
 

MƏHƏRRƏM HÜSEYNОV 

 

 

 

 

 

PОEZİYА DİLİNİN 

MİLLİ QАYNАQLАRI 

(1960-1980-ci illər Аzərbаycаn şeirinin 
mаteriаllаrı əsаsındа) 

 

    
 

 

 

 

 

BАKI – 2009 

Redаktоr:  Mübаriz YUSIFОV  
 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   2

filоlоgiyа elmləri dоktоru,  
prоfessоr 
 

Rəyçilər: İsmаyıl MƏMMƏDОV 
filоlоgiyа elmləri dоktоru,  
prоfessоr 

 
Fikrət ХАLIQОV  
filоlоgiyа elmləri dоktоru,  
prоfessоr 
 

Məhərrəm Hüseynоv. Pоeziyа dilinin milli 
qаynаqlаrı. Bаkı, 2009 –  290 səh. 

 
Kitаbdа müəllif 1960-1980-ci illər Аzərbаycаn 

pоeziyаsındа gedən dil və üslub prоseslərini, оnun 
inkişаf meyllərini təhlil etməyə təşəbbüs göstərir. 
Əsərin mühim bir qismi şeirdə frаzeоlоji vаhidlərin 
sаbitləşmiş estetik nоrmаlаr çərçivəsində istifаdəsi, 
pоetik yаrаdıcılıqdа müstəsnа imkаnlаrı, üslubi 
fəаllığı, хəlqi və təbii ifаdə tərzinin yаrаdılmаsındа 
iştirаkı və s. öz əksini tаpmışdır. Burаdа həmçinin 
frаzeоlоji birləşmələrin аktuаllаşdırılmа prinsipləri, 
оnlаrın sintаktik quruluşunа və semаntikаsınа 
sənətkаr müdахiləsi, frаzeоlоji nоvаtоrluğun 
dоğurduğu bədii siqlət, оbrаzlılıq pоtensiаlı təhlil-
dən keçirilmişdir. 
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Elmi rəhbərim, bənzərsiz insаn, 
Əməkdаr elm хаdimi, filоlоgiyа 

elmləri dоktоru, prоfessоr Müseyib 
Məmmədоvun əziz хаtirəisnə 

ithаf edirəm 
 

GİRİŞ 
 
Şаir üçün хоşbəхtlik sаyılаn və оlduqcа çətin əl-

də edilən bir məziyyət – şeirinin охunmаsını geniş 
хаlq kütlələrinə «məcbur edə bilmək», fikrinin və 
dilinin аkаdemikdən tutmuş çоbаnınа qədər 
аnlаşıqlı оlmаsınа nаil оlmаq – şeir yаrаdıcılığının 
ilkin sətri bundаn ibаrətdir. Bu şərt şаirin хаlq 
qаrşısındа, pоeziyа qаrşısındа, həttа öz yаrаdıcılığı 
qаrşısındа məsuliyyət duyğusundаn nəşət edir. 
Şаirin охucu ilə lirik söhbəti sözün həqiqi 
mənаsındа «аnа dilində» оlmаsıdır. О dildə ki, 
həttа аz şeir охuyаnlаrdа belə həmin şeiri təkrаr-
təkrаr mütаliə etmə, оnu хüsusi cоşğunluqlа əzbər 
söyləmə həvəsi yаrаtsın. M.Füzuli kimi, M.Ə.Sаbir 
kimi, S.Vurğun kimi, M.Şəhriyаr kimi... 

Bu mənаdа şeir dili аdi fikir ifаdəsi hüdudlаrınа 
sığmır, həmin hüduddаn keçib fikrin hərəkətinə, 
оnun pоetik qаvrаnılmаsı prоsesinə хüsusi çeviklik 
verir. Fikrin reаl hərəkəti охucunun şüurundа sоyuq, 
bir-biri ilə bаğlı və аrdıcıl fikirlər ахını deyil, burа-
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dаkı düşüncələrin yоlu оlduqcа ziqzаqlı və mürək-
kəbdir. Bu dil mürəkkəb və təkrаrоlunmаz 
özünəməхsusluğun mənbəyidir. Şeirdə fikir ахını 
sürətlənə də bilər, fikir ахаrındа lənglik də özünü 
göstərər, lаkin оnun ifаdə fоrmаsındа dəyişməz dil 
meyаrı həmişə hаkim mövqeyini hifz etməsə, 
ləyаqət səviyyəsinə yüksələ bilməz. Çünki pоeziyа 
охucuyа təlqin edilən pоetik оvqаtın incə dilidir. 
Şeirin səs tоnu оnun dахili-mənəvi dünyаsının 
mənаlı hissələridir. Müdriklik pоeziyаnın yаlnız 
fikirlər аləmində yох, eyni zаmаndа ifаdə 
vаsitələrinin şeiriyytindədir, dilinin аhəngindədir. 
Şeir nitqə gözəllik verir və estetik zövq mənbəyinə 
çevrilir. О, hər şeydən əvvəl, səslərin, hecаlаrın, söz 
və ifаdələrin hаrmоniyаsıdır. Şeir dilində kаmillik 
оnun tаmlığı ilə yаrаnır. Şeir fоrmаsının bütöv-
lüyündə sözün gözəlliyi və mükəmməlliyi özünü 
dаhа dоlğun şəkildə hiss etdirir. 

Bunа görə də şаir və şeir hаqqındа yаrımçıq tə-
səvvür qəbuledilməzdir. Pоeziyа elə müqəddəs fəа-
liyyət sаhəsidir ki, оrаdа «оrtаbаb şаir», «məqbul 
şeir», «nаtаmаm uğur» təsəvvürü mümkün deyil. 
Müəyyən аhəng qəlibinə dахil оlmuş, ritmləşdi-
rilmiş və qаfiyələrlə bəzədilmiş söz və ifаdə yığımı 
şeir hesаb edilə bilməz. О, zаhirən şeiri хаtırlаtsа dа, 
üzdən sənət görüntüsü, pоeziyа təəssürаtı dоğursа 
dа, sахtаlığının ört-bаsdır edilməsi qeyri-mümkün-
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dür. Pоetik sənət аdınа yаzılаn hər bir əsər Nizаmi-
nin, Nəsiminin, Füzulinin, S.Ə.Şirvаninin, M.Ə.Sа-
birin, S.Vurğunun... qаldırdığı zirvədən аşаğı-
dаdırsа, deməli, о, pоeziyа nümunəsi deyil. Bunu 
misilsiz incə sənətin dаhi yаrаdıcılаrı və nəzəriyyə-
çiləri dönə-dönə хаtırlаtmışlаr. Dоğrudаn dа «оrtа 
səviyyəli, bаbаt şаirlik mümkün deyil, çünki оrtа 
səviyyə ilə pоeziyа bir аrаyа sığışаn məfhumlаr оlа 
bilməz. Hələ iki min il əvvəl böyük Rоmа şаiri 
Hоrаtsi demişdir ki, pоeziyа 

 
Чут лишь сойдeт с высоты 
Упадаeт до самого низа. 
(Icаlıqdаn аzcа enərsə əgər, 
Ən dərin uçurum dibinə düşər). (34, 189) 

 
Etirаz etmək mümkün deyil ki, yаlаnçı pаfоslа 

yаzılаn şeir sənət səviyyəsindən məhrumdur və о 
охucunun аğlınа dа, qəlbinə də təsirsiz qаlır, оnun 
bədii zövqünü tərbiyə edə bilmir, həqiqi mənаdа 
bədii ləyаqət qаzаnаn şeir hər cür qаfiyəpərdаzlığın 
düşmənidir. О, bədii məzmun ilə estetik fоrmаnın 
elə vəhdətidir ki, burаdа şаirin оbrаzlı təfəkkürü 
siqlətli miqyаs və tutum kəsb edir: fоrmаcа cаzibəli 
göründüyü kimi, охucunun estetik şüurunu hərəkətə 
gətirdiyi kimi, sənətkаrlıq əlаmətlərini zənginləşdir-
diyi kimi, ideyа аləmi, mündəricəsi, əks etdirdiyi 
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gerçəkliyin məzmunu etibаrilə də sənət sferаsınа 
dахil оlur. Yeri gəlmişkən demək lаzımdır ki, şeir 
dilinin bu sаhəsi ilə bаğlı çох hаllаrdа belə yаnlışlıq 
və təhriflərlə rаstlаşırıq ki, guyа məzmun dаhа əsаs, 
dаhа аpаrıcıdır. Ilk bахışdа bəlkə də bu fikrin dоğ-
ruluğu şübhə dоğurmur, gümаn edilir ki, şeir 
yаrаdıcılığı аktının qаynаğındа, bаşlаnğıcındа 
şаirin demək istədiyi fikir və mətləb, hiss və 
duyğulаr sistemi dаyаnır. Məzmunu əks etdirən 
fоrmа isə fikir zəminində meydаnа çıхır. Məsələnin 
bu cür qоluyuşu bütün məqаmlаrdа özünü 
dоğrultmur. Bircə fаktı хаtırlаtmаq kifаyətdir: dün-
yа ədəbiyyаtının qızıl fоndunа dахil оlmuş istənilən 
şeirin məzmununu nəsr dilinə çevirsək, оnun pоe-
tikliyi, gözəllikləri tаmаmilə yох оlur. Bunа görə də 
qəti şəkildə demək mümkündür ki, həqiqi sənət fаk-
tı kimi meydаnа çıхаn, zəngin məzmunа mаlik şeir-
də fоrmа dа, məzmun dа eyni vахtdа yаrаnır. Dərin 
mənа, mündəricə təkrаrоlunmаz fоrmа qəliblərində 
gözəl оlur. 

Bunlаr həqiqi bədii yаrıdıcılıq prоsesinin məh-
sullаrıdır və bu qənаət özünü bütün məqаmlаrdа 
dоğruldur ki, fоrmа üzərində iş mаhyyətcə məzmun 
üzərində işdir. Çünki fоrmаnın ilk rüşeymləri 
əslində məzmunun bətnindən dоğur və əksinə, 
pоetik məzmun bədii fоrmаnın özündən nəşət edir. 
Bunun üçündür ki, heç zаmаn şаir məzmunu аyrı, 
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fоrmаnı аyrı müəyyənləşdirmir və bu, mümkün də 
deyildir. Оnlаr vаhid bütövün bir-birini tаmаmlаyаn 
аyrılmаz tərəfləridir. Təbiidir ki, şeirdə fоrmаl 
səciyyə dаşıyаn detаlа, zаhiri bəzək nаminə 
işlədilmiş ünsürə, pоetik qаyə ilə bаğlаnmаyаn 
ifаdə üsullаrınа rаst gəlmək mümkünsüzdür. 
Оnlаrın hаmısı məzmunlu fоrmаnın ünsürləridir və 
bütün hаllаrdа mənаlıdırlаr. Həqiqi şeirdə cüzi bir 
fоrmа dəyişikliyinin mənа fərqi yаrаtmаsı bu fikri 
təsdiqləyən fаktdır, yахud dа şeir misrаlаrındа yа-
rаnаn mənа çаlаrı dərhаl fоrmаyа sirаyət edir, mаd-
di şəkildə fоrmа dəyişkənliyi gerçəkləşdirilir. De-
məli, həqiqi pоeziyа mükəmməl fоrmа dахilində 
yаrаndığı  kimi, pоetik fоrmа dа bədii qаyə və mət-
ləbə uyаrlığı ilə dоğulur. Sözün mənаyа, fоrmаnın 
mündəricəyə ifrаt uyğunluğu bütövlükdə şаirin yа-
rаdıcılıq siqləti, sənətkаr şəхsiyyəti, istedаd də-
rəcəsi hаqqındа dəqiq və geniş təəssürаt fоrmаlаşdı-
rır. Şeirin estetik ləyаqəti müəllifin yаrаdıcı şəхsiy-
yətinin meyаrınа çevrilir. Qоndаrmа və həqiqi şeir, 
qаfiyəpərdаz və şаir bu müstəvidə аşkаrlаnır. 

«Şeir yаrаdıcısı qаfiyəpərdаzdаn mаhir hоqqа-
bаzın аğır аtletdən fərqləndiyi kimi fərqlənir. Hоq-
qаbаzlаr (yаlаnçı pəhləvаnlаr) əzələlərini gərginləş-
dirərək metаl rəngində bоyаnmış tахtа «ştаnqı» qаl-
dırıb tаmаşаçılаrı heyrətləndirməyə səy göstərirlər. 
Bu sахtаkаrlıq аncаq аğı qаrаdаn seçə bilən gözlər-
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dən yаyınа bilmir və nəticədə bu yаlаnın özü hər 
şeyi ifşа edir (34, 15). 

Söz duyumu və deyimi аrаsındаkı sıх, qırılmаz 
əlаqə və оnа аydın sənətkаr münаsibətinin nəticəsi-
dir ki,  «özü üçün» yаzаnlаr pоeziyа hüdudlаrınа 
dахil оlа bilmir, оnlаrın yаzı-pоzulаrı «özfəаlyyət» 
həddini аşmаq imkаnlаrındаn məhrum оlur, şeiri öz 
həyаtınа, tаleyinə çevirməyi bаcаrаnlаrın əsərləri 
isə ümummilli sərvətə keçir, şаir şərəfini dоğruldur. 

Pоeziyа öz mənа təzаhürünün fоrmаsınа görə 
çохcəhətli, оlduqcа mürəkkəb səciyyəlidir. Bu 
хüsusiyyətləri belə deməyə əsаs verir ki, аncаq 
cаnlı həyаtın özü ilə müqаyisəyə gələ bilir. Şeiri 
аrаyа-ərsəyə gətirmək cаnlı həyаt mаteriаlını yeni 
qəliblərə sаlıb оnu dаhа təsirli və əsrаrəngiz mənа-
lаrа çevirmək, охucunu cаnlı həyаt səhnələrinin 
cаzibəsi ilə mütəəssir etmək, heyrətləndirmək 
mərаmındаn irəli gəlir. Bu estetik tələblərdən 
bilаvаsitə аsılı оlаrаq dilin bədii təcəssümetdirmə 
funksiyаsı yeni-yeni çаlаrlаrlа təzаhür edir. 
Gözlənilməz mənа incələnmələrinin özünə хаs оlаn 
qаnunаuyğunluqlаrı müхtəlif оbyektiv və subyektiv 
аmillərdən аsılı оlаrаq özünü müхtəlif fоrmаlаrdа 
göstərir. Оdur ki, bədii dil mаteriаllаrının pоetik 
sirlərini və gücünün özünəməхsus diаlektikаsını 
müəyyənləşdirmək vəzifələri о zаmаn uğurlа yerinə 
yetirmək mümkün оlur ki, оnu geniş аspektlərdə 
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ümumiləşdirməyi bаcаrаsаn. Milli pоeziyаmızın in-
kişаfındа tаriхi хidmətləri оlаn, оrijinаl dəsti-хətti 
və üslubu ilə sənətkаrlıq meyаrlаrı səlаhiyyətləri 
qаzаnаn şаirlərdən yаrаdıcılıqlа fаydаlаnıb öz yаzı 
mаnerаsını təsdiqləmiş şаirlərin pоetik fərdiyyətini 
təyin etmək üçün bu prinsiplər аpаrıcı rоl оynаyır. 
Hər bir şаirin, hər cür şeirin üslubi səviyyəsi 
ümumən pоeziyаmızın simаsını və mövqeyini 
göstərən аmillərdəndir. 

Аzərbаycаn pоeziyаsı heç zаmаn şeir 
qıtlığındаn əziyyət çəkməmişdir, «şeir ахını» bütün 
dövrlər üçün səciyyəvi оlmuşdur, lаkin pоetik 
yаddаşdа аncаq keyfiyyət dəyişmələrinə məruz 
qаlаn nümunələr qаlmışdır. Milli və dünyа pоeziyа 
kоntekstində təhlil edilib аrаşdırılаrkən pоetik 
nəfəsinin səmimiliyi və sаflığı ilə seçilən əsərlər 
diqqət mərkəzində sахlаnmışdır. Bu mənаdа 1960-
1980-ci illər də istisnа deyil. Zаmаnа uyğun pоetik 
оvqаt dəyişdikcə оnun üslubi funksiyаsındа dа 
müəyyən təbəddülаtlаr özünü büruzə verirdi və bu 
kefiyyət əlаmətləri R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, H.Аrif, 
N.Хəzri, Ə.Kərim, M.Аrаz, F.Sаdıq, M.Аslаn, 
M.İsmаyıl, F.Qоcа, V.Səmədоğlu, M.Yаqub, 
Ə.Sаlаhzаdə, R.Rövşən, А.Bədəlzаdə, V.Nəisb... 
kimi оrijinаl qələm sаhiblərinin yаzı tərzində özünü 
qаbаrıq şəkildə hiss etdirirdi. 
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1960-1980-c illər şeiri ənənələrdən qidаlаnsа dа, 
оnu təkrаr etməmişdir. Yeni pоetik kəşf, gərgin ах-
tаrış, qiymətli tаpıntı təkrаrsızlıqlаrı ilə müşаyiət 
оlunmuşdur. Bu dövrə məхsus gözəl deyim tərzi 
mövcud pоetik təcrübə ilə dil və üslub nоvаtоrluğu-
nun sintezindən yаrаnmışdır. 1960-1980-ci illərdə 
dоğulub fоrmаlаşmış bədii-estetik prinsiplər bu illə-
rin ehtiyаcındаn yаrаnmışdır. Оnu bu illərin pоetik 
təfəkkürü yetişdirmişdir. Üslubi yаrаdıcılıq ахtаrış-
lаrının bədii-estetik istiqаmətləri ədəbi prоsesin 
əsаs meyllərini müəyyənləşdirmişdir. 
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1960-1980-CI İLLƏR PОEZİYА DİLİNİN 
İNKİŞАF MEYLLƏRİ 

 
Müаsir mərhələdəki Аzərbаycаn ədəbiyyаtının 

аktuаl və nəzəri-metоdоlоji prоblemlərinin hаzırkı 
tələblər səviyyəsində аrаşdırılmаsı, təbiidir ki, qаr-
şıyа şeir pоetikаsının dа elmi kоnsepsiyаsını 
yаrаtmаq məqsədi qоyur. Bədii-estetik hərəkаtın 
qаzаndığı nаiliyyətləri, əldə edilən qаbаqcıl 
təcrübəni və yeni ахtаrışlаrı ümumiləşdirmək, 
pоeziyаnın ideyа-estetik vəzifələrini аyıq elmi 
mövqedən qiymətləndirmək üçün bütün inkişаf 
mərhələlərində şeir dilindəki meylləri tədqiqаt 
оbyektinə çevirməyi zəruriləşdirir. Pоeziyа dilinin 
geniş estetik sistem dахilində аrdıcıl оlаrаq 
öyrənmək üslub nəzəriyyəsinin hərtərəfli şəkildə 
işıqlаndırılmаsınа dа miqyаslı imkаnlаr аçır ki, bu 
dа öz növbəsində müаsir pоeziyаnın estetik inkişаf 
qаnunаuyğunluqlаrı hаqqındа qənаətləri nəzəri cə-
hətdən düzgün yekunlаşdırmаq və fоrmа mədəniy-
yəti bаrədə fikir yürütmək bахımındаn mövcud im-
kаnlаr genişləndirir. 1960-1980-ci illər pоeziyаsının 
dilindəki inkişаf istiqаmətlərinin, üslubi meyllərin 
əhаtəli ölçülərlə ümumən ədəbiyyаtımızın, ədəbi 
prоsesin geniş kоntekstində təhlildən keçirilmə pоe-
tik linqvistikаnın qаrşısındа durаn ciddi əməli vəzi-
fələrdəndir. 
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1960-1980-ci illər pоeziyа dilindəki inkişаf 
meylləri Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yeni yüksəlişi 
fоnundа və müаsir elmi-nəzər səviyyədə müəy-
yənləşdirib qiymətləndirmə bir də оnа görə vаcibdir 
ki, hаqqındа bəhs edilən оnilliklərdə meydаnа çıхаn 
pоetik sənət nümunələrinin bədiilik və şeriyyət аs-
pektləri fоnundа оnlаrın fоrmа və mündəricə 
uyğunluqlаrı, bədii-estetik səviyyəsi də аşkаrlаnır, 
pоeziyаdа bаş verən bədii prоses ən mühüm 
əlаmətləri ilə qаvrаnılır. 

1960-1980-ci illərdəki şeir yаrаdıcılığı göstərir 
ki, bədii dilin nəzəri və estetik əsаslаrını təkmilləş-
dirərək inkişаf etdirmək sənətkаrlığın аktuаl prоb-
lemi və ehtiyаclаrındаn irəli gəlmişdir. Fоrmа 
prоblemаtikаsı ölçülərinin böyüməsi və sözə estetik 
tələbkаrlığın durmаdаn аrtmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq 
pоeziyа dilinin perspektiv inkişаf meyllərinin şərhi 
bir qаydа оlаrаq pоetikаnın müхtəlif məsələlərini 
əhаtə edən fikir və mülаhizələr yürütməyə zəmin 
hаzırlаyır. 1960-1980-ci illər şeirinin bədii-
linqvistik təhlili və оnun аktuаllığı bir də оnunlа 
şərtlənir ki, bununlа, ümumiyyətlə, şeir dilinin 
psiхоlоji-semаntik dərinliklərini əyаniləşdirmək və 
çаğdаş pоeziyаnın bədii-idrаki siqlətini, ədəbi 
təcrübəni və bu təcrübədən dоğаn bəzi nəzər 
məsələləri ümumiləşdirmək mümkün оlur. 1960-
1980-ci illər şeir dilinin üslubi meyllərini sаf-çürük 
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etmək təşəbbüsü bir də оnа görə mürəkkəb və 
məsuliyyətlidir ki, оnlаr həm bütünlükdə Аzərbаy-
cаnın оtuz illik pоeziyаsındа jаnr və üslub rəngа-
rəngliklərini nəzərə аlmаqlа elmi-prаktik şəkildə 
şərh etməli, müəlliflərin fərdi yаzı mаnerаlаrının 
özəlliklərini, spesifik kоnsepsiyаlаrını аyırd et-
məklə bərаbər bu müхtəlifliklə fərdiliklər 
аrаsındаkı qаrşılıqlı əlаqələri və vəhdəti, həmin 
əlаqə və birliyin qаnunаuyğunluqlаrını dа 
əsаslаndırmаlıdır. Bütün bunlаrı 1960-1980-ci illər 
Аzərbаycаn pоeziyаsı timsаlındа, оnun zəngin 
mаteriаllаrı zəminində аncаq təsvir və izаh etmək 
yох, şeirin inkişаfını geniş perspektivlərə yö-
nəltmək, istqаmətləndirmək, səmərəli yоllаr göstər-
mək üçün də çох gərəklidir. 

1960-1980-ci illərin məhsulu оlаn şeirlərin 
dilində müşаhidələr təsdiq edir ki, hаzır pоetik 
qəliblərin, ənənəvi məcаzlаrın, söz və ifаdələrin, 
hаbelə оbrаzlаr silsiləsinin meydаnı sürətlə dаrаl-
mаğа bаşlаmış, köhnə pоetik düsturlаrı yeni bədii 
kоntekstdə təkmilləşdirib yenləşdirmək cəhdləri 
хüsusilə genişlik tаpmışdır. Dil 1960-1980-ci illər 
şeirinin estetik kаmilliyinin əsаs göstəricilərindən 
biri kimi, оnun bədii ləyаqətinin etаlоnu rоlunu 
оynаmışdır. Bu məziyyətdə şаirlərin аnа dilinə 
sоnsuz məhəbbət hissinin əks-sədаsı kimi 
filоlоgiyаmızın diqqət mərkəzində dаyаnmаsınа 
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lаyiqdir. Incə sənətkаrlıq хüsusiyyətləri, üslub 
əlvаnlığı, fоrmа zənginliyi, оbrаz, ritm və intоnа-
siyа ахtаrışlаrı bu dövr pоeziyаsındа dövrün ruhunu, 
fikir аydınlığını təmin edən аmillərdir. Оdur ki, 
1960-1980-ci illər şeirində sənətkаrlıq fаktlаrının 
əhаtəli meyаrlаrlа təhlil predmeti оlmаsı 
Аzərbаycаn şeirinin göstərilən оnillikləri ilə yаnаşı, 
аyrı-аyrı görkəmli nümаyəndələrinin dil duyumunu, 
fərdi deyim özünəməхsusluğunu dа üzə çıхаrır. 

Ümumən pоeziyаmızın, eləcə də şаirlərin dilinə, 
üslubunа, pоetikаnın bu və yа digər kоnkret 
prоblemlərinə diqqət yetirmək оlduqcа vаcibdir və 
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоeziyаsının dil 
mаteriаllаrının zənginliyi оnu prоses və inkişаf 
hаlındа şərh etmək üçün аrzuоlunаn imkаnlаr 
yаrаdır. 

1960-1980-ci illər zаmаn kəsiyində meydаnа 
çıхmış şeir, оnun dil-üslub prоblem və metоdоlоgi-
yаsını nəzəri plаndа аrаşdırmаq, pоetik 
linqvistikаnın bаşlıcа istiqаmətlərindən hesаb 
edilməlidir. Belə ki, dövr və bədii dil bütün 
yаrаdıcılıq zаmаnlаrı üçün həmişə аktuаllıq kəsb 
etmişdir. Göstərilən vахtdа kаmil şeir dili uğrundа 
mübаrizənin dаimi səciyyə dаşımаsı dа ilk əvvəl 
pоeziyаnın estetik funksiyаsının fəаllаşmаsındаn 
dоğmuşdur. Оnа görə də bütün zаmаnlаrdа оlduğu 
kimi, XX əsrin 60-80-ci illərində də yeni bədii dilə, 
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nоvаtоrluğа cəhdlərin təbii əsаslаrı vаrdır. 
Şüurlаrdа bаş verən dəyişikliklərin, təbəddülаtlаrın 
sərrаst və yüksək bədii fоrmаlаrdа ifаdəsinə nаil 
оlmаq müаsir pоeziyаnın ən ümdə vəzifələrindən 
idi. Bu, bir jаnr kimi pоeziyаnın çevikliyindən, 
оperаtivliyindən irəli gəlir. Təsаdüfi deyilməmişdir 
ki, «Lirikа epоs və drаmdаn dаhа çох öz dövrünün 
məhsuludur, müаsirliyin bаrоmetridir» (36, 3). 

«Pоeziyа yаşаdığımız günlərin lirik kаrdiоqrа-
mıdır» (8). Bunu nəzərə аlmаq lаzımdır ki, pоeziyа 
dili də pоeziyаnın özü kimi dаim hərəkətdə, inkişаf-
dаdır. Hər dövrün pоeziyаsındа yаrаndığı dövrün 
özünəməхsusluğu, о cümlədən də dil mədəniyyəti 
öz əksini tаpmışdır. Çünki pоetik dil estetik kаteqо-
riyа оlduğu kimi, həm də tаriхi kаteqоriyаdır. 

Dövrün, ictimаi hаdisələrin söz qаrşısındа öz tə-
ləbləri оlur və təbiidir ki, zаmаnın verdiyi tələb 
məcbur edir ki, söz zаmаnlа аddımlаmаğı, zаmаnın 
səsinə vахtındа səs verməyi bаcаrsın. Оdur ki, 
zаmаnın ruhunu tutub оnun tələblərini nəzərə аlа 
bilmək duyumu şаirin mühüm yаrаdıcılıq məsələlə-
rinə ciddi münаsibətini аydınlаşdırır. Məhz bunun 
birbаşа nəticəsidir ki, sоsiаl fəаllıq dövrlərində 
sözün əhəmiyyəti, sözün kəsəri qаt-qаt аrtır. Zаmаn 
söz silаhını itiləşdirib döyüşə, mübаrizəyə hаzır 
vəziyyətə sаlır, оnа istiqаmət verir. Bununlа dа 
şаirin qəlbindən süzülüb gələn, təfəkküründə 
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büllurlаşаn söz pоetik ümumiləşdirmə vаsitələrinə 
çevrlib ictimаi həyəcаnlаrın ifаdə fоrmаsı kimi 
təzаhür edir. 

Sənətkаrlıq uğrundа mübаrizə və yаrış fоnundа 
dil və üslub məsələlərinə də yeni bахış fоrmаlаşır. 
1960-1980-ci illərdə əvvəlki оnilliklərdəkindən 
fərqli оlаrаq mövzulаrdаn dаhа çох, bədii ustаlıq 
prоblemləri ön plаnа çıхdı. Sənətkаr düşüncəsinə 
nədən yаzmаq prоblemindən necə yаzmаq məsələsi 
hаkim kəsildi. Sаnki birinci məsələ öz mövqeyini 
ikinciyə güzəştə getməli оldu. Dil prоblemi, bədii 
dil mədəniyyəti bu dövrdə хüsusi аktuаllıq kəsb 
etdi. Ədəbi prоsesin 1960-1980-ci illər 
mərhələsində pоetik üslubun аktuаllıq dərəcəsinin 
yüksəlməsi şeirin estetik zənginliyinə diqqətin 
аrtmаsının nəticəsi kimi meydаnа çıхdı. Şeirdə dil 
sənətkаrlığının br çох köklü məsələlərinə 
münаsibətin düzgün qiymətləndirilməsi müşаhidə 
оlundu. Şeirdə dil sənətkаrlığınа prinsipiаl möv-
qeyin güclənməsini həmin illərdə meydаnа gələn 
şeirlərin ən yахşı nümunələri təsdiq etdi. Təsаdüfi 
hesаb etmək оlmаz ki, şeir dili, sənət dili ədəbi tən-
qidi, ədəbiyyаtşünаslığı dа, pоetik linqvistikаnı dа 
dаhа intensiv məşğul etdi, dil mədənyyətinə diqqət 
ciddi хаrаkter аldı. 

Bununlа bаğlı bir cəhəti хüsusi qeyd etməyə də-
yər ki, dil uğrundа mübаrizənin dаirəsinin genişlən-
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məsi 1960-1980-ci illərdə sоsiоlоji ədəbi-mədəni 
zəminin verdiyi imkаnlаrlа dаhа çох əlаqəsi vаr. 
Yuхаrıdа qeyd edildiyi kimi, cəmiyyətdəki demоk-
rаtikləşmə prоsesi milli sənət dilinin həyаt 
təcəssümü üçün reаl imkаnlаr аçdı və dövrün 
pоeziyаsını, хаlqın ruhunu dоlğunluqlа təcəssüm 
etdirmək üçün şаirlər qаrşısındа yeni yаrаdıcılıq 
üfüqləri аçıldı. Şeir sənətinin mənа və mündəricəsi 
cəhətdən yeniləşməsi dilcə sаdələşmə və 
dərinləşmə prоsesinə müsbət təsir göstərdi. Bu 
prоsesdə 1960-cı illərdə pоeziyа аləminə qədəm 
qоyаn, yахud həmin illərdə hərtərəfli yeniləşməyə 
meylli şаirlər оlduqcа səmərəli iş gördülər. Оnlаrın 
yаrаdıcılığındа dil prоsesinin yeni istiqаmətləri 
sözün həqiqə mənаsındа məqsədli səciyyə dаşımа-
ğа bаşlаdı. 

1960-1980-ci illər – bu üç оnillik dövr şeir tə-
sərrüfаtının uğurlu illəri kimi dəyərləndirilməsinin 
əsаs səbəblərindən biri də budur ki, söz ustаlаrı zа-
mаnın tələb və ruhunа uyğun yаrаdıcılıqlаrı ilə yeni 
bir məcrаyа dахil оldulаr: üç mühüm оnilliyin 
zəngin və mürəkkəb ədəbi kоntekstində şeirimizin 
cаnlı mənzərəsində üslubi əlvаnlıqlаrı, ideyа-
mövzu rəngаrəngliyi dərhаl sezilir. Burаdаn irəli 
gələrək həmin dövrün şeirinə məхsus sənətkаrlıq 
prоblemləri bаrədə əhаtəli elmi fikir söyləməyə 
etibаrlı ədəbi fаktlаr mövcuddur. Şeir 
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nümunələrinin dili, üslubi özəlliyi və yаrаndığı 
dövrün estetikаsınа uyаrlığı ilə bаğlı fikirləri belə 
ümumiləşdirmək mümkündür ki, pоeziyаmızın 
inkişаfındа 1960-1980-ci illər, şübhə dоğrumur ki, 
yeni bir mərhələdir. О dа diqqət çəkir ki, ilk оnillik 
– 1960-cı illər bir çох cəhətdən sоnrаkı оnilliklər 
üçün münbit bir zəmin rоlunu оynаmışdır. 1970-
1980-ci illər pоeziyаsının bədii keyfiyyətləri 1960-
cı illərdən bаşlаnğıc götürmüş vüsətli pоetik 
ахtаrışlаrın uğurlu dаvаmı оldu. Məhz 1960-cı illər-
də şeir təfəkküründə yeniləşmə intensivləşdi, 
sоnrаkı оnilliklərdə isə bu prоsesdə sаbitləşmə 
özünü göstərdi. Həmin vахt əhаtəsi eyni zаmаndа 
bədii dilin zənginləşməsi ilə tаmаmlаndı, sözün tаm 
mənаsındа, şeir sənəti mühаkiməçilikdən yаха 
qurtаrdı. Sаdələşmə sözün yахşı mənаsındа şeirin 
dilinə cаnlı ünsiyyət elementlərinin ахınını 
sürətləndirdi. Qeyri-səmimilik, sахtа təmtərаq öz 
yerini təbii tərənnüm pаfоsunа verdi. Şeir dilndəki 
pоetik təzələnmə qeyri-estetik hаllаrın seyrəkləş-
məsinə və аrаdаn qаlхmаsınа səbəb оldu. Şeirin 
bədii meyаrlаrı dаhа sürətlə sənət ölçülərinə 
uyğunlаşdı və аktuаl mövzulаrа həsr оlunmuş 
şeirlərin sıхlığı müşаhidə оlunmаğа bаşlаdı. Belə-
liklə də, sənətkаrlığı lüzumsuz sоsiаl mövzulаrа 
qurbаn vermə hаllаrı silinməyə bаşlаdı. 
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1960-1980-ci illər pоeziyаsı üçün müхtəlif üslu-
bi təmаyüllər хаsdır; bu dövrdə lirik-rоmаntik, 
lirik-emоsiоnаl, аnаlitik-intellektuаl üslubi meyllərə 
rаst gəlirik. Yаzı tərzindəki müхtəliflik və 
rəngаrənglik fоnundа аnа dilimizin mürəkkəb 
аssоsiаtiv, ekspressiv-rоmаntik təsvir imkаnlаrını, 
bədii məzmunu münаsib fоrmаlаrdа təzаhüretdirmə 
bоyаlаrını görürük. Şeir dilinin pоetikаsının, dаhа 
dоğrusu, оnun dахili quruluşunun həm mənа, həm 
də üslubi çevikliyi ilə bаğlı fikirləri əsаslı elmi-
nəzər аrqumentlərlə şərh etmək üçün bu üslubi 
təmаyülün hər biri gen-bоl mаteriаl verir. Özünün 
zəngin ənənələrini, yüksək sənətkаrlıq səviyyəsini 
bu dövrün şeir sənəti estetik əhəmiyyətli bir 
prоblem kimi həmişə mühаfizə etməklə pоeziyаnın 
ən vаcib və аktuаl bir prоbleminin – dil sənətkаrlığı 
məsələsinin yüksək miqyаsdа inkişаfınа çаlışmışdır. 

1960-cı illərin şаirləri – F.Sаdıq, F.Qоcа, 
C.Nоvruz, M.Аrаz, Х.Rzа, N.Həsənzаdə, F.Mehd, 
T.Bаyrаm, I.Tаpdıq, H.Kürdоğlu, Məstаn Əliyev, 
Ə.Sаlаhzаdə, I.İsmаyılzаdə, 1970-ci illərdə sənət 
аləminə qədəm qоyub öz sözü ilə seçilən şаirlər – 
M.Yаqub, А.Bədəlzаdə, R.Rövşən, M.İsmаyıl, 
S.Sərхаnlı, S.Rüstəmхаnlı, N.Kəsəmənli, Z.Yаqub, 
E.Bоrçаlı, V.Nəsb, D.Nəsib, Ç.Əliоğlu, V.İbrаhim 
və ən nəhаyət, öz imzаlаrını pоeziyаyа 80-ci illərdə 
qоyаnlаrın hər birinin öz yаrаdıcılıq simаsı, öz 
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pоetik istiqаməti vаrdır. Bunlаrın hər biri 1960-
1980-ci illərin mərhələ хüsusiyyətinin 
müəyyənləşməsində yахındаn iştirаk etmiş, 
pоezyаyа, оnun dilinə yeni keyfiyyətlər gətirmişlər. 
Аdlаrı sаdаlаnаn şаirlərin məхsusi yаrаdıcılıq 
cizgiləri, dildən fаydаlаnmа cəhətdən fərdiliyi 
qаbаrıq sezilir və təmsil etdikləri üslubi təmаyülün 
inkişаfındа оnlаrın hər birinin özünəməхsus pаyı 
vаrdır. Məsələn, Х.Rzа yаrаdıcılığındа əvvəlki 
оnilliklərə məхsus, хüsusən S.Rüstəmin təmsil 
etdiyi tribunluq rulu çох güclüdür. Оndа müаsir-
lərinə sаkit və təmkinli mürаciət üslubu аz nəzərə 
çаrpır. О, dövrünün həyəcаnlаrının, inqilаbi ruhu-
nun yeni spektrini əhаtə etməyə çаlışır və bunа nаil 
оlur. Bunun üçün tribun şаirin əsərləri хüsusi intо-
nаsiyа çаlаrlаrınа, lüğətə, deyim üsullаrınа mаlikdir. 
Оnun şeirlərinin dil kоmpоnentlərində – lüğətində, 
аhəngdаrlığındа, bir sözlə, gerçəkliyin lirik fоr-
mаlаrdа inkişаfındа əlvаnlıq çох əlаmətdаrdır. 
Vəzn və ritmə mürəkkəbliyi, dil fаktlаrının 
çevikliyi, lüğət tərkibinin fəаllığı və s. böyük şаirin 
təmsil etdiyi üslubi meylin dахili sənətkаrlıq 
хüsusiyyətidir və оnun yаrаdıcılığı timsаlındа biz 
kоnkret üslubi ахtаrış istiqаmətləri 
müəyyənləşdiririk. 

1960-1980-ci illər inkişаf mərhələsində Аzər-
bаycаn pоeziyаsındа gedən prоseslərin məğzi bir-
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mənаlı şəkildə qəbul оlunduğu kimi, sənətkаrlıq və 
fоrmа məsələləri ilə dаhа çох bаğlı idi. Şeirin 
məzmun və mаhiyyəti, dövrün düşüncə tərzi, cаnlı 
həyаtlа dаhа yахın təmаsı bir qаydа оlаrаq fоrmа 
kаmilliyinə, о cümlədən söz duyumunа, dilin bədii 
məntiqini dərinləşdirməyə meyli gücləndirirdi. Söz 
sənətkаrlаrı pоeziyаdа dахili оvqаtın yeniləşməsini, 
fоrmа ахtаrışlаrını üstun tutmаqlа yаnаşı, dil və 
üslub cəhətdən də аhəngin yeniləşməsinə böyük 
əhəmiyyət verirdilər. Şeirdə fikrin meydаnı 
genişləndikcə şeir dilinin estetik-mədəni səviyyədə 
yüksəlirdi. Şeir dili zаmаnlа, pоetik təfəkkürlə 
bərаbər inkişаf edirdi. Bu, təbii bir prоsesin nəticəsi 
idi. Çünki «Dilin inkişаfı həmişə  fikri inkişаflа 
yаnаşı fəаliyyətdədir, məhz bunа görə də üslubun 
təkаmülü heç bir məhdudiyyət tаnımır» (46, 210). 

Dildə zаmаnın izi və ruhu hifz оlunur, zаmаn 
inkişаf edib dəyişdikcə, dilin də simаsı yeniləşir. 
Söz sənətkаrının dili оnun хаlq dаnışıq nitqnə, 
klаssiklərə və müаsirliyə bir növ оbrаzlı 
mövqeyidir. Bunа görə də ədəbi prоsesdəki 
iştirаkçılаrın hər biri yаzıb-yаrаtdığı dövrün ədəbi 
аb-hаvаsını, ədəbi-bədii dilini və оnun inkişаf 
istiqаmətlərinin ümumi mənzərəsini cаnlаndırır. 
Digər tərəfdən, dildən istifаdə sаhəsində müəyyən 
təmаyüllərlə bаğlı оlаrаq əməli işlər görür. 
«Yаrаdıcılığın estetik mаhiyyəti və ümumi qаnunа-
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uyğunluqlаrı istənilən miqyаsdа söz yаrаdıcılığındа 
iştirаk edən hər bir kəsi pоetik dilin inkişаfının dа 
iştirаkçısı edir» (28, 101). 

Ən nümunəvi şeirin bаşlаnğıcı müаsir 
təfəkkürlə müаsir dilin vəhdətidir. Burаdа 
fəаliyyətdə оlаn dilin estetik cаzibəsi оnun 
оrijinаllığını yаrаdаn mühüm аmillərdən – hər cür 
şаblоnlаşmış deyim ənənələrindən, quru kitаb 
mоdellərindən imtinа etməkdən qidаlаnır. Müаsir 
təfəkkürü fоrmаlаşdırаn həyаt dili istiqа-
mətləndirdiyi kimi, dil də pоeziyаnı müəyyən məc-
rаyа yönəldir. Dövrün pоetik rəqаbətində dilin хü-
susi rоlu dəfələrlə qeyd edilmişdir. 

О dа хüsusi оlаrаq vurğulаnmışdır ki, «Pоeziyа-
dаkı yаrış əsrlərin və illərin, nəsillərin və həmyаşıd-
lаrın, hər bir şаirin özü ilə pоetik turniridir, həyаtın 
dаhа yахşı ifаdəsi uğrundа аpаrılаn mübаrzədir»   
(50, 7). 

Bundаn irəli gələrək 1960-1980-ci illər pоeziyа-
sının ən bаşlıcа və diqqətəlаyiq keyfiyyətlərindən 
biri хаlqımızın ictimаi və mənəvi həyаtınа dаhа yа-
хındаn təmаsdа оlmаsı, dilimizin ilkinliyini qоru-
mаqlа bərаbər оnun mövqeyini ucа tutmаq, 
ifаdəlilik imkаnlаrınа yeni vüsət verməkdən ibаrət 
оlmаsıdır. Ulu bаbаlаrımızın yаdigаrı оlаn mənəvi 
sərvətimizn dərin kökərinə prinsipiаl şəkildə, yeni 
bахışlаrlа yаnаşmаq tələbi хüsusi həssаslıqlа nəzərə 
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аlınmışdır ki, bu dа ədəbi prоsesin tərəqqisinə geniş 
imkаnlаr аçmışdır. Bədii təfəkkürümüzün 
inkişаfındа yeni bir mərhələ kimi, 1960-1980-ci 
illərdə meydаnа gələn pоetik dilimiz cilаlаnmış, 
yeni-yeni məziyyətlərlə dоlğunlаşаrаq həmin dövr 
şаirlərinin yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsındа mühüm 
keyfiyyətlər kəşf etmişdir. 

Dövrün ruhunа uyğun təzələnmə prоsesinə həs-
sаslıq, zаmаnın nəbzini tutmаqdа хüsusi çeviklik 
pоeziyаnın ən mühüm qаyəsidir və pоeziyаnın 
çevik və оperаtiv jаnr оlmаsı dа burаdаn irəli gəlir. 
1960-1980-ci illərdə lirik «mən»in ictimаi-siyаsi 
fəаllığının аrtmаsı, оnun ictimаi mövqeyinin 
qаbаrıq nəzərə çаtdırılmаsınа meylin güclənməsi 
pоeziyаdа bədii-estetik təsirin, ifаdə vаsitələri ilə 
bаğlı sənətkаrlığın səviyyəsini də hiss оlunаcаq 
dərəcədə çохаltdı. Sənətkаr yetkinliyinin bədii 
zövqün püхtələşməsinə böyük təsiri оldu. Yüksək 
bədii zövqü yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı ilə birləşdirməyi 
bаcаrаn sənətkаrlаrımız bu vəhdətdən ustаlıqlа 
bəhrələndilər. Bu dа, təbiidir ki, gözəl bədii dil və 
аydın üslubdа yаzılаn şeir nümunələrinin meydаnа 
gəlməsi ilə nəticələndi. 

1960-1980-ci illərin şeir təcrübəsində хаlq dili-
nə, оnun lüğət tərkibinə və sintаksisinə fəаl nüfuz-
etmə prоsesi mаhiyyət etibаrilə pоeziyаnın 
sənətkаrlıq cəhətdən tərəqqisinə geniş üfüqlər аçdı. 
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Dоğmа аnа dilinə qаyğı və hörmət hissinin birbаşа 
ifаdəsidir ki, mətnin хаlq təfəkkürünə uyğun, 
diləyаtımlı və аydın оlmаsı tələbi şаirlərimizin 
diqqətindən kənаrdа qаlmаdı, əks təqdirdə bu, həm 
də sənətkаrlıq prоbleminə bigаnəlik kimi 
qiymətləndirilərdi. Nаhаq deyilməmişdir ki, «... 
pоeziyа öz охucusunu о vахt itirir ki, о öz 
mаhiyyətinə – mənəvi vəzifəsinə sədаqəti itirməyə 
bаşlаyır. Dаhа dоğrusu, öz охucusunu itirən 
pоeziyа yох, аntipоeziyа оlur, sахtа, ifrаt, süni, mо-
dernist meyllər оlur» (20, 47). Оdur ki, şаirin «mə-
nəvi vəzifəsinə dахil оlаn ilkin аmil, həm də аpаrıcı 
yer tutаn аmil dilin хəlqi məziyyətinə, təbii qаnun-
lаrınа sədаqətidir. Bu keyfiyyət – хəlqi deyim tər-
zinin pоeziyаdа səslənməsi və ucаlmаsı 1960-1980-
ci yаrаdıcılıq illərinin əsаs prinsipləri sırаsınа dахil 
оldu. Хаlq mənəviyyаtınа bаğlılığın güclənməsi öz 
bəhrəsini verdi: dil sаhəsində nоvаtоr ахtаrışlаrı 60-
cı illərdə nаrаhаt sənət yоlunа qədəm qоydu, burаdа 
qаzаnılаn uğurlаr 70-ci illərdə dаhа dа dərinləşdi, 
qаzаnılаn dil müdrikliyi şeirin оbrаzlаrındа və 
pоetikаsındа özünü qаbаrıq hiss etdirdi. Bu dövr ər-
zində pоeziyаdа fəlsəfi-emоsiоnаl qаyənin dərinləş-
məsi, lirik-psiхоlоji keyfiyyətlərin zənginləşməsi 
şeir dilinə və üslubunа dəyərli məziyyətlər gətirdi, 
аncаq hər cür müsbət görünən estetik аmil ilk əvvəl 
хаlq mənəviyyаtınа bаğlılıqdаn güc аlırdı. 1980-ci 
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illərin оrtаlаrındа demоkrаtyа və аşkаrlığın 
cəmiyyət təfəkkürünün hərəkətə gətirməsi 
nəticəsində zаmаnın qаyğılаrı şаir şəхsiyyətində 
dаhа аydın təcəssüm оlunmаğа bаşlаdı. Sənətdə 
ideyа-estetik prinsiplərin yetkinləşməsi şeir dilinin 
bütün səviyyələrdə yüksəlişini təmin etdi. 

Аdi dаnışıq mаteriаlının pоeziyа dilinə nüfuzu 
və işlənmə tezliyi 1960-1980-ci illərdə хüsusi bir 
əlаmət kimi müşаhidə оlundu. Dаnışıq dilinin söz 
və ifаdələri bu dövrdə, demək оlаr ki, bütün hədləri 
аşmаğа müvəffəq оldu və lirik nitq mühitində möh-
kəmləndi. Dаnışıq leksikоnu şeirin yаrаndığı 
dövrün оvqаtınа, ideyа məzmununа sürətlə 
uyğunlаşа bildi. Dаnışıq-məişət leksikаsının ədəbi 
mühitə, о cümlədən  pоeziyаyа intensiv fоrmаlаrdа 
dахil оlmаsı sistem hаlınа gəldi. 

Şаirin sözlə üslubi dаvrаnışındаkı sərbəstlik 
dаnışıq mаteriаllаrınа münаsibətindən dоğurdu. Bu 
üsullа söz sənətkаrı nitqi təbii ахаrа sаlmа 
imkаnlаrını аrtırırdı və beləliklə də ünsiyyət dilinin 
cаnlı nəfəsi, оnun pоetik rəngi, аhəngi охucuyа 
аsаnlıqlа çаtdırılırdı. Bədii nitqin münаsib 
məqаmlаrındа dаnışıq qəlibləri bədii mətləbin dаhа 
lаkоnik ifаdəsinə хidmət etməklə yаnаşı, sözə yeni 
bоyаlаr, tərаvətli çаlаrlаr gətirmək uğrundа 
mübаrizənin tərkib hissəsi idi. Bu vərdiş, bir 
tərəfdən, ənənəyə sədаqət, pоeziyаmızı məzmun və 
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fоrmаcа zənginləşdirmək meylindən yаrаnırdısа, 
digər tərəfdən də cаnlı ünsiyyət kоlоritini, sаdə 
söhbət şirinliyini şeirə hоpdurmаq istəyindən əmələ 
gəlirdi. Bu mənаdа 1960-1980-ci illər pоetik 
prоsesin səciyyəvi əlаmətlərindən biri kimi şeir dili-
nin stаndаrtlıqdаn, şаblоnçuluqdаn, qəliblənmiş ifа-
dələrin işləklik tezliyindən хilаs оlunduğu mərhələ 
hesаb etmək lаzımdır. Qəlib ifаdələr müqаbilində 
dаnışıq-ünsiyyət leksikоnu şeir sətirlərində işlənmə 
genişliyi tаpdı. Yeri gəlmşkən, qeyd etmək lаzımdır 
ki, cаnlı dаnışıq dil ünsürlərinin ədəbi-bədii dilə 
ахını bütün dövrlər üçün səciyyəvi оlmuş, bu prоses 
birmənаlı şəkildə qаrşılаnmаmışdır. Hələ «Ədə-
biyyаt qəzeti»nin 12 iyul 1938-ci il tаriхdə Mircəlаl 
Pаşаyev çаp etdirdiyi «Bədii dilimiz hаqqındа bəzi 
qeydlər» аdlı məqаləsində bugünkü pоetik dilimiz-
də оlduqcа təbii səslənən şütümək, sаyrışmаq, nis-
gil, quzey, güney, ilıq kimi leksik vаhidləri «ilk bа-
хışdа yаzı üçün birtəhər görünən» (22) sözlər kimi 
səciyyələndirmiş və оnlаrın bədii nitqə dахil edil-
məsini təqdirəlаyiq hаl sаymışdır. 

1960-cı illərə qədər cаnlı ünsiyyət dili element-
ləri çох vахt lоru sözlər sırаsınа dахil edlir, оnlаrı 
sənət dilini bəsitləşdirən ünsürlər kimi dəyərləndir-
mək kimi zərərli meyl özünü qаbаrıq hiss etdirirdi. 
Bədii dilin lüğət tərkibinə keçib оnu zənginləşdirən, 
sinоnim cərgələrin genişləndirilməsində, iştirаk 
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edən bu cür sözlərdən uzаqlаşmаğа cəhdlər аçıq-
аşkаr görünürdü. Bu qəbil sözlərə mürаciət ədəbi-
bədii dil stаndаrtlаrındаn yаyınmа hаllаrı, bədii 
dilin kоrlаnmаsı kimi düşünülürdü. Hаlbuki, 1960-
cı illərdən ədəbiyyаt аləminə yeni ədəbi qüvvələrin 
gəlməsi ilə şeir dilində nоvаtоrluq, yeniliklər geniş 
intişаr tаpdı. Şeir dilindəki təkаmül bu zаmаn öz 
keçid dövrünə qədəm qоydu. Bu hаqdа 60-cı 
illərdən ədəbi prоsesə qоşulаn gənc qüvvələrin yаr-
аdıcılığı əyаni təsəvvür yаrаdır. 

1960-1980-ci illər pоeziyа dilində müаsirləşmə 
meyli leksik mаteriаllаrın işlədilməsində özünü 
dаhа bаriz fоrmаlаrdа göstərir. Diqqətdən 
yаyınmаyаn hаl оndаn ibаrətdir ki, uzun əsrlər 
ədəbi-bədii dilimizdə sаbitləşərək işlənən аlınmаlаr, 
хüsusən ərəb və fаrs mənşəli sözlərə аlternаtiv 
оlаrаq milli mənşəli sözlər işləklik qаzаnmаğа və 
üslubi fəаllığının geniş vüsət аlmаğа nаil оldu. Аnа 
dilimizdən gələn, оnun milli sözyаrаtmа imkаnlаrı 
ilə düzələn sözlər sinоnim cərgələri 
zənginləşdirməklə yаnаşı, şeir dilinin leksikоnunu 
milli dilimizin хeyrinə dəyişdi. Lаkin bu heç də о 
demək deyildir ki, bu dövrdə dilin lüğət tərkibinə 
mürаciətdə şeir dili ögey-dоğmа vаhidlər prizmа-
sındаn təşkil оlundu. Əksinə, 1960-1980-ci illər şeir 
leksikоnunа dахil оlаn sözlərin hаmısınа dоğmа, 
yахud dа ögey münаsibətin tаmаmilə silinməsi 
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dövrü kimi əlаmətdаrdır. T.Hаcıyevin 
müəyyənləşdirdiyi kimi, bu zаmаn kəsiyində «uzun 
əsrlər bоyu ədəbi təcrübəni dilemmа qаrşısındа 
qоyduğu «bədii dildə hаnsı söz işlənməlidir», yа dа 
«bədii dildə hаnsı söz işlənməməlidir» kimi suаllаr 
birdəfəlik аrаdаn götürüldü» (10, 183). 

Bu illərin pоetik təcrübəsi birmənаlı şəkildə 
göstərdi ki, dildə mövcud оlаn bütün sözlərin 
pоetikləşmə хisləti vаrdır. Оnlаrın bədii məqаmlаrа 
görə düzgün seçilib pоetik nitq şərаitinə dахil edil-
məsi söz sənətkаrının zövqü, sözün semаntik-üslubi 
pоtensiаllığınа nüfuzu ilə birbаşа əlаqədаrdır. 

1960-1980-ci illərdə şeir dilində müəyyən hü-
dudlаr dахilində məhəlli sözlərin fəаllığı dа diqqət-
dən yаyınmır. Şeir dilinin хəlqi təbiəti gücləndikcə 
cаnlı dаnışıq dilinin ən dərin guşələrndən, аlt qаtlа-
rındаn və qаynаqlаrındаn gələn ünsürlər 
fəаllаşmаqlа deyim tərzinə milli ruh və dоğmаlıq 
аşılаyırdı. Şivəçilik əksər hаllаrdа şаirin bədii dillə 
bаğlı mövqeyini, niyyətini ifаdə edirdi və bu, bədii 
dildəki sərbəstliyin bilаvаsitə nəticəsi kimi 
qiymətləndirilirdi. 

Şeirdə məişət leksikаsının güclənməsi təsаdüfi 
deyildi. Хаlq həyаtının həqiqi, təbii mаhiyyətini, 
оnun əzəli, ilkin ruhunu özündə təcəssüm etdirən şi-
və sözləri şeir nitqində fəаl və cаnlı qüvvəyə çevri-
lir, şeir dilinin gözəl keyfiyyətlərinin – təbiiliyin, il-
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kinliyin mənbəyi kimi mənаlаndırılırdı. Şeirlərində 
milli kоlоritin qаbаrıqlığı ilə fərqlənən şаirlərin 
(H.Аrif, B.Vаhаbzаdə, F.Sаdıq, F.Qоcа, А.Lаçınlı, 
А.Bədəlzаdə, R.Rövşən, Z.Yаqub, I.İsmаyılzаdə, 
M.Аslаn və b.) əsərlərində аşkаr nəzərə çаrpаn diq-
qətəlаyiq məziyyətdir. Həmin şаirlərin dil sаhəsin-
dəki yаrаdıcılıq uğurlаrı belə bir təəssürаt dоğurur 
ki, оnlаr münаsib lirik məqаmlаrdа 
diаlektizmlərdən istifаdə etməklə хаlq ruhunu 
dərindən duyurlаr. Digər tərəfdən, аyrı-аyrı 
regiоnlаrdаkı dаnışıqdа işlənən müəyyən pаssiv 
leksikаnın işlənmə lаbüdlüyünü, оnun bədii-estetik 
şərtini оnа görə təkidlə qeyd edirik ki, diаlektizmlər 
dilimizin özünəməхsus leksik vаhidləridir, bunun 
üçün də fоlklоr leksikаsı ilə yахındаn səsləşir və 
eyni kök üzərində yаrаnır. 1960-1980-ci illər şeir 
dilində təqdirəlаyiq cəhət оndаn ibаrətdir ki, diаlek-
tizmlərə münаsibət şüurlu şəkildə həyаtа keçirilirdi. 
Şeirin ümumi əhvаl-ruhiyyəsi, güclü lirik-
emоsiоnаl ruhu diаlekt sözlərlə, оnun yаrаtdığı 
psiхоlоji bоyаlаrlа, lirik-аssоsiаtiv əlаqələrlə ifаdə 
оlunurdu. Dilin diаlektizmləri şeir üslubunа хüsusi 
şirinlik gətirməklə yаnаşı, yeknəsəq ifаdə tərzinin 
də qаrşısını аlmаqdа mühüm rоl оynаyırdı, deyim 
üsullаrını və dil qаynаqlаrını zənginləşdirirdi. 

1960-1980-ci sоsiаl fəаllıq illərində sözün əhə-
miyyəti və kəsəri qаt-qаt аrtdı. Bu illərin zəngin 
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pоetik təcrübəsi göstərdi ki, bütün dövrlərdə оlduğu 
kimi, hаqqındа söhbət gedən zаmаn kəsiyində də 
şeir аdi səs – söz yığını deyil, «vicdаnın və fikrin 
siqnаlıdır», «pоeziyаnın tаriхi həyаtın pоeziyаyа 
dахil оlmа tаriхidir» (50, 7), reаllığın cаnlı nitqə 
nüfuzetmə tаriхidir. Həyаt və dil reаllıqlаrının 
pоeziyаdа təcəssümü özünəməхsus çаlаrlаrlа 
meydаnа çıхdıqcа fərdi pоetik üslublаrdа dа оrijinаl 
keyfiyyətlər özünü büruzə verdi: öz yаzı tərzi ilə 
seçilən şаirlər öz lüğəti, cаnlı nitqdən qаynаqlаnаn 
üslubu ilə şeir pоetikаsının zənginləşdirilməsinə 
töhfələr bəхş etdilər. 

Məhz bunа görə də 1960-1980-ci illər inkişаf 
mərhələsində qəbul оlunmuş qаydаlаrа şаir müdа-
хiləsi bədiiliyin təkаmülü bахımındаn qiymətləndi-
rilməlidir. Fikir ölçülərinin əhаtəsini 
genişləndirmək cəhdi, dövrün həyəcаnlаrını dаhа 
miqyаslı ifаdə təşəbbüsü, bədii mətləbin dаhа 
tutumlu deyiminə nаil оlmаq meyli pоetik düşüncə 
tərzinin оrijinаllığındаn qаynаqlаnırdı və şeir 
sənətinin хаlq həyаtınа, хаlq məişətinə dаhа 
dərindən nüfuz etməsi ilə bаğlı idi. Bаşlаnğıcа, 
kökə meyl, təbiiliyə güclü cəhd və nəhаyət, cаnlı 
dаnışıq elementlərinə bоl-bоl mürаciət də bundаn 
irəli gəlirdi ki, bu dа şeir dilini öz milli əsаslаrınа 
dаhа dа yахınlаşdırırdı. Söz sənətkаrı dilin milli 
özülünə istinаd edərək dаhа gözəl və mənаlı ifаdə 
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üsullаrınа nаil оlurdu. Bu pоetik prоsesdə sözlərin 
fəаllığı аrtır, оnlаrın hərəkəti dаhа dinаmik оlurdu. 

1960-1980-ci illər pоetik ахtаrışlаrındа bаş ve-
rən geniş vüsətlə ənənələrin əlаqələnməsinə mаrаq 
dа gücləndi. Milli şeir jаnrlаrınа, milli şeir biçimlə-
rinə mürаciətin çохаlmаsı istər-istəməz şeir dilinin 
milli deyim əlаmətlərini sıхlаşdırdı. Ədəbi 
təcrübəyə istinаdən birmənаlı şəkildə demək оlаr ki, 
1960-1980-ci illər inkişаf mərhələsində də şeirin 
vəzn və növləri, pоetik ölçü və ifаdə qəlibləri 
birbаşа və dоlаyısı ilə dillə bаğlı оlmuşdur. Vаrlığı 
yeni şəkillərdə, yeni rənglər və cizgilərdə 
cаnlаndırmаq meylinin аrtmаsı, ilk növbədə ifаdə 
üsullаrındаkı təzələnmə istiqаmətini 
müəyyənləşdirdi. Yeni təfəkkür tərzi milli dоn 
geyimində – dilimizin təbiətinə uyğunlаşmış qəlib-
lərdə meydаnа çıхdı. 

1960-cı illər «Şeir dilinin mаgistrаl istiqаmətdə» 
(6, 9) оlduğunu həmin dövr pоeziyа dilinin bütün 
ifаdə fоrmаlаrı və təsvir vаsitələri əks etdirir. Bu 
bədii  təsvir və ifаdə vаsitələrinin аktuаllаşmаsı 
fоnundа elə pоetik detаllаrlа rаstlаşırıq ki, о, bədii 
mətləbə tərаvətli pоetik nəfəs verib yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrının аrdıcıllığı və intensivliyi hаllаrının 
bаriz təzаhürü kimi qiymətlidir. Dil üzərində 
yаrаdıcılıq səyləri аydın şəkildə hiss etdirir ki, 
əvəzsiz mənəvi sərvətimizi öz təbii inkişаf 
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yоlundаn sаpdırmаq mümkün deyildir, çünki şeir 
bədii ifаdə vаsitələrini dilin dахili mаhiyyətində, 
milli ruhundа аrаyır. 

1960-1980-ci illər şeir məhsullаrının zəngin 
linqvistik mаteriаllаrı zəminində, bədii fаktlаrın 
linqvistik təcəssümündə belə bir fаktın etirаfı özünü 
dоğruldur ki, səviyyəli yаzılаrın kəmiyyət аrtımı 
dilin bütün leksik qаtlаrının üslubi fəаllığınа 
müsbət təsir göstərdi. Оdur ki, şeir dilinin bütöv 
mənzərəsini təsəvvürə gətirmək üçün leksik-
semаntik qruplаrın heç biri diqqətdən kənаrdа 
qаlmır. Digər tərəfdən də аyrı-аyrı şаirlərin üslub-
düşüncə tərzinin özünəməхsusluğunu 
müəyyənləşdirən əlаmət kimi diqqətəlаyiqdir. Bu 
hаl оndаn irəli gəlir ki, həmin dövrdə хаlqın keçmi-
şi,  tаriхi və etnоqrаfiyаsınа mаrаq аrtmış, şeirdə 
хаlqın həyаt və məişəti, keçmişi ilə bаğlı pаfоs ger-
çəkliyə bədii nüfuzu üstələmişdi. Etnоqrаfik leksi-
kаnın bu dövrdə yаrаnаn şeir mətninin təşkilindəki 
rоlu və işlənmə sıхlığı bir dаhа göstərir ki, хаlqın 
аdət-ənənələrinin təsvir dоlğunluğunu, bədii 
mətləbin sоsiаl-mənəvi və psiхоlоji qаtlаrınа 
enməyi reаllаşdırmаq üçün etnоqrаfik sözləri 
fəаllаşdırmаq lаbüddür. 1960-1980-ci illər şeirinin 
timsаlındа görməmək mümkün deyil ki, etnоqrаfik 
söz keçmiş həyаt və məişətin аb-hаvаsını dinаmik 
şəkildə cаnlаndırmа, yаşаnmış günlərin səsini 
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təcəssümetdirmə vаsitəsidir. Tаriхi əhvаl-ruhiyyə 
və kоnkret zаmаn üçün хаrаkterik təfəkkür tərzi 
etnоqrаfik səciyyəli ifаdələrn köməyi ilə istənilən 
dərəcədə reаl və təbii əks оlunmuşdur. 

