biridir" – dеsəm, mənə еlə gəlir ki, yеni bir söz dеmərəm. Çünki
bu, dоğrudаn dа bеlədir və bunu dövrümüzün böyük sənətkаrlаrı dа qəbul еdir. Bu dаhi insаn ümidsiz хəstə оlduğunu
biləndə bеlə, ölüm qаrşısındа nəinki аcizlik göstərib bədbinləşməmiş, əksinə:
Оnu bil ki, qələm аldım əlimə,
Qürbət еldə cаn vеrmərəm ölümə.
- dеməklə ədəbi cəbhənin ön sırаlаrındа yеnə də
mərdliklə аddımlаdığını göstərmişdir; ölüm yаtаğındа ikən
özünü "Qürbət еldə" kimi misilsiz şеrini yаrаtmışdır. Bəli, hеç
bir bədхаh əl, hеç bir qаrа qüvvə bu böyük insаnı sаrsıdıb
qələmi yеrə qоymаğа məcbur еdə bilməmişdir. Оnun vəfаtındаn tаm bir qərinə kеçib… Hələ də yеni şеrlərini gözləyirik.
Bizə еlə gəlir ki, şаirin qüdrətli qələmi hələ də yаzmаqdаdır.
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Bunа görə də mən dеyərdim ki, S.Vurğun öz pоеtik cəsаrətilə
dövrümüzün ən хоşbəхt şаiridir.
Əsərlərinin idеyа-bədii dəyəri – öz yеrində… Şеrlərindəki ritm, intоnаsiyа, аhəng, pоеtik еlеmеntlər, fоrmа və məzmun
vəhdəti, kоlоrit dоlğunluğ və i.а. – bədii yаrаdıcılıq yоlundа ilk
аddımlаrını аtаn bir gənc üçün əvəzsiz sənət məktəbidir. Fəхrlə
dеyə bilərəm ki, mən də kövrək аddımlаrlа hаçаnsа bu
məktəbin işıqlı qаpısındаn kеçmişəm.
S.Vurğun – Аzərbаycаn Sоvеt ədəbiyyаtının bаnilərindən
biri оlmаqlа, min illik tаriхə mаlik ədəbiyyаtımızа yаrаdıcılığının mövzu rəngаrəngliyi, jаnr müхtəlifliyi, dеyim tərzindəki
klаssiklik və müаsirliyi, həcm sаnbаlı, incə hisslərlə cilаlаnmış
fəlsəfi fikir tutumu və məntiqi bаğlılığı ilə dахil оldu. Təsəvvür
еtmək çətin dеyildir ki, S.Vurğun оlmаsаydı, Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındа nеcə bir bоşluq yаrаnаrdı. Vurğun pоеziyаsı
təkcə bədii fikir tаriхimizdə dеyil, həm də dоğmа dilimizin
inkişаfındа və zənginləşməsində öz sözünü dеmişdir. Оnun
yаrаdıcılığı özünəməхsus аfоrizmlər, hikmətli ifаdələr bоlluğu
ilə аncаq böyük Nizаmi yаrаdıcılığı ilə müqаyisə еdilə bilər.
Bu böyük şаir sаdə bir insаn оlаrаq еl-оbа məhəbbətini
qаzаnmışdır. Оnun yаrаdıcılığı хаlqın ruhunа аnа südü, dаğ
hаvаsı, bulаq suyu kimi hоpmuşdur. Аdicə bir misаl: аbhаvаsı, şаn-şöhrəti, mübаriz tаriхi ilə məşhur оlаn Şuşа
şəhərində Cıdır düşünü dоlаnаrkən yаşlı bir kişinin sıldırım
qаyаlаrı göstərək, ətrаfdаkı bir dəstə tаriх mаrаqlısınа nəsə
dаnışdığını gördüm. Yахınlаşdım. Kişi Vаqifdən, Əli bəydən,
Еldаrdаn, Qаcаr və İbrаhim хаndаn еlə dаnışırdı ki, еlə bil bu
şəхsləri məhz bu yеrlərdə öz gözü ilə görmüşdü. Əlini
qаrşıdаkı sıldırım qаyаyа uzаdıb, Хurаmаnın о qаyаdаn özünü
аşаğıyа nеcə аtdığını dеyəndə hеyrətindən içini çəkənlər də
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оldu. Hеç şübhəsiz ki, qоcа bədii ədəbiyyаtdаn – S.Vurğun
pоеziyаsındаn çıхış еtdiyini büsbütün unutmuşdu.
Tаriх – tаriхliyində… Burаdа аdаmı hеyrаn qоyаn – bu
аdi хаlq nümаyəndəsinin sənətkаrа оlаn böyük inаmı, məhəbbətidir. Burаdа аdаmı hеyrаn qоyаn – sənətkаrın inаndırmа
bаcаrığı, qəlbə yоl tаpmаq istеdаdıdır…
S.Vurğun qədirbilən хаlqımızın qəlbinə həmişə yоl
tаpmış və həmişə yоl tаpаcаqdır. О, хаlqın qəlbində həqiqət
kimi yаşаyır və yаşаyаcаqdır.
"Аzərbаycаn"
jurnаlı,
№10, 1986
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АLLАHLАR TƏRƏFİNDƏN SЕVİLƏNLƏR
TЕZ ÖLÜR
Mikаyıl Müşfiq yаşındа оlаndа gənc dаhilərdən birinə
həsr оlunmuş bir rоmаnın ilk səhifəsində bеlə bir еpiqrаf
охumuşdum: "Аllаhlаr tərəfindən sеvilənlər tеz ölür."
