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Füzuli müsəlman Şərq şairləri arasında özünəməxsus yaradıcılıq 

tərzi, sənətkarlıq psixologiyası, şeiriyyətində səbk xüsusiyyətləri ilə 
seçilən ümumbəşəri sənətkardır. Müzakirənizə təqdim olunan tədqiqat 
şairin yaradıcılığındakı nailiyyətlərin müxtəlif məzmun yenilikləri ilə 
yanaşı, üslubi tapıntılar və eyni zamanda şairin mövcud real aləmi poetik 
duyum və mücərrəd düşüncə yekunundakı estetik idealının nəzəri əsasları-
nın açıqlanması, hiss-həyəcanın ötürülmə anında söz və məzmunla bağlı 
müxtəlif bədii priyomların məcmusu olan poetik fiqurlarla da bağlı 
olduğunu aşkarlayır. 
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GİRİŞ 

 
 
Adı Şərqin Rudəki, Firdovsi, Nizami, Sədi, Hafiz, Nəvai kimi 

söz sənətkarları ilə bir cərgədə çəkilən Məhəmməd Füzuli həssas 
lirik, öz mühitinə aşiqanə baxışla nəzər salan, hər şeydə bir məhəb-
bət axtaran nisgilli şair, güclü nasir, filosof, tərcüməçi və ədəbiyyat-
şünas kimi də məşhurlaşmışdır. Həyata bədiilik prizmasından baxan 
bu insan nədən danışırsa-danışsın, nədən yazırsa-yazsın, ondan şai-
ranə, obrazlı dillə söhbət açır, hətta elmi axtarışlarında belə, fikirlə-
rinin ifadəsində obrazlı təfəkkür tərzini əsas tutur, dilindəki bədii-
publisistik qatı vacib bilir. 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, mahir söz ustası 
Məhəmməd Füzuli zəngin ədəbi, nəzəri, fəlsəfi və tərcümə irsinin 
sahibidir. Şairin Azərbaycan ədəbiyyatında sənətkarlıq və məzmun 
xüsusiyyətləri ilə seçilən bədii əsərləri xalqımızın bəşər mədəniyyəti 
xəzinəsinə bəxş etdiyi ən qiymətli hədiyyələrindən biridir. Füzuli 
bir ümumbəşəri şair kimi həm Şərqin təriqət ədəbiyyatının, həm də 
bütövlükdə Azərbaycan bədii-ictimai fikrinin inkişafında mühüm 
rol oynamış, özündən sonra əsrlərlə davam edən, ənənələrini 
yaşadan bir məktəbin əsasını qoymuşdur. Şərq bədii təfəkkürünə 
ecazkar təsir göstərən bu sənətkarı tanınmış ədəbiyyatşünas, məşhur 
türk alimi Məhəmməd Fuad Köprülüzadə “ən böyük Türk şairi 
sayıla biləcək müstəsna bir şəxsiyyət” adlandırmış, onu təkcə 
Azərbaycan xalqının deyil, bütün Türk dünyası ədəbiyyatının ən 
ümdə, dəyərli şairlərindən biri saymışdır. (117, 32)  

Öz ana dilinə sonsuz məhəbbətlə yanaşan, sənəti ilə onu ədəbi 
dil zirvəsinə qaldıran Füzuli orta əsr anadilli ədəbiyyatımızın əsas 
yaradıcıları: Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, İmadəddin Nəsimi, Şah 
İsmayıl Xətaidən üzü bəri yüksələ-yüksələ gələn milli klassik şeir 
üslubumuzu ən uca inkişaf mərhələsinə çatdırmış, qarşısına Azər-
baycan türkcəsində mükəmməl sənət əsərləri yaratmaq məqsədini 
qoymaqla öz vəzifəsinin öhdəsindən məharətlə gəlmişdir və sübut 
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etmişdir ki, milli dilimizdə də “nəzmi-nazik” yaratmaq mümkündür. 
Həyatının əlli ilə yaxın bir dövrünü bədii yaradıcılığa sərf 

edən Füzuli üç dildə (türk, fars, ərəb) mükəmməl sənət inciləri 
yaratmaqla hələ öz sağlığında tanınmışdır. Yaxın və orta Şərq 
ədəbiyyatını sənətinin sehrinə salan şair zaman və məkan hüdud-
larını aşan əsərləri ilə nəcib insani duyğuların tərənnümçüsü olmuş, 
dünyanın möhnətini çiyinlərində daşıyan, “ahı fələkləri yandıran” 
bəlalı aşiq simvoluna çevrilmişdir. Füzuli şeiriyyəti dərin, ümumbə-
şəri və fəlsəfi tutumu, ideya və məzmun keyfiyyətləri ilə seçilməklə 
yanaşı, janr və forma rəngarəngliyi, cazibədar forma xüsusiyyətləri 
ilə də diqqəti cəlb edir. Füzuli şeirinin bu forma elementlərindən ən 
çox nəzərə çarpanı isə şairin çox məharətlə bəhrələndiyi poetik 
fiqurlardır. 

Yüksək sənət idealları və zəngin bədii dili ilə orta əsr Azər-
baycan poeziyasını zirvələrə yüksəltmiş şairin nəzəri görüşlərinin 
əsasını təşkil edən məsələlərdən biri də bədii sözün obrazlı mahiy-
yətidir. Füzuli sənətin rəmzi məzmun kəsb etməsini qəbul edən 
şairlərdəndir. O, mücərrəd anlayış və fikirləri konkret obrazlar 
vasitəsi ilə əyaniləşdirir, məhəbbət nəğməkarı olan şair həm epik, 
həm də lirik irsində düşündüklərinin hamısını forma vasitəsi ilə mə-
harətlə ötürməyə müvəffəq olur.  

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 
yaradıcılığının bir sıra problemlərinin bu gün sistemli şəkildə 
yenidən araşdırılmasına xüsusi ehtiyac duyulur. “Bütün türk şairlə-
rinin babası” (F.Köçərli) sayılan Məhəmməd Füzuli yaradıcılığının 
ən müxtəlif rakurslardan öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi Azərbay-
can ədəbiyyatşünaslığının qarşısında duran əbədi aktual vəzifələr-
dən biridir. Bu baxımdan, Füzuli sənətinin zəngin və tükənməz 
poetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ən çox ehtiyac duyulan sahə-
lərdən biri kimi diqqəti çəkir. Doğrudur, dövlət müstəqilliyimizin 
əldə edilməsi, ictimai-iqtisadi-siyasi quruluşun dəyişməsi nəticəsin-
də milli-mənəvi dəyərlərimizə yeni qiymətləndirmə bucağı altında 
qayıdılması füzulişünaslıqdan da yan keçməmişdir. Lakin təəssüf 
ki, bu sahədə birtərəfli tendensiya üstünlük təşkil etmiş, Füzulinin 
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irfan aləminə nüfuz etmək meyilləri füzulişünaslığın və ümumilikdə 
mediyevist ədəbiyyatşünaslığımızın prioritetlərindən birini təşkil 
etmişdir. Halbuki, Füzuli sənətinin ölməzliyi, həmişəyaşarlığı və 
çağdaşlığı məhz onun rəhbər tutduğu və təbliğ etdiyi dünyəvi 
humanist ideyalarda, ilahi gözəlliyin emanasiya etdiyi insan və 
təbiət gözəlliyinin tərənnümündə daha bariz şəkildə təcəssüm 
etməkdədir. Gözəlliyin tərənnümü vasitəsilə oxucunun estetik 
zövqünə təsir edərək onu humanist ruhda, kamil insan etalonu 
istiqamətində tərbiyə etməyin başlıca mexanizmlərindən biri isə 
poetik fiqurlarda gizlənmişdir. Məhz bu baxımdan Füzuli poetik 
fiqurlarının və ümumiyyətlə, poetik fiqur kateqoriyasının çağdaş 
ədəbiyyatşünaslığın və mediyevistikanın elmi nailiyyətləri səviyyə-
sində araşdırılması nəzəri-praktik zərurət kəsb etməkdədir. Şairin 
yaradıcılığında tətbiq olunan müxtəlif çalarlıqdakı poetik fiqurların 
işlədilmə xüsusiyyətlərinin, məqsəd və səbəbinin aydınlaşdırılması 
isə xüsusi maraq doğurur. 

Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatının elə nadir simalarındandır ki, 
onun yaradıcılığı daim diqqət mərkəzindədir və sözsüz ki, Füzuli 
yaradıcılığında ayrı-ayrı poetik fiqurların tətbiq xüsusiyyətləri də 
müəyyən tədqiqata cəlb olunmuşdur. Lakin bu tədqiqatlar ya 
fraqment şəklində olmuş, yaxud da Füzuli irsinin başqa xüsusiyyət-
lərini tədqiq edən ayrı-ayrı tədqiqatçılar öz əsərlərində, yeri gəldik-
cə, sözügedən mövzuya toxunmuş, qısaca öz münasibətlərini bildir-
mişlər. Azərbaycan ədəbiyyatında ayrı-ayrı Şərq poetik fiqurlarının 
özəllikləri son dövr tədqiqatlarında şərh olunsa da, Füzuli ədəbi 
irsində poetik fiqurların işlədilmə xüsusiyyətlərini tam geniş 
həcmdə açıqlayan xüsusi tədqiqat işi olmamışdır.  

Azərbaycan xalqının, bütövlükdə Türk dünyası və İslam 
Şərqinin ədəbi-bədii düşüncəsindəki yeniliklərin müəyyənləşdiril-
məsi, konkret fenomenin, sözügedən anda isə hər hansı bir ədəbi 
simanın, şairin özündən sonrakı ədəbiyyata, ədəbi dil və bədii 
təfəkkürə müsbət təsirini öyrənmək sahəsində Nizami, Nəsimi, 
Füzuli kimi klassiklərin irsinin hərtərəfli təhlilinin böyük əhəmiy-
yəti var. Bu yönümdən ayrı-ayrı tədqiqatlarda bədii təfəkkürün 
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mükəmməl maddi həllinin ilkin göstəricilərindən biri olan poetik 
fiqurların tədqiqata cəlb olunması təsadüfi deyildir. Araşdırma 
Füzuli yaradıcılığında daha çox tətbiq olunan poetik fiqurları 
müəyyənləşdirmək, onların təsnifatını verib şairin ədəbi irsində və 
bütövlükdə Şərq ədəbiyyatı arealında tutduğu yeri, klassik ədəbi 
irsimizdə vəzifələrini aydınlaşdırmaq və s. məqsədi daşıyır.  

Poetik fiqurlar Füzuli yaradıcılığının ən az tədqiq olunmuş sa-
həsidir. Onlar şairin fərdi üslubunu, estetik zövqünü, şeirlərinin təsir 
gücünün səbəbini öyrənmək baxımından da əhəmiyyətlidir. Məhz 
buna görə də poetik fiqurların tətbiqinə psixolinqvistik, 
linqvopoetik və sırf ədəbi-nəzəri mövqedən münasibət bildirməyi, 
Şərq şairinin yaradıcılıq psixologiyası elementlərini müəyyənləşdi-
rərək Füzulinin özünəməxsus cəhətlərini aydınlaşdırmağı qarşımıza 
məqsəd qoymuşuq.  

Məlumdur ki, Füzuli yaradıcılığında poetik fiqurların işlənmə 
özəlliklərini öyrənərkən klassik poetikaya, bəlağət elminin nəzəri 
əsaslarına da istinad etməli, əsrlərlə müəyyənləşən qəliblərə söy-
kənməli, eyni zamanda, müasir ədəbiyyatşünaslıq metodlarına da 
sadiq qalmalıyıq. Bu baxımdan Füzuli şeiriyyətində tətbiq olunan 
rəngarəng poetik fiqurların təsnifatını verərkən həm onları klassik 
ənənəyə uyğun olaraq poetik vasitələrin şeirin və ümumiyyətlə, 
bədii mətnin dinləyici və yaxud oxucu tərəfindən qəbul edilmə 
xüsusiyyətlərinə, forma və məzmun elementlərinə görə və həmçinin 
bəzi klassik traktatlara uyğun: “ləfzi” və “mənəvi” poetik fiqurlar 
şəklində bölmüş, həm də onların dahi sənətkarın yaradıcılığında 
işlədilmə məramının təyininə xüsusi yer ayırmışıq. 

Füzuli yaradıcılığı əsasında orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyya-
tında üslub, üslubi fərdilik, səbk xüsusiyyətlərinə toxunmuş, klassik 
Şərq şeirində “bədii yalan” konsepsiyasına münasibətimizi bildirib, 
obrazlı təfəkkürün Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bədii həllinin şa-
irdən-şairə inkişaf yolunu izləyərək Füzulinin ideya-bədii həqiqətlər-
də ənənə və novatorluq prinsiplərini müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. 

Dissertasiyada ayrı-ayrı poetik fiqurları şərh edərkən biz 
Füzulinin ana dilində olan ədəbi irsinə əsaslanacaq, həmin poetik 
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vasitələrin şərhi üçün daha çox şairin anadilli “Divanı”ndan, “Leyli 
və Məcnun” poemasından və “Hədiqətüs-süəda” əsərindən misallar 
verəcəyik. Burada məqsəd şairin ədəbi dilimizə, mili düşüncə tər-
zinə gətirdiyi yenilikləri müəyyən etmək, əksər hallarda şairin tər-
cümə əsəri kimi şərh olunan “Hədiqətüs-süəda”nın orijinal əsər 
olduğunu bir daha əsaslandırmaqdır. Füzuli dühasının böyüklüyünü 
müqayisədə təyin etmək üçün təkcə şairin yaradıcılığı ilə məhdud-
laşmayacaq, şairin ədəbi irsi ilə yanaşı, müqayisəli şəkildə digər 
klassiklərimizin əsərlərindən də faydalanmağa çalışacağıq. 

Sözsüz ki, bu poetik vasitələrin hamısının Füzuli yaradıcılı-
ğında işlənmə xüsusiyyətlərinin şərhi real imkanlar xaricində 
olduğundan tədqiqat işimizin ikinci fəslində bunların yalnız 
bəzilərinə nəzər salmış, poetik fiqurların şairin ədəbi irsində 
tətbiqinin ümumi mənzərəsini yaratmağa çalışmışıq. Biz Füzuli 
irsində geniş tətbiq olunan bədii ifadə vasitələrinə - touzi, məqlub, 
iştiqaq, səc, iltizam, təcnis, rəddül-əcz aləs-sadr və s. kimi fonetik 
səviyyədə təkrar və paralelizm vasitələrinə, təkrir və onun müxtəlif 
növ rəngarəngliyi, təzad, təfvir, həşv və s. kimi leksik göstəricilərə 
və istigfəm, sual-cavab, təcahülül-arif kimi bəzi qrammatik 
göstəricilərin şərhinə daha geniş yer ayırmış və yeri gəldikcə, digər 
poetik fiqurların izahına da müraciət etmişik. Çünki Füzuli bir şeir 
vahidində tək bir poetik fiqurun tətbiqi ilə məhdudlaşmır, bəzən 
müvazi olaraq bir neçə poetik üsuldan istifadə edir, hətta onun bir 
misrasında bədii təsvir və ifadə vasitələrinin bütöv bir çələngi, 
kompozisiyası əksini tapır ki, bu da Füzuli irsinə kompleks 
yanaşmağı tələb edir. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və onun tərkib hissəsi olan 
füzulişünaslığın aktual problemlərindən biri də şairin bədii irsini 
tədqiqata cəlb edərkən onun hər hansı bir poetik fiqurdan nə 
məqsədlə, necə faydalandığının təyini problemidir. Klassik ərəb və 
fars nəzəri traktatlarından üzü bəri sadəcə poetik fiqurları şərh 
etmək, onun növ çalarlığını müəyyən edib, misallarla rəngarəngliyi-
ni əsaslandırmaqla kifayətlənən, onları şairin ideya-bədii məramın-
dan kənarda formülə edən nəzəri araşdırmalardan fərqli olaraq, hər 
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hansı bir poetik priyomun səbəbini vermək işimizin ən əsas yenili-
yidir. Bizim tədqiqatımızda Füzuli irsi, onun ölməz şeiriyyəti təkcə 
köhnə, ənənəvi bölgüdən kənara çıxmadan, çərçivə daxilində şərh 
olunmamış, bu unikal sənət nümunələrinə müasir, struktur və tarixi 
poetikanın tələblərinə uyğun yanaşılmışdır.  

Biz “Şərq şairinin yaradıcılıq psixologiyası” başlığı altında 
poetik fiqurların tətbiqinə psixolinqvistik, linqvopoetik və sırf ədə-
bi-nəzəri mövqedən münasibət bildirir, ədəbiyyatşünaslıq tarixi-
mizdə, bəlkə də, ilk dəfə şərq şairinin yaradıcılıq psixologiyası 
elementlərini müəyyənləşdirməyə, onun özünəməxsus cəhətlərini 
aydınlaşdırmağa çalışmışıq. 

Bu iş Füzuli yaradıcılığında müxtəlif poetik fiqurların, şairin 
özünəməxsus bədii dil özəlliklərinin öyrənilməsi, onun ədəbi-bədii 
məramının açıqlanmasında forma elementlərinin rolunun aydınlaş-
dırılması baxımından nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatın hər iki 
fəsli vahid bir məqsədə - Füzuli şeiriyyətinin təsir gücünün həm 
forma, həm də məzmun istiqamətində əldə etdiyi yenilikləri aydın-
laşdırmağa xidmət edir. Bu isə Füzuli yaradıcılığının kompleks təd-
qiqində poetik fiqurların öyrənilməsinin zəruriliyi məsələsini gün-
dəmə gətirir. Tədqiqat nəzəri əhəmiyyəti ilə yanaşı, praktik əhəmiy-
yətə də malikdir: 

- Bu tədqiqatdan gələcəkdə başqa klassiklərimizin ədəbi irsini, 
onlardakı poetik fiqur çalarlarını öyrənmək üçün istifadə etmək olar. 

- O, gələcəkdə sırf linqvistik, ədəbiyyatşünaslıq və psixolinq-
vistik, poetikalinqvistik istiqamətdə aparılacaq tədqiqat işləri üçün 
mənbə ola bilər. 

- Bu kitabdan ali məktəblərin filologiya fakültələrində müva-
fiq kursların tədrisində dərs vəsaiti kimi də faydalanmaq mümkün-
dür. 
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POETİK FİQUR –  

BƏDİİ DÜŞÜNCƏ VƏ İLHAM HADİSƏSİ KİMİ 
 

 

Mövzunun tədqiq tarixinə bir nəzər 
 
 
Tarixin müəyyən dövr kəsiklərində hər bir xalqın, etnosun, 

ayrı-ayrı imperiya və dövlətlərin tərkibindəki müəyyən bölgənin 
məişətinə xas təkrarolunmaz xüsusiyyətlər, onu əhatə edən mühit və 
mövcudiyyətin mənimsənilməsindəki fərdilik bütövlükdə insan 
anlayışı və təfəkkürünün içərisində də sərhədləri müəyyənləşdir-
məyə imkan yaratdı. İnsanlar təkcə fizioloji cəhətlərinə görə - irqi 
amillərlə deyil, həmçinin müəyyən adət və ənənələrin təkrarlanması, 
din, dil, ictimai münasibətlərdəki eynilik, yaxud yaxınlığa görə də 
fərqli qruplarda birləşdi. Tarixən coğrafi və fizioloji amillər əsa-
sında diferensiasiyaya uğrayan insan nəsli müəyyən ictimai tələblər 
nəticəsində yenidən inteqrasiya edərək əvvəl milli, sonra isə ayrı-
ayrı ictimai qrupların başqalarından fərqlənən mədəniyyətini forma-
laşdırdı. Mövcud reallığın bir-birindən fərqlənən subyektiv əksi 
olan milli mədəniyyətlər müəyyən ictimai-tarixi amillərin nəticə-
sində əlaqəyə girərək sosial təfəkkürdə tədrici, yaxud birbaşa dəyi-
şikliyə səbəb oldu. İnsan həyatının, məişət və yaşam tərzinin bütün 
sahələrini əhatə edən din kimi böyük ictimai amilin təsiri ilə forma-
laşan müxtəlif birliklər tədricən öz mədəniyyətini yaratdı və bunlar 
arasındakı fərq aşkar sezilməyə başladı. Artıq yeni dövrdəki inteq-
rasiyalar zamanı bu fərqlər ya tamamilə aradan qalxdı, ya da onların 
qarşılıqlı öyrənilməsi müxtəlifliyin meydana gəlmə səbəblərini 
aydınlaşdırdı. 

Deməli, başqa canlı orqanizmlərdən fərqlənən ümumi insan 
tipinin təfəkküründəki müxtəlif ictimai amillər nəticəsində meydana 
çıxan fərdilik, ilk növbədə, yaradıcı şəxsin düşüncə materialı olan 
maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrində əks olunmaqla müəy-
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yənləşir. Həmin mədəniyyət nümunələrindəki fərqli üslubi çalarları 
aydınlaşdırarkən milli, dini, ictimai və tarixi cəhətlərin nəzərə 
alınması isə müasir elmin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. 

Məlumdur ki, insan təfəkküründəki müxtəlif düşüncələr 
reallaşarkən, maddi dona bürünərkən müəyyən forma əldə edir. 
Formanın isə bir bəşəri - hamı üçün eyni, bir də fərdi - konkret xalq, 
məktəb, yaxud şəxs üçün xarakterik cəhətləri, özəl keyfiyyətləri 
olur ki, o da mövcud variantdan daha əvvəl təkrarlanaraq forma-
laşan qəliblərlə müqayisədə müəyyənləşir. Məsələn, bədii əsərin 
hansı ədəbi növdə: epik, lirik, yaxud dramatik növdə olması, hadisə, 
şəxs və ya əşyanın tərənnüm, təhkiyə ilə, yaxud hərəkətdə veril-
məsi, həyatın subyektiv, yaxud obyektiv əksi bütün xalqlar üçün 
eyni olduğu halda, onun hər hansı bir janr, şəkil və ölçü tələbləri 
çərçivəsində maddiləşməsi hər zaman üst-üstə düşmür, əksərən isə 
tamamilə müxtəlif olur.  

Məsələn, poema anlayışı bir janr kimi həm Qərb, həm də Şərq 
ədəbiyyatına xas forma göstəricisi kimi çıxış edirsə, onun orta 
əsrlərdə qələmə alındığı məsnəvi şəkli yalnız İslam Şərqi üçün 
xarakterikdir. Yaxud eynicinsli səslərin konkret bir şeir vahidində 
periodik təkrarlanması olan touzi bütün İslam ölkələri ədəbiyyatları 
üçün xas xüsusiyyətdirsə, türkdilli ədəbiyyat üçün daha xarakterik-
dir. Əksinə, iştiqaq – eyni samit köklü sözlərin bütöv bir misra, 
beyt, yaxud bənd daxilində təkrarlanması İslamdan sonrakı bütün 
türk ədəbiyyatında (şeirdə) işlənsə də, daha çox ərəblərin söz sənə-
tinə xasdır. 

Bu isə zaman-zaman ümumi insan təfəkkürünün diferensial-
laşaraq formalaşan toplumsal şüur tərzində, konkret olaraq milli 
mədəniyyətlərdə özünü göstərən, bütövlükdə bəşər nəsli üçün xa-
rakterik olan cəhətlərdən savayı, sonradan əldə etdiyi fərdi keyfiy-
yətlərin də mövcudluğunun göstəricisidir. Həmin fərdi yaradıcılıq 
keyfiyyətləri də hər hansı bir milli ədəbiyyatın poetika tələblərini 
öyrənməyə zəmin yaradır, onun mütərəqqi cəhətlərini müəyyənləş-
dirməyə imkan verir. 

Bu baxımdan konkret bir milli ədəbiyyatın özəlliklərinin, özü-



Əzizağa Nəcəfov 
 

 12 

nəməxsus həyatı əks etdirmə üsullarının, onun yaradıcısı və daşıyı-
cısı olan xalqın mücərrəd təfəkkürünün ifadə tərzindəki fərqli cəhət-
lərin, yəni başqalarında təkrarlanmayan mütərəqqi xüsusiyyətlərinin 
aydınlaşdırılması üçün onun aid olduğu bölgə, xalq və etnik qrupun 
obrazlı təxəyyül göstəricisi olan ədəbi əsərlərdə bədii təsvir və ifadə 
vasitələrinin, müxtəlif poetik fiqurların öyrənilməsi vacib məsələlər-
dəndir. Bu məqsədlə həmin toplumsal bütövün ən qabaqcıl ədəbi 
simalarının yaradıcılığındakı ifadə özəlliklərini açıqlamaq, müxtəlif 
məna və şəkli incəliklərini təhlil etmək önəmlidir. 

Azərbaycan xalqının, bütövlükdə Türk dünyası və İslam 
Şərqinin ədəbi-bədii düşüncəsindəki yeniliklərin müəyyənləşdiril-
məsi, konkret fenomenin, sözügedən anda isə hər hansı bir ədəbi 
simanın, şairin özündən sonrakı ədəbiyyata, ədəbi dil və bədii təfək-
kürə müsbət təsirini öyrənmək sahəsində Nizami, Nəsimi, Füzuli 
kimi klassiklərin irsinin hərtərəfli təhlilinin böyük əhəmiyyəti var. 
Bu yönümdən ayrı-ayrı tədqiqatlarda bədii təfəkkürün mükəmməl 
maddi həllinin ilkin göstəricilərindən biri olan poetik fiqurların 
öyrənilməsinə böyük önəm verilir. Ona görə də qaldırılan proble-
min həlli: klassik Şərq ədəbiyyatı üçün xarakterik fiqurların ayrılıq-
da və həmçinin konkret sənətkarların ədəbi irsində tədqiqi orta əsr 
ərəb şərhçilik məktəbinin nümayəndələrindən başlamış XX əsr rus, 
türk, tacik, özbək və eyni zamanda Azərbaycan müəlliflərinin daim 
maraq dairəsində olmuş, müxtəlif yönümdən, dilçilik və ədəbiyyat-
şünaslıq nöqteyi-nəzərindən tədqiqata cəlb olunaraq bir sıra aspekt-
lərdən: linqvistik, linqvopoetik, psixolinqvistik və ədəbi-fəlsəfi 
mövqedən şərh edilmişdir. 

Tədqiqata cəlb olunan mövzunun ayrı-ayrı ölkə və dövrlərdə 
müxtəlif müəlliflər tərəfindən fərqli məqsədlərlə işlənilmə tarixinə 
nəzər saldıqda burada əsas üç istiqaməti müəyyənləşdirə bildik: 

1) Klassik Şərq ədəbiyyatı üçün xarakterik olan poetik fiqurla-
rın spesifik cəhətlərinin və növdaxili bölgüsünün müəyyənləşdiril-
məsi ilə qane olan nəzəri tədqiqatlar; Bu cür tədqiqatlarda hər hansı 
bir poetik fiqur haqqında kifayət qədər nəzəri məlumat verilir və 
onun növləri müəyyənləşdirilir ki, bu da müxtəlif müəlliflərdən 
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gətirilən misallarla əyaniləşir; 
2) Konkret ədibin əsərlərinin poetikasının araşdırılması və ya 

birbaşa irsindəki poetik fiqurların işlənmə özəlliklərinin aydınlaş-
dırılması zamanı ayrı-ayrı poetik vasitələrin tətbiq məqsədinin 
öyrənilməsi ilə fərdi üslub və ədəbi məktəb təsirinin aşkarlanmasını 
nəzərdə tutan tədqiqatlar; Burada hər hansı bir poetik fiqur haqqın-
da məlumat verildikdən sonra onun tədqiqata cəlb olunan müəllifin 
ədəbi irsindəki tətbiqi və bu ifadə vasitəsinin əldə etdiyi yeniliklər 
öyrənilir; 

3) Müasir ədəbiyyatşünaslıq baxımından çağdaş beynəlxalq 
terminlərlə aparılan ümumiləşdirmələrin içərisində ayrı-ayrı Şərq 
poetik fiqurlarının konkret müəlliflərin irsində tətbiqini öyrənən 
tədqiqatlar; Bu cür tədqiqatlar həm dilçilik, həm ədəbiyyatşünaslıq, 
həm də üslubi cəhətlərin qabardılması ilə müşayiət olunur və burada 
daha çox əsas metod kimi linqvopoetik təhlil işlədilir; 

Bu baxımdan mövzunun tədqiq tarixindən danışarkən biz həm 
dilçilik, həm də ədəbiyyatşünaslıq materiallarına nəzər salmış, həm 
Füzuli, həm də ümumilikdə Şərq mütəfəkkirlərinin irsindəki poetik 
fiqurların tədqiqi ilə bağlı araşdırmalara münasibətimizi bildirməyə 
çalışmışıq. 

Klassik Şərq ədəbiyyatına xas poetik fiqurların tədqiqinə hələ 
İslamiyyətdən sonrakı ilk yüzilliklərdə Quran və cahiliyyə dövrü 
ədəbiyyatını öyrənən ərəbdilli mənbələrdə rast gəlinir. X əsrdən 
başlayaraq güclənən farsdilli ədəbiyyatın yeni forma və qəlibə 
uyğunlaşması, türkdillilərin farscadan və ərəb şeirinin tələblərindən 
öz bədii təfəkkürü üçün müvafiq yekun kimi istifadəsini asanlaş-
dırmaq məqsədi ilə ayrı-ayrı müəlliflərin əruz, qafiyə, müəmma, 
poetik fiqurlar və s. məsələlərlə bağlı əsərlər yazmağa başlaması tez-
liklə şeir haqqında elmin bədii, bəyan, məani kimi qollarını da 
formalaşdırdı. Raduyaninin “Tərcüman əl-bəlağə”, Rəşid Vatvatın 
“Hədayiq əs-sehr fi dəqaiq əş-şeir”, Şəms Qeys Razinin “əl-Mücam 
fi meyar ül-əşar əl-Əcəm”, Nəsr əd-Din Tusinin “Meyar ül-əşar”, Tac 
əl-Xələvinin “Dəqayiq əş-şeir”, Şərəf əd-Din Raminin “Həqayiq əl-
hədayiq”, Vəhid Təbrizinin “Cəmi-müxtəsər”, Hüseyn Vaiz Kaşifinin 
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“Bədayi əl-əfkar əl-əşar”, Seyfi Buxarayinin “Əruzi-Seyfi”, Ətəallah 
Mahmud Hüseyninin “Bədai əs-sənai” və s. müəlliflərin bu kimi 
əsərlərində göstərilən məsələlərin həm ərəb, həm fars, həm də 
türkdilli şeir üçün ümumi cəhətləri izah olunur, poetik fiqurlardan 
danışan müəlliflər onların yenilərini müəyyənləşdirib, işlənmə 
səbəblərini, üslubi məqsədini və növ rəngarəngliyini aşkarlamağa 
çalışırdılar. Beləliklə də, müxtəlif xalqların çulğalaşan poetik 
təfəkkürü ədəbiyyə elmini zənginləşdirir və yeni tədqiqatlara yol 
açırdı. Rəhim Müsəlmankulovun “Klassik Fars-tacik poetikası” 
əsərində göstərdiyinə görə, “Tərcüman əl-bəlağə” poetik fiqurların 
aşkarlanması və müəyyənləşdirilib qruplaşdırılması sahəsində ilk 
mənbələrdən biridir. Bu mənbədə müəllif xüsusi sərhədi gözləməklə 
77 poetik fiqurdan bəhs edib, hər birinin mənasını, işlədilmə məqsədi 
və mövqeyini izah edir, xüsusi misallar əsasında müəyyənləşdirilən 
növləri əyaniləşdirir. Bu ənənə ondan sonra da digər tədqiqatlarda bu 
və ya digər dərəcədə davam etdirilir, hər yeni tədqiqatçı poetik 
fiqurların siyahısını genişləndirib, yenilərini əlavə etməklə sanki 
əsrlərlə zənginləşən Şərq ədəbiyyatının trayektoriyasını cızırdı. 

Artıq XV əsrin sonunda qələmə alınan “Bədai əs-sənai” adlı 
əsərində Ətəallah Mahmud Hüseyni özündən əvvəl müəyyənləş-
dirilən siyahıya bir neçə poetik fiqur əlavə etməklə yanaşı, onları 
ləfzi, mənəvi və ləfzi-mənəvi olaraq üç əsas qrupa ayırır ki, onun 
müəyyən etdiyi bədii söz sənətinin sahələri (elmi-bəlağə, elmi-
məani, elmi-bəyan və elmi təvabiyi-bəlağə) və həmçinin poetik 
fiqurların əksər klassifikasiyası indi də klassik ədəbiyyatşünaslığa 
dair yazılan əksər tədqiqatlarda tətbiq olunmaqdadır. (Daha geniş 
məlumat üçün bax: 145, 5-11) 

Artıq XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
mədəniyyətlərin qovuşması, milli və iqtisadi maraqların müxtəlif 
düşüncə tərzinə malik xalqları və dövlətləri bir-birinə yaxınlaşdır-
ması Qərbin Şərq incəsənətinə, xüsusilə də onun bədii ədəbiyyat, 
poeziya qoluna olan marağını artırdı, ayrı-ayrı klassiklərin irsinin, 
müsəlman xalqlara məxsus ədəbiyyatın və bədii düşüncə tərzinin 
öyrənilməsini bir zərurət kimi meydana çıxartdı. İlkin tanışlıq 
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zamanı Şərq ədəbiyyatına bir eqzotika kimi yanaşan Avropa 
mütəfəkkirlərinin sonradan Şərq və Qərb ədəbiyyatının oxşar və 
fərqli xüsusiyyətlərini meydana çıxarması ilə orientalistikanın başqa 
sahələri kimi ədəbiyyatşünaslıq qolu da formalaşdı. 

Bu sahədə tədqiqat aparan ingilis, alman, rus və başqa 
xalqların nümayəndələri də, ilk növbədə, bir mənbə kimi yuxarıda 
adlarını çəkdiyimiz bəzi orta əsr Şərq mütəfəkkirlərinin şeir, 
ədəbiyyat haqqında traktatlarına istinad edirdilər. Ona görə də bəzi 
ədəbiyyatşünaslıq terminləri gah ilkin mənbədə olduğu kimi ərəbcə 
verilərək ondakı kimi, gah da bu termin və istilahların müvafiq 
qarşılığı tapılaraq o dövrün nəzəri təcrübəsinə uyğun müqayisəli 
şərh olunurdu. Birinci ilə müqayisədə ikinci qaydaya çox nadir hal-
larda rast gəlinir, əksər hallarda klassik mənbələr bu tədqiqatlarda 
təsvir edilir, burada poetik fiqurlara da müəyyən yer ayrılırdı. 

Məsələn, çex ədəbiyyatşünası Yan Ripkanın redaktorluğu ilə 
nəşr olunan “Fars və Tacik ədəbiyyatı tarixi” kitabının “Poeziya və 
onun forması” fəslində farsdilli şeirin ölçü, qafiyə, şəkil və janr 
xüsusiyyətlərindən danışılmaqla yanaşı, Şərq ədəbiyyatında əsərin 
zahiri bəzək və üslubi özəlliklərindən söhbət açılarkən hüsnü-təlil, 
mirati-nəzr, tənasüb, iham, tərsi, səci-müvazinə, iqraq, mübaliğə və 
s. kimi poetik fiqurlar haqqında da qısa məlumat verilir, onların 
işlənmə səbəbləri aydınlaşdırılır. Tədqiqatın sonunda Şərq şeiri 
haqqında belə bir qənaət əldə edilir: “Beləliklə, hər beyt mükəmməl 
həllini taparaq müstəqil miniatür təsiri bağışlayır, iti təfəkkür, zövq 
və söz sənətkarlarının əlində mükəmməl poetik vasitələrlə harmonik 
zənginləşdirilən poeziya sənəti Qərbə tanış olmayan və təəssüf ki, 
tərcümə vasitəsi ilə başqa dildə ötürülməsi mümkün olmayan xüsusi 
parlaqlıq əldə edir”. (142, 112) Kitab müəlliflərinin yekun bir tezisi 
də Füzuli dibaçələri ilə səslənmə baxımından xüsusi maraq doğurur: 
“(Orta əsr İslam Şərqində - Ə.N.) poeziya mütləq xüsusi savad 
almağı tələb etdiyindən alim sənəti, elmlər elmi idi”. (142,113) 

Rus müəllifi N.İ.Priqarina da özünün “Farsdilli poeziyada 
beytin obrazlı mündəricəsi” adlı məqaləsində qəzəlin üslubi xüsu-
siyyətlərindən danışarkən bir neçə poetik fiqurun farsdilli şeirdə 
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işlənmə tərzindən söhbət açır. Təcnis, istiarə, təzad, miratün-nəzr və 
s. haqqında danışır, bir çox təsəvvüf şairlərindən misallar verərək 
fikrini əyaniləşdirir. Bəzi nəzəri müddəalarında Şəms Qeys Razi, 
Ətəallah Hüseyni kimi orta əsrlər müəlliflərinin əsərlərinə istinad 
edən N.İ.Priqarinanın Şərqə məxsus obrazlı təfəkkür tərzi haqqında 
bir qənaəti çox maraqlıdır: “(Farsdilli şeirdə - Ə.N.) poeziyanın 
bədii təsvir vasitələrində də çevriliş baş verir: özünün poetik 
yeniliyini çoxdan itirən, klişe xarakterli vasitələr indi tamamilə 
başqa, dini-fəlsəfi reallığı əks etdirməyə xidmət edir, dini-fəlsəfi 
simvola çevrilirdi”. (148, 96) 

Göründüyü kimi, XX əsr sovet ədəbiyyatşünaslığında ayrı-
ayrı Şərq şeir janrlarında işlənən poetik vasitələrin tətbiqinə də 
xüsusi yer ayrılırdı. M.N.Osmanov isə “Fars-tacik poeziyasının 
üslubu (IX-X əsrlər)” adlı kitabında Rudəki, Bəlxi, Dəqiqi, Muncuq 
kimi müəlliflərin qəsidələrinin dilinə əsasən şərq şeirinə məxsus 
simmetriya, monumentallıq, miniatür mükəmməllik, dinamiklik 
kimi keyfiyyətləri müəyyən edir. Lakin klassik şərq poetik 
fiqurlarından dilçilik nöqteyi-nəzərindən bəhs etdiyi üçün onları 
mənbədəki adları ilə vermir, müasir qarşılıqları ilə əvəz edib, 
linqvopoetik istiqamətdə şərh edirdi. 

Müəllif yazır: “IX-X əsrlər farsdilli poeziyada simmetriya xü-
susi rol oynayır. Şairlər bədii təsvir vasitələrini simmetrik yerləşdir-
məyə çalışır, semantikada olduğu kimi, kompozisiyada da paralel-
liyə, onları yaradan poetik fiqurlara üstünlük verirdilər”. (147, 77) 

Sovet dönəminin digər tacik tədqiqatçısı Rəhim Müsəlmanku-
lov “Klassik fars-tacik poetikası (X-XV əsrlər)” adlı monoqrafiya-
sında XV əsr müəllifi Ətəallah Mahmud Hüseyninin “Bədai-əs-
sənai” traktatına istinadən əsərinin birinci fəslində Şərq ədəbiyya-
tında işlənən klassik poetik fiqurların təsnifatını, onların işlədilmə 
xüsusiyyətlərini şərh edir, ayrı-ayrı nəzəri mənbələrlə müqayisəli 
şəkildə ümumiləşdirmələr aparır. Ümumilikdə 133 poetik fiqurdan 
söhbət açan R.Müsəlmankulov onları Ətəallahın traktatına uyğun 
olaraq üç əsas qrupda birləşdirir: 1) ləfzi (sözlü), 2) mənəvi (ob-
razlı), 3) ləfzi və mənəvi (sözlü və obrazlı); Təcnis, məqlub, tərdü 
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əks, zülqafiyəteyn və s. fiqurları birinci, eyham, təlmih, lüqəz və s. 
kimiləri ikinci, iqtibas, mürat ün-nəzr, təzmin və s-ni isə üçüncü 
qrupa aid edir. Başqa traktatlarda və ədəbiyyatşünaslıq lüğətlərində 
bədii forma və ya janr kimi verilən bəzi poetik vasitələr: məsələn, 
müəmma, lüqəz və sualo cəvab sözügedən monoqrafiyada ilkin 
mənbəyə əsasən poetik fiqur kimi təqdim olunur. Ümumilikdə, 
R.Müsəlmankulovun “Klassik fars-tacik poetikası” kitabı poetik 
fiqurların klassik Şərq ədəbiyyatşünaslığındakı tədqiq tarixini, onla-
rın növ rəngarəngliyini, bir-birindən fərqli məqamlarını öyrənmək 
baxımından çox qiymətli mənbədir. 

Türkiyə ədəbiyyatşünaslarının “əski ədəbiyyat”, “divan  ədə-
biyyatı” adlandırdıqları klassik irsin öyrənilməsinə həsr olunan təd-
qiqatlarında da ayrı-ayrı müəlliflər nəzmin tələblərindən danışarkən 
əksər hallarda poetik fiqurların izahına da xüsusi yer ayırmış, lakin 
orta əsr ənənəsinə uyğun olaraq müxtəlif fiqurların xüsusiyyətləri-
nin növdaxili bölgüsünün və hər varianta uyğun misalların verilməsi 
ilə kifayətlənmişlər. 

Əhməd Kabaklı 1968-ci ildə nəşr etdirdiyi “Türk ədəbiyyatı” 
adlı çoxşaxəli tədqiqatının birinci cildində şifahi və yazılı ədəbiy-
yatda üslub, ədəbi cərəyan, Türk nəsrinin intibahı və s. məsələlər-
dən danışmaqla yanaşı, klassik türk nəzminin məxsusi tələbləri: 
vəzn, qafiyə, janr xüsusiyyətləri haqqında məlumat verərkən poetik 
fiqurlara da xüsusi yer ayırır. “Yalın anlatım və məcazlı anlatım” 
adlı bölümdə mürsəl məcaz, təşbeh, mübaliğə, hüsnü təlil, təca-
hülül-arif, tənasüb, təzad, tövriyyə, cinas və s. kimi poetik fiqurlar 
haqqında geniş məlumat verir. Maraqlıdır ki, yeni dövr və orta əsr 
Türk müəlliflərindən poetik fiqurlara aid gətirilən misallar sırasında 
Füzulidən də çoxlu nümunə var. 

Əhməd Kabaklı bir neçə poetik fiqurun tərkibinə daxil etdiyi 
bənzətmələr haqqında danışarkən yazır: “Ədəbi yeniliklərdə “bən-
zətmə tərzi”ndəki başqalaşmanın böyük payı vardır. Hər axın və hər 
cığır yeni bir məcaz, bilxassə bənzətmə yığını gətirir. ...Çağların 
gətirdiyi sosial dəyişmə və duyum tərzi təzə bənzətmələrə imkan 
verir”. (112, 142) 
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Cem Dilçin də “Örnəklərlə türk şeir bilgisi” adlı nəzəri tədqi-
qatının üçüncü bölümünü poetik fiqurlara həsr edir. Klassik türk 
ədəbiyyatında işlənən bədii təsvir və ifadə vasitələrini iki əsas 
qrupda birləşdirən alim ənənəvi şərq terminləri ilə yanaşı, müasir 
Avropa ədəbiyyatşünaslığına xas istilahlar da işlədir. Məsələn, 
məmduhun adının misraların baş hərflərinin yuxarıdan aşağıya doğ-
ru oxunması ilə yaradılan və divan ədəbiyyatında müvəşşəh və ya 
istihrac adı ilə verilən poetik fiqur burada beynəlmiləl səciyyəli 
“akrostiş” termini ilə təqdim olunmuşdur. 