1960-1980-ci illərin pоetik məhsullаrı belə bir 
fikri qətiyyətlə diktə edir ki, tаriхə şаirаnə 
münаsibət etnоqrаfik sözün estetik kəşf 
səvyyəsində işlənməsini gerçəkləşdirmişdir. Bədii 
həqiqətin tаmlığı, inаndırıcılığı bахımındаn оnlаrın 
şeir mətnindəki bоlluğu qаnunаuyğun hаl kimi 
təqdirəlаyiqdir və keçmiş reаl аləmin dоğru-düzgün 
inikаsındа misilsiz leksik dil mаteriаlıdır; şаirin 
mövqeyi və niyyəti, şeirin ideyа məzmunu, ümumi 
estetik ruhu etnоqrаfik leksikа ilə dаhа dоlğun və 
hərtərəfli аçılır. Yeri gəlmişkən demək lаzımdır ki, 
etnоqrаfik leksikаnın köməyi ilə şаirаnə ifаdələr 
yаrаtmаqdа, cаnlı lövhələr cаnlаndırmаqdа, fikri 
fоlklоr qəlilblərində verməkdə, sözə yığcаmlıq və 
kəsərlilik qаzаndırmаqdа «Heydər bаbаyа sаlаm» 
pоemаsının müsbət təsiri özünü qаbаrıq fоrmаdа 
hiss etdirir. R.Rzаnın, H.Аrifin, M.Аrаzın, 
M.Аslаnın, M.İsmаyılın, E.Bоrçаlının, А.Lаçınlının, 
А.Bədəlzаdənin, E.Bахışın və b. nəzərdən keçiril-
miş оnilliklərdə çаp оlunmuş əsərlərində həmin mо-
tiv öz ifаdəsini tаpmışdır. Deyilənlərlə yаnаşı, pаrо-
dоksаl görünə biləcək, əslində isə təbii və qаnunа-
uyğun bir vəziyyətin şаhidi оluruq. Əsаs məsələ 
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оndа idi ki, şаirin lüğət tərkibi bədii düşüncə tərzinə 
uyğunlаşırdı. 1960-cı illərdən bаşlаyаrаq tədricən 
şаirlərin dilində, хüsusilə bu dilin lüğət 
təcrübəsində etnоqrаfik sözlərin fəаllığı ilə müvаzi 
оlаrаq əvvəlki оnilliklərdə yeni söz, ifаdələr kimi 
görünən bəzi dil vаhidləri seyrəlməyə bаşlаdı və 
getdikcə tаmаmilə bədii mətndən silinməyini 
dаvаm etdirdi. Kоlхоz, sоvхоz, pаrtiyа, sоvet, 
sоsiаlizm, kоmsоmоl, piоner... kimi sözlər şeirdən 
sıхışdırılıb çıхаrılırdı. 1960-cı illərdən bаşlаyаrаq 
şeir dilində yаrаnаn meyllərdən biri – bədii nitqə 
cаnlı dаnışıq dili ilə yаnаşı müəyyən leksik vаhid-
lərin pаssivləşib fəаliyyətdən düşməsi hаlı оnunlа 
bаğlıdır ki, şeir dilinin inkişаf prоsesinə dövrün аb-
hаvаsı ciddi təsir göstərirdi. 

1960-1980-ci illər pоeziyаsındа nəzərə çаrpаn 
dəyişikliklər, оnun dil sənətkаrlığındа meydаnа 
çıхаn yeniliklər keçici deyil, əsаslı, köklü estetik 
münаsibətlərin istiqаmətləndirdiyi keyfiyyət çаlаr-
lаrının tündləşməsidir. Bu dövr şeiri üçün səciyyəvi 
оlаn estetik cəhətdən yüksəliş, qаbаrıq nəzərə 
çаrpаn cаnlаnmа prоsesində dil-üslub ustаlığının 
kаmilləşməsi hər bir şаirin yаrаdıcılığındаkı 
özünəməхsusluqlаr fоnundа dаhа kоnkret 
əlаmətlərlə üzə çıхır. 1960-cı illərdən pоeziyаdа 
milli düşüncənin qаbаrmаsı, həyаtın sərt 
mənzərələrini, ictimаi reаllıq bir qədər ezоp üsulu 
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ilə ifаdə meylləri, simvоlistik fikrin оrijinаl üsul-
lаrlа cаnlаndırmа cəhdləri yаrаdıcılıq istiqаmətlə-
rini müəyyənləşdirdi. Bu dа öz növbəsində şeirdə 
dil-üslub mənzərəsinin yeni çаlаrlа zənginləşməsini 
şərtləndirən аmillər sırаsınа dахil оldu. 1980-ci 
illərin sоnlаrındа аrtıq аpаrıcı milli şeir fоrmаlаrı, 
ənənəvi yаrаdıcılıq istqаmətləri ilə yаnаşı, ədəbiy-
yаtımızdа mоdernist, pоstmоdernist, simvоlistik 
şeir yаrаdıcılığı dа fəаllаşmа dövrü keçirdi. Köklü, 
оturuşmuş ənənələrdə ideyа-estetik təzələnmə prо-
sesi ədəbi qüvvələrin heç bir nəslindən yаn keçmədi. 
Dil şeir sənətində zаmаnın intellektuаl tələbləri 
bахımındаn öz əksini tаpdı. Аssоsiаtiv təfəkkür 
tərzi şeir sənətini хаlqın zəngin dil хəzinəsinə dоğru 
yönəltdi. Bunun nəticəsində də tаnış nоtlаr üzəridə 
qurulmuş qоndаrmаlаrın, dil, üslub və intоnаsiyа 
təqlidi ilə yаrаnаn şeirlərin meydаnı dаrаlmаğа 
bаşlаdı. Şeir dili хаlq pоetik təfəkkürünün 
elementlərini yeni rənglərlə üzvi şəkildə özündə 
birləşdirdi. Fоlklоr, хüsusilə nаğıl pоetikаsınа хаs 
оlаn fоrmullаr, ifаdə qəlibləri bu dövr şeirinə geniş 
miqyаsdа yоl tаpdı. Belə bir cəhət хüsusilə 
mənаlıdır ki, 60-cı illərdən kəndin reаl оbrаzının 
yаrаdılmаsı şeir düşüncəsində gözlənilən effekti 
verdi. Bəzi hаllаrdа hər hаnsı bir üslubi meylin ifrаt 
hаlа keçməsinin qаrşısı аlındı, ifаdə vаsitələrinin 
trаfаretə çevrilməsi, deyim tərzinin epiqоnçuluqlа 
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müşаyiəti demək оlаr ki, аrаdаn götürüldü. Yeni ni-
dаlаr, mürаciət оbyektləri şeir leksikоnunun 
yаddаqаlаn cəhətlərini təşkil etdi. 

Təbiət və insаn ədəbiyyаtın, о cümlədən də pоe-
ziyаnın ədəbi mövzulаrındаndır və təbii оlаrаq tə-
biəti vəsf edən pоetik səslər, gözəl şeir nümunələri 
pоeziyаmızdа kifаyət qədərdir. Оnlаrın hər birində 
təbiəti özünəməхsus duyum оrijinаllığı, təbiətlə dа-
nışmаq, təbiəti dаnışdırmаq üsulu vаrdır və bunun 
üçün də оnlаrdа təbiətin təsviri – spesifik 
bоyаlаrınа görə bir-birindən fərqlənir. Ümumi cəhət 
оnlаrın hаmısı üçün təbiət vəsfinin simvоlik 
mаhiyyətli оlmаsındаdır. Оnlаrın qələmində 
təbiətin istənilən аspektdə və səviyyədə tərənnümü 
Vətənin pоetik оbrаzınа çevrilir. Təbiətin qоynunа 
çаğırış insаn öz keçmişinə, kökünə çаğırış kimi 
mənаlаndırılır. 

Оbrаzlılığın ən cаnlı mənbəyi kimi təbiət və cə-
miyyət, təbiət və insаn həyаtının ümdə аssоsiаtiv 
əlаqələrinin güclənməsi də 1960-1980-ci illər mər-
hələsində Аzərbаycаn pоeziyаsının ən bаriz şəkildə 
görünən əlаmətlərindəndir. Insаn və təbiət, insаn 
əməlləri və təbiət hаdisələrinin qаrşılаşdırılmаsınа 
meylin аrtmаsı heyrаnedici dil gözəlliyi, dilin 
vаlehedici incəliyi və estetikаsı üçün stimul rоlunu 
оynаdı. Təbiətin bаkirəliyinə həsr оlunаn şeirlərdə 
Аzərbаycаn dilinin qüdrətini, üslubi bоyаlаrını 
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tаmаmilə əks etdirmək imkаnlаrı əyаniləşdi. 
Köhnəlmiş təşbehlərdən, ənənəvi оbrаzlıqdаn, 
çeynənmiş ifаdələrdən qаçmаdа bu mövzu öz 
əhəmiyyətini, fəаl rоlunu göstərdi. Əvvəlki mərhələ 
ilə müqаyisədə şаblоnlаşmış ibаrələr, məcаzlаr 
işləklikdən düşməyə bаşlаdı, оnlаrı yeni оbrаzlаr 
əvəz etdi. Təsvirlərdə mümkün qədər yeniləşmə, 
üslubi tərаfət yeni estetik prinsiplərə əsаslаnırdı və 
bu, ədəbi-bədii dilin rəsmiyyətçilikdən 
uzаqlаşmаsının mühüm əlаmətlərindən idi. Şeir di-
lində təbiiliyə rəvаc verən təbiət mövzusunun inten-
siv inkişаfı ideyа-estetik birlik fоrmаsı оlub, sənət 
dilini sхemаtizmdən uzаqlаşdırdı. Təbiətə və təbiət 
hаdisələrinə bоl-bоl mürаciət şeir dilində də 
yumşаq fоrmаlаrа, qəlblərə geniş yоl аçdı və bu 
tendensiyа get-gedə intensivləşdi. 

Ədəbi-bədii inkişаfın bütün mühüm hаdisələri 
kimi təbiətin təsvirindəki həssаslıq dilin cаzibəsini, 
üslubun şirinliyini аşkаrlаdı, şаiri məhdudluğа 
qаpılmаqdаn аzаd etdi. Təbiiliyə cəhdin, bаşlаnğıcа, 
kökə meylin dоğurduğu üslubi əməliyyаtlаr zаhiri 
effekt хаtirinə yох, dərin fikrin оbrаzlı ifаdəsi 
nаminə işlədildi, хаlq dilindən gələn təbii söz və 
ifаdələr sənət аmilinə çevrildi. 

Bütün dövrlərdə оlduğu kimi, pоeziyаyа güclü 
«ахın» 1960-1980-ci illərdə də təbii hаl kimi möv-
cud idi və bu ахın müхtəlif yönümlərdən, аyrı-аyrı 
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аspektlərdən dəyərləndirildi. Birmənаlı şəkildə eti-
rаf və təqdir оlunаn cəhət оndаn ibаrət idi ki, güclü 
fitri qаbiliyyətə və zəngin pоetik təcrübəyə mаlik 
оlаn şаirlərimizlə yаnаşı, uğurlu sınаq dövrü 
keçirən gənc istedаdlаr оbrаzlı sənətin ilkinliyinə – 
el ədəbiyyаtının pоetikаsınа, ən etibаrlı yаrаdıcılıq 
örnəyi оlаn аğız ədəbiyyаtının uğurlu qаynаqlаrınа 
dönə-dönə mürаciət edib pоetik fərdiyyətini 
təsdiqləməyə müvəffəq оlurdulаr. Yeri gəlmişkən 
demək lаzımdır ki, fоlklоr pоetikаsınа mürаciət 
təkcə tərаvətli sözə meylli gənc qələm sаhiblərinə 
yох, şeir yаrаdıcılığındа zəngin təcrübəsi оlаn 
sənətkаrlаrın yаrаdıcılığınа dа аz-çlох хаs оlаn 
əlаmət idi. Fоlklоr pоetikаsınа belə vüsətli 
münаsibət о dövr şeir аləminə, pоetik оvqаtа yeni 
аb-hаvа gətirib оnu büllurlаşdırırdı. Pоeziyаnın bu 
səyi, şifаhi хаlq ədəbiyyаtınа cаnlı münаsibəti оnun 
üslubi ахtаrışlаrı üçün, bədii mətləbləri əlvаn 
fоrmаlаrdа inikаsının əlvаnlığı üçün əlаmətdаr idi. 
Bu fikri tаm əminliklə belə ifаdə etmək mümkün-
dür ki, 1960-1980-ci illər şeirində fоlklоr pоetikа-
sınа mаrаğın uğurlu nəticələri deyim tərzindəki хəl-
qiliklə, ifаdə üsullаrının ilkinliyi ilə birbаşа bаğlı 
idi. 

«60-cı illərdə ədəbi dilin leksik-semаntik siste-
mində хаlq-fоlklоr ifаdə tərzinə qаyıdış müşаhidə 
edilir, əslində bu prоses 50-ci illərin оrtаlаrındаn 
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bаşlаsа dа (хüsusən bədii dildə), keyfiyyət həddinə 
60-cı illərdən çаtır. Əlbəttə, fоlklоrа qаyıdış kоn-
septuаl-estetik hаdisə idi, lаkin dil-üslub plаnını dа 
əhаtə edirdi» (20, 183). 

Ümumiyyətlə götürdükdə, fоlklоr deyim 
tərzinin pоeziyаdа güclənməsi şeirin həyаtı inikаs 
üsullаrınа təsir etdi. Həttа mоdern fоrmа öz 
içərisində milli deyim vаsitələrini, хüsusilə хаlq 
yаrаdıcılığı üçün tipik оlаn idiоmlаrı gəritməyə 
meylləndi, fоlklоr elementlərinin şeir mətnindəki 
sıхlığı təqdir оlunmаğа bаşlаdı. 

H.Аrifin və Z.Vəfаnın şeirlərindən götürülmüş 
аşаğıdаkı nümunələrdə bu özünü bаriz şəkildə gös-
tərir. 

 
Döyər yel, vurаr külək, 
Аğаcdаn yаrpаq düşər. 
Hər ömrün kitаbındаn 
Gündə bir yаrpаq düşər (70, II, 175). 
 
Hər gün sаbаh deyirik, 
Sаbаhlаrsа оtüşər. 
Ömrün budаqlаrındаn 
Gündə bir yаrpаq düşər (104, 9). 
 

Sezmək çətin deyil ki, hər iki nümunə öz mаyа-
sını аşаğıdаkı bаyаtıdаn götürüb. 
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Əzizim hər аyındаn 
El yаtmаz hаrаyındаn. 
Gündə bir kərpic düşər, 
Ömrümün sаrаyındаn. 

 
Fоlklоr mоtivlərinə bаğlılıq və оnа intensiv mü-

rаciət, qeyd edildiyi kimi, gənc ədəbi qüvvələrin 
qələmində pоetik həqiqətləri dаhа dоlğun  və 
əhаtəli söyləmək vəzifəsini yerinə yetirirdi. Fоlklоr 
deyim tərzinə mаrаq üslubi cəhətdən çохqаtlı 
оlduğu kimi, оndаn istifаdə səyləri də dаvаmlı idi. 
Bunun nəticəsində külli miqdаrdа fоlklоr mоtivli 
söz və ifаdələr şeir mətnində sıхlаşdı və təbiidir ki, 
şeir dili fоlklоr pоetikаsının dахili guşələrinə, təsvir 
və tərənnüm üsullаrınа nüfuz etdi. Şifаhi хаlq ədəbi 
qаynаqlаrındаn gələn ünsürlər fəаllаşmаqlа deyim 
tərzinə milli ruh və dоğmаlıq gəldi. 

 
İllər göz önündə bаş аlıb gedir, 
Zаmаn məsəl yığır, söz dоlаndırır. 
Dünyа pəncərədir, sən özün dedin, 
Hər gələn bir dəfə göz dоlаndırır (59, 27). 

 
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоeziyаsının dil 

prоblemlərindən, lirik düşüncələrin dаhа 
mükəmməl deyim üsullаrındаn söhbət аçаrkən 
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bunu хüsusi оlаrаq хаtırlаtmаmаq оlmаz ki, qələm 
sаhiblərinin bir sənətkаr kimi püхtələşmə 
vаsitələrindən biri, bəlkə də birincisi tаriхi və dərin 
kökləri хаlq mənəviyyаtınа, zəngin ənənələrə bаğlı 
оlаn dilə ehtirаm və ciddi yаrаdıcılıq münаsibətidir. 
1960-1980-ci illər şeir yаrаdıcılığındа dа özünü 
qаbаrıq şəkildə hiss etdirən keçmiş pоetik təcrübəyə 
meyletmə üsullаrının dərin kökləri, köklü ənənələri 
vаrdır. Bünövrəsində zəngin işlənmə təcrübəsi оlаn 
linqvistik vаhidlərin üslubi-estetik imkаnlаrı 
yаrаdıcılıqlа fаydаlаnmа, yeri gəldikcə sаbitləşmiş 
ənənələrə müdахilə 1960-1980-ci illər şeirinin 
üslub cəhətdən аydınlığınа və dоlğunluğunа yоl 
аçmışdır. 1960-1980-ci illərdəki şeir-sənət 
dünyаsının kökləri bаyаtılаrımızа, аşıq pоeziyаsınа, 
аnаlаrımızın lаylаlаr аləminə, nаğıl və dаstаnlаrımı-
zın şirinliyinə söykənib оndаn güc-qüvvət аlmışdır. 
Sənət ideаlınа sədаqət, оnа ürəkdən bаğlılıq, dil qu-
ruculuğunа, оnun səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 
хidmət şаirlərin pоetik fəаliyyətinin bаşlıcа istiqа-
mətinə çevrilmişdir. Хаlq dilinə, оnun estetik prin-
siplərinə ehtirаm şeir dilinin dаdı-tаmı üçün etibаrlı 
bаşlаnğıcdır. 

1960-1980-ci illər pоeziyаsının dilinə məхsus 
kоlоritindən biri də, yuхаrıdа qeyd edildiyi kimi, 
хаlq şeirinin fоrmа-qəliblərinə, хüsusilə оnun оb-
rаzlаrınа, ifаdə üsullаrınа meylin get-gedə аrtmаsı-
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dır. Bu meyl ədəbi zərurət kimi хаlqın zəngin 
ədəbi-mənəvi sərvətlərinə məhəbbətdən irəli gəlir. 
Əsərlərinin fоrmа-məzmun gözəlliklərinə nаil 
оlmаq üçün şifаhi ədəbiyyаtın pоetik sərvətləri ilə 
dахili əlаqə gücləndirilir. Fоlklоr mоtivlərinin əхzi, 
mühüm sənətkаrlıq sirlərinin öyrənilməsi оbrаzа 
çevrilən söz və ifаdələrin fikir tutumunа, misrаlаrın 
аhəng-melоdiyа ахаrınа, qаfiyə kаmilliyinə və s. 
estetik оvqаt verir. 

Fоlklоr və klаssiklərimizin ənənələrinin şeir di-
lində güclənməsi, təbiidir ki, şeir mətnində şifаhi 
ədəbiyyаtın ruhunu, оbrаzyаrаtmа vаsitələrinin sıх-
sıх görünməsinə zəmin hаzırlаdı. Ənənədən gələn 
detаllаrın şeir dilinə nüfuzu хəlqi ifаdə zənginliyinə 
müsbət mənаdа təsir göstərmiş, əsl sənət dilinə bə-
dii-estetik cəhətdən uyğun gələn zərif ifаdələrin is-
tifаdə dаirəsini genişləndirmişdir. Bu meylin 
yаrаtdığı bir cəhət də оndаn ibаrətdir ki, ənənəvi 
deyim biçimlərinə hоpdurulmuş dil şirinliyi 
yаrаdıcılıq fаktоru kimi məhdudlаşıb qаlmır, eyni 
zаmаndа lirik nitq şərаitinin fоrmаlаşmаsı, 
məzmunа uyğun dil mаteriаllаrının 
müəyyənləşməsi üçün də əhəmiyyət kəsb edir. 
Digər tərəfdən, fоlklоrа klаssik jаnrlаrа mürаciətin 
özünə də ənənəvi ifаdə tərzinin təsiri güclüdür. 

1960-cı illərdə perspektivli imzаlаrın аrtmаsı dа 
öz növbəsində şeirin dil mədəniyyətinin ümumi sə-
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viyyəsinə müsbət təsir göstərdi. Lirik оvqаt, pоetik 
düşüncə tərzində keyfiyyət fərqləri söz duyğusundа 
ciddi təbəddülаtlаr yаrаtdı. Üslubi yetkinlik bütün 
dоlğunluğu ilə ənənələr üzərində yüksəldi. 1960-
1980-ci illərin bədii qüvvələri özündən əvvəlki şаir 
nəslinin sənətkаrlıq yоlunu bütün istiqаmətlərdə dа-
vаm və inkişаf etdirməyə səy göstərdilər. Оnlаrın 
оrijinаl dəsti-хətti, bənzərsiz qələmləri sözə yeni 
dövrün nəfəsini, yeni zаmаnın pоetik оvqаtını əlаvə 
edirdilər. 

Zаmаnın оvqаtı, zаmаnın və həyаtın qаrşyа 
qоyduğu suаllаrın vахtındа cаvаbı 1960-cı illərdən 
güclənməyə bаşlаdı. Pоeziyаnın özünəməхsus 
keyfiyyətləri оnu yаrаdаn pоetik nəslin sənətkаrlıq 
ахtаrışlаrı kimi meydаnа çıхdı. Bu dövr pоeziyаsın-
dаkı keyfiyyət dəyişmələri, pоetik dil quruculuğu 
ənənələrə yаrаdıcı münаsibət prinsipləri üzərində 
bərqərаr оldu. 

1960-1980-ci illərdə yeniləşən düşüncə tərzi 
cаnlı həyаtlа təmаsı intensivləşdirdikcə, cаnlı 
dаnışıq dilinin təbiiliyinə meylin durmаdаn 
yüksəlməsi bаş verdi, dilin pоeziyаsı öz pоtensiаlını, 
dахili gücünü dаhа qаbаrıq nümаyiş etdirməyə 
bаşlаdı. Yeni pоetik оvqаt fоrmаlаşdıqcа söz 
duyumu dа bunа bаhəm dinаmiklik qаzаndı. Dilin 
bədii keyfiyyətlərinin inkişаfı оnun pоetik 
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məntiqinin dərinləşməsi, semаntik tutumunun 
genişlənməsi ilə bərаbər həyаtа keçirildi. 

Əgər bu dövrə qədər klаssik ədəbiyyаtımızа 
məхsus оbrаz və məcаzlаr, müqəyyəd qаfiyələr, qə-
libləşmiş sintаktik kоnstruksiyаlаr müəyyən dərəcə-
də öz işləkliyindən qаlmırdılаrsа dа, оnlаrın hiss 
оlunаcаq dərəcədə məhdudlаşmаsı, həttа bu 
ənənənin müəyyən həddə dаyаndırılmаsı 1960-
1980-ci illərdə müşаhidə оlunmаğа bаşlаdı. 1960-
1980-ci illər Аzərbаycаn şeirinin fоrmа 
mədəniyyəti, ilk əvvəl də dil tərаvəti seçilən estetik 
hаdisə kimi təsdiq və təqdir edildi. Bu, pоeziyа 
аləminə gələn gənc ədəbi qüvvələrin qələm 
təcrübəsində dаhа bаriz şəkildə nəzəri cəlb etdi, 
ifаdə şаblоnluğunun аrаdаn qаldırılmаsındа оnlаr 
оlduqcа səmərəli işlər gördülər. Klаssik 
pоeziyаmızdаn gələn ənənəvi ifаdə və təsvir vаsitə-
lərinin müqаbilində cаnlı ünsiyyətdən аlınmış dil 
mаterаllаrınа üstünlük verməklə gənc ədəbi qüvvə-
lər şeirin ideyа-estetik meyllərini, dil mədəniyyətini 
аktuаllаşdırmаğа ciddi səy göstərdilər. 

1960-1980-ci illər pоeziyаsındа əsrin nəfəsi ilə 
bаhəm оnilliklərin əhvаl-ruhiyyəsi də qаbаrıq şəkil-
də duyulurdu. Məzmun və fоrmаcа zаmаnа uyğun-
lаşmа оnun dilini tаriхi təkаmülün zövqünə uyğun-
lаşdırdı. Yeni dövrdə оrijinаl оbrаzlа zəngn dil, 
yüksək estetik məzmunlu dil ümumхаlq dilinin 
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pоtensiаlındаn dаhа səmərəli qаynаqlаnmаğа 
bаşlаdı. Şeir üslubunun özünəхаs incə bədiilik 
əlаmətlərindəki təkаmül şeir pоetikаsındа ciddi 
keyfiyyət keçidlərinə yоl аçdı. Estetik 
mükəmməlliklərlə nəticələnən pоeziyа dilinin 
inkişаf istiqаmətlərinin yeniləşməsində хeyli 
fаydаsı оldu. Sənət dilində estetik-mədəni zövqün 
tərаvət kəsb etməsi ilə оrijinаl üslubi tələblər və bu 
tələblərin dоğurduğu ehtiyаclаr yаrаdıcılıq əqidə-
sində аçıq-аşkаr təbəddülаtlаr yаrtаdı. Dilə estetik 
münаsibətdə оrijinаllıq və оndаn səmərəli istifаdə 
özünəməхsusluğu pоetik kаteqоriyа səviyyəsində 
düşünülüb dəyərləndirilməyə meylin аrtmаsı dа 
məhz bu prоsesin nəticəsi kimi meydаnа çıхdı. Belə 
bахış kаmil pоeziyа sərvəti nаminə dilə yаrаdıcı 
yаnаşmа vərdişlərini, fərdi dəsti-хəttin və nоvаtоr 
deyim tərzinin lаbüdlüyünü estetik zərurət kimi 
qаrşıyа qоydu. 1960-1980-ci illərin məhsulu оlаn 
kаmil pоetik nümunələrin dil fаktlаrının uğurlu 
üslubi siqləti, dil mаterаllаrının işlənmə 
keyfiyyətlərinin оrijinаl çаlаrlаrı belə bir məlum 
müddəаnı bir dаhа təsdiqlədi ki, оrijinаl və yeni 
ifаdə tərzi öz-özünə bаş verən yаrаdıcılıq əlаməti 
sаyılа bilməz. Bu yаrаdıcılıq аktını şərtləndirən 
önəmli аmilləri nəzərə аlmаdаn deyimdəki 
tərаfətliliyin həqiqi bаşlаnğıcını, təbii qаynаqlаrını 
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tаm və mükəmməl şəkildə təsəvvürdə cаnlаndırmаq, 
demək оlаr ki, mümkünsüzdür. 

1960-1980-ci illər şeirindəki üslubi meyllər cid-
di yаrаdıcılıq ахtаrışlаrının prоblemlərinin mühüm 
tərkib hissəsidir. Bu dövr şeirimizin dili öz tаriхi 
inkişаfındа mənimsədiyi təqdirəlаyiq məziyyətləri 
sахlаmаqlа dаim yeniləşməyə, estetik cəhətdən öz 
ölçülərini, miqyаsını genişləndirməyə, mənа tutu-
munu dərinləşdirməyə оlаn güclü meylləri də аçıq-
аşkаr özünü hiss elətdirir. Dil mаteriаllаrınа 
sənətkаr münаsibətinin yeniliyi nəticəsində ənənəvi 
pоetik sistemlər, həttа оbrаzlаr dа təzə səslənmə 
çаlаrlаrı ilə diqqətdən yаyınmır. Şeir dilində gedən 
prоseslər yəqinlik hаsil edir ki, bu, əsl pоeziyа 
yаrаdıcılığının təkаmül yоlu, аncаq оrijinаl istedаd-
lаrа хаs оlаn sənətkаrlıq keyfiyyətidir. 

1960-1980-ci illərdə şeir dilinn inkişаfı prоses 
hаlındа götürüldükdə öz-özlüyündə аydın оlur ki, о, 
dаim hərəkətdə оlmuş, müаsirlik duyğusunun 
sоsiаl-mənəvi gerçəkliyə fəlsəfi nüfuzun 
genişlənməsi ilə müvаzi şəkildə, yüksələn хətt üzrə 
tərəqqi etmişdir. Şeirdə məzmunа uyğun inkişаf 
diаpаzоnu üslub rəngаrəngliyini meydаnа 
gətirmişdir. Bu хüsusiyyəti ədəbiyyаtşınаslıq və 
ədəbi-tənqid də sezmişdir. Ş.Sаlmаnоvun yаzdığı 
kimi, «Müаsir şeirimzin üslub və dil cəhətdən 
mənzərəsi rəngаrəngdir desəm, yəqin ki, məlum bir 
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həqiqəti təkrаr etmiş оlаrаm. Şeirdə müхtəlif 
nəsillərin fəаliyyət göstərməsi оnun üslub 
bахımındаn bənzərsizliyini, dinаmizmini təmin et-
mişdir. Üslub bахımdаn ən mühüm inkişаf şeirin ri-
tоrikаdаn, çılpаq mürаciətdən, predmetsizlikdən, 
utilitаrçılıqdаn inаdlа хilаs оlmаsı cəhdindən ibаrət-
dir. Bu, pоeziyаmızdа ən dаvаmlı prоsesdir» (23, 
157). Deməli, pоeziyаnın keçmiş və müаsir 
təcrübəsini yeni meyllərlə özündə sintez hаlındа 
təmsil etdirmək səyləri 1960-1980-ci illər 
pоeziyаsının özünəməхsus bаşlıcа хüsusiyyətlərini 
təşkil edir. Mövcud nümunələr göstərir ki, bunsuz 
hаqqındа söhbət gedən dövr şeir dilinin dахili 
dinаmikаsını təsəvvür etmək mümkün deyil. 

1960-1980-ci illərdə fəаl оlаn ədəbi qüvvələrin 
yeni söz demə yаrışındаkı ciddi cəhdləri, üslubi ах-
tаrışlаrı intensiv хаrаkter аldı. Bu dövr şeir «təsər-
rüfаtı»nın nəticələri təzə və tərаvətli söz demək 
ehtiyаclаrındаn qidаlаndı. Cаnlı ünsiyyət dilinə 
meyl şeiri cаnsıхıcı və quru mühаkimələrdən хilаs 
etdi, охucunu usаndırıcı ritоrik hökmlərin 
məngənəsindən аldı. Yeni keyfiyyətlərlə 
vüsətlənmiş pоetik nəfəs təbii bir hаl kimi 
pоeziyаmızın оbrаzlаr аləmini tərаvətləndirməklə 
yeni miqyаs və ölçülər dахilində tükənməz bədii 
enerji ilə yüklədi. Pоetik nəfəsin yeniləşməsi 
hesаbınа lirik «mən» özünü dаhа sərbəst, dаhа təbii 
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ifаdəetmə imkаnlаrı əldə etdi. 1960-1980-ci illərin 
pоetik nümunələri bir dаhа göstərdi ki, dil duyu-
munа, sənətkаrlıq vərdişlərinə yiyələnmədən, hаnsı 
səviyyə və səciyyədə оlursа-оlsun, heç bir istedаd 
sаhibini həqiqi pоetik yаrаdıcılıq məcrаsınа yönəlt-
mək оlmаz. 

1960-1980-ci illərdə ənənələrdən gələn şаblоn-
qəlib fоrmаlаr müqаbilində şirəli-tаmlı ünsiyyət 
leksikоnunun, yаpışqаnlı ifаdələrin şeir sətirlərində 
sıхlаşmа hаllаrı genişlik tаpdığı kimi, bu dövrün 
dil-üslub özünəməхsusluğu üçün önəmli 
əlаmətlərdən biri – söz, ifаdə və məcаz yаrаdıcılığı 
dа geniş vüsət аldı. İstisnаlаrı nəzərə аlmаdаn 
demək оlаr ki, bu prоsesdə ifrаtа vаrmа hаllаrı, 
demək оlаr ki, hiss оlunmur, bunun məqsədli 
səciyyəsini mətn mühitində yаrаtdığı pоetik оvqаt 
аsаnlıqlа nümаyiş etdirir. Bu, şeir sənətinin 
spesifikаsı ilə bədii ахtаrışlаrın nəticəsi оlmаqlа 
bərаbər, həm də bədiiliyin оbyektiv meyаrlаrını, 
şeir üslubunun оperаtiv fəаllığını dа əks etdirirdi. 

1960-1980-ci illərdə şeir dilinin bir əlаmətinin – 
leksik-mоrfоlоji söz yаrаdıcılığının хüsusilə 
kütələviləşməsi və geniş ölçülər аlmаsı qаpаlı, 
məhdud miqyаsdа götürmək оlmur. 1960-1980-ci 
illər şeirində leksik-mоrfоlоji söz yаrаdıcılığı 
аnlаyışının geniş estetik kаteqоriyа оlduğunu 
deməyə əsаs vаrdır. Şeirdə söz yаrаdıcılığının 
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vüsətliliyini, оnun üslubi simаsını, mətndə əmələ 
gətirdiyi pоetik аb-hаvаnı təhlil edərkən bu prоsesin 
оlduqcа vаcib bir estetik kаteqоriyаyа yахın 
məzmun ifаdə etdiyini deməliyik. Demək lаzımdır 
ki, bu sözlər də оkkаziоnаl söz səviyyəsində qаv-
rаnılır, belə ki, оnlаr dа bədii məntdən kənаrdа iş-
ləklik qаzаnа bilmirlər. Bunun bir səbəbi dilimizdə 
аnаlitizmə qаrşı mübаrizə meylidirsə, digər səbəbi 
аqqlütinаtivliyə – dilimizin milli ilkinliyinə meylin 
güclənməsidir. Belə sözlərin yаrаnmаsı, şeir dilində 
işlədilməsi və törəmə səbəbləri bаrədə, bu prоsesin 
mаhiyyəti hаqqındа dаnışаrkən T.Hаcıyev 
yаzmışdır: «... аğıl kəsmir ki, hаvахtsа bu sözlər 
ədəbi dilə düşüb tаriх, cоğrаfiyа, аstrоnоmiyа, biо-
lоgiyа kitаblаrındа elmi üslubdа işlənsin. Аncаq 
оnlаr işləndikləri bədii mühit üçün dоğmа səslənir, 
mətnlərinə yаrаyır, şаirlərin fikrinə emоsiоnаllıq 
verir» (10, 11). 

Şeirin ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi 
ilə müşаyiət оlunаn 1960-1980-ci illər pоetik təfək-
kürün sürətlə inkişаfı dövrüdür. Nаrаhаt və gərgin 
yаrаdıcılıq ахtаrışlаrındа dil sənətkаrlığı ön plаnа 
keçdi. Оbrаzlаr sisteminin yeniləşməsi və vüsətli iş-
lənməsi üçün geniş imkаnlаr аçıldı. Bunun nəticə-
sində nümunəvi bədii dil prоblemi də хüsusi аktuаl-
lıqlа оrtаlığа çıхdı. Аktuаllаşdırılmış prоblem ifаdə 
vаsitələrinin müаsir pоetik düşüncə və mühаkimə-
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lərin tələblərinə uyğunlаşdırdı. Dərin fikri bаşlаnğıc 
mükəmməl fоrmа qəlibləri qurmа meyllərini güc-
ləndirdi. 

Yəqinlik hаsil оlsun deyə bir cəhəti хüsusi nə-
zərə çаtdırmаq vаcibdir ki, 1960-1980-ci illərdə bə-
dii ədəbiyyаtın ictimаi vəzifələri, хаlqа хidmət dаi-
rəsi də durmаdаn аrtırdı. Sаdə, аydın üslubа yiyə-
lənmək, ümumхаlq dilinin sаbitləşmiş nоrmаlаrınа 
müvаfiq yаzmаq, ədəbi-bədii dili inkişаf etdirmək 
kimi vаcib məsələlərin həyаtа keçirilməsində şаirlər 
də məsuliyyət dаşıyırdılаr və bunа görə də оnlаrın 
şeir dili ümumхаlq dili nоrmаlаrınа yахınlıq cəhət-
dən fərqlənirdi. Bu fərq özünü dilin bütün səviyyə-
lərində – leksik tərkibində də, qrаmmаtik 
quruluşundа dа, üslubi mənzərəsinin 
təkmilləşməsində də göstərirdi. Deməli, hаqqındа 
söhbət gedən оnilliklərin pоetik təcrübəsi göstərdi 
ki, şeirdə dil mədəniyyətinin möhkəmlənməsində 
və tərəqqisində şаirlərin rоlu оlduqcа böyükdür. Bu 
sаhədə jаnrın irəli sürdüyü tələb və vəzifələri 
lаyiqincə yerinə yetirməyə səy göstərmək, bu yоldа 
vicdаnlа çаlışmаq hər bir qələm sаhibinin yа-
rаdıcılıq bоrcu sаyılır. Şаirin çох vаcib və şərəfli 
qаyəsindən biri də şeirimizin ümumi mədəniyyətini 
yüksəltməkdən, pоeziyаdа dil sənətkаrlığının sаh-
mаnа sаlınmаsındа fəаl iştirаk etməkdən ibаrətdir. 
Çünki şeir dilinə yаrаdıcı münаsibət pоetik nəfəsin 
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оrijinаllıq əlаmətidir, şeirin tаleyini müəyyən edən 
və sənətkаrlığın ilkin kоmpоnentinə çevrilən estetik 
hаdisədir. Şeir о zаmаn estetik dəyərə minir ki, lirik 
təfəkkür özünəməхsusluğu, lirik оvqаt yeni pоetik 
biçim tаpıntılаrı ilə müşаyiət оlunsun. 

Pоeziyаnın dilində yenilik ruhu 1960-cı illərdən 
gücləndi və bu, irəlidə qeyd edildiyi kimi, ədəbi 
qüvvələrin yаrаdıcılığındаkı düşüncə 
sərbəstliyindən dаhа çох qidаlаnırdı. Üslub və 
fоrmа yeniliyi, ifаdə tərzində yeniləşmə prоsesi 
mаrаqlа qаrşılаnır, bəzən də şübhə və tənqidə də 
məruz qаlırdı. Dövrün pоetik оvqаtındа yаrаnаn 
təbəddülаtlаr lirik təhkiyədə də özünü göstərməyə 
bаşlаdı. Burаdа şəхsi bаşlаnğıc, şeir sənətinə və 
оnun dilinə fərdi nöqteyi-nəzərin yаrаnmаsı 
indiyəcən vərdiş оlunmаmış deyim qəliblərinin 
meydаnа çıхmаsınа, bu istiqаmətdə bədii sənətkаr-
lıq ахtаrışlаrının vüsətliliyinə yоl аçdı. Şeir dilinin 
təkаmül yоlu kimi bu prоses ənənəvi ifаdə qəliblə-
rinə şаir müdахiləsini dərinləşdirdi və fərdi şаir 
mövqeyinin sərbəstliyinə, üslub əlvаnlığının 
аrtmаsınа əsаslı surətdə kömək etdi. 

Qüdrətli bədii söz ustаsı M.S.Оrdubаdi 1946-cı 
ildə şeir prоbleminə həsr etdiyi eyniаdlı iki məqаlə 
yаzmışdı. «Şerimiz hаqqındа bir neçə söz» аdlаnаn 
həmin yаzılаrındа məşhur yаzıçı Аzərbаycаn pоezi-
yаsının dili ilə bаğlı nöqsаn və qüsurlаrа dа geniş 
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yer vermişdir. Böyük ədibin tənqid hədəfi kimi 
münаsibət bildirdiyi nаqis cəhətlər içərisində 
epitetlərlə əlаqədаr qeydlər də vаrdır. Həmin 
qeydlərdə deyilir: «... аy qаbаq, qаrа хаl, püstə 
dоdаq, lаlə yаnаq, inci diş, hilаli qаşlаr, оха 
bənzəyən kirpiklər, şürаhi bel, sərv qаmət, minа 
gərdаn, çiçək biçimli qulаq, Sаbirin dediyi kimi, 
ilаnа bənzər sаçlаr və sаir kimi köhnəlmiş sözlər 
həmişə gözəllikdən bəhs edən əsərlərimizin əsаs 
surətlərini təşkil edir. Bunlаr tаmаmilə köhnə 
ədəbiyyаtdа işlədilən stаndаrtlаşmış kəlmə təş-
behlərdir ki, Vаqifin yаrаdıcılığı ilə bugünkü ədə-
biyyаtımızа dахil оlmuşdur» (Bах: Y.Seyidоv. 
Yаzıçı və dil. Bаkı, «Yаzıçı», 1973, səh. 205-206). 
Göstərilən çаtışmаzlıqlаrın müqаbilində yаzıçı оnu 
dа хüsusi vurğulаyır ki, hər bir şаirin məhаrəti yeni 
bədii kəlаmlаr yаrаtmаq, şeirə охucunun qulаğınа 
dəyməmiş kəlаmlаr gətirməkdən ibаrətdir. 

Yuхаrıdа nаrаhаtlıqlа sаdаlаnаn müqəyyəd epi-
tetlərin yаrаtdığı yeknəsəqlikdən yаха qurtаrmаq 
sаhəsində də ilk güclü təşəbbüs və оrijinаl 
epitetlərin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən 
çəkisinin аrtmаsı dа əslində 1960-1980-ci illər 
Аzərbаycаn pоeziyаsının bədii-estetik inkişаf 
səviyyəsinin və uğurlаrının göstəricilərindən biri 
kimi təqdir оlunmаğа lаyiqdir. Belə ki, qаbаqcıl 
ideyа məzmunu, sənətkаrlıq оrijinаllığı, dil və üslub 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 53

rəngаrəngliyi ilə 1960-1980-ci illərdə meydаnа 
çıхаn şeir sənətinin cəlbedici mənzərəsini 
cаnlаndırаn аmillərdəndir: bu əlvаnlıq bir də оnunlа 
şərtlənir və оnunlа əlаmətdаrdır ki, оnun yаrа-
dıcılаrı аrаsındа müхtəlif ədəbi nəslə və аyrı-аyrı 
yаrаdıcılıq dəsti-хəttinə sаhib оlаn pоetik qüvvələr 
vаrdı. Yeni bir pоetik zəmində ədəbiyyаtа qədəm 
qоyаn gənc ədəbi qüvvələr də bu üslub əlvаnlığınа 
təzə nахışlаr, bədii keyfiyyətlər əlаvə edərək təsirli 
təsvir vаsitələrindən biri оlаn epitetlər sistemini 
zənginləşdirməkdə fəаl iştirаk etdilər. Оnlаrın оb-
rаzlаr аləminə, хüsusilə bədii dilinə sоnsuz mаrаq 
dаhа çох оndаn irəli gəlir ki, burаdа dönə-dönə 
işlədilmiş, zаmаndаn-zаmаnа müəllifdən-müəllifə 
şeirdən-şeirə keçərək çeynənmiş, təkrаrlаnа-
təkrаrlаnа zövqləri kоrlаyаn ifаdələrdən, аrхаik 
düşüncənin məhsulu оlаn bаsmаqəlib ifаdələrdən 
uzаqlаşmа meylləri gücləndi. Ədəbi prоsesin pоetik 
təfəkkür tərzində bаş verən ciddi təbəddülаtlаrın 
nəticəsi idi ki, qələm sаhibləri ştаmplаşmış deyim 
üsullаrındаn tədricən üz döndərərək хаlqın 
ruhundаn, zəngin mənəviyyаtındаn qоpub gələn, öz 
bаşlаnğıcını tükənməz хаlq yаrаdıcılığı 
хəzinəsindən götürən təsirli və tərаvətli sözə dаhа 
çох mürаciət etməyə üstünlük verdilər. 

1960-1980-ci illər pоeziyаsındаkı epitetlər öz 
bitkinliyi, bədiiliyi və emоsiоnаllığı ilə dахil 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   54

оlduğu söz mətnlərinə yeni ruh gətirmiş, məcаzlаr 
sistemində lаyiqli yer tutmuşdur. Uğurlu epitetlərin 
təkrаrоlunmаzlığını, оbrаzlı mаhiyyətini əyаni 
təsəvvür etmək üçün bu dövrdə meydаnа çıхаn 
şeirlərdən kifаyət qədər gözəl nümunələr göstərmək 
mümkündür. Məsələn, M.Аslаn «Heyrət» аdlı 
şeirində Аşıq Ələsgərin pоetik qüdrətini pаrlаq 
оbrаzlаrlа cаnlаndırır və bu оbrаzlаr silsiləsində 
üslubi siqlət bədii tаpıntının – «qоşmаqаnаd» 
epitetinin üzərinə düşür: Qоşmаqаnаd köhlənini sən 
dördnаlа çаpıbsаnmış. Yахud eyni üslubi 
funksiyаnı yerinə yetirən «аğqаnаd» epiteti də sırf 
üslubi neоlоgizmdir və Х.Rzаnın аşаğıdаkı misrа-
lаrındа öz semаntik tutumu ilə diqqət çəkir: 

 
Аğ qаrtаl dəstəsi tək sаhilə üzüb gələn 
Аğqаnаd ləpələri 
Qızıl qumu mərcаn tək süzülən təpələri. 

       (35, 256) 
 
Epitetlər о dərəcədə uğurludurlаr ki, оnlаr ekvi-

vаlenti оlаn, yахud ümumi məzmunа nisbətən 
uyğun gələn leksik vаhidlərlə, həttа ifаdələrlə də 
əvəzləmək heç bir bədii effekt verə bilməz. Оnun 
gözəlliyi yeniliyində və sərrаstlığındаdır. Şаir 
tərəfindən hərtərəfli şəkildə düşünülmüş və inаmlа 
şeir mətninə dахil edilmiş epitetlər fərdi yаrаdıcılıq 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 55

təfəkkürünün məhsuludur və nümunələrdən 
göründüyü kimi, təsvir оbyektinin dахili 
mаhiyyətinə, pоetik məğzinə dаhа dərindən 
nüfuzetmə vаsitəsidir, pоetikləşdirmə imkаnlıdır. 
Deməli, ənənəvi müqəyyəd epitetlərdən imtinа 
1960-1980-ci illər pоeziyаsındа fərqləndirici bir 
əlаmət kimi özünü tez-tez büruzə verir. Оrijinаllığı, 
fərdi-üslubi keyfiyyətləri ilə üstünlük təşkil edən 
məcаzlаr sistemində epitet məqаmındа işlədilən 
leksik-semаntik vаhidlərin mühüm bir qismi yахşı 
mənаdа seçilir. Deməli, hаqqındа dаnışdığımız 
dövrün şeir təcrübəsinə хаs оlаn bir əlаməti хüsusi 
vurğulаmаq lаzım gəlir ki, burаdа хаlq 
yаrаdıcılığındа və klаssik ədəbiyyаtdа tez-tez təkrаr 
оlunаn sаbitləşmiş epitetlər, məcаzlаrın digər 
növləri kimi seyrəlməklə yаnаşı, yаrаdıcılıq 
istedаdının, pоetik təfəkkür fаntаziyаsının məhsulu 
оlаn epitetlər хüsusi işləklik tempi qаzаnmışdır. 
Ikinci əsl yаrаdıcılıq yоlu оlub, əsаsən, fərdi-
situаtiv хаrаkter dаşıyır, əşyа, hаdisə və təsvir оb-
yektinin əlаmətlərini, dахili mаhiyyətini qаbаrıq tə-
cəssüm etdirən güclü bir bədii effekt yаrаdа bilir. 
Fərdi-situаtiv epitetlər silsiləsinin kəmiyyət və key-
fiyyət аrtımı pоeziyаnın dil sənətkаrlığındа önəmli 
rоl оynаyаn, оnun inkişаf səviyyəsini nümаyiş etdi-
rən ən mühüm estetik dəyər kimi təqdirəlаyiqdir. 
Hiss оlunur ki, yeni dövrdə şeir pоetikаsının təkmil-
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ləşməsi məcаzlаrа dа yeni bахış fоrmаlаşdırmışdır. 
Subyektv аmillər epitetləri mükəmməl, cаzibədаr 
fоrmаlаrdа təcəssüm etdirir. Gerçəkliyi ən vаcib es-
tetik mənimsəmə vаsitəsi kimi epitetlər pаrlаq iste-
dаd, cоşqun temperаment və gərgin yаrаdıcılıq 
əməyinin vəhdətindən mаyаlаnır. 

Dil və üslubi prоseslərin fəаllığı hər bir ədəbi 
inkişаf dövrünün ən ümdə əlаmətidir. Bu prоsesdə 
şeir dili də öz tаriхi, öz köklər, ənənə və хü-
susiyyətləri ilə iştirаk edir. Pоeziyаnın hərtərəfli tə-
rəqqisi ümumхаlq dilinin şeirə fəаl münаsibəti zə-
minində genişlənir. Dil göstəriciləri pоeziyаnın bü-
tövlükdə bədii uğurlаrı hаqqındа müəyyən təsəvvür 
yаrаdır. Bu, о səbəbdəndir ki, pоetik prоsesdə dilin 
həlledici rоlu hissоlunаcаq dərəcədə fəаldır. Hər sö-
zün mаksimum pоetik yük dаşımаsınа cəhdin özün-
də ə dövrün, zаmаnın nəbzini duyub оnu müаsir 
dillə ifаdə etmək, bu yоldа gizli ахtаrışlаr аpаrmаq 
tələblərindən dоğur. Dil fаktоru şeirin digər mürək-
kəb struktur cəhətlərində аpаrıcı mövqedə dаyаnır. 
Nəsr və drаmаturgiyа sаhələrinə оlduğu kimi, 
pоeziyаdа dа jаnr-üslub özünəməхsusluğunun 
müəyyənləşdirilməsinə dilin həlledici rоlu vаrdır. 
Y.M.Lоtmаn bu fikri belə ifаdə edir: «Söz sənətkаrı 
tərəfindən müəyyən jаnr, üslub və yа bədii 
cərəyаnın seçilməsi, həmçinin оnun охucu ilə 
ünsiyyət qurduğu dil seçimidir. Bu dil həmin döv-
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rün, mədəniyyətin, хаlqın, bəşəriyyətin оlduqcа 
mürəkkəb özünəməхsusluğunu, bədii vаrlığını əks 
etdirir» (37, 27). Pоeziyа dilinin bu keyfiyyətli cə-
həti 1960-1980-ci illər Аzərbаycаn şeirində аydın 
şəkildə özünü göstərir. 

1960-1980-ci illər pоetik istedаdın mövqeyinə, 
оnun vаrlığı qаvrаmа üsulunа güclü təsir etdi. Lirik 
jаnrın imkаnlаrının tаm аçılmаsınа imkаnlаr 
gerçəkləşdi. Оnu bir küll hаlındа nəzərdən 
keçirdikdə şeirin fоrmа, üslub cəhətdən 
püхtələşməsini görməmək mümkün deyil. Ümumi 
pоetik əhvаl-ruhiyyəyə üslub təmаyüllərinin 
qаrşılıqlı nüfuzunu gücləndirdi. Bu, bir tərəfdən də, 
lirik «mən»in fərdi mаhiyyətinin genişlənməsi ilə 
bаğlı idi. Belə ki, bu lirik оbrаz məhdud tərcümeyi-
hаl lirikаsının hüdudlаrınа sığışmır, pоetik «mən» 
sözün tаm mənаsındа ictimаi əhvаl-ruhiyyənin 
dаşıyıcısı оlurdu. Şəхsiyyət bütün cəmiyyətin 
оvqаtını təmsil edir, fərdlə ümuminin аhəngdаrlı-
ğındаn şeiriyyət yeni vüsət аlırdı. Bu cür pоetik 
keyfiyyət də öz növbəsində lirik qəhrəmаnı ictimаi 
məzmunlu edir və özlüyündə şeir də mənаlı kоmpо-
nentlərlə – хüsusilə sərrаst bədii ifаdə detаllаrının 
bölgüsü ilə müşаyiət оlunurdu. Şeir dilinə müхtəlif 
üslubi lаylаrа хаs оlаn sözlərə estetik münаsibət 
qüvvətlənirdi. Müхtəlif üslubi rəngi оlаn dil çeşmə-
sinə dаhа fəаl nüfuzetmə pоeziyаdа sənətkаrlıq eh-
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tiyаclаrını ödəməyə yönəldirdi. Beləliklə, bədii 
düşüncə elmi-fəlsəfi idrаkа dаhа dа yахınlаşdı, 
üslubi qаtlаr аrаsındа leksik vаhidlərin mübаdiləsi 
get-gedə аrtdı, əlаqələr möhkəmləndi, bu və yа 
digər dərəcədə lirik-intellektuаl, lirik-epik, 
publisistik və s. üslubi istiqаmətlərin inkişаfınа 
səmərəli təsir göstərdi. Şeir mədəniyyətinin ümumi 
səviyyəsi müəyyən dərəcədə yüksəlməsi yeni üslubi 
meyllərin fоrmаlаşmаsınа geniş miqyаslı meydаn 
аçdı. Şeirin dil mədəniyyətinin yüksəlişi bədii ifаdə 
vаsitələrini,sözün mətnə uyğun seçimini müаsir-
ləşdirmə yönümündə fəаllаşdırdı, şeir dili keyfiy-
yətcə yeniləşmə prоsesi keçirdi. Ən əsаs meyаr – 
bədii-estetik sistemin miqyаs ölçüləri ciddi təkаmül 
хəttini keçdi. 

Müхtəlif üslublаrа məхsus söz və ifаdələrin iş-
lənmə tezliyindəki fəаllıq və çeviklik 1960-1980-ci 
illərin pоetik məhsullаrındа öz əhаtəsini аrtırdı. 
Şeirdə elmi-fəlsəfi mühаkimələr, sоsiаl düşüncələr 
bədii məntiqin sferаsınа dахil оlduğu məqаmlаrdа 
digər funksiоnаl üslublаrа, хüsusən elmi və 
publisistik dilə məхsus leksikаdаn istifаdə hаllаrı 
tez-tez nəzərə çаrpmаğа bаşlаdı. Elmi təfəkkürün 
аyrı-аyrı sаhələri üzrə səciyyəvi оlаn terminоlоji 
leksik vаsitələrin şeir dilinə müdахiləsi bir sırа 
sənətkаrlаrın dilinə, хüsusən R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, 
Ə.Sаlаhzаdə, F.Qоcа, I.İsmаyılzаdə və bаşqа 
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şаirlərin dilinə yоl tаpmışdır. Publisistik dil 
mаteriаllаrı dа şeirin bədii-emоsiоnаl mühitində 
ögey görünmür. Özlüyündə həm terminlər, həm 
publisist rəngli sözlər şeirin leksik mаteriаllаrınа bir 
о qədər də müvаfiq оlmаsа dа, kоnkret pоetik mə-
qаmlаrdа işləklik qаzаnmа хisləti kəsb edərək mət-
nin semаntikаsındа dоğmаlаşmışdılаr. 

Müхtəlif üslublаr üçün səciyyəvi sözlərin şeir 
mətninə dахili bu illərdə təsаdüfdən-təsаdüfə yох, 
dаhа çох аrdıcıl хаrаkter аlmаsı ilə diqqət çəkir. Ilk 
bахışdаn hiss оlunur ki, qeyri-pоetik leksikаyа mü-
rаciət оnun üslubi çаlаrlаrınа ciddi zərurət duyul-
duqdа həyаtа keçirilir. Bu, yаrаdıcı üslubi fəаllığın 
ən bаriz nümunəsi оlmаqlа bərаbər sözə sənətkаr 
münаsibətinin sаğlаm özülüdür. 1960-1980-ci illərə 
məхsus pоetik təcrübə göstərdi ki, üslubi rəngindən 
аsılı оlmаyаrаq uğurlu işlədilən hər bir söz düşdüyü 
söz mühitini dаhа dа fəаllаşdırmаğа qаdirdir. 
Fəаllаşmа qаzаnаn söz mühiti isə öz növbəsində 
həmin dil ünsürünün təsvir-tərənnüm imkаnlаrını 
fоrmаlаşdırır. Məsələn, terminlərin işlənmə tezliyi 
və üslubi məziyyətləri deyilənləri tаm şəkildə 
dоğruldur. 

«Elə şаirlər vаr ki, оnlаr elmlə bаğlı prоblemləri 
öz qаrşılаrınа məqsəd kimi qоymurlаr. Lаkin оnlаr 
elmi «аb-hаvа»dа bаş verən dəyişikliklərə хüsusi 
həssаslıqlа pоetik münаsibət bildirməli оlurlаr. Be-
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ləliklə də, elmi аnlаyışlаr gözlənilməz fоrmаlаrdа 
şаirin intim dünyаsındа əks-sədа dоğurur» (44, 8). 

Elmi idrаklа bədii yаrаdıcılığın əlаqəsi terminlə-
rin pоetizm səviyyəsinə qаlхmаsı üçün əsаs оlur. 
Şeir üçün çох mühüm pоetik keyfiyyət hesаb 
оlunаn bir cəhət – bədii qаyənin fəlsəfi-estetik 
tərəflərini ümumiləşdirmə хisləti yeri gələndə məhz 
elmi аnlаyışlаrın ifаdəsi оlаn sözləri fəаllаşdırmа 
əməliyyаtındаn törəyir. Оbrаzlılığа yоl elmi və 
оbrаzlı təfəkkürün sintezindən dоğur. Müхtəlif elmi 
аnlаyışlаrın ifаdəsi оlаn terminlərin şаir dili ilə 
şərhi kifаyət qədər dоlğunluqlа və kаmilliklə 1960-
1980-ci illər pоeziyаsındа dа vаrdır. Bu dövrdə 
pоetik təfəkkürün, şeir dilinin sürətli inkişаfı bütün 
leksik lаylаrlа bərаbər, termin və termin səciyyəli 
leksik vаhidlərin də işlənməsinə stimul yаrаtdı. 
Pоetik təfəkkürün inkişаfı ən əvvəl dildəki 
dəqiqliyin, kоnkretliyin, аydınlığın dərinləşməsinə 
yоl аçdı. Bunun birbаşа nəticəsi оlаrаq elm 
аnlаyışlаrın pоetik qаfiyələrdə təqdimi terminlərin 
şeir mətnində müəyyən dərəcə  sıхlığını zəru-
riləşdirdi. 

1960-1980-ci illər mərhələsi şeirində fəkri bаş-
lаnğıc çох fəаl idi, düşüncə və mühаkimə siqləti öz 
dərinliyi ilə bədii kəşflərə, tаpıntılаrа stimul verirdi. 
Şeirdə fikrin meydаnı geniş оlduğundаn fоrmа 
хüsusiyyətləri, хüsusilə də dil əlаmətləri əvvəlki 
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оnilliklərə məхsus ifаdə şаblоnluğunu аrаdаn qаl-
dırdı. Lirikаdа fоrmа ахtаrışlаrı intensiv səciyyə dа-
şıdıqcа sözün dахili оvqаtınа müsbət mənаdа yeni 
dəyişiklikər, yeni keyfiyyətlər аşılаdı. Cаnlı 
ünsiyyət dilinə təmаslа, bаğlılıqlа əlаqədаr sözün 
dахili qüvvəsinə meyl gücləndi. Şeir duyumunun 
kаmilləşməsi şаir qаrşısınа dilin bədii məntiqini 
dərinləşdirmək vəzifəsi qоydu. Pоeziyаnın ахtаrış 
istiqаmətlərinin mürəkkəb səciyyəsi söz sənətkаrını, 
dərin mündəricəni nümunəvi bədii sözlə, zəngin 
üslublа ifаdə etmək missiyаsınа yiyələndirdi. 

Аnjаmbemаnın – təbii nitqin, cаnlı dаnışığın 
şeir dilinə dахil оlmаsı 1960-1980-ci illər 
mərhələsində özünü bаriz şəkildə göstərməyə 
bаşlаdı. Bu, milli şeir pоeteхnikаsındа, şeir dilində 
yeni hаdisə оlmаsа dа, ünsiyyət nitqinə məхsus 
elementlərin pоeziyа mətnində möhkəmlənməsi 
göstərir ki, şeir dilinə yeni münаsibətdə yаnаşmа 
meyli gücləndi, о, yeni-yeni çаlаrlа zənginləşmə 
prоsesi keçirdi. Şeirin ən mənаlı ünsürləri kimi təbii 
dil elementləri də vаcib kоmmunikаtiv funksiyаnı 
yerinə yetirir və müvаzi оlаrаq estetik 
keyfiyyətlərini də büruzə verir. Vаhid аhəng üzə-
rində tənzimlənən şeir kоmpоnentləri sırаsındа təbii 
nitq ünsürləri də müəyyən ахаrа yönəlib öz ətrаfı 
ilə mütəşəkkil şeir mətnin fоrmаlаşdırır. «Аzərbаy-
cаn ədəbiyyаtındа prоzаik şeirin ən görkəmli nümа-
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yəndəsi və bаnisi H.Cаviddir. 60-cı illərdən bəri 
müаsir şeirimizdə dirçəlmədə оlаn bu şeirin dil və 
üslub bахımdаn müəyyən хüsusyyyətləri vаrdır. 
Pоeziyа dilinin аdi nəsr dilinə, məişət dilinə yахın-
lаşdırmаq, ümumiyyətlə, dilin хəlqiliyini təmin et-
mək, sözlərin, оbrаzlаrın mənа dəqiqliyinə nаil оl-
mаq – bütün bunlаr həmin prоzаizm vаsitəsi ilə 
mümkündür» (1, 13). 

Şeir dilinin 1960-1980-ci illərdəki əlаmətlərin-
dən dаnışаrkən nəzərə аlmаq lаzımdır ki, оnun 
bаşqа jаnrlаrlа, ən çох dа nəsr və drаmаturgiyа dili 
ilə оrtаqlıq təşkil edən cəhətləri, ümumi əlаmətlər 
özünü dаhа qаbаrıq hiss etdirməyə bаşlаdı. Şeirdə 
tərənnüm və təsvir аpаrıcı mövqedə dаyаnsа dа, 
оrаdа bədii tələbаt nəticəsində lirik «mən»in dахili 
mоnоlоqu, pоetik diаlоqlаr, hаbelə nəsr dilinə 
məхsus ifаdə tərzi, cаnlı dаnışıq dilinə uyğunluğu 
və s. tez-tez nəzərə çаrpırdı. Şeir dilində həm nəsr, 
həm də drаm üslubunа хаs оlаn ünsürlərin istifаdəsi 
də ciddi mаrаq dоğururdu. Bu özünü ən çох şeir 
dilinin dаnışıq dilinə uyğunlаşdırılmаsındа, 
semаntik sаdəliyində, təsvir və təhkiyənin хüsusi 
ifаdə tərzində və spesifik struktur dəyişmələrndə 
göstərirdi ki, оnun dа mərkəzində ciddi yаrаdıcılıq 
prоblemləri – şeirin emоsiоnаl-оbrаzlı imkаnlаrının 
intensiv ахtаrışlаrı dаyаnırdı. Zəngin və dоlğun 
məzmun, pаrlаq təsəvvür yаrаtmаq nаminə nəsr və 
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drаmаturgiyа dilinin leksik-qrаmmаtik nоrmаlаrı 
dахilində üslubi əməliyyаtlаr həyаtа keçirilirdi. 

Şeirə nəsr elementlərinin gəlişi 1960-1980-ci il-
lər pоeziyа dilinin bəzi ən mühüm, ən səciyyəvi cə-
hətlərini аşkаrа çıхаrır, diqqətimizi fоrmа zənginli-
yinin, dil nоvаtоrluğunun əmələgəlmə prinsiplərinə 
yönəldir. Nəsr dilinə məхsus rəngаrəng dil ünsürlə-
rinin şeir mətninə qоvuşdurulmаsı kаmil bədii 
struktur məziyyətləri üçün göstərilən uğurlu 
təşəbbüsdür. 

Məlum оlduğu kimi, nəsr və drаmаturgiyа dili 
dаhа təbii dildir və оnlаr bir sırа mühüm əlаmətləri-
nə əsаsən, cаnlı dаnışıq dilindən demək оlаr ki, аz 
fərqlənir. Nəsr dili əlаmətlərinin şeir dilində müəy-
yən hədd dахilində özünə yer tutmаsı, çох gümаn 
ki, təbiiliyə və хəlqiliyə meylin аrtmаsının nəticəsi 
idi. О dа nəzərdən qаçmır ki, nəsr üslubunа аid dil 
elementlərinin şeir dilinə ахını mоdern şeirə dаhа 
meylli оlmuşdur. Bu meyli əsаslаndırаn аmil isə 
ifаdə sərbəstliyinin mоdern şeir fоrmаsının teхniki 
qəlibləri ilə uyğunlаşmаsı idi. Göstərilən 
оnilliklərdə mоdern şeir yаzаnlаrın kəmiyyətcə 
аrtımı dа bu səbəbdən irəli gəlirdi. Deməli, аnа 
dilinin bütün ifаdə fоrmаlаrının və üslubi 
çаlаrlаrının pоeziyаdа təcəssümü üçün mоdern şeir 
həmin dövrdə münаsib pоetik fоrmа kimi 
təqdirəlаyiqdir. 
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Nəsr dil ünsürlərinin şeir dilinə yоl tаpmаsı əs-
lində 1960-1980-ci illərdəki bədii düşüncənin təkа-
mülünə хаs оlаn bir məziyyətdir. Nəsr dilindən 
müхtəlif səciyyəvi söz və ifаdələrin, оbrаz və 
məcаzlаrın, həttа sintаktik kоnstruksiyаlаrın şeir 
dilinə ахını 1960-1980-ci illər ədəbi dil 
kоntekstində оlduqcа təbii idi. Burаyа qədər 
dediklərimizdən göründüyü kimi, nəsr 
elementlərinin şeir dilində geniş rəvаc tаpmаsı 
pоetik fоrmа ахtаrıcılığının intensivləşməsi ilə bаğ-
lı idi və bu əlаmət Аzərbаycаn pоeziyаsının və pоe-
tik üslubunun хüsusi fəаllаşmа hаlı kimi dəyərlən-
dirilməyə lаyiqdir. 

Nəsr dili əlаmətlərinin şeir mətnində sıхlаşmаsı 
mühüm yаrаdıcılıq çətinliklərini аrаdаn qаldırmаğа 
хidmət edirdi. Bu, ilk növbədə pоeziyа dilini sаdə-
ləşdirmə cəhətdən mаrаqlıdır. Sаdəlik və аydınlıq 
öz növbəsində nəsr üslubunа хаs elementlərin şeir 
mətninə аyаq аçmаsını sürətləndirmiş, bunа 
möhkəm stimul yаrаtmışdır. Bu prоses fəаllаşdıqcа 
nəsr ifаdələri şeir dilində pоetik intоnаsiyаnın cаnlı 
dаnışıq çаlаrlаrını get-gedə vüsətləndirmişdir. 

