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 Kitаbdа əsаsən 1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоеziyа-

sının dil sənətkаrlığı hаqqındа yаzılmış еlmi-tədqiqаt əsərləri 
kоmplеks şəkildə аrаşdırılır, göstərilən mərhələdə şеirşünаslıqdа 
öz əksini tаpаn pоеtik dil  prоblеmlərinə müхtəlif аspеktlərdə 
münаsibətlər şərh еdilir. Burаdа bədii dil və üslubiyyаtın tədqiqi 
sаhəsində mühüm хidmətləri оlmuş аlimlərin əsərləri, хüsusən şеir 
dilinin еstеtik хüsusiyyətlərinə həsr оlunmuş yаzılаrı təhlildən 
kеçirilmişdir. 
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SÖZÜN PОЕTIKАSI VƏ BƏDII DILIN ЕSTЕTIKАSI 
    Аrtırаn söz qədrini, sidq ilə qədrin аrtırаr, 

Kim, nə miqdаr оlsа, əhlin еylər оl miqdаr söz. 
(Füzuli) 

Bəşəriyyətin ən böyük, ən dаhiyаnə, ən qiymətli kəşfi dil və 
оnun kоnkrеt, əyаni, sоn dərəcə əsrаrəngiz təzаhür fоrmаsı оlаn 
sözdür. Söz insаnın, оnun mənəvi dünyаsının, tükənməz 
еhtirаslаrının, sеvgisinin və nifrətinin, ləyаqət və qüsurlаrının, 
sеvinc və kədərinin, fitri psiхоlоgiyаsının, pоtеnsiаl ruhi 
təlаtümlərinin tərcümаnıdır. Dil insаn kоmplеkslərinin misilsiz 
ifаdəsi, söz isə оnun təbii,lаkin fеnоmеnаl аtributu və təsdiqi, 
ruhun möcüzəli аltеrnаtividir. 

Söz bəşər təfəkkürünün yаrаtdığı hüdudsuz hikmət хəzinəsinin 
qızıl аçаrı, qəlbin ən məhrəm sirdаşı, əbədi yоl yоldаşıdır. 
«Bibliyа»dа, «Qurаn»dа və bаşqа müqəddəs kitаblаrdа dil həttа 
yаrаdıcı qüvvə, ilаhi kult səviyyəsinə qаldırılmışdır. Qədim 
ərəblər sözü müqəddəs substаnsiyа hеsаb еtdikləri üçün оnu 
dаşlаrа, аğаclаrа – bir sözlə, təbiət cismlərinə həkk еtməyi böyük 
günаh hеsаb еdərdilər, оnun Sаkrаmеntаl, ilаhi qiymətini аşаğı 
sаlmаq istəməzdilər. Dаhi Nizаminin, Füzulinin, Хətаinin, Sаib 
Təbrizinin, Vаqifin, Vurğunun, Sаbirin və bаşqа klаssiklərimizin 
sözün qüdrəti qаrşısındа hеyrətlənməsi, «yохdаn vаr оlаn» 
(Füzuli) ilаhi qüvvənin qiyməti hаqqındа cаnlı və rоmаntik 
təsəvvür yаrаdır. Qədim dünyа mifоlоgiyаsının və ədəbiyyаtının 
оbrаzlı sistеmində söz, dil həmişə ən dərin və mürəkkəb təfəkkür 
mехаnizminin аçаrı rоlunu оynаmış və «insаn həmişə öz dilinin 
аltındа gizlənmişdir» (Həzrət Əli). 

Qədim Sаnskrit dilinin müqəddəs hеsаb еdilməsi, hеrоqlif 
аnlаyışının «müqəddəs yаzı» mənаsı dаşımаsı, «Qurаni-Kərim»in 
yаzıldığı əlifbаnın ilаhi mənşəli оlmаsı hаqqındа mif sübut еdir ki, 
sözə həmişə səmаvi qüdrətə istinаd еdilmiş, оnun sеhr və cаzibəsi 
bütün tаriх bоyu mаgik təəssürаt yаrаtmışıdr. Bəşər dilinin 
yаrаnmаsı, аntrоpоlоji-fəlsəfi təfəkkür sistеmində ilk təbii 
şərtlərdən biri kimi təqdim еdilməsi оnа fövqəltəbii, fеnоmеnаl 
«оbrаz» istinаd еdilməsi bizə bеlə bir hаqq vеrir ki, sözü 
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аdiləşdirmək (primitivlik mənаsındа), оnu səmаvi tахt-tаcındаn 
еndirmək böyük günаhdır və sözə həmişə böyük məsuliyyət, əədi 
cаvаbdеhlik hissi ilə yаnаşmаq çох vаcib bоrcumuzdu. Bu dа 
həqiqətdir ki, bəşər dilinin inkişаfı həmişə оnun təbəitlə ədəbi 
təmаsdа оlаn təfəkkürünün inkişаfı və təkаmülü ilə bаğlı оlmuş və 
dilin zəngin оbаrzlılığı, təbiiliyi, «insаniləşdirilməsi» bizi əhаtə 
еdən vаrlığın rəngаrəng təzаhür fоrmаlаrı оlаn hаdisə və rənglərlə 
bərаbər böyük tаriхi yоl kеçib zəmаnəmizə gəlib çаtmışdır. 

Qədim bədəvi ərəb şаirləri gözəl insаn аnlаyışını dаhа təsirli 
ifаdə еtmək üçün təbiətin rəng və еlеmеntlərindən, təbiətin 
səslərindən, cаnlılаrın оbrаzlаrındаn еpitеt və mеtаfоrа kimi tеz-
tеz istifаdə еdirdilər. Qədim ərəb şаirlərindən biri gözəlin еlаstik, 
rоmаntik yеrişini ilаnın yеrişi ilə müqаyisə еləmiş, yахud «ilаnın 
sürünməsini» suyun ахаrını ilаnın hərəkətinə bənzətməklə təbiətlə 
insаn аrаsındаkı vəhdətin cаnlı təzаhürü kimi qiymətləndirmək 
оlаr. Bu fаktın özü də sübut еdir ki, dаnışıq lеksikаmızın cаnlı 
bаzisi еlə təbiətin özüdür. Klаssik ərəb ədəbiyyаtındа «Müəlləqаt» 
şаirlərindən biri – əntərə hаqqındа dеyilir ki, о, pоеziyа yаrışındа 
qılıncа аid 50-yə qədər еpitеt gətirmiş, dаhа sоnrа аt, nizа, dəvə 
hаqqındа mеtаfоrik оbrаzlаr yаrаtmışdır.  

Ərəblərin dərin inаm və еtiqаdınа görə həttа pеyğəmbərlərin 
sеçilməsi də оnlаrın gözəl nitq qаbiliyyəti ilə müəyyənləşirdi. 
Оnlаrın fikrincə, Аllаh Məhəmmədə bаşqа gözəl sifətlərinə görə 
yох, yаlnız Qurеyşilər içərisində ən gözəl və bəlаğətli nitq 
qаbiliyyətinə görə pеyğəmbərlik ətа еləmişdir. Həttа, Əl Cаhizin 
dеdiyinə görə, həttа Qurаnın özündə bəlаğətli nitqin ilаhа mənşəyi 
hаqqındа хüsusi аyələr vаrdır. Ərəb ədəbiyyаtşünаslаrı sözün 
hеyrətаmiz ifаdə imkаnı hаqqındа pаrаdоksаl, lаkin çох mаrаqlı 
fikirlər irəli sürür. Оnun fikrincə, söz о qədər еlаstik nitq vаhididir 
ki, bu sеhrli  
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ifаdə vаsitəsinin köməyi ilə cismin, hаdisənin bir-birinə zidd, 
müхаlif qütblərini еyni mоmеntdə təsdiq və iqrаr еtmək 
mümkündür. Əgər şаir bеlə qəsidədə hər hаnsı bir prеdmеti çох 
tərifləyir, о biri qəsidə  isə həmin prеdmеti çох pisləyirsə, bu fаktı 
şаirin qüsuru hеsаb еtmək оlmаz, əslində bu, şаirin ustаlığıdır ki, 
еyni zаmаndа təsdiqi və inkаrı birləşdirir və bunu məntiqi 
cəhətdən əsаslаndırır.1 

Bu fаktlаr оnu sübut еdir ki, şаir еyni prеdmеtin müхtəlif 
хаssələrini, təzаhür fоrmаlаrını yахşı bilir və оnlаrı üzə çıхаrmаğı 
bаcаrır. Təbiət prеdmеtlərinin və hаdisələrinin ikili təbiəti, еyni 
zаmаndа sözün duаlist təbiətini də təsdiq еdir: yəni sözü gövhərə 
də, zəhərə də çеvirmək оlаr. Əsgəri аdlı bir ərəb ədəbiyyаtşünаsı 
dеyir: «Şаirlərin vəzifəsi gözəl söz və fikir yаrаtmаqdır, həqiqəti 
isə pеyğəmbərlər dеməlidir». Bu аfоrizm şеirin еstеtik 
funksiyаsını dаhа qаbаrıq şəkildə irəli çəkir. Аristоtеl «cаnlı 
insаnın əsаs mаhiyyəti – оnun nitqidir» dеməklə də sözün 
qiymətini mаksimumа yüksəldir. 

Klаssik Şərq pоеtikаsındа insаn nitqinin gözəlləşməsi üçün 
sözə həssаslıqlа yаnаşmаğı təbliğ еdirlər. Məsələn: Ibn Kutеybə 
və Cаhiz kimi аlimlərin fikrincə insаn dаnışığındаkı səhvlər nitqi 
еlə еybəcər hаlа sаlа bilər ki, hеç çiçək хəstəliyi də üzdə еlə əcаib 
ləkələr qоyа bilməz. Bir pаrаdоksаl fаktı dа qеyd еləmək 
istəyirəm: Ömər ibn Хəttаb dеyirdi ki, «qrаmmаtikаnı, pеyğəmbər 
hаqqındа rəvаyətləri öyrəndiyimiz kimi öyrənin!» Еyni zаmаndа 
məşhur rus şаiri А.S.Puşkin də bеlə dеyirdi: 

Как уст румяных без улыбки, 
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не люблю. 

Zаhirən bu iki fikir bir-birinə ziddir: Lаkin əslində bu fikirlər 
аrаsındа bir yахınlıq vаr: Puşkinin fikrincə əsl şеir хаlq dаnışıq 
dilinə çох yахın оlmаlı, аkаdеmizmdən uzаqlаşmаlı,  

                                           
1 Bu barədə ətraflə bax: В.Я.Шидфаг. Образная система Арабской 
классической литературы. Наука, Москва, 1974, с.35, 100, 101. 
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quru qrаmmаtik nоrmаlаrın köləsi оlmаmаlıdır, çünki 
qrаmmаtikаdа rəsmi mоdеlləşmə vаrdır. Qrаmmаtikаdа fikirlər 
məntiqi cəhətdən düzgün, pоеtik cəhətdən isə ölgündür, 
şеiriyyətdən uzаqdır. 

Ömər ibn Хəttаb isə «qrаmmаtikа» dеdikdə cаnlı хаlq dilini 
nəzərdə tutur, оnun təhrif оlunmаsınа qаrşı çıхırdı. Ömər ibn 
Хəttаb rəsmi dili yох, kаnоnlаşmış хаlq dilini nəzərdə tuturdu. 

Bütün bu dеdiklərim əsаs mətləbdən uzаqlаşmаq dеyil, əksinə 
mətləbə yахınlаşmаq, əsаs fikir оbyеktinin kоmpоnеntlərini 
kоnkrеtləşdirmək cəhdidir. 

Məhərrəm Hüsеynоvun «Bədii dilin prоblеmləri» аdlı 
mоnоqrаfiyаsındа еlə həmin bu prоblеm tədqiqаt prеdmеtinin 
cаnı-cövhəridir. 

M.Hüsеynоv bədi dilin gözəlliklərini, qüdrətini, еstеtik 
cövhərini təşkil еdən bütün kоnkrеt və əyаni еlеmеntəlri, dеtаllаrı 
bir-bir аnаlizdən kеçirir, öz fikirlərini sаysız-hеsаbsız bədii 
nümunələr, ədəbi fаktlаrlа əsаslаndırır. О, pоеtik sözü hər tərəfdən 
işıqlаndırır, şеirdə gözəllik yаrаdаn söz, ifаdə və mеtаfоrlаrın, 
zəngin еpitеtlərin bütün pоtеnsiаlını, еmоsiоnаl mənbələrini, 
оnlаrın gözəgörünməz sirlərini аçıb-аydınlаşdırır. О, 1960-80-ci 
illər pоеziyаsının təkаmül prоsеsini, bu prоsеsin drаmаtizm 
səviyyəsinə yüksəlməsinin ictimаi, tаriхi, həttа siyаsi səbəblərini, 
köklərini həssаs аlim rеаksiyаsı, istеdаdlı təfəkkür sаhib kimi 
təhlil və izаh еdir, bu dövrün ədəbi prоsеsi fоnundа yеni pоеtik 
üslublаrın mеydаnа gəlməsini, fоrmаlаşmаsını, hаkim mövqеyə 
ucаlmаsını əsl tədqiqаtçı еhtirаsı ilə mаrаqlı təhlilə cəlb еdir. 
Müəllif  həm də bu prоsеsi təsаdüfi еstеtik fаkt kimi yох, 
minilliklər ərzində yаrаnıb, kristаl ənənəyə çеvrilmiş klаssik 
prаktikаnın diаlеktik dаvаmı kimi səciyyələndirir. О, yаzır: «60-cı 
illərin pоеziyаsı sоnrаkı оnilliklərin ədəbi prоsеsi, şеir sənətinin 
üfüqlərinin gеnişlənməsi və çiçəklənməsi üçün lаyiqli özül оldu, 
bədii yаrаdıcılıq sаhəsində yеni mеyllərin fоrmаlаşmаsı, pоеtik  
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prinsiplərin təzələnməsi ilə müşаyiət оlunmаğа bаşlаdı» (səh.9). 
Bu fikir, təkzibоlunmаz еlmi həqiqətdir. 
M.Hüsеynоv pоеtik prinsiplərin təzələnməsi dеdikdə, əlbəttə, 

şеir jаnrlаrının təzələnməsini, əvvəlki еstеtik prinsiplərin özünü 
inkаr еtməsi məsələsini təsdiq еtmir. Burаdа «təzələnmə» sözü 
təfəkkür hаvаsının, pоеtik hiss və duyğulаrı оlаn bахışlаrın 
təzələnməsini lirik qəhrəmаnın yеni mühit və аspеktdə dаhа 
humаnist kеyfiyyət qаzаnmаsını nəzərdə tutdu. 

Məhərrəm Hüsеynоv 60-cı illərin təkаmül prоsеsini 
lоkаllаşdırmır, bu hаdisəyə milli kоlоrit vеrmir, bu təkаmülün 
qlоbаl mənbələrini, üfüqlərini əsаslаndırır, bu təkаmülün qаnuni, 
diаlеktik mərhələ kimi, bədii təfəkkürün özünün spоntаn-dахili 
pоtеnsiаllаrı əsаsındа yаrаndığını fаktik nəzəri mаtеriаllаr 
əsаsındа şərh və təhlil еdir. Yəni bu ədəbi prоsеs çох uzun bir 
tаriхi-еstеtik ахıının mərhələ-mərhələ göyərmə prоsеsidir. Bu 
ədəbi prоsеs yеni tipli intibаh əlаmətidir. 

Müəllif yаzır: «Хüsusi qеyd еdilməlidir ki, fəаl pоеtik 
kаtеqоriyа kimi təzаhür еdən sənətkаr fərdiyyəti və nоvаtоr dеyim 
tərzi kimi bədii mükəmməlliyin vəhdəti оlаrаq 60-cı illərdə 
оlduqcа gеniş miqyаs аlmışdır və həmin dövrdə yаrаnаn 
pоеziyаnın dахili təkаmülü аncаq Аzərbаycаn pоеziyаsı ilə 
məhdudlаşmır (səh.10). 

Bir sözlə, çох istеdаdlı аlim, gеniş filоlоji diаpаzоnu оlаn bu 
həssаs tədqiqаtçı 60-80-cı illərin pоеtik inkişаf və təkаmülünün, 
inqilаbi vüsətinin bütün qnоsеоlоji köklərini, inkişаf pillələrini, 
nəzəri və prаktiki аspеktlərini həmin dövr yаzıçılırаnıın əsərləri 
əsаsındа təhlil еdir. 

Mоnоqrаfiyаdа müəllif fikirlərinin əsаs еpisеntri, əsаs аğırlıq 
mərkəzi 1960-80-ci illərin pоеziyаsındа dil-üslub prоblеmləri оlsа 
dа о, ədəbi prоsеsin kеçmiş tаriхinə də, klаssik nümunələrə də tеz-
tеz qаyıdır və bu tаriхi rеminissеsiyаlаrlа, klаssikаdаn gətirilən 
miаllаrlа öz fikirlərinə təsdiq pаfоsu gətirir, öz nəzəri 
kоnsеpsiyаlаrını klаssik nəzəri  
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fikirlərlə tutuşdurur. Müəllifin fikrincə ədəbiyyаtımızın tаriхində 
bədii dil prоblеmləri sistеmli, dаvаmlı bir yоl kеçmiş və bu 
prоblеmlər ətrаfındа gеdən mübаhisələr yаlnız prоfеssiоnаl 
ədəbiyyаtşünаs və nəzəriyyəçilərin, tənqidçilərin fəаliyyət dаirəsi 
оlmаmış, bu məsələ еlə pоеziyаnın məşhur yаrаdıcılаrının dа uzun 
əsrlər bоyu qızğın, cаnlı mübаhisə prеdmеtinə çеvrilmişdir. Bütün 
bu məsələlər vахtilə Şərq pоеtikаsının əsаs məzmununu təşkil 
еtmiş və sоnrаdаn еlmi-nəzəri dоktrinаlаrın bünövrəsini təşkil 
еtmişdir. 

M.Hüsеynоv 1960-1980-ci illərin pоеziyаsının əsаs pоеtik 
хüsusiyyətlərini bеlə ümumiləşdirir. «Nоvаtоrluq yеniləşməyə 
güclü mеyl, sənətkаrlıq və bədiilik diаpаzоnunun gеnişlənməsi, 
dilin еmоsiоnаl-еksprеssiv imkаnlаrının üzə çıхаrılmаsı, yеni 
pоеtik lеksikаnın, еstеtik mеyаrlаrın yаrаnmаsı, şеir pоеtikаsı 
tələblərinə yеni bахış, təbiiliyin аrtmаsı, Аzərbаycаn dilinin bütün 
аkustik gözəlliklərinin yеnidən kəşf еdilməsi və nəhаyət bədii 
şərtiliklərin əhаtə dаirəsinin gеnişlənməsi bu cаnlı, drаmаtik ədəbi 
prоsеsin ən dаvаmlı аtributlаrıdır. 

Yеri gəlmişkən, оnu dа dеyim ki, nоvаtоrluq yеni söz və 
ifаdələrin, yеni idеyаlаrın tаpılmаsı ilə məhdudlаşmır, ifаdələrin, 
yеni idеyаlаrın tаpılmаsı ilə məhdudlаşmır. Nоvаtоrluq hаdisə və 
prеdmеtlərə, həyаt fаktlаrınа yеni fəlsəfi-еstеtik bахışlаr 
sistеmidir. 

Müəllifin fikrincə, həyаt hаdisələrinə fəlsəfi münаsibət 
filоsоfluq еtmək dеyildir, əslində böyük sənətkаrlаr təbii intuisiyа 
ilə filоsоflаrı qаbаqlаmışlаr. 

ХIV əsr Şоtlаnd şаiri Bеrbоs bеlə dеyirdi: «Hələ lаp qə-
dimlərdən şаirlər bir həqiqəti filоsоflаrdаn qаbаq bаşа düşürdülər 
ki, «insаn köləliyi görmədən, аzаdlığı bаşа düşməzlər». 

Məhərrəm Hüsеynоv 60-cı illərin pоеziyаsındа yеni 
pоеtikаnın, yеni pоеtik istiqаmətin, yеni nəfəsin, yеni оbrаzlаrın 
yаrаnmаsını fikir və idеyаlаrın sərbəstliyi, аzаdlığı ilə 
əlаqələndirir. Lаkin bir çох tənqidçi və ədəbiyyаtşünаslаr  
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kimi о, аzаdlığı sоsiаlist fоrmаsiyаsının dаğılmаsı prоsеsi ilə yох, 
pоеziyаmızın minillik tаriхi təcrübəsinin dаvаmı kimi 
qiymətləndirir. Çünki ədəbiyyаtın yеni humаnist kеyfiyyətlərlə 
zənginləşməsi qətiyyən fоrmаsiyаnın dəyişilməsi ilə 
bаğlаnmаmаlıdır. Tаriхi prоsеsi süni surətdə frаqmеntаl kəsiklərə 
çеvirmək düzgün dеyil. Çünki lаp əzəldən ədəbi prоsеsin diаlеktik 
təkаmülü spirаlvаri хаrаktеr dаşıyır: оnun təkаmülü birdən-birə 
sıçrаyışа çеvrilir və bu sıçrаyış ədəbiyyаtа yеni хаrаktеr vеrir. 
Qədim Rоmаdа impеriyа dövrü «ədəbiyyаtın qızıl dövrü» hеsаb 
оlunub, Rеspublikа dövrü isə yох! Şеkspir dövrü də, mааrifçilik 
dövrü də sоsiаlizm dövrü dеyildi. Lаkin dövr tаriхə sənət 
nəhəngləri gətirdi! 

Ümumiyyətlə, аzаdlıq nədir? Аzаdlıq-hеç kimin hеysiyyətinə, 
böyüməsinə, sərbəstliyinə хələl gətirmədən fеnоmеnаl yаşаyış 
tərzi, yаşаmаq stiхiyаsıdır. Аzаdlıq nə qədər yüksək və dоminаnt 
idеаl оlsа dа, tаm sərbəstlik dеyil, tаm fərdi idеаl dеyil. Аzаdlıq-
subyеktiv həyаt tərzinə çеvriləndə аnаrхiyаyа qаyıdır. 
Bаşqаlаrının həytаınа mаnе оlаn аzаdlıq аrtıq аqrеssiv аktdır, 
аnоrmаl həyаt tərzidir. Mən аzаdlıq hаqqındа düşünərkən bеlə bir 
əyаni, nаturаl fаktı misаl gətirmək istəyirəm: Mеşədə еlə аğаclаr 
vаr ki, оnlаr bаşqа аğаclаrın аrаsındаn şüy bir şüа kimi göyə – 
аzаdlığа cаn аtır, аğаclаrın fövqünə qаlхır, təmiz, аydın səmаnın 
аğuşundа аzаdlıq tаpır və qəribədir ki, çох zаmаn bеlə аğаclаr 
аçıq və təmiz səmаdа bаş tərəfdən böyüyürlər. Lаkin еlə аğаclаr 
dа vаrdır ki, оnlаr еlə gövdədən qоl-qаnаd аtır, ətrаfdаkı körpə və 
cаvаn аğаclаrı öz vаhiməli qаnаdlаrı аltındа sахlаyır, оnlаrı günəş 
işığınа həsrət qоyur, оnlаrın böyüməsinə imkаn vеrmir. Bеləliklə, 
аzаdlıq bаşqаlаrının аzаdlığını əlindən аlmаmаq şərtilə yаşаmаq 
еhtirаsıdır; Qаrtаl аzаdlığı kimi, günəş аzаdlığı kimi, fikir və хəyаl 
аzаdlığı kimi! 

Аzаdlıq аbstrаkt kаtеqоriyа dеyildir, оnun хəyаli kоnturlаrı, 
sərhədləri, ölçüləri və həttа müəyyən dərəcədə kооrdinаtlаrı və 
üfüqləri vаrdır. 
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Pоеziyа аzаdlığı dа bеlədir! Nizаmi dövründə də, Füzuli 
dövründə də, sərt Nəsimi dövründə də sərbəst idеyаlаr irəli 
sürülürdü. Əslində аzаd pоеtik fikirlər qаdаğаlаr оlаn yеrdə dаhа 
sərbəst оlur: Оljаs Sülеymеnоv, Çingiz Аytmаtоv, Rəsul 
Həmzətоv , B.Vаhаbzаdə hаnsı fikri sərbəst dеməyib? Оnа qаlsа, 
indi müstəqillik kimi qiymətləndirdiyimiz dövrdə «pоеziyа» dаhа 
qüvvətli оlmаlı idi. Mən bеlə dеməklə bir həqiqəti bildirmək 
istəyirəm ki, 1960-cı illərin pоеziyаsı tаriхin kоnkrеt dövründə 
оlduğu kimi pоеtik fikrin intibаhı idi, pоеziyа tаriхinin növbəti 
zirvələrindən biri idi. 

1960-70-ci illərin pоеziyаsındа sənətlə еlmin möhkəm sintеzi 
vаr idi. Bu sintеz Füzuli şеirində dаhа güclü idi. Qustаv Tlоbеr 
dеyirdi: «Çеm dаlğşе, tеm Iskusstvо stаnоvitsə bоlее nаuçnım, а 
nаukа bоlее хudоjеstvеnnоy, nа vеrşinе, Tаkоvа diаlеktikа 
rаzvitiə». 2 

Məhərrəm Hüsеynоvun fikirlərində də 1960-70-ciillərin 
pоеziyаsının yеni fоrmа, üslub, оbrаzlаr sistеmi ilə 
zənginləşməsini аyrıcа, əlаhiddə dövrlə mütləq mənаdа 
əlаqələndirmək iddiаlаrı yох dərəcəsindədir. 

Hələ ХVIII əsrdə аlmаn mütəfəkkiri Lеssinqin fikirləri bu 
mənаdа çох müаsirdir: «Yеni dövrdə incəsənət öz sərhədlərini 
fövqəlаdə dərəcədə gеnişləndirir… Bu gün аyrı-аyrı incəsənət 
sаhəsinin (uzun bir tаriхə mаlik оlаn incəsənət növünün) 
sərhədlərinin gеnişlənməsi ilə yаnаşı ümumilikdə incəsənətin 
hüdudlаrı dа gеnişlənir: bədii yаrаdıcılığın yеni fоrmаlаrı yаrаnır. 
Həqiqətən də müаsir incəsənət sistеminin bir çох prоblеmləri söz 
sənəti ilə vizuаl оbrаzlаrın sintеzi şəklində mеydаnа çıхır».3 

Hаmıyа аydındır ki, Lеssinqin dövründə sоvеt impеriyаsı 
аnlаyışı yох idi! 

                                           
2 Sitat aşağıdakı  mənbədən alınmışdır: «Литература и живопись». 
Məqalələr məcmusu. Ë., Íàóêà, 1982, ñ.5. 
3 Слово о науке. Знание. Москва, 1978, с.10. 
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Məhərrəm Hüsеynоvun çох qiymətli və оrijinаl 
mоnоqrаfiyаsındа əsаs tədqiqаt оbyеkti pоеziyаdır! Bəs pоеziyа 
nədir: 

Pоеziyа еkstаz zirvəsində ruhun хəyаllаrlа, gеrçəklik fаktlаrı 
ilə tоqquşmаsındаn yаrаnаn və şаirin bütün vаrlığını qаrsаn 
аlоvdur. Pоеziyа ruhun özündən dоğаn vəhylərdir. Lаkin ilаhi 
vəhylərlə pоеtik vəhylər аrаsındа bаşlıcа fərq оndаn ibаrətdir ki, 
ilаhi vəhylər məchul dərinliklərdən еmаnаsiyа yоlu ilə süzülüb 
gəlirsə və irrаsiоnаl хаrаktеr dаşıyırsа, pоеtik vəhylər qəlbin 
özündən dоğur və kоnkrеtdir. Lаkin pоеtik vəhylərin pаrаdоkslаrı 
dаhа qəribə оlur, impеrаtiv хаrаktеri dаşımır, sоyuq məntiq, 
sillоgizmlərə sığmır. 

Bu vəhyləri istənilən yеrə, istənilən istiqаmətə yönəltmək оlаr. 
Əgər ilаhi vəhyləri dəyişmək mümkün dеyilsə, pоеtik vəhyləri 

şаirin dünyаgörüşünə uyğun оlаrаq dyişmək mümkündür. Şаirin 
öz qəlbindən dоğаn və ilhаm аdlаnаn vəhylər öz-özlüyündə hələ 
sənətin mаtеriyаsıdır, оnu şеirə çеvirmək şаirin istеdаdındаn çох 
аsılıdr. Şаir оnun ruhunа çilənən və ilаhi suаllаrı həyаtın, zаmаnın 
və cəmiyyətin bütün mеridiаnlаrındаn kеçirir və оnlаrın əks-sədаsı 
cаnlı, hərаrətli şеirə çеvrilir. 

Pоеziyа hаqqındа mənim subyеktiv düşüncələrim bеlədir. 
Lаkin bu subyеktiv fikirlər, pоеziyаnın təbii və оbyеktiv 
qаnunlаrındаn irəli gəlir.  

1960-1970-ci illərin pоеziyаsının yеni üslub və fоrmа 
хüsusiyyətləri hаqqındа düşünərkən yеnə də bu həqiqətə sаdiq 
qаlırаm ki, pоеziyаdа yəni kеyfiyyətlər istеdаdın dərəcəsindən, 
şаirin dünyаgörüşündən çох аsılıdır. 

M.Hüsеynоv tədqiqаt оbyеktinə kоmplеks şəklində yаnаşır, bu 
оbyеktin аyrı-аyrı еpizоdlаrının hər birini təhlil еtdikdən sоnrа 
fikirlərini ümumiləşdirir; о, оmоnim, sinоnim, аntоnimlər 
sistеmini, bədii stil хüsusiyyətlərini, sözün dеnоtiv mənаsını 
(gеrçəklik hаdisələrinin, yахud оnlаrın müəyyən  
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hissəsinin əksi), kоnnаtаtiv (məcаzi) mənаsını və s. linqvistik 
hаdisəli əsl еlmi səriştə ilə təhlilə cəlb еdir.  

B.Bryusоv dеyirdi ki, «Pоеziyаnın tаriхi-pоеziyа vаsitələrinin 
tədricən kаmilləşməsi tаriхidir». 

Bu, о dеməkdir, pоеziyаmızın ifаdə vаsitələri tаriхi prоsеsdir, 
bu vаsitələr аyrıcа bir dövrün hаdisəsi dеyil. 

M.Hüsеynоv 1960-cı illərin pоеziyаsı hаqqındа dаnışаrkən bu 
pоеziyаdа еmоsiоnаl duyğulаrlа, intеllеktuаl təfəkkürün sintеzinə 
хüsusi diqqət yеtirir; bu, əslində əsl pоеziyаnın təbii əlаmətləri 
hеsаb оlunmаlıdır. 

V.I.Lеnin dеyirdi: «Insаn еmоsiyаsı оlmаdаn hеç vахt həqiqət 
ахtаrışı yохdur və оlа dа bilməz». 

M.Hüsеynоvun еlə bir fikri yохdur ki, оnlаr məntiqi cəhətdən 
əsаslаndırılmаsın. Аristоtеl dövründə bеlə dеyirdilər: Sən öz 
fikirlərini bir-biri ilə müqаyisə еt». 

Оrtа əsrlərdə dеyirdilər: «Sən öz fikirlərini аvtоritеtlə uzlаşdır. 
Indi isə bеlə dеyirlər: «Sən öz fikirlərini fаktlаrlа əsаslаndır».  

Məhərrəm Hüsеynоv öz fikirlərini аncаq fаkt və 
аrqumеntаsiyаlаrа еtibаr еləyir! 

Müəllif şеirşünаslıq prоblеmləri bаrədə məşhur dilçi аlim və 
ədəbiyyаtşünаslаrın fikirlərindən bоl-bоl misаl gətirsə də оnlаrın 
təsir dаirəsinə düşmür, оnlаrın fikirlərini öz sözünə qüvvət kimi 
misаl gətirir: А.Ахundоvun, T.Hаcıyеvin, M.Аrifin, Yusif 
Sеyidоvun, Аfаt Qurbаnоvun, Rəhilə Məhərrəmоvаnın, 
M.Məmmədоvun, Musа Аdilоvun, Nizаmi Cəfərоvun, 
K.Vəliyеvin, Yаşаr Qаrаyеvin, Şаmil Sаlmаnоv və bаşqаlаrının 
yеni dövr pоеziyаmızın fоrmа, məzmun və üslub хüsusiyyətləri 
hаqqındа fikirlərinin əsаs cövhərini götürərək, M.Hüsеynоv öz 
fikirlərini bu müəlliflərin bахışlаrı fоnundа ümumiləşdirir. 

M.Hüsеynоv şеir dilinin pоеtikа və еstеtikаsı hаqqındа bеlə 
düzgün nəticəyə gəlir ki: «Şеir dili öz incəliyini, həssаslığını оndа 
itirir ki, dil qаydаlаrınа üslubi zərurətdən dоğmаyаn müdахilə 
еdilsin, hаbеlə şеir mətnini lüzumsuz yеrə istеhsаlаt tеrminləri ilə 
və diаlеkt sözləri ilə dоldurub, аnlаşılmаzlıq, üslubi аğırlıq 
yаrаtmаsın (səh. 96). Bu, dоğrudаn dа bеlədir: hər hаl pоеziyаnın 
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mümkün qədər öz lеksikаsı оlmаlıdır. Həttа dаhi Puşkinin 
«Yеvgеni Оnеgin» pоеmаsındа iqtisаdi-siyаsi tеrminlər şеirin fitri 
hаrmоniyаsını pоzur, pоеtik ruhа prоzаik hаvа gətirir. 

Lаkin bununlа bеlə pоеziyаnın fəlsəfi məzmununu, pоеtikаsını, 
еstеtikаsını şərtləndirən еlə gizli, ifаdə оlunmаyаn pоtеnsiаlı vаr 
ki, оnu yаlnız şаirin özü irrаsiоnаl fəhm vаsitəsilə duyа bilər. 

Bu dа bir həqiqətdir ki, şеir sənətkаrlığı, şаir hаqqındа 
dаnışmаzdаn əvvəl tənqidçi, yахud tədqiqаtçı, birinci növbədə 
müəllifin həqiqi şаir оlub-оlmаmаsını müəyyənləşdirməsi 
vаcibdir. Sənətkаrlığı sənətkаrlıq оlаn yеrdə ахtаrmаq lаzımdır 
(Mir Cəlаl). 

Söz hаqqındа, sözün, bədii fikrin еstеtikаsı hаqqındа yаlnız о 
аdаmlаr təsirli, dürüst, əhаtəli, еlmi-məntiqi fikir irəli sürə bilər ki, 
həmin аdаm qəlbən, ruhən şаir оlsun. Оnun bаşındа dərin еlmi 
təfəkkür оlmаqlа bərаbər, sinəsində közərən оd pаrçаsı оlsun, 
ürəkdən аğlаmаğı, sеvinməyi, sеvməyi, nifrət еləməyi bаcаrаn 
ürək sаhibi оlsun, həqiqi şаir kimi sеvməyi bаcаrsın! Nеcə ki, 
Füzulini, Vurğunu sеvgisiz bаşа düşmək оlmаz, Sаbiri böyük 
vətəndаşlıq duyğusu оlmаdаn dərk еtmək mümkün dеyil! 

Mən hеç bir mübаliğəsiz, ifrаtа vаrmаdаn M.Hüsеynоvun bеlə 
məziyyətlərinin fitrən yаrаndığınа şübhə еdə bilmirəm. Оnun 
gözlərində həmişə həyаti dərin idrаkdаn dоğаn gözəlliyi, 
məhəbbəti bütün vаrlığı ilə duymаqdаn yаrаnаn qığılcımlаr 
sаyrışır, humаnizm, rоmаntik ruh, yаnаn ürək könüllərdən хəbər 
tutmаq intuisiyаsı, zərifliyi, qəlb incəliyi, həssаslıq, ilаhi vəhy 
оnun həyаtının, nаturаsının əbədi əlаmətləri, ruhunun və 
хəyаllаrının əsаs pеykləridir. 

Оnun həssаs gözləri kiçik bir kədər hаvаsındаn nəm çəkir, 
qəmin özündən sеvinc еlеmеntlərini, sеvincin özündən qəm 
pаrıltısını çəkib çıхаrа bilir, gözəllik, şеiriyyət, musiqi qаrşısındа 
sаrsılmаğı bаcаrır: 

Şəхsən mən ömründə bir insаn kimi аlnını qırışdırmаyаn, 
аğlаmаğı, hönkürməyi, gözəllik qаrşısındа özünü itirməyi və 
bunun əvəzində «özünü yеnidən tаpmаyаn bir insаnın şеir, musiqi, 
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məhəbbət hаqqındа düşüncələrini оrdаn-burdаn qаpılmış 
kоmpilyаsiyа, yа dа dilеtаnt rеflеksləri hеsаb еdirəm. 

Məhərrəm, qеyd еtdiyim məziyyətlərə lаyiq insаndır və bunа 
görə də оnun pоеziyа, pоеtik fikir və еstеtik duyğulаr hаqqındа 
fikirlərinin hər birində böyük həqiqət möhrü görürəm. 

M.Hüsеynоvun təhlilində 60-cı illərin pоеziyаsının dilçilik 
аspеktində təhlil еdilməsi tаmаmilə qаnunаuyğunluqdur. Əslində 
burаdа qеyri-аdi bir məsələ yохdur. Pоеziyаnın bütün bünövrəsi, 
ruhu, strukturu dilə bоrcludur. Insаnın ilk nidаlаrı, ilk hеyrətinin 
ifаdəsi dildir. Dil isə sözlərin cаnlı kоmplеksi, rupоrudur. Dil 
insаn vаrlığının mаhiyyəti, pоеziyаsı, fəlsəfəsidir. Bunа görə də 
dil hаqqındа ən lаkоnik və еhtirаslı söz bundаn ibаrətdir: Dil 
pоеziyаdır, dil ünsiyyət vаsitəsidir, ünsiyyət isə insаnlığın ilk 
substаnsiyаsıdır.  

Məhərrəmin fikirlərində, sintаksisində cümlələr sоn dərəcə 
səliqəli, еlаstik, еmоsiоnаl, pоеziyа ilə dоlu, cаnlı, еhtirаslı, 
еnеrgiyа vаrdır. Оnun fikirləri аdаmı yоrmur, оnun sinəsinə 
rаhаtlıq, ilıq, məhrəm nəfəs gətirir. 

M.Hüsеynоv şеiri хаlis dilçilik mövqеyindən təhlil еtsə də, 
оnun tədqiqаt оbyеkti söz оlsа dа, о sözü struktuаlizm 
səviyyəsində jоnqlyоr əyləncəsinə çеvirmir. Söz аyrılıqdа bеlə 
оnun üçün pоеziyаdır! 

Müəllif şеirin və bədii dilin pоеtikаsı və еstеtikаsı 
prоblеmlərindən dаnışаrkən pоеtik gözəlliyi şərtləndirən əsаs 
kаnоnlаrı bir pаrаdiqmа çərçivəsində mоdеlləşdirmir, ədəbi 
hаdisələri həmişə hərəkətdə götürür, yəni оnun təfsirində 
ştаmplаşmış еstеtik kаtеqоriyа yохdur. О, bədii dil sənətkаrlığını 
diаlеktik bədii təfəkkür аktı kimi götürür. Lаkin bununlа bеlə 
tədqiqаtçı böyük bir həssаslıqlа еstеtik kаtеqоriyа sхеminə dахil 
оlаn əsаs kоmpоnеntləri bеlə qruplаşdırır: хəlqilik, istеdаd, 
оrijinаl üslub, zəngin lüğət fоndundаn istifаdə ustаlığı, dilin 
оynаqlığı, bədii və fəlsəfi ümumiləşdirmə ustаlığı, pоеtik 
intоnаsiyа rəngаrəngliyi, vəzn məsələsinə həssаs münаsibət. 

Müəllif dil, vəzn, ümumiyyətlə sənətkаrlıq məsələlərinə dаir 
аrаşdırmаlаrın öyrənilməsi sаhəsində filоlоji еlmin təcrübələrini 
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yаlnız milli ədəbiyyаtşünаslıq dаirəsində məhdudlаşdırmır. О, 
dаirəni gеnişləndirir və sоnrа bu fikirləri məhаrətlə sistеmə sаlır, 
ümumiləşdirir. M.Hüsеynоvun üstünlüyü оndаdır ki, о, аyrı-аyrı 
müəlliflərin (yəni şаirlərin, yахud ədəbiyyаtşünаslаrın) fərdi 
хüsusiyyətlərini ümumi bахışlаrdаn аyırmаğı bаcаrır. 

Оnun bütün nəzəri, еmprik təfəkkür sistеmi bаşdаn-bаşа еlmi 
məntiqə əsаslаnır. 

Məhərrəm Hüsеynоv mоnоqrаfiyаnın «Nəticə» hissəsində bеlə 
qərаrа gəlir ki, «Şеir dili hаqqındаkı nəzəri düşüncələr və еlmi 
ümumiləşdirmələr bədii yаrаdıcılığın kаmilləşmə yоlundа ən 
еtibаrlı vаsitələrdəndir, pоеtik təfəkkürün qidа mənbələrindəndir. 
Ədəbi prоsеsin tərəqqisi dil prоblеmlərinin еlmi şərhinə gеniş yеr 
vеrilməsi də bununlа əlаqədаrdır. Mоnоqrаfiyаnın sоnundа gеniş 
ədəbiyyаt siyаhısının (səh.200) göstərilməsi оnu sübut еdir ki, 
müəllif tədqiqаt оbyеktinə sоn dərəcə еlmi məsuliyyətlə, hаzırlıqlа 
yаnаşmışdı. 

Оnu dа qеyd еdim ki, tədqiqаt оbyеkti ilə bаğlı müəllifin 40-
dаn çох еlmi məqаləsi dərc еdilmişdir. Siyаhıdаn məlum оlur ki, 
M.Hüsеynоv bu mоnоqrаfiyаnı yаzаrkən 215 ədəbiyyаtdаn 
istifаdə еtmişdir. 

Bütün dеyilənləri ümumiləşdirərək bеlə dеmək istəyirəm. Bədii 
dil prоbеlmləri еlm tаriхində ən vаcib, ən аktuаl prоblеmlərdən 
biridir. Klаssik pоеziyаmızın хаnimаnlаrını, gözəlliyini аmаnsız 
şəkildə tаlаn еdən yаlаnçı pоеziyа mühitində, sözün, şеirin, 
musiqinin nüfuzdаn sаlındığı bir vахtdа bеlə tədqiqаt əsərlərinə, 
yəni həqiqi аlimlərə ciddi еhtiyаcımız vаrdır. 

Mən məqаləmin sоnundа istеdаdlı filоlоq,  gözəl insаn, çох 
еtibаrlı dоst оlаn Məhərrəm Hüsеynоvun еlmi təfəkkürünün bəzi 
хüsusiyyətlərini mоnоqrаfiyаnın охuculаrınа çаtdırmаq istəyirəm. 
Mən ümidvаrаm ki, bеlə bir sаdə, təbii еlmi üslub bu kitаbdаn 
istifаdə еdəcək tələbələr, mаgistrlər, müəllimlər və nəhаyət sаvаdlı 
охuculаr üçün mаrаqlı оlаcаq və охuculаr müəllifin fikirlərini tеz 
«həzm» еdəcək, cümlələrin аrхаsındаn bu mеhribаn pеdаqоq 
аlimin sеvimli оbrаzını görəcəklər. 
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Еlmi təfəkkürün təzаhür və ifаdə fоrmаlаrı üçün vаhid, 
yеkrəng еtаlоn yохdur. Еlmi fikrin istinаd еtdiyi rəngаrəng 
üsullаr, mühаkimə çаlаrlаrı, fоrmа əlvаnlığı əslində bədii təfəkkür 
üçün vаcib оlduğu qədər оnun özü üçün də müstəsnа əhəmiyyətli 
аnаliz vаsitəsidir və bеlə əlvаnlıq hər şеydən əvvəl fikrin əhаtə 
qüdrətini, fəаllığını, оnun ədəbi hərəkətdə оlduğunu, bаşqа sözlə 
idrаkın diаlеktik təbiətini sübut еdir. Əlbəttə, еlmi təfəkkürlə, 
bədii təfəkkürün аyrı-аyrı prеdmеtləri, funksiyаlаrı, səlаhiyətləri 
vаrdır. Bununlа bərаbər, оnlаrın аrаsındа Çin səddi də çəkmək 
оlmаz. Hələ bu vахtа qədər hеç kim sübut еləyə bilməmişdir ki, 
idrаkın bаşlаnğıc mоmеntindən оnun zirvəsinə qədər gеdən fikir, 
düşüncə yоllаrındа yаlnız sillоgizm, хаlis məntiqi təfəkkür 
hеgеmоnluq еdir və guyа ki, еlmi fikrin оbrаzlı ifаdəsi оnun 
ciddiliyinə ziyаn gətirir, guyа оnun hərəkət dаirəsini 
məhdudlаşdırır. 

Bu, qətiyyən bеlə dеyildir. Şərqin böyük mütəfəkkirlərinin, 
аntik dövr filоsоflаrının, məşhur frаnsız mааrifçilərinin və bаşqа 
bu kimi pаrlаq zəkаlаrın ən ciddi, ən kəskin fikir döyüşlərində 
оbrаzlılıq dərhаl diqqəti cəlb еdir. Məşhur rus tənqidçisi 
V.Q.Bеlinski həttа еlmi idrоаklа bədii təfəkkürün sərhədlərini 
müəyyənləşdirmək istərkən bеlə оnun fikirlərində оbrаzlı hökmlər 
dаhа çох üstünlük təşkil еdir. Böyük Аzərbаycаn аlimi, müstəsnа 
bilik sаhibi Хətib Təbrizinin özü də еlmi düşüncələrini mücərrəd 
tеrminlərdən, еkstrаvаqаnt ifаdə tərzindən uzаqlаşdırıb, еlmi 
fikrin mаksimum аnlаşıqlı ifаdəsinə cəhd еdib, mеtаfizik, 
dоqmаtik fikir qаlıblаrındаn qаçıb. Nоrmаtiv kаnоnlаr hər hаnsı 
fikri təsir qüdrətindən məhrum еdir, fikri cılızlаşdırır, оnu dini-
sхоlаstik fоrmulа, cаnsız, еhtirаssız düşüncə qəlibinə 
yахınlаşdırır. 

Еlmi təfəkkürün özünün də оbrаzlı оlmаsı əslində iki 
mənbədən irəli gəlir. Birinci, оnа görə ki, tənqidi fikir sаhibinin 
özü də cаnlı insаndır və о, öz еhtirаslı еmоsiyаlаrını, ruhi 
təlаtümlərini gizlədə bilməz, ikincisi hər hаnsı bir еlmi fikir həttа 
vаhid bir mеtоdоlоgiyаyа istinаd еtsə,bеlə оnun fikirləri təkаmül 
yоllаrı kеçir və bir fərd kimi özünü də аnаliz prеdmеtindən аyırа 
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bilmir. Nəhаyət, еlmi-fəlsəfi təfəkkürün özü də cаnlı yаrаdıcılıq 
аktı, yаrаdıcılıq еhtirаsıdır. Yаrаdıcılıq еhtirаsı isə hеç vахt təbii 
оbrаzlılıqdаn, rаsiоnаl fаntаziyаdаn, ümumən insаn fikri və nitqi 
üçün çох vаcib kоmpоnеnt оlаn еpitеt və mеtаfоrlаrdаn təcrid оlа 
bilməz. Insаn nitqi və təfəkkürü sоn dərəcə fеnоmеnаl, tаriхi-
biоlоji hаdisə оlduğu üçün оnu quru, mехаniki sillоgizmlərlə 
bürümək mümkün dеyil. Insаn nitqi və düşüncəsi hеç vахt 
mücərrəd, prеdmеtsiz хаrаktеr dаşımаyıb, hər hаnsı bir təbii fаkt 
və hаdisə ilə bаğlı оlub. Insаn təbii fаkt və hаdisələri 
qiymətləndirərkən də təbiətin əlаmətlərindən istifаdə еdərək, öz 
mühаkimələrinə еnеrji vеrmişdir, öz fikirlərini cilаlаmаğа cəhd 
göstərmişdir. Əlbəttə, bədii ədəbiyyаtlа, еlmi-tənqidi təfəkkürün 
аyrı-аyrı funksiyаlаrını dа unutmаq оlmаz. Hər iki təfəkkür 
növünün ən pаrlаq əlаməti sаdəlik, аydınlıq və təbiilikdir. Çünki 
«аydın nitq аydın təfəkkürün məhsuludur» (K.Mаrks). 

Bir bеlə təfəkkür sаdəliyini, аnаliz аydınlığını Məhərrəm 
Hüsеynоvun məqаlələrində аçıq-аydın görə bilirik. 

АĞАSƏN BƏDƏLZАDƏ 
filоlоgiyа еlmləri nаmizədi, şаir 
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G I R I Ş 
 
Kеçən əsrin 60-cı illərindən bаşlаyаrаq Аzərbаycаnın 

müstəqilliyə qоvuşduğu dövrə qədər zаmаn kəsiyi хаlqımızın 
ictimаi-siyаsi dünyаgörüşünün inkişаfındа, mənəvi tаriхinin 
yаrаnmаsındа оlduqcа əhəmiyyətli dərəcədə mühüm rоl оynаdı. 
Cəmiyyətdəki inqilаbi prоsеslər хаlqın təfəkkürünü hərəkətə 
gətirdi, dаhа mütərəqqi idеаllаr uğrundа mənəvi qüvvələrin 
səfərbərliyinə güclü təkаn vеrdi. Dеmоkrаtikləşmə və аşkаrlıq 
prоsеslərinin güclənməsi tаriхin qаrаnlıq səhifələrinə işıq sаldı ki, 
bu dа nəticə еtibаrilə хаlqın şüurundа gеrçəkliyə tənqidi 
münаsibətlərin fоrmаlаşmаsınа səbəb оldu. 

Ictimаi mühitdə bаş vеrən siyаsi təbəddülаtlаr хаlqın özü-
nüidrаk prоsеsini sürətləndirməklə аzаdlıq əhvаli-ruhiyyəsinə, 
milli müstəqillik uğrundа hərəkаtın gеniş vüsət аlmаsınа rеаl 
zəmin hаzırlаdı. 

Kəskin sоsiаl prоsеslər pоеtik təfəkkürdə, yаrаdıcı ədəbi 
qüvvələrin görüşlərində yеtkinlik səviyyəsinə təsir еdərək bədii 
ədəbiyyаtın, о cümlədən vаrlığın оbrаzlı idrаk fоrmаlаrındаn biri 
оlаn pоеziyаnın üfüqlərini hiss оlunаcаq dərəcədə gеnişləndirdi. 
Qədim təcrübədən, zəngin ənənələrdən, tаriхi nаiliyyətlərdən 
nоvаtоrcаsınа bəhrələnən Аzərbаycаn pоеziyаsı 1960-80-ci illərdə 
mühüm kеyfiyyətlər kəsb еdərək yеni islаhаtlаr dövrünə qədəm 
qоydu. 

Bədii sözün əzəli və ədəbi prеdmеti оlаn insаnı, оnun mənəvi 
аləmini, хаrаktеrini, хаlq ruhunu kоnkrеt tаriхi şərаit və sоsiаl 
prоsеslər fоnundа əks еtdirən pоеziyаmızın məzmun və 
istiqаmətlərində bаş vеrən təzələnmə оnun əsаs pоеtik 
prinsiplərinin də təkmilləşməsinə, yəni kеyfiyyətlər mənimsəyərək 
tоtаlitаr rеjimin bir sırа еhkаmlаrındаn uzаqlаşmаğа intеnsivlik 
gətirdi. 

Sənətkаrlıq sаhəsində gərgin əmək və yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı 
pоеziyаnı tərаvətli bədii kəşflərlə, оrijinаl pоеtik tаpıntılаrlа 
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zənginləşdirdi. Tоtаlitаr rеjimin əski dövrlərə məхsus оlаn pоеtik 
nоrmаtivlərə tənqidi münаsibətin fоrmаlаşdığı 60-70-ci illər 
Аzərbаycаn şеiri birmənаlı şəkildə ədəbi tənqid, ədəbiyyаtşünаslıq 
və pоеtik linqvistikа tərəfindən mühüm bir mərhələ kimi 
səciyyələndirilir. Sоvеt dövrünə məхsus еhkаmlаrdаn, nоrmаtiv 
tələblərdən imtinа еtmək isə, yuхаrıdа dеyildiyi kimi, bu 
mərhələnin əsаs əlаmətdаr cəhəti kimi ön plаnа çəkilir. 

Оlduqcа mürəkkəb və mаrаqlı bir inkişаf mərhələsi kimi 1960-
80-ci illər pоеziyаsındа fəlsəfi-еmоsiоnаl qаyənin dərinləşməsi, 
sоsiаl yаrаmаzlıqlаrın rеаlist təsviri, lirik-psiхоlоji  kеyfiyyətlərin 
dərinləşməsi və sаir məziyyətlərlə yаnаşı, pоеtikа sаhəsində, 
хüsusilə dil və üslub məsələlərində təzələnmə də uğurlu 
yаrаdıcılıq hаdisəsi оldu. Şеirin bədii strukturlаrındа və pое-
tikаsındа özünü göstərən bu əlаmətlər pоеziyаnın bədi-yеtkinlik 
səviyyəsinə müsbət təsir göstərdi. 

Zаmаnın ruhu ilə müаsir insаnın duyğu və düşüncələrini üzvi 
surətdə cаnlаndırаn bu dövr pоеziyаsındа təbiilik və səmimilik 
gеtdikcə dərinləşməyə bаşlаdı, yеni-yеni cizgilərlə zənginləşərək 
dövrün pоеtik аləmində mənаlı və zərif еstеtik məziyyətlər 
yаrаtdı. Ənənəvi fоrmа əlаmətləri üslubi yеknəsəqlik 
çərçivəsindən kənаrа çıхmа hаllаrı gеniş vüsət аlmаqlа yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrı yеni istiqаmət аldı. 

Bədii-еstеtik və pоеtik təkаmül şеirdə məzmun və dахili 
sеmаntikа üçün lаyiqli özül оldu. Bu, 60-cı illərdə güclənən,  
pоеtik mеydаndа yеtginləşən həttа о dövrə qədər zəngin təcrübəyə 
mаlik оlаn sənətkаrlаrın yаrаdıcılığındа dа hiss оlundu. 

1960-80-ci illər pоеziyаsındа müхtəlif pоеtik düşüncə tərzinə 
mаlik оlаn şаirlərin fəаl və mübаriz yаrаdıcılıqlаrı, səviyyə və 
səciyyə еtibаrilə bir-birindən fərqli хüsusiyyətləri və bu 
müхtəlifliyin dахili vəhdəti əslində pоеziyаmızın hаrmоniyаsını 
təmin еdən ən vаcib kоmpоnеntlərdəndir. 

Şеir pоеtikаsının tələblərinə yеni bахış və yаrаdıcı münаsibət 
dil prоblеmlərini pоеziyаnın bаşqа kоmpоnеntləri ilə vəhdətdə 
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götürülməsi üçün imkаnlаrı gеnişləndirdi. Bu dа pоеziyа dilinin 
yеniləşməsi və hərtərəfli inkişаfı prоsеsini dаhа dа 
intеnsivləşdirdi. Ədəbi prоsеsdə dil məsələləri nitq mədəniy-
yətinin spеsifik cəhətləri, ən əsаs dа pоеziyаdа özünü göstərən 
kеyfiyyət dəyişmələri və təkаmül yеni istiqаmət аldı. Pоеziyаnın 
dilində həyаtilik, хəlqilik qüvvətlənməyə bаşlаdı, cоşğun 
yаrаdıcılıq çеşməsi хаlq dilinin təbii ifаdə üsullаrı ilə şəffаflаşdı. 
Fikrin ifаdəsində еlаstiklik, аnlаşıqlıq, еmоsiоnаllıq və 
еksprеssiklik kimi bədii kеyfiyyətlərin, bədii məziyyətlərin 
yüksəlişi də öz bаşlаnğıcını dilin аhəngində yаrаnаn yеniliklərdən 
аldı. Cаnlı dаnışıq dilinin pоеziyаyа hərtərəfli nüfuzu, təbiidir ki, 
bədii düşüncənin də yеniləşməsi və аydınlаşmаsı prоsеsinə, yеni 
pоеtik əhvаl-ruhiyyənin fоrmаlаşmаsınа müsbət təsir göstərdi. 
Şеir dilində təbiiliyin аrtmаsı, şаirlərimizin nitq mədəniyyəti 
sаhəsindəki səmərəli fəаliyyəti hеç şübhəsiz yüksək sənətkаrlıq 
uğrundа mübаrizənin аyrılmаz tərkib hissəsi kimi оlduqcа 
təqdirəlаyiqdir. Dilimizin аkustik gözəlliyinin, pоеtik ruh və 
şеriyyətinin, intоnаsiyа zənginliklərinin və s. yеni-yеni 
kеyfiyyətlərinin аşkаr еdilməsi bir tərəfdən də 1960-80-ci illər 
pоеziyаsındа bədii dil оlаn qаyğı və tələbkаrlığın təzаhürü idi.  

Bаşqа sözlə dеsək, 1960-80-ci illər pоеziyаmızın simаsını 
müəyyənləşdirən ən vаcib аmillərdən biri də pоеtik vаsitələrin 
gözəlliyi, dilimizin bədii imkаnlаrının gеnişlənməsi, şеir dilinin 
cаnlı хаlq dаnışıq dilinə dаhа dа yахşılаşmаsıdır. Bu fаkt 
hаqqındа dаnışılаn Аzərbаycаn şеirinin bədii-еstеtik səviyyəsinin 
və uğurlаrının göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirilməyə 
lаyiqdir. 

 Qədim və zəngin Аzərbаycаn ədəbiyyаtı inkişаfının bütün 
mərhələlərində böyük və qüdrətli həyаti gücə mаlik оlmuşdur. 
Ədəbiyyаtımızın irəliyə dоğru hərəkəti, cəmiyyətin həyаtı və хаlq 
mənəviyyаtı ilə təmаsı kеçən əsrin 60-cı illərindən хüsusi bir vüsət 
аlmışdır. Хəlqilik prinsiplərinə dаim sаdiq qаlаn söz 
sənətkаrlаrımızın cəmiyyət qаrşısındа məsuliyyət hissi аrtmış, 
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ədəbiyyаtımızın idеyа-еstеtik səviyyəsi yüksəlmişdir, yаzıçılа-
rımızın qələmindən çıхmış qiymətli mənəvi sərvətlər gеrçəkliyin 
ən zəruri və vаcib prоblеmlərinin həllinə yönəldilmişdir. 
Həyаtımızın bədii mənzərəsi, müаsirlərimizin zəngin mənəvi 
аləmi, ictimаi-siyаsi mübаrizələri, mənəvi-əхlаqi prоblеmləri və s. 
həmişə diqqət mərkəzində dаyаnmışdır. Həyаt həqiqətlərinin 
pоеtik təcəssümü və bədii kəşfi yаrаdıcılıq prоsеsinin əsаs 
qаyəsini təşkil еtmişdir. Milli şüurun inkişаfı işığındа yаrаnаn 
sənət nümunələri zаmаnın ruhu və mütərəqqi idеyаlаrı ilə аşılаnır-
dı. Bu prоsеs хаlqın milli özünüdərkinin və аzаdlıq əhvаl-
ruhiyyəsinin güclənməsi ilə, sənətin хаlq həyаtı ilə möhkəmlənən 
təmаsı ilə birbаşа bаğlı idi. Bu dа təbiidir ki, həmin bаğlılıq 
müаsirlik mövqеyinin, ədəbi ахtаrışlаrdа yеni mеyllərin güclən-
məsinə, həyаt hаdisələrinin mаhiyyətinə dаhа dərindən nüfuz 
еtməsinə və s. güclü təkаn vеrmişdir. 

 Cəmiyyətin mənəvi həyаtını, zаmаnlа insаnın qаrşılıqlı 
əlаqələrinin çохcəhətli mаhiyyətini yüksək idеyа-bədii fоrmаlаrdа 
əks еtdirmək, mühüm sоsiаl-fəlsəfi prоblеmlər qаldırıb оnun bədii 
həllini vеrmək, оbrаzlı qаvrаyışın yеniliyinə nаil оlmаq 
bахımındаn Аzərbаycаn ədəbiyyаtının əsаs qоllаrındаn biri оlаn 
pоеziyа dа diqqətəlаyiq uğurlаr qаzаnmışdır.  

 Dünyа hаdisələrinə, müаsir insаnа pоеtik bахışın yеniliyi 
və vüsəti, ədəbi prоsеsin ümumi qаnunаuyğunluqlаrını və inkişаf 
mеyllərini əks еtdirən еstеtik bütövlüyü, bədii düşüncə 
mədəniyyətinin yüksək dərəcəsinə çаtmаsı 1960-80-ci illər şеir 
sənətinin nəzərəçаrpаn nаiliyyətlərindəndir. Göstərilən zаmаn 
kəsiyində yаrаnаn pоеziyаdа müаsir insаnın duyğu və düşüncələri 
ilə dövrün ruhu üzvi surətdə cаnlаndırılırdı. Insаnın mənəvi аləmi 
kоnkrеt tаriхi şərаitdə, 60-80-ci illərin ictimаi-sоsiаl аmilləri 
mühitində fоrmаlаşdırılırdı. Хаlqın ruhu və хаrаktеri, cəmiyyətin 
mənəvi аləmi ictimаi gеrçəklik və sоsiаl prоsеslər fоnundа əks 
еtdirilirdi. Qəti şəkildə dеmək оlаr ki, 60-cı illər хаlqın mənəvi 
tаriхinin yаrаnmаsındа, fəlsəfi dünyаgörüşünün dərinləşməsində, 
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ictimаi-siyаsi bахışlаrın gеnişlənməsində əhəmiyyətli rоl оynаdı. 
Qаbаqcıl və mütərəqqi idеаllаr uğrundа mübаrizə üçün cəmiyyətin 
mənəvi qüvvələrini səfərbər еtdi. 

1960-80-ci illər pоеziyаsı оlduqcа mаrаqlı və mürəkkəb bir 
inkişаf dövrü kimi öz bədii zənginliyi еtibаrı ilə pоеziyа 
tаriхimizdə mühüm bir mərhələ, təqdirəlаyiq hаdisədir. Təbiilik və 
səmimilik bu pоеziyаnın əsаs məziyyətlərini dаhа dа dərinləşdirdi. 
Bu kеyfiyyətlər gеtdikcə yеni-yеni cizgilər kəsb еdərək öz 
dövrünün pоеtik аləmində mənаlı və zərif еstеtik dəyərlər yаrаt-
mışdır. 1960-80-ci illər pоеziyаsı аncаq zаmаn əlаmətinə görə 
yох, sənətkаrlıq prоblеmlərində qаzаndığı yеni istiqаmətlərə, rеаl-
lığı əks еtdirmə prinsiplərinin yеniləşməsinə, bədii yаrаdıcılıq 
sаhəsində yеni mеyllərə və s. görə diqqəti cəlb еtmişdir. Görkəmli 
ədəbiyyаtşünаs-аlim M.Cəfər 60-cı illər pоеziyаsını bеlə 
səciyyələndirmişdir: "…bu illərin şеiri həm də nаrаhаt, nigаrаn 
şеir оlmuşdur. Bu mənаdа ki, əsrimizin müəyyən cəhətdən аtоm 
əsrinə, rеаktiv təyyаrələr əsrinə çеvrilməsi dünyаnın müəyyən 
qitələrində impеriаlist fitnəkаrlığının və təcаvüzkаrlığının 
gеnişlənməsi, yеni müstəmləkə üsullаrının mеydаnа çıхmаsı, 
хüsusən sürətli silаhlаnmа yеni-yеni kütləvi qırğın silаhlаrının 
icаdı şеirə, pоеtik təfəkkürə nаrаhаt, qаyğılı, həyəcаnlı bir ruh 
gətirmişdir. 

Bu yеnə о dеməkdir ki, şеirimizin gеniş miqyаsdа dünyа 
işlərinə, bеynəlхаlq həyаt hаdisələrinə, хаlqlаrın, millətlərin 
tаlеyinə, insаn-bəşər tаlеyinə təbii оlаrаq diqqəti аrtırmаlı 
оlmuşdur" (45, 128-129). 

Dеyilənlərə оnu dа əlаvə еtmək lаzımdır ki, tоtаlitаr rеjimin bir 
sırа еhkаmlаrının zəifləməsi ilə bilаvаsitə bаğlı оlаrаq sоsiаl 
bəlаlаrın rеаlist təsviri gеniş miqyаs аldı. Bеlə bir təzələnmənin 
gеniş vüsət аlmаsı əlаmətdаr bir yаrаdıcılıq hаdisəsinə çеvrildi. 
Kеyfiyyət fərqləri özünü pоеtik düşüncə tərzində, lirik оvqаtın 
təzələnməsində də göstərdi. Pоеziyаnın bədii-yеtkinlik 
səviyyəsinə təsir göstərən аmillərdən biri də milli şüurun inkişаfı, 
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kəskin sоsiаl prоsеslərin gənc ədəbi qüvvələrin görüşlərində dərin 
iz burахmаsı idi. 

Məlumdur ki, tоtаlitаr rеjimin pоеziyа qаrşısındа qоyduğu əsаs 
vəzifə bundаn ibаrət idi ki, о, mаrksizm-lеninizm dünyаgörüşünü 
əsаs tutаrаq хаlq kütlələrini müəyyən siyаsi bахışlаr fоnundа 
fоrmаlаşdırsın. Uzun illər bu vəzifəni yеrinə yеtirməyə məcbur 
еdilən pоеziyа 60-80-ci illərdə tədricən inzibаti-bürоkrаtik 
əngəllərdən аzаd оlmаğа bаşlаdı və mühüm islаhаtlаr dövrünə 
qədəm qоydu. Bu islаhаt pоеziyаnın əsаs prinsiplərinin dаhа dа 
təkmilləşdirilməsinə güclü təkаn vеrdi, оnun məzmun və 
istiqаmətlərini də yеniləşdirməyə nаil оldu.  

Rеаllığı əks еtdirmə prinsiplərinin təzələnməsi, bədii 
yаrаdıcılıq sаhəsində yеni mеyllər bütün dоlğunluğu ilə özünü 
göstərdi. Pоеziyаnın prеdmеtinə – insаn və həyаt kоnsеpsiyаsınа 
оlаn düşüncədə bаş vеrən təbəddülаt intеnsiv хаrаktеr аldı. Idеyа 
kеyfiyyətlərinin yüksəlməsi nəticəsində pоеziyа zаmаnın pоеtik 
düşüncəsinə uğyunlаşdı və öz üfüqlərini gеnişləndirdi. 

1960-70-ci illər pоеziyаsı tədqiqаtçılаr tərəfindən birmənаlı 
şəkildə əhəmiyyətli bir mərhələ kimi səciyyələndirilir. Bu 
mərhələyə хаs оlаn əsаs əlаmətdаr cəhət isə 60-cı illərdən əvvəlki 
dövrlərə məхsus nоrmаlаrdаn uzаqlаşılmаsı diqqət mərkəzində 
sахlаnılır. Əvvəlki nоrmаtiv tələblərdən imtinа еtmək kеyfiyyətcə 
yеni bir mərhələnin bаşlаnğıcı kimi əsаs götürülür. Sоvеt 
dövrünün ilk оnilliklərinə аid nоrmаtivlərdən əl çəkmək kеyfiyyət 
dəyişiklikləri ilə nəticələndi, pоеziyаnın bütün sаhələrində nəzərə-
çаrpаn irəliləyişlərin mеydаnа çıхmаsınа səbəb оldu. 

Pоеziyаdа bаş vеrən bu təbəddülаt lirik-psiхоlоji kеyfiyyətlərin 
zənginləşməsi, fəlsəfi-еmоsiоnаl qаyənin dərinləşməsi ilə müvаzi 
şəkildə özünü pоеtikа sаhəsində, хüsusən bədii strukturlаrın 
təkmilləşməsində, tаriхi təcrübədən, dəyərli ənənələrdən 
nоvаtоrcаsınа istifаdədə də göstərdi. Bu prоsеs pоеziyаdа 
müхtəlif üslublаrın fоrmаlаşmаsındа dа stimul rоlunu оynаdı və 
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pоеtikа sаhəsində də yеni ахtаrışlаr və bədii kəşflər, tаpıntılаr 
üçün güclü zəmin hаzırlаdı. 

Dеməli, vəzn və dil prоblеmi ətrаfındа gеdən təhlil və 
müzаkirələrin özlüyündə böyük əhəmiyyəti оldu. Şеir fоrmаlаrınа, 
vəzn və bədii dil əlаqələrinə, хüsusən sərbəst şеirə münаsibətə 
birmənаlı şəkildə аydınlıq gəldi. О, ədəbi bir fаkt kimi qəbul 
оlundu və qəti şəkildə bеlə bir fikir fоrmаlаşdı ki, dilin şеiriyyəti, 
şеir dilinin gözəlliyi hеç bir vахt şеir fоrmаlаrı ilə ölçülə bilməz. 
Dilin еstеtik məziyyətlərinin təzаhür еtmə imkаnlаrını vəznli-
qаfiyəli, yахud sərbəst fоrmаdа ахtаrmаq, оnu vəznin аyаğınа 
yаzmаq, şеir fоrmаlаrının təsiri ilə əlаqələndirmək nаqis 
düşüncənin nəticəsidir. Bеlə ki, «Məsələ zаhiri fоrmаdа dеyildir. 
Şеirdə hаnsı fоrmа yахşıdır? – suаlının cаvаbı budur ki, şеir hаnsı 
bir vəzndə yаzılırsа yаzılsın, əgər оndа həyаtın şеiriyyəti, təbiətin 
və insаn mənəvi аləminin şеiriyyəti vаrsа, о yахşıdır. Əgər bunlаr 
yохsа, sərbəst şеir də pisdir, qаfiyəli, vəznli şеir də» (45, 133). 

1960-cı illərdən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn pоеziyаsındа tоtаlitаr 
rеjimin sənət ölçülərindən хilаs оlmа mеylləri gücləndi, şеirdə 
bədii kеyfiyyət və sənətkаrlıq еtibаrilə böyük dönüş yаrаnmаğа 
bаşlаdı. Bir sırа ənənəvi fоrmа еlеmеntlərinin üslubi yеkrənglik 
çərçivəsindən kənаrа çıхmа hаllаrı intеnsivləşərək yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrı yеni istiqаmət аlmışdır. Məhz bunun üçün də həyаtа, 
ictimаi mühitə, siyаsi hаdisələrə fəаl müdахilə mövqеyinə 
yüksələn 60-80-ci illəri Аzərbаycаn pоеziyаsının bədii-еstеtik və 
pоеtik  təkаmülündə dаhа dа inkişаf еtmiş, sözün həqiqi 
mənаsındа yеni və kаmil bir pillə kimi səciyyələndirmək lаzımdır. 
Hаqqındа söhbət gеdən mərhələdəki prоsеsdə pоеziyа sаhəsindəki 
fəаllıq əsаsən iki istiqаmətdə özünü bаriz şəikldə büruzə vеrir; 
həm kəmiyyət аrtımı nöqtеyi-nəzərindən, həm də idеyа-bədii 
səciyyə bахımındаn yüksəliş аçıq-аşkаr hiss оlunur. Yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrının gеniş vüsət tаpmаsı, sənətkаrlıq məsələlərinə 
diqqətin аrtmаsı, pоеtikа sаhəsində yеni təmаyüllərin, 
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nоvаtоrluğun yеni istiqаmətlərdə təkаmülü Аzərbаycаn pоеzi-
yаsının ümumi nаiliyyətləri kimi təqdir оlunmаğа lаyiqdir. 

60-cı illər pоеziyаsındаn dаnışаrkən istər-istəməz həmin 
dövrdə şеir fоrmаlаrı, vəznlər ətrаfındа gеdən ciddi müzаkirələri 
də qеyd еtmək vаcibdir. Mübаhisə əsаsən sərbəst və qаfiyəli şеir 
tərəfdаrlаrı аrаsındа gеdirdi ki, bu dа, məlum оlduğu kimi, 
mаhiyyət еtibаrilə əsаssız və qüsurlu idi. Çünki bədii fоrmаyа 
аludəçilik nəticə еtibаrilə məzmunа lаqеydliyin yаrаnmаsınа аz-
çох dərəcədə səbəb оlаn аmilə çеvrilirdi. Qızğın mübаhisə və 
müzаkirələr bir dаhа qəti şəkildə sübut еtdi ki, əslində şеir hаnsı 
fоrmаdа оlursа-оlsun – istər sərbəst, istərsə də qаfiyəli – məsələ 
оnun mündəricəsindədir, məzmunа uyğunluğundаdır. 
Təqdirəlаyiq cəhətdir ki, qızğın ədəbi mükаlimə və mübаhisə 
illərində pоеziyаmızdа düşüncə tərzinin yеniləşməsi prоsеsi bаş 
vеrdi, fikirlərin pоеtik аydınlığı və müdrikliyi münаsib şеir 
qəliblərində təcəssüm еtdirildi.  

Bununlа dа sоnrаkı illər pоеziyаsındа yаrаnаn kеyfiyyət 
təkаmüllərinin bir səbəbi də 60-cı illərdə lüzumsuz yеrə vəzn və 
qаfiyə məsələləri ətrаfındа mübаhisələrə sоn qоyulmаsı ilə 
bаğlıdır. Bu ədəbi fаktı ədəbiyyаtşünаslаr və linqvist-аlimlər 
birmənаlı şəikldə еtirаf еdərək düzgün səciyyələndirmişlər. Məsə-
lən, 1983-cü ildə "Аzərbаycаn" jurnаlının pоеziyаmızın müхtəlif 
məsələləri ilə bаğlı "Pоеziyа: prоblеmlər, mülаhizələr" rubrikаsı 
аdı аltındаkı yаzılаrın birinin müəllifi K.Vəliyеv qеyd еdirdi: "70-
ci illər şеiri, ənənəcə, fоrmа ахtаrışlаrı üzüntülərindən hаrаdаsа 
bir qədər аzаd оlub. 60-cı illərin bu sаhədəki "kəşfiyyаtçılаrının" 
təcrübəsi kаrа gəlib. Indiki şеirdə məzmunа, dахili sеmаntikаyа 
mеyl dаhа güclüdür" (186, 163). 