Tək bir cinasın on beşə qədər növünü müəyyən edən müəllif 
poetik fiqurları “anlamla və sözlə bağlı sənətlər” olaraq iki qisimdə 
birləşdirərkən məna və görünüm tələblərini bölgü üçün əsas tutmuş 
və bu tədqiqatda da orta əsr türk şairləri ilə yanaşı, Füzulidən 
verilən misallara da xüsusi yer vermişdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı tarixində poetik fiqurların 
professional səviyyədə tədqiqi XX əsrin 50-ci illərindən başlanır. 
Rus və Avropa nəzəriyyəçilərinin əsərlərinə istinadən yazılan 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti və orta 
məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulan nəzəriyyə kitablarında bəzi 
Şərq poetik fiqurlarına da xüsusi yer ayrılmış, lakin əksər kitablarda 
bədii təsvir və ifadə vasitələri olmaqla ayrılan poetik fiqurlar onların 
Şərq ədəbiyyatına məxsus incəliyi ilə izah olunmamış, çoxusu isə 
ümumi beynəlxalq terminlərlə ifadə olunmuşdur. Mikayıl Rəfilinin 
1958-ci ildə nəşr olunan “Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə giriş” kitabı, 
ondan bir il öncə çapdan çıxmış, Kamal Talıbzadə, Əziz Mirəhmə-
dov və Kamran Məmmədovun tərtib etdikləri “Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri lüğəti”ndə, ilk nüsxəsi 1963-cü ildə çapdan çıxmış, ali 
məktəblər üçün nəzərdə tutulan, Mir Cəlal və Pənah Xəlilovun 
müəllifliyi ilə nəşr olunan “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” dərsliyin-
də və sonralar Əziz Mirəhmədovun tərtib etdiyi “Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri lüğəti”ndə də Şərq ədəbiyyatına məxsus əksər poetik 
fiqurlar öz əksini tapmışdır. Bu isə zəngin klassik nəzəri işin möv-
cudluğu şəraitində həmin istiqamətdə yeni tədqiqatların aparılması-
nı şərtləndirirdi. 
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Artıq müstəqilliyimizin ilk illərində Mahirə Quliyevanın bu 
sahədə apardığı tədqiqatlar irəliyə doğru atılmış ilk ciddi addım idi. 
Onun 1991-ci ildə çapdan çıxmış “Klassik Şərq poetikası” adlı 
monoqrafiyası ilkin mənbələr əsasında orta əsr Şərq şeiri üçün 
xarakterik poetika və üslubi xüsusiyyətləri sistemləşdirir, fəsahət, 
məani, bəyan və bədii kimi kateqoriyalar nəzərindən klassik ədəbi 
tələbləri açıqlayırdı. Kitab orta əsr Şərq poetikasına aid qaynaqların 
şərhi baxımından, klassik nəzəri fikrin inkişaf tarixinin öyrənilməsi 
istiqamətində də maraqlı mənbədir. Burada Azərbaycan ədəbiyyat-
şünaslığı tarixində ilk dəfə sistemli olaraq əksər poetik fiqurlar, 
onların növ rəngarəngliyi ilkin mənbələrə müvafiq qısa da olsa şərh 
olunur, klassik və müasir qəzəl şairlərinin ədəbi irsindən gətirilən 
nümunələrlə nəzəri müddəalar əyaniləşdirilirdi. Əksər misallar isə, 
sözsüz ki, klassik Şərq şeirinin bütün tələblərinə çox ciddi əməl 
edib, sözə xüsusi incəliklə yanaşan Füzulidən verilmişdir. Növdaxili 
bölgüsüz 47 poetik fiqur haqqında məlumat verən müəllif bu 
tədqiqatında onları iki əsas qrupda birləşdirirdi: 1) söz gözəllikləri 
və ya ləfzi gözəlliklər, 2) məna gözəllikləri; 

Mahirə Quliyevanın 1999-cu ildə, yeni minilliyin astanasında 
nəşr olunan “Klasik Şərq bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı mo-
noqrafiyası da başladığı təqdirəlayiq işin davamı idi. Adı gedən kitabda 
klassik poetika və natiqlik sənətinin nəzəri əsaslarını öyrənən bəlağət 
elminin təşəkkül və təkamül tarixini izləməyə müvəffəq olan müəllif 
tədqiqatının ikinci fəslini poetik fiqurlara həsr etmiş, “Bədiiyyat və 
klassik Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı fəsildə klassik söz sənətimizin 
əksər məşhur nümayəndələrinin də müraciət etdiyi Şərq ədəbiyyatına 
məxsus poetik vasitələr əsas iki istiqamətdə şərh olunmuşdur. 

Şərti olaraq sözün estetik və emosional təsirini bölgü üçün 
əsas alan müəllif poetik fiqurları, bu sahədəki ilk tədqiqatında da ol-
duğu kimi, “söz incəlikləri və ya ləfzi sənətlər”, “məna incəlikləri 
və məna gözəllikləri” başlığı altında iki qrupa ayırır. Lakin bu mo-
noqrafiyada ötəki tədqiqatdan fərqli olaraq, ikinci qrupun tərkibində 
də bölgü aparıldığının, mənəvi poetik fiqurların “bəyana daxil olan 
poetik vasitələr” və “bədiiyyat və məna gözəllikləri” paraqrafları 
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altında öyrənildiyinin şahidi oluruq. Müqayisəli-tarixi metod əsasın-
da aparılan bu tədqiqat işi həm milli bədii təfəkkürümüzdə gedən 
inkişafın, həm də Azərbaycan ədiblərinin Şərq ədəbiyyatı ənənələ-
rinə gətirdikləri yeniliklərin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Nəsib Göyüşovun 2001-ci ildə çapdan çıxmış “Təsəvvüf 
anlamları və dərvişlik rəmzləri” adlı sufi terminləri lüğəti sanki yuxa-
rıda haqqında bəhs etdiyimiz tədqiqatı tamamlayır. Mindən artıq an-
lam və rəmzin izahı verilən bu yığcam ensiklopedik sözlük müstəqil-
lik dövründə Azərbaycan elmində bu sahədə ilk əlamətdar hadisədir. 

Hər hansı bir orta əsr Azərbaycan şairinin ədəbi irsinin öyrə-
nilməsi, dilinin və üslubunun müəyyənləşdirilməsi, fəlsəfi dünya-
görüşünün açıqlanması istiqamətində dəyərli mənbə olan bu kitab 
konkret poetik vasitənin şərhi zamanı da əlverişli qaynaqdır. 

Poetik fiqurların, yəni Şərq şeirinə məxsus bədii vasitələrin 
şifahi ədəbi irsimizdə, heca vəznli ağız ədəbiyyatında tətbiqini 
izləmək baxımından Məhərrəm Cəfərlinin 2000-ci ildə nəşr olunan 
“Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poetikası” adlı monoqrafiyası 
maraqlıdır. Epik-lirik növün ən mükəmməl janrı olan dastanlarımız-
dakı qoşma və gəraylılarda işlənən poetik vasitələrin şərhi bu 
tədqiqat işində “Dastan şeiri və onun poetik-üslubi özəllikləri” fəs-
lində əksini tapır. Klassik yazılı ədəbiyyatımızın ənənəvi poetikası 
ilə bədii söz sənətinin şifahi qolunun özünəməxsus ifadə özəllikləri 
arasında müəyyən paralellərin aşkarlanması baxımından qiymətli 
mənbə olan bu tədqiqat işində poetik fiqurlardan müasir ədəbi 
terminlərlə söhbət açan müəllif epitet, metafora və təşbeh kimi 
geniş tətbiq olunan fiqurların sırasına alqış, dua, and və qarğış kimi 
nitq etiketlərini də daxil edir. Əslində klassik ədəbi irsimizdə də tez-
tez rast gəlinən, poetik mövqeyi və tutumu ilə seçilən bu bədii-
üslubi vasitələr, müəllifin də qeyd etdiyi kimi, xalqın inam, dini 
etiqad və etik-estetik dünyagörüşünü, sosial və etnoqrafik yaşam 
tərzini ifadə etmək baxımından çox maraqlıdır. Lakin hər halda 
onların poetik fiqur başlığı altında öyrənilməsi səhvdir. 

Konkret ədəbi simaların bədii irsində Şərq poetik fiqurlarının, 
milli ədəbiyyatımıza məxsus ayrı-ayrı poetik vasitələrin professio-
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nal ədəbiyyatşünaslıq mövqeyindən tədqiqi XX əsrin birinci yarı-
sında geniş vüsət aldı. Rus-sovet şərqşünaslığının ümumi tenden-
siyaları çərçivəsində inkişaf edən Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının 
görkəmli nümayəndələri Nizami, Füzuli kimi dünya şöhrətli klas-
siklərin yaradıcılığında sənətkarlıq məsələlərinə toxunmaqla milli 
poetika ənənələrinin öyrənilməsi sahəsində də böyük işlər görürdü. 

Mir Cəlal Paşayevin 1940-cı ildə nəşr olunan “Füzulinin poe-
tik xüsusiyyətləri” adlı monoqrafik tədqiqatı ilə Azərbaycan ədəbiy-
yatşünaslığı tarixində Füzuli irsində tətbiq olunan bədii vasitələrin 
ilk professional öyrənilməsi başlandı. Tədqiqatın üçüncü - “Bədii 
dili” adlanan fəslində Füzulidə işlənən epitetlər, təşbehlər, mübali-
ğə, kontrast və metaforalar, şairə məxsus aforizmlər haqqında ətraflı 
məlumat verən müəllif onların Füzuli qələminə xas xüsusiyyətlərini 
açıqlayır, şairin ədəbi dilimiz, milli düşüncə tərzimizə gətirdiyi 
yenilikləri düzgün təyin etməyə müvəffəq olur. Alim yazır: “Klas-
sik şərq ədəbiyyatında məşhur və məqbul olan obrazları o da (Füzu-
li - Ə.N.) özündən əvvəlki böyük şairlər kimi çox işlədir. ...Lakin 
bunlara təkrar kimi baxmaq düz olmaz. Çünki Füzuli şeirində bu 
məfhumlar hər dəfə başqa cəhətdən işıqlandırılır, hər dəfə bu 
obrazların ancaq bir cəhəti qabarıq şəkildə ifadə olunur. Bu sözlər 
Füzuli şeirində hər dəfə başqa bir sistemdə, yeni bir bədii təsəvvür, 
yeni bir lövhə yaratmaq üçün işlədilir”. (82, 42) 

Bu sahədə tədqiqatını davam etdirən istedadlı alim və yazıçı 
Mir Cəlal Paşayev 1958-ci ildə nəşr etdirdiyi “Füzuli sənətkarlığı” 
adlı monoqrafiyasında əsərin “Bədii dil xüsusiyyətləri” adlı bölmə-
sində poetik fiqurlara daha geniş istiqamətdə bədii təsvir və ifadə 
vasitələri mövqeyindən yanaşır. Alimin Füzuli irsində istifadə olu-
nan bədii təyinlər haqqında qənaəti üzərində dayanaq: “Füzuli şeiri, 
bütün bədii vasitələrlə olduğu kimi, bədii sifətlər - epitetlər ilə də 
çox zəngindir. Onda adi, daha doğrusu, ibtidai epitetlər çox azdır. 
...Şairin bədii təfəkkür qüdrəti, şair xəyalının zənginliyi ən çox 
mürəkkəb məcazlarda, səhnə verən epitetlərdə, əşyanı bir neçə 
cəhətdən əhatə edə bilən sifətlərdə daha aydın görünür”. (83, 51) 

Füzulinin vəfatının 400 illik yubileyi ərəfəsində çap olunan 
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tədqiqatlar içərisində Həmid Araslının “Böyük Azərbaycan şairi 
Füzuli” monoqrafiyası xüsusi maraq doğurur. Alim əsərinin “Füzu-
linin dil və üslub xüsusiyyətləri” adlı bölməsində şairə məxsus ayrı-
ayrı beyt və şeir parçalarına münasibətini bildirərkən onlarda işlə-
nən müxtəlif poetik fiqurlara da toxunur, onların Füzuli yaradıcı-
lığında tətbiq xüsusiyyətlərini aydınlaşdırır. 

Həmid Araslı Füzulinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki 
mövqeyini belə müəyyənləşdirir: “Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatında 
lirik şeirin atası sayılır. O, Azərbaycan ədəbi dilinin banisi və yeni 
bir ədəbi məktəbin əsasını qoyan sənətkar olmuşdur. Füzulinin lirik 
şeirində yüksək məzmun, mütərəqqi fikirlər son dərəcə yüksək 
sənətkarlıqla verilmişdir”. (5, 271) 

Tədqiqatçı sözügedən əsərində irəlidə haqqında danışdığımız 
“Klassik fars-tacik poetikası” monoqrafiyasının müəllifi Rəhim Mü-
səlmankulovdan fərqli olaraq, müəmma və lüğəzdən xüsusi ədəbi 
şəkil kimi bəhs edir, onları poetik fiqurların içinə daxil etmir. 

Söylənilən ərəfədə Əli Fəhminin “Məhəmməd Füzüli - elmi-
tənqidi məqalələr” toplusunda nəşr olunan “Füzuli qəzəllərinin bəzi 
poetik xüsusiyyətləri haqqında” məqaləsində də Füzuli qəzəllərində 
geniş tətbiq olunan müxtəlif məcaz növləri, epitetlər, təşbehlər, isti-
arələr, mübaliğə və təlmih kimi bədii vasitələrdən bəhs olunur, on-
ların işlənmə məqamlarından söhbət açılır. Müəllif haqlı olaraq ləf-
fü-nəşri də təşbehlərin içinə daxil edir və həmçinin Füzuli şeirində 
ərəb hərflərinin rəmzi mənası ilə bağlı yaradılan fiqurlardan danışır.  

Şairin ədəbi irsində tez-tez müraciət olunan mübaliğə poetik 
fiquru haqqında məlumat verən alim yazır: “Füzuli qəzəllərindəki 
mübaliğələri elə inandırıcı və elə cazibədar işlətmişdir ki, oxucu 
bunlardan müəyyən bir məqsəd gözləyir və bunlara istər-istəməz 
inanmaq istəyir”. (68, 165) 

Əli Fəhminin məqaləsi çap olunan həmin topluda işıq üzü 
görən “Füzuli yaradıcılığının bəzi dil və üslub xüsusiyyətləri 
haqqında” məqaləsinin müəllifi Musa Adilov şairin lirik irsində tək-
rar və onun fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik mövqedə tətbiq olu-
nan növ rəngarəngliyindən, Füzuli sözünün məcazi təbiətindən, 
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ədibin zəngin lüğət ehtiyatından sevə-sevə danışır, bizə bəlli olan 
poetik fiqurları dilçilik mövqeyindən şərh edir. Müxtəlif poetik 
vasitələrin şairin ədəbi irsində kompleks tətbiqinin özəlliklərindən 
danışan Musa Adilov yazır: “Füzulinin üstünlüyü ondadır ki, böyük 
şairin əsərlərində bu xüsusiyyətlər ayrı-ayrı şəkildə deyil, bütöv 
şəkildə, bütün və ya bir neçə xüsusiyyətlər birlikdə özünü göstərir”. 
(68, 225) Alim bu sahədə tədqiqatını sonralar da davam etdirir. 

Nizami, Nəsimi kimi klassiklər haqqında dəyərli fikirlər 
söyləyən Mirzağa Quluzadə də 1965-ci ildə nəşr olunan “Füzulinin 
lirikası” adlı monoqrafiyasının “Sənətkarlıq xüsusiyyətləri” bölmə-
sində şairin qəzəllərindəki bədiiyyatı açıqlayarkən ayrı-ayrı poetik 
fiqurların tətbiqinə də münasibətini bildirir. Füzulini “bədii təzad 
ustası” adlandıran müəllif yazır: “O, lirik qəhrəmanın psixoloji və-
ziyyətini bədii təzadla çox mücəssəm və konkret şəkildə verir. Bə-
zən Füzuli hadisə və şeylərdəki əksiliklərdən məharətlə istifadə edə-
rək qəzəli əvvəldən axıradək bədii təzad üzərində qurur”. (63, 295) 

Vəcihə Feyzullazadə də şairin xüsusi olaraq ayrıca bir divanda 
topladığı, Şərq ədəbiyyatının ən geniş yayılan şeir şəkli olan 
qəsidələrinə həsr etdiyi, 1985-ci ildə nəşr olunan “Füzulinin qəsi-
dələri” adlı monoqrafik tədqiqatında bu qiymətli sənət incilərinin 
sənətkarlıq məsələlərinə toxunarkən ayrı-ayrı poetik fiqurların ədi-
bin irsində tətbiqi xüsusiyyətlərinə münasibətini bildirir. Adı gedən 
tədqiqat işində qısa şəkildə olsa da, şairin qəsidələrində istifadə 
olunan mükəmməl təşbehlər, təşbeh silsilələri, ləffü-nəşr, mübaliğə, 
istiarə, lüğəz, təlmih, təzad, müxtəlif məcaz növləri, iştiqaq kimi 
poetik fiqurlar, vəzn və qafiyə sistemləri barədə məlumat verilir. 
Alim yazır: “Təxminən 4000-ə yaxın beyti əhatə edən bu əsərlər 
(şairin qəsidələri nəzərdə tutulur - Ə.N.) ictimai lirikanın səciyyəvi 
nümunələri kimi mövzuların rəngarəngliyi, ideyanın dolğunluğu, 
forma və üslub gözəlliyi baxımından da diqqəti cəlb edir”. (29, 107) 

Vəcihə Feyzullazadə Füzulinin dünyanı özünəməxsus duyum 
tərzinə “Füzulinin ömür yolu” adlı monoqrafik tədqiqatında da xü-
susi yer ayırır. Alim göstərilən mənbədə “Füzulinin fikir dünyası”, 
“Füzulidə eşq”, “Füzulinin estetik idealı” kimi başlıqlar altında 
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şairin dünya haqqındakı mücərrəd düşüncələrinin, onun lirik qəhrə-
manının keçirdiyi mənəvi sarsıntılarının maddiləşmə yollarını açıq-
layır. Vəcihə Feyzullazadə Füzulinin gözəllik konsepsiyasını belə 
ümumiləşdirir: “...Füzuli şeirində daxili, mənəvi gözəlliklə xarici, 
cismani gözəllik arasında bir harmoniya, ahəngdarlıq vardır. Burada 
daxili məzmun ilə, xarici forma bir-birini tamamlayır”. (30, 126)  

1986-cı ildə nəşr olunan “Füzulinin poetikası” kitabının 
müəllifi Sabir Əliyev də adı gedən əsərində dahi şairin ədəbi-nəzəri 
görüşlərini, yaradıcılığındakı mövzu və məqsədi, məzmun və forma 
vəhdətini açıqlayır, onun ənənə çərçivəsindəki orijinallığını, Füzuli 
şeiriyyətindəki obrazlılığın özünün belə elmi olduğunu fəlsəfi möv-
qedən şərh edir, şairə məxsus bədii düşüncə tərzini nəzəri baxımdan 
incələməyə müvəffəq olur. Lakin kitabın girişində şeirimizim ərəb-
fars klassik poetikası ilə əlaqə və təmasını öyrənmək üçün Füzuli 
kimi şairin şeirlərinin bədii şərhinin zənginliyini vurğulayan alim 
klassik şərq poetik fiqurlarına xüsusi yer ayırmır, sadəcə, əsər boyu, 
yeri gəldikcə, ayrı-ayrı poetik fiqurlara toxunaraq onların Füzuli 
irsindəki tətbiqinə münasibətini bildirir. 

Alimin bu monoqrafik tədqiqat işində ən böyük nailiyyəti isə 
Füzuli şeiriyyətində “bədii yalan” konsepsiyasını və şairin “şeir 
elmiliyi”nin prinsiplərini müəyyənləşdirməsidir. Sabir Əliyev yazır: 
“Şairin (M.Füzulinin - Ə.N.) təsvir etdiyi bədii yalan ideal 
gerçəklikdir”. (24, 75) “Füzulinin “şeir elmiliyi” müddəası, qısa 
desək, aşağıdakı prinsipləri əhatə edir:  

1) bədii obrazın real əsası; 
2) təsvir mütənasibliyi; 
3) zəngin elmi fikir və həyati təcrübə; (24, 129) 
Görkəmli alim 2004-cü ildə nəşr etdirdiyi dörd cilddən ibarət 

“Füzuli qəzəlləri şərhi”ndə (Kitabda müəllif Sabir Əlim Xəliloğlu 
adı ilə verilir) isə əksinə, poetik fiqurlara xüsusi yer ayırır. Hər bir 
beytin şərhində o, orada işlənən hər poetik fiqura münasibətini 
bildirir və poetik vasitələrin adını yunanca və latınca deyil, müvafiq 
ərəb-fars terminləri ilə verir.  

Türk alimi Əli Nihad Tərlandan sonra Azərbaycanda ilk dəfə 
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Füzulinin anadilli “Divan”ındakı bütün qəzəllərin şərhini verən alim 
bu dördcildliyi ilə füzulişünaslığa böyük xidmət göstərməklə 
yanaşı, şairin ədəbi irsində ayrı-ayrı poetik fiqurların öyrənilməsinə 
də öz töhfəsini vermişdir. Misal üçün Füzulidən bir mətlə beytin 
şərhindən götürülən parçaya baxaq: “...Belin əyilməsinin təzim kimi 
yozulması hüsni-təlildir; “təriq əhli” cinasdır: 1/ yol adamı, müsafir; 
2/ məslək sahibi, təriqət əhli; həqiqətdə də yolçu bəlalar görər, 
təriqət əhli isə bəlanı qismət bilib aşina hüsab edər; “aşina” cinasdır: 
1) dost; 2) tanış; bəla - aşina bənzətmədir; qədd - düta, aşina - 
təvazö, təriq - yol tənasübdür”. (92, 3) [Nəzərə çatdıraq ki, izah 
Füzulinin “Olur qəddim düta eşqin yolunda bəla görcək” mətləli 
qəzəlinin ilk beyti haqqındadır.]  

Füzuli şeirində təriqət məsələlərinin, dini, sufi-mənqəbəvi 
ideyaların yeni mövqedən şərhi baxımından Nəsib Cümşüdoğlunun 
1997-ci ildə çapdan çıxmış “Füzulinin sənət və mərifət dünyası” 
kitabı da xüsusi maraq doğurur. Burada da müəllif digər tədqiqat-
çılar kimi, yeri gəldikcə, bəzi ənənəvi poetik fiqurlara münasibətini 
bildirir. Məsələn, Fizulidə təşbehin ilahinin qeyri-təbii hissi idrakla, 
mənəvinin maddiləşdirilərək dərkinə yönəldiyinin izahını verən 
alim yazır: “Bədii təxəyyüldə təşbeh qurumu adətən yuxarıdan 
aşağıya doğru yönümdə olur. Ona görə də məşuqun sifətləri 
dünyəvi anlayışlara verilir və rəmzi məzmun daşıyır”. (88, 69) 

Füzuli qəzəllərinin yeni istiqamətdə şərhi sahəsində xüsusi 
xidməti olan müəlliflərdən biri də Gülşən Kəngərlidir. Onun 
“Füzuli sehri” kitabı təkcə şairin ədəbi irsinin, qəzəllərinin şərhi 
deyil, həmçinin ədibin sənət sehrinin, söz möcüzəsinin heyrətamiz 
cəhətlərinin oxucu gözləri qarşısında açıqlanmasının ən bariz nümu-
nəsidir. Bu kitabda Füzulinin “halal sehri”olan şeiriyyət ecazkar-
lığını çatdırmağa çalışan Gülşən Kəngərli ayrı-ayrı beyt və ya bütöv 
qəzəllərin izahını verərkən burada işlədilən bəzi poetik fiqurların da 
əlamətlərini verir, lakin Sabir Əliyevin şərhindən fərqli olaraq, çox 
nadir hallarda bu bədii vasitələrin adını çəkir. O, əsərinin geniş 
oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmasını əsas alaraq yazır: “Əlbəttə, 
bütün bu poetik fiqurların latın və xüsusən ərəbcə poetikada uzun-
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uzadı və mürəkkəb terminlərlə ifadə olunmuş adları vardır; ancaq 
bunlar əsas etibarilə dar mütəxəssislərə ünvanlanmışdır və sıradan 
oxucu üçün o qədər də böyük önəm kəsb etməz”. (54, 46) 

Göründüyü kimi, buraya qədər şərh etdiyimiz yeni dövr 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarından heç biri klassik Şərq poetik 
fiqurlarının konkret bir şairin yaradıcılığında əksini xarakterizə edən 
xüsusi bir tədqiqat işi yazmamış, əksər mənbələrdə isə söylənilən 
məsələyə sadəcə ötəri münasibət bildirilmişdir. İndi isə ayrı-ayrı 
şairlərin ədəbi irsində konkret poetik fiqurların tətbiqini xarakterizə 
edən tədqiqatlara nəzər salaq. 

Füzuli yaradıcılığında tətbiq olunan poetik fiqurların şərhi 
sahəsində xüsusi işlər görən Firudin Qurbanovun (Qurbansoy) bu 
sahədə zəhməti danılmazdır. Alimin 1988-ci ildə dərc olunan “Fü-
zuli şeirində məcaz” (“Şam” poetik obrazı)” adlı məqaləsində təş-
beh, istiarə (təşxis və intaq) barədə müfəssəl məlumat verilir, onla-
rın Şərq şeirində işlədilən növləri və Füzuli irsində daha çox istifadə 
edilən çalarları şərh olunur. Firudin Qurbanov yazır: Füzuli təşbeh-
ləri əsasən sabitdir - müvəkkəd şəkildədir. ...Füzuli şeirində əşyaları 
canlandıran istiarə - “təşxis” və “intaq” həmişə olur”. (66, 3) Sonra-
kı mülahizələrini “şam” poetik obrazı əsasında quran müəllif həmin 
məcaz vasitəsilə yaradılan təsəvvüfi-ürfani məzmunu açıqlayır. 

Firudin Qurbanovun “Füzuli şeirində poetik obraz və bədii 
təsvir vasitələri” adlı namizədlik dissertasiyasında isə alim Azərbay-
can ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə klassik Şərq poetikası işığında 
Füzuli sənətinə müraciət edib şairin hər üç dildə - türkcə, farsca və 
ərəbcə əsərlərini qarşılaşdıraraq müqayisəli şəkildə təhlil edir. Şai-
rin irsində təzahür edən poetik fiqurların klassifikasiyasını aparan 
müəllif onları aşağıdakı prinsip üzrə: “kəskin həyəcan anlarını əks 
edən bədii fiqurlar”, “söz kəsimli anları əks edən bədii fiqurlar”, 
“kəskin dönüşlü anları əks edən bədii fiqurlar”, “mərtəbəli fiqurlar” 
və “sorğulu fiqurlar” olmaqla təsnif edir. Firudin Qurbanovun möv-
cud dissertasiyada ən böyük elmi nailliyyəti isə “Füzuli effekti”dir. 
(Bax: 67, 72-78)  

Füzuli yaradıcılığında bəzi poetik fiqurların işlənmə xüsusiy-
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yətləri və məqsədini tədqiq edən araşdırmalara şairin yaradıcılığının 
500 illik yubileyi ilə bağlı təşkil olunmuş “Beynəlxalq Füzuli 
simpoziumunun materialları”nda da rast gəlinir ki, burada bir çox 
başqa müəlliflərlə yanaşı, Firudin Qurbanovun da “Füzuli effekti” 
adlı məqaləsi nəşr olunmuşdur. Şairin çoxillik yaradıcılığında uzun 
təkamül nəticəsində formalaşan bu effektin onun bütün şeirlərinə 
şamil edilmədiyini qeyd edən müəllif yazır: “İlk gənclik illərinə aid 
əsərlərinə ənənəvi bənzəyən və bənzədilən arasında bənzəmə 
keyfiyyəti olan sadə deyim tərzi xas idisə, orta və son dövr 
yaradıcılığında özünəməxsus aparıcı mövqedə idi”. (69, 111)  

Alimə görə, beytdə idiomatik ifadələrin reallaşdırılması əsa-
sında alınan Füzuli effektinin sadə və mürəkkəb olmaq üzrə iki nö-
vü var və Füzuli şeiriyyətinin ən ümdə fərqləndirici cəhəti ondadır 
ki, beytdə bəzən idiomatik ifadənin özü yox, əlaməti və ya nəticəsi 
verilir. Bu qeyri-adi effekt şərtilik ilə əyaniliyin qovuşuğudur. (Bax: 
69, 111-116)  

Bu topluda nəşr olunan “Füzulinin səs təkrarından istifadə 
sənətkarlığı” adlı məqaləsində Vaqif Sultanov touzi poetik fiqu-
runun Füzulinin ədəbi irsində tətbiqi məziyyətlərini açıqlayır. 
Touzinin eyni bir səsin təkrarından doğan ahəngdarlıq olduğunu 
yazan məqalə müəllifi Füzuli şeirində daha çox təkrarlanan samit 
səsləri belə müəyyən etməyə müvəffəq olur, bu poetik vasitənin 
şairin təkcə ana dilindəki əsərlərində deyil, ərəb və fars dillərində 
qələmə alınan ədəbi irsində də geniş tətbiq olunduğunu yazır. 
Füzulidəki səs təkrarının məramını açıqlamağa çalışan müəllif onun 
bəzi əsərlərdə əşyanın fonetik obrazını açmağa xidmət etdiyini qeyd 
edir. Məsələn: qəzəllərdən birində x, r səsinin təkrarının kəsilən 
başın xırıltısını, digərində f, s səslərinin ilanın fişıltısını bildirdiyi 
aydınlaşdırılır. Sonda isə Vaqif Sultanov nisbətən mübahisə 
doğuran belə bir fikir irəli sürür ki, Füzulidə dərin məzmun və incə 
məna ilə üzvi vəhdətdə olan touzi yalnız bəzək kimi işlənir, şeirə 
forma gözəlliyi verir. (Bax: 69, 87-92) 

Eyni topluda işıq üzü görən digər məqalələrdə də, məsələn, 
Nəzakət Fətəliyevanın “Füzuli şeirində “zülf” təsəvvüfi məcaz 
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kimi” araşdırmasında təkcə bir poetik obrazın şairin ədəbi irsində 
semantik əhəmiyyəti açıqlanır. Qəzəllərdə tətbiq olunan bu məcazın 
müxtəlif çalarları: zülfün düyünlərinin aşiqin düyünlü işlərini, qara-
lığının tale yolundakı zülməti, buruqlarının enişli-yoxuşlu yolları 
bildirdiyini vurğulayır. Zülfün çox vaxt ilana, əjdahaya təşbeh edil-
məsini isə qorxulu və xətalı olması ilə izah edir. (Bax: 69, 106-110)  

Füzulinin 500 illik yubileyi ərəfəsində Əli Əsğər Şeirdustun 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq Tehranda nəşr olunan, Məhəm-
məd Füzulinin həyatı və əsərləri barədə bəzi araşdırmaları əhatə edən 
“Nur çeşməsi” kitabının “Füzuli qəzəllərinə bir baxış” adlı fəslində 
müəllif şairin qəzəllərində istifadə olunan poetik fiqurlardan söhbət 
açır, lakin hər poetik vasitənin sadəcə adını çəkib bir misal verməklə 
kifayətlənir. On beş poetik fiqura aid nümunə verən tədqiqatçı 
Füzulinin ancaq farsca qəzəllərindən bəhrələnir. O, misallara keçmə-
mişdən öncə yazır: “Füzulinin qəzəllərində məzmun və məna tutumu 
hər zaman bədii qəliblər və forma yükünün təsviri altında məhdudlaş-
mır və itmir. Bədii sənətkarlıq heç də məfhumun anlaşılmasını çətin-
ləşdirmir, əksinə, bədii vasitələr geniş bir yola bənzəyir; bu yol ilə 
gözü oxşayan və xəyalı təskinləşdirən məna karvanı keçir, dinləyicini 
yormadan onu mənzilə çatdırır”. (100, 142) 

Teymur Kərimlinin 2003-cü ildə nəşr olunan, Füzulinin çox-
şaxəli ədəbi irsinin tədqiqi sahəsində müxtəlif illərdə qələmə alınan 
elmi məqalələrinin toplandığı “Görünməyən Füzuli” kitabında da 
bir neçə ənənəvi və alimin özü tərəfindən müşahidələr nəticəsində 
müəyyən olunan poetik fiqurların şairin əsərlərində işlədilmə özəl-
liklərindən bəhs edən ayrı-ayrı oçerkləri vardır; “Füzuli qəzəllərində 
təcnis”, “Füzuli yaradıcılığında ayırma poetik fiquru”, “Füzuli ya-
radıcılığında adiləşdirmə poetik fiquru” kimi məqalələrdə o, konkret 
poetik vasitənin xüsusiyyət və növ çalarlığından bəhs etdikdən 
sonra onun Füzuli irsində tətbiqini əyaniləşdirir. Məsələn, təşbehin 
əksi olan, bir əşyanın digəri ilə qarşılaşdırılaraq, onlar arasında fərqi 
müəyyənləşdirməyə yönələn “ayırma” poetik fiquru haqqında söh-
bət açan Teymur Kərimli onun elementlərini, bu elementlərin iştirak 
və təzahürünə görə növlərini göstərir və Füzulidən gətirilən misallar 
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əsasında fikirlərini aydınlaşdırır. Beləliklə də, “adiləşdirmə”, 
“ayırma” kimi poetik fiqurları müəyyənləşdirən alim orta əsr sələf-
lərinin mütərəqqi ənənələrini davam etdirir.  

Milli ədəbiyyatşünaslığımızda, demək olar ki, Şərq ədəbiyya-
tına məxsus bütün əsas poetik fiqurların konkret şairin yaradıcılığında 
tətbiqini xırdalığı ilə araşdıran yeganə tədqiqat işi son dövrlərdə nəşr 
olunan “Nizaminin poetikası” kitabıdır. Nüşabə Araslının qələmə 
aldığı bu monoqrafiyanın “Dünyanı poetik duyum: fərdi özəlliklər”, 
“Nizaminin söz sənətinin incəlikləri” adlı fəsilləri Nizami kimi böyük 
klassikin yaradıcılığında ayrı-ayrı poetik vasitələrin tətbiqi özəlliklə-
rini öyrənir. Bu əsər iki böyük ədəbi simanın yaradıcılıqları arasında 
oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi sahəsində və 
həmçinin ümumilikdə tədqiqatımız üçün də qiymətli mənbədir. 

Müasir dövrdə elmlərin kontaktı və inteqrasiyası zamanı mey-
dana gələn yeni tədqiqat sahələrinin mövcud olduğu şəraitdə poetik 
fiqurların da müxtəlif istiqamətdən öyrənilməsi və şərhi xüsusi maraq 
doğurur. Buna görə də dilçilik və ədəbiyyatşünaslığın qovşağında 
formalaşan linqvopoetikanın əsas tədqiqat obyekti olan poetik fiqur-
ların ayrı-ayrı sənətkarların ədəbi irsindəki təzahür xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi təkcə tarixi qrammatika baxımından deyil, ədəbiyyat 
tariximizin inkişaf strukturunu araşdırmaq sarıdan da əhəmiyyətlidir. 

1970-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
və Dil İnstitutunun əməkdaşlarının səyi nəticəsində nəşr olunan 
“Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı” kitabı bu istiqamətdə irəliyə 
doğru atılmış ilk ciddi addım idi. Kitabda məcazlar (metafora, müqa-
yisə, epitet, metonimiya, şəxsləndirmə, canlandırma və nitqləndirmə), 
alliterasiya, bədii sual, nida, xitablar və onların müxtəlif növ təza-
hürlərinin Azərbaycan ədəbiyyatındakı əksinin tədqiqini xarakterizə 
edən ayrıca oçerklər bizim araşdırmamızda da müəyyən mənada kö-
məkçi mənbə rolunu oynayır və müqayisə üçün zəngin material verir. 

1979-cu ildə Zemfira Verdiyeva, Firəngiz Ağayeva və Musa 
Adilovun birgə müəllifliyi əsasında nəşr olunan “Azərbaycan 
dilinin semasiologiyası” adlı ali məktəblər üçün dərs vəsaitində də 
bəzi poetik fiqurların dilçilik mövqeyindən şərhinə rast gəlinir. 
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“Məna dəyişmələri” başlığı altında ümumiləşdirilən metafora, meto-
nimiya, sinekdoxa və başqa məcaz növləri mənanın funksional 
dəyişməsi və semantik sıxılma kimi açıqlanır. (Bax: 103, 106-185) 

Lakin klassik poeziyamızda poetik fiqurların ilkin mənbələrə 
müvafiq bölgü və adlandırma prinsipi baxımından linqvopoetik 
istiqamətdə öyrənilməsi, sözsüz ki, birbaşa Musa Adilovun adı ilə 
bağlıdır. Alimin 1991-ci ildə çapdan çıxmış “Klassik ədəbiyyatı-
mızda dil və üslub” kitabındakı oçerklərdən ikisi bu poetik vasitə-
lərdən bəzilərinin bilavasitə Füzuli yaradıcılığında tətbiqini araşdı-
rır. Onun bu kitabında “Füzuli yaradıcılığının bəzi dil və üslub xü-
susiyyətləri haqqında”, “Xalq dilində və Füzuli şeirində alliterasiya” 
adlı tədqiqlərindəki tezis xarakterli məsələlər sonradan 1996-cı ildə 
nəşr olunan “Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili” adlı 
monoqrafiyasında daha geniş şərh olunur. 

Kitabda Füzuli yaradıcılığı, xüsusilə də onun poetik irsi bədii-
ekspressiv, üslubi mövqedən tədqiqata cəlb olunur, şairin dilini fo-
netik, leksik, semantik, sintaktik və poetik istiqamətdə şərh etməyə 
çalışan alim poetik fiqurları dil vahidləri üzrə, təzahürünə uyğun 
olaraq qruplaşdırır; fonetik səviyyədə: məqlub, alliterasiya və asso-
nans (touzi), təcnis, iştiqaq; leksik səviyyədə: təkrir; semantik sə-
viyyədə: təzad, təşbeh, istiarə, ləffü nəşr; sintaktik səviyyədə: əks, 
sual-cavab, cəm, təfriq və təqsim, izah, təzad, təcahülül-arif; poetik-
üslubi istiqamətdə isə: tərsi, iltizam, rəddül-əcuz aləs-sadr, mira-
ətün-nəzr, həşv, dövriyyə və s. kimi Şərq poetik fiqurlarının Füzuli 
şeiriyyətində işlədilmə xüsusiyyətlərini açıqlayır. Beləliklə, Füzuli 
yaradıcılığında poetik vasitələrin tətbiqindəki son xırdalıqları belə 
nəzərə alan Musa Adilov dəqiq təsnifatlar aparır.  

Müəllifin kitabda poetik fiqurların şairin irsindəki işlənmə 
özəlliklərinə və ona məxsus dil xüsusiyyətlərinə dair irəli sürdüyü 
bəzi tezislərə nəzər salaq: “Füzuli şeirində klassik Şərq poetikasına 
xas məqlub (hərflərin möcüzəsi) ilə türk şeirinə xas alliterasiya 
(səslərin möcüzəsi) bir vəhdət təşkil edir”. (3, 8) Yaxud: “...Böyük 
sənətkar alliterasiya prinsipinə əsaslanan klassik (ərəb və fars 
dillərinə məxsus) poetik izafət tərkiblərini türkləşdirməyə, onları 
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ana dili sintaksisi qəliblərində təqdim etməyə xüsusi səy göstərmiş-
dir”. (3, 58) Və ya: “Füzuli şeiri dilin təfəkkür tərzi ilə əlaqəsinə aid 
zəruri olan bütün nümunələri özündə ehtiva edir. Qeyri-müəyyənliyi 
ilə səciyyələnən dil vahidləri daha çox ümumi hökmlərin ifadəsində 
işlədilir”. (3, 443) Göründüyü kimi, klassik Şərq ədəbiyyatına 
məxsus poetik fiqurların dahi şairin yaradıcılığında tətbiqini dilçilik 
nöqteyi-nəzərindən araşdıran bu tədqiqat işi dərin müşahidə və 
axtarışların müvəffəq yekunu kimi əhəmiyyətini qorumaqdadır. 

Füzuli şeirində şairin sənətkarlıq sehrini açmağa cəhd edən 
alimlərdən biri də Nizaməddin Mustafadır. Onun 1994-cü ildə nəşr 
olunan “Füzulinin poetik semantikası” adlı monoqrafiyası şairə 
məxsus bədii düşüncənin ədəbi mətn daxilində yekun realizəsinin 
və bədii dilin elementlərindən biri olan poetik vasitələrin Füzuli 
irsindəki ədəbi-estetik funksiyasının öyrənilməsi baxımından ma-
raqlıdır. Kitabda ənənəvi poetik fiqurlar dilçilik nöqteyi-nəzərindən 
- fonetik, leksik və sintaktik paralelizmin ünsürləri kimi tədqiqata 
cəlb olunur. (Məlumat üçün bax: 89, 27) 

Burada həmçinin məcazlar, onların müxtəlif təzahür şəkilləri 
də məzmun və ifadə mütənasibliyi baxımından şərh olunur və Füzu-
li dilinə məxsus oppozisiya, informatik situasiya, poetik mühit 
qəliblərini açıqlayan tədqiqatçı dahi şairin misralarındakı kod siste-
mini müəyyənləşdirməyə çalışır. 

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixini araşdırıb, Füzuli kimi onlarla 
klassikin dilimizin inkişafı tarixində mövqeyini müəyyənləşdirən 
Tofiq Hacıyev də şairin 500 illik yubileyi ərəfəsində ölməz sənətka-
rın sənət incəliklərini aydınlaşdırmaq məqsədi ilə qələmə aldığı 
“Füzuli: dil sənətkarlığı” adlı monoqrafiyasında onun təkrarolun-
maz misraları haqqında mülahizələrini yazarkən, yeri gəldikcə, bəzi 
ənənəvi poetik fiqurların şərhinə müraciət edir. Lakin əsər elmi-
fəlsəfi oçerk səciyyəli olduğundan bu, fraqment xarakteri daşıyıb, 
sistemli deyil. Alimin Füzuli təşbehləri haqqındakı fikri xüsusi ilə 
maraq doğurur: “...Təşbeh gözəllik, şeiriyyət ölçüsüdür. Təşbeh 
predmetləri olduqca rəngarəng olub. Ancaq bu, nadir təşbehdir ki, 
söz, şeir insanla müqayisə olunsun: Füzuli öz sözünü (ləfzini) Leyli 
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kimi ürəkaçan, şeirini (nəzmini) Məcnun kimi ciyərdağlayan gör-
mək istəyir. İndiki təbirlə bu, təşbeh yaradıcılığında novatorluqdur.  

...Füzulinin adi təşbehləri də dəyərlidir, kamilliyi, dəqiqliyi ilə 
seçilir, həssas emosiya hazırlayır. Həm də bənzətmə modelləri 
müxtəlifdir”. (45, 57)  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutunun 1997-ci ildə şairin 500 illik yubileyi ilə əlaqə-
dar olaraq nəşrə hazırladığı “Füzulinin dili” adlı məqalələr toplu-
sunda da poetik fiqurların tədqiqinə xüsusi yer ayrılmışdır. Minayə 
Cavadovanın “Məhəmməd Füzulinin və onun əsərlərinin dili (lek-
sik, semantik və üslubu xüsusiyyətlər)” adlı məqaləsində poetik fi-
qurlardan təzad, Firuzə Pərəncinin “Füzulinin azərbaycanca qəzəl-
lərində təşbehlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” məqaləsində isə, 
adından da göründüyü kimi, təşbeh poetik fiquru tədqiqat obyekti 
kimi önə çəkilir. Əgər birinci məqalədə təzad poetik fiquru ifadə 
vasitələrinə görə (nitq hissələri ilə) qruplaşdırılırsa, ikinci məqalədə 
təşbehlər məna tutumu baxımından təsnif olunur. Məsələn, müəllif 
təşbehlərin mütləq, şərti, müsərrəh, kinayəli, əks, izmar, təfzili, 
müğalətə kimi növlərini müəyyənləşdirir ki, bu da həm dilçilik, həm 
də ədəbiyyatşünaslıq baxımından əhəmiyyətlidir. 