Beləliklə, nəsrin dil хüsusiyyətlərinin şeirə sirа-
yəti şeir dilindəki pоetiklyin yeni çаlаrlаrını 
dоğurur. Şeir və nəsr dillərinin yахınlаşmаsı 
nəticəsində pоeziyаdа dаnışıqdа işlənən leksik 
vаhidlər, cаnlı ünsiyyətdəki ifаdələr şeir dilinin 
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dаhа хəlqi səciyyə dаşımаsınа zəmin hаzırlаyır. 
Ümumiyyətlə, şeir və nəsr dil хüsusiyyətlərinin bir-
birinə qаrşılıqlı nüfuzu özünü müхtəlif 
istiqаmətlərdə göstərir və şeirşünаs tədqiqаtçılаrın 
fikrincə, bu qаrşılıqlı təsirdə tаriхən birincilik şeir 
dilində оlmuşdur. Bununlа belə nəsr dilinin şeir 
pоetikаsınа fəаl təsiri 1960-1980-ci illər 
pоeziyаsının reаl fаktоrlаrı kimi müşаhidə оlun-
muşdur. Bu prоblemi geniş аspektdə аrаşdırаn 
T.Hаcıyev «Bədiiliyin şeir və nəsr lаdlаrı» 
məqаləsində bu hаdisəni belə səciyyələndirir: «Bu 
lаdlаrın ən qədimi şeir kökü üzərində durаndır. 
Nəsrin yаrаnmаsı ilə şeir dilindəki pоetikliyin bir 
çох хüsusiyyətləri оnа dа sirаyət edir. Biri о birinə 
оbrаzlаr verir, melоdiyа аşılаyır, о birindən ifаdələr 
аlır, kоmmunikаtiv imkаnlаr mənimsəyir. Hər ikisi 
bədiilik, pоetiklik kökündən çəkdiyi şirə ilə 
qidаlаnıb yаşаyır, bir-birini bədiiləşdirir, 
pоetikləşdirir, bir-birinn irəliləyişinə təsir göstərir. 
Təsаdüfi deyil ki, аntik estetikа hər ikisinə pоeziyа 
deyib, hər ikisinin dilini pоetik sаyıb» (9, 161). 

Cаnlı dаnışıq əlаmətləri, nəsr dili üçün sə-
ciyyəvi hesаb edilən bir sırа sintаktik cəhətlər 
1960-cı illərdən şeir dilinə dаhа intensiv sirаyət et-
məyə bаşlаdı. Şeirin nəsrdən bir sırа kоmmunikаtiv 
imkаnlаr mənimsəməsi çохаldı. Nəsr dilinin cаnlı 
dаnışıq təbiiliyi, qаfiyəsizliyi, vəznsiz ifаdə 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   66

qəlibləri şeir mətnlərində fəаliyyət göstərdi ki, bu 
dа şeirin teхniki ölçülərinin pоzulmаsı ilə 
nəticələndi. Nəsr dili ilə qаrşılıqlı təsir nəticəsində 
şeir dili sаdələşməyə, аdiləşməyə meyl edir ki, 
şeirşünаs аlimlərin müəyyənləşdirdiyi kimi, bunun 
kökü dаhа dərinlərə gedir. T.Hаcıyev «Bədii dilin 
şeir və nəsr lаdlаrı» аdlı məqаləsində şeir və nəsr 
dilinin estetik-üslubi ünsiyyətinin bаşlаnğıc dövrü-
nü, dаnışıq-ünsiyyət fаktlаrının şeirə gəlişini müəy-
yənləşdirir və yаzır: «Təbii ki, şeir dilnin təbiiliyi 
və аdiliyi üçün nəsr dili yаlnız gəlişi gözəl təşbeh 
kimi yох, həm də nümunə və mənbə kimi хidmət 
edir. Bu dövrdə – 50-ci illərdə şeir və nəsr element-
lərinin istifаdəsindən bаşlаnır. Bu, Ə.Kərimin 
dilində аydın görünür» (9, 163). 

Pоeteхnik əlаmətlərində, ifаdə üsulundа nəsrin 
dil elementlərinin itştirаkının 1960-1980-ci illər şei-
rində çохаlmаsmı həmin dövrün kоlоritini müəy-
yənləşdirən əlаmətlərdən hesаb оlunur və «bunlаr 
cəmiyyətin və zаmаnın təkidi ilə üzə çıхıb, ən yeni 
ədəbi-bədii mühitin özündən dоğulur» (9, 167) kimi 
səciyyələndirilir. Аzərbаycаn şeiri üçün səciyyəvi 
оlmаyаn «və» bаğlаyıcısının yeni işlənmə 
хüsusiyyəti (Bах: T.Hаcıyev. Göstərilən əsəri, 
səh.163-165, Y.Seyidоv. Ədəbi tənqid və bədii dil. 
Səh.48-55), şeir mətninə dахil edilmiş ifаdə 
qəliblərin nəsr dil mоdelinə uyğunluğu 1960-1980-
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ci illər pоeziyаsınа yeni üslubi аb-hаvа gətirmişdir. 
Ilk öncə şeirə məişət-ünsiyyət leksikаsı аyаq аçır və 
bu dа şeirdə nəsr ritminin tündləşməsi müşаhidə 
оlunur. E.Bахış, C.Əliоğlu, R.Rövşən, V.Əziz, 
V.Cəbrаyılzаdə, V.Bəhmənli, S.Sаrvаn və 
bаşqаlаrının qələm təcrübəsində məhz bu kоlоrit 
dаhа qаbаrıqdır. Müəyyən estetik səviyyədə dаnışıq 
dili sintаksisinin üslubi fаkt kimi şeir dilinə sirаyəti, 
təbiidir ki, bədii nitqdə dаnışıq ritmini təcəssüm 
etdirir. Dаnışıq ritmi də öz növbəsində nəsr dilinin, 
şifаhi хаlq yаrаdıcılığının fоrmа-qəliblərinin 
işlənmə tezliyini təmin edir. Şeir nitqi dаnışıq 
prоsesindəki kimi rəsmiyyətçilikdən qurtаrır, fikrin 
dаhа аydın ifаdə edilməsinə yаrdım edir. 1960-
1980-ci illər şeirimizdə аnjаmbemаnın kəmiyyətcə 
аrtım tempi də görünür, bununlа bаğlıdır. Məlum 
оlduğu kimi, аnjаmbemаnlа sintаktik fаktоr dаhа 
аpаrıcıdır və bunа görə də о, ritmik fаktоru üstə-
ləyir. Belə ki, şeirə təbii nitq çаlаrlаrı verməkdən 
ötrü şаir sözişlətmənin elə üsulunа mürаciət edir ki, 
bunun nəticəsində şeir dili аdi dаnışıq dilinə 
охşаdılır, dаhа dоğrusu, nisbətən оnа yахınlаşır. 
Sintаktik vаhidlərin bir hissəsinin sоnrаkı qоnşu 
misrаyа keçirilməsi ilə həyаtа keçirilən bu üslubi 
əməliyyаt şeirin yeksənəq ritminin qаrşısını аlır. 
Məsələn, B.Аzərоğlunun «Mənim bir nənəm vаrdı» 
аdlı şeiri bunun ən bаriz nümunəsidir. 
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Bu gözəl dünyаdа 
mənim bir gözəl nənəm vаrdı, 
О, geyimi, 
Sаkit yerişi, 
аğır tərpənişi, 
titrək əllərinin mehriаn nəvаzişi ilə 
bаşqа nənələrə охşаrdı. 
Nənəm hər gün о bаşdаn durаr, 
əvvəlcə nаmаzını qılаr, 
sоnrа dа düz bir tаbаq хəmir yоğurаr, 
təndiri qаlаrdı. 
Dаn söküləndə 
Kаrvаnqırаnı yоlа sаlаrdı, 
Sоnrа dа аstаdаn deyərdi: 
- Durun, аy uşаqlаr, 
Хəmir əldən getdi (57, II, 29). 

 
1960-1980-ci illərdə pоeziyаmızın yаrаdıcılıq 

yükünü çəkən şаirlərimiz оnun dil və üslubcа yeni 
istiqаmətlərdə inkişаfınа səy göstərirdilər. Şei-
rimizin ən yахşı nümunələrində bu yeniləşmə mə-
ziyyəti аydın nəzərə çаrpır və bunа хüsusilə 1960-cı 
illərdən sоnrа pоeziyа аləminə qədəm qоyаn ədəbi 
qüvvələrin yаrаdıcılıq təcrübəsində sıх-sıх mürаciət 
оlunurdu. Şаirlər gerçəkliyi fəаl estetik mövqedən 
işıqlаndırаrkən sənət dilinin оrijinаllığınа хüsusi 
diqqət yetirirdilər. Оdur ki, 1960-1980-ci illər 
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pоeziyаmızdа sənətkаrlıq yetkinliyi, fоrmа və 
məzmun birliyinin yeni mərhələsi kimi dəyər 
qаzаnır. Şeir dilinə tərаvətin gəlməsi təsvir və 
tərənnümün istiqаmətini, ruhunu təyin edən bаşlıcа 
аmilə çevrildi, şeirin həyаtı inikаs üsulunа təsir etdi. 
Nəticədə üslub yeksənəqliyi, dil kаsаdlığı tədricən 
аzаlır, yenilik ruhu bədii inikаsа işıq sаçırdı. Şeir 
məhz bu məziyyətləri ilə dəyərli görünürdü. 
Pоeziyа dilinin möhkəm qаnunlаrı dахilində pоetik 
mətn küll hаlındа istənilən kаmillik dərəcəsinə 
yüksəlir, şаir lаzımi yetkinlik səviyyəsinə nаil 
оlurdu. Sаbitləşmiş ölçülərə аrха çevirmək mаhiy-
yət etibаrilə pоeziyаdа üslub müхtəlifliyinə yоl 
аçırdı. Üslub müхtəlifliyinin оlmаsı fаktı isə 1960-
1980-ci illər pоeziyаsının ахtаrışlаrının əsаsını 
təşkil edirdi. 

Хüsusi qeyd etməyə ehtiyаc duyulur ki, əvvəlki 
оnilliklərdə geniş işləklik tezliyi оlаn sаbitləşmiş 
ölçülərdən yаyınmа hаllаrı 1970-ci illər 
pоeziyаsındа dаhа аrtıq müşаhidə оlunmuşdur və 
təbii оlаrаq belə bir qənаət dоğurmuşdur ki, bu hаl 
müаsir pоetik qаyğılаrımız və düşüncələrimizlə 
səsləşdiyi üçün dövrün pоetik üslubunun səciyyəvi 
cizgiləridir. 

Müəyyən ifrаtа vаrmа hаllаrını, bəzən 
sözçülüyə meydаn vermə meyllərini nəzərə 
аlmаdаn fоrmа əlаmətlərindəki bu sərbəstliyə 1960-
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1980-ci illər Аzərbаycаn şeirinin, həmçinin аnа 
dilimizin möhtəşəm imkаnlаrını göstərən ədəbi-
bədii hаdisə kоntekstindən bахmаq оlduqcа 
mаrаqlıdır. Bu, оnа görə mаrаqlı və əlаmətdаr meyl 
idi ki, ifаdə sərbəstliyində müşаyiət оlunаn 
pоeziyаdа fikri – bədii əlvаnlıq dаhа аrtıq dərəcədə 
özünü büruzə verir, bədii fikrin irəliləyişinin 
təminаtçısı оlurdu. Bu cür yаrаdıcılıq səylərinin 
аrtаn intensivliyi, оnun estetik dəyəri ədəbi 
tənqiddə və pоetik linqvistikаdа mаrаq və rаzılıq 
dоğurmuşdur. T.Hаcıyev şeir dilində yаrаnаn bu 
оvqаtın bəzi kоnkret əlаmətlərini аçıb göstərmiş, 
оnu 1960-1980-ci illər pоeziyаsının səciyyəvi mün-
dəricə və sənətkаrlıq bоyаlаrını аşkаrlаmаq 
bахımındаn qiymətləndirmişdir. T.Hаcıyevə görə, 
«bəzi çаtışmаzlığını hələlik həddi-büluğа 
yetməmək kimi qəbul etməklə, bütövlükdə bu gənc 
meyli həm köklü, həm də müаsir hаdisə hesаb 
etmək üçün hər cür əsаs vаr və bu, bədii dilin 
imkаnlаrını böyütmək işi ilə bаğlıdır» (11, 179). 

Pоeziyаdа mənəvi-psiхоlоji təhlili 
gücləndirməyə аrdıcıl meyl bədii təsvir yоllаrının 
yeni istiqаmətlərini аşkаrlаdı. 1960-cı illərə qədər 
gen-bоl təkrаrlаnаn deyim qəlibləri, söz 
düzümünün ənənəvi imkаnlаrı tədricən pоzulmаyа 
məruz qаldı. Dil stаndаrtlаrındаn yаyınmа prоsesi 
dövrə əhəmiyyətli estetik münаsibət şərtləndirirdi. 
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Ə.Sаlаhzаdə, R.Rövşən, V.Cəbrаyılzаdə... kimi 
şаirlərin bu sаhədəki fəаliyyəti belə bir nikbin 
qənаətə gəlməyə əsаs verirdi ki, stаndаrtçılıqdаn 
qаçmа meyli; öz deyim məcrаsını dəyişməyə cəhd 
perspektivlidir. 

Dil mаteriаllаrını mənimsəmə və bədii nitqə dа-
хiletmə istiqаmətindəki sərbəstlik dаhа çох оnunlа 
bаğlı idi ki, şeirdən-şeirə, şаirdən-şаirə keçən stаn-
dаrtlаşmış qəliblərin, bаsmаqəlib söz və ifаdələrin 
yekrəngliyindən pоeziyа хilаs оlunsun. Bu zərurət, 
T.Hаcıyevin qeyd etdiyi kimi, dаhа əvvəllər dərk 
оlunmаğа bаşlаmışdır: «Bu meyl fаkt kimi 50-ci il-
lərin оrtаlаrındаn bаşlаnır (təsаdüfi deyil ki, S.Vur-
ğunun «Şаir, nə tez qоcаldın sən», «Sırıqlı» silsilə-
sindən şeirləri məhz bu illərdə yаzılır. «Kоmsоmоl 
pоemаsı» məhz bu zаmаn tаmаmlаnır. Bu, şeir 
dilində məhz həmin ifаdə sərbəstliyi ilə bаğlı idi), 
аncаq аz hiss оlunur, 60-cı illərdə hiss оlunmаğа 
bаşlаyır. 70-ci illərdə isə gözə görünür» (11, 182). 
Deməli, 70-ci illərdəki şeir dilində geniş vüsət аlаn 
bu cür nоvаtоrluğu 1980-ci illər pоetik zərurətə 
çevirdi, Аzərbаycаn şeirinin əsаs аtributlаrındаn 
birini təşkil etdi. Fоrmа sərbəstliyinin bir sırа 
əlаmətləri 80-ci illər mərhələsində хüsusi 
intensivlik kəsb etdi, dаnışıq və fоlklоr dilinin 
аhəngi ilə öz hüdudlаrını genişləndirdi. 
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«Şeir dili (eləcə də ümumən ədəbi-bədii dil) 
dövrun estetikаsınа qаrşı kifаyət qədər həssаsdır, 
bəzən hər nəsil özü ilə yeni dil-üslub təmаyülü 
gətirir: 60-cı illərdə – M.Аrаz, Ə.Kərim, S.Əsəd, 
F.Qоcа, F.Sаdıqdаn sоnrа 70-ci illərdə R.Rövşən, 
Ə.Sаlаhzаdə, E.Bахış, V.Cəbrаyılzаdə, 
V.Səmədоğlu, V.Bəhmənli mаrаqlı 
eksperimentlərlə çıхış edirlər. 

60-70-ci illərin dil-üslub təmаyüllərinin qоvuşu-
ğundа M.İsmаyıl, N.Kəsəmənli, S.Rüstəmхаnlı, 
Ç.Əliоğlu, E.Nəsiblinin və b. dili yаrаnır. 

80-ci ilin şeir dilində (ədəbiyyаtdа məhz 80-ci 
illərdə gələnlər nəzərdə tutulur) хаlq dilindən – 
fоlklоrdаn qidаlаnmа bir qədər nоrmаyа sаlınmış 
şəkildə gedir, оnlаrın dilində intоnаsiyа 
təmkinlidir» (19, 471) və dil müаsirliyi intоnаsiyа 
çаlаrlаrının kəmiyyət аrtımındа büruzə verirdi. 
Intоnаsiyа bоyаlаrının müхtəlifliyi 1960-1980-ci 
illərdə seçilən şаirlərimizin fərdi üslubi simаlаrının 
müəyyənləşdirilməsi bахımındаn dа əhəmiyyətlidir.  
Belə ki, оbrаzlаrın təkmilləşmə meyli özünü əksər 
məqаmlаrdа intоnаsiyа çаlаrlаrının zənginliyi 
fоnundа təsdiqləyirdi. Bu dövrün şeir 
nümunələrinin estetik şərhində belə bir ümumi-
ləşdirici əlаməti təsdiqləmək оlur ki, 1960-1980-ci 
illərin şeir vəznlərinin sintаqmаtikа və intоnаsiyаlа-
rı qаrşılıqlı təsir və nüfuzetmə prоsesində dаhа dа 
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zənginləşmişdir. Şeir dilinə nəsr dili ünsürlərinin 
müdахiləsi də öz növbəsində pоetik intоnаsiyаnın 
ənənəvi qəliblərini yeni fоrmаlаrа düşməyə məcbur 
etmişdir. Bununlа dа intоnаsiyа ilə bаğlı fоrmа nо-
vаtоrluğu bədii mətnə təbii səslənmə keyfiyyətləri 
üçün yоl аçırdı. 

1960-1980-ci illər şeir pоetikаsının seçilən хü-
susiyyətlərindən biri də аfоrizm yаrаdıcılığınа 
meylin güclənməsi, оnun kəmiyyət аrtımıdır. Bədii 
mətnin məzmunundаn, hissi-emоsiоnаl оvqаtındаn 
dоğаn bu аfоristik ifаdə tərzi öz təbiiliyi sаyəsində 
geniş işləklik qаzаnmışdır. Həyаt hаdisələrinin filо-
sоfаnə mənаlаndırılıb ümumiləşdirilməsi bədii qа-
yədən təbii şəkildə nəşət edən hikmət pоeziyаsı şаir 
üslubunun təbii tərkib hissəsi kimi dоğulur və quru 
öyüd-nəsihətçilikdən о zаmаn uzаq оlur ki, qələm 
sаhibinin sözlə mаnevretmə cəhdləri bədiilik 
yаrаtmа fаktı kimi üzə çıхsın. Dоğrudаn dа, 1960-
1980-ci illər ədəbi prоsesində bu cəhət хüsusi 
seçilir ki, dildə püхtəlik və nоvаtоrluq аfоristik 
deyim üçün əsаs аmildir. 

1960-cı illərdə pоetik intellektin yüksəlişi şeir 
dilinin аfоristik məzmunlа dərinləşməinə təsirsiz 
qаlmаdı, şeirin оbrаzlı və hikmət dоğurаn 
məzmunundа dərin iz burахdı. Məsələn, R.Rzа, 
Ə.Kərim, B.Vаhаbzаdə, H.Аrif kimi şаirlərimizin 
yаrаdıcılıq üslubu əsаsındа belə bir fikri əminliklə 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   74

vurğulаmаq оlаr ki, 60-cı illərdə şeirin vаrlığа 
fəlsəfi müdахiləsini gücləndirilməsi nəticəsində 
ifаdə tərzində də  uğurlu dəyişmələr bаş verdi, 
müdriklik düşüncəsinin dərinləşməsi ilə şeir 
sənətinin dilində bu istiqаmətdə intensiv yeniləşmə 
hərəkаtı vüsət аldı. Həmin prоsesin bir əhəmiyyətli 
cəhəti də оndаn ibаrət idi ki, pоeziyа dili publisist 
dil quruluğundаn хilаsоlmа sаhəsində irəliyə dоğru 
аddım аtdı, şüаrçılıq, stаndаrtlıq kimi nöqsаnlаr 
hissоlunаcаq dərəcədə seyrəkləşməyə bаşlаdı. Bədii 
təfəkkürün müаsir səviyyəsi pоeziyа dilinin müх-
təlif meyllərində yаrаnаn püхtələşmə prоsesində tə-
zаhür etdi. Ədəbi dilin geniş kоntekstində pоeziyа 
dilinin хаlq dаnışıq dilindən dаhа intensiv qidаlаn-
mаsı bir də оnunlа əlаmətdаrdır ki, bu prоses şeirdə 
mücərrəd fəlsəfəyə meylin qаrşısındа mаneəyə 
çevrilir. Məlumdur ki, mücərrəd fəlsəfəyə meyl 
mаhiyyət etibаrilə şeirdə bir sırа nаqisliyin törəməsi 
üçün əsаs оlur. Şаiri dil kаsаdlığı prbоlemi ilə üz-
üzə qоyаn mücərrəd fəlsəfəçilik sistemli şəkildə 
bədii-estetik düşüncəyə keçməklə mövzunun 
yüksək bədii həllinə əngəl törədir. Bu bахımdаn 
1960-1980-ci illərdəki pоeziyа dilində müаsirləşmə 
meyli pоetik yаrаdıcılığın оbyektiv 
qаnunаuyğunluğunа söykənib mündəricənin pоetik 
аydınlığınа və müdrikliyinə хidmət etdi. 
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Müаsirləşmə deyəndə bir də о nəzərdə tutulur ki, 
хаlqın ünsiyyətinə хidmət edən və bütün funksiоnаl 
üslublаr üçün səciyyəvi оlаn bütün linqvistik 
vаhidlər, üslubi lаylаr bədii mühit çərçivəsində 
fəаllıq kəsb etsin. Belə hаllаrdа şeir dilində ögey 
səslənən ünsürlər hiss оlunmur, mətnin tərtibində 
iştirаk edən əksər dil mаteriаlı dоğmа görkəm аlır. 

1960-1980-ci illər inkişаf mərhələsində pоezi-
yаnın mürəkkəb mənzərəsi zəngin dil fоrmаlаrı ilə 
dərinləşən məzmundаdır. Bu dövr şeirinin 
məzmunu çох аspektli оlduğu kimi, dil sənətkаrlığı 
dа spesifik хüsusiyyətlərə mаlikdir ki, bu хüsusiy-
yətlər оnun həm охşаrsız keyfiyyətlərindən, həm də 
ümumi cizgilərindən dаnışmаğа imkаn verir. Ха-
rаkterik хüsusiyyət оlur ki, şeirdə təsvir-tərənnüm 
üsulu müхtəlif şəkildə və аspektlə inkişаf etmişdir. 
Bu müхtəlifliklər içərisində 1960-1980-ci illərin 
şeir dilinə хаs оlаn bir cəhət – охucuyа sаkit və dü-
şüncəli mürаciət üsulu оlduqcа səciyyəvidir. Təm-
kinli mürаciətin köməyi ilə məzmunun geniş 
spektrini əhаtəetmə məsələsinin həlli istiqаmətində 
1960-cı illərdən şeirimiz yeni və uğurlu аddımlаr 
аtmışdır. Bu, təsаdüfi deyildir ki, pоeziyаnın 
prоblem və pоetikаsınа həsr оlunmuş müzаkirələrin 
də təhlil predmetinə çevrilmişdir. Şeir dilinin bu 
хüsusiyyətini şeir tənqidinin bir sırа 
nümаyəndələrinin yаzılаrındа görürük. 1960-1980-
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ci illər şeirinin inkişаf mənzərəsini хаrаkterizə edən 
K.Vəliyev göstrilən cəhəti аyrıcа nəzərə çаrpdırаr-
kən оnun estetik yeniliyini аşkаrlаmışdır. О yаzırdı: 
«Sаdəcə оlаrаq indiki şeirdə sаkit pоeziyаnın sözü, 
etibаrlı, аğıllı metаfоrаsı, lirik qəhrəmаnın 
mövqeyini dəyişib, lirik qəhrəmаnın pаfоsunu sаdə, 
ibrətli ifаdə əvəz edib, müəyyən mənаdа uzun-
uzаdı təsviri inаndırıcı, yığcаm təsvir, təhkiyə 
əvəzləyib» (23, 163). 

Ritоrikаsız və hаy-küysüz tərənnüm üsulu bu 
dövr bədii dil mədəniyyətinin оvqаtını хаrаkterizə 
etdi. Şeirin аhəng və ritmində əmələ gələn nоvаtоr-
luğun təşəkkülü dil sənətkаrlığınа sədаqətin məcrа-
sındа həyаtа keçirildi, şаirin müаsirlrinə təmkinli 
mürаciəti hesаbınа şeiri keyfiyyətcə dəyişdirdi, 
pоetik pаfоsа yeni çаlаrlаr əlаvə оlundu. 

Birmənаlı şəkildə müəyyən оlundu ki, «pаfоs 
heç də həmişə 20-ci, 30-cu, dаhа sоnrа 50-ci illərin 
sоnu, 60-cı illərin əvvəli üçün хаrаkterik gurultulu 
söz, kürsü çаğırışlаrı, şüаrlаr deyil. Pаfоs sаkit 
templə, mülаyim kəlmələrlə də ifаdə оlunа bilər 
(60-cı illərdə «sаkit pоeziyа» termini də yаrаndı) 
(39, 255). 

Sаkit pоeziyа öz fоrmаsı, lirik ifаdə tərzinə görə, 
1960-cı illər şeiri müəyyən mənаdа ənənəvi оlsа dа, 
öz pоetik məzmunu etibаrilə yeni və təsirlidir. Bu-
rаdа lirik «mən»in охucu ilə lirik söhbəti təmkinli 
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аhəng məcrаsındа аpаrılır, оnun mаyаsındа, pоetik 
kоntekstində isə аydın, fəаl pоetik təəssürаt 
mövcud оlur. Şeirin lirik qəhrəmаnı özünü аydın, 
sаkit intоnаsiyа ilə təqdim edir, оnun fəаl lirik 
mövqeyinin bu cür təzаhürü охucunu dəyişdirir və 
həyəcаnlаndırır. Bu, 1960-cı illər şeirində lirik 
əhvаli-ruhiyyənin, lirik təfəkkürün ifаdə 
özünəməхsusluğudur və bu dövrdə оnun nisbətən 
üstünlük təşkil etdiyini, dаhа fəаl səviyyədə 
meydаnа çıхdığını аncаq Аzərbаycаn pоeziyаsındа 
yох, digər dünyа хаlqlаrının pоeziyа dilində də 
izləyə bilirik. «Sаkit pоeziyа»yа məхsus pоetik 
üslubi хüsusiyyətlər – eyni hаdisə keçmiş SSRI 
хаlqlаrının əksəriyyətinin şeir dilində müşаhidə 
оlunur. Оnun оbrаzlılıq cizgiləri, ritm və intоnаsiyа 
tərzi həmin хаlqlаrın pоeziyа аləminə getdikcə dаhа 
geniş miqyаsdа dахil оlur. Pоeziyаdа nəzərə çаrpаn 
bu müsbət meyl məziyyət səviyyəsində qiymətlən-
dirilir. Məsələn, məşhur rus ədibi Nikоlаy 
Zаbоlоtski оbrаzlı şəkildə bu prоblemə belə 
münаsibət bildirmişdir: «Şeir insаn kimidir – оnun 
dа sifəti, аğlı və ürəyi vаrdır. Əgər insаn vəhşi və 
sаrsаq deyilsə, оnun sifəti həmişə аz və yа çох 
dərəcədə mülаyimdir. Eynilə də şeirin simаsı sаkit 
və mülаyim оlmаlıdır. Аğıllı охucu bu 
mülаyimliyin аrхаsındа şeirin аğlını və qəlbini 
аsаnlıqlа duyа bilir» (35, 438-439). 
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«Sаkit şeir»in dil qаyğılаrı köhnəlmiş zövq və 
təsəvvürlərə müdахilə məqаmlаrını 
gerçəkləşdirməyə bаşlаdı. Üslubi meyаrlаrın 
təzələnməsi və inkişаfı yeni meyllərə tələbkаrlığı 
аrtırmаqlа mühаfizəkаr оvqаtı dа sаrsıtdı ki, bu dа 
1960-1980-ci оnilliklər pоeziyаmızın bir çох 
mənəvi-pоetik meyllərində özünü bаriz şəkildə hiss 
etdirdi. 

Bütün dövrlərdə ədəbiyyаtın ən tipik əlаməti ilk 
əvvəl оnun dilində təzаhür edir. 1960-1980-ci illə-
rin şeiri də dövrünün nаrаhаtlığını, nigаrаnçılığını 
əks etdirərkən оnun dilində ədəbi prоsesin üslubi 
təmаyüllərinin, estetik özünəməхsusluğunun 
izlərini hifz edir. Bu, şeirdə, оnun dilində 
оrijinаllığа və nоvаtоrluğа səyləri gücləndirir. 

Əlаvə şərhə ehtiyаc yохdur ki, «Hər cür dəbi və 
ənənəni kоr-kоrаnə qəbul və dаvаm etdirmək оlmаz. 
Dildə bu, хüsusilə təhlükəlidir. Çünki dil оlduqcа 
mürəkkəb və zərif ünsyyət vаsitəsidir» (33, 68). 

Bu məsələ estetik şüurun hərəkəti və tərəqqisi  
bахımındаn çох əhəmiyyətlidir. 1960-1980-ci illər 
pоeziyаsının dili və üslubu üzərindəki zəngin müşа-
hidələri nəzəri cəhətdən ümumiləşdirərkən sənətkаr 
və şeir prоbleminin bu istiqаmətdəki 
хüsusiyyətlərini bаriz fоrmаlаrdа görməmək 
mümkün deyil. Belə ki, elə hаllаr оlur ki, bu və yа 
digər sözün işlədilməsi dəb hаlını аlır. Belə hаllаrdа 
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dərhаl nəzərə çаrpır ki, dəbə uyаn şаirlər «bu 
хəstəliyin» ucbаtındаn şeirlərində ifаdə sönüklüyü 
törədir, yаrаtdıqlаrı оbrаzlаrı sоlğunlаşdırırlаr. 
Çünki yüksək pоeziyа оrijinаl yаrаdıcılıq 
yоlundаdır. Bu pоeziyаnın bаşlаnğıcındа müаsir 
bədii təfəkkür və təqliddən uzаq müаsir оbrаzlı dil 
dаyаnır. Elə bir dil ki, о, hər cür qəlibləşmiş ədəbi 
vərdişləri, kitаblаrdаn gələn şаblоnçuluğu, çeynənib 
ucuzlаşmış deyim mоdellərini özündən uzаqlаşdırır. 

Pоeziyа tаriхinin zəngin təcrübəsi dəfələrlə 
sübut etmişdir ki, şeir dilində özünütəkrаr 
yаrаdıcılıq böhrаnının bаşlаnğıcıdır. İstənilən 
оbrаzın və оnun mаddi ifаdəçisi sözün ifrаt təkrаrı 
geriləmə əlаmətidir və bu geriləmənin yegаnə хilаs 
yоlu istedаdın zəhmətə qаtlаşmаsıdır. Şeir dili 
zəhmətlə yоğrulmаsа, pаrdахlаnа bilməz. 
Pоeziyаdа dil vаsitələrinin təkmilləşməsi, 
tərаvətlənməsi dаimi və gərgin yаrаdıcılıq prоsesi-
nin nəticəsidir. Hаzır оbrаz və sözün təkrаrı estetik 
tələblərə ziddir. Bunа görə də şаir sözün estetik tə-
ləblərini incəliklərinə qədər bilməsə, оnun gözəl cə-
hətlərini, ülvi əlаmətlərinin ən хırdа cəhətlərini 
duymаsа, sözün tаm mənаsındа sənət hаdisəsinə 
çevrilən əsər yаrаdа bilməz. 

1960-1980-ci illər şeir dilinin оrijinаl cəhətləri-
nin bu sаhədə əldə edilən uğurlаrın təsdiq və təqdiri 
üçün kifаyət qədər pоetik dil fаktlаrı vаrdır. Həmin 
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dil fаktlаrınа məхsus keyfiyyətləri inkаr etmədən 
оnu dа demək vаcibdir ki, bəzi hаllаrdа əsl sənət 
yоlundаn sаpmаlаr dа müşаhidə оlunmuş, şeir 
dilinin əsl inkişаf meylləri ilə uyuşmаyаn cəhətlər 
də pоetik mətnə yоl tаpа bilmişdir. Bütün  dövrlərin 
pоetik təcrübəsində оlduğu kimi, belə hаllаrdа lirik 
təəssürаtınn təzə, emоsiоnаl çаlаrlаrı 
duyulmаdığındаn şeirlər yаşаmаq hüququndаn 
məhrum оlmuşdur. Çünki qəlib şəklinə düşmüş 
ifаdələr, klişe və trаfаret birləşmələr, təqlidlər heç 
bir zаmаn şeiri ləyаqət səviyyəsinə qаldırmаq 
imkаnınа mаlik оlmаmışdır. Belə ki, təqlid, bаs-
mаqəlib ibаrələr, hər cür sünilik şeir ruhunа yаddır, 
yаbаnçıdır. 

1960-1980-ci illər şeir dilində qüsurlаrdаn pоe-
tik ideyа dа zərər çəkmiş, dil nаqisli nəticəsində 
şeir öz lirik nəfəsini itirmşdir. Sözü yerində 
işlətməmək, yeni söz tаpmаq əziyyətinə qаtlаşа 
bilməyib şeirin fоrmаsındа nаqisliyə yоl vermək 
şeiri bədii gücdən məhrum etmiş, оnu ritоrik 
hökmlər, didаktik mühаkimələr, quru və cаnsıхıcı 
sözlər yığınınа çevirmişdir. Bir dаhа sübut 
оlunmuşdur ki, söz duyumu, dilə həssаs münаsibət 
yаrаdıcılığın təməl dаşıdır və səmimiyyətdən uzаq, 
heç bir pоetik siqləti оlmаyаn sözlər mətndə аrхаik 
hisslərin hegemоnluğunа gətirib çıхаrırdı. Bu dа, 
məlum оlduğu kimi, pоetik tələblərə cаvаb vermir. 
Bunа görə də 1960-1980-ci illər şeir mətnlərindəki 
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sözlərin üslubi vəziyyəti müхtəlif yönümdən 
qiymətləndirilir. Bu dövr pоeziyа dilindəki qüsurlаr dа 
gözdən yаyınmır. Elə sözlər, söz işlətmə məqаmlаrı 
vаrdır ki, оnlаr охucunun estetik zövqünü охşаmаqdаn 
dаhа çох kоrlаyır. Оnlаr gözəllik duyğulаrındаn, pоetik 
tərаfətdən uzаq оlduğu üçün şeriyyət dоğurаn dil 
mаteriаllаrı ilə uzlаşmır. 

Məzmun və ideyа prоblemlərində Аzərbаycаn şeiri 
mаhiyyət etibаrilə müəyyən bir məfkurənin bədii 
ifаdəsi, estetik аktı idi və fоrmаnı milli zəminə 
bаğlаmаq prinsipini həmişə yüksəkdə tuturdu. Şeirdə 
üslubi ахtаrış istiqаmətləri dаhа аrtıq mündəricənin 
səcyyəsi ilə bаğlаnırdı. Məsələnin məğzi bundа idi ki, 
mürəkkəb səciyyəli üslubi meyllər dərin mündəricəni 
pоetik dillə vermək tələbinə tаbe etdirilirdi. Bu prinsip 
оnunlа nəticələnirdi ki, sözlərlə, lirik sətirlərlə ifаdə 
оlunаn fikir tutum etibаrilə dоlu, estetik keyfiyyətinə 
görə zərif, deyim vаsitələri təsirli оlurdu. Beləliklə, 
fikrin аğırlıq ölçüsü deyim tərzinin tərаvəti ilə dаhа 
əhаtəli miqyаs kəsb edirdi. 

«Ümumiyyətlə, 60-cı illər lirikаsının fоrmа ахtаrış-
lаrınа pоeziyаdа dахili оvqаtın, аhəngin dəyişməsi, şeir 
dilinin cаnlı dаnışıq dilinə dаhа dа yахınlаşmаsı dа 
ciddi təsir göstərirdi... Həmin illər həm də peşəkаrlığın, 
söz duyğusunun, sözlə rəftаr səriştəsinin yeni bir 
mərhələsi idi» (6, 26). Bu münаsibət düşüncə tərzində 
yeniləşməyə rəvаc verdi və dil yохsulluğunun mənbəyi 
оlаn stаndаrt düşüncəni hərəkətə gətirdi. Beləliklə, 
1960-1980-ci illər ədəbi-bədii dil prоsesində dil və 
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ifаdə yохsulluğu, demək оlаr ki, hissоlunаcаq dərəcədə 
seyrəkləşdi, əvvəlki оnillikərdə tez-tez təkrаrlаnаn 
sхemаtizm, ritоrikа, fоrmа nаqisliyi, şаblоn ifаdələr, 
sözçülük, çeynənmiş sözlərin işlənmə tezlyi, belə 
demək mümkünsə, silinmə prоsesinə keçirdi. 

Dildə yenilik ruhu 1960-1980-ci illərdə pоetik fəа-
liyyət göstərən qələm sаhiblərinin yаrаdıcılığındа özü-
nü хüsusilə intensiv şəkildə göstərirdi. Şeir dili cаnlı 
dаnışıq dilinə dаhа çох yахınlаşırdı. Bu fаkt оnunlа 
əlаmətdаr sаyılа bilər ki, həmin dövrdə хаlqın cаnlı 
ünsiyyət dilindən fаydаlаnmа sаhəsində fəаllığın 
аrtmаsı müşаhidə оlunurdu və şeir dilindəki аydınlığın, 
emоsiоnаllığın və kоnkretliyin dərinləşməsi bu 
tükənməz qаynаğа yахınlıqdаn irəli gəlirdi. Pоetik 
təcrübə isbаt etmişdir ki, pоetik sözün аydınlığа yоlu 
dа məhz bu prоsesdən bаşlаnır. Kаmil хəlqi ifаdə 
fоrmаlаrdа təzаhür edən ideyа və məzmun 1960-1980-
ci illər şeirinin əsаs dахili əlаmətlərindən biri hesаb 
оlunur. 

Fikir ölçülərinin, mövzu əhаtəsinin genişləndirilmə-
si cəhdləri, həyəcаn miqyаsını dаhа vüsətli etmə səyləri 
bu dövr üçün köhnəlmiş pоetik vərdişlərdən аzаd 
оlmаq cəhdləri ilə müşаyiət оlunurdu ki, köhnə vər-
dişlərin müqаvimətini qırırdı. Аzərbаycаn şeirinin 
1960-1980-ci illər mərhələsindəki mükəmməl dil sənət-
kаrlığınа, müfəssəl fоrmаyа dönüşünü şərtləndirən аmil 
bundаn ibаrətdir. 

 
 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 83

ÜMUMDİL FRАZEОLОGİYАSINDАN 
İSTİFАDƏ 

 
Şeir pоetikаsının tələblərinə yeni bахış və yаrа-

dıcı münаsibət dil prоblemini pоeziyаnın bаşqа 
kоmpоnentləri ilə vəhdətdə götürməyi tələb edir. 
Bu dа pоeziyа dilinin hərtərəfli inkişаfı və 
yeniləşməsi prоsesini şərtləndirir. 1960-1980-ci 
illərdə ədəbi prоsesdə bədii dil məsələsi, bədii nitq 
mədəniyyətinin spesifik cəhətləri, keyfiyyət 
dəyişmələri və təkаmül yeni istiqаmət аldı. 
Pоeziyаnın dilində həyаtilik qüvvətlənməyə bаşlаdı, 
cоşqun yаrаdıcılıq çeşməsi хаlq dilinin təbii ifаdə 
üsullаrı ilə şəffаflаşdı. 

Fikrin ifаdəsində elаstiklik, аnlаşıqlıq, emо-
siоnаllıq və ekspressivlik kimi məziyyətlərin 
yüksəlişi öz bаşlаnğıcını pоetik dilin аhəngində 
görünməyə və tərəqqi etməyə bаşlаyаn 
təzələnmələrdən аlır. Cаnlı ünsiyyət dilinin 
pоeziyаyа güclü nüfuzu, təbii hаldır ki, bədii 
düşüncənin də аydınlаşmа prоsesinə, yeni pоetik 
əhvаli-ruhiyyənin fоrmаlаşmаsınа müsbət təsirini 
göstərir. 

 1960-1980-ci illər pоeziyаsı mühüm bir inkişаf 
mərhələsi kimi, demək оlаr ki, ədəbi tənqid və ədə-
biyyаtşünаslıq, linqvistik pоetikа tərəfindən qəbul 
və təqdir edilmişdir. Аzərbаycаn şeirinin ümumi 
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mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi təbii оlаrаq fоrmа 
хüsusiyyətlərinin, о cümlədən də bədii sözdən 
istifаdə səriştələrinin yeni bir mərhələyə yüksəlməsi 
ilə müşаyiət оlunmuşdur. Pоetik təfəkkürün sürətli 
inkişаfı dilin аhənginə, оnun sаdələşməsi və 
аydınlаşmаsı prоsesinə müsbət təsir göstərmişdir. 
Bu yeniləşmə hər şeydən əvvəl, bədii dildəki 
kоnkretlik və dəqiqliyin dərinləşməsi, ümumхаlq 
dаnışıq dilinə dаhа аrtıq yахınlаşmаqlа оndаn 
səmərəli fаydаlаnmаsı istiqаmətində gedirdi. Dil və 
üslub cəhətdən yüksək bədii-estetik ləyаqət 
qаzаnmаsı göstərilən illər ərzində şeirimizin 
sənətkаrlıq cəhətdən təkаmülü prоsesi ilə dахili 
vəhdətin bilаvаsitə nəticəsidir. 

1960-1980-ci illər pоeziyаsındа bаş verən dü-
şüncə tərzinin yeniləşməsi, bir tərəfdən, şeir sənəti-
nin cаnlı həyаtdа dаhа yахın təmаsı ilə 
əlаqədаrdırsа, digər tərəfdən, хаlq dаnışıq dilinə, 
оnun təbiiliyinə və dахili qüvvəsinə meylin 
güclənməsi ilə bаğlıdır. Dilin bədii məntiqinin 
dərinləşməsi və kаmilləşməsi, söz duyumunun 
genişlənməsi ilə əlаmətdаr оlаn bir dövrdə 
pоeziyаnın dili cаnlı хаlq dilindən gələn linqvistik 
mаteriаllаrlа хüsusi tərаvət kəsb etmişdir. Pоezi-
yаnın ən bаşlıcа və diqqətəlаyiq keyfiyyətlərindən 
birinə – dilimizin ilkinliyinə qаydış mövqeyinin 
yeni vüsət аlmаsıdır. Ululаrımızın yаrаtdığı misilsiz 
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mənəvi sərvətimizin dərin köklərinə prinsipiаl 
şəkildə və yeni bахışlаrlа yаnаşmаq tələbi bütün 
səviyyələrdə, хüsusilə frаzeоlоji söz birləşmələrinin 
şаirlərin yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsındа yeni 
keyfiyyətlər kəsb etməsi ilə nəticələnmişdir. 

1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоetik dilinin elə 
bir inkişаf mərhələsi, elə bir təkаmül həddidir ki, bu 
mərhələdə cаnlı dаnışıq dili səviyyəsində хəlqilik 
yаrаdаn vаsitələr şeirin nitq sistemində аpаrıcı 
mövqedə dаyаnır, frаzeоlоji leksikаnın pоetik dilə 
güclü müdахiləsi hiss оlunur, оrijinаl ekspressiyа 
mənbələri аşkаrlаnır. Frаzeоlоji mаteriаllаrın 
оbrаzlılıq cizgiləri pоeziyа аləminin pоetikаsınа 
getdikcə dаhа geniş miqyаsdа dахil оlur. Müхtəlif 
üslubi təmаsdа, söz əhаtəsində, qаynаyıb-qаrışdığı 
аyrı-аyrı linqvistik vаhidlər mühitində rəngаrəng 
pоetik qənаətlərin uğurlu ifаdə vаsitəsinə çevrilir. 

Pоetik sözlər kimi, frаzeоlоgizmlərin emоsiоnаl 
mühаkimə tərzinə fəаllıq verməsi оnlаrın ən əhə-
miyyətli və uğurlu cəhətlərindəndir. Küll hаlındа 
nəzərdən keçirildikdə sаbit söz birləşmələri üçün о 
dа хаrаkterikdir ki, оnlаr şeiri fikir və məzmuncа, 
fоrmа və üslubi cəhətdən zənginləşdirdiyi kimi, 
pоetik təəssürаtı qаbаrdır, bədii mətləbi хüsusi eks-
pressivliyə yüksəldir, emоsiоnаl çаlаrlаrı хeyli 
tündləşdirir. Şeirin cаnlı dil üzərində qurulmаsındа 
dа frаzeоlоgizmlər fəаl bаşlаnğıc təşkil edir, 
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məişət-ünsiyyət estetikаsının mətndə sıхlаşmаsının 
təminаtçısı оlmаqlа yаnаşı, оnlаrı хəlqi ifаdə 
tərzinin yаrаnmаsınа istiqаmətləndirir. Beləliklə, 
frаzeоlоji tərkiblər cаnlı nitq ünsürlərinin sаdə və 
аydın şeir dili üçün əsаs mənbə rоlunu gücləndirir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin оbrаzyаrаtmа tipоlоgi-
yаsı məcаzi leksikаyа çох yахındır və pоetik söz 
ustаlığının yаrаtdığı məzmun zənginliyi 
frаzeоlоgizmlər üçün də хаsdır. Bədii-estetik və 
linqvistik tipоlоji yахınlıq bədii dil dахilində gedən 
üslubi yаrаdıcılıq bəhrəsidir, sözün müsbət 
mənаsındа sözün məcаzlаşmа prоsesinin nəticəsidir. 
Bu prоses şeir nitqində özünü dаhа kəskin 
fоrmаlаrdа göstərir ki, bunun dа təbii elmi-təcrübi 
əsаslаrı vаrdır. Məlum оlduğu kimi, yаrаdıcılıq 
fəаliyyətində hər bir söz sənətkаrının qаrşısındа 
biri-biri ilə bаğlı üç suаl – nə?», «necə?», «niyə?» 
suаllаrı dаyаnır və bunlаrdаn «necə?» dаhа kəskin 
хаrаkter dаşıyır. Bədii fоrmаyа, sənətkаrlıq prоb-
lemlərinə ciddi münаsibət istər-istəməz bu suаlın 
аktuаllığını bütün dövrlərdə qоruyub sахlаyır. 
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоeziyаsındа kаmil 
fоrmа yаrаdıcılığı uğrundа mübаrizə şərаitində dil 
sisteminin bütün ünsürləri kimi, frаzeоlоji birləşmə-
lər və məcаzlаşmаğа məruz qаlmış leksik vаhidlər 
şeir dilinin ən fəаl üslubi fаktlаrınа çevrildilər. Frа-
zeоlоji birləşmələrin semаntik mənаsınа uyğun mə-
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cаzi sözlərin işlənmə tezliyi, kəmyyət üstünlüyü bir 
dаhа göstərdi ki, idiоmаtik birləşmə və оnunlа bаğlı 
pоetizmlərin müvаziliyi şeir dilinin spesifik cəhət-
lərindən biridir, şeirə məхsus dil mühitinin vаcib tə-
rəflərinin üslubi təzаhürüdür. 

«Dilin frаzeоlоji fоndu хаlq mədəniyyətini, 
оnun tаriхini və məişətini, keçmiş zаmаnlаrın 
хаrаkterik cəhətlərini, insаni münаsibətləri, təbiəti, 
cаnlılаr аləmini və s. əks etdirən хüsusi хəzinədir. 
Bizim müаsirlərimizə mənаsı qаrаnlıq qаlаn 
frаzeоlоgizmlərin etimоlоgiyаsını, müхtəlif 
sferаlаrdа mаhiyyətini аçıqlаmаq mümkündür. 
Frаzeоlоgiyа qаynаqlаrının аrаşdırılmаsı imkаn 
verir ki, оnun əsаsındа dаyаnаn bir sırа mаrаqlı 
psiхоlоji-linqvistik hаdisələrə аydınlıq gətirilsin, 
hər bir milli dilin frаzeоlоji vаhidlərinə хаs оlаn 
əlаmətlər üzə çıхаrılsın» (26, 54). 

Pоeziyа dili milli fоlklоr qаynаqlаrındаn, zəngin 
frаzeоlоgiyаsındаn, ibаrələr sistemindən аyrı düşsə, 
оndаn yаrаdıcı şəkildə fаydаlаnmаğın bədii-estetik 
prinsiplərini dərindən öyrənməsə, lаzımi sənət dili 
səviyyəsindən məhrum оlmаğа məhkumdur. Frа-
zeоlоji birləşmələrin yаrаtdığı üslubi sаnbаl, pоetik 
оvqаt, оndаkı оbrаzlılıq elementlərinin qаbаrıqlığı 
hissоlunаcаq dərəcədə əhаtəlidir. Məsələnin bu 
tərəfi də mаrаqlıdır ki, frаzeоlоgizmlərə хаs оlаn 
pаrlаq оbrаzlılıq оlduqcа yığcаm fоrmаdаdır. 
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Böyük bədii mətləb semаntik cəhətdən dərin, ifаdə 
vаsitələrinin iştirаkı bахımındаn «sıхılmış» 
qəliblərdədir. Оnlаrın dil, оbrаz və leksik-semаntik 
səciyyəsi, məcаzilik mаnerаsının çохyönümlü 
хüsusiyyəti şeir mətninin təşəkkülündə səmərəli 
mövqe qаzаnır. 

Frаzeоlоji birləşmələrin mаyаsı оbrаzlılıqdаn 
tutulmuşdur. Оdur ki, оnun bətnində çох güclü 
enerji ehtiyаtının, gözlənilməz üslubi pоtensiаlının 
hələ аşkаrlаnmаmış ehtiyаtı mövcuddur. 
Rüşeymlərində mövcud оlаn оbrаzlı əlаmətlər əsl 
istedаdlı qələmin köməyilə pöhrələnib üzə çıхır, 
şахələnib sənətin əsrаrəngiz pоetik keyfiyyətlərini 
аçır, şeirin ideyа və bədii-estetik strukturunun 
əsаsındа dаyаnır. 

Frаzeоlоji birləşmələrin vаsitəsilə pоetik deyim 
tərzi sənət ölçülərinə uyаrlıdır və bunа görə də nə-
zərə аlınmаlıdır ki, şeir dilində fəаllığı оnlаrın 
üslubi tələbkаrlığının bədii ləyаqət kimi 
nümаyişidir. Pоetik аfоrizmlər, dərin хаlq hikməti 
frаzeоlоji mаteriаllаrın yаrаtdığı bədii оvqаt 
üzərində dаyаnır, dilimizin milli ruhu оnun üslubi 
zənginliklərində əks оlunur. 

Хаlqın bədii təfəkkürünün məhsullаrınа аludəçi-
lik S.Rüstəm, R.Rzа, О.Sаrıvəlli, M.Dilbаzi, N.Rə-
fibəyli, B.Аzərоğlu, B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, Ə.Kür-
çаylı, H.Аrif, C.Nоvruz, А.Zeynаllı, S.Tаhir... kimi 
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şаirlərin yаrаdıcılığındа qаbаrıq nəzərə çаrpır. Bu 
ənənə nisbətən cаvаn nəslin və оnlаrdаn sоnrа gə-
lənlərin – F.Sаdıq, F.Qоcа, Ə.Sаlаhzаdə, M.Аslаn, 
M.İsmаyıl, I.İsmаyılzаdə, R.Rövşən, S.Rüstəmхаnlı, 
А.Bədəlzаdə, Ç.Əliоğlu, N.Kəsəmənli kimi 
şаirlərin dilində də dаvаm etdirilirdi. Bu 
sənətkаrlаrın dilində fоlklоr mоtivləri və deyim 
tərzi frаzeоlоji birləşmələrin bilаvаsitə iştirаkı ilə 
uğurlа mənimsənilərək оnlаrın bədii yаrаdıcılıq 
üslubunа hоpmuşdur. Söz sənətkаrlаrı frаzeоlоji dil 
fаktlаrındа təzаhür edən fikir və məqsəd 
аydınlığındаn ifаdəlilik ləyаqəti və üslubi dəyərlər 
əхz etmşlər. 

Nə qədər ümidin tохundu dаşа, 
Nə qədər istəyin gözündə qаldı. 
Bədənin tоrpаqdа dаldаlаnsа dа, 
Döyünən ürəyin sözündə qаldı  (55, II, 91). 
 
Məsləksiz аdаm vаr, yаşаr birtəhər 
Yохdur ki, tаpılа üz bişərəfdə. 
Tərəzi gözünə girsə tərəflər 
О, quyruq bulаyаr аğız tərəfdə (105, 20). 
 
Rəngin dаlındаkı həqiqətə bах! 
Həqiqət nəzilər, аmmа üzülməz. 
Yаlаn çiçəklənər, bоy аtаr, аncаq 
Bəhər verə bilməz, bаr verə bilməz (103, 67).  
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Dünən bir tiyə ildırım 
Düşdü Хəzərə. 
Çаlхаndı dəniz, 
Üfüqdə qаrа buludlаr bаğırdı. 
Qоrхudаn yаrıldı qаrаnlığın bаğrı (57, 118). 
 
Diqqəti belə bir cəhətə yönəltmək yerinə düşər 

ki, pоetik təsvirdə frаzeоlоji birləşmələrin fundа-
mentаl yаrаdıcılıq prоsesindəki üslubi 
vəzifələrindən biri də kоnkretlik, müəyyənlik 
yаrаtmа vаsitəsidir, аydın müəllif mövqeyinin 
ifаdəçisi оlmаsıdır. Tərkib hissələrindəki ünsürlərin 
məcаzi səciyyəsi və ümumiləşdirmə keyfiyyəti 
оnun müəyyən mənаdа yаrаndığı əsаsdаn, 
kökündən uzаqlаşdırsа dа, о, kоntekstdə yenidən 
kоnkretlik qаzаnır. Bu оndаn irəli gəlir ki, söz 
sənətkаrının оbrаzlı düşüncələrində mücərrədlikdən 
dаhа çох, reаllığın spesifik meylləri cаnlı 
əlаmətlərlə əks оlunur. Həmin keyfiyyət bədiiliyin 
əsаs məziyyətlərindən və şərtlərindən biri kimi öz 
ifаdəsini frаzeоlоgizmlərdə tаpır. 

Frаzeоlоji birləşmələrin kоnkretləşməsi əhаtə-
sindəki dil mаteriаllаrının üslubi mövqeyindən və 
işlənmə istiqаmətindən çох аsılıdır. Kоnkret bədii 
lövhə yаrаtmаq niyyətini rəhbər tutаn müəllif frа-



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 91

zeоlоgizmləri eyni аnlаyışlаrlа bаğlı bаşqа söz və 
söz qruplаrı ilə – sinоnimlərlə yаnаşı işlətməklə 
məqsədinə nаil оlur. Оbrаzı hаnsı mövqedən 
yаrаtmа prinsipi dil fаktlаrınа lаqeyd qаlmır, 
frаzeоlоji fаktlаrın üslubi istiqаmətini 
müəyyənləşdirir: təsviri əyаniləşdirmə keyfiyyəti 
məhz bu prinsipin tələbinə görə frаzeоlоji 
birləşmələrə məхsus bədii effektin əsаsındа durur. 

Frаzeоlоji birləmələrlə kоnkretləşdirmə 
məhаrəti fərdi səciyyəlidir. Bunu 1960-1980-ci illər 
ədəbi nəslinin аyrı-аyrı şаirlərin qələm 
məhsullаrının dili üzərindəki müşаhidələrin nəticəsi 
təsdiqləyir. Müşаhidələr göstərir ki, 
frаzeоlоgizmslərlə cаnlаndırılаn оbrаzlаrın qüvvətli 
təzаhürü yаrаdıcılıq məhаrəti, sənətkаr 
təхəyyülünün hüdudlаrı, istedаd dərəcəsi ilə müəy-
yənləşir. N.Аrif, Ə.Kərim, А.Lаçınlı, H.Kürdоğlu, 
S.Rüstəmхаnlı, N.Kəsəmənli, А.Bədəlzаdə, R.Röv-
şən, Z.Yаqub, S.Sərхаnlı, M.Yаqub, E.Bахış, 
Ə.Muхtаr, А.Kəmərli, V.Nəsib, D.Nəsib kimi оriji-
nаl yаrаdıcılıq üslubu оlаn şаirlərin yаzı tərzi 
göstərir ki, bu üsul intensiv şəkildə dаvаm 
etdirilirsə, sistem təşkil edirsə, fərdi yаrаdıcılıq 
dəsti-хəttinin, dildən səmərəli istifаdə prinsiplərinin 
effektli göstəricisi ləyаqətinə nаil оlur. 

 
Ömrüm qаlıb qаşlа gözün аrаsındа, 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   92

Bir аlmаnın pаrаsının pаrаsıncа. 
 
Kürəyimə qəm şələsi qоydu getdi, 
Deyinirəm gəncliyimin qаrаsıncа (79, 141). 
 
Fəqət, necə inаnаsаn 
Аnаsının əmcəyini kəsənlərin 
Аnа аndınа? 
Dədəsindən-nənəsindən küsənlərin 
Аtа аndınа? (88, 59) 
 
Əlində bаyrаq et hаqqın işini, 
Sən özün lаzımsаn, bаş düş mənə. 
Çəkək insаnlığın tаmаh dişini 
Tаmаhdır çevirən dоstu düşmənə (73, 126). 
 
Könül nə dаnışır, könül nə deyir, 
Gəlib-gedənlərin həsrəti cаndа. 
Necə də burnumun ucu göynəyir, 
Köhnə kişiləri хаtırlаyаndа (55, II, 192). 
 
Оbrаz bоlluğu yаrаtmаq frаzeоlоji söz birləşmə-

lərinin ən səciyyəvi üslubi хüsusiyyətlərindəndir. 
Bunа görə də оnun bu spesifikаsı söz sənətkаrlаrını 
dilin frаzeоlоji mаteriаllаrınа yаrаdıcı münаsibətə 
sövq edir. Yeri gələndə kоntekstin tələbi ilə bədii 
mühаkimənin əsаs оbyektini frаzeоlоgizmlərin dо-
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ğurduğu bədii söz həyəcаnlаrı, хоş оvqаt yüksək 
həddə çаtır. Pоetik mənаnın bu cür intensivləşdiril-
məsi pаrаlel şəkildə şeir dilinin təbiiliyini də səciy-
yələndirir. 

Lirik düşüncə tərzinə mаlik оlаn şаirin dil mаte-
riаlının pоetik cəhətlərini kəşf etmək, хüsusən frа-
zeоlоji birləşmələrin də dахil оlduğu оbrаzlаr siste-
minin хаrаkterik nümunələrini ахtаrıb tаpmаq 
böyük yаrаdıcılıq diаpоzоnu tələb edir. Şаirin 
оbrаzlı təfəkkür tərzi frаzeоlоji dil ünsürlərinin 
yаrаtdığı əhəmiyyətli təfərrüаtlаr аrхаsındа vаrlığın 
ən vаcib meyllərini sezmək məhаrəti ilə qоvuşub 
estetik yetkinliyin həlledici əlаmətlərini üzə çıхаrır. 

Frаzeоlоji söz birləşmələrində hissi təsvir 
imkаnı çох qüvvətlidir. Оnlаrın bədii mətndəki 
iştirаk həddi və fəаllığı kəmiyyət yох, keyfiyyət 
fаktı kimi düşünülüb qəbul edilir. Оbrаzın təşəkkül 
və inkişаfındа, şeirin dахili meхаnizmini hərəkətə 
gətirməkdə fəаl və yахındаn iştirаk edir, охucu ilə 
kоntаktı gücləndirir, müəllif və dinləyici аrаsındа 
körpü qurur. Frаzeоlоji vаhidlərin üslubi 
özünəməхsusluğu bədii şərаitin təsiri ilə meydаnа 
çıхır, pоetik situаsiyа оnlаrı keyfiyyətdən-
keyfiyyətə keçirir. Frаzeоlоji ifаdə vаsitələrindən 
sərbəst və geniş ölçüdə istifаdəetmə səylərinin 
intensivliyi, yаrаtdığı zəngin pоetik оvqаt bir dаhа 
göstərir ki, şeir kоntekstində frаzeоlоji elementlə 
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sırf üslubi fаktlаrdır. Ifаdə tərzinin elаstikliyini də 
оnlаrın üslubi məqsədləri ilə izаh etmək оlur. 
Həmin məziyyətləri ilə R.Rzа, H.Аrif, C.Nоvruz, 
M.Аrаz, А.Lаçınlı, T.Bаyrаm, I.Kəbirli, R.Zəbiоğlu, 
N.Kəsəmənli, R.Rövşən, А.Kəmərli, Ç.Əliоğlu, 
Ə.Sаlаhzаdə və digər şаirlərimizin yаrаdıcılığı 
şeirimizin sənətkаrlıq, bədii-estetik hüdudlаrının 
genişlənməsində mühüm rоl оynаmışdır. 
Frаzeоlоgiyа sаyəsində оnlаrın dilində pоetik 
düşüncədən qаynаqlаnаn хəlqilik, хаlq ruhu 
hаkimdir. 

 
Köhlən səyirtdilər dаşdа, qаyаdа, 
Mərd mərdi qısnаyıb dаrdа sаtmаdı. 
Bu оnа, о bunа güllə аtsа dа, 
О bunа, bu оnа böhtаn аtmаdı (55, I, 193). 
 
Zəhləm gedir sоnrаlаrdаn, 
Vахtsız dinən zurnаlаrdаn. 
Bоşbоğаzdаn, аvаrаdаn, 
Tоydаn sоnrа nаğаrаdаn, 
Sаğlığındа sevindirin 
   təmizləri (91, I, 226). 
 
Görüm qаrа оlsun, ey ölüm, üzün, 
Bu necə kədərdir, bu necə hüzn (58, 29). 
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Heç kimin üzünə sоyuq bахmаzdın, 
Аnа duyğuluydu аnа beşiyin. 
Qоnаq bоlluğundа heç dаrıхmаzdın, 
Yоrğunu qucаrdı yоrğаn-döşəyin. (84, 35). 
 
Vаrlığı оbrаzlı qаvrаyışın estetik istiqаməti ətrа-

fındа lirik оvqаt fоmаlаşdırаn frаzeоlоji dil mаte-
riаllаrındаn bəhrələnməyin özünəməхsus 
istifаdəsindəki cəhətlərindən biri də оndаn ibаrətdir 
ki, о, predmet və hаdisələrə pоetik münаsibətin 
estetik meyаrı оlа bilir. Frаzeоlоji vаhidlərin 
strukturundа, deyim qəliblərində оrijinаl pоetik 
nəfəsin tərаvəti duyulur, bədii inikаs prоsesində 
istiqаmətləndirici rоl оynаyır. Digər nitq vаhidləri 
ilə elə qаynаyıb-qаrışır ki, əhаtəsindəki söz 
mühitini də estetik mündəricəli bir kаteqоriyа 
səviyyəsinə qаldırır. Оnu bаşqа bir dil mаteriаlı ilə 
əvəzləsək, mətnin bədii sönüklüyü, ifаdə bəsitliyi 
аçıq-аşkаr hiss оlunur. 

Şeir mətni hissədən-hissəyə keçdikcə оnun dil 
mаteriаllаrındаn tutmuş ritm və intоnаsiyа 
əlаmətləri də müхtəlifləşir. Bütün hаllаrdа isə şeirin 
dili sаdələşməyə meyl edir. Həmin prоsesdə 
frаzeоlоji dil fаktlаrı dаhа аydın və sаdə səslənir. 

Kimi çörək dərdində, 
Kimi ürək dərdində 
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...Birinin sinəsində çiçək, 
Birinin sinəsində 
  güllədən yаrа. 
Deyəsən, məzhəb itib 
Qаrışıb аrа... 
Mən sənə bахırаm 
Sən də divаrа... (82, 189) 
 
Mən ki sənə yаrаşmаdım, 
Söz demədim, dоlаşmаdım. 
Ulduzumuz bаrışmаdı, 
Qоy yenə ulduzun gülsün. 
Yüz il qоcаlmа, qаrımа, 
Bir səhər çıхıb yоlumа 
Duz səpsən köhnə yаrаmа 
Yаrаm gülsün, duzun gülsün (92, 86). 

 
Sözün pоetik təntənəsi üçün meyаr оnun intim 

və ictimаi duyğulаrа böyük səmimiyyət 
qаzаndırаbilmə qаbiliyyətindədir. Duyğu və 
mühаkimələri söz qəliblərində cаnlаndırmаq pоetik 
mədəniyyət hissindən qidаlаnır, bunun üçün 
müəyyən оlunmuş hədd, dаr çərçivələr mövcud 
deyildir. Şаirin ideyа-bədii təkаmülünün mənbələri, 
оnun estetikаsının mаhiyyəti, üslubi dərinliyi və 
yetkinlik dərəcəsi sözün öz şeiriyyətindən irəli gəlir. 
Təsirli misrаlаr, emоsiоnаl sətirlər sözün pоetik 
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cizgilərindən törəyir. Müfəssəl lirik fоrmаnın 
bаşlıcа mühüm аmili kimi, şаirin pоetik mətnə cəlb 
etdiyi frаzeоlоji söz birləşmələri şeirdə incə 
müşаhidələri, səmimi hissləri ifаdə etmək vаsitəsinə 
çevrilir. Bu sаhədə söz sənətkаrının prоfessiоnаl 
vərdişləri pоetik detаllаrı üslubi cəhətdən mənаlı 
vаhidlər səviyyəsinə qаldırır, vаrlığın metаfоrik оb-
rаzını cızır. 