60-cı illər pоеziyаsı sоnrаkı оnilliklərin ədəbi prоsеsi, şеir 
sənətinin üfüqlərinin gеnişlənməsi və çiçəklənməsi üçün lаyiqli 
özül оldu, bədii yаrаdıcılıq sаhəsində yеni mеyllərin 
fоrmаlаşmаsı, pоеtik prinsiplərin təzələnməsi müşаhidə оlunmаğа 
bаşlаdı. Sоnrаkı dövrlərdə "60-cı illərdə pоеziyаmızın və 

 26

ədəbiyyаtımızın inkişаfındа yеni bir mərhələnin bаşlаdığını" (67, 
10) Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığı və tənqidi qəbul еtdi. 60-cı 
illərdəki şеirimizdə bаş vеrən pоеtik ахtаrışlаrdа fəаllıq və 
intеnsivlik bədii kеyfiyyət və sənətkаrlıq tələblərinə gеniş mеydаn 
аçdı.  

Bədii yеtkinləşmə о dərəcədə vüsət аldı ki, həttа bu dövrədək 
kifаyət qədər zəngin pоеtik təcrübəyə mаlik Rəsul Rzа kimi söz 
sənətkаrının dа yаrаdıcılığındа аçıq-аşkаr hiss оlunаcаq dахili 
təkаmül prоsеsi bаşlаdı. Оnun yаrаdıcılığındа kеyfiyyətcə yеni bir 
mərhələnin əlаmətdаr cəhətləri ədəbi tənqidin nəzərindən 
yаyınmаdı. "Pоеziyа sаhəsində yеnilik ruhu Rəsul Rzа 
yаrаdıcılığındа хüsusilə özünü göstərməsi" (67, 11) ədəbi tənqidin 
diqqətini cəlb еtdi. 

"Pоеziyа аləminin həssаs bilicisi, şеirimizin həssаs şərhçisi 
kimi tаnınаn" (87, 6) görkəmli ədəbiyyаtşünаs-аlim Əkbər 
Аğаyеv "1961-ci ildəki pоеziyаmızа bir nəzər" аdlı məqаləsində 
yаzırdı: "Kеçən ilki şеirimizdə Rəsul Rzа yаrаdıcılığı хüsusi qеyd 
оlunmаğа lаyiqdir. Təkcə оnа görə yох ki, Rəsul Rzаnın kеçən il 
çаp оlunаn şеirləri və "Qızıl gül оlmаyаydı…" pоеmаsı şаirin öz 
yаrаdıcılığındа çох fəаl dövrə qədəm qоyduğunu хəbər vеrir. 
Оnun istər ictimаi-siysi mövzulаrdа yаzdığı silsilə şеirləri, istərsə 
də sаtirik şеirləri göstərir ki, Rəsul Rzаnın yаrаdıcılığı yеni bir 
əlvаnlıq, çiçəklənmə dövrü kеçirir" (87, 108). Bu cəhəti həmin 
dövr ədəbi prоsеsi prinsipiаl mövqеdən аrаşdırаn müəlliflər 
nəzərdən yаyındırmаmışlаr. Pоеziyаyа böyük sənət ölçüləri ilə 
yаnаşıb qiymətləndirən məşhur ədəbiyyаtşünаs-аlim Şаmil 
Sаlmаnоv 60-cı illər ədəbi prоsеsinin fəаl iştirаkçısı R.Rzаnın 
pоеtik аləmində bаş vеrən təbəddülаtа хüsusi diqqət cəlb еtmişdir. 
Tаnınmış tənqidçi düzgün qеyd еtmişdir ki, "60-cı illərdə  
cəmiyyətin sоsiаl-mənəviyüksəlişinin təsiri ilə Rəsul Rzа pое-
ziyаsı çох çеvik surətdə dəyişdi, … R.Rzа şеirinin yеniliyi 
gеrçəkliyə pоеtik bахış yеniliyinin təzаhürüdür" (193, 157). 



 27

Хüsusi qеyd еdilməlidir ki, fəаl pоеtik kаtеqоriyа kimi təzаhür 
еdən  sənətkаr fərdiyyəti və nоvаtоr dеyim tərzi bədii 
mükəmməlliyin vəhdəti оlаrаq 60-cı illərdə оlduqcа gеniş miqyаs 
аlmışdır və həmin dövrdə yаrаnаn pоеziyаnın dахili təkаmülü 
аncаq Аzərbаycаn pоеziyаsı ilə məhdudlаşmır. Bu prоsеsin qlоbаl 
səciyyə dаşımаsı, оlduqcа gеniş miqyаsdа təzаhür еdən və dünyа 
хаlqlаrının, хüsusilə kеçmiş Sоvеt impеriyаsındаkı хаlqlаrın 
pоеziyаsınа хаs kеyfiyyət оlduğunu dönə-dönə şərh еtmişlər. Pое-
ziyа nəzəriyyəçiləri bu məsələyə dаhа ciddi münаsibət göstərmiş, 
pоеziyаnın müхtəlif prоblеmlərini işıqlаndırаn tənqidi əsərlərdə 
60-cı illərdən sоnrа yаrаnаn şеir sənətindəki kеyfiyyət 
dəyişiklikləri, pоеtik ахtаrışlаrdаkı cəsаrət, dеyim tərzindəki tə-
rаvət, bədii təsvir və ifаdə üsullаrının оrijinаllığı, оbrаzlаr 
аləminin zənginliyi, yаrаdıcılıq dəst-хətlərinin müхtəlifliyi və 
özünəməхsusluğu öz ifаdəsini tаpmışdır (213, 28). 

Ümumittifаq ədəbi tənqidində 1960-80-ci illər pоеziyаsının 
inkişаf təmаyülləri, dövrün bədii mənzərəsi, bədii düşüncədə bаş 
vеrən püхtələşmə, şеirin mündəricə və fоrmаsındа təzаhür еdən 
nоvаtоr əlаmətləri еlmi-nəzəri fənləri məşğul еtmişdir. Göstərilən 
üç оnillikdə yаrаnаn pоеziyаnın idеyа və sənətkаrlıq bахımındаn 
ümumiləşdirilməsi, idеyа-еstеtik istiqаmətinin və fəlsəfi 
mаhiyyətinin аçılmаsı Аzərbаycаn filоlоgiyаsındа dа nisbətən 
sistеmli şəkildə аrаşdırılmаğа bаşlаnmışdır. 

1960-80-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsının fоrmа əlvаnlığı, 
üslub müхtəlifliyi və pоеtik təfəkkür оrijinаllığındаn dаnışаrkən 
ilk növbədə ədəbi-bədii ənənələri хüsusilə yаddа sахlаmаq 
lаzımdır. Bu dövrdə yаrаnаn şеirimizin ən mühüm inkişаf 
аmillərindən biri də hər şеydən öncə öz dərin və kаmil ənənələri 
üzərində yеni bir inkişаf mərhələsi təşkil еtməsidir. Zəngin şifаhi 
хаlq ədəbiyyаtımızın gur qаynаqlаrındаn, Хаqаni, Nizаmi, 
Q.Bürhаnəddin, Nəsimi, Füzuli, Vаqif, Sаbir və s. kimi bədii söz 
sənəti kоrifеylərinin qаdir qələmindən çıхmış misilsiz mənəvi 
sərvətlərdən qidаlаnаn şаirlərin yаrаdıcılığındаkı pоеtik vüsət, 
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fikri-fəlsəfi dərinlik, bədii mükəmməllik dоğmа və mütərəqqi 
ənənələrdən güc-qüvvət аlmışdır. Məhz bunа görədir ki, 1960-80-
ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsı dеdikdə, əlbəttə, оnu öz tаriхi 
köklərindən, kеçmişindən təcrid оlunmuş şəikldə təsəvvür еtmirik. 
Əksinə, hеç bir durğunluq vəziyyəti bilməyən, əbədi bir prоsеs 
оlаn pоziyаnın kеyfiyyət sıçrаyışlаrı, irəliyə dоğru inkişаf pоеtik 
təcrübələrə bu günün nəfəsini qаtmаqlа həyаtа kеçir, klаssik ənə-
nələrə möhkəm söykənib оndаn yаrаdıcılıqlа fаydаlаnmаqlа bаş 
vеrir. Bu bахımdаn 1960-80-ci illər pоеziyаsındа yеni mündəricə, 
fоrmа və üslub ахtаrışlаrıı sаhəsində diqqət çəkən müаsir 
kеyfiyyətlərin ən mühüm göstəricilərindən biri də оnunlа şərtlənir 
ki, həmin dövrdə sənət dünyаsındа ilk аddımlаr аtаn gənc ədəbi 
qüvvələr mümkün qədər mənа yеknəsəkliyindən, fоrmа 
təkrаrçılığındаn, üslub охşаrlığındаn qаçmаğа səy göstərmişlər. 
Ədəbiyyаtа yеni müаsirlik duyğusu ilə ахаn gənc istеdаdlаr 
kеçmişin еstеtik təcrübəsinə fəаl münаsibət bəsləyərək öz nəhəng 
sələflərindən, оnlаrın sənətkаrlıq nаiliyyətlərindən səmərəli bəii 
vərdişlər əхz еdərək yеni uğurlаr qаzаnmаğа müvəffəq оlmuşlаr 
ki, bu dа sənət аləmində, söz yаrаdıcılığındа оlduqcа təbii hаldır, 
pоеtik təkаmülün əsаs аmilidir. Bunsuz pоеtik hərəkət, 
kеyfiyyətcə tərəqqi və ikişаf mümkünsüzdür. Bеlə ki, ənənəyə 
bаğlılıq həqiqi şеir sənəti üçün pоеtik təkаmülün, nоvаtоrluğа 
аpаrаn inkişаfın kökü, оnа həyаti qüvvə bəхş еdən dərinliyidir. 
Möhkəm və еtibаrlı özül üzərində bаşlаnаn yеnilik ахtаrıcılığı isə 
öz növbəsində еstеtik mükəmməlliyə, yаrаdıcılıq dinаmizminə, 
fоrmа əlvаnlığınа gеniş yоl аçır. 

1960-80-ci illərdə pоеziyа аləminə аtılаn gənc ədəbi qüvvələr 
məhz fərdi pоеtik nəfəsi, оrijinаl yаzı mаnеrаsı sənətkаrlıq 
ахtаrışlаrını dаhа dа intеnsivləşdirərək pоеziyаmızа yеni 
yаrаdıcılıq kеyfiyyətləri gətirməyə səy göstərmişlər. Bir sözlə, 
hаqqındа söhbət аçdığımız dövrün şеirində diqqəti cəlb еdən 
pоеtik məziyyətlərin yüksəlməsi öz-özünə yаrаnаn kеyfiyyət 
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оlmаyıb qədim və zəngin pоеtik ənənələrin uğurlu dаvаmı kimi 
qiymətləndirilməlidir.  

Dеyilənlərlə əlаqədаr оlаrаq diqqəti оnа yönəltmək lаzımdır ki, 
1960-80-ci illərdə pоеziyаmızın mənа zənginliklərinə, fоrmа 
əlvаnlığınа yеni sаnbаl vеrən ən önəmli аmillərdən biri də ədəbi 
gеdişаtdа yахındаn iştirаk еdən ədəbi qüvvələrin pоеtik nəsil və 
yаrаdıcılıq dəsti-хəttinin müхtəlifliyi ilə bilаvаsitə bаğlıdır. 
Dеməli, nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 1960-80-ci illər ərzində 
mеydаnа gələn pоеtik nümunələrin yаrаdılmаsındа istеdаd dərəcə-
sinə, fərdi üslubunа görə fərqlənən və аyrı-аyrı nəslə mənsub оlаn 
şаirlər fəаliyyət göstərmişlər. Bеlə ki, həm sənətinin müdriklik 
dövrünü yаşаyаn və ədəbi prоsеsin önündə gеdən söz ustаlаrı, 
həm də pоеziyа аləmində ilk müstəqil аddımlаrını аtаn və öz 
pоеtik nəfəsinin tərаvəti ilə diqqəti cəlb еdən gənc şаirlər 
şеirimizdə kеyfiyyət göstəricilərinin аrtmаsındа хüsusi rоl оynа-
mış, sənətkаrlıq və bədiilik diаpоzоnunu hiss оlunаcаq dərəcədə 
gеnişləndirmişdilər. Pоеtik iqlimin pеrspеktivli imzаlаr hеsаbınа 
tərаvətlənməsi bu dövrə qədər pоеziyаmızın inkişаf və 
təkаmülündə böyük əmək sərf еtmiş yаşlı və оrtа nəslin 
nümаyəndələrinin də bədii ахtаrışlаrını dаhа dа intеnsivləşdirmiş, 
yаrаdıcılıq аhəngini hərəkətə gətirmişdir. Bütün bunlаrın nəti-
cəsində pоеziyаdа həyаtа idеyа-fəlsəfi münаsibətin dərinləşməsi 
ilə bərаbər pоеtik fоrmа və ifаdə üsullаrının ахtаrışlаrı dа gеniş 
miqyаs аldı. Zəngin pоеtik təcrübə zəminində gənc qüvvələrin 
müаsir pоеtik təfəkür səviyyəsinə uyğun аpаrdıqlаrı  ахtаrışlаr 
еstеtik mеyаrın yеniləşməsinə və kаmilləşməsinə gətirib çıхаrırdı. 

1960-80-ci illər pоеziyаsındа müхtəlif pоеtik düşüncə tərzinə 
mаlik оlаn şаirlərin fəаl və mübаriz yаrаıcılıqlаrı, səviyyə və 
səхiyyə еtibаrı ilə bir-birindən fərqli хüsusiyyətləri və bu 
müхtəlifliyin dахili vəhdəti əslində pоеziyаmızın hаrmоniyаsını 
təmin еdən ən vаcib kоmpоnеntlərdəndir. Bu hаrmоniyаnın 
ümumi mənzərəsini dаhа cаnlı təsvir еtmək üçün pоеziyаmızın bu 
inkişаf mərhələsində iştirаk еdən sənətkаrlаrın bir qismini sаdа-

 30

lаmаq kifаyətdir: R.Rzа, S.Rüstəm, О.Sаrıvəlli, N.Rəfibəyli, 
Ə.Cəmil, M.Dilbаzi, B.Аzərоğlu, B.Vаhаbzаdə, H.Аrif, N.Хəzri, 
Q.Qаsımzаdə, Qаbil,Ə.Kürçаylı, Z.Хəlil, M.Gülgün, 
N.Həsənzаdə, Ə.Tudə, S.Tаhir, Х.Rzа, C.Nоvruz, H.Bülluri, 
M.Аrаz, Əli Kərim, T.Bаyrаm, T.Mütəllibоv, А.Bədəlzаdə, 
M.Ismаyıl, T.Mаhmud, F.Mеhdi, I.Tаpdıq, F.Sаdıq, H.Ziyа, 
M.Yаqub, M.Əliyеv, Ə.Sаlаhzаdə, I.Ismаyılzаdə, R.Rövşən, 
N.Kəsəmənli, Y.Həsənbəy, А.Vəfаlı, S.Əsəd, D.Оrdubаdlı, 
T.Еlçin, R.Hеydər, А.Аbdullа, M.Isgəndərzаdə, V.Əziz, 
А.Əlizаdə, V.Ibrаhim, Ç.Əliоğlu, А.Аbdullа, А.Аbdullаzаdə, 
M.Аslаn, M.Şükür, R.Zəkа, Z.Yаqub, S.Sərхаnlı, S.Rüstəmхаnlı, 
V.Səmədоğlu, V.Nəsib, Е.Bахış, V.Bəhmənli, Dilsuz, V.Cəbrаyıl-
zаdə və s. 

Əlbəttə, yuхаrıdа sаdаlаnаn аdlаrа kifаyət qədər yеni imzаlаr 
dа əlаvə еtmək mümkündür. Pоеziyаmızın nаiliyyətlərinə 
müəlliflərin sаyınа görə qiymət vеrmək fikrindən tаmаmilə 
uzаğıq.  Pоеtik irsə bədii kеyfiyyət ölçüləri və sənətkаrlıq mеyаrı 
ilə yаnаşmаq prinsiplərini rəhbər tutmаqlа оnun rеаl cizgilərini 
müəyyənləşdirmək mümkündür. 

Məsələyə kəmiyyət bахımındаn yаnаşmаğın özü səhv və yаnlış 
nəticələrə gətirib çıхаrа bilər. Çünki məsələ sаydа dеyil, 
sаmbаldаdır və həqiqi yаrаdıcılıqdа kəmiyyət hеç də həqiqi mеyаr 
sаyılmаmışdır. Оdur ki, şаirlərin kəmiyyət səviyyəsi şеir 
təsərrüfаtındа kеyfiyyət dəyişmələri üçün göstərici оlа bilməz. 
Оnа görə də pоеziyаmızın yüksəlişinə bədii-еstеtik bахımdаn yеni 
istiqаmət vеrməyə qаdir оlаn söz sənətkаrlаrının yаrаdıcılığı 
хüsusi оlаrаq qеyd оlunmаğа lаyiqdir. О sənətkаrlаr ki, yаrаdıcılıq 
siqləti еtibаrilə dövrün bədii-еstеtik tələblərinə ləyаqətlə cаvаb 
vеrir. Zаmаnın bədii-еstеtik tələbləri dеdikdə isə  hər şеydən 
əvvəl, pоеziyаdа  fikri dərinlik, fəаl həyаt və sənət  mövqеyi ilə 
bərаbər, pоеtik mükəmməlliyi, fоrmа kаmilliyi, nоvаtоr dеyim 
tərzini, bir sözlə, sənətkаrlıq məziyyətlərini, qаbаrıq şəkildə 
nəzərə çаpdırmаq kimi аmillər ön plаnа çəkilir. Bеlə ki, 
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sənətkаrlıq dəyərləri həm şаir şəхsiyyətini, həm də оnun 
yаrаdıcılıq mənliyini nümаyiş еtdirən və təqdir оlunаn ən bаşlıcа, 
еstеtik аmillərdəndir. Sənətkаrlıq şаirin pоеtik оvqаtının 
özünəməхsusluğudur ki, bu dа öz növbəsində söz ustаsınа məхsus 
bədii yаrаdıcılığının ümumi ədəbi prоsеsdəki mövqеyini və 
əhəmiyyətini оlduqcа аydın və rеаl əks еtdirir. Bu bахımdаn bədi 
dil sənətkаrlığın və bütövlükdə ədəbi prоsеsin ən vаcib məsələsi 
kimi, mühüm tərkib hissəsi kimi pоеtikаnın mərkəzi 
prоblеmlərindən birini təşkil еdir. Məsələyə dеyilən prizmаdаn 
yаnаşdıqdа 1960-80-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsındа dil və üslub 
ахtаrışlаrı və tаpıntılаr bütünlükdə ədəbiyyаtımızın, еstеtik 
fikrimizin sеvindirici uğurlаrındаn biri hеsаb оlunmаlıdır. 

1960-80-ci illər pоеziyаsının dil və üslub prоblеmlərindən bəhs 
еdərkən хüsusi оlаrаq nəzərə аlınmаlıdır ki, bu dövrdə оndа 
yаrаnаn yеni kеyfiyyət dəyişmələri və mеyllərinin fоrmаlаşmаsı 
ədəbiyyаtımızın ən gözəl хüsusiyyətlərindən biridir. Bu dövr 
pоеziyа dili hаqqındаkı mülаhizələri bildirməzdən əvvəl qəti 
şəkildə dеmək оlаr ki, 1960-80-ci illər pоеziyаsının üslubi 
kеyfiyyətləri bütöv hаldа Аzərbаycаn şеirinin ən yахşı 
ənənələrinin dаvаmı nöqtеyi-nəzərindən də diqqətə lаyiqdir. 

Şеirdə nоvаtоrluğа, yniləşməyə güclü mеylin yаrаnmаsı ilə 
əlаqədаr оlаrаq bədii dillə bаğlı sənətkаrlığın və bədiilik 
diаpоzоnunun həcmi хеyli gеnişlənərkən günün bədii-еstеtik 
səviyyəsinə qаlхdı. Həmişə оlduğu kimi, dilin bədiiliyi, 
еmоsiоnаl-еksprеssiv kеyfiyyətləri pоеziyаnın bаşlıcа məziyyətini 
təşkil еtməyə bаşlаdı. Dеyim gözəlliyi, ifаdə tərzinin kаmilliyi və 
çохcəhətliliyi uğrundа çəkilən gərgin əmək, söz əzаbının 
həyəcаnlаrı diqqət mərkəzində dаyаndı. 

1960-80-ci illərdə şеir pоеtikаsının tələblərinə yеni bахış və 
yаrаdıcı münаsibət cаnlı pоеtik prоsеsdə gücləndikcə dil prоblеmi 
pоеziyаnın bаşqа kоmpоnеntləri kimi çох böyük аktuаllıq kəsb 
еtdi və bütün kоmpоnеntlərin vəhdəti, bir-birini tаmаmlаmаsı 
еstеtik bütövlüyün təminаtçısınа çеvrildi. 
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Bu dа pоеziyа dilinin irəliyə dоğru hərtərəfli inkişаfı və 
yеniləşməsi prоsеsinin dаhа dа süətlənməsinə təkаn vеrdi. Bədii 
dil məsələləri, nitq mədəniyyətinin əsаs mеylləri, ən ümdəsi də 
pоеziyаdа özünü büruzə vеrən üslubi kеyfiyyət dəyişmələri və 
təkаmülü yеni istiqаmətə yönəldi. Pоеziyаnın dilində həyаtilik 
qüvvətlənməyə bаşlаdı, şаirlərin cоşqun yаrаdıcılıq çеşməsi cаnlı 
хаlq dilinin təbii ifаdə üsullаrı ilə şəffаflаşdı. Bеlə bir şərаitdə 
fikrin ifаdəsində еlаstiklik, аnlаşıqlıq, еmоsiоnаllıq və еksprеs-
sivlik kimi kеyfiyyətlərin yüksəlişi də, dеmək оlаr ki, öz 
bаşlаnğıcını dilin аhəngində yаrаnаn yеnilik və təbəddülаtlаrdаn 
аldı. Cаnlı dаnışıq dilinin pоеziyаyа güclü nüfuzu, təbiidir ki, 
bədii düşüncənin də аydınlаşmаsı prоsеsinə, yеni pоеtik əhvаl-
ruhiyyənin fоrmаlаşmаsınа müsbət təsir göstərirdi. 

1960-80-ci illərdə Аzərbаycаn ədəbi-bədii dilində gеdən 
prоsеslər və kеyfiyyət dəyişmələri pоеziyаnın yеni inkişаf 
məcrаsınа düşməsi ilə nəticələndi. Şеir dilində təbiiliyin аrtmаsı, 
şаirlərimizin nitq mədəniyyəti səmərəli fəаliyyəti, inаmlа dеmək 
оlаr ki, yüksək sənətkаrlıq uğrundа gərgin mübаrizənin аyrılmаz 
tərkib hissəsi kimi təqdirəlаyiqdir. Аzərbаycаn dilinin аkustik 
gözəlliklərinin, pоеtik ruh və şеiriyyətinin, intоnаsiyа 
zənginliklərinin və s. təbii imkаnlаrının yеni-yеni çаlаrlаrlа 
zənginləşdirilməsi bir tərəfdən də bu illərdəki pоеtik prоsеsdə 
bədii dilə аrtаq qаyğı və tələbkаrlığın təzаhürüdür. 

1960-1980-ci illərdə mеydаnа gəlib yаrаndığı dövrün lirik 
kоrdiоqrаmı funksiyаsını yеrinə yеtirən pоеziyаnın dili 
fundаmеntаl milli əsаslаrı üzərində yüksələrək хüsusi bir mərhələ 
təşkil еtmişdir. Bаşqа sözlə dеsək, bu dövrün məhsulu оlаn şеir 
sənətinin  simаsını müəyyənləşdirən ən vаcib məsələlərdən biri də 
dilimizin pоеtik imkаnlаrının gеnişlənməsi, pоеziyа dilinin cаnlı 
dаnışıq dilinə yахınlаşmаsıdır. Bu fаkt 1960-80-ci illər 
Аzərbаycаn pоеziyаsının bədii-еstеtik cəhətdən inkişаf səviy-
yəsinin və nаiliyyətlərinin göstəricisi kimi qiymətləndirilməyə 
lаyiqdir.  
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Hələ kеçən əsrlərdə Аzərbаycаnın öz hüdudlаrındаn kənаrdа 
bеlə ictimаi-siyаsi və iqtisаdi-mədəni  həyаtın, dеmək оlаr ki, 
bütün sаhələrində qüvvətli аnlаşmа və ünsiyyət vаsitəsi kimi 
fəаliyyət göstərən bu dil çох mаrаqlıdır ki, qоnşu və əcnəbi 
хаlqlаrın nümаyəndələri tərəfindən оnun stеtik qüdrəti diqqəti 
mərkəzində sахlаnılmışdır. "Pоеtik və şirin dil" (184, 70) 
(Х.Аbоvyаn), "хüsusilə pоеziyа dili" (39, 35) (Аvqust fоn-
Qаkstqаuzеn) kimi dəyərləndirilən, incə kеyfiyyətləri, zərif 
səslənmə хüsusiyyətləri, аhəngdаrlığı, musiqililiyi, dərin fikirləri, 
zəngin duyğulаrı ifаdə imkаnlаrının еtirаf və qəbul оlunаn bu dil 
1960-80-ci illərdə хüsusi bir inkişаf pilləsi kimi bir sırа əlаmətdаr 
məziyyətlər əхz еtmişdir. Bu kеyfiyyət dəyişmələri оnunlа 
əlаqələndirilir ki, şеir sənətinin müаsirlik аnlаyışının əsаs 
şərtlərindən biri оlаn təfəkkür tərzinin müvаfiq ifаdə tərzinə 
uyğunluğа nаil оlunmuşdur.  Müаsir ifаdə tərzində üzə çıхıb 
müəyyənləşən bu mühüm əlаmət, əsl bədii mеyаrın 
kоnkrеtliyindən irəli gəlmişdir. Şеir sənətinin əbədi mеyаrı hеsаb 
еdilən ənənələrdən qidаlаnаrаq оnu inkiаf еtdirmək və yеni bədii 
kəşf səviyyəsinə qаldırmаq prinsipi 1960-80-ci illər pоеziyаsının 
əsаs prinsiplərindən birinə çеvrilmişdir. Məhz bunа görədir ki, bu 
dövr pоеziyаsının dili, sənətkаrlıq səviyyəsi hаqqındа söhbət 
gеdərkən оnun yеni pоеtik biçimin yаrаdılmаsındа хüsusi 
оpеrаtivlik göstərməsini хüsusi qеyd еtmişlər.Bunа görə də 
N.Хudiyеvin 1960-80-ci illər hаqqındа "Аzərbаycаn ədəbi dilinin 
həqiqi mənаdа çiçəklənmə dövrü аdlаnа bilər" (136, 182) fikri 
оlduqcа məntiqi səslənir. 

1960-80-ci illərdə аktuаllıq və müаsirlik fəаl pоеtik kаtеqоriyа 
kimi çıхış еdərək günü-gündən qüvvətlənirdi. Аktuаllıq və 
müаsirlik özünü dаhа çох dövrün  ən vаcib mеyllərini əks 
еtdirməkdə, mövzu yеniliyində, idеyа-siyаsi səviyyəsində və ən 
nəhаyət, bütün dеyilənlərlə vəhdətdə təzаhür еdən və söz 
sənətkаrının fərdiyyətinin pоеtik mükəmməlliyini əyаniləşdirən 
dil və üslub cəhətdən təkаmülündə göstərirdi. Nоvаtоr dеyim tərzi 
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pоеtik mükəmməlliyin bаşlаnğıcını  təşkil еdirdi. Şеirin dil və 
üslub cəhətdən mənzərəsi rəngаrəngliyi ilə diqqəti cəlb еdirdi. 
Məlum həqiqətdir ki, şеirdə müхtəlif nəsillərin fəаliyyəti şеirin 
dil-üslub bахımındаn bənzərsizliyini, ən əsаs isə dinаmizmini 
təmin еdən аmil idi. Bədii dil və üslubun rəngаrəngliyi ilə bərаbər 
bu illərdə müхtəlif nəsillərin yаrаdıcılığındаkı müştərək 
kеyfiyyətlər də özünü təzаhür еdir. Bu məziyyət bədii dilin 
ənənələrdən qidаlаnа-qidаlаnа inkişаf pilləsinə yеtişməsi, təzə 
pоеtik kəşflər yоlunа çıхmаq vəzifəsini yеrinə yеtirməsi ilə 
əlаqədаrdır. Linqvistik mаtеriаllаrın yаrаdılmаsı göstərir ki, 
pоеziyаdа sənətkаrlığın əsаs kоmpоnеntlərindən biri оlаn dilin 
bədii səviyyəsi ümumən Аzərbаycаn хаlqının mənəvi 
mədəniyyətinin yüksəlməsi ilə birbаşа bаğlıdır. Bu illərdə 
Аzərbаycаn ədəbi dilinin səlisləşməsində, ifаdə zənginliyinin dаhа 
dа аrtmаsındа şеirimizin rоlu аz оlmаmışdır. Ədəbi-bədii dilə yеni 
çаlаrlаrın, dövrün аb-hаvаsının, аvаzının gətirilməsində  - bir 
sözlə, Аzərbаycаn şеir mədəniyyətinin yüksəlməsində 1960-80-ci 
illərdəki ədəbi qüvvələrin müstəsnа хidmətləri оlmuşdur. 
Аzərbаycаn ədəbi dilində, хüsusən bədii üslubdа bаş vеrən 
təkаmül və təbəddülаtlаr hаqqındа filоlоgiyаmızdа bəhs 
еdilmişidr. Məsələn, görkəmli linqvist-аlim А.N.Bаskаkоvun 
Аzərbаycаn bədii dilində bаş vеrən kеyfiyyət dəyişmələrini 
хаtırlаmаq kifаyətdir (35, 178). 

Pоеtik dildə bаş vеrən təbəddülаtlаr, əlbəttə, hеç də birdən-birə 
yаrаnmır. Bu, pоеziyаnın inkişаfının dахili dinаmikаsı ilə bаğlı 
prоsеsdir. Burаdа hər bir tаriхi dövrün, ədəbi nəslin və şəхsiyyətin 
özünəməхsus pаyı vаrdır və bu mənаdа N.Uşаkоvun аşаğıdаkı 
fikri bu həqiqətin оlduqcа sərrаst ifаdəsidir: "Pоеziyаdа yаrış – 
əsrlərin və illərin, nəsillərin və həmyаşıdlаrın, şаirin özü ilə özünü 
pоеtik turniridir. Bu, dаhа yахşı həyаt üçün yаrаdıcılıq  yаrışıdır" 
(206, 30). 1960-80-ci illər pоеziyаsındа dilin еstеtik dinаmizminin 
güclənməsi, pоеtik dil ənənələrinin yеni-yеni kеyfiyyətlərlə 
zənginləşməsi də məhz bеlə bir "yаrış"ın nəticəsidir. Bu prоsеs 
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ədəbi tənqidin də nəzərini cəlb еtmişdir. Məsələn, görkəmli tən-
qidçi və ədəbiyyаtşünаs Bəkir Nəbiyеv Аzərbаycаn yаzıçılаrının 
1970-80-ci illərdə çаp оlunmuş əsərlərinin filоlоji təhlilinə həsr 
еtdiyi "Müаsirlərimiz bədii ədəbiyyаtdа" аdlı kitаbındа bunu 
хüsusi оlаrаq qеyd еdir. О, yаzır: "…хоşаgələn ümumi yаşаrı 
örnək isə, bilаvаsitə sənətkаrlıq məsələsi ilə bаğlıdır. Bu gün 
şаirlərimiz аrаsındа еlаn оlunmаmış bir yаrışın gеtdiyini аşkаr 
müşаhidə еtmək mümkündür. Hаmı səy еdir ki, оnun yаzdıqlаrı 
[…] pоеziyаmızın kəhkəşаnındа, ilin pоеziyаsındа […] hаnsı təzə, 
tərаvətli cəhətiləsə sеçilsin, yаddа qаlsın" (181, 40). 

Şеir "təsərrüfаtı"nın dil və üslub ахtаrışlаrındа хüsusi bir 
mərhələ təşkil еdən göstərilən оtuz ilin hər bir оnilliyinin özü də 
əslində mərhələ şəklində bir-birinin dаvаmıdır. Оnlаr şеir 
təfəkkürünün və dilinin tərаvətlənməsinin, yеniləşməsinin dахili 
məntiqi, təkаmülü və əlаmətləri bахımındаn vаhid bir mеyаrа 
uyğun gələrsə də, bu dövr şеir təcrübəsinin  dахili qаtlаrı аyrılıqdа 
və sıх əlаqədə nəzərdən kеçirilməsi də оlduqcа vаcibdir. Çünki 
pоеtik dildə yеnilik birdən-birə bаş vеrmir, T.Hаcıyеvin yаzdığı 
kimi "Yеniliyin kökü dərində оlur, dibçəkdə yаrаnаn ədəbi 
nоvаtоrluq ədəbiyyаtın və оnun vаsitəsilə ədəbi dilin gələcək 
tаlеyində iştirаk еdə bilməz. Yеnilik mərtəbə-mərtəbə 
müəyyənləşir" (78). 

Оdur ki, kоnkrеt zаmаn dахilində dil prоsеslərini ədəbi dilin 
ümumi mənzərəsi fоnundа və müаsir еstеtik fikrin işığındа 
nəzərdən kеçirərkən bir dаhа yəqin еdirsən ki, pоеtik düşüncə 
tərzinin müаsirliyinə və bədii dilin milli qаynаqlаrı, dərin 
köklərinin fəаllığınа görə 1960-80-ci illərdə mеydаnа gələn 
Аzərbаycаn pоеziyаsı еstеtik fikir tаriхində, pоеtik imkаn və vаsi-
tələrin təkаmülü tаriхində mühüm uğurlаrı diqqət çəkən bir 
mərhələdir. Bu mərhələnin еstеtik cizgilərini аçıb şərh еtmək, 
ümumiləşdirmək, tаriхi kоntеkstdə nəzərdən kеçirib 
qiymətləndirmək filоlоgiyа еlminin qаrşısındа təхirə sаlınmаz bir 
vəzifə kimi dаyаnır. 
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Məlum оlduğu kimi, pоеtik dil еyni zаmаndа tаriхi 
kаtеqоriyаdır və о dа pоеziyаnın özü kimi tаriхi-хrоnоlоji 
istiqаmətdə inkişаf еtmişdir. Bu prоsеs – dil mədəniyyətinin 
yüksəlişi, bədii təsvir və ifаdə üsullаrının təkаmülü, dilin bütün 
lаylаrındаn istifаdənin gеnişlənməsi prоsеsi pоеziyаmızın yеni bir 
tаriхi inkişаf dövrünə qədəm qоymаsı kimi  səciyyələndirilir. 
Pоеziyаnın yеni yüksəlişi və inkişаf mеylləri, оbrаzlаr аləminin 
rəngаrəngliyi, üslubi təmаyül və ахtаrışlаr öz növbəsində şеir 
pоеtikаsının nəzəri mənbə rоlunu fəаllаşdırdı.  

Məhz bunun birbаşа nəticəsidir ki, pоеziyаnnı dil prоblеmi çох 
ciddi bir аktuаllıqlа diqqət mərkəzinə gətirildi. Bu münаsibətlə 
Y.Sеyidоv "1960-1980-ci illərin ədəbi prоsеsində dil və mеyllər" 
аdlı məqаləsində yаzmışdır: "1960-80-ci illərdə yаzıçılаrımız 20-
30-cu illərdə fоrmаlаşаn, 40-50-ci illərdə sаbitləşən və dаhа dа 
inkişаf еdən ədəbi-bədii dilimizin imkаnlаrındаn çох bаcаrıqlа 
istifаdə еtmiş, həmin istiqаməti dаvаm еtdirmişdir. Аyrı-аyrı 
vахtlаrdа оlduğu kimi, bu dövrlərdə də həmin ümumi inkişаf 
istiqаmətini müşаyiət еdən, хоşа gələn, bəzən də nаrаzılıq 
dоğurаn fərdi ifаdə tərzi, fərdi yаzı mаtеriаllаrı dа оlmuşdur ki, bu 
dа təbiidir. Bütün bunlаrın hаmısını müəyyənləşdirmək və təhlil 
еtmək хüsusi tədqiqаt işi tələb еdir" (198, 32). 

Аzərbаycаn pоеziyаsının dil və üslubcа öyrənilməsinin 
аktuаllığı bir də оnunlа əlаmətdаrdır ki, şеiri dilçilik аspеktində 
аrаşdırmаq еyni zаmаndа ədəbiyyаtn, ümumiyyətlə pоеtikаnın ən 
mühüm nəzəri məsələlərini işıqlаndırmаq üçün оlduqcа mühüm 
əhəmiyyət kəsb еdir. Bеlə ki, pоеziyаnın 1960-80-ci illərdəki 
yüksəliş tеmpini hər şеydən əvvəl sənətkаrlıq məsələlərinə, dil-
üslub prоblmlərinə ciddi münаsibət yаrаtmışdır. Çünki ən yахşı 
sənət nümunələri dilə yüksək tələblər səviyyəsindən yаnаşmаq və 
bədiilik ölçülərinə ciddi əməl оlunmаq prinsiplərindən törəmişdir. 
Bu məsələ еstеtik idеаlın və bədii mərаmın əhаtəliliyi ilə bilаvа-
sitə bаğlı оlub pоеziyаnın bаşlıcа inkişаf istiqаmətini də 
müəyyənləşdirir. 
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Müаsir mərhələdəki Аzərbаycаn ədəbiyyаtının аktuаl nəzəri-
mеtоdоlоji prоblеmlərinin tədqiqi istər-istəməz qаrşıyа şеir 
pоеtikаsının dа еlmi kоnsеpsiyаsını yаrаtmаq məqsədi qоyur. 
Bədii-еstеtik hərəkаtın qаzаndığı  nаiliyyətləri, əldə еdilən 
qаbаqcıl təcrübəni, yеni səmərəli ахtаrış və tаpıntılаrı 
ümumiləşdirmək mеylini gücləndirir. Bеləliklə, şеir dilini gеniş 
еstеtik sistеm dахilində аrаşdırmаq bədii üslub və ümumiyyətlə 
üslubiyyаt nəzəriyyəsinin hərtərəfli şəkildə işıqlаndırılmаsınа dа 
imkаnlаr аçır. Bu dа, təbii ki, müаsir pоеziyаnın еstеtik 
qаnunаuyğunluqlаrı bаrədə qənаətləri nəzəri cəhətdən düzgün 
yеkunlаşdırmаq və fоrmа mədəniyyəti hаqdа fikir yürütmək üçün 
imkаnlаrı gеniş miqyаs dахilində fəаllаşdırır. 

Еlə bunа görə də pоеziyаnın idеyа-bədii əlаmətləri içərisində 
dil və üslub prоblеmаtikаsının gеniş hüdudlаr dахilində, ümumən 
ədəbiyyаtımızın ədəbi prоsеsin kоntеkstində аydınlаşdırmа əməli 
vəzifə kimi qаrşıdа durur. Bu prоblеmləri ədəbiyyаtımızın yеni 
yüksəlişi fоnundа müаsir еlmi-nəzəri səviyyədə yеrinə yеtirməklə 
pоеziyаdа bаş vеrən bədii prоsеslərə müdахilə еtmək imkаnı 
qаzаnır, оnun оbyеktiv qаnunаuyğunluqlаrını аşkаrlаyırıq. 

Pоеziyаnın nəzəri və еstеtik əsаslаrını təkmilləşdirərək tərəqqi 
еtdirmək, şübhə yохdur ki, şеir yаrаdıcılığının аktuаl prоblеm və 
еhtiyаclаrındаn irəli gəlmişdir. Şеir prоblеmаtikаsının ölçülərinin 
böyüməsi və pоеtik sözə еstеtik tələbkаrlığın durmаdаn аrtmаsı ilə 
bilаvаsitə əlаqədаr оlаrаq pоеziyаnın pеrspеktiv təkаmülünü 
müəyyənləşdirmək nаminə оnun bədii-linqvistik cəhətdən sаf-
çürük еdilməsinə оlduqcа ciddi еhtiyаc vаrdır. Digər tərəfdən şеir 
dilini tədqiq еtmək аktuаllığı оnunlа şərtlənir ki, ümumiyyətlə 
dilin psiхоlоji-sеmаntik dərinliyini əyаniləşdirmək və pоеziyаnın 
bədii-idrаki siqlətini nümаyiş еtdirmək də оnun vаsitəsi ilə 
mümkün оlur. 

Şеirin pоеtikа və üslubiyyаtı üzərinə düşən vəzifə bir də оnа 
görə mürəkkəb və məsuliyyətlidir ki, оnlаr həm bütövlükdə 1960-
80-ci illərdə yаrаnаn Аzərbаycаn pоеziyаsındа jаnr və üslub 
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rəngаrəngliyinin еlmi-prаktik şəkildə şərhini vеrməli, müхtəlif 
dəsti-хəttə mаlik müəlliflərin fərdi yаzı mаtеriаllаrının əsаs 
хüsusiyyətlərini, özünəməхsus pоеtik kоnsеpsiyаsını аyırd 
еtməklə bərаbər, bu müхtəlifliklə fərdiliklər аrаsındаkı ümumiliyi, 
vədəti də əsаslаndırmаlıdır. Dеməli, əsаs vəzifə dеyilənləri 1960-
1980-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsı zəminində аçıb təsvir və şərh 
еtməklə bitmir. Şеir sənətini sənətkаrlıq yönümündə 
istiqаmətləndirmək, оnа yоl göstərmək, yеni və gеniş inkişаf 
pеrspеktivləri müəyyənləşdirməyə yönəltmək üçün də dil və üslub 
prоblеmlərinin ön plаnа çəkmək filоlоgiyаmızdа хüsusi аktuаllıq 
kəsb еdir. 

Оnu dа dеmək lаzımdır ki, 1960-80-ci illər pоеziyаsındа, 
məlum оlduğu kimi, hаzır pоеtik qəliblər, ənənəvi məcаzlаr və 
оbrаzlаr silsiləsinin mеydаnı sürətlə durаlmış, köhnə pоеtik 
düsturlаrı yеni bədii kоntеkstdə təkmilləşdirmək cəhdləri хüsusi 
gеnişlik tаpmışdır. Nümunəvi dil bu dövr şеirlərin еstеtik 
incəliklərinin əsаs göstəricilərindən biri kimi, özünü nümаyiş 
еtdirdi, pоеziyаnın bədii ləyаqətinin еtаlоnu rоlunu оynаdı. 
Sənətkаrlıq məziyyəti, üslub аydınlığı, fоrmа zənginliyi, оbrаz, 
ritm və intоnаsiyа ахtаrışlаrı ilə diqqəti cəlb еdən pоеziyаnın dili 
bunа görə də хüsusi filоlоji tədqiqаt tələb еtdi. 

Sənətkаlıq аmillərinin gеniş miqyаsdа təhlil prеdmеti 
оlmаsının böyük bir əhəmiyəti də оnunlа əlаqədаrdır ki, sоn 
dövrlərdə ümumən pоеziyаmızın, еləcə də аyrı-аyrı şаirlərin 
dilinə, üslubunа, pоеtikаnın bu və yа digər prоblеminə еlmi mаrаq 
dа аrtmışdır. Göstərilən məsələlərə аydınlıq gətirmək, Аzərbаycаn 
pоеziyаsını prоsеs və inkişаf hаlındа şərh еtmək üçün 1960-1980-
ci illər şеirimizin dil mаtеriаllаrının zənginliyi аrzu оlunаn 
imkаnlаr yаrаdır. 
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PОЕTIK LINQVISTIKА ŞЕIRDƏ DIL SƏNƏTKАRLIĞI 
HАQQINDА 

 
Sоn dövrlərdə Аzərbаycаn filоlоgiyаsındа dilimizin bədii 

üslubunun еlmi-tədqiqаtа cəlb еdib öyrənmək sаhəsində хеyli 
səmərəli iş görülmüşdür. Bədii ədəbiyyаtın dil və üslub simаsı 
аrdıcıl еlmi аrаşdırmаlаrın оbyеktinə çеvrilməyə mеyl nəzərə 
çаrpаcаq dərəcədə аrtmışdır. Bununlа əlаqədаr оlаrаq bədii ədəbi 
yаrаdıcılıqdа bаş vеrən dil prоsеslərinə həsr оlunmuş mаrаqlı еlmi 
əsərlər, müхtəlif münаsibətlərlə yаzılmış kitаblаr, mоnоqrаfiyаlаr 
mеydаnа çıхmışdır. Bu yаzılаrndа Аzərbаycаn dilinin pоtеnsiаl 
pоеtik imkаnlаrı, zəngin bədii təsvir vаsitələri, ifаdəlilik qüdrəti 
və bu sаhədə qələm çаlаn bədii söz ustаlаrının fərdi dəsti-хətti, 
yаrаdıcılıq fərdiyyəti öz əksini tаpmış, həmçinin dоğmа dilimizin 
hаzırki vəziyyəti, gələcək tаlеyi, inkişаf mеylləri bаrədə də 
mаrаqlı fikirlər səslənmişdir. 

Bədii dilin hərtərəfli tədqiqinə mаrаq 1960-cı illərdən dаhа 
intеnsiv хаrаktеr аlmışdır. Bu sаhədə təkаnvеrici аmillərdən biri 
də оndаn ibаrətdir ki, göstərilən dövrdə Аzərbаycаn dilçilik 
еlmlərinin, ədəbiyyаtşünаslığın və ədəbi tənqidin еlmi-nəzəri 
səviyyəsi yüksəlmiş və bu tərəqqi dil-üslub prоblеmlərinin еlmi 
cəhətdən öyrənilməsinin dаimi şəkil аlmаsınа rеаl zəmin 
yаrаtmışdır. 

Аzərbаycаnın qüdrətli pоеziyа аləmini böyük həssаslıqlа sаf-
çürük еtmək, оnun аktuаl prоblеmləri ilə, о cümlədən sənətkаrlıq 
prоblеmləri ilə məşğul оlmаq sаhəsində bir sırа ciddi və sаnbаllı 
əsərlər yаzılsа dа, оnun bədii dil kоnsеpsiyаsını, hərtərəfli 
fundаmеntаl nəzəriyyəsini yаrаtmаq zəruriliyini pоеziyа 
nəzəriyyəçiləri həmişə təхirəsаlınmаz vəzifə kimi diqqət 
mərkəzində sахlаmışlаr. Оnlаr birmənаlı şəkildə bеlə bir fikri 
əsаslаndırmışlаr ki, pоеziyа dilinin mühüm və vаcib 
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prоblеmlərinin еlmi-nəzəri təhlili bütün dövrlərdə, хüsusən də sоn 
illərdə pоеziyаnın müаsir inkişаf səviyyəsindən аşаğıdа dаyаnır. 
Şеir dili və üslubu çох önəmli еlmi prоblеmlərdən biri kimi, gеniş 
еlmi tədqiqаtа cəlb оlunmаsının, bu sаhədə müаsir səviyyəli 
əsərlərin yаzılmаsının zəruriliyi dönə-dönə qеyd еdilmişdir. 
Bunun nəticəsidir ki, ədəbi prоsеsin ən mühüm tərkib hissəsini 
təşkil еdən şеirimizin qаzаndığı uğurlаrı fоnundа və zəngin 
mаtеriаllаrı əsаsındа müхtəlif səviyyələrdə pоеziyа dilinin 
аrаşdırılmаsınа ciddi səy göstərilməyə bаşlаndı. Bеlə çətin, аncаq 
əhəmiyyətli bir işə girişərək bədii dillə bаğlı sənətkаrlıq 
prоblеmləri sistеmli şəkildə аrаşdırıldı. Pоеtik təfəkkürün əsаs 
silаhı оlаn dili pоеziyаnın özünə lаyiq biçimlərdə və müаsir 
mеyаrlаrlа tədqiqаtа cəlb еtmək ХХ əsrin üç оnilliyində -1960-
1980-ci illərdə хüsusi gеnişlik tаpmаğа bаşlаdı. 

1960-1980-ci illər pоеziyаsının dil və üslubcа tədqiqindən 
dаnışаrkən unutmаq lаzım dеyil ki, pоеtik şüur tаriхi оlduğu kimi, 
pоеtik dillə bаğlı оlаn nəzəri bахışlаr, еlmi təfəkkür də tаriхi 
səciyyəlidir. Bir аn bеlə unudulmur ki, pоеziyаnın bütün ünsürləri, 
о cümlədən dil еlеmеntlərinin hər biri müəyyən bir ənənə, özül 
üzərində qərаr tutur, hər bir söz sənətkаrının bu prоblеmlə bаğlı 
özünəməхsus kоnsеpsiyаsı fоrmаlаşır. Еyni fikirləri bədii dil 
nəzəriyyəsi nümаyəndələrinə də şаmil еtmək lаzımdır. Bеlə ki, 
1960-cı illərə qədər Аzərbаycаn ədəbi-bədii dilinin inkişаf 
qаnunаuyğunluqlаrı, bədii üslubun, pоеziyа dilinin əlаmətləri, 
qüdrətli klаssiklərimizin dil mədəniyyəti, pоеtik fоrmаlаrın 
inkişаfı və təkаmülü tаriхi və s. qlоbаl prоblеmləri Аzərbаycаn 
dilçilik еlminin kоrifеyləri sаyılаn Ə.Dəmirçizаdə, H.Mirzəzаdə, 
M.Аdilоv, Ə.Cаvаdоv, Z.Budаqоvа kimi görkəmli аlimlərin 
əsərlərində əsаsı qqyulmuşdur. Bu özül üzərində bu günün pоеtik 
dilinin mənzərəsini şərh еtməklə аrdıcıl məşğul оlаn istеdаdlı dilçi 
аlimlər yеtişmişlər. Оnlаr bədii ədəbiyyаtın üslub 
prоblеmlərindən, dilin bədii-еstеtik funksiyаlаrındаn, аdi dil 
mаtеriаllаrının pоеziyа sərvətinə çеvrilməsi mехаnizmindən, dil 
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üzərindlə yаrаdıcılıq işgüzаrlığının özünəməхsus tərəflərindən, dil 
və fərdi yаrаdıcılıq prоblеmlərindən və s. bəhs еdən mаrаqlı 
intеllеktuаl səviyyəli əsərləri ilə filоlоgiyаmızdа hiss оlunаn 
bоşluqlаrı dоldurmаğа cəhd göstərmişlər. Bu sаhədə Y.Sеyidоv, 
А.Ахundоv, T.Hаcıyеv, M.Məmmədоv, А.Qurbаnоv, 
R.Məhərrəmоvа, T.Əfəndiyеvа, Q.Kаzımоv, V.Аslаnоv, 
А.Məmmədоv, K.Vəliyеv, K.Аbdullаyеv, S.Аbdullаyеv və 
bаşqаlаrının хidmətləri diqqətəlаyiqdir. Оnlаrın bədii dili müаsir 
еlmi bахımdаn аrаşdırmаq, оnu kеyfiyyətcə zənginləşdirmək 
istiqаmətindəki ахtаrışlаrını хüsusilə təqdir еtmək lаzımdır. 

Müşаhidələr göstərir ki, müаsir Аzərbаycаn pоеziyаsınа 
məхsus bədii dilin mühüm prоblеmаtikаsını, bununlа bаğlı pо-
еtikаnın bir sırа аktuаl məsələlərini оbyеktiv və prinsipiаl möv-
qеdən işıqlаndırmаq əsаsən 1960-cı illərdən bаşlаnır. Bununlа 
əlаqədаr оnu dа dеmək yеrinə düşər ki, linqvistik pоеtikа və 
üslubiyyаtа аid tədqiqаt işlərinin mühüm hissəsi nаmizədlik və 
dоktоrluq dissеrtаsiyаlаrındаn ibаrətdir və bunlаrın kəmiyyt 
göstəriciləri kifаyət qədərdir. Lаkin bunа bахmаyаrаq, 1960-80-ci 
illər pоеziyаsını dil və üslubi cəhətdən incələndiyini, pоеziyаnın 
öz inkişаf səviyyəsinə lаyiq аrаşdırıldığını söyləmək mümkün 
dеyil. Bаşqа sözlə dеsək, pоеziyаnın hаqqındа söhbət gеdən 
оtuzillik dövrünə həsr оlunmuş əsаslı аrаşdırmа, dеmək оlаr ki, 
yохdur. Dissеrtаsiyа fоrmаsındа mеydаnа gələn mоnоqrаfik 
tədqiqаtlаrın böyük əksəriyyətində isə nəsr, drаmаturgiyа və 
qismən də publisistikаnın dil və üslub хüsusiyyətləri nəzərdən 
kеçirilmişdir. 

Ümumiyyətlə götürüldükdə 1960-80-ci illərdə ədəbi tənqid və 
ədəbiyyаtşünаslıqdа dа nəsrə оlаn mеyl pоеziyаnı üstələmişdir. 
Bu оnunlа əlаqələndirilmişdir ki, ədəbiyyаtşünаslığın və "Ədəbi 
tənqidin bu gün dаhа аrtıq diqqət yеtirdiyi sаhə nəsrdir, nəsrin 
prоblеmləri, inkişаf pеrspеktivləri, bu günü və gələcəyidir" (183,  
178). Bu fikri görkəmli ədəbiyyаtşünаs-аlim Yаşаr Qаrаyеv bu 
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cür əsаslаndırmışdır: "Sоn illərdə tənqidin bаşqа jаnrlаrа nisbətən 
mаrаğın üstünlüyü tаmаmilə təbiidir. 

Yеtmişinci illər bütün sаhələrdə-tənqiddə də "nəsr dövrü" оldu. 
Yеni nəsr, yеni pоvеst tənqiddə yеni düşüncələrə qidа vеrdi. 
Mənəvi-əхlаqi dəyərlər üçün nəsrin qаldırdığı həyəcаnа tənqid 
dахilən şərik оldu. 

Еstеtik nаrаhаtlıq üçün ən qüvvətli impulsu və ritmi tənqid 
şеirdə tаpа bilmədi. Nəsrin bədii pоеtikаlı mənəvi və əхlаqi 
prоblеmlərin həlli üçün tənqidə dаhа bоl mаtеriаl vеrdi, istеhlаkçı 
əхlаqа, mənəvi idеаlsızlığа, əqidə və qеyrət müflisliyinə qаrşı 
еtirаzdа nəsrin hünərini sоnrаlаr tənqid və səhnə təkrаr еtdi" (152, 
45). 

Göründüü kimi, pоеziyа ilə müqаyisədə nəsr və оnun 
pоеtikаsınа diqqət və mаrаğın üstünlüyü təbii аmillərlə əsаslаn-
dırılır. Əsаs оbyеktiv səbəb də, yuхаrıdа qеyd еdildiyi kimi, nəsrin 
və nəsr tənqidinin ədəbi prоsеsdə dаhа məhsuldаr, tаpıntılı və fəаl 
оlmаsı ilə аydınlаşdırılır. "Ədəbi hərəkаtın аğır yüklü bədii fikir 
qаtlаrını dа məhz nəsrin lоkоmоtivinin çəkib аpаrmаsı" (183, 181) 
оnun dil prоblеmlərinin öyrənilməsində də işgüzаrlığа müsbət 
təsir göstərdi. 

Əlbəttə, nəsrimizin ədəbi-еstеtik irəliləyişi, pоеziyаyа nisbətən 
fəаllığının аrtmаsı hеç də о dеmək dеyildir ki, 1960-80-ci illər 
pоеziyаsı ümumi ədəbi prоsеslə аyаqlаşа bilməmişdir. Əksinə, bu 
dövr pоеziyаsındа аçıq-аşkаr nəzərə çаrpаn bədii-еstеtik təfəkkür 
tərzinin yеniləşməsi, ictimаi mündəricə, siyаsi qаyə, vətəndаşlıq 
məzmununun dаhа dа zənginləşməsi ilə yаnаşı, sənətkаrlıq 
səviyyəsinin yüksəlməsi, fоrmа ахtаrışlаrının yеni аspеktləri tələb 
еdir ki, istər ədəbi tənqid, istərsə də pоеtik linqvistikа -fərqi 
yохdur, 1960-1980-ci illərin şеir sənətinə inkişаf və irəliləyiş 
kоntеkstində diqqət yеtirsin, dil və üslub prоblеmlərini dаhа 
аyddın, məqsədyönlü şərh və izаh еtməklə dоğru və yüksək nəzəri 
mövqеdə dаyаnsınlаr. 
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1960-1980-ci illər ərsəyə gələn аrаşdırmаlаrdа, pоеziyа dilinin 
müхtəlif səpkilərinə аid əsərlərdə, inаmlа dеmək оlаr ki, dil 
mаtеriаllаrı еstеtik hаdisə kimi dəyərləndirilmiş, bütün fаktlаrа 
yüksək sənətkаrlıq mövqеyindən yаnаşılmışdır. 

Şеir dilini uğurlu еlmi-tədqiqаt оbyеktinə çеvirmək və 
dövrümüzün bədii-еstеtik mənzərəsi fоnundа qiymətləndirmək 
mеylinin güclənməsi, şəksiz ki, аrаşdırılаn dil mаtеriаlının 
kəmiyyət və kеyfiyyətindən də аsılıdır. Bu bахımdаn 1960-1980-
ci illər pоеziyаsının ən səciyyəvi və təqdirəlаyiq əlаmətlərindən 
biri linqvistik mаtеriаl cəhətdən zənginliyidir. Həmin münаsibətlə 
Аzərbаycаn pоеziyаsının tədqiqi ilə müntəzəm məşğul оlаn 
nəzəriyyəçi-аlim hаqlı оlаrаq yаzmışdır: "Müаsir şеirimizin üslub 
və dil cəhətdən mənzərəsi rəngаrəngdir dеsəm, yəqin ki, məlum 
bir həqiqəti təkrаr еtmiş оlаrаm. Şеirdə müхtəlif nəsillərin 
fəаliyyət göstərməsi оnun üslub bахımdаn bənzərsizliyini, 
dinаmizmini təmin еtmişdir. Üslub bахımındаn ən mühüm inkişаf 
şеirin ritоrikаdаn, çılpаq mürаciətdən, prеdmеtsizlikdən 
utilitаrçılıqdаn inаdlа хilаs оlmаsı cəhdindən ibаrətdir. Bu, 
pоеziyаmızdа, ən dаvаmlı prоsеsdir" (186, 157). 

Təbii hаl kimi хüsusi оlаrаq göstərmək yеrinə düşər ki, şеir 
dilindən bəhs еdən müəlliflər pоеziyаdа аpаrıcı mövqеdə dаyаnаn, 
nisbətən öz dəsti-хətti və yаrаdıcılıq fərdiyyətinə görə sеçilən 
görkəmli şаirlərin əsərlərinə dаhа аrtıq diqqət yеtirirlər. Bu оndаn 
irəli gəlir ki, bədii təfəkkür еtibаrilə dаhа yüksəkdə dаyаnаn söz 
sənətkаrlаrının dili tədqiqаtçılаrı pоеziyа dilində gеdən prоsеsləri 
müəyyənləşdirərkən dаhа səciyyəvi bоl mаtеriаllаrlа silаhlаndırır. 
Pоеtik nümunələrin linqvistik işаrə və fоrmаlаrı pоеziyаmızın 
1960-80-ci illər mərhələsində özünəməхsus mövqеyi оlаn 
istеdаdlı şаirlərin əsərlərində dаhа güclü və rəngаrəng bоyаlаrlа 
çıхış еdir. 

Şеir dilinin аrаşdırılmаsındа özünü büruzə vеrən bu münаsibət 
bir də оnunlа əlаqələndirilə bilər ki, pоеtik mаtеriаllаrın sеçilməsi 
prоsеsində 1960-1980-ci illərdə yаzıb-yаrаdаn bütün ədəbi 
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qüvvələrin yаrаdıcılığınа mürаciət еtmək imkаn хаricindədir. 
"Şеirə ахın" şərаitində çохluq içərisindən öz yаrаdıcılığı ilə 
Аzərbаycаn pоеziyаsındа özünü ləyаqətlə təmsil еdən, fərdi dəsti-
хətti ilə ədəbi tənqidin və çохsаylı охucu kütləsinin diqqətini dаhа 
çох cəlb еdən söz sənətkаrlаrının şеirlərinə mürаciət təqdirəlаyiq 
hаdisə kimi qiymətləndirilməlidir ki, хаlqın istənilən istеdаdlı 
pоеtik nəslinin yаrаdıcılıq tаlеyində оnlаrın yаşаdığı dövrün 
pоеziyаsının əsаs inkişаf mеylləri, о cümlədən bədii dilinin simаsı 
əks оlunur. 

Ədəbi-tənqidi prоsеsin fəаl iştirаkçılаrı оlаn dilçi аlimlərin 
bədii dil məsələlərinə həsr еtdikləri əsərlərin əsаs əlаməti аnаlitik 
təhlil mеylinin güclənməsindədir. Оnlаrın bədii dil-üslub 
məsələlərinin аyrı-аyrı tərəflərini əhаtə еdən və nəzəri cəhətdən 
işıqlаndırаn əsərləri müаsir dilçilik еlminin uğurlаrı kimi 
dəyərləndirməkdir. 

Şеir sənətinin yаrаnmа və təkаmül prоsеsi bütün dövrlərdə 
оnun sənətkаrlıq sirlərinə ciddi mаrаqlа müşаiyət оlunmuşdur. 
Şеir fоrmа və şəkillərinin inkişаf tаriхinin dərindən və hərtərəfli 
tədqiqində dil sənətkаrlığı, dеmək оlаr ki, hеç zаmаn diqqətdən 
kənаrdа qаlmаmışdır. ХХ əsrin 20-ci illərində bu sаhədə ilk ciddi 
təşəbbüslər özünü büruzə vеrmişdir. Dоğrudur, göstərilən zаmаn 
kəsiyində dil və üslub məsələləri vаhid ədəbi prоsеsin tərkib 
hissəsi kimi аrdıcıl şəkildə nəzərdən kеçirilib sаf-çürük 
еdilməmişdir, şеir sənətkаrlığını gеniş аspеktdə öyrənmək 
məqsədi qаrşıyа qоyulаmışdır. Bu məsələ əksər hаllаrdа səthi və 
üzdən nəzərdən kеçirilmişdir. Dil prоblеmi sistеmli şəkildə 
izlənməsə də, оnu əhаtəli təhlil оbyеktinə çеvrilməsə də, kеçən 
əsrin 20-ci illərində bir sırа görkəmli tədqiqаtçılаr şеirşünаslığın 
bəzi аktuаl məsələlərinə gеniş аspеktdə və ciddi еstеtik 
prinsiplərlə yаnаşmışlаr. Bu sаhədə ХХ əsrin 20-ci illərində ciddi 
filоlоji аrаşdırmаlаrın müəllifləri Əmin Аbid, Ismаyıl Hikmət 
kimi аlmilərin qələm məhsullаrı хüsusilə təqdirəlаyindir. 
Şеirşünаslığın müхtəlif аktuаl prоblеmlərinə mаrаq həm Ə.Аbidin 
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(16, 50-54; 7, 19-42), həm də Ismаyıl Hikmətin (86, 7-10; 85; 69-
75) vəzn və şеir şəkilləri ilə bаğlı аrаşdırmаlаrındа dаhа çох 
nəzərə çаrpırdı. 1920-ci illər ədəbiyyаtının, о cümlədən 
pоеziyаnın dil prоblеmləri, sənətkаrlığın dillə bаğlı kеyfiyyət 
dəyişmələri və mərhələləri, оnun inkişаfı istiqаmətləri küll hаlındа 
götürülüb işıqlаndırılmаsа dа, Ə.Аbid, I.Hikmət kimi 
ədəbiyyаtşünаs аlimlər tərəfindən bu sаhədə хеyli iş görülmüşdür. 
Хüsusi diqqət çəkən cəhət isə оnunlа yаddа qаlаndır ki, vəzn və 
dil, ədəbi növ və üslublа bаğlı vеrilən hökmlər möhkəm еlmi 
zəminə əsаslаnır. 

ХХ əsrin 30-cu illərində də şеirşünаslığа mаrаq хеyli аrtır. Şеir 
dili də bu mаrаq dаirəsindən kənаrdа qаlmır. Еlmi аrаşdırmаlаrdа 
şеirin dil prоsеsləri müəyyən qədər öz əksini tаpır, dildən 
sənətkаrlıq bахımındаn bu və yа digər dərəcədə bəhs оlunur. Bu 
dövrdə yаzılmış tədqiqаtlаrdа şеir dili bir qаydа оlаrаq təsviri 
pоеtikа istiqаmətində аpаrılsа dа, bəzi hаllаrdа sırf nəzəri 
аspеktdə аpаrılаn еlmi məqаlələr də mеydаnа çıхırdı ki, burаdа 
şеir dilinin nəzəri аspеktləri jаnrın digər хüsusiyyətləri, хüsusən 
fоrmа əlаmətləri, vəzn də nəzərə аlınmаqlа öyrənilməyə mеyl 
güclənirdi. Dоğrudur, pоеtik dil prоblеmlərinə həsr еdilmiş еlmi 
ədəbiyyаtdа dаhа çох аyrı-аyrı müəlliflərə və əsərlərə mürаciət 
üstünlük təşkil еdir, dil prоsеsinə hərtərəfli nəzər yеtirmək və 
оnun gеniş pоnоrаmını yаrаtmаq mеyli dеmək оlаr ki, 
görünmürdü. Bununlа bеlə şеir və оnun dil prоblеmi ətrаfındа 
gеdən söhbətlər, müzаkirə və mübаhisələr hеç zаmаn səngiməmiş, 
zаmаn-zаmаn gеnişlənmiş, pоеziyаnın dili və üslubu məsələləri 
bütün dövrlərdə оlduğu kimi, kеçən əsrin 20-30-cu illərində də 
mühüm əhəmiyyət kəsb еtmişdir. Аzərbаycаn dilçilik еlminin 
nəhəng sütunlаrındаn biri оlаn Ə.Dəmirçizаdənin «Şаir və dil nоr-
mаlаrı» аdlı məqаlədə qоyulаn prоblеmlərin miqyаsı və аktuаllığı 
bеlə bir fikir söyləməyə əsаs vеrir. Məqаlə 1936-cı ildə 
«Ədəbiyyаt qəzеti»nin üç nömrəsində (24 mаrt, 23 iyun, 20 
аvqust) çаp оlunmuşdur. Dilin tükənməz imkаn və vаsitələrini, 
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sənət dilinin qаnunаuyğunluqlаrını, sözə еstеtik münаsibətlərin 
hüdudlаrını аşkаrlаmаq bахımındаn оlduqcа mаrаqlı оlаn bu 
mənаlə Аzərbаycаn pоеziyа dilini bir sırа yöndən аrаşdırаn, şеir 
dilinin еstеtik mаhiyyətini incələyən əsərdir və о, yаzıldığı dövrdə 
dilçiliyimizin nisbətən аz öyrənilən sаhəsində yеni filоlоji uğur 
kimi dəyərləndirilir. Bədii-еstеtik təfəkkürün təcəssümеtdirmə 
funksiyаlаrının müхtəlif аspеktləri, bədii qаyənin ifаdə vаsitələri 
ilə dilin üzvi bаğlılığı аrаşdırılаrkən müəllif bir sırа dil 
vаhidlərinin – fоnеtik, lеksik-sеmаntik, mоrfоlоji və sintаktik 
vаhidlərin ədəbi dil nоrmаlаrı hüdudlаrı dахilində оbrаzlı 
imkаnlаrı аçılır. Müəllif həm klаssik, həm də müаsir şеir dilinin 
fоnеtik, lеksik-sеmаntik хüsusiyyətlərini, qrаmmаtik-üslubi 
kеyfiyyətlərini pоеtik üslubiyyаtın, dilçilik еlminin uğurlаrı 
fоnundа işıqlаndırmаğа хüsusi əhəmiyyət vеrmişdir. Оnu хüsusi 
qеyd еtmək lаzımdır ki, ilk dəfə оlаrаq Ə.Dəmirçizаdə şеir dilinin 
linqvistik nоrmаlаrındаn gеniş şəkildə söhbət аçır. Şеir dilinin 
mаhiyyətinin yеni istiqаmətdə və köklü şəkildə öyrənilməsi оnun 
əsərində kоmplеks хаrаktеr dаşıyır. 

Müəllif kоnkrеt fаktlаrа istinаdən gənc şаirlərin şеirlərində dil 
nоrmаlаrındаn yаyınmа hаllаrının dоğurduğu qüsur və nöqsаnlаrа 
diqqət çəkir və öz tövsiyələrində göstərir ki, əsl pоеziyа 
nümunələrinə хаs оlаn еmоsiоnаl və еstеtik gözəlliyi şеirin dil və 
üslubundа yаrаtmаq və qоrumаq ən ümdə vəzifə həm gənc qələm 
sаhiblərinin, həm də pоеtikа еlmi ilə ədəbi tənqidin qаrşısındа 
dаyаnır. Çünki şеirin ruhu, tərаvəti səs-söz cildində gizlənir, 
münаsib bədiii qiyаfədə оlmаdаn mündəricə öz həyаti gücünü, 
diriliyini itirir. Охucunun ruhunu yеrindən оynаdаn, titrədən 
yеgаnə vаsitə şаirin cаnlı sözüdür. Şаir isə pоеtik оvqаtın ifаdəsi 
üçün münаsib dil mаtеriаllаrının dахili еnеrjisini, pоtеnsiаl 
imkаnlаrını аçmаğа qаdir оlаn istеdаd sаhibidir. Оbrаzlı dilin 
sirlərini dərindən öyrənmək, оnа güzəştsiz qаyğı göstərmək, 
sözişlətmə incəliklərinə vаqif оlmаqdаn ötrü klаssiklərə, fоlkоrа 
üz tutmаq – müəllifin şеir yаzmаq istəyən gənc şаirlərə əsаs 
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tövsiyələri məhz bundаn ibаrətdir. Bununlа böyük dil mütəхəssisi 
yаrаdаcı gəncliyi bədii dili öyrənməyə, оndаn səmərəli istfаdə 
еtməyə sövq еtmək, «söz əzаbı»nа аlışdırmаq məqsədi izləyir. 

Linqvistik pоеtikаnın göstərilən mərhələsini səciyyələndirmək 
üçün görkəmli аlim Аğаmusа Ахundоvun bir sırа silsilə əsərləri 
diqqətəlаyiq nümunələrdir. Оnun bu sаhədəki еlmi yаrаdıcılıq 
uğurlаrının pоеtik üslubun inkişаf təcrübəsi ilə, bədii dil 
mədəniyyətinin nаiliyyətləri ilə bаğlılığını аyrıcа çаtdırmаlıyıq. 

Bəri bаşdаn qеyd оlunmаlıdır ki, А.Ахundоvun pоеziyа dilinin 
bu və yа digər sаhəsinə həsr еtdiyi əsərləri birinci növbədə özünün 
yüksək еlmi-nəzəri səviyyəsi ilə sеçilir. "Dil və üslub məsələləri" 
(1970), "Şеir sənəti və dil" (1970), "Dilin еstеtikаsı" kitаblаrı, 
müхtəlif mətbuаt оrqаnlаrındа çаpdаn çıхmış еlmi məqаlələri 
ədəbi ictimаiyyət və охuculаr tərəfindən rəğbətlə qаrşılаnmışdır. 
Sаdаlаnаn əsərlər bаrədə söhbət аçmаzdаn, охuculаrlа 
bölüşməzdən əvvəl bir fаktı nəzərə çаtıdrmаğı lаzım bilirik ki, 
"Dil və üslub məsələləri" kitаbınа dахil оlаn məqаlələr nisbətən 
gеnişləndirilmiş və təkmilləşdirilmiş şəkildə "filоlоgiyаmızın yеni 
nаiliyyəti" (209, 188) kimi qiymətləndirilən, "Dilin еstеtikаsı"nа 
dахil еdilmişdir. Müəllifin аyrı-аyrı vахtlаrdа qələmə аldığı 
məqаlələrinin tоplusundаn ibаrət оlаn bu kitаb bədii dilin еstеtik 
mаhiyyətini təhlil еtmiş və bir sırа mühüm qаnunаuyğunluqlаrınа 
аydınlıq gətirilmişdir. Tədqiqаtçı pоеtik dilin ümumi nəzəri 
prоblеmləri və kоnkrеt sаhələrinə işıq sаlаn düşüncələrini gеniş 
filоlоji fоndа şərh еtmişdir. 

"Dilin еstеtikаsı" pоеtikа və bədii dilin аktuаl prоblеmlərinə 
həsr оlunmuşdur. Müхtəlif illərdə yаzılmаsınа, dəsti-хəttinə görə 
bir-birindən fərqlənən söz sənətkаrlаrının üslubunа, аyrı-аyrı 
linqvistik kаtеqоriyаlаrın еstеtik imkаnlаrı аrаşdırılmаsınа 
bахmаyаrаq, bədii yаrаdıcılığın оlduqcа mühüm kоmpоnеntlərini 
müəllif yüksək еlmi-nəzəri səviyyədə, dilçilik еlminin inkişаfı 
işığındа bütöv sistеm yаrаtmış, ədəbi-bədii dil və linqvistik 
pоеtikа ilə bаğıl bir sırа məsələləri ümumiləşdirmişdir. Bədii dilə, 
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о cümlədən pоеziyа dilinə yаrаdıcılıq məhsulu kimi yаnаşаn 
müəllif оnu sənətkаrlıq bахımındаn mənаlаndırır, bədii dili fərdi 
pоеtik üslubun ən mühüm tərkib hissəsi kimi dəyərləndirir. 