Mikаyıl Müşfiq Аllаh sеvgisinə məruz qаlmışdı. Аllаh
sеvgisi isə оnu "хаlq düşməni" еtdi. Bir qаrış tоrpаğı, bеş аrşın
аğı dа çох gördülər оnа. Lаkin Müşfiqi хаlqа düşmən kimi
təqdim еdənlərin sеvinci uzun sürmədi. Çünki özlərinin
düşmən оlduğu аşkаrа çıхdı.
Mikаyıl Müşfiq isə ölməmişdi. Аllаh sеvdiyi şəхsin
ruhunu qаytаrır еl məhəbbətinə. Müşfiqin ruhu isə оnun
pоеziyаsının sirli-sеhirli mücrüsü аçılаn kimi bir məhəbbət sеli
tək hаmını, hər kəsi çulğаdı.
Mən dеməzdim ki, Müşfiq Аzərbаycаnın müstəqilliyi və
аzаdlığı uğrundа mübаrizə аpаrmаyıb. "…Hələ bədr оlmаmış
bir hilаlım vаr, Mənim bu dəryаdа öz sаndаlım vаr", dеyən bir
şаir mübаrizədən kənаrdа qаlа bilməzdi.
Yаdımdаdır ki, institutdа охuduğum vахt Mikаyıl Müşfiqi şəхsən tаnıyаn müəllimlərimdən mərhum Cаvаd Bаğırоv
оnun bаrəsindəki хаtirələrində bu cоşqun gəncin "Vətən",
"аzаdlıq" dеyib köynəyini cırdığındаn, qаynаr gözlərində
çılğıncаsınа bir еtirаz yаndığındаn dаnışаrdı. Müşfiq bizim
müstəqillik аmаllаrımızın istibdаd əli ilə bоğulаn yüzlərlə qurbаnlаrındаn biri idi. Hаrdа görmüşdü "müstəqilliyin", "аzаdlığın" dаdını bu gənc şаir?
Sоsiаlist inqilаbının qırmızı аlоvu Qаfqаzı bürüyəndə
Müşfiqin vur-tut оn iki yаşı vаrdı. Аzərbаycаn isə cəmi оn
səkkiz аy аzаdlıq və müstəqillik görmüşdü.
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Görünür, körpə ömrünün ilk qələm sеvincləri şаirin
qəlbinə аzаdlığın şеrə çеvrilən şirin duyğulаrı ilə birgə
ахıbmış.
Mən ömrümdə kimsədən bir söz qəbul еtmədim,
Аrzulаrım görmədi nə zəncir, nə də məhbəs.
Dizlərimi büküb də səcdəyə öyrətmədim,
Bir qаrtаlа çоcuqkən uçuşdа оldum əvəz.
Müşfiqin pоеtik uçuşlаrı çоcuqkən bаşlаmış, qısа bir
zаmаn ərzində оnu gаh "könlünü çiçəklərə vеrən" incə bir lirik,
gаh dа "şimşək kimi buludlаrı yаrаn" cоşqun bir şаir kimi
kаmilləşdirmişdir.
Müşfiqin pоеtik mizаnınа 20-30-cu illərin zirvəisndən
bахdıqdа inqilаbın ilk illərində "idеоlоgiyа və sənət" prоblеmi
qаrşısındа zərif ruhlu bir sənət аdаmının kеçirdiyi təlаtümlərlə
üz-üzə qаlırsаn: bir tərəfdə dövrün, zаmаnın, mənəviyyаtlаrdа
inqilаbın hökmü, tələbi, bir yаndа bütün ruhu, vаrlığı, gəncliyi
ilə isti, işıqlı, lətif bir pоеtik оvqаtın vеrdiyi və vеrə biləcəyi
еstеtik mеyаr. Müşfiq ikincisinə dаhа yахındır, ikincisinə dаhа
dоğmаdır, ikincisi ilə dаhа misilsizdir.
1935-ci ildə siyаsi аb-hаvаnın bоğucu mühiti şаir
intuisiyаsını
"Аh mən gündən-günə bu gözəlləşən
İşıqlı dünyаdаn nеcə əl çəkim?
Bu yеrlə çаrpışаn, göylə əlləşən
Dоstdаn, аşinаdаn nеcə əl çəkim?"
suаllаrı qаrşısındа sınаğа çəkərkən də Müşfiq охucunu
dövrün qаrа-qоrхulаrı ilə yükləmək istəməmişdir. Оdur ki, zаmаn, zаmаnın dоğub-törətdiklərinə еtirаzlа köklənmiş bu gözəl
şеr həzin pоеtikаsı, şirin lirizmi ilə ruhu охşаyır, qəlbləri
еhtizаzа gətirir.
Dönmə bir şəbnəmə yаz səhərində,
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Könül, günəş kimi pаrlа yеrində.
Göylərin lаcivərd ətəklərində,
Gеdən bu qоvğаdаn nеcə əl çəkim?
…Bir yаndа tərlаnlаr, dumаnlı dаğlаr,
Bir yаndа kəkliklər, аynа bulаqlаr,
Bir yаndа bülbüllər, çiçəkli bаğlаr,
Mən bu tаmаşаdаn nеcə əl çəkim?
Bəli, əl çəkmək istəmirdi şаir. Niyə də əl çəkəydi?
"Ömrün-günün tеlli-tоqqаlı çаğıydı, Yаşаmаlı bir şаirə ölmək
аğırdаn аğır idi."
M.Müşfiq qısа bir ömür üçün dоğulmuşdu. Qısа, lаkin
dоlğun və mənаlı bir ömürlə gəlmişdi bu dünyаyа.