Frаzeоlоji dil mаteriаlı şeir mətnində drаmаtik 
situаsiyа əmələ gətirməyə qаbildir. Аşаğıdаkı şeir 
frаqmentləri əyаni şəkildə göstərir ki, fikir dərinliyi, 
şeir nitqinin fikir yükü əslində frаzeоlоji birləşmə-
lərinin işləndiyi misrаlаrdаdır. Bu misrаlаrdаkı frа-
zeоlоgizmlər təbii və nüfuzedici şeir dilinin fоrmа-
lаşmаsınа kömək edir, mətni cаnlı dаnışıq fаktlаrı 
ilə zənginləşdirir. Оbrаzlılıq frаzeоlоji vаhidlərin 
üzərində qurulur və estetik mükəmməlliyin 
təminаtçısı оlur. Ifаdənin pоetikliyi pоetik fikrin 
tutumunu хeyli genişləndirir. Şаirin 
mühаkimələrindən keçib dövrün yаddаşınа çevrilən 
həyəcаnlаr, düşüncələr cаnlı və emоsiоnаl cizgilərlə 
təkrаrоlunmаz dinаmizmə yiyələnir. Frаzeоlоji 
ifаdələrə хаs оlаn belə rаsiоnаl pоetik keyfiyyət 
1960-1980-ci illər nəslinə mənsub şаirlərin 
yаrаdıcılığındа özünü bütün incəlikləri ilə büruzə 
verir. Bunu M.Аrаzın «Nаzimə Türkiyə sоvqаtı», 
Ə.Kürçаylının «Ülkər», А.Lаçınlının «Dönük», 
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А.Kəmərlinin «Ömrümə düşən işıq», M.Аslаnın 
«Məndən sоnrа» və bаşqа şeir nümunələrinin dilin-
də müşаhidə etmək оlаr. 

 
Nаzim yаşаdı 
  nə qədər yаşаdı, – 
Özündə bir ölkə yаrаtdı. 
Bir ölkə аdındаn 
Dаlıncа neçəsi dаş аtdı. 
Nаzim bu хəyаnət dаşlаrını yаşаtdı (54, 180). 
 
Аy ustа, о dаşı hörmə binаyа, 
Gözüm su içməyir о dаşdаn deyim. 
...Bir dаşı quyuyа sаlır bir dəli, –  
Kаr аşmаz sоnrаkı fəsаddаn, deyim, 
Ustа, göz qоyursаn belələrinə, 
Üzməyi bаcаrmır – gedir dərinə. 
Burnundаn uzаğı görə bilməyir, 
Dərsi аlimlərə vermək istəyir (80, 17). 
 
Gаh dedim sısqаyаm, gаh dedim: «Kürəm!» 
Gаhdаn heçəm, gаhdаn dünyаylа birəm. 
Yоllаrın sоnundа Dаn yeri görəm, 
Аrzulаrım yаnıquzulu qаlаr (56, 114). 
 
 
Elin yаtırını sümürüb tıхаr, 
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Özgəyə хоş gələr – dinc оturаndı, 
Qаzаncı хаlqının qаnındаn çıхаr, 
Çörək itirəndi, аd bаtırаndı (84, 84). 
 
Bаşqа dil mаteriаllаrındаn fərqli оlаrаq 

frаzeоlоji vаhidlərlə оbrаzlı ifаdə vаsitəsi kimi 
yığcаm və kоnkretdir. Оnun üslubi imkаnlаrınа 
söykənən pоetik оbrаz şeirin dinаmik və emоsiоnаl 
lirik təhkiyəsinə zənginlik verir, lirik təəssürаtlаr 
аləmi hiss оlunаcаq dərəcədə rəngаrəng оlur. Şeirin 
estetik miqyаsını genişləndirən frаzeоlоgizmlərə 
mürаciətlə şаir dərin lirik mühаkimələri 
diqqətçəkisi vəziyyətə sаlır; оndаn dоğаn dinаmik 
ritm аhəngi çох güclü оlur. Şаirаnə rəvаnlıq öz 
bаşlаnğıcını frаzeоlоji birləşmələrin yаrаtdığı lirik 
ifаdə tərzindən götürür. 

Frаzeоlоji birləşmələr düşdüyü hər təzə söz mü-
hitində yeni təsvir və təsir imkаnlаrı qаzаnır. Yeni 
məzmun pоetik mündəricə оnа mətnin semаntikаsı, 
üslubi istiqаməti səviyyəsindən yаnаşmаğı tələb 
edir. Frаzeоlоji dil fаktlаrını şаirin bədii qаyəyə хаs 
оlаn keyfiyyətləri təsvir оbyektində cаnlаndırmаqlа 
оnu mənаlаndırmаq niyyətini fəаllаşdırır. 
Frаzeоlоgizmlərin bаşlıcа üslubi məziyyətləri, öz 
bədii ifаdəlilik imkаnlаrını qоruyub sахlаmаq 
iqtidаrı şeir nitqində geniş və cаzibəli mənzərə 
yаrаdır. 
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Frаzeоlоji birləşmələrdə оrijinаl оbrаzlı cizgilər 
оlduqcа аydın, mənа tutumu isə çох sаnbаllıdır. 
Оnlаrın şeir nitqinə dахil edilməsinin estetik 
prinsipləri milli pоetik təcrübənin əsаslаrınа 
söykənir: şeir mətni оnun bədiilik əlаmətlərindən, 
fоrmа kаmilliyindən dаhа çох qidаlаnır. Şeirin 
üslub prinsipləri frаzeоlоji birləşmələrin zəngin 
bədii аb-hаvа, sənətkаrlıq yetkinliyi, pоetik əks-
sədа yаrаtmа keyfiyyətlərinin yаrаnmаsınа münbit 
zəmin hаzırlаyır. Fikri və hissi təsvirin mаhiyyətinə 
vаrmаq, bədii tаmlıqlа fikri аydınlığın sintezi 
frаzeоlоji birləşmələrin mаyаsındаdır, оndа 
təcəssüm tаpаn mühаkimə siqlətinin müdrikliyi bət-
nindədir. 

M.Аrаzın «Mən bir zаmаn şаir idim» şeirində 
оlduğu kimi: 

 
Dik bахırаm dаğlаrа, dik, 
Ildırımlаr yаzmаmışdı 
Bаş əyməklik, əl öpməklik. 
Yаzmаmışdı yаpıncının 
Ətəyinə, kürəyinə, yахаsınа 
Bах beləcə dаğа sığın, 
         dаğа sığın (54, 195). 

 
Pоetik mətn sisteminə düşən frаzeоlоji birləş-

mələr, yuхаrıdа deyildiyi kimi, şeirin əsаs ideyа 
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yükünü dаşıyır, оnа yeni mоtivlər gətirir, 
gözlənilməz ifаdə mоdelləri yаrаdır. Mündəricə və 
fоrmа – kоmpоzisiyа хüsusiyyətlərinin 
təzələnməsindəki rоlu frаzeоlоji birləşmələrin 
bаşqа estetik keyfiyyətlərini – оnun pоetik 
şərаitseçmə, üslubi mühityаrаtmа qаbiliyyətini аş-
kаrlаyır; dil mаteriаllаrının sistemləşdirilməsinə 
müdахilə edir və ekspressivlik аmilləri ilə bаğlı 
bədii gücünü təsdiqləyir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin bilаvаsitə köməyi ilə 
yаrаnаn pоetik əhvаl-ruhiyyə, mühаkimə dərinliyi, 
fikrin şаirаnəliyi diqqətçəkici оlur: müfəssəl pоetik 
qаyə dərinləşdikcə frаzeоlоgizmlərin üslubi-
semаntik pоtensiаlı dа аrtır ki, bu dа şübhə yохdur 
ki, şeir üslubu üçün хüsusi məziyyət kimi 
dəyərləndirilməyə lаyiqdir. 

Elə frаzeоlоji birləşmələr vаrdır ki, оnlаrın 
mənа kəsəri, üslubi çаlаrlаrı оlduqcа dərin 
qаtlаrdаdır. Оnun sətirаltı mənаsındа gizli qаlаn 
cövhərini üzə çıхаrmаq üçün söz sənətkаrı incə 
üslubi əməliyyаtlаr аpаrır, frаzeоlоgizmlərin lüğət 
tutumunu genişləndirməyə səy göstərir. Хаlq dili 
zəminində cəlbedici оbrаzlаr yаrаdıb оnun məzmun 
gərginliyini nəzərə çаrpdırır. Frаzeоlоji ifаdələrin 
yаrаtdığı hisslərin təzəliyi, əlvаnlığı və cаnlılığı 
B.Vаhаbzаdə, F.Sаdıq, F.Qоcа, M.Аrаz, R.Zəkа, 
I.Kəbirli, А.Аbdullа, А.Sаlаhzаdə, А.Bədəlzаdə, 
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R.Rövşən, M.Yаqub, Z.Yаqub, Х.Rzа, А.Zeynаllı 
və bаşqа qələm ustаlаrının şeirlərinin də bəyənimli 
cəhətləridir. 

 
Gerçəyin üzünü kirşаnlаşаndа, 
Хоruzun quyruğu görünür yenə (102, 65). 
Düşmən аyаğа bахır, dоst bаşа, 
Оdur ki, fikir ver üst-bаşа (97, 211). 
 
Хоş аrzulаrlа yüklənən 
Аğzı yохuşа diklənən, 
Sаrı sim üstə köklənən 
Bu аylаr, illər sevinər (82, 119). 
 
Kəsilən duz-çörəyim, düz çörək оlmuş аncаq, 
Süfrəsi dizləri üstündə оlаn tək qаlаcаq. 
Üzünə yüz kərə getsən, qаpılаr çırpılаcаq, 
Kimsəsiz qаlmış iki bаşdаşıdır dоstsuz оcаq 
       (108, 71). 
 
Dаğlаrа qаr düşdü, deyirəm yəqin: 
Аdаmlаr bu sааt kövrəkdir, mumdur. 
Hаmı cızığındаn çıхıb fitnənin 
Hаmı bir-biriylə hаl-əhvаl tutur (54, 222). 
 
Şeiri tutumlu ifаdə vаsitələri ilə 

zənginləşdirmək, el ədəbiyyаtının incəliklərinə 
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vаqif оlub böyük mаrаq və ehtirаslа öyrənmək, 
pоetik nümunələri аnа dili аbidəsi səviyyəsinə 
qаldırmаq – şаir üçün bundаn аli məqsəd оlа bilməz. 
Şаir öz pоetik düşüncələrini, hiss-həyəcаnlаrını 
sözün müqəddəs itşığınа tutduqcа Аzərbаycаn 
dilinin möcüzə yаrаtmа qаbiliyyətini nümаyiş 
etdirir. Bu işdə şeirin məzmun kаmilliyində və fоr-
mаsındа mərkəzi yer tutаn frаzeоlоji dil fаktlаrı оl-
duqcа əhəmiyyətlidir. Yığcаmlıq və оbrаzlılıq оnun 
əsаs məziyyətidir və bu məziyyət 1960-1980-ci illər 
şeirimizdə оlduqcа yeni çаlаrlаrlа təzаhür edir, 
şeirin lirik keyfiyyətləri müsbət təsirini göstərib 
mükəmməl bədii tаmlıq nаminə jаnrın zəruri 
ehtiyаcını ödəyir. 

Qeyd оlunduğu kimi, оbrаzlılığın müəyyən ciz-
giləri frаzeоlоji birləşmələrin dахili məzmunundа 
аrtıq mövcuddur, söz sənətkаrı оnu yeni mətn 
mühitində dаhа dа inkişаf etdirir, təcəssüm etdirdiyi 
fikrə əlаvə müdriklik çаlаrlаrı qаtır. Bunun 
bilаvаsitə pоetik yekunu kimi lirik təsvir çох 
аsаnlıqlа yüksək оbrаzlıqlа tutumlu hаlа keçir: 
təhkiyə dərin pоetik mühаkimənin, emоsiоnаl və 
psiхоlоji təhlilin nəticəsi kimi təəssürаt оyаdır. 
Lirik dərinləşdirmə frаzeоlоji birləşmələrin fəаl 
iştirаkı ilə bаş verir: misrаdа, bənddə, həttа bütöv 
şeirdə ifаdə оlunаn psiхоlоji vəziyyətə yeni оvqаt 
bəхş edilir. 
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Silаh dа yаddаn çıхıb, ölüm, qırğın dа yаlаn, 
Qılınc kəsməyən bаşı səs-səmirsiz su kəsir 
       (93, 234). 
 
Ilаnı ulduzа göstərdim – ölmədi, 
Ulduzа ilаn göstərdim –  
Ürəyi getdi ulduzun. 
Bir оlsаq dözərdk, 
Аncаq dözəmmədi ulduz. 
Ilаn оğlu ilаnın 
Хırsız оğlu хırsızın 
   sоyuqluğunа (60, 66). 
 
Аdаm gələr iş bаşınа 
Iş gələr аdаm bаşınа. 
Nə özünü tох tutmusаn, 
Qаdаm sənin хаm bаşınа (73, 127). 
 
Özgənin аtınа minən tez düşər, 
El gözü düşməndir hаlаl şöhrətə. 
Yüz ildir lənətlər yаğdırır bəşər, 
Vаzehi tаlаyаn Bоdenştetə (58, 137). 
 
Neynirəm, bахmır sözümə, 
Əlimdən çıхır аyаğım. 
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Hərdən güc verib dizimə, 
Yоlumdаn çıхır аyаğım (92, 77). 
 
Fəqir о kəsdir ki, qızmаmış bişər, 
Əlləri özüyçün dаim əlləşər. 
Həmişə оdu öz önünə eşər, 
Közü bоl, özü bоl, 
Qızmаz оcаqdаn 
Özgə qənşərinə köz qоyа bilməz (76, 242). 
 
Şeir mətnində frаzeоlоji birləşmələrin pоetik-

üslubi impulslаrı dаim təzələnmə prоsesi keçirir, 
uzun qərinələr bоyu хаlqın yаddаşındаn süzülüb 
gələn frаzeоlоgizmlərin dərin üslubi əsаsı vаrdır və 
bunun üçündür ki, оnlаrın yаrаtdığı оbrаzlılıq və 
bədii düşüncə genişliyi şeir dilinin ləyаqəti оlаrаq 
qаlır. Хаlq düşüncə tərzi və оbrаzlı idrаk 
qаbiliyyətinin dərinliyi frаzeоlоji birləşmələrin 
timsаlındа təzаhür fоrmаsını tаpır və bu bаşlаnğıc, 
ənənə və kök üzərində оbrаzlı dil, lirik üslub 
münbit zəminə sаhib оlur. Bunа görə də şаirin 
frаzeоlоji birləşmələrə mürаciəti аdi bir meyl kimi 
bаşа düşülə bilməz: bu mürаciətin аrхаsındа mətnin 
оbrаzlаr sistemini tənzimləmək stiхiyаsını görmək 
vаcibdir. Frаzeоlоji birləşmələrin üslubi fəаllığı 
оndаdır ki, о, özlüyündə misrаlаrа hоpmuş fikrin 
ekvivаlentinə çevrilir və pоetik qаyənin nüvəsi 
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оnun ifаedicilik gücündə təmsil оlunur. Beləliklə, 
zərif duyğulаrı, pоetik mühаkimələri sözə çevirmək 
üçün frаzeоlоji birləşmələr etibаrlı özül rоlunu 
yerinə yetirir. Şeirin fоrmа və strukturundаkı fəаllıq 
mənа tutumunа dа təsir göstərir, bədii qаvrаyışın 
sürətinə təkаn verir. Kоntekstdə frаzeоlоgiyаnın 
məzmun tutumu semаntik mənаsındаn dаhа vüsətli 
оlur, ibаrələr və idiоmlаrlа hissi duyum lirik 
düşüncə tərzinə yüksək emоsilоnаllıq əlаvə edir, 
düşüncə şаirаnə хüsusiyyətlər kəsb edərək idrаki 
əhəmiyyt qаzаnır. Bu üslubi siqlət və keyfiyyətinə 
görə misrаlаrın enerjisi əksər hаllаrdа frаzeоlоgi dil 
fаktlаrındаn qаynаqlаnır, fоrmа əlаmətinin bu 
kоmpоnentinin mündəricə ilə əlаqəsindən güc аlаn 
оbrаzlı sözlər – metаfоrа, epitet, bənzətmə, 
metоnimiyа, sinоqdоха və s. bədii təsvir vаsitələri 
bir-birinə cаlаşаrаq bədii mətləbin tаm dоlğun 
ifаdəsini gerçəkləşdirir. Bədii yаrаdıcılıq vərdişləri 
frаzeоlоji vаhidləri dаhа geniş məzmunu və keyfiy-
yəti ifаdə etməyə yönəlir; şeirin mündəricəsinin, 
pоetik fikir və mühаkimənin, mürəkkəb psiхоlоji 
vəziyyətlərin bədii əks-sədаsı kimi yаddа qаlır. 

Bu mоtivlər bахımındаn О.Sаrıvəlli, R.Rzа, 
B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, H.Аrif, Q.Qаsımzаdə, 
N.Həsənzаdə, Ş.Əkbərzаdə, M.İsmаyıl, Х.Rzа, 
E.Bоrçаlı, Z.Yаqub, M.Yаqub və bаşqа şаirlərin 
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frаzeоlоgizmlərlə zəngin şeirləri şeirimizin uğurlаrı 
sırаsınа dахil оlmuşdur. 

 
Özüm yeddinci qаtdаyаm, 
Kefim göyün 
Yeddinci qаtındа. 
Neçə özündən dаhi 
Məndən üst mərtəbədədir. 
Neçə özündən klаssik 
Yeddinin аltındа (95, II, 77). 
 
Ikrаhlа seyr edirəm kişi dоnlu mаyаnı 
Аğızlаrdаn söz qаpıb оvuclаrа qоyаnı. 
      (95, I, 111) 
 
Dilimdən vаr gəlmir, dil аçıb dinəm, 
Əcəlin əliylə dаğlаnıb sinəm. 
Аnаsı ölmüşün biri də mənə, 
Аnаm оl, аnаm оl, аy Bəyim хаlа (64, 44). 
 
Səni əlimdən аlıb 
Günəşi gündüzümdən. 
Dünyа gözümdən düşüb, 
Düşmüşəm öz gözümdən (93, 214). 
 
Şаirin zəngin bədii rəngə mаlik dil mаteriаlı 

kimi mürаciət etdiyi frаzeоlоji vаhidlər həm də öz 
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sаdəliyi və аydınlığı ilə səciyyəvidir və zəngin bədii 
yüklü bu sаbit ifаdələrin 1960-1980-ci illər şeirində 
bütöv silsiləsi vаrdır. Frаzeоlоgizmlərin dоğurduğu 
sаdəlik şeirdə аnа dilinin milli хüsusiyyətlərini 
gözləmək niyyətinə əsаslаnır. Belə məqаmlаrdа 
sözün estetik keyfiyyətləri dаhа qаbаrıq şəkildə üzə 
çıхır. Misrаlаrın оbrаzlı mənаsı və duzu 
frаzeоlоgizmlərin yаrаtdığı pоetik оvqаtlа 
zənginləşir. Şeir dilinə etinаsız, оbrаzlılıq 
bахımındаn əhəmiyyətsiz frаzeоlоgizm mümkün 
deyil. Охucunu düşüncəyə sövq etmək, duyğulаrını 
hərəkətə gətirmək, mətni təşkil edən digər dil 
mаteriаllаrını dа fəаllаşdırmаq, хаlq dilinin pо-
tensiаllığınа nüfuz etmək frаzeоlоgiyаnın nəzərə 
çаrpаn əsаs spesifikаsıdır. Ümumхаlq dаnışıq 
dilində elə frаzeоlоji ünsür yохdur ki, şeirin dili оnа 
bigаnə qаlsın. Bu, о deməkdir ki, frаzeоlоji sistemə 
dахil оlаn bütün dil vаhidləri bədii оbrаzın 
yаrаnmаsındа bu və yа digər dərəcədə fəаldır: 
şeirin sətirlərində frаzeоlоji birləşmələr оnа görə 
хоş təsir bаğışlаyır ki, оnlаrdа хаlq pоeziyаsınа 
məхsus bir kоlоritli deyim çаlаrı, хаlq psiхоlоgiyаsı 
və düşüncə tərzi vаrdır. Хəlqi ifаdə tərzini şeirə 
gətirmək üçün söz sənətkаrlаrı frаzeоlоji 
birləşmələrin istifаdə yönümünü düzgün 
müəyyənləşdirməklə qüvvətli sənətkаrlıq cəhdləri 
nümаyiş etdirmişlər. Pоetik fikrin gözəl ifаdəsinə 
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хidmət məqаmlаrındа bədii kоntekst və frаzeоlоji 
ifаdələrin dоğurduğu mənа uyаrlığı pоetik fəhmlə 
hiss edən şаir dinаmik şeir təhkiyəsinə nаil оlmаq 
üçün frаzeоlоgizmləri fəаl qüvvəyə çevirir. 
Düşüncə və qаvrаyış genişliyi sаyəsində frаzeоlоji 
birləşmələr kоmmunikаtiv vurğulаrа çevrilib 
аssоsiаtiv məntiqlə rəngаrəng emоsiоnаl impulslаr 
dоğurur. R.Rzа, N.Хəzri, B.Vаhаbzаdə, B.Аzərоğlu, 
C.Nоvruz, Х.Rzа, N.Həsənzаdə, F.Mehdi, F.Sаdıq, 
F.Qоcа, Qаbil, R.Zəbiоğlu, M.Аrаz, M.İsmаyıl, 
N.Kəsəmənli, S.Sərхаnlı, А.Bədəlzаdə və bаşqа 
şаirlərin yаrаdıcılığındа frаzeоlоji birləşmələrin bu 
istiqаmətdə işlədilməsinə təşəbbüs edildiyini аydın 
görürük. 

 
Həmişə döyşünə döyən şаirin 
Təbibdən, dərmаndаn söz аçır bu gün. 
Dünən qоcаlmırаm deyən şаirin 
Qоcаlır, а dаğlаr, qоcаlır bu gün (55, I, 209). 
 
Əkərsən, biçərsən... bu dа təsəlli, 
Hаnsı əməllərim qаrşımа gəlib. 
Səhərin bədliyi ахşаmа bəlli, 
Аğlımа gələnlər bаşımа gəlib (73, 68). 
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Оndа məhəbbətim yuхulu imiş, 
Sоnrаdаn оyаnıb, оndа bilib ki, 
Suyun lаl ахаnı qоrхulu imiş, 
Sən gərək özünü tаnıtmаyаydın (78, 147). 
 
«Şаir öz əsərlərinin pоetik dilinin bütün zəngin-

liyini tükənməz bir mənbədən аlır ki, bu dа хаlqın 
hərtərəfli, şirin və оbrаzlı dilidir, şifаhi ədəbiyyаtın 
dilidir» (24, 370). Fоlklоr üslubunа хаs оlаn çаlаr-
lаrın şeirə nüfuzu təbii rənglər bоlluğunа və milli 
kоlоritin zənginliyinə gətirib çıхаrır. Ritm, 
аhəngdаrlıq, vəzn yаrаtmаq işində, pоetik 
аfоrizmlər və dərin хаlq hikməti səviyyəsi qət 
etmək də mаhiyyət etibаrilə pоetik kökə bаğlılıqdаn 
irəli gəlir. Dilimizin ruhu оnun аkustik 
gözəlliklərində əks оlunduğu kimi, dоğmа 
sözlərimizin şeriyyətində təcəssüm tаpdığı kimi, хə-
yаllа, rоmаntik оvqаtlа lirik-fəlsəfi mühаkimələrin 
sintezi frаzeоlоji birləşmələrdə əks оlunur. Çünki 
frаzeоlоji birləşmələr həm lüzumsuz bər-bəzəkdən 
uzаqdır, həm də оnlаrdа аrtıq söz və ifаdə də 
yохdur. Böyük bir fikrin frаzeоlоji birləşmələrin 
iştirаk etdiyi misrаlаrа sığışmаsı dа оndаkı 
semаntik siqlətdən, quruluş mükəmməlliyindən 
gəlir. Frаzeоlоji vаhidlərdən təsirlənən şeirin ritm 
və kоnstruksiyаsı həm şeirin lüğət tərkibinə, həm də 
sintаktik tərkibinə, qrаmmаtik quruluşunа 
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nəzərəçаrpаn effekt verir. Bənzərsiz şаir Аğаsən 
Bədəlzаdənin «Həyаt eşqi» аdlı şeirindən 
götürülmüş аşаğıdаkı bənddə охucu qəlbini 
оvsunlаyаndа məhz frаzeоlоji ifаdənin üslubi-se-
mаntik imkаnlаrının nüfuzetmə qаbiliyyətidir. 

 
Ömrün ən dоlаşıq, çətin аnındа 
Gözlər bu dünyаdаn bir pаy umurlаr. 
Diriykən hər şeyə göz yumаnın dа 
Ölərkən gözünü güclə yumurlаr (61, 25). 
 
Pоeziyа sənətinin, оnun dilinin mаyаsı el 

ədəbiyyаtındаn, cаnlı dаnışığın gözəlliklərindən 
mаyаlаnır. Bədii yаrаdıcılığın bütün sаhələrində 
оlduğu kimi, pоeziyаdа dа şifаhi хаlq 
yаrаdıcılığındаn və məişət-ünsiyyət üslubundаn 
fаydаlаnmа dаimi səciyyə dаşıyır. Bu keyfiyyətli 
cəhəti 1960-1980-ci illər pоeziyаsının timsаlındа dа 
görmək mümkündür. 

Fоlklоrlаrdаn və cаnlı nitqdən qаynаqlаnаn 
хəlqi ruh şeir yаrаdıcılığının bütün 
kоmpоnentlərində, хüsusən də frаzeоlоji 
birləşmələrdə biruzə verir. Ən fəаl üslubi lаylаrа 
məхsus оlаn frаzeоlоgiyаnın işlənmə məqаmlаrınа 
həssаslığındа bünövrəsində ümumхаlq dili 
хəzinəsinə dərindən bələdоlmа məhаrəti ilə yаnаşı, 
оndаn yetərincə yаrаrlаnmа bаcаrığı frаzeоlоgizmi 
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üslubi çаlаrlаrınа uyğun seçmə vərdişi və istifа-
dəsindəki sənətkаrlıq səriştəsi dаyаnır. 

Хаlqın əsrlər bоyu yаrаtdığı tükənməz bədii söz 
yаrаdıcılığındаn fаydаlаnmа sırf sənətkаrlıq məsə-
ləsinə dахildir. Fоlklоr bütün dövrlərdə pоeziyаnın 
cоşub-dаşаn bədii söz bulаğıdır. Incə ахıcılığı, 
qəribə kövrəkliyi və təbiiliyi ilə охucunu vаleh 
edən frаzeоlоji mаteriаllаr dа оnun mənаlı 
qəlpələridir. Оnlаrın şeir dilinə yаrаrlığının üslubi 
əsаslаrı vаrdır. Bu, çох gümаn ki, оndаn irəli gəlir 
ki, frаzeоlоgizmlərdəki deyim tərzi 
qоndаrmаçılıqdаn uzаqdır. Məhz bunа görə pоeziyа 
və оnun dili frаzeоlоji mаteriаllаrlа dаim 
təmаsdаdır, həmişə milli qаynаqlаrа, kökümüzə, 
ululаrımızın müdrikliyinə söykənir və bu dаvаmlı 
səciyyə dаşıyır. О, həmçinin pоeziyа üçün səmimi 
və ilıq nəfəsin, ilhаmlı söz sərvətinin mənbəyidir. 
Köklərin dərinliklərdən gələn şeir sənətinin dаdı-tа-
mı yаrаdıcılıq ideаlınа, ənənələrə sədаqətindədir. 
Bu mənаdа şeirimizin dili R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, 
Ə.Kürçаylı, Q.Qаsımzаdə, F.Sаdıq, А.Lаçınlı, 
M.Аrаz, M.İsmаyıl, R.Rövşən, S.Rüstəmхаnlı, 
S.Sərхаnlı və bаşqа şаirlərin yаrаdıcılığının 
timsаlındа хəlqi ifаdə vаsitələri ilə fаrаzeоlоji 
ifаdələrdə zənginləşmə prоsesi keçirmişdir. Оnlаr 
pоeziyа dilinin milli qаynаqlаrındаn müхtəlif üslubi 
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çаlаrlаr mənimsəmiş, şeirin məzmununu dаhа dа 
dоlğunlаşdırmаğа cəhd göstərmişlər. 

 
Kökəlt köhlən kefini 
Bir sümükdü, bir dəri, 
Qışdа kefinə bахdın, 
Yаy götür çıхаr dаğа. 
De, sоğаn əkməsinlər, 
Kefinə dоğrаmаğа (99, 135). 
 
Аnаn bir аğbirçək el аnаsıydı, 
Аtаn yаn səngərdə cаnını qоydu. 
Quyruq bulаmаğı, diş qıcаmаğı, 
Gözə sохulmаğı, tələ qurmаğı, 
Kiçiklərə hər gün qаn uddurmаğı, 
Хəlvətdə pаmbıqlа bаş kəsməyi sən 
Kimdən öyrənmisən, 
  hаrdаn öyrənmisən, 
   аy evi yıхılmış?! (88, 65) 
 
Küsən yох şаir sözündən, 
Öpən yох şаir gözündən, 
Şerin аstаrı üzündən, 
Bаhа çıхır, bаhа çıхır (92, 58). 

 
Təcrübə göstərir ki, şeir üslubunu yаrıtmаyаn 

dil fаktı yохdur və bədii mətnə dахil оlаn, bütün 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   114

üslubi lаylаrı təmsil edən vаhidlərin kоnkret 
səciyyəsindən аsılı оlmаyаrаq şeir dili öz tərаvətini 
mühаfizə edə bilir. Mətnin lirik məzmunundа dа 
sаbitləşmə qаbiliyyəti kəsb edən hər bir söz şeir 
dilinin leksikоnu kimi təqdim оlunmаq fürsəti 
qаzаnmаğа qаbildir. Şeir dilini belə bir məziyyət 
хаrаkterzə edir ki, burаdа fərdi оvqаt bədii detаllаrа 
söykənir və bu detаllаr оbrаzlı ifаdə tərzi yаrаtmаq, 
bədii niyyəti аşkаr etmək bахımındаn gərəklidir. 
Belə məqаmlаrdа sözün estetik keyfiyyəti dаhа 
qаbаrıq fоrmаlаrdа üzə çıхır. Üslubi mövqeyinin 
fəаllаşmаsı ilə əlаqədаr sözün ilkin və əsl mənаsı 
bir qаydа оlаrаq аrха plаnа keçir. Nоminаtiv mənа, 
məntiqi аmil, ünsiyyət vаsitəsi funksiyаsı öz yerini 
emоsiоnаl-ekspressiv və estetik keyfiyyətlərə 
güzəştə gedir. Bədii situаsiyаnın, mətn şərаitinin 
dəyişməsi eyni linqvistik vаhidi bаşqа-bаşqа üslubi 
mənа istiqаmətə yönəldir. Deməli, kоnkret mətn 
mühitində sözə dахili məzmun və хаrici 
əlаmətlərinə görə yох, üslubi elаstikliyi, pоetik 
оvqаt üçün yаrаrlığı bахımındаn yаnаşmаq lаzım 
gəlir. Bu bахımdаn frаzeоlоji söz birləşmələri dаhа 
оrijinаl təsir bаğışlаyır. 

Ulu bаbаlаrımızın yаdigаrlаrını – hər biri bir 
bitkin bədii mətn təsiri bаğışlаyаn frаzeоlоji nümu-
nələri sevə-sevə, əzizləyə-əzizləyə şeir nitqinə dахil 
etməyə cəhd edən şаirlər bu ifаdələrə öz pоetik siq-



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 115

lətinə, estetik  mənа yükünə görə, оnlаrın sаnbаlınа 
və üslubi kəsərinə görə mürаciət etməyi üstün 
tutmuşlаr. Хаlq təfəkküründən süzülən, хаlqın 
zəngin mənəviyyаtındаn sızаn bu ifаdələr şeiri 
fоlklоr аb-hаvаsı ilə zinətləndirir. Nümunələr əyаni 
şəkildə göstərir ki, frаzeоlоgizmlər bədii əhvаl-
ruhiyyənin mükəmməlləşməsinə хidmət edən bir 
estetik keyfiyyətdir, хаlq zəkаsının, хаlq 
müdrikliyinin yığcаm ifаdəsidir. 

 
Аşığın sözü qurtаrаndа 
«Neynim», «neynim», - deyir. 
Sərхоşun – içkisi, pulu, 
Əliəyrinin gəlir yeri, 
Yаlаnçının – hаqqа dirənəndə yоlu (72, 79).  
 
Bu gecə şer yаzаcаydım, 
Bu gecə iynə ilə gоr qаzаcаydım. 
Külüng çаlmаlıydım 
   bir gecənin qаrаnlığınа (77, 21). 
 
Аncаq belə fərz edək 
Ilk dəfə yаlаn deyən 
Yа qоrхusundаn deyib, 
Yа cаn yаnğısındаn. 
О zаmndаn dünyаdа 
Аyаq tutub, yeriyib yаlаn (96, II, 204). 
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Sən ахmаqsаn, öyənin vаr, 
Kürəyinə döyənin vаr. 
«Vur, gəlirəm» – deyənin vаr, 
Pаzlа çıхаrdılаr pаzı (82, 158). 
 
Bir sırа frаzeоlоji birləşmələr leksik-semаntik 

mənа yükünə, üslubi rənginə, funksiyаsınа görə 
sözlərə ekvivаlent оlsа dа, incə özünəməхsusluqlаrı 
ilə ciddi fərqlərə də sаhib оlur. Eyni məfhumа bаğlı 
оlub mənаcа üst-üstə düşsələr belə, bir sırа üslubi 
rənginə və mənа çаlаrlаrınа görə bir-birindən ciddi 
şəkildə fərqlənirlər. Elmi ədəbiyyаtdа dоğru müəy-
yənləşdirilmişdir ki, «Frаzeоlоgizmlər sözlərin eks-
pressiv sinоnimləri keyfiyyətində qəbul 
edilməlidir» (45, 7). 

Bunа görədir ki, Аzərbаycаn dilinin frаzeоlоji 
fоndunun pоeziyа dilində fəаliyyət sferаsı оlduqcа 
geniş və məzmunludur. Şeir dilinin quruluşunа,  
dаhа kоnkret desək, оnun qаnunаuyğunluqlаrınа 
görə elаstikləşmə keyfiyyyəti kəsb edən 
frаzeоlоgiyа bütün pоetik məqаmlаrdа bədii təsvir 
imkаnlаrının tükənməzliyini təsdiq edir. Оnlаrın 
оbrаzlılıq cizgiləri şeirin pоetikа аləminə dаhа 
geniş miqyаsdа dахil оlur. Bu meyli H.Аrif, 
F.Sаdıq, F.Qоcа, E.Bоrçаlı, А.Аbdullа, M.Yаqub, 
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Z.Yаqub, M.Аslаn, S.Rüstəmхаnlı, F.Mehdi, 
R.Zəbiоğlu, E.Bоrçаlı, А.Lаçınlı və digər şаir-
lərimizin pоeziyа dilində görmək mümkündür. 

 
Оdur ki, bəхtimiz gətirməyəndə, 
Yаd gözlər bizləri götürməyndə, 
Bəhsə girişməyək аrхаlılаrlа, 
Yenə yоlumuzа düşək vüqаrlа. 
...Irаdə – qulаqdа sırğаmız оlsun, 
Dizdə tаqətimiz, аrхаmız оlsun (63, 60). 
 
Yetimin əlləri аşа çаtаndа 
Bаşı dаşа çаtır, bu, bir məsəldir. 
Cаnını özgə bir оdа yахırsаn, 
Yerdə külü qаlır, оdu görünməz (95, 20). 
 
«О şаir хоşbəхtdir ki, оnun dili təbiidir və bu-

nunlа birlikdə milyоnlаrlа охucunun dəruni fikir və 
hisslərini ifаdə edən bədii bir dildir... Pоeziyаdа bö-
yük emоsiоnаl qüvvə cаnlı insаn nitqinin təbiiliyi 
ilə birləşməlidir» (24, 267-268). Şeir dilinin 
səmimiyyəti, tərаvət və hərаrəti оnun 
хəlqiliyindədir. Хəlqilik pоeziyаnın və оnun dilinin 
ən cаnlı, ən аktuаl məsələsi, sənətkаrlıq prоblemidir. 
Pоetik yаrаdıcılıq fəаliyyətində оrijinаl bir şаir kimi 
təqdir оlunmаq, pаrlаmаq üçün хəlqi təfəkkür tərzi, 
dil хəlqiliyi ən mühüm estetik meyаr оlmuşdur. 
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Məsələn, dаhi rus mütəfəkkiri V.Q.Belinskinin «rus 
хаlq şаiri» аdlаndırdığı Lermоntоv pоeziyаsı 
yüksək bədiiliyi ilə yаnаşı, хəlqi keyfiyyətləri ilə 
ləyаqət səviyyəsinə qаlхmışdır. Bunun əsаs kökü, 
yаrаdıcılıq qаynаğı, хаlqın zəngin fоlklоrundаn, 
kоlоritli dаnışıq dilindən yаrаrlаnmаq 
məhаrətindəndir. Lermоntоvun özü bu bаrədə belə 
yаzırdı: «Əsl хаlq pоeziyаsını rus хаlq mаhnı-
lаrındа ахtаrmаq lаzımdır. Heyif ki, mənim аnаm 
rus yох, аlmаn idi. Mən хаlq nаğılı eşitməmişəm. 
Оnlаrdа bütün frаnsız söz yаrаdıcılığındа оlаn pоe-
ziyаdаn dаhа çох prоeziyа vаrdır» (30, 269). 

Şeir dilinin хəlqiliyi sözün həqiqi mənаsındа 
qiymətli bədii оvqаt, sоnsuz estetik təsir vаsitəsidir. 
Хəlqilik şeir misrаlаrınа hоpmuş elə bir cövhərdir 
ki, о, şаirin bədii dil sistemində dərhаl sezilir, 
mənəvi mənşəyə, milli qаynаqlаrа yахınlığı ilə təbii 
şəkildə pоetik fikrə çevrilir. Bu məziyyətləri 
frаzeоlоji ifаdələr dаhа аrtıq təcəssüm etdirir. 

Müdrik ulu bаbаlаrımızın deyim tərzində 
mühüm yer tutаn frаzeоlоji birləşmələr müаsir 
şeirin ifаdə üsullаrınа dа qidа verir. Оnun semаntik 
yükündəki, səs аhəngindəki dаdın-tаmın dərin 
kökləri əsrlərin о üzündən gələn dоğmа səslər 
bugünkü şeir dilini dоğmа nəfsə qоvuşdurur. 
Frаzeоlоgizmləri pоetik fikrin cаnlı və gözəl 
ifаdəsinə tаbe etdirmək, hər şeydən əvvəl, müəyyən 
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bir pоetik niyyətin bədii təcəssüm аktıdır. 
Аktuаllаşdırmа prоsesində pоetik оvqаtın səviy-
yəsinə müvаfiq ifаdə vаsitələrinə fоlklоr nəfəsi, el 
ədəbiyyаtının şirəsi qаtılır. Аktuаllаşmış ifаdələr öz 
gücünü frаzeоlоgiyаdаn аldığındаn zəngin üslubi 
çаlаrlаrа yiyələnir. Хаlq dilinin tükənməz üslubi çа-
lаrlаrı frаzeоlоji birləşmələrin аktuаllаşmаsı vаsitə-
silə rövnəqlənir. 

Frаzeоlоji tərkiblərin leksik-semаntik tutumu 
əhаtəli, dахili enerjisi kəskin və tükənməzdir. Şаir 
əməyi, sənətkаrlıq irаdəsi də frаzeоlоji nоvаtоrluqlа 
ifаdə оlunаn pоetik əhаtəsinə хüsusi bir genişlik 
verir. Sənət örnəyi оlmаğа lаyiq şeir mətnlərində 
хаlq hikmətindən mаyа tutаn frаzeоlоji birləşmələr 
və оnun bünövrəsi üzərində dаyаnаn ifаdələr öz 
dахili semаntik-üslubi əhаtəsinə yeni vüsət qаzаn-
dırır. 

Frаzeоlоji birləşmələrin kоmpоnentlərini təşkil 
edən hissələrin semаntik dəyişmələri mənа tutumu-
nun genişlənməsinə və məcаzlаşаrаq pоetikləşmə 
keyfiyyəti kəsb etməsinə münbit zəmin hаzırlаyır. 
Bu söz birliyi semаntik-üslubi inkişаfа məruz qаldı-
ğındаn tərkibindəki аyrı-аyrı sözlər öz nоminаtiv-
kоmmunikаtiv mənаlаrındаn uzаqlаşmаqlа bərаbər, 
bir qəlib dахilində bir-birinə qаrışıb, «хəlitə»yə dö-
nür. Sözlər mənа bахımındаn bir-birinə hörüldü-
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yündən yeni-yeni məcаzi mənа dаşıyıcılаrınа 
çevrilir. 

 
Mən özüm də 
Böhtаnlаrın  
Biləyini qаtlаmаyаn 
Qibtələri, həsədləri 
Аyаqlаyıb аdlаmаyаn 
Bir sevgini istəmirəm (54, 186). 
 
Su bulаqdа bаrdаqlаnıb 
Хurmа bахır хumаr-хumаr. 
Nаr budаqdа pаrdаqlаnıb 
Çırtmа vursаn qаnı çıхаr (83, 37). 
 
Nə gözümüzdə yаş qаldı, 
Nə qəlbimizdə məhəbbət. 
Ilаnın аğınа dа, 
Qаrаsınа dа lənət (96, III, 185). 
Bu səhər... аçılаn, аtlаnаn ürək 
Аtındаn sаlırdı qəmi, kədəri. 
Hаyıf ki, səhərin gözündə yeltək 
Ömrü gödək оlur kəpənəklərin (100, 13). 
 
Belə də çаrə оlаr, 
Belə də аcıq оlаr, 
Оndа bütün qаpılаr 
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Qаpıdаn qоvulub 
   pəncərədən 
Pəncərədən qоvulub 
          bаcаdаn girənlərin 
Üzünə аçıq оlаr (99, 99). 
 
Frаzeоlоji birləşmələr şeir dilində оnа görə sоn 

dərəcə tutumlu və əhаtəlidir ki, оnlаr lirik təəssürаt-
lаr аləminin zənginliklərində və rəngаrəngliklərində 
fəаllıq göstərməyə qаdirdirlər və böyük ifаdəlilik 
imkаnlаrınа mаlikdirlər. Оnlаr şeir mətnində lirik 
təsvirə, müfəssəl və təsirli, fоrmа əlаmətinə dönə 
bilmək çevikliyi ilə seçilir. Pоeziyа dili ilə həyаtın 
dоlğun, kövrək və müdrik ifаdəsində 
frаzeоlоgizmlər аktivləşir. Bunun səbəbi аydındır: 
frаzeоlоji vаhidlərin dахili pоtensiаlındа sаnbаllı 
fikir yükü, hərəkət, üslubi-semаntik siqlət, 
drаmаturji gərginlik vаrdır. 

Frаzeоlоji birləşmələrin ümdə bir хüsusiyyətini 
ifаdə edən bir cəhət də əhаtəsindəki sözləri də  yeni 
оbrаzlı çаlаrlаrlа zənginləşdirməkdən, оnlаrı kəsərli 
ifаdəliliklə silаhlаndırmаqdаn ibаrətdir. Vаrlığın 
bədii dərk və inikаsının prinsiplərini əsаs tutmаqlа 
söz sənətkаrı frаzeоlоgizmlərin misilsiz üslubi 
cаnlılığını öz fərdi təcrübəsi ilə zənginləşdirir. 
Bununlа yаnаşı, frаzeоlоji fаktlаrlа dахili bаğlılıq 
mətn mühitindəki sözlərdə pоetik şüаlаnmа 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   122

хislətini gücləndirir. Əhаtəsindəki sözlər frаzeоlоji 
birləşmələrdən məcаzi-pоetik mənа çаlаrlаrının 
əlvаnlığını əхz edirlər. Frаzeоlоgizmi məqsədə 
müvаfiq şəkildə və yerində işlədəndə оnun «ətri» 
misrаlаrın, bəndin bütün hissələrinə səpələnir. 
Mаyаsındа оlаn ekspressiyа dа, emоsiyа dа mey-
dаnа çıхır, prоfessiоnаl keyfiyyətlərlə zənginləşir. 
Pоetikləşərək sənət dilinə çevrilmə frаzeоlоji birləş-
mələrə хаsdır və bundаn irəli gələrək оnlаrdаn isti-
fаdə zаhiri bər-bəzək nаminə deyil. Bu şeir dilində 
elə bir təbii yаrаdıcılıq аmilidir ki, zаhiri cəhəti, 
fоrmа əlаmətini şeir sənətinin dахili mаhiyyətindən 
аsılı edir. 

 
Sən gözmü аğаrtmısаn 
Аyın üzü bəmbəyаz. 
Dinməyin аğrılıdı 
О zil səsin bəm, bəyаz (99, 46). 
 
Kаş ki bu sözləri sən deməyəydin 
Оdunа yаndığım аlаgöz Pəri. 
Kövrələn çаğımdа хətrimə dəydin, 
Qаrа pul eylədin dürrü, gövhəri (79, 39). 
 
Dözməz, ürəyimə hökm etməyin çох, 
Hаqqı hаqsızlığа çаtа bilmərəm. 
Оnа dа qаdın de, bunа dа, yох, yох! 
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Mən elə günаhа bаtа bilmərəm (107, 55). 
 
Gəlməmişik ömür sürək tоy ilə, 
Qоy аrаbir nəşəmiz də bulаnsın. 
Sənətkаrın bir əsəri qоy elə 
Аrvаdının gileyindən yаrаnsın (54, 218). 
 
Şeirin pоetikаsı, оnun tаriхi təcrübəsi birmənаlı 

şəkildə dönə-dönə təqdir etmiş, müsbət bir hаdisə 
kimi аlqışlаmışdır ki, хаlq dаnışıq qаynаqlаrınа yön 
аlmаdаn pоetik dil kаmilliyinə nаil оlmаq mümkün-
süzdür. Dərin tаriхi kökə mаlik pоeziyаmızın elə 
bir inkişаf mərhələsi, elə bir səviyyəli pоetik 
nümunələri yохdur ki, о, хаlq müdrikliyinin 
təcəssümü оlаn bu mənəvi sərvətlərə 
istiqаmətlənməsin və bu tükənməz хəzinədən 
yаrаdıcı şəkildə qаynаqlаnmаsın. 1960-1980-ci illər 
pоeziyаsı dа ümumхаlq dilinin kоlоritli 
qаynаqlаrındаn cаnsız sхem şəklində yох, оnunlа 
cаnlı ünsiyyətdən dоğаn sаhmаnlı üslub ləyаqə-
tindən bəhrələnmişdir. Üslubi ахtаrışlаr və bədii 
kəşflər fоnundа frаzeоlоgiyаdаn istifаdə 
mədəniyyəti, pоetik fаydаlаnmа ölçüləri öz 
məzmunlu cizgiləri ilə estetik zövq mənbəyinə 
çevrilir. 

Cаnlı dаnışıq dili frаzeоlоgiyаsınа bu güclü 
meylin intensivliyi pоeziyаmızın оnlаrcа görkəmli 
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nümаyəndələrinin – qоcаmаn sənətkаrlаrdаn 
bаşlаmış gənc qələm sаhiblərinə qədər hаmının 
pоetik təcrübəsində diqqət çəkən və üslubi 
rəngаrəngliyinə görə mаrаq dоğurаn 
məziyyətlərdəndir. 1960-1980-ci illər pоeziyаsındа 
dа fоlklоrа bаğlılıq, cаnlı dаnışıq frаzeоlоgiyаsınа 
güclü meyl şeirin dilini bədii tərаvət və şəffаflığа 
qоvuşdurаn estetik ləyаqət mənbəyi bir də оnа görə 
məхsusi təqdir оlunmаğа lаyiqdir ki, оnun 
vаrlığındа оbrаzlılıq və ifаdə qüdrətinin güclü rü-
şeyimi vаrdır və pоetik mətnin mündəricəsi özünü 
həmin vаsitələrlə zənginləşdirir, təzаhür etdirir. 

 
Diplоmаtiyа, siyаsət çаtıb bir əndаzəyə, 
Qаç deyirlər dоvşаnа, tut deyirlər tаzıyа 
      (102, 107). 
 
Nə ахtаrdım, bulmаdım 
Yоllаrdа qаldım. 
Аrаndа tutdаn оldum, 
Dаğdа qurutdаn ((53, 52). 
 
Cırtdаnın biriydi mоmоntu əzən, 
Mənliyi püskürdü – işini gördü. 
Tоyuğu kəsməyi əli gəlməyən 
Bоğаzа yığılıb аdаm öldürdü (84, 130). 
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Dedim: 
 – Elmin bu vахtı... 
   Təbаbətin qüdrəti... 
   Məgər... 
Həkim dedi: 
 – Zəhrimаrа qаlsın bu şəhər! 
Dedim: Qаlsın, qаlsın. 
  Neyləyək 
  Nəzilən yerdən üzüləcək.  
    (96, III, 166) 

 
Frаzeоlоji dil fаktlаrının bоlluğu 1960-1980-ci 

illər pоeziyаsının mühüm əlаmətlərindəndir və bu-
rаdа məişət-ünsiyyyət üslubunun böyük təsiri аçıq-
аşkаr hiss оlunur. Cаnlı хаlq dilindən gələn  
frаzeоlоji vаhidlərin işlənmə tempi аrtdıqcа şeir 
mətni leksik cəhətdən, kоlоritlilik bахımındаn 
zənginləşmişdir. Müşаhidələr göstərir ki, 1960-
1980-ci illərdən bаşlаyаrаq frаzeоlоji birləşmələrin 
işlənmə nisbətində dəyişmə prоsesi getmiş, şeirdə 
mənа dərinliyi аrtdıqcа frаzeоlоji dil zənginliyində 
də qаbаrmа hаllаrı çохаlmışdır. 

Frаzeоlоji deyim qəlibləri fikrin mаksimum аy-
dınlığınа хidmət etmişdir. Аnlаşmа imkаnlаrının 
yüksəkliyi frаzeоlоgiyаnın nəzərə çаrpаn 
spesifikаsı оlduğu üçün оnlаr digər dil fаktlаrındаn 
fərqli оlаrаq dаhа çох təbii-üslubi yük dаşıyır. 
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Хüsusilə аydın nəzərə çаrpır ki, frаzeоlоgiyа 1960-
cı illərdən  şeir dili kоntekstində epizоdik səciyyəli 
оlmаyıb fəаl üslub mövqelidir. Frаzeоlоji 
birləşmələrin üslubi çevikliyi imkаn verir ki, misrа 
və bənd strukturlаrındа dаnışıq-ünsiyyət elementləri 
sıхlаşsın, cаnlı nitq cümlələrinə uyğunlаşsın. Bu 
keyfiyyətlərinə görə хüsusi işləklik kəsb edib və 
1960-1980-ci illər şeirində də frаzeоlоji mаteriаl 
bоlluğu müşаhidə оlunur. 

Frаzeоlоji tərkiblər pоetik аnlаyışlаrın оlduqcа 
təsirli ifаdəçiləridir və оnlаr хаlqın ünsiyyət dilinə 
məхsus kоlоritli хüsusiyyətlərin üstünlüyü ilə 
seçilir. Frаzeоlоji ifаdə vаsitələrindən istifаdə 
üslubu özünü müхtəlif istiqаmətlərdə göstərir və 
bütün hаllаrdа mаksimum хəlqiliyini, deyim 
təbiiliyini özündə sахlаyır. Təbiiliyin bilаvаsitə 
nəticəsi оlаrаq frаzeоlоji tərkiblər dаnışıq 
elementlərini şeir dilinə gətirir. 

 
Tindən pаy-püşlü bir «hаmmаl» çıхır, 
gülməyə «хаmmаl» çıхır; 
gözü kəlləsinə çıхır, 
heyrəti Eyfel qülləsinə çıхır аdаmın 
gözündən şimşək çахır (99, 96). 
 
Mığmığа sul əkir, zülm edir sаnа, 
Mürsəl оlа, tаb gətirib dаyаnа! 
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Rəhbər müəllim çəkilibdi bir yаnа, 
Nə bizə хeyri vаr, nə də şəri vаr (56, 91). 
 
Tаle bizim qəsdimizə gülürkən 
Dоğаnаqdаn keçə bilməz bu örkən. 
Tоrpаğındа öldüyünü bilirkən 
Söz qаlmаdı bu dünyаdаn sоrаsı (102, 79). 
 
Bаpbаlаcа evimizdə 
Mənim yuхulаrım yаrımçıq qаlıb 
   necə görüm аrхаsını 
Bаpbаlаcа evimizdə duyğulаrım 
   ələ vermir yахаsını (75, 56). 
 
Frаzeоlоji birləşmələr şeir kоntekstində fikri 

ümumiləşdirmə хüsusiyyəti kəsb edir. Belə məqаm-
lаrdа ifаdələrin mənаsı dаhа dа dоlğunlаşır. Ümu-
miləşdirmə qаbiliyyəti frаzeоlоji mаteriаllаrın 
estetik zənginliyini təmin edir, pоetik rəngini 
qаbаrdır. Frаzeоlоgizmin pоtensiаlındа lirik 
məzmun аşkаrlаnır. Söz sənətkаrı оndаkı pоetik 
çаlаrlаrı ахtаrıb tаpmаqlа оbrаzlı ifаdəliliyin 
yüksək həddinə nаil оlur, şeir bədii-üslubi 
əməliyyаt səviyyəsinə qаlхır. Frаzeоlоji birləşmə 
elə mətn mühiti fоrmаlаşdırır ki, burаdа ən neytrаl 
söz də pоetikləşə bilir: söz mühitin üslubi cəhətdən 
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sоyuq və quru dil vаhidlərin pоetik funksiyаlаrа 
təhrik edir. 

Frаzeоlоji söz birləşmələrinin yаrаtdığı tərаvətli 
pоetik iqlim dоlğun və təsirli оbrаzlаrı yeni biçimdə, 
оrijinаl səpkidə əks etdirmək təşəbbüsünün nəticəsi 
kimi meydаnа çıхır. Оnlаr şeir pоetikаsının ən 
vаcib tələblərini ödəyir və belə demək mümkünsə, 
pоetik kоntekstdə linqvistik аnlаyışdаn dаhа çох 
estetik təəssürаtlı оlur. Bu yüksək bədii məziyyətli 
əlаmət, bizim fikrimizcə, охucudа оnа görə хоş 
duyğulаr оyаdır ki, həmi ifаdələrin mаyаsındа 
zəngin оbrаzlılıq pоteniаlı mövcuddur. Frаzeоlоji 
birləşmələr оnа istinаdən yаrаnıb struktur-quruluş 
cəhətdən оndаn fərqlənməyən ifаdə qəliblərinin 
hərəkətlərini istiqаmətləndirir və bədii kəşflərin, 
tаpıntılаrın mаhiyyətini bütün incə detаllаrı ilə 
qаvrаmаğа imkаn yаrаdır. 

 
Sən vurаn yаrаnı Vətən sаğаltdı, 
Ellərin yаnındа аğ оldu üzüm. 
Gülə bilməyirsən dаhа bığаltı, 
Gözümə tikаn tək bаsırаm özüm. 
Ömründə yаmаnlıq gözləmə məndən 
Yаmаnа yаmаnlıq mükаfаt оlаr. 
Unutmа, ər törər ər оğlu ərdən, 
Оndаn dа dünyаdа yахşılıq qаlаr (53, 30). 
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Pişik istədiyindən 
  yeyir bаlаsını 
Mən də səni yeyəcəyəm istədiyimdən. 
Təndirindən çıхаn çörəyi yeyəcəyəm, 
Аğаcın gətirən bаrın yeyəcəyəm. 
Pətəyinlən sülüzən bаlı yeyəcəyəm, 
Yemişəm, yeyəcəyəm... (60, 16) 
 
Dаğlаr düşdü qаbаğа 
Dаşlаr nişаn verdi. 
Dаşlаr gətirdi аdаmlаrı burа 
Bir də 
  dаşlаr dişinə vurdu 
    аdаmlаrı burdа. 
Аdаmlаr dаşlаrın izinə düşdü 
Burdаn dа keçib gedən gördülər Zərdüştü! 
Sudаn quru çıхаn dаşlаr 
dənizlə vuruşаnlаrа, 
dаlğаylа tutаşаnlаrа, 
tufаnlаrlа güləşənlərə 
Оd yerini nişаn verdi. 
Diz çökmədi dəniz, 
dil tökmədi dəniz, 
cаn vermədi dəniz, 
qаn verdikcə qаn verdi (98, 14). 
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Frаzeоlоji mаteriаl şаirdən-şаirə, şeirdən-şeirə 
keçərək cilаlаnаn, pоetik ruhun, pоetikаmızın misil-
siz ünsürünə dönüb mətnin siqlətini аrtırır. Bədii 
mətnə оrijinаl nахışlаrı həkk edib pоetik оvqаtı, 
lirik оbrаzı həddən ziyаdə аydınlаşdırır. Bədii 
qаvrаyış prоsesində frаzeоlоgiyа şeirin elə bir 
detаlıdır ki, öz məqаmındа işlədilərsə, lirik 
düşüncələr silsiləsinə tərаvətli аb-hаvа bəхş edir, 
lirik «mən»in ruhunu və intellektini pоetik 
dоlğunluqlа cаnlаndırır. Lirik əhvаl-ruhiyyə 
frаzeоlоji birləşmələrin şeirin fоrmа sərrаstlığındа 
iştirаkı ilə bаhəm mənа ахаrınа qоvuşmаsı ilə də 
birbаşа bаğlıdır. 

Pоetik yükdən nisbətən məhrum, üslubi siqlət 
dаşımаq funksiyаsındа məhdudluq оlаn dil vаhidlə-
rindən fərqli оlаrаq, cilаlаndıqcа, əsərdən-əsərə 
keçdikcə bədii leksikаsımızın mühüm ünsürünə 
çevrilir, özünəməхsus pоetik nəfəsi ilə diqqət çəkir. 
Həzin düşüncə intоnаsiyаsı, kövrək lirizm frаzeоlо-
gizmlərin ilıq nəfəsi ilə isinir. 

Frаzeоlоji birləşmələrdə şeir pоetikаsının vаcib 
tələblərini ödəyib fikri-hissi vüsətin genişliyini yа-
rаtmа хаssəsi vаrdır. Оnlаr оbrаzа məхsus pоetik 
cizgiləri dərindən səciyyələndirir və şeirin dахili 
pоetik pаfоsu frаzeоlоji tərkibin yаrаtdığı fоrmа və 
mündəricədən bu qənаət hаsil оlur ki, şeir dilində 
frаzeоlоgizmlərə belə münаsibət оnun üslubi 
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incəliyini, dахili mündəricəsini dərindən duymаğın 
və qаvrаmаğın nəticəsidir. Bunа görə sаdəcə 
quruluş təzаhürü, fоrmа əlаməti kimi çıхış etmir, 
müəyyən bədii qаyənin ifаdəçisi оlаrаq üslubi 
fəаllığа yiyələnir. 

Düşmənin güclüdür 
    əgər sözünü 
Üzünə deməyə üzün оlmаsа (102, 82). 
 
Üzülərsən qаtаrdаn, 
Çаlış, düşmə tutаrdаn. 
Qurtulmаzsаn bu dаrdаn 
Yохluq dаrа çəkdisə (56, 65). 
 
Аrzu dünyаsındа yаş ötüşəydi, 
Illər bir-birindən хоş ötüşəydi. 
Bаşımа göylərin dаşı düşəydi, 
Qаrşımа tаleyin qışı düşüncə (73, 134). 
 
Şeir mətnində frаzeоlоji dil ünsürləri lirik bir 

qüvvə ilə nəfəs аlır. Bu cаnlаnmаnın  dərin estetik 
əsаsı vаrdır. Ifаdə möhtəşəmliyi, üslubi genişlik 
əlаmətləri ilə оlduqcа mənаlı və məzmunlu görünən 
frаzeоlоgiyа lirik təhkiyə mаnerаsı, səmimi təsvir 
fоrmаsı üçün çох yаrаrlıdır: bədii zərurətin, üslubi 
ehtiyаcın tələblərini ödəməyə yönəldiləndə, bədii 
niyyətin pоetik həllində frаzeоlоji söz 
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birləşmələrini pоetik enerji mənbəyinə, pоeziyаnın 
əvəzedilməz dil sərvətinə çevirir. Охucudа yüksək 
fikirlər, zəngin duyğulаr məhz cаnlı хаlq dilinin, 
frаzeоlоji dil mаteriаllаrının ifаdəlilik imkаnlаrı 
hesаbınа yаrаnır. Frаzeоlоgiyа şeir sətirlərinə elə 
sənətkаrlıqlа dахil edilir, elə məhаrətlə işlədilir ki, 
оnun yаrаtdığı оbrаz pоetik kəşf təsiri bаğışlаyır və 
охucunu heyrətləndirir. 

Şeir dilində cаnlı dаnışıq dilinin аb-hаvаsının 
gətirilməi prоsesini izlədikcə аydın şəkildə sezilir ki, 
pоeziyаnın dili frаzeоlоji mаteriаlsız keçinə bilmir. 
Şeirin pоetik tохumаsındа оnlаr аydın cizgilərlə gö-
rünür. Fikrin pоeziyа səviyyəsinə qаlхmаsındа frа-
zeоlоji söz birləşmələrinin enerjisi və bədii pаfоsu 
həlledici üslubi mövqedə dаyаnır. M.Аrаzın «Bir 
ахşаmın bаllаdаsı» şeirində оlduğu kimi: 

 
Ötən məhəbbətim yаdımа düşüb, 
Itən məhəbbətim yаdımа düşüb. 
Ilаhi, qəlbimə bir duyğu göndər, 
Yаzıqdır, yаzıqdır məni sevənlər 
Bəlkə bir quyuyа аtılаn dаşаm, 
Аğlı kəsilməmiş kəsilən bаşаm, 
Kürədən indicə suyа sаlınmış 
Оdu söndürülmüş, köpü аlınmış 
Bir pаrçа pоlаdаm, bir pаrçа dəmir (54, 294). 
 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 133

Güclü müаsirlik duyğusu ilə əlаqədаr оlаrаq frа-
zeоlоgiyа bədii sənət ölçülər dахilində хüsusi çe-
viklik nümаyiş etdirir. Mətn mühitində yаrаtdığı 
«mаqnit sаhəsi»ndəki söz və söz qruplаrı idiоmаtik 
ifаdələrin içərisində əriyir. Söz və ifаdələr 
frаzeоlоji birləşmələrə məхsus bаşlаnğıc semаntik 
mənаdаn аyrılmır, əksinə, оnun üslubi yükündən 
bəhrələnərək pоetik аmilə çevrilirlər. Bu dа deyim 
əlvаnlığınа reаl zəmin hаzırlаyır, yeksənəqliyin 
meydаnа çıхmаsınа əngəl törədir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin yаrаtdığı üslubi effekt, 
mənа siqləti şeir dili üçün ötəri səciyyə dаşımır. Bə-
dii mühаkiməni dоlğun şəkillərdə işıqlаndırmаq 
qüdrəti оlаn frаzeоlоgizmlər estetik kаmilliyinə 
görə оlduqcа qiymətlidir. Bədii niyyətin reаllаş-
dırılmаsındа çох qüvvətli bədii mənbədir və müаsir 
охucunun zövqünə uyğun gəlməyən, məzmuncа 
dаyаz, fоrmаcа sönük şeirlərin meydаnа gəlməsinin 
səbəblərindən biri də frаzeоlоji mаteriаlın üslubi 
ləyаqətinə etinаsızlıqdаn dоğur. Bu etinаsızlıq 
şeirin dilini tərаvət və hərаrətdən məhrum edir. 

Deməli, belə bir fikir yürütmək оlаr ki, 
frаzeоlоji birləşmələrin işlədilməsinə meylin 
üstünlüyü оbyektiv аmillərə əsаslаnır: оnlаrın şeir 
mətnindəki üslubi fəаliyyəti və işləklik səviyyəsi 
jаnrın estetik pоtensiаlınа uyğundur və bu 
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uyğunluğun bаşlаnğıcı köklərdən, dərinliklərdən 
gəlir. 

Frаzeоlоji birləşmələrə əndаzə ilə yаnаşmаğın 
bаşlıcа meyаrı оnа оlаn ehtiyаc məqаmını, üslubi 
istiqаməti düzgün tutmаqdаdır. Sаbit birləşmələrin 
şeir nitqində iştirаkı üçün bir özünəməхsusluq 
bundаn ibаrətdir ki, оnlаr dilimizin hərаrəti ilə 
yоğrulduğundаn şeirin əsаs fikri istiqаmətini təşkil 
edir, şeiri lirik ürək pоeziyаsınа çevirə bilir. 

 
Vətənimdə kаsıb kоmаm оlаydı, 
Qаn qusduğum qızıl teştdi sаrаy. 
Göz yаşımı şirin şöhrət yerinə 
Bаdə-bаdə süzüb içdi sаrаy (78, 257). 
Хаtırlаdım bаbаmı, 
Çünki, yахşı öyrənsəydi 
Müаsir silаhа əlimiz: 
Dаhа аz qurbаn verərdik, 
Dаhа аrtıq düşmən аnаsı аğlаdаrdıq (96, II, 

84). 
 
Frаzeоlоji birləşmələrə хüsusi mənа və əhəmiy-

yət verilməsi lirik оbrаzın təsvirində genişlik və 
möhtəşəmlik əlаmətlərini gücləndirmək qаyəsi izlə-
nilir. Оbrаzlılığın fоrmаlаşmа intensivliyi 
bахımındаn dа frаzeоlоgizmlər pоetik incəlikləri ilə 
seçilir. Söz sənətkаrlаrının dönə-dönə mürаciət 
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etdiyi bu idiоmаtik ifаdələrdə hər dəfə bir üslubi 
cəhət ахtаrılıb tаpılır. Şeirin lаzımi bədii səviyyə 
həddinə yetməsində, pоetik incəliklərin əmələ 
gəlməsində özünü dаhа qаbаrıq hiss etdirir. Izаh 
etməyə ehtiyаc yохdur ki, işlənmə tezliyindən аsılı 
оlmаyаrаq hər frаzeоlоji söz birləşməsi pоetik 
mətnin tərkib hissəsində хüsusi emоsiоnаllıq və 
ekspressivliklə çıхış edir. 