Şairin yaradıcılığındakı bənzətmələrin növ çalarlığının araşdı-
rılması sahəsində adı gedən kitabda dərc olunan Şəfəq Cabbaro-
vanın “M.Füzulinin bədii dilində müqayisə vasitələri və üsulları” 
məqaləsi də xüsusi maraq doğurur. 

Sadaladığımız, təsvir və şərhinə çalışdığımız uzun ədəbiyyat 
siyahısından olan kiçik parçadan da göründüyü kimi, təkcə son 50 
ildə Azərbaycanda Füzuli irsinin öyrənilməsi sahəsində çox böyük 
işlər görülmüşdür. Şairin nəzm əsərlərində tətbiq olunan poetik 
fiqurların isə sırf ədəbi-nəzəri istiqamətdə, müasir ədəbiyyatşünaslıq 
tələbləri və klassik poetika ənənələrinə uyğun tədqiqi baxımından 
xüsusi iş aparılmamışdır. Görülən işlər isə ya birbaşa dilçilik xarak-
terli olmuş, ya mövzu ilə dolayı bağlılıq daşımış, ya da fraqment 
şəklində öz həllini tapmışdır. Deməli, bu mövzunun hərtərəfli 
şərhinə xüsusi ehtiyac var.  
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Şairin yaradıcılıq psixologiyası 

 
 

“Şeirsiz insan heç nə idi,  
şeirlə isə, demək olar ki, Allah oldu”. 

Nitşe  
 

İncəsənət ictimai şüurun elə bir formasıdır ki, həqiqəti bədii 
obrazlar vasitəsi ilə əks etdirib, insanların hiss, düşüncə və iradəsinə 
təsir göstərir. O, hisslərlə yoluxdurmaq üçün ötürücü və gücləndirici 
vasitə olub, reallıqdan alınan təəssüratı emal edir. 

Yaradıcı şəxs, tarıma çəkilmiş simləri hərəkətə gətirən musi-
qiçi kimi, insanların hazır, köklənmiş emosional vəziyyətinə təsir 
göstərir, onlarda müəyyən duyğular oyadır. Mövcud həyatı əks etdi-
rən sənətkar onda olmayan daha kamil bir formanı ortaya çıxarır, 
əlçatmazı isə xəyallarda realizə edir.  

Ümumilikdə, bədii yaradıcılıq aktının özü disharmoniyadan 
nəşət edib, orqanizm və düşüncə tərzi ilə ətraf mühit və ideologiya 
arasındakı kritik bərabərsizlikdən meydana çıxır ki, bu da incəsənət 
nümunəsinin “narazılıqdan yaranıb onu aradan qaldırmağa yönəldi-
yi” fikrini söyləməyə imkan verir. (Bax: 134, 306) 

Sənətşünas Stefan Vasilyev “İnikas və bədii yaradıcılıq nəzə-
riyyəsi” adlı əsərində yazır: “ Hər cür yaradıcılıq vasitəsi ilə insan 
bilavasitə özünü - öz düşüncə, hiss, arzu və ideallarını, bilvasitə isə 
cəmiyyəti - onun tələb, bacarıq və maraqlarını əks etdirir”. (133, 
277) Yəni yaradıcılıq onu yaradanın şəxsiyyətini əks etdirirsə, 
yaradanın şəxsiyyəti də öz təkrarolunmazlığı və özünəməxsusluğu 
ilə cəmiyyətin tələblərini və təbiətini açıqlayır. 

Məlum oldu ki, bədii ədəbiyyatda emosiyaların rolu danılmaz 
bir həqiqətdir. Onun lirika qolu isə bilavasitə emosional halətlə bağ-
lı olduğundan əksərən iri həcmli əsərlərin yaranması ilə müşayiət 
olunmur. Çünki sözügedən emosional halət sürəkli yox, ani olur. 
Əgər lirik əsərlərdə iri həcmə təsadüf olunursa da, o emosiyaların 
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bədii cildi müəyyən bir süjetə tabe edilir, yaxud onda hansısa hadisə 
və ya əşyanın geniş təsviri verilir. Hisslərin bu bədii təcəssümü isə 
məqsəd və ünvanından asılı olaraq müxtəlif cür təzahür edir. 
Məsələn, küskünlük, inciklik və təhqir hissi fərdi hal olduqda həcv, 
ictimai xarakter daşıdıqda satira ilə, fərəh, sevinc və razılıq hissi isə 
birinci şəraitdə mədh, daha geniş anlamda təzahüründə himnlər 
şəklində maddiləşir.  

Beləliklə, bədii yaradıcılıqda insan həm əks etdirən, həm də 
əks olunan rolunu ifa edir: fikri plan hazırlayır, axtarışlar apararaq 
lazımi materialı tapır, müxtəlif konstruktiv, məntiqi, texniki və 
praktik vəsaitlərdən istifadə edərək aşkar şeyləri müvafiq şəkildə 
maddiləşdirir, müxtəlif şərti sxemlərlə başqa insanlara ötürür. 

Müəyyən duyğusal vəziyyətdə yaradılan əsər yaradanın affekt 
halındakı emosiya və fantaziyalarını əyaniləşdirir, bu yaradıcılıq 
aktının nəticəsini qəbul edən şəxs isə artıq yaşanılmış hisslərə söy-
kənərək ona ünvanlananın ərsəyə gəlməsi prosesindəki halları tək-
rarlamış olur ki, bu da şüurdakı hazır qəliblərə və təfəkkürdə oxşar 
situasiyalar üçün nəzərdə tutulan adresantla eyni, yaxud bənzər 
halətin yaşanılmasına əsaslanır. Bunu isə psixoloqlar soaffekt, ya-
xud duyğunun ötürülməsi adlandırırlar. Klassik şərq sənətşünasla-
rından Nizami Əruzi Səmərqəndi də özünün “Çəhar məqalə” əsə-
rində (1156) sənətin onu qəbul edən şəxsə təsirini düzgün müəyyən-
ləşdirərək yazır: “Poeziya elə bir məharətdir ki, şair onun köməyi ilə 
həyəcanlı təsəvvür və real mühakimələrini birləşdirərək ifadə edir, 
azı çoxa, çoxu isə aza çevirir. Gözələ eybəcər paltar geyindirir, ey-
bəcəri isə gözəl biçimdə cilvələnməyə məcbur edir. Qəzəbli hisslə-
rin və ya iltifatın təsiri ilə insanın duyğularını gah vəcdə gətirir, gah 
da onda ruh düşkünlüyü yaradır ki, bu da həyatın nizama salın-
masında mühüm işlərə səbəb olur”. (146, 59) 

Beləliklə, ictimai təfəkkürün başqa sahələrindən fərqlənən 
incəsənət həyatı, şüurda və ondan kənar mövcud olan hər şeyi sa-
dəcə obrazlı şəkildə əks etdirir. M.Qorkinin təbirincə desək: “Bizim 
mövcudat haqqında düşüncələrimiz, təəssürat və həyəcanımız emal 
olunaraq fəlsəfədə ideyalara, elmdə fərziyyə və nəzəriyyələrə, bədii 
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yaradıcılıqda isə obrazlara çevrilir, transformasiya edir”. (Bax: 132, 
12) Və bu obrazlar öz əksini sözlərdə tapır, onların yeni, adət 
etdiyimiz dildən fərqlənən konstruksiyasında maddiləşir.  

Elm və əksər hallarda fəlsəfənin də sözlərlə təcəssümü onları 
incəsənətin xüsusi sahəsi olan bədii ədəbiyyata yaxınlaşdırır. Hər 
üçündə fikrin əsas ifadə vasitəsi sözün sosial-psixoloji vəzifəsi isə 
bədii ədəbiyyatı yuxarıdakı ictimai şüur formalarından fərqlən-
dirdiyi kimi, ona ən yaxın sənət növü, funksional xüsusiyyətlərinə 
görə “söz sənəti” adlandırılan natiqlikdən də ayırır. Natiqlikdə 
informativ funksiya daşıyan, gündəlik danışıqdan yalnız gözəl ifadə 
tərzi, xüsusi konstruktiv mövqeyi ilə seçilən bu əsas dil vahidi bə-
zən obrazlı səciyyə daşısa da, həqiqəti çatdırmaq vasitəsi kimi mey-
dana çıxır, bədii ədəbiyyatda isə o, mövcud həyatın, ətraf aləm, hiss 
və həyəcanın obrazlı təcəssümünə, məcazlaşmış əksinə xidmət edir. 
Beləliklə, natiqlikdən fərqli olaraq, lirikada təsvirin məqsədi həyə-
can, epik ədəbiyyatda isə obrazın canlı, dinamik və həqiqətə uyğun 
təcəssümü olduğu aydınlaşır. 

 Aydın oldu ki, əgər natiqliklə bədii ədəbiyyat arasında este-
tik-emosional təsir sahəsində müəyyən oxşarlıq mövcuddursa, eyni 
vasitədən istifadə edən bu sənət növlərinin fərqləri də olmamış 
deyil. 

İncəsənətin xüsusi sahəsi olan bədii ədəbiyyatdakı sözlə 
yaradılan emosional halətin içərisində xüsusi yer alan estetik təsir 
daha çox dekorativ rol oynayır və hiss orqanları vasitəsi ilə ideyanın 
daha kamil şəkildə dərkinə xidmət edir. Yəni bədii ədəbiyyatdan, 
xüsusilə də şeirdən alınan zövq nə gözdə, nə də qulaqdadır, daha 
dərində, bizim hiss orqanlarımız xaricində formalaşır. Sözlərin bədii 
mətndə zərgər dəqiqliyi ilə gündəlik ifadə tərzindən fərqli düzümü 
şeirdə ahəng, ölçü, bölgü, qafiyə kimi gözəllik göstəricilərini forma-
laşdırır, onların bir mürəkkəb bütöv daxilində bu mövqeyi isə daha 
çox ideyanın anlaşılmasına xidmət edir. Bu cür düzüm, məcaz-
laşmış, simvolik məzmun, adət etdiyimiz səs tərkibindən seçilən 
polifonik yanaşma poetik dil çalarını fərqləndirməyə imkan verir ki, 
bu da Aristotelin “poetik dil xarici dil kimi səslənməlidir” - 
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hökmünə uyğun gəlir. (Bax: 7, 99)  
Uzun əsrlər boyu Aristoteldən üzü bəri bütün sənətşünas və 

ədəbiyyat bilicilərini düşündürən ən ümdə suallardan biri də şeirin bə-
dii düşüncə, yaxud ilham hadisəsi olması və ya necə yaradılmasıdır. 

Ümumiyyətlə, insanın yaradıcılıq prosesi özlüyündə lay-lay 
açılmasını tələb edən mürəkkəb bir psixoloji prosesdir. Həmin bu 
psixoloji prosesi araşdırarkən isə ilk öncə dünyanın əşrəfi adlandırı-
lan insanın ikili təbiəti, yəni onun ruhi və cismani - mənəvi və 
maddi tərəfləri nəzərə alınmalıdır. 

Məlumdur ki, insanı başqa canlı orqanizmlərdən fərqləndirən 
ən əsas amil onda şüurun, müstəqil düşüncənin, dini nəzəriyyəyə 
görə isə ruhun, yaxud nəfsin mövcudluğudur. Quranda “fazili-mux-
tar” adlandırılan insanın Allah tərəfindən özünə oxşar şəkildə 
yaradıldığı fikri xüsusilə sufizmdə vurğulanır ki, bunun üçün əsas 
insanı xaliqə yaxınlaşdıran başlıca əlamət onun da tanrı təkin 
yaratmaq qabiliyyətinə malik olmasıdır. 

Həmin bu yaradıcı ruhun isə canlı aləmdən təkcə insana aid 
olmadığı, yaxud müxtəlif çeşidliliyi izahını ən gözəl şəkildə şeirin 
özünü bir elm adlandıran dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzu-
linin “Mətlə ül-etiqad” adlı fəlsəfi traktatında tapır. Şair bu əsərində 
belə bir nəticəyə gəlir ki, şüurun (Füzulidə nəfsin) ən adi forması 
olan instinkt heyvanlarda, nisbətən ali şəkli sayılan ruh, yəni düşün-
cə insanda, ilham adlandırılan xüsusi hal yaradıcı insanda - şair və 
bu tip şəxslərdə (bəstəkar, rəssam və s.), bunların heç birinə oxşa-
mayan vəhy isə yalnız peyğəmbərlərdə vardır. (Bax: 75, 132-141)  

Bəli, həmin bu insanda müşahidə olunan xüsusi bioenerji saydı-
ğımız ruhu isə tədqiq etməyin qeyri-mümkünlüyü dinimizin müqəd-
dəs kitabı Quranda da vurğulanır: “[Ya Məhəmməd!] Səndən ruh 
haqqında soruşarlar. De ki, ruh rəbbimin əmrindədir. Sizə [bu barədə] 
yalnız cüzi bir bilik verilmişdir”. (“Əl-İsra” surəsi, 85-ci ayə) 

Bizi bu sahədə maraqlandıran Füzulidə tezis şəklində verilən 
insan və fövqəlinsan tipi, onlar arasındakı fərqdir. Göründüyü kimi, 
Füzuli üç tip insan, yaxud insana məxsus düşüncə tərzi fərqləndirir. 
Bunlardan ikisi gündəlik həyatımızda müşahidə etdiyimiz sənətçi və 
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heç bir yaradıcı istedadı ilə fərqlənməyən insan tipidir. Görəsən bu 
adi adlandırdığımız şüurlu varlığın fövqəlinsana çevrilməsi 
mümkündürmü? Bu sualı cavablandırarkən birinci növbədə insanın 
potensial qabiliyyətini artıran keyfiyyətlər aşkarlanmalıdır ki, bu da 
onda qeyri-adi təbiəti müşahidəyə səbəb olan istedad və məşqdir.  

İnsan beyninin iki yarımkürəsi ayrılıqda impulsiv və intellek-
tual ixtisaslaşaraq onun hərəkət və düşüncələrinə istiqamət verir. 
Beynin bu iki qütbünün qarşılıqlı münasibət baxımından inkişaf 
dərəcəsindən asılı olaraq intellektual və emosional insan tipi forma-
laşır ki, onlar arasında tam sərhədi müəyyən etmək mümkün olmasa 
da, fəaliyyət və bacarıqlarına görə qruplaşdırmaq olar. 

Deməli, istedad, ilk növbədə, şüurun müəyyən istiqamətdə 
ixtisaslaşması ilə bağlıdır. Məlumdur ki, istedadın özü də müəyyən 
təmrinlərlə tərbiyə olunmağı tələb edir. Əks təqdirdə, onun sönməsi, 
yaxud passiv - primitiv şəkildə qalması mümkündür. Heç bir xüsusi 
istedada malik olmayan şəxsin məşq nəticəsində əldə etdiyi isə 
bacarıq, yaxud vərdişdir. Məşqsiz, təbii şəkildə istedad mümkün ol-
duğu halda, istedadsız, məşq əsasında əldə edilən uğur qeyri-təbii-
dir. İstedadı məşq ilə tərbiyə etdikdə isə fövqəltəbiət meydana çıxır. 
Yəni ədəbiyyatşünas müəyyən şeir şəklinin tələblərinə uyğun qafiyə 
cütlükləri əsasında şeir yaza, yaxud kompyuter ən kamil formada 
virtual şeir yarada bilər, lakin ona can verə bilməz. Məhz bu 
keyfiyyət də fövqəlinsanı tanrıya yaxınlaşdırır. 

Milli poetikamız tarixində uzun müddət diskussiyalara səbəb 
olan məsələlərdən biri də şeir dahisi Füzulinin şeirə, sənətə bir elm 
kimi yanaşması, özünün təkrarolunmaz irsi ilə elmi şeir, yaxud 
şeirdə elm yaratdığı fikridir ki, bu da, ilk növbədə, onun anadilli 
“Divan”ının dibaçəsindən qaynaqlanır. Şair göstərilən mənbədə bu 
xüsusda - şeiri elm cövhəri ilə necə təravətləndirdiyi barədə yazır: 
“... elmsiz şeir əsassız divar olur və əsassız divar ğayətdə bieti-
bar olur. Payeyi-şeiri hileyi-elmdən müərra olmağı mövcibi-ihanət 
bilib və elmsiz şeirdən qəlibi-biruh kimi tənəffür qılıb, bir müddət 
nəqdi-həyatim, sərfi-iqtisadi-elmi-əqli və nəqli və hasili-ömrüm, 
bəzli-iqtinayi fəvadi-hikəmi və həndəsi qılmağın mürur ilə ləaliyi-
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əsnafi-hünərdən şahidi-nəzminə pirayələr mürəttəb qıldım. Və 
tədric ilə tətəbbüi-təfasir və əhadis edib, fəziləti-şeirə məzəmmət 
isnadi-töhmət olduğunun həqiqətin bildim”. (77, 19)  

Sitatdan aydın olur ki, orta əsrlər Şərq şairi sadəcə hisslərlə 
yaşayan, ruhi-emosional halətindən asılı olaraq yaradıcılıqla məşğul 
olan adam deyil, eyni zamanda, düşündürməyi bacaran bir mütəfək-
kir olmalı, ilk növbədə, oxucu, yaxud dinləyən şəxsin intellektinə 
söykənib, yüksək saray elitasının sənət haqqında tələblərini ödə-
məli, müxtəlif sahələrdə hərtərəfli biliyi ilə onları təəccübləndir-
məyi, bənzətmələrinin elmiliyi ilə heyrətləndirməyi bacarmalı idi. 
Özünün “Çəhar məqalə” adlı əsərində şeir sənəti də daxil olmaqla 
müxtəlif peşələrə dair fikir söyləyən XII əsr müəllifi Nizami Əruzi 
Səmərqəndi də bu məsələyə toxunaraq yazır: “Şair gərək təmiz 
ruhlu, geniş ürəkli, səmimi və bəsirətli olsun. O, bütün elmlər barə-
sində ətraflı məlumata yiyələnməli, müxtəlif adətlərlə hərtərəfli ta-
nış olmalıdır. Çünki şeir bütün elmlərə faydalı ola bildiyi kimi, hər 
elm də şeirdə tətbiq oluna bilər”. (146, 59) Göstərilən müəllif adı 
gedən əsərində Füzuli dibaçələri ilə səsləşən şair ilhamının müəy-
yən təmrinlərlə tərbiyə edilməsi probleminə də toxunur. O, şair 
təbinin lazımi səviyyəyə çatması üçün yaradıcı şəxsin sələflərinin 
minlərlə beytini əzbər bilib, müasirlərinin irsi ilə yaxından tanış 
olmasını əsas tələb kimi irəli sürürdü. Çünki Nizami Əruzinin 
fikrincə, başqalarını mütəmadi oxumayan şairdə öz istedadından 
arxayınlıq hissi yaranır və o, kamilliyə, yeniliyə can atmır. Bu isə 
poetik təfəkkürün, estetik zövqün təkamülünə mane olur.  

Bəs şeirin özü necə yaranır? Emosional vəziyyət: güclü stres, 
təhqir hissi, həzz, yaxud vurğunluq insanda yaşadıqlarını bölüşmək 
ehtiyacı doğurur ki, bu da ya konkret hədəfə, ya da insanın öz mə-
nəvi aləminə ünvanlanmış olur. Yaradıcılıq iki: yaratmaq və cilala-
maq mərhələsindən ibarətdir ki, bu da bədii əsərin ilkin forma və 
təkmil şəkildə meydana çıxmasını şərtləndirir. Məna özü məqbul 
formanı doğurur, məzmuna uyğun janr, janra uyğun dil tərzi seçilir. 
Beləliklə, mənəvi maddiləşir və şeir yaranır. 

Yuxarıda yaradıcılığına müraciət etdiyimiz Nizami Əruzi 
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Səmərqəndi bədii sənət növlərinə dair yazdığı adı gedən traktatında 
yüksək sənətkarlıq nümayiş etdirilən bir beyti misal gətirərək şeir 
üçün yeddi əsas əlamətin vacib olduğunu yazırdı: “Bu beytin 
gözəlliyini yeddi sənət üsulu təşkil edir: I mütabiq - uyğunlaşdırma, 
II mütəzad - qarşılaşdırma, III mürəddaf - rədiflənmə, IV bəyani-
müsavat - ümumiliyin açıqlanması, V azubət - lakoniklik, VI 
fəsahət - fikrini aydın və gözəl ifadə etmək qabiliyyəti, VII cəzalət - 
bütövlük; (146, 64) Sözsüz ki, bu göstəricilər, ilk növbədə, bədii 
təxəyyülün maddi təcəssümü ilə bağlıdır və artıq ideyanın 
formalaşma anının yekunudur.  

Müasir Qərb alimləri isə bədii əsərin ərsəyə gəlməsi prose-
sinin ilk mərhələsini araşdırarkən fantaziya və şüuraltının müstəsna 
əhəmiyyətini ön plana çıxarırlar. Bu da insanda yuxu ilə ayıqlıq 
arası bir psixoloji andır ki, onun aktivliyi ümumi ədəbiyyatda ilham 
kimi xarakterizə olunur. 

Orta əsr şərq ədəbiyyatşünaslığında da bir çox müəlliflərin 
bəlağət və onun tərkib hissələri olan fəsahət, məani, bəyan, bədi kimi 
klassik elm sahələrinə aid yazılmış müxtəlif tədqiqatlarında, şeir 
nəzəriyyəsinə dair müxtəlif janrlarda qələmə alınan poetika əsər-
lərində yuxarıda irəli sürülən suallara qismən də olsa toxunulmuş, 
dəyərli fikirlər söylənilmişdir. Bu baxımdan elmi əhəmiyyətinə görə 
Əbdürrəhman Caminin “Əl-vafi fil-qafiyə”, Əlişir Nəvainin “Müha-
kimətül-lüğəteyn”, Zəhirəddin Baburun “Mizanül-övzan” adlı əruz 
haqqında traktatı ilə müqayisə edilə biləcək Məhəmməd Füzulinin 
türkcə “Divanı”na yazdığı, şairin bir şərq mütəfəkkiri kimi dünya 
görüşünü aydınlaşdıran dibaçəsi də dəyərlidir. Məlumdur ki, adı 
çəkilən şairlərdən fərqli olaraq, Füzuli poetikaya dair xüsusi əsər 
yazmamışdır, lakin dibaçələrində qaldırdığı bir çox elmi-nəzəri prob-
lemlər onu bir ədəbiyyatşünas kimi də xarakterizə edir. Burada şaira-
nə bir incəliklə işıqlandırılan məsələlərin hər biri klassik ədəbiyyat-
şünaslıq mənbələrində irəli sürülən əksər fikirlərlə səsləşir, Füzuli 
tezisləri onlara dayaq olub, yeni estetik konsepsiyanı əsaslandırır. Biz 
isə şairin toxunduğu bəzi məsələlərə münasibətimizi bildirəcək, 
onları müasir elmi nailiyyətlər əsasında, yaxud dünya poetik 
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təcrübəsi ilə müqayisədə işıqlandırmağa çalışacağıq. 
Füzulinin adı gedən dibaçəsində qaldırılan və hər biri ayrılıq-

da xüsusi tədqiqat mövzusu kimi çıxış edə biləcək bədii söz, onun 
insana məftunedici təsiri, çatdırma üsulları, bu sahədə irəli çıxan 
maneələr və s. kimi məsələlərlə yanaşı, əksər şərq ədiblərini də dü-
şündürən “şeir və Quran”, “şairlik və peyğəmbər vəhyi” problemi 
də diqqət mərkəzinə çəkilir.  

Məlumdur ki, VII əsrin I yarısında şeirə, mənzum kəlama yük-
sək qiymət verən, dəvə karvanının vəznli yerişi ilə musiqi zövqünü 
kökləyən, bütün düşüncə və duyğuları ilə şeir dünyasında yaşayan, 
bir ədibin sözü ilə hərbə girib, sülh bağlayan, onların şah əsərlərini 
Kəbə divarlarına qızıl hərflərlə yazıb, şairləri milli qəhrəman sanan 
ərəblər Quranın möcüzəli bəyanları ilə rastlaşdıqda ona heyran 
olublar: “Şeir desək olmaz, kahin kəlamına heç bənzəməz, cənnət 
ifadəsi desək, kimsə inanmaz. Təptəzə, çox gözəl, olsa-olsa sehr ola 
bilən, çox təsirli və məftunedici bir şeydir”, − demələri ilə yeni 
mübahisələrə zəmin yaratdılar. Kamil və bənzərsiz dil, yeni düşüncə 
tərzi, səslənmə və adət edilməmiş üslubu baxımından seçilən Quran 
mətni ilə qarşılaşan dindən kənar şəxslərin də İslamın bu möcüzə-
sini sehr, yaxud gözəl deyilmiş şeir, Məhəmməd rəsul ul-lahı isə 
sehrbaz, şair adlandırmaları bu ali kitabda şeirə, şairə dair bəzi 
ayələrin gəlməsinə və onların zaman-zaman düzgün olmayan təfsiri 
isə nizamlı söz sənətinə neqativ münasibətin yaranmasına səbəb 
oldu. (Məlumat üçün bax: 119, 5; 122, 67)  

Füzulinin bu məsələyə yeni baxışı, bu fikirlərə qarşı Qurandan 
gətirdiyi alternativ ayələr və onların yeni rakursdan şərhi həmin 
müddəaları tar-mar etdi, Şərqdə şeirə olan qeyri-ciddi münasibəti 
dəyişib, kamil şeirin bir elm kimi dərkinə zəmin yaratdı. 

Həqiqətən, səcli nəsrlə, metaforik bənzətmələrlə zəngin, təkrar-
sız poetik quruluşa malik bir dildə vəhy edilən Quran İslama müxalif 
qüvvələrin Məhəmməd peyğəmbəri şair adlandırmağına imkan 
yaradırdı. Quranda isə “Yasin”, “Şüəra” və “Qiyamət” surələrində 
təkidlə bu müddəa təkzib olunur. “Yasin” surəsinin 69-cu ayəsində: 
“Yox, biz ona şeir öyrətmədik”, − kəlamı ilə peyğəmbərin şair, Alla-
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hın Cəbrayıl vasitəsi ilə endirdiyi kitabın da onun təfəkkürünün məh-
sulu olmadığı, yalnız rəsuli-əkrəmin dili ilə xalqa çatdırıldığı fikri isə 
“Qiyamət” surəsinin 16-20-ci ayələri arasında şərh olunurdu. 

Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.) özü də təsdiq edirdi ki, bu 
vəhylər onun üçün tamamilə gözlənilməz və yenidir. Quranın müəl-
lifi Allah, onu passiv şəkildə qəbul edən bəndə isə odur. Pey-
ğəmbər, sadəcə, bir vasitəçidir. Bəli, Quranda əsaslandırılan Allahın 
elçisi vasitəsi ilə özü və bəndələri arasında yaratdığı bu ünsiyyət 
informasiya ötürücüsündə “özünü dərk edən şüur”la şüuraltı arasın-
dakı rabitəsizliyin son həddə çatması idi ki, bu da şairin ilhamlana-
raq, vəcdə gəlib bədahətən dediyi şeirdən köklü şəkildə fərqlənirdi. 

XI əsr ərəb filoloqu Əl-Əsgəri “Kitab əs-sınateyn” (“Sənətlərə 
dair kitab”) adlı əsərində bu məsələyə aydınlıq gətirərək yazırdı: 
“Şairlərdən bəlağətli, gözəl söz tələb olunduğu anda, həqiqəti yalnız 
peyğəmbərdən istəmək olar”. (Bax: 155, 102) Füzuli anadilli “Diva-
nı”na yazdığı dibaçədə həmin fikirləri daha obrazlı dillə belə ifadə 
etmişdir: 

 Ol düri-dürci-“ənə əfsəh” ki, hikmət dayəsi, 
 Şeir şəhdilə ləbi-canpərvərin tər qılmamış.  
 Şeir bir ziyvərdir, əmma biz kimi naqislərə, 
 Ol ki, kamildir, onu möhtaci-zivər qılmamış. ( 77, 11 ) 
Göründüyü kimi, Füzulinin peyğəmbəri şairdən fərqləndirən 

əsas amil olaraq irəli sürdüyü “bədii yalan” tezisi təkcə bir çox 
klassik poetika kitablarında deyil, həmçinin müqəddəs Quranda da 
öz təsdiqini tapır. Bu haqda isə biz irəlidə daha geniş məlumat 
verəcəyik. (Bu isə ayrıca tədqiqatın mövzusudur.) 

Ümumiyyətlə, yuxarıda sadalanan məsələlər: sənətkar və şeir 
sənəti ilə bağlı xüsusiyyətlər, Şərqdə şair və onun fərqli yaradıcılıq 
tərzi, söz və ona şairanə münasibətin özəllikləri və bu barədə Füzuli 
də daxil olmaqla bir çox mütəfəkkirlərin mühakimələri Azərbaycan-
da da şairin yaradıcılıq psixologiyasının tədqiqi üçün zəngin 
material verir və Şərqlə Qərb metaforik düşüncə tərzləri arasındakı 
fərqlərin müəyyən edilməsinin necə zəruri olduğunu göstərir. 
Bunun üçün isə psixoloq, dilçi və ədəbiyyatşünaslarımızın müştərək 
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əməyinə xüsusi ehtiyac var. Yeniliyə böyük məsuliyyətlə yanaşıb, 
özünün varislik ənənələri və mühafizəkarlığı ilə seçilən Şərq mədə-
niyyətində kanonik forma çərçivəsində müsbət yeniliklər əldə 
etməyə müvəffəq olan, şeir sənətində, sözün əsil mənasında, proq-
ressiv novatorluq nümayiş etdirən şairlərin müasir, milli elmi kon-
sepsiya sərhədində nailiyyətlərini müəyyən etmək də ədəbiyyatşü-
naslarımız qarşısında duran vacib problemlərdəndir.  

 
 

Orta əsrlər Şərq şeirində üslub 
 

 
Fikrin sözlə ifadə tərzinin kommunikativ funksiya daşıyan 

növündən fərqlənən bədii nitq mövcud dil qanunlarına əsaslandı-
ğından ədəbiyyatşünaslığın predmeti olduğu kimi, dilçiliyin də, 
daha dəqiq söyləsək, bu iki elmin sintezi olan linqvopoetikanın da 
tədqiqat obyektidir. Çünki bədii ədəbiyyat nümunəsinin dili təkcə 
onunla söylənilən fikrin maddiləşməsi olmayıb, bu xüsusi kodlaş-
manın − bədii konsepsiyanın sözlərlə ifadəsinin, onu yaradanla 
qəbul edən şəxs arasındakı əlaqənin səmərəliyini də şərtləndirir. 

Obrazlı təfəkkürün sözlərlə təcəssümünün hər bir təzahürü 
özlüyündə unikaldır. Hətta mühafizəkarlığı ilə seçilən Şərq şeirində 
də bu əlamət aydın sezilməkdədir. Yəni hər sənətkarın öz fərdi üslu-
bu, hər əsərin isə özünəməxsus ovqatı var. Buna isə təsir göstərən 
amillər müxtəlifdir. Özündə cəmiyyətdəki ictimai təfəkkür və este-
tik zövqlə yanaşı, konkret yaradıcı şəxsin fərdiliyini, hiss və həyə-
canının mövcud formalara əsaslanıb yeni şəkildə təzahürünü ehtiva 
edən hər bir sənət əsəri kimi, konkret bədii ədəbiyyat nümunəsində 
də fərdi üslub çaları ilə yanaşı, müəyyən məktəb təsiri də hiss olu-
nur. Bu isə fərdi üslub anlayışının mikro və makro səviyyədə 
dərkini əsaslandırır. 

Böyük İslam mədəniyyətinin mühüm tərkib hissəsi olan orta 
əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında hər hansı bir konkret sənətkarın 
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müəyyən ədəbi mühit, fəlsəfi konsepsiya nüfuzu dairəsində 
fəaliyyətinin tədqiqi həmin yaradıcı şəxsə mənsub olduğu ədəbi 
məktəbin təsirini və onun da öz növbəsində mövcud ideya axarına 
gətirdiyi yeniliklərin aydınlaşdırılmasını tələb edir.  

Söylənilən məsələyə bu və ya digər şəkildə N.İ.Priqarina, 
Y.Ripka, B.Y.Şidfar, F.Köprülü, A.S.Levend, H.Araslı, R.Azadə və 
başqa şərqşünaslar özlərinin ərəb, fars, tacik, türk və Azərbaycan 
ədəbiyyatına dair çalışmalarında toxunsalar da, orta əsrlər Azərbay-
can ədəbiyyatında üslub, fərdi çalar, səbk xüsusiyyətlərinin tədqiqi 
problemi indiyədək açıq olaraq qalır. 

Son dövrlərdə Sənan İbrahimovun “Farsdilli poeziyada “Azər-
baycan səbki” və onun ideya-mövzu aspektləri” adlı monoqrafi-
yasında İran alimlərinin əsərlərinə əsaslanaraq iki min illik farsdilli 
poeziya üçün verdiyi səbk − stilistik çalar bölgüsü qismən hər iki 
dildə (farsca və türkcə) qələmə alınan ədəbiyyatımız üçün də xarak-
terikdir. Buradakı altı bəndlik bölgünün təqribən dörd mərhələsi 
milli ədəbiyyatımızın da ümumi üslubi xüsusiyyətlərinin əsas alına-
raq dövrləşdirilməsinə imkan verir. Yuxarıdakı mənbəyə istinadən 
belə bir təqribi bölgü vermək olar: 

1. VI-XI əsrlər “səbki-Xorasan” və ya “Türkistan səbki” − 
ərəbcə yazan şairlərdən başlamış Qətran Təbrizi də daxil olmaqla; 

2. XII-XVI əsrlər “səbki-İraqi” və ya “İraq səbki” − Xaqani 
Şirvanidən başlamış Məhəmməd Füzuli və bəzi davamçıları da 
daxil olmaqla; 

3. XVI-XVII əsrlər “səbki-Hindi” və ya “Hind səbki” − Saib 
Təbrizi yaradıcılığı və bəzi müasirləri; 

4. XVII-XIX əsrlər xalq ədəbiyyatı ənənələrinin güclənməsi − 
Qövsi Təbrizidən başlamış Qasım bəy Zakir və bəzi müasirləri daxil 
olmaqla; 

5. XIX əsrdən XX əsrin əvvəllərinədək “səbki-İraqi”yə qayı-
dış − Azərbaycanın əksər mərkəzi şəhərlərində fəaliyyət göstərən 
ədəbi məclis üzvlərinin yaradıcılığı; 

6. XX əsrin əvvəllərindən üzübəri yeni tipli satira və şeir − 
Sabir və digərləri. 
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Bölgüdə ikinci yer alan, Xaqani və Nizamidən başlamış Füzuli 
və müasirlərinin də irsini əhatə edən “İraq səbki”si dil təzahüründən 
çox obrazlı təfəkkürün inikas forması, şeirdəki üslubi çalar oldu-
ğundan onun XII-XVI əsrlər boyunca meydana gələn və hər sə-
nətkarda yeniləşən əsas xüsusiyyətlərini fərqləndirməyə ehtiyac var. 

Sənan İbrahimov, onun kimi əksər İran müəllifləri (Fəzzullah 
Səfa, doktor Məhəmməd Cəfər, Məhəmməd Bahar, Səid Nəfisi və 
b.) və Rus şərqşünasları (N.İ.Priqarina, Y.Ripka və b.) “İraq 
səbki”sinin özündən əvvəl və sonrakı üslub təzahürlərindən fərqli 
cəhətlərini belə göstərir: 

1.Farsdilli şeirə ərəb sözləri və birləşməsinin axını; 
2.Qəsidənin zəifləyib tədricən yerini qəzələ verməsi; 
3.İslam mədəniyyətinin şeirə nüfuzu; 
4.Şeirdə sufi fikir və istilahların geniş yer alması; 
5.Zəmanədən irəli gələn bədbinlik əhvali-ruhiyyəsi; 
6.İstiarə, kinayə və başqa metaforik məzmunlu təsvirlərin, 

fəlsəfə, tibb, nücum tipli kəlamların şeirdə geniş tətbiqi; 
7.Farscanın Anadoludan Hindistanadək nüfuzunun artması və 

s. (Müqayisəli ümumiləşdirmələr bizimdir.) 
Diqqətlə düşündükdə bu ümumiləşdirmələr yuxarıda göstəri-

lən zaman kəsiyində yaşayıb-yaradan bütün görkəmli şairlərimizin 
yaradıcılığı üçün xarakterikdir. Amma bu dövr ərzində müxtəlif 
tarixi şəraitdə, ayrı-ayrı fəlsəfi konsepsiyaların təsiri ilə fəaliyyət 
göstərən və özünün konkret fərdi üslubu ilə seçilən şairlərin yaradı-
cılıq tərzləri arasında müəyyən fərqli cəhətlər də var. Və bu oxşar-
lıqlar içərisində mövcud olan fərqli məqamlar, fikrin müxtəlif yol-
larla ifadə tərzi bizə milli poetikamızda orta əsr Şərq şeirinə müva-
fiq üslubi çalarları aydınlaşdırmağa imkan verir. 

“Qabusnamə” müəllifi əmir Ünsürülmüəlanın oğluna “Şairlik 
qaydaları haqqında” verdiyi nəsihətdə deyilir: “Ey oğul, şair olsan, 
çalış sənin sözün səhli-mümtane olsun”. (57, 180) XI əsr fars didak-
tik nəsrinin ən məşhur nümunəsindən götürülmüş bu cümlədə işlə-
dilən “səhli-mümtane” termini isə Rəşid Vatvatın poetikasında belə 
açıqlanır: “Səhli-mümtane” elə bir şeir formasıdır ki, asan görünür, 
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lakin onu qoşmaq çətindir”. (Bax: 155, 89) Yəni bu üsulla şair mə-
lum mətləbi heç bir çətin, yaxud poeziya üçün yeni söz işlətmədən, 
lakin mövcud poetikanın tələblərinə uyğun, artıq simvol məzmunu 
daşıyan ümumiləşmiş obrazlardan xüsusi konstruksiya quraraq ifadə 
edir, yeni obrazlıq sistemi yaradır. Məşhur şərqşünas R.Bartın 
fikriilə desək: “Klassik şərq şeiri tapıntı deyil, ifadə sənətidir”. 
(Bax: 89, 86) Burada hər söz müəyyən bir mənaya işarə edir, onun 
bir həqiqi, bir də ürfani məzmunu meydana çıxır ki, bu da yalnız 
beyt, yaxud bənd daxilində ifadə oluna bilir.  

Məlumdur ki, müsəlman şərqində uzun müddət incəsənətə, 
onun rəssamlıq, heykəltəraşlıq sahələrinə və həmçinin şeirə də bir 
günah, yaradana təqlid kimi baxmışlar. Məhz təsvirə bu kriteriyadan 
yanaşmanın qarşısını almaq üçün sənətkarlar müəyyən priyom-
lardan istifadə etməklə həqiqəti qəsdən təhrif etmiş və beləliklə, 
yeni şərq metaforik düşüncə tərzini formalaşdırmışlar. Şeirdə şairin 
əsas məqsədi həqiqəti metafora ilə deyil, metaforanı həqiqət vasitəsi 
ilə vermək olmuşdur ki, məhz bu üsulla da bir mexanizm daxilində 
hər hansı bir poetik obraz konkret həyati, yaxud mənəvi predmetin 
idealizə olunmuş simvolik işarəsinə çevrilmişdir.  

İncəsənətdə bədii həqiqət anlayışı, əsasən, intibah dövrü ilə 
(Avropada XIV-XVI əsrləri əhatə edir) bağlı olsa da, həqiqətə 
uyğunluq prinsipi obyektiv reallığın subyektiv inikası olan bədii sənət 
növlərində sənətkar qarşısında daim bir tələb kimi durmuşdur. Aydın-
dır ki, sənət əsərində sözügedən bədii həqiqəti əldə etmək üçün isə 
fantaziya, yaradıcı şəxsiyyətin fərdiliyi, onun həyatı əks etdirmədə 
bütün təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə məharəti böyük rol oy-
nayır. Bu zərurətdən çıxış edərək antik Yunan mədəniyyətindən üzü 
bəri XIX əsrin əvvəllərinədək Qərb aləmində rəssamlar üçün xüsusi 
qanunlar tərtib edib onları təbiəti daha yaxşı təqlid etməyə çağıranda 
Şərqdə metaforalara qapılaraq həqiqəti təhrif etməklə “bədii həqiqət” 
anlamına qarşı “bədii yalan” prinsipi yaradılırdı. 

1989-cu ildə Moskvada nəşr olunan “Estetika” kitabında (lüğət) 
bu məsələyə belə aydınlıq gətirilir: “Ərəb müsəlman estetikasında 
“yalan” həqiqəti təqlid etsə də, mövcud reallığı tam oxşar şəkildə əks 
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etdirməyən bədii uydurma poeziyanın əsas xüsusiyyəti kimi qəbul 
edilir, bütün mövcudatın təsviri əsasında Allah, onun müxtəlif 
şəkillərdə təcəssüm edən əksi dururdu”. (154, 17) Söylənilən fikri 
belə yekunlaşdıra bilərik ki, orta əsrlər İslam mədəniyyəti formanın 
fövqündə durub obraza tapınmanı qadağan edərək onun vasitəsi ilə 
yaradana yetməyə xidmət edən yüksək sənət göstəricisidir. 

Quranda şeir, onun özünəməxsus dili və həyatı əksetdirmə 
üsulu haqqında xüsusi ayələr olmasa da, İslamın ulu peyğəmbəri, 
Allah kəlamının vasitəçisi Məhəmməd əleyhis-səlama qarşı irəli 
sürülən şairlik ittihamı əleyhinə “Yasin” surəsinin 69, 70-ci və şairlər 
haqqında “əş-Şüəra” surəsinin 224, 225, 226, 227-ci ayələrində mü-
əyyən fikir söylənilir. Göstərilən ayələrdəki məzmuna isə təfsirlərdə 
və rəsul-allahın öz hədislərində açıqlama verilir. (Bax: 79, 70-73) 

Yazılı ədəbiyyatımızda ilk epik şeir örnəyinin yaradıcısı Niza-
mi Gəncəvi “Leyli və Məcnun” poemasında “Oğlum Məhəmmədə 
nəsihət” parçasında yazır: “Şeir və şeir fənninə aludə olma, çünki 
onun ən gözəli ən yalan olanıdır. Bu fəndən adın ucalığını tələb et-
mə ki, o, Nizami ilə başa çatdı. Hərçənd ki, nəzmin çox yüksək 
rütbəsi var, amma o elm gərəklidir ki, həyatda faydalıdır. [Sətri 
tərcümə bizimdir]. 