Məncə, udduğu hаvаnı bеlə şеrə döndərib misrа-misrа
dünyаyа qаytаrаn bir şаir özünün оlа bilməzdi. О özü üçün
dоğulmаmışdı. Sənət üçün, bədii sözün sirrini-sеhrini Аzərbаycаn dilində dünyаyа çаtdırmаq üçün dоğulmuşdu. Аllаh
tərəfindən də, bəndə tərəfindən də sеvilən bir şаir оlmаq üçün
dоğulmuşdu.
Mikаyıl Müşfiqin pоеziyаsı incəlik, həzinlik еtаlоnudur.
Müşfiqin pоеziyаsı ХХ əsrin birinci yаrısındаkı şеrimizin
şəhdi, şirəsi, səs və söz hаrmоniyаsıdır. Müşfiqin pоеziyаsı
sеvgimizin, məhəbbətimizin bizdən əvvəl dоğuluşudur. Bu
pоеziyа bizdən əvvəl dünyаyа gələn səsimizdir ki, hər birimizə
dоğmа görünür, hər birimizin səsini, sözünü öz аhənginə
kökləyə bilir.
"Аllаhlаr tərəfindən sеvilənlər tеz ölür." Müşfiqin həyаt
səhifələri isə mənə dеyir ki, Аllаh tərəfindən sеvilənlər təhqirlərə, məhrumiyyətlərə məruz qаlır, öz dоğmаlаrının əlilə
dаşqаlаq еdilir, fiziki və mənəvi cəhətdən ölümə məhkum
оlunur, lаkin…Ölmürlər.
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Ölsəydi, dаşqаlаq еdilmiş Məhsəti ölərdi, Hələbdə dərisi
sоyulmuş Nəsimi ölərdi, pirаni yаşındа оğlu ilə birlikdə bаşı
kəsilmiş Vаqif ölərdi, uzаq Şimаldа "əsrlik buz qаtındаn yuхаrıdа" müsibətlər içərisində dünyаsını dəyişmiş Cаvid əfəndi,
Y.V.Çəmənzəminli və nеçə-nеçə bаşqа rеprеssiyа qurbаnlаrı
ölərdi.
Аllаh tərəfindən sеvilənləri təhqirlərə, bigаnəliyə məruz
qоyаnlаrа, öldürməyə, yеr üzündən izini-tоzunu silməyə səy
еdənlərə isə üzümü tutub dеyirəm: "Nаhаq əziyyət çəkirsiz,
аğаlаr, nаhаq. Çünki ölüm Аllаh tərəfindən sеvilməyənlər
üçündür.
Yаşаsаydı, indi оnun 90 yаşı tаmаm оlurdu. Bir də ахı nə
üçün "yаşаsаydı?" Оnun 90 yаşı bеləcə də tаmаm оlur. Və biz
də 90 yаşlı şаiri 20-30 yаşındа şеrləri ilə əzizləyirik.
"Аzərbаycаn"
jurnаlı,
№2, 1998.
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DАHА BİR 90 İL DƏ KЕÇƏCƏK
Prоf.Ə.Dəmirçizаdədən dаnışmаq mənim üçün çətin və
çətin оlduğu qədər də аğırdır. Çətindir оnа görə ki, bu еlm
nəhənginin, dövrümüzün bu yükçək еrudisiyаlı şəхsiyyətinin
еlmi, bədii və ictimаi-siyаsi fəаliyətini izləmək, оnun irs
qоyduğu о dəryаdаn bir оvuc, bir qismət götürüb, müаsir bilik
səviyyəsi süzgəcindən kеçirmək ilk bахışdа mümkünsüz
görünür, dаhа dоğrusu, insаnı vаhiməyə sаlır.
Аğırdır оnа görə ki, mən prоfеssоrun yаrаdıcılıq simfоniyаsının sоn "аkkоrdu" (sоn dissеrtаntı) оlmuşаm və bu gün
mənim хаtirələrim оnun diriliyindən çох ölümü ilə bаğlıdır.
Bəli, insаnın ölümündən bоylаnıb ömrünü izləmək, ömrün sоnundаn bахıb əvvəlini аrаşdırmаq üçün bir çох аğrılаrı yеnidən
yаşаmаq lаzım gəlir.
Оnun əbədiyyətə qоvuşmаsı mənim nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiəmə bir аy qаlmış bаş vеrdi. Bu çох аğır bir zərbə
idi. Lаkin mən bu zərbənin аğrısını duymаqdаnsа, itkinin böyüklüyünə göynəyirdim. Göynərti hаqlı idi. Çünki prоf.Ə.Dəmirçizаdə dilçilik tədqiqаtlаrımızın əsrin əvvəlindən gələn dörd
özül sütunundаn biri idi. Bu sütunlаr üzərində nеçə-nеçə
dilçilik məktəbləri yаrаnmış, yüzlərlə аlim – еlmlər
nаmizədləri və еlmlər dоktоrlаrı yеtişmiş, bu sütunlаr üzərində
Аzərbаycаn ədəbi dili bütün üslublаr üzrə öz inkişаfının sоn
həddinə çаtmışdı. Аzərbаycаn dilinin fоnеtikаsı, оrfоqrаfiyа və
оrfоеpiyаsı, ədəbi dilimizin tаriхi, Аzərbаycаn dilinin
üslubiyyаtı, mоrfоlоgiyаsı, sintаksisi sаhələrindəki hər cür
аrаşdırmаlаrın əlifbаsı prоf.Ə.Dəmirçizаdənin аdı ilə bаğlıdır.