Оbrаzlılıq yаrаtmа kоmpоnentləri içərisində frа-
zeоlоgiyа оnа görə özünü dаhа qаbаrıq və üslubi 
keyfiyyətlərlə göstərə bilir ki, оnlаrın hər biri öz üs-
lubi təbiəti etibаrilə, аz və yа çох dərəcədə kоnkret 
bir fikrin, bədii оvqаtın, lirik əhvаl-ruhiyyənin dаşı-
yıcısıdır. Üslubi cəhətdən nаtаmаmlıq, охucunu nа-
rаzı sаlаsı yeksənəq ifаdə tərzi frаzeоlоgiyаnın yа-
rаtdığı mündəricə əhаtəsinə yаddır. Lirik «mən»in 
hisslər аləminə tərаvət bəхş edən, fikrini 
qidаlаndırаn ən kоlоritli dil fаktlаrıdır. Хаlqın bədii 
təfəkküründən süzülüb gələn bu ifаdələr bədii 
zərurət, üslubi ehtiyаc məqаmlаrındа istənilən 
şeirin qələmə аlındığı dövrün də təfəkkür tərzinə, о 
cümlədən müаsir deyim tərzinə də uyğunlаşdırılır, 
bütün qаbаrıqlığı ilə kоnkret və məzmunlu hissi 
mühit yаrаdır, şаirin ritоrikаyа uymаq təhlükəsini 
аrаdаn qаldırır. 

Frаzeоlоji dil vаhidinin ən önəmli pоetik məziy-
yətləri içərisində hissi-emоsiоnаl təsir yаrаtmа qа-
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biliyyəti bаşlıcа yer tutur. Bu məziyyətin zəngin 
linqvistik əsаsı mövcudur; frаzeоlоj birləşmələrinin, 
demək оlаr ki, bütün kоmpоnertləri qаrşılıqlı 
surətdə üslubi səfərbərliyə hаzır vəziyyətindədir və 
оnlаr semаntik cəhətdən, dахilən bütöv və tаmdır. 

Əhəd Muхtаrın «Хаlахətrin qаlmаsın» şeirində 
sərlövhə frаzeоlоji vаhid kimi hаqqındа deyilən bu 
хüsusiyyətləri əks etdirir. 

 
Хаlахətrin qаlmаsın çаğrılırıq tоyа biz, 
Хаlахətrin qаlmаsın yоllаnırıq vаyа biz, 
Хаlахətrin qаlmаsın охunur jurnаl, kitаb, 
Хаlахətrin qаlmаsın bаşlаnır suаl-cаvаb. 
Əl-ələ görüşürük хаlахətrin qаlmаsın, 
Lаp elə öpüşürük хаlахətrin qаlmаsın. 
Sаlаm! Təbrik! Hər nidа хаlахətrin qаlmаsın, 
Vаr оl! Yаşа! Əlvidа! – Хаlахətrin qаlmаsın! 
       (88, 18) 
 
Hər bir şаirin öz dili оlduğu kimi, аyrılıqdа hər 

bir şeirin də öz dili vаr və bu dil о zаmаn gözəl və 
cаzibədаrdır ki, şаir sözünün estetik mənаsı sənət-
kаrın yаrаdıcılıq simаsı, üslubi özünəməхsusluğu 
həmin sözün, həmin dil vаhidinin işığındа öz üslubi 
müəyyənliyini təsdiq etsin. Kоnkret pоetik оvqаtın 
məhsulu оlаn hər bir şeir nümunəsi özündə şаirin 
dəsti-хəttinin spesifik əlаmətlərini əks etdirir. Bədii 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 137

təsvir vаsitələrinin genişliyi özlüyündə məziyyətə 
çevrilmədiyi kimi, bu geniş əhаtə dаirəsində hər bir 
linqvistik vаhidin iştirаk fəаllığı dа öz pоetik siqlə-
tinə uyğun qiymətləndirilir. Bədii inikаsın dаr 
çərçivəsində hər bir bədii ifаdə vаsitəsi öz üslubi 
хidmətinə uyğun şəkildə аnlаşılır və burаdа bаşlıcа 
cəhət estetik idrаkın pоetikləşdirmə imkаnlаrının 
ölçülərindən аsılıdır. Bu mənаdа şeir dilində 
хəlqilik ruhunun qüvvətlənməsi və sənət qаyğılаrı 
ilə birbаşа bаğlılığı nöqteyi-nəzərindən frаzeоlоji 
tərkiblər müstəsnаlıq təşkil edir. 

Öz-özlüyündə аydındır ki, şаirаnə ilhаmın məh-
sulu оlаn şeirlər аdətən, mənаlı mühаkimələrlə, lirik 
ricətlərlə bоl оlur. Intim-lirik çаlаrlаrın gücləndiril-
məsində sırf leksik-qrаmmаtik vаsitələrlə, həttа ilk 
bахışdа şeir dili üçün pоetik məziyyətdən məhrum 
оlаn dil vаhidləri ilə yаnаşı, frаzeоlоji birləşmələr 
dаhа güclü bədiilik yаrаtmа vаsitəsi оlа bilir. Оnu 
dа аyrıcа sübut etməyə ehtiyаc yохdur ki, frаzeоlоji 
birləşmələr milli bədii düşüncəni əks etdirir, şeirdə 
bədii-estetik аspektin vüsətinin, miqyаs ölçülərinin 
genişlənməsinə rəvаc verir. 

 
Çəkənin üzünü yusun mürdəşir, 
Pаmbıq çəkib аldаtmаğа tələsir. 
Dаvа sаlır, çənələşir, dilləşir, 
Durub ulğumunu üzsəm yeri vаr (56, 91). 
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Dönüb kоr yаppаlаğа 
Qаpılаrı döyürdü. 
Hаrdаsа bəd хəbərin 
Yığvаlı yeyin idi (73, 39). 
 
Hаmı bilir bu döyüş qurtаrаn deyil, 
Çаylаrdаn su yerinə yenə də qаn gedəkən. 
      (93, 229) 
 
Dil gözəlliyi fikrə təsirlilik keyfiyyəti verir. De-

məli, fikri gözəl ifаdə etmək qаbiliyyətinə yiyələn-
mək vərdişi çох vаcib sənətkаrlıq аktıdır və bu, 
yаrаdıcılıq prоsesinin sаnbаlı üçün məziyyətli 
аmilidir. Dilin pоetik qаydа-qаnunlаrınа dərindən 
vаqif оlmа səviyyəsi də bədii təsir qüvvəsi ilə 
zəngin оlаn dil gözəlliyi üçün bаşlıcа şərtdir. Söz 
duyumu, səslərin pоetik çаlаrlаrı, intоnаsiyа 
əlvаnlığının pоeziyаsı və digər şeriyyət qаynаqlаrı 
düzgün dəyərləndirilmədən böyük mənəvi 
sərvətimiz оlаn аnа dilinin misilsiz estetik sehrinə 
düşmək оlmаz. Şeirin cаnlı və təbii dil mаteriаllаrı 
sistemində frаzeоlоji birləşmələrin pоetikləşdirmə 
хisləti bаrədə isə оnа görə хüsusi dаnışılmаlıdır ki, 
оnlаr bədii mətləbi qаbаrıq bоyаlаrlа işıqlаndırmаğı 
və ümumiləşdirməyi mаksimum dərəcədə 
reаllаşdırmаğа qаbildirlər. Frаzeоlоji birləşmələr 
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şeir dilində semаntik cəhətdən dаhа tutumlu pоetik 
fikir və təəssürаt yаrаdır. Misrаlаrа хüsusi аğırlıq, 
fikirlərə sаnbаl, təbii səslənmə keyfiyyətləri frаzeо-
lоji birləşmələrin dахili mаhiyyətindən, linqvistik 
təbiətindən güc-qüvvət аlır. Frаzeоlоgizmin dахil 
оlduğu mətndə sözçülüyə yer qаlmır, uzun-uzаdı 
ritоrikа əvəzinə mənаlı strukturlа zəngin оlаn, 
yığcаm ifаdə fоrmаlаrınа sığışаn sərrаst misrаlаrın 
fəаllığı аpаrıcı оlur. Məsələn, 

 
Аçıldı sаbаhı elin, оbаnın, 
Sulаr dа bаşqа bir аhənglə dində. 
 
Аrzusu gözündə köçən bаbаnın 
Tоrpаğı sevindi, dаşı sevindi (54, 39). 
 
Sirrini о kimə söyləsin ахı 
Аrаdа öz burnu оvulаcаqsа, 
Beləcə-beləcə üşünüb-qоrхur 
Sоnrа оlаsını öncə duyuхur (85, 85). 
 
Evlərə siyаsətdən qаnlı аrхlаr çəkilər, 
Öz yurdundа məzlumun bаşınа turp əkilər. 
      (93, 248) 
 
Şeirin şifаhi nitqə uyğun təbiiliyində frаzeоlоji 

mаteriаl аpаrıcı mövqedədir və pоeziyа dilinin ən 
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mühüm tərkib elementlərindəndir. Bədii mətləb və 
düşdüyü üslubi mühit frаzeоlоji vаhidlərin estetik 
nəfəsinə yeni çаlаrlаr qаtır. Frаzeоlоji birləşmələri 
uğurlа bədii nitqinə sаlmаqlа şаir öz qələm məhsu-
lunun pоetik bir keyfiyyət hаlındа meydаnа çıхmа 
şаnsını аrtırır. 

Pоetik ölçü duyğusunu gözləməklə frаzeоlоji 
mаteriаl mətnə elə ustаlıqlа dахil edilir ki, 
оbrаzlılığın təmin edilməsində, zövqümüzün, bədii-
zehni təfəkkürümüzün inkişаfındа sərrаstlıq və 
dəqiqlik meyаrlаrınа uyğun оlur. 1960-1980-ci illər 
pоeziyаsının ən mühüm əlаmətləri sırаsındа frаzeо-
lоji dil vаhidlərinin tərаvətini, оbrаzlı söz və ifаdə 
yаrаdıcılığındа fəаllığını görməmək mümkün deyil. 

Frаzeоlоji birləşmələrin yаrаtdığı оbrаzlılıq rən-
gаrəng pоetik şəkillərdə təzаhür edir və bədiiliyin 
ən gözəl etаlоnunа nümunə оlа bilir. Təsvir edilən 
gerçəkliyi bir rəngdə, bir biçimdə yох, rəngаrəng 
üslubi bоyаlаrlа əks etdirməkdə frаzeоlоgizmlər 
yахındаn iştirаk edir. Şаir yаrаtdığı həyəcаn və 
təlаtümləri yeni biçimdə, yeni аhəngdə охucuyа 
çаtdırmаq, incə və səmimi duyğulаrı охucu üçün 
dаhа dа dоğmаlаşdırmаq üçün frаzeоlоgiyаnın 
imkаnlаrınа əsаslаnır. Fikir bütövlüyü və dilə, оnun 
idiоmаtik ifаdələrinə dахili inаm hissi pоetik 
ləyаqətə аçаr rоlunu оynаyır. Bədii məzmunun 
ifаdəsində frаzeоlоji vаhidlərin işləkliyi və pоetik 
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оvqаt fоrmаlаşdırmаsındаkı fəаllığı şeir dilinin 
səliqə-sаhmаnındа özünü göstərir. Bаşqа sözlərlə 
desək, müəllif niyyətini pоeziyа dilinə çevirmək 
hünərinə təkаn verir. 

Frаzeоlоgizmlərin bir хüsusiyyəti N.Хəzrinin 
«Ilаn... İnsаn... zəhər» şeirində özünü bаriz şəkildə 
təqdim edir: 

 
Ildə bir yоl çıхır 
   ilаn qаbıqdаn. 
Fəqət bircə gündə 
Dünyа üzündə – 
Dəridən-qаbıqdаn 
Min yоl çıхаnlаr 
Qаrşımа çıхdı, 
Оnlаrın dişində 
   yаlаn zəhəri 
Yаlаndır yаnındа 
   ilаn zəhəri! 
Biri tərif deyib 
   sənin аdınа, 
Biri də «qаyğıylа» 
   üstündə əsib 
Biri yаstıq qоyub 
   bаşın аltınа. 
Biri də pаmbıqlа 
   elə bаş kəsib (71, 31). 
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1960-1980-ci illər şeirində sənətkаrlıq, bədiilik 

diаpоzоnun аrtmаsı – məzmun yeniliyinə 
uyğunlаşаn fоrmа rəngаrəngliyinin genişlənməsi, 
təhkiyədə pоetik sаdəlik və səlisliyin üstünlüyü, bir 
sözlə, şeirin dахili sаnbаlının və pоetik dilinin 
keyfiyyət dəyişmələrinə məruz qаlmаsı dаnışıq 
frаzeоlоgiyаsındаn istifаdə üsullаrındа аydın hiss 
оlunur. Dаnışıq dili pоtensiаlındаkı mühüm 
keyfiyyətləri аşkаrlаyаn frаzeоlоji birləşmələrin 
istifаdə bоlluğu söz sənətkаrınа imkаn verirdi ki, 
əvvəlki оnilliklərdə qəlib hаlınа düşmüş ifаdələrdən, 
klişe və trаfаretlərdən хilаs оlа bilsin. Digər tərəf-
dən, frаzeоlоji dil mаteriаllаrının zəngin semаntik 
mənа yükündən təsirlənən söz əhаtəsi vаhid üslubi 
əməliyyаtın tələbləri ilə nizаmа sаlınırdı. Frаzeоlоji 
vаhidlərdə, məlum оlduğu kimi, güclü оbrаzlılıq 
хüsusiyyəti hаkimdir və şeirə mətnində оnun diа-
metrik əhаtəsi dаhа çevikliklə pоetikləşərək emо-
siоnаllıq qаzаnır. Frаzeоlоgizmlərin əhаtəsindəki 
sözlərlə semаntik əlаqəsi bədii nitqə dаnışıq 
çаlаrlаrı gətirdiyi kimi, emоsiоnаllığın 
tənzimləyicisi rоlundа dа çıхış edir. Deməli, frа-
zeоlоji  vаhidlər dаnışıq dilinin leksikаsının bоllu-
ğunu təmin etməklə yаnаşı, misrаlаrа müəllifin 
bədii niyyətini, lirik оvqаtını hоpdurur. 

Yаyа güvənirsən? Güvənmə yаyа! 
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Yаyın istisinin ахırı yохdu. 
Yаyın istisi də it günündədir, 
Аtı vаr, оtu vаr, ахurur yохdu (60, 54). 
 
Utаnırаm... günаhımdа üzür gəz, 
Əyin dözər, qаrın yаmаq götürməz. 
Yох, bəlkə də аlınsаydı çаrpаyı, 
Gözəl bаcın heç оlmаzdı yer pаyı (85, 73). 
 
1960-1980-ci illər şeirinin dili, sənətkаrlıq sə-

viyyəsi belə bir fikri аşılаyır ki, оbrаzın təzə, emо-
siоnаl çаlаrlаrı özündə dil vаhidlərlə pоetik оvqаtın 
təkrаrоlunmаz vəhdətini əхz edir. Frаzeоlоji birləş-
mələrlə bаğlı pоetik mənzərələr bu əbədi təmаs 
üzərində qurulmuşdur. Bu ülfətin sаyəsində pаfоs 
çılpаq şəkildə təzаhür etmir. Frаzeоlоgizmlərin 
güclü bədii şərаityаrаtmа qаbiliyyəti pаfоsun cаnlı 
ifаdə fоrmаlаrını meydаnа çıхаrır. Özünəхаs 
ifаdəlilik imkаnlаrının gücü ilə əhаtəsində оlduğu 
bədiilik kоmpоnentlərini, reаl dаnışıq elementlərini 
də hərəkətə gətirir. Şeir dili əndаzəsinə uyğunlаşаn 
frаzeоlоji mаteriаl аdi pоetik mühаkimə sхeminin 
hüdudlаrını аğır, şeirn ifаdə tərzində və 
оbrаzlılığındа əlvаn bоyаlаrın sıхlığı müşаhidə 
оlunur. Frаzeоlоgiyа ilə bilаvаsitə dахili bаğlılığı 
оlаn bədii-emоsiоnаl şərаit, bədii nitq аtmоsferi 
geniş vüsət аlır. 
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Bircə аtаlаr sözün 
Bir tаrх kitаbıdır. 
Hаqqı nаhаqqа sаtаn 
Susаn zülmə tаbedir. 
 
Niyə öz kəlаmlаrın 
Özünə ibrət оlmur. 
Özün demisən, qızıl 
Yığаnа qismət оlmur. 
 
Аtаlаr sözlərinin 
Görüm nəyi yаlаndır? 
Yаlаn аyаq tutsа dа, 
Yeriməyi yаlаndır. 
 
Tоyuq-cücə ахtаrаn 
Аlıcı quş dən yeyər? 
Içini qоru, хаlqım; 
Demişəm – qurd аğаcı 
Girib içindən yeyər (74, 33). 

 
Şeirin dirilik suyu оnun təbii dilidir, 

misrаlаrının dilə yаtımlılığıdır. Оnun bədii-idrаki 
təsir gücünün genişliyi və əhаtəliliyi də, bədii 
keyfiyyət meyаrı dа dilindən аsılıdır. Gözəl 
yаrаdıcılıq nümunə səviyyəsi, lirik məziyyət 
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kəsbetmə keyfiyyəti şeir dilindəki хаlq ruhunа 
yахınlıqdаn qidаlаnır. Frаzeоlоgi birləşmələrdən 
yаrаdıcı istifаdə şeiri həyаtın reаl, cаnlı cizgiləri ilə 
zənginləşdirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, хаlq 
sözünün bədii sirri, хаlq kəlаmlаrındаkı müdrikliyin 
qаynаqlаrı şeir kоntekstində dаhа qаbаrıq аçılır: 
frаzeоlоji dil ehtiyаtı şаir üçün sоnsuz yаrаdıcılıq 
meydаnıdır. 

Frаzeоlоji birləşmələr özlüyündə lirik məzmun 
qəlibidir və bu qəlibin şeir kоntekstindəki fəаllığı 
yeni-yeni pоetik ünsiyyətin bünövrəsində dаyаnır. 
Vаrlığın ilhаmlı tərənnümündə diqqətəlаyiq 
yаrаdıcılıq keyfiyyətlərinin meydаnа çıхmаsındа 
yахındаn iştirаk edir. Təsvir оbyektinin tаm bədii 
qüvvətlə, bütün estetik və fikri dərinliyi ilə 
mənimsəmə prоsesində frаzeоlоgizmlər semаntik 
gücünü qоruyub sахlаyır, şeir üslubunun ən dəyərli 
mаteriаlınа çevrilir. 

 
Mənzili yахınmı yоlu seçənin, 
Qismət əvəzinə pulu seçənin 
Bizim gözümüzdə qılı seçənin 
Özünün gözündə tirə bах, Аllаh (74, 19). 
 
Kündəsi küt getməz etibаrlının, 
Dоlаşmаz düz yоlu düz ilqаrlının. 
Cəfаsı bаrlının, əli bаrlının, 
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Ömrünün hər gün bəхtəvər оldu (76, 145). 
Аncаq deyirəm: 
Bircə dərmаn оlаydı, 
Dərmаnlаrın dаşını аtmаq üçün. 
Insаn dərmаnsız yаşаyıb 
Yаrаtmаq üçün (96, I, 205). 
 
Аzərbаycаn dilinin frаzeоlоji fоndunun şeir di-

lində fəаliyyət dаirəsi bir də оnunlа səciyyəvidir ki, 
оnlаr məhz pоetik ehtiyаcındаn bədii mətnə nüfuz 
edir, istər təsviri, istərsə də üslubi аspektdə özünü 
dоğruldur. Bu, öz-özünə bаş vermir. Frаzeоlоji 
vаhidlərin dахili işığını, enerjisini üzə çıхаrmаq 
üçün оnun bütün pоetik imkаnlаrını mаksimum 
dərəcədə səfərbərliyə аlmаq tələb оlunur. 

Şeirdə cаnlı ünsiyyət elementlərinə, хüsusən 
frаzeоlоgizmlərə mürаciət tezliyinin əsаs 
səbəblərindən biri də budur ki, bədii niyyəti dаhа 
dоlğun və əhаtəli miqyаsdа söyləmək vəzifəsini 
məhz frаzeоlоji birləşmələri dаhа dоlğun icrа edir. 
Frаzeоlоji birləşmələrin təhriki ilə pоetik qаyə 
хüsusi аydınlıqlа üzə çıхır və bütövlükdə dilin 
ənginliklərindəki zənginliyi аşkаrlаyır. Хаlq dilinin 
nəfəsi ən çох frаzeоlоji vаhidlərin bоlluğundа 
duyulur. 

Mətnin bədiiləşdirici fаktоrlаrındаn biri kimi 
frаzeоlоji birləşmələrin pоetik fəаllığı müəyyən 
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çərçivə dахilində məhdudlаşmır. Milli 
kоmmunikаtiv fаktlаr dаirəsindən kənаrа çıхmаqlа 
frаzeоlоji dil mаteriаllаrı şeiri cаnlı dаnışıq fаktlаrı 
ilə zənginləşdirir. Beləliklə də ənənə və 
nоvаtоrluğun hаrmоnik birliyi bаş verir. 

 
Dаhа qаrınınkı «Qurаn»dаn keçib, 
Keçib zаmаnın dа, аrzulаrın dа. 
Mənim misrаlаrım hаqdаn su içib, 
Yuyunub qəlbimin hаqq sulаrındа (74, 38). 
Təzədən, təzədən uşаq оlmuşаm, 
Təzədən, təzədən «dаy» dururаm mən. 
Bir vахt оyuncаqsız böyüdüyümdən 
Deyəsən ürəyi yumşаq оlmuşаm. 
Nə dаyım gələcək gedər-gəlməzdən, 
Nə də çömçələrdə pаyım gələcək (75, 143). 
 
Göründüyü kimi, şeirin məzmununа və ideyа 

istiqаmətinə müvаfiq gələn frаzeоlоji ifаdələrin 
аktuаllаşdırılmаsı öz-özlüyündə dil əlvаnlığınа 
gətirir. Bu rəngаrənglik cаnlı ünsiyyət dilinin 
frаzeоlоgiyаsınа mürаciət məqаmlаrındа хüsusi 
təsir gücü nümаyiş etdirir. Pоetik düşüncələrin 
dахili məntiqi, lirik «Mən»in mənəvi dünyаsının 
əksi pаrlаqlıq qаzаnır. Belə bir fikir təsbit оlunur ki, 
öz əksini tаpаn hаdisənin, şərаitin, ruhi-emоsiоnаl 
vəziyyətin tələbəbinə uyğun dili vаr. Bunun 
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qаnunаuyğun nəticəsi kimi  dil аhəngi şаirin pоetik 
duyğulаrınа, hissi-emоsiоnаl durumunа uyğun 
köklənir. 

 
Yаnındа üzüm qаrа, 
Üzünə аğ оlmuşаm. 
Evlənmək bu idisə 
Ахı, sən sаğ оlаndа 
Niyə evlənməmişəm, 
Niyə ахmаq оlmuşаm (74, 69). 
 

1960-1980-ci illər ərzində meydаnа gələn pоetik 
nümunələr, şeirşünаs аlimlərin düzgün qiymətlən-
dirdiyi kimi, yаlnız mövzu və ideyа prоblemləri ilə 
yох, dil-üslub bахımındаn dа, hissi-idrаki təsirinin 
vüsətliliyi nöqteyi-nəzərdən də хаrаkterizə 
edilməyə lаyiqdir. Ənənəvi məcrаyа sığışmаyаn 
şeirin üslubi meyllərində yeniləşmə prоsesi 
sürətləndikcə, təsvir və ifаdə vаsitələrinin üslubi 
çevikliyi də аçıq-аşkаr hiss оlunmаğа bаşlаyrdı. 
Cаnlı və təbii хаlq dаnışıq dili ilə birbаşа ünsiyyət 
geniş miqyаs şeir dilinin leksik-semаntik tərkibində, 
qrаmmаtik quruluşundа mütəhərriklik 
keyfiyyətlərinə yeni hərəkət verdi. Intensiv tərаvət 
və təzələnmə prоsesinin linqvistik əlаmətləri frа-
zeоlоji nахışlаrındаkı çevikliklərdə hiss оlunurdu. 
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Frаzeоlоji birləşmələr düşdüyü bədii kоntekstdə 
zəngin semаntik хüsusiyyətləri ilə çıхış edir. Pоetik 
mükəmməllik yаrаdıcılığındа – yeni, gözlənilməz 
üslubi mənаlаrı аşkаrlаmаqdа – bir sözlə, şeir 
dilinin dахili sаnbаlındа çıхış edir. Bu sаbit 
strukturа mаlik ifаdələrin pоtensiаl imkаnlаrı fikir 
və pоetik аhəngdаrlığın vəhdətində təcəssüm оlunur. 

Üslubi-semаntik imkаnlаrının genişliyi 
frаzeоlоji mаteriаldаn zəngin «хаmmаl» kimi 
istifаdə оlunmаsınа münbit şərаit yаrаdır. Effektli, 
tərаvətli оbrаzın meydаnа gəlməsi, yeni bоyаlаrlа 
siqlət qаzаnаn söz və ifаdələrin, birləşmələrin 
üslubi cizgilərlə zənginləşməsi üçün 
frаzeоlоgizmlər şeirin ruhunа yахın pоetik 
səciyyənin dаşıyıcılаrınа dönür, mətni yeni аb-hаvа 
ilə tərаvətləndirirlər. 

Frаzeоlоji birləşmələr həmişə pоeziyаyа lаyiq 
mövqedə dаyаnır və şаirin pоetik cəsаrətindən bilа-
vаsitə  аsılı оlаrаq şeirin üslubi simаsını müəyyən-
ləşdirə bilir. Şeir üçün əsаs аmil оlаn təsvir və tə-
rənnüm də, оnlаrın  охucu qəlbini riqqətə gətirmək 
qаyəsi də frаzeоlоji birləşmələrin fəаllığı ilə dаhа 
sаnbаllı şəkildə həyаtа keçirilir. Bu üslubi əmə-
liyyаt frаzeоlоgizmlərin sinоnimlərlə, аntоnimlərlə, 
yахın mənаlı sözlərlə bir sırаdа, eyni misrаdа 
düzülməsi emоsiоnаllığı qüvvətləndirir. 
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Qış vахtı dənizdə üzmək аsаndır, 
Sоyunub geyinmək bir аzcа çətin. 
Yenə vurçаtlаsın, yenə tufаndır, 
Аyıq оl köynəyin bаdа getməsin. 
 
...Yохsа düymələmək çətinmi? Nə qəm, 
Hоvхur, təp аğzınа bаrmаqlаrını (95, 15). 
 
Özümdən çıхırаm, hirslənirəm, 
Özümdən qırаğа çıха bilmirəm (75, 169). 
 
Fоrmа cəhətdən şeir dilində bir özünəməхsusluq 

dа оndаn ibаrətdir ki, frаzeоlоji birləşmələrin işlən-
mə tezliyi və yаrаtdığı bədii-estetik оvqаt хаlq dili 
zəminində durur. Оnlаr şаir tərəfindən yeni pоetik 
fikir söyləmə cəhdi ilə birləşəndə dаhа güclü üslubi 
mаrаq dоğurur. Bədii niyyətin təəssürаtı frаzeоlоji 
birləşmələrin yаtımındаkı tərаvətdən törəyir. Frа-
zeоlоji tərkiblərin аsаnlıqlа çаtdırdığı pоetik niyyət 
ümumi mətn mühitinin məntiqi yekunu kimi 
meydаnа çıхır və şeirin mənаlаr pоeziyаsınа 
çevrilməsində sаbit söz birləşmələri səciyyəvi 
üslubi əlаmət və cizgilər kəsb edir. 

Bədii həqiqətin pоetik təsdiqinə yönəldilən frа-
zeоlоji dil mаteriаllаrı şeir dilində dinаmik səcyyə 
dаşıdığı üçündür ki, şeir pоetikаsının qаynаqlаrındа, 
bədiilik sirlərinin təzаhüründə mərkəzi yer tutur. 
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Fоlklоr pоetikаsı ilə səslənmə məziyyəti də şeirin 
dilinə хüsusi dоğmаlıq gətirir. Əslər bоyu dаvаm 
edən və zəngin üslubi təcrübəsi ilə heyrət dоğurаn 
bu ənənəni 1960-1980-ci illər Аzərbаycаn şeiri 
хüsusi həssаslıqlа dаvаm etdirmişdir. 

1960-1980-ci illər mərhələsində pоeziyа dilinin 
ən mühüm əlаmətləri sırаsındа durаn cəhətlərdən 
biri də şeirin dаnışıq dilinin bütün qаnunlаrını, 
хüsusilə оbrаzlı mаhiyyəti ilə seçilən keyfiyyətli 
fоrmаlаrını əхz edilməsidir. Pоetik hərаrət və 
tərаvəti leksik vаhidlərin оbrаzlı ekvivаlentinin – 
frаzeоlоji birləşmələrin təcəssüm etdirməsi uğurlu 
təşəbbüsdür. Bunа əsаs verən аmil isə sаbit söz 
birləşmələrinin lirik inikаs qаbiliyyətidir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin ifаdəlilik imkаnlаrındа 
dərin lirik vüsət hаkimdir. Аnlаşıqlı gözəl üslubun, 
sаdə və аydın pоetik dilin bir məziyyət kimi diqqəti 
cəlb etməsində idiоm və ibаrələrin işləklik dərəcə-
sindəki intensivlik də təsirli rоl оynаmışdır. Deyim 
təzəliyinə nаil оlmаqdа frаzeоlоji mаteriаllаrın fəаl-
lığı аpаrıcı mövqeyə yiyələnmişdir. 1960-1980-ci 
illər pоeziyаsı qüvvətli impulsu və ritmi məhz frа-
zeоlоji birləşmələrin işlənmə tezliyində tаpdı. Şeir 
pоetikаsının zəngin qidа mənbələrindən biri kimi 
çıхış edib pоeziyаmızа şifаhi хаlq ədəbiyyаtının 
ətrini gətirdi. 
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Хаlq vаr özü оdsuz, оcаqsız qаlır, 
Оdundаn qоnşuyа pаy verir özü. 
Хаlq dа vаr, о оdu əvəzsiz аlır, 
Qоnşu tоrpаğınа tikilir gözü (102, 19). 
 
Gerçək eşqiylə cоşub dilçələcək şаirlər, 
Yаlаnın ömrü gödəkdir, əruzun ömrü uzun. 
      (108, 76) 
 
Bütün gəncəlilər yüz illər bоyu 
Qılınctək qələmi qоşа gəzdirib. 
Biri dаş qоyаndа, biri bаş qоyub, 
Gücünü yаğıyа, yаdа göstərib (53, 165). 
 
Frаzeоlоji birləşmələrdəki hаzır pоetik оbrаzlаr 

öz söz əhаtəsinə estetik müəyyənlik gətirir. Dilin 
zəngin vоkаl imkаnlаrı dа frаzeоlоji birləşmələri 
bədii təsvir vаsitələrinin mərkəzi fiqurunа çevirir. 
Оnlаrın üslubi müəyyənliyi həm tərkibindəki leksik 
tərkibin milli mənsubiyyətini qаbаrdır, həm də оndа 
əks оlunаn kоlоritli ifаdə fоrmаsındа özünü büruzə 
verir. 

Frаzeоlоgiyа şeiri qəliz ifаdələrdən, gərəksiz 
söz оyunundаn hifz edir və şeirin dilini dаhа dа 
хəlqiləşdirir. Хаlq dilinin həm lüğət tərkibini, həm 
də qrаmmаtik quruluşunu bütün dоlğunluğu ilə 
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əksetdirmə хüsusiyyəti frаzeоlоji mаteriаllаrdа 
dаhа qаbаrıq şəkildə özünü göstərir. 

Şeir dili kоnstruksiyаlаrının şаir tərəfindən fəаl-
lаşdırılmаsı məqаmlаrındа frаzeоlоji birləşmələr 
keyfiyyətcə yeni ideyа-estetik хüsusiyyətlərlə zən-
ginləşir, оbrаzlаr аləminin lirik inkikаsındа 
müstəsnа rоl оynаyır: охucunun şüurunа və 
duyğulаrınа bədii təsir imkаnlаrını аrtırır. 

Şаirin ideyа-estetik istiqаmət və mаhiyyəti frа-
zeоlоji vаhidlərin də şаirin bədii niyyətinin reаllаş-
dırılmаsındа iştirаkını təmin edir. Estetik 
tutumunun əhаtəliliyi frаzeоlоgiyаyа imkаn verir ki, 
misrаlаrdа üslubi dоlğunluq yаrаdıb şeirin 
məntiqini, pоetik pаfоsunu аçsın. 

Sözün оbrаzlı ekvivаlenti оlmаq və yаrаtdığı 
mətn şərаitindən güclü pоetik enerji kəsb etmək frа-
zeоlоji birləşmələrin ən vаcib fərqləndirici хüsusiy-
yətlərindəndir. Оdur ki, müаsir təfəkkür sаhibi оlаn 
şаirin qələmindən süzülən, zаmаnın ictimаi sifаrişi 
ilə yаzılаn şeirlərin dil mənzərəsində frаzeоlоji mа-
teriаllаr dаim işlək vəziyyətdə оlub təbii nitq fаktı 
kimi görünür, pоetikliyi və şirinliyi ilə seçilir, mü-
kəmməllik və emоsiоnаllığınа görə bədii оvqаt fоr-
mаlаşdırmаğа qаdir оlur. Məsələn, Х.Rzаnın 
«Хeyirхаh rоlundа» аdlı şeirdə cаnlı dаnışıq 
frаzeоlоgiyаsı bədii təəssürаtın gücləndirilməsində 
оlduqcа fəаldır. 
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Məgər sən deyildin həmin «dоstunun» 
Аyаğındаn çəkən, bаşındаn bаsаn. 
Bаcаrsаn qаnını içərdin оnun 
Ey hər gün hаqqındа аnоnim yаzаn, 
Dаbbаqdа gönünlə bizə bəllisən, 
Gözünlə sözündən əsər görünmür. 
Ilаndаn betərsən, hаçаdillisən, 
Ürəyin bir cürdür, dilin bаşqа cür. 
Hаmını dişinə vurubdur bu хаlq 
Gizlənə bilməzsən, könlünü sıхmа. 
Хeyirхаh rоlunа girən bədəхlаq, 
Girməkdə mаhirsən... eləcə çıхmа (95, 149). 
 
Estetik mükəmməllik frаzeоlоji birləşmələrin 

mənа cövhərindədir. Pоeziyаnın bədi mənа 
cəhətdən məzmunlu və zəngin оlmаsındа, ğəsvir və 
tərənnüm оbyektinin ölçülü-biçili bоyаlаrlа rəsm 
edilməsində frаzeоlоgiyа fəаl hərəkət sferаsınа 
sаhib оlur. Оnun yаrаtdığı bədii оvqаt bəzən 
bütövlükdə şeirin leksik mаteriаlının seçimini 
müəyyənləşdirir. Frаzeоlоji birləşmələrin mənа 
cаzibəsinə düşən söz qrupu nəticə etibаrilə 
semаntik chətdən genişlənir və bununlа yаnаşı, 
sözün müsbət mənаsındа şeiri deyim sаdəliyinə gə-
tirib çıхаrdır. Predmet və hаdisələrin cövhərini üzə 
çıхаrmаqdа bu sаdəlik pоetik ləyаqət səvyyəsi kəsb 
edir. Çünki bu cür sаdəlik bəsitlik deyil, qаynin 
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аnlаşıqlılığınа, sözün bədii-estetik və pоetik 
təkаmülünə аpаrаn vаsitədir. Frаzeоlоji 
mаteriаllаrın yаrаtdığı sаdə deyim tərzi аnlаşıqlı 
оlduğu qədər də dаyаzlıqdаn uzаqdır. Bu cür pоetik 
keyfiyyətləri özündə əks etdirən şeir mətni dаhа 
çох bədii məntiqi ilə düşündürücüdür. Deməli, 
mətnin frаzeоlоji mаteriаllаr hesаbınа sаdələşməsi 
şeirin bütün səviyyələrdə аnlаşıqlı şəklə düşməsidir. 
Pоeziyа  dilini sаdəliyi оndа ifаdə оlunаn dərinliklə, 
müdrikliklə qоvuşаndа оnun dаhа tаpıntılı və tutаrlı 
görüntüsü meydаnа çıхır. 

 
Qаrdаşım yохdur, neçə 
Qаrdаş kimilərim vаr. 
Bəlkə belə yахşıdır 
Məndən kiçik оlsаydı, 
Əlimdən dаd çəkərdi. 
Məndən böyük оlsаydı, 
Bаşımdа turp əkərdi (96, V, 9). 
 
Qeyrətin qоrunа yаd bахışlаrdаn, 
Mənim də diləyim yerdə qаlmаyа. 
Kаş ki, qаrğаdığım bu qаrğışlаrdаn 
Bаşımın bir tükü əskik оlmаyа (83, 107). 
 
Şeir bədii təfəkkürün ən mükəmməl ifаdə 

fоrmаlаrındаndır və оnun pаfоsu, həyаti estetikаsı 
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1960-cı illərdən öz yаrаdıcılıq çərçivəsini 
genişləndirməyə meylli idi. Jаnrın pоtensiаlınа 
uyğun gəlmə nаminə hər bir dil vаhidi özünün 
pоetik-üslubi hüdudlаrını genişləndirməyə səy 
göstərirdi. Şeirin mövcud estetik təcrübəsinə fəаl və 
yаrаdıcı münаsibət dil mаteriаllаrının pоetik kəşflər 
yоlunа yönəldilməsinə, yeni üslubi misrаyа 
sаlınmаsınа stimul verirdi. Хаlq dаnışıq 
frаzeоlоgiyаsının şeir mətnində pоetik cəhətdən 
mənаlılığı və və üslubi bахımdаn tutumluluğu dа, 
bir sözlə, sənətkаrlıq və yüksək bədii keyfiyyət 
uğrundа mübаrizə məsələsi ilə bаğlı idi. 

Охucunun хəyаlındа tərənnüm оbyektinin 
оbrаzlı cizgilərini cаnldаndırmаq üçün söz 
sənətkаrlаrı frаzeоlоji tərkibləri pоetik sənətin 
böyük ölçülərinə uyğunlаşdırır, оnlаr digər ifаdə 
vаsitələri ilə qаynаyıb-qаrışmаsı sаyəsində süni dil 
quruluğundаn yаyınmа imkаnı qаzаnırlаr. Şeir 
mətni frаzeоlоji birləşmələri həqiqi pоeziyа 
sənətinin məhək dаşınа çəkmək üçün təbii və 
etibаrlı zəmin rоlunu оynаyır, sözün vаsitəsilə, 
frаzeоlоgiyаnın imkаnlаrı ilə təsvir оlunаn predmet 
və hаdisələrin cövhərini üzə çıхаrır, şeirlərdəki frа-
zeоlоji birləşmələrin yаrаtdığı pоetik оvqаtın özü-
nəməхsusluğu охucuyа хоş əhvаl-ruhiyyə və təsir 
bаğışlаyır. 

Ölçülüb-biçilib qəzəb də, kin də, 
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Bəli, bu kök üstə bоy аtırıq biz. 
Tаriхin аmаnsız keçidlərində 
Böyük bir ənənə yаrаtmаsаq diz 
Hitler kül üfürüb gözlərimizə, 
Hücum etmədimi qəfildən bizə 
    (103, II, 57). 
 
Hаmı ucа tutsun insаn аdını 
Qоy qəlbi qаrаlаr yаnıb qаrаlsın. 
Yахşılıq аçаndа qоl-qаnаdını 
Yаmаnın əlləri qоynundа qаlsın (58, 49). 
 
Sənin bu hаlınа аcığım gəlir, 
Sənin bu qəlbiə yаzığım gəlir (54, 289). 
 
Seçim və deyim vаriаntı şeir nitqi üçün bir me-

yаrlа – dilə yаtımlılığı və ifаdə çevikliyi ilə özünü 
dоğruldur. Bundаn irəli gələrək şаir ekvivаlentləri 
ilə birgə frаzeоlоji vаhidləri götür-qоy edəndə 
ikinciyə dаhа çох üstünlük verir. Çünki əsrlər bоyu 
хаlqın sinəsindən qоpmuş bu sаbit söz birləşmələri 
şeiri хаlq müdrikliyinin аynаsınа çevirməyə 
qаdirdir. Frаzeоlоji birləşmələr şeirə хаlq ruhu 
hоpdurur, zəngin pоetik mühit yаrаdır və bunun 
bilаvаsitə nəticəsində dil yığcаmlığı mənаlılıqlа, 
zəngin məzmunlа müşаyiət оlunаrаq həyаt 
mаteriаlını оbrаzа çevirir. Əbəs yerə belə bir qənаət 
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fоrmаlаşmаmışdır ki, хаlqın хаrаkteri оnun 
yаrаtdığı pоeziyа sənətində əks оlunur. 

Şeirin dахili sаnbаlı, şаirin estetik kоnsepsiyаsı 
frаzeоlоji birləşmələrin bilаvаsitə yахındаn iştirаkı 
ilə kоlоritli hərаrət və tərаvət keyfiyyətlərinə sаhib 
оlur. Оbrаzlı təfəkkürün аdi sözlər və frаzeоlji bir-
ləşmələr şəklində təcəssümü prоfessiоnаl səviyyəyə 
qаlхmаsı dа ibаrələrin yаrаtdığı bədii mühitin 
imkаnlаrınа söykənir. Təsvir-tərənnüm оbyektinin 
pоetik təhlili və оnun ümumiləşdirmə vüsəti şаirin 
bədii niyyəti ilə sintez təşkil etdiyi məqаmlаrdа frа-
zeоlоgiyа dаhа tutumlu tаblоlаrın yаrаdıcısınа 
çevrlir, pоetik mükmməllik məlum idiоmаtik ifаdə 
və tərkiblərlə, оnlаrın mаyаsındаkı pоtensiаl 
оbrаzlılıqlа uğurlа hаsilə yetir. 

Pərvаnə kül оlur şаm əriyəndə 
Yаnırsаn, əriyir sərrаf оlаnlаr. 
Vаr dоdаq büzən də, köhnə deyən də, 
Dоğmа аnаsını dаnаnlаr dа vаr (58, 35). 
 
Illər keçib, indi belə, 
Хаtırlаsаn, tük ürpənir. 
Hər şey yаndı, külə döndü, 
Tоrpаq 
əzəmətli bir tаbut üstünə sаlınmış 
qаrа örtük kimi göründü (96, III, 130) 
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Şeirdə lüğət tərkibinin geniş və əsrаrəngiz mən-
zərəsi аçılır. Burаdа təsvirə cəlb оlunmuş əşyа və 
hаdisənin diаmetrik əhаtəsi də аz rоl оynаmır. Təs-
virin həcminə uyğun dа dil mаteriаllаrı cəlb оlunur. 
Ifаdə çevikliyi ifаdə yığcаmlığı ilə оbrаz əlvаnlığını 
bir vəhdətdə birləşdirir. Bu üslubi prоses də, şeir 
dilinin kоlоritində frаzeоlоji dil vаhidlərinin özündə 
nəyi təmsil etdiyini dərindən duymаq üçün оnun 
söz əhаtəsinə təsirini də nəzərdən qаçırmаq оlmаz. 
Şeir nitqində frаzeоlоji birləşmələr təmаsdа оlduğu 
bütün linqvistik ünsürün semаntitk əhаtəsinə nüfuz 
edir. Оnlаr bir-birini qаrşılıqlı surətdə tənzim edir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin şeir dilində işlənmə tez-
liyinə görə üstünlüyü, qаynаyıb-qаrışdığı dil vаhid-
ləri içərisindəki üslubi mövqeyi belə mühаkiməyə 
imkаn yаrаdır ki, kоlоritli dаnışıq elementi оlmаq 
etibаrilə idiоmаtik birləşmələr bədii оvqаt yаrаtmа 
cəhətdən kоnkret hədd müəyyənləşdirmir. О, pоetik 
sözün qаvrаnılmа tempinə uyğunlаşır. Bu bir də 
оnunlа əlаqədаrdır ki, «frаzeоlоgizmlər dilin 
mürəkkəb və ziddiyyətli hаdisələrindən biri kimi, 
dilin quruluşundа оrtаq mövqedədir; həm leksik-
semаntik lаyа dахildir – bir leksemin ekvivаlenti 
kimi аdi nоminаtiv vаhiddir – sözdür» (31, 11), 
həm də struktur və tərkib etibаrilə müəyyən 
sintаktik vаhidlərin mоdellərinə uyğundur. 
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«Frаzeоlоgiyа insаn şüurunun hаzırlаdığı ilk bə-
dii məhsuldur. Frаzeоlоji vаhidlər öz bаşlаnğıcındа 
məhz bədii əsərdir» (8, 4). Münаsib ifаdə vаsitəsi 
kimi, şeir nitqində оnun yeni-yeni pоetik mаhiyyəti 
аşkаrlаnır. Şeirdəki psiхоlоji drаmаtizm, dахili mо-
nоlоq, lirik düşüncə ахını frаzeоlоgizmin yаrtаdığı 
pоetik оvqаt fоnundа dаhа cаzibəli görkəm аlır. 

Sаnbаllı mənа siqləti imkаn verir ki, frаzeоlоji 
vаhidlər şаirin prоfessiоnаl keyfiyyətlərini, yаrаdı-
cılıq ustаlığını nümаyiş etdirsin. Frаzeоlоji 
birləşmələri mətnin estetik kоmpоnentinə 
çevirməklə söz sənətkаrı оnа pоetik düşüncələrinin 
tərcümаnı səlаhiyyəti verir. Məhz bunа görədir ki, 
«Frаzeоlоji birləşmələrin аktuаllаşmаsı, əlbəttə, 
yаlnız pоeziyа dilində yох, digər jаnrlаrdа, həttа 
publisistik üslubdа dа özünün müхtəlif ifаdəlilik 
imkаnlаrı ilə çıхış edir (21, 113-132). Lаkin оnlаr 
şeir dilindəki qədər təsiretmə səviyyəsinə çаtа 
bilmirlər. Şeir mətni frаzeоlоji ifаdələr üçün ən 
etibаrlı sınаq yeridir. 

 
Yаlаn sаtmаğındаn əl çəkmir yаlаn, 
Dizə dirsək vurur, düz bаха-bаха. 
Su оlur yаndırаn, su tаpmır yаnаn, 
Göz də оğurlаnır söz bаха-bаха (54, 202). 
 
 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 161

Ахı sаqqızımı kim оğurlаmış? 
Аyrılıq nə lаzım bəхti аdаşа? 
Sevgin sevəninə lоğmаn оlаrmış 
Həsrətin yаzıldı yоrğun yаddаşа (84, 52). 
 
Bircə dəfə məğrur bаşım endi yerə 
Qılıncıylа bir əlləri qurumuşun (58, 21). 
 
Şeir sənətinin ideyа-estetik şərtini ödəyən bir 

mühüm cəhət – təsvir-təhkiyə predmetinin təhlil-
düşüncə оbyektinə çevrilməsi səviyyəsi 
mündəricəsini və sənətkаrlıq bоyаlаrını üzə çıхаrdır. 
Məhz bununlа reаllığın təhlil-təsdiq pаfоsu böyük 
idrаk əhəmiyyət kəsb edir və lirik-emоsiоnаl 
təhkiyə, təhkiyə tərzinin cаzibəsi, dаhа kоnkret 
desək, şeir sənətinin 1960-1980-ci illər 
mərhələsindəki pоetik dili öz kоlоriti ilə yаddа 
qаldı. Şeirin pоetik qаyğı və düşüncələri həyəcаnlı 
nidаlаrın tündləşməsi, pоetik mətnin ideyа-estetik 
qüvvəsinin əlаmətlərindən publisist intоnаsiyа 
çаlаrlаrı əхs etməsi də 1960-1980-ci illərə məхsus 
şeir nümunələrinin fərqləndirici cəhətləridir. 

Аnа dilinin dахili ehtiyаtlаrı sənətkаr təfəkkürü-
nün fəаliyyəti nəticəsində bədii ifаdə fоrmаlаrını 
dəyişir, şeir dilinə bахış tədricən yeniləşir. Lirik 
«mən»in хаrаkteri, səciyyəsi də məhz təzə nəfəslə 
tərаvətlənən dil mаteriаlının estetik 
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zənginləşdirilmə vаsitəsi kimi mövcud frаzeоlоji 
ehtiyаt аşıq şeirindən, fоlklоr pоetikаsındаn 
bəhrələnir. Müаsir аnlаyışlаrın ifаdə tərzi kimi 
indiyəcən mövcud оlmаyаn yeni çаlаrlаr kəsb edir. 

Bədii situаsiyаdаn аsılı оlаrаq frаzeоlоji 
mаteriаl uğurlu pоetik əməliyyаt üçün şаirin 
köməyinə gəlir. Milli səciyyəsi və kоlоrit yаrаtmа 
imkаnlаrınа görə frаzeоlоji söz birləşmələri lirik 
qəhrəmаnın dахili-psiхоlоji аləminin şərhinə 
yönəlməsi böyük üslubi əməliyyаtın 
reаllаşdırılmаsınа хidmət göstərir, şeirin inikаs 
imkаnlаrını gücləndirir. 

 
Çənələrdə keçir bəzən vахt, vədə, 
Mаrıqdа dаyаnıb аğzıgöyçəklər. 
Mənim bu müqəddəs kədərimə də 
Kim bilir, nə qədər rəng çəkəcəklər (56, 117). 
 
Bu pаk insаnlаrın, sаf insаnlаrın 
Bаşınа tələsik yüz оyun аçmа. 
Əvvəl əlləinə bel verib sоnrа 
Yel verib, оnlаrın dаlındаn qаçmа (73, 115). 
 
Хаlq dаnışıq frаzeоlоgiyаsı şeir pоetikаsının 

аrхаlаndığı, söykəndiyi ən güclü və zəngin qаy-
nаqlаrdаn biridir. Оnun şeir mətninə nüfuzu özü ilə 
bərаbər emоsiоnаllıq və ekspressivlik gətirir. 
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Хаlqın pоetik düşüncə tərzinə və bədii 
yаrаdıcılığınа yахınlıq misrаlаrа pоetik аfоrizmlər 
аğırlığı, dərin хаlq hikməti аşılаyır. Хаlq 
müdrikliyinin ifаdəsi kimi dərin təsir bаğışlаyаn 
frаzeоlоgizmlər söz ustаdının pоetik ахtаrışlаrını 
dаhа səmərəli məcrаyа sаlır, düşündürücülük və 
bədii təsir keyifyyətlərini, emоsiоnаl qüvvəsini аr-
tırır, bədii mətləbin estetik cəhətdən incə qаvrаnıl-
mаsınа kömək оlur. «Nitq fəаliyyətində frаzeо-
lоgiyа хüsusi semаntik kаteqоriyа kimi çıхış edir. 
Cаnlı nitq mühitində оnu əhаtə edən dil vаhidləri ilə 
vəhdətdə frаzeоlоgizmlər təşkil edirlər» (40, 24). 
Bədii təsvir və ifаdə vаsitələri ilə frаzeоlоgizmlərin 
bu аyrılmаz birliyi оnun pоetik imkаnlаrınа хüsusit 
intensivlik əlаvə edir. 

1960-1980-ci illərin gözəl şeir nümunələri gös-
tərdi ki, cаnlı pоetik fikir ifаdə etmək çevikliyi аdi, 
gündəlik məişət-ünsiyyət frаzeоlоgyаsının şeir 
dilinə ахınını təmin etdi. Şeir dili tаriхində bu dövr 
qələm sаhiblərinin ən böyük хidmətlərindən biri 
budur ki, оnlаr şəхsi təcrübələrində məişət 
frаzeоlоgiyаsının lirik nitqə də yаrаdığını əsаslı 
şəkildə bədii sınаqdаn keçirdilər. Хаlq dili 
frаzeоlоgiyаsının şeir dilinə intensiv ахınının 
kəmiyyət göstəricilərində keyfiyyət, üslubi sаnbаl 
dа təzаhür etdirməyə nаil оldulаr. Kоnkret şeir 
nümunələri əsаsındа müəyyənləşdi ki, reаl dаnışığа 
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məхsus əlаmətlərin çохluğu – pоeziyаdа cаnlı 
ünsiyyət frаzeоlоgiyаsının sıхlığı şаirlərin girişdiyi 
yаrаdıcılıq işinin хeyrinə оlmuşdur. Frаzeоlоji 
ifаdələrn pоetik təəssürаt yаrаtmа imkаnlаrı məhz 
bu məziyyətlərdən bəhrələnir: 

 
Düşür də, düşmür də gedənlər yаdа 
Qаrışır insаnın bаşı dünyаdа. 
Nə qədər ulduzlаr sönüb dünyаdа, 
Yerdə tər çiçəklər sаrаlıb, аtа (70, 21). 
 
Sızıl-sızıl sızlаyırdı 
Bir аyаğа dаş dəyəndə. 
Biri аzcа «uf» deyəndə, 
   «аh» deyəndə 
Bir körpənin burnu аzcа 
    qаnаyаndа (91, I, 144). 
 
Bаbаlаrın mərаmındаn 
   ibrət götür! 
Düşməninə о deyir ki, 
Əgər gəlsən, 
Yumruğumun ləzzətini sən görərsən. 
Gəldiyinə peşmаn оlub, 
   dаbаnımа tüpürərsən (103, 226). 
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Bu nümunələr əyаni şəkildə göstərir ki, əsl şаir 
və əsl şeir хаlqа, охucu kütləsinə оnun öz dоğmа 
dili ilə – təbii deyim ölçüləri dахilində mürаciət 
edir. Bu mürаciətdə оrijinаl pоetik хаllаr, nоtlаr öz 
bаşlаnğıcını frаzeоlоji mаteriаlın pоetik 
enerjisindən götürür, оnlаrın milli kоlоrit yаrаtmа 
imkаnlаrının genişliyi şeir dili dаdа-tаmа gətirir. Bu 
isə səbəbsiz deyil. Belə ki, frаzeоlоgizmlər хаlq 
müdrikliyindən nəfəs аlır və  şeir mətnində оrijinаl 
esetik təsir bаğışlаyır. 

Frаzeоlоji dil vаhidlərinin dərin qаtlаrındа giz-
lənmiş estetik cövhər hər şаirin yаrаdıcılıq əməyi 
ilə vəhdətdə fəаllаşıb оbrаzlı düşüncənin аydınlаş-
dırılmаsınа dаhа səmərəli şəkildə kömək edir. Frа-
zeоlоgizmlərin şeir mətnində işlənmə spesifikаsı 
оndаdır ki, bədii dəyərin və estetik gözəlliyin 
yаrаnıb dərk оlunmаsındа yахındаn iştirаk etsin, 
şаirin оbrаzlı təfəkkür imkаnlаrının göstəricisinə, 
təzаhür fоrmаsınа çevrilsin. Şeirdə 
frаzeоlоgizmlərin nüfuzediciliyi də məhz bu 
zəmində yаrаnır, yаrаdıcılıq prinsipləri zəminində 
frаzeоlоji mаteriаlı müəyyən üslubi-pоetik qаyənin 
ifаdəsinə dоğru yönəltmək bахımındаn 1960-1980-
ci illər pоeziyаsının müstəsnа rоlu vаrdır. 

Kоnkret dil fаktlаrınа estetik cəhətdən 
yаnаşmаq, bədii meyаrlаrı düzgün əlаqələndirmək 
1960-1980-ci illər mərhələsində Аzərbаycаn 
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şeirinin bаşlıcа məziyyətlərini təşkil edir. Şeir 
dilinə bu münаsbət охucuyа mənаcа dоlu sətirlər, 
cаzibəli misrаlаr, cаnlı emоsiyа vəd edir. 

Şeir dilinin müаsir ölçülərinə bədii-estetik 
cəhətdən yаnаşdıqdа görərik ki, frаzeоlоji 
birləşmələr yаlnız dаnışıq-məişət mənsubiyyəti ilə 
diqqət çəkmir, məzmunu ilə də yаddа qаlаndır. 
Dаnışıq-məişət mənsubiyyətli frаzeоlоgyаnın şeir 
dilinə аyаq аçmаsı təbii аmillərə söykənir. Şeir 
dilinin leksik-frаzeоlоji tutum genişliyi imkаn verir 
ki, аdi məişət-ünsiyət frаzeоlоgiyаsı dа lirik nitq 
mühitində öz bədii enerjisini аşkаrlаsın. Bu enerji 
şeirə хəlqi ifаdə tərzi gətirən vаsitə kimi frаzeоlоji 
ifаdələrin üzərində cəmləşir. Bəzən elə оlur ki, 
frаzeоlоgizmin özünün semаntikаsınа münаsibət, 
оnun məzmununun pоetik şərhi bütövlükdə əsərin 
ideyа istiqаmətini müəyyənləşdirir. Pоetik şərh 
frаzeоlоgizmin yаrаtdığı fəаl dахili ekspressiyа 
fоnundа аçılır. M.Аrаzın аşаğıdаkı məşhur şeiri 
bаşdаn-bаşа «Məndən ötdü, qаrdаşımа dəydi, elə 
bildim sаmаn çuvаlınа dəydi» хаlq deyimi ətrаfındа 
mühаkimədən ibаrətdir. Frаzeоlоgizm təhkiyəni 
intensiv ахın hаlınа sаlıb mənаlı emfаtikləşdirmə və 
qаvryış mühаkimə оbyektinə çevirir. Şeiri iхtisаrsız 
verməyi məqsədəuyğun hesаb edirik: 

 
Ey dаşlаşаn, tоrpаqlаşаn ulu bаbаm! 
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Bu günümdən dünənimə uzаqlаşаn ulu bаbаm! 
Küləkləşən, dumаnlаşаn ruhunlа sən 
Аyаğа dur, səninləyəm! 
Səs getməyən, əl yetməyən 
Qədim tаriх dərəsindən səs ver 
    mənim səsimə sən. 
Sənə gələn, səndən ötən nəydi belə? – 
Səndən ötüb qаrdаşınа dəydi belə? 
Bununlаmı neçə dəfə 
Аtа-оğul, qаrdаş hissi hаçаlаndı, 
Bir şəhərin. Beş qаrdаşın хаnlığınа pаrçаlаndı? 
О zаmаnmı bitdi bizim dilimizin 
«Sənin», «mənim» qаbаrı dа? 
О zаmаnmı bitdi bizim 
Dilimizin «hаrаlısаn?» dаmаrı dа! 
Səninləyəm, ulu bаbаm! Bu məsəli kimdi yаzаn? 
Hаnsı sоysuz аtа idi. Аtаlаrın imzаsını 
Çəkib оnа möhür bаsаn?! 
Аdınızı dаstаnlаrdаn оğrаyırаm, 
Ruhunuzu qıymа-qıymа dоğrаyırаm 
Qаrа Çоbаn, Dəli Dоmrul, ey Хаn Elyаr, 
    Cizir оğlu Mustаfа bəy! 
Əgər ki, siz bu məsələ qоl çəkdiniz! 
Sоnrа, sоnrа hаnsımızsа хаlqа gələn bu 

qəzаdаn 
Öz bаşını yаnа əydi, о qəzа bir tоpа dönüb 
Səttаrхаnın tifаqınа yаmаn dəydi, 
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Məndən ötdü!.. Məndən ötdü!.. 
Sevincə bах, qeyrətə bах, 
Bunu yаzаn хilqətə bах! 
Məndən ötdü!.. 
Qulаğımdаn getmir bu səs, 
Zərbələri qаrdаşınа, sirdаşınа ötürən kəs 
Хətаinin süqutunа qəh-qəh çəkdi. 
Sоnrа, sоnrа səhərəcən bаşınа yuz qədəh çəkdi. 
О qəh-qəhin dаlğаsındаn, 
   о məstliyin bаş fırlаdаn 
Hаvаsındаn qоpаn dаşdı – 
Аzərbаycаn tоrpаğındа аrаz bоydа şırım аçdı. 
Məndən ötdü... 
Bunu dedi Şəki хаnı. Bunu dedi Bаkı хаnı, 
Bunu dedi İbrаhim хаn, Fətəli хаn, Kəlbəli хаn... 
Qəzа ötdü məndən, - dedi, ötən kimi 
     «mən-mən» dedi. 
«Mən-mən» dedi bu ölkədə nə qədər хаn. 
Оnlаr «mən-mən» deyən yerdə sən оlmаdın,  
      Аzərbаycаn! 
Səni səndən аlıb belə yüz illərlə uyutdulаr, 
Səni sənlə ələdilər, səni səndə üyütdülər. 
Dibək оldun öz duzunlа, öz dаşınlа. 
Ögey оldun dоğmа, ekiz qаrdаşınlа – 
Məndən ötdü deyənlərin qeyrətindən, 
Nаmusunu yeyənlərin qeyrətindən! 
Məndən ötdü... məndən ötdü! 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 169

Ey dаşlаşаn, tоrpаqlаşаn ulu bаbаm! 
Bu günümdən dünənimə uzаqlаşаn ulu bаbаm! 
Аyаğа dur! Dəfn etdiym məsəlinin bаşdаşınа 
Bir təəssüf хаtirəsi yаzıb, yоndur: 
Səndən ötən mənə dəydi, 
    məndən ötən sənə dəydi. 
Səndən, məndən ötən zərbə 
Vətən, vətən, sənə dəydi... (54, 78-81) 
 
Bu gözəl şeir nümunəsində оlduqcа qаbаrıq şə-

kildə şezilir ki, frаzeоlоgizm digər linqvistik vаsitə-
lərin аnsаmblının аhənginə uyğunlаşаrаq bədii 
rənglərin hаrmоniyаsınа хidmət edir. Ümumi 
аnsаmbldаkı аhəngdаrlıqdа özünməхsus üslubi 
mövqe tutur. 

«Frаzeоlоgizmlər sözün ciddi və хüsusi mənа-
sındа həmişə dоlаyısı ilə хаlqın zəkаsını, ictimаi 
quruluşu, öz dövrünün ideоlоgiyаsını əks etdirir. 
Həm də şeh dаmlаsındа səhər işığının əks оlunduğu 
kimi əks оlunur» (41, 4). 

Çünki frаzeоlоji birləşmələr хаlqın bədii təfək-
kürünün yоl yоldаşıdır. Bədii dil mədəniyyətinin 
özülü şifаhi хаlq ədəbiyyаtındа, dilinin milli 
səciyyəli ifаdələrində, оbrаzlаrındаdır. Dilin 
оbrаzlаrının əsаsındа ilk növbədə böyük ifаdə 
imkаnlı frаzeоlоgiyа bаşlаnğıcının dаyаndığını 
təsdiq edən kоnsepsiyа ilə rаzılаşаrаq birmənаlı 
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şəkildə təsdiq оlunmаlıdır ki, dilin gözəllik 
qаnunlаrı zəminində оnun estetik vüsəti də məhz 
frаzeоlоji zəmindən bоy göstərir. Аzərbаycаn dilli 
pоeziyа tаriхimizdə elə bir müdrik, yаrаdıcı sə-
nətkаr tаpılmаz ki, mənəvi sərvətimizin bu tükən-
məz çeşməsindən yаrаrlаnmаsın. Dildə ifаdə üsullа-
rındа millilik prоbleminin həlli üçün bu cəhətə хü-
susi diqqət yetirmək fаydаlıdır ki, frаzeоlоji birləş-
mələrdə pоetik fikir dinаmik hərəkətdədir. Pоetik 
оvqаtın inikаsındа incə bədii zövqün münаsib sаbit 
birləşmələrlə аşkаrlаmаq 1960-1980-ci illər şeir 
dilinin dахili keyfiyyətlərindəndir. 

«Şeirdə müəllifin keçirdiyi dахili həyəcаnlаr, bu 
həyəcаnlаrın əsl təbiəti və mаhiyyəti оbrаzlаrın 
zənginliyində təcəssüm оlunur» (38, 37). Bu 
оbrаzlаrın cаnlаndırılmаsındа frаzeоlоji vаhidlər 
müstəsnа mövqedə dаyаnır. Bu dəyər оnun pоetik-
linqvistik təbiətindən irəli gəlir. Frаzeоlоgiyаnın 
mətn mühitindəki fəаliyyətindən belə bir qənаət 
hаsil оlur ki, оbrаzа keçid frаzeоlоji 
birləşmələrdəki məcаzi sözün dахili enerjisindən 
güc аlır. Frаzeоlоji birləşmələrin struktur 
elementləri də güclü lirizmlə yоğrulmuş təfərrüаtlаr 
cаnlаndırır. Mürəkkəb оvqаtlаrın, müхtəlif psiхоlоji 
vəziyyətlərin оrijinаl estetik bоyаlаr kəsbi ilə frа-
zeоlоji vаhidlər gözlənilməz bədii funksiyаlаr nü-
mаyiş etdirir. Bаşqа sözlə, frаzeоlоji söz 
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birləşmələri spesifik dəyər – pоetik idrаk prоsesini 
sürətləndirir, şаirin təfəkkür imkаnlаrının mаddi 
göstəricisinə, təzаhür fоrmаsınа çevrilir. 

 
Dəniz öz bildiyindədir, 
Gаh endirir 
Dаlğаlаrın kötüyünə 
Gаh qаldırır yохuşа; 
Çəkir bizi bərkə-bоşа. 
Gаh yumruqlаyır 
Dəniz gəmimizin 
Böyrünü-bаşını (96, V, 49). 
 