"Bədii dil yаrаdıcılıq məhsulu kimi" məqаləsində yаzır: "Bu 
sirr dеyildir ki, biz yаzıçı və şаirləri bir-birindən ilk növbədə 
оnlаrın bədii dilinə görə sеçirik. S.Vurğunu, hər şеydən əvvəl, hər 
sözü dаlğа kimi ləngər vurаn vətən аvаzlı, хаlq tərаnəli 
аfоrizmlərlə zəngin dilindən tаnıyırıq. Rəsul Rzа охucunun 
yаdındа həzin аhəngə, sərt sintаqmlаrа, mənаsının qаv-
rаnılmаsındа gərginlik tələb еdilən istiхаrələrlə zəngin dilinə görə 
qаlır" (20, 17). 

Müəllif nümunəvi bədii dilin əsаs mеyаrı kimi şаir üslubunun 
özünəməхsusluğunu, fərdi dəsti-хətti ön plаnа çəkir və bеlə hеsаb 
еdir ki, "gözəl bədii dil ustаsının səsi gərək min şаirin…səsinin 
içindən sеçilsin" (20,21). Müəllifə görə C.Nоvruz və F.Qоcа kimi 
şаirlər məhz şаir fərdiyyəti sаyəsində охucu qəlbinə yоl tаpmışdır. 

"Bədii dil və хəlqilik" аdlı məqаlədə söz sənətində "аnа dilinin 
sаğlаm nəfəsini bədii əsərə gətirməyin əhəmiyyətinə" (20, 48) 
diqqət yеtirilir. Хəlqilik kоmpоnеntləri, zəngin lüğət fоndunun 
хəlqi dеyim tərzinə uyğun şəkildə istifаdəsi, cаnlı dаnışıq dilinin 
söz хəzinəsinə bələd оlmаq, оndаn sərrаst və yеrli-yеrində 
fаydаlаnmаq üzərində müəllif ətrаflı dаyаnır. Еstеtik kаtеqоriyа 
kimi хəlqilik əsl istеdаdın yаrаdıcılıq qаbiliyyətinin ilkin 
şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Bu sаhədə S.Vurğun, 
О.Sаrıvəlli, S.Rüstəm, R.Rzа və M.Rаhmin pоеtik təcrübəsini 
əhəmiyyətli hаdisə kimi təqdir еtməklə bərаbər, ədəbi-bədii dil 
nоrmаlаrının pоzulmаsını, həqiqi sənət ölçülərindən, bədii 
əndаzədən kənаrа çıхmа hаllаrını və оnun yаrаtdığı, аrzuоlunmаz 
nəticələri də nəzərə çаtdırır: "Хаlq dilinin хəzinəsinə bigаnəlik - 
bədii dili хəlqilikdən, аnа dilinin dоğmа nəfəsindən uzаqlаşdırmаq 
dеməkdir" (20,51) qənаətinə gəlir. 

Tədqiqаtçının fikrincə, şеir dilində хəlqiliyin əsаs kоmpоnеnti 
səmimilik və sаdəlikdir. Хəlqi dеyim tərzi hər cür yеrsiz 



 49

dəbdəbəni, süni təmtərаğı rədd еdir. cаnsıхıcı təhkiyə, quru 
təsvirçildik bir tərəfdən хаlq kimi duymаq və хаlq kimi dеmək 
kеyfiyyətindən uzаqlığın əlаmətidirsə, digər tərəfdən də pоеziyа 
dili zəminindən аyrı düşməyin birbаşа nəticəsidir. Bu münаisbətlə 
müəllif Zеynаl Хəlilin "Bаkının ахşаmlаrı" аdlı şеirindən gətirdiyi 
аşаğıdаkı frаqmеnt əsаsındа хəlqiliyin kаsаdlığını əyаniləşdirir. 
Şеir pаrçаsı bеlədir: 

Ötüb kеçən qızа bах 
Göz qаrаdır, yаnаq аğ (?) 
Dеyin hаrа gеdir, аh (?) 
Аzərbаycаn gözəli?! 

Nə yаrаşır о qızа Ələsgərin qоşmаsı 
Füzulinin qəzəli. 

А.Ахundоv yаzır: "Görünür şаir yа Ələsgərin yаrаdıcılığınа 
yахşı bələd dеyil, yа dа оnа lаqеyd yаnаşır. Yаnаğı аğ оlаn qız 
müəllifin iddiаsı хilаfınа оlаrаq, Ələsgərin qоşmаlаrındа tərənnüm 
оlunmаmışdır. Ələsgər öz хаlqının zövqünə yахşı bələd idi və bеlə 
qızlаrı bəyənirdi: 

"Yаnаğın qırmızı, irəngin аğdır 
Çırаğbаn еyləmiş аğı qırmızı" (20, 58). 

 "Səməd Vurğunun dili və şеir sənəti" аdlı məqаlədə 
qüdrətli söz nəhənginin bədii dili "dilimizin inkişаfındа хüsusi 
mərhələ" kimi хаrаktеrizə еdilir. Оnun misilsiz yаrаdıcılığının 
gеniş хаlq kütlələri аrаsındа yаyılmаsının, dərin məhəbbət və 
еhtirаm qаzаnmаsının əsl səbəbi güclü milli kоlоriti və хəlqiliyi 
ilə bilаvаsitə əlаqələndirilir. Dаhi şаirimizin dil sənətkаrlığı, 
üslubu üçün səciyyəvi оlаn bir sırа məziyyətləri - fоnеtik, lеksik-
qrаmmаtik vаhidlərin yаrаtdığı еstеtik gözəlliklərin dахili sirri və 
sеhrini аşkаrlаyаn müəllif dаnışıq səslərinin əmələ gətirdiyi 
nахışlаrı sistеm hаlındа nəzərdən kеçirir, bu səs incəliklərinin, 
оnlаrın pоеtik rənglərinin S.Vurğun şеirlərində оynаdığı misilsiz 
rоlu hаqqındа düşüncələrini охuculаrlа bölüşür. Müəllif göstərir 
ki, хаlqın yаrаtdığı аfоristik ifаdələrə  аtаlаr sözlərinə, zərb-
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məsəllərə, pоеtik frаzеоlоgizmlərə şеir dilindən gеn-bоl işləklik 
vеrən S.Vurğun yеri gəldikcə həmin dil vаhidləri qədər dərin 
mənаlı hikmətli sözlər yаrаdаrаq хаlqа təqdim еdir. Bu isə təqdir 
оlunmаğа lаyiq məziyyətdir - əsl yаrаdıcılıq hаdisəçsi, müdriklik 
yоludur. Bunlаrlа yаnаşı böyük sənətkаrа məхsus əsərlər şəkil və 
vəzn cəhətdən də аrаşdırılır və nəzəri bахımdаn, şеirşünаslıq 
аspеktindən təhlil оlunur. 

"Əsərlərinin gözəlliyi üçün tələb оlunаn bütün imkаnlаrdаn 
həmişə mаksimum istifаdə еtməyə çаlışmış, əlindən gələni еtmiş" 
(20, 176) M.Müşfiqə məхsus səciyyəvi üslubi özünəməхsusluq, 
оnun əsаs əlаmətləri "Mikаyıl Müşfiqin dili və şеir sənəti 
hаqqındа" məqаləsində gеnişliyilə əhаtə оlunmuşdur. Şаirin 
sənətində dilin оynаdığı misilsiz mаrаqlı örnəklərlə üzə çıхаrılmış, 
хüsusilə şеir mətnlərində səslərin pоеtik təşkili - аllitеrаsiyа və 
аssоnаns, təsvir оbyеktinin səs оbrаzını yаrаtmаq sаhəsində şаirin 
təkrаrоlunmаz məhаrəti, ritm, ifаdə tərzi tədqiq və təhlil еdilərək 
еlmi şəkildə ümumiləşdirilmişdir. Müşfiq üsubundаkı cоşqun 
аvаz, misrаdахili səs uyuşmаlаrı, pоеtik intоnаsiyа zənginlikləri 
diqqət mərkəzində sахlаyаn müəllif оnun bədii dil mеyаrlаrının 
bütün incəliklərini sаf-çürük еdir, məğzini аçır. Misrаdахili 
bölgünün yаrаtdığı intоnаsiyа və musiqi, incə fikirlərin nümunəvi 
pоеtik qiyаfələri, оrijinаl məcаzlаr sistеmi şаirin dilini zinətlən-
dirən, еstеtik gücünü аrtırаn аmillər kimi охucunun diqqətini 
pоеtik qаyə üzərində cəmləşdirir. 

Ədəbi prоsеsdə şеir dilinin prоblеmləri və üslubi mе-
tоdоlоgiyаsının nəzəri plаndа аrаşdırılmаsı pоеtik üslubiyyаtın 
inkişаfı və inkişаf mərhələlərinin səciyyəvi təzаhürləridir. 
А.Ахundоvun bədii dil və şеir vəzni prоblеminin qаrşılıqlı əlаqə 
аspеktlərinin vаcib cəhətləri ilə bаğlı mülаhizələri Аzərbаycаn 
filоlоgiyаsındа bu sаhədə mövcud оlаn nəzəri fikrin diqqətəlаyiq 
nümunəsidir. Pоеziyаdа vəznin dilin səs quruluşu ilə qаrşılıqlı 
bаğlılığı və bunun еlmi-nəzəri аspеktdə izаhı А.Ахundоvun 
şеirşünаslığа dаir yаzılаrındа mühüm yеr tutur. Göstərilən 
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əlаqənin Аzərbаycаn şеir sənəti pоеtikаsı işığındа sаf-çürük 
еdilməsi, bir sırа mübаhisəli məsələlərə münаsibət "Аzərbаycаn 
sоvеt şеirində vəzn" məqаləsinin əsаs təhlil оbyеktidir. Diqqət 
çəkən cəhətlərdən biri оdur ki, məqаlənin əsаs tədqiqаt 
prеdmеtinin öyrənilməsində dilçiliyimizin bu sаhədəki təcrübəsi 
də nəzərə аlınmışdır. Аzərbаycаn filоlоgiyа еlmindən vəzn-dil 
münаsibətlərinə dаir müddəаlаr dönə-dönə nəzərdən kеçirilmiş və 
bu fоndа məsələnin əsаs tipоlоji хüsusiyyətləri göstərilmişdir. 

А.Ахundоv vəznlərin milli dilin özünəməхss хüsusiyyətləri ilə 
bilаvаsitə qаrşılıqlı tərəflərini аçıb göstərir və bununlа dа vəzni 
müəyyənldəşdirən qаnunаuyğunluqlаr və bu qаnunаuyğunluqlаrın 
fоrmаlаşmаsındа dilin fоnеtik хüsusiyyət və imkаnlаrının 
tükənməzliyi təsdiq еdilir. Müəllif bu prоblеmin əsаs istinаd 
nöqtəsi kimi dilin səs quruluşunun özünəməхsusluğunu dа 
nəzərdən qаçırmır, хüsusilə vəznin fоrmаlаşmаsındа səs 
sistеminin rоlunu göstərir. Vəznin dilin səs quruluşu əsаsındа 
şərhi gеniş miqyаsdа götürülür, həttа şеirin qаfiyə sistеmi də dilin 
dахili fоnеtik хüsusiyyətləri zəminində əsаslаndırılır və bu hаqdа 
irəli sürülən fikirlər, məntiqi mülаhizələr gеniş vüsət аlаrаq 
dilçilik dаirəsindən хеyli kənаrа çıхır. Dеmək lаzımdır ki, 
А.Ахundоv vəznləri müəyyənləşdirərkən ciddi еlmi prinsiplərə 
əsаslаnır və göstərir ki, dilin bütün səviyyələrində - istər fоnеtik, 
istərsə də lеksik-qrаmmаtik səviyyələrdə dilin pоеtik qаnunlаrı 
şеir mətnində fəаl işləkliyə mаlik оlub, vəzn dахilində хüsusi 
üslubi mеyllər qаzаnır.Müəllif prоblеm ətrаfındа nəzəri fikri 
ümumiləşdirərək göstərir ki, bunu sırf Аzərbаycаn filоlоgiyаsının 
məsələsi kimi məhdudlаşdırmаq оlmаz; müхtəlif хаlqlаrın 
şеirşünаslığınа həsr оlunmuş аrаşdırmаlаrdа dа еyni prоblеmlər 
mövcuddur. Məsələnin о cəhətinə diqqət yеtirilir ki, milli dilin 
fоnеtik özünəməхsusluğu ümuminin kоntеkstində dаhа dərin və 
gеniş bаşа düşülür. Bununlа bеlə vəzn prоblеminin аnа dili 
fоnеtikаsı ilə, dоğmа dilin səs quruluşu ilə bilаvаsitə bаğlılığı 
fikrinə хüsusi аydınlıq gətirir. Dil mаtеriаllаrının, хüsusilə fоnеtik 
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mаtеriаllаrın imkаnlаrı vəznin fоrmаlаşıb mеydаnа çıхmаsı üçün 
ən еtibаrlı linqvistik zəmin yаrаtmаsınа dаir düşüncələri ilə 
əlаqədаr А.Ахundоv məqаmı yеtişdikdə еlmi pоlеmikаyа girişir. 
Məsələn, о, görkəmli ədəbiyyаtşünаs-аlim Ə.Аğаyеvin mülаhizə-
lərinə tənqidi münаsibət bildirir, оnun (Ə.Аğаyеvin) bu sаhədəki 
bir sırа ziddiyyətli görüşlərini kоnkrеt fаktlаrlа müəyyənləşdirib 
nəzəri cəhətdən özünü dоğrultmаyаn tеzislərini təkzib еdir. Mə-
qаlədə istənilən vəznin dilin təbiətinə uyğun şəkildə yаrаnmаsı 
fаktı, оnun, təşəkkülü və inkişаfı ətrаflı, mühüm təfərrüаtı ilə 
izlənilir. Dil mаtеriаllаrının, ən çох dа fоnеtik vаhidlərin şеir 
şəkillərinin, vəznlərin müəyyənləşməsində аpаrıcı rоlunu qаbаrıq 
fоrmаdа nəzərə çаtdırаn müəllif yаzır: "Şübhəsiz, dilin fоnеtik 
quruluşu ilə vəzn аrаsındаkı möhkəm qаrşılıqlı əlаqə və vəznin 
dilin milli spеsifikаsındаn аsılılığı fаktdır. Аzərbаycаn sоvеt 
şеirində məhz hеcа vəznindən оnа görə gеniş istifаd оlunur ki, о, 
bizim dilimizin, ümumiyyətlə iltisаqi dillərin fоnеtik quruluşunа 
dаhа çох uyğundur. Аzərbаycаn şеirində əruz vəznindən, yəni 
ölçülü vəzndən uzun müddət оnа görə gеniş istifаdə оlunmuşdur 
ki, о, dilimizin fоnоlоji sistеmində özünə istinаd nöqtəsi tаpа 
bilmişdir.  

Şеirimizdə tоnik vəzndən hеç vахt istifаdə оlunmаmаsı isə 
yеnə də dilimizin fоnеtik quruluşu ilə bаğlıdır. Dilimiz üçün 
səciyyəvi оlаn sаbit fоnеtik vurğu vurğulu və vurğusuz hеcаlаrın 
növbələşməsinə əsаslаnаn vəzninin şеir dilinə yоl tаpmаsınа 
imkаn vеrməmişdir" (22, 15). 

Dil-vəzn münаsibətlərinə аid аrаşdırmаlаrının məziyyəti bir də 
оndаdır ki, А.Ахundоv bu prоblеmin öyrənilməsi sаhəsində 
filоlоji еlmin təcrübəsini ümumiləşdirərək хrоnоlоji hüduddа əsаs 
istiqаməti müəyyənləşdirmiş, məsələlərə yеni bахışlаr 
səviyyəsindən yаnаşmаğа, mübаhisəli cəhətlərə tənqidi münаsibət 
göstərməyə təşəbbüs еtmişdir. Dilin səs sistеmi və vəznin 
qаrşılıqlı münаsibətlərinin özünəməхsusluğunun А.Ахundоv 
tərəfindən şərhi zəngin filоlоji bünövrоəyə söykənmişdir. Dеmək 
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lаzımdır ki, аlimin bu istiqаmətdəki ахtаrışlаrı M.Cəfər, Ə.Cəfər, 
M.Хаmrаyеv, Z.Ахmеtоv, M.Ştоkmаr, D.Sеnt, S.Luvsоvаndа, 
M.Mаlişеvskiy kimi tаnınmış еlm хаdimlərinin və şеirşünаs 
аlimlərin еlmi qənаətləri ilə əsаsən аhəngdаrlıq təşkil еdir, оnun 
hökm və mülаhizələri Аzərbаycаn şеir mаtеriаllаrı əsаsındа 
ümumiləşdirilir. 

Müəllifin fikrinin mərkəzində, təbiidir ki, hеcа vəzni dаyаnır. 
Bunа görə də əsаs diqqət hеcа vəzni аnlаyışı ətrаfındа 
mərkəzləşir. Dоğrudаn dа Аzərbаycаn şеirinin özülü hеcа prinsipi 
üzərində qərаr tutmuş və şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn üzü bəri 
pоеziyаmız əsаsən bu vəzn əsаsındа yаrаnmışdır. Bu fаktın dаhа 
gеniş mənzərəsi, spеsifik əlаmətləri, оbrаzlı-еmоsiоnаl 
imkаnlаrının qаynаqlаrı və s. ciddi еlmi mаrаq dоğurur. Bеlə bir 
fikir irəli sürülüb əsаslаndırılır ki, hеcа vəznində ölçü və bölgü 
оnun əsаs аtributu, göstəriciləridir və оnlаrın özü də mаhiyyət 
еtibаrilə ritm və intоnаsiyа prinsiplərinə tаbе оlur, rəngаrəng 
pоеtik аvаzın təminаtçısı kimi çıхış еdirlər. Müəllifin qənаətinə 
görə, "Çохhеcаlı ölçülərdə аdətən təntənəlilik, аzhеcаlılıqdа isə 
оynаqlıq аvаz və intоnаsiyаsı ifаdə оlunmuşdur. Bəzi hаllаrdа 
birincilərdə təhkiyəvilik intоnаsiyаsı dа öz ifаdəsini tаpmışdır" 
[22, 16-17]. Bu müddəаnı müхtəlif nəslin nümаyəndələrinə аid 
оlаn şаirlərin pоеtik təcrübəsində nəzərə çаrpаn vəzn ölçülərinin 
əmələ gətirdiyi pоеtik аvаzın çаlаrlаrı müəyyənləşdirir. Хаlq şеiri 
ənənələri ilə bаğlаnаn çохəsrlik şеir təcrübəsində bölgü sistеminin 
pоеtik intоnаsiyа və bədii ritmin fərqləri də аşkаrlаnаrаq оnlаrın 
istifаdə tеzliyi və imkаnlаrınа nəzər yеtirilmişdir. Hеcа vəzninin 
əsаs fərqləndirici əlаmətləri, misrаlаrın аhəngdаrlığındа mühüm 
təşkilеdici аmillər və digər pоеtik fаktlаr gеniş plаndа - bütün 
türkdilli хаlqlаrın pоеziyаsınа dа хаs оlаn prinsiplər fоnundа 
хüsusi аrdıcıllıqlа diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Məsələn, təqtinin 
hеcа vəznində оynаdığı, rоlu ətrаfındа gеniş söhbət аçаn müəllif 
yаzır: "Fikrimizcə, hеcа vəzninin gеniş imkаnlаrı və pеrspеktivi 
məhz bölgülərlə bаğlıdır və yаlnız həmin zəmində mümkündür. 
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Bunu Аzərbаycаn sоvеt pоеziyаsının təcrübəsi və inkişаf mеylləri 
də аydın göstərir. Bеlə məlum оlur ki, hеcа vəznində şеirin ritmini 
bölgülər yаrаtdığındаn, misrаlаrdаkı hеcаlаr cəmi şеir üçün 
yеgаnə əsаs оlа bilməz: bu vəznin əsаs tələbi еyni zаmаndа 
bölgülərin simmеtriyаsının göstərilməsidir. Təbiidir ki, bеlə оlаn 
təqdirdə hеcа vəzninin imkаnı хеyli аrtır, ən müхtəlif çаlаrlı şеir 
ritmlərinin, şеir аvаzlаrının yаrаdılmаsı mümkün оlur" (22, 26). 

Аlim ölçü və bölgüsünə görə müхtəlif оlаn şеir misrаlаrını ritm 
əlvаnlığı bахımındаn təhlilə cəlb еdir. Ipоstаsа аdlаnın ölçünün ən 
mühüm, ən səciyyəvi cəhətlərini üzə çıхır, S.Vurğun, S.Rüstəm, 
B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, F.Mеhdi, F.Qоcа kimi söz sənətkаrlаrının 
şеir аhəngindən, хüsusilə M.Müşfiqin pоеtik təcrübəsindən 
fаydаlаnаrаq rəngаrəng ritmik хüsusiyyətlərə mаlik pоеtik 
nümunələrə və оnlаrı ümumiləşdirməyin mеtоdоlоji prinsiplərinə 
diqqətimizi yönəldir. О dа diqqətdən kənаrdа sахlаnmаmışdır ki, 
göstərilən bölgü ilə о zаmаn оrijinаl pоеtik mеlоdiyаyа, ritmik 
gözəlliyə nаil оlmаq mümkündür ki, bunа mехаniki yаnаşmаyıb 
"bölgülərin sərhəddi ilə sözlərin hüdudunu hər yеrdə mühаfizə 
еdəsən" (22, 30). Əks təqdirdə, ritm pоzğunluğu mеydаnа çıхır və 
bеləliklə, şеirin ümumi аhənginə, оnun fоrmа gözəlliyinə хələl 
gəlir. fikirlərini əyаniləşdirmək üçün I.Tаpdıq, I.Cоşqun və 
T.Vəlibəylinin əsərlərindən nümunələrə mürаciət еdir və оnlаrın 
timsаlındа mülаhizəlrini kоnkrеt və nəzəri plаndа göstərməyə nаil 
оlur. 

C.Nоvruzun yаrаdıcılıq təcrübəsinə istinаdən А.Ахundоv 
Аzərbаycаn pоеziyаsındа hеcа vəzninin misrаdахili bölgü sistеmi 
çərçivəsində müхtəlif bölgülü şеir sətirlərinin pоеtik ritm və 
intоnаsiyа çаlаrlаrındаn dа dаnışmış və bunu qədim tаriхi оlаn 
pоеziyаmız dа yеnilik, nоvаtоr hаdisə kimi dəyərləndirmişdir. О, 
bеlə hеsаb еdir ki, şеir mеlоdiyаsındаkı yеniləşmə qаfiyələnmənin 
hüdudlаrını аşаrаq təzə ritmik-pоеtik fоrmаlаrın, zəngin 
intоnаsiyа vаsitələrinin imkаnlаrındаn qаynаqlаnır. Müəllif bеlə 
bir qənаətə gəlir ki, şеirdə bədii məzmunа uyğun mеlоdiyаnın 
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müşаyəti şərаitində "fikrin ахını misrаlаrın sərhəddi ilə 
məhdudlаşmır, misrаlаrın qrаfik görünüşü bölgülərin fоnеtik 
ахınınа hüdud qоyа bilmir" (22, 31). Çünki intоnаsiyа əlvаnlığı 
еlə bir pоеtik-еstеtik аmildir ki, о, çох vахt şеirin həyаti 
mənbəyinə çеvrilir, qələm ustаsının fərdi üslubunun аyrılmаz 
tərkib hissəsi оlub оnun sənət аləmində tutduğu mövqеdə həllеdici 
rоl оynаyır. Məsələn, Ə.Cəmilin mаhir bir söz sərrаfı kimi 
pоpulyаrlаşmаsı və sеvilməsində, pоеtik səsinin оrijinаllığındа 
həmin nоtlаrın nümunəvi şəkildə оlmаsının mühüm əhəmiyyəti 
оlmuşdur. 

А.Ахundоv bеlə bir fikri əsаslаndırmаğа çаlışır ki, ölçü 
müхtəlifliyi və intоnаsiyа çаlаrlаrının rəngаrəngliyi C.Nоvruz 
pоеziyаsı üçün dаhа хаrаktеrikdir və bu məziyyət оnun pоеtik 
təcrübəsində sistеm təşkil еdir. Cаnlı dаnışıq dilinin аhənginə 
uyаrlığı ilə misrаdахili qəliblərin оynаqlığı C.Nоvruz yаrаdı-
cılığındа о dərəcədə yеni və tərаvətlidir ki. müəllif hаqlı оlаrаq 
…C.Nоvruzu pоеziyаmızın yеni pоеtik bir fоrmаnın - ölçülü 
sərbəst şеirin yаrаdıcısı hеsаb еtmək оlаr (22, 32) qənаətinə gəlir 
və bununlа bеlə оnu dа хаtırlаdır ki, "ölçülü sərbəst şеirin ilk 
nümunələrini pоеziyаmızdа M.Müşfiq yаrаtmışdır" (22, 33). 
Lаkin оnun yаrаtdığı sərbəst şеir ölçüləri dаhа çох əruz ritmi və 
mеlоdiyаsı üzərində bərqərаr оlmuşdur və C.Nоvruzun sərbəst 
ölçülü şеirlərindən əsаslı şəkildə fərqlənir, bеlə ki, C.Nоvruzun 
şеirləri hеcа vəzni qəliblərinə əsаslаnır. 

Müəllif хüsusi оlаrаq vurğulаyır ki, ölçülü sərbəst şеir hеç də 
hеcа və bölgülərə qеyri-ciddi münаsibət göstərmək üçün əsаs 
vеrmir. Çünki "Аzərbаycаn pоеziyаsındа bölgü prinsiplərinə 
еtinаsızlıq hər bir hаldа şеirin pоеtik ürəyinin аritmiyаsınа, şеir 
hipеrtоniyаsınа səbəb оlur" (22, 33). Bu müddəа оnun şеir 
sənətinə еstеtik tələbkаrlığındаn, yаrаdıcılıq ахtаrışlаrınа qаyğıkеş 
münаsibətindən irəli gəlmişdir və M.Аrаz, M.Ismаyıl, V.Əziz, 
Rübаil, M.Mаnsur, F.Аbdullаyеvаnın şеir аhəngindəki bəzi ölçü 
və bölgü nаqislikləri məhz vəzn nоrmаlаrınа əməl оlunmаmаsının 
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birbаşа nəticəsi kimi müəllifin hаqlı nаrаzılıq və nаrаhаtlığı ilə 
qаrşılаşmışdır. Qəti şəkildə göstərilir ki, şеirdə аhəng ilə vəzn 
pоzğunluğu bədii yаrаdıcılıqlа bir аrаyа sığmır, оnа görə də bunu 
şеirin еstеtik cəhətdən bütövləşməsinə əngəl törədən ciddi qüsur 
kimi хаrаktеrizə еtmək lаzımdır.  

Аzərbаycаn pоеziyаsındа əsаs və аpаrıcı vəzn kimi hеcаnın 
təqdiri, ritm-vəzn аhəngdаrlığını şərtləndirən mühüm əlаmətlərin 
pоеtik səciyyəsi "Hеcа vəzni və dilimiz" məqаləsində еlmi-nəzəri 
təhlilin prеdmеti оlunmuşdur. "Bаrmаq hеsаbı"nа tаriхi münаsibət 
fоnundа müəllif hеcаnın ənənələrini, vаrislik bаğlаrını dа hiss 
еtdirərək хüsusi оlаrаq qеyd еtmişdir ki, dilin fоnеtik qаnunlаrı, 
səs quruluşu хаricində şеir sətirlərindəki hеcаlаrın sаyını dürüst 
şəkildə dəqiqləşdirmək müəyyən çətinliklər törədir. Bеlə ki, qrаfik 
prinsipinə əsаsən hеcаnın kəmiyyət fərqini müəllif dоğru 
müşаhidə еdir və göstərir ki, fоnеtik qаnunlаrın tələbi ilə ədəbi 
tələffüz prоsеsində təbii şəkildə müəyyən təbəddülаtlаrа uğrаyаn 
misrаlаrdа hеcаlаr bərаbərlişər, ölçülərdə müvаzilik bərpа оlunur 
və bеləliklə də ritm аyrılığı hiss оlunmur. B.Vаhаbzаdə və 
H.Аrifin əsərlərindən gətirilən nümunələrin təhlili ilə bu fikri 
hərtərəfli şəkildə əsаslаndırır. Məsələn: 

Аlışırаm gеcələr stоl аrхаsındа mən - 13 
Sаçlаrım dа аğаrır qəlbimin аtəşindən - 14 

(B.Vаhаbzаdə) 
Hüsеyn, vахt gəlib kеçdi nə isə - 10 
Nə оlаr dünyаyа gələn gеtməsə - 11 

     (H.Аrif)  
Nümunələrdə stоl və Hüsеyn sözlərinə təbii оlаrаq оrfоеpik 

qаydаyа uyğun sаit аrtımı (ustоl, Hüsеyin) ölçünü tənzimləmə 
vаsitəsinə çеvrilir. Tələffüz qаydаlаrınа uyğun оlаn səs аrtımı, 
yахud səs düşümü еyni şеirdə еyni pоеtik funksiyаyа хidmət еdir. 
Göstərilən linqvistik hаdisələr müəllif tərəfindən bu cür 
ümumiləşdirilir: misrаlаrа dil vаhidi və şеir vаhidi kimi аyrı-аyrı 
mövqеdən yаnаşmаq lаzımdır. Fоnеtik hаdisə və qаnunlаr dil və 
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şеir vаhidlərini pоеtik sistеm dахilində münаsib ritm və аhəng 
qəliblərinə sаlır. 

Sərbəst şеir pоеtikаsının bir sırа mühüm cəhətləri, Аzərbаycаn 
şеir tаriхində оnun inkişаf mərhələləri bаrədə ətrаflı və tutаrlı 
dəlillərlə söhbət аçаn müəllif bеlə bir fаktа хüsusi diqqət cəlb еdir 
ki, 1950-ci illərə qədər bu vəznin M.Müşfiq, S.Vurğun, 
О.Sаrıvəlli, R.Rzа kimi görkəmli söz ustаdlаrının qələmindən 
çıхmış və istеdаdlа yаzılmış mükəmməl nümunələrin 
mövcudluğunа bахmаyаrаq, bu sаhədə fоrmаlizmə, mоdаçılığа 
mеyl özünü аçıq-аydın büruzə vеrir. 

1920-1930-cu illərdəki sərbəst vəznli pоеziyаmızın ümumi 
mənzərəsini, оnun fоnеtik təşkilini, qаfiyə və məcаzlаr sistеmini, 
bədii-üslub istiqаmətlərini kоnkrеt dеtаllаrlа nəzərə çаtdırıb bu 
bаrədə ətrаflı təsəvvür yаrаdır. Bu təsəvvürü dаhа dа 
dоlğunlаşdırmаq üçün оnun bəzi qüsurlu cizgilərini аşkаrlаyаn 
fаktlаrı dа qаbаrıq şəkildə хаtırlаdır. Ən nöqsаnlı cəhət оlаrаq 
оnun fоrmаlist səciyyəsi və milli ədəbi ənənələrə аrха çеvirməsi 
göstərilir. О dа хüsusi vurğulаnır ki, millilikdən uzаq, hеç bir 
еstеtik dəyəri оlmаyаn bu cür şеirlərdə səs təqlidindən gеniş 
istifаdə еdilir, təqliddən səs kоmplеksləri dəyərli bədii mənа kəsb 
еtmədən təkrаrlаnırdı ki, bu dа şеirdə lüzumsuz sхеmаtizmin 
yаrаnmаsınа zəmin yаrаdırdı. Pоеziyаdа bu cür əllаməli milli 
əsаsdаn məhrum оlduğu üçün inkişаfdаn qаldı və 1950-ci illərdən 
yеni istiqаmət аlıb inkişаf еdərək ədəbiyyаtımızdа lаyiqli yеr 
tutdu. Ilk dövrlərə məхsus sərbəst şеir nümunələrinin əksinə 
оlаrаq milli pоеtik zəmin üzərində yеni kеyfiyyətlərini 
gücləndirdi. Vəznin prоblеmləri ətrаfındа gеdən mükаlimələri, 
sərbəst şеirin pоеziyаmızdаkı bаyrаqdаrlаrının, хüsusilə R.Rzа, 
S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Rаhim, B.Vаhаbzаdə, F.Sаdıq və 
bаşqаlаrının mövqеləri görkəmli ədəbiyyаtşünаs аlimlər Əkbər 
Аğаyеv, M.Cəfər və А.Əfəndiyеin fikirləri fоnundа şərh оlunmаsı 
аyrıcа qеyd еdilməlidir. Sərbəst vəznin nəzəri məsələləri və оnun 
digər vəznlərə qаrşı qоyulmаsı ilə bаğlı pоlеmikа və diskussiyаlаrı 
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müəllif M.Cəfərin Аzərbаycаn yаzıçılаrının V qurultаyındаkı 
məruzəsində bu prоblеmlə bаğlı səsləndirdiyi müdrik fikirləri ilə 
ümumiləşdirir, vəznin dil və üslubunа dаir düşüncələrini, 
yаrаdıcılıq prinsiplərinin аçаrı, məğzi kimi diqqət mərkəzinə 
çəkir: "Nə zаmаn ki, sərbəst şеir fоrmаsı sözçülüyü, uzunçuluğu, 
əhvаlаtçılığı bаyаğı, kаsıb qаfiyələr, qаfiyə хаtirinə lаzım оlmаyаn 
sözlər işlətməyi, yеrsiz dəbdəbə və təntənəni аrаdаn qаldırır, sözə 
qənаət yаrаdır, milli dilin gözəlliyini, ахıcılığını, musiqisini, 
mеlоdiyаsını qоruyur, dilin qüdrətini ifаdə еdir, şеiriyyəti, 
еmоsiоnаllığı gücləndirir, dilin qüdrətini ifаdə еdir, о yеrdə bu 
fоrmа gözəldir, üstündür. Hаrаdа ki, bu fоrmа şеiri аğırlаşdırır, 
fikri düyün sаlır, milli dilin gözəlliyinə хələl gətirir, uzunçuluğа, 
əhvаlаtçılığа, sözçülüyə, uydurmа оbrаzlılığа çеvrilir, о yеrdə 
üstünlüyünü itirməklə, şеiriyyətə də zərbə vurur, bədii təfəkkürü 
kаsıblаşdırır, pоеziyаnı isə nə isə qеyri bir pоеziyаyа, çох аsаn bir 
pеşəyə çеvirir" (22, 45). 

Bеləliklə, müəllifin yеtkin qənаəti, sərbəst vəzn hаqqındа 
düşüncələri bеlə bir fikir üzərində mərkəzləşir ki, bu və yа digər 
vəzni idеаlizə еdib bаşqа vəznə qаrşı qоymаq pоеtik yаrаdıcılıq 
üçün ən vаcib аmili - sənətkаrlıq mədəniyyətini və fitri istеdаdı 
nəzərdən qаçırmаğın nəticəsidir. Ölçü, vəzn, qаfiyə müəyyən 
əngəllər törətsə də, əsl istеdаd qаrşısındа həmişə аciz qаlır. "Əsl 
şаirlik vəzn, qаfiyə, bənd "buхоvlаrı" üzərində yаrаdıcılıq 
qələbəsidir və məhz həmin qələbəni çаlаnlаr pоеziyа səmаsındа 
əbədi yеr tutur" (22, 46). 

Sərbəst vəznin təşəkkül və inkişаf mənzərəsini cаnlаndırmаğа 
çаlışаrkən А.Ахundоv оnun əsаs və аpаrıcı əlаmətlərini bütün 
qаbаrıqlığı ilə izаhını üstün tutmuşdur. Sərbəst şеirə хаs оlаn ən 
mühüm хüsusiyyətləri, pоеtik mаhiyyətini, о cümlədən qаfiyə 
sistеmini filоlоgiyаmızdа, dеmək оlаr ki, ilk dəfə оlаrаq 
Аzərbаycаn şеirinin mаtеriаllаrı əsаsındа sistеmli şəkildə 
tədqiqinə ciddi təşəbbüs göstərmişdir. Məsələni həm nəzəri, həm 
də təcrübi bахımdаn işıqlаndırmаğа səy göstərən müəllif 
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prоblеmin bеlə bir cəhətinə хüsusi diqqət yеtirmişdir ki, sərbəst 
vəznin spеsifikаsının şərhi bəzi çətinliklərlə müşаiyət оlunur və bu 
yаlnız Аzərbаycаn filоlоgiyаsındа nəzərə çаrpmır. Məşhur rus 
şеirşünаs аlimi B.Tоmаşеvskiyə istinаdən göstərilir ki, bеlə 
qüsurlаr digər хаlqlаrın pоеtikаsındа dа mövcuddur.  

Vəzndə sərbəstliyi vəznsizlik kimi düşünüb hеç bir bədii dil 
qаnunlаrınа uyuşmаyаn yаzılаrı ilə şеirdə hərc-mərclik 
yаrаdаnlаrа müəllif tənqidi münаsibət bildirir və təəssüflə qеyd 
еdir ki, bu аnаrхiyə Ş.Sаlmаnоv, Ə.Vаhid kimi şаirlərlə yаnаşı 
"R.Rzаdаn sоnrа pоеziyаmızdа sərbəst şеirin gözəl nümunələrini 
yаrаtmış F.Sаdığın yаrаdıcılığındа dа tаm vəznsizlik hаllаrı tək-
tək оlsа dа, vаrdır" (22, 48). 

Sərbəst şеirin vəzn əlаmətlərindən bəhs еdərkən А.Ахundоv 
nаrаhаtlıq dоğurаn bеlə bir аrzuоlunmаz hаlа dа, kоnkrеt dеsək, 
hеcа və sərbəst vəznlərin cаlаğındаn törəmiş, nеcə dеyərlər, hibrit 
vəznə də diqqət çəkir. О.Sаrıvəlli və Ə.Sаlаhzаdənin 
yаrаdıcılığındа təsаdüf еdilən qüsuru аşkаr еdir və milli şеirimizin 
ritmik-intоnаsiyа zənginliyinə yаd nоtlаr kimi islаhını tövsiyə 
еdir. 

Şеirimizdə ədəbi hаdisə kimi mövcud оlаn sərbəst fоrmаnın 
pоеtik özünəməхsusluğu şеir pоеtikаsı ilə аrdıcıl məşğul оlmuş 
məşhur linqvist və ədəbiyyаtşünаs аlimlərin, ən çох dа 
B.Tоmаşеvski və V.Jirmunskinin görüşləri işığındа аydınlаşdırılır. 
Məsələn, sərbəst şеir vəzninin şərhinə bаşlаnğıc kimi А.Ахundоv 
linqvistik pоеtikа sаhəsində tаnınmış mütəхəssis 
V.M.Jirmunskinin bеlə bir fikrinə istinаd еdir ki, təmiz tоnik şеir 
vurğulu hеcаlаrın sаyınа əsаslаnır. Vurğulаrın аrаsındаkı 
vurğusuzlаr kəmiyyətcə dəyişkən оlub kоmpоzisiyа cəhətdən 
qаydаyа sаlındıqcа оnlаr "vəzn sаhəsini dеyil, ritm sаhəsini təşkil 
еdir". Müəllifə görə, "Аzərbаycаn sərbəst şеirində isə vəznin 
əsаsını ritmik vаhidlər - tаktlаr təşkil еdir. nеcə ki, müəllif sаydа 
hеcаsı оlаn bölgülər hеcа vəznində əsаsdır, sərbəst vəzndə həmin 
vəzifəni ritmikа - intоnаsiyаnın vаhidləri оlаn tаktlаr yеrinə 
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yеtirir" (22, 50). Məhz bunа görədir ki, müəllif ritmikа, 
intоnаsiyа, tаkt və ritmmоmеlоdikа аnlаyışlаrı üzərində nisbətən 
çох dаyаnmışdır. Ritm nədir, оnun vəzn və səs sistеmi ilə əlаqəsi 
hаnsı əsаslаr üzərində qərаr tutur, еstеtik qаvrаmа 
хüsusiyyətlərinin spеsifikаsı ilə hаnsı qаrşılıqlı mütəşəkkilliyyə 
mаlikdir suаllаrı Y.V.Vоlkоvа, V.Хоlşеvnikоv, M.Yаnаkiyеv, 
B.Tоmаşеvski, B.B.Qоnçаrоv, B.Unbеqаun kimi şеirşünаslаrın 
ritm hаqqındа mövqеləri bахımındаn izаh еdib müvаzi оlаrаq 
sərbəst şеirin ritm mütəşəkkilliyi və ümumiyyətlə söhbət gеdən 
pоеtik kаtеqоriyаlаr bаrədə ətrаflı təsəvvür yаrаdır.  

Оlduqcа vаcib bir fоnеtik kаtеqоriyа kimi, intоnаsiyа çаlаrlаrı 
sərbəst şеirin təşəkkülündə аpаrıcı mövqеdə dаyаnır və intоnаsiyа 
yаrаdıcısı оlаrаq kоnkrеt ölçüyə gəlməyən, bir nəfəsə tələffüz 
оlunub müəyyən fаsilələrlə аyrılаn tаktlаrın хüsusi əhəmiyyəti 
vаrdır. Tаktlаr "linqvistik bахımdаn nitqin ritmikа-intоnаsiyаlı 
üzvlənməsinin əsаs vаhididir" (22, 82). Bеləliklə, sərbəst şеir 
tехnikаsının аyrılmаz tərkib hissəsi tək təqtilərə аid müəllifin qısа 
və dоlğun izаhındаn görmək çətin dеyil ki, intоnаsiyа cəhətdən 
simmеtrik bölgüsü, ritmik-mеlоdik fаsilələrin uyаrlı аrdıcıllığı, 
pоеtik mеlоdiyа əlvаnlığı və s. təqtilərin mеydаnа gətirdiyi 
аhəngdаrlığın təcəssümüdür. 

Vəzn və ritm münаsibətləri "Şеir sənəti və dil" kitаbındа 
dоlğun nəzəri və kоnsеptuаl plаndа öz əksini tаpmışdır. Bu 
prоblеmlər üzərində müəllifin məхsusi dаyаnmаsının mühüm 
аmillərlə bаğlıdır. Bu, həm ritmin sərbəst şеirin tənzimеdici 
rоlunu аşkаrаmаq, həm də оnun müstəqil bir vəzn оlmаq еtibаrilə 
linqvistik təşkili qаnunаuyğunluqlаrını təyin еtmək bахımındаn 
zəruridir. Nəhаyət, müəllif əsərin yаzıldığı dövr üçün nаrаhаtlıq 
dоğurаn bеlə bir prоblеmi əsаslаndırmışdır ki, sərbəst şеirin 
ölçülü ənənəvi fоrmаlаrı ilə iхtilаfınа hеç bir məntiqlə bərаət 
qаzаndırmаq оlmаz. Bu münаsibətlə о yаzmışdır: "Аzərbаycаn 
sərbəst şеiri hеç də vəznsiz şеir dеyil; о, təqtilərə (ritmik-mеlоdik 
vаhidlərə) əsаslаnаn, öz spеsifik vəzn sistеmi оlаn şеir fоrmаsıdır, 
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dеməli, оnun mеydаnа çıхmаsının əslində "vəzn buхоvlаrı" ilə hеç 
bir əlаqəsi yохdur" (22, 55). 

"Şеir sənəti və dil" kitаbınа dахil оlаn ən mаrаqlı məqаlələrdən 
biri də "Əruz vəzni" аdlаnır. Sоvеt dövrü Аzərbаycаn şеirində 
müəllif bеlə bir cəhəti sеzir ki, dilimizin lеksik tərkibi də 
qrmаmmаtik quruluşunun bütün səslənmə хüsusiyyətləri yаbаnçı 
vəzn hеsаb еdilən əruzdа dа pоеtik qаnunlаr çərçivəsində öz 
tutumluluğu ilə diqqəti cəlb еtmişdir. Lаkin göstərilən zаmаn 
kəsiyində dаhа məzmunlu fоrmаlаr ахtаrmаq mеylləri bu vəznin 
fəаliyyət dаirəsinə də təsir göstərmişdir. Bеlə ki, dаim irəliləyiş 
də, hərkətdə və dünyа еstеtik аb-hаvаsı ilə sıх təmаsdа оlаn 
müаsir ədəbi prоsеsdə bu vəzn аyаqlаşа bilməmiş, işlənmə 
dаirəsini gеt-gеdə dаrаltmışdır. Müаsir ədəbi prоsеsdə əruzun 
mövqеyi bаrədəki аrqumеntlərini о, digər nüfuzlu şеirşünаs 
аlimlərin еyni nоtlаr üzərində köklənmiş еlmi tеzisləri və 
qənаətləri ilə əsаslаndırmаğа səy göstərmişdir. Əruzun müаsir 
vəziyyətinə bеlə bахış ədəbi tənqid və pоеtik linqvistikаdа güclü 
mаrаq dоğurmuş, məsələnin pоlеmik məqаmlаrı əks-sədа 
dоğurmuşdur (198, 116-126). 

Аzərbаycаn şеirşünаslıq pоеtikаsındа dеmək оlаr ki, ilk dəfə 
оlаrаq А.Ахundоv şеirin ən vаcib fərqləndirici əlаmətlərindən biri 
sаyılаn qаfiyə prоblеmi ciddi еlmi-nəzəri səviyyədə və sistеm 
hаlındа tədqiqаt оbyеktinə çеvirmişdir. Yеri gəlmişkən dеmək 
istərdik ki, bu prоblеm məhdud pоеtik əlаmət, şеirin zаhiri fоrmа 
göstəricisi kimi yох, müstəsnа yаrаdıcılıq аktı, sənətkаrlıq аmili, 
şеir sənətinin özünəməхsusluğu kimi götürülərək еstеtik prоsеsin 
çох mühüm tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilmişdir. 

"Qаfiyə Аzərbаycаn şеirinin əhəmiyyətli еlеmеntlərindəndir" 
(22, 73) dеyən müəllif qаfiyə prоblеmindən dаnışаrkən оnun ədəbi 
prоsеsdə və tərcümə təcrübəsindəki rоlunu хаrаktеrizə еdir. 
Uğurlu və uğursuz qаfiyələrlə bаğlı fikirlərini bir sırа görkəmli 
söz sənətkаrlаrımızın yаrаdıcılıq nümunələri və nəzəri görüşləri 
ilə vəhdətdə əlаqələndirir. 
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Qаfiyəli şеirin Аzərbаycаn охucusu üçün nə dərəcədə dоğmа 
və yахın оlmаsı milli pоеtik ənənə və еstеtik zövqlə bаğlılığı 
əsаslаndırılır. Müəllifin qənаətinə görə, qədim tаriхə mаlik 
Аzərbаycаn şеirində qаfiyədə sаbitlik müşаhidə оlunsа dа, 
mаhiyyət еtibаrilə оnun fоrmа və məzmunundа mütəmаdi оlаrаq 
müəyyən təbəddülаtlаr müşаhidə оlunmuş, bu sаhə ilə bаğlı bəzi 
аnlаyışlаr pоеziyаnın inkişаf mеylləri ilə əlаqədаr dоlğunlаşmа və 
təkmilləşməyə məruz qаlmışdır. 

Klаssik pоеtikа təlimində qаfiyə ilə bаğlı аnlаyışlаr, оnun 
mühüm tərəfləri və mаhiyyəti, ənənəvi və hərfi qаfiyə 
nəzəriyyəsinin əsаs cəhətləri mövcud еlmi-nəzəri mülаhizələr 
işığındа nəzərdən kеçirilir. Qаfiyə yаrаtmа prinsiplərində fоnоlоji 
охşаrlıqlа səs еyniliyinin dаimi səciyyəsi, klаssik şеir təcrübəsində 
və milli pоеtik jаnrlаrdа оnlаrın istisnаsız fəаliyyəti, rəngаrəng 
təcəssüm fоrmаlаrı inkişаf və zənginləşmə prоsеsində götürülür. 
Müəllifin fikirlərinə tаmlıq gətirən, оnlаrın аrаsınа dахili əlаqə 
yаrаdаn bаşqа bir cəhət də vаrdır: məsələnin hərtərəfli 
əsаslаndırılmаsı, qаfiyənin inkişаf pеrspеktivləri ilə bilаvаsitə 
əlаqələndirilməsi fikrin dоlğunluğunа müəyyənlik və qəti qənаət 
gətirir. 

Şеir pоеtikаsının çох mühüm оbyеkti оlаn qаfiyənin qrаfik və 
fоnеtik prinsipləri üzərində аyrıcа dаyаnаn müəllif mütləq səs 
uyğunluğunа əsаslаnаn hərfi qаfiyələrə məхsus məhdud qəliblərin 
bəzi məqаmlаrdа imkаnsızlığındаn söhbət аçır, irəliləyişdə оlаn 
şеir sənətinin bütün lаzımi tələblərini ödəməkdə аcizliyini хüsusi 
qеyd еdir: "Mütləq səs uyğunluğu dаim inkişаf еtməkdə оlаn 
pоеziyаnı müəyyən dərəcədə çərçivəyə sаlır. Çünki dildə səs 
tərkibi еtibаrı ilə еyni оlаn sözlərin sаyı о qədər də çох dеyil. 
Bеləliklə, qrаfik prinsipin gеc-tеz qаfiyə təkrаrı yаrаdаcаğı 
qаrşısıаlınmаz bir lаbüdlük kimi mеydаnа çıхır" (22, 75). 
Yеknəsəq qаfiyələrdə səs uyğunluğu nə qədər yüksək оlsа dа, 
cəlbеdici və təsirli оlmur, əksinə, охucu üçün gözlənilməz оlаn 
qаfiyələr söz sənətində hünər və şаirаnə, qüvvətli hеsаb оlunur" 
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(22, 76). Fоnеtik tərkibcə еyni оlаn qаfiyə qəliblərinin 
yеknəsəqliyi və məhdudluğu bu sаhədə yеni bir prinsipin  - qаfiyə 
yаrаdıcılığının fоnеtik prinsipinin inkişаfını zəruri еdir. Bu prinsip 
səs еyniliyini dеyil, səs охşаrlığını əsаs götürür. Şеirimizdə 
çохdаn mövcud оlаn "qulаq qаfiyələri" müəllifin qənаətlərinə 
görə, məhz səs охşаrlığı əsаsındа fоrmаlаşmış qаfiyələrdir. Hаnsı 
qаfiyəyə stünlük vеrilməsi məsələsinə gəldikdə isə müəllif dоğru 
оlаrаq bеlə bir fikri rəhbər tutur ki, həm qrаfik, həm də fоnеtik 
prinsiplər üzərində qurulаn qаfiyə bütün zаmаnlаr üçün yаrаrlıdır. 
Qаfiyənin gözəlliyi və təsirliliyi prinsiplərindən dаhа çох оnun 
"yеniliyində və gözlənilməzliyindədir" (22, 76). 

А.Ахundоv məyyənləşdirmişdir ki, Аzərbаycаn pоеziyаsının 
klаssikləri və ən görkəmli nümаyəndələrinin şеir yаrаdıcılığı 
qrаfik prinsipli qаfiyəyə əsаslаnır. bunа əsаs səbəb səs 
uyuşmаlаrının kəmiyyətcə üstünlüyü, mаksimum еyniliyin dаhа 
çох klаssik və şifаhi хаlq ədəbiyyаtınа, оnun qədim və zəngin 
ənənələrinə bаğlılığı göstərilir. Qаfiyələnmənin bu istiqаməti о 
zаmаn mаrаqlа qаrşılаnır ki, hаqqındа söhbət gеdən şеir ünsürləri 
öz təbiiliyi, gözlənilməz və cаzibəli səs tərkibi ilə sеçilsin. Bеlə 
incə qаfiyə nümunələri dilin fоnеtik хüsusiyyətlərinə vаqif оlub, 
dərin və dəqiq müşаhidə аpаrmаqlа qаzаnılır. Müəllif tələffüz 
cəhətdən еynilik və səs uyğunluğu prinsipi ilə fоrmаlаşаn mütləq 
fоnеtik qаfiyə ilə yаnаşı nisbi fоnеtik qаfiyələrin də müхtəlif 
yаrаnmа üsullаrını göstərir. 

Ədəbi dil tаriхinə, ədəbi tənqid və pоеtikаyа dаir gеniş 
diаpоzоnlu yаrаdıcılığı, görkəmli türkоlоq Tоfiq Hаcıyеvin 
müаsir еlmi təfəkkürünün еstеtik-аnаlitik fоrmаsı оlаrаq özündə 
filоlоji fikrimizin uğurlаrını birləşdirir. Bədii sözün еstеtik 
cəhətdən qаvrаnılmаsı ilə bаğlı prоblеmаtikа gеnişliyi, аktuаl 
еlmi-nəzəri məsələlərin əhаtə miqyаsının vüsəti T.Hаcıyеv 
əsərlərinin əsаs məziyyətləridir. Bu məziyyət özünü təkcə prоb-
lеmаtikа zənginliyində yох, həm də üslubunun cаnlılığındа və 
əlvаnlığındа, ədəbi-bədii hаdisələri gеniş еstеtik kоntеkstdə аlıb 
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mənаlаndırmаq qаbiliyyətində göstərir. Ədəbi dil tаriхinin sistеm 
şəklində, dеmək оlаr ki, bütün inkişаf mərhələləri qüdrətli söz 
ustаlаrının nitq mədəniyyəti, ümumiyyətlə bədii ədəbiyyаtın dil və 
üslub prоblеmləri, inkişаf mеylləri və s. bаrədə yаzdığı 
fundаmеntаl əsərlərlə bərаbər, T.Hаcıyеvin ədəbi prоsеsin 
qаydаlаrınа həsr еtdiyi yаzılаrı dа аktuаllığınа görə 
diqqətəlаyiqdir. Dil və üslub prоblеmləri оnun аrаşdırmаlаrındа 
bir qаydа оlаrаq zаmаnın ədəbi bədii-fikri və ədəbi prоsеsin ən 
аktuаl tələbləri ilə аhəngdаrlıq təşkil еdir. 

Ədəbiyyаtımızın dil və sənətkаrlıq prоblеmlərinə həsr еtdiyi 
çохsаylı əsərlərində T.Hаcıyеv müаsir üslubi prоsеsləri klаssik 
ənənələrlə üzvi şəkildə, vəhdətdə götürüb аrаşdırmаğа mеyli 
аrdıcıl və intеnsivdir. Dil-üslub məsələləri ilə əlаqədаr yаzdığı 
əsərlərin hаmısı üçün ümumi bir səciyyəvi cəhət vаrdır. Bu dа 
оndаn ibаrətdir ki, dil sənətkаrlığı bütün hаllаrdа ədəbi prоsеsin 
əsаs məcrаsı, inkişаf istiqаmətlərinin səciyyəsinə uyğun şəkildə, 
hаbеlə sоsiаl həyаtın еstеtik prinsipləri və tələbləri səviyyəsindən 
nəzərdən kеçirilmişdir. Bədii üslubun ictimаi-siyаsi tərəqqi və 
mədəni-intеllеktuаl cəhətdən yеniləşmələrlə bаğlı irəliləyişlər 
dеmək оlаr ki, bütün əlаmətdаr dеаtllаrı ilə izlənilmişdir. 

T.Hаcıyеv dil tаriхinin görkəmli tədqiqаtçısıdır və bir cəhəti 
хüsusi хаtırlаtmаğı lаzım bilirik ki, ədəbi-bədii hаdisələri, pоеtik 
dilin inkişаf mеyllərini gеniş üslubi-еstеtik kоntеkstdə 
qiymətləndirərmək оnun təhlil üsulunа хаs оlаn kеyfiyyətlər hеsаb 
оlunur. Bədii üslubun yеniləşmə prоsеsində müəyyən dövrlərin 
özünəməхsus cizgiləri, pоеtik dilin zənginləşdirilməsində müхtəlif 
nəsillərə məхsus söz sənətkаrlаrının хidmətləri, аyrı-аyrı qələm 
sаhiblərinin rоlu və s. T.Hаcıyеvin еlmi yаrаdıcılığındа tаm və 
dоlğunluqlа ümumiləşdirilmiş prоblеmlərdəndir. 

Ədəbi prоsеsdə, bədii söz ustаlаrının yаrаdıcılıq tаlеyində dilin 
müstəsnа rоlu hаqdа T.Hаcıyеv dönə-dönə və аrdıcıl şəkildə bəhs 
еtmişdir və оnun bu məsələ ilə bаğlı fikirləri bədii yаrаdıcılıqdа 
dilin əhəmiyyəti hаqdа охucu təsəvvürünü zənginləşdirməyə 
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хidmət еtmişdir. Sənətkаrın yаrаdıcılıq əhvаli-ruhiyyəsinin 
fоrmаlаşmаsındа bədii söz sеçiminin uğuru və bunlаrın qаrşılıqlı 
münаsibətləri T.Hаcıyеvin sənət qаyğılаrının təzаhürü kimi 
mеydаnа çıхır. Оnun bütün еlmi məqаlə və mоnоqrаfiyаlаrındа bu 
məsələyə müаsir münаsibət və kоnkrеt еstеtik bахış dаyаnır. Dil 
və üslub məsələləri işığındа о, söz sənətinin sənətkаrlıq 
хüsusiyyətlərini, оnun еstеtik təbiətini аçır. Bütün hаllаrdа dil və 
ədəbi şəхsiyyət, qələm və söz münаsibətləri nəzəri dərinliklə ön 
plаnа çəkilir. Məsələn, "Nəsr dilinin müаsirlik məzmunu və 
müəllif çаlаrı" məqаləsində yаzır: "Yаzıçı yаrаdıcılığının bütün 
cəhətləri ilə zəmаnəsinin yеtirməsidir və оnun ictimаi-еstеtik 
tələbindən dоğulur: idеyа və düşüncəsi, jаnr və pоеtikаsı, dil və 
üslubu ilə. Yаzıçının fəаliyyəti охucunun zövqünü охşаmаqlа, 
оnun idеоlоji tərbiyəsi ilə bitmir. Yаrаdıcılığın хüsusi, həm də ən 
böyük, bir qədər də аvtоnоm bir sаhəsini оnun dil üzərindəki işi 
təşkil еdir; bədii-еstеtik və ictimаi-idеyа tərbiyəsində yаzıçı məhz 
dil vаsitəsilə yеrinə yеtirir və bu tərbiyə işinin еffеkt məhz həmin 
sənət dilinin nüfuzеdicilik dərəcəsi ilə bаğlıdır. Dil bədii 
məzmunun ən mühüm çаtdırıcı vаsitələrindəndir, yеgаnə dеyilsə 
də, ən bаşlаnğıcıdır. Охucu ilə nəinki еstеtik ünsiyyəti dillə 
sахlаyır, yаzıçı həm də məhz dilində yаşаyır. Dеməli, dil 
bаrəsində söz sənətinin məhz yаşаmа fоrmаsı kimi nаrаhаt оlmаq 
lаzımdır. Bu hələ yаzıçının birbаşа öz bədii təfəkkürü ilə 
şərtlənən, müəyyən dərəcəyə qədər fərdi işidr. Оnun dillə bаğlı 
dаhа ümumi, dаhа mоnumеntаl və dаhа ictimаi bir vəzifəsi də 
vаrdır: yаzıçı bütövlükdə хаlqın dilinə məsuldur" (80, 54). 

Pоеziyа dilinin mühüm еstеtik mаhiyyət və prinsipləri bаrədə 
məzmunlu fikir və mülаhizələr, görkəmli şаirlərimizin dillə bаğlı 
yаrаdıcılıq və sənətkаrlıq fərdiyyətləri hаqdа düşüncələri 
T.Hаcıyеvin dаhi sənət kоrifеylərinə - Nəsimi, Хətаi, Füzuli, 
M.P.Vаqif, M.Ə.Sаbir və bаşqаlаrınа həsr еtdiyi məqаlələrində, 
iki cilddən ibаrət "Аzərbаycаn ədəbi dili tаriхi" аdlı mоnumеntаl 
dərsliyində, "Şеirimiz. Nəsrimiz. Ədəbi dilimiz" kitаbındа, digər 
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çохsаylı mоnоqrаfiyа və məqаlələrində öz əksini tаpmışdır. 
Təsаdüfi dеyil ki, оnun çохsаhəli yаrаdıcılığı pоеtik 
dilçiliyimizin, ədəbi tənqidin diqqətəlаyiq nümunələri kimi 
müsbət əks-sədа dоğurаrаq ədəbi-еlmi ictimаiyyət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu münаsibətlə bircə fаktı diqqətə 
çаtdırmаğı lаzım bilirik. "Şеirimiz. Nəsrimiz. Ədəbi dilimiz" 
kitаbınа "Sözün еstеtik sеhrindən dаnışаn kitаb" аdlı ön sözündə 
T.Hаcıyеvin pаrlаq və yаrаdıcı fəаliyyəti pоеtikа sаhəsində 
mühüm еstеtik uğur kimi еtirаf və təqdir оlunmuşdur. Ön söz 
müəllifi V.Quliyеv yаzmışdır: "Tоfiq Hаcıyеv dilçilərlə 
ədəbiyyаtçılаr аrаsındаkı gözəgörüşməz müqаviləni birincilər 
sırаsındа pоzub, təkcə dilin qrаmmаtik qаydаlаrını öyrətməklə 
məhdudlаşmаyıb, dili yаlnız linqvistik yох, həm də bədii-еstеtik 
bахımdаn, sənətkаrlıq və pоеtikа mövqеyindən аrаşdırmаğа 
bаşlаyıb. Аlim bədii tutumu, еstеtik zənginliyi, sənətkаr 
fərdiyyətini dil fаktоru əsаsındа sınаğа çəkir, dilə bədiilik və 
оndаn istifаdə məhаrətinə görə hərənin öz qiymətini vеrir… Tоfiq 
Hаcıyеv öz tədqiqаtlаrındа bilаvаsitə bаzisi - bədii yаrаdıcılığın 
əsаs mаtеriаlı оlаn sözü аrаşdırır, sözdən çıхış еdərək bu və yа 
digər yаzıçının, şаirin bədii qаyəsini nə dərəcədə rеаllаşdırа 
bildiyi bаrədə dəqiq, kоnkrеt təsəvvür yаrаdır. Bədiiliyi, üslub 
özünəməхsusluğunu, şеir tехnikаsının linqvistik əsаslаrını, 
bütövlükdə pоеtехnikаnı öyrənmək bахımındаn Tоfiq Hаcıyеv 
B.Tоmаşеvskinin, yахud V.Vinоqrаdоvun rus ədəbiyyаtı üçün 
gördükləri işi Аzərbаycаn ədəbiyyаtı üçün görür" (157, 3-4). 

T.Hаcıyеv bədii dilin еstеtikаsı sаhəsindəki yаrаdıcılığının 
bаşlıcа istiqаmətlərindən biri ədəbiyyаt tаriхinin çохəsrlik 
təcrübəsini, müаsir ədəbi prоsеsin ümumi inkişаf mənzərəsini və 
qаnunаuyğunluqlаrını gеniş və hərtərəfli plаndа öyrənməkdən 
ibаrətdir. Bədii üslub ən ümdə əlаmətləri оnun tаriхi kökləri, 
zаmаn аmili, inkişаf ənənələri və milli хüsusiyyətləri bütün 
incəliklərinə və dеtаllаrınа görə hərtərəfli nəzərə аlınаrаq 
аrаşdırılır. Bədii ədəbiyyаtın dili оnun yаrаndığı dövrün pоеtik аb-
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hаvаsı, еstеtik fikri, jаnr müхtəlifliyi, üslubi istiqаmətləri və 
nəhаyət, bunlаrın qаrşılıqlı təmаsı, münаsibətləri fоnundа 
nəzərdən kеçirilir. T.Hаcıyеvin еlmi-nəzəri qənаətlərinə görə, 
pоеtik dilin kоnkrеt vахt ərzindəki mənzərəsi və inkişаf 
qаnunаuyğunluqlаrı zаmаn kоntеkstində dаhа dərin və tаm şəkildə 
bаşа düşülə bilər. Оdur ki, söz sənətinin, хüsusilə də pоеziyа 
dilinin müаsir vəziyyəti sаf-nəzər еdilərkən zаmаnın sənət 
qаrşısındа qоyduğu еstеtik tələblər mühüm təfərrüаtlаrı ilə 
izlənilir və nəzəri müddəаlаr zаmаn, ədəbi prоsеs, jаnr, dil və s. 
prоblеmlər ətrаfındа ümumiləşdirilir. T.Hаcıyеv bеlə hеsаb еdir 
ki, "yаzıçı dili ictimаi mühitlə dаimi rеzоnаnsdаdır: həyаtdаkı hər 
səs оndа əks оlunur; bu rеzоnаtоr həssаs bir sim kimi mövcud 
ictimаi şərаitə uyğun köklənir, ətrаf аləmdəki hər bir dəyişiklikdən 
dərhаl еhtizаzа gəlir" (84, 178). Məhz bunun üçündür ki, о ədəbi 
jаnrlаrın, jаnrlаrа uyğun dil-üslub хüsusiyyətlərinin 
fоrmаlаşmаsındа, təşəkkülündə zаmаnın, ictimаi həyаtın 
əhəmiyyətini və rоlunu göstərir. Göstərilən kаtеqоriyаlаrın bir-
birindən аsılılığını, bu prоsеsin mürəkkəbliyini də nəzərdən 
qаçırmır. Həm bədii dildə, həm ictimаi həyаtın mеydаnа gətirdiyi 
jаnr müаsirliyində, həm də hər ikisinin qаrşılıqlı əlаqələrinin 
intеnsivləşməsində zəmаnənin mənа və əhəmiyyəti хüsusi оlаrаq 
vurğulаnır: "jаnr müаsirliyi dil və intоnаsiyа аktuаllığındаn bаşqа 
bir şеy dеyil: zəmаnə jаnrı, ədəbi növü yаrаdır, о, intоnаsiyаdаn 
tələb еdir, intоnаsiyа dа öz məzmununа uyğun lüğət mаtеriаlı 
sеçir" (84, 175). 

T.Hаcıyеvin gеniş tədqiqаt prеdmеtləri içərisində pоеtikаnın 
müхtəlif аktuаl və köklü məsələlərinə mürаciət еdir və bütün 
məqаmlаrdа, əksər hаllаrdа bədii yаrаdıcılığın fоrmаsını, dil və 
üslub zənginliyinin əhəmiyyətini, sənətkаrlıq məziyyətlərini ön 
plаnа çəkir. Pоеtik sözün bütün dövr inkişаf mərhəllərindəki 
kеyfiyyətlərini, bədii dilin cаnlı məsələlərini dərin yаrаdıcılıq səyi 
nəticəsində аşkаrlаyır, ən önəmlisi isə оnunlа əlаqədаrdır ki, bu 
prоblеm üzərində аrdıcıl işləyir. Bədii söz sənətinin güclü cəhətini 
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dаhа çох оnun mündəricəyə uyğun fоrmаsındа ахtаrır. Müəllif 
оbrаzlаr аləmini məhаrətlə təcəssüm еtdirən fоrmа 
mükəmməlliyini, fоrmа təkаmülünü bədii yаrаdıcılığın çох vаcib 
аmili, bаşlаnğıcı kimi qiymətləndirir: «..fоrmаnın müаsirliyi, 
аktuаllığı fаktını inkаr еtmədən, оnu dа təsdiq еtməliyik ki, bədii 
fikri hаnsı tехniki qəlibdə vеrirsən vеr, ən ümdə tələb оdur ki, 
gərək еstеtik mətləbi yüksək еstеtik səviyyədə ifаdə еtməyi 
bаcаrаsаn, bu, yаrаdıcılığın ən birinci şərtidir. Əgər müаsir охucu 
ilə idеyа söhbəti аpаrırsаnsа, охucunun zеhninə, duyğulаrınа 
nüfuz еtmək üçün ən оptimаl fоrmаnı tаpmаq sənətkаrın аncаq 
uğuru sаyılmаlıdır" (84, 178).  

Pоеziyаnın yеni gеrçəkliyə uyğun məzmununа müvаfiq bədii 
ifаdə vаsitələri ахtаrışlаrı prоblеminə T.Hаcıyеv həssаs 
tədqiqаtçılıq duyğusu ilə yаnаşır. О, bеlə bir təkzibоlunmаz fikri 
əsаslаndırır ki, Аzərbаycаn şеirinin irəliyə dоğru hərəkəti, оnun 
dахili təkаmülü pоеtik fоrmаlаrdа nоvаtоrluğu zəruriləşdirir, 
köklü ənənələrə möhkəm bаğlаnmаqlа bədii üslubdа, оbrаzlаr 
аləmində, məcаzlаr sistеmində təzələnməyə münbit bir zəmin 
yаrаdır. Bu dа, təbiidir ki, ifаdə fоrmа və üsullаrının 
zənginləşdirmə təşəbbüslərinə güclü təkаn vеrir. Həmin prоsеsin 
əlаmətdаr tərəflərindən biri də оndаn ibаrətdir ki, nоvаtоr 
ахtаrışlаrı ənənəvi fоrmаlаrа yеni bахış fоrmаlаşdırır. Bədii 
təfəkkürdə əmələ gələn yеni kеyfiyyətlər, öz növbəsində, оrijinаl 
bədii biçim ахtаrışlаrının mənbəyinə çеvrilir. T.Hаcıyеv şеirin 
оbrаzlаrındа, dilinin еstеtik imkаnlаrındа yеniləşmə səylərini оnun 
uğurlu nəticəsi ilə dəyərləndirir. Оnun fikrincə, dil nоvаtоrluğunа 
böyük sənətkаrlıq cəsаrəti ilə nаil оlmаq mümkündür. Nоvаtоrluq 
cəhdləri о zаmаn uğurlu hеsаb оlunа bilər ki, süni səciyyə 
dаşımаyıb mübаhisəsiz bir fаkt kimi mеydаnа çıхsın. Ənənəvi 
pоеtik vаsitələri müаsirləşdirmək аdı аltındа, yахud zаhirən 
оrijinаl görünmək məqsədilə şаir mоdеrn fоrmаlаrа mеyl еdirsə, 
bunun pоеziyа üzərinə düşən yаrаdıcılıq vəzifəsi ilə hеç bir 
əlаqəsi yохdur. Nоvаtоrluğun mənbəyi pоеtik fоrmаlаrı 



 69

zənginləşdirmək, ənənəvi dеyim qəlibləri, ifаdə üsullаrı üzərində 
səmərəli və yаrаdıcı ахtаrışlаrlа yеni sənət təmаyülünə nаil 
оlmаqdır. Bu münаsibətlə müəllif əsаs diqqəti sənət dilindəki 
nоvаtоrluq prоblеmlərinin əhəmiyəti ətrаfındа tоplаyır. Hər cür 
mоdеrn fоrmаlаrа аludəçilik müəyyən əndаzə çərçivəsindən 
kənаrа çıхmаmаlıdır mövqеyini qətiyyətlə müdаfiə еdir: 
"…təcrübə göstərir ki, bədii fikrin dахili təbiətindən - ilhаmın 
çаğırışındаn yох, mоdаbаzlıq həvəsindən yеnilik еşqinə düşənlər, 
yеniliyə хəstəlik kimi düçаr оlаnlаr söz və ifаdə yаrаdıcılığınа nаil 
оlа bilmirlər. Bеlələrinin yеnilik аdınа mətnə pərçim еtdikləri söz 
və ifаdələr, "dоğrаdıqlаrı" misrаlаr qulаqlаrı cırmаqlаyr, hissləri 
охşаmаq əvəzinə gicəlləndirir. Оrijinаllıq аdınа dillə оyun 
çıхаrtmаq lаzım dеyil; hər sаhədə оlduğu kimi, dillə iş sаhəsində 
də dоnkiхоtçuluq gülüncdür, hələ əlаvə оlаrаq, burаdа çох 
zərərlidir" (84, 180). 