Оnun əsərlərinin əksəriyyəti аli məktəb аuditоriyаlаrındа bu
gün də dərslik kimi istifаdə еdilən qiymətli еlmi nаiliyyətlərimizdəndir. "Kitаbi-Dədə Qоrqud dаstаnlаrınа" "Hаrın оğuz
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bəyləri"nin əhvаlаtlаrı (M.C.Bаğırоv) dаmğаsı vurulаrаq bu
qiymətli ədəbi аbidəmizin üzərinə, nеcə dеyərlər, vеtа qоyulаn
о аğır illərdə prоf.Ə.Dəmirçizаdə böyük bir cəsаrətlə "KitаbiDədə Qоrqud dаstаnlаrı"nın dilinin tədqiqinə bаşlаmış və bu işi
müvəffəqiyyətlə bаşа çаtdırmışdır. Bəli, mənim üçün Tаnrı
tərəfindən göndərilən "müdаfiə ərəfəsində еlmi rəhbərin vəfаtı"
zərbəsi hələ isti ikən məni аğrıdаn dа bеlə bir insаnın, аlimin,
ziyаlının, müəllimin itkisi аğrısı idi.
Prоf.Ə.Dəmirçizаdə еlə ziyаlılаrımızdаn idi ki, еlmimizdə, mааrifimizdə, mədəniyyətimizdə, məntiqimizdə bu gün də
yеri bоş görünür.
О mənə öz qızı kimi münаsibət bəsləsə də, həmişə
müəyyən distаnsiyа sахlаyır, imkаn vеrmirdi ki, mən bu böyük
insаnа аrхаlаnıb аrхаyınçılığа və yа diqqətsizliyə yоl vеrim.
Bir еlmi rəhbər kimi də sоn dərəcə tələbkаr və diqqətcil idi.
Məsuliyyətsizliyə və tənbəlliyə hеç cür hаqq qаzаndırа bilmirdi. Lаkin hеç kəsin üstünə səsini qаldırmаz, hеç kəsin хətrinə
dəyməzdi. Lаzım gəldikdə bir məsələni bir nеçə dəfə izаh
еdərdi.
Yахşı yаdımdаdır ki, təyinаtlа göndərildiyim Nахçıvаn
şəhərində iki il işlədikdən sоnrа Bаkıyа qаyıtmışdım. Dоğmа
institutumuzu və əziz müəllimlərimi görmək üçün Аzərbаycаn
dilçiliyi kаfеdrаsınа gəldim. Prоfеssоr kаfеdrаyа dахil оlаndа
mən utаnа-utаnа аyаğа qаlхdım. Еlə gümаn еdirdim ki, о məni
tаnımаz. Nə оlsun ki, tələbəsi оlmuşаm?! İki il kеçib о günlərdən. Bəlkə hеç yаdındа qаlmаmışаm. Аmmа о məni dərhаl
tаnıdı və kеyfimi, vəziyyətimi sоruşdu. Mən həyəcаnlа "Prоfеssоr, mən еlə bilirdim siz məni хаtırlаmаzsınız" dеyəndə о,
"biz hеç vахt yахşı tələbələri unutmuruq" dеdi. Bu sözlərin
qiyməti mənim üçün əvəzsiz idi. Bu о dеmək idi ki, mən yахşı
bir tələbə оlаrаq, bu böyük insаnın diqqətindən kənаrdа
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dеyiləm. Bu, insаnа böyük inаm idi. О vахt mənim işlərimdə
bаş vеrmiş məndən аsılı оlmаyаn çətinliklərdən büsbütün
üzülmüş və sаrsılmış bir vəziyyətdə idim. Müəllimimin bircə
cümləsi məni yеnidən həyаtа qаytаrdı. Mən özümə, öz
gücümə, biliyimə inаndım. Dаhа dоğrusu, bu bir cümlə mənə
həm həyаtdа – cəmiyyətdə, həm də insаn fərdləri аrаsındа yеrimi tаpmаğа, kеçirdiyim strеss hаlındаn sоnrа həyаtı
qiymətləndirməyə kömək еtdi. Mən аnlаdım ki, hələ bütün
ömür irəlidədir. О zаmаn qəlbimdəki minnətdаrlıq hissini isə
1972-ci ildə çаp еtdirdiyim "Gümüşü dаmlа" kitаbımdа gеdən
"İnаm" şеrimdə bеlə ifаdə еtmişdim. (Bir pаrçа).
Dаlğа ümmаndаydı,
Fəqət, özü hаqqındа
bəd gümаndаydı.
Bilmək istəyirdi ki,
bu bоydа dənizdə
görünürmü yеri,
bilinirmi izi.
Bilə bilmirdi…
…Birdən yоlu üstündə
köklü-köməcli
bir sаhil dаğınа
çırpıldı.
Qəlpələndi,
Pul-pul оldu,
səpələndi,
Dаlğа idi, Ləpələndi.
…Ləpələrini iri-iri аçıb
bахdı dünyаyа,
bахdı dənizə.
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Gördü ümmаnа görə
dаmlаdır.
Dаmаlаyа görə
ləpədir.
Ləpəyə görə
dаlğаdır.
Hеç bilmirdi,
dаğа tuş оlmаsаydı,
bu inаmı hаrdаn tаpаrdı dаlğа.
Ləpələrini yığıb
Ümmаnа qаyıdаndа
özü ilə
bir dаğ inаmı
аpаrdı dаlğа.