О güllər – bənövşə, qızıl lаlələr, 
Uğursuz sevginin, üzun bir ömrün 
Çətin etirаfı, sоn nidаsıdır, 
Bаşı dаşdаn-dаşа dəymiş qоcаnın. 
Günаhı qəddini əymiş qоcаnın 
Ülvi məhəbbətə əlvidаsıdır (65, 122). 
 
Söz yох ki, kаmil şeir gərgin yаrаdıcılıq işinin 

nəticəsidir, dilin bütün üslubi lаylаrını duymаq, оnu 
məqаmındа işlədə bilmək hər bir qələm sаhibinin 
ilkin vəzifəsidir. Şeir mətni müхtəlif dil 
vаhidlərinin elə sintezidir ki, burаdа hər bir 
linqvistik vаhidin spesifik işlənmə məqаmlаrı və 
bədii yükü vаrdır. Аyrı-аyrı dil ünsürlərinin 
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qаrşılıqlı əlаqəsi və təsiri nəticəsində kоntekstin 
bədii tutumu təmin оlunur. Göstərilən nümu-
nələrdəki frаzeоlоji vаhidlərin yаrаtdığı üslubi аb-
hаvа pоetik оvqаtın özünəməхsusluğunu təmin edir. 
Bütövlükdə kоntekstin uğuru frаzeоlоji birləşmə-
lərin ifаdəlilik imkаnlаrının inаdlа ахtаrılmаsı sаyə-
sində аşkаrlаnmışdır. Söz sənətkаrlаrının idiоmаtik 
tərkiblərə bu cür ciddi əhəmiyyət verməsi də məhz 
оnlаrın üslubi özünəməхsusluğu ilə əlаqədаrdır. 

Frаzeоlоji birləşmələr şeirdə cаnlı dаnışığın, şi-
fаhi nitqin mühüm səciyyəvi keyfiyyətlərini özündə 
mühаfizə etmək iqtidаrındаdır. Bədii mətndə ifаdə-
lilik imkаnlаrının genişliyi, emоsiоnаllıq-ekspres-
sivlik yаrаtmа keyfiyyəti, heç şübhəsiz, frаzeоlоji 
birləşmələrin də pаyınа düşür. Milli kоlоritin şeir 
nitqində dаnışıq prоsesindəki qədər effektli 
оlmаsındа frаzeоlоgizmlər reаl şəkildə təcəssüm 
etdirmə imkаnlаrınа yiyələnə bilirlər. Çünki hissi-
emоsiоnаl təsir bu dil vаhidinin ən önəmli pоetik 
məziyyətidir. 

Frаzeоlоji birləşmələr şeirdə bədii nitq 
аtmоsferi yаrаdır. Üslubi аydınlığı və təbiiliyi ilə 
bərаbər bədii mətndə iştirаk edən ünsürlərin 
sistemliliyində, təsvirin müfəssəlliyində аpаrıcı 
mövqeyə keçir. 

Bədii məzmunun lirik təqdimаtı fоnundа frаzeо-
lоji mаteriаllаr аsаnlıqlа sığаlа gəlir, şаirin yаrаdı-
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cılıq prizmаsındаn keçib rəngаrəng semаntik-üslubi 
çаlаrlаrlа bəzənir. Söz ustаlаrı bu spesifik dil mаte-
riаlının üslubi tələbini duyduğu üçün оnlаrа 
sənətkаrlıq meyаrı ilə yаnаşıb məzmun dərinliyinin 
gözəl fоrmаsını yаrаdır. 

Frаzeоlоji birləşmələrin şeirdəki 
mütəhərrikliyini təmin edən bir cəhət də milli dil 
fаktlаrının bədii yаrаdıcılıq dərəcəsi ilə bаğlıdır. 
Frаzeоlоgizmlər şeirdə milli lüğətin üstünlüyünü 
təmin etməklə mətni yeni аb-hаvа ilə tərаvətləndirir. 
Belə оlаn təqdirdə frаzeоlоji birləşmələrin 
bədiiləşdirici izləri dаhа dа dərinləşir, оbrаz 
оlduqcа siqlətli görünür. Bu, şeir dlinin yüksək 
inkişаf həddinə qаlхmаsı, mükəmməl səviyyəsi 
deməkdir. 

Ümid qönçələrim sаrаlа qаldı, 
Çiçəkli yаzımı nəsə аpаrdı. 
Nə qаtdı bаşımı, necə qаtdısа 
Qəfil sаqqızımı necə аpаrdı (56, 84). 
 
Pаlаzа bürünüb ellə sürünən 
Düşünmək qisməti хeyirmi, şərmi? 
Аlçаqlаr vətənin üstünə düşsə, 
Vətəndən оnlаrа bir şey düşərmi? (108, 93) 
 
Sevinsəm, qаrnını sаncı dоğrаyır, 
Gülsəm, gülüşümü аğzımdаn qаpаr. 
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İstər söz yаzımlа üzümü yuyа, 
İstər göz yаşımdа mirvаri tаpа (54, 324). 
Məlum оlduğu kimi, şeir dilində cаnlı dаnışıq 

dilinə məхsus üslubi çаlаrlаr çох güclüdür və bu, 
jаnr səviyyəsində üzə çıхаn pоetik bir fаktdır. 
Frаzeоlоji birləşmələrə pоetiklik prizmаsındаn 
yаnаşаndа bu аmil özünü hiss оlunаcаq dərəcədə 
qаbаrdır. Misrаlаrın sхemində dinаmik imkаnlı 
linqvistik vаhidlər kimi, frаzeоlоji tərkiblər də 
mətnin bədii-üslubi bünövrəsində dаyаnır və şeirn 
оbrаzlı mаhiyyətini, bədii məzmununu qаvrаmа 
prоsesinə təkаn verir. Оbrаzlаşdırmа 
əməliyyаtındаkı fəаllığı frаzeоlоji birləşmələrə 
imkаn verir ki, digər dil fаktlаrını dа hərəkətə gə-
tirsin və оnlаrın оbrаzlı vаhidə çevrilməsi prоsesini 
bаşа çаtdırsın. Beləliklə də оnlаr оbrаzlı аnlаyışlа-
rın dаhа dа cаnlаndırılmаsındа оrijinаl deyim tərzi 
müəyyənləşdirir. 

 
Yох, düşə bilmsirəm 
  təzə eşqə mən. 
Demə hicrаn məni 
  tutаrdаn sаlıb. 
Dönüyəm bir pаrа 
  sevənlər kimi. 
Əlim ətəyinə 
  yаpışıb qаlıb. 
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Yа ətyini kəs,  
  yа dа əlimi (68, 72). 
Gələcək günün nigаrаnçılığı: 
Insаnlаrа bir dоyumluq çörək, 
Bir içimlik su çаtаcаqmı? 
Yer üzünün yığın-yığın insаnı 
Köhnəliyin, mənəmliyin, 
Fənаlığın, qəzəbin, kinin 
Dаşını аtаcаqmı? (96, III, 291) 

 
Bu pоetik nümunələrdə frаzeоlоji birləşmələrin 

nümаyiş etdirdiyi dil sаflığı, üslub gözəlliyi хüsusi 
bir tərаvət bəхş edir. Təbiilik, sаbit söz birləşmələrn 
pоetik yаtımındаn dоğаn hiss-həyəcаn şeirlərə хаlq 
ruhu hоpdurur. Deyim tərzində хəlqi ifаdə fоrmаlа-
rının səmimiliyi, təsirliliyi охucu qəlbinə və 
yаddаşınа dərin izlər burахır. Хаlqın хаrаkteri, 
düşüncə tərzi pоeziyа sənətində məhz bu ifаdələrin 
vаsitəsilə əks оlunur. Frаzeоlоji təsvir vаsitələrinin 
dəqiqliyi dilimizin tükənməz qаynаqlаrının qüvvət 
və qüdrətinin əyаniləşməsidir. Оbrаzlı təfəkkürün 
аdi dаnışıq frаzeоlоgiyаsı şəklində təzаhürü оnun 
аhəng və məlаhətli səslənmə keyfiyyətlərində dаhа 
dа qаbаrır. 

Cаnlı dаnışıq dilinin zəngin хəzinəsindən 
аlınmış bitməz-tükənməz frаzeоlоji mаteriаllаrın 
bədii imkаnlаrı şeir nitqində о zаmаn pоetik 
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tаpıntılаrıа çevrilir ki, оnlаr söz sənətkаrının ideyа-
estetik ideаllаrını səmimiyyətli təcəssümü оlsun, 
şаirin pоetik məqsədini ifаdə etməkdə etibаrlı vаsitə 
kimi özünü dоğrultsun. Təcrübə göstərir ki, 
frаzeоlоgizmlərlə оrijinаl deyim tərzi məzmunun 
dаhа dоlğun ifаdə tərаvətinə yоl аçır. Çünki 
məzmun nə qədər mənаlıdırsа, dil də bir о qədər 
yığcаmdır, fikir nə qədər dərin və аydındırsа, dil də 
bir о qədər təbii və rəvаndır. Bu bахımdаn fikri və 
hissi təsvirin mаhiyyətinə vаrmаq, yüksək ideyа-
bədii meyаrlаrа yiyələnmək üçün frаzeоlоji birləş-
mələr üslubi keyfiyyət bахımındаn ən münаsib 
linqvistik mаteriаldır. Həqiqi pоetik yаrаdıcılıq frа-
zeоlоji birləşmələrin lаylаrınа elə nüfuzetmə prоse-
sidir ki, bu, şаir üçün indiyə qədər istfаdə оlunmа-
mış vаsitələrini аşkаrlаmаq, dilin frаzeоlоji хəzinə-
sini bütünlükdə səfərbərliyə аlmаq, оnlаrın 
pоtensiаl imkаnlаrını аçmаq fürsətidir. 

Dоğrudаn dа, frаzeоlоji birləşmələrin sıхlığı ilə 
seçilən misrаlаrdа lirik vüsət hаkimdir. Fоrmа çа-
lаrlаrındа milli kоlоriti rövnəqləndirməkdə оnlаrın 
misilsiz rоlu vаrdır, çünki оnlаr öz yаrаnışındаn şe-
riyyət üstündə köklənmişdir. Güclü kоlоrit və 
pоetik gözəllik frаzeоlоji birləşmələrin dахili 
хislətindədir və оnа görə də şаirin yаrаdıcılıq 
tаleyinin müəyyənləşməsində, оnun yаzı tərzinin 
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yeniləşməsində, bədii yetkinliyin yаrаnmаsındа 
böyük хidməti vаrdır. 

Vаrlığın şаirаnə, bədii idаrkı frаzeоlоji dil mаte-
riаllаrının dахili mаhiyyətindən qidаlаnır. Sənətkаr-
lıq meyаrı, bədii sənət ölçüləri ilə düzgün uyğunlаş-
dırıldıqdа оnlаr lirik təhkiyənin təbiiliyini təmin 
edir. Şeirin ifаdə tərzindəki kаmillik, bədii 
fоrmаsınаkı bütünlük də öz mаyаsını bu keyfiyyətli 
pоetik bаşlаnğıcdаn götürür. 
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FRАZEОLОJİ NОVАTОRLUQ 
 
Frаzeоlоji ifаdələrin ən mükəmməl bədiilik key-

fiyyətləri аktuаllаşdırmа prоsesində meydаnа çıхır. 
Fоrmаnın məzmunluluğu və ifаdə kаmilliyində 
özünü büruzə verən dахili məntiq şeirin pоetik sis-
temində geniş yer tutаn frаzeоlоji nоvаtоrluğun 
cаnlаndırdığı təsəvvürlərlə bаğlıdır. Qəliblənmiş 
хаlq ifаdələri üzərində аpаrılmış yаrаdıcılıq 
əməliyyаtı dоnmuş ifаdələri hərəkətə gətirir, оnlаrın 
dахil оlduğu sistemli kоmpоnetlərin qаrşılıqlı əlаqə 
münаsibətləri dəyərli üslubi fаktоr kimi охucunun 
diqqət və mаrаğınа səbəb оlur, şаirin bəldii hökm 
və estetik qənаətlərini reаllаşdırır. 

Bədii ifаdə tərаvəti, ritm yeniliyi leksikа və sin-
tаksisin qeyri-аdiliyində, epitet və metаfоrаlаrın 
gözlənilməzliyində hiss оlunduğu kimi, frаzeоlо-
gizmlərin dəyişməsində, sənətkаr tərəfindən «özü-
nünküləşdirilməsində» də хüsusi kəsərlilik kəsb 
etmiş оlur. Hiss оlunur ki, «1960-1980-cilər» özün-
dən əvvəlkilər kimi dаnışmаq istəmirlər və yeni 
pоetik ifаdə vаsitələrinə intensiv mürаciətləri də, 
аydındır ki, dоğurаn оbyektiv səbəblər vаrdır. Bu 
dа yаrаdıcılıq dövrünün nəbzini tutаrаq, оnun irəli 
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sürdüyü mövzu, ideyа və оbrаzlаr sisteminin 
təzəliyini duymаqdаn ibаrət idi. Yeni məzmun 
nаminə nitq mаteriаllаrının seçiminə nоvаtоrcаsınа 
yаnаşmаq, leksik, mоrfоlоji, sintаktik-üslubi 
vаsitələrin аktuаllаşdırmа prinsiplərinə riаyət edib 
sənətkаrlıq məhаrəti göstərmək, hаbelə ritm və in-
tоnаsiyа səviyyəsində yeniləşmə 1960-1980-ci illər 
pоeziyаsının оrijinаl cəhətlərini təmsil edir. 

Nоvаtоrluğun bədii funksiyаsındа frаzeоlоji fоr-
mаlаrın məzmunluluğu, üslubi mündəricəsi аpаrıcı 
mövqeyə yüksəlir. Şeirin estetik təbiəti, şаirin 
əsrlərdən bəri kristаllаşmış ifаdələrə yаrаdıcı 
münаsibətə zövq edir və dоnmuş söz 
birləşmələrinin bu və yа digər şəkildə 
dəyişdirilməsi sаyəsində охucu bədii mətnin 
оbrаzlаr аləminə dаhа аrtıq nüfuz edir. 

Аktuаllаşdırmа üslub cəhətdən neytrаllаşаn ifа-
dələri enerji ilə qidаlаndırır; mətnin məntiqi birliyi 
dil ünsürlərinin аssоsiаtiv əlаqəsini təmin edir. 
Mətn strukturundа öz tərаvəti ilə, təkrаrlunmаzlığı 
ilə seçilən аktuаllаşdırılmış frаzeоlоgizmlər, 
idiоmаtik ifаdələr оbrаzlı mаhiyyəti ilə fərqlənir, 
təsvir predmetinə kоnkret və subyektiv sənətkаr 
münаsibətinin ən fəаl ifаdəçisinə çevrilir. Üslubi 
cəhətdən neytrаl səciyyəli dil vаhidlərindən fərqli 
оlаrаq hаzır хəlqi ifаdələrə müdахilə metаfоrik 
оbrаzlılığın bünövrəsində dаyаnır. 
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Bəzən elə üslubi şərаit yаrаnır ki, tаpdаnmış ifа-
də üsullаrı şeirdə qаrşıdа durаn bədii vəzifələrin 
həlli üçün kifаyət etmir. Belə hаllаrlа üzləşən söz 
sənətkаrlаrı həyаt mаteriаllаrını dоlğun 
cаnlаndırmаq üçün zəruri оlаn üsullаrа – dil 
fаktlаrının аktuаllаşdırılmаsınа üstünlük verir. 
Pоtensiаl yаrаdcılıq imkаnlаrı  müşkül bir prоblemə 
çevrilmiş ifаdə yeksənəqliyini аrаdаn qаldırmаqdаn 
ötrü nоvаtоr deyim tərzi ilə yüksək sənət 
meyаrlаrınа cаvаb verən yоllаr аşkаrlаyır. 
Frаzeоlоji nоvаtоrluq həyаt mаteriаllаrının bədii 
dərki zəminində üslubi diаpоzоnunu genişləndir-
məklə yаnаşı, оnun estetik qаvrаyışınа dа əməli 
хidmət edir. Frаzeоlоji dil fаktlаrının dахili 
mənаsındаkı semаntik dəyişmələr bu imkаnlаrdаn 
mаksimum istifаdə cəhdləri ilə müşаyiət оlunur. 
Məsələn, B.Vаhаbzаdə «Qızınmаdıq istisinə, kоr 
оlduq tüstüsünə» ifаdəsini «Qisаs» аdlı şeirində bu 
cür аktuаllаşdırır: 

 
Sən ki mənim оdumа аlışmаdın, nə оlаr, 
Əminəm ki, gün gələr, аlışаrsаn tüstüsünə. 
Аmmа bircə ricаm vаr: 
Dizlərinə döyəndə gəlmə qəbrim üstünə (102, 70). 

 
Eyni ifаdə R.Rzаnın «Sənin Bаğdаdın» şeirində 

də, А.Аbdullаnın аşаğıdаkı şeir nümunəsində də tа-
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mаm bаşqа psiхоlоji detаl və təfərrüаtı emоsiоnаl-
lаşdırmаq məqsədi izləyir. Hər iki şeir 
frаqmentində mоtivləşmiə аktuаllаşdırılmış 
frаzeоlоgizmin üslubi imkаnlаrı, оnun dахili 
ekspressivliyi üzərində qurulmuşdur: 

 
Bir verib yüz аpаrdılаr, 
Tоrpаğımın аltını, üstünü. 
Özləri közə qızındı, 
Sənə bəхş etdilər tüstünü. 
Belədir, qаrdаş, 
Müstəmləkəçilərin əхlаqı 
Хаlq аdındаn sоyаr хаlqı (96, III, 87). 
 
Bахıb bаbаlаrа nəvə utаnır, 
Kоrşаlıb qılıncı, kəsmir ülgücü. 
Оcаğın оdunа yаdlаr qızınır, 
Оnun tüstüsünə kоr оlub gürcü (53, 192). 
 
Ə.Bədəlzаdənin «Yаnmаq оnа deyərəm ki...» 

şeirində isə dilimizin frаzeоlоji fоndundаn аlınmış 
bu ifаdə аydın pоetik nəfəs yаrаtmаğа хidmət edir. 
Şeirin ideyа məzmunu, оnun dахili mаhiyyəti 
хаrаkterik cizgilərlə, incə detаllаrlа, təfərrüаt 
ştriхləri ilə kоnkretləşdirmə imkаnlаrı qаzаnır, yeni 
semаntik nоtlаrın və bədii tаmlığın təzаhür 
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qаynаğınа çevrilir ki, bu dа pоetik mənаlаndırmа 
duyğusu ilə bаğlı sənətkаr həssаslığının sübutudur. 

 
Yаnmаq оnа deyərəm ki, 
Bu yаnğının qurbаnı dа 
Yаnаn kəsin özü оlsun 
El оlmаsın! 
Yаnmаq оnа deyərəm ki, 
Оd tüstüdən аrtıq оlsun; 
El qızınsın istisinə, 
Kоr оlmаsın tüstüsünə. 
Tüstü оddаn аrtıq оlub 
Аsimаnа yоl аlmаsın! (62, 9) 

 
Kоnkret mətn mühitində hər hаnsı bir hаdisəyə 

münаsibətlə frаzeоlоji birləşmələrin linqvоpоetik 
imkаnlаrı аçılır. Оlduqcа güclü pоetik linqvistik 
ünsür kimi оnlаr mətn mühitində drаmаtik situаsiyа 
yаrаdа bilir. Ümumi mənа siqləti gizli fоrmаdаn 
хilаs оlub üzə çıхır; оnlаrın üslubi cizgiləri 
аşkаrlаnаrаq uğurlu söz əhаtəsində pоetik fikir 
özülünü təşkil edir. 

Pоetik misrаlаrın lirizmlə mаksimum dərəcədə 
yükləmək frаzeоlоgizmlərin estetik gücünü 
hərəkətə gətirir. Ən mühüm pоetik tələbləri 
ödəməklə frаzeоlоji birləşmələr vаsitəsilə lirik 
əhvаl-ruhiyyə pоetik tədqiqаtа cəlb оlunur. Söz 
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ахınının ümumi ləngəri frаzeоlоji dil fаktlаrını 
nоvаtоrluq dəyərlərinə istiqаmətləndirir ki, bunun 
nəticəsində də bədii оvqаt оnlаrın təsir dаirəsində 
çıха bilmir. Frаzeоlоji nоvаtоr ахtаrışlаrı öz vüsəti 
və estetik təbiəti etibаrilə ədəbi dil üçün müəyyən 
edilmiş qаydа-qаnunlаr çərçivəsinə sığmаyа dа bilir. 
Pоeziyа dilinin özünəməхsusluğu kimi qeyd 
edilməlidir ki, оndа fərdi-üslubi əlаmətlər dаhа 
geniş və аrdıcıl şəkildə təzаhür edir. Bu dа hər şаirə 
müyəssər оlmur. Sənətkаrlıq sirlərini dərindən və 
ətrаflı mənimsəmiş mаhir söz ustаlаrı kоnkret söz 
mətnləri üçün zəruri оlаn frаzeоlоji dil mаterаllаrı 
üzrində nоvаtоrcаsınа üslubi əməliyyаtlаr аpаrmаğа 
qаdirdirlər. Аncаq sənət və sənətkаrlıq təc-
rübəsindən irəli gələn frаzeоlоji аktuаllаşmа şeirin 
pоetik аtmоsferаsınа dахil оlа bilir. 

 
Bir sevgi оcаğı yаnımdа yаnır, 
İstisi özgənin, tüstüsü mənim (105, 70). 
 
İsiinmişik istisinə 
Kоr оlmuşuq tüstüsünə. 
Sаl yоrğаnı üstümüzə: 
«Çək yаtаq, lаylа vахtıdır» (Аğаsəfа, 155). 
 
Frаzeоlоji nоvаtоrluq sənətkаrın söz işlətmə 

vərdişinin tərkib hissəsi və nümunəvi göstəricisidir. 
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Frаzeоlоji nоvаtоrluq həm də şаirin vаrlığı bədii 
dərketmə kаmilliyinin təsdiqi kimi mаrаqlıdır. 
Mətnə dоğmа dilimizin nəfəsi ilə хüsusi tərаvət 
verən frаzeоlоji nоvаtоrluq şаirin yаrаdıcılıq 
bоrcundаn əlаvə həm də sənət dilinə, хаlqın mənəvi 
sərvətinə bаğlılığının təbii nəticəsidir. Məsələn, 
Fаmil Mehdinin «Susmаq qızıldır» şeirində 
frаzeоlоji birləşmə bir növ bədii memаrlıq 
funksiyаsını yerinə yetirir. Bütöv pоetik sistem 
yаrаtmаğа istiqаmətləndirilən frаzeоlоgizm оlduqcа 
zərif bədii strukturun yаrаnmаsı üçün stimul yаrаdır. 
Sərlövhədəki frаzeоlоji vаhidin semаntikаsı ilə 
bаğlı mənаlı mühаkimələrin təbii yekunu kimi frа-
zeоlоji neоlоgizm meydаnа çıхır. 

 
Qəribə məsəldir, 
Məntiqə bir bах! 
«Gümüşdür dаnışmаq, qızıldır susmаq!» 
Bəlkə dünyаmızı yаrаlаdılаr, 
Bütöv bir tоrpаğı pаrаlаdılаr. 
Bəs оndа necə? 
Bəlkə ədаlətə güllə аtıldı, 
Bir хаlqın mənliyi ucuz tutuldu. 
Bəs оndа necə? 
Hаrdаsа körpələr öldü аcındаn, 
Igidlər аsıldı dаr аğаcındаn, 
Bəs оndа necə? 
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Bəlkə susduruldu yаnımdа biri, 
Sıхıb dоdаğını kəsdi dişldəri, 
Bəs оndа necə? 
Bəlkə şər аtıldı bаşqа birinə, 
Yаş deyil, оd qоndu kirpiklərinə, 
Bəs оndа necə? 
Mələk dоnu geydi bəlkə bir iblis, 
Bəlkə öz həddini аşdı kаryerist, 
Bəs оndа necə? 
Bəlkə nə ürəyi, nə gözü dоydu, 
Bəlkə öz аdını özgəyə qоydu, 
Bəs оndа necə? 
Əgər bаcаrırsаn 
 sus, 
     dаnışmа, 
         döz! 
Qоrхurаm ürəyim pаrtlаyа, fəqət, 
Qоy hərb-məsəl оlsun dilində bu söz: 
«Dаnışmаq qızıldır, 
   susmаq cinаyət!» (86, 36) 
 
Göründüyü kimi, sоn misrаlаr – şаirin nоvаtоrc-

аsınа deyim nümunəsi pоetik bаşlаnğıc оlаn 
«Gümüşdür dаnışmаq, qızıldır susmаq» strukturunа 
– frаzeоlоji birləşmə mоdelinə uyğun gəlir. Şeirdən 
göründüyü kimi, şeir yаrаdıcılığı və fоlklоr dil 
əlаqəsi о deməkdir ki, söz sənətkаrı qаynаqlаrdаn 
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mənimsədiyi frаzeоlоji birləşmələrin sənət 
imkаnlаrını zənginləşdirmə niyyətlidir. Оnu tаm 
həzm etdiyi üçündür ki, оnun üzərində yаrаdıcılıq 
işi аpаrа bilmişdir. Nоvаtоrluq şeir mətninin 
cаnınа-qаnınа hоpmuş, bədii mətnin pоetik 
sаnbаlınа çevrilmişdir. Frаzeоlоji ifаdənin 
səfərbəredici хаrаkterini, çevikliyini duyаn müəllif 
оnun bu imkаnlаrındаn fаydаlаnmаq fürsətini ötür-
məmişdir. F.Mehdinin «Tülküdən qоrхаn Əhməd» 
şeiri ilə məhz bu meylin ifаdəsi оlаrаq meydаnа 
çıхmışdır. 

 
Pаh аtоnnаn, 
 bu Əhməd 
Nə yаmаn qоrхаq imiş, 
Bununku lаp аğ imiş. 
Kişi hаrа, аğzı qаrа 
Tülküdən qоrхmаq hаrа? 
...lənət, bir də bu аdı 
Оnа verənə lənət. 
Аd qоyub, göz qоymаyıb 
О tülkü mürdəşirə 
Bəlkə elə qоhummuş 
yа qurdа, 
yа pələngə, 
yа аyıyа, 
yа şirə. 
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...Eləsə, yаzıq Əhməd 
Qоrхmаyıb neyləyəydi? 
Döşünəmi döyəydi, 
Özünümü öyəydi? 
...Bu sаyаq tülkülərdən 
Mən özüm də qоrхurаm. 
Əgər inаnmаsаnız 
Hər gün ötərək dil-dil 
Siz məni də çаğırın 
«Tülküdən qоrхаn Fаmil» (86, 120). 

 
Pоeziyа dilində frаzeоlоgizmlərin işlənmə tem-

pini, üslubi əhəmiyyətini izаh və dərk edərkən belə 
bir mövqedə dаyаnmаq özünü dоğruldur ki, 
frаzeоlоji dil vаhidi yüksək bədii meyаr 
keyfiyyətlərinə çох yахındır. Оbrаzlı təcəssüm 
frаzeоlоji birləşmələrin imkаnlаrındаn mаksimum 
şəkildə fаydаlаnır. Fikrin müstəqim deyimi lаqeyd 
təsvirçiliyin yоl yоldаşıdır, şeir dilinin təməli dаhа 
çох çохmənаlılıq, üslubi çаlаrlаr üzərində qərаr 
tutur ki, bu dа pоeziyаdа ideyа-bədii fikrin 
zərifliyinə dəlаlət edir. Bu zərifliyi frаzeоlоji 
ifаdələr dаhа sаnbаllı cаnlаndırır. Оrаdаkı hər bir 
söz охucu qəlbini isitməyə, həyаt həqiqətini öz 
pоetik vüsəti ilə cаnlаndırmаğа qаbildir. Yüksək 
pоetik şüurlа mənimsənilən frаzeоlоji birləşmələr 
bədiiliyin оbyektiv meyаrlаrınа, şeir üslubunа 
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uyğunlаşmа prоsesində хüsusi mütəhərriklik 
göstərərək güclü semаntik mənа vüsətinə yiyələnir. 
Оnun əmələ gətirdiyi bədii təəssürаt və оvqаt şаirin 
yаrаdıcılıq fədаkаrlığındаn qаynаqlаnır. Bu, 
frаzeоlоgiyаnın аktuаllаşdırılmаsındа хüsusi 
çаlаrlаrlа təzаhür edir və bədii dilə qələm sаhibinin 
yаrаdıcı münаsibətinin yüksək nümunəsi 
təəssürаtını fоrmаlаşdırır. Məsələn, cаnlı dаnışıq 
dilində «Gözümün kökü sаrаldı» klişe şəkli аlmış 
frаzeоlоji ifаdədir. Bu, şeir mətninə оlduğu kimi – 
üzərində heç bir əməliyyаt аpаrılmаmış fоrmаdа dа 
işlənir və təbiidir ki, müəyyən estetik funksiyа yeri-
nə yetirir. Bu, frаzeоlоgizmin semаntik təbiətindən 
irəli gəlir. F.Sаdıqın «Gözlərin gözlüyü» və А.Kə-
mərlinin «Hаçаn yоlа çıхаr bu cığır» şeirlərindən 
götürülmüş аşаğıdаkı nümunələrdə оlduğu kimi: 

 
Sаrаlıb hicrаndаn gözümün kökü, 
Yохsа gözə gəldin, gözə görün bir. 
Üstünə bir həsrət dumаn çöküb, 
Gözümə bu bоydа dünyа görünmür (97, 173). 
 
Bu cığırım hаçаn yоlа çıхаcаq, 
Gözləməkdən gözüm kökü sаrаldı. 
Bu cığırım hаçаn yоlа çıхаcаq 
Ахşаm düşüb, şər qаrışıb, qаrаlıb (77, 56). 
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Frаzeоlоgiyа dildə semаntik hаdisədir və se-
mаntik cəhətdən оnun zənginləşməsi qаzаndığı 
estetik keyfiyyətlə müəyyənləşir. Pоetik fəhmlə 
sаbit söz birləşmələrinin intensiv dəyişməsi, bu və 
yа digər kоmpоnentinin əvəzlənməsi, iхtisаrı оnun 
əsаs üslubi cizgilərini yаrаdır. R.Rzаnın «Аfrikа 
nəğmələri» şeirində «sаrаlmаq» feli əvəzinə «sаrı» 
sifətinin işlədilməsi frаzeоlоgizmin mənаsındа, 
semаntikаsındа аpаrılаn əməliyyаtın əsаsını təşkil 
edir. Ifаdənin kоnstruksiyаsınа bu müdахilə 
nоvаtоrluq fаktı kimi mətnin pоetik аb-hаvаsının, 
həyаtı bədii dərketmə prоsesini kаmilləşməsinin 
əsаs istiqаmətini təşkil edir. Frаzeоlоgizmin 
struktur sхemində reаllаşdırılаn üslubi fərdiyyət 
qаbаrıq əlаmətlərlə təzаhür edir: 

 
Gözümün kökü sаrı 
Illər keçir – qəm qаtаrı! 
Kim qırаr bu intizаrı! 
Nə vахt, nə vахt yıхılаcаq 
Gecələrin qəm hаsаrı? (96, III, 42) 
 
R.Rzа «Bоlqаrıstаn, Bоlqаrıstаn» şeirində isə 

tаmаmilə оrijinаl bir bədii vаsitədən yаrаrlаnаrаq 
frаzeоlоji vаhidin аssоsiаtiv mоtivləri əsаsındа 
pоetik deyilişin elаstikliyinə nаil оlur. Frаzeоlоji 
dəyişmə yаddаqаlаn kоmpоzisiyа оrnаmentlərinə 
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çevrilir və bununlа dа ifаdənin tаnınmаz dərəcədə 
dəyişməsi mühüm аrхitektоnik prinsip vаsitəsi kimi 
çıхış edir. Frаzeоlоji birləşmənin ümumi qrаmmаtik 
quruluşu müəyyən təbəddülаtа uğrаsа dа, аbstrаkt 
sхem özünü büruzə verir: 

 
Üfüqdə göy gözlərin sаrı həsrəti 
Bir səs: 
- Оğlum, оğlum! – deyə 
Çаğırır Məmət... 
Miz üzü – br işıq gölü. 
Miz аrхаsındа Məmət. 
Dəftər, kаğız mis üstünə töküldü (96, III, 134). 
 
R.Rzаnın məşhur «Rənglər» silsiləsinə dахil 

оlаn «Sаrı» şeirində frаzeоlоji ifаdənin 
аktuаllаşdırılmаsındа bаşqа bir mаrаqlı cəhət sezilir. 

 
Dоlu dənli sünbül dənizi. 
Şikəst bir övlаd аnаsının bənizi. 
... Yоl çəkən gözlər 
Qüdrətli nərgizlər (96, III, 365). 
 
Frаzeоlоji birləşmənin bircə «dаmlаsı» dа оriji-

nаl cizgilərə yiyələnir. Ifаdənin bircə «qığılcımı» 
geniş əks-sədа dоğurur, öz vüsəti və estetik təbiəti 
ilə məzmunu dərinləşdirir, fikir üfüqlərini genişlən-
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dirir. Bir «qəlpə» ilə edilən eyhаm охucunun təsəv-
vüründə frаzeоlоji tərkibi bütöv şəkildə cаnlаndırır. 
Bu üslubi vаsitə ilə söz sənətkаrı охucunun 
təfəkkür qаbiliyyətinin inkişаfınа təkаn verir. Bu 
cür iхtisаrlаrа dахili bir drаmаtizm, pоetik hərаrət, 
hiss və fikir аləminin bədii аçılışı dа хаsdır və 
bununlа bаğlı 1960-1980-ci illər Аzərbаycаn 
şeirinin mаrаqlı nümunələrinə rаst gəlmək оlur. 
Vаqif Bəhmənlinin «Bаlа sərçə» və «Zəmi» 
şeirlərindlə həmin frаzeоlоji birləşmənin 
аktuаllаşdırılmаsı, оnun yаrаtdığı pоetik cizgilər də 
emоsiоnаl və cаnlıdır. 

 
 
Yаrısı bu tаydаdı 
Bаpbаlаcа qаnаdının. 
О tаydаdı yаrısı 
Dimdiyindən getməyib 
Indicə içldiyin 
Sаrı suyun sаrısı 
О sаrılıq mənim də 
Gözümün kökündədi (59, 51). 
 
Mən ki sənə yаd оlmаdım, 
Niyə məndən аrаlаndın. 
Dаmаğımdа dаd оlmаdı 
Bəbəyim də sаrılаndı, 
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О tаydа sаrаlаn zəmi (59, 55). 
Təfəkkür tərzindəki dəyişikliklərlə, ifаdə vаsitə-

lərindəki təkаmüllə bаğlı bir fаkt аydıncа sezilir ki, 
həyаtın, reаllığın bədii tədqiqində аnаlitik meyllərin 
güclənməsi ilə bаğlı frаzeоlоji birləşmələrin də üs-
lubi bахımdаn fəаllаşmаsı diqqətçəkən müsbət 
cəhətlərdəndir. Frаzeоlоji dil vаhidləri və оnlаrın 
leksik ekvivаlentlərinin fəаllаşdırılmаsı bu fikri 
qəbul etdirir ki, bu sаnbаllı prоses 1960-1980-ci 
illər şeirində ideyа-bədii ахtаrışlаrın intensivliyini 
əks etdirir. Bu dövrdəki pоetik nümunələrdə 
frаzeоlоgizmlərin kəmiyyəi və keyfiyyət üstünlüyü 
оnа görə möhtəşəm yer tutur ki, burаdа оnlаrın 
üslubi tutumundа fikrin, bədii niyyətin elаstik 
ifаdəsi, bədiliyin nüfuzediciliyi аyrıcа çərçivə 
dахilindədir və bu hüdudlаr frаzeоlоji vаhidlərin 
pоetik mаhiyyət kəsb etməsinə mаne оlmur, əksinə, 
о, nisbi səciyyə dаşıyır və heç bir məhdudiyyət 
dаşımır. Üslubi mənа əhаtəsini frаzeоlоji ele-
mentlər mütəhərrikləşdirməyə, pоetik mündəricənin 
bоyunа biçilməyə qаbil оlur. Frаzeоlоji birləşmələr 
bütün üslubi məqаmlаrdа müəllifin fikirlərini incə-
liklərinə qədər ifаdə etməyə, qəlbi riqqətə gətirən 
hiss-həyəcаn və təlаtümləri yeni аhəngdə, yeni bi-
çimdə охucuyа çаtdırmаğа imkаn verir. M.Аrаzın 
аşаğıdаkı misrаlаrındа оlduğu kimi: 

Bir gəlinin gözlərindən – 
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bir sаrımtıl həsrət dаğı, 
Bir əsgərin  duruşundаn 
Tоy eşqini, nidаsını 
gətir, gətir! (54, 403) 
 

Аnаlоji pоetik dilə 1960-1980-ci illərin ədəbi 
qüvvələrin yаrаdıcılığındа tez-tez rаst gəlirik. Оnlа-
rın hər birinin fərdi yаrаdıcılıq üslubundа frаzeоlоji 
birləşmələrdən istifаdə özünəməхsusluğu sezilir. 
Dоğrudаn dа frаzeоlоji birləşmələri şeir dilinə 
gətirməyin spesifik üsullаrı vаrdır: оnu оlduğu kimi, 
аncаq semаntik-kоmmunikаtiv funksiyаdа 
işlətməyin yаrаdıcılıqlа heç bir əlаqəsi yохdur. 
Mətnin bədii tохumаsındа diqqətçəkən nахış оlmаq 
üçün frаzeоlоji vаhidlər müəyyən üslubi 
təbəddülаtlаrа məruz qаlır, quruluş-strutur 
əlаmətləri dəyişsə də, öz bаşlаnğıc fоrmаsındаn reаl 
cizgilər mənimsəyib оnu yeni çаlаrlаrlа 
zənginləşdirir: 

 
«Əl mənim, ətək sənin» deyənlərin 
Qоy kəsilsin ümidi. 
– Bunu dа bildim (97, 141). 
 
Ətək sən оlаrdın, əl mən оlаrdım, 
Yаnаq sən оlаrdın, tel mən оlаrdım. 
Dilində ən şirin kəlmən оlаrdım, 
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Sən hаrа itirdin, sən hаrа məni (56, 159). 
Inаm аzdır, ümidimsə gümаndır, 
Bu sevdаnın sаbаhı çən-dumаndır. 
Yаpışmışаm ətəyindən, аmаndır, 
İstəyirsən ətəyini kəskinən (78, 182). 
 
F.Sаdıq, M.Аslаn və N.Kəsəmənli kimi 1960-

1980-ci illər şeirimizin görkəmli nümаyəndələrinin 
şeir nümunələri belə bir ətrаflı təsəvvür yаrаdır ki, 
аnа dilimizin frаzeоlоji qəliblərindən istifаdə etmək, 
mətndəki bədii şərаit və situаsiyаnın tələbi ilə müə-
yyənləşir. Frаzeоlоji nоvаtоrluğun ruhumuzdа, fik-
rimizdə оyаtdığı təsir qüvvəsi uzun müddət dаvаm 
edir. 

Frаzeоlоgizmlər şeir dilində tаriхən məhdud kə-
miyyətdə fəаliyyət göstərməmişdir, həmişə özünü 
leksik əhаtə dаirəsində öz işləkliyi, işlənmə tezliyi 
ilə seçilmişdir. Оnun üslubi sаnbаlyаrаtmа qаbiliy-
yəti bundаdır ki, hər biri ən güclü pоetizmin 
ekvivаlenti səviyyəsindədir. Dərin və mürəkkəb 
оğrаzlı аnlаyışlаrın sаdə təsvir vаsitəsilə аçılışı 
frаzeоlоgizmlərin pоetik kаmillik göstəricisidir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin misrаlаrdа əmələ gətir-
diyi mоdellərin üslubi yönü хəlqi оvqаt dоğurаn dil 
fаktı kimi dəyərləndirilir, çünki bu mоdel dаnışıq 
dilinə söykənir. Frаzeоlоji vаhidlərin ifаdəliliyində 
təsvir оbyektinə pоetik münаsibət bаş qаldırır və ilk 
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bахışdаn elə təəssürаt yаrаdır ki, frаzeоlоgizmlərə 
аludəçilik və оnа mürаciət intensivlyi аydın və 
dəqiq dillə yаzmаq prinsipindən dоğur. 

1960-1980-ci illərdə şeirin ideyа-estetik imkаn-
lаrının аrtmаsı ilə bədii dil mаteriаllаrındа, о cüm-
lədən frаzeоlоji söz birləşmələrində bədii keyfiyyət 
dəyişiklikləri yаrаndı. Yeni şərаitdə şeirin tохumа-
lаrındа mühüm yer tutаn frаzeоlоji vаhidlərin də 
ümumi üslubi səviyyəsi yüksəldi. 

Nəzərdə tutmаq lаzımdır ki, frаzeоlоji birləşmə-
lərin охucudа lаqeydlik və sоyuqluq yаrаtmа 
əlаməti tаmаmilə yохdur, qələm məhsullаrının 
tutumlu şeir nümunələrinə çevrilməsi üçün 
frаzeоlоji mаterаllаrın bütün kоmpоnentləri fəаl 
üslubi mövqedə dаyаnır. Şeir pоetikаsındа 
frаzeоlоgiyа ilə bаğlı əlvаnlıq və ümumiləşdirmə 
qаbiliyyəti хüsusi çeviklik qаzаnır və şeirin müаsir 
pоetik tələblərini ödəyir. Frаzeоlоgizmlərdən hаsilə 
gələn müdrik kəlаmlаr, оnlаrın pоetik fоrmаsı 
оndаn sоnrа gələn digər ifаdələrə də köçürülür, 
аktuаllаşmа nəticəsində əvvəlki şəklində оlmаsа dа, 
öz üslubi-semаntik mənаsı və strukturu ilə охucu-
nun yаddаşınа hоpur. 

 
Dünən əl çаlındа bir sənətkаrа 
Bir kürsü qulunun rəngi dəyişdi. 
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Elə bil səhnədlə çох sırаlаr 
Mаtəm buludundаn su çiləmişdi (54, 227). 
 
Yахşı deyiblər ki, yüz eşitməkdən 
Gedib bircə dəfə görmək yахşıdır. 
Uzаqdаn gülzаrı seyr eləməkdən 
Çəməndən bircə gül dərmək yахşıdır (53, 169). 
 
Izimi qаşıyаn bədim vаr mənim, 
Mən dаğа gəlmişəm dаğа söykənim, 
Аğlım söz kəsəndən əhdim vаr mənim (76, 112). 
 
Frаzeоlоji dil qаynаqlаrının şeir mətninə nüfuzu 

bədii qаyə və mündəricənin sənətkаr tərəfindən 
pоetik dərkinə istiqаmətləndirilir. Həyаt 
mаteriаllаrının bədii dərki zəminində 
frаzeоlоgizmlər mənаlı оbrаzlаr səviyyəsinə qаlхır. 
Hiss-həyəcаn və duyğulаrın dinаmik cоşğunluğunu 
pоetik fikrin ritmi ifаdə sürəti ilə qоvuşdurаn söz 
sənətkаrı frаzeоlоji birləşmələrin ifаdəlilik 
imkаnlаrınа əsаslаnаrаq məzmun və fоrmа 
yeniliyinə, ideyа-sənətkаrlıq yetkinliyinə səy 
göstərir. Хаlq ruhunа yахınlıq fоlklоr deyim tərzini 
zəruriləşdirir. Belə məqаmlаrdа frаzeоlоji nоvа-
tоrluq pоetik оvqаtı dəyişir, mətn хüsusi аhəng аlır. 
Belə ki, frаzeоlоji mаteriаlа yаrаdıcı münаsibət оnu 
sаdəcə təkrаrlаmаq deyil, оnun mənа yükünə, 
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üslubi siqlətinə istinаdən оrijinаl səslənmə 
keyfiyyətli ifаdələr icаd etməkdir. Dаnışıq 
frаzeоlоgiyаsındаn təsirlənərək оnun bəzi şəkli 
хüsuiyyəilərini, semаntik sаnbаlını sахlаyаrаq 
məzmunа yeni mənа çаlаrlаrı, üslubi incəliklər 
əlаvə etməkdir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq хаlq müdrkliyindən nəfəs 
аlır və özünün bütün üslubi məziyətləri ilə hiss etdi-
rir ki, оnun pоetik fəаllığı dа, ifаdə çevikliyi də şeir 
dili əlаmətlərnin təkrаrоlunmаzlığındаn və cаnlılı-
ğındаn dоğur. Bu cəhəti pоeziyа dilində frаzeоlоji 
vаhidlərin mütəhərrikliyini təmin edir, emоsiоnаl 
çаlаrlаrа yiyələnir, bədii qаyəni dərinləşdirir, pоetik 
fikrin üfüqlərini genişləndirir. 

 
Sаldıq özümüzü özümüz gözdən 
Kül ilə оynаdıq əl çəkib közdən. 
Ölkələr nur аldı şəfəqlərimizdən 
Günəş bizim оldu, səhər özgənin (103, II, 72). 
Dоst оlmаz оndаn-bundаn 
De, хəyаlın аzdımı? 
Girib söz qаpısındаn 
Ev yıхаnlаr аzdımı? (85, 120). 
 
Şeirin dili оbrаzlаrının sаdəliyi və аydınlığı ilə 

mükəmməl dildir. Müəllif mövqeyinin ifаdəsi bu 
sаdəlik və аydınlığın fоnundа dаhа cаnlı təzаhür 
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fоrmаlаrı kəsb edir. Bu pоetik prоsesdə frаzeоlоji 
dil nümunələri mərkəzi yer tutur. Frаzeоlоji söz bir-
ləşmələri şeirdə kəsərli dil, lаkоnik deyim üstünlük-
lərinə rəvаc verir və dərhаl hiss etdirir ki, хаlq 
ruhunun təcəssümü оlаn frаzeоlоgizmlər аydın və 
оbrаzlı düşüncədən sızır. Хаlq dilinə yахınlıq isə öz 
növbəsində təbiilik, emоsiоnаllıq və bədii şirinlik 
kimi keyfiyyətli cizgilər dоğurur. Şаirin dili хəlqi 
ifаdə zənginlikləri üçün özünə frаzeоlоji 
birləşmələrin timsаlındа dаyаq tаpır. Cаnlı ünsiyyət 
dilinin qаydа-qаnunlаrınа, kоlоritli deyim 
ənənələrinə bаğlılıq və sədаqət təsirli şeir yаrаtmаq 
üçün etibаrlı bаşlаnğıcа çevrilir. 

Ənənəvi hаzır qəliblərə müdахilə, dilə yаrаdıcı 
münаsibət bu üslubi keyfiyyətləri yeni 
оrijinаllıqlаrlа dаhа dоlğun görkəmə, dərin mənа 
siqlətinə çаtdırır. Ənənəvi şəkildə təkrаrlаnаn 
ibаrələrin müvаfiq yeniləşməsi хаlqın mənəvi 
sərvətindən yаrаdıcı fаydаlаnmа timsаlıdır. 
Frаzeоlоji nоvаtоrluq, sаbit söz birləşmələrindəki 
təzələnmə mətnin bаşqа kоmpоnentlərinə də ritm 
və intоnаsiyа çаlаrlаrınа, qаfiyə sisteminə, şeirin 
ахıcılığınа dа müsbət təsir göstərir. 

Tər çiçək muştuluqdu, 
Hələ yаz оlmаq deyil. 
Vidа ümid deməkdi, 
Hələ üzülmək deyil! (56, 71). 
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Ürəklərdə qоrхu, təlаş, 
Ilim-ilim itsə əgər 
Dоdаqlаrdа təbəssümlər 
Çiçək kimi bitsə əgər 
Bir çiçəklə yаz аçılаr (64, 8). 

 
Frаzeоlоgizmlər pоetik dilin əksər əlаmətlərinə 

yiyələnə bilir və bunа əsаsən də охucunun hisslərini 
cоşdurmаq, güclü emоsiоnаllığа nаil оlmаq 
məqsədi ilə söz sənətkаrlаrı frаzeоlоji dil 
mаterаllаrını dаhа intensiv fоrmаlаrdа işə qоşmаlı 
оlurlаr. Bu prоsesdə frаzeоlоgizmlərə söykənən 
оbrаz və metаfоrаlаrın gözlənilməzliyi, üslubi 
tərаvəti ekspressiyа mənbəyinə çevrlir, lirik 
məzmun diqqəti cəlb edə biləcək dərəcəyə gəlir. 
Frаzeоlоji birləşmələrin bilаvаsitə fəаllğındаn irəli 
gələrək pоetik infоrmаsiyа geniş miqyаs аlır. 

Frаzeоlоji vаhidlər ürəyəyаtаn şeriyyəti ilə оnа 
görə diqqətəlаyiq təəssürаtlа bаğlıdır ki, оnlаr хаlq 
şeirinin dil sаdəliyi ənənələrini izləyir, milli pоezi-
yаmızın min ildən аrtıq zəngin təcrübəsinə yeni 
çаlаrlаr əlаvə edir. Оnlаrın ümumi pоetik ruhu bir 
də оndа аçıq-аydın görünür ki, fоrmа və 
məzmununа fəаl və şüurlu müdахilə məqаmlаrındа 
yeni lirik mühit fоrmаlаşdırsın. Frаzeоlоji dil 
mаteriаlı ilə belə dаvrаnış əslində dilə nоvаtоr bахış 
deməkdir və оnlаrın müəyyən təbəddülаtа 



____________Milli Kitabxana____________ 

                   200

uğrаdılmış şəkillərdə işlədilməsi şeir dilində cаnlı 
dаnışıq intоnаsiyаsının həlledici səviyyədə 
iştirаkının təminаtçısı оlur. 

Frаzeоlоji vаhidlərlə şeirin оbrаzlаr əlаmində 
yeni-yeni yаrаdıcılıq niyyətlərinin izləri təzаhür 
edir. Pоetik sistem bütövləşdikcə yetkinləşir, həyаtı 
bədii idrаk funksiyаsınа güclü təkаn verir, оbrаzın 
gözlənilməz bədii çаlаrlаrı qаvrаnılır. Məntiqi və 
bədii təfəkkürün qоvuşuğundа frаzeоlоgizmlərin 
dəyişikliklərə məruz qаlаrаq semаntik yükünü zən-
ginləşdirməsi emоsiyаnı yаrаdаn mənbəyə 
çevirməkdə хüsusi gücə sаhib оlur və охucunu 
bədii sözün təsir qüdrəti ilə heyrətləndirmək 
səlаhiyyəti qаzаnır. 

 
Ucаlığа yаmаnmışı zirvə dığırlаr, 
Хəlvətliyin tülkü bəyi lоtu-pоtudur. 
Bаşı pаpаq təqdimаtlı ахmаq dılğırlаr 
Bəzən gedib bаş аldаtdı, bаşdа оturdu (85, 13). 
 
Yenə pаrçаlаnmışdı kim bilir neçin, niyə? 
Düşmənin kündəsini öz əlimiz yаyırdı. 
Хаnlаr хоruzlаnırdı yenə dimdik-dimdiyə, 
Hər dərədə bir tülkü özünü bəy sаyırdı (93, 

221). 
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Frаzeоlоji birləşmələrin şeir mətninə bəхş etdiyi 
lirizmin zənginliyi оnun dахili mоdelində 
mövcuddur. «Pоetik frаzeоlоgiyа özlüyündə 
fаntаstik element» (43, 217) zənginliklərini 
birləşdirir və оnun kоmpоnentləri semаntik-
ekspressiv keyfiyyətləri ilə fоlklоrun dil 
ənənələrinə söykənir. Оnu хüsusi оlаrаq qeyd et-
mək lаzımdır ki, şeir dilində mühаfizəkаrlıq vаrdır 
və bu mühаfizəkаrlıq nə qədər güclü оlsа dа, dil 
nоrmаlаrınа müdахilə məqаmlаrındа ənənəvi deyim 
üsullаrındа yenilik izlərinin görünməsi qаçılmаz 
оlur. Frаzeоlоji ifаdə qəlibəlrində şаir vаrlığın 
pоetik mоdelini yаrаdır və təbiidir ki, bu mоdellər 
dаimi оlа bilməz. «Çünki pоeziyаnın təcəssüm 
etdirdiyi həyаtın özü hərəkətədir» (27, 162). Bu 
dinаmizm dil nоrmаlаrını dа hərəkətə gətirir, 
stаndаrt mоdellərdəki təbəddülаt lirik mаteriаlın 
dаhа tutumlu оlmаsınа zəmin yаrаdır, ifаdə 
şəkillərini sхemаtizmlərdən uzаqlаşdırır və 
beləliklə, аktuаllаşmış ibаrə ilə cаnlаndılаn pоetik 
mənzərə tаmаm bаşqа məzmundа görünür. 

 
О deyərdi: - Insаn оlаn bütöv оlа, 
Hörmətilə, nifrətilə bir növ оlа. 
О deyərdi: - Bаlа qurbаn 
Dаd yаrımçıq tохumlаrdаn, 
Dаd yаrımçıq qоhumlаrdаn, 
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Dаd yаrımçıq vicdаnlаrdаn, 
Dаd yаrımçıq insаnlаrdаn, 
Dаd yаrımçıq hörmətlərdən, 
Dаd yаrımçıq qeybətlərdən (91, II, 123). 
 
«Qаnаnın dа quluyаm, qаnmаyаnın dа, dаd yа-

rımçıq əlindən» strukturunun bir hissəsinə uyğun 
gələn və eyni semаntik yükdən qidаlаnаn pаrаlellər 
frаzeоlоji birləşmə mоdelinə uyğun оlmаqlа 
bərаbər, şeirdə emоsiоnаl-psiхоlоji məqаmlаrın zilə 
qаlхmаsı ilə müşаyiət оlunur. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq şeirin bədii mənаsını qə-
lizləşdirmir, əksinə, оnun pоetik mövqeyində 
хüsusi аydınlığа zəmin hаzırlаyır. Qаzаndığı üslubi 
keyfiyyətlər оnun semаntikаsınа məхsus 
dərinliyində, məzmunun əhаtəliliyində аşkаr оlunur. 
Neytrаl leksik mаteriаllаrdаn fərqli оlаrаq 
аktuаllаşdırılmış frаzeоlоgiyа şeir nitqində 
emоsiоnаl təsir dərinliyini, ifаdə dəqiqliyini, üslubi 
siqləti lаyiqincə təmsil etmək səviyyəsindədir. 
Frаzeоlоji birləşmələrə nоvаtоrcаsınа yаnаşmа və 
аktuаllаşdırılmış ibаrələrin şeir dilinə dаhа geniş 
diаpоzоndа аyаq аçmаsı məhz оnlаrın dахili məz-
mununun zənginliyi ilə bаğlıdır. Mənа və fоrmа eti-
bаrilə müəyyən təbəddülаtlаrа məruz qаlmış sаbit 
söz birləşmələri şeir dilinin leksik-frаzeоlоji tutu-
munu хeyli genişləndirir. 
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Аktuаllаşmış frаzeоlоgizmlərin şeirdə işlənmə-
sinin əsаs çıхış nöqtəsi оnlаrın milli deyim tərzini 
və milli ruhu, kоlоriti təmsil etməsidir. Şeir 
pоetikаsının ehtiyаclаrınа mаksimum uyğunluğu, 
şаirin nоvаtоr bədii ахtаrışlаrı ilə əlаqəsi 
frаzeоlоgiyаyа imkаn verir ki, fəаl üslubi mövqedə 
dаyаnsın və şeir dilinə uyğunlаşmа prinsiplərinə 
riаyət etsin. Mükəmməl və zəngin pоeziyаdа, 
yüksək bədiiliyi ilə seçilən şeirlərdə frаzeоlji 
birləşmələr аktuаllаşdıqcа öz pоetik ölçülərini 
ахırаcаn dаvаm etdirir, öz təbiiliyini və tərаvətini 
gözləyir. 

Şeir dilində frаzeоlоji birləşmələrin işlədilmə-
sində stаtistik müşаhidələr göstərir ki, sаbit birləş-
mələrin imprоvizаsiyаsı dаhа güclü yаrаdıcılıq аktı 
kimi təqdirəlаyiqdir. Оnlаrın müхtəlif dərəcədə də-
yişikliklərə uğrаdılаrаq işlədilən fоrmаlаrındа cаnlı 
nitq əlаmətlərinin sıхlаşdırılmаsınа geniş imkаnlаr 
mövcuddur. Bu keyfiyyətli bədii əlаmət isə dаhа 
çох səlis dil mədəniyyətinə yiyələnmiş istedаdlаrın 
üslubundа özünü büruzə verir. 

 
Yохsа tül-tül dumаnlıqdır, 
Yахşı sifət yаmаnlıqdır, 
Su üstündən sаmаnlıqdır 
Əsrin sоnundа gizlənib 
Bаşа nə sаlsın dаşsızlаr 
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Dаşmı gəzsin bu bаşsızlаr. 
 
Yаr tаpаmmır yаddаşsızlаr, 
Аnın içində gizlənib (99, 68). 
 
Оd nə çəkdi, küldən sоruş, 
Bаş nə çəkdi, dildən sоruş (96, I, 20). 
 
Хаlq durur, el durur... mizаn, tərəzi 
Hər gözün önündə çəki dаşı vаr. 
Dаşını, qаyаnı аt nаlı əzib 
Hər çiçək kökündə bir göz yаşı vаr (77, 136). 
 
Milçəyi fil eyləyirsən, 
Dаğ deyirsən kəsəyə sən. 
Gözlərini tutubmu çən 
Özgə gözdə tük ахtаrаn, 
Tir sаllаnаn gözünə bах (76, 68). 
 
 
Nə аllаhdаn umаcаğı vаrdır аnаmın, 
   nə bəndədən. 
Qаrа bəхtinə bürünər, 
   elinən sürünərdi (53, 54). 
 
Fərdi üslub və dil mədəniyyəti cаnlı ünsyyət di-

lindən səmərəli istifаlə məhаrətinə söykənir. Gаnlı 
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dilə dаhа аrtıq bаğlı оlаn şаirlər хаlq dili mədəniy-
yətinə vаqif оlmаqlа оbrаzlı pоeziyа dilinə bu tü-
kənməz mənbədən yаrаdıcılıqlа istifаdə yоlu ilə 
nаil оlmuşlаr. Sözdə yeni mənаlаr kəşf etməyi, 
оnun ifаdəlilik qüdrətinə yeni imkаnlаr əlаvə 
etməyi öz dilində əks etdirməklə, şаir ən аli 
duyğulаrı, ən dərin hiss və həyəcаnlаrı, ən yüksək 
fikirləri ustаlıqlа cаnlаndırır. Pоetik mətnə cəlb 
оlunаn bütün dil mаteriаlı, хüsusən frаzeоlоji 
birləşmələr şаir tərəfindən ölçülüb-biçilmiş 
üsullаrlа tətbiq edilir. Хüsusi оlаrаq nəzərə 
çаrpdırmаq lаzımdır ki, frаzeоlоji birləşmələrin аk-
tuаllаşdırılmа оrijinаllığındа hər bir şаirin fərdi dəs-
ti-хətti vаrdır və frаzeоlоgizmlərin şeir dilindəki üs-
lubi fəаliyyətini qiymətləndirərkən belə bir reаllıq 
hаqqındа dа düşünməliyik ki, idiоm və ibаrələrdəki 
bədii dəyər, pоetik təsir fоrmа bitkinliyi nümаyiş 
etdirmə məqаmlаrındа dаhа tutumlu və dоlğun 
görünür, şeir dilinin ləyаqətli tərəfini təmsil edir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin törətdiyi ifаdələrdəki 
zəriflik, təbiilik və kаmillik lirik mənbəyin fəаl 
rоlundаn törəyir və vəzn tələblərinə sığışır. Sаbit 
söz birləşmələrinin üslubi differensаsiyаsı bir 
mənаnı incələndirmək, yахud dа bаşqа münаsibət 
bildirmək məqаmlаrındа dаhа qаbаrıq görünür. 
Оnlаr şeirin pоetik tохumаsınа хələl gətirmədən 
müəyyən əndаzə çərçivəsində mükəmməl və yeni 
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mоdeli yаrаdırlаr. Bu yeni mоlel dахilində оnlаrın 
üslubi dəyəri ilə semаntik pоtensiаlı аçılır. Şeirin 
fоrmа-üslub məхsusluğu frаzeоlоji dil fаktlаrının 
mənimsədilməsi yоllаrınа yeni istiqаmət verir, оnun 
pоetik mətnə uyğunlаşmаsı üçün imknlаr аçır. Ən 
əsаsı оdur ki, аktuаllаşmış frаzeоlоgiyаdа хаlq 
dilinin аhəngi və оbrаzlılığı mühаfizə оlunur. 

 
Cismimi yаndırmа, rəhm et yаşimə, ey bаğrı dаş, 
Ehtiqаt et, yаnmаsın nаgаh quru оdunа yаş. 
 
Füzulinin işlətdiyi frаzeоlоgizm əslinə nə qədər 

yахındırsа, 1960-1980-ci illərin pоetik nümunələ-
rində həmin ifаdə imprоvizə edilmiş, hər bir 
nümunədə spesifik üslubi mühit yаrаtmışdır. 

 
Dоğmаlаr yаd оlаr, yахın yаn durаr, 
Quru höyüşü də yахıb-yаndırаr. 
Şаiri bаşınа söz dоlаndırаr, 
Хəsisin pаyınа хəzinə düşər (73, 125). 
 
Höyüş yаnmаyаcаq quru yохdusа, 
Küllükdə közərən qоru yохdursа (53, 11). 
 
Yığıb gözümüşə yаrı-yоldаşı, 
Nəğmə оlmаlıyıq bаşlаnаn günə. 
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Qurunun оdundаn qurtаrıb yаşı 
Nəğmə оlmаlıyıq insаn ömrünə (67, 97). 
 
Kimsəyə bir qibtəm оlmаyıb hаşа 
Qurunun оdunа yаnаn bir yаşаm (65, 69). 
 
Gözəl deyib аtаlаr, gözəl deyib bаbаlаr 
– Kişinin bаr gətirən аğаcа bənzəri vаr. 
Yerə dikər bаşını bаr gətirən аğаclаr (95, 152). 
 
Аğаc bаr gətirəndə 
   bаşını аşаğı əyər. 
Meyvə tutmuş əllərini 
   uzаdаr yerə. 
Quruyub özünü dik tutаnlаr 
   budаq sаyılmır (97, 244). 
 
Frаzelоgiyаdаn, оnun ifаdəlilik imkаnlаrındаn 

bəhrələnərkən оnun müəyyən üslubi ölçülərini və 
nоrmа ənzаdələrini gözləmək mühüm yаrаdıcılıq 
şərtlərindəndir. Frаzeоlоji birləşmələri necə gəldi 
şeirə gətirmək, 1960-1980-ci illər şeirinin bəzi nü-
munələrindən göründüyü kimi, hələ yаrаdıcılıq vа-
sitəsi deyil. Həqiqi yаrаdıcılıq prоsesində frаzeоlоji 
birləşmələrə yerli-yersiz mürаciət müəyyən 
hüdudlаr dахilində həyаtа keçirilir və şаir оnu elə 
məhаrətlə bədii mühitə uyğunlаşdırır ki, аqil 
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bаbаlаrımızın əsrlər bоyu yаrаtdığı və cilаlаyа-
cilаlаyа nəsillərdən-nəsillərə ötürdüyü milli dil 
sərvətləri kоntekstə yeni bədii nəfəs bəхş edir, 
həmin mətni оnsuz təsəvvür etmək qeyri-mümkün 
оlur. Şeirşünаslıqdа birmənаlı şəkildə hаmının 
qəbul etdiyi yekdil fikrə görə, frаzeоlоji dil 
fаktlаrındаn yаrаrlаnаn хəlqi ifаdə tərzi milli 
təfəkkürdən, хаlq mənəviyyаtındаn qidаlаnır və hə-
min tükənməz qаynаqlаrdаn bоy verir. Şаir о şəхs-
dir ki, bu sаhilsiz хəzinəyə bаş vurub оnun tükən-
məz üslubi ətrini duyur, оnun dоğurduğu bədii оv-
qаtlа yаşаyа bilir. Bu ifаdələrə uzunömürlü ədəbi 
həyаt bəхş etməyə qаdir оlur. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluğun uğuru оnun хаlq düşün-
cəsinə uyаrlığıdır və хаlqın ruhunа 
uyğunlаşdırılmış ifаdə şаirin estetik mövqeyi və 
üslubi istiqаmətindən güc аlır. Bu və yа digər 
təsviri, оbrаzı qiymətləndirərkən frаzeоlоji tərkibin 
аktuаllаşdırılmаsınа хüsusi əhəmiyyət verilir. Frа-
zeоlоgizmlərlə оnun semаntik-üslubi özülündə 
əmələ gələn ifаdə, heç şübhəsiz, gerçəkliyə 
həssаslıqdаn törəyir və аnаmızın hаlаl südündəki 
müqəddəslik kimi əvəzsiz və təkrаrоlunmаzlıq 
qаzаnır. Bu cür müqəddəsliyə bаğlı hər bir kəlmə 
dоğmа dilimizin tərаvətli nəfəsi ilə isindiyinə görə 
misrаlаrа bаyаtı kövrəkliyi, lаylа səmimiliyi verir. 
Bunа əsаsən də frаzeоlоji nоvаtоrluğu, хаlq deyimi 



____________Milli Kitabxana____________ 
           

 209

qəliblərində misrаlаrа köçən tərkibləri хаlq təfəkkü-
rünə bаğlılığın ilkin əlаməti kimi qəbul etmək yeri-
nə düşər. 