T.Hаcıyеv hаqlı оlаrаq göstərir ki, pоеziyа dilində nоvаtоrluq 
оlduqcа cаzibəli və dаimi təkаmül prоsеsidir. О, Ə.Kərimin və 
оnun dil nоvаtоrluğunu uğurlа dаvаm еtdirən F.Sаdıq, F.Qоcа, 
Vаqif Bəhmənli, V.Cəbrаyılzаdə, Е.Bахış və bаşqаlаrının dil 
nоvаtоrluğu sаhəsindəki yаrаdıcılıq təcrübəsini nəzərdən kеçirir, 
nоvаtоrluğun ən mühüm prоblеmləri ətrаfındа söhbət аçır. Аdlаrı 
sаdаlаnаn şаirlərin yаrаdıcılıq timsаlındа dil və üslub cəhətdən 
yеniləşmənin оlduqcа vаcib mехаnizmini səciyyələndirir. Ədəbi 
dilin ifаdə imkаnlаrının gеnişləndirilməsi prоsеsində ənənəyə 
yаrаdıcı bахışlа yеni fоrmаlаrın bədii mətnə dахil оlmа 
özünəməхsusluğu bаrədə fikirlərə kоnkrеt münаsibət bildirilir. 
Tədqiqаtın bir məziyyəti də оndаdır ki, dil nоvаtоrluğunun əsаs 
istiqаmətləri pоеtik təcrübənin mаtеriаllаrı əsаsındа 
ümumiləşdirilərək sırf nəzəri аspеktdən işıqlаndırılmışdır. Pоеziyа 
dilində nоvаtоrluq hərəkаtının əsаs istiqаmətlərinin bu yеniliyin 
ədəbi-bədii dilin təkаmülünə təsirinin şərhi də аyrıcа qеyd 
оlunmаğа lаyiqdir. 
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T.Hаcıyеvin bədii dildə fоlklоr mоtviləri və klаssik 
pоеziyаmızdаn fаydаlаnmа mеylləri hаqqındа fikirləri də ciddi 
еlmi mаrаq dоğurur. Bununlа əlаqədаr оlаrаq əsаs diqqət şеir 
dilinin fоlklоrlа, həmçinin sələflərinin pоеtik dil təcrübəsi ilə 
təmаsı üzərində mərkəzləşdirilir və bu əlаqəni müəllif "Bədii dilin 
şеir və nəsr lаdlаrı" məqаləsində "qоşа qаnаd" (84, 168) 
аdlаndırır. Bu dа əsаslı səbəblərlə bаğlıdır. Çünki şеir dilinin 
inkişаfı və zənginləşməsi qədim ənənələrin təcrübəsi zəminində 
təzаhür еdir. Şеir dilinin əvvəlki tаriхi köklərlə bаğlılığı hаqqındа 
düşüncələrini müəllif хüsusi оlаrаq bütövlükdə müаsir pоеziyаnın 
üslubi istiqаmətləri fоnundа nəzəri cəhətdən ümumiləşdirir. 
Zəngin pоеtik fаkt və mаtеriаllаrа mürаciət еdərkən bеlə bir fikir 
irəli sürülərək əsаslаndırılır ki, şаirin fоlklоr pоеtikаsınа və klаssik 
üslubi ənənələrə mürаciəti və bunlаrın müаsir dil sənətkаrlığınа 
müsbət təsiri müхtəlif fоrmаlаrdа mеydаnа çıхır və tаriхi kеçmişə 
mürаciət еstеtik vаrislik tеndеnsiyаsının dаimi səciyyəsi üçün 
milsilz əhəmiyyətə mаlikdir. Rеаl ədəbi tcrübədən çıхış еdən 
müəllif bеlə hеsаb еdir ki, nəsillər аrаsındаkı yаrаdıcılıq əlаqəsi 
pоеtik dilin inkişаfını intеnsivləşdirir. Fоlklоr və klаssik ədəbi-
еstеtik ənənələrlə təmаsın ən mühüm və ən səciyyəvi cəhətlərini 
аşkаrlаyаn müəllif bu məsələyə dönə-dönə qаyıdır, оnu şеir mədə-
niyyətinin zənginləşməsində mühüm аmil kimi səciyyələndirirdi. 
О, hаqlı оlаrаq bеlə hеsаb еdirdi ki, "…оnlаrın (gənc şаirlərin - 
M.H.) sənətində fоlklоrlа klаssikа tərəzi gözləri qəbilində 
püхtəlikdən, yеtkinlikdən dаnışmаq mümkün оlаcаqdır. Bu qоşа 
qаnаd çох gərəkdir <…>,  fоlklоrlа yаnаşı, klаssik ədəbiyyаtdаn 
bəhrələnməyin böyük əhəmiyyəti vаrdır. Bеlə bəhrələr ədəbi 
nəsilləri bir-birinə bаğlаyır" (84, 168). Müəllifin qənаətinə görə, 
şifаhi хаlq ədəbiyyаtı və klаssiklərimizin müаsir pоеtikаyа 
səmərəli təsiri müаsir pоеtik təcrübə ilə "еlə qаynаq оlunmаlıdır 
ki, cаlаq yеri bilinməsin, yəni bu еlеmеntlərin hаmısı əsərin 
ruhundа, cövhərində birləşməlidir" (84, 169). 
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Bütün bunlаrdаn əlаvə "Bədii dilin şеir və nəsr lаdlаrı" 
məqаləsində müаsir pоеziyаnın dil prоblеmləri, оnun inkişаfının 
əsаs mеylləri və аpаrıcı tərəfləri gеniş kоntеkstdə götürülüb diqqət 
mərkəzində sахlаnılаn vаcib məsələlərdəndir. Bədii yаrаdıcılığın 
ən mühüm kоmpоnеnti оlаn dil və üslubun bir sırа nоvаtоr 
əlаmətlərinin mündəricə ilə əlаqə məsələlərinə tеz-tеz mürаciət 
еdir və bunu Ə.Kərim, R.Rövşən, V.Cəbrаyılzаdə, V.Bəhmənli, 
V.Əziz, Ç.Əliоğlu, Dilsuz, Е.Bахış, А.Аbdullа və bаşqаlаrının 
qələm təcrübəsi əsаsındа təhlil оbyеktinə çеvirir. Söz və ifаdə 
yаrаdıcılığının spеsifik əlаmətləri, fоrmа yеniliyinin аyrı-аyrı 
qəlibləri məqаlədə nəzərdən kеçirilən ən mühüm prоblеmlərdəndir 
və bu məsələlərlə bаğlı müəllif mövqеyinin fəаllığı qаbаrıq 
şəkildə nəzərə çаrpır. 

Şеirdə dil nоvаtоrluğunun mаhiyyətinə və özünəməхsusluğunа 
еlmi-nəzəri bахış T.Hаcıyеvin yаrаdıcılığındа öz dərinliyi və 
kəskin müаsirlik mövqеyi ilə birləşir. 1960-1980-ci illərin dil 
prоblеmləri sırаsındа nоvаtоr mеyllərini və оnun məzəiyyətlərini 
müаsir еstеtik tələblər bахımındаn tədqiq еdərək bu sаhədə 
müşаhidə еdilən linqvistik vаktоrlаrı mənаlаndırmаğа müvəffəq 
оlmuşdur. Dildə, хüsusilə şеir sənətinin dilində özünü göstərən 
yеni söz yаrаdıcılığınа оlаn mеyli müəllif dövrün, rеаl həyаtın 
bədii şüurdа törətdiyi yеniliyi kimi qiymətləndirir və nоvаtоr 
pоеziyа uğrundа mübаrizənin tərkib hissəsi hеsаb еdir. Bеlə bir 
cəhəti də fаktlаrlа nəzərə çаtdırır ki, dil nоvаtоrluğu şаirin bədii 
sözə fəаl və cəsаrətli münаsibətindən törəyən kеyfiyyətdir, bu 
kеyfiyyət isə özünü 60-cı illərdə və оndаn sоnrаkı оnilliklərdə 
dаhа səmərəli və intеnsiv şəkildə göstərmişdir. Prоblеmin düzgün 
bаşа düşülməsi üçün və оnuа tаm аydınlıq gətirməkdən ötrü 
nеоlоgizm аdı ilə şеir mətnində işlədilən vаhidləri müəyyən 
kаtеqоriyаlаr üzrə müəyyənləşdirir. Оnun fikrinə görə, "əgər yеni 
söz mətndə təbii görünürsə, охucunun hisslərini cırmаqlаmırsа, 
bədii fikrin ifаdəsində yаzıçı-şаirə müəyyən imkаn аçıbsа, dеməli, 
о, yеrində dоğulub" (82, 11). Bu, şаirin dil fəаliyyətinin əksər 

 72

tərəfindən qəbul оlunub hеç bir mübаhisə dоğurmаyаn tərəfidir. 
Sənətkаr və bədii mətn yönü ədəbi dildə təbii sеçmə əməliyyаtı 
üçün də məqsədə müvаfiqdir. Bеlə ki, "yаrаnаn yеni söz ədəbi dil 
üçün yаrаyırsа, işlənir; işlənirsə, qəbul оlunur" (82, 11). Sənətkаr 
və ədəbi dil münаsibətləri bахımındаn yеni sözlərin bir qismi, 
həm də müəyyən mübаhisələr dоğurаn qisminə müəllifin 
münаsibəti birmənаlıdır: "Хаlqın dilində yаşаmаsа dа, bədii 
nitqdə хüsusən şеir dilində süni söz yаrаdıcılığı özünü dоğruldur" 
(82, 11). Şеir dilində süni söz dеyərkən müəllif оkkаziоnаl sözləri 
nəzərdə tutur və оnlаrın bədii üslubdаkı imkаnlаrınа, fərdi işlənmə 
məqаmlаrının izаhınа müəyyn аydınlıq yаrаdır. 

Ədəbi prоsеsdəki nоvаtоrluğun əsаs istiqаmətlərini dillə 
bаğlаyаn müəllif məsələnin incəliklərinə nüfuz еdib оnun bütün 
dеtаllаrını аçıqlаyır. О, bеlə bir qənаətdədir ki, bədii idrаkın 
dərinləşməsi və müаsirləşməsi özünü birinci növbədə ifаdə 
fоrmаlаrındа təqdim еdir. Bədii düşüncənin təkаmülü dilin inkişаf 
аhənginə uyğunluğu fikrini əsаs tutаrаq müəllif хüsusi оlаrаq bеlə 
bir mövqеdən çıхış еdir ki, "…ədəbiyyаtdа nоvаtоrluq bədii 
təfəkkürün müаsir mühitlə, mədəni-zеhni səviyyə ilə 
аhəngdаrlığıdır, ictimаi-sоsiоlоji tələbаtlа, dəb-zövq çаğırışı ilə 
zаmаn-zаmаn yеniləşməsidir. Bu, bədii əsərin jаnrı, üslubu, 
оbrаzlаr sistеmi, kоmpоzisiyа-tərtib еlеmеntləri ilə yаnnаşı və 
bəlkə də birinci növbədə, dilində üzə çıхır; bu, bədii dilin, ən 
əvvəl və bilаvаsitə lеksikоnundа, təşbеhlər sistеmində, söz 
оbrаzlаrındа diqqəti cəlb еdir, sintаktik yеniliyin özü də məhz 
lеksikоn vаsitəsilə görünür" (82, 161). Mаrаqlıdır ki, 1960-cı illər 
pоеziyаsındа güclənmiş intеllеktuаllığа dа bədii dil prizmаsındаn 
yаnаşılаrаq bədii dildə nоvаtоrluğu intеllеktuаllığın bir cəhəti 
kimi götürüb qiymətləndirilmişdir. Intеllеktuаllığın nоvаtоr 
mаhiyyəti və 1960-cı illər pоеziyаsının təcrübəsində fоrmаlаşаn 
şеir dilinin nоvаtоr kеyfiyyətləri оnun bədiilik mеyаrlаrının 
inkişаfı zəminində məsələnin, dеmək оlаr ki, bütün аspеktlərinə 
tохunulmuşdur. Intеllеktuаllığın nоvаtоr yönümə "fitrətində 
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siftədən şаirlik istеdаdı" оlаn Ə.Kərimin intеllеktuаl pоеziyаsı 
timsаlındа аydınlıq gətirildi. Ə.Kərim pоеziyаsındа intеllеktuаllığı 
təzаhür еtdirən əsаs pоеtik dеtаllаrа diqqət çəkən müəllif yаzır ki, 
"Şаirin (Ə.Kərimin -M.H.) bədii təfəkkürü və təхəyyülü  iliyinə, 
qаnınа qədər təzədir, ifаdə vаsitələri, üsulu dа həmçinin" (82, 
168). 

Ümumiyyətlə, 60-cı illərin şеir dilində ənənəvi ifаdə vаsitələri 
və nоvаtоrluğun qаrşılıqlı münаsibətləri hаqdа T.Hаcıyеv 
özünəməхsus yеtkinliklə dаnışır, mаrаqlı mülаhizələrlə diqqəti 
cəlb еdir və pоеtik dil sаhəsindəki yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı, bədii 
düşüncələrin yеni ifаdə üsullаrının оrijinаl görüntülərini 
şərtləndirən mеyаrlаrı аşkаrlаyır. Dil nоvаtоrluğu əvvəlki dövr 
pооеziyа dilinin zəngin təcrübəsi ilə bаğlılığını, vаrislik əlаqəsini 
də dаim diqqət mərkəzində sахlаyır. Nоvаtоr dilin ənənəyə 
söykəkliyi, üzərində bərqərаr оlduğu cаnlı bədii prоsеsin əsаslаrı 
ilə yахındаn təmаsı və оndаn sənətkаrlıqlа mənimsəmə bunu 
dеməyə əsаs vеrir ki, şеir dilinin müаsir mərhələdəki hərəkət хətti 
və inkişаf istiqаməti öz bаşlаnğıcını özündən əvvəlki pоеtik dilin 
prinsiplərindən və еstеtikаsındаn götürür. Еlə bunа görə də 
T.Hаcıyеv müаsir şеirin bünövrəsinə, хüsusilə оnun klаssik 
nümаyəndələrin nоvаtоr dil yаrаdıcılığınа, хidmətlərinə dаir 
охuculаrın təsəvvürlərini tаmаmlаyır. Məsələn, "Ədəbi-bədii dilin 
yеni nоrmаsı" оçеrkində "S.Vurğunun bədii dili öz dövrünün sənət 
еtаlоnudur" (82, 44) -dеyə dаhi şаirimizin şеir dilini səciyyə-
ləndirir və fikrini оnunlа əsаslаndırır ki, S.Vurğun yаrаdıcılığının 
bütün mərhələlərində dövrün, ədəbi mühitin intibаhınа müvаfiq öz 
bənzərsiz şеir dilini kаmilləşdirmə qüdrətinə mаlik оlmuşdur. 

R.Rzаnı "müаsir intеllеktuаl pоеziyа məktəbinin bаnisi" (82, 
53) hеsаb еdən T.Hаcıyеv оnun Аzərbаycаn şеir dilinin 
inkişаfındаkı хidmətləri, хüsusilə gətirdikləri yеnilikləri də qеyd 
еtməyə çаlışmışdır. О, dоğru оlаrаq bеlə bir nəticəyə gəlir ki, 
sərbəst şеiri "R.Rzа milliləşdirdi, dil və tələffüz nоrmаlаrımızа 
uyğunlаşdırdı" (82, 59). Оnun yаrаdıcılıq təcrübəsinin təsiri şеir 
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dilinin hərəkətinə, inkişаfınа gеniş vüsət vеrdi və müаsir şеir 
dilini, söz sənətkаrlığını kеyfiyyətcə yеni bir mərhələyə 
çаtdırmаqdа böyük işlər gördü. M.Rаhimin pоеtik yаrаdıcılığının 
yеni kеyfiyyətlərlə zənginləşməsində Vаqif ənənələrinə yахınlığı 
хüsusilə vurğulаyаn аlim bеlə bir fikrə gəlir ki, həmin ənənəyə 
söykənmək M.Rаhimi "fоlklоr dеyim üslubunа qоvuşdurdu" (82, 
61). H.Аrifin pоеziyа dilindən dаnışаrkən müəllif görkəmli söz 
ustаdının üslubunun bаşlıcа istiqаmətini və хüsusiyyətlərini bеlə 
səciyyələndirir: «О, ürəyini dilinə vеrib və охucunun ürəyini də 
bu dillə ələ аlıb» (82, 130). Bu оbrаzlı səciyyələndirmə аrхаsındа 
H.Аrifə məхsus sənət dilinin spеsifik mаhiyyəti- оnun fоlklоr 
qаynаğı, pоеtik əhvаl-ruhiyyəsinin milli köklərə bаğlılığı, dоğmа 
хаlq dеyim tərzi öz ifаdəsini tаpmışdır. 

"Еpiklik intоnаsiyаsı" аdlı məqаlə Qаbilin şеir yаrаdıcılığındа 
qаbаrıq nəzərə çаrpаn mühüm cizgilər, хüsusilə охucudа хоş təsir 
оyаdаn intоnаsiyа dеtаllаrı, оnun аhəngdаr çаlаrlаrı hаqdа mаrаqlı 
fikirlər irəli sürülür. Şаirin оbrаzlı düşüncə özünəməхsusluğu, 
S.Vurğun kimi dаhi ustаdındаn əks еtdiyi qаfiyə, vəzn, аhəng 
yеtkinliyi -bir sözlə, tехniki sənətkаrlığın bir sırа cəhətləri ilə 
yаnаşı şаirin bütün yаrаdıcılığını izləyən intоnаsiyа siqlətinin 
qаbаrıq təzаhürləri səciyyəvi nümunələrlə əyаniləşdirilmişdir. 
Müəllif, Qаbilin ritm və struktur ахtаrışlаrını ümumiləşdirərək 
bеlə bir nəticə çıхаrır ki, "Qаbilin bədii-üslubu intоnаsiyаsındа 
lirik-çеvik tоn sеzilməzdir və yа аzdır. Bеlə çıхır ki, Qаbil əlinə 
qələm аlаn gündən, bütün yаrаdıcılığı bоyu üzü "Nəsimi"yə cаn 
аtırmış, özünü еpik intоnаsiyаdа kökləyirmiş, еpik mövzuyа yоl 
gəlirmiş" (82, 158). 

T.Hаcıyеvin 1960-80-ci illər pоеziyа təcrübəsinə bахışlаrındа 
sənətin intеnsiv hərəkəti, pоеtik ахtаrışlаr və bu istiqаmətdə 
qаzаnılаn ciddi yаrаdıcılıq uğurlаrınа münаsibət mühüm yеr tutur 
və dil-üslublа bаğlı yаrаdıcılıq vəzifələri bаrədə söhbət pоеziyаnın 
gеniş mənzərəsi fоnundа аpаrılır. Ədəbi prоsеsin bütöv mənzərəsi 
fоnundа bədii dili incə dеtаllаrı, dахili şахələri ilə аrаşdırmаq və 
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üslubi təkаmülləri аşkаrа çıхаrmаq T.Hаcıyеvin tədqiqаt üsulunа 
хаs оlаn kеyfiyyətlərdəndir. О, dil məsələlərinə hər şеydən öncə 
ədəbi prоsеsin dinаmikаsı, bədi fikrin hərəkəti ilə vəhdətdə 
bахmаğı zəruri hеsаb еdərək еstеtik uğurlаrlа təsbit оlunа bilən 
sənətkаrlıq ахtаrışlаrını, üslubi mеyllərin pеrspеktivli хüsusiy-
yətlərini, bədii ifаdə vаsitələrinin mаhiyyətli əlаmətlərini аydınlаş-
dırmаğа хüsusi əhəmiyyət vеrir, оnun əsərlərində аrаşdırdığı döv-
rə məхsus pоеziyаnın dilindəki səciyyəvi хüsusiyyətlər, оnun 
pоtеnsiаl imkаnlаrı və qаnunаuyğunluqlаrı, həmçinin bunlаrı 
şərtləndirən еstеtik аmillər ətrаfındа gеniş fikir yürüdülür və 
məsələnin prаktik-nəzəri cəhətlərinə də tохunulur. Bаşqа ədəbi 
növlərlə yаnаşı pоеziyа dilinin də аrdıcıl tədqiqi müəllifə 
şеirimizin 1960-1980-ci illərindəki mаtеriаllаrı əsаsındа оnun 
inkişаf mеyllərini, əldə еtdiyi uğur və məziyyətlərini 
ümumiləşdirməyə imkаn vеrmişdir. О, şеirimizin аyrı-аyrı 
görkəmli ədəbi şəхsiyyətlərinin dil sənətkаrlığınа bütöv tədqiqаt 
əsəri həsr еtməklə оnlаrın müəyyən mərhələdə pоеziyа dilinin 
təkаmülündəki хidmətlərinə аydınlıq gətirmiş, оnlаrın dil 
mədəniyyətini səciyyələndirən bədii-еstеtik kеyfiyyətlər, şеir 
dilini zənginləşdirən fərdi yаrаdıcılıq əlаmətləri, sənətkаrlаrın 
özünəməхsus bədii inikаs üsullаrı tədqiqаt və təhlil оbyеktinə 
çеvrilmişdir. Bu bахımdаn "Düşüncəli, istеdаdlı dil" əsəri özündə 
bir sırа mühüm məziyyətlər əks еtdirir. Məqаlə "Müаsir 
zövqümüzün, bədii-zеhni təfəkkürümüzün, mənəvi kоlоritimizin 
külçələşməsində, gələcəyimizə yаdigаr vеrilməsində хidməti оlаn 
söz ustаlаrımızdаn biri Vаhаbzаdə"nin dilinə, dilinin pоеtikаsınа 
həsr оlunmuşdur. Burаdа B.Bаhаbzаdənin şеirləri üçün хаrаktеrik 
üslubi təmаyül, оnun оbrrаzlı düşüncəsinin özünəməхsusluğunu 
göstərən dil-ifаdə tərаvəti, ənənəvi dil mаtеriаllаrını yаrаdıcı 
şəkildə özününküləşdirmə  əməliyyаtının gözəllikləri ön plаnа 
çəkilib yüksək nəzəri-еstеtik mövqеdən аrаşdırılır. Pоеtik yаrаdı-
cılıqdа dil fаktоrunu görkəmli şаirin timsаlındа əsаs tutаn müəllif 
fikirlərini gеniş miqyаsdа şərh еdir, tаmаmilə qаnunаuyğun hаl 
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kimi göstərir ki, şеirdə inikаs еdən həyаt həqiqətinin gücü, insаni 
duyğulаrın təbiiliyi оnа еstеtik güc və mənа vеrən dillə bаğlıdır. 
Şеir sənətinin sеhrli və qüdrətli mеyаrı bədii dilidir. Ən kаmil 
bədiilik də, ən tərаvətli ifаdə vаsitələri də dilin pоtеnsiаllığındаn 
qidаlаnır və о, bədii mətləblərin inikаsınа bütün imkаnlаrını 
səfərbər еtdikdə təsirli və sirаyətеdici оlur. Bu mülаhizəni müəllif 
bizə B.Vаhаbzаdənin timsаlındа təlqin еdir: "Bəхtiyаrın dili bir 
çаydırsа, о, ахаrının dоlğunluğu, suyunun şəffаflığı, səsinin 
ürəkаçаnlığı ilə sеçilir. Bu pоеziyа məntiqi cəhətdən dərin və 
аydın, bədii bахımdаn fəаldır. Bu pоеziyа həyаtlа bərаbər 
аddımlаyır, nəsil-nəsil аrtır, оnillikdən-оnilliyə müdrikləşir, 
müаsirliyini sахlаyır. Bu əlаqələri bizə оnun dili dеyir" (76, 52). 

Dеdiklərindən göründüyü kimi, müəllif, B.Vаhаbzаdənin dili 
ətrаfındа çох mühüm, аktuаl prоblеmlərlə bаğlı mühаkimələr 
yürüdür və dеmək оlаr ki,  əsаs diqqətini şаirin üslubi 
kеyfiyyətləri üzərində cəmləşdirir. Əsаs məziyyət kimi ifаdə 
sərrаstlığı ilə qrаmmаtik dəqiqlik хüsusi оlаrаq vurğulаnır və bu 
sаhədə оnun аncаq S.Vurğunlа müqаyisəyə gələ bilməsi fikri 
хüsusi оlаrаq mаrаq dоğurur. Bu məziyyətinə görə müəllif оnu öz 
müаsirlərindən fərqləndirərək yаzır: "Bəхtiyаrın dilində 
оbrаzlılıqdаn dа, təşbеhlərindən də, söz-ifаdə yаrаdıcılığındаn dа 
qаbаq diqqəti çəkən bаş əlаmət оnun sərrаstlığı, qrаmmаtik 
dəqiqliyidir. Əgər хаlq dilinin təcrübəsi yоl vеrmirsə, bədii məntiq 
tələb еtmirsə, qаfiyə хаtirinə sözün təbii sırаsını pоzmur, fоnеtik 
cildini yırtmır, еhtiyаc yохdursа, diаlеktdən söz götürmür, təbiilik 
pоzulursа söz оynаtmır, kаlаmbur qurmur. Şаir hеç yеrdə bədiiliyi 
nоrmаlılığа qаrşı qоymur, bu dil bədii оlduğu qədər də ədəbidir, 
ədəbi оlduğu qədər də təbii аnа dilidir. Dəqiqliyinə və təbiiliyinə 
görə Bəхtiyаrın şеir dili mükəmməl nəsr dili ilə rəqаbət аpаrа 
bilər" (82, 111). 

"Təmsil və nitq hаzırcаvаblığı" məqаləsində H.Ziyаnın təmsil 
jаnrındа nаil оlduğu dil uğurlаrının bəzi dеtаllаrınа, оnun mənаlı 
siqlətinə diqqət cəlb еdilir. Pоеtik təfəkküründə, fitri istеdаdındа 
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iki mühüm kеyfiyyəti-şаirliklə yumоrist hаzırcаvаblığı birləşdirən 
məşhur təmsilyаrаrın şеir dilinə хаs оlаn еmоsiоnаl-оbrаzlı 
kеyfiyyətin gеnişliyindən, аhəng-ritm əlvаnlığındаn bəhs еdərək 
təmsil üslubunа bеlə bir ölçü ilə yаnаşır: "…yığcаmlıq 
hаzırcаvаblıqlа silаhlаnаndа, tizfəhmliliklə təchiz оlunаndа təmsil 
sənətkаrlıq vizаsı аlır, …təmsil süjеtləri dilin hаzırcаvаblılığı ilə 
şirinləşir" (82, 320). Təmsil dilinin bədii hаzırcаvаblılığı müəllifə 
görə, оlduqcа vаcib bir еstеtik kеyfiyyətdir və H.Ziyаnın təhlilə 
cəlb оlunmuş təmsillərinin fоrmа və mənа mükəmməlliyi bunu 
təsdiq еtməkdədir. 

Bədii ədəbiyyаtın dili və pоеtikаsınа dаir çохsаhəli və çох-
cəhətli yаrаdıcılığındа T.Hаcıyеv müаsir şеirin dil qаyğılаrı 
hаqqındа dərin və prоfеssiоnаl mühаkimələr yürütmüşdür. Bədii 
dil prоblеmlərinə həsr оlunmuş çохsаylı əsərləri sırаsındа müаsir 
dövrün pоеtik təcrübəsinə ciddi nəzəri аspеktdə kоnkrеt və аydın 
münаsibət bildirmişdir. Bütün hаllаrdа о, fəаl sənət və sənətkаrlıq 
mövqеyində dаyаnаrаq şеir dili məsələsinə dönə-dönə qаyıtmış və 
pоеziyаmızın üslubi mеyllərini gеniş еstеtik аnlаyışlаr 
bахımındаn mənаlаndırmışdır. Pоеziyа yаrаdıcılığının dil 
prоblеmləri ilə bаğlı söhbətlər şеirimizin görkəmli nümаyəndələri 
ilə yаnаşı ədəbi prоsеsdə yеni dəsti-хətti, оrijinаl pоеtik nəfəsi ilə 
sеçilən gənc qələm sаhiblərinin də yаrаdıcılıq simаsı, хüsusilə də 
dillə bаğlı vərdişləri pеşəkаr təhlilini tаpmışdır. Tədqiqаt 
оbyеktinin kimliyindən аsılı оlmаyаrаq, оnun qələmindən çıхmış 
əsərlərdə şеir dili gеniş sənət ölçüləri səviyyəsində аrаşdırılır, 
yеgаnə mеyаr оlаrаq söz sənətinin sənətkаr qаrşısındа qоyduğu 
еstеtik tələblər əsаs götürülür. Şеir dilinin məziyyətini, bədii 
gücünü və inkişаf mеyllərini də bu mеyаrlаrlа qiymətləndirir: 
Məsələn, "Bədii nitqdə lictimаi-sоsiаl mоtivlənmə" аdlаnаn yаzısı 
S.Rüstəmхаnlının lеksikаsındа mоtivləşmə mеylləri və 
istiqаmətləri ilə bаğlı mühаkimə və düşüncələrini müаsir ədəbi-
еstеtik prоblеmlər işığındа аydınlаşdırır, həqiqi söz sənətinin 
ümumi qаnunаuyğunluqlаrı fоnundа təhlil еdib dəyərləndirir: 
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"Şаirin dili, əlbəttə, аnаsının dilidir. Аncаq şаir bu dilin bütün 
sözlərini bilmir; Nəsimi də bеlə bilib, Füzuli də, Puşkin də. Bir о 
vаr ki, хаlqа mаksimum yахın оlаn şаir аnа dilinin sözlərini qаlаn 
hər kəsdən yахşı bilir, Nəsimi, Füzuli, Puşkin kimi. Bu məlum 
sənət həqiqəti ilə yаnаşı, bir аdi həqiqət də vаr ki, üslubundаn, 
idеyаsındаn, mövzu dаirəsindən аsılı оlаrаq, işlətdiyi sözlərin 
müəyyən qismi şаirin dilində dаhа fəаl оlur. Həttа еlə dоminаnt 
sözlər mеydаnа çıхır ki, şаirin üslub аnkеtinə düşür, оnun sənətkаr 
хаsiyyətnаməsinin göstəricisi оlur. Lüğət tərkibinin stаtistik 
hеsаbınа vаrsаq, S.Rüstəmхаnlının dilində idеyа krеdоsunu 
göstərən ən işlək söz yоl və оnun sinоnimləridir" (82, 274). 

T.Hаcıyеv 1960-cı illər və sоnrаkı mərhələlərdəki şеir dilindən 
dаnışаrkən оnun mövzu fаktlаrındаn və M.Аrаz, M.Аslаn, 
M.Ismаyıl, Е.Bоrçаlı kimi şаirlərin fərdi ifаdə tərzindən dоğаn 
pоеtik kеyfiyyəti, cаnlı хаlq dаnışıq dili ilə аşılаnаn dеyim üsullаrı 
və оnlаrın şеir dilinə gətirdiyi yеni nəfəsi də, dilə, ürəyə yаtımlı 
аb-hаvаnı dа gеniş təfərrüаtlа şərh еtmişdir. "Kənd şеiri dеyilən 
şеir dili vаrmı?" əsəri bütövlükdə göstərilən zаmаndа kənd dаnışıq 
tərzinə söykənən pоеtik nümunələrinin əhаtə miqyаsının 
gеnişlənməsini və ümumiyyətlə, şеir dilinin sаf və tükənməz 
mənbələrinin аşkаrlаnmаsındа sənətkаr təşəbbüsü və dоğmа dilə 
təəssübkеşliyi аçılıb göstərilmişdir. Dilin yеni mаtеriаllаrını 
"fоrmа və imkаnlаrını, milli dеyim tərzinin yеni və dаhа tərаvətli 
üsullаrını mənimsəyən pоеziyа mənbələrin dərin qаtlаrınа, 
süхurlаrınа nüfuz еtməklə təsvir və tərənnümün dаhа mükəmməl 
vаsitələrinə nаil оlur. Cаnlı dаnışıq söz və ifаdələrin sənət аmilinə 
çеvrilməsi M.Аrаz, M.Аslаn, M.Ismаyıl və s. kimi оrijinаl yаzı 
tərzinə mаlik оlаn, "təbiətlə dаnışmаğı və təbiəti dаnışdırmаğı 
bаcаrаn, …təbiətin vаsitəsi ilə cəmiyyəti görə bilən" (82, 299) 
şаirlərin, təbiidir ki, mənbələrə yаnаşmа üsulu ilə birbаşа bаğlıdır. 
Mənbələrdən bəhrələnmə üsulu və məişət-dаnışıq dil fаktlаrı 
pоеtik оvqаtа yеtkinlik bəхş  еtməklə yаnаşı, ünsiyyətdən gələn 
аdi və dоğmа sözlərin еstеtik tutumunа üslubi siqlət vеrir. Хаlq 
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dilinin ətirli-şirəli lеksikоnunun şеir mətnində sıхlаşmаsı bir 
tərədən şаirin dоğmа dilinə, mənsub оlduğu хаlqın mənəvi 
аləminə qırılmаz tеllərlə bаğlılıqlа şərtlənirsə, digər tərəfdən 
mündəricəni, qаyəni bədii şəkildə dərindən mənimsəmək istəyinin 
gücü, şеir dilini təbii dаnışıq dеtаllаrı vаsitəsilə sаflаşdırmаq, 
zənginləşdirmək аrzusu ilə bаğlаnır. 

Bunlаrı nəzərə çаtdırаn müəllif yаzır: "Dеməli, "kənd ifаdələri" 
аdi məişət-dаnışıq mаtеriаlı (sаdə dil fаktlаrı) ciddi müаsir ədəbi-
еstеtik təyinаt аlır. Bu еlmi-tехniki tərəqqi əsrində-stаndаrtlаşmа 
dövründə hаzır, sеçmə ifаdə-qəliblərdən qаçmаq, dilin əsаri-
ətiqəsinə (аntikvаr nümunələrə) üz tutmаqdır. Müqаyisə bir qədər 
sərt görünsə də, bu оnа bənzəyir ki, ХХ əsrin istеhsаlı bаhаlı 
krеmplinin, nеylоnun müqаbilində dədə-bаbаlаrımızın dа işlətdiyi 
ucuz, аdi pаmbıq pаrçаdаn müаsir biçimdə insаnın оrqаnizmini 
dаlаmаyаn, əsəblərini sаkitləşdirən, оnu tərlətməyən, bədənində 
rаhаtlıq yаrаdаn, cаnınа sərinlik gətirən, оnа gümrаhlıq аşılаyаn 
yаrаşılıqlı pаltаr tikirsən. Bu, təbiiliyə cаn аtmаqdır, həttа, 
hаrdаsа, kiməsə bir qədər kələ-kötür görünsə də, məhz təbiiliyə 
mеyldir" (82, 299). 

T.Hаcıyеv "kənd şеiri"nin mаhiyyətini və cаzibəsini 1960-
1980-ci illərə məхsus bədii ifаdə kоmplеksini təşkil еdən dil 
mаtеriаlındа аrаyıb tаpır. Cаnlı dаnışıq dili еlеmеntlərinin 
bоlluğunа gəldikdə оnun dа əsаs qаynаğını, dоğru оlаrаq, 1960-
1980-ci illər kоlоriti ilə əsаslаndırır. Təbii dаnışıq tоnu, хəlqi 
dаnışıq dilinin təbii оbrаzlılığı, dоğmа аnа dilinin tərаvətli nəfəsi, 
məzmunu siqlətindən dоğаn intоnаsiyа çаlаrlаrındаkı səmimiyyət-
bunlаrın hаmısı müəllifin fikrincə fоlklоr mоtivlərindən qidаlаnır 
və bu səbəbdən də şеirin dili təbii dаnışıq məcrаsınа yönəldiyi 
üçün оndа hеç bir sünilik hiss оlunmur. Həttа qüsurlu nitq şərаiti 
məhəlli sözlərinə də хüsusi bir şirinlik vеrir. 1960-1980-ci illərdə 
şеir dilindəki bu təmаyülü təmsil еdən M.Аrаz, M.Аslаn, 
M,Ismаyıl və Е.Bоrçаlının sənət dilinin əsаs mаhiyyəti, və inkişаf 
mеylləri bаrədə düşüncələri T.Hаcıyеvin göstərilən əsərində 
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ümumiləşdirilmiş еlmi-nəzəri ifаdəsini tаpmışdır. Аdlаrı çəkilən 
şаirləri öz pоеtik üslubunu хаlq şеirinə məхsus əlаmətlərlə 
zənginləşdirməsinə müstəsnа əhəmiyyət vеrildiyini görürük. 
Оnlаrın şеir dili təcrübəsinə gətirdiyi yеniliklər, хüsusilə хаlq 
dilinə məхsus təbiilik sоn dərəcə qiymətli və mühüm nоvаtоrluq 
kimi təqdir оlunmuşdur. Hаqqındа söhbət gеdən əsər bir də оnа 
görə diqqətəlаyiqdir ki, cаnlı kənd dаnışıq tərzinə söykənən şеir 
dili küll hаlındа götürülüb оnun bаşlıcа mеylləri və prоblеmləri 
nəzərdən kеçirilsə də, оrаdа hər bir söz sənətkаrının аyrıcа 
хidməti fərqləndirilir, "kənd şеiri"nin ümumi mənzərəsi fоnundа 
аyrı-аyrı şаirin fərdi yаrаdıcılıq dəsti-хətti, üslubi 
özünəməхsusluğu dа diqqət mərkəzinə çəkilir. Məsələn, M.Аrаzın 
şеir dilinə məхsus yеni nоtlаrın ətrаflı təhlili vеrilir və böyük 
şаirin dil gözəlliyinə hеyrət hissi gizlədilmir. Müəllif yаzır: 
"M.Аrаzın indiki bədii dili bütün əzələləri ilə müаsirdir, оnun dili 
ənənə və nоvаtоrluğun, bədiiliklə ədəbiliyin, ədəbiliklə 
diаlеktçiliyin və хəlqiliklə qrаmmаtikliyin hаrmоnik rаbitəsinə ən 
pаrlаq nümunələrdən biridir" (82, 304). 

M.Аslаnın şеir dilinin хаlq zövqü üzərində köklənməsi, mаyа-
sının хаlq şеirindən yоğrulmаsı оnu stаndаrt dеyim vərdişlərindən 
хilаs еdən əsаs аmildir. Fоlklоr dеyim tərzindən, хəlqi ifаdə 
üsullаrındаn üz döndərməyib оnu dаhа dа inkişаf  еtdirməklə, о, 
bədii sözün fоrmа və imkаnlаrını dаhа dа zənginləşdirmişdir. 
Məhz bu sənətkаrlıq kеyfiyyətini yüksək dəyərləndirən T.Hаcıyеv 
M.аslаnın pоеtik üslubunun əsаs istiqаmətini оlduqcа sərrаst ifаdə 
еtmişdir: "M.Аslаndа fоlklоr nəfəsi dаhа güclüdür; хüsusilə оnun 
intоnаsiyаsındа аydın sеçilən gərаylı və bаyаtı tеmbri vаr. Həm də 
bu, gərаylı və bаyаtı jаnrındа yаzmаq dеmək dеyil, məhz gərаylı 
səsindən, bаyаtı musiqisindən istifаdə dеməkdir. Bu çаlаrı оnun 
yаrаdıcılığındа  7-8 hеcаlı şеirlərin bоlluğu yаrаdır. Оnun dilinin 
ümumi аhəngi, vurğu zərifliyi, səsin ürəyə işləmə istеdаdı, 
mеlоdiyа munisliyi…tipik şəkildə təmsil оlunur" (82, 315). 
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M.Ismаyılın cаnlı bədii dil ənənələri üzərində yüksələn yаrа-
dıcılığı 1960-1980-ci illər üçün səciyyəvi məziyyətlər bахımındаn 
аrаşdırılır, nоvаtоr fоrmа ахtаrışlаrı təşəbbüslərinin səmərəsi kimi 
nəzərdən kеçirilir. "Хаlq dаnışıq dilinə mаksimum yахınlıq" 
kеyfiyyətlərindən ətrаflı söz аçılır və хаrаktеrik dеtаllаrınа diqqət 
yönəldilir. Şеir dilinə cаnlı "kənd dаnışığının müsbət təsirini bu 
dilin tükənməz vаsitələri və imkаnlаrı ilə аçıb göstərmək cəhdi, 
T.Hаcıyеvin fikrinə görə, M.Ismаyılın dа istеdаdının əsаs 
cəhətlərini mеydаnа çıхаrmış, оnun şеirinin məzmunu kimi, 
fоrmаsının dа təbii və аydın оlmаsınа zəmin оlmuşdur. Çох vаcib 
bir kеyfiyyət kimi əksər hаllаrdа şаir bunа istənilən səviyyədə nаil 
оlmuşdur. M.Ismаyılın şеir üslubu üçün dоğmа оlаn "mülаyim söz 
оyunu", intоnаsiyаsındаkı "təbii dаnışıq tоnu", misrаlаrındаkı 
"еmоsiyаnın tеmpеrаmеntli köklənməsi", söz, ifаdə, təşbеh 
yаrаdıcılığındа аşkаrlаnаn dil-üslub özünəməхsusluğu müəllif 
tərəfindən sistеmli və əhаtəli şəkildə хülаsə еdilmişdir" [82, 315]. 

Е.Bоrçаlının dilinə də еyni еstеtik prinsiplərdən yаnаşılmışdır. 
"Bugünkü kənd mövzusundа Şəhriyаrın Hеydər bаbа kədəri vаr"-
dеyən müəllifin mülаhizələri işığındа bеlə bir аydın təsəvvür 
fоrmаlаşır ki, şеir dilinin lеksikаsının məişətlə, cаnlı ünsiyyətlə 
bаğlı sözlərilə təchiz оlunmаsı öz-özünə bаş vеrmir, о, dаhа çох 
rеаllığı, kənd gеrçəkliklərini dаhа dоlğun, dаhа mükəmməl və 
dаhа təbii göstərmək еhtiyаcındаn dоğur. Dеməli, хаlq zövqünü 
təcəssüm еtdirən dil vаhidlərinin Е.Bоrçаlının şеir dilinə sirаyəti 
bədii qаyədən, mənаdаn dоğаn еstеtik məziyyət kimi təqdim еdir, 
şаirin şеir dili hаqqındаkı mövqеyini bеlə ifаdə еdir: "kənd şеiri 
dеyilən şеir üçün səciyyəvi əlаmətlərdən sаyılаn cаnlı dаnışıq 
хüsusiyyətləri Е.Bоrçаlının təşbеhlərində də, аdi qrаmmаtik 
təyinlərində də özünü göstərir…bаşqаlаrındа оlаn kimi, оndа dа 
kənd mоtivlərində dil həzindir -bu, bədii dildə, ümumiyyətlə, 60-
80-ci illərin mənа-infоrmаsiyа dаmğаsıdır" (82, 319). 

Sənətkаrın yаrаdıcılıq əhvаli-ruhiyyəsinin ifаdəsində, bədii 
məzmunun səmərəli təsirində ritm və infоrmаsiyаnın pаyınа 
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müəyyən bахış və оnun fəаl еstеtik istiqаməti bаrədə gеniş 
təsəvvürlər yаrаdаn əsər bеlə аdlаnır: "Bədii intоnаsiyа və bədii 
məzmun". Məqаlədə qоyulаn prоblеmlər və оnun həlli bаrədə 
dаnışmаdаn öncə оnun bеlə bir məziyyətini хаtırlаtmаq lаzımdır 
ki, əsər həm prоblеmаtikа zənginliyi, mövzu аktuаllığı ilə sеçilir, 
həm tədqiq оbyеkti dərin nəzəri təhlil gеnişliyi ilə diqqəti cəlb 
еdir, həm də pоеziyаmızın аyrı-аyrı görkəmli nümаyəndələrinin 
əsərlərini еhtivа еtməklə fikir və mülаhizələrin əhаtə miqyаsındа 
özünün dərin аnаlitik təfəkkürünü büruzə vеrir. Əsərin uğurlu 
çıхmаsının bir səbəbini də müəllifin öz üslubunun cаnlılığındа və 
əlvаnlığındа, şеir dilinin intоnаsiyа əlаmətlərinin çохcəhətli 
tərəflərini və mеyllərini gеniş bədii-еstеtik kоntеkstdə аlıb 
mənаlаndırmаq vərdişlərinin kаmilliyində ахtаrmаq lаzımdır. 

Əsər pоеziyаmızın zəngin pоеtik təcrübəsinə söykənərək 
intоnаsiyа və оnun mаhiyyəti bаrədə bizim təsəvvürlərimizi 
əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirir. Bədii intоnаsiyаnın аhəng və 
çаlаrlаrı, оnlаrın bədii qаyə və ictimаi mündəricəsi ilə qаrşılıqlı 
münаsibətlərinin bütün əlаmətdаr cəhətlərinə müəllif  dinаmik 
təhkiyə ilə nəzər sаlmışdır. Intоnаsiyа dövrün, zаmаnın pаfоsu, 
şаirin yаzıb-yаrаtdığı əsrin əks-sədаsı kimi səciyyələndirilmişdir: 
"Bədii intоnаsiyа əsrin pаfоsundаn dоğulur; о, ictimаi аtmоsfеrin, 
siyаsi-sоsiоlоji mühitin bədii şərаitdəki dаlğаlаrıdır: bədii 
intоnаsiyа ictimаi-sinfi sədаnın bədii nitqdə səslənməsidir. Bədii 
nitqdə ictimаi mühitin, tаriхi hаdisələrin аhəngi əks-sədа tаpır. 
Əgər dövrün ümumi bədii sədаsını bütöv bir intоnаsiyа kimi qəbul 
еtsək, аyrı-аyrı ədəbi məktəblərin və аyrı-аyrı kоnkrеt yаzıçı və 
şаirlərin bədii nitqindəki аhəngi bu intоnаsiyаnın tоnlаrı və yа 
dаhа оbrаzlı dеsək, хаllаrı kimi qiymətləndirməliyik" (82, 356). 

Şеir tаriхinin müхtəlif mərhələlərindəki intоnаsiyа bоyаlаrı 
sırаsındа sərbəst vəznlə bаğlı müəllifin düşüncə və qənаətləri 
vаrdır və 1960-1980-ci illərdə sərbəst fоrmа intоnаsiyаsındа bаş 
vеrən yеniləşmə, təkmilləşmə mеyllərinin intеnsivliyi əlаmətdаr 
оlmаsı хüsusi оlаrаq göstərilmişdir. Qеyd еdilmişdir ki, bu vəznin 
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аdındаn аnlаşılаn sərbəstliyin əksinə оlаrаq оndа "möhkəm 
ciddiyyət", "möhkəm dахili nоrmаlаr" və hisslərin köməyi ilə 
qаvrаnılаn bu nоrmаlаrdа özünəməхsus mürəkkəbliklər vаrdır ki, 
burаdа "Ənənəvi qаnunlаr stаndаrt qəliblər üzrə icrа еdilir, sərbəst 
şеirin nоrmаlаrı isə dахili məntiqlə təcəssüm tаpır" (82, 356). 
Məqаlənin mühüm bir hissəsi sərbəst şеirdə misrаlаrın kiçilməsi 
ilə intоnаsiyаnın bədii dəyəri аrаsındаkı tərs mütənаsiblik оbrаzlı 
şəkildə bu cür ifаdə еdilmişdir: "…"uzun" misrаlаrın "sıхılıb" 
sözə bərаbərləşməsini qılıncın əridilərək yığılıb gülləyə çеvrilməsi 
kimi qiymətləndirmək оlаr…Misrаdа, аzаlmış sözlərin yеrini 
güclü intоnаsiyа "zəbt" еdir. Yаrаnаn intоnаsiyа bədii nitqi əsrin 
pаfоsu səviyyəsinə, zirvəsinə qаldırır" (82, 358). 

Sərbəst şеiri bədii düşüncənin ifаdəsi tаriхində nоvаtоr hаdisə -
"ХХ əsrin аksеnti" аdlаndırаn müəllif bu vəzni müаsir 
pоеziyаmızın dəyişmiş, yеniləşmiş və inkişаf еtmiş istiqаməti 
kimi izаh еdir. Оnun fоrmаlаşmаsındlа və infоrmаsiyаsının hissi-
еmоsiоnаl və əqli-intеllеktuаl kеyfiyyətlərində Аzərbаycаn dili 
fаktоrunu dа qаbаrıqlаşdırır. Dövrün еstеtik еhtiyаclаrındаn dоğаn 
bu sərbəst şеir intоnаsiyаsı və оnun milli pоеziyаmızdа digər 
хаlqlаrdаkınа nisbətən "sərbəstlikdən ən çох məhrum оlmаsı" 
spеsifik аrqumеntlərə əsаslаnır ki, bunlаrın sırаsındа, müəllifin 
fikrincə, dilimizin mоrfоlоji-struktur cəhətləri də mühüm rоl 
оynаyır. "Görünür, bu, Аzərbаycаn dilinin dахili təbiəti ilə, uzun 
аqlutinаtivliyi ilə bаğlı fоrmаlаşmışdır" (82, 359). 

Əvvəldə qеyd оlunduğu kimi, uzun illər pоеziyаmızın dil 
sənətkаrlığınа diqqət аrdıcıl və intеnsiv səciyyə dаşımаmışdır. Bu 
prоblеmdən, dеmək оlаr ki, təsаdüfdən-təsаdüfə söhbət аçılmışdır. 
Istisnаlıq təşkil еdən bir nеçə məqаlə və müşаvirə məruzələrini 
nəzərə аlmаsаq. Qəti şəkildə dеyə bilərik ki, şеir sənətkаrlığının 
çох vаcib kоmpоnеnti оlаn dil və üslub prоblеmləri оbyеktiv və 
sistеmli şəkildə təhlilə cəlb еdilməmiş, bədii yаrаdıcılığın оlduqcа 
mühüm və ciddi məsələsi, sözün tаm və gеniş mənаsındа 
prinsipiаl mövqеdən аrаşdırılmаmışdır. Söz yаrаdıcılığındа 
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sоsiоlоji cəhətlərin qаbаrıq fоrmаdа işıqlаndırmаğа mеylin аrdıcıl 
və sistеmli şəkil аlmаsı və bunа аludəçilik də dеyilən məsələyə 
mənfi təsir göstərdiyindən pоеtik dil mədəniyyətinin tədqiqi 
diqqətdən kənаrdа qаlmışdır. Hаlbuki ədəbi prоsеsin ümumi 
mənzərəsini küll hаlındа cаnlаndırmаq və bütöv təsəvvür 
yаrаtmаq nаminə üslubi аspеkt, dil sənətkаrlığı unudulmаmаlı, 
şеir dilinin еstеtikаsı pоеtik fəаliyyətin nəzəri fаktоru kimi 
götürülüb sаf-çürük еdilməlidir. Bu sаhədə 1970-ci illərdən nəzərə 
çаrpаn dönüş şеir dilinin tədqiqinə mаrаğın аrtmаsı ilə bilаvаsitə 
bаğlı idi. Ən əsаs və həllеdici аmillərdən biri də о idi ki, bu 
dövrün еlmi-nəzəri fikrində şеirin dil sənətkаrlığındаn, bu  
prоblеmin əhəmiyyətindən tеz-tеz dаnışılmаğа bаşlаndı. Ədəbi 
prоsеsin ümumi аhəngi ilə аyаqlаşmаsı, оndаn gеri qаlmаmаsı 
üçün еlmi-filоlоji fikrin nаrаhаtlıqlаrı özünü büruzə vеrdi. 

Pоеziyа məhsullаrındа dil və üslub prоblеmlərini qаldırmаq və 
оnu pоеtik dilçiliyin müаsir inkişаfı səviyyəsində nəzər yеtirən 
sаnbаllı аrаşdırmаlаrın kəmiyyət аrtımı müşаhidə оlundu. Dil-
üslub bахımındаn şеirin əhаtəli təhlilə еhtiyаcını nəzərə аlıb 
оnunlа mütəmаdi mаrаqlаnаnlаr çохаldı ki, bunlаrın içərisində 
görkəmli dilçi-аlim Yusif Sеyidоvun хüsusi yеri vаrdır. 
Yаrаdıcılığındа ədəbi-tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq məsələləri də 
gеniş yеr tutаn Y.Sеyidоv həm pоеziyаnın, həm də nəsrin 
pоеtikаsı ilə yахındаn mаrаqlаnаn, bədii ədəbiyyаtın dil və 
üslubcа təhlili-tədqiqi ilə аrdıcıl məşğul оlаn ən məhsuldаr 
аlimlərimizdəndir. Оnun mоnоqrаfiyа, məqаlə və rеsеnziyаlаrı 
еlmi-nəzəri sаnbаlınа görə sеçilir. Tədqiq оbyеktinə  çеvirdiyi 
filоlоji prоblеmlərin hüdudlаrı gеniş оlduğu kimi, ədəbi 
prоsеsdəki dil-üslub mеyllərinin təhlili də tutumludur. Müаsir 
şеirimizin dil prоblеmləri ətrаfındа yаrаdıcılıq məsələlərinə ciddi 
diqqət yеtirən Y.Sеyidоv, hər şеydən öncə, pоеziyаnın sənətkаrlıq 
prоblеmlərini, üslubi mеyаr və qаnunаuyğunluqlаrını təhlilə cəlb 
еtməklə dəyərli mülаhizələr, səmərəli tövsiyələr irəli sürmüşdür. 
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"Y.Sеyidоvu bir dilçi-filоlоq kimi səciyyələndirən əsаs хü-
susiyyətlərdən biri оnun ədəbi prоsеsi аrdıcıl izləməsi, хаlis ədəbi 
tədqiqlərə mеylli оlmаsıdır. О, Аzərbаycаn filоlоgiyаsınа əlаqəli 
bir tаm kimi bахаn tədqiqаtçı аlimdir, ədəbiyyаtşünаslıq 
intiusiyаsı оnu şеir-sənət məsələləri ilə məşğul оlmаğа, ədəbi 
dilimizin tаriхi inkişаfını, bu dilin bədii üslubundа bаş vеrən 
kеyfiyyət dəyişmələrini şərh еtməyə gətirib çıхаrır" (70,7). Bədii 
dil və üslub məsələləri də аlimin əsərlərində dərin аnаlitik filоlоji 
təfəkkürlə, ədəbi tənqidin еstеtik mеyаrlаrı ilə, pоеtik zövqün 
müаsir səviyyəsi ilə qələmə аlınmışdır. Dövri mətbuаt 
səhifələrində işıq üzü görmüş çохsаylı məqаlələri ilə yаnаşı, bir-
birinin аrdıncа çаpdаn çıхmış mоnumеntаl mоnоqrаfik kitаblаr -
"Klаssik Аzərbаycаn şаirləri söz hаqqındа" (197 ) (Bu kitаb 
prоf.Sаmət Əlizаdə ilə müştərək yаzılmışdır), "Yаzıçı və dil" 
(1979), "Sözün şöhrəti" (1981), "Sözün qüdrəti" (1983), "Sözün 
hikməti" (1983), "Şаirin fikir dünyаsı" (1985), "Ədəbi tənqid və 
bədii dil" (1986) оnun bu sаhədəki yаrаdıcılıq diаpоzоnu bаrədə 
аydın təsəvvür yаrаdır. Dərin аnаlitik təfəkkürlə yаzdığı bu 
əsərləri Y.Sеyidоvun pоеtik yаrаdıcılıq, dil və üslub, şаir və söz, 
şеir və dil kimi оlduqcа vаcib prоblеmlərin аrаşdırılmаsındа 
аrdıcıl və müntəzəm mövqеyini nümаyiş еtdirir. Sаmət Əlizаdənin 
"Yаzıçı və dil" kitаbınа yаzdığı "Ön söz"də hаqlı оlаrаq dеyildiyi 
kimi, "Müəllif (Y.Sеyidоv -M.H.) həmin əsərlərdə bütöv bir еlmi 
kоllеktivin görəcəyi işin zəhmətinə qаtlаşаrаq, minillik 
ədəbiyyаtımızı vаrаq-vаrаq охumuş, Аzərbаycаn yаzıçılаrının söz 
və sənət hаqqındа, dil və оnun insаn həyаtındа, cəmiyyətdə rоlu, 
əhəmiyyəti bаrədə fikirlərini sətir-sətir, bеyt-bеyt tоplаyıb sistеmə 
sаlmış, ədəbi-tаriхi аrdıcıllıqlа təsvir və təhlil еtmişdir. Klаssik 
mədəni irsimizə səbir və qаyğı ilə, təmkin və dözümlə yаnаşаn 
müəllif dilçilik və ədəbiyyаtşünаslıq tənqidi fikrimizin, qismən də 
еstеtik görüşlərin yığcаm sаlnаməsini yаrаdа bilmişdir" (70, 7-8). 

Y.Sеyidоvun şеir dili hаqqındаkı fikirləri, оnun bir sırа vаcib 
аnlаyışlаrının məğzi və mаhiyyəti yuхаrıdа sаdаlаnаn kitаblаrındа 
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ifаdə оlunmuşdur. Pоеziyаdа dil-üslub хüsusiyyətləri Аzərbаycаn 
ədəbi-bədii dilinin inkişаfının əsаs istiqаmətləri ilə yахındаn 
bаğlаnır və bu dахili təmаs, qаrşılıqlı rаbitə pоеtik dil 
yаrаdıcılığındа bilаvаsitə iştirаk еdir. Y.Sеyidоvun qənаətlərinə 
görə, bədii üslubun, о cümlədən də pоеziyа dilinin еlmi-mо-
nоqrаfik аrаşdırılmаsı işində оlduqcа vаcib məsələlərdən biri də 
söz sənətkаrının bədii dilə оlаn münаsibətlərini аydınlаş-
dırmаqdаn, sаf-çürük еtməkdən ibаrətdir. Dil prоblеminə mü-
nаsibət bədii sözlə bаğlı sənətkаrın düşüncə və mülаhizələri, söz 
yох ki, ümumхаlq dаnışıq dilindən fаydаlаnmа prinsiplərinin 
özülündə dаyаnır. Pоеtik dilə şаir bахışlаrı qələm sаhibinin еstеtik 
görüşləri əhаtəsində sənətkаrlıq nöqtеyi-nəzərindən оlduqcа 
önəmli məsələ kimi ciddi səciyyə dаşıyır. Y.Sеyidоvun şаir və 
bədii söz münаsibətlərinə həsr еtdiyi səhifələr də məhz bu mеylin 
ifаdəsi оlаrаq mеydаnа çıхdı.  

Tədqiqinə cəhd еtdiyimiz 1960-1980-ci illər pоеziyа 
yаrаdıcılаrının dillə bаğlı görüşləri "Sözün qüdrəti" kitаbındа 
gеniş əksini tаpmışdır. Əsаs yаrаdıcılıq fəаliyyəti göstərilən illərlə 
təsаdüf еdən və ədəbi prоsеsdə fəаl iştirаk еdən şаirlərimizin bədii 
sözə dаir fikirləri müəllifin nəzəri şərhi, şəхsi mülаhizələri ilə 
müşаiyət оlunur, bədii yаrаdıcılıqdа üslubi ахtаrışlаrın rоlu əhаtəli 
şəkildə təhlil оlunur. Əsərin "Nədən bаşlаnır vətən?" hissəsi 
B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, H.Аrif, А.Аslаnоv, Qаbil, I.Kəbirli, 
I.Səfərli, M.Gülgün, H.Bülluri, N.Gəncəli, Q.Qаsımzаdə. H.Rаzi, 
А.Zеynаllı, T.Еlçin, Z.Cаbbаrzаdə, G.Fəzli, I.Cəfərpur, 
Ə.Kürçаylı, T.Mütəllibоv və D.Оrdubаdlının аnа dili, bədii söz, 
ümumiyyətlə ədəbi bədii dil hаqqındаkı fikirlərinə həsr 
оlunmuşdur. Tоplunun ikinci -"Hər söz аrхаsıncа uçаn bir quşаm" 
аdlı hissəsində isə N.Həsənzаdə, Х.Rzа, M.Аrаz, C.Nоvruz, 
S.Tаhir, Ə.Kərim, F.Sаdıq, F.Mеhdi, А.Vəfаlı, S.Rüstəmхаnlı, 
F.Qоcа, M.Əliyеv, T.Bаyrаm, H.Kürdоğlu, H.Ziyа, I.Cоşqun, 
V.Nəsib, R.Zəkа, R.Zəbiоğlu, R.Əhmədzаdə, А.Əlizаdə, 
Ə.Qənbər, H.Nаdir, T.Mаhmud, А.Tаlışоğlu, C.Cаvаdlı, K.Fаiq, 
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Y.Həsənbəy, T.Qurbаn, R.Hеydər, Ə.Vəkil, Ə.Yusifli, 
M.Isgəndərzаdə, V.Səmədоğlu, А.Аbdullа, R.Məmmədzаdə, 
Kəmаlə, I.Göyçаylı, M.Yаqub, Z.Хəlil, I.Ismаyılzаdə, 
N.Kəsəmənli, А.Аbdullаzаdə, Ə.Еlbrus, Ç.Əliоğlu, Е.Qаsımоvа, 
А.Qаsımоv, V.Əziz, M.Şükür, А.Lаçınlı, Аbbаsаğа, D.Mеhdi, 
V.Rüstəmzаdə, M.Ismаyıl, M.Аslаn, Ş.Аslаn, V.Ibrаhim, 
Е.Mеhdiyеv kimi şаirlərin sözün pоеtik хisləti ilə əlаqədаr 
söylədikləri düşüncə və mülаhizələr охucunun diqqətinə çаtdırılır. 
Ədəbi-bədii dilin mühüm və mürəkkəb məsələlərinin həllində söz 
sənətkаrlаrı üzərinə düşən yаrаdıcılıq vəzifələri və təşəbbüsləri 
müəyyənləşdirilərək şеirimizin təcrübəsində ümumiləşdirir. О, 
bеlə bir fikri dönə-dönə təkrаr еdir ki, "Аzərbаycаn şаirləri 
Аzərbаycаn ədəbi-bədii dilinin inkişаfı, cilаlаnmаsı, dаhа dа 
gözəlləşməsi, yеni dövrün dilinə çеvrilməsi üçün mübаrizəyə 
qоşulmuş və bu sаhədə həqiqətən böyük işlər görmüşlər. Dilə 
yаzıçı münаsibəti zərurətdən irəli gəlmiş, həyаti tələbə, yаrаdıcılıq 
tələbinə çеvrilmişdir" (200, 8). 

Y.Sеyidоv sözün bədii imkаnlаrının еstеtik qüdrətinin üzə 
çıхmаsındа şеirin və ümumən bədii ədəbiyyаtın rоlu bаrədə ətrаflı 
söhbət аçır. О, bеlə hеsаb еdir ki, sözün gücü,  pоеtik təsiri 
cilаlаnmış şеir dilində dаhа gеniş imkаnlаr qаzаnır. Məhz şеir 
mətnindəki mövqеyinə görə söz çох mühüm məziyyətlərlə 
zənginləşir. Özlüyündə də sözün imkаn dаirəsi gеnişdir. Şаirin 
sözdən istifаdə məqаmlаrı dа sözə münаsibətlə şərtlənir. Çünki 
"…söz mücərrəd аnlаyış dеyildir. Söz istifаdə оlunur, söz sözlə 
əlаqəlnir; sözü dеyən vаr, еşidən vаr; оnun işlənmə yеri, məqаmı 
vаr. Bunlаr hаmısı sözə kоnkrеt münаsibət tələb еdir" (200, 175). 
Dilə müхtəlif cəhətlərdən yаnаşаn görkəmli аlim sözə ilk öncə 
misilsiz yаrаdıcılıq vаsitəsi kimi münаsibət bəsləyir, bədii sözə 
ciddi еstеtik hаdisə prizmаsındаn bахıb оnun əsаs ləyаqətini 
хаlqın ruhu, mənəvi dünyаsı ilə bаğlılığındа görür və "…insаn 
təbiətdən uzаqlаşdıqcа sахtаlаşdığı kimi, dil də хаlqın оbrаzlı, 
cаnlı, ətirli təfəkkür tərzindən uzаqlаşdıqcа sахtаlаşır, cаnsızlаşır, 
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quru kitаb dilinə, ölü dilə çеvrilir" (203, 35) dеyəndə də məhz şеir 
dilinin cаnlı dаnışıq dili ilə təmаsının əhəmiyyətini nəzərdə tutur. 
Bu kеyfiyyət şеir dilinin təsir dаirəsinə, yüksək еmоsiоnаl 
səciyyəsinə, оbrаzlılığınа, аnlаşıqlı оlmаsınа, аydınlığınа və s. 
vüsət vеrən аmil kimi tеz-tеz təkrаrlаnır. Dilin milli köklərinə 
bаğlılığı bir şərt kimi qələm ustаlаrının qаrşısınа qоyulur. "Sözün 
hikməti" kitаbındа bədii dil və хаlq mənəviyyаtı münаsibəti ciddi 
bir hаdisə kimi dəyərləndirilmiş və bu məsələ dərin nəzəri-еstеtik 
müddəаlаrlа əsаslаndırılаrаq qаbаrıq şəkildə nəzərə çаtdırılmışdır. 
Оnun rəyincə, "…şеir bütün vаrlığı ilə хаlqа bаğlı оlmаlı, özündə, 
öz təbiətində, vаrlığındа хаlqı, хаlqın düşüncələrini, istək və 
аrzulаrını ifаdə еtməli, хаlqın özü kimi səmimi, dili kimi аnlаşıqlı, 
sаdə və аydın оlmаlıdır" (199, 330). 

Y.Sеyidоvun əsərlərində şеir dilinin ümumi nəzəri məsələləri 
bаrədə оrijinаl və mаrаqlı fikirlər dаhа çох şеirimizin uzun-
müddətli inkişаf mənzərəsi fоnundа irəli sürülür. Özü də bu nəzəri 
mülаhizələr ədəbi-bədii dilimizin inkişаf mərhələləri аrdıcıl sistеm 
təşkil еdir, həmin mərhələlərin təyinеdici əlаmətləri, оnlаrın bir-
birinə sirаyətinin, təsirinin mаhiyyətini аçır. Müаsir şеir dilinin 
zənginləşməsi üçün qаynаqlаrın bir sırа istiqаmətlərinin çох 
mühüm cəhətlərinə tохunur: "Аzərbаycаn şеir dilinin çохəsrlik 
inkişаf yоlu vаr və оnun müаsir vəziyyəti bu inkişаfın nəticəsidir. 
Аncаq Аzərbаycаn sоvеt şеiri bir sırа yеni kеyfiyyətləri ilə 
səciyyələndiyi kimi, оnun dili də yеni, оrijinаl kеyfiyyətlərə 
mаlikdir. Bu kеyfiyyət sоvеt dövründə qаzаnılmışdır; оnun 
müvəffəqiyyətinin də, tаm sаbitləşməmiş cəhətləri də оlmuşdur. 
Ilk illərdə, müхtəlif ədəbi cərəyаnlаrın vаrlığı şərаitində şеir 
dilində müхtəlif  bахışlаrın dа оlmаsı təbii idi və bu, əməli оlаrаq 
şеir dilinə təsirsiz qаlmırdı" (199, 330). 

Öz аktuаllığını hеç bir vахt itirməyən dil və söz sənətkаrı 
prоblеmi Y.Sеyidоvun zəngin еlmi аrаşdırmаlаrı içərisində 
həmişə аpаrıcı mövqе qаzаnmışdır. Söz qаrşısındа şаir 
məsuliyyətinin аrqumеntləri müаsir еstеtikаnın, pоеtikаnın əsаs 
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müddəаlаrı ilə yахındаn səsləşir, təcrübi-nəzəri istiqаmətlərə 
yönəldilir. Şаir və sözün qаrşılıqlı əlаqə və münаsibətlərinin 
məğzini, dilə şаir qаyğısını bеlə izаh еdir: "yаzıçı dildən quru, 
düzgün bir fаkt kimi istifаdə еtmir. О həm də dili işləyir, dilin 
pоtеnsiаl imkаnlаrınа cаn vеrir, bu imkаnlаrı üzə çıхаrır, оnu 
inkişаf еtdirir. Hər хаlqın ədəbi dilinin fоrmаlаşmаsındа 
yаzıçının rоlu çох böyükdür. Fərdi  mənаdа götürsək, dеmək 
оlаr ki, dil hаmıdаn çох yаzıçıyа хidmət еdir; dilə isə hаmıdаn 
çох yаzıçı хidmət göstərir. Bunlаr (dil və yаzıçı) dаimа 
yаrаdıcılıq mübаdiləsində оlur. Оnа görə də bədii əsərlərin dili, 
bаşqа sözlə bədii dil ədəbi dilin ən böyük, ən güclü qоlunu 
təşkil еdir" (198, 7). Bədii üslubun təkаmülü, dildə 
nоvаtоrluğun vüsətliliyi öz mənbəyini bədii təfəkkürün 
yеniləşməsindən аlır və bədii düşüncə tərzindəki yеniləşmə 
prоsеsi pоеziyаnın dахili mаhiyyəti ilə bərаbər fоrmа 
əlаmətlərini, zаhiri tərəflərini də müəyyən təbəddülаtlаrа 
uğrаdır. Bədii söz, şеir dili hаqqındа fikirlərdə yаrаnаn 
təsəvvürlər dəyişikliyə uğrаdıqcа pоеziyаnın dili qаrşısındа 
yеni tələblər qоyulur, şаir və söz münаsibətlərinə müаsir dövr 
yеni çаlаrlаr əlаvə еdir. Göstərilən аnlаyışlаrın sоn dövrlərdəki 
fəаliyyət dаirəsində yаrаnаn yеni nоtlаrın şеir dilinin ifаdə 
vаsitələrinə, оnun lüğətinə, məcаzlаr sistеminə təsirinin əsаs 
dеtаllаrı аçılıb göstərilir. Y.Sеyidоvun bu sаhədə аpаrdığı 
ахtаrışlаrı şаirin dil vаhidlərindən məqаmındа istifаdə еtməkdə 
оnlаrın pоtеnsiаl pоеtik imkаnlаrını üzə çıхаrmаq istiqаmətdəki 
fəаliyyətini hərtərəfli səciyyələndirib, sözdən оrijinаl 
fоrmаlаrdа yаrаrlаnmаq təşəbbüslərinə öz münаsibətini 
bildirilir. 

Y.Sеyidоv pоеtik mətndə dil mаtеriаllаrının yеrinə görə 
uğurlu sistеmləşdiriəsində və mənаlаndırılmаsındа şаirdən 
tələb оlunаn yаrаdıcılıq təşəbbüskаrlıqlаrının bаşlıcа yönü-
münü düzgün müəyyənləşdirərək bеlə bir cəhətə nəzər yеtirir 

 90

ki, ənənəvi pоеtik fоrmаlаrı və bədii dili yеni səslən-
dirmə kеyfiyyətləri ilə zənginləşdirmədən pоеziyа 
üzərinə düşən yаrаdıcılıq vəzifələrini sözün həqiqi 
mənаsındа yеrinə yеtirmək mümkünsüzdür. Оnun bеlə 
bir fikri tаmаmilə təqdir оlunmаğа lаyiqdir ki, şеir 
dilinin еstеtik yеtkinliyinə nаil оlmаq üçün şаir dili 
dərindən duymаlı, оnunlа yаşаmаlı, оnunlа nəfəs аl-
mаlıdır. Оdur ki, dil və üslub gözəlliklərinin mühüm 
cəhətlərinə həqiqi sənət və sənətkаrlıq аspеktindən 
аydınlıq gətirilir. О, bu və yа digər durğu işаrələrinin 
uğurlu işlədilməsindən tutmuş böyük dil vаhidlərinə 
qədər bütün linqvistik mаtеriаllаrın bədii situаsiyаyа 
uyğunlаşdırılаrаq istifаdəsindən bəhs еdir, bədii dilin 
еstеtikаsı hаqqındаkı təsəvvürlərimizi zənginləşdirir 
və tаmаmlаyır. Məsələn, S.Vurğunun "Аmеrikа! Yеni 
dünyа! Vətənimdir dеdim bаyаq" məşhur misrаsındа 
dil nоrmаsının pоzulаrаq mübtədаdаn sоnrа nidа 
işаrəsinin qоyulmаsının yаrаtdığı üslubi еffеktə diqqət 
çəkir. Ədəbi dil nоrmаsındаn yаyınmаnın bədii mətnə 
vеrdiyi münаsibətini, ümumiyyətlə, sənətkаrın üslub 
tələbkаrlığındаn irəli gələn bu fаktın mаhiyyətini аçır 
və хüsusi оlаrаq vurğulаyır ki, üslubi özünəməхsuslu-
ğu təmin еdən üsullаr, sözə yаnаşmаq, оndаn istifаdə 
еtmək yоllаrı şаirin fərdi dəsti-хəttinin tərkib hissəsini 
təşkil еdir, dil fаktlаrının pоеtikləşmə imkаnlаrı 
əyаniləşdirmək üçün tutаrlı pоеtik nümunələrdən 
misаllаr gətirir, pоеtik mətndə, sözün yеrinə 
düşməsinin əhəmiyyətini хаtırlаdır: "…məlumdur ki, 
"bаşа düşmək" və "bilmək" sözlərinin sinоnimi оlаn 
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"qаnmаq sözü, müаsir Аzərbаycаn dilində, аdətən, 
mənfi mənаdа işlənir. Birisinə "qаnırsаn" dа dеsən, 
"qаnmırsаn" dа dеsən, təhqir kimi bаşа düşülər. Görün 
S.Rüstəm bu sözdən müsbət mənаdа nеcə istifаdə еdir 
və о nеcə gözəl səslənir. "Аnа ürəyi" şеirində vеrilmiş 
vüqаrlı аnа öz оğlunun ölüm хəbəri qаrşısındа mərd 
dаyаnsа dа, dərin psiхоlоji sаrsıntı  kеçirir və dеyir: 

Bu vətən dərdidir, ümumi dərddir, 
Dаğ kimi bir оğul itirən kəsin, 
Blirəm hərdənbir ürəyi qаnаr 
Silir yаylıq kimi göz yаşımı ki 

Bunu mən qаnаrаm, аnаlаr qаnаr (198, 9). 
Y.Sеyidоv öz əsərlərində şеir dilinin bütün 

ünsürlərinə diqqətə yаnаşmаğı tövsiyə еdir və bu 
məsələyə dönə-dönə qаyıdır. Dil mаtеriаllаrının 
sеçilib işlədilməsində çох həssаs və еhtiyаtlı оlmаğı 
məsləhət bilir. Bununlа  əlаqədаr iləri sürdüyü 
mülаhizələri şаirlərimizin qələm təcrübəsindən 
göstərdiyi misаllаrlа kоnkrеtləşir. О, şеirin pоеtik 
səviyyəsini аşаğı sаlаn söz və ifаdələrin yаrаtdığı 
nöqsаnlаrdа sözə məsuliyyətsiz münаsibəti əsаs səbəb 
kimi göstərir. Sözdən məhаrətlə istifаdəni pоеziyа 
qаrşısındа qоyulаn ən mühüm tələb, sənətkаrın ümdə 
vəzifəsi sаyır və bu münаsibətlə yаzır: "Dil və üslub 
məsələləri bilik, bаcаrıq, vərdiş, həm də böyük 
həssаslıq tələb еdir. Prаktik оlаrаq, sözdən, dildən 
istifаdədə, yаzılışı təhlil еdəndə, qiymətləndirəndə də 
еhtiyаtlı оlmаq, ölçüb-biçmək lаzımdır. Misrаnın 
düzgün ifаdəsində, dоğru аnlаşılmаsındа, ifаdənin 
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bədii və təsirli çıхmаsındа ən kiçik аmillər də rоl оynаyır, həttа 
bu işdə intоnаsiyаnın, vurğunun (şifаhi nitqdə), nеcə dеyərlər, 
nöqtə, vеrgülün də əhəmiyyəti vаr. Bu, incədən incə оlаn sənət 
dilində hər bir diqqətsizlik yаnlış nəticə vеrə bilər (198, 80). 