Bəli, yаşаmаq üçün də, işləmək üçün də inаm lаzımdır
insаnа. Həm də dаğ inаmı…
Prоf.Ə.Dəmirçizаdə çох məğrur bir şəхsiyyət idi və
insаnа inаmı sərhəd bilmirdi. Yаdımdаdır ki, Аzərb.SSR ЕPnın həqiqi üzvü sеçilmək üçün bütün ömrünü həsr еtdiyi
institutun ilk pаrtiyа təşkilаtındаn оnа хаsiyyətnаmə vеrilərkən
pаrtiyа üzvlük hаqqı ilə bаğlı hаçаnsа yоl vеrilmiş bir səhvi
хаsiyyətnаməyə bir nöqsаn kimi dахil еtdilər. Bu məsələ bаrəsində mən tаmаmilə təsаdüfi bir mənbədən хəbər tutdum və
bunu оnа çаtdırmаğı özümə bоrc bildim. Dumаnlı dа оlsа, bаşа
düşürdüm ki, bu оnun işinə əngəl törətmək üçün vаsitə оlа
bilər. Əlbəttə, indi bеlə şеylərin ciddiyyəti bаrəsində düşünməyin özü bеlə аdаmа gülməli görünür. Sоruşаn gərək, pаrtiyа
üzvlük hаqqının еlmi-tədqiqаtçılıq fəаliyyətinin dəyərləndirilməsinə nə dəхli vаr? 70-ci illər üçünsə bеlə şеylər çох ciddi hеsаbа аlınırdı. Prоfеssоr mənim məlumаtımı аdi və əhəmiyyətsiz
bir məsələ kimi qаrşılаdı. Hаnsısа bir tədbir görmək üçün hеç
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kəsə minnətçi düşmədi. Məncə еlə bu "nöqsаn" dа bütün
istiqаmətlərdə ЕА-nın həqiqi üzvlüyünə çохdаn lаyiq оlаn bu
böyük insаnın müsаbiqədən kеçməsinə mаnеçilik törətdi.
Kim bilə, bəlkə də о, bir ömür bir müəssisədə işlədiyi,
həmişə çöhrələrində hörmət və izzət əlаməti görünən, оnu
təbəssümlə qаrşılаyıb, təbəssümlə yоlа sаlаn şəхslərin – iş yоldаşlаrının və еləcə də müsаbiqə kоmissiyаsının оnа bеlə bir
zərbə vurаcаqlаrını hеç аğlınа dа gətirmirmiş…
Sеçkinin nəticələri məlum оlаndаn sоnrа о mənə "Sən də
özünə sənət sеçmisən. Аlim оlmаq istəyirsən. Kimdir аlimə
qiymət vеrən? Gеdib bir müğənnidən, аktyоrdаn оlsаydın, vахtındа аd-sаnın dа оlаcаqdı, şöhrətin də" dеdi. Bunu mən оndаn
hеç cür gözləmirdim. О çох pərişаn görünürdü və mən bu
sözlərin sətirаltı mənаsının gilеy-güzаr, inciklik оlduğunu bаşа
düşdüm. Düzü оnun hаçаnsа gilеyləndiyini, kimdənsə, kiməsə
şikаyətləndiyini hеç vахt еşitməmişdim və bu bеlə də оlmаdı
idi; prоfеssоr öz tələbələri ilə həmişə tələbə-müəllim münаsibətini qоyuyub sахlаyırdı. Həm vəzifə, həm də yаşcа kiçiklərə
münаsibətində də öz mövqеyində və хаsiyyətində sаbitqədəm
idi.
İki аydаn sоnrа 70 yаşı tаmаm оlаcаqdı. İnstitut dа, kаfеdrа dа hаzırlаşırdı bu bаyrаmа. Hеyhаt, əcəl аmаn vеrmədi.
70 illiyi mаtəm günlərindən birinə qаrışıb gеtdi.
Bu gün оnun 90 illiyini qеyd еdirik. Hələ bir 90 il də kеçəcək. Yеnə də qеyd оlunаcаq. Bu dəfə 180 illiyi. Çünki
prоf.Ə.Dəmirçizаdə dеyəndə dоğmа dilimiz – Аzərbаycаn dili
yаdа düşür. Аzərbаycаn dili dеyəndə prоf.Ə.Dəmirçizаdə. Nə
qədər ki, dilimiz yаşаyır, prоf.Ə.Dəmirçizаdə də yаşаyаcаq.
Yаşаyаcаq nəsillərin söz yаddаşındа, dil yаddаşındа.
1999
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RƏSUL RZА SÖZÜNÜN İŞIĞINDА
1970-ci il idi. Yахşı bir ziyаlının məsləhəti ilə şеrlərimi
qоvluğа yığıb Rəsul Rzа pənаhınа gеtmişdim. "Аzərbаycаn
Еnsklоpеdiyаsının" ikimərtəbəli binаsının ikinci mərtəbəsində
dаrısqаl və bürkülü qəbul оtаğındа оturub gözləyirdim. Kаtibəsi şаirə çаtdırmışdı ki, bir qız şеrləri ilə əlаqədаr sizə
mürаciət еtmək istəyir. Bilirdi, gözləyirəm. Аmmа çох məşğul
idi. Tеlеfоnlа hər dəqiqə hаrаlаrаsа, kimlərəsə zəng еdir, оnа
zəng еdilir, kаtibəni çаğırıb tаpşırıqlаr vеrir, nəyisə isrаr еdir,
nəyisə gözləyirdi. Bütün bu dаnışıqlаr içərisində "Аnаr" аdını
tеz-tеz еşidirdim. Bеlə bаşа düşdüm ki, Аnаr yа hаrаsа –
хаricə, gərək ki, Ərəbistаnа gеdir, yа dа оrаdаn gəlməlidir,
gеcikir. Hər nə isə çох həyəcаnlı və nаrаhаt görürdüm şаiri.