Nizamidən verilən bu parçada işlədilən “əkzəbi ust əhsəni-u”, 
yəni “şeirin ən gözəli ən yalan olanıdır” ifadəsi Quranın “əş-Şüəra” 
surəsinin 225-226-cı ayələrinin təfsiri ilə bağlıdır ki, o da orta 
əsrlərdə bir məsəl, bir aforizm kimi yayılmışdı. Qurandan qaynaqla-
nan bu ilahi tezis peyğəmbər sələvatullahın hədislərində daha dəqiq 
işıqlandırılır. “Qarabağlı Nalan təxəllüs şairə” müraciətlə yazdığı 
məktubunda sözügedən məsələyə toxunan Seyid Əzim Şirvani də 
“Əkinçi” səhifələrində Əhsənül-Qəvaid təxəllüsü ilə çıxış edən 
Əsgər ağa Goraninin şeir və şairlik sənəti haqqında yazısı ilə razı-
laşmayıb öz Qarabağlı həmkarı ilə düşüncələrini bölüşərək Məhəm-
məd peyğəmbərin (s.ə.s.) bu mövzuda olan bir neçə hədisinə müra-
ciət edir. Məsnəvi içərisinə daxil edilən həmin hədislərə nəzər salaq: 
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Rəmzi - “illəlləzinə” kafidir, 
“Əmilüs-salihat” şafidir... 
...Şüəranın lisanın ol şah 
Söyləyibdir “kilidi-gəncüllah.” 
Şüəra vəsfinə yetər bu rümuz: 
“İnnə lillahi-təhtə ərşi künuz”, 
Payeyi-şeiri bundan eylə hesab, 
Dedi: “Əş-şeirü hikmətün” o cənab. (95, 178) 
Burada şair əsas iki hədisə istinad edir: “İnnə lillahi-təhtə ərşi 

künuz”, yəni “göyün altında xəzinələr vardır ki, [onların açarı 
şairlərin dilidir]” və “əş-şeiru hikmətün”, yəni “şeir hikmətdir”. 
Peyğəmbərdən verilən həmin hədislər onlardan əvvəlki “illəlləzinə 
əmilus-salihat” - “saleh əməl sahiblərindən başqa” kəlamı Füzulinin 
anadilli divanına yazdığı dibaçəsi ilə də səsləşir. Şair divanına 
yazdığı “Dibaçə”ni belə başlayır: “Həmdi-bihədid, ol mütəkəllimi-
nitqafərinə ki, səfineyi-ümmid sükani-bihari-bihuri-nəzmi, təməv-
vüci-istiğraqi “vəş-şüəraü yəttəbiühümul-ğavun” müstəğrəqi-girda-
bi-hirman etmişkən, silsileyi-istisna “illəlləzinə amənu” buraxıb 
şüərayi-islami səhihü salim sahili-nəcahə çəkmiş[dir]”. Və daha 
sonra fikrini davam etdirərək deyir: “Və dürudi-namedud ol mü-
xatəbi-kəlami-möciznizamə ki, fünuni-şeiri “və ma yənbəği iəhu” 
mərdudi-təba qılmış ikən lisani-hikmət-bəyani “innə minəş-şeiri-
ləhikmətün” təqriri-dilpəzirilə məqbulih-qulu-biəhli-hal etmiş[dir]”. 
(77, 8-10) 

Söylənilən fikirlər Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasında 
anasının Məcnuna etdiyi nəsihətində: 

“Şeirə həvəs etmə kim yamandır, 
Yaxşı desələr, onu yalandır.” - şəklində, məşhur eşqnamə-

sində - “Can vernə qəmu eşqə ki, eşq afəti-candır” misrası ilə baş-
lanan qəzəlində isə: 

“Gər dersə Füzuli ki, “gözəllərdə vəfa var”, 
Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə, yalandır.” - formasında öz 

əksini tapır. Verilən hər iki beytdə şeirin əsas məziyyətinin bədii 
yalan - mübaliğəli təsvir olduğu poetik dillə ifadə olunur. (Bax: 40, 



Əzizağa Nəcəfov 
 

 48 

64) “Füzulinin poetikası” kitabının müəllifi Sabir Əliyevin fikri ilə 
desək: “Şairin təsvir etdiyi bədii yalan ideal gerçəkdir”. (24, 75) 
Həmin bu ideal gerçəkliyin özü, həyatın obrazlı inikası şeirin 
spesifikası olsa da, Şərq poetik təfəkkürü üçün daha xarakterikdir. 
Yuxarıdakılara münasibətdə XI əsr şərq mütəfəkkiri, özü də şair 
olan İbn Raşik deyır: “Şeirin ən yüksək keyfiyyəti odur ki, hər 
sahədə tənbeh olunan yalan onda daha gözəl görünür”. (153, 102) 

Orientalistika sahəsində müxtəlif tədqiqatlar onu söyləməyə 
imkan verir ki, incəsənətdə insan təfəkkürünün obraza, ona işarəyə 
Qərbdən fərqli münasibəti, daha doğrusu, bədii yalan konsepsiyası 
təkcə müsəlman mədəniyyəti daşıyıcıları arasında deyil, daha geniş 
arealda - bütövlükdə Şərq aləmində yayılmışdır. Klassik Hind 
ədəbiyyatını tədqiq edən ingilis müəllifi M.A.Vindernist ümumilik-
də Şərq şeirini “ornamental poeziya” adlandıraraq “Hind ədəbiyyatı 
tarixi” adlı əsərində yazırdı: “Ornamental poeziyada şairin əsas 
məqsədi baqədri-qüvvə oxucularını, dinləyicilərini öz kamil bənzət-
mələri ilə heyrətləndirmək sayılır”. (89, 51) Daha dəqiq söyləsək, 
orta əsr müsəlman Şərqi üçün də xarakterik olan bu ifadə üsulunda 
əsas məqsəd şairin obyektiv reallığın subyektiv inikasını elə qurma-
sıdır ki, onun metaforik dillə, müxtəlif poetik vasitələrdən istifadə 
əsasında adresata çatdırdığı yalan bədii həqiqət kimi dərk olunsun. 

Farsdilli poeziyamızda Xaqani və Nizaminin, anadilli şeirdə 
Qazi Bürhanəddin və Şah İsmail Xətainin real (məcazi) eşqi ifadə 
edib, gözəli tərənnüm edən qəzəllərində bu metaforik düşüncə tərzi 
geniş yayılıb. Bu da bir çox poetik fiqurların, gözəlin, eşqin və 
aşiqin iztirablarının təsvirində mübaliğəli ifadələrin işlənməsini 
şərtləndirmişdir. Fikrimizi misallar əsasında əyaniləşdirək: 

 Tərifi gül camalın düşdükdə bu cahanə, 
 Valehlərin sədası yüksəldi asimanə. 
 Zülfün niqaba döndü, gizlətdi ay camalın, 
 Batdı günəş, cahanın sirri düşüb əyanə. 
 ...Al sən mənim canımı bir busə ver, a canan! 
 Bir busəyə bu canım, səncə, dəyərmi, ya nə!  
   (Xaqani Şirvani - tərcümə M.Soltanındır.) [105, 286] 
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Nazlı yarım, camal göstər, bu gün gülzar arzularam. 
Dodağından gəl busə ver, təzə nubar arzularam. 
Qəribədir, vüsalının bağçasında xar görməmiş, 
Ətir saçan, təravətli güllü gülzar arzularam. 
...Hicranının acısından canım gəldi dodağıma, 
Ləbindən busə bəxş elə, mən şəkərbar arzularam. 

 (Nizami Gəncəvi - tərcümə M.Rahimindir.) [90, 42] 
  Ağzun, sənəma, ləli-ləbün əmə gərəkdür, 
 Can xəstədürür, cəhd qıla əmə gərəkdür. 
 Mən canumı verdümü şahun şol todağına, 
 Götürmədi gözinə, dedi nəmə gərəkdür. [60, 49] 
Yaxud: 
 Yüzün üstündə saçun həm çün şəb əndər ruzdur, 
 Qəmzən oxları nigara navəki-dilduzdur. 
 ...Nöqtədür xalun sənün, ayətidür hüsnünün, 
 Nüqtədür mənisi anun süreyi-mərmuzdur. 
 Gözlərün tatarı üçün canı peşkəş çəkərəm, 
 Ta ləbündən əyağ içəm, yəni ki, novruzdur. 

(Qazi Bürhanəddin) [60, 145] 
 Yanağın, ey pəri, can mənzilidir, 
 Bu bülbülün gülüstan mənzilidir. 
 Ayağın basdığı yer, ey dilaram, 
 Bu mur üçün Süleyman mənzilidir. 
 Saçının zülmətində təşnə Xızırəm, 
 Dodağın abi-heyvan mənzilidir. 
 Götürmə ağ yüzündən qara zülfün  
 Ki, əqrəb mahi-taban mənzilidir.  

 (Şah İsmayıl Xətai) [99, 117] 
Haşiyəyə çıxaraq söyləyək ki, əsasını klassik ərəb ədəbiyya-

tından götürən orta əsr Şərq poeziyasında ənənəvi mövzular, onların 
bədii həlli zaman-zaman sanki varislik ənənəsi ilə şairdən şairə 
keçərək yeni məqsəd və məramla istifadə olunurdu. Cahiliyyə 
dövründən qaynaqlanan klassik qəsidə janrının girişi - nəsib, təşbib 
kimi hissələrin müxtəlif süjet xüsusiyyətləri: şərabiyyə, saqinamə, 
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təbiət təsvirləri, hicran, retrospektiv, nostalji hisslər, sevgilinin kar-
van kəcavəsində aşiqi tərk etməsi motivləri və s. sonrakı dövrlərdə 
qəzəl, məsnəvi, müxəmməs kimi lirik janrlarda yeni - fəlsəfi, dini-
mənqəbəvi, sufi-mistik məqsədlərlə istifadə olunur və əvvəlcə ideal 
gerçəkliyin metaforik təcəssümü olan poetik vasitələr sonralar 
yavaş-yavaş mistik simvol anlamında işlədilirdi. Bu isə Şərq İslam 
mədəniyyətinin mühüm tərkib hissəsi olan klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatında onların didaktik, fəlsəfi, ictimai və nəhayət, sufi-
mistik ideyaların əksində mərhələlərlə yeni məzmun kəsb etməsini, 
yeni anlamda tətbiqini izləməyə imkan verir.  

Beləliklə, təsəvvüfün poeziyaya təsiri və şeirə ürfani məzmu-
nun gəlişi ilə artıq daşlaşmış bənzətmə və bədii təyinlər, simvol, 
metaforalar obyektiv deyil, dini-fəlsəfi reallığı ifadəyə xidmət etmiş 
və şeirin iki mərhələdə qavranılmasına şərait yaratmışdır ki, bu da 
Şərq şeirinə, müsəlman bədii düşüncə tərzinə fərdi çalar əlavə 
etmişdir. Söylənilən fikir Nəsib Göyüşovun “Füzulinin sənət və 
mərifət dünyası” adlı monoqrafiyasında da təsdiqini tapır. Müəllif 
yazır: “Hər bir qaynaqdan alınan söz və anlayış [klassik Şərq 
poetikasında - Ə.N.] söz sənətində ikili mənaya malikdir: 

a) qaynaqda ifadə etdiyi ilkin məzmun; 
b) bədii-estetik duyumda qazandığı yeni anlam. (44, 66) 
Məsələn, təsəvvüf ədəbiyyatımızda Nəsiminin hürufi, Xətai-

nin təriqət ideyalarını bədii biçimdə ifadə edən şeirlərində oxucu 
sözlərin lüğəvi mənasını qavradıqdan sonra hələ heç nəyin aydın 
olmadığını anlayıb, mətnaltı mənaya varmaq zərurətini duyur və 
şeirin simvolik məzmununu açmağa çalışır. 

Misallarla fikrimizi əsaslandırmağa çalışaq: 
Nəsimidən: 
Yeddidir, dörd yeddidən bir yeddidir, 
Yüz iyirmi dörd yenə üç yeddidir. 
Evi bir, bacası yeddi, babı üç, 
Əhli-beyti ilə özü on yeddidir. (50, 584) 
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Yaxud: 
...Hər zərrədə günəş oldu zahir, 
Torpağa sücud qıldı tahir. 
Nəqqaş bilindi nəqş içində, 
Ləl oldu əyan Bədəxş içində. (51, 349) 
Xətaidən: 
...Şəbi-hicran, ey salik, hidayət şəminə yetdim, 
Yüzünün afitabından yüz ənvari-ziya gördüm. (99, 224) 
Yaxud: 
Taki rüxsarındən ərrəhman ələl-ərş-istiva, 
Həm anın şənində münzəl ayəti-şəmsul-züha. 
Sureyi-Tahavü Yasinü təbarək hüsnünə, 
Gör nə təzim eyləmişdir həq təala rəbbəna. (99, 56) 
Əgər yuxarıda Nəsimidən misal gətirdiyimiz şeirlər içərisində 

bir tuyuğa baxsaq, onda həm orta əsr, həm də müasir oxucu üçün 
heç bir anlaşılmayan sözün olmadığını görərik. Lakin bu dördlük 
şeir şəklində işlədilən “yeddi”, “üç yeddi”, “yüz iyirmi dörd”, “on 
yeddi” rəqəmlərini, “Evi bir, bacası yeddi, babı üç” misrasının məz-
mununu hürufiliyin simvolikasından xəbərdar olmayan oxucu asan-
lıqla anlaya bilmir. Yalnız müəyyən lüğətlərə, mənbələrə müraciət 
etdikdən sonra tuyuğda söhbətin Quranın “Fatihə” surəsindən get-
diyini anlayır. Tuyuğun açıqlaması belədir: Quranın ilk surəsi olan 
“Əl-Fatihə” yeddi ayədən ibarətdir, bu surənin üç adı - “Əl-Həmd”, 
“Ümməl-kitab” və “Səbül-məsani” kimi adları da məlumdur. Surə-
də ərəb əlifbasında olan iyirmi səkkiz hərfin hamısı öz əksini tapıb. 
Ümumilikdə yüz iyirmi dörd hərfdən ibarət olan surənin əvvəlində 
gələn “Bismilləhir-rahmənir-rahim” ayəsi isə iyirmi hərfdən ibarət-
dir. Yeddi ayədən ibarət, üç adla tanınan bu surə gündəlik namaz-
larda on yeddi dəfə təkrar olunur.  

Beləliklə, yuxarıdakı şeir parçalarına nəzər saldıqda farsdilli 
poeziyada qəzəlin ən gözəl nümunələrini yaradan Hafizin qələndər-
lik ideyalarını ifadə edən əsərlərinə “Lisan əl-qeyb” - “sirli dil” 
deyilməsinin və Nəsimi kimi qəzəli fəlsəfi fikirlərinin ruporuna çe-
virən bir şairin şeiriyyətini “quş dili” adlandırmasının real əsasa 
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malik olduğu aydınlaşır. 
Düzdür, XVI əsr Türk şeir dahisi Füzulinin divanında da nət 

tipli qəzəllərdə fikrin bu şəkildə ifadə tərzinə rast gəlinir, lakin şairin 
digər, lirik irsini təşkil edən bütün misralarında özündən əvvəl-
kilərdən tam fərqli üslub müşahidə olunur. Füzuli qəzəllərini oxu-
duqca, ondakı mətləbləri lay-lay açdıqca bu fərq aydın seçilir. Şairin 
böyüklüyü ondadır ki, mistik üslubun dəb olduğu bir zamanda o, 
şeirlərində yeni stilistik çalar tətbiq etməklə fikrin üç mərhələdə 
dərkinə və öz bədii təfəkkürünün bu bənzərsiz ifadə tərzindən hər 
kəsin zövq almasına şərait yaratdı. Füzuli oxucusu əvvəlcə sadə dillə 
yazılmış qəzəllərdəki yeni söz düzümünə, daha sonra metaforaların, 
bənzətmə və bədii təyinlərin obrazla bağlılığına valeh olur, şeirin 
məzmununu - obyektiv reallığın subyektiv inikasını qavradıqdan 
sonra beytin daxili məzmununa baş vurur, onun ürfani mündəricəsinə 
vaqif olmağa can atır. Və beləliklə də, üçqat həzz alır. 

Bu xüsusda Füzuli farsca “Divan”ının müqəddiməsində yazır: 
“İnsanlar həmişə hər təcrübə açarı ilə bir xəzinə qapısını açar, nəzm, 
nəsr səhifələrini müxtəlif cövhərlərlə bəzəyərlər. ...Fars qəzəlləri 
divanını tərtib etdim ki, həm kamil müdəqiqlər onun üstüörtülü 
gözəl məzmunlarından həzz alsınlar, həm də sadədil zəriflər onun 
zövq ziyafətindən paylarını götürsünlər”. (73, 23) 

Yəni şairin məqsədi fikri elə söyləməkdir ki, onun batini 
(mətnaltı) mənasından söz xiridarları, zahiri - ilkin mənasından isə 
“sadədil” oxucular zövq alsınlar. Bu isə sözün misra, beyt və ümu-
miyyətlə, hər hansı bir şeir vahidi daxilində elə bir düzümünü tələb 
edir ki, ondan alınan feyz Şərq miniatürləri kimi mərtəbəli olsun, 
fikir lay-lay açılaraq təsiri gücləndirsin. Oxucu cəlbedici formaya, 
çoxçalarlı məzmuna malik əsərin əvvəlcə maddi qabığı olan 
səslənmə və görünümündən, sonra isə zahiri məna və onun daxildə 
gizlənən fəlsəfi çalarından zövq alsın. Beləliklə, Füzuli irsini 
mənimsəməyə çalışan şəxs yeni üslub çaları ilə qarşılaşaraq eşqin 
mərtəbələri ilə yüksələn sufi kimi mənaya vardıqca kamilləşir, onun 
şeirinin sehrinə düşür. Bizcə, Firidun Qurbanovun “Füzuli effekti” 
adlandırdığı hadisə də elə budur. (Bax: 64, 114) Bu effekti əldə 
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etmək üçün ziddiyyət, heyrət, təəccüb əsas rol oynayır. Oxucu 
müəyyən fikrin üst qatından çıxan nəticəni qavrayıb zövq alır, lakin 
onda bir təəccüb hissi doğur, bir daha şeirə nəzər salıb mətnaltı 
mənanı axtarır və tapır, bu zaman isə tamamilə zidd, yaxud yaxın 
məna heyrət doğurur; özündən razılıq hissi isə zövqü artırır. Be-
ləliklə, oxucu beyt-beyt şairin ardınca hərəkət edir. Onu anlamağa 
çalışır. Və nə qədər səy göstərirsə, zövq də bir o qədər çox olur. 

Şair göstərilən mənbədə fikrin bu yeni ifadə tərzinə müra-
ciətinin səbəbini də aydınlaşdırır. Füzuliyə görə, Şərq ədəbiyyatında 
obraz tapıntısı, yeni fikir söyləmək, yaxud söylənilmiş fikrə yeni 
don biçmək şair üçün bir sınaqdır. “...Söylənilmiş bir sözü söyləndi-
yinə görə, söylənilməmiş bir sözü isə əvvəlcə söylənilmədiyinə görə 
işlətmək olmur”. (73, 20) Yəni ümumi bir ideya çərçivəsində hərə-
kət etməli şair müəyyən obrazlardan, artıq simvol xarakteri kəsb 
edən, çox vaxt şablon ifadələrdən elə faydalanmalıdır ki, ona qədər 
bu ənənəvi ifadələri heç kəs bu sayaq düzməmiş olsun və bu cümlə 
konstruksiyasından doğan fikri ondan əvvəl heç kəs söyləməsin. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alsaq, biz “Bağdad səbki” daxilin-
də üç üslub çaları ilə rastlaşmış oluruq. Birinci qrup şairlər təsvir 
zamanı həqiqətdən sapdırmağa, ikincilər hazır qəliblərlə sufi-mistik 
anlamı ifadə etməyə çalışırlarsa, Füzuli eyni leksik tərkib və poetik 
konstruksiya ilə həm obyektiv reallığın subyektiv inikasına, həm də 
mistik təfəkkürün yeni biçimdə əksinə nail olur. Dediklərimizi belə 
yekunlaşdıra bilərik ki, Füzuli şeirində söz əvvəlcə məcaz kimi dərk 
olunur, onun işarə etdiyi həqiqət araşdırılır, sonra isə məcazların 
simvolik - işarəvi mənası dərk edilərək ürfani məzmunu açıqlanır. 
Çünki Şərq bədii təxəyyülündə təşbeh ilahinin dərki, qeyri-təbii 
hissi idrak, mənəvinin maddiləşməsidir ki, onun sayəsində səmavi 
anlamlar dünyəvi sifətlər əldə edir, rəmzi məzmun daşıyır. Allah 
məşuqa, məşuq gülə, bəndə aşiqə, aşiq gül dərdindən nalə edən 
bülbülə transformasiya edir. Daha sonra gül ilahi lütfdən ürəkdə 
açılan fərəh, arifin qəlbində olan elmin səmərəsi, bülbül isə əslindən 
ayrı düşən aşiqin - əzabkeşin iztirab rəmzinə çevrilir. Əvvəlcə 
informasiya kimi qəbul olunan anlam məcaza keçir, məcaz isə 
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mistik simvol kimi dərk olunur. 
Niyazi Mehdiyev “Orta əsrlər Azərbaycan estetik mədəniy-

yəti” adlı traktatında klassik poeziyamızda fərqli dil və mətn 
xüsusiyyətlərini aydınlaşdırarkən yazır: “...Sufi anlayışlarını bilmə-
yən adam [poetik - Ə.N.] teksti təbii dil və ya olsa-olsa poetik kod 
ilə başa düşdüyü üçün şeirdən ya adi dilin aça biləcəyi məzmunu, ya 
da poetik kodun kömək edib duydurduğu bədii məlumatı alır”. (78, 
119) Yuxarıda da dediyimiz kimi, adi oxucu onun zahiri üstün-
lüklərindən: gözəl məcaz, bənzətmələr, müxtəlif bədii ifadələrlə 
bəzədilmiş dilindən və ilkin poetik məzmunundan zövq alırdısa, 
intellektual cəhətdən daha zəngin oxucu rəmzlərin məna açarı ilə bu 
poetik xəzinəyə yaxınlaşdıqda onun dərin məna qatından, dini, 
fəlsəfi, mistik mündəricəsindən xoşnud olurdu. Yəni bu məna çalar-
ları yerin daxili qatından çıxaraq aşkarlanan mədəni təbəqələr kimi 
açıldıqca yeni fərqli məzmun verirdi. Bu zaman şeiri - konkret 
poetik vahidi təşkil edən leksemlərin sintaktik düzümü də böyük rol 
oynayırdı, çünki müxtəlif mənalı sözlərin yanaşması oxucuya hər 
oxunuşda yeni bir mənanı açmağa şərait yaradırdı. Misal üçün 
Məhəmməd Füzulinin məşhur bir qəzəlinin məqtə beytini götürək: 

Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın, 
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim! (39, 112) 
Göründüyü kimi, verilən nümunənin sonuncu misrasındakı 

təkrarlanan söz ilk baxışda estetik zövq mənbəyi, qrafik və poli-
fonik vasitə kimi dərk olunursa da, təkririn Füzuli şeirində işlədilmə 
məqsədi istər-istəməz oxucunu düşündürür, onu intellektini zorla-
mağa sövq edir. Düşüncədən alınan nəticə isə kəşf effekti bağışladı-
ğından ikiqat, bəlkə də üçqat zövqə səbəb olur. Bu anda bilmədiyini 
öyrənən, yeniliklə qarşılaşıb onu dərk edən insan psixikası həzz alır, 
sözün simvolik məzmunundan doğan işarəvi funksiyasının genişlən-
məsi isə sənətin poetik kod xüsusiyyətini meydana çıxarır. Beləlik-
lə, şeirdə iki: üst - kommunikativ və alt - semantik qat müəyyənləşir 
ki, bu da sufi poeziyasındakı iki cür eşq təzahürünü - ilahi və real 
məhəbbəti tərənnüm edir. Məhz buna görə də müasir sufi nəzəriy-
yəçisi, hind alimi Həzrət İnayət Xan “Sufizmə giriş” əsərində yazır: 
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“Sufi poemalarının bütün məziyyəti onların yüksək şərtiliyindədir 
ki, bu da tərcümədə itir”. (152, 3) 

Ümumiyyətlə, sadalanan xüsusiyyətlər Azərbaycanda XI-XVI 
əsrlərdə formalaşıb, zaman-zaman təkmilləşərək, ürfan elmi, sufi 
fəlsəfəsi təsiri altında yaranan yeni bir poeziya tipinin - intellektual 
poeziyanın XIX əsrin sonlarınadək mövcud olduğu fikrini söyləmə-
yə imkan verir və bu yaradıcılıq aktları toplusunun hər bir təzahürü 
nə qədər oxşar olsa da, öz təkrarolunmazlığı ilə seçilir. Yəni bu dövr 
ərzində eyni bir mövzu, obrazlar sistemi, üslubi çalar daxilində hər 
dəfə tamamilə yeni sənət nümayiş etdirilir, yeni məna axarı 
meydana çıxır. 

Söylənilən intellektual poeziya nümunələrində, xüsusilə də, 
sufi dünyagörüşünü ifadə edən, ilahi məhəbbətin tərənnüm vasitəsi 
olan əsərlərdə müşahidə olunan, müasir oxucu üçün çətin anlaşılan 
ərəb-fars tərkibləri, yaxud daşlaşmış obrazlı ifadələr təkcə əcnəbi 
şeir ölçüsünün - əruz vəzninin dilimizə uyğunlaşdırılması ilə deyil, 
həm də sənətdə simvolik çaları yaratmaq vasitəsi kimi də meydana 
çıxırdı. Yəni orta əsrlərdə Azərbaycan klassik poeziya dilini zəngin-
ləşdirən, divan ədəbiyyatı üçün daha xarakterik olan ərəb və fars 
kəlmələri süni şəkildə ədəbi dilə daxil olmur və Niyazi Mehdiyevin 
söylədiyi kimi, “heç də dilimizin leksik yoxsulluğundan irəli gəl-
mirdi”. (78, 116) Bunu qanuni hala salan amillərdən biri də poetik 
dilin pərdələmək tələbi idi ki, bu da onu həm adi danışıqdan fərq-
ləndirir, həm də ərəbcə, farsca adi kommunikativ funksiyasından 
savayı, hər hansı dini, fəlsəfi mənbədəki rəmzi və ya belə demək 
mümkünsə, terminoloji mənasına işarə edən vahidin çox vaxt üzdə 
olmayan, alt qatdakı məzmunu açmasına kömək edirdi. Bu həm 
zahirən Quran poetikasını təqlid, həm də ulu mənbədəki mənaya 
əsaslanan simvol (rəmz) xarakterli söz yaratmaq üçün əlverişli idi 
ki, sənətşünaslar bu cür poetik vasitələri “bədii kod” adlandırırlar. 
Və bizim fikrimizcə, bu sayaq sözdən istifadə üsulu fərqləndirdiyi-
miz intellektual poeziyanın əsas əlamətlərindən biridir. 

Beləliklə, milli poetikamız tarixində özünəməxsus dil, ifadə 
vasitələrinin zənginliyi ilə seçilən, eyni bir üslub daxilində müəy-
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yənləşən fərqli üslubi çalar təzahürləri ədəbiyyatımızın əsrlərlə necə 
təkmilləşdiyini göstərir, eyni obrazlı ifadələrin ayrı-ayrı fəlsəfi 
konsepsiyaların təsiri ilə müxtəlif ideya-bədii həqiqətləri maddiləş-
dirməsi isə mücərrəd təfəkkürümüzün, xalqımızın estetik zövqünün 
Şərq mühafizəkarlığı çərçivəsində özünəməxsus novatorluğunu 
müəyyən etməyə kömək edir. Klassik ədəbiyyatımızda müşahidə 
olunan bu üslubi rəngarənglik daxilində Füzuli dühasının yaratdığı 
bənzərsiz ifadə özəlliyi isə onu özünəqədərki və müasiri olduğu 
bütün şairlərdən fərqləndirir. Sələflərinin təqdirəlayiq ənənələrini 
bənzərsiz sənət inciləri ilə təkmilləşdirib, özünəməxsus novatorluğu 
ilə yeniləşdirən Füzuli irsi poetik epiqonçuluğun əksinə yönələrək 
ədəbiyyatımız tarixində yeni bir mərhələ kimi çıxış edir, özündən 
sonra ən uzunömürlü ədəbi məktəblərdən birinin əsasını qoyur. 

 
 
 

Poetik fiqur bədii sistem daxilində 

 
İncəsənətin xüsusi sahəsi olan bədii ədəbiyyat və onun 

poeziya qolu başqa madii və mənəvi mədəniyyət nümunələri kimi, 
ilk növbədə, şüurun gözəlliyə, insan təfəkkürünün obyektiv reallığa 
estetik münasibətinə söykənir. Birbaşa emosional həyəcan keçirən, 
sinir enerjisi itirərək xırda fizioloji stress - həzz hissi yaşayan oxucu 
və ya dinləyici öz fərdi zövqünə, reflektiv düşüncə tərzinə və 
sosioloji təcrübəsinə söykənərək konkret sənət nümunəsini dərk 
edir. Bu zaman hər hansı bir sənət əsəri adresatın şəxsi təcrübəsin-
dən asılı olaraq təfəkküründə formalaşan gözəllik kriterilərinə 
uyğun gələrsə, müsbət effekt doğurur, yüksək yaradıcılıq etalonu 
kimi dərk olunur. 

Gözəllik özü nisbi anlayış olduğundan yaradıcı şəxs fərdi, 
subyektiv emosional münasibətdən asılı olmayaraq hər kəsdə eyni, 
obyektiv münasibət doğuran daşlaşmış gözəllik göstəricisinə əsasla-
nır, harmoniya, simmetriya, takt, ritmiklik kimi estetik kateqoriya-
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lardan istifadə edir. Bundan savayı, hər bir yaradıcı şəxsi başqala-
rından fərqləndirən fərdi xüsusiyyətlər - onun gözəllik, ülvilik, 
fəcilik, çirkin, yolverilməzlik kimi subyektiv düşüncə məhsulları da 
bədii ədəbiyyatda öz əksini tapır ki, onların bəziləri və ya hamısı 
klassik Şərq poeziyası üçün də xarakterikdir. Bədii inikas üsulundan 
asılı olaraq, sənətkar, sözügedən anda isə şair epik və lirik 
poeziyada oxucu və ya dinləyicilərin nəzər-diqqətini konkret sənət 
nümunəsində cəmləmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atır, vizual, 
polifonik, melodik göstəricilərdən və məna incəliklərindən: məcaz, 
təşbeh, bədii kod, alleqoriya kimi ifadə özəlliklərindən istifadə edir. 
Bunların isə müxtəlif cür təzahürü, ifadə zənginliyi ayrı-ayrı poetik 
fiqurları fərqləndirməyə imkan yaradır. 

Beləliklə, incəsənət emosional reaksiyaya, estetik zövqə və 
adresantın onu nə səviyyədə mənimsəməsinə əsaslanır. Dövrü üçün 
səciyyəvi bütün texniki və bədii vasitələrdən istifadə edən, orta 
əsrlər Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin əsas üslub və janr tələblərin-
dən məqsədyönlü faydalanan Füzulinin bədii irsinin indi də heyrət 
doğurmasının əsas səbəblərindən biri də onun Şərq poetik fiqurla-
rını öz yaradıcılığında xüsusi ustalıqla tətbiq etməsidir. 

Öncə qeyd etdiyimiz kimi, şair yaşanılmış hissləri bölüşmək, 
arzu və həyəcanını ifadə etmək üçün sözdən bir poetik vasitə kimi 
istifadə edir. Bu zaman söz bədii fikri əyaniləşdirmə vasitəsi kimi 
çıxış edib, maddi həyatdan alınan təəssüratın, yəni mənəvinin yeni 
biçimdə maddiləşməsi sahəsində müstəsna rol oynayır. Sözlərin bu 
cür gündəlik danışıqdan fərqli yanaşması konkret bir bədii modeli, 
onun başqalarında da təkrarlanan ümumi formaları isə hər hansı bir 
poetik fiquru formalaşdırır. Bədii ədəbiyyatın, xüsusilə də klassik 
Şərq şeirinin əsas səciyyəvi əlaməti olan bu poetik fiqurlar, ilk 
növbədə, fikri: hər hansı bir bədii konsepsiyanı əyaniləşdirmə 
vasitəsi və həmçinin estetik zövq mənbəyi kimi çıxış edir. Hər iki 
anlamda dərk olunan bu poetik vasitələr bütöv bir bədii sistem 
daxilində isə konkret bədii konsepsiyanın ifadəsinə xidmət edir. Və 
hiss-həyəcanın daha dolğun formada, qısa, lakonik, həmçinin estetik 
cəhətdən kamil, zövqü oxşayan şəkildə ifadəsini şərtləndirir. 
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İlk növbədə, yaşanılmış hisslərin, emosional halətin ifadə 
vasitəsi, əyaniləşdirmə göstəricisi olan poetik fiqurlar adi nitqdə 
olduğu kimi, bədii mətn daxilində də adresantın: danışan, yaxud 
yazan şəxsin təkcə obyektiv məlumatı deyil, şərh etdiyi fakta 
subyektiv münasibətini bildirmək zərurətindən meydana çıxır, adre-
satda - dinləyici və ya oxucuda müəyyən təəssürat yaradıb, 
yaşanılmış emosiyaları ötürməyə xidmət edir. Keçən əsrin məlum 
psixoloji tədqiqatlarından (U.Cemson və K.Lonqe) bəlli olur ki, 
emosiyalar adətən insan təbiətinə məxsus müəyyən mənalı 
hərəkətlərlə müşahidə olunur, onların sözlərlə ötürülməsi ifadəçidən 
müxtəlif bədii vasitələrdən, məcaz növlərindən istifadəni tələb edir. 
Həmin vasitələrin köməyi ilə ötürülən emosiyaların növündən, 
dərəcə və davamlılığından asılı olaraq, əksər hallarda qeyri-ixtiyari, 
bəzən də məqsədli şəkildə istifadə olunan poetik fiqurların tədqiqi 
isə stilistik, üslubi özəlliklərin aşkarlanmasına, dil və nitq nəzəriy-
yəsinə, psixoloji prinsiplərə əsaslanır. Çünki onlar vasitəsi ilə əya-
niləşdirilən ən incə hisslər emosional yaddaşa istinad edib, şüurdakı 
hazır təəssüratın canlandırılmasına söykənir. Beləliklə, emosional 
təsir nə qədər güclü olursa, bədii əsərin müvəffəqiyyət qazanmasına 
bir o qədər münbit şərait yaradır, uzunömürlülüyünü təmin edir. 

Hər hansı bir incəsənət nümunəsində olduğu kimi, şeirdə, 
xüsusilə də Şərq şeirində istifadə olunan bu poetik fiqurlar təkcə 
emosiyanı ötürmək, təəssüratı bölüşmək, hisslərə təsir göstərmək 
vasitəsi olmayıb, eyni zamanda, zövq oxşayan gözəllik göstəricisi-
dir. Füzuli kimi böyük sənətkarların isə böyüklüyü ondadır ki, 
düşündüyü bədii konsepsiyanı ona müvafiq modeldə xüsusi 
məharətlə yerləşdirərkən, forma ilə məzmunun vəhdətinə nail olur. 
Bir zərgər dəqiqliyi ilə qiymətli daşa gərəkli haşiyə işləyir, xalçaçı 
rəssam kimi medalyon içərisində portreti verərkən ətrafında onun 
əzəmətini ifadə edən, ideyanı tamamlayan ornamentlərdən, xüsusi 
naxış ansamblından faydalanaraq ona çələng hörür və istədiyinə 
ikiqat nail olur. Misal üçün Füzulinin çox məşhur bir qəzəlinin 
mətlə beytinə nəzər salaq: 
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Heyrət, ey büt, surətin gördükdə lal eylər məni, 
Surəti-halım görən surət xəyal eylər məni. (39, 215) 
Gözəllik qarşısında heyrətdə olduğunu bildirmək istəyən şair 

aşiqin ani vəziyyətini canlı bənzətmə və mübaliğə ilə verməyə nail 
olur, eyni zamanda, “surət” sözündən bir cinas kimi istifadə edir, [y, 
t, l, m, n] səslərindən isə alliterasiya mövqeyində məharətlə bəh-
rələnir, mənaya gözəl don biçir. Məzmunun özü müvafiq formanı 
doğurur, onun müvəffəq həlli isə yüksək sənət göstəricisini yaradır. 

Fars-tacik ədəbiyyatının böyük klassiklərindən biri, Nizami 
ədəbi məktəbinin ən istedadlı nümayəndələrindən olan Əbdürrəh-
man Cami ona dünya şöhrəti bəxş edən poemalarından ən yad-
daqalanı “Yusif və Züleyxa” mənzum romanının müqəddiməsində 
əsərin yazılma səbəbindən danışarkən bu xüsusda yazır: 

Yalanı sənətlə bəzəsən əgər, 
Onun çırağına nur verər hünər. 
Çirkinin əyninə atlas biçmə gəl, 
İpək donla çirkin görünməz gözəl, 
Gözəl ola bilməz ipəklə çirkin. 
Çirkin qiymətini salar ipəyin. 
Ənliyi gül üzə sürtəsən gərək, 
Gözəlin hüsnünü artırar bəzək. 
Ənlik yaxılsa da, çirkin bir üzə, 
Baxanda çirkinlik dəyəcək gözə. (19, 11) 

[Farscadan çevirəni M.Əlizadədir.] 
Verilən sitatdan da bəlli olur ki, müəllif gözəl məzmuna uy-

ğun, ona yaraşan, mövzunun həlli, ideyanın çatdırılması üçün daha 
kamil və müvafiq formanın vacibliyini vurğulayır. Çünki sənətkarın 
əsas məharəti də ondadır ki, yalanı da həqiqət kimi təqdim edə 
bilsin. 

Şərq intibahının ən orijinal simalarından biri, özünəməxsus 
şeir, sənət, əxlaq və dövlət konsepsiyaları ilə dünya ədəbiyyatında iz 
qoyan Nizami Gəncəvi də məhz bu məqsədlə “İskəndərnamə” 
poemasının “Rum və Çin nəqqaşlarının yarışı” hissəsində Mani adlı 
rəssamdan söhbət açır, sənətdə bədii yalan müddəasını əsaslandırır. 
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[Məlumat üçün bax: 91, 291] Şairin fikrincə, istər gözəllik, istərsə 
də çirkinlik mahir təqdimatda yüksək sənət göstəricisi kimi dərk 
oluna bilər, burada əsas şərt uydurmanın inandırıcı təsvirinə nail 
olmaq, onun həqiqət kimi anlaşılmasına şərait yaratmaqdır. Şeirdə 
bunun tətbiqini əyaniləşdirmək üçün yenə də Füzuli qəzəllərinə 
müraciət edək: 

Cilveyi-əksi-rüxün ayinədə, ey rəşki-hur, 
Rövşən etmiş onu kim, xurşiddəndir ayə nur. 
Bərqi-ahim göy üzün tutmuş, sirişkim yer üzün, 
Söhbətimdən həm vühuş etmiş tənəffür, həm tuyur. (39, 82) 
Verilən nümunənin ikinci beytinə nəzər salsaq, şairin meta-

forik dillə təqdim etdiyi kədərin bu şiddətli anının qeyri-real olduğu 
aydınlaşar. Ahının odundan göydə quşların, gözünün yaşından yer-
də yırtıcı heyvanların təngə gəldiyini söyləyən Füzuli psixoloji 
halını ifadə etmək və emosiyalarını oxucuya çatdırmaq istəyərkən 
bədii yalandan faydalanır, lakin fikrin bu ifadə tərzi mövcud fiziki 
qanunlara əsaslandığından real görünür və inandırıcı səslənir. 
Məlumdur ki, konveksiya qanununa əsasən, isti hava kütlələri yün-
gül olduğundan yuxarı qalxır, buxarın aqreqat halını dəyişərək maye 
vəziyyətinə düşmüş forması isə hava kütlələrindən ağır olduğu üçün 
aşağı meyilli olur. Bu baxımdan ahın odundan quşların, gözün 
yaşından yerdəkilərin təngə gəlməsi təbiidir, inandırıcıdır. 

Burada, irəlidə təqdim olunan şeir nümunələrində olduğu 
kimi, Füzuli üslubuna xas bir alt qatın da olduğu beytdə istifadə 
olunan sufi terminləri ilə aşkarlanır. Bu isə Füzuli ecazkarlığının 
sirridir. Nəsib Göyüşovun “Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmz-
ləri” adlı lüğətində müraciət etdiyimiz beytdəki bəzi sufi terminləri 
belə izah olunur: “bərq” - şimşək parıltısı, təriqətin başlanğıcında 
salikin qəlbinə ani olaraq saçılan işıq, Tanrıya doğru seyr məqamı, 
eşq, şövq və vəcd qığılcımı; “ah” - Tanrı sevgisinin rəmzi, həqiqi 
eşqin kamillik dərəcəsi, onun əsas xüsusiyyəti həmişə yerdən göyə 
yüksəlməsidir, “Allah” sözünün baş və son hərfi ilə yaranır; “sirişk” 
- yağış damlası mənasına gələn bu söz rəhmət yağışı və ariflərin 
qəlbinə təravət bəxş edən Haqq nurudur. (Bax: 43, 40; 43, 169) 
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Göründüyü kimi, bu izahlar nümunədə verilən beytin təsəvvüfi 
məqsədini də açmağa kömək edir. 

Füzulinin epik irsində də, konkret olaraq “Leyli və Məcnun” 
poemasında şair özündən əvvəlki müəlliflərdən fərqli olaraq, baş qəh-
rəmanlardan birinə yalan danışdırmalı olduğu anda sözlərdən elə mə-
harətlə istifadə edir ki, unikal dühası sayəsində yalan da həqiqət libası 
geyinir. Leylinin İbni Səlama xitabında işlədilən pəri, cin sözlərinin 
məcaziliyi baş qəhrəmana həqiqəti üstüörtülü söyləməyə imkan verir: 

Mən məktəbə getdiyim zamanlar, 
Hifzi-səbəq etdiyim zamanlar, 
Bir şəxs mənə göründü, nagah. 
Oldum pəri olduğundan agah. 
Cinnilər içində ol pərizad 
Ülfət mənim ilə qıldı bünyad. (40, 117) 
Həmin hissədə bir az sonra Leyli sanki dediklərinin real 

olduğuna da işarə edir: 
Sən həm ki, bizim diyarə yetdin, 
Əlbəttə, bu qissəni eşitdin. (40, 118) 
Beləliklə, şair sözün xalq dilindəki məna çalarına söykənərək 

eşqinə sadiq, nikahlı əri qarşısında isə səmimi qadın obrazı yarat-
mağa nail olur. Füzuli yaradıcılığında bədii yalan və onun konkret 
poetik mətn daxilində həlli barədə irəlidə - mübaliğə fiqurundan 
danışarkən daha geniş məlumat verəcəyik. 

Hər bir sənət əsərində olduğu kimi, hər hansı bir poeziya örnə-
yində də yaradıcı şəxs düşüncələrini maddiləşdirir. Bu yaradıcılıq 
aktının yekunu olan nümunələrdə bir iç - gözlə görünməyib, qulaqla 
duyulmayan, şüurda formalaşıb, təfəkkürlə mənimsənilən və bir də 
xarici - hiss orqanları ilə qəbul olunub, özgə bir zövqə səbəb olan 
bir-birini tamamlamalı tərəflər müəyyənləşir. Əslində, şeirdə bu iki 
tərəfin ayrılması nisbidir. Çünki forma məzmunu qabartma vasitəsi, 
hisslərin ifadəçisidir. Müasir poeziyadan fərqli olaraq, möhkəm 
forma ənənələrinə sadiq, yaradıcılıqda normativliyə, harmonik 
quruluşa, monumentallığa, sxematik elementlərə sahib klassik irsdə 
özünü göstərən idealizə edilmiş maddi qabıq mühafizəkarcasına 
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nəsildən-nəslə ötürülür, sanki ən uğurlu ifadə tərzi üçün böyük bir 
ədəbi məktəbin nümayəndələri arasında yarış keçirilirdi. Əsərdə 
forma elementlərinə xüsusi önəm verən orta əsr şeir xiridarları 
yeniliyə çox ehtiyatla yanaşır, uğurlu tapıntını təqdir edirdilər. 
Məhz ona görə də kiçik bir beytin, miniatür sənət incisinin gözəlliyi 
ani hisslərin ecazkar ifadəsi olduğundan şah beytə çevrilir, əsrlərin 
sınağından çıxıb, etalon göstəricisi olurdu. Beləliklə, beyt-beyt 
işlənən klassik Şərq poeziyası şairdən kəlmələrin yazı şəklindən 
tutmuş, sözlərin təsəvvüf lüğətlərindəki məna incəliklərinə qədər 
dəqiqliklə işlənməsini tələb edirdi. Bu isə əsrlərlə formalaşıb kamil-
ləşən şeir, üslub, ifadə özəlliklərini aydınlaşdıran xüsusi elmləri 
formalaşdırırdı. İlk növbədə, Quran bəlağətindən qaynaqlanan elmi-
ədəbi ayrı-ayrı müəlliflərin əsərində müxtəlif sənətkarların şeir 
inciləri əsasında zənginləşirdi. 