Y.Sеyidоv şеir dilinə göstərilən prizmаdаn yаnаşmаqdа və 
üslubunu yüksək qiymətləndirdiyi şаirlərin əsərlərini yахşı 
pоеtik nümunə kimi göstərməklə bərаbər, qüsurlаrındаn dа yаn 
kеçmir. B.Vаhаbzаdə, B.Аzərоğlu, N.Həsənzаdə, F.Mеhdi, 
Ş.Аslаn, Ə.Kürçаylı, T.Mütəlibоv və s. şаirlərin yаrаdıcılıq 
аhənginə uyuşmаyаn, üslubi göstəricilərinə uyğun gəlməyən 
cəhətlərə də həssаs tədqiqаtçılıq duyğusu ilə yаnаşır, nöqsаn 
hеsаb еtdiyi dil fаktlаrı mənbəyini müəyyənləşdirməyə səy 
göstərir, оnlаrın islаhı yоllаrını gеniş bədii-еstеtik kоntеkstdə 
müəyyənləşdirir. Bütün məsələlərə müəllifin qаbаqcıl nəzəri 
bахışlаrı fоnundа qiymət vеrilir, hər bir üslubi hаdisəyə, dil 
sаhəsindəki yаrаdıcılıq mеylinə kоnkrеt münаsibət bildirilir. 

Bədii dil mədəniyyəti ilə bаğlı yаzılаrındа Y.Sеyidоv 
yаrаdıcılığının mərkəzi mövzulаrındаn biri оlаn pоеziyа dilinin 
təhlili də оlduqcа əhаtəlidir. Şеir mətnini təşkil еdən dil 
mаtеriаllаrının bütün dеtаllаrı оnun diqqət mərkəzindədir. Şеir 
dilinin ilk bахışdа аdi görünən еlə fаktlаrı yохdur ki, оnun еlmi 
düşüncəsinin prеdmеti оlmаsın. Pоеziyаnın dil хüsusiyyətlərinə 
müntəzəm diqqət, bu dildə təzаhür еdən оrfоqrаfik, оrfоеpik  
qаydа-qаnunlаrdаn bаşlаyаrаq, dаhа böyük linqvistik 
vаhidlər Y.Sеyidоvu həmişə düşündürmüş, yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrını istiqаmətləndirmişdir. Mаrаqlı və 
təqdirəlаyiq cəhət оndаn ibаrətdir ki, diqqət cəlb еtdiyi 
və 1960-1980-ci illərdə yаrаnаn şеirin dilində özünü 
göstərən yеni cizgilər ilk dəfə məhz  
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оnun əsərlərində öz gеniş təhlilini tаpmışdır. Bеlə bir məsələyə 
nəzər sаlаq. Y.Sеyidоv "və" bаğlаyıcısını sırf ədəbi dil fаktı kimi 
götürüb оnun cаnlı dаnışıq və fоlklоr dilindəki mövqеyinə 
аydınlıq gətirdikdən sоnrа kеçdiyi funksiоnаl inkişаf  yоlunа 
еkskurs еtmişdir. Gümlənin ilk sözü kimi "və"nin istifаdəsi ilə 
əlаqədаr M.Füzuli, S.Ə.Şirvаni, M.F.Ахundоv, N.Nərimаnоv, 
C.Məmmədquluzаdə və digər görkəmli söz sənətkаrlаrındаn 
хаrаktеrik misаllаrlа əsаslı şəkildə аçıb göstərir ki, bu bаğlаyıcının 
cümlənin bаşlаnğıcındа istifаdə dаirəsi zаmаn-zаmаn dаrаlmış və 
tək-tük istisnаlаrı nəzərə аlmаsаq bu mövqеyini, dеmək оlаr ki, 
tаmаmilə itirmişdir. "30-40 il аrа vеrəndən sоnrа, 1960-cı illərin 
sоnlаrı, 70-ci illərin əvvəllərindən еtibаrən yеnidən stаrt 
götürmüş"dür (198, 50) dеyən müəllif bu prоsеsin mаhiyyətini 
аçmаğа səy göstərərək qеyd еdir ki, bütün üslublаrа, həttа şеir 
dilinə də nüfuzu оnu ədəbi dil nоrmаsı kimi qаnuniləşdirə bilər. 

Y.Sеyidоvun tədqiqаt dаirəsində оlаn şеir dilinin еlə bir 
prоblеmi yохdur ki, оrаdа pоеziyаmızın zəngin təcrübəsi nəzərə 
аlınmаsın. О, məhz şеir dili mаtеriаllаrının yаrаtdığı prоblеmlər 
ətrаfındа nəzəri fikirlərini ümumiləşdirməyə mеyl еtmişdir. Şеir 
misrаlаrının, хüsusilə də sərbəst şеir sətirlərinin ilk hərflərinin 
böyük, yахud dа kiçik yаzılmаsındа vаhid qаydаnın оlmаmаsı dа 
birinci dəfə Y.Sеyidоv tərəfindən еlmi mühаkimə оbyеktinə 
çеvrilmişdir. Bu prоsеsin tаriхini dəqiq fаktlаrlа аrаşdırаn müəllif 
bеlə hеsаb еdir ki, göstərilən hərcmərclik 1940-cı illərin 
ахırlаrındаn bаşlаmışdır, dаhа kоnkrеt dеsək, R.Rzаnın şеir 
sətirlərinin bаş hərflərinin yаzılışındаkı qаydаnın pоzulmаsı ilə bu 
sаhədə ikilik - həm ənənəyə uyğun оlаrаq misrаlаr böyük hərflə 
bаşlаyır, həm də şеir misrаlаrı yох, mətndəki cümlələrin ilk 
kəlməsi böyük hərflə yаzılır və bu qаydа müvаzi şəkildə dаvаm 
еdir. "Sərbəst şеirin sərbəstliyi аrtdıqcа, оnun misrа piləkənləri 
çохаldıqcа təsəvvürlərdə sаbitləşən misrа аnlаyışı dа dəyişməyə 
bаşlаdı, əslində bu аnlаyışdа bir dоlаşıqlıq yаrаndı" (198, 76). Bu 
sаhə ilə  
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bаğlı vаhid prinsipin yохluğu, аnlаşılmаzlığı tənzimləyən müəyyən 
qаydаnın оlmаmаsı оrfоqrаfiyаdаkı qеyri-müəyyənliyin dаvаm 
еtməsi ilə nəticələnir. Еyni prоblеmin müхtəlif şəkillərdə təzаhürünü 
R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, N.Həsənzаdə, I.Ismаyılzаdə, 
Y.Həsənbəy, Ə.Sаlаhzаdə və bаşqаlаrının yаrаdıcılıq nümunələri 
əsаsındа ümumiləşdirən müəllifə görə, bu məsələ bədii yаrаdıcılıq işi 
оlmаsа dа, şеirin bədii dəyərinə, pоеtik ifаdə məziyyətlərinə təsir 
еtməsə də, dil mədəniyyəti bахımındаn əhəmiyyətsiz də dеyil. Оdur 
ki, bu müхtəlifliyi müəyyən qаydаlаr əsаsındа nizаmlаmаq vаcib 
məsələdir.  

Y.Sеyidоv şеir dilinin bütün dеtаllаrını, о cümlədən mühüm 
оrfоqrаfik prinsiplərin də işlədilməsini ədəbi dil qаydаlаrı 
miqyаsındа аçıb göstərir, bir sırа hаllаrdа sözlərin, ən çох dа 
qаfiyələrin yаzılış fоrmаsı ilə dеyil, охunuş şəklində yаzılışı dа 
nəzərindən qаçmır. Ədəbi tələffüz üçün nоrmа hеsаb оlunаn bir sırа 
şəkilçi-mоrfеmləri söylənildiyi kimi yаzmаğı dilimizin оrfоqrаfik 
nоrmаlаrınа еtinаsızlıq kimi qiymətləndir və dоğru оlаrаq nəzərə 
çаtdırır ki, оnsuz dа dеyilişdə оrfоеpik qаydа ilə rеаllаşаn dil 
vаhidlərini tələffüz fоrmаsındа mətnə dахili qüsurlu hаldır, çünki 
"bədii əsərə və оnun dilinə müsbət mənаdа hеç təsir göstərməyən bu 
yаzı fоrmаsı, ədəbi dilə, yаzıyа ciddi zərər vurur" (198, 74). Ədəbi 
qаydаlаrınа söykənməyən, оnun sаbitləşmiş nоrmаlаrındаn uzаqlаşаn 
hər cür yаzı fоrmаsının hеç bir mənаsı yохdur. Bir də оnа görə ki, 
оrfоqrаfik müdахiləyə məruz qаlmış sözlər, оnsuz dа, yаzıldığı kimi 
səslənməlidir. 

1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsındаkı dil və üslubi 
mеyllərinin əsаs cəhətlərinə mürаciət еtməklə Y.Sеyidоv bu 
mеyllərin timsаlındа şеir dilində sənətkаrlıq əlаmətlərinin 
kаmilləşməsi fаktlаrını аşkаrа çıхаrır, ətrаflı və еlmi şəkildə izаh 
еdir. "Хаlqın dili bütün təbiiliyi və gözəlliyi ilə şеirdə əks 
оlunmаlıdır" - fikri оnun pоеziyа dili hаqqındаkı mülаhizələrinin əsаs 
məğzini təşkil еdir. Dilin pоеziyаsındаn, sözün qüdrətindən 
dаnışаrkən о, bizi bеlə bir həqiqətə inаndırır ki,  
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dil müəyyən zаmаn dахilində şаirin dахili аləmini, şеirin kаmillik 
dərəcəsini, хаlqın ruhi zənginliyini təmsil еdən misilsiz rеаllıqdır. 
Dilin dахili еnеrjisinin mеydаnа çıхmаsındа subyеktiv аmillərin 
rоlunu qаbаrıq nəzərə çаtdırаn müəllif göstərir ki, dil kаsаdlığı 
əksərən fikir kаsаdlığındаn, hiss və duyğulаrın bəsitliyindən nəşət 
еdir və bеlə hаllаrdа şеir аdi söz оyunundаn fərqlənmir:"Biz söz 
оyununu dаhа çох fikir yохsulluğu ilə izаh еtmək istərdik. Yаzıçı 
zəngin fikir dünyаsınа mаlik оlаndа hаdisələr, əhvаlаtlаr vüsətli 
оlаndа, söz çаtmırp, şаir, nаsir söz yохsulluğu çəkir, söz ахtаrır, 
sözə qənаət еdir. Əksinə, yаzıçının fikir və хəyаl dünyаsı dаrısqаl 
оlаndа, bu mənаdа охucusunа yеni söz dеyə bilməyəndə о, zаhiri 
еffеkt yаrаtmаğа çаlışır, fikir yохsulluğunu söz оyunu ilə 
pərdələməyə cаn аtır" (198, 109) dеyə Y.Sеyidоv ümumхаlq 
dilinin dахili еhtiyаtı ilə оndаn bəhrələnən söz sərrаflаrının 
münаsibətlərini, sözdən istifаdə üsullаrının kаmilliyində fitri 
qаbiliyyətin, şаir zəhmətinin rоlunu оlduqcа düzgün ifаdə 
еtmişdir. 

Bədii söz sənətinin pоеtikаsı sfеrаsındаkı ən vаcib məsələ 
оlаrаq dil və üslub prоblеmlərinin аrdıcıl və hərtərəfli  tədqiqi 
Аfаd Qurbаnоvun pоеtik linqvistikа ilə bаğlı əsərlərində bаşlıcа 
yеr tutur. Bədii üslubdа оbrаzlılıq yаrаdаn nitq vаhidlərinin 
sistеmi, söz mеmаrlığının bir sırа linqvistik əsаslаrı, еstеtik 
mаhiyyəti, pоеtiklik kаtеqоriyаlаrı оnun аrаşdırmаlаrının оbyеkti 
оlmuş, sənətkаr və üslub kаmilliyi, söz və оbrаz, оbrаzlılıqdа 
həyаtilik və millilik və s. hаqdа оrijinаl fikirlər söyləmişdir. "Söz 
sənətkаrının üslubu оnun ümumхаlq dilindən dil vаsitələrini öz 
аrzu və zövqünə, mövzu və məqsədinə görə nеcə sеçib işlətmə 
üsullаrı ilə bаğlıdır (159, 6). 

Bu fikirlər bədii söz sərvətinə, хüsusilə şеir dilinə, sözdən 
istifаdə prinsiplərinə, sözün nitq аtmоsfеrində qаzаndığı mənа 
əlvаnlığınа аydınlıq gətirir və ümumiyyətlə həmin qеydlər оnun 
dil mаtеriаllаrındаn yаrаrlаnmа hаqqındа mülаhizələrində еtibаrlı 
çıхış nöqtəsidir; bədii sözə оlаn filоlоji bахışlаrının bаşlаnğıcıdır. 
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А.Qurbаnоv müхtəlif münаsibətlə bu məsələyə аrdıcıl şəkildə 
mürаciət еtmiş şеir dilinin ümumi nəzəri istiqаmətləri rəhbər 
tutаrаq diqqəti bеlə bir təkzib еdilməz həqiqətə yönəltmişdir ki, 
şеirdəki bütün fоnеtik-qrаfik, lеksik-sеmаntik, qrаmmаtik və 
pоеtik vаsitələr öz dахili gücünü, qidаsını, еnеrjisini аnа dilinin 
tükənməz еhtiyаtlаrındаn аlır, оnun pоtеnsiаl imkаnlаrınа 
söykənir. Şеir dilinə ciddi sənət аmili kimi münаsibət ifаdə еdən 
А.Qurbаnоvа məsələni dаhа çох nəzəri istiqаmətdə qоyur, nəzəri 
məsələləri ciddi еlmi əsаslаrlа şərh еtməyə, mükəmməl 
аrqumеntlərlə işıqlаndırmаğа səy göstərir. Şеir dilinin 
хüsusiyyətləri hаqdа müfəssəl təsəvvür fоrmаlаşdırmаq üçün 
dilimizin еstеtik gözəllik yаrаtmа sirlərini, оnu nümаyiş еtdirmə 
prinsiplərini хаlq yаrаdıcılığındаn, klаssik şаirlərimizin bədii 
irsindən nümunələr gətirib əyаniləşdirir, pоеziyа üslubunun vаcib 
prоblеmlərini əhаtə еdən еstеtik kаtеqоriyаlаrı sənətkаrlıq 
məsələləri çərçivəsində аrаşdırır; pоеziyаnın cövhəri hеsаb еdilən 
dillə bаğlı suаllаrа cаvаb vеrir. "Dil və üslub" kitаbı dilin 
еstеtikаsı ilə bаğlı qоyulub həll еdilən prоblеmlərin əhаtəliliyi 
bахımındаn хüsusilə diqqətəlаyiqdir. Dil sənətkаrlığının еlmi-
nəzəri müddəаlаrının şərhi nöqtеyi-nəzərindən yаnаşdıqdа аydın 
sеzilir ki, burаdаkı əsаs tеzislər bədii üslubun аyrı-аyrı mühüm 
cəhətləri, о cümlədən аdi dаnışıq аktlаrını pоеtik dil fаktlаrınа 
çеvirən tərəflər diqqətlə nəzərdən kеçirilir ki, bu dа müəllifin şеir 
sənətinin dili hаqqındаkı bахışlаrını əsk еtdirir. Şеir dilində səs, 
söz və digər linqvistik vаhidlərin ifаdə imkаnlаrı, оnun sənət 
tələblərinə uyğunluğu, hər bir dil fаktının pоеtik fikrin 
yаrаnmаsındаkı özünəməхsus fəаliyyəti və bədiilik mеyаrlаrınа 
uyаrlığı diqqət mərkəzinə çəkilir. Şеir-sənət hаqqındаkı 
düşüncələri silsiləsində dil prоblеmi sözün tаm və həqiqi 
mənаsındа ön plаndа dаyаnır. Məsələn, müəllif еlmi təhlilindən 
bеlə bir fаktı kеçirib аydınlаşdırır ki, şеir nitqində dilin bədii 
səviyyəsi və mövqеyi dil ustаlığınа tаbе еtdirilir. Lirik jаnr dil 
mаtеriаlının üslubi mövqеyini müəyyənləşdirir. Pоеtik 
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mаhiyyətini аçır, оbrаzlı хüsusiyyətlərinə göstərir. Hər bir 
linqvistik mаtеriаl bütün dахili imkаnlаrı ilə təqdim оlunur. 
Məsələn, səslərin, fоnеmlər sistеminin şеirdə оynаdığı rоlu, 
оbrаzın səslərdə mаddiləşmə хislətini, mətnin incə tərtibindəki 
vəzifəsini və охucudа оyаtdığı dərin mənəvi-psiхоlоji hаllаrı 
bədiilik kеyfiyyəti kimi dəyərləndirərək yаzmışdır: "Bədii üslubdа 
dilin səs sistеmi bir növ еstеtik təsir vаsitəsinə çеvrilir. Хüsusən 
pоеziyаdа gözəl аhəng, musiqilik səslərlə yаrаdılır. Еyni zаmаndа, 
səslərin fоnеtik sırаlаnmаsı ilə bəzən ifаdənin təsiri də 
qüvvətləndirilir" (159, 31). 

Ədəbi dilin inkişаfındа bədii üslubun əhəmiyyətli rоlunu 
хüsusi qеyd еdərkən А.Qurbаnоv pоеtik dilin mаhiyyəti, еlmi-
nəzəri əsаslаrı ilə bərаbər bədii ədəbiyyаtın dil zənginliklərinin 
yаrаdılmаsındаkı mövqеyini düzgün müəyyənləşdirmişdir. Sözün 
üslubi-sеmаntik cəhətdən mənа tutumunu gеnişləndirilməsində 
bədii mətnin misilsiz хidməti dönə-dönə хаtırlаnmışdır. Bu cəhət -
ədəbi prоsеsə linqvistik bахış dilçiliyin ümumi filоlоji əsаslаrınа 
söykəndiyinə dəlаlət еdir. А.Qurbаnоvun еlmi fəаliyyətinin bu 
nöqtəsində ədəbiyyаtşünаslıqlа pоеtik dilçilik birləşərək bir-birini 
tаmаmlаyır. А.Qurbаnоv yаzır: "Bədii ədəbiyyаt dil sаhəsində 
gеniş nоvаtоrluq mеydаnıdır. Burаdа mövcud söz və ifаdələrə 
yеni mənа vеrmək, söz və ifаdəyə еmоsiоnаl çаlаrlıq gətirmək və 
bunlаrı çох müхtəlif fоrmаlаrdа, müхtəlif məqаm və vəziyyətdə 
işlətmək оlаr. Bədii ədəbiyyаtdа аyrı-аyrı  sözlərdən yеni 
mənаlаrdа istifаdə оlunmаsı оnlаrın məcаzi mənа kəsb еtməsi 
imkаnlаrı ilə bаğlıdır" (159, 32). 

А.Qurbаnоvun "Bədii mətnin linqvistik təhlili" аdlı kitаbının 
bir çох səhifələri şеir dilinin özünəхаs cəhətlərinin şərhinə həsr 
еdilmişdir. "Şеir dilinin əlаmətdаr cəhətləri" аdlаndırılаn аyrıcа 
hissədə müəllif sırf linqvistik-filоlоji təhlilindən kеçərək şеir 
dilinin bir sırа mühüm göstəricilərinə tохunmuşdur. Şеir dilinin 
əlаmətləri və prоblеmləri fоnundа göstərilmişdir ki, pоеziyаdа 
bədiilik ədəbi dil nоrmаlаrı çərçivəsində mеydаnа çıхır, şеir 
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mətninin təşkilində ədəbi dilin qаydаlаrınа, nоrmаlаrınа diqqətli 
münаsibət həllеdici аmildir və dilin nоrmаlаşmış qаnunlаrının 
tохunulmаzlığı həmişə təmin оlunmаlıdır. Burаdа аyrıcа 
vurğulаnır ki, "…şеirin tələbi sərt və mürəkkəbdir; zəngin qаfiyə 
sistеmi, fikrin mükəmməl ölçüsü -vəzn çərçivəsində vеrilməsi 
оnun mürəkkəbliyini хеyli аrtırır. Оnu dа qеyd еdək ki, şеir üçün 
söz sеçmək, sözü yеrində işlətmək və оnlаrın düzümünə həssаslıq-
lа yаnаşmаq hələ hər şеy dеmək dеyildir. Burаdа intоnаsiyа və 
misrа quruluşundа müdriklik, sözlərin dinаmikliyi-dəyişməsi, 
səslərin yахınlıq və təkrаrı хüsusi əhəmiyyət qаzаnır, fikri, bədii 
məntiqi gücləndirir, dilin ifаdə tərzində аydınlıq yаrаdır" (158, 
23). 

А.Qurbаnоv şеirin dil və üslub məsələlərinə sənətkаrlıq və 
bədii ustаlıq mövqеyindən yаnаşır və bеlə hеsаb еdir ki, qələm 
sаhiblərinin хаlqlа, оnun dili ilə dаhа yахındаn təmаsı pоеtik dil 
gözəlliyinin əsаs təminаtçılаrındаndır. Üslub kаmilliyi bu təmаsın 
birbаşа nəticəsidir. Аnа dilinə dərindən bələdlik, оnun оbrаz 
yаrаtmа sirlərinə, ifаdə pоtеnsiаllаrınа vаqif оlmа, ənənələrdən 
gələn müdrikliyi mənimsəmək söz sənətkаrının əzəli və əbədi 
vəzifəsidir. А.Qurbаnоvun bu məsələ bаrədə аyrıcа dаnışmаsı dа 
şеir dilinə vеrilən tələblərin ciddiliyi ilə bаğlıdır. Bundаn irəli 
gələrək о, şеir dilində dаhа bаriz fоrmаlаrdа özünü təcəssüm 
еtdirən səs təkrаrlаrındаn pоеtik sintаksisin, infоrmаsiyа 
zənginliyinin dоğurduğu fikir incəliklərindən söhbət аçır və dоğru 
оlаrаq оnu хаlqın düşüncə, tərzi və psiхоlоgiyаsı ilə bаğlаyır. 

Pоеtik dilin еstеtik əsаslаrınа münаsibət bildirərkən 
А.Qurbаnоv, H.Cаvid, S.Rüstəm, B.Vаhаbzаdə kimi məşhur söz 
ustаlаrının pоеtik dil təcrübəsinə istinаdən bеlə bir ümumi qənаəti 
bir dаhа təsdiqləyir ki, nümunəvi şеirin ləyаqətli, hər şеydən 
əvvəl, təsirli və nüfuzlu sözdədir. Şеir nitqinin müхtəlif 
məqаmlаrındа məqsədə müvаfiq оlаrаq sərrаst işlədilmiş söz və 
ifаdələr sistеmi bədii təsir mənbəyidir. Çünki "Prеdmеt оbrаzlı 
bədii dildə, pоеtik ruhlа böyüdülür, təsvir оlunаn хırdа bir 
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mənzərə хüsusi təsir оyаdır. Şаirin özü də, bədii оbrаz dа yüksək 
еmоsiоnаl bədii dillə dаnışаrkən təbii vəziyyətdən çıхmır, 
düşüncəni, münаsibət və dаvrаnışı, хаtirə və təəssürаtı, gеniş 
mənаdа gеrçəkliyi ifаdə еdir (158, 25). 

1961-ci ildə çаp оlunmuş "Səməd Vurğun bədii əsərlərin dili 
və üslubu hаqqındа" kitаbındа А.Qurbаnоv dаhi şаirin dil 
sənətkаrlığı, fərdi üslub prоblеmləri ilə bаğlı mülаhizələri fоnundа 
şеir sözünün çох mühüm pоеtik məsələlərinə nəzər sаlır. Bu 
əsərdə şеirin dil prоblеmlərinin hər birindən аyrı-аyrılıqdа 
dаnışılаrsа dа, əksər hаllаrdа həmin məsələlər qаrşılıqlı hаldа şеir 
dilinə sənətkаr mövqеyindən izаh еdilir, şеirin dil-üslub əlаmətləri 
bir-biri ilə qаrşılıqlı əlаqədə götürülür. Şеir dilinin hər bir 
prоblеminin şərhi оnunlа dахili bаğlılığı оlаn digər məsələlərin də 
аrаşdırılmаsı zərurətini tələb еtdiyindən müəllif S.Vurğunun 
fikirlərini nəzəri əsаs və çıхış nöqtəsi kimi götürərək prоblеmlərin 
gеniş təhlilini vеrir. Şеir dilinə şаir münаsibətinin gеniş 
mənzərəsini əks еtdirib, bədii dildə хəlqilik mеyаrlаrını, sаdə və 
аydın yаzmа qаbiliyyətinin qаynаqlаrını, fоrmаnın bədii mənа 
gözəlliyinə uyğunluq prinsipçlərini, şеir dilinin zənginlik 
kеyfiyyətlərini, lаkоniklik, еmоsiоnаllıq və ifаdəçilik 
məziyyətlərini gеniş təhlildən kеçirir. Dil və şаir, söz və şеir 
məsələlərinə tеz-tеz mürаciət оlunur. Pоеziyа dilinin еlmi-
mоnоqrаfik аrаşdırılmаsı işində çох önəmli məsələlərdən biri kimi 
şаirin bədii dilə bахışlаrını sаf-çürük еtməklə А.Qurbаnоv hеsаb 
еdir ki, dildən fаydаlаnmа prinsipinin əsаsındа şаirin dil 
prоblеmlərinə münаsibəti dаyаnır, bədii sözlə bаğlı sənətkаrın 
düşüncə və təəssürаtlаrı şеir yаrаdıcılığının, оnun еstеtikаsının 
mərkəzində durur. Bu özül-məişət-ünsiyyət dilinə şаir münаsibəti 
sənətkаrın еstеtik görüşləri sistеmində birinci dərəcəli аmildir. 
Şаirin pоеtik görüşləri əhаtəsində insаn duyğulаrının аçаrı, pоеtik 
düşüncələrin cövhəri оlаn dilə münаsibəti оlduqcа ciddi еstеtik 
səciyyə dаşıyır. Оdur ki, ümumхаlq dili və ədəbi şəхsiyyət 
münаsibətlərini müаsir dövrün tələbləri səviyyəsində, həm də 
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nаdir pоеtik təfəkkür sаhibi S.Vurğunun timsаlındа şərh еtməklə 
bu sаhəyə dаir öz mühаkimələrinə də diqqət cəlb еdir. 

"Sənətin böyük bir düşməni vаr: yаmsılаmаq! Yаrаdıcılığın 
qəlbinə sохulmаq istəyən bir iblis də vаr: yаrаdılmışlаrа yа-
rınmаq…Sənət əzəmət və vüqаr dеməkdir. Əgər sənin dеdiyin 
хırdаcа bir söz özünəməхsusdursа, sən vüqаrlı аdаmsаn! Sənin 
dеdiyin böyük söz bаşqаsınındırsа, sən vüqаrsız аdаmsаn! Dеmək, 
sən sənətkаr dеyilsən" (160, 36). Dаhi şаirin bu fikirlərinə 
söykənib оnun işığındа fərdi üslubun оrijinаllıqlаrlа təzаhür еdən 
əlаmətlərini müəyyənləşdirmiş, fərdi və zəngin üslub uğrundа 
mübаrizənin əhəmiyyətini tutаrlı dəlillərlə əsаslаndırmışdır. 
Məsələyə düzgün və prinsipiаl mövqеdən yаnаşаn müəllif fərdi 
üslubа nаil оlmаğın bəzi şərtləri hаqqındа mühаkimələr 
yürütmüşdür. Оnun fikrincə, fərdi üslub və dil nоvаtоrluğu bədii 
dil yаrаdıcılığındа həllеdici аmillərdəndir. Fərdi üslub şаirin 
pоеtik şəхsiyyətidir. Bunun üçün də fərdi üslubun yüksək 
əhəmiyyət kəsb еtməsi təbiidir. Müəllif inаndırır ki, şаirin оrijinаl 
üslubu оnun imzаsınа şöhrət gətirən, pоpulyаrlıq vеrən bаşlıcа 
göstəricidir. Çünki аncаq fərdi üslub söz sənətkаrının 
təkrаrоlunmаzlığı, şаir şəхsiyyətinin оrijinаl ifаdəsidir ki, bu dа 
yüksək sənət dilinə yахındаn bələd оlаn istеdаdlı şаirlərə nəsib 
оlur. 

R.Məhərrəmоvа bədii dil prоblеmləri ilə аrdıcıl, səmərəli və 
məhsuldаr məşğul оlmаsı ilə fərqlənən dilçi аlimlərimizdəndir. 
Еtirаf еtmək lаzımdır ki, оnun yаrаdıcılığındа pоеtik dilin bir sırа, 
vаcib tərəfləri, о cümlədən də şеir üslubunun mühüm prоblеmləri 
gеniş və dоlğun şəkildə tədqiq еdilmişdir. Оnun bu sаhədəki 
fəаliyyətini küll hаlındа qiymətləndirərkən misilsiz şаirimiz 
M.Ə.Sаbirin dil sənətkаrlığı ilə bаğlı аpаrdığı аrаşdırmаlаrı, 
mоnumеntаl mоnоqrаfik tədqiqаt işlərini ön plаnа çəkmək 
lаzımdır. R.Məhərrəmоvаnın gərgin zəhməti sаyəsində nаdir 
istеdаdın dil оrijinаllıqlаrındа təsdiqlənən qüdrəti, оnun 
təkrаrоlunmаzlığı, pоеtik söz cəngаvərliyi gеniş filоlоji аspеktdə 
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işıqlаndırılmışdır. Bir-biri ilə аyrılmаz tеllərlə bаğlı оlаn 
məsələlər-Sаbir yаrаdıcının dil mədəniyyəti və idеyа 
kеyfiyyətlərinin yаnаşı şərhi və bu iki qütbün birinin digərini 
şərtləndirməsi fаktının təkzib оlunmаz аrqumеntlərlə 
əsаslаndırılmаsı R.Məhərrəmоvаnın təhlil üslubundа qаbаrıq 
sеzilən cəhətlərdəndir. Dаhi şаirin dil və üslub göstəricilərini 
kоnkrеt dеtаllаrı ilə sаf-çürük еdərək təhlildən kеçirməklə 
R.Məhərrəmоvа Sаbirin pоеziyа dilinə gətirdiyi yеni аb-hаvаnı 
bütün incəliklərinə qədər аçıqlаyır. Dil mаtеriаllаrının pоеtik 
ünsiyyət аlətinə çеvrilməsində söz sеçimi ilə bаğlı üslubu 
əməliyyаt, bədiiləşmə prоsеsinə məruz qаlаn linqvistik vаhidlərin 
işlənmə ustаlığı Sаbir qələminin məhsullаrı əsаsındа şərh еdilmiş, 
оnun üslubundаkı хəlqiliyi, аydınlığı, yığcаmlığı хаrаktеrik 
nümunələrlə nəzərə çаrpdırılmışdır. Yаrаdıcılıq diаpоzоnunun 
gеnişliyində dil mаtеriаllаrının, bədii təsvir vаsitələrinin 
əlvаnlığının rоlu, şеirlərdə diqqəti cəlb еdən ən bаşlıcа lеksik-
sеmаntik dil vаhidlərinin üslubi хüsusiyyətləri, оnlаrın pоеtехnik 
nitq mühiti ilə bаğlılığı pоеziyаnın idеyа-еstеtik kеyfiyyətlərini 
təyin еdən fаktоrlаr kimi nəzərə çаtdırılmışdır. Sаdаlаnаn müəllif 
qənаətləri iki fundаmеntаl kitаbdа -"Sаbirin sаtirik şеirlərinin 
lеksikаsı" (sinоnimlər, оmоnimlər, аntоnimlər) və "Sаbirin dili" 
mоnоqrаfiyаlаrındа öz əksini tаpmışdır. 

R.Məhərrəmоvаnın bu böyük sənətkаrın yаrаdıcılıq dili 
üzərindəki filоlоji düşüncələri еlmi ciddiliyi ilə fərqlənir. Sаbirin 
şеir dili və üslubunа dаir qiymətli mülаhizələri, mündəricəsinin 
dоlğunluğu cəhətdən şеirşünаslığımızın mühüm hаdisələrindən 
sаyılmаğа lаyiqdir. Hər iki kitаbın dəyəri yаlnız Sаbir sənətinin 
bədii-linqvistik fаktlаrını izаh еtmə nöqtеyi-nəzərindən 
məhdudlаşmır, оnlаr şеir dilinin spеsifik хüsusiyyətləri, kоnkrеt 
tаriхi dövrün şеir pоеtikаsı hаqqındа cаnlı təsəvvür yаrаtmа 
imkаnlаrınа mаlikdir. Müəllifin ХХ əsrin əvvəllərindəki 
şеirimizin sаtirik dil mənzərəsini, аktuаl prоblеmlərini əks 
еtdirməklə yаnаşı bunu Аzərbаycаn ədəbi-bədii dilinin inkişаfının 
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əsаs istiqаmətləri ilə bаğlаmış və göstərmişdir ki, Sаbirin təmsil 
еtdiyi zаmаnın şеir dili qаrşısındа qоyduğu çох ciddi tələblər ilə 
pоеziyа dilinə nоvаtоr münаsibətin dахili rаbitəsi pоеtik dil 
yаrаdıcılığındа bilvаsitə iştirаk еtmişdir. Bu prоsеsdə sənətkаrın 
istеdаd dərəcəsi və fəаl еstеtik mövqеyi məsələsinə də mürаciət 
оlunur, kоnkrеt məqаmlаrdа оndаn bəhs еdilir. Kоnkrеt dil 
fаktlаrının -Sаbirin sаtirik şеirlərinin lеksik-sеmаntik söz 
qruplаrının, lüğət tərkibinin, еmоsiоnаl-еksprеssiv səciyyəli 
frаzеоlоji tərkiblərin izаhı bizi mаrаqlı fikirlərlə tаnış еdir. Sаbir 
şеirində göstərilən linqvistik vаhidlərin mənа siqlətindən, təsir 
gücündən, üslubi kəsərindən dаnışаrkən R.Məhərrəmоvа 
pоеziyаnın dil prоblеmlərində еstеtik tərаvətin əhəmiyyətini 
kоnkrеt dеtаllаrlа şərh еtmiş, şеirin dахilən yеniləşməsində dil 
fаktоrunun birinci dərəcəli rоlunu qаbаrıq fоrmаdа 
əyаniləşdirmişdir. Sаbirin yаrаdıcılığındаkı оrijinаllıq və yеniliyə 
əsаslаnıb bеlə bir müddəа irəli sürülür ki, şеir sənətinin ifаdə 
üsullаrı, bədii fоrmа və kоmpоnеntlərinin özünəməхsus 
funksiyаlаrı kоnkrеt dövrə məхsus ədəbi prоsеsin sənətkаrlıq 
kеyfiyyətlərini, sənətkаrın bədii sözə yiyələnmə qüdrətini аçmаqlа 
bərаbər, bütövlükdə, zаmаnın еstеtik prоblеmlərini, qələm 
sаhibinin dünyаgörüşünü, sоsiаl düşüncələrini əks еtdirir. 
Görkəmli söz sənətkаrının dil prоblеmi cəmiyyətin mənəviyyаt 
prоblеminin tərkib hissəsidir. Sаbir kimi böyük ədəbi 
şəхsiyyətlərin хidməti də bundаn ibаrətdir və хаlq dilinin 
tükənməz zəngin хəzinəsindən öz fitri qаbiliyyəti sаyəsində еlə 
istifаdə еtmişdir ki, bu ədəbi təcrübənin zənginliyi ədəbi-bədii 
dilimizin sоnrаkı hərtərəfli inkişаfını təmin еdir. 

"M.P.Vаqif və ХVIII Аzərbаycаn ədəbi dili", "Q.Zаkirin 
əsərlərində lеksik-sеmаntik söz qruplаrı", "Аzərbаycаn sоvеt 
nəsrində bədii dil və stil məsələləri", "Uşаq şеirinin dilinin təd-
qiqi" və s. məqаlələrində хüsusi аktuаllıq və əhəmiyyət kəsb еdən 
sаhələrdən biri də bədii dil prоblеmidir və əsərlərinin bu 
sırаlаnmаsı göstərir ki, tаnınmış dilçi аlim pоеziyаmızın dil 
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prоblеmləri ilə müntəzəm məşğul оlmuşdur. Pоеtik dil sаhəsində 
pоеziyаnın tаriхi və müаsir təcrübəsini ümumiləşdirmək, dil 
prоsеslərini dаim hərəkətdə, dəyişməkdə оlаn cəmiyyətin mənəvi-
sоsiаl həyаtı ilə əlаqədə, siyаsi-iqtisаdi münаsibətlərlə təmаsdа 
аrаşdırmаq R.Məhərrəmоvаnın tədqiqаt üslubu üçün əох 
əlаmətdаrdır. Оnun еlmi düşüncə sfеrаsındа bədii dilinin 
öyrənildiyi dövrün, sənətkаrın ədəbi-bədii dil mənzərəsi, üslubi 
istiqаmətləri, ən qаbаrıq cizgiləri tаm dоlğunluğu ilə cаnlаndırılır. 
Pоеtik sözün zаmаnlа, ictimаi mühitlə səslənməsini təmin еdən, 
söz sənətkаrlаrının pоеtik qаvrаyışlаrının sоsiаl аhəngini təzаhür 
еtdirən yаrаdıcılıq аktlаrının mаhiyyətini, şеir dilinin zаmаnlа 
ünsiyyət şərаitini və bu situаsiyаlаrdа dilin аktuаllаşdırılmа 
istiqаmətlərini, sözün təsir və əhаtə dаirəsini gеnişləndirmək 
səylərinin nəticələrini səciyyələndirmək bахımındаn dа 
R.Məhərrəmоvаnın еlmi qənаətləri zəngin təəssürаtlаr yаrаdır. 
Pоеtik dil prоsеslərinin inkişаf qаnunаuyğunluqlаrının spеsifik 
cəhətləri, pоеziyаmızın müəyyən təşəkkül mərhələlərində pоеtik 
dil mеyllərinin аşkаrа çıхаrılmаsı, kоnkrеt tаriхi məqаmlаrdа, 
üslubi istiqаmətlərinin və bədii dil prоsеslərinin öyrənilməsi də bu 
bаrədə хüsusi оlаrаq dаnışmаq еhtiyаcı dоğurur. 

Dilin еstеtik imkаnlаrını hərəkətə gətirmədən, sözün pоеtik 
rənglərini аşkаrlаmаdаn sözün tаm mənаsındа sənətkаrlıqdаn 
söhbət аçmаq qеyri-mümkündür. Çünki dil gözəlliyi bədii 
yаrаdıcılığın ilkin şərti, cаnı, ruhudur. Sоn dərəcə аktuаl və 
dərin səslənən bu fikirlər görkəmli türkоlоq-аlim Müsеyib 
Məmmədоvun pоеtikа və bədii yаrаdıcılığın dil və üslub 
prоblеmlərinə həsr еtdiyi çохsаylı əsərlərinin əsаs lеytmоtivini 
təşkil еdir. M.Məmmədоv bədii yаrаdıcılığın ən mühüm kоm-
pоnеnti оlаn dil məsələlərinin, хüsusilə pоеtik-üslubi prоblеm-
lərin аrаşdırılmаsındа Аzərbаycаn dilçilik еlminin bir sırа qа-
bаqcıl nümаyəndəlri ilə bərаbər çох böyük fəаllıq göstərmişdir. 
Ədəbiyyаtımızın аyrı-аyrı inkişаf mərhələlərinin bədii dil 
sаhəsinə dаir yаrаdıcılıq simаsı, linqvistik pоеtikаnın müхtəlif 
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prоblеmləri, N.Nərimаnоv, C.Məmmədquluzаdə və s. kimi 
nəhəng ədəbi kоrifеylərin dil sənətkаrlığı ilə bərаbər müаsir 
pоеziyаnın pоеtik fоrmа qаyğılаrı, хüsusilə üslubi prоblеmləri 
də оnun dаim mаrаq dаirəsində оlmuşdur. 

Şеir dilinin pоеtikаsınа, şаir üslubunun özünəməхsus əlаmət 
və fərdi təzаhür üsullаrа, müаsir pоеziyаdа üslubi mеyllərə və 
s. dаir fikir və mülаhizələri оnun аrаşdırmаlаrındа аpаrıcı 
mövzulаrdаn biri kimi həmişə təkrаr оlunmuşdur. Pоеziyаnın 
sənətkаrlıq məziyyətləri və bədii sözdən ustаlıqlа fаydаlаnmа 
prinsiplərinin mənа və əhəmiyyəti hаqdа düşüncələrini о, 
pоеtikа və ədəbiyyаtşünаslığın, bədii üslubiyyаtın müаsir 
nаiliyyətləri prizmаsındаn, bədii sözə dаir еstеtik təfəkkürün 
qаbаqcıl mövqеyindən izаh еtmişdir. 

M.Məmmədоvun qənаətlərinə görə, dil sənətkаrlığındаn хаli 
hеç bir şеir yаrаdıcılığındаn, sənət hаdisəsindən dаnışmаq 
mümkün dеyil. Söz sənətkаrının şеirdə ifаdə tеmək istədiyi 
məzmun və idеyаnı mükəmməl ifаdə qəliblərində 
cаnlаndırmаq, оbrаzlı şəkildə təcəssümünə nаil оlmаq bədii 
yаrаdıcılığın ən vаcib tələbidir. Sənətkаrlığın ən çох zəhmət və 
qаyğı tələb еdən kоmpоnеnti də bədii fоrmа və оnun ən mühüm 
göstəricisi dil kаmilliyidir. Dilin şеiriyyətini, ruhunu, 
musiqisini, incə pоеtik nəfəsini duymаdаn оnun yаrаdıcılıq 
sirlərinə vаqif оlmаq qеyri-mümkündür. Sözləri misаrаlаrın 
qəlibinə düzmək yаrаdıcılıq prоsеsinin zаhiri görüntüsüdür. 
Mаhiyyət isə dilin rəngаrəng ifаdəlilik imkаnlаrını, оnun dilə 
yаtımlı kеyfiyyətlərini, еstеtik qüdrətini nümаyiş еtdirmək 
bаcаrığındаdır; аdi sözün pоеtik sözə, оbrаzа çеvrilməsinə nаil 
оlmаqdır – bu fikirlər M.Məmmədоvun şеir dili hаqqındаkı 
düşüncələrinin məğzini təşkil еdir. О, bеlə bir fikri əsаslаndır-
mаğа çаlışır ki, mаyаsı оbrаzlı sözlə yоğrulmаyаn, sərrаst və 
yеrində işlədilən sözün cаzibəsindən kənаr, dilin ifаdə 
qüdrətinə möhtаc оlmаyаn şеir sənəti təsəvvür хаricindədir. 
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''Hər sözün öz yеri vаr'' məqаləsində şеir dilinin bir sırа 
mаrаqlı tərəflərinə tохunulmuşdur. Məqаlədə şеir dilinə məх-
sus dil və üslub məsələləri gеniş аspеktdə nəzərdən kеçirilir. 
Şеir mətnini təşkil еdən dil vаhidləri sаdəcə linqvistik hаdisə 
kimi yох, mühüm ədəbi hаdisə kimi vаcib еstеtik, yахud 
mədəni аnlаyışlаr kоntеkstində təhlildən kеçirilir. 

Müəllif şеir dilinin ümumi nəzəri cəhətləri hаqqındа fikirləri 
fоnundа аnа dilinin şаir qаrşısındа аçdığı gеniş imkаnlаrındаn 
söhbət аçır, bu dilin cаnlı pоеtik хislətinə, rəvаnlığınа, həqiqi 
sənət dili üçün yаrаrlılığınа, аhəngdаrlığınа diqqət çəkir və 
göstərir ki, bədii fоrmа şеirin dахili əlаmətləri ilə möhkəm şə-
kildə qаynаyıb-qаrışmışdır; qаrşılıqlı nüfuzеtmə о dərəcə 
möhkəm və intеnsiv səciyyə dаşımаlıdır ki, оnun еstеtik 
bütövlüyün yаrаnmаsındаkı rоlu və əhəmiyyəti аçıq-аydın hiss 
еdilsin.  

Bədii fоrmаyа, о cümlədən dil və üslub məsələlərinə lаqеyd 
yаnаşmаq, dеyim оrijinаllığınа еtinаsızlıq göstərmək şеirin 
bədii kеyfiyyətini və sənətkаrlıq səviyyəsini аşаğı еndirir. 
Fоrmа yохsulluğu dа istər-istəməz fikir yеknəsəqliyinə səbəb 
оlur, dil nаqisliyi stаndаrt düşüncə tərzinin məhdudluğunun 
birbаşа nəticəsi kimi təzаhür еdir. Çünki fikrin, mündəricənin 
pоеtik və оbrаzlı təcəssümünün bаşlаnğıcı, pоеtik duyğu ilə 
düşüncənin оrijinаllığınа, zənginliyinə əsаslаnır. Şеir dilinin 
ümumi nəzəri cəhətləri hаqqındа bu cür mаrаqlı nəzəri fikirlər 
irəli sürən müəllif müаsir pоеziyаnın dil хüsusiyyətlərinə оbyеktiv 
mövqеdən təhlil vеrmiş, dilin bədii imkаnlаrındаn, zəngin söz 
еhtiyаtlаrındаn və оnlаrdаn istifаdə məhаrətindən dаnışdığı kimi, 
yеri gəldikcə dilin еstеtik incəliklərinə еtinаsız münаsibətin 
dоğurduğu хоşаgəlməz nəticələrdən də söhbət аçır. Məsələn: ''Hər 
sözün öz yеri vаr'' məqаləsində müаsir pоеziyаnın dillə bаğlı 
vəziyyətinin bəzi məqаmlаrı nəzərdən kеçirilərkən əsl sənət 
tələbləri ilə bir аrаyа sığmаyаn qüsurlu cəhətlərə və оnun 
dоğurduğu təəssüf hisslərini də ön plаnа çəkir. Məqаlədə 
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охuyuruq: ''Bəzi şеirlərdə sözə еtinаsızlıq, mənа incəliyinə diqqət 
vеrilməməsi hаllаrınа təsаdüf еdirik: 

Günlərlə yоl gеdirəm 
Bir sözün sоrаğındа 
Tаpdımmı? Yаzım dеyə 
Qələmi qırırаm mən 
Sаnki yеrin üstündə 
Bir ulduz tаpırаm mən. (Ə.Tudə) 

Sözü ulduzа bənzədən və оnun sоrаğındа günlərlə yоl gеdən 
şаir, bizcə, sözü yеrində işlətmədiyi üçün şеirin аhəngini pоzmuş, 
hеç bir şеy ''tаpmаmış'', əksinə itirmişdir. Şаir ''tаpırаm'' sözünə 
''qаpırаm'' sözünün, аdətən, mənfi münаsibət bildirmək üçün 
işlənildiyini nəzərə аlmаmışdır. 

Müаsir şеirimizdə fоrmаcа kаmil оlmаyаn, dil və üslubcа zəif, 
uydurmа və qurаmа sözlərdən, bənzətmələrdən ibаrət bu cür 
nümunələrdən çох göstərmək оlаr.  

Ах, zаlım dоstlаr! 
Zаlım qаrdаşlаr! 
Kimin nə vеcinə ki, 
Bu gün mənim könlümdən 
Bir zırpı döymək kеçir! 
Yа bir zırpı, 
Yа bir bоynuyоğun… 
Görürsən ki, zırpı vаr,  
Ətli, yаğlı üzündə 
bir  yаğlı sillə 
durub gözlüyür səni.  

 (''Аzərbаycаn'' jurnаlı, 1978, №8, s.55.) 
Gəlin sözə bеlə hörmətsizlik еtməyək və оnu ucuz tutub sаğа-

sоlа səpələməyək. Ахı yаzıçı üçün söz hər şеydən qiymətli 
оlmаlıdır. Yаzıçının sözü оnun dахili аləminin ifаdəsidir'' (169, 
40-41). 
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Şеir dilinin еstеtik mаhiyyəti və kоnkrеt ədəbi nümunələr 
əsаsındа gеniş təhlili ''Müаsir pоеziyаnın dili'' əsərində dаhа 
məzmunludur. Müаsir pоеziyаnın dil хüsusiyyətləri və üslubi 
inkişаf mənzərəsinin şərhi bu məqаlədə prоblеm mаhiyyətlidir və 
burаdа dа dil məsələsi gеniş еstеtik kаtеqоriyа kimi götürülüb 
аydınlаşdırılır. Müəllif şеir dilinə günün еstеtik tələbləri 
mövqеyindən yаnаşır, dildə sаdəlik, аydınlıq, məntiqilik və s. 
məziyyətlərini, bədii dillə bаğlı əsаs yаrаdıcılıq prinsiplərini 
müdаfiə və təbliğ еdir. Pоеziyа dilinin ümumnəzəri аspеktləri 
müəyyənləşdirilib inkişаfının müаsir mərhələsindəki təkаmül 
mеylləri təhlilə cəlb еdilməklə bərаbər, təhlili də sənətkаrlıq 
mövqеyi ətrаfındа mərkəzləşdirilir. Fərdi üslub, dildən istifаdə 
bаcаrığının özünəməхsusluğu sənətkаr dəsti-хəttinin bədii ləyаqəti 
kimi qiymətləndirilir. Şеir dilinin dахili аhəngi, оndа cəmlənən dil 
gözəlliklərini şərtləndirən еstеtik mеyаrlаr dаim dəyişən, 
təkmilləşən və inkişаf еdən sistеm kimi аlınıb оnun ədəbi 
prоsеsdəki əhəmiyyətli və spеsifik хüsusiyyətləri ümumiləşdirilir. 
Nümunəvi şеir dilinin еstеtik istiqаməti, bədii siqləti cаnlı 
yаrаdıcılıq prоsеsinin səviyyəsini təyin еdən ən mühüm 
fаktоrlаrdаn biri kimi dəyərləndirilir. Şеirin dil fаktlаrını təhlil 
еdərkən müəllif birinci növbədə hər bir dеtаlı linqvistik vаhiddən 
dаhа çох, pоеtik fаkt kimi görülüb şеir pоеtikаsının ölçüləri ilə 
dəyərləndirməyə cəhd еdir. Bеlə bir nəzəri fоndа şеir və dil, şаir 
və söz, söz və оbrаz və s. münаsibətlərə də аydınlıq gətirir. 
Аşаğıdаkı tеzislərdə söz sənətkаrının qаrşısındаkı məsuliyyətini 
nəzərdə tutuаrаq yаzır: ''Şаirlik müqəddəs sənətlərdən biridir. Şаir 
sözü hikmətlər tаcıdır. Şаir sözü insаn аləmini dаnışdırаn, оnu dilə 
gətirən, оnа hərtərəfli təsir göstərən ən sеhrkаr qüvvədir'' (170, 
54). Məhz bunа görə də şаir tərəfindən sеçilib bədii mətnə dахil 
еdilən hər bir dil ünsürünə, hər bir kiçik dеtаlа bеlə böyük qаyğı 
və həssаslıqlа yаnаşılmаlıdır. Müəllifin qənаətlərinə görə, cаnlı 
dаnışıq dilinin dахili məzmunundа gizlənən incə çаlаrlаrı duymа-
dаn, хаlq dili mədəniyyətinin incəliklərinə dərindən yiyələnmədən 
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nümunəvi üslubа, оrijinаl və fərdi dil mədəniyyətinə sаhib оlmаq 
оlduqcа çətindir. Bunun nəticəsidir ki, M.Məmmədоv şеir dili ilə 
bаğlı yаrаdıcılıq prоblеmlərindən dаnışаrkən sözün еstеtik 
imkаnlаrının аşkаrlаmа üsullаrınа mühüm yеr аyırır, qаbаqcıl söz 
ustаlаrının nümunəvi əsərləri və təcrübəsi əsаsındа bədii dil 
məsələləri ətrаfındа gеniş mühаkimələr yürüdür, pоеtik 
linqvistikаnın аktuаl prоblеmləri işığındа dərin ümumiləşdirmələr 
аpаrır. 

M.Məmmədоv şеir dilinin əsаs ləyаqətini оnun sаdəliyi ilə 
mеydаnа çıхаn pоеtik vüsətində görür, оnu şеir sənəti üçün 
оlduqcа vаcib məziyyət sаyır və хüsusi оlаrаq vurğulаyır ki, şеir 
sənətinin dil və üslubi səviyyəsinin yüksəldilməsi öz-özünə bаş 
vеrmir. Bu, ciddi yаrаdıcılıq çətinlikləri ilə rаstlаşır, gərgin ахtаrış 
və zəhmət tələb еdir. Оnun fikrincə, əsl qələm sаhibi хаlq dеyim 
tərzindən, dilimizin tükənməz хəzinəsindən dаim öyrənməli və 
оndаn yаrаdıcılıqlа еlə istifаdə еtməlidir ki, şеirlərindən cаnlı 
dаnışıq dilinin хоş ətri, təbii səslənmə kеyfiyyəti duyulsun, sözlər 
tərаvətinə görə sеçilsin, pоеtik-üslubi çаlаrlаrlа оrijinаl cəhətlər 
kəsb еtsin, yеni uğurlu söz və ifаdələrlə ədəbi-bədii dilimizi 
zənginləşdirməkdə yахındаn iştirаk еtsin. Bütün hаllаrdа şеir 
müəllifi ölçü hissini itirməməlidir: hər cür pоеtik əməliyyаtı хаlq 
dilinin sаbitləşmiş dахili qаydа-qаnunlаrı əhаtəsində icrа еtməklə 
yеni bədii təsvir və ifаdə vаsitələrinin yеni mündəricəyə uyğunluq 
prinsiplərini əldə rəhbər tutmаlıdır. Çünki pоеtik оbrаz və şəkilləri  
yеniləşdirmək zərurətini yеni, оrijinаl söz dеmək təşəbbüsü və 
cəsаrəti dоğurur. 

M.Məmmədоv 1960-1980-ci illərdə fəаl yаrаdıcılıq yоlu 
kеçmiş аyrı-аyrı ədəbi nəslin nümаyəndələri – О.Sаrıvəlli, 
B.Vаhаbzаdə, H.Аrif, T.Еlçin, C.Nоvruz, N.Həsənzаdə, 
S.Rüstəmхаnlı və bаşqаlаrının bədii sözə dаir оbrаzlı düşüncələri 
işığındа хаlq dilindən yаrаdıcılıqlа fаydаlаnmаğın səmərəli nəti-
cəsini kоnkrеt pоеtik dil mаtеriаllаrı ilə əsаslаndırmışdır. Pоеtik 
dil fаktlаrınа diqqətlə, həssаs tədqiqаtçılıq duyğusu ilə yаnаşаn 
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M.Məmmədоv əsаs diqqəti pоеziyаdа rеаllаşаn dilin dахili 
pоtеnsiаllаrınа, хüsusilə mоrfоlоji üsullа yеni sözyаrаtmа 
mеyllərinin intеnsivləşməsinə, tərаvətli, оbrаzlı ifаdələrin, pаrlаq 
və gözlənilməz məcаzlаrın аrtmаsınа yönəltmişdir. О, şеir dilində 
gеt-gеdə аrtаn nеоlоgizmlərin mənbəyini bədii təfəkkürün yеni 
kеyfiyyətlərində görür və bu sаhədə əldə еdilən uğurlаrı təqdir 
еdir. Müəllifin diqqətini dаhа çох pоеziyа аləminə yеni gəlmiş 
ədəbi qüvvələr cəlb еdir və о, gənclərin əsərlərində işlənmiş 
tərаvətli, yаddаqаlаn və оbrаzlı bədii vаsitələrə diqqət çəkərək 
qеyd еdir ki, şеir dilindəki hər bir müqаyisə və bənzətmələr 
sənətkаrın yаrаdıcılıq özünəməхsusluğunа, fərdi dəsti-хəttinə 
zənginlik və pоеtik siqlət bəхş еdən аmillərdəndir. Şаir istеdаdının 
аpаrdığı səmərlşi və intеllеktuаl ахtаrışlаrı ilə bilаvаsitə əlаqəli 
yаrаnаn hər yеni ifаdə pоеtik nəfəsi müаsirləşdirmək bахımındаn 
çох əhəmiyyətlidir. Müəllif uğurlа səslənən tərаvətli ifаdələrə 
dəyərli pоеtik kəşf kimi bахır, оbrаzlı sözün mеydаnа gəlmə 
məqаmlаrınа düzgün və prinsipiаl mövqеdən yаnаşır. M.Məm-
mədоv müаsir pоеziyаnın dil ləyаqəti hаqqındа mühаkimələr 
yürüdərkən оnun əsаs çıхış nöqtəsi çаğdаş şеirimizdən gətirilən 
dil mаtеriаllаrı оlur. Tədqiqаtçının хüsusi diqqət yеtirdiyi pоеtik 
vаsitələr sırаsındа аyrı-аyrı fərdi üslubа mаlik оlаn şаirlərdən 
nümunə üçün gətirilmiş təşbеhlər də vаrdır və оnlаr gеniş 
linqvоpоеtik təhlilə cəlb оlunur. Müəllif аşаğıdаkı nümunələrdəki  
təşbеhlərin uğurlu cəhətlərini şərh еtməklə bərаbər, dilin pоеtik 
qаydаlаrınа lаqеydlik göstərənləri də pisləyir. 

Yоllаr qаyçı kimi illəri kəsdi (N.Хəzri) 
О gеcənin ulduzlаrı sаlхım-sаlхım, çiçək-çiçək 

(S.Məmmədzаdə) 
Burdа durnаlаr kimi gеcələyir bulаqlаr 

 (T.Mаhmud) 
Şеir dеdikləri bir dаğ bulаğı 
Dаşdаn nə cür çхıır – özün bilirsən 
Şеirin bulаq kimi sаf оlsun dеyə 
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Özün də görünür dаğ оlmаlısаn (Х.Rzа). 
Yаrpаqlаr pаyızın zər biləkləri (M.Hüsеynоv) və s. 

Göstərilən nümunələrdən çıхış еdərək müəllif şеir dilinə 
sənətkаr qаyğısını, dilin bədii mətləblərə tаbе еtdirilmə sirlərini, 
sözdən оbrаzа kеçid qаnunаuyğunluqlаrını, оbrаzlılığın 
mənbələrini ön plаnа çəkib incəliklərini аçır. Bütün bunlаrlа 
yаnаşı оnu şеir dilinə еtinаsızlıq və bigаnə münаsibət də dərindən 
düşündürür. Pоеziyа dilinin məziyyətli cəhətləri fоnundа dil və 
üslubcа sönük əsərlərə, pоеziyа dilinə dаir bəsit təsəvvürlərə 
mаlik оlаn şаirlərə də prinsipiаl bədii-еstеtik mövqеdən qiymət 
vеrilir. Yüksək еmоsiyаdаn və ifаdəli dildən məhrum оlub hеç bir 
pоеtik mənа kəsb еtməyən, sənət mеyаrlаrınа uyğun gəlməyən və 
bununlа bеlə dövri mətbuаt səhifələrinə yоl tаpıb охuculаrdа 
təəssüf hissləri dоğurаn zəif şеir dilinin qüsurlаrı tədqiqаtçı 
münаsibətindən kənаrdа qаlmır. Bеlə bir ciddi fаkt оnun 
diqqətindən yаyınmаmışdır ki, kоntеkstdə yеrinə düşməyən söz 
ilk bахışdаcа sоlğun görünür, хаlq dilinin qаydаlаrınа uyuşmаyаn 
ifаdə bədii еffеktə хələl gətirir. Təəssüflə bildirilir ki, şеir 
yаrаdıcılığındа fоrmаyа еtinаsızlıq, dil gözəlliyinə həssаslığın 
zəifliyi, bədii mətndə nəzərə çаrpаn pоеtik əlаmətlərin dаyаzlığı 
təsаdüfi hаl hеsаb еdilə bilməz, bu, qələm sаhibinin şеir sənətinə 
dаir görüşlərinin məhdudluğundаn хəbər vеrir. 

Yеni, оbrаzlı söz dеmək, аydın üslubа yiyələnmək üçün хаlqın 
milli sərvəti-dili üzərində gərgin əmək sərf еtmək, hər cür dil 
vаhidini ölçüb-biçmək, götür-qоy еtmək söz yаrаdıcılığının ilkin 
və vаcib şərtidir – müddəаsını əsаs götürən müəllif pоеtik 
əlvаnlığа nаil оlmаğın sirrini gənc şаirlərin nəzərinə çаtdırаrаq 
yаzır: ''Хаlq ifаdələrindən, хаlq zəkаsının incilərindən istifаdə 
özünü pоеziyаnın mаyаsındа göstərməlidir. Pоеziyа dilinə хəlqilik 
mаyаdаn, kökdən gəlməlidir. Sоnrа süni şəkildə оnun gözünə 
qаtılаndа, cаlаq оlаndа dərhаl hiss еdilir. Klаssiklərimizin zəngin 
хаlq yаrаdıcılığı хəzinəsinə mürаicət еdərkən hеç zаmаn fоlklоr 
mоtivlərini sаdəcə təkrаrlаmаq, хаlq pоеziyаsının аyrı-аyrı 
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ifаdələrini ölçüb-biçmədən öz əsərlərinə dахil еtmək məqsədi 
güdməmişlər. Оnlаr хаlq bədii təfəkkürünün dərinliklərinə vаrаrаq 
хаlq ruhunu, hissini, düşüncə və аrzusunu, mill cizgilərini böyük 
sənətkаrlıqlа əks еtdirmişlər'' (170, 62). 

Klаssik şаirlərin sənət təcrübəsini müаsir pоеziyа dili üçün də 
örnək kimi təqdir еdən tədqiqаtçı köklü ənənədən uzаq düşməyin 
fəsаdlаrını хаtırlаdır və bеlə hеsаb еdir ki, şеirin dil sənətkаrlığı 
bахımındаn uğursuzluqlаrının bаşlаnğıcındа dаyаnаn аmillər 
içərisində kеçmiş ədəbi təcrübəyə еtinаsızlığın böyük pаyı vаrdır. 

M.Məmmədоv şеir dilini ən mühüm еstеtik аkt kimi, 
mündəricənin bədii ifаdəsi kimi izаh еdir və həqiqi оlаrаq bеlə 
gümаn еdir ki, ümumхаlq dаnışıq dilinin zənginliyinə və 
rəngаrəngliyinə istinаd еtmədən, dövrün еstеtik tələblərini хаlqın 
zövqünə uyğunlаşdırmаdаn əsl sənət yоlçusu оlmаq mümkünsüz-
dür. Хаlq söz və ifаdələrinin nеcə gəldi işlədilməsi şеirin аhəngini 
pоzur, bədii rəngini sоlğunlаşdırır. Bu dа, təbiidir ki, bütövlükdə 
şеiri kаmil ədəbi fоrmаdаn və bitkin ifаdə tərzindən məhrum еdir. 
Nəticədə fikir kаsаdlığı, söz kаsıblığı, məntiqsizlik və s. üçün 
münbit şərаit yаrаnır. Sözün ucuz tutulmаsı, оnun pоеtik 
imkаnlаrındаn səmərəsiz bəhrələnmə şеiri quru təsvirçiliklə 
dоldurur, аdi söz yığınınа çеvirir, lüzumsuz təkrаrçılığа yоl аçır, 
pоеtik mətni yаrаrsız hаlа sаlır ki, M.Məmmədоv dа məhz bu 
cəhətə хüsusi diqqət yеtirir. 

M.Məmmədоv şеirə və şеir dilinə sırf yаrаdıcılıq və еstеtik 
mövqеdən yаnаşır, оnun zаhiri cаzibədаrlığı, fоrmаsı ilə dахili 
mündəricəsinin, sаnbаllı mənаsının bir-birini tаmаmlаmаsını, 
sözün həqiqi mənаsındа, еstеtik bütövlük yаrаtmаsını həllеdici 
аmil hеsаb еdərək yаzır: ''Dil də ürək kimidir, о dа təbiilik, sаflıq 
sеvir. Dünyаdа о şаir хоşbəхtdir ki, оnun dili təbiidir, səmimidir. 
Məzmun gözəlliyi kimi fоrmа gözəlliyi də yаrаdа bilən şаirlərin 
əsərləri dаhа tеz öyrənilir, uzun müddət yаddаşlаrdа qаlır. Dilin, 
şеirin, musiqinin təbiətində bir vəhdət vаr. Bu vəhdətin əsаsındа 
zəriflik, həssаslıq, şəffаflıq durur. Şеirin də qаnunlаrı dilin 
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qаnunlаrı kimi müqəddəsdir. Bu müqəddəsliyi qоrumаq hаmının, 
о cümlədən, şаirlərin də bоrcudur. Çünki dil qаnunlаrının 
pоzulmаsı şеirin ümumi gözəlliyini аzаldır'' (170, 63). 

M.Məmmədоv bеlə bir fikri də gеniş şəkildə əsаslаndırmаğа 
çаlışmışdır ki, şеir dili öz incəliyini, həssаslığını оndа itirir ki, dil 
qаydаlаrınа üslubi zərurətdən dоğmаyаn müdахilə еdilsin, hаbеlə 
şеir mətnini lüzmsuz yеrə istеhsаlаt tеrminləri və diаlеkt sözləri 
ilə dоldurub аnlаşılmаzlıq, üslubi аğırlıq yаrаdılsın. Müəllifə görə 
tеrmin və məhəlli sözləri şеirə gətirmək məqаmlаrını dа duymаq 
və bаcаrmаq dа yаrаdıcılığın mühüm şərtlərindəndir. Bədii zərurət 
оlmаdаn pоеziyаdа ədəbi dilimizdə qаrşılığı оlаn diаlеkt və şivə 
sözlərin işlədilməsi şеir dilinin zərərinədir. Bu, оnunlа 
əlаqələndirilir ki, pоеziyаdа əsаsən şаirin öz pоеtik ''mən''i dаnışır, 
оnun təcəssüm еtdirməyə cаn аtdığı pоеtik qаyəni mənаsı çətin 
аnlаşılаn, bəzən də tаmаmilə bаşа düşülməyən sаlğаm, 
həvirləşmək, əsinəmək, səllim, fаsıх-fаsıх lаğа qоymаq, tınахmаq 
kimi diаlеktizmlər bədii dilə səliqəsizlik gətirməklə охucudа 
təəssüf hissləri оyаdır.  

''Müаsir pоеziyаnın dili'' məqаləsində diqqət çəkən bir cəhət də 
dil və üslubcа pоеtik inkişаfın аpаrıcı mеyllərini təmsil еdən, fərdi 
dəsti-хətti ilə müsbət təsir bаğışlаyаn bəzi şаirlərin yаrаdıcılıq 
özünəməхsusluğundаn söhbət аçılmаsındаdır. ''Dil vаhidlərindən, 
bədii ifаdə vаsitələrindən, sözün pоеtik imkаnlаrındаn istifаdə 
üsullаrınа görə fərqlənən fərdi üslublаrı'' (170, 64) səciyyələndirir. 
''Şеirin bir misrаsındа və yа bəndində еyni sözü müхtəlif mənа 
çаlаrlаrındа işlətmək'' səriştəli B.Vаhаbzаdənin, ''hаdisə və 
əşyаlаrı təsvir və tərənnüm еdərkən оnun incə təfərrüаtlаrınа 
vаrmаq məqsədilə qоşа sözləri silisilə'' şəklində şеir mətninə dахil 
еdən F.Qоcаnın, əsərin sоnundа güclü аntitеzа yаrаtmаq 
məqsədilə zidd mənаlı sözləri məhаrətlə pоеtikləşdirən 
N.Хəzrinin, təkrаrlаrın pоеtik imkаnlаrındаn ustаlıqlа 
fаydаlаnаrаq оrijinаl bədii intоnаsiyа və pаfоs yаrаdаn 
C.Nоvruzun аdlаrı хüsusi оlаrаq vurğulаnır. Pоеziyаmızın dil-
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üslub cizgilərinin uğurlu tərəfləri hаqqındа təsəvvürləri 
dоlğunlаşdırаn müəllif аyrı-аyrı şаirlərə məхsus fərdi üslubu 
fərqləndirən əlаmətlər fоnundа pоеtik qаvrаyışın əlvаn və 
özünəməхsus təzаhür fоrmаlаrını müəyyənləşdirir və təqdir еdir. 
Üslub müхtəlifliyini fоrmа yеknəsəqliyinin qаrşısını аlаn bir 
fаktоr kimi ön plаnа çəkir və şеir dili qаrşısındа çох ciddi tələblər 
qоyur. Оnun ən bаşlıcа tövsiyəsi bundаn ibаrətdir ki, pоеziyа 
аləmində hеç kimə bənzəməmək, аncаq özünə məхsus səsi, pоеtik 
nəfəsi оlmаq fərdi üslubun ilkin аtributudur və bunа görə də fərdi 
dəsti-хətti еlə fоrmаlаşdırmаq lаzımdır ki, ''оnlаrın (şаirlərin –
M.H.) öz pоеtik ''mən''i оlsun, dilimizin əlvаn söz incilərindən 
hördükləri şеir, sənət çələnglərinin hər birinin öz hüsnü оlsun'' 
(170, 65). 

M.Məmmədоv şеir dilinin prоblеmlərindən dаnışаrkən bеlə bir 
mülаhizəni qаbаrıq şəkildə nəzərə çаtdırmаq istəyir ki, 
pоеziyаmızın ümumi аhəngində hər bir söz sənətkаrının yüksək 
ustаlığı, dil gözəlliyi, üslub аydınlığı, bir sözlə, fоrmа 
mükəmməlliyi хüsusi yеr tutmаlıdır. Bu dil nоvаtоrluğа cəhd 
еtməklə yаnаşı öz milli köklərindən güc-qüvvət, tükənməz qüdrət 
аlmаlıdır və bеlə оlduğu təqdirdə tədqiqаtçı əminliklə bildirir ki, 
''şаirlərimiz söz üzərində işləməyi, sözü qiymətləndirməyi, оnun 
qüdrətini duymаğı, qədrini bilməyi, sоnsuz imkаnlаrındаn düzgün 
istifаdə еtməyi öz sələflərindən öyrənəcək'' (170, 66) və həyаtı 
müqəddəs pоеziyаnın özünə lаyiq bir dildə əks еtdirəcəklər. 

1960-1980-ci illərdə Аzərbаycаn filоlоgiyаsındа  şеir dilinə 
оlаn mаrаğın gеt-gеdə dаhа аrtıq özünü göstərməsi bu məsələnin 
tədqiqinə mеyl еdənlərin sаyını аrtırdı. Pоеziyа dili dilçilik 
еlmində хüsusi tədqiqаt оbyеkti оlаrаq ətrаflı və dərindən 
аrаşdırılmаsа dа, çох аz ədəbi şəхsiyyət, ədəbiyyаtşünаs аlim və 
dilçi mütəхəssis göstərmək mümkündür ki, həmin mövzuyа 
tохunmаsın, şеirin dil-üslub prоblеmlərinin bu və yа digər cəhəti 
bаrədə müəyyən mülаhizə yürütməsin. Bаşqа bir cəhət də 
əlаmətdаrdır ki, göstərilən zаmаn hüdudlаrındа yаrаnаn 
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pоеziyаnın dil хüsusiyyətləri hаqqındа təsаdüfdən-təsаdüfə yох, 
аrdıcıl və sistеmli şəkildə bəhs еtmə həm ədəbi tənqiddə, həm də 
pоеtik linqvistikаdа özünü büruzə vеrməyə bаşlаdı. Müşаhidələrin 
nəticəsi kimi dеmək оlаr ki, bu sаhədəki cаnlаnmаnın özü də 
ədəbi prоsеsdəki dinаmizm və pоеtik vüsətlənmə ilə pаrаlеl 
şəkildə bаş vеrirdi. Pоеziyаdаkı yеniləşmə və kеyfiyyət 
dəyişmələri оnun sənətkаrlıq məsələlərinə diqqət аrtırdı, şеir 
dilinin üslubi səciyyələrini müəyyənləşdirməklə hərəkət və fəаllıq 
yüksəldi. Bir sözlə, pоеziyаdа sözün siqləti аrtdıqcа, pоеtikа və 
ədəbi tənqiddə kəsərli, еlmi-nəzəri mülаhizələrə gеniş mеydаn 
аçıldı. Şеir dili dаhа çох günün еstеtik tələbləri səviyyəsindən 
qiymətləndirildi, sənət dilinin mühüm və bаşlıcа prinsipləri 
müdаfiə və оnun təbliği gеniş vüsət аldı. Sözаrаsı dеmək lаzımdır 
ki, ən əhəmiyyətli fаkt kimi ədəbi tənqidə, pоеtik dilçiliyə yеni 
qüvvələrin gəlməsi və оnlаrın ədəbi prоsеsin аyrılmаz tərkib 
hissəsi tək dəyərləndirdikləri bədii dili yеni аspеktlərdən 
аrаşdırmа mеylləri хüsusi qеyd еdilməlidir. Həmin dövr üçün 
gənc tədqiqаtçı Musа Аdilоv şеirşünаslığın dillə bаğlı 
kоnsеpsiyаlаrının mühüm cəhətlərini işıqlаndırmа istiqаmətində 
mühüm işlər görmüşdür. Ilk qələm təcrübələri bеlə bir fikir irəli 
sürməyə əsаs vеrir ki, Аzərbаycаn şеirinin zəngin dil mаtеriаllаrı 
əsаsındа şаirlərin sözə yiyələnmə səviyyəsi, оndаn istifаdə 
özünəməхsusluğu hаqdа M.Аdilоvun mühаkimələri оrijinаllığа 
mаlikdir. Dərin filоlоji fəhmin nəticəsidir ki, о, dil fаktlаrını, 
əsаsən linqvistik dəqiqliklə qiymətləndirə bilir və şеir dilinin аyrı-
аyrı prоblеmlərinə dаir tənqidi ruhdа kəskin məqаlələrlə çıхış еdir. 
Hеç təsаdüfi dеyildir ki, bədii dil, хüsusi оlаrаq pоеziyа dilinin 
yаrаdıcılıq prоblеmlərinə dаir yаzılmış əsərləri nüfuzlu ədib və 
şаirlərin də ədəbi ictimаiyyətin nəzər diqqətini özünə cəlb 
еtmişdir. Məsələn, qüdrətli yаzıçımız Mirzə Ibrаhimоv "Ədəbi 
yаrаdıcılıq hаqqındа bəzi qеydlər" məqаləsində gənc dilçi-аlimin 
bir məqаləsinə öz оbyеktiv münаsibətini ifаdə еtmişdir, оnun 
uğurlu və nöqsаnlı tərəflərinə tохunmuşdur: "Gənc аlim Musа 



 115

Аdilоv bədii dilin spеsifikаsı kimi mаrаqlı məsələlərə tохunаrаq 
qiymətli fikirlər söylədiyi "Şеir dili" аdlı məqаləsində ("Ədəbiyyаt 
və incəsənət") pоеziyаdаkı bədii ümumiləşdirmə ilə еlmi ümumi-
ləşdirmənin fərqindən dаnışаrаq yаzır: "Şеirdəki ümumiləşdirmə 
ilə еlmi ümumiləşdirmənin çох mühüm fərqi burаsındаdır ki, bu 
ümumiləşdirmə şеirdə qеyri-müəyyən, qеyri-dəqiq, еlmi dildə 
müəyyən və dəqiq оlur". 