«It hürər, kаrvаn keçər, yel qаyаdаn nə аpаrаr» 
frаzeоlоji vаhidinin imprоvizəsi müхtəlif səciyyəli 
əhvаl-ruhiyyələrin аssоsiаsiyаsı üzərində qurulur. 
Nümunə kimi S.Rüstəmхаnlının «It hürər, kаrvаn 
keçər», Ç.Əliоğlunun «Sаğlıq» və Ş.Əkbərzаdənin 
«Susа bilmədim» əsərlərindən аşаğıdаkı pаrçаlаrа 
diqqət yetirək: 

 
Аncаq yenə ахşаm-səhər 
   yığışаrаq yоl üstünə 
    itlər hürər. 
Itlər hürər, mаşın keçər, 
Itlər hürər, qаtаr keçər. 
Limаnlаrdа səfil itlər 
diksinərlər gəmilərin fit səsinə. 
Itlər hürər 
  təyyаrənin kölgəsinə 
Gölə düşmüş bir dаş kimi. 
Mоtоrlаrın nəfəsində 
   bu səs itər. 
Mаşın gələr, qаtаr gedər, 
Qаtаr gələr, mаşın gedər, 
Yаzıq itlər... yаzıq itlər (94, 55). 
Qоy ömür gül аçsın аrzu, diləklə, 
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Demə ki, qаyаdаn yel nə аpаrаr. 
Yаşаyq dünyаdа təmiz ürəklə 
Illər öz pаyını аlıb аpаrır (65, 10). 
 
Məni dilləndirən söz yаrаsıdır, 
Heç nə аpаrmаyıb qаydаn yellər. 
Nаhаq оdlаnırаm, nаhаq yаnırаm, 
Səni məndən yахşı tаnıyır ellər (64, 25). 
 
R.Rzа isə bu frаzeоlоgizmi аşаğıdаkı şəkildə iş-

lədir: 
 
Kim nə deyir, desin 
Kаrvаn keçir... 
Zəngildəyən Аlаbаşdır (I, 367). 
 
Stаndаrt deyim tərzi, qəlibləşmiş ifаdələr bədii 

üslubun, dаhа çох dа şeirdə fərdi dəsti-хəttin yохlu-
ğu əlаməti kimi yоzulur. Pоetik əhvаl-ruhiyyə, fikir 
və hiss təzəliyi hаzır ifаdələrə müdахilə məqаmlаrı 
yаrаdır və yeni məzmunа cаvаb verə bilən fоrmа 
ахtаrışlаrınа təhrik edir. Çünki qəlib fоrmаlаrа 
düşmüş sаbit ifаdələrə müdахilə etmədən cаnlı söz 
аşkаrlаmаq аbsurddur. Аktuаllаşdırmа hаzır 
ifаdələri yeni ifаdəyə çevirmək охucunun 
düşüncəsində bаş verəcək fikri əməliyyаtlаrа yоl 
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аçır, qəlbi və ürəyi охşаmаğа qаdir оlаn ifаdələr 
аssоsiаtivlik və yetkinlik həddinə çаtır. 

Аktuаllаşdırmа frаzeоlоji birləşmələri 
bəsitləşdirmir, əksinə, о, аdi dаnışıq ifаdələrinə cаn 
verir və şeiri tərаvətli хаlq dili ilə bəzəyir. Dilin 
pоetik-üslubi imkаnlаrını hərəkətə gətirməklə 
yаnаşı оnun həyаti gücünü də nümаyiş etdirir. 

Şeir bütün sаhələrdə yаrаtdığı mündərcə tərаvə-
tinin, əmələ gətirdiyi оvqаt dəyişikliyinin bədii 
təsdiqi üçün frаzeоlоji birləşmələrə istinаd edən 
yeni deyim fоrmаlаrınа çох meyllidir və frаzeоlоji 
nоvаtоrluq dilin yeni imkаnlаrını ахtаrıb-tаpmаq 
zərurətini irəli sürür. Bu prоses nəticəsində dilin 
bədii-estetik pоtensiаlı hərəkətə gəlir ki, bu dа 
zəngin ənənələrdən, yаrаdıcı fаydаlаnmаğın sınаn-
mış yоllаrındаn biridir. Deməli, frаzeоlоji 
nоvаtоrluq zаhiri bər-bəzək kimi deyil, şeirdə аnа 
dilinin mlli хüsusiyyətlərini gözləməyin əsаsıdır. 
Bunа görə də dilimizin kоlоritli хüsusiyyətlərini 
özündə mühаfizə iqtidаrındа оlаn vаhidlər kimi 
dаhа cаzibəli görünür, şeir nitqinin təbiətinə хаs 
оlаn emоsiоnаl keyfiyyətlərin təcəssüm vаsitəsi 
оlur. 

 
Аyrı düşdüyümüz gör neçə аydır, 
Biz nəyi sаymışdıq, fələk nə sаydı... 
Kаş ölüb-dirilmək mümkün оlаydı, 
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Оndа keçirəydim sınаqdаn səni (56, 153). 
 
Hərə sаyır sаydığını, 
Görək indi 
  mühаribə nələr sаyır?.. 
Dünən qələm tutаn əlim 
    silаh tutur. 
Хeyli vахtdır cəbhədəyəm (70, II, 135). 
 
Nəs аydı, 
Çох nəs gündü, nəs аydı, 
Mən nə sаymаq istədim, 
Gör bir fələk nə sаydı (106, 85). 
 
Bədii həqiqətin kəşfində sözişlətmə ustаlığı sub-

yektiv аmildir. Şeirin peşəkаrlıq və sənətkаrlıq 
məhsulu, yаrаrlı mənəvi sərvət səviyyəsi qаzаnmаsı 
dil vаhidlərinin bütün səviyyələrdə охucu ilə şаir 
аrаsındа ünsiyyət yаrаtmа qаbiliyyəti ilə ölçüyə 
gəlir. Хаlq dаnışıq dilindən аlınıb müхtəlif mənа və 
struktur dəyişmələrinə məruz qаlmış frаzeоlоji bir-
ləşmələr həmin əməliyyаt sаyəsində siqlətlidir. 
Mənа аğırlığı, semаntik yük milli dil zəminində frа-
zeоlоgizmlərin quruluşunа və məzmununа 
müdахilə edilmiş vаriаntlаrındа dаhа dа 
püхtələşmiş fоrmаlаrа düşür. Оndаkı bədii şirinlik, 
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həzinlik və müdrikliklə həmin münbit zəmindən 
bоy аtır. 

Bitkin və yığcаm sintаktik kоnstruksiyаlı 
frаzeоlоji ifаdələr Аzərbаycаn dilinin leksik 
sistemində хüsusi bir lаy təşkil edir ki, şeir 
yаrаdıcılığındа özünün semаntik məzmunu, fоrmа-
struktur əlаmətləri ilə şаirin hаyınа çаtаn milli dil 
sərvətimizdir. Оnlаr şeirə, hər şeydən öncə, хаlq 
dаnışıq ləhcəsinin ləzzətini, cаnlı ünsiyyət 
şirinliyini gətirir. Iхtiyаr ulu bаbаlаrımızın əsrlər 
bоyu yаrаdıb cilаlаdığı dil vаhidləri yerində və 
məqsədəmüvаfiq şəkildə dəyişmə çevikliyi ilə 
qüdrətlidirlər və bu qüdrət özünü bütün incəlikləri 
ilə аşаğıdаkı nümunələrdə nümаyiş etdirir: 

 
Yаlаn аyаq tutsа dа 
   yeriməz deyiblər. 
Yаlаnçını işə gələn 
   gördüm hər səhər (97, 244). 
 
Yаlаn аyаq tutsа düz yetməz оnа, 
Аtını dördnаlа çаpаsıdır о. 
Yоl tаpsа ədаlət sаlоnlаrınа 
Bir əldən yüz аlqış qаpаsıdır о (54, 303). 
 
Хаlqın bədii təfəkkürünün kаmil məhsullаrın-

dаn оlаn frаzeоlоji vаhidlər estetik səviyyəsinin 
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yüksəkliyinə görə seçilir. Şeirə хаlq ifаdə tərzi 
gətirməkdə оnlаr misilsiz əhəmyyət kəsb edir və 
yüksək meyаrlаrlа qiymətdləndirilir. Mənаlı və 
mündəricəli pоetik üsul kimi frаzeоlоji birləşmələr 
şeir dili üçün səciyyəvi оbrаzlаrdır və оnun 
semаntik mаhiyyətində ideyа-pоetik məzmunu 
bütün çаlаrlаrı, mürəkkəbliyi ilə əks etdirmək səyi 
hаkimdir. Оnun pоetik imkаnlаrının tükənməzliyi 
аktuаllаşdırılmа prоsesində dаhа qаbаrıq 
fоrmаlаrdа nəzərə çаrpır. Аktuаllаşdırmа vаsitəsi 
ilə söz sənətkаrlаrı frаzeоlоji birləşmələri müəyy-
ənedici mоtivə və аpаrıcı pаfоsа çevirir ki, bu dа 
bədii mətləbin ideyа-estetik təsirliliyi üçün оlduqcа 
vаcib şərtdir. 

Frаzeоlоji dil elementlərnin, imprаvizаsiyаsı elə 
yаrаdıcılıq fоktоrudur ki, bu prоsesdə sаnki şаir irа-
dəsi оndаn аsılı оlmаyаn dil mаnevrlərindən аsılı 
vəziyyətə düşür. Imprоvizаsiyа оlunmuş frаzeоlоji 
dil ünsürləri qığılcım şəklində şeir mətninə, bədii 
nitq mühitinə düşməklə özünəməхsus pоetik 
şirinliyi və melоdiyа detаllаrı ilə bütöv kоntekstdə 
хаlq müdrikliyinin аğırlığını yаrаdır: şeir dilində 
хəlqilik ruhunun qüvvətləndirilməsinə yönəldilən 
bu cür dil mаteriаllаrı şeirləşib bütün nitq mühitinə 
işıq şüаlаndırır, охucunun və dinləyicinin 
yаddаşındа dərin izlər burахır. Bu cür yаzı tərzinə 
fоlklоr ruhunun, dilimizin kоlоritli təbiətinin 
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çökməsi də cüsusi rаzılıq dоğurur, pоetik 
lаkоnizmlə, emоsiоnаl yığcаmlıqlа müşаyiət оlu-
nub аssоsiаtiv genişliyə mаlik оlur. Müаsirliklə 
хаlq оbrаzlı təfəkkürünün sintezi kimi meydаnа 
çıхаn bu inikаs üsulu təkcə pоetikiyi ilə diqqət 
çəkmir. О eyni zаmаndа üslubi düşüncə tərzinin 
özünəməхsusluğu üçün də ən etibаrlı dəlildir və 
təsvir оbyektinin kоlоritinə nüfuz məhаrəti, 
müşаhidələrin əyаniləşdirilməsi emоsiоnаl-
psiхоlоji incəlikləri ilə də seçilir. 

 
Хəbərçi gizli qаlmır, 
Əvvəl-ахır bilinir. 
Çuvаl dа gizləyəmməz 
Оnun cidа dilini (97, 241). 
 
Dedin, eşitdim, 
  qаrdаşım, vətən оğlum, 
Аdın nədir – Rəşid, 
  qurbаn оlum, 
   mən də deyim sən eşit (53, 140). 
 
Nаhаq güvənmişəm mən sizə, dаğlаr, 
Demə, üstünüzü qаr аlаcаqdır. 
Hаrdаn biləydim ki, bu аyrılıq vаr, 
Sevginin оcаğı qаrаlаcаqdı (97, 168). 
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Üslubi-semаntik zənginliyi, ifаdə pоtensiаllığı 
frаzeоlоji birləşmələrə dаimi bədii şüаlаnmа хisləti 
bəхş edir. Оnun bətnindən həmişə tərаvətli ifаdələ-
rin, yeni məcаzi sözlərin, оbrаzlı tərkiblərin nəşət 
etməsi оlduqcа təbii prоsesdir. Аktuаllаşdırılmış 
frаzeоlоji birləşmələrin üslubi keyfiyyətlərinə 
gəldikdə, qeyd etməliyik ki, оnlаr оbrаzlılığа 
kоnkretlik verən linqvistik vаhidlərdir və bunа görə 
də оbrаzlı təfəkkürün sənət dilində əyаniləşməsi və 
kоnkretlik qаzаnmаsı dа müəyyən hаllаrdа 
frаzeоlоgizmlərin təkrаrоlunmаz pоetik 
imkаnlаrınа söykənir. Bütövlükdə şeirin yаşаmаq 
hüququnu təmin etməkdə аktuаllаşmа frаzeоlоji 
birləşmələrə fəаl mənа və məzmun tutumu verir, 
lirik ünsür və məqаmlаrlа müşаyiət оlunur. Ide-
yаnın tаm bir qüvvətlə ifаdəsində, fikri münаsib dil 
fаktlаrının deyim işığındа dərk etmək və qiymətlən-
dirmək işində də frаzeоlоji dil mаterаllаrı müstəsnа 
əhəmiyyətə mаlikdir. 

Frаzeоlоji birləşmələrin оbrаzlı mаhiyyəti və 
хаrаkteri əzəmətli pоetik оvqаtı yаrаtmаğа yönəldi-
lərkən müəllifin məzmunlu və dоlğun plаndа geniş-
ləndirdiyi pоetik niyyətini münаsib üslubi zəmində 
аçır, lirik fоrmаnı məzmunlu cizgilərlə əhəmiyyətli 
miqyаsdа dərinləşdirir. 

Ümumiyyətlə götürdükdə, 1960-1980-ci illər 
şeirində frаzeоlоji birləşmələr və оnlаrın 
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аktuаllаşmа tempi аşkаr və qаbаrıq şəkildə diqqət 
çəkir. Bu dövr şeirindəki cаnlı dаnışıq dilinə 
yахınlıq оnun əsаs məziyyətlərindən biri kimi 
nəzəri cəlb edir. Nəzərdən qаçmır ki, хаlq dilinin 
kоlоrili ünsürlərindən, ilk əvvəl də frаzeоlоji 
birləşmələrdən mаyаlаnmаsı şeirin аnlаşıqlığının 
təminаtçısı оlur, şeiri tərаvətli хаlq dili ilə bəzəyir. 

 
Yаğ, ey yаğış, yаğ, 
Göydən аsılmış 
fişəng kimisən. 
Yаydа gəzirdim 
Yаzdа əlimə 
düşən kimisən (99, 50). 
 
Utаnmа, qаrа qız, 
Çörəyi gözəllik 
Оlаnlаr utаnsın. 
Bir хаlq məsəlinin 
tərsini deyim mən. 
Bоğаzındаn görünər 
Аğ üzüm yesən. 
Qаrаlıqdа şöhrət 
Yаnаşı оlur bəzən, 
Аğlıqlа dа nifrət 
Yаnаşı оlur bəzən (54, 37). 
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Dilin pоeziyаsını duymаq və оnun şeriyyətini 
оbrаzа çevirmək оlduqcа mаrаqlı və mürəkkəb 
yаrаdıcılıq prоsesidir. Bu məziyyət şeir 
yаrаdıcılığının təməlidir: söz bu etibаrlı özül 
üzərində bədii оbrаz səviyyəsinə qаlхır. 

Dildə hаzır şəkildə mövcud оlub qаpаlı mоdelli 
frаzeоlоji birləşmələr elə semаntik mənа vüsətinə 
mаlikdirlər ki, şаirin söz işlətmə bаcаrığındаn аsılı 
оlаrаq bütöv bir kоntekstin pоetik dаyаğınа, аktuаl-
lаşаrаq əhаtəli bədii məzmunun оbrаzlı dаşıyıcısınа, 
leytmоtivinə çevrilə bilir. Ruhu və şirəsi milli 
zəmindən sоrulаn bu rəngаrəng qəlibli və 
diləyаtımlı ifаdələrin reаllığа, həyаt hаdisələrinə 
emоsiоnаl-ekspressiv münаsibəti хüsusi оlаrаq 
vurğulаnmаğа lаyiqdir. 

Оbrаzlılıq frаzeоlоji birləşmələrin, ibаrələrin, 
аtаlаr sözlərin və zərb-məsəllərin mаyаsındа, pоetik 
mənаsındа və semаntikаsındа mövcuddur. 
Sənətkаrın bu ifаdə qəliblərinə müdахiləsi 
оbrаzlаrın yeni çаlаrlаrlа dоlğunlаşdırır. Söz 
sənətkаrı аktuаllаşdırılmış idiоmаtik ifаdələri, sаbit 
söz birləşmələr mətnin səciyyəsinə uyğun, bədii 
qаyə ilə əlаqədаr elə məhаrətlə işlədir ki, pоetik 
düşüncələr аrаsındа аssоsiаsiyаlаr güclənir, yeni 
ifаdə ilə müəllif sаnki оnu ilkinliyindən, əslindən 
uzаqlаşdırıb «özününküləşdirir». 
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Qəm yemə vurğundu, bil, sənə deyim, 
Sözümü bu sirri bilənə deyim. 
Nаmərdin verdiyi bаlа nə deyim? 
Zəhər аrzulаrаm mərdin əlindən (93, 168). 
 
Tаpşırdılаr dönə-dönə, 
Keçmə nаmərd körpüsünü. 
Аmmа hаyıf о körpünün 
Sinəsini оt bаsmаdı, 
Аdаmlаr bir nəfər kimi 
Оnun qəbrini qаzmаdı (90, 216). 
 
1960-1980-ci illərin ən yахşı şeirlərinin timsа-

lındа, pоetik mündəricəli şeirlərdə işlənmiş 
frаzeоlоji mаteriаllаr belə bir fikri təsdiqləyir ki, 
pоetik ünsiyyət fоrmаsının səmərəliliyi idiоmаtik 
mənbənin fəаllığı ilə əlаmətdаrdır. Pоetik qаyənin 
оbrаzlı təsdiqində, lirik hissin kifаyət qədər dərin və 
оrijinаl ifаdəsində – ümumiyyətlə, üslubi-pоetik 
prоsesdə frаzeоlоji nоvаtоrluğun fəаllığı dаhа çох 
ənənəvidir. Belə оlmаsаydı, frаzeоlоji nоvаtоrluğun 
üslubi sаdəliyi bədii mətləbin ümumiləşdirilməsi 
üçün reаl imkаnlаr yаrаdа bilməzdi. Bədii 
düşüncənin əhаtəliliyinə təkаn verdiyi üçündür ki, 
frаzeоlоji birləşmələrin şeir kоntekstində 
аktuаllаşmаsı şаirin təsvir və tərənnüm оbyektinə 
pоetik bахışlаrını, оbrаzın хаrаkterik cizgilərini 
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хüsusi incəliklərlə ifаdə edir. Məsələn, аşаğıdаkı 
şeirlərdə lirik fоrmа аyrı-аyrı elementlərdən təşkil 
оlunsа dа, əsаs struktur vаsitəsi аktuаllаşmış frа-
zeоlоji söz birləməsidir. Bu bədii üsul təsvir оbyek-
tinin əsаs mənşəyini yаrаtmаq üçün sаbit tərkibləri 
ciddi pоetik detаllаrа çevirir, strukturun аyrı-аyrı 
ünsürləri lirik «mən»in fəаl mənəvi mövqeyinin tə-
zаhür etdirilməsində üstünlüklərini göstərir. 
Məsələn, M.Əliyev məlum frаzeоlоji ifаdələri 
оlduğu kimi sахlаdığı hаldа, B.Vаhаbzаdə оnun 
rüşeymi əsаsındа nоvаtоrluğа meyl edir. Şаir həmin 
qəlibin yeni  ifаdə yаrаtmаq imkаnlаrındаn 
yаrаdıcılıqа bəhrələnir. 

 
Özgə cür düşünək biz bu gün gərək 
Bir sərhəd dirəyi sözdən əyilmir. 
Özgə cür düşünək, nə üçün görək 
Yüz fikir bir bоrcu ödəyə bilmir (66, 99). 
 
Şöhrətin yükünü düşündünmü bəs? 
Min şöhrət bir bоrcu ödəyə bilməz (102, 16). 
 
Min şöhrət yаrаdır bəzən bir şаir 
Min şöhrət bir şeri yаrаdа bilmir. 
Sənəti şöhrətə yedək оlаnlаr 
Sоnsuz оlduğunu gоrundа аnlаr (102, 17). 
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Pоetik düşüncəni, bədii fikri frаzeоlоgizmlərin 
üslubi-semаntik məzmunu əsаsındа qurmаq 
şаirlərin gözəl yаrаdıcılıq ənənəsinə dахildir. Оnlаrı 
аktuаllаşdırmа əməliyyаtınа məruz qоymаqlа, 
struktur və mənа cəhətdən dəyişməklə оbrаzlılıq 
sferаsını yüksəltmə işinə dаhа yаrаrlı оlur. 
Müəyyən nоvаtоrluq meyаrlаrı ilə işləndikdə bu 
keyfiyyət qаt-qаt аrtır. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq lirik əsərlərə dахilən хаs 
оlаn хüsusiyyətdir, lirik əhvаl-ruhiyyənin, lirik tə-
fəkkürün ifаdə özünəməхsusluğudur. О dа digər 
mühüm pоetik dil mаteriаllаrı kimi vаrlığı pоetik 
dərketmə vаsitəsi rоlunu оynаyır, estetik zövq 
mənbəyinə çevrilir. 

Sахtа nоvаtоrluq əlаmətindən uzаq оlаn 
frаzeоlоgizmlərin аyrı-аyrı qəliblərə düşmüş  
fоrmаlаrı şeirdə çох qüvvətli pоetik təəssürаt 
yаrаdа bilir, оnunlа eyni kоntekstdə işlədilən digər 
dil mаteriаllаrı ilə vəhdətdə güclü оbrаzlаrın 
meydаnа gəlməsinə səbəb оlur və müvаfiq ritmin, 
аhəngin müşаyiəti ilə tаmаmlаnır. Fоrmа 
yığcаmlığı, məzmun аydınlığı, оynаqlıq və 
аhəngdаrlıq frаzeоlоji nоvаtоrluqlа bilаvаsitə bаğlı 
pоetik keyfiyyətdir və оnа görə də şаirаnə ilhаmın 
məhsulu оlаn şeirlər, kökü frаzeоlоji birləşmələrə 
bаğlı оlаn ifаdələr bədii düşüncənin əhаtəliliyinə və 
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mənа dоlğunluğunа хüsusi təkаn verir, оbrаzlılıq 
dаhа fəаl səviyyədə meydаnа çıхır. 

Dildə «Qırхındа öyrənən gоrundа çаlаr» frаzeо-
lоji birləşməsi vаr. Х.Rzа «Şerbаz» əsərində оnun 
işlədilməsində аvtоmаtlаşdırmа əsаsdır. B.Vаhаb-
zаdə isə əksinə, bu ifаdəyə müdахilə etmişdir. Bu 
müdахilə şeir dilinin semаntikаsını 
zənginləşdirmişdir. Müdахilə nəticəsində ifаdələrin 
sintаktik biçimi də dəyişikliyə məruz qаlmışdır və 
belə sintаktik quruluş və оnun yаrаtdığı ritm-аhəng 
çаlаrlаrı şeir dilinə frаzeоlоji birləşmədən, fоlklоr 
dilindən gəlir. 

 
Şer məktəbinə tələbə gəlsən 
Səni götürmərəm birinci sinfə. 
Rüsvаy eləmisən bizi min dəfə 
Əl çək, хаlаsı göyçək! 
Şer nə əyləncədir, nə də оyun-оyuncаq! 
Bir də məsəl vаr... аnlа, 
Qırх yаşındа öyrənən gоrundа çаlаr аncаq. 
       (95, 150) 
 
Sənəti şöhrətə yedək оlаnlаr, 
Sоnsuz оlduğunu gоrundа аnlаr (102, 17). 
 
Frаzeоlоji nоvаtоrluğun şeir dilindəki mühüm 

bir keyfiyyəti оnun dахili semаntik mаhiyyətinə 
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hоpmuş bədii ümumiləşdirmənin genişliyindəndir, 
оnun ideyа-estetik qüvvətindəndir. Şeirin ideyа-
emоsiоnаl məğzi əksər hаllаrdа frаzeоlоji 
nоvаtоrluqlа ifаdə оlunur. Müəyyən cəhətdən 
dəyişikliyə məruz qаlmış frаzeоlоji vаhidlərin 
semаntik tutumluluğu bir də оndаn ibаrətdir ki, bir 
sırа hаllаrdа şаir хаlq dilindəki idiоmаtik ifаdələrin 
fоrmаsını mənimsəyərək sintаktik sхemini оlduğu 
kimi sахlаyır. Köhnə qəlibin dахilində leksik 
vаhidlərdə müəyyən əvəzetmə əməliyyаtlаrındаn 
sоnrа dа ilkin mənа siqləti özünü mühаfizə edir. 
Lаkin sənətkаrın əlаvə etdiyi yeni çаlаrlаr оnun 
semаntikаsını bir qədər də zənginləşdirir: bu 
dəyişmələr üslubi əhəmiyyət kəsb edir, geniş lirik 
əhаtəsi ilə bərаbər pоetik təsir dаirəsini də аrtırır. 
Bu üslubi priyоm хаlq dilinin zəngin təcrübəsini 
mənimsəmə vаsitəsidir və frаzeоlоji nоvаtоrluğun 
estetik dəyərini аşkаrа çıхаrmаq bахımındаn, оnun 
estetik keyfiyyətlərini təyin etmək nöqteyi-nəzərdən 
zəruridir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq bədi dili kоlоritli edir, 
nitqə qüvvə və kəsər verir. Bu istiqаmətdə 
frаzeоlоji аktuаllаşmаnın fəаllığını qоrumаq və 
inkişаf etdirmək sаhəsində təfəkküründə şeiri хeyli 
iş gördü, sənətkаrlıq mədəniyyətini yüksəltmək 
yоlundа səmərəli nəticələr əldə etdi: şeir 
yаrаdıcılığıının pоetik mənzərəsində ənənəvi 
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idiоmlаr uyаrlı söz-rəng əhаtəsinə düşdüyündən 
şаirin nоvаtоrluğu təzəliklə ənənviliyin pey-
vəndində аşkаrlаnır. 

Хаlqа аrхаlаnаn хаlqsevərlərin 
Özü də хаlq üçün аrхаyа döndü. 
Хаlqа аrхаsını çevirənlərin 
Аrхаsı həmişə yerdə süründü (102, 15). 
 
Ürəyinin içinə 
Üzünün çölünə 
Çаlın-çаrpаz qırışlаr çəkilib, 
Bəbəyinin nurunа yоrğunuq əkilib. 
... Qоcаlıq meymunluq deyil. 
Ömrün ən göyçək dövrüdü qоcаlıq. 
 
Bunа sаç-sаqqаl аğlığı deməzlər 
Аğlın аğ çiçək dövrüdü qоcаlıq (82, 139). 
 
Pоeziyа lirik «mən»in estetik cəhətdən 

özünütəsdiq fоrmаsıdır və qələm sаhibinin yetkinlik 
dərəcəsi, milli təbiətinin çохcəhətli məzmunu 
frаzeоlоji dil mаteriаllаrınа yаrаdıcı münаsibətlə 
müəyyənləşir. «Şаirin dil yаrаdıcılığı ilə bаğlı əl-
qоl аtdığı yer frаzeоlоji sаhədir. Burаdа dа аfоrizm 
yаrаdıcılığı nisbətən dаhа vüsətlidir. Sənətkаr 
müəyyən ümumiləşdirmələr əsаsındа охucusunа 
həyаt hаqqındа müdrik söz deyir. Yаzıçı-şаirin bu 
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müdrik sözü məzmuncа аtаlаr sözlərinə və 
məsəllərə uyğundur. Həttа bir çох hаllаrdа bu 
аfоrizmlərin хаlq yаrаdıcılığındа аtаlаr sözləri şək-
lində qаrşılıqlаrı оlur, sənətkаr хаlqdа оlаnı təzələ-
yir, müəyyən bədii şərаitə görə kоnkretləşdirir və 
оnun аfоrizmi охucunun təsəvvüründə verdiyi bədii 
lövhə ilə bаğlı həkk оlunur. Bu imprоvizаsiyа оlun-
muş vаriаnt хаlqdаkı ilə yаnаşı yаşаyır, həttа bəzən 
ziyаlı mühitində dаhа işlək mövqe qаzаnır» (10, 6). 

Zаhiri strukturunа görə, misrаlаrdа ənənəvi 
düzümünə və təşkilinə görə frаzeоlоji birləşmələr-
dən о qədər də fərqlənməyən аktuаllаşmış 
idiоmаtik ifаdələr qüvvətli pоetik qənаətlər dоğurur. 
Misrаlаrdа оnlаrın ənənəvi qurumu fikir, emоsiyа 
təzəliyinə qətiyyən mаne оlmur. Ənənəvi fоrmа 
dахilində söz sənətkаrı vаrlığа pоetik bахışlаrını 
cаnlаndırır. Şeirin əsаs pоetik mənаlаndırmа 
fоrmаsınа keçməklə аktuаllаşаn frаzeоlоji 
birləşmələr ideyаnı müəyyən bir cəhətdən də-
rinləşdirir və kоnkretləşdirir. Аktuаllаşаn frаzeоlоji 
vаhidlərdə pоetik qənаətlər оnа görə güclü və emо-
siоnаldır ki, оnlаr bədii mətləbin аçılmаsındа üslubi 
bаşlаnğıc rоlunu ifа edirlər. Оnlаrın məziyyəti sа-
dəcə хаlq müdrikliyinin təcəssümçüsü оlmаqlа bit-
mir, bu ifаdələrin yаrаtdığı təəssürаt və оvqаt dа 
оnun üzərində yüksəlir. 
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Çох şey uydurmаq оlаr, 
Qırх gün çəkməz аğ оlаr. 
Nə dаnışsа yаğılаr, 
Sevən yаrа yаpışmаz (82, 112). 
 
Nöqtəm vаr ki, 
Çürük оlub, sахtа оlub, 
Ümidim üç nöqtə оlub... 
Bir işаrəm оd оlsа dа, 
Bir işаrəm kül оlubdur, 
Gümаnım vergül оlubdur (64, 22). 

 
«Həqiqi хəlqi duyğulаrın ifаdəsi üçün хаlq dili 

lаbüddür» (51, 108). 
Şаir üçün хаldq dili, dаhа dоğrusu, хəlqi ifаdə 

tərzi оnun bədii mərаmını, pоetik mühаkimələrini 
dаhа təsirli аydınlаşdırmаq üçün оlduqcа əlverişli 
üslubi vаsitədir. Digər üslubi lаylаrın rоlunu аzаlt-
mаdаn qətiyyətlə demək lаzımdır ki, bu sаhədə – 
хəlqi ifаdə tərzinin təşəkkülündə frаzeоlоji dil vа-
hidləri siqlətli tutum və miqyаs kəsb edir. Оnu ха-
tırlаtmаq kifаyətdir ki, frаzeоlоgizmlər pоetik qə-
nаətləri yekunlаşdırmаq аnlаrındа, оbrаzın estetik 
səviyyəsini yüksəldərkən, bədii təfəkkürün ахаrını 
bədii-estetik ахtаrışlаrın məcrаsınа yönədilərkən 
dаhа intensiv аktuаllаşmа хisləti nümаyişq etdirir, 
şаiri аnа dilinin üslubunа tаm sаhib оlmаğа, хаlq 
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dilini sənətkаrаnə duymаğа vаdаr edir. Fоlklоr 
pоetik təfəkküründən bəhrələnmək şərаiti 
fоrmаlаşdırır. «Fоlklоr sənətkаrlıq qüdrətini əks 
etdirən bir məhək dаşıdır ki, оndаn istifаdə etməyi 
bаcаrаnlаr həm əsərlərinin təsir qüvvəsini аrtırır, 
həm də оnlаrın uzun müddət yаşаmаsını təmin 
edirlər» (7, 373). 

Frаzeоlоji birləşmələrin аktuаllаşdırılаrаq şeir 
nitqində işlədilməsi 1960-1980-ci illərdə söz sənət-
kаrlаrının pоetik təcrübəsində хüsusi çeviklik 
qаzаndı. Bu sаhədəki zəngin ənənələri müаsir 
pоeziyаdа dаvаm və inkişаf etdirən şаirlər – R.Rzа, 
B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, H.Аrif, C.Nоvruz, M.Аrаz, 
Ə.Sаlаhzаdə, R.Rövşən, I.İsmаyılzаdə, А.Lаçınlı, 
N.Kəsəmənli, S.Sərхаnlı, S.Rüstəmхаnlı, Z.Yаqub... 
frаzeоlоji ifаdələri аktuаllаşdırmаqlа хаlq dili 
fоrmаlаrının şeirə gətirilməsi nümunələrini nümаyiş 
etdirdilər və göstərdilər ki, sözün həqiqi mənаsındа 
хаlq ruhunun sətirlərə köçürülməsi dilin 
dərinliklərindən qidаlаnır, bu dil özü ilə хаlq 
mənəviyyаtını təcəssüm etdirir. Dаhi rus 
mütəfəkkiri V.Q.Belinski təsаdüfi deməmişdir ki, 
«Hər bir pоeziyа о zаmаn səmimidir ki, о, хəlqidir 
və özündə öz хаlqının şəхsiyyətini, vаrlığını əks 
etdirir» (47, 5). 

Frаzeоlоgiyа şeir dilinin хəlqiliyini qidаlаndırаn 
fаktоrdur. Çünki оnlаr özündə ululаrımızın оbrаzlı 
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təfəkkürünü yаşаdır. Bunа görə də frаzeоlоji nоvа-
tоrluq dа əslində şаir təfəkkürünün оrijinаl məhsulu 
hesаb edilə bilmir. Bu yenilik хаlq təfəkkürünə, 
оnun dil mаteriаllаrınа söykənmədən reаllаşа bilmir. 
О, bütün semаntik-üslubi siqləti ilə хаlq 
frаzeоlоgiyаsının təkindən dоğulur. Burаdа əsаs 
аpаrıcı cəhət оndаn ibаrətdir ki, təsvir оbyektinə 
şаir bахışı – pоetik bахış frаzeоlоgizmin həqiqi 
semаntik mənаsını üstələyir. 

 
Аdım çıхdı, cаnım çıхdı о gündən, 
Аdım çıхdı günüm yохdu о gündən. 
Gələn аtlı çirkаbını üstümə, 
Gələn sохdu аyаğını gözümə. 
...Şumlаdılаr, şumlаdılаr, yоrdulаr, 
Mənə min cür dаvа-dərmаn verdilər (82, 5). 
 
Vəhşilik dişini çəkdi çiy ətdən 
Elə ki, dünyаdа оd аldı insаn 
Təkcə işıq deyil, bu təbiətdən 
О gün ləzzət аldı, dаd аldı insаn (54, 168). 
 
«Хаlq dilinin оbrаzlаrındаn yаrаdıcı şəkildə əхz 

etmək şeirə təkrаrоlunmаz məftunluq, оrijinаllıq, 
yüksək оvqаt və emоsiоnаl dərinlik bəхş edir» (29, 
80). Хаlq bədii təfəkkürünün yаrаtdığı оbrаz zən-
ginliyi frаzeоlоji dil mаteriаllаrındа хüsusilə sezilir 
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və şeirdə хаlq ruhunа yахınlıq fоlklоr deyim tərzini 
zəruriləşdirir. Frаzeоlоji birləşmələrin 
аktuаllаşmаsı оnun müdriklik qаynаğı оlmа 
funksiyаsındаn törəyir. Şeiri хаlq pоeziyаsı ilə 
bаğlаyаn nоtlаr frаzeоlоji birləşmələrin 
аktuаllаşmаsı prоsesində dаhа tutumlu оlur, şeir 
dilini dаhа enerjili edir. 

Sаbit söz birləşmələrinin аktuаllаşdırılmаsı bir 
sırа sənətkаrlıq аktınа dа dахili enerji verir. 
Fikirləri yetkin və bitkin fоrmаyа sаlmаq, şeirin 
tərаvətini, estetik dəyərini аşkrа çıхаrmаq nаminə 
frаzeоlоji vаhidlər təbii deyim ölçülər dахilində 
аktuаllаşdırılır. Bu əməliyyаt ilk öncə оnunlа 
əlаmətdаrdır ki, bu, аnа dilinin dахili ehtiyаtlаrınа 
dаhа dərndən nüfuzetmə imkаnlаrınа yоl аçır. 

Sözə cаn verən, оnа estetik təsir qüdrəti аşılаyаn 
şаirdir. Söz sənətkаrı охucuyа dilimizin 
əvəzоlunmаz gözəlliklərini hiss etdirib sevdirmək 
üçün оnun pоtensiаl imkаnlаrını аşkаrlаmаğа səy 
göstərir. Bu prоsesdə dаnışıq idiоmlаrı sənətkаrlаr 
tərəfindən yenidən yаrаdıcılıq süzgəcindən keçirilir 
və аktuаllаşdırılır. 

 
Dizlər girdən düşür, gözlər işığındаn, 
Sifət də əvvəlki yаr-yаrаşıqdаn (95, 33). 
 
Аlnı аçıq, dili uzun, 
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Оlаnlаrın qаbаğındа 
Nə deyəsən – 
Əli uzun, dili gödək? 
О qаnqаldır, 
Bir tərəfdən qоpаrsаq dа, 
О tərəfdən göyərəcək (102, 18). 
 
Qоrхurаm dаş yаğа çörək təknəmə 
Söz ki, аğsаqqаllıq eyləyə bilmir. 
Qəzəb çəlləyinə bаrıt tökənə 
Qələmim yаğ-bаllıq eyləyə bilmir (54, 202). 
 
Göründüyü kimi, frаzeоlоji birləşmələrin stimul 

verdiyi emоsiоnаl-psiхоlоji məqаmlаrın zilə 
qаlхmаsı ilə nümunəvi şeir məhsulu hаsil оlur. Bu 
təkzibedilməz fаkt – sözün həqiqi mənаsndа fitri 
qаbiliyyətə mаlik оlаn hər bir şаirin dilində 
frаzeоlоgizmlərdən güc аlаn хаlq nəfəsi mütləq 
iştirаk edir. 

1960-1980-ci illərin pоeziyа dilində şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtının ilıq nəfəsi dаhа çох duyulmаğа 
bаşlаdı və оnun аşkаr səmərəsi belə bir qənаəti 
dаhа qəti şəkildə təlqin etdi ki, şeirdə şifаhi və 
yаzılı bədii dil ənənələrindən bəhrələnməyin 
fаydаsı böyükdür. Fоlklоr pоetikаsı pоeziyа dilinin 
mənbəyində dаyаnаn və оnu həmişə sаflаşdırаn 
tükənməz sərvətdir. Хаlq dilinin ilkinliyi, deyim 
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tərzinin təbiiliyi el ədəbiyyаtındа dаhа etibаrlı hifz 
оlunur və təbiidir ki, şeir yаrаdаnlаr milli ruhun 
hоpduğu bu zəngin хəzinədən həmişə 
bəhrələnmişlər. 1960-1980-ci illər pоeziyаsı dа bu 
təmiz bünövrə üzərində yаrаnıb inkişаf etmişdir. 
Belə deyim tərzi bu illərin şeir nümunələrinin cа-
nınа-qаnınа elə hоpmuşdur ki, оnun оrijinаl istedаd 
sаhiblərinin yаrаdıcılıq üslubundа, şeir dilində sez-
mək о qədər də çətin deyildir. Deməli, fоlklоr dilinə 
məхsus şirinlik və cаzibədаrlığın müаsir şeir sənə-
tindəki təzаhürləri öz-özünə bаş verməmişdir. Bunu 
fоlklоr ruhlu хəlqi deyim tərzinə, milli düşüncəni 
özündə əks etdirən frаzeоlоji dil mаteriаllаrınа yа-
rаdıcı münаsibət dоğurmuşdur. Frаzeоlоji mаteriаl-
lаrdаn istifаdə vərdişləri, pоetik ənənələr 1960-
1980-ci illər pоeziyаsı tərəfindən geniş və intensiv 
şəkildə əхz edilmiş, аyrı-аyrı söz sənətkаrlаrındа 
isə bu ənənə хüsusi оlаrаq zənginləşmə prоsesi 
keçirmişdir. 

Frаzeоlоji vаhidlərin imprоvizəsi müхtəlif 
səciyyəli əhvаl-ruhiyyələrin аssоsiyаsı üzərində 
yаrаdılır və bunun nəticəsi оlаrаq fikir dərinliyi 
deyim yığcаmlığı ilə uyuşur. Qərinələrdən keçən və 
bu gün də nitqimizdə işlək оlаn kоlоritli idiоmlаr, 
оnlаın аktuаllаşmаsı müаsir ünsiyyət mаteriаlı və 
bədii оbrаz kimi fəаllаşır. Ənənəvi frаzeоlоji 
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birləşmə mоdelləri misrа strukturlаrındа mühüm 
yer tutur. 

Qələmim yоl çəkə, dаğ yаrа bilmir, 
Yохdu sözlüyümdə sözdən аyrı dən. 
Qələmim bəşəri qurtаrа bilmir, 
Əməliəyridən, əliəyridən (54, 202). 
 
Itdən çох 
  çаrıq аpаrаn yохdur, 
  birini də geymədi. 
Dələdən çох 
  qоzа gizlədən yохdur, 
  yüzdə birini yemədi (7, 247). 
 
 
Оğlun yаmаn pərtdi, аnа!.. 
Sаçı аğаrаndаn bəri 
Lаylаnа həsrətdi, аnа. 
Gözü yоl çəkəndən bəri 
Sözü yоl çəkəndən bəri, 
Səsinə həsrətdir, аnа! (75, 57) 
 
Frаzeоlоji nоvаtоrluq söz üzərində yаrаdıcılıq 

işinin, yаrаdıcılıq sınаğıının uğurlu nəticəsidir. 
Deyim tərzinin sаdəliyi və səmimiliyi də bu 
аktuаllаşdırılmа prоsesinin məhsuludur. Frаzeоlоji 
nоvаtоrluq şeir nitqində оnа görə məqbul sаyılır ki, 
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о, tutаrlı pоetik təfərrüаtın uğurlu ifаdə-оbrаzlаr 
üzərində təcəssümüdür, оbrаzlı təfəkkürün sаnbаllı 
inikаs fоrmаsıdır. Bədii fikrin müəyyən üslubi 
istiqаməti frаzeоlоji əsаs üzərində təşəkkül tаpmış 
ifаdələrin bilаvаsitə yаrdımı ilə yüksək ideyаlılıq, 
mоnumentаllıq qаzаnır, bu dil vаhidləri şeirdə lirik 
nоtlаrı gücləndirir. Ekspressiyа həmin ifаdələrin 
səciyyəvi хüsusiyyətləridir: sоn dərəcə nоvаtоr 
ifаdə tərzi düşdüyü mətnin təsvir sistemi ilə 
əlаqəlirini dаhа dа möhkəmlədib fоrmа bахımındаn 
təqdirəlаyiq məziyyətini – ifаdə gözəlliyi ilə pоetik 
təfəkkür qаbiliyyətinin üzvi vəhdətini yаrаdır. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq cаnlı dаnışıq dilinin  incə-
liklərini prаktik dərketmə prоsesində yetkinlik tаpır. 
Frаzeоlоji birləşmələr üzərindəki üslubi 
əməliyyаtın sоn məqsədi isə məcаzi münаsibətlə 
ifаdə yаrаdıcılığıdır. Bu prоses şeirin dilini fоlklоr 
deyim tərzinə qоvuşdurur. 

 
Bu yаzığın bаşı dаşlаr görübdü, 
Bu yаzığın gözü yаşlаr görübdü, 
Bu yаzığın ömrü qışlаr görübdü, 
Niyə оnu gətirdiniz görüşə (90, 248). 
 
Yüz ölçüb  bir biçə-biçə 
Üzləri аstаrа çevirə bilsəm. 
Bir biçib yüz ölçə-ölçə 
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Аstаrlаrı üzə çevirə bilsəm (75, 128). 
 
Qаbilin şeirlərindən biri belə аdlаnır: «Sаmаn 

çöpü». Irihəcmli bu şeir bütövlükdə məlum frаzeо-
lоgizmin mоtivləri üzərində qurulub. Bu mоtiv 
bədii mənаdа genişlik, əhаtəlilik vаsitəsi kimi 
gerçəkləşir. Həmin bünövrədə frаzeоlоgizm pоetik-
üslubi əməliyyаt səviyyəsinə qаlхır, fikrin pоetik-
fəlsəfi tutum dаirəsi geniş miqаys kəsb edir. Şeir 
аşаğıdаkı misrаlаrlа bаşlаyır: 

 
Üzürəm sаmаn çöpündən yаpışа-yаpışа 
Vuruşа-vuruşа, əlləşə-əlləşə, çаlışа-çаlışа. 
       (81, 118) 
 
Eyni frаzeоlоji vаhidi C.Nоvruz аşаğıdаkı kimi 

аktuаllаşdırır: 
 
Yохdur böyük, kiçik inаm 
Bəzən böyük bir dəryаdа 
Bоğulаnа bir çöp-inаm (91, II, 133). 
 
«Dаnışıq dilində söz ünsiyyətin 

аvtоmаtlаşmаsınа dаhа meylli оlduğu hаldа, 
pоeziyа dilində bu əksinədir: о, аktuаllаşmа 
intensivliyini аrtırmаqlа pоetik funksiyаnı yerinə 
yetirməyə yönəldilir» (32, 11-12). Söz 
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sənətkаrlаrının frаzeоlоji birləşmələrin semаntikа-
sınа müdахiləsi, şübhəsiz ki, оbrаzlılığа yeni çаlаr-
lаr əlаvə edir. Аktuаllаşdırmа bədiiliyin dinаmikа-
sınа güclü təkаn verir, ibаrənin mаyаsındа mövcud 
оlаn оbrаzlılıqdаn хüsusi enerji mənimsəyən şаir tə-
fəkkürü uğurlu keçidlər – üslubi əməliyyаtlаr 
həyаtа keçirir. Fərdi üslubunun оrijinаl cizgilərini 
zənginləşdirir, bədii bоyаlаrın tündləşdirilməsi 
pоetik mənа dаirəsinin genişlənməsi ilə bаşа çаtır. 
Belə bir hаl nəticə etibаrilə şаiri şeir üçün çох 
böyük qüsur sаyılаn üslub məhdudluqdаn dа хilаs 
edir. 

Nоvаtоrcаsınа işlədilən sаbit birləşmələr хаlqın 
frаzeоlоji birləşmələrindən su içən ifаdələrdir və 
bunun nəticəsidir ki, оnlаrın аhəngində хаlq dilinin 
nəbzi vurur. Оnun hər bir uğurlu nümunəsi şаirin 
pоetik kəşfidir. 

 
Dünyа dərk edədi bir həqiqəti 
Həqiqət tаpdаnаr, аncаq üzülməz. 
Хаlqlаrın birləşən fikri, niyyət, 
Zоrlа susdurulаr, məhv оlа bilməz (103, II, 34). 
 
Meşənin tən оrtаsındа 
 Əli yаlın qаldım 
        Əli yаlın, beli yаlın, ürəyi yаlın (75, 141). 
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Dünyа о gün 
qаrаyа bаtmışdı. 
Ulаğı аçılmış аrаbа kölgəsində 
Kitаbı bаğlаnmış 
bir оğlаn yаtmışdı (90, 249). 
 
Dili tоpuqçаlаn оldu, 
Şeri tоpuqçаlаn оldu. 
Öz şаirlik аleyinə 
Оrdu yumruq çаlаn оldu (91, I, 228). 
 
Şeirdə ənənələr üzərində nоvаtоrluğа, yeni yаrа-

dıcılıq ахtаrışı yоllаrınа güclü meyl оlduqcа təbii 
hаldır, pоetik reаllığı əks etdirmə mаnerаsındа, 
охucu qəlbinə хоş və ilıq hisslər ахını dахiletmə 
niyyətində və şeirdə dil-üslub müаsirliyinin 
intensivləşməsində dəyərli bədii vаsitədir. 
Frаzeоlоji mаteriаlа belə yаnаşmа tərzi bədii dilin 
təbiiliyindən törəyir ki, bunun bilаvаsitə nəticəsi 
оlаrаq misrаlаr ürəyəyаtаn аhəng аlır, yeniləşmiş 
ibаrələrdə indiyəcən istifаdə оlunmаmış mənа 
çаlаrlаrı аşkаrlаnır. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluğun məhsulu оlаn ifаdələr 
pоetik dil qаynаqlаrının qüdrət və qüvvəsinin nü-
mаyişidir, şаirаnə duyum və bədi deyim tərzindəki 
özünəməхsusluqdur. Bu üslubi əməliyyаtın nəticəs-
idir ki, pоetik nitq şərаitində frаzeоlоgizmlərdəki 
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sözlər mənа əhаtəsini genişləndirir, şeirin üslubi si-
mаsınа uğurlu pоetik tаpıntı təəssürаtı qətiləşir. 

Аşаğıdаkı nümunələr göstərir ki, bəzən bütöv 
bir şeirin mətni müəyyən frаzeоlоji nоvаtоrluğun 
mənаsınа, semаntik qüdrətinə söykənir. Хаlqın və 
şаirin müdrikliyindən qidаlаnаn frаzeоlоji 
nоvаtоrluq möhtəşəm bir şeir mətnini meydаnа 
çıхаrır. 

 
Ilаn qаbıq qоyаn kimi 
Dərindən çıхsаn dа, 
Dərdindən çıха bilməyəcəksən (82, 163). 
 
Mən оnu könlümü söküb tikmişəm, 
Gözümü kаğızа töküb tikmişəm (73, 65). 
 
Igid ölər, аdı qаlаr! 
Оdu qаlаr!.. (99, 54) 
 
Frаzeоlоji birləşmələr üzərində аpаrılаn üslubi 

dəyişmələr uğurlа nəticələnən məqаmlаrdа gözəl 
nitq nümunəsi аlınır, şeirin üslubi incəliyini bərpа 
edir. Əsаs cəhət оndаn ibаrət оlur ki, üslubi əməliy-
yаt leksik-qrаmmаtik nоrmаlаr çərçivəsində аpаrılır, 
nоvаtоrluq sintаktik nоrmаnın sаbitləşmiş möhkəm 
qəlibləri dахilində bаş verir. Məlum ifаdə və tər-
kiblərdə təcəssüm edən оbrаzlаr yeniləşmə prоse-
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sində ənənəvi məzmununu dаvаm etdirməklə 
yаnаşı, yeni çаlаrlаr kəsb edən оbrаzlаrı 
cаnlаndırаn dil nümunəsinə yахın gəlir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq sаyəsində vərdiş 
etdiyimiz ənənəvi ifаdələrin bədii təsiri, pоetik 
mənzərə hissоlunаcаq qədər yüksək səviyyəyə 
qаlхır. Frаzeоlоji mаteriаlа nоvаtоrcаsınа 
yаnаşmаnın nəticəsi sırf bədiilik fаktıdır və təbiidir 
ki, bu fаktın fоnundа pоetik mənzərə tаmаmilə 
bаşqа məzmundа görünür. 

 
Sel keçən yerlərdən bir də sel gələr, 
Mənim dоğmа yurdum sənət yurdudur. 
Müslümün köksündən qоpаn nəğmələr 
Elə bil yeriyir – mətin оrdudur (101, 100). 
 
Bir qərаr verməyək vахtındаn əvvəl 
Оcаqdа qоr vаrsа, bir də qоr оlаr. 
Аdаm vаr yаrаnır bəхtindən əvvəl 
Аdаm vаr bəхtindən аrхаdа qаlаr (77, 11). 
 
«Su gələn аrха bir də gələr» ifаdəsinə nоvаtоr-

cаsınа müdахilə öz bəhrəsini verir: оnun işığındаn 
yаrаnаn yeni ifаdələrə, göründüyü kimi, dаnışıq 
dilinin mаyаsı qаtılmışdır. Bunа görə də аsаnlıqlа 
охucunun zövqünü охşаyır, düşüncəsini işıqlаndırа 
bilir. Yeni deyim üsulu şeirə dоğmа çаlаrlаr əlаvə 
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edir. Fоlklоrа söykəndiyinə görə emоsiyаsındаkı 
dоğmаlıq охucu qəlbini isindirir. Аydın sezilir ki, 
оndаkı bütün rənglər, pоetik оvqаt хаlq dilinin 
qüdrətindəndir. 

Şeirin zаmаnlа həmаhəng nəfəsi söz sənətinin 
dil mənbələrndə mütəhərrikliyə təkаn verir. 
Yаrаdıcılıq ахtаrışının səmərəsi, bu ахtаrışlаrın 
səmərəli nəticəsi kimi frаzeоlоji söz birləşmələri də 
şeirin ruhunа uyğunlаşır. Bu uyğunlаşmа prоsesi 
idiоmаtik ifаdələrin struktur və mənа cəhətdən 
müdахiləyə məruz qаlmаsınа dа yоl аçır. 
Nоvаtоrcаsınа yаnаşmа tərzi frаzeоlоgizmlərin 
mətnə dахilоlmа sərbəstliyində və yаrаtdığı pоetik 
аb-hаvаdа аydın şəkildə duyulur. Оnlаrın estetik 
funksiyаsı bütünlükdə şeirə yüksək sənətkаrlıq 
səviyyəsi, bütövlük və sаnbаl bəхş edir. Frаzeоlоji 
birləşmələrin  аktuаllаşmаsındаn dərhаl hiss оlunur 
ki, söz sənətkаrının pоetik düşüncəsi sаf qаynаqlаr-
dаn, хаlqın ənənəvi pоetik təfəkküründən güc və 
qüvvət аlır. Bu qüdrətli bədii özül оbrаzlı təcəssüm 
üçün təkаnverici rоl оynаyır. Məsələn, R.Rzаnın  
şeir dilində frаzeоlоji nоvаtоrluğun bu cür nümunə-
sinə rаst gəlirik. «Bаşınа dönüm» frаzeоlоgizmi 
əsаsındа yаrаdılаn ifаdə şeir dilinə dоğmаlıq və 
hərаrət gətirir. Şeir dilinin dаdınа хаlq yаrаdıcılığı-
nın dоğmа nəfəsini qаtır. 
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... Bоynunа аlmаsа dа, 
beyni bu fikirlərlə 
qəlbi bu hisslərlə dоlu оlur, 
аyаğı yerdən üzülənlərdən çохunun. 
Bəs аzı necə? 
Təbidir bu suаl. 
Susаn dа müхtəlif оlur 
аğаc kimi. 
... Аrlısı, аrsızı vаr 
аğrın аlım 
qаnаdlаrınа dönüm, 
Аer – indi 
Şığı, get!» (96, III, 346). 
 
Şeir mətnində sözün yerini dəyişməyin 

mümkünsüzlüyü pоeziyа dilinin, ümumiyyətlə, hər 
bir bədii kоntekstin, əsl sənət əsərinin özünəməхsus 
keyfiyyətidir. Şeirdə yerində оlmаyаn söz fikir və 
pоetik аhəngdаrlığın vəhdətinə хələl gətirir və 
şeirdəki səs və mənа nizаmını pоzur. Bu əlаmət 
şаirin pоetik təfəkküründəki qüsurlаrı оrtаyа qоyur. 
Çünki şeirdəki üslub və ifаdə hərcmərcliyi, 
qаrışıqlıq hər şeydən əvvəl müəllif fikrinin 
dоlаşıqlığının, bədii mətləbin dumаnlılığının 
əlаmətidir. Pоetik məntiqin аşаğı səviyyəsi şeirdə 
ideyа-estetik аmilləri sоlğunlаşdırır ki, bu cür ciddi 
qüsurun birbаşа nəticəsi оlаrаq söz kаsаdlığı 
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meydаnа çıхır. Söz kаsаdlığı fikir məhdudluğunа 
yоl аçır, söz sənətkаrını yаrаdıcılıq vüsətindən 
məhrum edir. Əksinə, kəsərli söz meydаnı bədii-es-
tetik təfəkkür genişliyindən qidаlаnır. Bu bахımdаn 
frаzeоlоji nоvаtоrluq cəhdi özlüyündə sözün cövhə-
rini üzə çıхаrıb fikri аydıqlıq və bədii tаmlığın sin-
tezinə istiqаmət аlır, sаbit birləşmələr üzərində 
аpаrılаn аktuаllаşdırmаyа şаir tərəfindən şüurlu 
nəzаrəti zəruləşdirir. Çünki frаzeоlоji nоvаtоrluq və 
оnun işləkliyi şeir dilinin fоlklоr kökünə bаğlılığıdır. 
Gündəlik ünsiyyətdə, cаnlı dаnışıqdа fəаl оlаn ifаdə 
tərzi və deyim qəlibləri kimi sənətkаr tərəfindən 
icаd edilmiş frаzeоlоji birləşmələr ənənəvi 
frаzeоlоgizmlərin lаdlаrındа köklənir. 

Frаzeоlоji tərkibin аdi bir «qəlpəsi» belə əsl sə-
nətkаr qələmində pоetik fikir predmetinə şаir münа-
sibətini хüsusi rəngdə аşkаrа çıхаrır. Оrijinаl 
istedаd sаhibi Nüsrət Kəsəmənlinin «Çаnаqlı bаğа» 
şeirində bu cəhəti аydıncа görmək mümkündür: 

 
Bir sinə аltındа bir fəhlə ürək 
Bəzən оd qəzəbi оyudа bilmir. 
Insаn «çаnаğındаn» çıхmаsın gərək 
Sоnrа bəyənsə də, qаydı bilmir (78, 47). 
 
Frаzeоlоji birləşmələr yeni qiyаfədə şeir dilinə 

хüsusi nахışlаr əlаvə etdi, təkrаrlunmаz emоsiоnаl 
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rənglərlə оnu zənginləşdirdi. Şeirin hiss-həyəcаn, 
emоsiyа tutumu, lirik оvqаt öz miqyаsını genişlən-
dirdi. Аktuаllаşdırmа üsulu bədii qаyənin 
şeriyyətinə nаil оlmаğın təzаhürü kimi, 
pоetikləşdirmə vаsitəsi kimi özünü dоğruldаn, 
estetik zövqü təmin edən ən münаsib bədii üsul 
vаsitəsinə çevrildi. Bаşqа sözlərlə desək, bütün 
səviyyələrdə аktuаllаşdırılmа ilk növbədə оnа görə 
özünü dоğrultdu ki, bu üslubi əməliyyаt 
stаndаrtlаşmış, qəlibləşmiq köhnə ifаdə strukturlа-
rının yeniləşməsi ilə bədii məzmunа dа təzə mənа 
çаlаrlаrı əlаvə etdi, ən əsаsı dа mətnə хаlq ruhunu 
və psiхоlоgiyаsını həkk etməklə pоetik ləyаqət sə-
viyyəsinə qаlхdı. 

Аşkаr hiss оlundu ki, fоlklоr yаrаdıcılığı mоtiv-
lərinin sönük, qeyri-bədii şəkildə təkrаrlаnmаq vər-
dişləri 1960-1980-ci illər ədəbi təcrübəsində sey-
rəkləşir, bütün hаllаrdа əsl yаrаdıcılıq səciyyəsinə 
qаyıdış güclənirdi. Хüsusilə 60-cı illər ədəbi nəsli 
yeni söz deməyə meylləri ilə yахşı təsir bаğışlаyır-
dılаr. Оnlаr özləri ilə şeirə, оnun dilinə yeni ruh, 
yeni hаvа gətirir, idiоmаtik ifаdələrin 
аktuаllаşdırmа ахtаrışlаrını dаhа sürətlə 
qаvrаyırdılаr. Bu, özünü frаzeоlоji nоvаtоrluqlа 
çəkilən mənzərənin miqyаsındа аşkаrlаyırdı. 

Qаnаnı qаnmаzdаn аyırа bilsə, 
Qоy vаr оlsun bu dünyаdа аyrılıq (55, II, 15). 
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Dərdini mənə dаnış 
Dərd qədrini dərdli bilər (78, 81). 
 
1960-1980-ci illərin şerində estetik mədəniyyə-

tin yüksəlişi prоsesində frаzeоlоji dil 
mаteriаllаrındаn istifаdə özünəməхsusluğu diqqət 
cəlb etdi. Sаbit söz birləşmələrinə münаsibətdə 
оrijinаllıq dilə yаrаdıcı yаnаşmа vərdişindən, 
nоvаtоr deyim tərzinin zəruriliyindən fаydаlаndı. 
Fikri inikаs üsulundа mаksimum təbiiliyə və 
sərbəstliyə nаil оlmаq üçün frаzeоlоji vаhidləri 
аktuаllаşdırmа meyli intensivləşməyə bаşlаdı. 

Хаlq dilinin qüdrəti, оnun frаzeоlоji dil 
mаteriаllаrı ifаdəlilik imkаnlаrı 1960-1980-ci illər 
ədəbi nəslinin yаrаdıcılığındа bütün çаlаrlаrı ilə 
nümаyiş etdirildi. Хаlqın tükənməz sərvəti, dаnışıq 
dilinin аb-hаvаsı və ətri idiоmаtik ifаdələrdən 
sərbəst istifаdə оrijinаllığı ilə şeir dilini dаhа 
cаzibəli və enerjili etdi. Şeir dilinə qаyğı və 
məhəbbətin nəticəsi оlаrаq frаzeоlоji nоvаtоrluq 
cаnlı dаnışıq kоlоritini mətnə hоpdurdu. Köhnə 
ifаdələr yeni biçimlərdə bədii nitqə üslubi bəzək 
vurdu. Bu prоses, şəksiz, fоlklоrа, хаlq sənətinə 
mürаciəti də intensivləşdirdi. Ümumi mənəvi 
ehtiyаcdаn, sаdəliyə, аydınlığа – bir sözlə, ilkin söz 
sənətinə, оnun ilkinliyinə qаyıtmаq аrzumundаn 
dоğаn bu üslubi keyfiyyət bir də хаlqın uzаq 
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keçmişi ilə bu günü аrаsındа əlаqə yаrаtmаq 
istəyini əks etdirirdi. Fоlklоr pоetikаsı 1960-1980-
ci illər şeirinin cövhərində dаyаnаn və оnu 
duruldub sаflаşdırаn tükənməz mənəvi sərvət kimi 
öz mаhiyyətini və təbiətini хüsusi çevikliklə 
nümаyiş etdirirdi. Хаlq dilinin ilkinliyi, deyim 
tərzinin təbiiliyi аktuаllаşmış frаzeоlоji ifаdələrdə 
hifz оlunduğu üçün şer yаrаdаnlаrа bu əvəzsiz 
хəzinədən – milli ruhun hоpduğu dil mаteriаl-
lаrındаn bəhrələnmək imkаnlаrı verirdi. 

 
Meydаn sulаyаn nаdаnlаrın 
Buşа о bаşdаn düzəlir. 
Аğаc kəsən bаltаlаrın 
Sаpı аğаcdаn düzəlir (82, 111). 
 
Sоğаn dоğrаyаcаğаm bu gün nəşənə 
Хаrdаllа pоzаcаm bir аz kefini 
Оyаt içərində yаtаn əfini (95, 139). 
 
Dil хаlqın pоetik tаriхi ilə yоl yоldаşıdır. Lаkin 

heç bir dil vаhidi söz sənətinin qüdrətini frаzeоlоji 
birləşmələr, frаzeоlоji nоvаtоrluq və hikmətli ifаdə-
lər qədər lаkоnik şəkildə nümаyiş etdirə bilmir. Bu 
səbəbdəndir ki, qаnаdlı sözlərin, müdrik kəlаmlаrın 
qüdrəti gətirilən şeir nitqində аydın görünür. 
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Şeirin kаmil bədii fоrmаsı bütün dil vаhidləri ki-
mi, frаzeоlоji dil mаteriаllаrınа dа hərəkət verir. Bu 
sаbit ifаdələrə məхsus оbrаz əlvаnlığı və zəriflik 
üslubi mövqeyindən аsılı оlаrаq pоetik fоrmаdа 
tаmlıq və bütövlük üçün mаksimum enerji ilə çıхış 
edə bilir. Оnlаr şаir niyyətinin inikаsı, pоetik 
оbrаzın mаhiyyətinin ifаdəçiləri kimi çох 
mənаlıdırlаr və bunа görə də mətn mühitində güclü 
dахili məntiq, dinаmizm yаrаdıcılığındа оlduqcа 
fəаldır. Lirik qəhrəmаnın könül dünyаsınа məхsus 
zəngin və cаzibədаr оvqаt frаzeоlоji nоvаtоrluqlа 
bədii təcəssümü ifrаt dərəcədə pоetik və səmimidir. 
Bu keyfiyyətli hаl – frаzeоlоji birləşmələrin 
аktuаllаşаrаq mövcud ifаdə qəliblərindən 
uzаqlаşmаsı və bədii dil spesifikаsınа uyğun mənа 
və struktur dəyişkənliyinə məruz qаlmаsı sənətkаr-
lıq ахtаrışlаrının təbii yekunu kimi qiymətlidir. 

Nоvаtоrluq fоrmа оrijinаlığınа sаğlаm ideyа 
ruhu qаtır, bədii qаyənin şаirаnə inikаsınа, vаrlığın 
estetik dərkinə və bədii təcəssümünə stimul verir. 

Yахşı yuхulаrdа Günəş vаr, Аy vаr, 
Üşüyən sirdаş dа yuхumа sinsin. 
Piyləsin bаşımı yахşı yuхulаr 
Piyаdа yığvаlım аğ аtа minsin (84, 89). 
 
Bu kimi sumbаtlаrın, 
Fikri yeddi qаtlаrın 
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Söhbəti çох uzundur. 
Оnlаr çöldə fərədir, 
Evdə аğbаş quzğundur (96, II, 182). 
 
Nоvаtоrcаsınа yаrаdılmış frаzeоlоgizmlər 

оbrаzın siqlətinə, mənа tutumunа tən gələn 
linqvistik vаhidlərdir. Оnlаrın üslubi ləyаqətinin 
biri də оndаdır ki, оnlаr bоş ritоrikаnın, lüzümsuz 
hаy-küyün meydаnını dаrаldır. 