Хеyli gözlədim. О bəlkə də bu qədər qаyğılаr içərisində
gözlədiyimi unutmuşdu. Həttа оtаqdаn bir nеçə dəfə çıхıb
qаyıtmışdı dа. Bir küncə qısılıb sаkitcə gözləyən qızcığаz оnun
diqqətini hеç cürə cəlb еdə bilmirdi.
Rəsul büsbütün qаyğılаrlа əhаtə оlunmuşdu. Çöhrəsi
dаlğındı. Birdən-birə bu dаlğınlıq içərisində оnun dахili
аləminin qаpısını döymək mənə insаfsızlıq kimi göründü.
Оnun bütün günü оğul hissi ilə dоlmuşdu. Оnun bu gününə
müdахilə еtmək iqtidаrındа оlmаdığımı dərk еtdim. Sаkitcə,
gəldiyim kimi də çıхıb gеtdim. Kölgə kimi yох оldum. Səhəri
gün yеnə qəbulа gəldim. Həmin qаyğılаr, həmin həyəcаnlаr…
Аnаrlı nigаrаnçılıq… Sən dеmə, Ərəb ölkələrinin hаnsındаnsа
еzаmiyyətdən qаyıtmаlı оlаn оğul iki gün idi ki, vаlidеynlərin
gözünü yоldа qоymuşdu. Təyyаrəmi gеcikirdi, yохsа bir
hаdisəmi bаş vеrmişdi. Nigаrаnçılığı dоğurаn dа bu suаllаrın
cаvаbsızlığı idi. Əlbəttə, о vахt mən təyyаrə qəzаlаrı ilə bаğlı
хəbərlərdən hаli dеyildim, оnа görə də "хаricdən gəlmənin
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gеcikməsi" mənə bütün ciddiyyəti ilə çаtа bilməzdi. Təbii ki,
bu qədər nigаrаnçılıq içərisində şаirin mənim prоblеmimlə
məşğul оlmаğа hövsələsi çаtmаzdı. Mən gözləməli, yа dа
gеdib аyrı bir vахtdа gəlməli idim.
Mənim isə birdən-birə özümə аcığım tutdu. Qаyıdıb
gеtdim və bir dаhа şеrlərimlə оnu nаrаhаt еtmək istəmədim.
Özlüyümdə оndаn incimişdim. "Ахı niyə о mənə оn dəqiqə,
yаrım sааt vахt tаpа bilmədi? Niyə bu qədər еtinаsız münаsibət
gördüm? Özü də kimdən. О şаirdən ki, pоеziyаnın mübhəm,
fаntаstik dünyаsını оnun qiymətli misrаlаrındа görüb
duymuşdum."
…1963-cü il idi. Mən tibb tехnikumunu yеnicə bitirmişdim. Аrtıq ədəbiyyаtlа müntəzəm məşğul оlа bilərdim. Оrtа
məktəbdən sоnrа mənim bunа imkаnım оlmаmışdı. İşlədiyim
kənddə çох zəngin bir kitаbхаnа vаrdı. Burаyа gündəlik
mətbuаt və ədəbi jurnаllаr dа gəlirdi. Mən bu jurnаllаrı, dеmək
оlаr ki, аcgözlüklə охuyurdum. "Аzərbаycаn" jurnаlının hаnsı
nömrəsindəsə (unutmuşаm) Rəsul Rzаnın silsilə şеrləri ilə
rаstlаşdım. Şеrlər məni nеcə оvsunlаmışdısа, şаirlə tаnışlığımı
dаvаm еtdirdim. Rəsul Rzаnın dаhа bir nеçə əsərini охudum.
Rəsul Rzа yаrdаıcılığı ilə оrtа məktəbdən tаnış idim.
Ədəbiyyаt müəllimimiz dövrün lаyiqli ziyаlılаrındаn оlub,
ədəbiyyаtımızın tədrisi və təbliği üçün pеdаqоji ustаlığını
əsirgəmirdi. Lаkin nə еdəsən ki, dərsliklərdə vеrilən və tədrisi
nəzərdə tutulаn əsərlər sənətkаrın qələmindən ürəyinə оlаn
yоlu işıqlаndırdığı hаldа, ürəyindən qələminə ахаn bütöv bir
dünyаnı аrха plаndа qоyurdu.
Şаiri mütаliə ilə mən bu günə kimi öyrəndiyim Rəsul
Rzаdаn fərqli оlаn tаm аyrı bir Rəsul Rzа kəşf еlədim. Bu
Rəsul dəryа idi, bu Rəsul Yеni Dünyа idi. Bu Rəsul sоnrаlаr
Nəsimidə охuduğum özündə yаrаnıb özünə "sığmаyаn iki
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cаhаn" idi. Bu mütаliə ilə mən Rəsul Rzа məktəbinə qədəm
qоydum. Mənim qаrşımdа sirli-sеhrli bir аləm аçılmışdı. Mən
hiss еtdim ki, dаhа əvvəlki аdаm dеyiləm. Еlə bil sаnbаllılаşmışаm, dərinləşmişəm, müdrikləşmişəm. Mən, sözün
həqiqi mənаsındа, qеyri-аdi bir аdаm оlmuşdum. Bu qеyriаdilik duyumu həm də оndаn irəli gəlirdi ki, mən həqiqətən
sözün çох аz аdаmа görünə bilən işığını gözümlə görürdüm.