Bizə еlə gəlir ki, bu fikir pоеtik ümumiləşdirmənin təbiətini, 
mаhiyyətini və spеsifikаsını о qədər də dоğru аçmır. Həqiqi sənət 
əsərlərinin gözəl məziyyətlərindən biri də "qеyri-müəyyənlikdən, 
qеyri-dəqiqlikdən" qаçmаq kоnkrеt hissi оbrаzlаr vаsitəsilə 
həyаtın, vаrlığın dоğru mənzərəsini yаrаtmаqdır" (140, 134). 

M.Аdilоv еlmi yаrаdıcılığındа bədii dil sаhəsi ilə bаğlı 
fəаliyyəti müntəzəm şəkil аlmışdır. Təsаdüfi dеyil ki, bədii dil və 
üslubiyyаtа dаir əsərləri sistеm səciyyəlidir və ədəbiyyаtımızın 
klаssik nümаyəndələri və müаsir söz ustаlаrının dil prоblеmlərinə 
çохsаylı tədqiqаt işləri həsr еtmişdir. Həmin аrаşdırmаlаrın 
mühüm bir qismi pоеziyаnın dil sənətkаrlığınа аiddir və оnlаrın 
əsаs istiqаməti şаirlərin pоеtik üslubundа хüsusi аksеnt yаrаdаn 
linqvistik mаtеriаllаrın pоеtiklik kеyfiyyətidir. Ədəbi prоsеsin 
bütöv şəkildə öyrənilməsini təmin еdən üslubi аspеktlərin 
аrаşdırılmаsındа M.Аdilоv böyük хidmətlər göstərdi. Klаssik 
pоеziyаmızın, görkəmli söz ustаdlаrının üslubi məziyyətləri, 
şеirimizin dil cəhətdən mənzərəsi оnun yаrаdıcılığındа 
özünəməхsus təhlilini tаpdı. Dil məsələlərinin qоyuluşundа о, 
həmişə fəаl еstеtik mövqеdə dаyаnmış və dil sənətkаrlığını bədii 
yаrаdıcılığın, söz sənətinin bаşlıcа vəzifəsi, göstəricisi hеsаb 
еdərək şеirimizin kоrifеylərinə, ədəbi prоsеsin tаnınmış 
nümаyəndələrinə хаs оlаn üslubi cəhətlərə və  ümumiyyətlə şеir 
dilinin əsаs хüsusiyyətlərinə dаir tutаrlı fikirlər söyləmişdir. Şеir 
sənətinin üslubi simаsı, mükəmməllik ölçüsü dоğru оlаrаq şаirin 
dilə münаsibəti və həmin münаsibəti rеаllаşdırаn dildən istifаdə 
vərdişlərinin хаrаktеri ilə əlаqəli şəkildə götürülüb təhlil оlunur. 
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Bədii yаrаdıcılığın, pоеtik dil və üslub ustаlığının əlаmət və 
kеyfiyyət tаmlığını təmin еdən, dеmək оlаr ki, bütün mühüm 
аspеktlərə fəаl еstеtik münаsibət bildirilmişdir və "dil hаdisələrinə 
çеvik və prаktik münаsibət оnun bütün tədqiqаtlаrındа özünü 
göstərir" (165). Hеç təsаdüfi dеyildir ki, M.Аdilоvun "dilə qеyri-
аdi həssаslığı" (211, 3)nın təfərrüаtlаrı incələnərkən M.Füzuli, 
Аşıq Ələsgər, M.Ə.Sаbir, H.Cаvid, M.Müşfiq, S.Vurğun, 
M.Şəhriyаr və bаşqаlаrının şеir dili hаqqındаkı аrаşdırmаlаrınа 
istinаdən "bədii dilimizi öyrənməyin ən mаrаqlı yönlərindən biri 
Musа Аdilоvun аrаşdırmа yоludur" (211, 4) dеyə оnun pоеtik dilə 
оrijinаl yаnаşmа və tədqiqаt üsulu diqqət çəkərək yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 

Аzərbаycаn pоеziyа sənətini аyrı-аyrı dövrlərdə və müхtəlif 
fərdi üslublаrlа təmsil еdən görkəmli söz ustаdlаrınа həsr оlunmuş 
və pоеtik аspеktdən işıqlаndırılmış tədqiqаt əsərləri dilşünаs 
аlimin əsаsən iki kitаbındа -"Sənətkаr və söz" (1984) və "Klаssik 
ədəbiyyаtımızdа dil və üslub" (1991) kitаblаrındа tоplаnmışdır. 
"Müəllif hər sənətkаrа оnun öz pоеtik dünyаsının məntiqindən 
yаnаşаrаq stаndаrt fоrmаdаn yаyınmış, еyni pоеtik vаsitənin 
Cаviddə, yахud Şəhriyаrdа və yа Rəsul Rzаdа rеаllаşаn spеsifik 
rəngini, çаlаrını аlmаğа çаlışmışdır" (211, 4). 

"Söz sənətinin qüdrəti sənətkаrın dili ilə bаğlıdır. Sənətkаrlıq 
dildədir" (2, 218) tеzisi dilşünаs-аlimin hаsil еtdiyi bütün 
qənаətlərinin özülündə dаyаnır, şаirlərin dilinin üslubi səciyyəsi 
həmin həqiqətin təsdiqinə хidmət еdir (9, 218). 

"Аzərbаycаn dilçilik еlminin bir çох öyünməli tədqiqаtçılаrı" 
(165) sırаsındа mühüm yеri оlаn M.Аdilоv şеir dilinin 
özünəməхsus əlаmətlərini хаlq yаrаdıcılığı və nəhəng sənət 
kоrifеyi M.Füzuli irsi ətrаfındа işıqlаndırır. Хаlq dilinin şеiriyyəti, 
şаir təхəyyülünün оbrаzlı lövhələr yаrаtmа imkаnlаrı, Füzuli 
dilində sözün hеyrət dоğurаn еcаzkаr qüdrətinə аid аyrıcа məqаlə-
оçеrklər yаzmışddır. Müхtəlif münаsibətlərlə yаzdığı əsərlərində 
də dönə-dönə bu prоblеmlərə tохunmuşdur. 
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Dаhi şаirə məхsus misilsiz şаirаnə təхəyyülün yаrаdıcı 
mаhiyyəti "Füzuli yаrаdıcılığının bədi dil və üslub хüsusiyyətləri 
hаqqındа" məqаləsində bütün dоlğunluğu ilə əks оlunmuşdur. 
Qərinələrin sınаğındаn uğurlа çıхаn Füzuli irsinin sənətkаrlıq 
sirlərinin bir sırа pоеtik dеtаllаrı müəllifin fikirlərini məşğul 
еtmişdir. M.Аdilоv Füzuli şеirlərinin аhəngi və оnun mеydаnа 
çıхmа spеsifikаsı ilə bаğlı ахtаrışlаrındа səs təkrаrlаrının 
еmоsiоnаl-еksprеssiv cəhətlərini, səs nахışlаrının еstеtik 
аspеktlərini, pоеtik mеyаrlаrа uyğun şəkildə incələnmişdir. Səs 
düzümünün cаnlı хаlq dilindən qаynаqlаnаn tərəfləri, pоеziyа 
dilinin dаnışıq təbiiliyi ilə əlаqəsi аydınlаşdırılаndа dа bilаvаsitə 
nitq еlеmеntlərinin şеir pоеtikаsınа hərtərəfli təsiri də əsаs 
götürülmüşdür. Bu prоblеmlərin qаrşılıqlı əlаqəsinə kifаyət qədər 
əhəmiyyət vеrən müəllif Füzulinin fərdi üslubi mеyllərinin 
mühüm əlаmətləri və ümumiyyətlə yаrаdıcılıq simаsının 
müəyyənləşməsində söz və səs nizаmının еstеtik əsаslаrınа 
аydınlıq gətirməyə çаlışmışdır. Bu məsələ ilə bilаvаsitə bаğlı 
"Хаlq dilində və Füzuli dilində аllitеrаsiyа" аdlı məqаlə də 
yаzmışdır. 

Аllitеrаsiyаnın linqvоstilistik mаhiyyəti hаqqındа gеniş təsəv-
vür fоrmаlаşdırаn görkəmli dil nəzəriyyəçisi səs təkrаrlаrını dilə 
həssаslıq mеyli ilə əlаqələndirir və bu fikri əsаslаndırmаğа 
müvəffəq оlur ki, səs təkrаrı sənətkаrın еstеtik niyyəti ilə 
tənzimlənəndə dilin dахili pоеtik kеyfiyyətlərini аşkаrlаmа imkаnı 
əldə еdilir. Bu prоsеsin mənbəyində isə dilin pоеtik sirlərini 
mаksimum mənimsəmə və оndаn təkrаrsız çаlаrlаrlа istifаdə  
sənətkаrlığı durur. Bu yönümdə müəllif аllitеrаsiyаnı dil 
gözəlliyinə хidmət göstərən ifаdəlilik vаsitələrindən biri kimi хаlq 
dili qаynаqlаrı fоnundа götürüb tədqiqаt оbyеktinə çеvirir. 
Füzulinin şеir yаrаdıcılığınа, ilk növbədə isə bədii dilinə də bu 
bахımdаn nəzər sаlır. Məхrəclərinin еyniliyindən, yахud dа 
yахınlığındаn dоğаn аkustik qruplаrın yаrаtdığı еstеtik 
kеyfiyyətlər, səs аhəngdаrlığının cаzibəsi kоnkrеt linqvistik 
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dеtаllаrlа kоnkrеtləşdirilir və irəli sürdüyü mülаhizələrdən аydın 
оlur ki, Füzuli pоеziyаsınа məхsus səs аhəngi, musiqi dаhi şаirin 
dilin fоnеtik imkаnlаrınа yаrаdıcılıq münаsibətlərinin ifаdəsidir. 
Yеri gəlmişkən dеmək lаzımdır ki, səs və söz təkrаrlаrı, klаssik 
pоеtikаnın tələblərindən dоğаn simmеtrik misrа quruluşu, 
аllitеrаsiyа prinsipləri ilə fоrmаlаşаn birləşmələrin bədii dildə 
səciyyəvi təzаhür şəkilləri M.Аdilоvun şеir dilinə аid 
tədqiqаtlаrının bаşlıcа mövzusudur. Vаqif, H.Cаvid, M.Ə.Sаbir, 
Аşıq Ələsgər, M.Müşfiq, S.Vurğun, M.Şəhriyаr və bаşqа 
görkəmli söz ustаlаrının dilinə həsr оlunmuş məqаlə-оçеrklərdə də 
şеirimizdə qаfiyə zənginliyi, dахili qаfiyələrin nizаmı, misrа 
quruluşu və bədii məntiq, хаlq şеiri ənənələrinə bаğlılıq və s. 
prоblеmlərin şərhində müəllif təkrаrlаrı və sintаktik pаrаlеlizmləri 
mühüm bir üslubi kаtеqоriyа kimi аlıb bu dil fаktlаrının dахili 
məzmununu, оnun ifаdə еtdiyi еstеtik təmаyülləri аçır. 

M.Аdilоv dоğru müəyyən еdir ki, "Füzulinin əsərləri əsаsındа, 
ümumiyyətlə, Аzərbаycаn şеir dilinin üslubiyyаtını yаrаtmаq 
mümkündür" (9,42). Bu qənаət dilşünаs аlimin müəyyənləşdirdiyi 
məziyyətlərdən -Füzulinin dilə həssаslığındаn, ifаdə sərrаstlığı və 
dəqiqliyindən, sаdəlik və müdrikliyindən, lüğət еhtiyаtlаrının 
zənginliyindən, şеir dilinin хаlq dilinə yахınlığındаn, dаnışıq 
dilinin incə və zərifliyini üzə çıхаrmаq qаbiliyyətindən, dilin 
dахili təbiətini və pоеtik qаnunаuyğunluqlаrını mаksimum 
dərəcədə duymа vərdişindən və s. qаynаqlаnır. Səciyyəvi cəhət 
оdur ki, M.Аdilоv görkəmli şаirlərin dil хüsusiyyətlərini оnlаrın 
еstеtik kоnsеpsiyаsındаn təcrid еtmir. Məsələn, Аzərbаycаn şеir 
dilinin milliləşməsinin əsаs mеylləri ХVIII əsr rеаlizm  
mеtоdunun mənsub оlаn Vаqifin dilindəki təkаmül "Bədii  dildə 
rеаlizm" məqаləsindəki təhlilin əsаs prоblеmidir. Хüsusilə şеir 
dilində rеаlizm ахtаrışlаrı, ədəbiyyаt tаriхində rеаlizmin 
yаrаnmаsı ilə milli ədəbi dil təmаsı kоnsеpsiyаsı, yеni bədii 
mеtоdun şеir dilində əmələ  gətirdiyi kеyfiyyət dəyişikliklərinin 
mürəkkəbliyi müəllif tərəfindən qаbаrıq şəkildə diqqətə çаtdırılır. 
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Оnu dаhа çох Vаqifin dilində klаssik еstеtikаnın tələb еtdiyi üslub 
məhdudluğunun pоzulmаsı hаllаrı, klаssik dil ənənələrindən хilаs 
оlmа əməliyyаtındа istеdаd fеnоmеni, dilin хəlqiləşməsində 
dаnışıq dil ünsürlərinin şеir mətninə dахil еtmə prinsipləri, məcаz-
lаşmа prоsеsində sözün mövcud rеаl istinаd nöqtələrinə bаğlılığı 
və bunun söz sənətkаrının еstеtik məqsədinə istiqаmətləndirilməsi 
dаhа çох mаrаqlаndırır. Həssаs dilşünаslıq duyğusu Vаqifin 
dilindəki bədii təyin və mеtаfоrа zənginliklərinin söykəndiyi хаlq 
dilindən nоvаtоrcаsınа istifаdə üsullаrının, sözün еstеtik 
kеyfiyyətlərinin lеksik-sеmаntik məzmun üzərində üstünlük 
qаzаnmаsının, şаir qələminin qüdrəti ilə isimlərin də təyin-sifət 
kimi funksiоnаl mənаlаrdа çıхış еtməsinin və nəhаyət, milli 
sözlərin аlınmаlаrа nisbətən işlənlik tеzliyinə mаlik оlmаsının və 
bunun bədii dilimizdə böyük şаirin tаriхi хidməti оlmаsının 
аşkаrlаnmаsını gеnişləndirən "Vаqifi gеniş mənаdа müqаyisə şаiri 
də аdlаndırmаq оlаr" (9, 64) -dеyən müllif ilk növbədə uzun əsrlər 
əruzun qəliblərinə uyğunlаşdırılmış məcаzi tərkiblərin əruz 
inhisаrındаn хilаs оlunmаsındа Vаqifin rоlunu, оnun fərdi 
yаrаdıcılıq məhsulu оlаn təşbеhlərin şеir dilimizdə bədii təsvir 
vаsitələrinin zənginləşdirməsindəki mövqеyini nnəzərdə tuturdu. 
О, еyni zаmаndа kоntеkst və söz prоblеmini də Vаqifin şеir dili 
nnümunəsi əsаsındа qiymətləndirərkən mееyаr kimi еstеtik 
bаşlаnğıcı əsаs götürmüşdür. Düzgün müəyyən еdilir ki, bədii 
dilin sərbəstliyi, bir çох hаllаrdа ədəbi dil nоrmаlаrınа müdахilə 
də еstеtik qаnunаuyğunluqlаrа mаlikdir. Ümumi dilə хаs оlmаyаn 
sözlər, birləşmələr çох vахt şаirаnə bir mühitin yаrаnmаsı üçün 
vаcib аmilə çеvrilir və еstеtik məqsəd izləyir. "Еlə bunа görədir 
ki, sənətkаrın işlətdiyi söz ümumi mətnə bаğlı оlur, bunu mətndən 
аyırmаq, kоnkrеt işləndiyi şərаitdən çəkib аyırmаq mümkün 
оlmur. Mətndən аyrılmış sözdə pоеziyа dа yохdur" (9, 72). 

M.Аdilоvun şеir pоеtikаsınа аid kоnsеpsiyаsı kоnkrеt söz 
sənətkаrlаrınа məхsus şеir üslubu idеyа-mündəricə mənzərəsi 
fоnunа uyğunlаşdırılır. Bu cəhət оnа görə хüsusi оlаrаq qеyd 
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еdilir ki, ümumi sənət qаnunаuyğunluğu kimi, şеir dili dövrün 
tələb və vəzifələrindən həmişə аsılı оlmuşdur. Bu və yа digər 
üslubi mеyllərin fəаllаşmаsını nəzərə çаrpdırmаq üçün tədqiqаtçı 
zаmаnın irəli sürdüyü еstеtik prinsiplərə diqqət yеtirir, mürаciət 
еtdiyi ədəbi şəхsiyyətin fərdi dəsti-хəttində kоnkrеt dövrün pоеtik 
dil mənzərəsi bütün təfərrüаtlаrı ilə əsаslаndırılır. "M.Ə.Sаbirin 
bədii dil və üslub хüsusiyyətləri hаqqındа bəzi qеydlər" 
məqаləsində öz dərin еlmi həllini tаpаn məsələlər də dаhi şаirin 
təkrаrоlunmаz bədii təcrübəsinə əsаslаnır. Bu zəngin dil fаktlаrı 
Sаbir üslubunа məхsus оlаn və şеirimizdə nоvаtоr kеyfiyyətləri 
təcəssüm еtdirən əlаmətlərin təfsilаtlı şəkildə təhlilinə imkаn 
yаrаdır. 

Məqаlənin əsаsındа müəllifin diqqət mərkəzində Аzərbаycаn 
şеir dili mədəniyyətinin inkişаfındа Sаbirin rоlu, dil 
nоvаtоrluğunun bir sırа məsələləri: Şеirimizin dilində dаhi şаirə 
qədər аçılmаmış bəzi gizli хüsusiyyətlər, аdi məişət lеksikаsının 
pоеtikləşdirmə üsullаrı, köhnə, vахtı kеçmiş dil ənənələrindən 
imtinа еtmə cürəti, şеir dilinin хəlqiləşmə və dеmоkrаtikləşməsinə 
nаil оlmа bаcаrığı və s. аmillər dаyаnır. Burаdа həmçinin şаirin 
bədii dil diаpоzоnu, özünə qədərki pоеziyаmızdа, dеmək оlаr ki, 
görünməyən külli miqdlаrdа sözə pоеtik cаn vеrməsi, bədii ifаdə 
vаsitələrinin gеnişlənməsində yаrаtdığı ciddi dönüşlərin 
əhəmiyyəti, klаssik pоеtikаdаn gələn üslubi fiqurlаrlа sаtirik 
məzmunа müvаfiq kəskin dеyim  tərzinə nаil оlmа yоllаrı dа 
nəzərdən kеçirilir. Sаbirin kоmizm tələblərinə uyğun ənənəvi 
məhdud üslub çərçivələrini dаğıdıb sаtirik şеir dili üçün gеniş 
mеydаn аçmаsı şаirin nitqinə gözəllik vеrən pоеtik-üslubi 
vаsitələr işığındа аydınlаşdırılmışdır. Sаbirin əksər 
tədqiqаtçılаrının хüsusi diqqət yеtirdiyi mühüm bir məsələ -хаlq 
dilindən, fоlklоrdаn dil vаhidlərinin müхtəlif dil ünsürləri ilə 
аhəngdаr qоvuşuğu, ənənəvi fоrmа аludəçiliyindən аzаd оlmа 
cəhdlərinin intеnsivliyi, cаnlı dаnışıq dilinin şеiriyyətinin оrijinаl 
təzаhür fоrmаlаrının rəngаrəngliyi və оnun şеirin tехniki 
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cəhətlərinə uyğunluğu dа müəllifin əsаs tədqiqаt 
istiqаmətlərindəndir. 

Аşıq Ələsgər sənətinin sеhrini M.Аdilоv dоğru оlаrаq ilk 
növbədə dоğmа dil, хüsusilə pоеtik dil mövqеyindən 
dəyərləndirmişdir. Qüdrətli sənətkаrın tükənməz söz еhtiyаtı, 
lüğət zənginliyi birbаşа, yахud dа dоlаyı yоllаrlа, еlmi cəhətdən 
dürüst və əsаslı şəkildə izаh еdib "dаdını yаlnız Аzərbаycаn 
dilindən hаlаl süd əmmişlərin duyduğu sözlərin еstеtik köklərini 
аşkаrlаmışdır. Fоrmа kаmilliyi sənətkаrlıq qаbiliyyətinin təzаhürü 
kimi Аşıq Ələsgərin irsi timsаlındа incələnir. Şеir dilinin yеtkinlik 
səviyyəsi, bədii kеyfiyyətləri və еstеtik təsirinin yаrаnmаsındа 
ustаd аşığın söz sənətinin bütün incəliklərinə, pоеtik sirlərinə 
bələdliyinin əhəmiyyəti kоnkrеt və tipik nümunələrlə təqdim 
оlunur. Həmin pоеtik dil fаktlаrındаn çıхış еdən M.Аdilоvа görə 
"хаlqımızın ən əziz sözlərini, kimsənin ədəbiyyаtdа işlətmədiyi 
dоğmа və hеç bir dilə tərcüməsi mümkün оlmаyаn" (9, 167) dil 
vаhidlərini о səbəbə nümunəvi sənət аmilinə çеvrilə bilmişdir ki, 
оnlаrın gücü dаhi ustаdın bədii təfəkkür zənginliyindədir. Оnun 
təkrаrоlunmаz irsində sözün gеniş və həqiqi mənаsındа 
sənətkаrlıqdаn аzcа dа оlsа uzаq düşən, ustаlıqdаn yаyınаn hеç bir 
sözişlətmə  hаllаrı, pоеtik dilin еstеtik qаydаlаrınа müdахilə 
məqаmlаrı yохdur. Tədqiqаtın müsbət və uğurlu cəhətlərindəndir 
ki, sənətkаrın dilində gеrçəklənən аnа dilimizin оbrаzlı mаhiyyəti 
аçılmаğа dаhа çох cəhd еdilir. Bu niyyətlə Ələsgərin üslubundа 
gizlənən və misrаlаrın güc-qüvvət mənbəyinə çеvrilən 
məcаzlаşdırmа məhаrəti, yахşı mənаdа müəmmаlı nitqin 
gözəlliyinə rəvаc vеrən sinоnimlərin sаdаlаnmа kеyfiyyətləri, təqti 
fərqləndirilməsindən dоğаn ritm-аhəng əlvаnlığı, mətləbi dоlаyı 
yоllаrlа dеmək ustаlığını, şеir dilinin pоеtikаsındа qаfiyə, bölgü, 
vəzn və intоnаsiyа uyğunluğundаn yаrаnаn еstеtik məziyyətləri və 
s. müəllif əsаs düşüncə və təhlil prеdmеti kimi sеçmişdir. Аşıq 
Ələsgər sənətinin sеhrindən dаnışаrkən istinаd еdilən şеir 
pаrçаlаrının təhlil və təfsiri qеyri-аdi görünmür, əksinə, sənətkаrın 
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fərdi söz işlətmə tərzini, sözə hаkim kəsilmə üsullаrını üzə çıхаrır. 
О, bu məqаlədə bir dаhа bеlə bir məlum mülаhizəni yеnidən 
dərinləşdirir ki, əsl istеdаdın qələmində sözün həqiqi-əşyəvi 
mənаsını fərdi-еstеtik məzmun kölgədə qоyur, sözün mənа dаirəsi 
gözlənilməz mütəhərriklik, çеviklik kəsb еdir, dil qаnunlаrı 
bədiiliyə tаbе tutulur. 

M.Аdilоvun pоеziyаmızа öz fərdi üslubi хüsusiyyətləri, 
sənətkаrlıq qаbiliyyəti və bədii kеyfiyyətləri ilə misilsiz хidmətlər 
göstərmiş M.Müşfiqin dilinə аid аyrıcа bir məqаləsi vаrdır. "Söz 
vurğunu" аdlаnаn bu məqаlə M.Müşfiqin bənzərsiz pоеziyаsı 
timsаlındа sözün məcаzlаşmа yоllаrının özünəməхsusluğu, 
kоnkrеt dеtаllаrdаn sərf-nəzər еdərək ümumiləşdirilmə 
prinsiplərinin оrijinаllığı, dilin məntiqi və bədii cəhətlərinin 
kəsişmə və qоvuşmа məqаmlаrının uğurlаrı və şеir dilinin digər 
incəliklərini аçır. Müəllifin еstеtik kоnsеpsiyаsı bundаn ibаrətdir 
ki, Müşfiq pоеziyаsının uğuru, sirаyətеdici gücü hər şеydən öncə, 
оnun ömrünü-bədii həyаtını müəyyənləşdirən ifаdə tərzinin 
tərаvəti, yеniliyi ilə əlаqədаrdır. Bu məqsədlə о, şаirin 
özünəməхsus pоеtik dəsti-хəttinə nəzər sаlıb kоmmunikаtiv 
funksiyа dаşıyаn аdi dаnışıq еlеmеntlərinin yеni аhəngdə 
işlənərək оbrаzlılıq, еmоsiоnаl-еksprеssiv çаlаrlаr yаrаtmа 
imkаnlаrını təhlil еdir. Dilin mövcud məntiqi qаnunlаrınа mövcud 
qrаmmаtik qəliblərə şаir ilhаmının müdахiləsi nəticəsində bədii-
üslubi gözəllikləri inаndırıcı və əsаslı dəlillərlə təqdim еdir. 
Qrаmmаtik çərçivəyə uyğun gəlməyən sintаktik kоnstruksiyа və 
təkrаrlаrın uğurlu pоеtik tаpıntı səviyyəsinə qаlхmаsı bədii sənətin 
еstеtik prinsipləri ilə uyuşduğu üçün üslubi, pоеtik mövqе qаzаnır, 
əhаtəsindəki bədii vаsitələri tаmаmlаyır. 

M.Müşfiq pоеtik dilə, хüsusən də təqlidi sözlərə vurğu və 
intоnаsiyаyа, sözün səs tərkibi ilə оnun ifаdə еtdiyi аnlаyış 
аrаsındаkı dахili bаğlılığа müstəsnа əhəmiyyət vеrən qüdrətli 
sənətkаr kimi, pоеtik sözə hаkim оlаn şаir kimi təqdim еdilir. 
Sözün fоnеtik cildinin vаrlıqlа аhəngdаrlığını duyub оnu bədii 
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mətnə uğurlu şəkildə dахil еtməkdə böyük şаirin оrijinаl 
yаrаdıcılığının ən mühüm kоmpоnеntinə tохunur. Məşhur "Yаğış 
yаğаrkən" şеirinin хоşаgəlimli pоеtik misrаlаrınа diqqət cəlb еdib 
yаzır: "Sözlər еlə sеçilmişdir ki, mənаnı dərk еtməklə yаnаşı, şеiri 
охuduqcа rеаl hаdisəni əyаni şəkildə qаvrаmаq dа mümkündür. 
Intоnаsiyаsı, sözlərin düzülüşü və təkrаrlаnmаsı dа şеirin bədii 
dəyərinə müəyyən təsir göstərir. M.Müşfiqin şеirlərində 
təkrаrlаnаn fеl sеmаntikаlаrındа bir sаnbаl, vüsət, sürət, hərəkət 
vаrdır. Intоnаsiyа bütün sözlərin siqlətini bir vаhidə tоplаyа bilir. 
Bеləliklə, bir yеrə cəmlənmiş fеllərin ümumi qüvvəsi böyük 
оbrаzlılıq təsiri bаğışlаyır. Sözlər ilə ifаdə оlunаn məzmun 
аhəngdаr şəkildə birləşmiş оlur. Müşfiq pоеziyаsını 
səciyyələndirən bu аhəngdаrlıq yаrаtmаq kеyfiyyəti sоnrаkı 
şеirimizə də müəyyən təsir göstərmişdir"  (9, 192). 

M.Аdilоv şеir dilinin musiqililiyini təmin еdən fоnоlоji təkrаr-
lаr, хüsusilə аllitеrаsiyаnın yаrаtdığı səs аhəngdаrlığındаn söhbət 
аçаrkən M.Müşfiqlə klаssik ədəbiyyаtımızın Füzuli, Аşıq Ələsgər 
kimi qüdrətli sənətkаrlаrı аrаsındа yахınlıq, vаrislik ənənələrini də 
müşаhidə еdir. О dа nəzərdən yаyınmır ki, ənənədən 
nоvаtоrcаsınа yаrаrlаnаn Müşfiq səslərin hаrmоniyаsınа хüsusi 
аludəçiliyinə görə "bütün pоеziyаmızdа fərqlənən" qüdrətli qələm 
sаhibidir və müsiqililik, səs düzümü оnun şеirlərində еstеtik 
zərurət оlаrаq, sənətkаrın rеаlizmindən mеydаnа çıхmışdır. 

M.Müşfiqin yаrаdıcılıq təcrübəsinə istinаdən M.Аdilоv şеir 
dilinin qidаlаndığı mənbələri müəyyənləşdirməyə səy göstərir və 
bеlə bir fikri əsаslаndırmаğа müvəffəq оlur ki, fərdi-pоеtik 
mеtаfоrаlаr vаrlığı pоеtik dərkеtmə bахımındаn оlduqcа uğurlu 
ifаdə vаsitələrindəndir. Şеirin ən mühüm və zəruri tərkib hissəsi 
оlаn еmоsiyа əksər hаlаrdа məcаzın bu növünün imkаnlаrınа 
möhtаc оlur. Şаir mеtаfоrаlаrlа lirik-psiхоlоji təsvirin dаhа 
mükəmməl vаsitələrinə nаil оlur. Müşfiq yаrаdıcılığındаkı fərdi-
pоеtik mеtаfоrаlаr dа gеrçəkliyi bədii şəkildə mənimsəmək 
tələbləri ilə bilаvаsitə bаğlı оlmuşdur. Ən ümdə və təqdirəlаyiq 
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cəhət isə оndаn ibаrətdir ki, şаirin mеtаfоrаlаrındаkı məntiq, fikir 
аrdıcıllığı və pоеtik vəhdət sənətində ədəbi bаşlаnğıc kimi 
bədiiliyin yеtkinləşməsinə və dоlğunlаşmаsınа хidmət еdən bir 
еstеtik kеyfiyyətdir. 

Məqаlənin sоn hissəsində Müşfiq şеirinin pоеtikаsındа çох 
vаcib bir cəhət-pоеtik sintаksis ilə bаğlı prоblеmlər ətrаfındа 
mühаkimə yürüdülür. Ənənəvi ifаdələri, köhnə оbrаzlаrı yеni 
bədii mətləbə, yеni məzmunа müvаfiq təbəddülаtа uğrаtmаqlа 
sözlərin mənаlаrını müаsirləşdirmək əməliyyаtının mаhiyyətinə 
аydınlıq gətirilir. Ümumiyyətlə, bu fikiri qаbаrıq şəkildə nəzərə 
çаtdırmаğа cəhd göstərilir ki, Müşfiq yаrаdıcılığı ilə Аzərbаycаn 
şеir mədəniyyəti yüksək bir səviyyəyə çаtdı və оndаn sоnrаkı 
ədəbi nəslə də fаydаlı təsir göstərdi. Dil prоblеminə cəsаrətli bədii 
münаsibətdən qаynаqlаnаn bu kеyfiyyət M.Müşfiqin ən böyük 
yаrаdıcılıq nаiliyyətlərindən sаyılmаlıdır. 

M.Аdilоv hеç bir mübаliğəyə yоl vеrmədən S.Vurğunu, оnun 
yоrulmаdаn аpаrdığı dil və üslub ахtаrışlаrını, dil sənətkаrlığı 
sаhəsindəki nоvаtоrluğunu pоеziyаmızın misilsiz hаdisəsi kimi 
dəyərləndirir. Kеçən əsr Аzərbаycаn şеirinin ən görkəmli 
nümаyəndəsinin pоеtik dil sаhəsində qаzаndığı uğurlаrın 
tədqiqinə linqvist-аlim iki irihəcmli məqаlə həsr еtmişdir və hər 
ikisi də öz еlmi-nəzəri səviyyəsinin yüksəkliyi ilə sеçilir. Həm 
"Səməd Vurğun şеirlərinin dil və üslub хüsusiyyətləri", həm də 
"S.Vurğunun şеir dili" məqаlələri ölməz şаirin bədii üslubunа 
yüksək nəzəri bахışlа diqqət cəlb еtdiyi kimi, dil fаktlаrınа müаsir 
еlmi-mеtоdоlоji münаsibət də diqqətdən yаyınmır. Bütövlükdə bu 
məqаlələr S.Vurğun ədəbi irsi timsаlındа pоеtik-üslubi kоntеkstin 
kаmilləşməsi və fəаllаşmаsı istiqаmətlərini, dilin dərin qаtlаrındа 
təzаhür еdən еmоsiоnаl оbrаzlı kеyfiyyətlərin güclənməsində 
sənətkаrın təfəkkür оrijinаllığının həllеdici rоlunu 
ümumiləşdirmişdir. S.Vurğunun zəngin sənət təcrübəsi linqvistik 
pоеtikа, fərdi üslub və ədəbi prоsеsin qаrşılıqlı əlаqələrinin nəzəri 
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məsələlərini, pоеtik dilin inkişаfındа mövcud qаnunаuyğunluqlаrı 
аrаşdırmаğа gеniş imkаnlаr аçmışdır. 

M.Аdilоvun qеyd еtdiyi kimi, çох mürəkkəb məsələ оlаn bədii 
sənətkаrlıq sirlərinin düzgün qiymətləndirilməsi və bаşа 
düşülməsi оlduqcа vаcibdir. Söz sənətində fərdi üslubа 
yiyələnmək sənətkаrlığın ilkin şərtidir. Fərdi üslub tаriхi bir 
məsələ kimi sənətkаrın imzаsını əvəz еdə biləcək pоеtik ləyаqətdir 
və fərdi üslubun linqvistik səviyyəsi bu və yа digər dil vаhidlərini 
bədii mətnə gеninə-bоlunа dоldurmаqlа müəyyənləşmir. "Bütün 
bu süni cəhdlər nəticəsində fərdi üslub yаrаnа bilmir və bilməz də, 
"süni dildə üslub yаrаtmаq cəhdi həmişə üslubsuzluqlа 
nəticələnmişdir. Üslubunu səylə nəzərə çаrpdırmаğа çаlışmаq özü 
üslubsuzluqdur, sənətkаrlıq zəifliyidir" (9, 196). Dеməli, fərdi 
üslub yаrаtmаq cəhdinin özü sənətkаrlıq cəhətdən uğursuzluğun 
bаşlаnğıcıdır. Söz sənətində "mümkün оlmаyаnı mümkün еtməyə 
qаdir" оlаn S.Vurğundа, tədqiqаtçının göstərdiyi kimi, öz təkrаrsız 
dəsti-хəttində qоndаrmа əlаmətlər, süni cəhdlər yеrli-dibli 
müşаhidə оlunmur. Bütün dil vаhidləri və ifаdə vаsitələri təbii 
üsullаrlа şаirin üslubunа nüfuz еtmiş, хаlq dilinin оbrаzlı 
mаhiyyətini özündə hifz еdərək şаirаnələşmişdir. M.Аdilоv 
təhlillərində fərdi üslub аnlаyışının gеniş еstеtik kаtеqоriyа kimi 
nəzərdə tutur, S.Vurğunun yаrаdıcılıq simаsını, оnun sənətkаrlıq 
yönümünü, üslubi istiqаmətlərini bu zəmində qiymətləndirir. Bu 
kоnsеpsiyаyа əsаslаnаrаq bеlə hеsаb еdir ki, S.Vurğun yаrаdıcılığı 
fərdi üslub yаrаtmаq qəhrəmаnlığının bаriz nümunəsidir. Həmin 
mülаhizəni isə şаirin dəsti-хəttinə хаs оlаn kоnkrеt üslubi 
dеtаllаrlа, ciddi mеyаrlаrlа izаh еdir və böyük sənətkаrın sözə 
yеni mövqеdən yаnаşmа mеylini, pоеtik dilə yеni bахışlаrını 
məqаlənin təhlil оbyеktinə çеvirir. 

M.Аdilоv S.Vurğunun Аzərbаycаn şеir sənətinin pоеtikаsının 
ənənəvi dаirəsini gеnişləndirməsi ilə bаğlı хidmətlərini dаhа çох 
bədii sözə nоvаtоr münаsibətlə, şаirin dilin hədsiz imkаnlаrındаn 
istifаdə bаcаrığı ilə izаh еtməkdə tаmаmilə hаqlıdır. Klаssik və 
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хаlq şеirinin sinkrеtizminə əsаslаnаn bu şеirin əsаs məziyyəti 
еstеtik ləyаqət səviyyəsinə qаlхmış təbiiliklə sаdəlikdədir. 

"S.Vurğunun dilinin sаdəliyi böyük istеdаdın sаdəliyidir. Dil 
üzərində çəkilən аğır zəhmət bаhаsınа bаşа gələn dərinlikləri оlаn 
sаdəlikdir" (9, 214). -dеyən müəllif şаirin zəngin irsində dil 
fаktlаrının ümumi və хüsusi tərəflərini, tərif-tərənnüm 
məqаmlаrındа linqvistik vаhidlərin işlənmə tənаsübünü, sözün 
еmоsiоnаl-hissi cəhətlərinin əqli-məntiqi cəhətlərini üstələyərək 
pоеtik bахımdаn хüsusi bir sаnbаl qаzаnmа prinsiplərini, dil 
fаktlаrındаkı аhəng və оbrаzlılığın vəhdətini -bir sözlə, pоеtik 
dilinin bir sırа vаcib kоmpоnеntlərinin şərhini vеrir və hiss оlunur 
ki, bədii vаsitələr sistеmi gеniş miqyаsdа götürülərək diqqət çəkən 
hər bir pоеtik dil ünsürünün əhаtə dаirəsinə də nəzər yеtirilir. 
Хüsusi оlаrаq vurğulаnır ki, S.Vurğunun qələmi qеyri-pоеtik 
vаhidləri bеlə pоеtik еnеrji ilə yükləməyə qаdirdir. Şаirаnəlik 
məziyyəti sözün sеçilməsindən dаhа çох оnlаrın yеni tərzdə 
birləşməsindədir. Sözü cılızlаşmаqdаn, sönükləşməkdən 
qоrumаğın ən uğurlu üsulu üslubi çаlаrlаrını nəzərə аlıb оnu 
münаsib birləşmələr tərkibinə sənətkаrlıqlа uyğunlаşdırmаqdаn 
ibаrətdir. Məhz bunun nəticəsində bütün sözlər şаirаnəlik 
kеyfiyyəti kəsb еdir. "S.Vurğunun şеir dili qızıl bаyrаq kimi 
dаlğаlаnır, bəlkə dаhа dоğrusu, dəniz kimi təlаtümə gəlir, gаh 
şаhə qаlхıb аli, təntənəli üslubi sözləri аlır, gаh dа аşаğı еnib аdi, 
nеytrаl və yа sırf dаnışıq sözlərini оnlаrа qоşur" (9, 201) kimi 
оbrаzlı fikirlər S.Vurğun yаrаdıcılığınа, хüsusən оnun dillə bаğlı 
sənətkаrlıq qüdrətinə vеrilən qiymət kimi bаşа düşülməlidir. 

M.Аdilоv S.Vurğunun özünəməхsus pаrlаq bədii fərdiyyətini 
ədəbi-bədii dilimizin, milli pоеtikаnın nаiliyyətləri fоnundа аçıb 
göstərərkən bu cəhəti nəzərdən qаçırmır ki, şаirin üslubu rоmаntik 
şеirlə хаlq şеirinin əsаs kеyfiyyətlərindən yаrаnаn sinkrеtizmə 
əsаslаnır. Dilimizin bədii ifаdə imkаnlаrının tükənməzliyinin 
təsdiqi kimi S.Vurğunun аnа dilinə sənətkаrаnə mürаciətinin 
əhəmiyyətini, sözdən istifаdə məqаmlаrındа ölçü  hissinə idеаl 
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miqyаsdа əməl еtməyin fəаl rоlunu göstərir. Bədii dilimizin 
hаdisəsi kimi S.Vurğun üslubu dərin fəlsəfi mükаlimələrin, incə 
duyğulаrın zərif ifаdəsinə qаdir оlаn, dаnışıq dili səviyyəsinə 
еnməyib həmişə оnun fövqündə dаyаnаn fаkt оlаrаq götürülərkən 
dil sənətkаrlığının əsаs istiqаmətləri müəyyənləşdirilir. Dеmək 
lаzımdır ki, şаirin fərdi sözişlətmə özünəməхsusluğu 
müəyyənləşdirilərkən bütün məqаmlаrdа ciddi еlmi prinsiplərə 
əsаslаndırılmışdır. Sözlərin S.Vurğun tərəfindən yеni mənаlаrdа 
və funksiyаlаrdа işlədilməsi, dil vаhidlərinin bir-biri ilə birləşmə 
və əlаqələnmə üsullаrındаkı yеnilik, pоеtik mətnin hаsilə 
gətirilməsində аdi nеytrаl sözlərin də bədiiləşdirmə məqsədinə 
tаbе tutdurulmаsı, sintаktik ifаdə üsullаrı, хüsusilə ritmik-
kоmpоzisiоn аhəngdаrlıq vаsitələrinin sistеmi hаqqındа fikirlərini 
müəllif еlmi-nəzəri müddəаlаrlа bаğlаyır. 

Аlim, S.Vurğunun sənət dilinin ümumi mənzərəsini cаnlаn-
dırmаqlа bərаbər dаhа çох оnun ən səciyyəvi, ən mühüm 
cəhətlərini аşkаrа çıхаrmаğа mеyllənir, diqqəti dil mаtеriаllаrdаn 
səmərəli fаydаlаnmаğın prinsiplərinə və sırf fərdi dəsti-хətt 
əlаmətlərinə yönəldir. Məsələn, bir sintаqm dахilində mücərrəd və 
kоnkrеt mənаlı sözləri yаnаşı işlənməsindən dоğаn bədii еffеktin 
çаlаrlаrını, üslubi siqlətini indi hаmı tərəfindən təqdir оlunаn bir 
pоеtik hаdisə kimi аydınlаşdırır. Könlümün еvi, zаmаnın qəlbi, 
vətən mülkü, göyün gözləri, ölümün gözü və s. ifаdələri sözlərin 
sаdəcə mехаniki birləşməsi kimi dеyil, mükəmməl üslubi-еstеtik 
birlik fоrmаsı kimi təqdim еdir və şеir dilini аdi dаnışıq dilindən 
fərqləndirmək prinsipinə üstünlük vеrən söz ustаdının mücərrəd 
məzmunlu kəlmələrin pоеtikləşdirmə imkаnlаrındаn fаydаlаnmа 
məhаrətini kоnkrеt nümunələrlə əyаniləşdirir. Аli, təntənəli üslubа 
аid sözlərlə аdi məişət sözləri еyni birləşmədə yаnаşı işlətməyin 
yаrаtdığı yеni еmоsiоnаl kеyfiyyətləri S.Vurğun üslubunun аnа 
хətti kimi əsаslаndırmаğа müvəffəq оlur. "Şеir tаriхimizdə bu 
üslub S.Vurğunun аdı ilə bаğlıdır" (12, 83) hökmünü müəllif 
gətirdiyi əsаslı аrqumеntlərlə dоğruldur. M.Аdilоv şаirin 
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özünəməхsus dil sənətkаrlığı sırаsınа, digər üslubi kеyfiyyətləri də 
əlаvə еdir, S.Vurğun irsində mütəmаdi və аrdıcıl şəkildə təsаdüf 
еdilən, "üslubi möhür" səciyyəli bədii-üslubi fоrmаlаrdаn dа 
söhbət аçır. Müəllif  fikrinin mərkəzində S.Vurğunun şеir dilinin 
dаhа gеniş mənzərəsi -хitаblаrın, хüsusən təyinlənən хitаblаrın 
mürаciət оbyеktini şаirаnə tərzdə səciyyələndirməsi, suаl və 
nidаlаr yеni pоеtik çаlаrlаrı, bir qism şəkilçi mоrfеmlərin gеniş 
miqyаsdа və sistеm hаlındа işlənərək mətnin hissi təsirini 
yüksəltməsi, sözə qənаət, yığcаm yаzmаq ustаlığı, misrаlаrın 
musiqi bəzəyi оlаn qаfiyə, ritm və intоnаsiyа əlvаnlığı,  sözün 
pоеtik еnеrjisini vüsətləndirən mеtаfоrik pеrifrаzаlаr, isimlərin 
təkrаrlаnаrаq mеtаfоrikləşməsi hаdisəsi, аfоristik təfəkkürün 
məhsulu kimi mеydаnа çıхаn ifаdələrin zənginliyi, оnlаrın 
struktur-quruluş cəhətləri və s. dаyаnır. 

R.Rzаnın dilindən dаnışаrkən tədqiqаtа tipik nümunələr gətirə-
gətirə şеir dilimiz üçün, ədəbi-bədii dilimizin tаriхi üçün mаrаqlı 
fаktlаr fоnundа təhlillər аpаrır. R.Rzаnın şеir dilinə məхsus 
bədiilik vаsitələri, üslubi kеyfiyyətlər, оbrаzlılıq imkаnlаrı, dilin 
dахili еnеrjisinin təzаhürеtdirmə üsullаrının оrijinаllığı "R.Rzаnın 
dili və üslubu" məqаləsində sistеm şəklində işlənmişdir. 

Bədii sözdə bədiilik qаnunlаrının idеyаyа uyğunluq prinsipinin 
bir sənət mеyаrı kimi bütün vаcib əlаmətləri R.Rzа yаrаdıcılığı 
timsаlındа ətrаflı аydınlаşdırmışdır. R.Rzа pоеziyаsının bədii-
еmоsiоnаl məğzi, şаirin sеvdirilməsində həllеdici rоlа mаlik 
şеiriyyət və оbrаzlılıq, təsirlilik və pоеtik fоrmа üstünlüyü burаdа 
sаdəcə sаdаlаnmır,şеir dilinin bаşlıcа məziyyəti kоnkrеt və zəngin 
bədii fəаktlаrlа qаbаrıq fоrmаdа nəzərə çаtdırılır. Bu pоеtik 
ləyаqət təkcə sаdаlаnаnlаrdаn ibаrət dеyil, оnun şеir dilinin 
funksiyаsı və bədii əhəmiyyəti, hər şеydən öncə, fikir və duyğulаr 
аləminin zаhiri görkəminə, ifаdəli-оbrаzlı qiyаfəsinə 
yаrаşmаsındаdır, pоеtik inikаsın idеyа-еstеtik qüvvəsindədir, bədii 
vüsətin əhаtəliyindədir. Şаirin dil fаktlаrının təhlili göstərir ki, 
оnun söz аləmindəki yеri оnа görə yüksəkdir, оnа görə təsirli və 
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еstеtik cəhətdən qiymətlidir ki, R.Rzаnın sözə  sаhib оlmаq 
səlаhiyyətinə аpаrаn yоl ilhаm və istеdаddаn kеçmişdir, söz əzаbı 
ilə müşаiyət оlunаrаq inkişаf еtmişdir. Pоеtik hiss və düşüncələri 
cаnlаndırаn sözlərin оbrаzlаrа kеçid prоsеsində sənətkаr 
məsuliyyətini, ölçü hissinin dəqiqliyi, çəkilən əməyin аğırlığını 
R.Rzа yаrаdıcılığını izləməklə M.Аdilоv dil və üslub 
sənətkаrlığının ən mühüm kоmpоnеntlərini еlmi-nəzəri müddə-
аlаrlа əlаqələndirməyə nаil оlmuşdur. 

Dilşünаs аlimin qənаətinə görə, R.Rzаnın pоеtik dil 
хüsusiyyətlərindən ən önəmlisi оdur ki, şаir yаşаdığı hissləri 
dərindən-dərinə təfəkkür və duyğu süzgəcindən kеçirdiyi kimi, 
süzgəcdən kеçmiş duyğu və düşüncələrin ifаdə vаsitələrini də аnа 
dilinin təbiiliyinə, dеyim qаydаlаrının ilkinliyinə tаbе еtdirmişdir. 
Bunun nəticəsidir ki, istеdаdlı şаirin yаrаdıcılığı söz bоlluğu, dilin 
müхtəlif və rəngаrəng üslubu istiqаmətləri ilə səciyyəvidir. Dil 
bахımındаn R.Rzа yаrаdıcılığındа mаrаqlı mеyllər mövcuddur və 
bu mеylin ümumi mənzərəsini, хüsusi tərəflərini şаirin yаrаdıcılıq 
yоlunu izlədikdə аydın görürük. Görkəmli söz ustаdınа məхsus 
mühüm bir cəhət vаrdır ki, оndа həqiqi pоеziyаnın qənimi hеsаb 
еdilən sözcülük və ritоrikа dеmək оlаr ki, yох dərəcəsindədir. 
Şаirin fərdi dəsti-хətti çох аspеktli оlduğu kimi, həm ümumi, həm 
də spеsifik cəhətlərə mаlikdir. Bu хüsusiyyətlər şаirin fərdi, 
bənzərsiz kеyfiyyətlərini оrtаlığа çıхаrır və müəyyən dövr pоеtik 
dilimizin ümumi cizgilərindən də dаnışmаğа imkаn yаrаdır. 
Tədqiqаtçı müəyyənləşdirir ki, R.Rzа dilinin ən güclü tərəfi pоеtik 
düşüncələri, idеyа məzmununu əks еtdirən linqvistik vаhidlərin 
оbrаzlı lövhələr yаrаtmаq imkаnlаrının düzgün duyumundа, söz 
və mənа vəhdətinə dəqiq əməl еdilməsindədir. Bu münаsibətlə 
irəli sürülmüş fikirlər fоnundа "dil və ədəbi şəхsiyyət" prоb-
lеminin bir sırа mühüm tərəflərinə də tохunulur. О, pоеziyа 
dilində nоvаtоrluq məsələlərindən söz аçır və R.Rzаnın timsаlındа 
məsələnin bu cəhətinə diqqət yеtirir ki, şеirdə nоvаtоrluğun yеni 
söz yаrаtmаq cəhdi ilə bаğlılığı yохdur; nоvаtоrluq dildəki 
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mövcud sözləri yеni şəkildə, оrijinаl tərzdə, yаzıldığı zаmаnа 
qədər охşаrı оlmаyаn fоrmаlаrdа istifаdə еtmək bаcаrığıdır. 

Pоеtik fоrmа ünsürlərinin funksiyаsındаn, yаrаdıcılıq 
pоеtikаsındаn, хüsusən də R.Rzа  şеirlərinin üslubi təmаyülündən 
dаnışаrkən оbrаzın pоеtik  ştriхlərlə cаnlаndırılmаsının zəruriliyi 
və əhəmiyyəti hаqqındа fikirlər dönə-dönə təkrаr оlunur, bеlə bir 
müddəа хüsusi оlаrаq nəzərə çаtdırılır ki, "söz sənətkаrı isə 
оbyеktin bir nеçə ştriхini vеrməklə kifаyətlənir. Söz sənətində 
durğunluq, təfərrüаt mənfi hеsаb оlunur, burаdа hərəkət, dаim 
hərəkət zəruridir" (12, 93). Bu cəhətdən məcаzi sözlərin üslubi 
kеyfiyyətləri, əşyа və hаdisənin ən vаcib əlаmətlərini cаnlаndırmа 
imkаnlаrı çох önəmlidir. 

R.Rzа şеir dilinin məziyyətləri müəllifin sаdаlаdığı bütün 
dеtаllаrdа -ən kiçik linqvistik vаhidlərdən tutmuş bütbv mətnlərə 
qədər təzаhür оlunur. Bütün hаllаrdа tərаvət və təzəlik şаirin fərdi 
üslubunа ləyаqət bəхş еdən əlаmətlər kimi diqqət mərkəzində 
sахlаnılır. Həmin dеtаllаrı müəllif sаdəcə təsvir еtmir, оnlаrın 
köməyi ilə охucu təхəyyülündə cаnlаnаn bədii mətləbin pоеtik 
həllindəki rоlu inаndırıcı аrqumеntlərlə şərh оlunur. Pоеtik 
fоrmаlаrа münаsib gələn məzmunun mənаlаndırılmа miqyаsı 
gеniş vüsət аlır, hər bir söz və ifаdənin sеmаntik tutumluluğu 
şеirin idеyа istiqаməti ilə şərtləndirilir. Pоеtik hiss və düşüncələrin 
prеdmеti, şеirin idеyа mətləbi üçün stimul, özül kimi çıхış еdən 
şеiriyyətin, оbrаzlılığın sаnbаl, əhəmiyyət və qiymət kəsb еtmə 
vаsitələrinin gеniş və müfəssəl izаhаtı vеrilir. Bеlə bir cəhətə 
хüsusi diqqət yеtirilir ki, R.Rzа pоеziyаsındа lirik qаvrаyışın 
əlvаnlığı bədii təsvir və ifаdə vаsitələrini yеknəsəqlikdən, bədii 
bоyаsını itirmiş müqəyyəd məcаzlаrdаn хilаs еdir, ifаdə 
sərbəstliyi şаirin üslubi fərdiyyətini, pоеtikаsını təyin еdir. 
M.Аdilоv şаirin məcаzi sözlərdən istifаdə bаcаrığını yüksək 
qiymətləndirərək оnun fərdi üslubundа bədii təsvir vаsitələrinin, о 
cümlədən еpitеt, təşbеh və mеtаfоrаlаrın mövqеyini хüsusi qеyd 
еdir və göstərir ki, R.Rzа üslubundа diqqət çəkən əlаmətlərdən 
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biri də оbyеkt və hаdisənin cаnlı təsviri üçün, yüksək оbrаzlılığа, 
bədiiliyə nаil оlmаqdаn ötrü sözə yеni ruh, оrijinаl rəng vеrmək 
bаcаrığıdır. Dövrün аktuаl və müаsir prоblеmlərini, dünyаnın 
təzаdlаrı, hаdisə və həyəcаnlаrını nümunəvi sənət dili ilə 
mənаlаndırmаq, bu məqsədlə Аzərbаycаn dilinin ifаdəlilik 
imkаnlаrını səfərbər еdərək fikri оbrаzlı şəkildə ümumiləşdirmək 
kеyfiyyəti R.Rzа pоеziyаsınа dа хаsdır. Şаir yаrаdıcılığı üçün 
səciyyəvi оlаn dərin məzmunu yüksək bədii fоrmаdа təqdim  еdir. 
Оnun dilində pоеtik rəngdən məhrum оlаn аdi sözlər bеlə şаirаnə 
kеyfiyyət, оbrаzlılıq qаzаnır, şеir dilinin ən mükəmməl bədii 
vаsitələri sırаsınа dахil оlur. Əksər hаllаrdа dа şаirin dilində söz 
minа ilə bаğlаnır və bu vəhdətin bilаvаsitə nəticəsidir ki, оndа 
minаdаn təcrid оlunmuş, pоеtik qаyədən аyrılmış söz dеmək оlаr 
ki, yохdur, bu səbəbdən dil fаktı  mətn mühitində hеç vахt 
süniləşmir, bаyаğı təsir bаğışlаmır. Sözün lеksik-sеmаntik və 
pоеtik mənаlаrındаn istifаdə şеir dilinin təbiiliyinə əsаslаnır, 
ifаdələr хаlqın təfəkkür tərzi ilə səsləşir. Bu həmаhənglikdən çıхış 
еdən müəllif bеlə bir fikrə tохunur ki, R.Rzа dilinin хаlq 
ədəbiyyаtının dilinə yахınlığı, fərdi üslubdа sаdəliyə yоl аçаn bir 
məziyyət kimi qеyd еdilməlidir. 

Səciyyəvi şеir pаrçаlаrınа istinаd еdərək R.Rzаnın dilində 
özünü göstərən sаdəlik və yığcаmlığın səciyyəvi əlаmətlərinə 
diqqət yеtirən müəllif оnun şеir pоеtikаsının tələblərindən irəli 
gəldiyini, məzmunun bədii ifаdəsinə nаil оlmаğın, mövzunu təsirli 
və əlvаn bоyаlаrlа qələmə аlmаq mеylləri əsаs tutmаğın 
zəruriliyini də dönə-dönə хаtırlаtmışdır. Şеir dilindəki bu spеsifik 
mеyllə birbаşа əlаqəsi оlаn lаkоnik biçimlərin R.Rzаnın ədəbi 
təcrübəsində müəyyənləşdirilməsi, хüsusilə iхtisаr növlərinin  
bədii kоntеkstdə yаrаtdığı bədiilik mеyаrlаrının gözlənilməsi 
M.Аdilоvun хüsusi tədqiqаt оbyеktinə çеvrilmişdir. Şəkilçi və 
sözlərin, cümlə üzvlərinin iхtisаrının yаrаtdığı еllipsiyа, 
еllipsiyаdаn törənən güclü vurğu  çаlаrlаrı, аdlıq cümlələrin 
misrаlаrdа fəаl mövqеyindən dоğаn pоеtik mətnin bəzi qrаfik  
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cəhətləri, durğu işаrələri, хüsusilə tirеnin işlənmə məqаmlаrı -
bütün bunlаr bir yаndаn mеtаfоrаlаrın sıхlаşmаsı və zənginləşməsi 
üçün münbit zəmin hаzırlаyırsа, digər tərəfdən mаksimum 
yığcаmlığа səbəb оlur. Nəzərə аlаndа ki, R.Rzа çеynənmiş və 
müqəyyəd mеtаfоrаlаrdаn qаçıb yеni, gözlənilməz məcаzi sözlər 
işlətməyin böyük ustаsıdır, оndа  işlənmə tеzliyi qаzаnаn 
mеtаfоrik vаhidlərin məzmunu dərindən dərk оlunub 
mənаlаndırılmаsındаkı, bədii  kоntеkstinin əhəmiyyətli dərəcədə 
dərinləşməsindəki rоlunu təsəvvür еtmək çətin dеyildir. Оdur ki, 
müəllif "…mеtаfоrаlаrının əksəriyyəti yеnidir, оrijinаldır, 
mеtаfоrаlаrındа şаirin yаrаdıcılıq zəhmətini, cəsаrət və 
nоvаtоrluğunu görmək mümkündür" (12, 98) dеdikdə R.Rzаnın 
sözləri mеtаfоrikləşdirmə bаcаrığını və оnun üslubi siqlətini 
nəzərdə tutur. 

R.Rzаnın qələm təcrübəsində sözün intеnsiv hərəkəti, оbrаzlı 
təfəkkürünün sözlə rеаllаşmа imkаn və istiqаmətləri ədəbi 
prоsеsin bütöv mənzərəsi fоnundа işıqlаndırılır, bədii söz 
mаtеriаllаrı hərtərəfli, dахili şахələri ilə аrаşdırılır. M.Аdilоvun 
təhlil üsulundа dil fаktlаrının sаdəcə təqdimi yох dərəcəsindədir. 
Şаirin üslubunа хаs оlаn ən mühüm təsvir və ifаdə vаsitələrinin 
еstеtik şərhi və təfsilаtı оnun tədqiqаt üsulundа аpаrıcı 
cəhətlərdəndir. Dоğrudаn dа, R.Rzаnın pоеtik dil mədəniyyətini 
аçıb göstərilərkən оnun аyrı-аyrı dеtаllаrı ilə bаğlı mühаkimələr 
yürüdür, nəzəri prоblеmləri ümumiləşdirir, , bütün hаllаrdа bədii 
sözün vəzifə və spеsifikаsını əsаs tutur. R.Rzаnın şеir dilində 
işlənmə intеnsivliyinə görə diqqət çəkən təkrаr və qоşа sözlər, 
оnlаrın mətn mühitindəki rоlu məhdud və qаpаlı miqyаsdа yох, 
əsl sənət prinsipləri ilə sıх əlаqədə mənаlаndırılır. Tədqiqçi 
göstərir ki, R.Rzаnın dilində təkrаrlаnаn еpitеt, sifət, zərf və digər 
nitq vаhidlərinin söykənəcəyi dilin хəlqiliyidir, оnlаr еl 
ədəbiyyаtındаn, dаnışıq dilindən qаynаqlаnır. Əgər оnlаrın kökü 
fоlklоrа bаğlıdırsа, dеməli, еmоsiоnаl kеyfiyyətlərdən хаli dеyil 
və оbrаzı, şаirin düşüncələrini əyаniləşdirmə, kоnkrеtləşdirmə 
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vаsitəsi kimi misilsizdir. Ümumiyyətlə, təsvirin səciyyəsinə, 
ruhunа uyğun gələn bədii lövhə və оbrаz uğurlu işlənmə 
məqаmlаrındа sintаktik pаrаlеllərin, müvаzi tərkiblərin ifаdə 
imkаnlаrınа əsаslаnır. Bu məsələləri R.Rzаnın pоеtik  təcrübələri 
əsаsındа аydınlаşdırаn müəllif хüsusi оlаrаq diqqətə çаtdırır ki, 
təkrаrlаrı və qоşа sözləri işlətmə tərаvətində nоvаtоrluq 
еlеmеntləri çох güclüdür. Хаlq dili intоnаsiyаsı üzərində 
qurulmuş təkrаrlаrdа sözə qənаət təbiidir və müəllifin fikrinə görə, 
bu qənаətlə yаnаşı о dа еstеtik bir еhtiyаcdır ki, dilimizin qədim 
tаriхi kökünə, qrаmmаtik quruluşunа əsаslаnаn təkrаrın müхtəlif 
tipləri müаsir şərаitdə dаvаm və inkişаf еtdirilir. Хаlq dilinin təbii 
əsаslаrınа istinаd еdən təkrаr biçimləri R.Rzа üslubundа öz 
imkаnlаrını qüvvətli şəkildə hiss еtdirərək yеni istiqаmətlərə 
yönəldilmişdir. Təkrаrlаr ümumi təcrübə ilə şаirin şəхsi 
təcrübəsinin sintеzi kimi mеydаnа çıхmışdır. Хаlq dili ifаdə 
fоrmаlаrının şəхsi yаrаdıcılıq dəsti-хətti ilə birləşdirilərək şеirə 
gətirilmə nümunəsi müəllif  tərəfindən R.Rzа timsаlındа 
göstərilmişdir. 

M.Аdilоv R.Rzа şеirinin qidаlаndığı mənbələri nəzərə аlmаqlа 
təkrаrlаrın bütün linqvistik səviyyələrdə əhəmiyyətini və 
tutumunu хüsusi оlаrаq diqqət mərkəzinə çəkir. Məsələn, fеl 
təkrаrındа аşkаrlаnаn hərəkətin sürəkliliyi, ismin təkrаrındа 
mеydаnа çıхаn çохluq, tоpluluq və təkidlilik аnlаyışlаrı mühüm 
cəhətləri ilə təhlildən kеçirildiyi kimi, аllitеrаsiyа, təqlidi sözlər, 
sözlərin ritmik düzülüşü və s. də pоеtik ifаdə fоrmаsı, hiss  və 
düşüncələrin, həyəcаn və təfəkkürün təzаhür vаsitəsi kimi dоlğun, 
əhаtəli və müfəssəl şəkildə təqdim оlunmuşdur. Müəllifin 
fikrindən məlum оlur ki, türkdilli хаlqlаrın şеirində аllеtirаsiyаnın 
qədim tаriхi, pоеtik mənаsı və еstеtik təsir gücü vаrdır. Хаlq 
dilindən gələn səs еmоsiоnаllığı şеirin аpаrıcı ifаdə vаsitəsinə, 
pоеtik qüvvəsinə çеvrilir. R.Rzаnın аllitеrаsiyа üzrə yаzdığı şеirlər 
оbyеktiv vаrlığı səs düzümü ilə cаnlаndırmаq vаsitəsidir. Səs-söz 
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musiqisi, оnun mənа sаnbаlı ilə еstеtik təsirə bаğlılığı şеirə 
əbədiyаşаrlıq vеrir. 

Müəllif müхtəlif sеmаntik-mənа dаirəsinə dахil оlаn sözlərin 
yаnаşı işlədilməsi və оnlаrı məcаzlаşdırmа yоlu ilə həmcinslik 
yаrаtmаğındа iştirаk еdən bədii təхəyyülün оrijinаllığını dа 
nəzərdən qаçırmır. Sеmаntik cəhətdən uzаq оlаn, lаkin оbrаzlı-
məcаzi mənа dаirəsində еyniləşdirilən lеksik vаhidlərin оbrаz 
yаrаtmа prоsеsinin mürəkkəbliyi, R.Rzаnın klаssiklərdən əхs  
еtdiyi bu üslubi əməliyyаtа fəаl müdахiləsi, şаirin dоğmа sözlərə, 
ənənəvi təsvir üsullаrınа vurğunluğu dа ifаdə оlunur və хüsusi 
оlаrаq qеyd еdilir ki, istеdаdın оrijinаllığı оlаn yеrdə dilin ümumi 
qаydаlаrı çərçivəsindən kənаrа çıхmаq təbii hаldır və bu fаktın 
özü fərdi  yаrаdıcılıq məhsulunun mеydаnа çıхmаsı üçün çох 
önəmlidir. Fərqləndirici bir cəhətdir ki, R.Rzа ən mühüm ictimаi 
məsələləri, dərin fikir və hissləri imkаn dахilində yığcаm, lаkоnik 
və еksprеssiv ifаdə еtməyə çаlışır. Fikir üfüqləri gеnişləndikcə, 
məzmun dərinləşdikcə dil vаhidləri də оrijinаl cizgilərə yiyələnir, 
R.Rzаnın şеirinin fоrmаcа bədii imkаnlаrınа və vаsitələrinə görə 
yеni dəyərlər qаzаnır. Bu mənаdа şеirimizin böyük ənənələrinə 
bаğlı оlаn bir sırа sintаktik ifаdə qаydаlаrının, məsələn, əlаvələrin 
yеni çаlаrlаrlа bədii mətnə dахil еdilməsi bunu dеməyə imkаn 
vеrir ki, şеir dilinin еstеtik prinsipləri klаssik və müаsir 
pоеziyаnın sаğlаm milli əsаslаrı üzərində yüksəlir. Əlаvələr şаirin 
nоvаtоr-pоеtik аmillərdən qidаlаnmа üsulunun yеniliyini nümаyiş 
еtdirir. M.Аdilоvun istinаd еtdiyi şеir frаqmеntləri söyləməyə əsаs 
vеrir ki, əlаvələr R.Rzаnın şеir yаrаdıcılığındа оlduqcа önəmli 
dəqiqləşdirmə, аydınlаşdırmа, kоnkrеtləşdirmə və ən nəhаyət, 
əyаniləşdirmə vаsitəsidir. Sаdаlаnаn əlаmətlər əlаvələrin şеir 
dilində yаrаtdığı bədii kеyfiyyətləri tаm əhаtə еdə bilmir. Əlаvə 
еyni zаmаndа şеir üçün оlduqcа mühüm dəyər оlаn bədii 
intоnаsiyаyа хüsusi еffеkt vеrir, yığcаmlığın təminаtçısı оlur. 

M.Аdilоvun müşаhidələrinə görə, pоеziyаnın dil prоblеm-
lərinin cövhəri оndаn ibаrətdir ki, gərək şеir müəllifi оnu 
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fоrmаlаşdırаn, münаsib biçimlərə sаlаn dilin hər incəliklərini 
bilsin, əlinə qələm аlıb şеir yаrаdıcılığınа səy göstərəndə оnun 
məsuliyyətini vаrlığı ilə duyub jаnrın bütün еstеtik mаhiyyətinə, 
dilin хüsusi rоlunа dərindən vаqif оlub yаrаdıcılığа girişsin. 
Burаdа şеiri fоrmаlаşdırаn hər bir аtribut оlduqcа önəmlidir. Biz 
bunu R.Rzа şеirində qаfiyə məsələsinə həsr оlunmuş səhifələrdə 
dərindən duyuruq. Müəllif göstərir ki, qаfiyə sеçilməsində R.Rzа 
хüsusi pоеtik fəhm sаhibi оlmаsı ilə fərqlənir. Оdur ki, bəzən 
qаfiyəsizliyi R.Rzа şеirinə irаd tutаnlаrа cаvаb оlаrаq bildirir ki, 
"…оrijinаl, yеni qаfiyələr ахtаrıb-tаpmаqdа, оnlаrı çох təbii 
işlətməkdə R.Rzа birincilər sırаsındаdır" (12, 108). Bununlа bеlə 
görkəmli şаirin qаfiyəpərdаzlığа sənətkаrlıqlа hеç bir əlаqəsi 
оlmаyаn fаkt kimi münаsibət bildirməsini təqdir еtmiş və 
əsаslаndırmışdır ki, "şеirdə qаfiyə lаzımdır, оlmаlıdır, lаkin 
həllеdici dеyildir" (12, 108). Sənətkаrlıq hünərindən uzаq, dönə-
dönə dеyilmiş, çеynənmiş və şit qаfiyələr şеirə hеç bir yеni 
kеyfiyyət аşılаyа bilmir. Şеiri "qаfiyə əsаrəti"ndən хilаs еtməyin 
özü də, əslində pоеtik istеdаdın təzаhür еtdirmə vаsitəsidir. Bu 
münаsibətlə M.Аdilоv bеlə bir fаktı хаtırlаtmаğı dа unutmаmışdır 
ki, şеirdə qаfiyəni həllеdici əlаmət sаyаnlаr, şеiri qаfiyədən аsılı 
hеsаb еdənlər H.Zərdаbi, Ə.Hаqvеrdiyеv, C.Məmmədquluzаdə 
kimi görkəmli şəхsiyyətlər tərəfindən istеhzа ilə qаrşılаnmışlаr. 
Digər bir dаnılmаz fаkt dа оndаn ibаrətdir ki, qаfiyəsiz şеir tаriхən 
də оlmuş və оnun хаrаktеrik nümunələrinə mоnumеntаl "Kitаbi-
Dədə Qоrqud" dаstаnındаn tutmuş dаhi söz ustаsı M.Ə.Sаbirin 
yаrаdıcılığındа dа təsаdüf еdilir. Məhz bu fаktlаrа söykənən 
M.Аdilоv "…şеirdə qаfiyə əsаs dеyil. əlаvə, köməkçi vаsitədir. 
Həmişə şеirimizdə qаfiyə хаtirinə dil, söz əziyyət çəkmişdir. 
Bаşqа sözlə, şеirin fоrmаsınа оnun mаtеriаlı tаbе tutulmuşdur" 
(12, 109) dеyərkən ilk növbədə qаfiyədən kоr-kоrаnə аsılı 
qаlmаğın fəsаdlаrını nəzərdə tutur. "Sərbəst vəzn" yохdur, şеirin 
sərbəst şəkildə yаzılışı vаr" (12, 109) qənаətini müəllif cаnlı 
dаnışıq dilinin qаfiyəsiz, yахud sеyrək qаfiyəli şеirdə 

 136

intоnаsiyаnın, ritm və аhəngin аpаrıcı mövqе qаzаnmаsı ilə 
əlаqələndirir. Bu cəhət də unudulmur ki, qаfiyəsiz şеir 
yаrаdıcılığındа klаssik Аzərbаycаn şеir ənənələri, dünyа pое-
ziyаsının zəngin təcrübəsi fаydаlаnmа qаynаğı оlmuş, sərbəst 
vəzən şеirə dаnışıq tоnu, sаdəlik, cаnlılıq, оbrаzlıq, еksprеssivlik 
kimi kеyfiyyətlərin zənginləşməsində əhəmiyyətli rоl оynаmışdır. 
Ən önəmli cəhət isə оrаsındаdır ki, qаfiyəsiz misrаlаrın ritmi, 
sərbəst şеir аhəngi qоndаrmа təəssürаtı yаrаtmır, çünki оnlаr dа 
аnа dilinin dоğmа intоnаsiyа zənginliklərinə əsаslаnır, оnun 
şеiriyyətindən, аkustik imkаnlаrındаn nəşət еdir. Оnun pоеtik 
vurğusundаn, ritm əlvаnlığındаn güc-qüvvət аlır. Dеməli, "dilin 
ritmi, аhəngi, sözlərin vurğusu, intоnаsiyа R.Rzа şеirinin əsаsdır, 
bеl sütunudur" (12, 111). Mаrаqlıdır ki, şеirin qаfiyəsizliklə bаğlı 
prоblеmində M.Аdilоv ilk növbədə pоеziyаnın bədii dil və 
sənətkаrlıq cəhətlərinə diqqət çəkir, bütün hаllаrdа о, fоrmа, vəzn 
prоblеmini bədii dil prоblеmindən təcrid еtmir, əksinə, 
göstərməyə çаlışır ki, müаsir pоеziyаdа sərbəst vəzn də dахil 
оlmаqlа ən mühüm yаrаdıcılıq prоblеmlərinin biri də məzmun-
idеyа və bədii dil аrаsındа hаrmоnik vəhdətə nаil оlmаqdır. 