Məlum bir həqiqətdir ki, şeir başqa incəsənət nümunələrindən 
və digər ədəbi növdə olan sənət incilərindən fərqli olaraq, yalnız 
yarandığı dilin malıdır. Belə demək mümkünsə, formanın quludur. 
Bəlkə də, sənətlər içərisində tək bir milli sənət odur. Türk sənətşünası 
Yaşar Nabinin dili ilə desək: “Şeir yarandığı dilin içindədir. Tərcümə 
ilə seçilən şair, demək olar ki, yoxdur. Yaxud şeiri üçün deyil [burada 
müəllif şeir termini altında nəzm tələblərini nəzərdə tutur - Ə.N.], 
düşüncəsi üçün sevilir”.(125, 11) Deməli, hər hansı bir bədii düşüncə 
məhsulu olan şeirdə, xüsusi ilə də klassik Şərq şeirində tarixən 
müəyyən dəyişikliyə uğrayan formanın gözəllik göstəricilərinin, onun 
məzmunla vəhdəti məsələlərinin məhsulu olduğu dil, düşüncə tərzi, 
regiona məxsus poetika və fəlsəfi şüur tələblərinin tədqiqi müasir 
ədəbiyyatşünaslıq baxımından vacib və aktualdır. 

Əsası XIX əsrin 90-cı illərində rus alimi A.N.Veselovski tərə-
findən qoyulan tarixi poetika elminin predmeti poetik şüur və onun 
formalarının təkamülü olduğundan Füzuli yaradıcılığında, xüsusilə 
də onun lirik irsində poetik fiqurların tədqiqi fikrin hər hansı bir 
bədii ifadə tərzində janr, poetik vasitə və məcazların şairdən-şairə 
inkişaf yolunu, sözügedən sənətkarın ümumi ədəbi mənzərəyə 
gətirdiyi yeniliklərin, ümumiyyətlə, milli bədii təfəkkürün təkamül 
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və tərəqqisinin aydınlaşdırılması sahəsində vacib məsələlərdəndir. 
Öz təbiəti etibarı ilə mühafizəkar olan klassik Şərq ədəbiyya-

tında ideal məzmunu əks etdirən poetik formaların təkamülü Füzuli 
irsi ilə onaqədərki ədəbiyyatımızın müqayisəsində aydın sezilir. 
Tarixi poetika elminin banisi A.N.Veselovskinin müəyyənləşdirdiyi 
poeziyanın əsas inkişaf problemlərinin: ibtidai sinkretizm və janrla-
rın təkamülü, şairin vəziyyəti və poeziyanın ictimai funksiyası, 
poetik dilin inkişafı, süjetlərin poetikası və s-nin [Məlumat üçün 
bax: 22, 71] orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatındakı mənzərəsini 
izləmək üçün Füzuli yaradıcılığındakı üslubi-ekspressiv cəhətləri 
aşkarlayıb və əldə edilən nəticələri bu sahədə başqa tədqiqatlarla 
müqayisədə vermək mövcud araşdırmanın məqsədidir. 

Ayrı-ayrı Şərq poetik fiqurlarının tədqiqini də öz içinə alan 
bəlağət elminin yaradıcısı, klassik ərəb qrammatiklərindən biri 
Cahizdən üzü bəri inkişaf edən Şərq poetika nəzəriyyəsi əsrlərlə 
zənginləşərək “elmi-ədəbi” adlanan xüsusi tədqiqat sahəsini yaratdı. 
Müstəqillik dövründə (daha doğrusu, 80-cı illərin sonu 90-cı illərin 
əvvəlindən başlayaraq) Azərbaycanda aparılan tarixi poetika sahəsin-
dəki tədqiqatlar “bəlağət” adlanan bu elmin müasir anlamda bədii 
ədəbiyyatın mahiyyətini, onun növ, şəkil və təsvir vasitələrini 
öyrənən ədəbiyyatşünaslığın xüsusi bölməsi olan ədəbiyyat nəzəriy-
yəsinə uyğun gəldiyini müəyyənləşdirdi. Göstərilən dövr kəsiyində 
aparılan tədqiqatlarda Mahirə Quliyeva, Firidun Qurbanov və baş-
qaları klassik ədəbiyyatşünaslığın tələblərinə uyğun olaraq bu elmin 
struktur elementlərini müəyyən etmiş, öyrənilmə obyektinə uyğun 
təsnifat aparmışlar. Mahirə Quliyeva “Klassik Şərq poetikası” kita-
bında bəlağət və onun tərkib hissələrindən danışarkən “fəsahət”, 
“məani”, “bəyan” və “bədii” elementlərini müəyyən etmiş, Firidun 
Qurbanov isə “Füzuli şeirində poetik obraz və bədii təsvir vasitələri” 
adlı namizədlik dissertasiyasında eyni mövzuya toxunaraq bəlağətin 
“məani”, “bəyan” və “bədii” hissələrinə bölündüyünü və onun fəsa-
hətlə birlikdə “ədəbiyyə” elmini təşkil etdiyini göstərmişdir. 
“Məani”nin bədii əsərin stilistik məsələlərini, “bəyan”ın bədii məcaz 
növlərini, “bədii”nin isə müxtəlif poetik fiqurları, cinasın növlərini, 
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bədii əsərin məna xüsusiyyətlərini öyrəndiyi müəyyən olunmuşdur. 
Mahirə Quliyevanın 1999-cu ildə nəşr etdirdiyi “Klassik Şərq 

bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı monoqrafiyasında bəlağət 
elminin tərkib hissələri olan ayrı-ayrı elementlərin əhatə etdiyi söz 
və məna inciləri kateqoriyalarına bölünməsi bizim Füzuli yaradıcı-
lığında tədqiqata cəlb etdiyimiz poetik fiqurların daha çox klassik 
bədii və bəyan elminin obyekti olduğunu göstərir. (Məlumat üçün 
bax: 52, 99,108-110)  

Deməli, biz Füzuli yaradıcılığında poetik fiqurların işlənmə 
özəlliklərini öyrənərək klassik poetikaya, bəlağət elminin nəzəri 
əsaslarına da istinad etməli, onun əsrlərlə müəyyənləşən qəliblərinə 
söykənməli, eyni zamanda, müasir ədəbiyyatşünaslıq metodlarına 
sadiq qalmalıyıq. Bu məqsədlə də biz Füzuli şeiriyyətində tətbiq 
olunan rəngarəng poetik fiqurların təsnifatını verərkən onları klassik 
ənənəyə uyğun bölüşdürüb bir-bir izah etməkdən fərqli yol tutmağa 
çalışdıq. Sözsüz ki, həmin poetik vasitələrin şeirin və ümumiyyətlə, 
bədii mətnin dinləyici və yaxud oxucu tərəfindən qəbul edilmə 
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq (forma və məzmun elementlərinə 
görə) və həmçinin bəzi klassik traktatlara müvafiq iki böyük qrup-
da: “ləfzi” və “mənəvi” poetik fiqurlar şəklində birləşdirilməsi daha 
məqsədəuyğun olsa da, onların dahi sənətkarın yaradıcılığında işlə-
dilmə məramının təyini baxımından və tədqiqat işinin imkanlarının 
məhdudluğundan aşağıdakı kimi şərti təsnifatı daha əlverişlidir; 

1.Klassik Şərq şeirində ritm - ahəng yaradan vasitələr; 
Poetik təkrar və paralellik 
fonetik səviyyədə: 
- touzi (alliterasiya və assonans) 
- məqlub (bəzi fonetik hadisələrin şeirdə poetik vasitə kimi 

tətbiqi) 
- iştiqaq (misra, yaxud beyt daxilində eyniköklü sözlərin işlən-

məsi) 
- tərsi (eyni vəzn və qafiyəli sözlərin misra daxilində işlənməsi) 
- zülqafiyəteyn (misra sonunda iki və daha artıq sözün 

qafiyələnməsi) 
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- inat  
- səc (daxili qafiyə və ritmik nəsr) 
leksik səviyyədə: 
- təkrir 
- iltizam (poliptot) 
- təcnis 
- əks, təbdil və tədvir (tərsinə çevirmə, komponentlərin yerdə-

yişməsi və dövr etmə) 
- rəddül-əcz aləs-sadr (anadiplosis) 
məntiqi əsasla: 
- ləffü nəşr 
- cəm, təfriq və təqsim 
- təzad 
- təfvir (tutuşdurma yolu ilə: tənasüb, miratün-nəzir, qarşılaş-

dırma yolu ilə: mütabiqə (siniflənmə) 
- müdavvar 
- həşv (söz əlavəsi) 
2. Klassik Şərq şeirində işlədilən bədii sual növləri; 
a) istiğfəm (ritorik sual) 
b) sual və cavab (münazirə) 
c) təcahülül-arif (heyranlıq bildirən sual) 
3. Məcaz və onun növləri; 
a) sadə məcazlar: 
- təşbeh 
- bədii təyin (epitet) 
b) mürəkkəb məcazlar: 
- istiarə (metafora) 
- metonimiya 
- rəmz 
- kinayə (təlvin, təriz, ima, təhəkküm) 
- mübaliğə (hiperbola və litota) 
- təşxis (cansız varlıqları insanlaşdırma - şəxsləndirmə) 
- intaq (heyvan və digər canlılara müraciət) 
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4. Örtülü danışıq tərzləri; 
a) lüğəz (sirli danışıq, tapmaca) 
b) müəmma (fikrin gizli bəyan edilməsi) 
c) eyham 
d) maddeyi-tarix 
5. Şeirdəki məzmunun gücləndirilməsi ilə bağlı vasitələr; 
a) təlmih 
b) irsali-məsəl 
c) izah 
d) iqtibas 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu poetik vasitələrin hamısının 

Füzuli yaradıcılığında işlənmə xüsusiyyətlərinin şərhi real imkanlar 
xaricində olduğundan, tədqiqat işimizin ikinci fəslində bunların 
yalnız bəzilərinə nəzər salacaq, poetik fiqurların şairin ədəbi irsində 
tətbiqinin ümumi mənzərəsini yaratmağa çalışacağıq. 
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POETİK FİQURLARIN FÜZULİ YARADICILIĞINDA 

İŞLƏDİLMƏ ÖZƏLLİKLƏRİ  
(NORMA VƏ NOVATORLUQ) 

 
 

Klassik Şərq şeirində ritm - ahəng yaradan vasitələr 
 
 
Füzuli şeirində fonetik təkrarlar və paralelizm 
Şeir incəsənətin bir növü kimi, estetik zövq mənbəyi, ruhun 

mənəvi qidası olduğundan həm orta əsrlər poetikasında, həm də 
müasir ədəbiyyatşünaslıqda təkcə məna yükü baxımından deyil, 
forma əlamətləri ilə seçilən gözəllik göstəricisi kimi də öyrənilir. 

Ərəbdilli şeiri tədqiq edən orta əsr Şərq ədəbiyyatşünaslarından 
Qudama ibn Cəfər (888-948) şeirin yaranmasında əsas dörd ünsürü - 
söz, vəzn, qafiyə və ideyanı fərqləndirirdi. Məlumdur ki, burada söz 
poetik termini altında əsərin bədii cildi, forması, onun göz və qulaqla 
qavranılan ləfzi cəhətləri, zahiri üstünlükləri nəzərdə tutulurdu. 

Şeirdə mənaya xələl gətirmədən maksimum ahəngdarlıq, 
musiqili səslənmə əldə edən şair öz işində müvəffəq sayılır, mənada 
müvəffəq olan şairin şəkildə də sənətkarlıq nümayiş etdirməsi bir 
tələb kimi irəli sürülürdü. Məhz bundan çıxış edərək Füzuli farsca 
“Divan”ının dibaçəsində yazırdı: 

Söz mənadan asılıdır, məna sözdən hər zaman, 
Bir-birindən asılıdır, necə ki cism ilə can. ( 72, 15) 
Bu baxımdan Türk şeir dahisi Füzulinin unikal bədii təfəkkür 

təcrübəsi olan şeirlərində klassik poetikanın maraqlı bölmələrindən 
biri - bəyan elminin şeirin məna və zahiri əlamətlərini xarakterizə 
edən sənət növlərinin - ləfzi və mənəvi poetik fiqurların tədqiqi 
xüsusi maraq doğurur. 

Tədqiqatımızda Füzuli irsində bəzi ləfzi fiqurlardan istifadə 
özəlliklərinə nəzər salacaq, ondakı məftunedici səs ahəngdarlığının 
sehrinə vaqif olmağa çalışacağıq. 
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“Psixolinqvistik təcrübədən məlumdur ki, insan ən əvvəl dil 
vahidlərinin zahiri cəhətini - səs tərkibini qavrayır və yalnız bir 
müddətdən sonra məzmunu, mənanı dərk edir”. (3, 8) Deməli, şeirin 
zahiri gözəlliyi, adət etdiyimiz fikrin ifadə tərzindən fərqli cəhətləri 
ilk öncə cəlbedicilik vasitəsi olub, oxucu, yaxud dinləyən şəxsin 
diqqətini özündə saxlamağa yönəlmişdir. 

Füzuli şeirində poetik təkrarla yaradılan bir sıra poetik fiqurla-
rın (rəddül-əcz aləs-sədr, mükərrər, müsəlsəl, iştiqaq, iltizam, touzi, 
məqlub və s.) məharətlə tətbiqi ilə əldə edilən axıcı ahəng onu başqa 
şairlərin irsindən köklü fərqləndirir və şairin fərdi üslubundan xəbər 
verir. 

Şərq şeirinin özülü olan analogiya, yaxud ritmik səs uyuşması 
nəzmi bədii təfəkkürün mənsur şəkildə ifadə tərzindən fərqləndirən 
ahəng, ölçü, bölgü və qafiyə kimi ünsürlərin əsasını təşkil edir. Şeir-
də ritm yaradan, ondakı musiqi ahəngini təmin edən əsas vasitələr-
dən biri də təkrardır. Füzuli şeiriyyətində bu bədii vasitədən müx-
təlif cür: səs, şəkilçi, söz, ifadə və hətta cümlə təkrarı şəklində isti-
fadə olunmuşdur. Sözsüz ki, dahi sənətkarın bədii irsində bunların 
hər birinin öz yeri, öz məqsədi var. Bu üslubi məziyyətlər həm 
estetik, həm də poetik məqsəd güdür. Məsələn: səs və şəkilçi təkrarı 
şeirdə ritmə, söz və ifadə təkrarı musiqi ahəngindən savayı, çoxmə-
nalılıq, omonimlik, sözə qənaətə və hissi-emosional təsiri artırmağa, 
cümlə təkrarı isə mənanı qüvvətləndirib, təkid anlamı yaratmağa 
xidmət edir. Və bu elementlərin hər biri müxtəlif variasiyalarda 
ayrı-ayrı poetik fiqurları fərqləndirməyə imkan yaradır.  

Füzulinin bir çox şeirlərini nəzərdən keçirdikdə orada təkrarla 
yanaşı, paralelizmin də mövcudluğunu görürük. Bu isə dahi sənət-
karın bənzərsiz sənət incilərinin mənasına varmazdan öncə onların 
zahiri əlamətləri ilə valeh etməsinə şərait yaradır. Füzuli irsində təkcə 
bir fonetik səviyyədə təkrar və paralelizmə nəzər salmaq kifayətdir 
ki, onun şeiriyyətinin yüksək ahəngdarlıq sirrini anlayasan. Həmin 
bədii priyomlar sayəsində yaradılan poetik fiqurlara diqqət yetirək. 

Touzi (səs təkrarı). Şeirdə ritmik-intonasiya yaradan vasitələr-
dən biri olan bu poetik fiqur misra, beyt və ya bənd daxilində eyni 
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səs tərkibli sözlərin işlənməsini tələb edir. Müasir linqvopoetikada 
onun iki növü müəyyən edilir: alliterasiya və assonans. Hər iki 
poetik vasitənin isə həm eyni bir misra daxilində, həm də beyt və ya 
bəndin yanaşı gələn ayrı-ayrı misralarında işlənməsi mümkündür. 

Alliterasiya hər hansı bir şeir vahidində eyni bir samit səsin 
təkrarıdır. Bu poetik vasitədən istifadə edərək eyni samit səs həm 
misranı təşkil edən sözlərin müxtəlif yerlərində, həm də yanaşı gələn 
sözlərin ilk hecalarında təkrarlana bilər. Füzuli şeirində də bir və bir 
neçə samitin həmahəngləşməsinə, alliterasiya prinsipi ilə qurulmuş 
izafətlərə, ümumiyyətlə, bu poetik fiqurun rəngarəng tətbiqinə rast 
gəlmək mümkündür.  

Məşhur türkoloq V.M.Jirmunski “Kitabi-Dədə Qorqud”un di-
lini başqa türk dastanları ilə (“Manas”) müqayisə edərək alliterasi-
yanın eposun mətnində və ümumiyyətlə, türk ədəbiyyatında “üslubi 
ekspressivlik, emosional həyəcan” yaratmaq məqsədi güddüyünü 
yazırdı. (139, 246) 

Yüksək estetik və emosional keyfiyyətləri ilə fərqlənən, 
türkdilli şeirin ən uca zirvəsi olan Füzuli irsində də alliterasiyanın 
tətbiqi üslubi məziyyətləri ilə seçilməkdədir. Məsələn: 

1. Var yüz min ğəm, bu həm bir ğəm ki, yox qəmxarımız... - m 
(41, 88)  

2. Dersən məşuqü eşqü aşiq... - ş (40, 46) 
3. Vadiyi-vəhdət həqiqətdə məqami-eşqdir... - v (39, 45) 
4. Ey Füzuli, bulmadın rəngi-riyadən bir şəfa... - r (41, 59) 
5. Ol munisü müşfiqü müvafiq... - m (40, 191)  
6. Dəhənin dərdimə dərman dedilər cananın, 

 Bildilər dərdimi, yoxdur dedilər dərmanın... - d (39, 188) 
7. Həmsöhbəti murü, həmdəmi mar - h,m  
    Təkyəgahi xakü bəstəri xar... - t,x (40, 61) 
Birinci nümunədə eyni bir samit səsin (m) misra boyunca 

sözlərin müxtəlif yerlərində, ikinci misalda isə ancaq sözlərin ilk 
hecasında təkrarı ilə rastlaşdıq. İkinci nümunənin üç ardıcıl gələn 
sözünün ərəbcə eyni bir kökdən törəməsi gözəl iştiqaq nümunəsi 
kimi də diqqəti cəlb edir. Füzulinin bu məqamda iştiqaqdan isti-
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fadəsi obrazın nitqini təbiiləşdirərək canlı xalq dilinə yaxınlaşdırır. 
Növbəti iki misalda isə misranı təşkil edən komponentlərdən 

yanaşı gələn sözlərdə eyni samit səs (v,r) təkrarlanır və bu özünü 
izafət tərkibini yaradan dil vahidlərinin ilk hecasında göstərir. Lakin 
beşinci nümunədə izafətsiz sözlər eyni qaydada həmahəngləşərək 
vavi-hatifə ilə (و) bir-birinə bağlanır və çox maraqlıdır ki, təkrar 
məhz ərəb dilindəki ismi-fail, ismi-məfulların (dilimizdəki feli 
sifətə uyğundur) hesabına baş verir. 

Altıncı misalda eyni beytin hər iki misrasında alliterasiya 
təşkil edən sözlərin həm ilk hecalarında, həm də daxilində [d] səsi, 
yeddinci nümunədə isə beytin ayrı-ayrı misralarında iki müxtəlif səs 
(birinci misrada [h,m]; ikinci misrada isə [t,x] səsləri) təkrarlanır.  

Assonans eyni şəraitdə sait səslərin təkrarıdır. Füzuli şeirində 
assonans alliterasiya ilə nisbətdə az istifadə olunmuşdur. Əksər 
hallarda isə assonans işlədilən söz uyuşmasında alliterasiya da 
özünü göstərir. Bu isə, ilk növbədə, ərəb əlifbasında sait səslərin öz 
əksini tapmaması və samit səslərin ümumilikdə kəmiyyətcə üstün-
lük təşkil etməsi ilə bağlıdır. 

Beləliklə, deyilənləri əyaniləşdirmək üçün Füzuli şeirində 
assonansın tətbiqi xüsusiyyətlərinə nəzər salaq: 

1. Əldən gələni gəl etmə təqsir... - əl (ə) (40, 139) 
2. Dəymə qeydi çəkməzəm, aləmdə bir azadəyəm... - əy (ə) 

(39, 161) 
3. Heyrət, ey büt, surətin gördükdə lal eylər məni... - ey (39, 

215) 
4. Qıldın ərəbi əfsəhi-əhli-aləm... - ə (38, 26) 
5. Ahi-atəşbarı üşşaqın sirayətsiz degil... - a (38, 32) 
6. Aşiqi-arif degil dərdini izhar eyləyən... - a,d (38,37) 
Göründüyü kimi, birinci, ikinci və üçüncü misallarda [əl], 

[əy], [ey] səs birləşmələri yanaşı gələrək təkrarlanır, dördüncü 
nümunədə isə [ə] saiti həm sözlərin ilk, həm də daxili hecalarında 
təkrarlanaraq izafət zənciri daxilində özünü göstərir ki, bu da şeirin 
musiqi ahəngini ikiqat artırır. Beşinci və altıncı misallarda da 
assonans özünü izafət tərkibi daxilində göstərir, lakin altıncı 
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nümunədə [d] səsinin təkrarı ilə yaradılan alliterasiya misranın səs 
kombinasiyasını daha uğurlu edir.  

Biz müxtəlif mənbələrdə alliterasiya və assonansın fərqli 
şəkildə izahı ilə rastlaşdıq. Onlardan birində isə bu terminlər belə 
izah olunurdu: Alliterasiya sözlərin əvvəlində eyni səslərin gəlməsi, 
assonans sözlərin müxtəlif hissələrində uyğun səslərin melodiya 
yaratmasıdır. Əgər bu açıqlamaya söykənsək, yuxarıdakı fikrin 
əksinə olaraq, Füzuli irsində assonansın alliterasiyaya nisbətdə daha 
geniş yer aldığı fikrini irəli sürə bilərik. Lakin bir fikir əsas olaraq 
qalır ki, Füzuli şeirində (touzi poetik fiquru daxilində) samit səslərin 
təkrarı sait səslərin təkrarından, misra boyunca təkrar isə misralar-
arası təkrardan üstünlük təşkil edir. 

Füzuli şeirində ritmik ahəngdarlığı artıran vasitələrdən biri də 
fonetik paralelizm əsasında yaradılan məqlub poetik fiqurudur. Bu 
poetik fiqur haqqında əksər klassik poetika kitablarında məlumat 
verilmir. Məqlub müxtəlif şeir vahidi daxilində paralel işlədilən, bir 
səsin fərqi əsasında (səs əlavəsi, düşümü, əvəzlənməsi və yerdəyiş-
məsi əsasında fərqlənən sözlərin müxtəlif mövqelərdə yanaşı işlədil-
məsi ilə) yaradılan və ancaq söz köklərində özünü göstərən poetik 
vasitədir. Hərfi mənada “çevirmə”, “dəyişmə” anlamına gələn və 
Avropa poetikasında palindrom termini ilə ifadə olunan bu fiqurun 
məqlub bəz, məqlub küll, məqlub mühənc kimi növlərinə Füzuli 
yaradıcılığında geniş təsadüf olunur; 

1. Səs əvəzlənməsi (metoqram): 
a) əvvəlki sözün ilk hərfini dəyişməklə; Məsələn: (zövq - şövq): 
Bir şövq ilə zövqdən deyil dur... (40, 195) 
Artır mənə zövqü şövqi-Leyli... (40, 73); 
b) əvvəlki sözün son hərfini dəyişməklə; Məsələn: (sərf - sərv): 
Qılmasın sərf zər ol sərvqədü siməndam... (39, 165) 
Rəvaci-nəqd nəqşi-sikkədədir, nola qədr etsə... (41, 47); 
c) əvvəlki sözün daxilində hərfi dəyişməklə; Məsələn: (ərbab - 

əsbab): 
Eşq ərbabi-vəfadən zayil etmiş mehrimi, 
Fəqr əsbabi-əlayiqdən götürmüş rəğbətim... (39, 156); 
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2. Səs əlavəsi (proteza): 
a) əvvəl gələn sözün önünə bir hərf əlavə etməklə; Məsələn: 

(əhl - cəhl): 
Hər nə təzvir etsə əhli-cəhl ona olmaz səbat... (39, 299) 
b) əvvəlki sözün sonuna bir hərf əlavə etməklə; Məsələn: (xar 

- xarə); 
Derlər gülə xar, lələ xarə... (40, 23) 
Ey Füzuli, mah nisbət məhv qıl varın təmam... (39, 139); 
c) əvvəlki sözün daxilinə bir hərf əlavə etməklə; Məsələn: 

(qədr - qədər): 
Qədrim qədərincə məndə həm var... (40, 31) 
Təriqi-fəqr tutsam təb′i-tabe, nəfs ram olmaz... (41, 89); 
3. Səs düşümü (eliziya): 
a) əvvəl gələn sözün önündən bir hərf atılmaqla; Məsələn: 

(mah - ah): 
Rəhm et, ey məh, məni-dərviş çəkən ahlərə... (41, 20) 
Düşdü güzar ol səmən üzarə... (40, 163); 
b) əvvəl gələn sözün sonundan bir hərf atılmaqla; Məsələn: 

(dürc - dür): 
Dürci-düri-şahvarım, ana... (40, 46) 
Sərv qamətlərə qəti səri-rah etmə dəxi... (39, 236); 
4. Səs yerdəyişməsi (metateza): 
Bu fiqurun yalnız bir forması var: əvvəlki sözün daxilindəki iki 

səsin növbəti sözdə əks sıra ilə yerdəyişməsi; Məsələn: (ərsə - əsər): 
Hər ərsədə hər əsər ki gördüm, 
Səndən deyib ol əsər yügürdüm... (40, 165) 
Göründüyü kimi, bu poetik fiqurda müxtəlif fonetik hadisələr 

poetik vasitə kimi təzahür edir. Klassik poeziyada bu poetik fiqurun 
misra və beyt daxilində işlədilməsindən asılı olaraq dörd növü 
müəyyən edilir; 

1. Məqlub bəz - əvvəlki sözün yalnız bəzi səslərini dəyişmək-
lə, yaxud söz ilə sözün hissəsinin məqlub təşkil etməsi ilə yaradılır. 
Məsələn: 
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Əşk ləli rəhi-eşqində tutubdur ətəyim... (41, 112) 
Nə tütündür ki, çıxar çərxə dili-zarə məgər... (41, 197) 
2. Məqlub küll - əvvəlki sözün tərkibindəki səslərin əks sıra ilə 

düzümü əsasında yaradılır. Məsələn: 
Mehr salmazsan mənə, rəhm eyləməzsən bunca kim... (41, 216) 
Razi-dili-zarın etdi ifşa... (40, 107) 
3. Məqlub mühənc - əvvəlki misranın sonunda işlədilən söz-

dəki səs əvəzlənməsi ilə dəyişən sözün növbəti misranın əvvəlində 
işlədilməsidir. Məsələn: 

Giryan-giryan qılırdı seyran 
Heyran-heyran gəzirdi hər yan... (40, 55) 
4. Mürəkkəb məqlub - bir neçə sözün bir misra və ya beyt 

daxilində məqlub təşkil etməsidir. Məsələn: 
Qaməti-xəm birlə bir əhli-kəramətdir qaşın, 
Daş olur, əlbəttə baş əgməsə mehrab ona... (39, 49) 
Diqqət edildikdə məqlub hadisəsinin touzi poetik fiqurundan 

fərqli olaraq, tələffüzdən daha çox yazı və ya imla ilə əlaqədar olduğu 
aşkarlanır ki, bu da ona qrafik poetik fiqur kimi yanaşmağa imkan 
verir. 

Beləliklə, Füzuli şeirindəki axıcılıq, ahəngdar səs topluları 
(izafət zənciri, touzi, məqlub, iştiqaq və s.) onun irsindən həm eşit-
mə, həm də görmə yolu ilə alınan zövqün əsasını təşkil edir. 

 

 

Füzuli şeirində leksik təkrar vasitəsi ilə  
yaradılan poetik fiqurlar  

(Füzuli şeirində təkrir və onun növ çalarlığı) 
 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bütün təsviri incəsənət sahələ-

rində olduğu kimi, insan hisslərinin ən geniş yayılmış tərcümanı 
olan bədii ədəbiyyatın poeziya qolunda da şeiriyyətin əsas klassik 
struktur elementləri müvazilik, simmetriya və analogiyadır. Yüksək 
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sənətkarlıq göstəriciləri ilə seçilən orta əsrlər ədəbiyyatının əksər 
nümunələrində də bir tənasüb, simmetriyanın olduğu aydın sezilir 
ki, klassik Şərq ədəbiyyatına məxsus ləffü nəşr, miratün-nəzr, təkrir 
və bir çox başqa poetik fiqurlar da bu cür simmetriyanı yaradan əsas 
leksik vasitələrdəndir. 

Bədii əsərlərin dilində çox geniş tətbiq olunan həmin 
vasitələrdən biri də təkrirdir. Qədimliyi ilə seçilən, şeirdə istifadə 
tezliyinə görə yalnız təşbeh və təzadla müqayisə oluna biləcək bu 
poetik fiqur leksik-semantik vəzifəsinə, üslubi əhəmiyyətinə görə də 
fərqlənir. Nəzmə xüsusi intensivlik verən, onun dinamikasını, 
melodikliyini yüksəldən təkririn müxtəlif dilçilik və ədəbiyyatşü-
naslıq mənbələrində qaydasız təkrar, qoşalama (geminasiya və ya 
reduplikasiya), anafora, epifora, simploka, epistrofa və ya anepifora, 
anadiplosis, epimona (iltizam, poliptoton), antimetabola, dövrəvi 
təkrir, tərdü əks, dəqiqləşdirici təkrir və s. kimi növləri qeyd olunur. 
İfadə imkanlarının zənginliyi baxımından fərqlənən bu leksik-
semantik vasitə söylənilən fikrə aydınlıq gətirmək, mənanı 
qüvvətləndirmək, ekspressivliyi artırmaq, oxucunu inandırıb onda 
güclü təəssürat oyatmaq üçün istifadə olunmaqla yanaşı, həm də 
diqqəti lazımı obyektə yönəldib, musiqi ahəngdarlığı yaratmağa da 
imkan verir. Beləliklə də, şeirdə həm vizual, həm polifonik, həm də 
semiotik əhəmiyyət daşıyır. Şifahi və yazılı ədəbiyyatımızda geniş 
tətbiq olunan təkrirdən Füzuli irsində də müxtəlif məqsədlərlə və 
çeşidli formalarda istifadə edilmişdir. 

Təkrir poetik fiquru Füzuli şeiriyyətində türk xalqlarına 
məxsus poetika ənənəsinin ən səciyyəvi göstəricilərindən biri olub, 
həm məna, həm də estetik funksiyası ilə seçilir. Bu poetik vasitənin 
müxtəlif növlərindən məharətlə istifadə edən şairin ədəbi irsində 
təkrirlər öz tətbiqi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir ki, bu da Füzulinin 
fərdi üslubunu, onun ədəbi dilimizə gətirdiyi yenilikləri müəyyən 
etmək baxımından çox zəngin material verir. 

Füzulidə təkrarlanan söz və ya idiomatik ifadələr təkcə şeirdə 
əlavə ahəng yaradan polifonik, ona xüsusi estetik görkəm verən 
qrafik göstərici olmayıb, eyni zamanda, sətiraltı cinas və ya məna 
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çalarlığı vasitəsi kimi də çıxış edir. Yəni Füzuli bu poetik fiqurla 
təkcə inad, ifadənin məzmununu qüvvətləndirməyi və fikrin təsir 
qüvvəsini gücləndirməyi deyil, həmçinin mənanı gözəlləşdirib, 
ondakı ekspressivliyi artırmağı da əsas məqsəd kimi qarşıya qoyur. 
Əgər əksər klassiklərimiz kimi, Nəsimidə eyni söz, eyni bir 
məqamda təkrarlanıb yuxarıdakı məqsədlərdən müəyyən birinə 
xidmət edirsə, Füzulidə eyni məqamda tətbiq olunan nitq vahidi 
həm həmin, həm də əlavə funksiyanı yerinə yetirir. Misal üçün hər 
iki şairdən bir beytə nəzər salaq: 

Nəsimidə: 
Yüzün bərgi-güli-tərdir, güli-tər! 
Boyun sərvi-sənubərdir, sənubər! (51, 198) 
Füzulidə: 
Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın, 
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim! (39, 151) 
Göründüyü kimi, Nəsimidə hər misranın sonunda ardıcıl 

təkrarlanan eyni dil vahidləri, sadəcə, ritm, əlaməti gücləndirmə vasi-
təsi kimi çıxış edirsə, Füzulidə misra boyu təkrarlanan söz yuxarıda 
sadalanan funksiyaları yerinə yetirməklə yanaşı, həm də təsəvvüfdə 
insan ruhunun yerləşmə məqamının dörd mərhələsinə sətiraltı işarə 
etdiyindən, tək stilistik deyil, konseptual xarakter də kəsb edir. Ələst 
aləmi, ana bətni, bu dünya və axirət (Bu misranı müxtəlif cür şərh 
edənlər də var) anlamı daşıyan “vətənim” kəlməsi yarın “səri-kuy”i-
nin seyrdə olan ruhun hər dörd dayanacağında aşiq üçün vətən timsalı 
olduğunu aydınlaşdırır ki, bu da qəzəlin başqa beytlərində söylənilən 
ümumi fikri tamamlayır; Arıya yuvası, eşq dəlisinə cünunluq zənciri 
dairəsinin sərhədləri, bülbülə bahar əyyamında olan bağ, sudakı hava 
qabarcığına onu bütövdən ayıran pərdənin civarı nə qədər əzizdirsə, 
aşiqə də məşuqunun qucağı o qədər doğmadır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, təkririn müxtəlif növ rəngarəngliyindən 
bəhrələnən mahir söz sərrafının bənzərsiz poetikasında, əksər 
klassiklərimizin ədəbi irsində olduğu kimi, bu fiqurun ən sadə növü 
olan sərbəst və ya qaydasız təkrirdən daha çox istifadə olunmuşdur. 
Sərbəst, yaxud qaydasız təkrir eyni bir söz və ya ifadənin bir misra 
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və ya bir neçə yanaşı gələn şeir vahidinin müxtəlif yerlərində 
təkrarıdır. Məsələn: 

Gər çox istərsən, Füzuli, izzətin az et sözün 
Kim, çox olmaqdan qılıbdır çox əzizi xar söz. (39, 112) 
Bu beytdə “çox” sözü üç dəfə: birinci dəfə zərf, ikinci dəfə 

tərkibi felin birinci tərəfi, üçüncü dəfə isə qeyri-müəyyən miqdar 
sayı kimi təkrarlanmışdır. 

Təkririn bu növünün başqa növləri ilə paralel işlənən forması 
da var ki, Füzuli qəzəllərində daha geniş yayılan bu formanı şərti 
olaraq qarışıq tipli təkrir adlandıra bilərik. Misal üçün baxaq: 

Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər, 
Canı üçün kim, cananın sevər canın sevər. (39, 83) 
Pərişan xəlqi-aləm ahu əfğan etdiyimdəndir, 
Pərişan olduğum, xəlqi pərişan etdiyimdəndir. (39, 95) 
Göründüyü kimi, birinci nümunədə təkririn həm qaydasız 

(“sevər” sözünün təkrarı), həm anafora (hər iki misranın əvvəlində 
“canı” sözünün təkrarı), həm də epimona və ya poliptoton (“can”, 
“canan”,”sev” kimi sözlərin kiçik variasiyalarda - qrammatik dəyi-
şikliyə uğrayaraq təkrarlanması) növündən yalnız bir beyt daxilində 
istifadə olunmuşdur. Eyni fikri ixtisar, yaxud əlavələrlə digər beyt 
haqqında da söyləmək mümkündür. Bu isə Füzulinin sözə necə 
qənaətlə yanaşmasının ən gözəl göstəricisidir. 

Təkririn Şərq ədəbiyyatında geniş tətbiq olunan növlərindən 
biri də qoşalamadır. Dilçilikdə reduplikasiya və ya geminasiya da 
adlandırılan bu poetik vasitədən Füzuli yaradıcılığında da istifadə 
olunmuşdur. Lakin şeirdə eyni nitq vahidlərinin ardıcıl olaraq qoşa 
işlədilməsi ilə yaradılan təkririn bu növü onun ədəbi irsində 
Nəsimidəki kimi aktiv xarakter daşımır. Məsələn: 

Füzulidə: 
Cövrü könlümdür çəkən, gözdür görən rüxsarını, 
Allah, Allah, kam alan kimdir, çəkən kimdir təəb! (39, 65) 
Nəsimidə: 
Sözün, sözün, sözündən utandı qəndü nəbat, 
Üzün, üzün, üzündən tutuldu şəmsü qəmər. (51, 181) 
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Söylənilən fikrin əksinə olaraq, Füzuli irsində heç bir nəzəri 
ədəbiyyatda təkririn xüsusi növü kimi qeyd olunmayan, eyni leksik 
vahidin təkrarı ilə yaradılan mürəkkəb sözlərin geniş işlədilməsi 
müşahidə olunur ki, Musa Adilovun “Məhəmməd Füzulinin üslubu 
və poetik dili” adlı monoqrafiyasında “təkrar sözlər” kimi qeyd 
olunan bu fərdi üslub göstəricisi söz yaradıcılığı faktorundan çox 
poetik emosionallıq funksiyası daşıyır. Məsələn: 

Ədayi-şükri-xədəngimdir ol səda ki, çıxar 
Zaman-zaman tökülən qətrə-qətrə qanımdan. (41, 163) 
Ləhzə-ləhzə xəm qədim peykanın istər, ya qılır 
Zərrə-zərrə mahi-növ xurşiddən iqtibas. (41, 101) 
Ləhzə-ləhzə ləbin anıb edicək əfğanlar, 
Qətrə-qətrə saçılır didələrimdən qanlar. (39, 101) 
Füzuli şeirinin bir özünəməxsusluğu da onun ədəbi dilimizdə 

geniş yayılan təkrarlanan bağlayıcılardan misra boyu və beyt daxi-
lində xüsusi melodiklik vasitəsi kimi istifadə etməsidir. Məsələn: 

Göstərən saətdə dövrani-fələk bir inqilab, 
Həm özü fani olur, həm ləşkəri, həm kişvəri. (39, 302) 
Yaxud: 
Cami-meyi-qəm tutanda aləm 
Həm sən içdin bu camı, mən həm. (40, 187) 
Göründüyü kimi, sonuncu nümunədə təkririn xüsusi növü 

kimi fərqləndirmək mümkün olmayan bu vasitədən istifadə edərkən 
Füzuli beytin birinci misrasında daxili qafiyədən də bəhrələnir ki, 
bu da ona ikiqat musiqi ahəngi əldə etməyə şərait yaratmış olur. 

Təkririn klassik ədəbi irsimizdə ən geniş yayılan növlərindən 
biri də anaforadır. Hərfi tərcümədə “eyni başlanğıc” mənasına gə-
lən anafora eyni söz və ya söz birləşməsinin ardıcıl işlənən şeir va-
hidlərində misranın əvvəlində heç bir formal dəyişikliyə uğramadan 
təkrarlanmasıdır. (Məlumat üçün bax: 140, 451-483) Füzuli irsində 
də təkririn bu növ rəngarəngliyinə aid kifayət qədər nümunə tapmaq 
mümkündür. Məsələn: 

Çox mahiqa sənəmlər aldı, 
Çox türfə zəminə töxm saldı. 
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Çox nəzrlər etdi hər məzarə, 
Çox qıldı niyaz girdigarə. (40, 35) 
Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz, 
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (39, 124) 
Nə müşkil dərd olursa, bulunur aləmdə dərmanı, 
Nə müşkül dərd imiş eşqin kim, dərman eyləmək olmaz.      

(39, 119) 
Can ver könül, ol qəmzəyə kim, bunca zamanlar, 
Can içrə səni bəslədiyim anın üçündür. (39, 109) 
Maraqlıdır ki, sonuncu nümunədə təkrarlanan “can” sözü 

müasir ədəbi dilimizdəki semantikasından fərqli olaraq, nisbi omoni-
mik səciyyə daşıyır. Beyt boyu semantik söz yaradıcılığından istifadə 
edən Füzuli “can” sözünü digər nitq vahidləri ilə əlaqəyə salaraq ona 
yeni məna yükü qazandırır. Birinci misrada “can ver”mək frazeoloji 
vahidi müasir dilimizdən fərqli olaraq, “könül ver”mək, “can içrə” 
təyini söz birləşməsi isə “bədənimin içində” anlamına gəlir. 

Misra önü və axırı mövqe şeirin məna yükü baxımından ən 
qüvvətli yeri olduğundan, Füzuli əsərlərində təkririn bu növünə 
xüsusi önəm verilmişdir. Onun hətta təcahülül-arif (heyranlıq bildi-
rən bədii sual) poetik fiquru üzərində qurulan xüsusi bir qəzəli - 
“Qansı gülşən gülbünü sərvi-xuramanınca var?” misrası ilə başlanan 
əsəri bütövlükdə təkririn anafora növünə əsaslanır. Qəzəlin bütün 
misraları eyni bir sözün - “qansı” sual əvəzliyinin təkrarı ilə 
başlanır. Bu isə şeirə xüsusi estetik görünüş və səslənmə bəxş edir. 