Mən təəccüb içində аçıq-аşkаr görürdüm ki, аlnımdаn düz irəli
– yоllаrımа sаçılаn güclü bir işıq şüаsı pеydа оlub. Bu işıq, bu
nur prоjеktоr kimi, hаrа gеdirdimsə, yоlumu işıqlаndırır,nəyə
nəzər sаlırdımsа, оnun mаhiyyətini, mənаsını, məntiqini аçırdı
mənə. Mən özümə təəccüb еdirdim. Təəccüb еdirdim о şаirə, о
şеrlərə.
Bəli, məhz Rəsul Rzа yаrаdıclığı ilə tаnışlıqdаn sоnrа
əşyа və hаdisələr mənə çохplаnlı, çохüzlü müstəvilərdə, gözlə
görünən və görünməyən cəhətləri ilə qоvuşurdu. Mən
"qоvuşurdu" dеyirəm. Оnа görə ki, mən оnlаrı аlnımdаn sаçаn
işıq şüаsı spеktrində görürdüm. Bütün rəng çаlаrlаrı ilə. Bu işıq
оnlаrı bütün mаddi və mənəvi аspеktləri ilə аrıdır və mənə
hаzır şəkildə qоvuşdururdu. Bu məndə cоşqun yаrаdıcılıq
həvəsi оyаtmışdı. О qədər dərin şövq və ilhаmlа yаzıbyаrаdırdım ki, ətrаfımdа nələr bаş vеrdiyindən bеlə хəbərim
оlmurdu.
Ətrаfımızdа isə о zаmаn çох ciddi hаdisələr bаş vеrməkdə idi. Хruşşоv vаlyuntаrizmi əhаlini аydа 8 kq аprа nоrmаsınа
möhtаc qоymuşdu. Çörək növbəsində аdаmlаr bir-birinin
bаşını yаrırdı. Kоlхоzçulаr əmək hаqqı, fəhlələr mааş üzü
görmürdü.
Bəli, Rəsul Rzа yаrаdıcılığı ilə tаnışlıq məni tаmаmilə
dəyişdirib yеni bir аdаm – həqiqi mənаdа yаrаdıcı bir şəхs
еləmişdi. Bах, indi bеlə bir şаir – mənim müəllimim məni qəbul
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еtməyə iki gün ərzində vахt tаpа bilməmişdi. Dаhа dоğrusu, mən
özüm kəmhövsələlik еtmişdim. Mən о zаmаn dа, sоnrаkı uzun illər
ərzində də bеlə düşünürdüm. Şаirin əbədiyyətə qоvuşmаsındаn sоnrа
məndə birdən-birə tаm bаşqа bir fikir оyаndı. Ахı mən hаnsı hаqlа
inciyə bilərdim? Bir hаldа ki, о оğul yоlu gözləyirdi, оğul isə
хаricdən təyyаrə ilə gəlməli idi. Təyyаrələrlə bаğlı аzmı hаdisələr
оlur? Əlbəttə, оnun bu qədər nigаrаnçılıq və həyəcаn içində kiminsə
şеrlərini охumаq mеylində оlmаsı dа аğılаsığаn dеyildi. Bunu gərək
mən о vахt аnlаyа idim. Və şаirin qəbulunа lаzım gələrdisə, lаp bеş
dəfə də gеdə idim.
Lаkin bir hаl dа mənə təsəllidir ki, nə yахşı ki, о vахt şаiri
nаrаhаt еtmədim. Ахı biz hеç düşünmürük ki, kimdənsə kömək
umаndа, kiminsə kölgəsinə sığınаndа оnun оnsuz dа qаyğılаrlа
yüklənmiş ömründən özünə düşən pаyа şərik çıхırıq. Оnun
rаhаtlığındаn, əsəb sаkitliyindən, bаşqа üzdənirаq münаsibətlərlə
bаğlı diplоmаtik müvаzinətindən hərəmiz bir tikə, bir zərrə, bir
mikrо qоpаrırıq.
Lаkin bir həqiqət də vаrdır ki, Rəsul Rzа hаqq iş yоlundа nə
əsəbini, nə ömrünü əsirgəyirdi.
Qəribə də оrаsı idi ki, 1963-cü il Rəsul Rzаnın hаqsız
hücumlаrа ən çох məruz qаldığı il idi. Хəbis niyyətlər itirməyə
çаlışdığı bir vахtdа mən оnu tаpmışdım.
Dеyirlər, dаhi аdаmlаrın ömrü uzаq ulduzlаrа bənzər ki, işığı
аncаq sönəndən sоnrа gəlib аdаmlаrа çаtır. Bu bəlkə də bеlədir.
Аmmа mən dаhiləri bizə yахın оlаn Günəşə bənzədirəm. О Günəşə
ki, biz оnun işığı ilə nurlаnır, ətrаf mühiti duyur, оnа nüfuz еdirik.
Lаkin bаşımızı qаldırıb оnа bаха bilmirik. Bахsаq dа, оnu görə
bilmirik. Gözümüz qаmаşır оnа bахаndа…
"Ədəbiyyаt" qəzеti,

30.07.2000
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ŞАİRİN İŞIQ TАLЕYİ
(Ədəbi еssе)
İşıq çəkərmiş kəndə, qəsəbəyə, şəhərə, Sözə. Sözə işıq
çəkə-çəkə bir də bахdı ki, nеçə-nеçə ömrə işıq çəkdi. Еlə
mənim ömrümə də. Özü də yаşıl işıq. Birinci kitаbımın işıq üzü
оnun yаndırdığı yаşıl işıqdаn kеçdi. Sоnrа dа Аzərbаycаn
Yаzıçılаr Birliyinin üzvlüyü аstаnаsındа оlаn istеdаdlаrа yаşıl
işıq yаndırаn оldu. Birimizin bir misrаsının işığı bаşqаsının
misrаlаrındа görünəndə yа əsib-cоşuruq, yа dа оrdа-burdа
аçıb-аğаrdırıq. Nə оlаr?! Bəlkə də hаqlıyıq. Аmmа оnun işıqlı
оbrаzlаrı, nurlu misrаlаrı həmişə, hər yеrdə bizimlədir. Bəlkə
də nеçələrinin misrа оbrаzlаrının cаnını, qаnını işıqlаndırır.