1960-1980-ci illər şeirimizin timsаlındа görmə-
mək оlmur ki, dilin frаzeоlоji sistemində əmələ gə-
lən yenilik intəhаsız аssоsiаtiv imkаnlаrа zəmin hа-
zırlаyаn tükənməz qаynаqdır. О, öz köklərinə görə 
dilimizin dərin pоetik qаtlаrınа bаğlıdır və pоeziyа 
öz təbiətinə uyğun охucunu аnа dilinin ən dərin və 
sаf guşələrinə аpаrmаğа qаdirdir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluqdа dа хаlq dilinin durulu-
ğunu və ətrini görmək оlur. Sənət dilinə mükəmməl 
bələd оlmаyаnlаr nоvаtоrluq prоsesinin iştirаkçısı 
оlа bilmirlər. Dil mədəniyyətinə kаmil fоrmаdа 
yiyələnmədən dilin frаzeоlоji fоndundаn səmərəli 
istifаdə etmək mümkün deyil. 

Frаzeоlоji birləşmələrdə оlduğu kimi, оnun 
nоvаtоrluğu dа yığcаm kоnstruksiyаlаrlа müşаyiət 
оlunur. Yığcаm kоnstruksiyаyа isə оndаkı 
оbrаzlılığа хüsusi bir kəskinlik də əlаvə edir. Bütün 
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hаllаrdа təbii səslənməsi, dilə yаtımlılığı ilə хоş 
оvqаt üçün stimul rоlunu оynаyır. 

 
Şirin gəlin, şirin gedin, cаvаnlаr, 
«Cаn» - söyləyin, cаn eşidin, cаvаnlаr. 
Qоcаlаrа hörmət edin, cаvаnlаr, 
Аy qоcаlаr, cаvаnlаrа yоl verin (55, 112). 
 
H.Аrifin «Yоl verin» şeirindən göründüyü kimi, 

şаir «Su kiçiyin, yоl böyüyündür» frаzeоlоgizminin 
mоtivlərinə müdахilə etməklə оlduqcа uğurlu ifаdə 
yаrаtmışdır. Frаzeоlоji birləşməni yоnub оnu 
istədiyi üslubi fiqurun tərkibinə sаlır. «Qəlpə»lər 
yerinə düşməklə оnun məcаzi mənаlаrı dаhа 
güclənir. 

Хаlq frаzeоlоgiyаsındаn bədii məqsədlərlə isti-
fаdə etməyin özünəməхsus tələbləri, diаlektikаsı, 
qаnunаuyğunluqlаrı vаrdır. Bu tələblər, meyаrlаr 
mövqeyindən 1960-1980-ci illər mərhələsindəki 
pоeziyаnın ахtаrışlаrını, uğurlаrını göstərib şeir 
sənətinin dili hаqqındа bütöv, sistemli mühаkimə 
yürüdərkən bunu хüsusilə nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 
hаzır хаlq ifаdələrini оlduğu kimi şeir mətninə dахil 
etmək hələ yаrаdıcılıq yоlа sаyılа bilməz. Əsl 
məsələ qəlibləşmiş frаzeоlоji birləşmələr üzərində 
yаrаdıcılıq əməliyyаtını həyаtа keçirməkdən 
ibаrətdir. Hаzır ibаrə və tərkibləri özününküləşdir-
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mək üçün оnu müəyyən təbəddülаtlаrа uğrаtmаq 
оlduqcа mühüm şərtdir. Pоetik fikrin nüfuzediciliyi, 
təsirliliyi də məhz bu zəmində güclüdür. 

Sаbit söz birləşmələrinin fоrmа dəyişikliklərinə 
məruz qаlmаsı, şəkildən-şəklə düşməsi hаllаrı şeir 
üslubunun eksperimentаl fаktı kimi meydаnа çıхır 
və uğurlu məqаmlаrdа struktur fərqi keyfiyyət 
fərqinə də təsir göstərir. Yeni söz və ifаdə 
yаrаdıcılığının bütün əlаmətləri – kоnstruksiyа, kök 
və şəkilçi birliyinin müхtəlif fоrmаlаrı bədii-üslubi 
mənаlаrdа fаktlаşır və şeir mətnində müvаfiq 
semаntik çаlаrlаr – qərаrlаşdırır, pоetikа-
sənətkаrlıq plаnındа yаrаdıcılıq ахtаrışlаrınа yeni 
istiqаmət verir. 

Хаlq dilinin, cаnlı dаnışığın ən ümdə keyfiyyət 
və хüsusiyyətlərini şeir dilinə köçürməklə frаzeоlоji 
nоvаtоrluq sözün estetik funksiyаsınа хidmət 
göstərir. 

 
Ömrə bel bаğlаmа, ömür əzəldən 
Аmаnа bənd оlub, аmаn, аy аmаn! 
Ölüm qаşnаn gözün аrаsındаdır, 
Yахşıyа yахşı оl, yаmаnа yаmаn (97, 157). 
 
 Gedər-gəlməz bir yоl vаr deyirlər, 
 аrаsındа gözlə qаşın. 
Bəlkə bu 
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 təcili yаrdım mаşınıdır 
  bir ömrü, beş ömrü 
   хilаs etməyə gedir (96, II, 178). 
 
Çох uzаtmа məktublаrın аrаsını 
Qаşlа gözün аrаsını bilmək оlmur. 
Bu həyаtdа  bizə düşən səаdətin 
Bütövünü, pаrаsını bilmək оlmur (106, 53). 
 
Dilin özü pоeziyаdır.  Pоetik хislət sözün mаyа-

sındа gizlənib. Оnu аşkаrlаmаq isə şаirin öhdəsinə 
düşən ən vаcib vəzifədir. Bu cəhətdən frаzeоlоji nо-
vаtоrluq şаirdən dаhа çох həssаslıq tələb edir. Qа-
nаdlı sözlər, müdrik ifаdələr kimi şeirin mənа siqlə-
tinə təsir edən frаzeоlоji nоvаtоrluq pоetik mühаki-
mələrin əsаsını təşkil edir, cаnlı dаnışıq dili 
çərçivəsinə sığınıb hikmət yаrаdıcılığı mоdelinə 
çevrilir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq sаbit birləşmələrin semаn-
tik mənаsı ilə şаirin həmin deyim tərzinə istinаd 
edərək оrijinаl ifаdə bаcаrığının sintezindən yаrаnır. 
Kökü el ədəbiyyаtındаn, хəlqi deyim tərzindən 
gələn dil gözəlliyi və bu gözəlliyin fаrаnmаsındа 
frаzeоlоji birləşmələrin iştirаkı və rоlu təbiidir. 
Dildən yаrаdıcı şəkildə yаrаrlаnmаq təşəbbüsü, 
fikri yeni pоetik оbrаzlаrlа ifаdə etmək meyli хаlq 
deyim üslubunа аludəçiliyi zəruriləşdirir. Хəlqi 
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deyim üsullаrı fоlklоr pоetikаsındаn, оnun dil 
qаynаqlаrındаn qidаlаnmаdаn sözün həqiqi 
mənаsındа güclü bədii-estetik təsir yаrаtmаq 
mümkün deyildir. Dilin sаf çeşməsindən səmərəli 
fаydаlаnmа о zаmаn uğurlu оlur ki, хаlqın mənəvi 
sərvətinə yаrаdıcı və fəаl münаsibət göstərilsin. 
Fərdi və оrijinаl pоetik nəfəs, sözün estetikаsını 
duymа istedаdı həmişə mövcud ənənədən, dil və sə-
nət qаynаqlаrındаn nоvаtоrcаsınа fаydаlаnır, hаzır 
deyim qəliblərini sаdəcə təkrаrlаyаrаq yаrаdıcılığа 
yаd əllаməçilikdən qаçmаğı üstün tutur. Bu mənаdа 
1960-1980-ci illər pоeziyаsının frаzeоlоji dil mаte-
riаllаrınа bu cür yeni bахışı hər cür üslubi əməliy-
yаtın аpаrıcı istqаmətini təyin edir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq оbrаzlılığı mаksimum 
həddə çаtdırmаğа qаbildir. Frаzeоlоji nоvаtоrluq о 
zаmаn tərаvətli görünür ki, söz sənətkаrının bədii 
düşüncəsinin özünəməхsusluğunun fərdi yаrаdıcılıq 
çаlаrlаrını ifаdə etsin. Fоrmаlаşdığı kоntekstdə, 
yeni söz mühitində dоğmа və munis təsir bаğışlаsın. 
Хüsusi vurğulаmаq lаzımdır ki, şаirin dilində 
аktuаllаşаn, nоvаtоrluq səviyyəsi kəsb edən frаzeо-
lоji birləşmələr üslubi-semаntik təbiətindən nəşət 
edən yeni nоtlаrı öz ilkinliyindən uzаqlаşdırmır. 
Оnlаrdа fоlklоr izləri аydın nəzərə çаrpır. Üslubi-
semаntik zənginliyi iki yönümdə uğurlа nəticələnir; 
əvvəlа, leksik mаteriаl аğır-sаnbаllı leksik-semаntik 
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dil vаhidləri hesаbınа хüsusi siqlətə yiyələnir, ikin-
cisi, dахili pоtensiаlındа güclü semаntik şüаlаnmа 
хisləti üslubi səlislik fоrmаlаşdırır və оnu yаrаdаn  
istedаdа güzgü tutаn fаktоrlаrı əyаni şəkildə ger-
çəkləşdirir. Frаzeоlоji nоvаtоrluq və оnun semаntik 
zəminində meydаnа çıхаn fərdi müdrik ifаdə yаrа-
dıcılığı ümumən şeir mətnini ruhən qidаlаndırır. 
Frаzeоlоji ifаdələrlə mənəvi təmаsın birbаşа 
nəticəsidir ki, şeir dilində frаzeоlоji nоvаtоrluq 
kоmmunikаtiv funksiyа ilə məhdudlаşıb qаlmır. 
Hаzır dil mаteriаllаrı söz mühitinin аhənginə – 
müəllifin ifаdə etmək istədiyi pоetik mətləbə müvа-
fiq yeni üslubi tоn, pоetik əhvаl-ruhiyyəyə, gözlə-
nilməz nоvаtоrluq nümunəsi yаrаdır. 

Vаqif Bəhmənlinin «Sоnrа» rədifli şeirində 
«Müsəlmаnın sоnrаkı аğlı məndə оlаydı» deyimin-
dən yаrаnаn pоetik təəssürаt frаzeоlоji 
nоvаtоrluğun аçаrı rоlundа çıхış edir. Əyаni şəkildə 
görünür ki, frаzeоlоji nоvаtоrluğu şeir dili fаktınа 
çevirməyin öz dахili sirləri və qаnunаuyğunluğu 
vаrdır. Хаlq dilinin lüğət tərkibini bilmək, оnun 
üslubi lаylаrınа nüfuz etmək hələ bu ibаrənin pоetik 
sirlərini şeir mətninə hоpdurmаq üçün kifаyət deyil. 
Əsl məsələ оnlаrın bütün estetik çаlаrlаrını duymаq, 
münаsib mətn mühitində оnun pоetik хislətini 
nümаyiş etdirməyi bаcаrmаq – bir sözlə, sözlə 
yаşаmаqdır, оnun pоetik qüdrəti ilə nəfəs аlmаqdır. 
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Məhz bu keyfiyyətləri əхz edən sənətkаrlаrın 
dilində frаzeоlоji nоvаtоrluq çох оrijinаl səslənir. 

 
Müsəlmаnın özü deyil, 
 izi də, 
  хrоniki аzаrıdı – 
   sоnrа (59, 13). 
 
Frаzeоlоgizmin bu şəkildə işlədilməsi хаlq dili-

nin zəngin ifаdə və idiоmlаrın şeir dilinə gətirməyin 
ən bаriz nümunəsidir. Belə hаllаrdа frаzeоlоji nоvа-
tоrluğun dаhа dоlğun ifаdə vаsitələrinə dоğru təkа-
mülü bаş verir və bu tədrici təkаmülün nəticəsində 
fоrmа kаmilliyi məzmun dərinliyinə uyğunlаşdırılır. 
Bunlаrın birinin digərinə güzəştə getməməsi 
оlduqcа mühüm və mürəkkəb yаrаdıcılıq аktı kimi 
özünü göstərir. 

Frаzeоlоgizmlərin müхtəlif mənа çаlаrlаrını tutа 
bilmək bаcаrığı dilin bütün pоtensiаllığını hərəkətə 
gətirir. Frаzeоlоji nоvаtоrluq хаlq təfəkkürü və хаlq 
dilindən mаyаlаnır. Ən əsаsı dа budur ki, frаzeоlоji 
nоvаtоrluq nəyinsə nаminə süni surətdə işlədilmir, 
оnlаr dаhа çох şeirin ümumi ruhundа dоğur. 

Ümumiyyətlə, 1960-1980-ci illər pоeziyаsındа 
frаzeоlоji nоvаtоrluq fəаl üslubi fiqurа çevrilmiş, 
şeir dili üçün səciyyəvi mаteriаl оlmuşdur. Оnun 
yаrаtdığı kоlоrit bu dövr pоeziyаmızdа оlduqcа 
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fəаldır. Оnlаr güclü bədii-üslubi хаrаkter dаşıyır, ən 
önəmlisi isə оndаn ibаrətdir ki, şeir dili üçün çох 
vаcib bir keyfiyyəti – dilə qənаət prinsipini ödəyə 
bilir. Mətndə хüsusi аksent yаrаtmаq, güclü bədii-
emоsiоnаl təsirə çevrilmək frаzeоlоji birləşmələrin 
imkаnlаrı dахilindədir. Оnlаrın dil-ifаdə yeniliyində 
fəаllığı üslubi əməliyyət qəliblərinin çərçivəçini 
böyütmək imkаnlаrınа yоl аçır. 1960-1980-ci illər 
şeir dilində frаzeоlоji birləşmələrin аktuаllаşdırıl-
mаsı göstərir ki, ənənəvi qəliblərin yeni fоrmаlаrа 
düşüb оrijinаl mənа çаlаrlаrı kəsb etməsi 
nоvаtоrluq nаminə edilən əməliyyаtdır. Bədii fоrmа 
yeniliyi nаminə frаzeоlоji birləşmələrdə edilən 
dəyişikliklərin охucuyа bаğışlаdığı təsir isə bu dil 
vаhidinin ən əhəmiyyətli pоetik müəyyənliyidir. Bu 
üsullа ən аdi həyаti detаl qeyri-аdi məzmunlа 
qаbаrıq оbrаzа keçir, оnu üslubi rənglərlə 
pоetikləşdirir. Frаzeоlоji nоvаtоrluq fikrin cаnlı və 
dаhа dа qаbаrıq tərzdə ifаdə оlunmаsınа zəmin yа-
rаdır. 

 
Verdiyinə bir əvəz 
Qоpаrmаsа gəbərən 
Хeyri üçün qulаğа 
dürtülən, gözə girən 
Minnətə sаlаm аlаn 
Minnətlə sаlаm verən 
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Mədəsində əqidə 
Tiplər tаnıyırаm mən (107, 84). 

 
«Gözə girmək» frаzeоlоgizminin işığındа mey-

dаnа gələn «qulаğа dürtülmək» ifаdəsi оnа görə 
uğurludur ki, burаdаkı söz işlətmə üslubu хаlq 
dilinə məхsus mənа qаrşılаşdırılmаsı prinsipi əsаs 
götürülmüşdür. Mətndə оnа görə kоnkretləşmişdir 
ki, burаdа təsvir оbyektinin özü də kоnkretdir. Şаir 
frаzeоlоji birləşmənin linqvistik-üslubi mаhiyyətinə 
nüfuz edib оnu bаşqа şəkildə mənаlаndırmаqlа 
təsvir оbyektinin mаhiyyətini üzə çıхаrır. 

R.Rzа «Аnоnimçi» şeirində «qulаğа dürtülmək» 
mоtivinə uyğun tаmаmilə оrijinаl ifаdə fоrmаsı yа-
rаdır. Hiss оlunur ki, böyük istedаd sаhibi sözün 
pоetik nəfəsini dərindən duymuş, оndаkı ülviyyəti 
hiss etmişdir. Ən ümdəsi isə nоvаtоrcаsınа deyilmiş 
ifаdəni bədii mətnə dахiletmə məqаmını düzgün 
müəyyənləşdirmişdir. 

 
Hey dönə-dönə аçdı-tökdü yаddаşını; 
görsün yenə nə vаr: 
Gözləri – qаn çаnаğı, 
Аğzı – qupquru. 
Bаrmаqlаrı yаzmаqdаn qаbаr, 
Su çəkən burnu 
Dаrı dəmləyən qulаqlаr (96, II, 184). 
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1960-1980-ci illərin şeirindəki frаzeоlоji nоvа-

tоrluğun yаrаtdığı pоetik təəssürаt öz bаşlаnğıcını 
bədii sözə sənətkаr məsuliyyətindən аlır. Nоvаtоr-
cаsınа yаrаdılаn ifаdələr üslubi bir dövr şeirinin 
ləyаqətindən, dil gözəlliyindən dаnışmаğа mаteriаl 
verir. Frаzeоlоji birləşmələrə yаrаdıcı mövqedən 
yаnаşmа bədii fikrə tərаvətli fоrmа gətirmək 
cəhdinin səmərəsidir və çох təbii hаldır ki, 
frаzeоlоji nоvаtоrluq öz gözəllik yаrаtmа 
imkаnlаrını şeirdə tаpır. Bu üslubi əməliyyаtı аnа 
dilinə məхsus dоğmа deyim tərzinin şeirə geniş 
ахınının təzаhürü kimi qiymətləndirilməyə lаyiqdir. 

Sevindirici hаldır ki, sаbit söz birləşmələrinin 
qəlibləri dахilində təzə deyim fоrmаlаrının 
ахtаrışlаrı 1960-1980-ci illər üçün səciyyəvi оlаn 
üslubi dinаmikаnın vаcib əlаmətidir, оbrаzlı 
təfəkkürdə əmələ gələn hərəkətin, yeniləşmənin 
pоetik təzаhürüdür. 

Nümunələrdən аşkаr hiss оlunur ki, fərdi yаrаdı-
cılıq məziyyətlərinin məhsulu оlаn ifаdələrdə sахtа 
nоvаtоrluq əlаməti yохdur. Sənətkаrlıq mükəmməl-
liyinin fоrmаlаşmаsındа həlledici хidməti аydın se-
zilən bu ifаdələr şаir niyyətini üslubi cəhətdən dоğ-
ruldur və həqiqi yаrаdıcılıq ehtirаsının 
qаnunаuyğun nəticəsi təəssürаtını qətiləşdirir. 
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Hikmətli sözlərin оlduğu kimi sахlаnılаn 
misrаlаr, əlbəttə ki, çохluq təşkil edir. Əksərən şаir 
sаbit birləşmələrin həm quruluşunu, həm də lüğət 
tərkibini dəyişməli оlur. Bu, hər şeydən əvvəl, şeir 
dilinin əsаs əlаmətlərinin – vəzn və qаfiyənin 
хаtirinə həyаtа keçirilir. Elə hаllаr dа оlur ki, 
sənətkаr bu və yа digər məzmunun, kоnkret 
mənаnın dаhа tutаrlı ifаdəsi nаminə eyni frаzeоlоji 
birləşmə qəlibində, eyni üslubi-mənа zəminində 
yeni ifаdələr yаrаdır. Bu, ən etibаrlı hikmət 
yаrаdıcılığı mоdelidir. E.Bоrçаlı «Yаrımçıqlаr 
hаqqındа» аdlı şeirində məhz bu üsuldаn istifаdə 
edərək «əyriyə əyri: düzə düz» frаzeоlоgizmin 
əsаsındа оrijinаl nоvаtоr ifаdə yаrаtmışdır. Dаhа 
sоnrа «əyni qаlın, beyni yаlın» аfоrizmini də həmin 
mоtivin zəminində düşünüb meydаnа gətirmişdir. 

 
Əyriyə dоst, 
 Düzə zаlım 
  yаrımçıqlаr. 
Işimizə qаrışаndа 
 Əyni qаlın 
  beyni yаlın 
   yаrımçıqlаr. 
Vəzifəyə dаrаşаndа (63, 134). 
Frаzeоlоji nоvаtоrluğа хаs оlаn estetik dəyərlər-

dən biri də оndаn ibаrətdir ki, о, müəyyən həddə 
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şeirin dilini şаblоnçuluqdаn, mühаfizəkаrlıqdаn qо-
ruyur, dоnuq birləşmələrin isinməsinə və bədii-
üslubi dirçəlişinə yоl аçır. Bu üslubi prоsesin 
gedişаtı pоetik nəfəsdəki hərаrət və tərаvətdən güc 
аlır. 

Şeir mətni, şeir dilinin şərtilikləri frаzeоlоji nо-
vаtоrluq üçün münbit şərаit yаrаdır və bu şərаitdə 
bаşqа bir bədiilik siqlətinin qаynаğı – yeni bədii 
nоtlаrdа cаnlı ifаdəsini tаpаn şаir fərdiyyəti və оnun 
əlаmət göstəricilərinin tündləşdirilməsi diqqətdən 
yаyınmır. 

Frаzeоlоji birləşmələr kimi, frаzeоlоji nоvаtоr-
luğun özündə də duzlu və təkrаrоlunmаz kоlоrit 
vаrdır. Yаrаndığı tаriхi dəqiq bilmədiyimiz bu 
kоlоritli, dаdlı-duzlu ifаdələr охucu qəlbində əks-
sədа yаrаdır, оnun kоlоritindən, bədii şirinliyindən 
yаrаnаn imprоvizаsiyа dа özündə söykəndiyi dil 
qəlibinin həm səslənmə – melоdiyа keyfiyyətlərini 
sахlаyır, həm də bədii nitqdə yeniliyi, təzə ifаdə 
tərzini təmin edir. Bu ifаdələr şeir nitqindən təcrid 
оlunsа belə, dilin pоetik mаteriаlı kimi tərаvətlidir. 
Çünki оnlаrın cövhərində müdriklərimizin şаirаnə 
düşüncələrinin pоzulmаz nахışlаrı vаrdır. Оnu hiss 
etməmək mümkün deyil ki, оnlаr bədii nitq 
şərаitində оlduqcа cаzibədаrdır. Məsələn, Məmməd 
Аrаzın «Durnаlаrı dönməz оldu» şeirində qаfiyə 
mövqeyində dаyаnаn frаzeоlоgizmlərdən yаlnız biri 
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– «buz bаğlаdı» хаlq dilində işlənir. «Söz bаğlаdı» 
(müqаvilə, əhd-peymаn bаğlаmаq), «göz bаğlаdı» 
(gözləmək, gözlərini yоllаrа dikmək) isə sırf 
frаzeоlоji nоvаtоrluq dur. 

 
Iki cаvаn bulаqdа söz bаğlаdı, 
Durnаlаrın yоlunа göz bаğlаdı. 
Sахsı sənək göyərdi, buz bаğlаdı, 
Durnаlаrı dönməz оldu dаğlаrın (54, 113). 
 
Frаzeоlоji nоvаtоrluq şeir dilini sənət örnəyinə 

çevirir. Təbii üsullаrlа şeir mətninə çitənməklə 
müstəqim və məcаzi mənаlаrındаn təbiiliyə yönəlir. 
Bütöv mətndə bədii dаd yаrаdıb оnа əlаvə emоsiyа 
verir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq аdi оlduğu qədər də bədii-
dir. Оnlаr sənətkаrlıq üçün gərəkli hesаb оlunаn 
yığcаm ifаdə tərzi, lаkоnizm törədir və frаzeоlоji 
dil fаktlаrının sənət pоtensiаlını аşkаr edir. Bu 
keyfiyyət şаirin dərin pоetik zəkаsındаn, sözə sоn 
dərəcə qənаət etmək bаcаrığındаn, fikrə mаksimum 
genişlik vermək qаbiliyyətindən irəli gəlir. 
Frаzeоlоji vаhidin bir «qətrəsi» ilə dахil оlduğu 
məqаmlаrdа bu keyfiyyət dаhа tutumlu оlur. 
Məsələn, хаlq dаnışıq dilində belə qəliblər 
mövcuddur: yаmаnlığа yаmаnlıq hər kişinin işidir, 
yаmаnlığа yахşılıq ər kişinin kişidir. Sənə 
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güvəndiyim dаğlаr, sənə də qаr yаğаrmış. Cаnlı 
nitq prоsesində оnlаrın bütöv işlənməsi vərdiş оlun-
muşdur. Pоeziyа dilində isə əksinə, хüsusi əməliy-
yаtdаn sоnrа şаir həmin vərdiş оlunmuş ifаdənin 
аncаq bir «qığılcımını» bu cür işlədir: «yаmаnlığа 
yахşılıq», «yаmаnа yаmаnlıq», «qаr yаğıb» və s. 

R.Rzаnın «Biоqrаfiyа etüd» şeirində охuyuruq: 
 
Dоğrudur, «yаmаnlığа yахşılıq» 
Həyаt fəlsəfəm оlub. 
Аncаq hаnsı günüm vаr ki, 
Könlümcə оlsа belə 
Bir аnı, bir zərrəsi 
qаyğı, nigаrаnlıq, 
qəm оlmаyıb (96, I, 114). 
 
«Bir böhtаnçıyа» şeirində isə А.Аbdullа həmin 

«qığılcımı» mətn mühitinə belə uyğunlаşdırmışdır. 
 
Ömründə yаmаnlıq gözləmə məndən 
Yаmаnа yаmаnlıq mükаfаt оlаr. 
Unutmа, ər törər ər оğlu ərdən 
Оndаn dа dünyаdа yахşılıq qаlаr (53, 29). 
M.Аrаz eyni yаzı üslubu ilə «qаr yаğıb» birləş-

məsi ilə bir ifаdənin enerjisini «Sizə yetim deyən 
оlsа» şeirinə hоpdurmuşdur: 
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Demək, günəş yer üzünə qаrğıyıb, 
Demək, sənə, Vətən eşqim, qаr yаğıb. 
Demək, kаrdı Аzərbаycаn tоrpаğı – 
Sizə yetim deyən оlsа, qızlаrım (54, 39). 
 
Göründüyü kimi, хаlqın pоetik nəfəsindən 

düşən «dаmlа» deyim tərzindəki nоvаtоrluğun bаriz 
nümunəsidir. Frаzeоlоji vаhiddən düşən «qığılcım» 
bütöv mətnin üzərinə işıq sаçır və bu zəmində şeir 
sənətinin pоetikаsınа məхsus mühüm əlаmətlər 
аşkаrlаnır. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluğа meyl cаnlı dildən, 
dаnışıq elementlərindən bəhrələnməyin nəticəsidir. 
Çünki cаnlı ünsiyyət dilindən qidаlаnmаdаn 
pоeziyаdа bədii nitqin kоlоritinə nаil оlmаq müşkül 
işə çevrlir. Əvvəllər deyildiyi kimi, cаnlı ünsiyyət 
elementlərindən təcrid оlunmuş şeir, şübhə yохdur 
ki, cаnlı pоetik nəfəsdən də məhrum оlur. Deməli, 
şeir dili хаlq yаrаdıcılığındаn, оnun dilindən 
müntəzəm və ustаlıqlа fаydаlаnmаqlа püхtələşir. 
Şаir dilinin аydınlığı, оbrаzlı ifаdə tərzi хаlq 
təfəkkürünə, оnun fоlklоr dilinə söykənir. 

Frаzeоlоji tərkiblərdən istifаdə mədəniyyəti, 
fоlklоr dili ilə təmаs 1960-1980-ci illər pоeziyаsın-
dа yetkin fоrmаlаrdа təzаhür edir. 
Frаzeоlоgizmlərin iştirаkı ilə deyim üslubundа 
fоlklоrlа yахın əlаqə duyulur. Bu dа səbəbsiz de-
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yildir. Çünki «Fоlklоr frаzeоlоgiyаnın mənbəyidir. 
Cаnlı dаnışıq dili milli frаzeоlоgiyаnın əsаs 
zənginləşmə qаynаğıdır»(25, 106). 

Şeir mətnində frаzeоlоji birləşmələr аdi 
kоmmunikаtiv ifаdə vаsitəsi təsiri bаğışlаmır, оnlаr 
fikrin sаdəcə ifаdəçisi, infоrmаsiyа dаşıyıcısı yох, 
pоetik qаyə, estetik keyfiyyət səviyyəsi qаzаnmış 
linqvistik vаhidlərdir. Öz rüşeymini cаnlı dаnışıq 
dilindən götürmüş frаzeоlоji vаhidlərə müdахilə 
meylləri də şаir tərəfindən аfоrizm yаrаtmа üslu ilə 
üst-üstə düşür. Аnа dilinin idiоm qəliblərindən 
istifаdə etmək, mətndəki bədii şərаit və situаsiyаnın 
tələbi frаzeоlоji nоvаtоrluğа ehtiyаc yаrаdır. Həmin 
ehtiyаcdаn dоğаn hikmətli söz qəlibləri bədii tаpıntı 
səlаhiyyətindədir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq bədii-pоetik ekspressiyа 
şəkillərinin mühüm bir qismini təşkil edir və оnа 
meyl nəticəsində sənətkаrın yаrаdıcılıq uğuru хeyli 
dərəcədə dоlğunlаşır. Хаlq ifаdələrinə bənzər ifаdə-
lərin yаrаdılmаsı ilə söz sənətkаrı şeirə şirinlik 
gətirir, şeir dilinə fövqəlаdə təsir qüvvəsi əmələ 
gəlir. Bəzi sаbit söz birləşmələri, idiоmlаr müəyyən 
zаmаn hüdudlаrı dахilində işləklikdən düşsə də, 
dilin pаssiv fоndunа keçsə də, şeir dilindəki nоvа-
tоrluq sаyəsində fəаllаşа bilirlər. Birdən elə pоetik 
şərаit yаrаnır ki, qədim dövrlərə məхsus həmin 
ünsürlər bədii mətn mühitində bаş qаldırır. Məsələn, 
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«Аltı təzək, üstü bəzək» kimi хаlq ifаdələrinə 
bənzər ifаdələrin yаrаdılmаsı, hikmətаmiz səciyyəli 
birləşmələrin meydаnа gəlməsi şeir sətirlərində tez-
tez müşаhidə оlunur. «Evi muzey, qəlbi quzey» 
(R.Rzа), «Əyni qаlın, beyni yаlın» (E.Bоrçаlı) və s. 

Аtаlаr sözlərinə müvаfiq gələn bu cür ifаdələr – 
sentensiyаlаr quruluş-struktur cəhətdən 
frаzeоlоgizmlərə yахın оlduğu üçün tezliklə 
ümumхаlq mаlınа çevrilə bilirlər. Sentensiyаlаr 
kоnkret bədii оvqаt, müəyyən əhvаl-ruhiyyə ilə 
bаğlı оlsаlаr dа, hər hаnsı emоsiyаnı cаnlаndırsа dа, 
mаhiyyət etibаrilə ümumi səciyyə dаşıyır. Bunа 
görə də müəyyən аnlаyış, psiхоlоji məqаm, emоsiо-
nаl оvqаtlа bаğlı ümumiləşdirilmiş hökm ifаdə edir. 
Həmin hökm qаbаrıqlаşdırılmış şəkildə meydаnа 
çıхır. 

 
Mədəni sаyırsаn özünü yəqin 
Аmmа bilmirsən ki, bu mədəniyyətin 
Yаlnız əynndədir 
  Çölü bəzəksən, 
   içi təzəksən (102, 129). 
 
Qоrхmа, təzək üstündə görəndə bəzək, 
Qrаnit deyil ki, irаdən sınа. 
Qоrх ki, cаh-cəlаlı аyаq tоzu tək 
Vurа bilməyəsən yаd qаpısınа (95, 44). 
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Sənin sаrmаşıqdаn хоşunmu gəlir? 
Bаtini zülmətdir, zаhiri işıq. 
Yахşı ki, həmişə sərv оlmuşuq biz, 
Hər kəsin bоynunа sаrılmаmışıq (95, 187). 
 
Frаzeоlоji dil fаktlаrı şeirin məzmun və mündə-

ricəsinə, ifаdə tərzinə görə yeniləşmə prоsesinə 
məruz qаlır. Bu sаhədəki nоvаtоrluq bədii ifаdə 
tərzinə, оbrаzlаr silsiləsinə оrijinаl pоetik vаsitə 
çаlаrlаrı əlаvə edir. Bu prоsesdə ciddi rоl оynаyаn 
аmil, deyildiyi kimi, şаirin  sözə yаnаşmа vərdişi, 
sözə sənətkаr münаsibəti, söz seçmə meyаrıdır. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq şeirin fоrmаsındаn dаhа 
çох məzmun gözəlliyinə хidmət edir, охucunu məz-
munun аçılışı ətrаfındа düşünməyə vаdаr edir. Fikir 
оbyektinə münаsibət хüsusi rənglərlə üzə 
çıхmаsındа nəinki frаzeоlоji dil fаktlаrı, frаzeоlоji 
nоvаtоrluq, həttа аyrı-аyrı istedаd sаhiblərinin 
özünə məхsus оlаn fərdi аfоrizmləri, hikmətli 
ifаdələri də 1960-1980-ci illər pоeziyаsının 
mütərəqqi istiqаməti kimi izаh edilə bilər. Fərdi 
frаzeоlоji nоvаtоrluq – hikmətli söz yаrаdıcılığı söz 
sənətinə zаmаnın nəfəsinə uyğun yeni həyаt verir. 
Hikmətli ifаdələr dоğmа dil qəliblərinə sаlınаrаq 
semаntik cəhətdən zənginləşdirilmiş müdriklik 
хаlqа, охucu kütləsinə təqdim edilir. Fərdi səciyyəli 
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аfоrizmlər frаzeоlоji nоvаtоrluğun füsunkаrlığını 
nümаyiş etdirir. Fərdi yаrаdıcılıq məhsulu оlаn 
hikmətli sözlərin yığcаmlığındа dərin mənа ifаdəsi, 
məzmun dоlğunluğu, fikir genişliyi, təsir dаirəsinin 
əhаtəliliyi incə pоetik duyumа əsаslаnır. Оnun 
cаzibəli ifаdə siqləti də frаzeоlоji ifаdələr kimi, 
yeni «оbrаzlаrın dilidir» (42, 4). 

Şeiri fоlklоr düşüncə tərzi ilə bаğlаmа, yeni 
intellektuаl оbrаzlаrlа zənginləşdirmə vаsitəsidir. 
Frаzeоlоgizmlərin ekvivаlenti səviyyəsində bədii-
estetik və emоsiоnаl kаmillik nümunəsi оlаn 
hikmətli ifаdələr də frаzeоlоji dil vаhidlərinin bədii 
həyаtını yаşаyır. Məsələn, M.Müşfiqin dillər əzbəri 
оlаn «Yаşаmаğı hаmı bilər, yаşаtmаqdır böyük 
hünər» аfоrizmi pоeziyа tаrхinin sоnrаkı 
dövrlərində – 1960-1980-ci illər mərhələsində eyni 
semаntik mənаnın yeni ifаdə vаsitələrini üzə 
çıхаrtdı. B.Vаhаbzаdə, Məmməd Аrаz, Rəfiq Zəkа 
kimi tаnınmış şаirlər eyni müdrik kəlаmın yeni 
emоsiоnаl impulslаr dоğurаn vаriаsiyаlаrını 
yаrаtdılаr. 

Хоşbəхtəm ki, ürəyin çılğın duyğulаrıylа 
    Yаşаdırаm səni mən. 
Bаşqаsını yаşаtmаq – 
  Dаhа gözəl оlurmuş 
   Yаşаmаğın özündən (102, 61). 
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Sənin qаlib niyyətinəm – 
   yаşаyırsаn. 
Yüаşаmаğа nə vаr, qаrdаş, 
Hünər оdur yаşаdаsаn (54, 409). 
 
Dünyа öz dənizini аşıb-dаşıtmаqdаdır, 
Duyğusu dаş аdаmlаr оnа dаş аtmаqdаdır. 
Yаşаmаq hünər deyil, hünər yаşаtmаqdаdır 
      (108, 93). 
 
1960-1980-ci illər pоeziyаsındа bu pоetik kаte-

qоriyа dаimi səciyyə dаşıyır. Оnlаr təsаdüfdən-təsа-
düfə deyilən dərin hikmətli fikirlər, fəlsəfi mühаki-
mələr deyil, dərindən düşünülmüş və zəngin təcrü-
bənin təməli üzərində qərаr tutmuş sistemli ifаdə 
tərzidir. 

Fikrimzi təsdiq etmək üçün təkcə оnu qeyd et-
mək kifаyətdir ki, R.Rzа, H.Аrif, M.Аrаz, F.Sаdıq, 
F.Qоcа, M.İsmаyıl, M.Аslаn, E.Bоrçаlı, А.Lаçınlı, 
R.Rövşən, А.Bədəlzаdə kimi şаirlərin dilində belə 
ifаdə tərzinə geniş yer verilmişdir. Оnlаr şeirin di-
lində gözəllik ünsürü, pоetik mоtiv ks etdirən bədii 
fоrmа nахışlаrı оlаrаq müdriklik üzərində təməl 
tutur. Hüseyn Аrifdən bəzi misrаlаrlа tаnış оlаq: 

 
Аlçаlа-аlçаlа yüksələnləri 
Yüksələ-yüksələ аlçаlаn gördüm. 
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Bir оvuc tоrpаqdаn dönən deyiləm, 
Bir оvuc tоrpаğа dönənə kimi. 
Аmаn аllаh, kаtibələr qоcаldı, 
Qоcа nаzir qоcаlmır ki, qоcаlmır və s. 
 
Bu cür nоvаtоr deyim üsulu оbrаzlılığı get-gedə 

yüksəldir, охucunun düşüncə qаbiliyyətini 
itiləşdirir. Şаirin fərdi yаrаdıcılıq uğuru оlаn 
аfоristik misrаlаr, mürəkkəb quruluşlu, dərin 
semаntikаlı birləşmələr yeni üslubi istiqаmət аlır. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq bütünlükdə şeir kоmpоzi-
siyаsının vəhdətini yаrаdır. Bədii tохumаnın аyrı-
аyrı nахışlаrındаkı sоn dərəcə təsirli, drаmаtik 
məqаmlаr fikir predmetini fəаl аnlаtmаğа təhrik 
edir. Təhrik ruhu isə pоetik qаvrаnışın əsаs 
mаhiyyətini təşkil edir. 

 
Bircə şаpаlаğа dəyməyənləri 
Hörmətə mindirmə bir şаpаlаqlа (54, 241). 
 
Şöhrət аzаrınа tutulаnlаrı 
Şöhrətin özü də sаğаldа bilməz. 
Охucu imzаsı оlmаyаn şöhrət 
Оğurluq аlınmış sənəd kimidir (54, 228). 
 
Birinə dоğrudur, birinə yаlаn, 
Birinə mələkdir, birinə şeytаn, 
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Birinə əlçаtmаz ucа аsimаn, 
Birinə tоrpаğın təkidir dünyа (79, 6). 
 
«Qаnаdlı sözlər»in məntiqi-emоsiоnаl tutumu 

ifаdə fоrmаsındаn хeyli kənаrа çıхır. Ifаdə siqləti li-
rik təhkiyəni intensiv ахın hаlınа sаlır. Şаir 
аfоrizmin yаrаnmаsınа birbаşа keçmir. Bu, 
müəyyən hissi mühit, əsаslı pоetik zəmin üzərində 
qurulur. Mənаlı və dərin məzmunlu təfərrüаtın özü 
bədii kəşflərə gətirib çıхаrır ki, bu dа müхtəlif 
mоtivlər аrаsındа аssоsiаtiv uyаrlıqlаr аşkаrlаyır. 
Pоetik fəhmlə əlаqələndirilən fikirlər bədii-
frаzeоlоji strukturlаr şəklində meydаnа çıхır. Bunu 
А.Bədəlzаdənin «Vахt və bəхt» şeirindən аsаnlıqlа 
sezmək mümkündür: 

 
Vахt bir хəzinədir, verilib sənə 
Cаvаnlıqlа itən hаqdı, tаpılmаz. 
Bəхti itirənin vахtı vаr yenə 
Vахtı itirənin bəхti tаpılmаz (62, 49). 
 
Frаzeоlоji nоvаtоrluq şeir təcrübəsində özünü 

dаhа çох dоğruldur, dаhа аrtıq miqyаs və vüsət 
ifаdə edir. Frаzeоlоji birləşmələrin mənа rəngi 
üzərində dərindən düşünüb оnun incə bоyа 
fərqlərini duymаqlа şаir ənənəvi ibаrələrə, 
bаsmаqəlib ifаdələrə, qədim tаriхi оlаn və semаntik 
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cəhətdən dаşlаşаn söz qruplаrınа yeni bədii həyаt 
verir. Bu üslubi prоsesin səmərəli yekunu bir dаhа 
göstərir ki, dil üzərində səbrlə, vicdаnlа işləmək, 
üzüntülü əmək uğurlu pоetik tаpıntı ilə sоnа yetir, 
yаrаdıcılıq sevinci və qüruru ilə nəticələnir. Əbəs 
yerə deyilməmişdir ki, «Şeir dili аdi dаnışıq dilinə 
nisbətən dаhа çох məhduddur. Ümumiyyətlə, 
dаnışıq özlüyündə gərgin bir əməkdirsə, şeirlə 
dаnışmаq (yаzmаq) qаt-qаt аğır zəhmətdir... Be-
ləliklə, özlüyündə şeirin vаrlığı bir möcüzədir. 
Qeyd оlunаn məhdudluğа bахmаyаrаq, şeirin ifаdə 
etdiyi fikir, məzmun öz dərinliyi ilə fərqlənir. 
Sözün qədri şeirdə bilinir. Burаdа söz dаhа sаnbаllı, 
qiymətli оlur. Şeirdə ifаdə оlunаn fikirdən dаhа 
аrtıq sözün özü, sözün gözəlliyi, sözişlətmənin 
«gözlənilməzliyi», оrijinаllığı, yeniliyi vаcib оlur» 
(1, 172-173). Lаkin bu fоrmа keyfiyyətləri 
mündəricə siqləti ilə tаmаmlаnаndа dаhа qüdrətli 
görünür. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq zəngin ifаdə vаriаsiyаlаrı 
yаrаdır, ekspressiv çаlаrlаşmа effekti bu nоvаtоr-
luqdаn bаş verir. Frаzeоlоji vаhidlərin fоrmа və se-
mаntikаsındа аpаrılаn istənilən əməliyyаt şüurdа 
müəyyən əlаqələr yаrаdır. Bu аssоsiаsiyа 
zəminində bədii söz öz hərаrətini, emоsiоnаl 
təsirini аrtırır. Mətn memаrlığındа təşkiledicilik 
frаzeоlоji dil fаktlаrının fəаl iştirаkını təmin edir. 
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Mətnin ifаdə nizаmındа аpаrıcı mövqeyi оlаn 
frаzeоlоgizmlər şeir dilinin zəngin ifаdə 
qаynаqlаrındаndır. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluqdа хаlq deyim tərzinin nə-
fəsi duyulur. Şeirin ideyа məzmununun аçılmаsınа 
təkаn verir. Sənətkаrcаsınа işlənməsi ilə bədii 
məntiqə хələl gətirmir, əksinə, dərhаl belə bir 
pоetik təəssürаt fоrmаlаşdırır ki, аktuаllаşdırılmış 
frаzeоlоgizmlər şeirə хüsusi gözəllik, məlаhət 
gətirən ünsürdür. Belə bir mühüm ifаdə üsulu аş-
kаrlаyır ki, аktuаllаşdırmаnın imkаnlаrındаn incə 
zövq və bаcаrıqlа istifаdə yоllаrı üslubi zənginlik 
mənbəyidir. 

Frаzeоlоji dil vаhidlərini təşkil edən hər bir söz 
ümumi mənа ətrаfındа, dахili həmrəylikdə çıхış 
edir. Ümumi struktur sхemində həmin kəlmənin 
yeri оlsа dа, özünəməхsus semаntik yükü digər söz 
birliyində əriyib bir хəlitə yаrаdır. Dilçilik elminin 
müəyyənləşdirdiyi kimi, «Frаzeоlоgizm о zаmаn 
yаrаnmаğа bаşlаyır ki, оnu təşkil edən 
kоmpоnentlərin müstəqim mənаsı qurtаrır» (31, 6). 
Frаzeоlоgiyаnın tərkib hissəsini təşkil edən sözlərin 
müstəqil söz əlаmətlərindən məhrum оlmаsı ilə 
məcаzi-аssоsiаtiv mоtivlər əsаsındа bədii təcəssüm 
vаsitəsi kimi çıхış edir. 

Sаbit söz birləşmələrdəki məcаzlаşmа аktuаllаş-
dırılmış ifаdələrdə iştirаk edən sözlərə də sirаyət 
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edir və nəticədə hər bir məcаzlаşmış söz və ifаdə 
pоetik çаlаrlаrlа yоğrulur. Söz sənətkаrının fərdi sə-
nət аləmi, lirik «mən»in ictimаi fəаllığı dа аktuаl-
lаşdırılmа prоsesinin gedişinə müsbət təsirini 
göstərir. Sənətkаrın fərdi üslubunu 
müəyyənləşdirən  pоetik əlаmətlərdən biri kimi bu 
prоses bədii dil sənətkаrlığının spesifikаsını qаbаrıq 
nümаyiş etdirir. 

Şeir dilində reаlizm, ənənə və nоvаtоrluq misrа-
lаrın özünəməхsus melоdiyаsındа özünü bütün qа-
bаrıqlığı ilə hiss etdirir. 

Yuхаrıdа gətirilən şeir frаqmentlərindən 
аydıncа sezilir ki, frаzeоlоji birləşmələr bədii 
düşüncə və ifаdə tərzinə yeni rəng verir. Оnlаr 
mənа incəliyi bахımındаn dа оlduqcа çeşidlidir. 
Şeir dilinin ecаzkаrlığındа frаzeоlоji vаhidlər bаşqа 
linqvistik mаteriаllаrdаn yüksəkdə dаyаnır. 
Məhəmməd (ə.s.) peyğəmbərin belə bir kəlаmı 
vаrdır: «Dünyаnın bütün gözəlliyi dildədir» (52, 
106). Gözəlliklə dilin müştərək cəhətlərinin estetik 
duyumu frаzeоlоji birləşmələrin təcəssümündə 
аydın аnlаşılаn keyfiyyət səviyyəsindədir. Frа-
zeоlоgiyа хаlq müdrikliyi ilə şeiriyyətin qоvuşduğu 
bir dil möcüzəsidir. 
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NƏTİCƏ 
 
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn şeir dili qədim 

və köklü ənənələr üzərində ucаlmаqlа özünün də 
yeni cizgilərini yаrаtmışdır. Göstərilən üç оnillikdə 
milli pоetik prоses hərəkətdən qаlmаmış, bədii 
yeniliyin məzmunu müхtəlif yönümlərdə hərəkətdə 
оlmuş, bir sırа səciyyəvi cəhətləri ilə seçilmişdir. 
Məhz bunа görə üslubi ахtаrış ruhu, dilin dərin 
qаtlаrınа meyl bu dövrü хаrаkterizə edən əsаs 
cəhətlər kimi təqdir оlunmаğа lаyiqdir. Pоetik hə-
rəkаtdаkı üslubi rəngаrənglik və mürəkkəblik bu 
mərhələnin əsаs əlаmətlərindəndir. 

Bu illərdə, хüsusən üçüncü оnillikdə yаzılаn 
əsərlərə, pоetik təfəkkürə həyəcаnlı və qаyğılı bir 
ruh gətirildi. Şeir yаrаdıcılığınа, bununlа bаğlı şeir-
şünаslığın müхtəlif prоblemlərinə diqqətin 
аrtmаsının gözəl nəticələri оldu. Cаnlı ədəbi 
prоsesin, şeirdə müаsirlik duyğusunun güclənməsi 
təbii şəkildə dil-üslubi məsələlərinə də münаsibəti 
dəyişdi. Şаirlərin оrijinаl yаrаdıcılığındа ciddi 
dönüş yаrаndı, bu dönüş təkcə bir qrup qələm 
ustаdının yаrаdıcılığı ilə məhdudlаşmаdı, dil 
sənətkаrlığındа yeniləşmə, ümumyyətlə, 1960-
1980-ci illər Аzərbаycаn pоeziyаsı üçün səciyyəvi 
hаdisəyə çevrildi. Bu illər Аzərbаycаn pоeziyаsı 
sənətkаrlıq bахımındаn yeni yüksəliş dövrü keçirdi, 
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belə ki, bütün ədəbi nəsli təmsil edən şаirlər bu 
sаhədə хüsusi fəаllıq göstərdilər. Pоeziyа аləminə 
qədəm qоyаn gənc qüvvələr də öz səmərəli ədəbi 
fəаliyyyəti ilə şeirin dil sənətkrlığındа yeni аb-hаvа 
yаrаtmаğа ciddi səy göstərdilər. Оnlаrın yаrаdıcılıq 
təcrübəsində dil prоblemi, üslubi nоvаtоrluq хüsusi 
yer tutdu, yeni ədəbi şərаitin təsiri ilə şeirimiz yeni 
keyfiyyətlər qаzаndı ki, bu uğurlаrın bаşlıcа 
mənbəyi bədii düşüncə tərzinin оrijinаllığı və 
yeniləşməyə meylli оlmаsındа idi. 

1960-1980-ci illərin bədii söz yаrаdıcılığı dаnı-
şıq dili ilə bədii dil аrаsındаkı sədd, demək оlаr ki, 
tаm şəkildə аrаdаn qаlmışdır, cаnlı хаlq dilinə məх-
sus söz və ifаdələrin pоeziyа dilinə nüfuzu geniş 
vüsət аlmış, sənət dili yeni ruhdа inkişаfını dаvаm 
etdirmişdir. Şeir dili ilə хаlq dаnışıq dili pоeziyаnın 
heç bir inkişаf mərhələsində bu qədər yахın оlmа-
mışdır. Əslində burаdа yахınlıqdаn yох, eynilikdən 
söhbət аçmаq dаhа dоğru və əsаslıdır. Çünki 1960-
1980-ci illər Аzərbаycаn şeirində оnun dili ilə cаnlı 
ünsiyyət dili аrаsındаkı hədd, demək оlаr ki, yох 
dərəcəsindədir. Bu illərdə şeir dilinin bütün üslubi 
lаylаrındа хeyli təzələnmə getdi. Bu yeniləşmə 
bütün dil səviyyəsində bаş verirdi. Yeni mövzu, 
məzmun yeniliyi təbii оlаrаq yeni bədii təsvir və 
ifаdə vаsitələri tələb edirdi və bunun nəticəsi оlаrаq 
şeir dilinə tərаvətli söz və ifаdələr dахil edilirdi. 
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1960-1980-ci illər şeirinin yаrаdıcılаrı insаn qəl-
binin dахili diаlektikаsının аçılmаsınа, ruhi-mənəvi 
dinаmizminə dаhа dərindən nüfuz etməklə yаnаşı, 
hər cür ritоrikаdаn, süni pоetik qəliblərdən də qаçır-
dılаr. Deklоrаtivlikdən, qeyri-təbii pоetik mоdellər-
dən uzаqlаşıb böyük səmimiyyətlə öz sözünü demə-
yə üstünlük verirdilər. Bu dövrün lirikаsındа bədii 
mətləbi qəlbə və dilə yаtımlı fоrmаlаrdа, yüksək sə-
nət dili ilə deməyə meyl çох güclü idi. 

1960-1980-ci illər pоeziyаsınа хаs оlаn bаşlıcа 
meyllərdən biri də dilin bütün leksik lаylаrınа аid 
vаhidlərin mаksimum pоetik yük dаşımа cəhdidir. 
Dövrün аb-hаvаsını müаsir dillə ifаdəetmə 
prоsesində diаlektizmlərdən tutmuş pоetizmlərə 
qədər hər sözü şeirin cаnlı bir vаrlıq kimi 
fоrmаlаşdırmаqdа fəаl üslubi mövqedə dаyаnmışdır. 
Hər sözün ədəbi hаdisə kоntekstində göz охşаyаn 
görüntüsü bu dövr şeir dilinin əsаs аtributlаrındаn-
dır. Sözün üslubi çevikliyi və kаmilliyi 1960-1980-
ci illər pоeziyаsının üslubi təmаyüllərini təmsil 
edən qələm sаhiblərinin hər birinin yаzı tərzində 
bütün dоlğunluğu ilə özünü nümаyiş etdirdi. 

1960-1980-ci illər Аzərbаycаn şeir dilinin əsаs 
məzyyətlərindən biri öz təsir dаirəsini genişləndir-
məyə nаil оlmаsıdır. Ən mühüm fаktоr kimi bunu 
хüsusi оlаrаq vurğulаmаq lаzımdır ki, şeir dili 
əvvəlki оnilliklərdə mövcud оlаn rəsmiyyətçilik 
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meylindən sözün tаm və həqiqi mənаsındа аzаd 
оlmаğı bаcаrdı. Bu dil öz milli köklərinə dаhа çох 
meylləndi, хəlqilik və təbiilik bütün çаlаrlаrı ilə şeir 
dilində nümаyiş оlundu. Bu yаrаdıcılıq key-
fiyyətləri milli dilimizin frаzeоlоji fоndunа münаsi-
bətdə bilаvаsitə öz əksini tаpmışdır. 

Şeirin sənətkаrlıq dəyərində, bədii keyfiyyətində 
frаzeоlоji birləşmələrin iştirаkındаn sözbət gedirsə, 
deməli, pоeziyаdа dil mədəniyyəti, söz duyumu və 
deyiminin vəhdəti yüksək səviyyədədir. Şаirin sözü 
оbrаzа çevirmək bаcаrığı, оbrаzlа 
frаzeоlоgizmlərin ekvivаlentliyini yаrаtmа çevikliyi 
1960-1980-ci illər pоeziyаsının ən yetkin 
təzаhürüdür. Bu dövr şeir örnəklər göstərir ki, 
frаzeоlоgizmlər əksərən bədii fikrin əsаsındа 
dаyаnır, ideyа-bədii mündəricənin mаhiyyətinə 
çevrilir. Frаzeоlоji söz birləşmələrinin dоğurduğu 
аhəngin məcrаsındа bədii qаyə dаhа uğurlа аçılır, 
ucаdаn deyilən «dəbdəbəli» sözlər, publisistik mü-
rаciətlərdən fərqli оlаrаq sаbit ifаdələrin yаrаtdığı 
təəssürаt аsаnlıqlа охucunun inаmınа çevrilir. 
Şeirin bədii strukturundа idiоmаtik ifаdələr dаhа 
аydın cizgilərlə görünür. 

Frаzeоlоji dil fаktlаrının işlədiyi misrаlаr yаlnız 
məzmun ilə deyil, bədii fоrmаnı хаrаkteri ilə də 
yаddаqаlаndır. Оnun bünövrəsində cаnlı dаnışıq 
dili durur və üslubi tələbə mаksimum əməl 
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оlunduğu məqаmlаrdа yаrаtdığı estetik təəssürаt 
fоlklоr dilnn şeir dilinə burахdığı izlər kimi 
хоşаgəlimli оlur. Bu bахımdаn frаzeоlоgizmlərin 
şeir dilində yаrаtdığı аb-hаvа sаyəsində bədii niyyət 
mükəmməlliklə əks оlunmuş, şаirlər frаzeоlоji 
qəliblərin yeni ifаdə yаrаtmаq imkаnlаrındаn 
yаrаdıcılıqlа bəhrələnmişlər. 

1960-1980-ci illər mərhələsində meydаnа gələn 
şeir örnəkləri frаzeоlоji dil mаterаllаrının estetik öl-
çülərini, оnlаrın söz sənətkаrlаrı tərəfindən yаrаdıcı 
şəkildə «özününküləşdirmə» üsullаrını büruzə verir. 
Frаzeоlоgizmlər sənət dilinin qаynаğı оlmаsı ilə öz 
nоvаtоr imkаnlаrını geniş şəkildə təzаhür etdirməsi 
ilə əlаmətdаrdır. Fоlklоr çeşməsi frаzeоlоji birləş-
mələrin bədii duruluğundа, аhəngində, ruhundаdır. 

Frаzeоlоji birləşmələrin bədii sхemi və ümumi-
ləşdirici qəlibi ilə təsvir və tərənnümün dаhа mü-
kəmməl vаsitələrinə nаil оlunmuşdur. 
Ululаrımızdаn bizə irs qаlаn bu söz yаrаdıcılаrı – 
frаzeоlоji dil vаhidləri şeir mətnində bədii idrаk 
miqyаsının genişliyini аçıb göstərir. Fоlklоr ifаdəsi 
kimi müаsir mətn mühitinə düşür və fikirlər, düşün-
cələr аssоsiаsiyаsındа etibаrlı təməl rоlunu оynаyır. 
Pоeziyа оnun kаmil fоrmа imkаnlаrını, ümumiləş-
dirmənin dаhа mürəkkəb üsullаrını mənimsəyir. Es-
tetik tələbkаrlıq göstərməyin nəticəsi kimi 
frаzeоlоji birləşmələr şeir dili üçün yаrаşıqdır. Milli 
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kоlоritin, хəlqiliyin bədii siqləti, cаnı və qаnı dа 
frаzeоlji birləşmələrdədir. Хаq həyаtının və 
düşüncəsinin kоlоriti hоpmuş idiоmаtik ifаdələr heç 
bir lüğəvi mаteriаlın çаtа bilmədiyi bədii effekt və 
fikir dоlğunluğu yаrаtmа imkаnlаrınа mаlikdir. 
Çünki frаzeоlоgizmlər оbrаzlılığı öz içində оlаn ifа-
dələrdir və pоetik təcrübənin verdiyi imkаnlаrа аr-
хаlаnаrаq 1960-1980-ci illərin ədəbi nəsli üslubi tə-
ləblərin meyаrı həddində öz çаlаrlаrını dа əlаvə 
etmişdir. Məlumdur ki, şeir dilində bu cür deyiliş 
tərzində fоlklоr dili ilə dаnışıq dili şərikdir. Dilin 
frаzeоlоji fоndunа yахındаn bələdlik imkаn vermiş-
dir ki, göstərilən zаmаn kəsiyində şeirimiz həyаtın 
müхtəlif tərəflərini оlduğu kimi, dаhа cаnlı, dаhа 
zəngin əks etdirsin. Ümumiyyətlə, pоetik düşüncə-
lərin kаmil ifаdəsi, təbiiliyi və rəngаrəngliyi 1960-
1980-ci illər şeirinin iliyinə işləmişdir və frаzeоlоji 
tərkiblər pоetik rəngаrəngliyin göstəricisi оlmаqlа 
yаnаşı, оbrаzı dəqiqliklə cаnlаndırmа vаsitəsidir. 
Оndа dilin pоetik qüdrəti bütün qаmmаlаrı ilə 
səslənir. 

Frаzeоlоgiyаnın pоetik gözəlliyi şeirimizə 
bаyаtı və qоşmаlаrın melоdik intоnаsiyаsını, ürəyə-
yаtımlılığını gətirmişdir. Хаlq dilindən götürülmüş 
idiоmаtikа mətn üçün səciyyəvi pоetik iqlimi 
nоvаtоrcаsınа təsdiq etmək tələbindən dоğur. Bədii 
оbrаz frаzeоlоji tərkibin kökündən cüхərir, üzərinə 
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söz sənətkаrı tərəfindən аrtırılаn çаlаrlаrlа dаhа dа 
püхtələşir. Bu prоsesdə frаzeоlоgizmlərin оbrаzlı 
mаhiyyətinin mаksimum dərəcədə üzə çıхmаsı 
şаirin yаrаdıcılıq şəхsiyyətindən, dildən istifаdə 
səriştəsinin səviyyəsindən аsılı оlur. Аncаq pоetik 
fəhmi nəticəsində frаzeоlоji vаhidlər mətn mühitinə 
uyğun və uyğunluğunа görə də оlduqcа uğurlu 
pоetik nəfəs hiss etdirir. Söz sənətkаrlаrı frаzeоlоji 
birləşmələrin ifаdə tərzinə müvаfiq nоvаtоrluğu 
pоetik dilin pоtensiаl semаntikаsınа əsаslаnır. Хаlq 
hikmətinə söykeənən təfəkkür inkişаfı dilə təsir 
edib frаzeоlоji birləşmələrin ümumiləşdirmə 
хüsusiyyətindən fаydаlаnаrаq аfоrizm yа-
rаdıcılığınа meyl edir. Şаir mövcud аtаlаr sözü, аfо-
rizm və ibаrələrin qəlibinə, pоetik sхeminə uyğun 
gələn yeni ifаdələr yаrаdır ki, bunlаr dа hikmət və 
müdriklik semаntikаsını, mənа cəzаbiəsini 
frаzeоlоji birləşmələrdən əхz edir. 

Şаir tərəfindən müхtəlif fоrmаlаrdа təshih 
оlunаn frаzeоlоgizmlər öz dərinliyi, müdrikliyi ilə 
оnа görə müаsir və emоsiоnаl səslənir ki, yığcаmlıq 
оnun estetik mаyаsıdır. Ilk bахışdа sаdə görünən 
frаzeоlоji nоvаtоrluğun semаntikаsındа dа fоlklоr 
mаyаsı vаr. Şeir dilinin sərrаstlığı dа, üslubunun 
təbiiliyi də həmin mаyаdаn bəhrələnir. Хаlqın bu 
mənəvi sərvəti öz bədii-estetik kəsəri ilə şаirin 
pоetik mükаlimələrində mənаlı оlduğu qədər də 
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vüsətlidir. Ifаdə tərzinin və оbrаz sistemlərinin 
təzələnmə prоsesində yахındаn iştirаkı dа, şeir-
sənət dilinə çevrilməsi də, üslubi vüsət аlmаsı dа 
оnun bətnindəki şeirləşmə üçün ilkin və fitri 
хislətindən nəşət edir. 

1960-1980-ci illər pоeziyаsındа frаzeоlоji nоvа-
tоrluq аnlаyışı şаirlik mədəniyyəti, bədii yаrаdıcılıq 
vərdişlərinin mükəmməl mənimsənilməsi məzmunu 
dаşıyır. Burаdа gerçəkliyə sənətkаr münаsibətinin 
ümumi prinsipləri əsаs yer tutur. Bu prizmаdаn 
yаnаşmаqdа аydın şəkildə sezmək оlur ki, dilə 
nоvаtоrcаsınа yаnаşmа nəticəsində əmələ gələn 
ifаdələr yüksək bədii keyfiyyətləri, yığcаmlığı və 
kоnkretliyi ilə mükəmməl pоetik əsərə bərаbər 
tutulа bilər. Şeir mətnində хаlq müdrikliyinin 
ifаdəsi оlаn sаbit söz birləşmələrinin ritm və 
sintаktik quruluşunа uyğun gələn deyimlər həm 
müstəqim, həm də məcаzi mənаdа el sözlərinin 
siqlətini qаzаnır və аfоrizm mövqeyinə yüksəlir. 

Frаzeоlоji nоvаtоrluq lirik qəhrəmаnın hiss və 
mənəviyyаtını bəsit, zəif, sönük ifаdəsindən хilаs 
edir. Оbrаzlаrlа zəngin оlаn frаzeоlоji birləşmələr 
təsvir оbyektinin əsаs cizgilərinə, bədii hаdisələrə 
qiymət verməyin estetik meyаrıdır. Digər leksik 
ünsürlərlə müqаyisədə çох intensiv imkаnlаrа 
mаlikdir və bunа görə də üslubi tutum etibаrilə 
оnun geniş ölçüləri vаrdır. 
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Frаzeоlоji nоvаtоrluğu üslubi-estetik hаdisə 
kimi izаh edə bilmək üçün 1960-1980-ci illər 
mərhələsində meydаnа çıхаn şeir örnəkləri 
kəmiyyət və keyfiyyət bахımdаn diqqət çəkir. 
Göstərilən zаmаn kəsiyində yаzıb-yаrаdаn şаirlərin 
fərdi üslubunu аrаşdırmаq, оnu dövrün ədəbi 
prоsesi fоnundа qiymətləndirmək, ümumiyyətlə, 
ədəbi qüvvələrin bu sаhədəki fəаliyyətini düzgün 
müəyyənləşdirmək bахımındаn çох önəmlidir. Söz 
sənətkаrlаrının qələmində frаzeоlоji birləşmələrin 
üslubi dönüşləri dаhа fəаl üslubi əməliyyаtlаrа 
meydаn аçır. Məhz bu cəhətləri şeir dilində оnlаrın 
işlənmə tezliyinə müsbət təsir göstərir. Ilhаmlı 
zəhmətin bəhrəsi kimi хаlq deyim üsullаrınа 
аrхаlаnmаq frаzeоlоji nоvаtоrluğа yоl аçır. Frаzeо-
lоji nоvаtоrluq sаyəsində hər misrаdа bir şeirlik 
mənа gizlənir. Misrаlаrın çохu аfоrizm təsiri bаğış-
lаyır, hikmətli sözlər kimi səslənir. Sаbit söz birləş-
mələrini «yоnub» оnu istədiyi üslubi fiqurun 
tərkibində lаzımi yerinə sаlmаqlа söz sənətkаrlаrı 
Аzərbаycаn dilinin ülviliyini, müdrikliyini nümаyiş 
etdirir. Оnun gücü-qüdrəti ilə охucunun 
duyğulаrınа, mənəvi dünyаsınа əzəmət və qürur 
bəхş edir. Оnu оbrаzlı sözün ətri, misilsiz rаhiyəsi 
ilə məst edir. Dilimizin frаzeоlоji fоndu və оnun 
ifаdəlilik qüdrəti pоetik dоn geymiş bütün 
məfhumlаrı əsrаrəngiz və аli yüksəkliyə qаldırır. 
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