Təkririn sözügedən növünün tam əksi olan epifora çalarlığı 
Tatar dilçisi X.R.Kurbatovun “Tatar dilinin linqvistik üslubiyyatı və 
poetik sintaksisi” əsərində əsaslandırıldığına görə, ədəbiyyatşünas-
lıqda rədif və refren (nəqərat) kimi fərqləndirilən, şeir dilinin ahəng 
yaradan əsas vasitələrindəndir. (Bax: 144, 495) Füzuli yaradıcılığında 
rədiflənmə xüsusiyyətləri ayrıca bir tədqiqatın mövzusu olduğundan 
ona dair, sadəcə, bir neçə misal verməklə kifayətlənəcəyik. Məsələn: 

Eşqdən canımda bir pünhan mərəz var, ey həkim! 
Xəlqə pünhan dərdim izhar etmə zinhar, ey həkim! (39, 159) 
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Yaxud: 
Saçma, ey göz, əşkdən könlümdəki odlarə su 
Kim, bu dəklü tutuşan odlara qılmaz çarə su. (39, 258) 
Füzulidə epiforanın refren (nəqərat) növü, yəni hər bəndin so-

nunda təkrarlanan bütöv sintaktik vahidlə əmələ gələn təkrir Azər-
baycan ədəbiyyatında ictimai satiranın ən görkəmli nümayəndəsi 
olan Sabirin əsərlərində olduğu kimi tətbiq olunmasa da, birincinin 
“Leyli və Məcnun” poemasında hər iki baş qəhrəmanın dilindən 
verdiyi mürəbbelərində hər bəndin sonunda təkrarlanan misralar bu 
poetik vasitənin ən kamil nümunəsi kimi yadda qalır. Həmin 
mürəbbelərdən bir neçə bəndə nəzər salaq: 

Qeyr ilə hər dəm nədir seyri-gülüstan etdiyin? 
Bəzm edib, xəlvət qılıb, yüz lütvü ehsan etdiyin? 
Əhd bünyadın mürəvvətdirmi rizvan etdiyin? 
Qanı, ey zalım, bizimlə əhdü peyman etdiyin? 
Ləhzə-ləhzə müddəilər pəndini guş eylədin, 
Qanə-qanə qeyr cami-şövqünü nuş eylədin, 
Varə-varə əhdü peymani fəramuş eylədin. 
Qanı, ey zalım, bizimlə əhdü peyman etdiyin? (40, 125) 
Və ya, 
Giriban oldu rüsvalıq əlilə çak damən həm, 
Mənə rüsvalığımdan dustlar tən etdi, düşmən həm, 
Rəhi-eşq içrə can qıldım giriftari-bəla, tən həm, 
Bu yetməzmi ki, bir dərd artırırsan dərdimə sən həm? 
Əgər tutsam qəmim eldən nihan, səbrü qərarım yox, 
Və gər şərhi-qəmi-pünhanım etsəm, qəmküsarım yox, 
Əsiri-bəndi-zindanəm, əlimdə ixtiyarım yox, 
Bu yetməzmi ki, bir dərd artırırsan dərdimə sən həm? (40, 129) 
Göründüyü kimi, “Leyli və Məcnun”dan gətirilən bu iki mü-

rəbbedə hər bəndin sonunda özünü göstərən epiforik təkrir həmçinin 
istiğfəm poetik fiquru (ritorik sual) kimi də xüsusi maraq doğurur, 
bənddəki mənanı yekunlaşdıraraq, qəhrəmanın çəkdiyi mənəvi 
əzabların dözülməzliyini emosional vasitələrlə oxucuya çatdırmağa 
xidmət edir. 
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Təkririn bu növü klassik Şərq şeirinin lirik janr formalarından 
biri olan tərcibəndin əsas struktur göstəricisi kimi çıxış edir. 
Məlum olduğu kimi, hər bəndi səkkiz-on misradan ibarət olan bu 
şeir şəklinin birinci bəndinin sonuncu misraları digər bəndlərdə də 
təkrar edilir ki, Məhəmməd Füzulinin “Mən kiməm? - Bir bikəsü 
biçarəvü bixaniman”, “Gətir, saqi, qədəh kim, novbaharı-aləmara-
dır!” misrası ilə başlanan tərcibəndləri onun ən gözəl nümunəsidir. 

V.M.Jirmunskinin “кольцо строфы” - bənd haşiyəsi adlandır-
dığı epistofora və ya anepifora təkrir növünün beytin eyni bir söz və 
ya söz birləşməsi ilə başlayıb bitməsinə Füzuli yaradıcılığında rast 
gəlinsə də, Mirzə Ələkbər Sabirin tez-tez müraciət etdiyi şeirin eyni 
bir misra, beyt və ya bəndlə başlanıb bitməsi növünə təsadüf 
olunmur. Və onu da qeyd etməliyik ki, anepiforanın Füzulidə müşa-
hidə olunan növü, əslində, klassik poetikada geniş tətbiq olunan rad-
dus-sadr aləl-əczdir. Bu poetik fiqur haqqında qabaqda xüsusi mə-
lumat verəcəyik. Hələlik isə ona dair bir misal verməklə kifayətlənək: 

Bilmişiz kim, mülki-aləm kimsəyə qılmaz vəfa, 
Ol zamandan kim, onu mülki-Süleyman bilmişiz. (39, 179) 
Təkririn klassik Şərq mənbələrində iltizam, dilçilik ədəbiyya-

tında isə poliptoton, epimona adlandırılan növü də həm klassik, həm 
də müasir poeziyamızda geniş yayılan bədii ifadə vasitələrindəndir. 
İltizam misra, beyt, bənd, yaxud bütöv bir şeir mətni daxilində bir 
və ya bir neçə sözün müxtəlif şəkillərdə, kiçik variasiyalarla təkrarı-
dır. Bu poetik fiqurun Füzuli şeirində zəngin növ rəngarəngliyinə 
rast gəlmək mümkündür ki, onun müxtəlif nitq hissələri üzrə və 
qrammatik əlavələrə görə təsnifatına Musa Adilovun monoqrafiya-
sında daha geniş yer ayrılmışdır. Həmin bədiiyyat vasitəsinin poetik 
mətn nəzdində təzahür formaları aşağıdakılardır; 

1) eyni bir beyt və misra daxilində təkrar: 
Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə, 
Qoy məni dərdimlə, dərman eyləmə, var, ey həkim. (39, 159) 
Canı gər canan istəsə, minnət canıma, 
Can nədir kim, onu qurban etməyim cananıma. (38, 39) 
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Ey mələksima ki, səndən özgə heyrandır sana, 
Həq bilir, insan deməz hər kim ki, insandır sana. (39, 59) 
Maraqlıdır ki, bu nümunədə misra daxilində “insan” leksik 

vahidini müxtəlif qrammatik formalarda işlədərək iltizam poetik 
fiqurundan istifadə edən Füzuli sözişlətmə məharətini ən yüksək 
həddə nümayiş etdirib hazır ədəbi dil faktorundan - xalq danışıq dili 
ifadəsindən də bədiiyyat vasitəsi kimi faydalanır: “həq bilir” 
komponentindən cinas kimi istifadə edən şair onu “Allah şahiddir” 
və ya “səni Allah sanır” mənasında anlamağa şərait yaradır; 

2) bütöv bir qəzəl daxilində təkrar: 
Dürcdür ləli-rəvanbəxşin, düri-şəhvar ləfz, 
Dürcdən dürlər tökərsən, eyləsən izhar ləfz. 
...Yetmək olmaz ləfzi-canbəxşinlə ağzın sirrinə, 
Vəhydir guya bu kim, mütləq ağız yox, var ləfz. 
Nişə ləlin gec gəlir göftarə, guya kim, bilir 
Mən kimi, ol ləldən ayrılmaz düşvar ləfz. 
Qönçə ləlinə lətafətdən dəm urmuş, bilməzəm, 
Neylər izhar eyləgəc ol ləli-gövhərbar ləfz. (39,121) 
Təkririn bu növündən şairin “Leyli və Məcnun” poemasında 

daha çox istifadə edilmişdir. Məsələn, poemanın “Bu Məcnunun 
atasının Leyliyə xastarlığıdır və Leyli atasının Məcnundan bizarlığı-
dır” hissəsindən bir parçaya nəzər salaq: 

...Hala dilərəm bu türfə lölü, 
Bir ləl ilə ola həmtərazü, 
Ta lölö olanda lələ vasil, 
Tərkib qılam müfərrihi-dil. 
Çox kanlara tişəvəş üz urdum, 
Çox ləl həqiqətini sordum. 
Hər kanda əgərçi ləl çoxdur, 
Bir ləl ki, layiq ola yoxdur. 
Bir ləlin eşitmişəm sənin var 
Kim, lölümə odur səzavar. 
Lütf eylə, inayətü kərəm qıl! 
Ol ləl ilə dürrü möhtərəm qıl! (40, 69) 
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Göründüyü kimi, Füzuli yaradıcılığında, onun həm lirik, həm 
də epik irsində geniş tətbiq olunan iltizam poetik fiquru bədii 
mətnin tərkib hissələri arasında möhkəm əlaqə yaradan və ondakı 
melodikliyi yüksəldən ahəngdarlıq vasitəsidir. O həm stilistik, həm 
də akustik əhəmiyyət daşıyaraq, Füzuli yaradıcılığında təkrarın ən 
aktiv növü kimi çıxış edir. 

Təkririn bir növü də antimetaboladır. Bədii nitqin ekspressiv-
liyini artıran bu poetik fiqur klassik və müasir ədəbiyyatımızda çox 
nadir hallarda tətbiq olunsa da, Füzuli yaradıcılığında ona aid 
nümunələr tapmaq mümkündür. Antimetabola eyni dil vahidlərinin 
sintaktik funksiyasını tərsinə dəyişməklə eyni bir misra, beyt və ya 
daha böyük şeir vahidində təkrarlanmasıdır. Məsələn: 

a) Misra boyunca: 
Eşq eybini bilibsən hünər, ey zahidi-qafil, 
Hünərin eybdir, əmma dediyin eyb hünərdir. (39, 107) 
Eyləməz xəlvətsərayi-sirri-vəhdət mərhəmi, 
Aşiqi məşuqdən, məşuqi aşiqdən cüda. (39, 45) 
Göstərdi güzar gürzü peykan, 
Qalxanda zireh, zirehdə qalxan. (40, 100) 
b) beyt daxilində: 
Səhralar olurdu cümlə dərya, 
Dəryalar olurdu cümlə səhra. (40, 60) 
Bizdən həqə ərzlər yetirdin, 
Həqdən bizə müjdələr gətirdin. (40, 20) 
Təkririn bu növünü əksər hallarda klassik poetikada əks, 

yaxud tərdü əks adlandırılan ona yaxın digər növü ilə qarışdırırlar. 
Bu poetik fiqurda isə əsas şərt həmcins üzvlərin və ya sadə cüm-
lələrin əks sıra ilə sadalanmasıdır. Burada təkriri yaradan vahidlərdə 
antimetaboladan fərqli olaraq, heç bir məna dəyişikliyi baş vermir, 
sadəcə, inversiya müşahidə olunur. (Əlavə məlumat üçün bax: 3, 
321-323; 14, 186-187) Əks poetik fiqurunun həmcins üzvlərlə yara-
dılan növünə dair fikrimizi əyaniləşdirmək üçün XX əsr Azərbay-
can poeziyasının ən parlaq nümayəndələrindən biri olan Mikayıl 
Müşfiqdən bir neçə misraya nəzər salaq: 
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Hər səhər, hər axşam, hər axşam, hər səhər...  
(80, 24 [Küləklər]) 

Yaxud: 
O dəm, o saat, o gün, o gün, o saat, o dəm...  

(80, 334 [Sədaqət]) 
Düzdür, Füzuli irsində tərdü əksin həmcins üzvlər vasitəsi ilə 

yaradılan növünə rast gəlmədik, lakin bu fiqurun cümlələrin köməyi 
ilə əmələ gələn növünə aid nümunə göstərmək olar. Məsələn: 

Həm sən dersən ki: - “Məktəbə var!” 
Həm dersən sən ki: - “Getmə zinhar!” (40, 47) 
Beləliklə, verilən misallardan aydın olur ki, klassik poeziyaya 

dair yazılmış bəzi tədqiqat işlərində əks, tərdü əks adı altında verilən 
bir çox nümunələr ya yuxarıda sadaladığımız bir sıra digər 
sözişlətmə formalarına uyğundur, ya da bu poetik vasitəyə aid 
misallar həmin mənbələrdə digər fiqurlarla qarışdırılaraq paralel 
işlənmişdir. (Məlumat üçün bax: 3, 365-370; 62, 125-128) 

Təkrir poetik fiqurunun yuxarıdakı növü ilə qarışdırılan digər 
oxşar forması çərçivələmə, halqaşəkilli təkrar adları ilə də tanınan 
dövrəvi təkrirdir. O, eyni dil vahidinin heç bir formal və məzmuni 
dəyişikliyə uğramadan, olduğu kimi bədii nitqin iki əks qütbündə 
təkrarlanaraq onun əvvəli ilə sonunun möhkəm əlaqələndirilməsi ilə 
yaradılır. 

Klassik irsimizdə o qədər də geniş istifadə olunmayan bu 
poetik vasitəyə aid Füzuli irsində az da olsa misal tapmaq 
mümkündür. Məsələn: 

Əlvida, ey sərvi-gülzari-imamət, əlvida! 
Əlvida, ey şəmi-bəzmi-istiqamət, əlvida! 
Əlvida, ey zəhr təsirilə rəngin səbzfam! 
Əlvida, ey səbzeyi-baği-Qiyamət, əlvida! (38, 173) 
Təkririn misal gətirdiyimiz növü söz təkrarının daha geniş 

yayılmış variantı olan rəddül-ibtida aləl-əcz poetik fiquruna oxşa-
yır. Qabaqda haqqında xüsusi məlumat verəcəyimiz bu poetik vasi-
tə, dövrəvi təkrirdən yalnız eyni mövqedə təkrarlanan sözlərin (söz 
birləşməsi və cümlə şəklində təkrarları bura aid etmirik) bədii 
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nitqdəki vəzifəsini dəyişib, dəyişməməsi ilə fərqlənir. Dövrəvi 
təkrirdə təkrarlanan nitq vahidi eyni leksik və sintaktik funksiyanı 
daşıyıb, sadəcə, mənanı qüvvətləndirməyə xidmət edir, rəddül-ibti-
da aləl-əczdə (beytin ikinci misrasının əvvəlinin sonuna qaytarıl-
ması) isə təkrarlanan sözün leksik, bəzən isə həm leksik, həm də 
sintaktik funksiyası dəyişir, yəni bu nitq vahidi yeni məna çaları 
əldə edir. Müqayisə üçün baxaq: 

Rəddül-ibtida aləl-əcz: 
Dişlədimsə ləlin, ey qanım tökən, qəhr eyləmə, 
Tut ki, qan etdim, ədalət eylə, qanı qanə tut! (39, 69) 
Dövrəvi təkrir: 
Ələman, hicran bəlavü möhnətindən, ələman! (39, 275) 
Təkririn Füzuli yaradıcılığında da rast gəlinən, əsasən, xalq 

danışıq dili, xüsusilə də, nəsr dili üçün səciyyəvi olan növlərindən 
biri də dəqiqləşdirici təkrirdir. Bu zaman təkrarlanan vahid özündən 
əvvəl işlənmiş eyni dil vahidini dəqiqləşdirir, yəni söz həmin əşya, 
hadisə, obyekt və s. haqqında yeni məlumat: əlamət, keyfiyyət, 
xassə, xüsusiyyət qəbul etməklə təkrarlanır. Məsələn: 

Bir karzar qıldı ki, dövrani-ruzgar, 
Aləmdə görməmişdi anın kimi karzar. (38, 243) 
Beləliklə, klassik gözəllik ölçülərini ilahiləşdirərək məzmunun 

formada yerləşməsi üçün maddi ilə mənəvinin yüksək harmoniya-
sına nail olan ümumtürk ədəbiyyatının şeir dahisi Füzuli də bütün 
İslam Şərqinin əksər ədibləri kimi hərtərəfli mükəmməlliyə böyük 
önəm vermiş, mistik-panteist ənənə çərçivəsində idealist gerçəkliyə 
yeni, bənzərsiz ölçü standartları tətbiq etməklə əsərlərinə ölməzlik 
qazandırmışdır. Onun görünüm və səslənmə sahəsində əldə etdiyi 
bu yeniliklərdə təkririn də simmetriya və axıcılıq yaradan vasitə 
kimi öz yeri var. 
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Füzuli şeirində müvazilik və poetik simmetriya 

 
 
Buraya qədər Füzuli yaradıcılığında müxtəlif dil vahidlərinin 

təkrarı sahəsində apardığımız müşahidələri yekunlaşdıraraq linqvo-
poetik mövqedən qruplaşdırdığımız poetik fiqurlar şairin ədəbi 
irsində fonetik və leksik səviyyədə təkrar və paralelizmi əks etdirir. 
Lakin Füzulinin xüsusi ahəngdarlığı ilə seçilən ədəbi irsi onun 
yaradıcılığında qrammatik təkrar və paralelizmi də fərqləndirməyə 
imkan verir. Həmcinslik və şəkilçi təkrarı, eyni qrammatik quru-
luşlu misra və beytlərin həmahəngləşməsi, geniş bədii xitabların, 
ritorik sualların paralelizmi və s. dahi sənətkarın şeiriyyətinə özünə-
məxsus axıcılıq və ahəngdarlıq bəxş edən əsas vasitələrdəndir. 
Misal üçün şairin qəzəllərindən bəzi beytlərə nəzər salaq: 

Canımın cövhəri ol ləli-gühərbarə fəda, 
Ömrümün hasili ol şiveyi-rəftarə fəda. 
Dərd çəkmiş başım ol xali-siyəh qurbanı, 
Tab görmüş tənim ol türreyi-tərrarə fəda.  
Gözlərimdən tökülən qətreyi-əşkim gühəriə 
Ləblərindən saçılan lölöi-şahvarə fəda. 
Çak sinəmdə olan qanlı cigər parələri 
Məst çişmində olan qəmzeyi-xunxarə fəda. (39, 47) 
Göründüyü kimi, yuxarıdakı beytlərdə bir tarazlıq, qrammatik 

eyniyyət gözlənilmişdir ki, bu da qəzələ xüsusi ahəng bəxş edir, 
onun musiqiliyini artırır, misraların təfiləyə düşməsinə münbit şərait 
yaradır. Nümunədəki birinci beytin qrammatik quruluşuna nəzər 
salaq: hər iki misrada ardıcıl olaraq üçüncü növ təyini söz birləş-
məsi, eyni işarə əvəzliyi, ismin eyni halında olan izafət tərkibi və 
rədif təşkil edən sözlə eyni sintaktik münasibət müvazi tarazlığı 
qoruyur, müvafiq təfilə sərhədində qafiyəyə yaxın səslənməni təmin 
edir ki, bu da beytin məzmununa varmazdan öncə forması ilə 
diqqəti cəlb etməsinə imkan yaradır. 
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Füzulidə həmcinsliyin özü də eyni bir morfoloji quruluşda 
verilirsə (heç bir morfem ixtisarı olmadan), qrammatik təkrar olaraq 
xüsusi ahəngdarlıq vasitəsi kimi çıxış edib, poetik funksiya daşıyır. 
Məsələn: 

...Gözüm, canım, əfəndim, sevdiyim, dövlətli sultanım. (39, 294) 
Şairin ədəbi irsindəki bütöv şeir parçalarında nəzərdən 

keçirdiyimiz bəzi poetik təkrar növlərindən danışarkən xüsusi qeyd 
edilməli əsas qrammatik paralelizm vasitələrindən biri də xitabların 
ardıcıl işlədilməsidir ki, hər hansı bir şəxs, mücərrəd varlıq, əşya və 
s. barədə müfəssəl məlumat bazası yaratmağa kömək edən bu ədəbi 
priyom şeirdə ardıcıl düzülən misralarda eyni sintaktik quruluşu 
qorumaqla, həmçinin poetik mətn daxilində simmetrik tarazlıq yara-
dır. Məsələn, “Leyli və Məcnun”da tövhid tipli parçada verilən 
xitablardan bir neçəsinə nəzər salaq: 

Ey munisu-əhli-zövq yadın, 
Əbvabi-əməl kilidi adın! 
Ey gənci-əta tilsimi ismin, 
Sən gənci-nihan, cahan tilsimin! 
Ey cudi vücudi-kövnə vahid, 
Zatı kimi etirafı vacib. 
Ey silsileyi-vücudə nazim, 
Rəzzaqi-ərazilü əazim. (40, 8) 
Göründüyü kimi, verilən nümunədə sintaktik paralelizm 

beytləri təşkil edən bütöv bir cümlənin birinci misrada bədii xitab, 
ikinci misrada isə əlaməti izah edən ismi xəbərli cümlələrin ardıcıl 
düzülməsi üzərində qurulur. Eyni quruluşa şairin qəzəllərində də 
rast gəlmək mümkündür. Məsələn: 

Ey göz, ol nərgisi-xunxarə nigah etmə dəxi, 
Ruzigarım ğəmi-eşq ilə siyah etmə dəxi. 
Ey gözüm yaşı, bu sərgəştəliyin tərkin qıl, 
Sərvqamətlərə qəti-səri-rah etmə dəxi. 
Ey könül, ömrünü verdin yelə aşiqlik ilə, 
Baxma hər qönçələbü gülruxə, ah etmə dəxi. (39, 236) 
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Bu parçada xitablar yuxarıdakından fərqli olaraq bütöv bir 
misranı əhatə etməsə də, hər beytin əvvəlində təkrarlanan “ey” nida-
sı və qəzəl boyu müşahidə olunan oxşar cümlə konstruksiyası qram-
matik təkrar mövqeyində çıxış edərək eyni dizayn effekti yaradır. 

Füzuli qəzəllərində və ümumiyyətlə, bütün poetik irsində dilin 
bütün yaruslarında tez-tez müşahidə olunan bu simmetriya və 
tarazlığı şərti olaraq müvazilik adlandırmaq olar ki, onun da fonetik, 
leksik, qrammatik və qrafik müvazilik deyə növlərini müəyyən 
etmək mümkündür. (Leksik müvazilik əvəzinə leksik paralelizm də 
demək olar) Bu paralelizmi yaradan bəzi vasitələrə nəzər salaq. 

Fonetik səviyyədə müvazilikdən bir qədər irəlidə, eyni səs 
tərkibinə malik sözlərin cüzi dəyişikliklə bir şeir vahidinin tərkibin-
də işlənməsi ilə yaradılan məqlub poetik fiqurundan danışarkən 
bəhs etmişdik. Onun, yəni fonetik müvaziliyin digər, daha çox 
yayılmış, lakin heç bir mənbədə xüsusi fərqləndirilməyən variantı 
da eyni bir misranın, yaxud beytin tərkibində izafət zənciri əsasında 
yaradılan nitq vahidlərinin paralel işlədilməsidir. Məsələn: 

Şayeyi-ümmid zayil, afitabi-şövq gərm, 
Rütbeyi-idbar ali, payeyi-tədbir dun. (39, 187) 
Yaxud: 
Ğübari-səcdeyi-rahin xəti-lövhi-cəbinimdir. 
Sücudi-dərgahin sərmayeyi-dünyavü dinimdir. (39, 105) 
Göründüyü kimi, əgər birinci nümunədə beyti təşkil edən 

misralardakı izafətlər paralellik yaradırsa, ikincidə bu müvazilik hər 
misrada özünü göstərir və izafət birləşmələrindəki [i] səsi eyni bir 
mövqedə təkrarlanmaqla səslənmədə xüsusi musiqi effektinə səbəb 
olur. Ərəb əlifbası ilə yazı zamanı isə izafət əlaməti olaraq bəzi 
sözlərə artırılan ى hərfi misralara əlavə qrafik gözəllik verir.  

Füzuli şeiriyyətində məntiqi simmetriya vasitələrindən biri də 
leksik paralelizmdir. Leksik paralelizm dedikdə biz eyni bir misra, 
beyt və yaxud daha böyük şeir vahidində sinonimik sıranı təşkil 
edən sözlərin yanaşı işlədilməsini nəzərdə tuturuq. Sinonimik 
təkrarı ilk dəfə xüsusi poetik göstərici olaraq fərqləndirən Əbdüləzəl 
Dəmirçizadə olmuş, onları “həmməna sözlərin müvaziliyi” şəklində 



Əzizağa Nəcəfov 
 

 88 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində qoşa işlənmə xüsusiyyətlərinə 
görə ayırmışdır. Füzulinin də bəzi beytlərində belə müvaziliyi 
müşahidə etmək mümkündür. Məsələn: 

Aşiqi-sadiqdir, izhari-qəm eylir hər səhər, 
Ah ilə xəlqi yuxusundan qılır bidar sübh. (41, 49) 
Yaxud: 
Oxa peykan dikilir qəmzən üçün peyvəstə, 
Toxunur tənə oxu qaşın ucundan yayə. (39, 212) 
Füzulinin tam məntiqi paralel üzərində qurulan bir beytinə 

nəzər salaq. Bu nümunədə nisbi sinonim (kontekstual sinonim) olan 
sözlər alt-alta düzülərək, demək olar ki, eyni bir mənanı andırır, 
halbuki misra boyunca yalnız nəbi və rəsul sözləri sinonimdir: 

Hər əsrdə bir nəbi zühuru, 
Hər dövrdə bir rəsul nuri. (40, 18) 
Leksik paralelizm kimi fərqləndirdiyimiz bu bədii vasitə mə-

nəvi poetik fiqur olan təzadın əksi olaraq analogiya da adlandırıla 
bilər. 

Məlumdur ki, Füzuli şeirin oxunuşu ilə bərabər, onun yazılışı-
nın da kamil olmasına xüsusi önəm vermişdir. Şairin türkcə “Di-
van”ının müqəddiməsində savadsız katiblərdən şikayətlənməsi, bu-
radakı qəzəl haqqında məşhur qitəsində “Qəzəl de ki, məşhuri-döv-
ran ola, Oxumaq da, yazmaq da asan ola” misraları və ümumiyyətlə, 
yaradıcılığındakı bu kimi məqamlar dahi sənətkarın xoşnəvisliyin 
özünü bir incəsənət növü kimi qəbul edib, bədii mətnin oxucuya 
çatdırılmasında ona necə böyük əhəmiyyət verdiyindən söhbət açır. 

Sənətin estetik funksiyasını tam yükü ilə başa düşən müəllif 
əsərlərindəki yüksək akustik vasitələrlə yanaşı, kamil formanın əsas 
elementlərindən biri olan müxtəlif vizual priyomlardan da istifadə 
etməklə sanki xəttatlara kömək edir, əsərlərinin cazibəli görkəminə 
də şərait yaradırdı. Hər şeydə bir simmetriya arayan Füzuli ayrı-ayrı 
poetik fiqurlardan: məqlub, cinas və s.-dən bir qrafik tarazlıq 
vasitəsi kimi də istifadə etmiş, zəngin söz ehtiyatı, mahir sözişlətmə 
qabiliyyəti nəticəsində əksər əsərlərində qrafik müvaziliyə də nail 
olmuşdur. Şairin ədəbi irsindən bəzi nümunələrə nəzər salaq: 
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Getdin o yerə ki, getmək olmaz, 
Yetdin o yerə ki, yetmək olmaz. (40, 20) 
Yaxud: 
Qılmazlar idi sözünü məlum, 
Bilməzlər idi sözünə məfhum. (40, 43) 
Göründüyü kimi, “Leyli və Məcnun” poemasından misal 

gətirilən yuxarıdakı beytlərdə məqlub poetik fiquru sayəsində 
misralar arasında yüksək tarazlıq gözlənilmiş, bir, yaxud iki hərfin 
dəyişdirilərək sözlərin alt-alta düzülməsi ilə qrafik müvazilik 
yaradılmışdır. Sözsüz ki, burada sözlərin təkrarı da simmetriyanın 
tam qorunmasına münbit şərait yaratmışdır. Eyni əsərdən başqa bir 
parçaya nəzər salaq: 

Leyli – məhi-asimani-hişmət, 
Məcnun – şəhi-kişvəri-məlamət. 
Leyli – səfi-əhli-hüsn əmiri, 
Məcnun – səri-kuyi-qəm fəqiri. (40, 56) 
Verilən nümunədə isə çarpaz təkrarlanan “Leyli və Məcnun” 

sözləri, alt-alta düzülən məqlub təşkil edən “məh – şəh”, “səf – sər” 
kəlmələri, bir-birini gözləyən izafətlər həm səslənmə, həm də 
görünüm baxımından yüksək tarazlıq yaradır, bundan savayı, kamil 
forma məzmunu tamamlayıcı amilə çevrilir. Əsərin baş qəhrəmanla-
rını əlamətləri ilə qarşılaşdırıb bərabərləşdirən şair, bu müvazinətə 
formada da tam nail olur. Və ümumiyyətlə, Füzuli üçün sənət 
imtahanı olan “Leyli və Məcnun” poeması dualizm əsasında quru-
lan simmetrik quruluşu ilə diqqəti özünə cəlb edir ki, bu ikilik bütün 
əsər boyunca gözlənilməkdədir. Məsələn:  

Üz vurdu üzünə qıldı əfqan, 
Göz sürdü gözünə oldu giryan. (40, 76) 
Yuxarıdakı beytlərdə olduğu kimi, ardıcıl gələn vahidlərin alt-

alta düzülüşündəki eyni tarazlıq burada da gözlənilmişdir. Musa 
Adilovun klassik poetika ilə bağlı qeyd etdiyi bir fakt bu nümunəyə 
də aiddir: “Diqqət yetirilsin ki, məqlub hadisəsi tələffüz (səs) ilə 
əlaqədar deyil, məhz yazılış, imla (hərf) ilə əlaqədar hadisədir. Odur 
ki, hətta mümkün olduğu təqdirdə sənətkar əlində bədii-estetik 
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vasitəyə çevrilir... Klassikləri tədqiq edərkən isə sözlərin müasir 
imlası yox, ərəb əlifbası əsasında yazılışını göz önündə tutmaq 
zəruridir.” (3, 23; 3, 39) 

Beytə xüsusi gözəllik verən qrafik göstəricilərdən biri də 
cinasdır. Çünki cinas təşkil edən sözlərin misra boyunca simmetrik 
yerləşdirilməsi yazıda xüsusi müvazinətin yaranmasına səbəb olur. 
Misal üçün bir neçə beytə nəzər salaq: 

Sərvü gül nəzzarəsin neylər sənə heyran olan, 
Arizinlə qəddi-xoşrəftarın eylər arizu. (39, 198) 
Vəfa hər kimsədən kim istədim, ondan cəfa gördüm, 
Kimi kim, bivəfa dünyada gördüm, bivəfa gördüm. (40, 97) 
Ol qövmə çü rövşən oldu əhval, 
Oldu bu cavab olardan irsal. (40, 99) 
Göründüyü kimi, verilən hər beytin özünəməxsus cinas 

sistemi var. Məsələn, birinci beytdə zayid cinas (müzəyyəl, yəni bir 
hərfin artıq, yaxud əskikliyi ilə yaradılan təcnis) təşkil edən leksik 
vahidin özü ilə hissəsi – “ariz” və “arizu” sözləri misranın iki əks 
mövqeyində yerləşdirilməklə simmetriya yaradıb, göz oxşayır. 
İkinci beytdə isə üç anlamda – qüvvətləndirici ədat, sual əvəzliyi və 
tabelilik bağlayıcısı vəzifəsində işlədilən “kim” sözlərindən ikisi 
tam cinas yaratmaqla yanaşı, bir-birinə yaxın mövqedə işlədilərək 
həm vizual (qrafik), həm də akustik (polifonik) poetik göstərici kimi 
çıxış edir. Üçüncü nümunədə ayrı-ayrı beytlərdə alt-alta işlədilən 
“ol” sözləri xətti müvaziliyi qorumaqla yanaşı, misranın əvvəlində 
olduğu kimi, daxilində də tam və naqis cinas kimi çıxış edir. “Ol”, 
“oldu”, “olar” sözlərində eyni hərf və səs sistemi işarə əvəzliyi, 
köməkçi fel və şəxs əvəzliyinin tərkib hissəsi kimi işlənərək təcnis 
yaradır. Füzuli yaradıcılığında xətti müvazilik, yəni qrafik parale-
lizm mövqeyindən nəzərdən keçirdiyimiz təcnis rəngarəngliyi ilə 
seçildiyindən xüsusi poetik fiqur kimi daha maraqlıdır. 

Göründüyü kimi, şairin ədəbi irsi, xüsusilə də, onun qəzəlləri 
və “Leyli və Məcnun” poeması təkcə dərin məzmunu, fəlsəfi məna 
yükü, dolğun ideya axarı baxımından deyil, həmçinin kamil forma 
göstəriciləri ilə də diqqəti cəlb edir. Bu səciyyələndirici əlamətlərin 
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içərisində simmetriya və müvazinət yaradan vasitələr xüsusi seçilir 
ki, harmonik səslənmə, kamil qrafik düzüm yaradan elementlər: 
təkrarın ədəbi dilin hər üç yarusunda (fonetik, leksik, qrammatik) 
təzahür növləri, ən kiçik şeir vahidlərindən tutmuş bütöv əsər 
sərhədləri daxilində özünü göstərən çoxşaxəli paralelizm göstərici-
ləri və s. də bunlardan ən nəzərə çarpanıdır. 

 

 

Füzuli yaradıcılığında  
“rəddül-əcz aləs-sadr” poetik fiquru 

 
 
Klassik azərbaycandilli ədəbiyyatın, demək olar ki, bütün 

nümayəndələri tərəfindən daha tez-tez istifadə olunan Şərq poeti-
kasının mühüm bədii vasitələrindən biri də rəddül-əcz aləs-sadr 
fiqurudur. Şeirdə ritmikliyi gücləndirən, onu melodik şəklə salan 
bədii priyomlardan olan bu poetik fiqur dilçilikdə və dünya 
ədəbiyyatşünaslığında anadiplosis, epanalepsis, epanafora, akromo-
noqrama, polilogiya, kompozisiya qovuşuğu (aşıq ədəbiyyatında isə 
ucu-uca calama, calaqlama, düyünləmə) adları ilə də tanınır. Bədii 
üsluba dair bir çox monoqrafik tədqiqatlarda bu bədii dil vasitəsi 
təkririn növ rəngarəngliyi kimi təqdim olunur. Rəşid Vatvatın 
müəyyənləşdirdiyinə görə isə bu fiquru bəzi hallarda mütabak və 
müsəddər də adlandırırlar. (Məlumat üçün bax: 145, 29) Klassik 
Şərq bəlağətinə dair kitabların bəzisində bu poetik fiqurun altı, 
bəzisində isə səkkiz növü müəyyən edilir. Rəddül-əcz aləs-sadrin bu 
növ rəngarəngliyi beytlərdəki misraların sonu ilə başlanğıcı (və ya 
əksinə) arasındakı qarşılıqlı bağlılığa görə təyin edilir. 

Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli də başqa poetik 
vasitələrlə yanaşı, rəddül-əcz aləs-sadr və onun əksi olan fiqurlardan 
məharətlə bəhrələnmiş və öz unikal bədii düşüncələri üçün layiqli 
biçim yaradarkən, demək olar ki, bu fiqurun bütün növ rəngarəng-
liyindən istifadə etmişdir. Klassik Şərq bəlağəti və Azərbaycan 
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poetikasının tədqiqatçısı Mahirə Quliyevanın təbirincə desək: 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Füzuli kimi bu sənətin bütün 
incəliklərini məharətlə işlədən (ikinci bir – Ə.N.) sənətkar yoxdur”. 
(62, 140) Şairin hətta iki qəzəli bütövlükdə həmin fiqurlardan 
istifadə etməklə yazılmışdır; (“Qansı gülşən gülbünü sərvi xurama-
nınca var” və “ Ey vücudi-kamilin əsrari-hikmət məsdəri” misraları 
ilə başlayan qəzəllər). Füzulinin anadilli “Divan”ından seçdiyimiz 
misallar əsasında bu poetik fiqurun onun yaradıcılığında hansı 
çeşiddə təzahür etdiyini izləyək. 

1) Rəddül-sadr aləl-əcz (beytin ilk misrasının əvvəlinci nitq 
vahidinin ikinci misranın sonunda işlədilməsi): 

Adəmidən çox olur zahir pərivəşlər, vəli 
Az olur vaqe pərivəşlərdə səntək adəmi. (39, 221) 
2) Raddus-sadr aləl-həşv və rəddül-həşv aləl-ibtida (beytin 

birinci misrasının əvvəlində qeyd olunan sözün ikinci misranın 
ortasında və birinci misranın əvvəlində işlədilməsi): 

Can çıxır təndən, könül, fikri-ləbi-yar eyləgəc, 
Tən bulur can yengidən ol ləfzi təkrar eyləgəc. (39, 71) 
3) Rəddül-əcz aləl-ibtida (beytin birinci misrasının sonunun 

ikinci misranın əvvəlidə işlədilməsi): 
Məndən axir çün qılır bizarlıq əsbabi-dəhr, 
Dəhr əsbabından ol yey kim, qılır bizarlıq. (39, 135) 
4) Rəddül-əcz aləs-sadr (birinci beytin sonunun ikinci beytin 

əvvəlində işlədilməsi): 
Dəftəri ə'malımın xətti-xətadəndir siyah, 
Qan tökər çeşmim, xəyal etdikcə hovli-məhşəri. 
Məhşəri əşkim verər seylabə, gər ruzi-cəza 
Olmasa, məqbul dərgahə sirişkim gövhəri. (41, 203) 
Məşhur ədəbiyyatşünas V.Jirmunski “Şeir nəzəriyyəsi” əsərin-

də həm klassik, həm də müasir ədəbiyyatda geniş istifadə olunan bu 
tip təkriri ayrıca bir növ kimi ayırıb, epanastrofa adlandırır. 
(Məlumat üçün bax: 139, 451) 

5) Rəddül-ibtida aləl-əcz (beytin ikinci misrasının ilk sözünün 
həmin misranın sonunda işlədilməsi): 
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Ey vücudi-əsəri, xilqəti-əşya səbəbi! 
Nəbi ol vəqt ki, bilfel gərəkməzdi nəbi. (41, 204) 
6) Rəddül-əcz aləs-sadr və onun əksi (beytin birinci misrasının 

sonunun ikinci misranın əvvəlində və hər beytin sonunun sonrakı 
beytin əvvəlində işlədilməsi): 

Ey vücudi-kamilin, əsrari-hikmət məsdəri, 
Məsdəri zatın olan əşya sifatın məzhəri. 
Məzhəri hər hikmətin sənsən ki, kilki-qedrətin 
Səfheyi-əflakə nəqş etmiş xütuti-əxtəri. 
Əxtəri məs'ud olan oldur ki, təb'i pak ilən, 
Qabili-feyz ola lütfündən səfayi-cövhəri. (41, 203-204) 
Füzuli qəzəllərindən birində beytin birinci misrasının 

sonundakı dil vahidinin növbəti beytin əvvəlində işlədilməsi ilə 
qarşılaşdıq ki, bu da mövcud terminologiyaya əsasən rəddül-əcz 
aləl-ibtida adlandırıla bilər: 

Xaki-dərgahin nəzərdən sürmə, ey seylabi-əşk, 
Qılma zae sürmeyi-çeşmi-cahanbinim mənim. 
Əşk mövci gəzdirir hər yan tənim xaşakini, 
Mümkün olmaz əşk təhrikiylə təskinim mənim. (39, 150) 
Füzuli yaradıcılığında beytdəki misralararası bağlılıqda 

təkrarlanan sözlərin eyni ilə, heç bir formal dəyişikliyə uğramadan 
və ya müəyyən qrammatik əlavələr qəbul edərək işlənməsindən asılı 
olaraq, bu poetik fiqurun iki əsas növünü də müəyyən etmək olar. 

Lakin daha maraqlı növdaxili bölgü eyni məqamda təkrar-
lanan sözlərin həmçinin cinas təşkil edib-etməməsi ilə bağlıdır. Bu 
prinsipi nəzərə alıb sözügedən poetik fiqur tərkibində yeni təsnifat 
da aparmaq mümkündür: 

a) cinas təşkil edən təkrarlar; 
b) eynimənalı təkrarlar; 
Misal üçün baxaq: 
Arizu eylər ki, mən tək müttəsil bimar ola, 
Kim ki, vəsli-nərgisi-bimar eylər arizu. (39, 198) 
Şir olmuş idi ənisi nəxcir, 
Nəxcir əmərdi şirdən şir. (40, 143) 
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Göründüyü kimi, əgər birinci misalda rəddül-sadr aləl-əcz 
yaradan təkrarlanan vahidlər cinas təşkil etmirsə, ikinci nümunədə 
eyni mövqedə işlənən “şir” sözü, əksinə olaraq, cinas təşkil edir, 
aslan və süd anlamında işlədilir. Bununla bərabər, həmin misalın 
tərkibində rəddül-əcz aləl-ibtida yaradan “nəxcir” sözü isə cinas 
təşkil etmir. 

Beləliklə, Füzuli əşarına bir daha nəzər saldıqda görürük ki, 
dahi şair klassik şeirin bədii vasitələrindən özünəməxsus bir ustalıq-
la faydalanmış və ənənəvi poetik fiqurları öz unikal bədii təfək-
kürünə elə məharətlə uyğunlaşdırmışdır ki, hər şey həm məzmun, 
həm də forma baxımından zərgər dəqiqliyi ilə yerində işlənmişdir. 
Nüşabə Araslının təbirincə desək: “Əslində isə bunlar hamısı şeir 
sənəti üçün lazımlı olub, hər şeydən əvvəl, sənətkar qüdrətinin bədii 
təsdiqidir.” (6, 265) 

Füzulinin qəzəl haqqında dediyi məşhur misralarda olduğu 
kimi: 

Qəzəl bildirir şairin qüdrətin, 
Qəzəl artırır nazimin şöhrətin. (41, 8) 
 
 
 

Mübaliğə poetik fiquru 
 və Füzuli yaradıcılığında onun yeri 

 
 
Ədəbi əsərin ərsəyə gəlməsi prosesində yazıçı, yəni adresant, 

yaxud informator oxucuya – adresata, yəni hər hansı bir bədii 
konsepsiyanı qavrayıb qiymətləndirməli olan şəxsə düşüncələrini 
çatdırmaq üçün bədii yaradıcılıqda vacib olan müəyyən priyom-
lardan (bədii təsvir və ifadə vasitələrindən) istifadə etməli olur. 
Çünki duyğu obyektiv aləmin subyektiv inikası olduğundan, yaşa-
nılmış hissləri müsahibə hər zaman olduğu kimi çatdırmaq mümkün 
olmur. Lakin bu bədii priyomların sayəsində insan anlayışlardan 
fərqli olaraq, hiss orqanlarının bilavasitə əks etdirə bilmədiyi hadi-
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sələri, duyğu və təsəvvürləri əqli nəticənin köməyi, müəyyən analo-
giyaların vasitəsilə dərk edir. Y.Borevin təbirincə desək: məhz “bu 
söyləmlər sistemi də bədii mətni yaradır.” (89, 11) 

Bildiyimiz kimi, bədii dilin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti söylə-
nilən fikrin adi kommunikativ çərçivədən çıxarılaraq təsir gücünün 
artırılması məqsədi ilə bu nitq formasında obrazlılığa və emosional-
lığa geniş yer verilməsidir ki, məhz bu keyfiyyətləri fikrin bədii 
ifadə tərzinə əlavə edən əsas vasitələrdən biri də mübaliğədir. 

Mübaliğə poetik fiqurunun və Füzuli yaradıcılığında onun 
rəngarəng tətbiqinin şərhinə keçməzdən öncə, qısa da olsa, klassik 
Şərq ədəbiyyatının ən populyar şəkillərindən biri, bəlkə də birincisi 
olan qəzəlin və şairin yaradıcılığında bu janrın işlənilməsinin 
təbiətinə diqqət yetirək. 

Dahi şairin qəzələ həm professional, həm də ictimai baxımdan 
necə yüksək qiymət verdiyi hamımıza bəllidir. Qəzəlin isə başqa şeir 
şəkilləri kimi öz janr tələbləri vardır ki, bu da həmin lirik şeir nü-
munələrində daha çox ülvi məhəbbətin əks olunmasından irəli gəlir. 