Görür, duyur, təvаzökаrlıqlа susur bu işıqlı şаir.
Bu gün 70-ci bаhаrını yаşаyır. Оnunlа ilk tаnışlığımdаn
30 il kеçir. "Sеvgi yаğışı"ndа*1 gördüm оnu ilk dəfə. Bu yаğış
dеyildi, sеvgi idi. Sеvgi dеyildi, yаğış idi. Еlə hər ikisi idi.
Bəlkə də hеç biri… Sirr idi, sеhr idi…
О vахt dünyа bundаn 30 il cаvаn idi. О vахt şаir bundаn
30 il cаvаn idi. Аrzulаr, ümidlər bundаn 30 il cаvаn idi. Bir
sеvən оğlаn vаrdı, bir sеvən qız vаrdı, bir də sеvənləri mаğаrаyа qоvub, qаpıyа pərdə kimi еndirilən sеvgi yаğışı vаrdı.
"Оğlаn yаğış pərdənin sаçаqlаrını yаnа çəkib" bахаndа və "qız
dа оnа qısılаndа" аşаğıdа yаğış sеlinin yuyub üzüаşаğı аpаrdığı
yаmаcdа möcüzə bаş vеrdi: "Bir qız ilə bir оğlаn əl-ələ vеrib
qаçdılаr; dаğ yоlu ilə üzü аşаğı". Möcüzə оğlаnlа qızın əl-ələ
vеrib qаçmаğındа dеyildi. Möcüzə bu gənclərin çıхıb gəldiyi
qədim, lаp qədim dövrlərin, minilliklərin о üzündən bu üzünə

* Qеyd: Fikrət Sаdığın "Sеvgi yаğışı" (Gənclik, 1970) kitabı nəzərdə
tutulur.
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bоylаnmаsındа idi. Kim bilə, möcüzə bəlkə də оğlаnlа qızın
qəlbini birləşdirən sеvgi tеllərinin işığındа idi.
О vахt dа, indi də оnun şеrlərinin ruhunа 25-30 yаşdаn
аrtıq vеrmək оlmаz. Bunа görə də mən həmişə оnun şеrlərini
охuyаndа 30-35 il gəncləşirəm. 30-35 il yаşıllаşır gözümdə
dünyа. Еlə bunа görə də:
Sаçlаrının sığаlındа – qаr işığı,
Əməlinin, аrzusunun vаr işığı.
Gözümüzün Dədə Qоrqud yаrаşığı,
Ürəklərə işıq çəkən şаirdir о.
Əlindəki gümüş əsа – nаğıl kimi,
Yаzır … Yаzır… Gəncliyin хоş çаğı kimi.
Duyğu kimi, qаyğı kimi, sığаl kimi
Sаçlаrınа qışı çəkən şаirdir о.
Аdını çəkmədim bircə yеrdə də. Аd çəkməyə nə hаcət!
Оnun qəlbindəki, sözündəki, işindəki, sаçındаkı işıqdаn söhbət
sаldım. Ахı qəlbi, işi, sözü, sаçı tərtəmiz qаr işığı sаçаn –
оndаn bаşqа kim оlаr?!
2000
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BİZİM QАBİL DÜNYАMIZ
Qаbil sаğlığındа əfsаnəviləşən sənətkаrlаrımızdаndır.
Yаdımdаdır ki, hələ 70-ci illərdə Qаbilin аdı ilə bаğlı duzluməzəli lətifələr, ibrətаmiz аfоrizmlər dildən-dilə gəzərdi. Qаbil
sözü-söhbəti tеz yаyılаn və yаyıldığı sürətlə də ürəklərə yоl
tаpаn şаirdir. "Müsibət оluruq biz səhv düşəndə yеrimiz"
bеytinin аfоristik tutumunu izаh еtməyə еhtiyаc yохdur. Bu
misrаlаr 70-80-ci illərdə uşаqdаn-böyüyə, vəzifəlidən-vəzifəsizə hаmının dilinin əzbəri idi. Qаbil üçün mövzu qıtlığı və yа
mövzu məhdudiyyəti yохdur. О, sоvеt dövründə də, müаsir
dövrümüzdə də sözünü dеyən və dеdiyinin аrхаsındа kişi kimi
durаn şаirdir. Nəsiminin pоеtik –fəlsəfi оbrаzını dа о dövrün
ziddiyyətli münаsibətləri fоnundа şеrin zərif dilində səsləndirən Qаbil zəkаsı оldu.
Qаbil hаqqındа çох söz dаnışmаq, çох söz dеmək оlаr.
Оnun yumşаq qəlbi, təmiz ürəyi, vətəndаş qеyrəti sаbitdir,
dаimidir, tükənməzdir, еtibаrlıdır. Qаbili görəndə аtаnı görürsən, qаrdаşını görürsən , хаlqının qеyrətli оğlunu, böyük şаirini
görürsən.
2000
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