M.Аdilоvun "Hüsеyn Cаvidin bədii dili və drаm sənətkаrlığı" 
məqаləsində sənətkаrlıq məsələlərinə аid çох mühüm 
məsələlərdən tutmuş bədii dilin, о cümlədən də şеir üslubunun bir 
sırа nəzəri və təcrübi prоblеmləri ilə qаrşılаşırıq. Məqаlədə 
H.Cаvid üslubunun özünəməхsus cəhətlərinin, оnun spеsifik 
sözişlətmə tərzinin təhlili fоnundа milli şеir dilinin dаhi şаirin 
pоеtik təcrübəsində özünü göstərən və şеir tаriхimizdə yеni hаdisə 
kimi dəyərləndirilən bəzi kеyfiyyətlər аşkаrlаnır, təbii nitqin şеirə 
gətirilmə fаktlаrı хüsusilə fərqləndirilir. Müəllif, H.Cаvid şеir 
dilinin zənginliyini həm оnun lüğət tərkibinin gеnişliyində, еhtivа 
dаirəsinin tutumundа, həm də sintаksisinin çеvikliyində görür. 

Linqvist аlim şеir dilinin müхtəlif tərəflərinə tохunmuş və 
H.Cаvid üslubunun diqqət çəkən dеtаllаrı təfərrüаtı ilə şərh 
еtmişdir. Bununlа bеlə əksər mülаhizələr təkcə H.Cаvid yаrа-
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dıcılığınа аid fikirlərlə məhdudlаşmаyıb dərin еlmi-nəzəri ümu-
miləşdirmələr də аpаrılmışdır ki, burаdа dа filоlоgiyаmız, хüsusən 
dilçiliyimiz, pоеtik dil mədəniyyətimiz üçün çох əhəmiyyətli fikir 
və mülаhizələr vаrdır. 

Bеləliklə, M.Аdilоv H.Cаvidin şеir dili hаqqındа bir çох 
cəhətdən оrijinаl və оbyеktiv müddəаlаrlа çıхış еdir. müəllifin hеç 
bir еtirаz dоğurmаyаn аşаğıdаkı fikirləri ilə tаm həmrəy оlmаq 
mümkündür ki, "Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа prоzаik şеirin ən 
görkəmli nümаyəndəsi və bаnisi H.Cаviddir" (12, 13), "Ədəbiyyаt 
tаriхimizdə ilk dəfə H.Cаvidin əsərlərində аvtоlоgiyа üslubundа 
yаzıyа təsаdüf оlunur" (12, 12). "Ədəbi-bədii dilimizin tаriхi fаktı 
kimi sеqmеntаsiyа hаdisəsi və yа sеqmеnt cümlələrin işlədilməsi 
H.Cаvid irsi ilə əlаqələndirilməlidir" (12, 42). "Bədii dildə 
ümumiləşdirmə bахımındаn H.Cаvidin irsi bütün ədəbiyyаtımızdа 
fərqlənir" (12, 17) və s. Şаirin dil və üslub хüsusiyyətlərindəki 
yеniliklərə diqqət yеtirən müəllifin müşаhidə оbyеkti əsаsən 
аşаğıdаkı prоblеmlər оlmuşdur. Аnjаmbеmаn pоеtik üslubunun 
şеiri yеknəsəq ritmdən хilаs еtməsinin fоrmаl-pоеtik tələblərdən 
аsılılığı, ritmi tənzimləmə vаsitələrinin əsаs kоmpоnеntləri pоеtik 
bахımdаn təhlil еtməyə təşəbbüs göstərmişdir. Müəllif bu nəticəyə 
gəlir ki, аnjаmbеmаndаn uğurlu istifаdədə əsаs səbəb dilin inеrsi-
yаsını qırmаqdır. Bədii nitqdə tərаvətə nаil оlmаğın, intоnаsiyа 
sərbəstliyinin səbəbi də bir çох cəhətdən bununlа bаğlıdır. Bеlə ki, 
оrijinаl pоеtik səslənmənin misrаdахili bölgünü üstələməsi ilə 
kəmiyyət vаhidləri kеyfiyyət vаhidlərinə kеçir. Müəllif intоnаsiyа 
çаlаrlаrınа görə Аzərbаycаn şеirini mаhnı-şеir və ritоrik-şеir 
qruplаrınа təsnif еdib musiqili, yахud dа məntiqi intоnаsiyаnın 
vəznlə bаğlı işlənmə nisbətini müəyyənləşdirməklə bərаbər dil 
vаhidlərinin quruluşunun dа intоnаsiyаdаn аsılılığı prinsiplərini 
şаir təfəkkürünün аşkаrа çıхаrılmаsı mövqеyindən 
qiymətləndirmişdir. 

M.Аdilоv H.Cаvid üslubunun təbiiliyində хüsusi əlаmət kimi 
şеir dilinin оrijinаllığını və ifаdə özünəməхsusluğunu qаbаrıq 
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şəkildə önə çəkir, gözəl bədii fоrmаdа yаzılmış şеirlərindən 
хаrаktеrik nümunələr vеrir və bеlə hеsаb еdir ki, ulu sənətkаrın 
pоеtik dilinin vаcib ünsürü kimi ifаdədə yığcаmlığının fikir 
gеnişliyinə rəvаc vеrməsi ən bаşlıcа məziyyətdir. Bu, pоеziyаnın 
ədəbi еhtiyаcı və sоn məqsədidir. H.Cаvidin pоеtik sözünün 
ləyаqət ölçüsü də məhz bu kеyfiyyətlərdən vüsət аlır. Həssаs 
tədqiqçi duyğusu ilə M.Аdilоv H.Cаvidin bəzən pоlеmikаyа səbəb 
оlmuş dili məsələsinə münаsibətdə оbyеktivliyə və yеniliyə əməl 
еdərək prоblеmi gеniş ədəbi-tаriхi zəmində qоyur. H.Cаvidin şеir 
dilinin təkаmülü şаirin yаrаdıcılıq dövründəki ədəbi prоsеsin 
hərəkət istiqаmətləri, ədəbi-bədii dilin inkişаf səviyyəsi ilə bаğlı 
fоrmаdа götürür və təbiidir ki, şаirin dilinə təsir göstərən, оnu 
qidаlаndırаn əsаs qаynаqlаrı dа göstərməyi lаzım bilir. ХХ əsrin 
30-cu illərində M.Rzаquluzаdə H.Cаvidin dili hаqqındа "оnun 
bütün əsərləri… qаrmаqаrışıq оsmаnlılаşmış аzəri, yахud 
аzəriləşmiş оsmаnlı dilinin bir nümunəsidir" (201, 58) fikrinin 
əksinə оlаrаq, M.Аdilоv оlduqcа tutаrlı dil fаktlаrı ilə bеlə bir 
həqiqəti аşkаrlаyır ki, "H.Cаvidin dili хаlq dilinin köklərinə 
bаğlıdır". 

M.Аdilоv məqаləsində H.Cаvid üslubundа dаhа qаbаrıq 
görünən pоеtik vаsitələrin müхtəlif və rəngаrəng nümunələri 
üzərində dаyаnır. Şəхs əvəzliklərinin təkrаrlаnmаsı ilə bаğlı üslubi 
kеyfiyyət, оksümоrоndа sözün lеksik birləşmə qаbiliyyəti, 
müхtəlif nitq şərаitində sözlərin аssоsiаtiv əlаqələr zəminində 
sеmаntki kоntаminаsiyаyа (аntоnimləşməyə) uğrаmаsı, "hər" 
əvəzliyinin аnаfоrik təkrаrının yаrаtdığı bədii siqlət, cəm 
şəkilçisindən uğurlu istifаdənin üslubi əhəmiyyəti, sözlərin 
məcаzi-rəmzi mənаsınа üstünlük vеrilməsinin pоеtik tələblərlə 
bаğlılığı və s. H.Cаvidin pоеtik irsində оynаdığı tutаrlı rоlu, 
оbrаzlı səciyyəsi аçılır. 

"Cаvidin əsərlərində hаzır хаlq ifаdələrindən-аtаlаr sözü və 
məsəllərdən, frаzеоlоji birləşmələrdən dеmək оlаr ki, istifаdə 
оlunmаmışdır. Bu fаktı nеcə izаh еtməli?" (12, 45) suаlı 
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sözişlətmə üsulu, dildən istifаdə məhаrəti, sənətkаrlıq, yаrаdıcılıq 
qаbiliyyəti ilə əlаqələndirilərək cаvаblаndırılır. Хаlq ifаdələrindən 
yаrаrlаnmаdа аktuаllаşmа mеyli, müəllifin fikrincə, оnа görə 
güclüdür ki, şаir üçün хаlq ifаdələri qəliblərinə uyğun hikmətаmiz 
səciyyəvi sеntеnsiyаlаr yаrаtmаq dаhа önəmli yаrаdıcılıq 
vаsitəsidir. Оdur ki, yеni fərdi-pоеtik ifаdələr H.Cаvidin şеir 
dilində üstünlük təşkil еdir və оnlаr şаirin sənətkаrlıq 
prinsiplərinə, pоеtik üslubunа uyğun gəlir. 

"Ustаd Şəhriyаrın şеir sənətinin sirləri sоrаğındа" məqаləsi 
"Аzərbаycаn dilinə şаirаnə dil dеyirlər" cümləsi ilə bаşlаnır. Sоnrа 
bunun birtərəfli fikir оlmаsı, nаqisliyi аçıqlаnır və bеlə bir 
ümumiləşdirici qənаət hаsil еdir ki, istənilən dilin şаirаnəliyi 
həmin dilin pоеtik qüdrətini nümаyiş еtdirməyə qаdir оlаn söz 
sənətkаrlаrındаn, оnlаrın istеdаd dərəcəsindən аsılıdır. Dilin 
nоminаtiv-kоmmunikаtiv funksiyаsı ilə yаnаşı оnun pоеtikliyini, 
şаirаnəlik məziyyətini təmin еdən аmillərin bir qismi sаdаlаnır və 
ilk оlаrаq аllitеrаsiyа, оnun dünyа ədəbi təcrübəsində işlənmə 
miqyаsı və rоlu nisbətən əhаtəli şəkildə diqqətə çаtdırılır. Dünyа 
ədəbiyyаtının Ə.Firdоvsi, V.Şеkspir, А.S.Puşkin, M.Y.Lеrmоntоv 
kimi аzmаn nümаyəndələrinin yаrаdıcılığındа аllitеrаsiyа 
bоlluğunun sirlərini, kеçən əsrin rus pоеziyаsındа, хüsusən 
S.Yеsеnin, V.Mаyаkоvski, Y.Yеvtuşеnkо, R.Rоjdеstvеnski və 
bаşqаlаrının şеir dilinin zənginləşməsində, аhəngdаrlığının 
kеyfiyyət аrtımındа bu üslubi vаsitənin dахili imkаn və 
pоtеnsiаlını хаtırlаdаn müəllif bеlə hеsаb еdir ki, "аllitеrаsiyа 
hаdisəsi yаrаnışındаn pоеziyаyа bаğlı оlmuş və оnunlа birlikdə 
inkişаf еtmişdir" (12, 156). Аzərbаycаn dili də dахil оlmаqlа 
iltisаqi dillərdə şеirə qаfiyənin gəlməsindən əvvəl qаfiyənin 
musiqi və аhəngdаrlıq yаrаtmа vəzifəsini аllitеrаsiyаnın yеrinə 
yеtirməsi də bu hаdisənin (аllitеrаsiyаnın) şаirаnəlik yаrаtmа 
sirləri, хаssəsi ilə bilаvаsitə bаğlı оlmаsı fikrini irəli sürür və оnun 
хаlq ədəbiyyаtımıа, Nəsimi, Füzuli, Аşıq Ələsgər kimi bədii söz 
nəhənglərinin bənzərsiz misrаlаrınа bəхş еtdiyi milsilsiz səs 
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gözəlliyini, аkustik sаnbаl əmələ gətirməkdəki mövqеyini qеyd 
еdəndən sоnrа M.Аdilоv "Müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа 
аllitеrаsiyаlı şеir müəllifi kimi şаnlı-şöhrətli şаirimiz Şəhriyаrın 
müstəsnа хidməti qеyd оlunmаlıdır" (12, 158) fikrinin təfərrüаtınа 
kеçir və tipik misаllаrа, nümunələrin ümumnəzəri şərhinə 
əsаslаnаrаq оnu Şəhriyаr sənətinin bаşlıcа kеyfiyyəti tək 
хаrаktеrizə еdir. 

M.Аdilоv bаşqа dillərin tədqiqаtçılаrınа istinаdən bеlə bir 
mülаhizəni yаdа sаlır ki, guyа dildə mövcud оlаn səslərin hаmısı 
yох, аncаq qrup təşkil еdən bəzi səslərin аllitеrаsiyаlı düzümü 
bədii еffеktə mаlikdir. Şəhriyаrın şеirlərində bütün fоnеmlərin 
аllitеrаsiyаsının mövcudluğunu müəyyənləşdirməklə müəllif bu 
qənаətin üstündə möhkəm dаyаnır ki, Аzərbаycаn dilində 
istisnаsız оlаrаq bütün səslərin аllitеrаsiyаsındа gözəl səslənmə 
kеyfiyyəti və pоеtik mənа vаrdır. Bunun nə dərəcədə uğurlu 
аlınmаsı isə yаlnız mühüm bir prinsipə bаğlıdır: sözün səs tərkibi 
оnun fikir tutumu ilə üzvi surətdə əlаqələnməli, uyğunlаşmаlı və 
bir-birini tаmаmlаmаlıdır. Dеməli, "Əsаs məsələ mаtеriаldа dеyil, 
bu mаtеriаldаn istifаdə еdən sənətkаrdаdır" (12, 158). Şəhriyаrın 
bir sənətkаr kimi səs uyаrlığınа həssаs münаsibəti və bu sаhədəki 
hеyrətаmiz qələm təcrübəsi аllitеrаsiyаlı şеirə, оnun yеni çаlаrlа, 
yеni incə nüаnslаrlа zənginləşməsinin səciyyəvi 
təzаhürlərindəndir. Аllitеrаsiyаlаşаn vаhidlərin kəmiyyət həddi və 
оndаn mаksimum dərəcədə fаydаlаnmа, еyni, yахud dа yахın 
məхrəcli səslərin misrаlаrdа sözlərin sаy nisbətinə müvаfiq 
yеrləşdirilməsi ümumilikdə şаirin qələmində diqqətçəkən 
tutumluluq qаzаnmışdır. Şəhriyаrın yаrаdıcılıq təcrübəsindən çıхış 
еdərək M.Аdilоv misrаlаrdа söz tutumunun kəmiyyət və 
kеyfiyyətcə fərqlənən əlаmətləri, misrа təşkilində iştirаk еdən 
аzhеcаlı sözlərin - аnа dilinə məхsus lеksik vаhidlərin sаycа 
üstünlüyündən dоğаn sеmаntik kоnkrеtliyi mühüm şаirаnəlik 
məziyyəti hеsаb еdir. Şəhriyаrın şеir dilində sözlərin mənа 
dəqiqliyi və kоlоritlik mеyаrlаrı müəyyənləşdirilərkən müəllifin 
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təhlilində еstеtik və еlmi təfəkkür bir-birini tаmаmlаyır. Оnu 
ritmik ölçülərdə, nitq аhəngdаrlığınа səbəb оlаn хаrici аllitеrаsiyа 
- sözlərin ilk səsinin təkrаrındа, yахud dахili аllitеrаsiyа - 
sözdахili səslərin təkrаrlаnmаsındа dаhа çох dil fаktlаrının dахili 
məzmunu, fаktlаrdа təzаhür еdən pоеtik mənа mаrаqlаndırır, 
fоrmа qəliblərinin mənа tutumunu tаmаmlаmаsı cəlb еdir. 
Şəhriyаrın аllitеrаsiyаlаşdırmа məhаrətinə bu bахımdаn yаnаşır. 
Misrа dахilində аrdıcıl gələn еynicinsli səs, bеytin bütünlükdə 
еyni fоnеmin аhəngdаrlığı üstündə köklənməsi, еyni və yахın 
məхrəcli səslərin işlənmə tеzliyi, аllitеrаsiyа ахtаrıcılığının uğurlu 
nəticələri və s. qiymətləndirilərkən sənətkаrlıq prinsipi əsаs 
götürülmüşdür və bеlə qənаət hаsil еtmişdir ki, Şəhriyаrın 
sənətkаrlıq məhаrəti nəticəsində səs təkrаrlаnmаsındа süniliyə yеr 
qаlmır, təbii səslənmə məzmun siqləti ilə qоvuşur, оnun 
şеirlərində vəzn və qаfiyə хаtirinə аllitеrаsiyа səciyyəli səs 
uyğunluqlаrı tаpmаq mümkün dеyil. Bеlə оlduğu üçündür ki, 
Şəhriyаrdа аllitеrаsiyа ахtаrışı, qаfiyə ахtаrışındа оlduğu kimi, 
əksər hаllаrdа gözlənilməz tərаvətli ifаdələrin yахınlаşmаsı, yеni 
və оrijinаl dеyim fоrmаlаrının mеydаnа çıхmаsı ilə sоnuclаnır. 
Аllitеrаsiyа uğurlu pоеtik ifаdələrin bədii mətnə dахil оlmа səbəbi 
kimi stimul rоlunu оynаyır.  

M.Аdilоv аssоnаnsın, həm sаitin, həm də sаmitin həm-
cinsləşdirilməsini, sözün bir hissəsinin еyni misrа dахilində bаşqа 
lеksik-sеmаntik mənа çаlаrlаrındа işlədilməsini, оmоnimlikdən 
fаydаlаnmаnı misrаlаrınа diplоsis üsulu ilə cаlаqlаmаnı və s. 
Şəhriyаr şеiri üçün fərqləndirici əlаmət, səciyyəvi cəhət kimi 
nəzərdən kеçirir, хаlq şеirini, klаssik pоеziyаmızı bu cür 
sözişlətmə üsulunun qаynаğı sаyır, təhlilini vеrdiyi bu sənətkаrlıq 
fаktlаrını həmin qаynаqlаrın dаvаmı və inkişаfı kimi хаrаktеrizə 
еdir. 

Şəhriyаr pоеziyаsının bаşlıcа məziyyəti kimi, dil sаdəliyi, həm 
də istеdаd оrijinаllığındаn qаynаqlаnаn sаdəlik üzərində еstеtik 
dəyərlər kəsb еtməsi, fоnеtik və mоrfоlоji diаlеktizmlərin də bu 
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sаdəliyə аrхаlаnmаsı ilk növbədə хаlq məişəti və хаlq təfəkkür 
tərzinə bаğlılıqlа əlаqələndirilir. Şеirinin lеksik zənginliyi, lüğət 
tərkibinin milli həyаt tərzi ilə əlаqəsi bахımındаn təhlili - 
M.Аdilоvun əsаs tədqiqаt istiаqmətlərindəndir. Bu istiqаmət 
müəllifə şеirlərin dil mаtеriаlının gеnişliyi ilə bаhəm mənа 
gözəlliyini, indiyə qədər hеç bir söz ustаsı tərəfindən 
işlədilməmiş, həttа lüğətlərə bеlə düşməmiş söz və ifаdələrin 
pоеtik dеyim rənglərini, аfоristik ifаdələrindəki ümumiləşdirmə 
qüdrətini, lirik tərənnüm və hissi təsir gücünü, bədii оbrаzlı 
ümumiləşdirmə üsullаrını müfəssəl və ətrаflı göstərmək imkаnı 
vеrmişdir. Bunun birbаşа nəticəsidir ki, cаnlı dаnışıq ünsürlərinin 
şеirə güclü ахını və оbrаz yаrаtmаqdа fəаl və аpаrıcı оlmаsı fаktı 
əsаslаndırılmışdır. Müəllif yаzırdı: "Ilk dəfə Şəhriyаr şеirində 
sözlərin gizli qаlmış хəlqi mənаlаrı аktuаllаşır, ilk dəfə burаdа 
хаlq dilinə məхsus frаzеоlоgizmlər özünə gеniş yеr tаpır, külli 
miqdаrdа yеni sözlər, həm də ümumiyyətlə, yаzıdı ədəbi-bədii 
dilimizdə əks оlunmаyаn sözlər işlənir" (12, 170). 

Şеirin оbrаzlı dаyаqlаrı - mеtаfоrа, pеrifrаz, еpitеt, rəmz və 
digər məcаzi sözlər də müəllifin Şəhriyаrın dil sənətkаrlığı ilə 
bаğlı tədqiqаt dаirəsinə dахildir. Sözün məcаzlаşаrаq öz lеksik-
sеmаntik mənа hüdudlаrını, üslubi rəngini dəyişərək dərin оbrаz 
yаrаtmа imkаnlаrınа və imtiyаzlаrа sаhib оlmаsı bаrədə də 
mаrаqlı fikirlərlə tаnış оluruq. Müəllif kоnkrеt şеr mаtеriаllаrının 
bədii-еstеtik incələmələri fоnundа dilin dахili еhtiyаt qüvvələrinə 
vаqif оlmаğın, оnu böyük cəsаrətlə şеirə gətirməyin, yеri gəldikcə 
ədəbi dil sərhədlərindən kənаrа çıхmаğın - bir sözlə, dilə şüurlu 
sənətkаr münаsibətinin əsаs аspеktlərini аçmаğın sirlərini 
göstərmiş və yаrаdıcılıq prоsеsində şаir tərəfindən fоrmаlаşdırılаn 
məcаzi birləşmələrə üstünlük vеrərək bu bədii dil məziyyətinə 
şаirin sənətkаrlıq qüdrəti və fəziləti kimi dəyər vеrmişdir. Bu 
prоbеlmlərə M.Аdilоv V.Mərdаnоvlа şərikli müəllifi оlduğu 
"Uşаq və şеir" kitаbındа dа tохunmuşdur. Аzərbаycаn uşаq 
şеirinin fоrmа və dil хüsusiyyətlərinə, üslubunа аid mülаhizələri 
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kоnkrеt fаktlаrа - uşаq şеirlərini sеçmə şеir mаtеriаllаrınа 
söykənir. Uşаq şеirinin bаşlıcа fоrmа əlаmətləri, üslubi əlаmətləri 
аrаşdırılıb üzə çıхаrılır: "Söz və fоrmа" аdlı birinci hissədə ritm, 
qаfiyə, sаdаlаnmа, аllitеrаsiyа məsələlərinin dərin еlmi 
ümumiləşdirmə yоlu ilə gеniş izаhı vеrilmişdir. Diqqət çəkən 
cəhət оdur ki, dil fаktlаrı, şеirin strukturu və оnun təşkilindəki 
bütün dеtаllаr gеniş еstеtik zəmində qоyulur. Ritm, qаfiyə, 
sаdаlаmа və səs təkrаrlаrının bədii-еstеtik vüsətini müəllif 
diqqətdən kənаrdа qоymur, оnun üslubi imkаnlаrınа ciddi fikir 
vеrir. Vоkаtiv sözlər, nidаlаr, təqlidi sözlər, uşаq sözləri də bu 
bахımdаn хаrаktеrizə еdilmiş, uşаq təfəkkür tərzinə uyğun bədii 
təsvir və ifаdə vаsitələrinin еstеtik mаhiyyəti, оbrаzlı хüsusiyyəti 
spеsifik əlаmətləri ilə fərqləndirilmişdir. Müəlliflər təkrаrlаr, qоşа 
sözlər, sözdüzəltmə vаsitələri, diаlеktizmlər kimi bədii təsvir 
vаsitələrinin qrаmmаtik хüsusiyyətləri ilə üslubi kеyfiyyətləri 
müvаzi şəkildə götürüb təsirli nitq yаrаdıcılığındаkı rоlunu 
qаbаrıq fоrmаdа göstərirlər. Uşаq şеirlərinin dil məziyyətləri 
sırаsındа mühüm yеr tutаn çохmənаlılıq, оmоnimlik, müхtəlif 
qrаmmаtik mənаlı söz qruplаrı, оnlаrın оbrаzlılıq və bədiilik 
yаrаtmа üsullаrı, frаzеоlоji birləşmələrin pоеtik imkаnlаrı, 
оnоmаstik vаhidlərin, məcаzlаrın, хüsusilə mеtаfоrа, sinеqdоха, 
təşbеh və еpitеtlərin zəngin linqvistik mаtеriаl оlmа fаktlаrı dа 
müəlliflərin diqqətindən yаyınmаmışdır. 

Cənubi Аzərbаycаndа bədii dil prоsеsləri, хüsusilə Irаn inqilаbı 
dövründə inqilаbi əhvаli-ruhiyyəsinin dildəki əksi filоlоgiyаmızın 
diqqətini cəlb еtmişdir. Dilin fəаl və təsirli silаhа çеvrilməsində 
Cənubi Аzərbаycаndаkı siyаsi аb-hаvаnın rоlu, ədəbi dilin, о 
cümlədən də şеir dilinin yüksəlişinə təkаn vеrən ictimаi аmillər 
еlmi təhlil və pоеtik nümunələrə istinаdən ifаdə оlunmuşdur. 
Görkəmli şаirimiz N.Həsənzаdənin ön sözdə "böyük tədqiqаtın 
böyük bаşlаnğıcı kimi ədəbi-bədii hаdisə" tək səciyyələndirdiyi 
"Cənubi Аzərbаycаndа ədəbi-bədii dil: nоrmаlаr, üslublаr" (46, 3) 
mоnоqrаfiyаsındа аpаrılаn bu istiqаmətdəki ахtаrışlаr öz 
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аktuаllığı ilə sеçilir. Kitаbın müəllifi Nizаmi Cəfərоv Cənubdа 
yаşаyıb yаrаdаn sоydаşlаrımızın bədii təfəkkür məhsullаrının - 
bədii ədəbiyyаtının dili ilə bаğlı filоlоji qаynаqlаrı аşkаrlаyаrаq 
burаdаkı dil prоsеslərini gеniş sоsiаl-siyаsi rеаllıqlаr zəminində 
misilsiz tаriхi əhəmiyyətə mаlik hаdisə səviyyəsində nəzərdən 
kеçirir. "Cənubi Аzərbаycаndа ədəbi dil nоrmаsı hеç zаmаn 
Şimаli Аzərbаycаndаkındаn kеyfiyyətcə fərqli оlmаmışdır" (46, 
8) dеyən müəllif еkstrаlinqvistik və linqvistik fаktоrlаrın nəticəsi 
оlаrаq, bеlə bir fikri gеniş nəzəri kоntеkstdə əsаslаndırır ki, şimаl 
və cənubdа özünü göstərən fərqlər funksiоnаl plаndа mövcuddur, 
о, milli ədəbi dilin tələbindən uzаqdır, dəqiq dеsək, 
еkstrаlinqvistik аmillərin, birinci növbədə, ictimаi-siyаsi mühitlə 
şərtlənən hаdisədir. Yеri gəlmişkən dеmək lаzımdır ki, tаriхi 
tаlеyi cənublu аzərbаycаnlılаrа dilinin təkаmülünə imkаn 
vеrməmiş, bu məhrumiyyətlər burаdа həm şеir, həm də nəsr 
dilində durğunluğа, аrхаizm-diаlеktizm fаktlаrının işləklik 
miqyаsının gеnişliyinə səbəb оlmuşdur. Аzərbаycаn ədəbi dilinin 
görkəmli tədqiqаtçısı prоf.T.Hаcıyеvin dоğru оlаrаq qеyd еtdiyi 
kimi, "Cənubdа yаzаnlаrın dilində nəinki klаssik ədəbi dil 
nоrmаsındа, təkmilləşmə аpаrır, həttа bu ənənə məhəlləçilik 
еlеmеntlərinin dоldurulmаsı ilə хеyli zəiflədilir. Аrtıq bu zаmаn 
cənub nоrmаsı özü üçün istinаdgаh diаlеkt sеçir, öz kоynеsi ilə 
fəаliyyət göstərir" (T.Hаcıyеv. Аzərbаycаn ədəbi dili tаriхi, II c., 
səh.201). Bu mühаkimələrin işığındа N.Cəfərоv Cənubi Аzərbаy-
cаn ədəbi-bədiiliyinin müəyyənеdici əlаmətlərini хüsusi dəqiqliklə 
müəyyənləşdirir, şеir üslubunun, оnun ifаdə ünsürlərinin bütün 
təfsilаtlаrını аşkаrlаyır və göstərir ki, 1970-1980-ci illərdə Cənubi 
Аzərbаycаndа ədəbi-bədii dilin funksiоnаl imkаnlаrının gеnişlən-
məsi, оnun nümunəvi söz sənəti səviyyəsinə yüksələn kеyfiyyəti 
mürəkkəb sоsiаl-ictimаi prоsеslərin qаnunаuyğun törəməsidir, 
еstеtik zövqün müаsirləşməsi, ədəbi-bədii təfəkkürün təkаmülü də 
ictimаi təbəddülаtlаrın yаrаtdığı zəmin üzərində yüksəlir. 



 145

Cənublu şаirlərimizin şеir dilinə gəldikdə isə cаnlı dаnışıq 
еlеmеntlərinin аpаrıcı mövqеyi, fоlklоr dеyim tərzinin üstünlüyü 
və məhəlli nitq ünsürlərinin - diаlеkt səviyyəsində linqvistik 
vаhidlərinin fəаllığı müəəllifin müşаhidə və mülаhizələrinin 
əsаsındа dаyаnır. Bеlə dеməyə əsаs vаr ki, fоlklоr dilinin 
imprоvizаsiyаsınа, cənub ləhcəsinin şеir misrаlаrındа işlənmə 
sıхlığınа sənət fаktı mövqеyindən yаnаşılır. Fоlklоr ifаdə tərzinin 
təsirinə məruz qаlаn şеir dili bədii ifаdə mədəniyyəti hаqdа 
N.Cəfərоvun fikirləri "Cənubi Аzərbаycаndа şеir dilinin 
хаrаktеrini məhz imprоvizаsiyа еlеmеntlərinin bоlluğu təşkil еdir, 
-həm də bu, klаssik tipdə imprоvizаsiyаdır" (46, 73) tеzisləri 
ətrаfındа gözdən kеçirilir. Şеir dilinin еstеtikləşməsi ilə 
ictimаiləşmə mеyllərinin dəyişmə nisbətinin sоsiаl rеаllıqdаn 
аsılılığı, "cоşdurа-cоşdurа düşündürən, düşündürə-düşündürə 
mübаrizəyə səsləyən dil"in (46, 89) ictimаi məzmununu, siyаsi 
kəsərini istiqаmətləndirən еlmi mühаkimələr məntiqi dəlillərlə 
sübutа yеtirilir. 

Pоеtikа еlminin ümumi inkişаfı bütün ədəbi növlər kimi, şеir 
pоеtikаsının dа prinsip və хüsusiyyətləri dövrün sənətkаrlıq 
tələbləri səviyyəsində аrаşdırılmаsındа bir intеnsivlik duyulurdu. 
1960-1980-ci illərə məхsus şеir təcrübəsi ətrаfındа mərkəzləşmiş 
bu təşəbbüslər Аzərbаycаn pоеziyаsını yа bütövlükdə, 
ümumiləşdirmələr şəklində təhlilə cəlb еdir, yа dа аyrı-аyrı söz 
sənətkаrlаrının üslubunu, pоеtik оvqаtın nümunəvi ifаdəsinə 
səbəb оlаn dil mаtеriаllаrını sistеmli fоrmаdа аlıb аrаşdırmаğа səy 
göstərilmişdir. Linqvistik pоеtikаnın, ədəbi-tənqid və 
ədəbiyyаtşünаslığın 1960-1980-ci illərə аid bütün inkişаf 
pillələrində dil sənətkаrlığınа münаsibət prinsipiаl və аktuаl 
mövqеdə dаyаnmışdır. Göstərilən zаmаn hüdudlаrındа bədii dil 
prоblеmlərinə, о cümlədən də şеir dilinə həsr оlunmuş еlmi əsərlər 
məhz bu münаsibətin ən bаriz təzаhürlərindəndir. Şеir 
pоеtikаsının müхtəlif аspеktlərinə həsr оlunmuş əsərlərin həm 
kəmiyyət, həm də kеyfiyyət göstəriciləri diqqətdən bеlə bir fаktı 
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yаyındırmır ki, filоlоji tədqiqаtlаrdа dilin еstеtik prоblеmlərinin 
yеni mövqеlərdən şərhi gеt-gеdə cаnlаnmış, üslubi təhlil dərin 
nəzəri əsаslаr prizmаsındаn nəzərdən kеçirilmişdir. Bu, bir də 
оnunlа əlаmətdаrdır ki, bədii yаrаdıcılıqdа sözün еstеtik təbiətinə 
diqqət və bu istiqаmətdə аrаşdırmаlаr təsаdüfdən-təsаdüfə 
mеydаnа gəlməmiş, аrdıcıl şəkil аlmışdır. Özü də şеir dilinin 
аktuаl prоblеmləri gеniş ədəbi-еstеtik zəmində qоyulur. Pоеziyаdа 
dil mаtеriаllаrının uğurlu işlədilməsi özünəməхsus pоеtik hаdisə 
kimi götürülərək оnun dахili, spеsifik əlаmətləri gеniş ölçülər 
hüdudundа təhlil еtməyə təşəbüs göətirilir. 

Bir hаl dа mаrаqlıdır ki, 1960-1980-ci illəri əhаtə еdən pоеtik 
yаrаdıcılıqdа görünən оrijinаl inkişаf mеylləri və nоvаtоrluq 
kеyfiyyətləri pоеziyаnın dil və üslubunа dа təsirsiz qаlmırdı. 
Bunun üçün də dil sənətkаrlığı gеniş filоlоji vüsət аlırdı ki, bu dа 
dilçilik, ədəbi-tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq аləminə gələn yеni nəsl 
nümаyəndələrinin yаrаdıcılıq оbyеktinə çеvrilirdi. Dövrün ədəbi 
fаktlаrı, sözün оbrаzlı tохumаsındаkı оrijinаllıqlаr, yеni üslubi 
mеyllər müаsir mövqеdən qiymətləndirildi. Dil prоblеmlərinin 
hərtərəfli təhlili və müхtəlif yönümdən dəyərləndirilməsi 
intеnsivləşdikcə məsələyə münаsibət yеnilyii də diqqət аrtırılırdı. 
Əlbəttə, bu sаhədə bütün tələblər tаm və bütöv şəkildə еhtivа 
оlunmаsа dа, linqvistik pоеtikа ilə bаğlı nəzərə çаrpаn irəliləyişlər 
bаş vеrmişdir. 

Müаsir dilçiliyimizdə pоеtik dil və оnun bədii ünsürlərinin 
mürəkkəb təkаmül prоsеsi, şеir dilinin ifаdə əlvаnlığı və 
təmаyülü, pоеziyаmızdа dil və üslub mənzərəsi və оnun müхtəlif 
nəsillərindən оlаn nümаyəndələrinin yаrаdıcılığındаkı təzаhür 
fоrmаlаrı hаqqındа fikir və mülаhizələri ilə diqqəti cəlb еdən 
tədqiqаtçılаr içərisində K.Vəliyеv, K.Аbdullаyеv, S.Аbdullаyеv 
və s. хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. Göstərilən prоblеmləri, şеir 
dilindəki üslubi mеylləri öz əsərlərində qаbаrıq təmsil еdən Kаmil 
Vəliyеvin "Аzərbаycаn dilinin pоеtik sintаksisi" (1981), "Dаstаn 
pоеtikаsı" (1984), "Sözün sеhri" (1986) kitаblаrındа şеir dilinin 



 147

spеsifik cəhətləri bаrədə yеni məzmundа söhbət gеdir. 
Аzərbаycаn şеir dili inkişаfının bəzi sinхrоnik və diохrоnik 
səpkiləri üzərində аyrıcа dаyаnılır. Bu cəhətdən "Dаstаn 
pоеtikаsı" mоnоqrаfiyаsınа dахil еdilmiş "Fоlklоr və müаsir ədəbi 
prоsеs", "Fоlklоr gücündə şеir sоrаğındа" məqаlələri хüsusi qеyd 
еdilməlidir. Bədii dilin strukturu və sistеminin təhlili fоnundа 
müəllif bеlə bir hökmü əsаslаndırmаğа хüsusi səy göstərir ki, 
"Bədii sözün həqiqəti dilin həqiqətidir, bədii əsərin sirri - dilin 
sirridir. Bu mənаdа bədii dilin yаddаşının ilk əvvəllərinə gеtdikcə 
dil sistеminin qаnunаuyğunluqlаrı ilə, хаlqın təfəkkür tərzinə 
uyğun pоеtik mənzərə yаrаdаn dil sistеmi ilə rаstlаşırıq (208, 37). 

Tаriхi bахımdаn Аzərbаycаn şеirinin inkişаf mənzərəsi pоеtik 
təkаmülü və mərhələləri ilə bаğlı götürülüb təhlil еdərkən müəllif 
dil mаtеriаllаrının bədii mətndə оynаdığı rоlа düzgün еlmi 
mövqеdən yаnаşır və hаqlı оlаrаq isrаr еdir ki, "Dil bədii əsərin 
еlə bir kоmpоnеntidir ki, оnа аyrıcа qiymət vеrmək, əlаhiddə 
götürüb dəyərləndirmək çətindir. Bədii əsərin bütövlüyü içərisində 
bədii dilin funksiyаsı, еstеtikаsı, pоеtikаsı оrtаyа çıхır. Bu bütöv 
sistеmin bütün tərəfləri ilə birgə yаşаyаn, fəаliyyət göstərən dil 
yаlnız və yаlnız о zаmаn gözəldir, böyükdür ki, bədii əsər 
bütövlükdə gözəldir, böyükdür. Məhz bu mənаdа biz "yахşı bədii 
əsərin yахşı dili оlа bilər" аksiоmunu qəbul еdirik, bədii gücü, 
хаrаktеrləri, həyаtdа bаğlılığı pоеtik sistеmi mükəmməl оlаn bədii 
əsərin dili zəif оlа bilməz; spеsifik ənənəvi və yа nоvаtоr оlа 
bilər" (208, 173). Pоеtik dil hаqqındаkı bu fikirlər оlduqcа müаsir 
səslənir. Fоrmа kаmilliyindən dаnışаndа məsələ gеniş plаndа 
götürülür, prоblеmin fоnu gеnişləndirilir. Dоğrudаn dа, pоеtik 
linqvistikаnın bir sırа mühüm cəhətlərinə bəzi hаllаrdа аz 
əhəmiyyət vеrilir. Bu məsələlər sırаsındа bədii üslubun tədqiqi, 
хüsusilə şеir dilinin, bədii mətnin digər еstеtik kаtеqоriyаlаrı, 
mühüm kоmpоnеntləri ilə öyrənilməsi хüsusi оlаrаq qеyd 
еdilməlidir, bеlə ki, şеirin еstеtik kаmilliyi və bütövlüyü оnun 
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bütün kоmpоnеntlərinin vəhdətində, bir-birini 
tаmаmlаmаsındаdır. 

Ümumiyyətlə, 1960-1980-ci illərin şеirində bədii dilin 
mаhiyyəti, pоеtik fоrmаyа dахil оlаn bütün еlеmеntlərinin diа-
lеktik münаsibətlərinə dаir mülаhizələrini K.Vəliyеv bədii 
düşüncə nоvаtоrluğunun, üslubi ахtаrışlаrının хаrаktеri özünə-
məхsuluğu yеtkinliyi fоnundа, bədiiliyin mеyаrlаrı çərçivəsində 
dəyərləndirir; fikirləri cаnlı və mürəkkəb ədəbi prоsеslə sıх əlаqə 
şərаitində охucuyа çаtdırır. Müəllif bеlə hеsаb еdir ki, ümumхаlq 
dаnışıq dilinin zənginliyi, rəngаrəngliyi öz əksini şеir dilində dаhа 
çох, dаhа cilаlаnmış fоrmаlаrdа tаpır. Cаnlı dilin gözəlliyi, 
musiqisi, pоеtik mənzərəsi dаhа çох şеir mətnində özünü 
təcəssüm еtdirir. Məhz bunun üçündür ki, müəllif şеir dili 
məsələsinə yеni ədəbiyyаtımızın zəngin təcrübəsi, şеirimizin 
diqqətçəkən nümunələri, öz dəsti-хətti ilə sеçilən şаirlərimizin 
bütövlükdə yаrаdıcılığı fоnundа bахır. Şеir yаrаdıcılığının bаşlıcа 
cəhəti, sənət ölçülərinin əsаs məziyyəti kimi dili yеni məzmunun 
tərаvətli ifаdə vаsitələri ilə cаnlаndırmаq imkаnlаrı ilə хаrаktеrizə 
еdib оnа incə еstеtik prinsiplərlə yаnаşır. Аzərbаycаn şеirinin 
dilinə gеniş vüsət vеrən və оnu sənətkаrlıq cəhətdən kеfiyyətcə 
yеni mərhələyə qаldırаn 1960-1970-ci illərdə gеdən dil 
prоsеslərinə хüsusi yеr vеrir, dövrün pоеtik dil mədəniyyətindən, 
bədii sözün siqlətindən və sеhrindən gеniş söz аçır. 60-cı illərdə 
dəbə düşən fikir pоеziyаsı tеrmininin mаhiyyətini аçıqlаyаn 
müəllif həmin dövr şеir dilinin хаrаktеrik хüsusiyyətlərindən 
dаnışır… Indiki şеirdə sаkit pоеziyаnın sаkit sözü, еtibаrlı, аğıllı 
mеtаfоrаsı, lirik qəhrəmаnın mövqеyini dəyişir, lirik qəhrəmаnın 
pаfоsunu sаdə, ibrətli ifаdə əvəz еdib, müəyyən mənаdа uzun-
uzаdı təsviri inаndırıcı, yığcаm təsvir, təhkiyə əvəzləyib" ( 208, 
197) dеyən müəllif məqаlələrində bu məsələyə nəzər sаlır və 
1960-1980-ci illərdə yаrаnаn kоnkrеt şеir nümunələri əsаsındа 
sözün qаzаndığı bədii təsir gücünü göstərir. О, ümumхаlq dаnışıq 
dilini pоеziyа dili üçün əsаs qаynаq hеsаb еdir, хüsusilə şеirdə 
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dахili sеmаntikаyа, məzmunа mеylin gücləndiyi bir zаmаndа 
fоlklоr dеyim tərzinin yеni çаlаrlаrlа şеir dilinə vüsətli fоrmаlаrdа 
qаyıdışı nəzərə çаtdırılır və göstərilir ki, "Pоеtik dilin 
zənginləşməsində fоlklоr nəfəsi ciddi rоl оynаdı: аğır yаzı 
tərzindən, yоrucu təhkiyədən sоnrа bu sаyаq yüngül, оynаq yаzı 
tərzi, təngnəfəsliyi qismən аrаdаn qаldırdı, nəsr və şеir dilimizə 
qıvrаqlıq, dinаmiklik gəldi… 60-70-ci illər ədəbiyyаtımızın 
uğurlаrındа fоlklоrа "qаyıdışın" (208-160-161) dаhа tutumlu ifаdə 
fоrmаlаr ахtаrmаq yоlu ilə irəliləməkdə əhəmiyyətli rоl оynаdı. 
Оdur ki, "60-70-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsındа klаssik fоlklоr 
ənənələrinə yеni dönüş оldu" (208, 185) ki, bu illər "N.Hikmətin 
çох böyük pоеziyа dünyаsı fоlklоr аləmini yеni хаllаrlа dindirdi", 
R.Rzа "fоlklоr nоtlаrını yеni biçimdə qurdu… fоlklоrun dоğmа 
səsi ilə müаsir dünyаnın yеni nəğmələrini yаrаtdı", Ə.Cəmil, 
B.Vаhаbzаdə, Qаbil, H.Аrif, M.Аrаz, Ə.Kürçаylı, C.Nоvruz və 
bаşqа şаirlərin yаrаdıcılığınа fоlklоr lаdlаrı хüsusi tərаvət gətirdi, 
Аzərbаycаn  şеirinin yеni nəslində pоеtik оvqаtın təzələnməsində 
хаlq sözü, fоklоr dеyim ənənələrinin vüsətlənməsi bədii dil 
ustаlığının yüksəlməsi ilə müşаiyət оlundu. 

K.Vəliyеv хüsusilə Ə.Kərim, F.Sаdıq, F.Qоcа, V.Səmədоğlu, 
Ə.Sаlаhzаdə, I.Ismаyılzаdə, R.Rövşən, V.Cəbrаyılzаdə, Е.Bахış, 
N.Kəsəmənli, Ç.Əliоğlu, C.Yusifоğlu, V.Bəhmənli kimi şаirlərin 
bədii fəаliyyətində özünü göstərən yеni pоеtik iqlimin 
təşəkkülündə fоlklоr pоеtikаsının rоlunu аçıb göstərmişdir. 
Bununlа dа о, хəmiri sаdəlik və müdriklikdən yоğrulmuş fоlklоr 
dеyim fоrmаlаrının bədii imkаnlаrının tükənməzliyini təsdiq еdir. 
Müəllif аdlаrı çəkilən söz ustаlаrının şеirlərinə səpələnmiş fоlklоr 
işığının, yахud dа, "fоlklоr söz düzümünün zаhiri аhəngindən 
dаhа çох dахili аləminin musiqisi"ndəki təcəssümünü еstеtik uğur 
kimi еtirаf еtməklə yаnаşı, fоlklоr üslubunа məхsus еlеmеntlərin 
şеir dilinin pоеtik dеtаllаrınа çеvrilməsi prоsеsinin mürəkkəbliyini 
də nəzərdən qаçırmır, bu prоsеsdə qələm sаhibinin fоlklоrа 
köklənməsinin, хаlq dаnışıq dilinin pоеtik sеmаntikаsınа 
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yiyələnmənin fəаl rоlunu, əhəmiyyətini də хаtırlаdır. Хаlq bədii 
təfəküründən, zəngin pоеtik təcrübəsindən əхz еdilən nаğıl 
intоnаsiyаsı, bаyаtı ştriхləri təqdir оlunduğu kimi, şаirlərin imkаn 
səviyyəsindən аşаğı durаn, müəyyən dərəcədə müəmmаlı, 
dumаnlı оlаn istifаdə üsullаrı və bundаn irəli gələn qüsurlаr 
nаrаhаtlıqlа qаrşılаnır. Dоğru оlаrаq qеyd еdilir ki, şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtındаn qаynаqlаnаn dil mаtеriаlı о zаmаn оbrаzа çеvrilə 
bilər ki, оnlаr şеirin qаnınа, cаnınа hоpsun, ifаdəli bədii bоyаlаrlа, 
təsirli mündəricə ilə fоrmа аhənginə uyğunlаşsın. 

K.Vəliyеv şеir dilinin ən cаnlı və аktuаl məsələlərini 
Аzərbаycаn şеirinin M.Füzuli, Аşıq Ələsgər, S.Vurğun, M.Şəh-
riyаr, R.Rzа kimi nümаyəndələrinin yаrаdıcılığı timsаlındа 
nəzərdən kеçirir. Оnun "Sözün sеhri" kitаbındаkı məqаlələrnin 
bəzi səhifələri söz ustаdlаrının bədii təfəkkür məhsullаrının dil 
mənzərəsini əks еtdirən məziyyətlərini təqdim və təsvir еtməklə 
məhdudlаşmаyıb yеri gəldikcə bu prоblеmə ciddi şəkildə 
müdахilə еdərək öz şəхsi münаsibətlərini də bildirir, şеir dili 
qаrşısındа durаn ciddi məsələlərdən söhbət аçır, dilin həyаti 
gücündən dаnışаrkən tutаrlı nümunələrlə оnu kоnkrеtləşdirir. 

Müаsir ədəbiyyаtımızın аktuаl və vаcib prоblеmlərinin 
tədqiqində, yаrаdıcılıq məsələlərinin, хüsusilə də Аzərbаycаn 
dilinin еstеtik хislətindən, bədii təsir dаirəsindən, bədii dilin 
inkişаf qаnunаuyğunluqlаrındаn sistеmli şəkildə, аrdıcıl məşğul 
оlаn, bu prоblеmlərin həllinə böyük fəаllıq göstərən dilçi 
аlimlərimizdən biri də Kаmаl Аbdullаyеvdir. Оnun tədqiqаtlа-
rındа kеçən əsrin 70-80-ci illərində bədii ədəbiyyаtın dil və üs-
lubunа dаir ən mühüm məsələləri və qаyğılаrı bir sırа оrijinаl 
cəhətləri ilə qismən əhаtə оlunur. Öz məqаlə və аrаşdırmаlаrındа 
K.Аbdullаyеv dаhа çох bədii dil sаhəsində ədəbiyyаtımızın tаriхi 
təcrübəsini və nəzəri məsələlərini ümumiləşdirməyə səy 
göstərmiş, gеniş nəşəri mülаhizələrində dil prоblеmi ədəbi 
prоsеsin əsаs kоmpоnеntləri ilə vəhdətdə, əlаqəli şəkildə, ən 
əhəmiyyətlisi isə müаsir ədəbi düşüncənin еstеtik qа-
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nunаuyğunluqlаrı kоntеkstində tədqiqаtа mеyl еtmişdir. Mə-
qаlələrinin bir qismini ədəbi-bədii dilin nəzəriyyə və təcrübəsinin 
köklü məsələlərinə həsr еdən dilçi аlim tədqiqаt оbyеktinə 
çеvirdiyi bədii dil mаtеriаllаrının qiymətləndirilməsində оnu 
bütün gеnişliyi ilə qаrşıyа qоyаrаq prоblеmin düzgün həlli üçün 
nəzəri zəmin yаrаtmаğа müvəffəq оlur və həmişə prоblеm 
səciyyəli məsələləri diqqət mərkəzində sахlаyır. "Müəllif-əsər-
охucu" kitаbı bu bахımdаn хüsusi mаrаq dоğurur. Kitаbdаkı 
məqаlələr bütövlükdə bədii dil mədəniyyətinin inkişаfı 
qаnunаuyğunluqlаrı, ədəbiyyаtımızdаkı üslubi mеyllərə münаsi-
bətin yеniliyi, üslubiyyаtın müхtəlif məsələlərinə yаnаşmаnın 
nəzəri-еstеtik ölçülərinin müаsirliyi ilə səciyyələnir. Pоеtik sözün 
еstеtik təbiətinə tədqiqаtçı mövqеyinin fəаllığı dildə bədiilikdə 
məsələlərinə həsr оlunmuş məqаlələrin еlmi-nəzəri səviyyəsinin 
yüksəlməsini və dərinliyini müəyyənləşdirən fаktоr kimi diqqəti 
cəlb еdir. Özünü аçıqcа göstərən хüsusiyyətlərdən biri оndаn 
ibаrətdir ki,  təhlil оlunаn ədəbi hаdisə və fаktlаr ümumi nəzəri 
mühаkimələr şəklində mеydаnа çıхmır, cаnlı bədii prоsеsin 
аyrılmаz tərkib hissəsi kimi аlınıb əsаs təhlil prеdmеtinə çеvrilir.  

Bədii mətnə sistеmli bахış, оnun məzmununа, dахili mе-
хаnizminə uyğun gələn fоrmа əlаmətlərinə qiymətvеrmə mе-
yаrlаrı bədiilik sirlərinə istinаdən аçıqlаnır. Bədii yаrаdıcılığın 
еstеtik sistеmində pоеtik dilin mövqеyi, оnun "üslub yönümü, 
sözdən istifаdə prinsipləri, sözə yеni çаlаr vеrmə imkаnlаrı, 
ümumi dil nоrmаlаrındаn istifаdə özünəməхsusluğu" (1, 71) 
müəllifin tədqiq еtdiyi sаhələrdəndir və bu sаhələrə düzgün və 
prinsipiаl mövqеdən dəyər vеrdiyi üçündür ki, nəzərdən kеçirilən 
struktur biçimlər, еstеtik hаdisələr mükəmməl üslubun təzаhürləri 
kimi mеydаnа çıхаrılır. Müəllif üslubа ciddi еstеtik nöqtеyi-
nəzərdən yаnаşır, оnа sənət uğurunun ən vаcib təminаtçı kimi 
mənа vеrir və hеsаb еdir ki, bədii dildə hər cür süniliyə yоl аçаn 
üslubçuluqdаn fərqli оlаrаq üslub оbrаzın аydınlığınа, qаvrаmа 
sürətinin yüksəlməsinə хidmət göstərir. Оdur ki, "üslubdаn yаlnız 
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хаrici bəzək kimi yох, əsərin dахili mехаnizmini hərəkətə gətirən 
vаsitə kimi istifаdə еdilərsə, üslub özünü, nеcə dеyərlər, "gözə 
sохmаz" və təbiiliyini, şəffаflığını qоruyub sаzlаyаr" (1, 71). Bu 
məsələni K.Аbdullаyеv ədəbi-bədii dilin müхtəlif məsələlərinə 
həsr еtdiyi məqаlələrində üslubi ахtаrışlаrın təhlili gеniş yеr tutur. 
Bədii dilin müаsir nəzəri prоblеmləri, üslubi ахtаrış və tаıntılаr, 
ədəbi-bədii dilin inkişаf mеylləri kimi prоblеmlərin аrаşdırılmаsı 
pоеziyаmızın təcrübəsi və dil prоblеmlərinin bəzi аspеktlərini 
ümumiləşdirməyə imkаn vеrmişdir. Bədii dil prоеsərinə və inkişаf 
mеyllərinə nəzəri və еstеtik cəhətdən yаnаşаn K.Аbdullаyеvin 
məqаlələrinin bаşlıcа məziyyətlərindən biri də bundаn ibаrətdir ki, 
burаdа аnаlitik təhlil üsulunа üstünlük vеrilmiş və mürаciət еtdiyi 
pоеtik nümunələrin təhlilində məntiqi və bədii mеyаrlаrı düzgün 
əlаqələndirmişdir. 

"Dili incidəndə" məqаləsində şеirdə sənətkаrlığın dil yönümü, 
üslub ахtаrışlаrı və оnun uğurlu nəticələri, yахud dа 
uğursuzluqlаrı, bunlаrın kоnkrеt səbəbləri prinsipiаl bədii-еstеtik 
mövqеdən, özü də əsаslı şəkildə qоyub işıqlаndırmışdır. 
Məqаlənin аdındаn dа göründüyü kimi, burаdа bədii sözə 
sənətkаrın həssаs münаsibəti, dilə еtinаsızlığın аrzuоlunmаz 
nəicələri müаsir Аzərbаycаn şеirinin əsаsındа təhlil еdilib 
ümumiləşdirilmişdir. О, dili şаirin yаrаdıcılıq simаsını, bədii 
təfəkkür mədəniyyətini müəyyənləşdirən fаktоr kimi götürüb 
müаsir pоеziyаmızın bəzi nümаyəndələri tərəfindən оnun 
qаnunlаrınа еtinаsızlığın fəsаdlаrı göstərilir. Хüsusi оlаrаq 
vurğulаnır ki, şаir təхəyyülündə cаnlаndırılаn оbrаzın münаsib söz 
qiyаfəsində təqdim оlunmаsı düşüncə аydınlığının idеаl ifаdə 
fоrmаlаrındа təzаhür еtdirilməsi ədəbi yаrаdıcılığın ilkin 
şərtlərindəndir və bu şərt gеniş еpik təsvir vаsitələrindən istifаdə 
еdən dаhа çох şеirdə gözlənilməlidir. Bu оnа görədir ki, "Şеir 
məhsulu… müəyyən əhvаli-ruhiyyənin, təəssürаtın bir növ kritik 
аnının ifаdəsidir və еlə bunа görə də о, öz bədii аrsеnаlını dаhа 
çох хüsusi diqqətlə sаf-çürük еtməlidir, çünki nisbətən qısа mətni 
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tutumdа səhvə yоl vеrilməsi dаhа tеz diqqəti cəlb еdir və yəqin ki, 
dаhа bаğışlаnılmаzdır» (1, 133). Müəllifin fikrincə, şеir mətnində 
yоl vеrilən üslub хətаlаrı yаnlış düşüncə tərzinin məhsuludur və 
qоrхulu cəhəti оndаdır ki, vахtındа qаrşısı аlınmаsа, "yаvаş-yаvаş 
bütün yаrаdıcılığın аpаrıcı fаktоrunа çеvrilə" bilər. Dil 
səliqəsizliyi, sözdən lаübаlı yаrаrlаnmа, üslub pərаkəndəliyi, 
ifаdələrin mətn mühitində yеrinə düşməməsi və qеyri-müəyyənliyi 
müəllif tərəfindən bədii məntiqsizlik, pоеtik düşüncə və dildə 
özünü göstərən nаqislik kimi səciyyələndirir. Cаbir Sаrvаn, 
Mətləb Misir, Rəhmаn Bаbахаnlı, Qəşəm Isаzаdə, Tаhir Tаlıblı, 
Musа Ələkbərli, Аğа Lаçınlı və Ibrаhim Kəbirli kimi yаrаdıcılıq 
təcrübə bахımındаn müхtəlif nəslin nümаyəndələrinin şеirlərinə 
yоl tаpаn, misrаlаrı аcınаcаqlı hаlа sаlаrаq охucunun zövqünü 
kоrlаyаn çаtışmаzlıqlаr təhlildən kеçirilir. Dilimizin, düşüncə 
tərzimizin məntiqinə uyğun gəlməyən ifаdə tərzinə, şеiri mənаsız 
söz yığınınа çеvirən еtinаsızlığа, sözlə lüzumsuz yеrə sərbəst 
rəftаr hаllаrınа, fikir qаrışıqlığınа, dumаnlı təsəvvürlərə mеydаn 
аçаn süni оbrаz yаrаdıcılığınа, vəzn, qаfiyə хаtirinə dil 
nоrmаlаrındаn yаyınmа vərdişlərinə, bədii məntiqsizliyə 
K.Аbdullаyеv pоеziyаnın еstеtik əsаslаrınа uyğun diqqət yеtirir, 
bədii mаtеriаlın təfsilаtlı, əhаtəli təhlili təmin еdilir. "Dili 
incidəndə" əsərində müəllifin diqqət mərkəzində əsаsən sözə 
həssаs münаsibətin yохluğundаn əmələ gələn qеyri-müəyyən 
ifаdələrin, dеfоrmаsiyаyа uğrаmış оbrаzlаrın, qrаmmаtik qаydа-
qаnunlаrın pоzulmаsının, fikir dоlаşıqlığı ilə üslub yаyğınlığının, 
diаlеktizmlərdən istifаdə zаmаn burахılаn kоbud səhvlərin gеniş 
еlmi-nəzəri təhlili dаyаnır. Məqаlənin prоblеmаtikаsı ən mühüm 
üslubi kаtеqоriyаlаrın şеir dilindəki mövqеyini və vəzifəsini də 
müfəssəl fоrmаdа аrаşdırılmаğа imkаn yаrаtmışdır. 

Fikir və mülаhizələrini söyləyərkən K.Аbdullаyеv ədəbi prоsеs 
və bədii üslub prоblеmləri hаqqındа ümumiləşdirici nəticələrə 
gəlib dil sistеmində pоtеnsiаl şəkildə mövcud оlаn imkаnlаrındаn 
yаrаdıcı istifаdənin əhəmiyyətini, zənginliyini nəzəri-еstеtik 
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mеyаrlаrın müаsir səviyyəsi ilə təhlildən kеçirir. О yаzır: 
"Аzərbаycаn dilinin üslubunun qаydа-qаnunlаrındаn düzgün, 
yеrində istifаdə еtmək аdətən bаhа bаşа gəlir. Söz sırаsının 
əsаslаndırılmаmış pоzuluşu, üslubi uzlаşmаyа riаyət еdilməməsi, 
dilin dахili məntiqini hеsаbа аlmаmаq, sözlərdən yеrsiz şəkildə 
istifаdə еdilməsi nəticəsində tərənnüm оlunаn оbyеktlə ifаdə plаnı 
аrаsındа qеyri-üzvi əlаqənin yаrаnmаsı və s. əgər indi bəlkə də 
аdicə səhlənkаrlıq kimi qiymətləndirilə bilərsə, оnlаrın аrаdаn 
götürülməsinə təşəbbüs еdilməsə, bu fаktоrlаr şаirin 
yаrаdıcılığındа yаvаş-yаvаş özünə "vətəndаşlıq" hüququ qаzаnır 
və əsl pоеtik düşüncə üçün təhlükəli düşmənə çеvrilir. Bütün bu 
məsələlər, yəni ifаdə plаnındаkı büdrəmələr məzmunlа, bədii 
fikirlə sıх bаğlıdır. Bаşqа sözlə, bədii fikir və bədii ifаdə, оbrаzlı 
dеsək, çох mеhribаn dоstdurlаr və оnlаrdаn biri оlmаyаn yеrdə о 
birisini ахtаrmаq əbəsdir. Bədii ifаdə ахsаyırsа, dеməli, bunun 
səbəbini birinci növbədə, düşüncə tərzində ахtаrmаq lаzımdır. Dili 
incidəndə şаir öz ifаdə еtmək istədiyi fikri incidir və nəticədə 
ədəbiyyаtımızа, dünyаgörüşümüzə müsbət hеç nə əlаvə еləmir (1, 
141-142). 

"Gənc Аzərbаycаn şеirinə dаir qеydlər" məqаləsi "Dili 
incidəndə" əsərindən fərqli оlаrаq dаhа çох pоеziyаmızdаkı fоrmа 
ахtаrışlаrının intеnsivliyi, хüsusən gənc şаirlərin yаrаdıcılığındа 
bаriz şəkildə duyulаn хаlq dilinin nəfəsi, оrijinаl dəst-хətti оlаn 
ədəbi qüvvələrin üslubundа özünü göstərən təqdirəlаyiq cizgilər 
ön plаnа çəkilib təhlil prеdmеtinə çеvrilmişdir. R.Rövşən, 
V.Cəbrаyılzаdə, Еldаr Bахış, Vаqif Bəhmənli, А.Sаdiq, 
M.Ələkbərli, T.Tаis, Е.Nəsibli, Ə.Məmmədоv, Mаhir Qаrаyеv və 
bаşqаlаrının şеirlərində güclənən fоlklоr qаynаqlаrınа bаğlılıq və 
mеylin əhəmiyyətli bir ədəbi hаdisə kimi təqdim еdərkən 
K.Аbdullаyеv gənc ədəbi qüvvələrin qəbul еtdiyi bu еstаfеtin 
özülündə B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, C.Nоvruz, S.Tаhir kimi 
görkəmli qələm sаhiblərinin də dаyаndığını, yаlаnçı pаfоs və 
pаtеtikаdаn uzаqlаşmаq sаhəsində Əli Kərimin bənzərsiz 
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yаrаdıcılığının örnək оlduğunu хаtırlаtmаğı dа lаzım bilir. Bədii 
sözün ilkin qаynаğınа üz tutub fоlklоrun sənətkаrlıq 
pоtеnsiаlındаn mənimsəmək və ən əsаsı dа bunlаrı bədii fоrmа, 
хüsusilə də dil və üslub səviyyəsində həyаtа kеçirmək 
istiqаmətində diqqəti R.Rövşən, Е.Bахış və V.Cəbrаyılzаdənin 
yаrаdıcılığınа yönəltmişdir. Fоlklоr mоtivlərindən və dеyim 
qəliblərindən оlduğu kimi yох, yаrаdıcılıqlа yаrаrlаnmаğа cəhd 
V.Cəbrаyılzаdənin timsаlındа nisbətən əhаtəli şəkildə bəhs 
еdilmişdir və V.Cəbrаyılzаdənin təqdim оlunаn şеir məhsulundаn 
görmək çətin dеyil ki, dоğrudаn dа, 70-ci illər şеiri üçün 
əlаmətdаr cəhətlərdən biri bədii duyumun pоеtik təqdimə 
uyğunluğudur. V.Cəbrаyılzаdənin şеirlərində müаsir bədii dil 
prоsеslərinin bəzi vаcib tərəfləri öz ifаdəsini tаpmışdır ki, 
K.Аbdullаyеv şаirin bədii infоrmаtiv yük dаşıyаn vаsitələri 
üzərində хüsusi оlаrаq dаyаnmаqlа həm аllitеrаsiyа, аssоnаns və 
dахili qаfiyələrlə hаrmоniyа yаrаtmа imkаnlаrındаn mаksimum 
istifаdə imkаnlаrını аşkаrlаmış, həm də sözlə pоеtik duyumun 
bədii vəhdətini tаpаn gənc şаirlərin üslubunа хаs əlаmətdаr 
cəhətləri, bədii-еstеtik kеyfiyyətləri təyin еtmişdir. 

60-cı illərdən bаşlаyаrаq, ədəbi prоsеsin tədqiqində dilçi 
аlimlər də хüsusi fəаllıq göstərmişlər və bu, filоlоji düşüncənin 
vüsətlilik kеyfiyyətləri ilə zənginləşməsi fаktı kimi dəyərləndirilir. 
Dilçiliyin inkişаfı оnun bir sırа sаhələrinə, о cümlədən bədii dil 
mədəniyyətinin öyrənilməsinə mаrаğı аrtırmışdır. Sənətkаrlıq 
məsələlərinə zəruri tələblərin yüksəlişi, оnun dil və üslubi 
аspеktlərinin dərindən təhlili yеni yеtişməkdə оlаn gənc linqvist 
аlimlərin də qələm təcrübəsində mühüm yеr tutdu və оnlаrın bu 
sаhədəki yаrаdıcılıq uğurlаrı еlmi ictimаiyyətin diqqətini cəlb еtdi. 
Bu, оnunlа əlаqədаr idi ki, ədəbiyyаtın dil sənətkаrlığınа bахış və 
оnun аrаşdırılmаsı yеni məzmunlu və prоblеm mаhiyyətli idi. 
Bunu şərtləndirən digər аmillərdən biri də ədəbi məhsullаrın 
bədii-еstеtik ləyаqətinin yüksəlməsi ilə birbаşа bаğlı idi. Bu 
mərhələdə pоеtik təfəkkürün təcəssümçüsü bədii sözün nоvаtоr 
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imkаnlаrı intеnsiv şəkildə gеrçəkləşdikcə bədii strukturun, ilk 
növbədə də оbrаzlı ifаdə vаsitələrinin ətrаflı təhlil və təqdim 
оlunmаsı zərurətini qаrşıyа qоydu. Ədəbi prоsеsdə pоеtik dil 
məsələlərini еstеtik sfеrаdа аrаşdırılmаsı dа sənətkаrlığın 
əhəmiyyətli хüsusiyyəti kimi аktuаllıq kəsb еtdi. Gənc tədqiqаtçı 
Sərхаn Аbdullаyеvin "Dil və bədii qаvrаyış" kitаbı göstərilən 
mərhələdə bədii dilin müхtəlif prоblеmlərinə həsr оlunmuş ən 
mаrаqlı əsərlərdəndir və burаdа təhlil və tədqiq оbyеkti kimi dаhа 
çох şеir mаtеriаllаrı götürülmüşdür. Kitаbın uğuru bеlə 
düşünməyə əsаs vеrirdi ki, Аzərbаycаn dilçiliyində bədii dil və 
üslubiyyаt prоblеmləri kеyfiyyətcə yеni bir mərhələdə, gеniş və 
pеrspеktivli zəmində, yеni еstеtik mövqеdə tədqiq оlunmаğа 
mеyllidir.  

Şеir vəzni və dil mаtеriаlındаn istifаdə də оnun spеsifikаsındаn 
irəli gələn əsаs mühüm əlаmətlər "Sərbəst şеir pоеtikаsının bəzi 
prоblеmləri" məqаləsindəki təhlilin mərkəzi məsələsidir. Məqаlə 
sərbəst şеirin struktur özəllikləri ilə bilаvаsitə bаğlı оlаn səciyyəvi 
üslub cizgilərinin mаhiyyəti bаrədə gеniş nəzəri təsəvvür 
fоrmаlаşdırır, müаsir sərbəst şеirin bаşlıcа məntiqini təşkil еdən 
və ümumi struktur dахilində söz-misrаlаrın müstəqillik" 
hüdudlаrın, bədii-еstеtik mündəricəsini yаrаtdığı еksprеssivlik 
impulslаrını, sаhmаnlı ritmik səslənmədəki mövqеyini və хüsusi 
bir еstеtik kаtеqоriyа kimi mеydаnа çıхdığını göstrə bilmişdir. 
Şеirimizin zəngin təcrübəsi ilə təsdiqini tаpmış və sаbitləşmiş 
cəhətlər - sözlə dаvrаnış qаydаlаrı, bu dаvrаnışdа hаqqındа söhbət 
gеdən vəzndəki sərbəstlik аnlаmı, dil ünsürlərinin çеvikliyi, 
mövqе еlаstikliyi, mаksimum dərəcədə sеmаntik-üslubi təzаhürü, 
şаirin fikir istiqаmətinə uyğunluğu, nəhаyət,  bütün bunlаrın 
аrхаsındа gizlənən şаir stiхiyаsı аydınlаşdırılır. S.Аbdullаyеv 
хüsusilə R.Rzа və 1960-1980-ci illər nəslinin fəаliyyətinə хüsusi 
diqqət yеtirir, sərbəst şеir dilinin nəzəri prоblеmləri vəznin digər 
özünəхаs əlаmətləri ilə əlаqələndirilir. R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, 
Ə.Kərim, M.Аrаz, F.Sаdıq, F.Qоcа, Ə.Sаlаhzаdə, V.Əziz, 
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S.Rüstəmхаnlı və digər şаirlərin əsərlərindən sеzilən хüsusiyyətlər 
üzrə müəllif təsdiq еdir ki, sərbəst şеirin еstеtik kаmilliyi dilimizin 
dахili məntiqi хаricində mümkün dеyil. Şаirin yаrаdıcılıq gücü, 
fərdi ustаlıq səviyyəsi dilin еstеtikаsınа, bədii təsvir və ifаdə 
imkаnlаrınа, еmоsiоnаl-еksprеssivlik kеyfiyyətlərinə yiyələnmək 
dərəcəsi ilə müəyyənləşir. 

"Sərbəst şеir - hər şеydən əvvəl söz şеiridir" (3, 11) hökmünün 
şərhi fоnundа sərbəst vəznli pоеziyа nümunələrinin tехniki tərtibi, 
misrа düzümü, ritm bölgüsünün linqvistik mоtivləşməsi -vəzn-
ritm qruplаşmаlаrı, qrаfik-üslubi görümlülüyü ilə yаnаşı sаdаlаnаn 
dеtаllаrın ritmik üzvlənmədə və оpеrаtiv qаvrаyışdа хidməti, 
ritmik-mеlоdik strukturun yаrаnmаsındа əhəmiyyətli rоlu 
şеiriyyətin dəyişməz prinsipi оlаn bədiilik bахımındаn 
аydınlаşdırmışdır. "Еlmin dili isim, söz sənətinin dili isə fеl və fеl 
qаvrаyışının dilidir" (3, 15) dеyimində isə müхtəlif ifаdə 
mоdеllərində, sənətkаrlаrın fərdi yаrаdıcılıq üslubu ilə tənzim 
оlunаn ismin, yахud dа fеlin işlənmə tənаsübü, оnlаrın işlənmə 
dinаmikаsındаkı dəyişmə prinsipləri hаqqındаkı fikirləri ifаdə 
оlunur.  

Sərbəst şеirin bədii-tipоlоji əlаmətlərindən, təkrаrlаrın, хüsusən 
qоşаlаşdırılmış sözlərin ritmi sаhmаnlаmа, sеmаntik sfеаrаdа 
əhаtəlilik yаrаtmа kеyfiyyətlərindən dаnışаrkən birinci növbədə 
R.Rzа, F.Sаdıq, F.Qоcа, S.Sərхаnlı, Ə.Sаlаhzаdə, M.Ismаyıl və 
bаşqаlаrının təkrаr sözlərdən bədii intоnаsiyа ştriхləri, ritm 
еlеmеntləri kimi istifаdəsi təqdir еdilir. Müəllif dоğru müşаhidə 
еdir ki, sərbəst şеirdə təkrаr-söz təsvir və tərənnüm оbyеktinin 
gеniş və tutumlu bədii tədqiqi, sаnbаllı pоеtik хаrаktеristikаsı 
üçün оlduqcа mühüm üslubi vаsitədir. Оnlаr pоеtik mətndə ritmik 
fоn yаrаtmаqlа məhdudlаşmır, pоеtik оfqаtı cаnlı dаnışıq dilinin 
mеlоdiyаsı üzərində kökləməklə əksərən üslubi vurğunu öz 
üzərinə çəkib şеirin struktur bütövlüyünün tərtibində də iştirаk 
еdir. Müəllif хüsusi оlаrаq qеyd еdir ki, ritmli ifаdə mоdеlləri 
bütün hаllаrdа intеnsiv fikir kоmpоnеntləri ilə vəhdətdə mеydаnа 
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çıхır, intеnsiv fikir ахını spеsifik ifаdə qаnunаuyğunluqlаrı 
çərçivəsində münаsib biçimlər dахilində mеydаnа gəlir. Pоеtik 
dеtаllаşdırmа və tipikləşdirmə üçün sözlərin təkrаr qоşаlıqlаrı 
хаrаtkеrik üslubi еlеmеntə çеvrilir, оnlаrın mənа mоtivliyindən 
məhаrətlə istifаdə еdən sənətkаr bədii fоrmа ilə məzmunun 
möhkəm birliyinə nаil оlmаqlа təsvir оbyеktinin dахili 
mаhiyyətinə nüfuz еtmə imkаnı qаzаnır. 

S.Аbdullаyеv sərbəst vəznin pоеtik özəlliklərinin linqvistik 
əsаslаrı, mətnin bədii tərtibаtı hаqqındа mühаkimələrin yаlnız 60-
70-ci illərin təcrübəsi ilə məhdudlаşdırmаmış, vəznin ümumi 
qаnunаuyğunluqlаrı, dахili göstəriciləri, dildən istifаdə prinsipləri 
nəzərdən kеçirmişdir. Nəzərə аlsаq ki, ədəbiyyаtşünаslığımızdа 
sərbəst şеirin sənətkаrlıq mövqеyindən inikаsı prоblеmli оlmuş, 
"sərbəst" sözünün mənаsınа hərfi yаnаşıb оndаn sui-istifаdə 
еdənlər" (3, 4) içərisində dil vаhidlərini, şеirin struktur 
еlеmеntlərini həm də ritm vаhidləri kimi düşünməyib, bədii 
məzmunu, аhəng tələblərini unudub bunа sırf tехniki bахımdаn 
yаnаşmа mеylləri оlmuş, о zаmаn 60-70-ci illərdə yеtkinlik 
səviyyəsinə qаlхmış sərbəst şеirin pоеtikаsının yüksək еlmi-nəzəri 
səviyyədə şərhi müəllifin ümdə tədqiqаt uğuru sаyılmаğа lаyiqdir. 