Məşhur Rus şərqşünası İ.V.Stebleva Baburun qəzəllərindən 
bəhs edərkən: “müşahidə və müqayisələrin qəzəldə mövzunun iki: 
lirik qəhrəmanın - aşiqin əzablarının təsviri və məşuqənin 
gözəlliyinin tərənnümü komponentlərini seçməyə imkan verdiyini” 
- söyləyir. (150, 14) Biz isə öz növbəmizdə əlavə edərdik ki, ən ali 
hisslərin ifadə üsulu olan qəzəldə hər iki mövzunun işlənməsi bir 
sıra obrazlılıq və emosionallıq vasitələri ilə yanaşı, daha çox 
mübaliğə poetik fiquruna yol açmış olur. Məhz onun sayəsində də 
şair öz lirik qəhrəmanının əzablarının şiddətini və istəklisinin 
gözəlliyinin qənirsizliyini daha aydın şəkildə verməyə və başqaları 
ilə müqayisədə bu yaşantıların dərəcə kateqoriyasını təyin etməyə 
əlverişli şərait yaradır. (Mühakimə yürütməyə səbəb olan qəzəldəki 
bu məhəbbətin həqiqi və ya məcazi mənşəli, xoşbəxt və ya bədbəxt 
təbiətli olmasını ayırd etmək, həmçinin adı gedən janrın əhatə etdiyi 
mövzulara görə poetik formaya transformasiyasını izləmək isə 
ayrıca bir tədqiqatın mövzusudur.) 
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Beləliklə, janrın özü bilavasitə poetik fiqurun tətbiqini şərtlən-
dirir. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, mübaliğə poetik fiquru 
məhdud çərçivədə mövcud, yalnız bir janr daxilində reallaşan poetik 
vasitədir. 

Mahirə Quliyeva “Klassik Şərq bəlağəti və Azərbaycan 
ədəbiyyatı” adlı monoqrafik tədqiqat əsərində bu poetik fiquru belə 
səciyyələndirir: “Bədii fikri dərinləşdirmək, təsəvvürü daha da 
canlandırmaq məqsədilə ədəbiyyatda bir hadisənin, işin, xarakterin 
və keyfiyyətin həddindən artıq böyüdülməsi və ya kiçildilməsinə 
mübaliğə deyilir.” (62, 206) 

Əziz Mirəhmədovun tərtib etdiyi “Ədəbiyyatşünaslıq termin-
ləri lüğəti”ndə isə Mahirə Quliyeva, Türk ədəbiyyatşünası Cem 
Dilçin və bir sıra başqa nəzəriyyəçilərin bir poetik fiqur (mübaliğə) 
adı altında birləşdirdiyi hiperbola və litota kimi xarakterizə edilən 
məcaz növləri bir-birinin əksi olan bədii ifadə vasitələri şəklində 
şərh olunur. (Bax: 20, 98; 20, 116) 

Bizcə, istər mübaliğə, istərsə də litota adlandırdığımız kiçilt-
mə, əslində, əlamətin dərəcə kateqoriyasının ayrı-ayrı tərəfləri olub, 
hər biri əlamətin ifrat dərəcədə şişirdilməsi nəticəsində yaradıldı-
ğından məcazi məna daşıyır. Və bu poetik fiqurların məcaz növü 
kimi qəbul edilməsi daha doğrudur. 

Sabir Əliyev isə adı gedən poetik fiqurun iki qütbünün Füzuli 
yaradıcılığında tətbiqini belə səciyyələndirir: “Şair “Müşkül sxem”-
in bədii idrak prosesində hər iki yana (böyütmə və kiçiltmə) meylini 
şeir üçün təkcə məruz yox, həm də zəruri hesab edir. Çünki bu, 
ədəbiyyatın spesifikasıdır və bunsuz bədii təsir yoxdur. Bədii 
həyəcan məhz bu “qabarmalara” bağlıdır.” (24, 65) 

Əgər mübaliğə poetik fiqurunun iki əks qütbü olan hiperbola 
və litotanı Dekart koordinat sisteminə nisbətdə qrafik şəkildə təsvir 
etmiş olsaydıq, hiperbola əyrisinin mənfi və müsbət əmsallı 
ifadəsinin təsviri buna ən uğurlu əyani göstərici olardı. Necə ki, 
riyazi əməliyyatda mütənasiblik əmsalı sıfırdan böyük olduqda hi-
perbola əyrisi müsbət trayektoriyada, kiçik olduqda isə əks mövqe-
də yerləşir, mübaliğə zamanı da şişirdilən əlamət müvafiq normadan 
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yüksək səviyyədə olduqda hiperbola, aşağı həddə olduqda isə litota 
fiqurunu yaradır. 

Bunu isə düstur şəklində belə ifadə etmək olar: 
mübaliğə = əlamət / reallıq; 
əlamət > norma = hiperbola; 
əlamət < norma = litota. 
Yəni təsvir olunan əlamətin reallığa olan nisbəti mübaliğəyə 

bərabərdir. 
Müşahidələr göstərir ki, orta əsr İslam Şərqinin Qurandan 

gələn “əkzəbəhu əhzənəhu” (ən yalan şeir ən gözəl şeirdir) devizi 
ilə yazan Füzuli reallıqdan uzaqlaşan əlamətin həqiqi əsasını arayır 
və son nəticədə oxucunu fəlsəfənin həqiqət problemi ilə üz-üzə 
qoyur. Bu məsələyə Sabir Əliyev “Füzulinin poetikası” monoqra-
fiyasında belə aydınlıq gətirir: “Bunların hamısı miqyası böyü-
dülmüş bədii həqiqətdir, yaxud hədəqədən çıxarılmış həyatdır”. (24, 
64) Deyilən fikri belə yekunlaşdırmaq olar ki, şairin təsvir etdiyi 
bədii yalan elə təfəkkürdəki ideal gerçəkliyin özüdür. 

Müxtəlif mənbələrdə bu poetik fiqurun növ rəngarəngliyinin 
fərqli şəkildə müəyyənləşdirilməsi ilə qarşılaşsaq da, əsasən Mahirə 
Quliyevanın Əbu Hilal əl-Həsən ibn Abdullahın “Kitabus-
sina'ateyn, əl-Kitabə vəş-şeir” əsərində verdiyi bölgüyə müvafiq 
olaraq ayırdığı növ çalarlığına üstünlük verməyi məqsədə müvafiq 
sayırıq. (Bax: 62, 207) 

Beləliklə, mübaliğələr klassik poetikada həqiqətə müvafiqlik 
dərəcəsinə görə, yəni “məqbul” və “qeyri-məqbul” (məzmun) ol-
maq üzrə, təqribən, təbliğ, iğraq, qüluv, ifrat, təfriq və iqtisad növlə-
rinə ayrılır. Göstərilən növlərdən üçünün – təbliğ, iğraq və qüluvun 
adına Cem Dilçinin “Örnəklərlə türk şeir bilgisi” kitabında da rast 
gəldik. (Bax: 114, 147-148) 

İndi isə bu poetik fiqurun ayrı-ayrı növlərinin Füzuli yaradıcı-
lığında öz əksini necə tapması ilə tanış olaq. 

Ərəbcədən tərcümədə müəyyən fikri, sözü, xəbəri çatdırma, 
onu müxtəlif yollarla yayma, nəql etmə mənasını verən təbliğ adlı 
mübaliğə növü iki müqayisə edilən hadisə və ya əşya arasında 
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mübaliğəli təsvirin real görünməsinə əsaslanır. Məsələn: 
Cilveyi-əksi-rüxün ayinədə, ey rəşki-hur, 
Rövşən etmiş onu kim, xurşiddəndir ayə nur. (39, 82) 
Burada Füzuli Quran ayəsini əsas alaraq (“Yunus” surəsi, 5-ci 

ayə) güzgüdə özünə baxan gözəlin aynanı işıqlandırdığını deyir və bu 
mübaliğəli təsviri günəşin ayı nurlandırmasına bənzədir. Şairin 
yaradıcılığında bu növ mübaliğələrə tez-tez rast gəlmək mümkündür. 

İğraq – bu poetik fiqur ərəbcədən tərcümədə bəzən mübaliğə, 
şişirtmə sözünün sinonimi kimi də işlənir və poetikada müəyyən 
məfhumun təsvirində istifadə edilən mübaliğənin xəyal baxımından 
mümkün, lakin reallıqda qeyri-mümkün olmasını bildirir. Məsələn, 
Füzuli yazır: 

Xaki-rahindən məni qaldıra bilməz sayə tək, 
Qılsa gərdun afitabın hər şüaın bir kəmənd. (39, 79) 
Yaxud: 
Ləhzə-ləhzə könlüm odundan şərərlərdir çıxan, 
Qətrə-qətrə göz tökən sanmın sirişkim qanıdır. (39, 96) 
Qüluv – ərəbcədən hərfi tərcümədə həddən aşma, tüğyan 

mənasına gələn bu mübaliğə növündə obyektin təsviri zamanı istifa-
də olunan şişirtmənin ifrat dərəcədə əqlə sığar olmadığı görünür. 
Məsələn: 

Fələkdə bərqi-ahimdən sərasər yandı kövkəblər, 
Qalan odlarda yanmış kövkəbi-bəxti-zəbunumdur. (39, 93) 
Yaxud: 
Görməsəm hər göz açanda ol gülü-rəna üzün, 
Göz yumunca əşki-gülgünüm tutar dərya üzün. (39, 177) 
İfrat – ərəbcədən tərcümədə israf, həddi-hüdudu bilmədən 

sərfiyyat mənasına da gələn bu mübaliğə növündə adının dilimizdə-
ki mənasına əks olaraq, şişirtmə həm real, həm də qeyri-real anlaşıla 
bilər. Bu zaman söylənilən fikrin həqiqi və ya məcazi mənada 
qavranılmasından çox şey asılıdır. Məsələn, Füzulinin bir 
rübaisində deyilir: 

Məcnun oda yandı şöleyi-ah ilə pak, 
Vamiq suya batdı, eşqdən oldu həlak. 
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Fərhad həvəs ilə yelə verdi ömrün, 
Xak oldular onlar, imdi mənəm ol xak. (39, 311) 
Ərəbcədən tərcümədə hesabda çıxma əməli kimi anlaşılan 

təfriq adlı poetik fiqur çox zaman mübaliğənin litota növünü xatır-
ladır. Bu, əslində, təsvir zamanı kiçiltmədir. Məsələn, Füzuli özü-
nün “Leyli və Məcnun” poemasında baş qəhrəmanın dilindən 
verdiyi qəzəllərindən birində deyir: 

Öylə zəif qıl tənim firqətində kim, 
Vəslinə mümkün ola yetirmək səba məni. (40, 74) 
Yaxud bu poemadakı başqa bir qəzəlində yazır: 
Yetsə gər aşiqlərin əflakə əfğanı, nə sud, 
Yetmək olmaz məhvəşlərin vəslinə əfğan ilə. (40, 53) 
Məhz bu təzadlı beytdə aşiqlərin fəqanının fələklərə çatması 

sevgiliyə yetişməklə müqayisədə kiçik görünür. 
Biz Mahirə Quliyevanın öz tədqiqatında “ifrat və təfriqə uy-

madan bir şeyi olduğu kimi real şəkildə təsvir” açıqlaması ilə xarak-
terizə etdiyi iqtisad adlı fiquru heç bir şişirtmə və kiçiltmə əlaməti 
olmadığından, mübaliğə poetik fiqurunun içinə daxil etməkdən 
çəkindik. 

Hərfi tərcümədə qənaət mənasına gələn bu poetik fiqur, 
hörmətli alimin verdiyi misallardan da göründüyü kimi, xalq ədə-
biyyatında, xüsusilə, atalar sözü və bir çox hikmətli məsəllərdə 
istifadə edilən fikrin mükəmməl təşbeh şəklində ifadə tərzidir. Mə-
sələn, alim Füzulidən bir misal verir: 

Qəzəldir səfabəxşi-əhli-nəzər, 
Qəzəldir güli-busitani-hünər. (77, 8) 
Eyni analogiya ilə biz atalar sözlərinə müraciət edək: 
İş insanın cövhəridir. 
Yaxud S.Ə.Şirvaninin “Rəbiül-ətfal”ına: 
Ey oğul, bil ki, adəmi-bikar 
Xüşk olan odundur, layiqi-nar. (95, 517) 
Düzdür, burada müəyyən dərəcədə qəzəlin funksiyası şişirdilir, 

lakin bunu əsla mübaliğə səviyyəsinə qaldırmaq olmaz. Bənzətməyə 
isə daxil etmək mümkündür (Məsələn, mübaliğəli bənzətmə kimi). 
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Mübaliğə poetik fiqurundan danışarkən Teymur Kərimlinin 
ilk dəfə müstəqil poetik fiqur kimi xarakterizə etdiyi adiləşdirmədən 
də söz açmağı məqsədə müvafiq bilirik. Alim bu poetik fiquru 
açıqlayarkən yazır: “Füzuli yaradıcılığında ilk dəfə fərqinə 
vardığımız adiləşdirmə poetik fiquru – şair tərəfindən təqdim və 
təsvir edilən ağlabatmaz hadisə və proseslərin təbiətdən və cəmiy-
yətdən götürülmüş müəyyən oxşar hadisələrin köməyilə təbii 
şəkildə qələmə verilməsi üzərində qurulur.” (55, 51) 

Son on ildəki Füzuli yubileyləri ilə bağlı tədqiqatları nəzərdən 
keçirdikdə görünür ki, istər Teymur Kərimli, istərsə də Tofiq 
Hacıyev kimi ciddi alimlər Füzuli dilinin ecazkarlığından danışar-
kən fikrin bu sayaq ifadə tərzi üzərində xüsusi dayanır və hər ikisi 
dediklərini əsaslandırmaq məqsədilə eyni bir beyti misal göstərirlər: 

Gün ki sayən düşdüyü yerdən durar, bir vəchi var: 
Gəlsə ali qədrlər, fəqr əhli durmaqdır ədəb. (39, 64) 
Tofiq Hacıyev “Füzuli: dil sənətkarlığı” adlı monoqrafiyasın-

da yuxarıdakı beyti mənalandırmazdan öncə bədii ifadə tərzinə belə 
açıqlama verir: “...bu obraz gözlənilməzlikdən var olur, gözlənilməz 
inandırıcılıqla mənalandırılır.” (45, 20) 

Fikrimizcə, hər iki alimin Füzulidəki “ağlabatmaz”, “inandı-
rıcı görünməyən” və ya “gözlənilməz” əlamətləri ilə açıqlama 
verdikləri xüsusiyyətin həqiqətə uyğun şəkildə təqdimi şair yaradı-
cılığında mübaliğə poetik fiquru sahəsindəki bir yenilikdir. Və bunu 
Teymur Kərimlinin uğurlu olaraq adlandırdığı kimi, “adiləşdirmə” 
şəklində mübaliğə poetik fiqurunun tərkibinə daxil etmək daha çox 
məqsədə uyğundur. Nümunə üçün yenə də Füzuli qəzəllərinə 
müraciət edək: 

Deyil bihudə, gər yağsa fələkdən başimə daşlar, 
Binasın tişeyi-ahimlə viran etdigimdəndir. (39, 95) 
Göründüyü kimi, bu beytdə Füzuli fələkdən başına daşlar yağ-

dığını deyir və bunu yerdə bir ah çəkib onun evini dağıtması ilə ay-
dınlaşdırır. Bu isə özlüyündə ən gözəl şəkildə ifadə olunan 
mübaliğədir. 
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Şairin lirikasını linqvopoetik səviyyədə araşdıran Nizaməddin 
Mustafa da “Füzulinin poetik semantikası” adlı monoqrafiyasında 
bu məsələ üzərində xüsusi dayanaraq məntiqsizlik, yaxud qeyri-
məntiqilik adlandırdığı bu fiquru qəzəlin janr tələbi kimi xarakterizə 
edir. O yazır: “Qəzəl beytlərlə qurulur, hər beyt də iki misradan 
ibarətdir: birində vəziyyəti təsvir etmək, digərində isə həmin 
psixoloji məqamın səbəbini göstərmək mümkündür.” (89, 88) 

Bundan əlavə, alim Füzuli qəzəllərinə əsaslanaraq, göstərilən 
poetik fiqurun nümunələrə müvafiq işlənmə sxemini də verir: 

Ona görə A-dır ki, B-dir. 
A-dır ona görə ki, B-dir. 
Əgər A-dırsa, ona görədir ki, B-dir. 
Əgər A-dırsa, V olarmı? Ona görə 
A-dır ki, B-dir. 
C deyil, A-dırsa, ona görə ki, B-dir. (Bax: 89, 88-89) 
Şairin formaca Nizaməddin Mustafanın göstərdiyi qəliblərdən 

heç birinə uyğun gəlməsə də, məzmun baxımından bu poetik fiqura 
daxil olan çox məşhur qəzəlindən bir beytə nəzər salaq: 

Gülü-rüxsarına qarşu gözümdən qanlı axar su, 
Həbibim, fəsli-güldür bu, axar sular bulanmazmı? (39, 224) 
Füzuli bu beytdə sevgilinin gül üzünü gördükdə gözündən qan 

yaş axdığını deyir və bizi buna inandırmağa çalışır. Bundan əlavə, 
bunun bir təbii hal olmasını bahar aylarında axar suların bulanması 
ilə izah edir və beləliklə, incə ləffü nəşr yaratmış olur. 

Ümumiyyətlə, Füzulinin yuxarıda göstərilən qəzəllərinə və bir 
sıra başqa unikal qələm təcrübələrinə nəzər saldıqda şairin yaradıcı-
lığında uğurla istifadə olunan mübaliğə poetik fiqurunun başqa bə-
dii təsvir və ifadə vasitələri ilə təması aşkar sezilir ki, bu da həmin 
fiqur daxilində onunla başqa poetik vasitələrin sintezini nəzərə 
alaraq yeni təsnifata imkan verir. 

Beləliklə, şairin yaradıcılığı əsasında mübaliğə poetik fiquru-
nun istifadə imkanlarının sərhədlərini müəyyənləşdirmək istədikdə 
biz Füzulinin bu bədii ifadə tərzinə bir çox yeniliklər gətirdiyini 
aşkar görürük. 
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Füzuli yaradıcılığında təzad poetik fiquru  

(antiteza və əks analogiya) 
 
 

Hələ eramızdan öncəki dönəmlərdə müxtəlif filosof və din 
xadimləri dünyadakı əkslikləri mövcudiyyətin mənbəyi saymış, 
predmet, hadisə və varlıqların əksliklərdən ibarət olub, bu bir-birinə 
zidd şəkildə təşkil olunan strukturun daxilində gedən əbədi mübari-
zənin daimi inkişafına hərəkətverici qüvvə, stimullaşdırıcı impuls 
olduğunu sübuta yetirməyə çalışmışlar. 

Məlumdur ki, öz ilkin təsəvvürlərini bir çox psixoloji aktlarla 
bərabər, analogiya və antitezalar üzərində quran insan varlıqları, 
onu əhatə edən mühiti ondakı ziddiyyətləri qarşı-qarşıya qoymaqla 
sanki özü üçün kəşf edir, müşkülləri müqayisədə aydınlaşdırır. 
Deməli, təbiətdəki əkslik “eyniyyət” fəlsəfi kateqoriyası kimi öyrə-
nilən predmetin dərkinə yönələn anlamanın ilkin zəruri momenti 
kimi çıxış edir. Əgər insan şüuru varlığı söylənilən psixoloji 
proseslərdə dərk edirsə, sözsüz ki, hər hansı bir hadisəni, mövcud 
predmeti, başqası üçün hələ mücərrəd olan anlamı müsahibə 
çatdıranda da eyni şüur aktına söykənmiş olur. Adresant timsalında 
bədii ədəbiyyatın yaradıcısını götürsək, o zaman şair və ya yazıçı 
düşündüyünü adresata çatdırarkən analogiyaya söykəndikdə bənzət-
mə poetik fiqurundan, antitezaya əsaslandıqda isə təzaddan istifadə 
etməli olur. Müasir fəlsəfədə təfəkkürün mənbəyi adlandırılan 
əkslik anlayışı iki mənada – ziddiyyətin tərəflərini (məsələn: mənfi 
və müsbət, köhnə və yeni və s. kimi) və ziddiyyətin yüksək 
dərəcədə kəskinləşməsini ifadə etmək üçün işlədilir. Məlumdur ki, 
eyni bir zamanda, eyni bir məkan trayektoriyasında mövcud olan 
hər hansı bir şey haqqında eyni münasibətdə bir-birinə zidd iki fikir 
söyləmək olmaz. Lakin bu heç də o demək deyil ki, bir-birini inkar 
edən qarşılıqlı ziddiyyətli cəhətlər, xassələr yanaşı mövcud ola 
bilməz, eyni bir zamanda eyni bir predmeti təşkil edən vahidlər kimi 
qəbul edilə bilməz. Bu, təbiətin struktur elementasiyası olduğundan 
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dilin də əsas təşkiledici amilidir. Şeirlərindəki orijinal məntiqi ilə 
seçilən İmadəddin Nəsimi təbiətdəki bu əksliklərin bir varlıqda 
cəmlənməsini, fəlsəfi dillə desək, əksliklərin vəhdətini bədii dildə 
belə ifadə edir: 

Arısı yalandır, saqın, dadlısına aldanma kim, 
Acıdır anın şəkkəri; ağı qatılmış balına. (51, 31) 
Deməli, əkslik inkişafa səbəb olduğu kimi, harmoniyaya da 

şərait yarada bilir. Lakin onun əsas funksiyası qarşılığını inkar 
etməklə mövcudiyyəti dəyişməkdir. Füzuli yazır: 

Can çıxır təndən, könül, zikri-ləbi-yar eyləgəc, 
Tən bulur can yengidən, ol ləfzi təkrar eyləgəc. (39, 71) 
Burada dini əfsanə ilə (insanın ölümdən sonra qiyamət günü 

dirilməsi) sevgilinin ziddiyyətli münasibəti arasında analogiya apa-
ran şair iki əks hadisəni qarşı-qarşıya qoyaraq, əksliyin dəyişikliyə 
səbəb olmasına gözəl bədii nümunə yaratmış olur. 

Hələ antik fəlsəfədə Aristotel tərəfindən müəyyənləşdirilən 
məntiqin ziddiyyət qanununa uyğun olaraq, iki bir-birinə əks 
cümlənin həqiqi olmasının qeyri-mümkünlüyü aydınlaşdırılmışdır. 
Əslində, təbiətdə birgə mövcudiyyəti mümkün olmayan anlayışların 
bir fikrin təzahürü olan nitq vahidində işlədilməsi qarışıqlıq yarat-
malı olduğu halda, onların mahir sənətkarın qələmindən çıxan kamil 
təzadlarda müvaziliyinin mümkünlüyü bədii ədəbiyyatımızın əksər 
korifeylərinin yaradıcılığında sübuta yetirilmişdir. Beləliklə, əgər 
adi nitqdə bu müvazilik qarışıqlıq yaradır, fikrin ardıcıllığında 
qeyri-səlisliyə səbəb olursa, poetik dildə, əksinə, təzad mücərrəd 
ideya axarını belə, ona əks analogiyaları qurmaqla aydınlaşdırır, 
abstraksiyaya bir açıqlama verir. 

Söylənilən fikrin təsir gücünü artıran, ondakı məna yükünü 
qüvvətləndirən bədii vasitələrdən biri də haqqında danışdığımız əks-
lik anlayışı üzərində qurulan təzad poetik fiqurudur. Dilçilikdə anti-
teza adlandırılan bu üslubi-poetik vasitə bir çox nəzəri mənbələrdə 
həm leksik, həm də leksik-semantik üslubi fiqur kimi xarakterizə 
edilmiş, onun ayrı-ayrı mürəkkəb sintaktik bütöv sərhədlərində təza-
hür edən növləri müəyyənləşdirilmişdir. Aydındır ki, təzad iki qar-



Əzizağa Nəcəfov 
 

 104

şılaşdırılan, müxtəlif qütblərdə yerləşən əks məzmunlu sözlərin, ifadə 
və söyləmlərin müqayisəsində həqiqəti aşkarlamağa xidmət edir. 

Bu qarşılaşdırılan vahidlər isə dilin müxtəlif yaruslarında, 
onun leksik, morfoloji və sintaktik qatında özünü göstərir ki, bu da 
antitezanın leksik vasitə olan antonimlərdən daha geniş məzmun 
daşıdığını aydınlaşdırır. Beləliklə, təsvir edilən predmetin xarakte-
ristikası, ideologiyalar, münasibətlər, hadisə və anlayışlar arasındakı 
ziddiyyətin təsviri üçün dilin hər üç qatında əks olunan təzadın 
tətbiqi, Füzuli yaradıcılığı da daxil olmaqla, klassik ədəbi irsimizdə 
əlverişli üslubi priyom olaraq bədiiyyata geniş şərait yaratmış olur. 

“Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı” kitabında xüsusi başlıq 
altında tədqiq olunan antonimlər ədəbi dilin bədii təsvir vasitələrin-
dən biri kimi şərh olunur. Sözün, ifadə olunan fikrin mənasını 
dəqiqləşdirməyə yönələn antonimləri, əslində, xüsusi poetik fiqur 
kimi ayırmaq düzgün deyil. Çünki antonimlər onların bir-birinə 
zidd mənasını əks etdirən xarakterik kontekstdə işləndikdə bədii təs-
virə xidmət edir. Bu isə antiteza, klassik Şərq poetikası tələblərinə 
əsaslansaq, təzaddır. Antonimlər, dilin insan şüurundakı inkişafının 
ilk dönəmlərinə aid mərhələlərdə müəyyənləşən zidd məfhumların 
ifadəçisi olan bu iki əks mənalı sözlər mütləq təzadın yaradıcısıdır. 
Ədəbi dilimizdə, xüsusilə də, bədii üslubda müşahidə olunan 
antonimiya onun iki növünü fərqləndirməyə imkan verir: mütləq və 
kontekstual antonimlər. Yəni mütləq antitezadan fərqli olaraq, bəzi 
bədii parçadan kənarda kontrast yaratmayan söz cütlükləri mətn 
daxilində qarşılaşdırıldıqda əks mövqedə dayanırsa, təzad kimi çıxış 
edir və bu zaman antonimin xüsusi bir növü - kontekstual antonim 
formalaşır. Fikrimizi dəqiqləşdirmək üçün Füzulidən təzada dair iki 
müxtəlif növ misal gətirək: 

Rəhm et, ey şəh, məni-dərviş çəkən ahlərə 
Ki, gəda ahı əsər eylər olur şahlərə. (39, 203) 
Yaxud: 
Mənə derlərdi əvvəl bir mələkdir sevgilin, hala 
Görənlər, sən fəqirə göydən enmiş bir bəla, derlər. (39, 104) 
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Göründüyü kimi, birinci nümunədə beytin ilk misrasında qarşı 
duran “şəh” və “dərviş” kəlmələri mütləq antonim deyillərsə, onun 
ikinci misrasındakı “gəda” və “şəh” sözləri antonimiya təşkil edib, 
tam əks mövqedə işlənir. Füzulidən gətirdiyimiz ikinci misalda isə 
beyt daxilində müxtəlif misralarda işlədilən “mələk” və “bəla” 
sözləri qarşılaşdırılaraq bədii mətn daxilində antonim kimi çıxış 
edir, kontekstual antonimiya yaradır. 

Ümumiyyətlə, dilçilikdə antiteza adlandırılan poetik priyom 
ədəbi dilimizdə ən geniş tətbiq olunan bədii vasitə olduğundan və 
həyatımızın müxtəlif sferalarında bizi əhatə edən ətraf aləmdə qarşı 
duran varlıqların dualizmi hökm sürdüyündən klassik ədəbiyyatı-
mızda və Füzuli yaradıcılığında da təzad çox müxtəlif çalarlıqda 
özünü büruzə verir. Onun Füzuli ədəbi irsində bədii mətnin tərki-
bində işlədilmə özəlliklərindən asılı olaraq müəyyənləşdirdiyimiz 
leksik, məntiqi, morfoloji, sintaktik və mətni təzad kimi növ rənga-
rəngliyi vardır. 

1. Leksik təzad. Bu təzad növündə mikromətn, yəni misra, 
beyt və ya bənd sərhədləri daxilində əks mənalı sözlər qarşılaşdırıla-
raq antiteza yaradır. Füzuli ədəbi irsində geniş tətbiq olunan bu 
təzad növünə şairin bütün əsərlərində rast gəlmək mümkündür. 
Məsələn, “Leyli və Məcnun” poemasında: 

Həm dostum olmaya mənə yar, 
Həm düşmən ola nə dust kim var. (40, 97) 
Bu beytdə həm misra boyunca, həm də ümumilikdə beyt 

daxilində leksik təzadın işlədilməsinin gözəl nümunəsi yaradılır. 
Şairin qəzəllərində: 
Gər çox istərsən, Füzuli, izzətin, az et sözü 
Kim, çox olmaqdan qılıbdır çox əzizi xar söz. (39, 112) 
Yaxud: 
Var fikrin, yox qəmin çəkmək nədir, bir cam ilə 
Bixəbər qıl kim, mənə bir ola yoxluq, varlıq. (39, 135) 
Verilən nümunələrdən də aydındır ki, Füzulidə misra daxilində 

özünü göstərən bu təzad növlərində qarşılaşdırılan sözlər arasında 
əkslik olsa da, əksər hallarda onlar məzmunun qarşıdurmasına səbəb 
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olmur. Sonuncu nümunədə olduğu kimi, beytin ikinci misrasında 
həmcinslik təşkil edən antonim sözlər, əksinə, təzaddan çox eyni-
ləşdirmə poetik fiquruna zəmin yaradır. Məsələn, “Leyli və Məcnun” 
poemasının “Əsərin yazılma səbəbi” bölməsində şair iki əks mənalı 
sözü – “əvvəl” və “son” antonimlərini bir misra daxilində işlədirsə 
də, tam məntiqi təzad alınmır, onlar müəyyən mənada eyniləşir: 

Bir bəzmi-müsibəti-fənadır 
Kim, əvvəli qəm, sonu fənadır. (40, 31) 
Füzuli bu beytdə tam mütləq təzadı əldə etmək istəsəydi, o 

zaman “qəm” və “şad” sözlərini də qarşılaşdırmalı idi. Necə ki, eyni 
əsərdə bu qarşıdurma özünü aşağıdakı kimi göstərir: 

Əvvəl nə idi bu aşinalıq? 
Axır niyə eylədin cüdalıq? (40, 51) 
Bu beytdə “aşinalıq” və “cüdalıq” kontekstual antonimləri 

sayəsində beytdə iştirak edən “əvvəl” və “axır” sözləri tam təzad 
mövqeyində tətbiq olunur. Ədəbi dil tariximizdə Füzuliyə qədər də 
geniş tətbiq olunan bəzi leksik vahidlərin şairin irsində işlədilmə 
özəlliklərinə baxaq. Məsələn “var” və “yox” sözləri ilə; 

Nəsimidə: 
Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var? 
Gər var desən, yox deməzəm, var, kimin var? (50, 279) 
Füzulidə: 
Bilməz idim, bilmək ağzın sirrini düşvar imiş, 
Ağzını derlərdi yox, dediklərincə var imiş. (39, 35) 
Yaxud “vüsal” (vəsl) və “hicran” (hicr) sözləri ilə: 
Nəsimidə: 
Mana sənsiz cahanü can gərəkməz, 
Vüsalın var ikən hicran gərəkməz. (40, 91) 
Xətaidə: 
Xeyli müddətdir cahanda firqətinlə həmdəməm, 
Hicr ilən ömrüm tükəndi, heç vüsalın görməzəm. (99, 226) 
Füzulidə: 
Vəsl əyyami rəvan yarə fəda eyləmədin, 
Ey Füzuli, qəmi-hicran ilə çıxsın canın. (39, 191) və s. 
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2. Məntiqi təzad. Tam şərti olaraq müəyyənləşdirdiyimiz bu 
təzad növündə qarşılaşdırılan məfhumların ifadəçisi olan sözlər 
dildə antonimlik funksiyası daşımır, yalnız bədii mətn kontekstində 
antiteza mövqeyində çıxış edir. İstər şifahi, yaxud yazılı, istərsə də 
klassik və müasir ədəbi irsimizdə geniş tətbiq olunan bu təzad növü 
dilçilikdə kontekstual antonimiya, yaxud kontekstual antiteza da 
adlandırılır. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün Füzulinin bütövlükdə 
təzad poetik fiquru üzərində qurulan “Dostum, aləm səninçin gər 
olur düşmən mana” misrası ilə başlanan qəzəlinin bəzi beytlərinə 
nəzər salaq: 

Vəsl qədrin bilmədim hicran bəlasın çəkmədən, 
Zülməti-hicr etdi çox mübhəm işi rövşən mana. 
Dudü əxgərdir mana sərv ilə gül, ey bağiban, 
Neylərəm mən gülşəni, gülşən sana, külxən mana. 
Qəmzə tiğin çəkdi ol mah, olma qafil, ey könül! 
Kim, müqərrə edir bu gün ölmək sana, şivən mana. (39, 55) 
Əgər verdiyimiz nümunədəki beytlərin şərhinə nəzər salsaq, 

burada qarşılaşdırılan əksər leksik vahidlərin mətndən kənarda 
antonimiya təşkil etmədiyini görərik. Məsələn, birinci beytin ilk 
misrasında “vəsl” və “hicran” sözləri mütləq antonimlik yaradırsa, 
həmin beytin növbəti misrasındakı “mübhəm”, yəni qeyri-müəyyən, 
aydın olmayan fikir anlamına gələn sözlə “rövşən” – işıqlı sözləri 
antonimlik yaratmasa da, burada məntiqi təzad yaradan əsas 
komponent kimi çıxış edir, “mübhəm” sözü qaranlıq mənasında 
işlədilir və “rövşən” sözü ilə asanlıqla qarşılaşır. Eynilə də ikinci 
beytdə “gülşən” və “külxən” kəlmələri qarşılaşdırılarkən ikinci 
komponent “xaraba” mənasına gəlir. Ən əsası isə üçüncü beytdə 
“ölmək” və “şivən” sözləri qarşılaşdırılaraq yaxın mənalı sözlər 
kimi deyil, kontekst daxilində təzadı formalaşdıran amillər kimi çı-
xış edir. Sevgilisini, məşuqəni aya bənzədən lirik qəhrəman könlünə 
etinasız olmamağı məsləhət görür, çünki o öləcək, şair isə şivən 
qoparacaq. O ölüb canını qurtaracaq, şivən, ah-vay eləmək isə aşi-
qin payına düşür, bu da dirilik, hər bir ağrı-acını hiss etməkdir.  
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3. Morfoloji təzad. Bu təzad növündə qarşılaşdırılan vahidlər 
əksərən eyni bir sözə, leksemə əks morfemlərin – şəkilçilərin artırıl-
ması ilə yaradılır. Bu bədii ifadə vasitəsinin, təzadın bu növünün ən 
sadə variantı feli xəbər mövqeyində işlədilən sözlərdən birinin 
inkarlıq əlamətini, cümlənin təyini vəzifəsində çıxış edən kəlmə-
lərin əks mənalı antonim şəkilçilərini qəbul etməsi ilə və s. sadə 
qrammatik konstruksiyalarla yaradılır. Məsələn: 

Ey əsiri-dami-qəm, bir guşeyi-meyxanə tut! 
Tutma zöhhadın müxalif pəndini, peymanə tut! 
Gər sənə əfğanimi bihudə dersə müddəi, 
Ol sözə tutma qulaq, mən çəkdiyim əfğanə tut! (39, 69) 
Yaxud: 
Canə azari-xədəngin xoş gəlir, ey qaşı yay, 
Bir sifariş qıl ki, bizdən ötməsin azarsız. (39, 110) 
Ruzi-hicr, ey gün, çəkib bir tiğ minnət qoy mənə, 
Yoxsa minnətsiz həlak eylər şəbi-hicran məni. (40, 222) 
Çox maraqlıdır ki, Musa Adilov da Füzuli üslubuna dair 

qələmə aldığı “Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili” adlı 
monoqrafiyasında təzadın şəkilçili forması kimi fərqləndirilən bu 
xüsusi növünün sifətlərlə təzahür edən variantında şairin ədəbi dil 
ənənələrinə tam uyğun olmayaraq qarşılıqlı formada antonim 
şəkilçilərdən istifadə etmədiyini xüsusilə qeyd edir. Məsələn, 
yuxarıdakı beytlərdən göründüyü kimi, qarşılaşdırılan bu tip sözlər 
azarlı və azarsız şəklində yox, azar və azarsız, minnətli və minnət-
siz kimi deyil, minnət və minnətsiz olaraq əks mövqedə yerləşdirilir. 
Lakin burada qarşılaşdırılan birinci sözdə -lı şəkilçisinin təsdiq 
məzmununu ya sintaktik əlaqə, ya da cümlə konteksti əvəz edir. 

4. Sintaktik təzad. Heç bir dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq 
mənbələrində xüsusi olaraq fərqləndirilməyən bu təzad növündə 
təkcə leksik və morfoloji deyil, əksərən onlarla bərabər bütövlükdə 
ən böyük dil vahidləri olan cümlələr də qarşılaşdırılır. Klassik Azər-
baycan ədəbiyyatında, bütün Şərq şeir sənətində olduğu kimi, 
sintaktik vahidlər təzadın iki əks tərəfini təşkil edərkən əksər hal-
larda ya beytin birinci və ikinci misraları, ya da ardıcıl gələn beytlər 
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mövqeyində çıxış edir. Füzulidə bu hal həm lirik miniatürlərdə: 
qəzəl, rübai, qitə və s.-də, həm də şairin epik-lirik, lirik-epik növdə 
olan daha iri həcmli əsərlərində özünü göstərir. Məsələn, qəzəllərdə: 

Can çıxır təndən, könül, zikri-ləbi-yar eyləgəc, 
Tən bulur can yengidən, ol ləfzi təkrar eyləgəc. (39, 71) 
Batdı əncum, çıxdı gün, ya bir əsiri-eşqdir, 
Tökdü dürri-əşki, çəkdi ahi-atəşbar sübh. (39, 75) 
Aləm oldu şad səndən, mən əsiri qəm hənuz, 
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (39, 124) 
Yaxud, qitələrdə: 
... Gər qara daşı qızıl qan ilə rəngin edəsən, 
Təbə təğyir verib, ləli-Bədəxşan olmaz. 
Eyləsən tutiyə təlim ədayi-kəlimat, 
Nitqi insan olur, əmma özü insan olmaz. (39, 301) 
Göründüyü kimi, Füzulinin müxtəlif mövzularda olan 

əsərlərində - məhəbbət, ictimai-fəlsəfi lirika nümunələrində özünü 
göstərən bu təzad növündə bir paralelizm də var. Həm misranın ayrı-
ayrı tərəfləri, həm də beyt və bənd daxilində misralar arasında sanki 
bir mütənasiblik özünü göstərir. Məzmun qarşılaşdırılırsa da, for-
mada bir sintaktik paralellik yaradılır ki, bu da tənasübə səbəb olur. 
Beləliklə də, forma ilə məzmun kontrastı daha yüksək effekt doğurur. 
Formadakı simmetriya məzmundakı əks analogiyaya qarşı durur. 

Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasında da belə vahidlərə 
təsadüf olunur. Bu sarıdan şairin aşağıdakı misraları xüsusilə 
maraqlıdır: 

Gündüz həbsim, gecə nəcatim, 
Gündüz mövtim, gecə həyatim. 
Olmuş dünümə günüm mütabiq 
Gün görməz imiş bəlalı aşiq. (40, 86) 
Verilmiş nümunədə təkcə sintaktik təzad deyil, birinci və 

ikinci misrada məntiqi, üçüncüdə isə leksik təzad da işlədilir. 
Yeri gəlmişkən, Füzulidə alt-alta düzülən bu əks vahidlərin 

təzadı Musa Adilovun şairin dili ilə bağlı yazdığı, yuxarıda adı 
çəkilən monoqrafiyasında mütabiqə adlandırılır. (Məlumat üçün 
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bax: 3, 198) Ərəbcə qarşı-qarşıya qoyma anlamına gələn mütabiqə-
də təzadı təşkil edən vahidlər beytdaxili misralarda eyni mövqedə 
işlədilir. Məsələn: 

Gündüz gözü yaşı hadiyi-rah, 
Gecə yolu şəmi şöleyi-ah. (40, 75) 
Yaxud: 
Dəryalar olurdu cümlə səhra, 
Səhralar olurdu cümlə dərya. (40, 60) 
Sonuncu nümunədə isə təkcə misra önündəki deyil, həmçinin 

sonundakı iki söz də mütabiqəni təşkil edir və cümlə daxilində eyni 
bir sintaktik sıralanma isə paralelizmi yaradır. 

Sintaktik təzaddan danışarkən Füzuli ədəbi irsində hətta 
frazeoloji vahid və idiomatik ifadələrin belə cümlə şəkilli təzadına 
rast gəlmək mümkündür;  

Ayaq basdım dəri-ümumidə, sərgərdanlıq əl verdi, 
Hünər səriştəsin tutdum, əlimdə əjdaha gördüm. (4, 98) 
5. Mətni təzad. Təzadın bu növü böyük bir sintaktik bütövün 

ayrı-ayrı hissələrinin ümumi bir mətn daxilində, qarşılaşdırılması ilə 
yaradılır. Bu həm mikro, həm də makro səviyyədə özünü 
göstərdiyindən mətni təzadın da şərti olaraq iki növü müəyyənləşir: 

a) Mikromətn daxilində əks hissələrin qarşıdurması. Məsələn: 
Necə bir vəsvəseyi-əql ilə qəmnak olalım, 
Gəlin alayişi-qəmdən çıxalım, pak olalım, 
Nəşəyi-mey tapalım, qabili-idrak olalım 
Məstü mədhuşü xərabatiyü bibak olalım. (39, 293) 
Göründüyü kimi, Füzulinin bu mürəbbesində verilən cümlə-

lərdəki ümumi məzmun bütün mətn boyu bir-birini inkar edir. 
Yaxud şairin rübailərindən birində meyi inkar edən “vaiz” ilə mey 
düşkünləri “rind”lər qarşılaşdırılaraq mətn tərkibində müəyyənləşən 
iki fikrin ümumilikdə təzad təşkil etməsinə səbəb olur: 

Mey nəfini eyləyib şüar, ey vaiz! 
Tutdun rəhi-təni-eşqi-yar, ey vaiz! 
Tərki-meyü məhbub edəriz cənnət üçün, 
Şərh eylə ki, cənnətdə nə var, ey vaiz! (39, 310) 
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Füzulidə mətni təzadın bu növü çox vaxt iki cisim, hadisə, 
varlıq və ya şəxs arasında müqayisəyə, yəni onlardakı fərqi 
müəyyənləşdirməyə xidmət edir. 

Necə ki, şairin “Leyli və Məcmun” poemasında mətn daxilin-
də bir-birinə yaxın mövqedə iki bənzədilən arasındakı fərq belə 
müəyyənləşir: 

Ol - nəqşi-səhifeyi-vəfadır, 
Bu - tərzi-cərideyi fənadır. 
Ol - qərqeyi-bəhri-zövqi-candır, 
Bu - məhvi-tənəümi-cahandır. 
Ol - xeyr yoluna rəhbərdir, 
Bu - başladığı təriqi-şərdir. 
Cananəsi üçün ol dilər can, 
Öz canı üçün dilər bu canan. (40, 114) 
Yaxud poemanın “Bu, Leylinin çıraqla olan macərasıdır və 

ondan ürək dərkinə çarə istəməsidir” hissəsində: 
Mən həm sənə bənzərrəm vəfadə, 
Bəlkə neçə mərtəbə ziyadə. 
Sən gecə həmin yanırsan, ey zar! 
Mən gecəvü gündüzəm girifdar. (40, 82) 
Nəsrdə də iki əks hadisənin nəqli ilə hər hansı bir predmet, 

obyekt və ya hökmü daha qabarıq nəzərə çatdırmaq, onlar arasın-
dakı ümumiliyi ifadə etmək məqsədi ilə mətni təzaddan istifadə 
olunur ki, onun istər mikro, istərsə də makro səviyyədə təzahürünə 
Füzuli yaradıcılığında daha çox “Hədiqətüs-süəda” əsərində rast 
gəlinir. Füzulinin məqtəl janrında qələmə aldığı adı gedən iqtiba-
sının “Müxəddərati Əhli-Beytin Şama getdigin bəyan edər” başlıqlı 
xatiməsində Bəxtəridən verilən bir qısa əhvalat nəql olunur; Bu qısa 
mətn daxilində həzrəti Peyğəmbər və onun ailəsinin müqəddəsliyi 
bir ağacın simasında təzahür edir. Hekayət olunur ki, bir gün həzrəti 
rəsuli-əkrəm əleyhis-səlam bir nəfərin evində mübarək əllərini 
yuduqdan sonra məzməzə etdiyi suyu kənarda torpağa tökür. Səhər 
çağı həmin yerdə bir bar gətirmiş meyvə ağacının ucaldığını görür-
lər. Xalqın “Şəcəreyi-mübarəkə” adlandırdığı bu ağac bir gün 
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meyvəsini töküb, yarpaqlarını yığır. Məlum olur ki, həzrəti 
Məhəmməd dünyadan köçüb. O gündən sonra ağac az da olsa, yenə 
də bar gətirir. Bir gün barının tam yox olub, yarpaqlarının əvəzinə 
tikan bitirdiyini görürlər. Bu dəfə xəbər gəlir ki, həzrəti Murtəza 
dünyadan köçüb. Ondan sonra o ağacın yarpaqlarından dərman 
düzəldirlərsə də, bir gün o yarpaqlar da tökülür. Bilirlər ki, bu, 
imam Həsənin vəfatına nişanədir. Ağacın gövdəsi də quruyub, yerlə 
yeksan olanda bilinir ki, Kərbəla vaqiəsi olub. (Bax: 38, 286) 
Göründüyü kimi, bu çox kiçik mikro mətn daxilində özünü göstərən 
bir-birini inkar edən hadisələr ümumilikdə böyük istedadın ustalığı 
nəticəsində eyni bir motivin şərhinə xidmət etmiş olur. Füzuli bu 
təzadlı şərh etmə üsulundan makro mətn səviyyəsində də bəhrələnir. 

b) Makromətn daxilində eyni əşya, hadisə və varlıqlarla bağlı 
iki əks fikrin qarşılaşdırılması. Bunun da ən gözəl nümunəsi şairin 
“Hədiqətüs-süəda” əsərində yaradılır. Həmin əsərin yuxarıda adını 
verdiyimiz “Xatimə” hissəsində nəql olunan “Kənzül-qəraib”də 
yazılan göyərçinlə bağlı bir əhvalatla Əbu Hənifənin “Tarix”indəki 
bir qeyd qarşılaşdırılır. Daha doğrusu, Məhəmməd Füzuli bu iki 
əsərdə Həzrəti İmam Hüseynin şəhadəti zamanı onun günahsız 
axıdılan qanı ilə bağlı nəql olunan iki əks xarakterli hadisəni, mikro 
mətni bütöv bir mətn daxilində makro səviyyədə qarşılaşdırmaqla 
gözəl mətni təzad nümunəsi yaradır. Əgər birinci vaqiədə göyərçin 
ağ qanadlarını o mübarək həzrətin al qanına bulayıb yaxınlıqdakı 
ərazidə yaşayan kasıb bir yəhudinin kor qızının gözlərinə damızdır-
maqla onun gözlərinin açılmasına və bu möcüzənin əsərindən də o 
qızcığazın atasının İslamı qəbul etməsinə səbəb olursa, ikinci 
əhvalatda isə əksinə, təsvir olunur ki, əhli-beytin düşməni olan İbn 
Ziyad Həzrəti İmam Hüseynin başını dizinin üstünə qoyub onun 
hüsnünə alay edərkən o mübarək zatın bir damla müqəddəs qanın-
dan onun murdar dizinin üstünə düşür, düşdüyü yeri ox kimi dəlib 
keçir və bu da İbn Ziyadın qıçında sağalmaz, ömürlük, üfunətli bir 
yaraya səbəb olur. (Bax: 38, 286-287; 289-290) Və hətta bu eyni 
motivlə - Həzrəti İmam Hüseynin qanı ilə bağlı əhvalatların müşa-
yiət olunduğu şeir parçaları da makro mətn daxilində nisbi təzad 
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mövqeyində çıxış edir. Birinci parça: 
Mərhəmi-bargahi-izzətdən 
Nə əcəb gər kəramət etsə zühur. 
Qürbi-dərgahi-həq bulanlardan, 
Möcuzatü kəramət olmaz dur. (38, 287) 
İkinci parça: 
Sanma tökmək əhli-beytin qanını asan olur, 
Ehtiraz et kim, sənə hər qətrə bir peyman olur. (38, 290) 
Beləliklə, Füzuli yaradıcılığında apardığımız müşahidələr nə-

ticəsində müəyyənləşdirdiyimiz müxtəlif təzad növlərinin şərhindən 
bir şey də aydın oldu ki, şairin tam və ya nisbi əkslik təşkil edən, 
antonim və ya antiteza yaradan cütlüklərinin işlədildiyi təzadlarında 
da bir harmoniya, məzmun və ya forma eyniliyi özünü göstərir. 

 

 

Füzuli yaradıcılığında bədii sual  
və onun növ rəngarəngliyi 

 
 
Həyat həqiqətlərinin dərki, mövcud reallıq haqqında dolğun 

təəssüratın formalaşdırılması düşüncənin əsası olduğu kimi, onun 
hərtərəfli öyrənilib müsahibə çatdırılması, bir sözlə, informasiya 
mübadiləsi də məqsədindən asılı olmayaraq hər bir nitqin əsasıdır. 

Nitqin tam, bütöv və dolğun informasiya ötürücüsü olan, ən 
böyük struktur elementi isə cümlədir. Yəni cümlə nitqin ən əsas 
vahididir. Təfəkkürün heç bir forması dildən kənarda yaranmadığı 
kimi, analitik düşüncənin yekunu olan hökm də cümlədən kənarda 
reallaşa bilmir. Müəyyən əlamət və xassənin iqrar və ya inkar 
edilməsi, onun cisimdə varlığı və ya yoxluğunun fərz edilməsini 
ifadə edən məlumat xarakterli hökmlərin səsli dildəki maddi cildi 
olan nəqli cümlələrdən fərqli olaraq, informasiyanın əldə edilməsi 
və ya dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə müsahibə ünvanlanan fikrin 
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ifadə vasitəsi olan sual cümlələrinin də öz struktur göstəriciləri var. 
Burada əsas məqsəd məlumatın ötürülməsi, hazır fikrin qarşı tərəfə 
çatdırılması deyil, gərəkən biliklərin müsahibdən alınması və ya 
müəyyən bir informasiyanın hər hansı bir cəhətinin aydın olmadı-
ğını ona çatdırmaqla cavaba təhrik edilməsidir. 

Məqsəd və intonasiyasından asılı olaraq fərqləndirilən dörd 
əsas predikativ nitq göstəricilərindən biri olan sual cümlələrinin for-
ması və funksiyaları müxtəlifdir. Monoloq, dialoq və poliloq xarak-
terli nitqin içərisində özünəməxsus yer alan bu sayaq cümlələrin bö-
yük idraki və təxəyyüli əhəmiyyəti var. Sual naməlum və izaha ehti-
yacı olan elementlərin, şərait və məsələlərin ehtiva edildiyi söyləm-
dir. İstər bədii, istərsə də digər kommunikativ nitq növlərində geniş 
tətbiq olunan sual cümlələrinin ən əsas cəhəti, bir az öncə yuxarıda 
vurğulandığı kimi, məlumatı əldə etməkdir. 

Əşyanın nə isə naməlum və ya mümkün ola biləcək cəhətlərinin 
fərqləndirilməsi, yaxud mövcud elementlərinin dəqiqləşdirilməsi 
məqsədinin qabardılmasından asılı olaraq dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, 
fəlsəfə və məntiqə dair tədqiqatlarda sualın, onun ifadə vasitəsi olan 
sual cümlələrinin müxtəlif növləri və çalarlıqları onun ritorik, 
yönəldici, təşviqedici və s. kimi əlamətlərini ayırmağa imkan verir. 

Dilçiliyin çox az tədqiq olunan sahələrindən biri də sintaksis, 
onun ən əsas tədqiqat obyektlərindən biri, bəlkə də birincisi olan 
cümlə, onun müxtəlif təzahür sahələri, həmçinin sual cümləsi və 
onun növləridir. Milli dilçilik tariximizdə ayrı-ayrı ali məktəb dərs-
liklərində, ədəbi dil tarixinə dair yazılmış müxtəlif araşdırmalarda 
və bəzi xüsusi tədqiqat işlərində bu və ya digər dərəcədə sual cüm-
ləsi, onun təzahür formaları haqqında məlumat verilməkdədir. Lakin 
nəzərdən keçirdiyimiz dilçilik materialları içərisində Zərifə Budaqo-
vanın “Müasir Azərbaycan dilində ritorik sual cümlələri üslubi fiqur 
kimi” adlı məqaləsini istisna etməklə, yerdə qalan tədqiqatlarda sual 
cümlələri təkcə linqvistik mövqedən araşdırılmış və daha çox onun 
ifadə vasitələri şərh olunmuşdur.  

Düzdür, Cabir Axundovun “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində 
sual cümlələri” adlı namizədlik dissertasiyasında bu sintaktik bütö-
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vün ifadə vasitələri ilə yanaşı, istifadə məqsədinə də müəyyən yer 
ayrılmışdır, lakin burada da bu sayaq predikativliyin linqvopoetik, 
yəni poetik sintaksis baxımından şərhinə xüsusi diqqət yetirilmə-
mişdir. 

Eyni ilə ədəbiyyatşünaslıq mənbələrində də bədiiyyat məqsədi 
ilə tətbiq olunan, müxtəlif çalarlıqda təzahür edən sual cümlələrin-
dən yalnız ritorik suala müəyyən yer verilmiş və əksər tədqiqatlarda 
bədii sual anlayışı ilə ritorik sual cümlələri eyniləşdirilmişdir. 
(M.Rəfili, Ə.Mirəhmədov və s.) 

Cabir Axundovun yuxarıda adı gedən tədqiqatında sual cümlə-
lərinin ifadə və məzmun özəllikləri baxımından alternativ bölüş-
dürmə, məqsəd və cavab tələb etmə xüsusiyyətinə görə isə ritorik və 
təhrikedici kimi növləri fərqləndirilmişdir. 

Zərifə Budaqovanın xüsusi olaraq ritorik suala həsr olunan 
məqaləsində isə bu cümlə konstruksiyası vasitəsi ilə ifadə olunan 
məna çalarlıqları aydınlaşdırılmış, bir ritorik sual cümləsinin içəri-
sində on altı fərqli məna özəlliyi müəyyənləşdirilmişdir. Müasir 
Azərbaycan poeziyası bazasında şərh olunan bu fərqli məqsəd 
çalarlığı klassik ədəbi irsimizdə təzahür edən növ rəngarəngliyi ilə 
müqayisənin təşkili baxımından da əhəmiyyətlidir. 

Zərifə Budaqova sözügedən məqaləsində ritorik sualın təhriki, 
təsdiqi və ya kinayəli, yaxud məzəmmətedici, qəzəbli, həyəcanlı, 
günahlandırıcı, qarşılıqlı müqayisəli, şikayət məzmunlu, arzu xarak-
terli, əminlik bildirən, etiraz, barışmazlıq, sevinc və təəccüb ifadə 
edən və diqqət yönəldici kimi məzmun və məqsədindən asılı olaraq 
müəyyənləşdirdiyi növləri ilə bu sintaktik-üslubi vasitənin necə uni-
versal təbiətə malik olmasını açıqlamış və bu cümlələrdəki müxtəlif 
ekspressivliyin rəngarəng bədii ifadə vasitələrinin yaradılmasında 
geniş istifadə olunduğuna da işarə etmişdir. (Bax: 131, 24-26) 

Q.A.Yeremeyeva və Q.Q.Xisamovanın birgə işlədikləri bu 
sintaktik cümlə konstruksiyasının məna özəlliklərini yekunlaşdıran 
xüsusi, “Poetik mətnlərdə mediativ sual cümlələri” məqaləsində 
sualın üç əsas məna növü müəyyənləşdirilir: əsli, ritorik və mediativ 
sual cümlələri. (136, 82-83) Şeirdə lirik qəhrəmanın xüsusi düşüncə 
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forması, mücərrəd təfəkkürünün fərqli ifadə vasitəsi kimi çıxış edən 
bu mediativ sual cümlələri təkcə qərb, rus ədəbiyyatı üçün deyil, 
həmçinin milli bədii söz sənətimiz üçün də xarakterikdir. 

Füzuli irsi də daxil olmaqla, klassik ədəbiyyatımızda geniş 
tətbiq olunan bu bədii sual növü Şərq poetikasına dair yazılmış 
mənbələrdə daha çox istiğfəm adı ilə öyrənilir. Poetik mənbələrdə 
şairin daxili hiss və həyəcanlarını ifadə etmək məqsədi ilə istifadə 
olunan suallardan ibarət bu predikativ vahidlər Şərq ədəbiyyatının 
tələbləri və ümumi ənənəsinə uyğun olaraq əksər hallarda sənət-
karın özünə ikinci şəxs kimi münasibətinə əsaslanır və çox zaman 
bədii xitablarla müvazi işlədilir. Məsələn, Füzuli qəzəllərində: 

Həbibim könlümü cəm eyləməz rüxsarı dövründə, 
Məgər zülfü kimi halım pərişan olduğun bilməz? (39, 113) 
Yaxud: 
Çox olduqca qəmü dərdim rəhi-eşq içrə xoşhaləm, 
Füzuli, şad olub şükr etməyimmi, nemətim artar? (39, 87) 
Klassik ədəbiyyatımızda, eynilə də Füzuli ədəbi irsində geniş 

tətbiq olunan bədii sual konstruksiyaları, müxtəlif üslubi məqsədlər-
lə istifadə olunan sual cümlələri əsasını xüsusi bədiiyyatı, fərqli 
poetik sintaksisi ilə seçilən sözlərin ən alisi olan “Qurani-Kərim”-
dən götürür. Quranda tətbiq olunan sual formalarından daha çox 
maraq doğuranı naməlumu aşkarlamaq üçün düşüncəyə sövq edici 
təsir göstərən sualdır. Bu, həmin müqəddəs, səmavi kitabın əksər 
surələrində işlədilən, o dövrkü ərəb dilinin leksikası üçün neolo-
gizm xarakteri daşıyan sözlərin mənasını açıqlamaq, maraq doğur-
maqla heyrətləndirmək vasitəsidir. Məsələn, “Əl-qariə” surəsində 
(101-ci surə) “qiyamət”, “haviyə” anlayışları açıqlanarkən bədii 
sualdan belə istifadə olunur: “Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət! Nədir 
qiyamət? Nə bilirsən ki, nədir qiyamət? O gün insanlar kəpənək 
kimi ətrafa səpələnəcək. Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır. O 
gün tərəzisi ağır gələn kimsə, xoş güzəran içində olacaqdır. Tərəzisi 
yüngül gələn kimsənin isə, məskəni Haviyə olacadır: Bilirsənmi 
haviyə nədir? O çox qızmar bir atəşdir!” 



Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası  

 117 

Göründüyü kimi, verilən nümunədə əvvəlcə naməlumun adı 
çəkilir, sonra onun nə olduğu soruşulur və nəhayət, açıqlaması verilir. 
Bu cür sual cümlələrindən Quranın “Əl-Humuzə” surəsində (104-cü 
surə) “hütəma” sözünün, “Əl-Haqqə” surəsində (69-cu surə) “haqqə” 
anlamının izahında və s. surələrdə də istifadə olunmuşdur. Bu cümlə-
lərin ərəbcə ifadəsinin özü izah olunmadan belə, dinləyənin qəlbinə 
qorxu hissi salır və həmçinin onda marağa səbəb olur. Məsələn: 
“Mel-Karia?...Ve ma edrake mel Karia?”, yaxud “Ve ma edrake mel 
Hutame?”, “El-Hakka! Mel Hakka? Ve ma edrake mel Hakka?” kimi 
cümlə ardıcıllığı poeziyada geniş tətbiq olunur ki, milli klassik 
ədəbiyyatımızda da fəal istifadə edilməkdədir. Və cavaba təhrikedici 
sual olaraq o, bədii sualın sual-cavab (münazirə) növünü xatırladır. 

Məsələn, Füzulidə: 
Sərmayələrdən edəsən sud, 
Ol sud nədir? - Riyazi-məbud. (40, 15) 
Göründüyü kimi, burada da əvvəlcə müəyyən bir məfhumun 

adı çəkilir, daha sonra isə sual şəklində təkrarlanır və nəhayət, 
cavabın verilməsi ilə naməlum aydınlaşdırılmış olur.  

Beləliklə, deyilənlərdən bir daha aydın oldu ki, Musa Adilo-
vun “Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili” adlı monoqrafi-
yasında haqlı olaraq göstərdiyi kimi, təkcə bir “ritorik sual” termini 
bədii sualın bütün növ çalarlığını əks etdirə bilmir. (Bax: 3, 415) Və 
bu da öz növbəsində sözügedən bədii ifadə vasitəsinin içərisində 
yeni diferensiallaşmanı zəruri edir. 

Çoxəsrlik anadilli poeziyamızda təzahür edən sual cümlələrinin 
tədqiqinə dair materialları nəzərdən keçirib ədəbiyyatımızda - klassik 
və müasir ədəbi dilimizdə özünü göstərən bədii sualın məqsəd və 
ifadə xüsusiyyətləri baxımından altı əsas növünü müəyyənləşdirdik: 

1) ritorik sual 
2) mediativ sual (istiğfəm) 
3) təcahülül-arif (heyranlıq bildirən sual) 
4) bənzətmə xarakterli sual 
5) həyəcanlı sual 
6) sual və cavab 
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Bu müəyyənləşdirdiyimiz bədii sual çeşidlərinin isə hər biri-
nin ifadə vasitələrinə görə növdaxili bölgüsünü də aparmaq müm-
kündür. Ən əsası isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu sual növləri şeirdə 
yaxud bədii nəsrdə hər hansı bir bədii konsepsiyanın ifadəsinə xid-
mət etdiyindən hamısının bir bədii sual termini altında birləşdiril-
məsi daha çox məqsədəuyğundur. 

Bədii sualın istər klassik, istərsə də müasir bədii ədəbiyyatda 
daha geniş tətbiq olunan növü özünəməxsusluğu ilə seçilən bədii 
nitqin xüsusi göstəricisi olan ritorik sualdır. Digər sual növlərindən 
şərtiliyi, daha doğrusu, bu dil vahidlərində tətbiq olunan sorğu into-
nasiyasının və başqa sual vasitələrinin xüsusi ehtiyac duyulmadan, 
məntiqi tələbatdan xaric tətbiqi ilə seçilən ritorik sualda sadalanan 
göstəricilər sayəsində nitq axarında xüsusi predikativ çalar, fərqli 
ifadəlilik meydana çıxır. Bu da onu təsdiq xarakterli nəqli mətnin 
sadəcə sual cümləsi şəklində ifadəsinə xidmət etdiyini göstərir. Məhz 
buna görə də cavab əvvəlcədən bəlli olduğu üçün informatora 
ünvanlanan sual cavab tələb etmir. Bu cümlələrin şeirdə tətbiqinin 
əsas məqsədi isə qeyri-mümkün ideyanın söyləminə, iqrarına şərait 
yaratmaqdır. Şərq ədəbiyyatında tətbiq olunan əksər bədiiyyat vasi-
tələri kimi, bu sual növü də əsasını Qurandan götürür. Allahın nitqi 
sayılan bu ali kitabda peyğəmbərə müraciət şəklində ikinci şəxsin 
dilindən verilən bu suallar da əslində naməlum faktı açıqlayır, yaxud 
məlum, başqaları tərəfindən inkar ediləni iqrar edir. Beləliklə də sual 
konstruksiyasının şərtiliyi nəzərə çarpır. Məsələn, “Ən-Nisa” 
(“Qadınlar”) surəsinin 87-ci ayəsində istifadə olunan sual naməlumun 
həqiqiliyinə xidmət edir: “Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. 
Olacağına şübhə edilməyən qiyamət günü hamınızı [bir yerə], əlbəttə, 
o toplayacaqdır. Allahdan doğru danışan kim ola bilər?!” (64, 77) 

Yaxud “Əl-Ənam” (“Davar”) surəsinin 14-cü ayəsində isə 
yeni məlumat sadəcə sual cümləsi ilə ifadə olunur və bu da infor-
masiyanın emosionallığını artırma vasitəsi kimi çıxış edir: “[Ya 
rəsulum!] De ki: “Mən göyləri və yeri yaradan, hamını bəsləyib özü 
bəslənməyən, [hamını yedirib özü yeməkdən uzaq olan] Allahdan 
başqasını özümə rəbmi edərəm?!” (64, 100) 
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Kökü müsəlman Şərqinin ən ali kitabına bağlanan bu sayaq 
sual çeşidliyinə Füzuli qəzəllərində də rast gəlmək olur. Monoloji 
nitq səciyyəli bu miniatür sənət incisində ritorik sual, öncə söylən-
diyi kimi, namümkünün iqrarına xidmət edir və mübaliğə təsiri 
bağışlayır. Məsələn: 

Məskən, ey bülbül, sənə gah şaxi-güldür, gah qəfəs, 
Necə aşiqsən ki, ahindən tutuşmaz xarü xəs? (39, 126) 
Yaxud: 
Gər deyil bir mah mehrilən mənim tək zar sübh, 
Başın açıb nişə hər gün yaxasın yırtar sübh? (39, 74) 
Əsasını “Quran”dan götürən, Şərq ədəbiyyatında geniş tətbiq 

olunan bədii sual növlərindən biri də istiğfəm - mediativ sualdır. 
İrəlidə haqqında qısa məlumat verdiyimiz, bədii düşüncənin xüsusi 
ifadə tərzi olan istiğfəm İslam dininin müqəddəs kitabında; Məsə-
lən: “Ən-Nur” surəsinin 22-ci, “Ər-Rum” surəsinin 40-cı ayəsində 
olduğu kimi öz əksini tapır. Burada başqa sual növlərindən fərqli 
olaraq, birinci şəxsin dilindən verilən və məhz sual məqsədi daşıyan 
cümlələrdə Allah insanlığa müraciət edir və dinləyəni təkzibi 
mümkün olmayan fakt qarşısında qoyur. Yuxarıda sadaladığımız 
ayələrə diqqət yetirək: “Məgər siz Allahın sizi [günahınızı] 
bağışlamağını istəmirsiniz?” (64, 333) və ya “Sizi yaradan, sonra 
sizə ruzi verən, sizi öldürən və daha sonra dirildən məhz Allahdır. 
Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən 
varmı?” (64, 401) Bu tip sualların cavabını düşündükdə isə onların 
inkari xarakter daşıdığı aydınlaşır. Füzulinin aşağıdakı beytlə 
başlanan qəzəli isə bu poetik fiqura ən gözəl nümunədir: 

Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? 
Fələklər yandı ahimdən, muradın şəmi yanmazmı? (39, 224) 
Yaxud bir başqa qəzəli: 
Könül, yetdi əcəl, zövqi-rüxi-dildar yetməzmi? 
Ağardı muyi-sər, sevdayi-zülfi-yar yetməzmi? (39, 229) 
Göründüyü kimi, Füzuli qəzəllərində istifadə olunan bu sual 

növündə əksərən predikativlik vasitəsi olaraq alternativ sual cümlə-
ləri çıxış edir. Xüsusi hiss-həyəcanı ifadə edən bu sayaq fikri ifadə 
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tərzinə klassik şifahi ədəbi irsimizin ən kamil nümunələrindən biri 
olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da rast gəlinir. Məsələn, 
dastanın altıncı - “Qanturalı” boyunda baş qəhrəmana müraciətlə 
söylənilən mediativ sual cümləsindən birində alternativlik əsasında 
hətta müqayisəli metaforik çalar da yaradılır: 

“Qarşına ala qaz gəldi, şahinini atmazmısan?” (18, 90) 
Klassik Şərq ədəbiyyatında və xüsusilə də Füzuli yaradıcı-

lığında daha aktiv istifadə olunan bədii sual növlərindən biri də tə-
cahülül-arif adlandırılan seçmə sual tipidir ki, yuxarıda əlamətlərini 
sadaladığımız istiğfəm poetik fiqurunun bəzi ifadə formaları kimi, o 
da alternativliyə əsaslanır. Müasir ədəbiyyatşünaslıqda başqa sual 
tipləri ilə bərabər, istiğfəm termini altında birləşdirilən bu bədii sual 
forması, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, variasiyaların qarşılaşdırıl-
ması vasitəsi ilə yaradılır. Təcahülül-arif poetik fiquru başqa sual 
tiplərindən forma elementlərindən daha çox məzmun xüsusiyyətləri 
baxımından seçilir. 

Hərfi tərcüməsi arifin cəhli olan təcahülül-arif birləşməsi 
bilərəkdən özünü bilməməzliyə vurmaq anlamına gəlir ki, bu poetik 
vasitəni yaradarkən şair daha çox “bilmirəm”, “bilməzəm” və s. 
kimi həqiqəti danma predikatlarından istifadə etməklə, əslində, 
inkar olunanın tərsini iqrar etdiyini bildirmiş olur. Məsələn, Füzuli 
qəzəllərindən birində beyt daxilində belə bir müqayisəli bənzətməyə 
rast gəlirik: 

Xalü xətdir bilmən ol ayineyi-rüxsar üzrə, 
Ya gözümdən əks salmış mərdümü müjgan ona? (39, 46) 
Lakin Füzuli yaradıcılığında fikrin bu sayaq ifadə tərzinin 

göstərilən predikativlik əlamətləri ilə işlədilməsi sual cümlələrindən 
daha çox nəqli xarakterli söyləmlər üçün səciyyəvidir. Məhz ona 
görə də şairin ədəbi irsində istifadə olunan təcahülül-arif poetik 
fiqurunun bədii sual tipi əksərən “ya”, “yoxsa” və s. kimi bəzi 
bölüşdürmə bağlayıcılarına əsaslanır. Məsələn: 

Ləlgün meydir əlində sağəri-simin ilə, 
Ya nigini-ləldir, rəşki-ləbindən oldu ab? (39, 58) 
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Yaxud: 
Tari-zülfündürmü rüxsarında canlar məskəni, 
Ya buraxmış bir rəhi-pürpüçü xəm gülzarə nur? (39, 82) 
Göründüyü kimi, bədii sualın bu növ rəngarəngliyi içərisində 

də müxtəlif məqsəd çalarlığına rast gəlmək mümkündür. Klassik 
poetikaya dair yazılmış mənbələrdə, xüsusilə də Füzuli irsində bu 
poetik ifadə tərzini arayan müəlliflərin əsərlərində onun ayrı-ayrı 
məqsəd tipləri də fərqləndirilir. Məsələn, Musa Adilov “Məhəmməd 
Füzulinin üslubu və poetik dili” adlı monoqrafiyasında yazır: “Mü-
əllifin yalandan, süni yolla özünü cahil, avam, bilməyən kimi təq-
dim etməsi çox müxtəlif məqsədlər ilə (xahiş, rica, yalvarış, tərif, 
mədhetmə, məzəmmət, töhmət, tənə, danlaq və s.) əlaqədar ola bi-
lər”. (3, 416) Mahirə Quliyeva isə özünün “Klassik Şərq bəlağəti və 
Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərində bu məqsəd çalarlığını daha ümumi 
şəkildə ifadə edir: “Təcahülül-arifin özlüyündə üç növü vardır: 

a) məhəbbətin heyrətini bildirərkən duyaraqdan özünü bilmə-
məzliyə vurmaq; 

b) məzəmmət məqsədilə mübaliğə edilən təcahülül-arif; 
c) mədh məqsədilə mübaliğə edilən təcahülül-arif. (62, 226) 
Əslində, nisbi səciyyə daşıyan bu məqsəd çalarlığı ilə seçilən 

təcahülül-arif poeziyanı xalq dilinə yaxınlaşdıran elementlərlə zən-
ginliyi baxımından daha çox maraq doğurur və dilçilərimiz tərəfin-
dən ondakı xalq danışıq dili xüsusiyyətlərinin tədqiqi daha vacibdir. 

Yuxarıda xüsusiyyətlərini sadaladığımız təcahülül-arif, deyi-
lənlərdən aydın olduğu kimi, əksər hallarda müqayisə və bənzət-
məyə əsaslanır. Lakin bu təşbeh sual cümlələrinin birbaşa məqsədi 
kimi çıxış etmir, köməkçi vasitə olaraq nisbi nabələdliyə şərait 
yaratmış olur. Füzuli yaradıcılığında göstərilən sual tipindən fərqli 
olaraq, tam bənzətmə məqsədi ilə istifadə olunan sual cümlələri də 
var. Şərti olaraq bənzətmə xarakterli sual adlandırdığımız bu poetik 
vasitə, əslində, elə təşbehin növ çalarlığıdır ki, təcahülül-arifdən 
fərqli olaraq, bir məfhumun özündən daha qüvvətlisinə oxşadılması-
na əsaslanır və burada artıq bənzədilənlərin müqayisəsi yox, təşbe-
hin özü məqsəd kimi çıxış edir. Məsələn, Füzulinin “Ona” rədifli 
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qəzəlindəki beytlərdən birində bədii sual əsasında bənzətmədə mü-
baliğəli təşbehdən istifadə edən sənətkar bədii sualdan bəhrələn-
məklə mənanı daha artıq dərəcədə dərinləşdirir: 

Sayeyi-zülfün şəbistanındadır şəmi-rüxün, 
Necə yetsin qədr ilə xurşidi-aləm tab ona? (39, 49) 
Verilən beyti təcahülül-arifdən fərqləndirən əlamətləri bir da-

ha təsdiq etmək üçün şairin əsərlərindən başqa bir bədii sual nümu-
nəsinə nəzər salaq: 

Ləlgün meydir əlində sağəri-simin ilə, 
Ya nigini-ləldir, rəşki-ləbindən oldu ab? (39, 58) 
Göründüyü kimi, təcahülül-arifdən fərqli olaraq, buradakı 

müqayisə, sadəcə, əlamətin şişirdilməsinə, mübaliğəli bənzətməyə, 
arifin cahilliyində isə iki müqayisə elementi arasında fərqi müəy-
yənləşdirməyə xidmət edir. 

Bənzətmə xarakterli suala ən gözəl nümunə olaraq Füzulinin 
“Qansı gülşən gülbüni sərvi-xuramanınca var?” misrası ilə başlanan 
qəzəlini misal göstərmək olar ki, həmin şeirin bədii sual əsasında 
qurulan bütün beytlərinin, demək olar ki, hamısında bənzətmə 
xarakterli mübaliğəyə rast gəlinir: 

Qansı gülşən gülbüni sərvi-xuramanınca var? 
Qansı gülbün üzrə qönçə, ləli-xəndanınca var? 
Qansı gülzar içrə bir gül açılır hüsnün kimi, 
Qansı gül bərgi ləbi-ləli-dürəfşanınca var? 
Qansı bağın var bir nəxli, qədin tək barvər, 
Qansı nəxlin hasili sibi-zənəxdanınca var? 
Qansı xuni sən kimi cəlladə olmuşdur əsir, 
Qansı cəllad qılıncı tiği-müjganınca var? 
Qansı bəzm olmuş münəvvər bir qədin tək şəmdən, 
Qansı şəmin şöləsi rüxsari-tabanınca var? 
Qansı yerdə bulunur nisbət sənə bir gənci-hüsn, 
Qansı gəncin əjdəri zülfi-pərişanınca var? 
Qansı gülşən bülbülün derlər, Füzuli, sən kimi, 
Qansı bülbül naləsi fəryadü əfğanınca var? (39, 86) 
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Bu sual tipinin, yəni bənzətmə xarakterli sualın içində də 
müəyyən bölgü aparmaq mümkündür ki, dilçilikdə həyəcanlı sual 
kimi fərqləndirilən və fərqli emosionallıq çaları daşıyan bədii sual 
tipinin heyrət bildirən növü də buraya daxildir. Məsələn, Füzuli 
qəzəllərindən birində şair gözəlin təsvirini vermək məqsədi ilə 
fikirlərini belə ifadə edir: 

Vəh nə qamət, nə qiyamət, bu nə şaxi-güli-tərdir? 
Nə bəladır nəzər əhlinə, nə xoş məddi-nəzərdir? (39, 107) 
Və göründüyü kimi, şair bu beytdə mükəmməl təşbeh əsasında 

qurduğu bədii sualla öz heyrətini ifadə etmiş olur ki, bu da həyə-
canlı sualın növ rəngarəngliyi kimi diqqəti cəlb edir. 

Bənzətmə xarakterli sual ədəbiyyatımızda ən aktiv tətbiq olu-
nan bədii təsvir vasitələrindən biridir. Məsələn, Nəsimidə bir çox hal-
larda bir məfhum digərinə təşbeh olunarkən bənzətmə əlaməti xü-
susilə fərqləndirilir və bu zaman bənzətmə vasitəsi kimi qoşma və ya 
modal söz deyil, bədii sualın özü, sorğu predikativliyi çıxış edir: 

Dodağın qənd imiş, bal onda neylər? 
Bu ziba xətt imiş, xal onda neylər? 
Onun kim, yoxdur gənci-nihanı, 
Ya munca mülk ilə mal onda neylər? (50, 89) 
XIX əsrin ən məşhur şairi, dünyəvi eşqlə ilahi məhəbbəti 

vəhdətdə götürən Seyid Əbdülqasim Nəbati də qoşmalarından 
birində bədii sualdan bənzətmə məqamında bəhrələnir: 

Bu necə nərgizdir, bu necə gözdür? 
Bu necə lalədir, bu necə üzdür? 
Bu necə şəkkərdir, bu necə sözdür? 
Nə belə ləl olur, nə belə gövhər. (87, 34) 
Yeri gəlmişkən, şair bu bənddə bədii sualla yanaşı, təkririn 

anafora növündən, ən əsası isə ləffü nəşrdən də səmərəli istifadə 
etməklə bənzətməni daha da təsirli edir. 

Bədii sualın öz fərqli funksional əlamətləri ilə seçilən xüsusi 
bir növü də “sual və cavab”dır. Mənbələrdə bədii mükalimə, müna-
zirə də adlandırılan bu poetik fiquru klassik ərəb poetikasında “xi-
tab”, “müraciət” terminləri ilə də şərhinə rast gəlmək olur. Başqa 
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bədii sual çalarlarından fərqli olaraq, şərti də olsa, cavab tələb 
etməsi və ya cavabla işlədilməsi ilə seçilən bu poetik sual tipi 
Füzuli ədəbi irsində də geniş tətbiq olunmuşdur. 

Sözsüz ki, sözügedən bu bədii sözişlətmə vasitəsi daha çox 
lirik şeirlər üçün xasdır. Anadilli şeirimizin bizə bəlli olan ilk nü-
munəsinin də əsaslandığı bu sual tipində əslində iqrari hökm par-
çalanaraq iki hissədə: ayrı-ayrı predikatlar şəklində ifadəsini tapır: 
sual və cavab kimi. Epik əsərin içində tətbiq edildikdə isə obrazların 
nitqinin yox, müəllif təhkiyəsinin əsas elementi kimi çıxış edir. 
Məsələn, Füzulinin “Leyli və Məcnun”unda olduğu kimi: 

Xətt üzrə qılırdı o gözəllər 
Min naz ilə bəhslər, cədəllər. 
Əmma nə cədəl? - Kəmali-ülfət, 
Nə bəhs? - Nəhayəti-məhəbbət. (40, 45) 
Füzulinin lirik irsində sual və cavaba daha geniş müraciət 

olunur. Məsələn, aşağıdakı beytdə şair həm sual verir, həm də sualı 
cavablandırır: 

Mən kiməm? - Bir bikəsü biçarəvü bixaniman, 
Taleim aşüftə, iqbalım nikun, bəxtim yaman. (71, 349) 
Füzuli irsində Azərbaycan şeirində çox populyar bədii müka-

limə forması olan “dedim, dedi” tipli sözişlətmə tərzinə də rast gəli-
nir. Məsələn: 

Dedim ləbinə: Ləli-bədəxşandır bu! 
Güldü, dedi: ey fəqir, böhtandır bu! (41, 315) 
Yaxud: 
Nədir, - dedim, - ruxi-safində əksi-mərdumi-çeşmim? 
Dedi: Gəlmiş gəmilə Rumə, dərya qət edib hindu. (41, 188) 
Misallardan göründüyü kimi, burada sual və cavab əslində 

bənzəyənlə bənzədilənlərin müqayisəsinə xidmət edir. Verilən 
suallarda bənzəyən, cavabda isə bənzədilənlərin işlədilməsi əslində 
sual cümləsinin də şərti olduğunu aşkarlayır. 
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Beləliklə, sadalanan sual növlərinin tədqiqata cəlb etdiyimiz 

şairin lirik və epik irsinin bəzi nümunələrində tətbiq rəngarəngliyinə 
dair seçdiyimiz misallar müəyyən dairədə Füzulinin yaradıcılığında 
bu bədii ifadə vasitəsinin necə böyük əhatədə tətbiq olunduğunu və 
necə fərqli məqsədlərə xidmət etdiyini əyaniləşdirir və özlüyündə 
dahi söz ustadının fərdi üslub xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilmə-
sinə də şərait yaradır 
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NƏTİCƏ 

 
 

Azərbaycan, Şərq və bütövlükdə bəşər ictimai-bədii fikir 
tarixində ecazkar, forma və məzmunca kamil sənət incilərinin sahibi 
kimi tanınan, dünya ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biri də 
Məhəmməd Füzulidir. Onun zərif və dolğun təbiəti ilə seçilən ədəbi 
irsi filologiyanın və onunla qohum elmlərin əksər sahələrinin 
müxtəlif rakurslardan tədqiqi üçün zəngin material verir. Poetik 
fiqurların Azərbaycan ədəbi mühitində şairin yaradıcılığının öyrənil-
mə tarixindəki yeri onun bu sahədən təkrarən və hərtərəfli tədqiqini 
tələb edir. Füzuli irsindəki məftunedici təbiətin, əsiredici forma və 
məna sehrinin mahiyyəti də məhz bunda gizlənir. Əlişir Nəvaidən 
sonra ümumtürk ədəbi mühitinə nüfuzedici təsir göstərən ikinci, daha 
böyük və uzunömürlü ədəbi məktəbə malik ədibin zəngin və 
hərtərəfli dünyagörüşü onun dünya şöhrətli əsərlərində öz əksini 
tapır. Şairin şah əsərləri - anadilli “Divan”ı, Nizami əsərindən sonra 
mövcud variantlar arasında ən kamili olan “Leyli və Məcnun”u zahiri 
və daxili dəbdəbə və keyfiyyəti, forma və məzmun cəhətləri ilə, daha 
doğrusu, poetik xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir ki, bu da onun 
hərtərəfli tədqiqata ehtiyacının daha zəruri olduğunu göstərir. 

Füzuli ədəbi irsində poetik fiqurların tədqiqi ilk öncə şairin 
mövcud real aləmi poetik duyum və mücərrəd düşüncə yekunundakı 
estetik idealının nəzəri əsaslarının açıqlanması, hiss-həyəcanın 
ötürülmə anında söz və məzmunla bağlı müxtəlif bədii priyomların 
əhəmiyyətinin aydınlaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Füzuli-
nin müsəlman Şərq şairləri arasında özünəməxsus yaradıcılıq tərzi, 
sənətkarlıq psixologiyasının öyrənilməsi, şeiriyyətində səbk xüsu-
siyyətlərinin müqayisədə araşdırılması sözügedən müəllifin əldə 
etdiyi nailiyyətlərin müxtəlif cəhətlərlə yanaşı, poetik fiqurlarla da 
bağlı olduğunu aşkarlayır. Füzuli şeirində fonetik, leksik və seman-
tik səviyyədə təkrarlanma, əkslik və analogiyanın poetik əksi, fikrin 
mübaliğəli şəkildə ifadəsi və s. müxtəlif poetik fiqurlar vasitəsi ilə 
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reallaşıb, poetik reallığın bədii yalan vasitəsi ilə əksini əsaslandırır.  
Füzuli irsində şairin poetik düşüncələrinin bədii əksindəki 

özünəməxsusluqların və Şərq poetik təfəkkürü üçün yeniliklərin, 
ədəbi norma və novatorluğun müəyyənləşdirilməsində mövcud 
külliyyatın, müxtəlif janrlarda və fərqli dillərdə olan əsərlərinin 
hamısının tədqiqata cəlb olunmasının qeyri-mümkünlüyünü bilib, 
araşdırmanın obyekti kimi Füzulinin bütün ədəbi irsini deyil, 
azərbaycanca olan əsərlərini, xüsusilə də anadilli “Divan”ını, “Leyli 
və Məcnun” poeması və lirik-romantik nəsrimizin ilk nümunəsi 
olan “Hədiqətüs-süəda” məqtəlini götürmüşük. Bu məqsədlə də biz 
Füzuli külliyyatının akademik nəşrlərini: 1958-1985-ci illər arasın-
da Həmid Araslının redaktorluğu ilə Bakıda nəşr olunan beş cildliyi, 
eyni mənbənin daha mükəmməl işləmələrlə 1996-cı ildə nəşr olunan 
altı cildliyi, 1995-ci ildə Nüşabə Araslı və Əziz Mirəhmədovun 
tərtib etdiyi iki cildliyi və 1993-cü ildə Əlyar Səfərli, Möhsün 
Nağısoylu, Nəsib Göyüşovun birgə tərtibatında nəşr olunan 
“Hədiqətüs-süəda”nı tədqiqatımız üçün əsas almış, bununla yanaşı, 
şairin ədəbi irsinin ayrı-ayrı illərdə nəşr olunan variantlarından 
müqayisəli şəkildə bəhrələnmişik. Bu isə gələcəkdə şairin bütöv 
yaradıcılığında poetik fiqur və bədiiyyat vasitələrinin hərtərəfli 
tədqiqinə imkan yaradır. 

Tədqiqat hər baxımdan özünü doğrultmuş tarixi-filoloji 
metodla işlənilmiş, bunun üçün tarixi, struktur və müasir poetikanın 
mətnə tətbiqi əsas götürülmüşdür. İşin ayrı-ayrı fəsillərində tarixi-
filoloji metodla yanaşı, əsasən struktural metoddan və struktural 
poetika elminin nailiyyətlərindən də istifadə olunmuşdur. Kitabda 
Füzuli irsi, klassik Şərq poetikası və Azərbaycan ədəbi dili, poetika-
linqvistikası sahəsində böyük xidmətləri olan Azərbaycan, Avropa, 
rus, türk alimlərinin elmi qənaətlərinə, klassik ərəb və fars ədəbi-
nəzəri traktatlarına da yaradıcılıqla yanaşılmışdır. Yeri gəldikcə, 
şairin yaradıcılığının tədqiqi sahəsində xüsusi xidmətləri olan, onun 
ədəbi irsinin öyrənilməsinə böyük töhfələr verən alimlərin də 
əsərlərindən müəyyən elmi müddəalarımızı əsaslandırmaq üçün 
bəhrələnmişik. 
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Araşdırma Füzuli yaradıcılığında daha çox tətbiq olunan 

poetik fiqurları müəyyənləşdirmək, onların təsnifatını verib şairin 
ədəbi irsində, milli poeziyamız və bütövlükdə Şərq ədəbiyyatı 
arealında həmin bədiiyyat vasitələrinin, onların müxtəlif növ 
çalarlıqlarının tutduğu yeri aydınlaşdırmaq, yəni klassik ədəbi 
irsimizdə vəzifələrini göstərmək və s. məqsədini daşıyır. 
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