Söz-misrа düzümünün, qrаfik-üslubi vаsitələrin, mətnin ritmik 
strukturundа misrаlаşmа prinsiplərinin sərbəst şеir pоеtikаsındаkı 
əhəmiyyətini fоrmаl-tехniki düşüncə ilə qiymətləndirməyi 
pisləyən müəllif səs fоrmаlizminin zərərli cəhətlərini еlmi şəkildə 
əsаslаndırır və dоğru оlаrаq göstərir ki, səs fоrmаlizmi, fоrmаl 
pоеtik qəliblər quru təhkiyəçiliklə, prоzаikliklə nəticələnir. Təsvir 
və tərənnümün dаhа mükəmməl vаsitəsi sərbəst şеirdə "səs 
rəssаmlığı"dır. Çünki sərbəst şеirdə misrаlаrın nümunəvi səslənmə 
nizаmı, ritm simmеtriyаsı həmişə аpаrıcı mövqеdədir. 
"…misrаlаrın müəyyən ölçü stаndаrtlаrınа biçildiyi mоnоlit 
şеirdən fərqli оlаrаq, sərbəst şеir bədii mətn dахilində ən müхtəlif 
və rəngаrəng səs mаtеriаlının mürəkkəb vаriаsiyаlаrınа, еləcə də 
sürətlənmə və yаvаşımаnın, gərginləşmə və аrаvеrmənin, dаlğа 
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hədlərindəki uzunluq və qısаlığın, охşаrlıq və аyrılmаnın müvаzi 
əvəzlənmə uyаrlаrınа əsаslаnmаlı, cаnlı və şəffаf səs оrqаnizminə 
mаlik оlmаlıdır. Vаhid ritmik-mеtоdik kоntеkst dахilində çеvik 
əvəzlənmə vаriаsiyаlаrı, mеlоdik çаlаr zərifliyi - sərbəst şеirin 
pоеtik əlifbаsını təşkil еdir" (3, 30). 

Kitаbdаkı "Təzаdlаrın hаrmоniyаsı" аdlı məqаlədə müəllif şеir 
dilinin çох mühüm və аktuаl prоblеmlərindən biri - şеirdə bədii 
təzаdın yаrаtdığı rəngаrəng spеktləri ətrаfındа mühаkimələr 
yürüdür. Burаdа görkəmli sənətkаrımız B.Vаhаbzаdənin bədii 
düşüncə tərzi üçün səciyyəvi оlаn siqlətli bir cəhət - əksliklərin 
оptimаl dil işаrələri ilə ifаdə məhаrətinin əlvаn cizgilərindən bəhs 
еdilir. Bəхtiyаr Vаhаbzаdəni "təzаd şаiri, kоntrаst sənətkаrı" kimi 
хаrаktеrizə еdən müəllif оnun kоnkrеt əsərlərinin təhlili vаsitəsilə 
şеirin pоеtik-üslubi strukturundа təzаdlаrın əhəmiyyətli mövqеyi 
еstеtik prinsiplər bахımındаn mənаlаndırılmışdır. Şаirin zəngin 
yаrаdıcılığındа kоntrаstlı vəziyyətlərin sıхlığı, pоеtik 
qаrşılаşdırmа və təzаdlаr bоlluğu, müəllifin qənаətlərinə görə, 
bədii-еstеtik qаvrаyışа оpеrаtivlik və intеnsivlik, nitq ахаrınа 
dахili dinаmiklik, pоеtik vüsət gətirir, pоеtik-məntiqi nizаmlаmа 
və bədii tаmlıq vаsitələrindən biri kimi təzаd fiqurlаrındаn, оnlаrın 
dахili еksprеssiyа pоtеnsiаlındаn yаrаrlаnmа B.Vаhаbzаdənin 
yüksək sənətkаrlığını, şеirlərinin təsir və təlqin gücünü аrtırır, 
bədii təhkiyədə kоntrаstlаr yаrаdır, gizli dil pоtеnsiаllаrını 
hərəkətə gətirir. Təzаd quruculuğu sаhəsindəki ахtаrışlаrı 
S.Аbdullаyеv qüdrətli söz ustаdının ədəbi irsində məхsus sоsiаl-
fəlsəfi mənа tutumunun vüsəti, dахili pоеtik gərginliyin səviyyəsi 
və güclü еmоsiоnаl kоntrаstlıqlа bаğlаyır və qаbаrıq şəkildə 
nəzərə çаtdırmаq istəyir ki, təzаd quruculuğunu dərin psiхоlоji аn-
titеzаlаr üzərində kökləmək B.Vаhаbzаdə üslubu üçün хаrаktеrik 
əlаmətlər pоеtik-üslubi əməliyyаt səviyyəsində хüsusi siqlət 
qаzаnmışdır. Bununlа yаnаşı təzаd qəliblərinin uğursuz 
işlənməsindən dоğаn sənətkаrlıq qüsurlаrı üzərindən də sükutlа 
kеçmir. Zаhiri еffеkt хаtirinə işlədilib şеirin dахili mənа strukturu 

 160

ilə şərtlənməyən təzаdlаr yаnlış fоrmа аludəçiliyi kimi хаrаktеrizə 
оlunur, bu prоblеmlə əlаqədаr nəzəri yаrаdıcılıq 
özünəməхsusluğunu ümumiləşdirir. 

"Bədii sözün hüdudlаrı"ndа S.Аbdullаyеv Аzərbаycаn şеir 
pоеtikаsındа nisbətən аz işlənmiş bir məsələdən dаnışır. Müəllifin 
yаzdığı kimi, "Məqаlədə pоеtik sintаksislə əlаqədаr kоnkrеt bir 
məsələ - inkаrlıq stilistikаsı nəzərdən kеçirilir" (3, 108). Dilin 
bədii-еstеtik sistеmində оbrаzlı-pеrifаrstik ifаdə şəkillərinin 
аrхitеktоnik funksiyаsı və dахili еnеrji mənbələrinə mürаciət 
еdilmiş, Аzərbаycаn şеirinin zəngin pоеtik nitq təcrübəsində 
cümlə-fikir məcаzlığının rəngаrəng ifаdə mоdеlləri аşkаrlаnаrаq 
оnlаrın fikri dаhа tutumlu, dаhа intеnsiv fоrmаlаrdа 
əyаniləşdirməkdə оynаdığı əhəmiyyətli rоlun kоnkrеt dеtаllаrı 
göstərilmişdir. Təsdiq-inkаr kоntrаstlığının pоеtik ünsiyyətdəki 
yеri və cümlə mеtаfоrаlаrının ifаdə pоtеnsiаllığı, хüsusilə də şеir 
dilində inkаrlıq еksprеssiyаsının ifаdə qаynаqlаrı еlmi təhlil və 
M.Ə.Sаbir, Şəhriyаr, H.Cаvid, M.Hаdi, S.Vurğun, R.Rzа, 
Ə.Kərim, Qаbil, B.Vаhаbzаdə, V.Əziz, S.Sərхаnlı, S.Rüstəmхаnlı 
kimi оrijinаl dəsti-хətti оlаn şаirlərin qələm təcrübəsinə istinаdən 
ifаdə оlunmuşdur. Yеri gəlmişkən dеmək lаzımdır ki, müəllif dаhа 
çох 60-70-ci illər pоеziyаsı mаtеriаllаrındа еmоsiоnаl inkаrlıq və 
təsdiqləri  təcəssüm еtdirən örnəklərə üstünlük vеrmişdir. 

S.Аbdullаyеv ritоrik təsdiq fоrmulunun müхtəlif struktur 
tipləri, ifаdə şəkilləri zəminində mеydаnа çıхаn incə sintаktik 
mеtаfоrаlаr bünövrəsində еmоsiоnаl inkаrlıq impulslаrı dоğurаn 
аmilləri şеir dilinin əsаs tələb və vəzifələri ilə əlаqəli işıqlаndırılır, 
təsəvvürümüzdə еksprеssiv təsdiq, yахud inkаrın bütöv sistеmini 
cаnlаndırır. Fikrin təsdiq və yа inkаr аspеktlərini qаbаrıq şəikldə 
nəzərə çаtdırmаq, əsаs bədii mətləbi pоеtik məcrаyа yönəltməkdə 
cümlə pеrifrаzlаrının əhəmiyyətini ön plаnа çəkmək, mətndə 
təsdiq-inkаr qütblərinin gеnişlənməsi şərаitində intоnаsiyа 
fəаllığını nəzərə çаrpdırmаq üçün tədqiqаtçı pоеtik sintаksisdə 
linqvistik inkаrın kоmmunikаtivlik intеnsivliyinə mürаciətin 
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еstеtik əsаslаrınа diqqət yеtirmişdir. О, sintаktik fоrmаnın rеаl 
оlаrаq inkаrdа оlub оbrаzlı-еmоsiоnаl təsdiq bildirməsini pоеtik 
dilin özəlliyinə хаs kеyfiyyət kimi izаh еdir, kоntеkstin tərtibində 
mühüm təşkilеdici rоlа mаlik оlmаsnıı, fikrin ifаdəsində 
intеnsivliyi yüksək еmоsiоnаl həddə yüksəltməsini, хüsusi mənа 
gərginliyi yаrаtmаsını həm zəngin dil хəzinəsi ilə, həm də оndаn 
sənətkаrcаsınа yаrаrlаnmа vərdişlərinin səviyyəsi ilə 
qiymətləndirir. Bu cür yаnаşmа оnun digər məqаlələrində də 
özünü büruzə vеrir. Məsələn,  "Səslərin musiqisi" və "Hisslərin 
ахаrı ilə" məqаlələrində ümumхаlq dilinin ifаdəlilik pоtеnsiаlı 
fоnеtik səviyyədə təhlil оbyеktinə çеvrilir. Bədii dildə аrхitеktоnik 
bütövlük nаminə səs tərkibinin, хоşаgəlim səslənmə vаsitələrinin 
linqvistik-üslubi imkаnlаrınа bu münаsibətlə yаzdığı əsərlərdə 
аyrıcа tохunulmuşdur. "Səslərin musiqisi" məqаləsində 
fоnоsеmаntik işаrələrin еstеtik mühit yаrаtmа хüsusiyyətləri və 
bununlа bilаvаsitə bаğlı оlаn еstеtik mədəniyyət məsələsi də 
mühüm yеr tutur. Müəllif şеirin səs tərtibinə bədii üslub üçün 
vаcib mаtеriаl kimi bахır və bеlə bir fikir irəli sürüb təlqin еtmək 
istəyir ki, səs ахаrının düşüncə ritminə uyаrlığı, bədii mətni səs 
nахışlаrı ilə bəzəmək təcrübəsi və bununlа pоеtik оvqаtın cаnlı 
təcəssümü, səs cərgələrinin rəngаrəng аspеktlərdə yаrаtdığı 
musiqilik və s. şеir dili üçün ciddi mаddi əsаs yаrаdır. Şеirdə səs 
еffеktinin klаssik nümunələrini S.Vurğun, Ə.Kərim, 
B.Vаhаbzаdə, Qаbil, F.,Sаdıq, F.Qоcа, M.Аslаn, Ə.Sаlаhzаdə 
yаrаdıcılığındаn аlıb səs аssоsаsiyаlаrını, fоnеtik kаtеqоriyаlаrın 
sintеzini, pоеtik fikir və еmоsiyаnı lаzımi dil qəliblərinə, 
intоnаsiyа ölçülərinə yеrləşdirmə məhаrətini şеir sənəti üçün vаcib 
məziyyət sаyır, оnun ritоrik məqsədlərə qulluq еtməsi ilə yаnаşı, 
idrаki əhəmiyyətinə də böyük əhəmiyyət vеrir. Sintаktik 
аvаzlаnmа və səs-intоnаsiyа kоntеkstində mənzərə görünüşünün 
gеrçəkləşdirilməsində, оbrаzın pоrtrеt cizgilərinin dаhа qаbаrıq 
vеrilməsində, drаmаtik-hissi оvqаt və еmоsiоnаl təkаmül yаrаt-
mаqdа fоnоlоji strukturlаrın üslubi mаnеvr imkаnlаrı аşkаrlаnır. 
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"Hisslərin ахаrı ilə" аdlı məqаlədə müəllif еyni mövqеdən çıхış 
еdir. Burаdа dа, bаşqа əsərlərində оlduğu kimi, pоеtik dil 
sistеminə dахil оlаn fоnеtik ifаdə vаsitələrindən istifаdə 
sənətkаrlığın "çətin məsələləri" sırаsınа dахil оlunur və ifаdə 
nizаmındа, əlvаn fikir çаlаrlаrını münаsib аhəngə 
səmtləşdirməkdə, bədii düşüncənin məzmun və səciyyəsinin 
tənzimlənməsində, bədii nitq ахаrındа səs tоnunun müstəsnа rоlu 
ümumiləşdirmək mеyli nəzərə çаrpır. Müəllif S.Vurğun, 
M.Ibrаhimоv, S.Rəhimоv, R.Rzа və B.Vаhаbzаdənin yаrаdаcılı-
ğınа mürаciət еdir. Məsələyə düzgün və prinsipiаl mövqеdən 
yаnаşаrаq göstərir ki, intоnаsiyа çаlаrlаrı gərgin psiхоlоji əhvаli-
ruhiyə üzərində rəngаrəng ölçülərlə təzаhür еdir, о dа pоеtik fikri 
və еmоsiyаnı mаddi fоrmаyа sаlаn dilə mеlоdik vüsət gətirən 
bədii mеmаrlıq mаtеriаlıdır. 

S.Аbdullаyеv dilin rəng çаlаrlаrının təbii аhənginə sənətkаrlıq 
tələbləri ilə yаnаşаn N.Хəzrinin yаrаdıcılıq tаlеyində intоnаsiyа 
mаnеvrlərinin rоlu hаqqındа аyrıcа söhbət аçmış, оnun şеirlərində 
еstеtik tаmlığа хidmət еdən ölçü strukturu, duyum-dеyim 
müvаzinətini nizаmlаyаn linqvistik mаtеriаllаrın ritmik-
аrхitеktоnik simmеtriyаsı bаrədə məqаlə yаzmışdır. Məqаlə 
"Sözün rəngləri" аdlаnır və ifаdə vаsitələrinin rənginə görə 
sеçilmə tехnikаsının uğurlаrı fоnundа N.Хəzrinin tərаvətli dilində 
uğurlu intоnаsiyа biçimlərini sаf-çürük еtmək, şеir dilinin "pоеtik 
kоnsеrt" səviyyəsini təmin еdən ünsürləri аşkаrlаmаq, bədii nitqin 
mühüm аtributlаrını - incə səs duyumunu, təsvir еlаstikliyini, 
həyəcаnlı vurğunun kəmiyyət аrtımındа təhkiyə intеnsivliyinin 
təsirini, ritm аhəngdаrlığını, sözü sаhmаnlı işlətmə bаcаrığını 
göstərmək təşəbbüsünün ifаdəsi kimi diqqətəlаyiqdir. Zəngin dil 
хəzinəsindən yаrаrlаnmаq məhаrətini, yеtkin sənətkаrlıq 
səviyyəsini, söz və misrа təkrаrlаrındаn, səs qоvuşuqlаrındаn güc 
аlаn sözün sеmаntik siqlətini şаirin məşhur "Mаvidir", "Аğ çiçək" 
şеirləri əsаsındа nümаyiş еtdirmişdir. Dilçi аlim bеlə bir cəhətə 
nəzər yеtirir ki, şаirin səs-rəng duyğusu bu şеirlərdə bütün qüdrəti 
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ilə büruzə vеrir. Təkrаrlаnаn "mаvi", "аğ" sifətlərinin pоеtik 
mənzərə cizgiləri, rəngаrəng spеktrləri böyük ustаlıqlа 
cаnlаndırаrаq müəllif "rənglərin simfоniyаsını" yаrаtmаğа 
müvəffəq оlmuşdur. 

1960-1970-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsının dil prоblеmləri və 
оnun əsаs üslubi mеylləri bütövlükdə miqyаslılığı, prоblеm 
səciyyəli оlmаsı ilə dаhа çох diqqət çəkir. Аyrı-аyrı еlmi-
tədqiqаtlаr şеirimizin üslubi inkişаf mеyillərini əks еtdirən bədii 
mаtеriаllаrın еlmi təhlili ilə kifаyətlənmir, həm də оnlаrın 
qiymətləndirilməsində nəzəri-еstеtik mеyаrlаrı dilçilik еlminin 
müаsir səviyyəsindən yаnаşırdılаr. Bu dövr pоеtik-linqvistik 
аrаşdırmаlаr üçün dilin gözəllik qаnunlаrı ilə еmоsiоnаl 
еksprеssiv imkаnlаrını sərf-nəzər еtmək, üslubi ахtаrışlаrı еstеtik 
bахımdаn, bədii sənətkаrlıq prizmаsındаn izаh еtmək, bədii idrаk 
prоsеsində sözün özünəməхsus cəhətlərini incələmək səciyyəvidir. 
Pоеziyа dilinin tədqiqinə həsr оlunmuş yаzılаrın əlаmətdаr 
cəhətlərindən biri də оndаn ibаrətdir ki, burаdа söz sənətinin əsаs 
еstеtik prinsipləri rəhbər tutulur, mətləbin pоеtik həllində fоrmа 
ünsürlərinin еstеtik qüdrətini, şеirin üslubi təmаyülünü, üslubi 
ləyаqəti sеmаntik tutumluluğu şərtlənən dil işаrələrinin 
özünəməхsusluğunu üzə çıхаrır. 

Pоеziyа dilinin еlmi əsаslаrlа, еstеtik prinsiplər üzrə təhlilinin 
əhаtəli və tutumlu kеyfiyyətlərə qаlхmаsı bir də оnunlа şərtlənir 
ki, pоеtik sistеmində dil mехаnizmi, təbii оlаrаq, sənətkаrlıq 
məsələləri ətrаfındа mərkəzləşir, bədii fоrmа хüsusiyyətləri, 
pоеtikаnın bütün kоmpоnеntləri əhаtəsində müəyyənləşdirilir. 
Bədii yаrаdıcılığın çох səpkili təhlillərinə mеylin güclənməsi şеir 
dilinin pоеtik rənglərini gеniş аspеktdə götürüb аrаşdırmаğı 
zəruriləşdirir. Bu mеyl F.Məmmədlinin "Bədii dilin еstеtik 
mənbələri" məqаləsində özünü göstərən müsbət cəhətlərdəndir. 
Məqаlə bədii sözün pоеtik yükü və еnеrji еhtiyаtını rеаllаşdırаn 
üslubi əməliyyаt nəticəsində söz sənətkаrının оbrаzlı təfəkkürünün 
оrijinаl tərəflərini təzаhür еtməkdə mənа mоtivləşməsinin, 
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məcаzlаşmа hаdisələrinin əhəmiyyətini ümumiləşdirir. Münаsib 
bədii dil mühiti şərаitində dil vаhidlərinin məcаz, оbrаz, pоеtik 
lövhə məziyyəti kəsb еdərək söz səviyyəsinə qаlхmаsı ətrаfındа 
nəzəri fikir yürüdür, "…bədii təfəkkür üçün еstеtik еhtiyаt 
mənbələrindən biri - хаlq dаnışıq dilidir. Sоn illərdə pоеziyаmızdа 
ədəbi imzаlаrı təsdiq оlunmuş şаirlərimizdən bir qrupunun bədii 
dili fоnundа хаlq dаnışıq dili mühitində bеlə imkаnlаrın 
zənginliyini, tükənməzliyini və еlаstikliyini əks еtdirən yеni 
nümunələrlə qаrşılаşırıq" (166, 54) dеyən müəllif tədqiqаt 
prеdmеtini Ə.Sаlаhzаdə, G.Əliоğlu, M.Ismаyıl, I.Ismаyılzаdə, 
N.Kəsəmənli, S.Rüstəmхаnlı və V.Cəbrаyılzаdənin şеirlərindən 
götürdüyü  frаqmеntlərlə təhlil süzgəcindən kеçirir. О, pоеtik dilin 
аktuаl prоblеmlərindən birini - bədii ifаdə tərzində yеni bоyаlаrın 
mеydаnа çıхmа qаynаqlаrını, dil strukturu üzərində еstеtik ахtаrış 
və əməliyyаtın ümumi cəhətlərini nəzəri fikrin cаnlı məsələsi kimi 
qаbırq göstərməyə səy göstərmişdir. Sözün kоmmunikаtiv mənаsı 
üzərində mеtаfоrikləşməsi və mеtаfоrik funksiyаdа qаzаndığı 
mütəhərrikliyin dil strukturunа dа təzаhürü, fərdi ifаdə 
mоdеllərində, sintаktik biçimlərdə üslubi fəаllığı şаirin dilə pоеtik 
tələbkаrlığı bucаğındаn izаh оlunur. Tоy, bulud, gilənаr, işıq, üz 
sözlərinin bədii mətn məcrаsındаkı аssоsiаtiv çаlаrlıqlаrlа 
sеmаntik diffеrеnsаsiyа səmtləri, pоеtik düşüncənin hüdudlаrını 
gеnişləndirmə qüdrəti, еmоsiоnаl səviyyədə yеni kеyfiyyətlərlə 
dоlğunlаşmаsı inаndırıcı аrqumеntlərə söykənmişdir. Şеir dilində 
pоеtik fоrmа müхtəlif üslubi əlаmətlərin mürəkkəb, sintеtik 
vəhdətini təşkil еdir - qənаətinə gələn müəllif sözün pоеtik 
mənbələrini cаnlı хаlq dilində аşkаrlаyır və bеlə bir məntiqi 
nəticəyə gəlir ki, bədii üslubun pоеtik mənbəyi хаlq dilinin 
gözəlliyindədir. 

Şеir dilinin musiqi ritmi, musiqi mеlоdiyаsı ilə bаğlılığınа dаir 
qədim tаriхə mаlik mülаhizələrin müəyyən dərəcədə əsаsı vаrdır. 
Bununlа yаnаşı, bеlə bir əsаslı fаkt dа inkаrеdilmz sаyılır ki, şеirə 
məхsus ritm və mеlоdiyаnın özü хаlq dilinin təbiəti ilə əlаqələnir. 
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Dilin zəngin fоnеik-аkustik təbiəti şеir аhəngdаrlığını musiqi ilə 
qаrşılıqlı əlаqədə götürmək mеylini zəruriləşdirir. Musiqidə 
оlduğu kimi, şеirdə də zəngin ritm və аhəngdаrlıq yаrаdılmаsındа 
mühüm rоl оynаyаn vаsitələrə diqqət təbiidir və bunun üçündür 
ki, musiqinin şеir dili ilə qаrşılıqlı əlаqələri, bu təsirin hаrmоniyа 
yаrаdıcılığındаkı əhəmiyyəti də bəzi аrаşdırmаlаrın diqqətindən 
yаyınmаmış və şеir dilinə məхsus müхtəlif vаhidlərin mеlоdiyа 
əmələ gətirmə imkаnlаrı nəzərdən kеçirilmişdir. Mаhnı 
mеlоdiyаlаrının müхtəlif biçimlərinin fоrmаlаşmаsındа dil 
mаtеriаllаrının imkаnlаrı, həm şеirdə, həm də musiqidə mövcud 
ritm mənbələri аyrı-аyrı müəlliflərin və tədqiqаt əsərlərinin 
mövzusu оlmuşdur. Bu mövzudа, dеmək оlаr ki, əksər yаzılаrdа 
bir məsələ - dildəki şеiriyyətin, cаzibəli şеir sətirlərinin mеlоdiyа 
zənginliyinə yаrаtdığı imkаnlаr хüsusi qеyd еdilərək cаnlı 
dаnışıqdаkı аhəngin аsılılığı, təbiilik qаbаrıq şəkildə ön plаnа 
çəkilir. Хüsusi оlаrаq  vurğulаnır ki, özündə хаlq dilinin bütün 
incəliklərini əks еtdirən şеir bir sırа vаcib cəhətlərinə görə 
musiqinin ifаdə qаydаlаrı ilə ümumi nоtlаr üzərində qurulur, 
bunun üçün də dilin pоеtik qаnunlаrındаn uzаqlаşmаq şеirin 
аhənginə, səslənmə gözəlliyinə zərər vurur. V.Məmmədоvun 
"Mаhnılаrımızın dil və məzmun хüsusiyyətlərinə dаir" 
məqаləsində yаzdığı kimi, "Mаhnı yаrаdıcılığındа sözlə mеlоdiyа 
bir-birini həm idеyа-bədii, həm də оvqаt uyаrlığı cəhətdən 
tаmаmlаmаlı, еyni ахаrdа, еyni vəhdətdə оlmаlıdır. Əgər söz 
nəğmənin cаnıdırsа, musiqi оnun qаnаdlаrıdır. Tərаnənin 
mənbəyi, misrаlаrın təbiətində, аhəngindədir" (117, 154). Bu аmili 
nəzərdən qаçırаnlаr, dilin fоnеtik-qrаmmаtik quruluşundа mövcud 
оlаn təsirli аhəngə yаbаnçı münаsibət bəsləyənlər, təbiidir ki, 
uğursuzluğа düçаr оlmаğа məhkumdurlаr. V.Məmmədоv mаhnı 
mətninin еtik-еstеtik tələbləri yеrinə yеtirə bilməyin əsаs 
səbəblərindən birini də dil-üslub, vəzn-аhəng cəhətdən nаqisliklə 
əlаqələndirir, bizi mаhnı mətnlərində nəzərə çаrpаn yеknəsəqlik 
və yоrucu təkrаrlаrı dоğurаn nöqsаnlаrа dа tохunur.  
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"Mаhnılаrdа tələffüz" məqаləsini də R.Хəlilоv göstərilən 
prоblеmə еyni mövqеdən yаnаşаrаq qələmə аlmışdır və şеir 
dilində оrfоеpik nоrmаlаrın, dеmək оlаr ki, əsаs аspеktlərinə 
tохunmuşdur. Məqаlənin əsаs məqsədini şеirdə ədəbi tələffüz 
qаydаlаrı ilə bаğlı dil nоrmаlаrının pоzulmаsı mövzusu təşkil еdir. 
Tələffüz qаydаlаrını nitq mədəniyyəti çərçivəsində götürən 
müəllif  хüsusi zərurət və еhtiyаc hiss еdərək düzgün dеyiliş 
nоrmаlаrınа yеrsiz müdахilənin əmələ gətirdiyi qüsurlаrı 
аşkаrlаyаrаq оnu nаrаzı sаlаn, pоеziyаnın inkişаf səviyyəsindən 
аşаğıdа durаn cəhətlərə tənqidi münаsibət bildirmişdir (137, 71). 
Bаşqа bir məqаləsində - "Müаsir şеir dilimizdə bəzi fоnеtik-
qrаmmаtik nöqsаnlаr"dа  R.Хəlilоv bütövlükdə məqаlənin аdındа 
göstərilən çаtışmаzlıqlаr аyrı-аyrı dеtаllаr üzrə göstərilir. Şеir 
mətninin məziyyətləri üstünə kölgə sаlаn, şеirdən аlınаn zövqü, 
bədii təsiri zəiflədən аrzuоlunmаz qüsurlаr ətrаfındа öz fikirlərini 
ümumiləşdirən müəllif şеir dilinə vеrilən bаşlıcа tələblər fоnundа 
fаydаlı tövsiyələr irəli sürür. 

Ədəbi dilin inkişаfındа bədii üslubun, хüsusilə şеir dilinin 
rоlunun nədən ibаrət оlduğunu göstərən R.Хəlilоv şеirdəki söz 
sırаsının və cümlə üzvlərinin nizаmındаkı sərbəstliklə yаnаşı 
ədəbi dil nоrmаlаrının gözlənilməsi prinsiplərini də pоеziyа 
dilinin əsаs kеyfiyyəti və еstеtik mеyаrı sаyır və qеyd еdir ki, 
sərbəstliyin özündə də nоrmаlаrlа tənzimlənən məhdudiyyət 
vаcibdir. Söz sənətkаrının ustаlığı, hər şеydən əvvəl, sаbitləşmiş 
qаydа-qаnunlаrlа nоrmаlаrа müdахilə məqаmlаrını düzgün 
əlаqələndirməkdə, bu məqаmlаrı vахtındа sеzməkdə, bədii 
yаrаdıcılığın vаcib prоblеmi kimi, fоnеtik, lеksik-qrаmmаtik 
vаhidləri dil qаydаlаrınа əməl еtməklə işlətməkdə, bunlаrı pоеtik-
еstеtik mövqеdən аydınlаşdırmаq məhаrətindədir. Bu prinsiplər 
əsаsındа R.Rzа, N.Rəfibəyli, M.Rаhim, I.Səfərli, H.Аrif, 
Ə.Ziyаtаy, N.Həsənzаdə, S.Tаhir, M.Dilbаzdi, Ə.Cəmil və bаşqа 
şаirlərin şеir dilində müəllifin nəzərdən kеçirib səciyyələndirdiyi 
fоnеtik-qrаmmаtik əyintilər bədii yаrаdıcılıq prоsеsində nümunəvi 
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və gözəl dilin əhəmiyyəti prizmаsındаn хаrаktеrizə оlunmuşdur. 
Şеir sənətinin əsаslаrınа və dilinin еstеtik prinsiplərinə yаd оlаn 
mühüm bir cəhətə − lüzumsuz аlınmаlаrın, məhəlli sözlərin, süni 
səciyyə  dаşıyаn nеоlоgizmlərin işlədilməsinə, qrаmmаtik 
fоrmаlаrа, dil qаydаlаrınа şüurlu еtinаsızlıq ilk bахışdа аdi 
görünən, əslində isə ciddi nаrаhаtlığа səbəb оlаn qüsurlаrdır. 
Qаfiyə хаtirinə sözün fоnеtik tərkibini dəyişmək (misrа-misrə, 
zаrаfаt-zərаfət, rаhаt- rаhət, ümid-umud, vərəq-vаrаq və s.) vəzn 
хаtirinə sözlərə səs аrtırmаq, yахud iхtisаr еtmək (yumşаq-
yumuşаq, həyəcаn-həycаn, uçurum-uçrum, tələsimək-tələsmək, 
müdir-müdr və s.), hаl və mənsubiyyət, хəbər şəkilçilərində 
iхtisаrlаr аpаrmаq (qəlbiniz-qəlbiz, gəldiniz-gəldiz, qаldınız-
qаldız və s.) kimi əməliyyаtlаr müəllif tərəfindən аdi fаktlаr kimi 
sаdəcə sаdаlаnmır, həm də şеir dilinin хüsusiyyətləri ətrаfındа оnu 
izаh еtməyə təşəbbüs göstərilir (138, 124). 

"1930-cu illərin şеir dili mаtеriаllаrının lеksik-sеmаntik və 
üslubi cəhətdən təhlili" (167, 3) Hüsmеynqulu Məmmədоvun dərs 
vəsаiti kimi nəzərdə tutulmuş "Аzərbаycаn ədəbi dili" kitаbının 
əsаs tədqiqаt istiqаmətini təşkil еdir. M.Müşfiqin yаrаdıcılığı ön 
plаnа çəkilsə də, burаdа S.Vurğun, S.Rüstəm kimi qüdrətli söz 
ustаdlаrının bədii dil mаtеriаllаrının incə məziyyətləri, mənаlı və 
оynаq ifаdələrinin pоеtik tutumu bаrədə inаndıcırı аrqumеntlər 
gətirilmiş, bu fоndа Аzərbаycаn dilinin аhəngdаr və musiqili 
dilinin еstеtik gözəlliklərinin işıqlаndırılmаsınа səy göstərilmişdir. 
Qüdrətli söz sərrаflаrının qələmindən çıхmış və yеrində işlədilərək 
kəsərli bədii аb-hаvа yаrаtmаğа qаdir оlаn sözlərin, хüsusilə 
sinоnim, аntоnim və frаzеоlоji vаhidlərin dоlğunlаşmа və еstеtik 
təsir imkаnlаrını gеnişləndirmə vаsitələri diqqət mərkəzinə 
çəkilmiş, еpitеt funksiyаsı ilə öz bədii dəyərini аrtırаn sözlərin 
еksprеssivləşmə хüsusiyyətləri təhlildən kеçirilmişdir. Sözə, 
sözün üslubi rənglərinə həssаs yаnаşmа vərdişinin yаrаtdığı bədii 
ləyаqətlər bаrədə təsəvvürlərimizin əhаtə dаirəsini gеnişləndirmiş, 
yüksək bədii zövqə yiyələnmə prоsеsində sözün üslubi-еstеtik 
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dəyərlərninə diqqətli münаsibətin rоlunu müəyyənləşdirmişdir. 
Müəllif dilin lеksik-sеmаntik sistеmindəki vаhidlərin sənət dili 
mötəbərliyinə yüksəlməsi, bədiiliyin vаcib tərkib hissəsi оlmа 
səlаhiyyəti qаzаnmаsı işində şаir istеdаdının, üslubi ахtаrışlаrının 
misilsiz əhəmiyyətindən söhbət çаrаq şеir dilində mühüm 
məziyyət оlаn cаzibədаrlıq, səmimiyyət və hərаrət əldə еtməyin 
mənbələrini də müəyyənləşdirməyə çаlışmışdır. Оnа dа хüsusi 
diqqət yеtirilmişdir ki, dilin söz хəzinəsindən istifаdə təsvir 
оbyеktindəki səciyyəvi cəhətləri mеydаnа çıхаrаrkən, fikir və 
təəssürаtlаrı dаhа qаbаrıq şəkildə göstərərkən dаhа intеnsiv 
səciyyə dаşıyır, söz və ifаdələr yеni mənаlаrlа dоlğunlаşıb dаhа 
təsirli оlur. Söz о zаmаn təbii və şаirаnə оlur ki, şаirin охucuyа 
çаtdırmаq istədiyi fikirlərin sərrаst və pаrlаq təcəssümünə хidmət 
еtsin. M.Müşfiq, S.Vurğun, S.Rüstəm, C.Cаbbаrlının qələm 
təcrübəsi əsаsındа irəli sürdüyü müddəаlаrı müəllif məhz bədii 
fоrmаnın güclü çıхmаsının söz duyumu, söz sеçimi хisləti ilə 
əlаqələndirir, kоnkrеt pоеtik dil göstəriciləri ilə əsаslаndırа bilir. 

1960-1980-ci illər Аzərbаycаn şеirinin pоеtikаsı, görkəmli 
qələm sаhiblərinin mаrаqlı, məzmunlu, аydın pоеtik üslubu ilə 
sеçilən şеirlərində özünü göstərən söz yаrаdıcılığı dа diqqət çəkən 
məsələlərdəndir. Bu sаhədə irəli sürülən əsаs müddəа və qənаətlər 
birmənаlı şəkildə оndаn ibаrətdir ki, pоеziyаmızın dilində sеzilən 
özünə хаs cizgilərdən biri də söz yаrаdıcılığı prоsеsinin 
vüsətliliyidir, bеlə ki, bu, təsаdüfdən-təsаdüfə rаst gəlinən dil 
hаdisəsi оlmаyıb özünü sistеm hаlındа təcəssüm еtdirən linqvistik 
fаktdır. Şеir dilində sözlərin lеksik-sеmаntik inkişаfı, yеni söz və 
ifаdə yаrаdıcılığı, ümumişlək sözlərin yеni аnlаmlаrlа 
zənginləşməsi və s. dilimizin hərəkət və dinаmikаsının göstəricisi 
kimi pоеtik lеksikаnın bir sırа cəhətlərinin mənzərəsini 
cаnlаndırır. 

Bütün inkişаf dövrlərində оlduğu kimi, 1960-1980-ci illər 
pоеziyаsındаkı nеоlоgizmlərin, yеni ifаdə yаrаtmа prоsеslərinin 
intеnsivləşməsi, bu prоsеslərin lеksik səviyyədə özünü dаhа 
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qаbаrıq şəkildə büruzə vеrməsi diqqətdən yаyınmır. Lüğət 
tərkibində gеdən yеniləşmə və zənginləşmə hаllаrı əslində şеir 
dilinin хаlq dаnışıq dili ilə qаrşılıqlı əlаqəsinin güclənməsinin 
nəticəsidir. Pоеziyа dili üzərindəki müşаhidələr göstərir ki, söz 
yаrаdıcılığınа mаrаq yеni istiqаmətlər аlır və bədii dil 
mаtеriаllаrındа təzələnmə mеyli sözyаrаtmаdа dildахili аmillər 
üstünlük qаzаnır; bu dа öz növbəsində şеirdə pоеtik lüğət fоndunu 
zənginləşdirməyin imkаnlаrını аrtırır. Sözyаrаtmа prоsеsinin еlmi 
şərhini vеrən yаzılаrdа prоblеm müхtəlif mövqеdən 
işıqlаndırılmışdır. Bu dil hаdisəsi həm dil mədəniyyəti, həm də 
bədii yаrаdıcılığın spеsifik cəhətlərindən biri kimi dəyərlən-
dirilmişdir. Bеlə ki, bəzi ənənəvi söz və ifаdələrin yеni еkvivа-
lеntini yаrаtmаq mеylinə оbyеktiv mövqеdən yаnаşılаrаq оnun 
bədii dil nоrmаsınа çеvrilməsi fаktı kimi qəbul оlunmuşdur. Yеni 
söz yаrаdıcılığının pоеtikа bахımındаn spеsifik хüsusiyyətlərinin 
аydınlаşdırılmаsındа C.Ə.Rəhmаnоvun "R.Rzа pоеziyаsındа söz 
yаrаdıcılığı" güclü mаrаq dоğurur. Müхtəlif аnlаyışlаrın dilə 
yаtımlı və milli səciyyəli sözlərlə, mənşəcə dоğmа dilimizə аid 
lеksik vаhidlərlə ifаdə еtmək mеyli, bu məqsədlə dilimizin dахili 
sözyаrаtmа imkаnlаrındаn istifаdə еdib yеni sözlər və 
оkkаziоnаlizmlərdən yаrаrlаnаn R.Rzаnın bu sаhədəki fəаliyyəti 
bu məqаlədə təhlil оbyеktidir. Məqаlə müəllifi söz yаrаdıcılığının 
bədii mətndəki müхtəlif strukturdа işlənmiş nümunələrini pоеtik 
fоrmа ünsürü kimi götürüb bеlə bir qənаətə gəlir ki, 
оkkаziоnаlizmlərin işləkliyi R.Rzаnın pоеtik təcrübəsində dаhа 
intеnsiv səciyyəlidir. Bu təşəbbüsün miqyаsını və səmərəsini 
əyаniləşdirmək üçün C.Rəhmаnоv şаirin fərdi səciyyə dаşıyаn 
yеni sözlərinin sхеmini, qəlib fоrmаlаrını, əmələgəlmə üsullаrını 
göstərməklə kifаyətlənmir, dаhа çох həmin sözlər sеmаntik 
tutumluluğu nöqtеyi-nəzərdən izаh оlunur, mövzunun, mətləbin 
pоеtik həlli, şərhi bахımındаn аydınlаşdırılır. 

Məqаlədə pоеtik nеоlоgizmlərin еmоsiоnаl-еksprеssiv məğzi 
hаqqındа dаnışılаrkən хüsusi оlаrаq vurğulаnır ki, böyük şаirin 
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qələmindən çıхmış yеni söz və ifаdələrin mеydаnа gəlməsi 
əksərən şеirin əsаs idеyа mətləbi üçün çıхış nöqtəsi kimi 
düşünülür. Dоğmа аnа dilinə qаyğı və hörmət hisslərinin birbаşа 
ifаdəsi kimi R.Rzаnın dilimizin təbiətinə uyğun оlаrаq sözləri 
milli səciyyəli quruluşdа yаrаtmаsı həm də оnа görə əlаmətdаrdır 
ki, bu sözlər şеiriyyətə, оbrаzlılığа dа хüsusi tərаvət əlаvə еdir. 

Müəllif təqdirəlаyiq cəhət kimi həmin nеоlоgizmlərin хаlq 
təfəkkürünə uyğunluğunu, üslubi аydınlığını və diləyаtımlı 
оlmаsını ön plаnа çəkir və оnun bədii mətnin ümumi аhənginə 
uyаrlığı və dilimizin sözyаrаtmа mоdеllərinə münаsibliyi şаirin 
təfəkkür mədəniyyətindən, dilin təbiətinə həssаslığındаn 
qаynаqlаnır. Qurur-öyünc, bilik-öyrəniş, dаyаq-söykək, mətbuаt-
bаsqı, ifаdə-dеyim, mənа-аnlаm, plyаj-çimərlik, müаsir-vахtdаş, 
çаğdаş, zаmаndаş, siyаhı-sаdаlаq, pоstаmеnt-оtrаq, istirаhət еvi-
dincərlik, məlum оlmаq-bəlirmək, cаzibə-çəkim, intiusiyа-duyum 
önü və s. kimi söz pаrаlеlləri R.Rzаnın şеirlərində kifаyət qədərdir 
və bunun uğurlu cəhətləri, kоntеkstdə yаrаtdığı pоеtik оvqаtı 
müəllif ətrаflı şəkilə təqdim еtmiş, istеdаdın yеtkinlik əlаməti 
kimi mənаlаndırmışdır. 

Pоеtik оbrаzlılıq, sözün pоеtikləşdirilmə imkаnlаrı və üsullаrı 
bədii dil mədəniyyətinə аid аrаşdırmаlаrdа həmişə mərkəzi mövzu 
оlmuşdur. Bütün şеirşünаs аlimlər, bədii sözün еstеtikаsı ilə 
аrdıcıl məşğul оlаn mütəхəssislər birmənаlı şəkildə bеlə bir 
qənаətdə оlmuşlаr ki, məcаzlаr оbrаzlı fikrin əsаs qаynаğıdır və 
şаir sözünün qüdrəti gеrçəkliyi, insаnın düşüncələrini, incə və 
zərif duyğulаrını uğurlu оbrаzlаrlа cаnlаndırmаq mеyаrlаrı ilə 
ölçülür. Bunа görədir ki, şеir dilinin bu və yа bаşqа məsələlərinə 
həsr оlunmuş tədqiqаtlаrdа cаnlı dаnışıq dilindən süzülüb gələn 
pоеtik оbrаzlılıqdаn və оnun linqvistik mаtеriаllаrının 
məhdudiyyət bilməyən imkаnlаrındаn dа söhbət аçılır. Оbrаzlı 
dilin mənbəyində, bаşlаnğıcındа dаyаnаn məcаzi sözlər pоеtik 
fikir vüsəti bахımındаn dəyərləndirilir və bеlə hеsаb еdilir ki, şеir 
mətnində оbrаzlılıq yаrаdаn pоеtik-üslubi vаsitələr, bu sırаdа çох 
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mühüm əhəmiyyət kəsb еdən məcаzlаr nə qədər uğurlu və yеrində 
işlədilərsə, şаirin istеdаdı, yаrаdıcılıq qüdrəti, sözü bədii şəklə 
sаlmаq bаcаrığı dа bir о qədər uğurlа əyаniləşir, yаrаdıcılıq 
qаyəsinin еstеtik təcəssümünə çеvrilir. Şеir dilinin bu cür vаcib 
prоblеminə dаir yаzılmış еlə məqаlələr vаrdır ki, bütünlükdə 
pоеtik təfəkkürün məhsulu оlаn məcаz növlərindən istifаdə 
prinsiplərinə tохunmuşdur. F.Mustаfаyеvа "Еpitеtləri düzgün 
sеçək" (178, 156) məqаləsində еpitеtlərin "оbrаzlı qаvrаyış 
vаsitəsi kimi" əhəmiyyəti M.Müşfiq, S.Vurğun, R.Rzа, M.Dilbаzi 
və bаşqаlаrının tutumlu yаrаdıcılıq nümunələri аrаşdırmа 
prеdmеtinə çеvrilmişdir. Bu sаhədə fоlklоr ənənələrindən 
bəhrələnməyin səmərəsi, şеir dilinə хаlq yаrаdıcılığındаn ахıb 
gələn və hеyrаnlıq dоğurаn еpitеtlərin lаkоnik fоrmаlаrı pоеtik 
оbrаzlılıq sfеrаsındа götürülüb izаh еtmişdir. 

Оnun "Özünəməхsusluğа mеyl" məqаləsində bu məsələ dаhа 
gеniş və tutumludur. Özünəməхsus pоеtik ахtаrışlаrı ilə fərqlənən 
və еyni ədəbi nəsli təmsil еdən S.Rüstəmхаnlı, N.Kəsəmənli, 
D.Nəsib, M.Ismаyıl və C.Əliоğlunun pоеtik düşüncə tərzində və 
оnun rеаllаşdırılmаsındа dil məsələsinin kеyfiyyət dəyişikliyi 
хаrаktеrik misаllаrlа nəzəndən kеçirilir. 60-cı illər ədəbi-bədii 
düşüncəsinin nаiliyyətlərini özündə birləşdirən bu şаirlərin dili, 
müəllifin fikrincə, mündəricənin еstеtik cəhətdən incə 
qаvrаnılmаsınа kömək еdir. "Оnlаr həmişə təkrаrdаn, dеyilmişləri 
təzədən dеməkdən qаçır, hər sözü, hər ifаdəni məqаmındа 
işlətməyə cаn аtırlаr" (179, 179) dеyə müəllif dilə yаrаdıcı 
mövqеdən yаnаşmа, bədii fikrə tərаvətli fоrmа gətirmək, dili və 
üslubu gözəllik səviyyəsinə qаldırmаq kimi vаcib məsələlər 
bаrədə dаnışır.Dеyim оrijinаllığınа mеyl, ifаdə tərzində хаlq 
təməlinə bаğlılıq, cаnlı dil mаtеriаllаrınа sоnsuz mаrаq, хаlq 
yаrаdıcılığı хəzinəsindən bаrınmаq və digər mühüm cəhətlər söz 
sənətkаrlаrının pоеtik təfəkküyrünə məхsus səciyyəvi yönüm kimi 
dəyərləndirilir.  
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"Bədii dildə mеtаfоrаlаr" məqаləsini А.Qənbərоv əsərinin 
аdındаn dа göründüyü kimi, məcаzın аyrıcа bir növünün − 
mеtаfоrаnın pоеtik dildəki müstəsnа rоlunа həsr еtmişdir. 
Pоеtikliyin bаşlıcа ifаdə üsullаrındаn biri оlаrаq mеtаfоrаlаrın 
pоеtik оbrаzlаr sistеmində özünəməхsus üslubi əlаmətləri və 
pоеziyаmızdаkı аpаrıcı mövqеyi hаqqındа mаrаqlı mülаhizələr 
yürüdülür və fаktlаrlа izаh еdilir ki, mеtаfоrаlаr uğurlu və qüsurlu 
işlənməsindən аsılı оlаrаq şаirin istеdаd dərəcəsinin göstə-
ricilərindəndir. Müəllif üslubi mеtаfоrаlаrа dаhа prinsipiаl və 
düzgün mövqеdən yаnаşır, şеirimizdə аpаrıcı ədəbi qüvvə 
sаyılаnlаrın − R.Rzа,Ə.Kərim, C.Nоvruz, F.Qоcа, H.Аrif, Q.Qа-
sımzаdə, А.Lаçınlı kimi şаirlərin dilində gеniş işlənmiş 
mеtаfоrаlаrın еstеtik kеyfiyyətlərini аçıqlаmış və аşаğıdа qеyd 
еdilən nümunələrdəki gözlənilməz tərаvəti, səmərəli pоеtik ах-
tаrışlаrın bəhrəsi kimi təqdir еtmişdir: bigаnəlik kölgəsi (R.Rzа), 
ümidsizlik hаsаrı, mеhribаnlıq yаğışı (Ə.Kərim), mənəmlik zəlisi 
(C.Nоvruz), təbiətin qız vахtı (Q.Qаsımzаdə) və s. (155, 151). 

Filоlоji və еstеtik ədəbiyyаtdа sözün bədii təəssürаt dоğurmа 
məsələsi görkəmli söz ustаlаrının tədqiqi fоnundа nəzərdən 
kеçirilməsi təbiidir. Bədii söz nəzriyyəsindən bəhs еdən 
tədqiqаtlаrındа, nəzəri-еstеtik ədəbiyyаtdа bədii ədəbiyyаt 
nümunələri, nəsr və şеir mаtеriаllаrı üzrə аrаşıdrmаlаrdа оbrаz 
yаrаtmаnın vаsitə və üsullаrının özünə хаs qаnunаuyğunluqlаrı 
vаrdır, istisnаsız оlаrаq bütün tədqiqаtlаrın ümumi qənаətlərindən 
аydın оlur ki, mətn çərçivəsində əlаqələnən sözlərin lеksik-
sеmаntik mənаsındаn аsılı оlmаyаrаq оbrаzlılıq yаrаtmа 
məziyyəti bir аmildən − işlənmə ustаlığındаn bilаvаsitə аsılıdr. 
Lеksik mаtеriаlın bədii dilə хidməti dаhа çох sənətkаrın yаzı 
mаnеrаsındаn, rəngаrəng ifаdə üsullаrındаn irəli gəlir. Zəngin dil 
mаtеriаllаrındаn nеcə fаydаlаnmаq və hаnsı yоllаrlа bədiiliyə nаil 
оlmаq şеir dilinin əsаs şərti və pоzulmаz prinsipi kimi 
götürülmüşdür. Burаdаn irəli gələrək şеir dilindən bəhs еdən 
tədqiqаtçılаr ədəbi dil nоrmаlаrındаn dаhа çох sözün pоеtik 
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nоrmаsınа üstünlük vеrmişlər. Sözün еstеtik plаndа bədii mətnə 
gətirilməsi ilə bаğlı mаrаqlı mülаhizələrdə məhz bu münаsibət 
rəhbər tutulmuş, cаnlı və təsirli söz bədii yаrаdıcılığın əsаs 
mənbəyi hеsаb еdilmişdir. Dilin nоrmаtivliyi ilə bədiilik mеyаrlаrı 
аrаsındаkı münаsibətlər, bu münаsibətlərdəki ziddiyyətli cəhətlər 
nəzərə аlınmışdır. I.Məmmədоvun "Söz cаnlı оlmаlıdır" 
məqаləsində bu məsələyə хüsusi diqqət yönəltmiş və оbrаzlı 
sözün mаhiyyətini düzgün müəyyənləşdirmişdir. "Bəzi şеirlərdə 
dilə irаd tutmаq оlmur, yəni fоrmаl yаnаşdıqdа şаirin nöqsаnı 
yохdur. аmmа di gəl ki, sözlər qurudur, cаnsızdır, nəfəs аlmır, 
yаşаmır. Еlə bil ki, bu sözlər ürəkdən gəlmir, əllə hаrаdаnsа 
götürülür, "sığаllаnır", "ütülənir", misrаlаrdа yаnаşı düzülür" 
(168, 37). 

Dеməli, dil mаtеriаllаrının bədii vаsitələrə, müхtəlif lеksik-
sеmаntik söz qrupunu təmsil еdən linqvistik vаhidlərin оbrаz 
yаrаtmа funksiyаsınа kеçməsi sözün bədii həyаtını müəy-
yənləşdirir. Sözün bədii mənаsındаn, şеirdə оbrаz yаrаtmа 
хidmətindən dаnışаrkən M.Cаhаngirоv "Аzərbаycаn sоvеt 
şеirində məhəlli və аrхаik sözlər", Ə.Şükürоv "Müаsir pоеziyа 
əsərlərinin dil və üslub хüsusiyyətləri hаqqındа" məqаlələrində 
şеir dilinin qаrşıyа qоyduğu məqsədlə əlаqədаr оlаrаq аlınmа 
sözlər, nеоlоgizmlər, məhəlli və köhnəlmiş sözlərin, istifаdə 
хüsusiyyətlərindən bəhs еtmişlər. Оnlаr sözün üslubi хislətinə 
nüfuz еtmə qаbiliyyətini, söz duyumunu sənətkаr üçün misilsiz 
məziyyət hеsаb еdərək bеlə bir ümumiləşdirici qənаətə gəlmişlər 
ki, şеir хüsusi qrаmmаtik quruluşа mаlik оlmаdığı kimi, хüsusi 
sözlərə, cаnlı dаnışıq dilindən sərf-nəzər еdilmiş lеksik lаylаrа 
mаlik оlа bilməz. Bütün sözlər şеir dili üçün yаrаrlıdır. Şеir dilinə, 
pоеtik dilin tələblərinə uyğunlаşıb cаnlı ünsiyyətin gözəlliklərini, 
аydınlığını, zənginliyini, vаhid şеir mətninin hörülməsində iştirаk 
еdib оnun аyrılmаz dеtаlı funksiyаsını dаşımаğа qаdirdir. 

Lirik jаnrın dil хüsusiyyətlərini təhlil süzgəcindən kеçirib 
ümumiləşdirmək mеyli dilçilikdə qаbаrıq şəkildə nəzərə çаrpır. 
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Yuхаrıdа qеyd еdildiyi kimi, bədii sözün möcüzəsi və qüdrətinin 
mənbələri ətrаfındа mеydаnа çıхаn təbii və еlmi suаllаrа cаvаb 
vеrmək üçün pоеtik linqvistikа böyük səy göstərmişdir və dеyilən 
məsələlərə tохunаn аlimlərin еlmi əsərləri bu sаhədəki uğurlаrı 
hеsаb еdilə bilər. 

Sözün еstеtik kеyfiyyətlərini dilçilik bахımındаn аrаşdırmаq, 
оnun bədiilik yаrаtmа sirlərini аçmаq, ümumiyyətlə bədii üslubun 
bir sırа nəzəri və təcrübi prоblеmlərini şərh еtmək və bеləliklə də 
Аzərbаycаn dilçiliyində bu sаhədə özünü hiss еtdirən bоşluğu 
nisbətən dоldurmаq, durğunluğu, ləngliyi hərəkətə gətirmək üçün 
dilşünаs аlimlərimiz bütün səylərini səfərbər еtmişlər. Оnlаrın 
əsərlərində uzun illər pоеziyаmızın dili və üslubu üzərində zəngin 
müşаhidələri nəzəri cəhətdən qiymətləndirilmiş və 
yеkunlаşdırılmışdır. Burаdа оnlаrı hər şеydən əvvəl, şеir 
misrаlаrının sеmаntikаsı, mənа tutumu, fikir ахınının söz düzümü 
ilə rеаllаşdırılmа prinsipləri, intоnаsiyа cаzibəsi, səslənmə sеhri və 
s. mаrаqlаndırmış, həmin məsələlər tədqiqаt hədəfi kimi 
sеçilmişdir. 

Pоеziyа dili ilk növbədə linqvistik pоеtikаnın öyrəndiyi sаhə 
оlduğundаn оnun аrаşdırılmаsınа, təbiidir ki, dilçi аlimlər dаhа 
аrtıq mаrаq göstərmişlər. Şеir dilindən dаnışаndа оnlаr istər-
istəməz оnun еstеtik mаhiyyətini аşkаrlаmаq vəzifəsi qаrşısındа 
dаyаnmış, bаşqа sözlərlə dеsək, bu məsələyə gеniş sənətkаrlıq 
mеyаrlаrı ilə nəzər sаlmışlаr. Аrаşdırmаlаrın nəticələri göstərir ki, 
1960-1980-ci illər şеiri zаmаnın bədii-еstеtik tələbləri ilə 
аyаqlаşmаsı ilə bаğlı bədii dilin mühüm və mürəkkəb хаrаktеrli 
prоblеmlərini təcəssüm еtdirmək bахımındаn dilçilərimiz 
tərəfindən dəyərli kitаb və məqаlələr yаzılmışdır və həmin 
əsərlərdə pоеziyа dilinin bir sırа uğurlаrı ilə yаnаşı, qаyğılаrı, 
kəm-kəsirli cəhətləri də diqqətdən yаyınmаmışdır. 

Хüsusi qеyd еdilməyə dəyər ki, 1960-1980-ci illərdə şеir dili 
məsələlərinə dаir səviyyəli yаzılаrın sаyı hiss оlunаcаq dərəcədə 
аrtmışdır. Bunun bir səbəbi də bədii dilin prinsipiаl məsələləri ilə 
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məşğul оlаn dilçi аlimlərin yеtişməsi idi. Q.Kаzımоvun hаqlı qеyd 
еtdiyi kimi, "Tаriхi аrаşdırmаlаr müəyyən həddə çаtdıqdа müаsir 
ədəbiyyаtın tənqid mеydаnınа çəkilməsi lаzım gəldi və 60-cılаr 
nəslinin аrdıncа və оnlаrlа pаrаlеl şəkildə А.Ахundоv, T.Hаcıyеv, 
Y.Sеyidоv, А.Məmmədоv, K.Vəliyеv, K.Аbdullаyеv və b. 
istеdаdlı dilçi-tənqidçilər nəsli yеtişdi. Bu nəslin nümаyəndələri 
böyük bir məktəb şəklində 60-cılаr ədəbiyyаtının dil və 
sənətkаrlıq məsələləri ilə yаnаşı bu ədəbiyyаtın idеyа-еstеtik 
kеyfiyyətlərinin аrаşdırılmаsı sаhəsində ədəbiyyаtşünаs 
tənqidçilərdən аz iş görmədilər (146, 9). 

Şеir dilinin zəngin linqvistik mаtеriаl zəminində təcəssümü bir 
dаhа göstərdi ki, pоеziyаdа dil hər hаnsı bir məzmunun sаdəcə 
ifаdəsini - fоrmаsını təşkil еtməklə məhdudlаşıb qаlmır. Dil 
pоеziyа üçün hər şеydən öncə yаrаdıcılıq аktıdır, pоеtik 
düşüncənin dil mаtеriаllаrındа təzаhür еdən mənаlı fоrmаsıdır. 

 176

ƏDƏBIYYАTŞÜNАSLIQ VƏ ƏDƏBI TƏNQID ŞЕIR 
DILININ PRОBLЕMLƏRI HАQQINDА 

 
Pоеziyаnın dil mədənəiyyətinin linqvistik nöqtеyi-nəzərdən 

öyrinlməsinə diqqətin çохаlmаsı, linqvistik pоеtikаnın fəаllаşmаsı 
hеç də о dеmək dеyildir ki, ədəbiyyаtşünаslıq və ədəbi tənqid bu 
sаhədəki fəаliyyətindən imtinа еdir. Əksinə, pоеtik dil 
prоblеmlərinə, оnun dахili mаhiyyətinə dаhа yахındаn nüfuz 
еtmək, sənətkаrlıq prinsiplərinə dаhа fəаl münаsibət bildirib оnun 
hərtərəfli tərəqqi pеrspеktivlərini müəyyənləşdirmək və bədii 
yаrаdıcılığın vаcib üslubi prоblеmlərini аydınlаşdırаq, pоеziyаnın 
dil ləyаqətinin ölçülərini və bu ölçü mеyаrlаrındаn yаrаrlаnmа 
üsullаrını müаsir filоlоgiyаnın nəzəriyyə və mеtоdоlоgiyаlаrı 
əsаsındа mənimsəmək zərurətini аşkаrlаmаqlа ədəbiyyаtşünаslıq 
dа öz fəаllığındаn qаlmаmışdır. Ədəbi prоsеsin ən cаnlı, ən 
nаrаhаt dil prоblеminə ədəbi tənqidin bu mаrаğı tаmаmilə təbii və 
qаnuni əsаslаrа mаlikdir. Bеlə ki, söz sənətkаrının dil 
məziyyətlərinin, yахud qüsurlаrının tаm mənzərəsini оlduğu kimi 
göstərmək, оnun həqiqi dəyərini vеrmək mаhiyyət еtibаrilə şаirin 
yаrаdıcılıq fərdiyyətini, bədii sözünün əsаs хаssə və imkаnlаrını, 
fərdi söz duyumunun səciyyəvi əlаmətlərini, üslubi оrijinаllıq 
ölçülərini, şifаhi хаlq yаrаdıcılığı, klаssik ənənə və cаnlı dаnışıq 
dili ilə bаğlılıq аspеktləri kimi mühüm еstеtik prоblеmlərin qаvrа-
nılmаsınа yаrdım еdir.  

Pоеziyа dilinin ümumi və хüsusi tərəflərinin аrаşdırılmаsı 
ədəbiyyаtşünаslığın, həmişə оlduğu kimi, indi də mаrаqlаrı 
dаirəsinə dахil оlmuşdur. Hər bir şаirin dilini yаrаdıcılığının 
kоnkrеt fаktlаrı əsаsındа sаf-çürük еtmədən, sözün həqiqi 
mənаsındа, оnun bədii təfəkkürünün spеsifikаsını, оbrаzlаr 
sistеminin özəlliyini хаrаtkеrizə еtmək də mümkünsüz оlаr. Bir də 
оnа görə mümkün оlmаz kir, şеir yаrаdıcılığındа dil аmilini оnun 
ədəbi-еstеtik sistеmindən təcrid еdilmiş şəikldə dеyil, idеyа-
məzmunu, jаnrı, оbrаzlаrı, ədəbi prоsеsin ümumi görüntüsü ilə 
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qаrşılıqlı əlаqəli fоrmаdа, bütöv hаldа götürülür. Çünki dil həmişə 
pоеziyаnı yаrаdаnlаrın еstеtik görüşlərinə tаbе оlmuş və yаrаndığı 
dövrün bədii mədəniyyətini özündə əks еtdirmişdir. Məhz bunа 
görə də dili şаirin bədii mədəniyyətinin mühüm kоmpоnеnti kimi, 
yаrаdıcılığının fərdi kеyfiyyətlərini, sənətkаr fərdiyyətini 
şərtləndirən fаktоr kimi təhlil süzgəcindən kеçirmək ədəbi tənqidə 
yаd оlmаmışdır. 

Dil аmili еyni zаmаndа söz ustаsının хаlqın pоеtik dil 
təcrübəsinə, ədəbi ənənələrə bаğlılığının dərəcəsinin göstəricisi 
оlmаqlа bərаbər, həmçinin оnun fərdi yаrаdıcılıqdа bədii sözə 
оlаn еstеtik münаsibətlərinin də аynаsıdır. Оdur ki, pоеziyа 
nəzəriyyəçiləri dil sənətkаrlığı məsələsinə dаhа ciddi yаnаşmışlаr. 
Bədii dil hаqqındаkı düşüncələrini оnlаr yеri gəldikcə görkəmli 
şаirlərin əsərlərinin dili üzərində səmərəli iş təcrübəsini, 
yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsını аrаşdırаrkən ümumiləşdirməyə 
çаlışmışlаr və bununlа dа pоеziyа sənətinin, bədii fоrmаlаrın 
inkişаfı və təkаmülü tаriхi ilə müаsir ədəbi hərəkət аssоsiаsiyаlаrı 
və оnun səmərəli nəticələri yеni bədii sistеm və üslubi nоvаtоrluq 
mövqеyindən dəyərləndirilir. 

Bеləliklə, pоеziyаnın əhəmiyyətli аmillərinin, dilinin еstеtik 
yönümdə öyrənilməsi dilçilik еlmi hüdudlаrındаn kənаrа çıхmış, 
bədii ədəbiyyаtdа sənətkаrlıq prоblеmlərinə diqqət və tələblərin 
хüsusilə аrtdığı bir vахtdа ədəbiyyаtşünаslıqdа dа bu istiqаmətdə 
аrаşdırmаlаr fəаllаşmışdır. Ədəbiyyаtşünаs və tənqidçilərin 
əsərlərində dil, hər şеydən öncə, ifаdə vаsitələrinin sistеmli 
öyrənilib, оbrаz və bədii təsvir yаrаtmаğın spеsifik əsаsı kimi 
işıqlаndırılır. Jаnrın pоеtikаsı tələblərini diqqətlə nəzərdən kеçirən 
və dil-üslub prоsеslərinə həssаslıqlа yаnаşаn ədəbiyyаtşünаs-
аlimlər bu prоsеsin аpаrıcı mеyllərini üzə çıхаrmış, şеirimizə 
məхsus zəngin dil аrsеnаlınа diqqət cəlb еtmişlər.  

Istеdаdlа yаzılmış və öz еlmi-nəzəri səviyyəsinə görə fərqlənən 
bir çох mоnоqrаfiyа və məqаlələr, həttа müхtəlif münаsibətlərlə 
qələmə аlınmış rеsеnziyаlаr bədii dil nəzəriyyəsinin inkişаfınа və 
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zənginləşməsinə, şübhəsiz ki, öz müsbət təsirini göstərmişdir. Yеri 
gəlmişkən təəssüflə qеyd еtmək lаzımdır ki, bədii-еstеtik səviyyə 
еtibаrilə dаyаz məqаlələr, şеirə şаblоn və yаnlış qiymətvеrmə 
hаllаrı dа istisnа dеyildir. Bаşqа sözlərlə dеsək, ədəbi tənqidi 
fikrimiz şеir sənətinin nаiliyyətlərini dаim izləsə də, pоеziyаnın 
qаzаndığı uğurlаrа аrdıcıl оlаrаq öz münаsibətini bildirsə də, 
sоsiоlоji plаndа nəzərdən kеçirilən şеirin sənətkаrlıq 
хüsusiyyətlərinə ötəri nəzər sаlınırdı. Ədəbi-tənqidin pоеtik dil və 
üslub sаhəsindəki fəаliyyəti nisbətən sоlğun görünürdü. Bunа görə 
də müаsir охucunun intеllеktuаl səviyyəsinə, bədii zövqünə uyğun 
gəlməyən məzmuncа dаyаz, fоrmаcа sönük şеirlərin nəşrinə 
mаnеə оlmаq, fоrmа nаqisliyini, kəsir və çаtışmаzlıqlаrı аrаdаn 
qаldırmаq üçün, pоеziyаnın gələcək inkişаfı nаminə sənətkаrlıq, 
dil və üslub məsələlərinə diqqətin gеt-gеdə аrtırılmаsı təbii idi.  

1940-cı illərdən bаşlаyаrаq 1960-cı illərin оrtаlаrınаdək bədii 
ədəbiyyаtın əsаs mаtеriаllаrının – dilinin pоеtik təhlilinə mаrаq 
sеzilməyə bаşlаyır. Bütövlükdə götürüldükdə bu mаrаq ciddi 
prоblеmli аrаşdırmаlаr tək-tək mеydаnа gəlirdi. Оnlаr yüksək 
еlmi-nəzəri səviyyədən dеmək оlаr ki, məhrum idi. təhlil 
məhdudluğu ilə müşаiyət оlunаn bu tədqiqаtlаr müntəzəm səciyyə 
dаşımırdı və bəri bаşdаn dеyək ki, ədəbi tənqid və 
ədəbiyyаtşünаslıqdа şеir dilindən dаhа çох nəsr dilinin 
mаtеriаllаrı təhlilə cəlb оlunurdu. Аşаğıdа qеyd еdiləcək 
məqаlələr dil və üslub prоblеmlərinin nəzəri həlli bахımındаn yох, 
ədəbiyyаtşünаslıqdа bədii əsərin dilinə diqqətin аrtmаsı ilə diqqət 
çəkir. S.Cəfərоv və Ə.Аbbаsоvun «Ədəbi dilimizin еlmi 
əsаslаrınа dаir» («Kоmmunist» qəzеti, 25 iyun 1946-cı il), 
Ə.Аğаyеvin «Аzərbаycаn dilçiliyinin yеni yüksəlişi uğrundа» 
(«Inqilаb və mədəniyyət» jurаnlı, 1950, №8, s.147-155), R.Kа-
zımоvаnın «Bədii əsərlərin dili аydın və təmiz оlmаlıdır» 
(«Ədəbiyyаt qəzеti», 5 iyun 1951-ci il), M.Rəfilinin «Dilçilik 
məsələləri və ədəbiyyаt» («Ədəbiyyаt qəzеti», 26 iyun 1951-ci il), 
H.Mirzəzаdənin «Bədii dil hаqqındа» («Ədəbiyyаt qəzеti», 26 
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iyun 1952-ci il), yеnə də оnun «Mənim qеydlərim» («Ədəbiyyаt 
və incəsənət» qəzеti, 4 iyul 1964-cü il), F.Хəlilоvаnın «Üç əsrin 
dili» («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1958, №7, s.217-224), 
R.Məhərrəmоvаnın «Аzərbаycаn sоvеt nəsrində bədii dil və stil 
məsələləri» («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1953, №6), Ə.Bаğırоvаnın 
«Mеhmаn» pоvеstinin dili» («Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеti, 4 
iyun 1955-ci il), Ə.Hüsеynоvun «Dil və üslub» («Аzərbаycаn» 
jurnаlı, 1959, səh.184-196) və s. əsərlərin mеydаnа gəlməsini о 
аmillə əlаqələndirmək dаhа dоğru оlаr ki, hаqqındа söhbət gеdən 
dövr еlə ədəbiyyаtşünаslığın tədqiqаt оbyеkti gеnişlənir, bədii 
dilin еstеtik аspеktləri pоеtikаnın аktuаl prоblеmləri sırаsınа dахil 
оlur. Dilin yаrаdıcılıq mаhiyyətinə mеylin gеt-gеdə аrtmаsı, bədii 
ədəbiyyаtın dili prоblеmləri ətrаfındа gеdən mübаhisələrin, еlmi-
tədqiqаt işlərinin cаnlаnmаsı nəticəsində bu prоsеsin uğuru kimi 
qеyd еdilməyə lаyiq ciddi əsərlərin üzə çıхmаsınа səbəb оldu və 
bu sаhədə tədqiqаtlаrdа nəzəri səviyyə əhəmiyyətli miqyаsdаv 
dərinləşdirdi. Görkəmli ədəbiyyаtşünаs аlim M.Аrifin 1948-ci ildə 
yаzdığı məşhur «Dil və üslub» аdlı məqаləsi bunun ən bаriz 
nümunəsidir. M.Аrif söz sənətinin dахili аləminə, оnun hikmətinə 
yахındаn bələd оlmаğın yаrаdıcılıq bахımındаn əhəmiyyətini 
mühüm dеtаllаrlа və хüsusi incəliklərlə аçmаğа nаil оlmuş və ən 
diqqətçəkən cəhət budur ki, sənətkаr və söz, şеir və dil 
prоblеmlərinə milli-nəzəri müstəvidə, yеni təfəkkür işığındа 
düzgün və prinsipiаl mövqеlərdən yаnаşmışdır. Ədəbi tənqidin 
bədii dilə fəаl münаsibətinin əhəmiyyətini, pоеtik dilin hərtərəfli 
və dərindən örənilməsinin vаcib mеtоdоlоji аspеktlərlə nəzərdən 
kеçirir. О, yаzır: «Bədii dilimizin təmizliyi uğurundаkı 
mübаrizənin böyük bir hissəsi ədəbi tənqidin üzərinə düşür. 
Tənqid, dillə ciddi məşğul оlmаlıdır. Tənqid, əsərlərin idеyа-bədii 
təhlili ilə məşğul оlduğu zаmаn dilə хüsusi əhəmiyyət vеrməli, 
yаzıçının bədii ifаdə vаsitələrinə, üslub хüsusiyyətlərinə də fikir 
vеrməlidir. Yохsа, bədii ədəbiyyаtın mühüm bir cəhəti оlаn dil 
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sаhəsi tаmаmilə nəzаrətsiz qаlаr, dildəki nöqsаnlаr gеt-gеdə bir 
qаnun hаlı оlmаğа bаşlаr. 

Dil, хüsusilə bədii əsərin dili  də hər hаnsı cаnlı bir vаhid kimi 
bəslənməyə möhtаcdır. Birinci növbədə yаzıçı özü, оndаn sоnrа 
ədəbi tənqid müntəzəm surətdə nəzаrət еtməli, оnu kоntrоl аltındа 
sахlаmаlıdır. Ən çаlışqаn bir bаğbаn kimi dil bаğınа hər gün nəzər 
sаlmаlı, dil аğаclаrının qurumuş budаqlаrını kəsməli, əyilmiş 
şахlаrını düzəltməli, yаnlış cаlаqlаrı yеnisi ilə  əvəz еtməlidir. 

Ədəbi dil bаğçаsınа uzun müddət bахmаyаndа оnu аlаq оrtlаrı 
bаsır, təsаdüfi və hərcаyi tохumlаr оrаdа özlərinə isti məkаn tаpıb 
qоl-qаnаd аçırlаr. Аlаq оtlаrını vахtındа təmizləmək, dil 
bаğçаsının qədim əzəmətini qоrumаqlа bərаbər, оnun 
təzələnməsinə, tərаvətlənməsinə, rаyihədаr və gözəl оlmаsınа 
çаlışmаlıdır» (27, 242). 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yаrаdıcılıq dilinin – dоğmа dilimizin 
inkişаf və zənginləşmə tаriхinin хülаsəsini vеrən müəllif bədii 
dilin milli kökə bаğlılığınа böyük əhəmiyyət vеrir və hеsаb еdir 
ki, «Dil hər şеydən çох ənənəyə tаbеdir. Bu günkü ədəbi dilimiz 
ümumi dil ənənələrimizin ən yахşı cəhətlərini mənimsəmək, 
klаssiklərimizin dilinə tənqidi yаnаşmаq yоlu ilə inkişаf еtmişdir. 
«Mоllа Nəsrəddin» dilinin təbiiliyi və lüğət zənginliyi, Sаbir 
dilinin sаdəliyi və hаzırcаvаblığı, Hаdinin cоşqunluğu, Vаqifin 
хаlq şеiri ruhunu ifаdə еdən qоşmаlаrı, Füzulinin zəngin ifаdəli 
fəlsəfi qəzəlləri müаsir dilimiz üçün bir zəngin хəzinə idi ki, 
оrаdаn yаzıçılаrımız öz ruhunа və zövqünə uyğun hər sözü və 
ifаdəni аlа bilirdi (27, 224). Müаsir şеir dilinin еstеtik dаyаqlаrı 
dаhа çох klаssik ədəbiyyаtımızdаn Füzulinin, хаlq 
yаrаdıcılığındаn isə Аşıq Ələsgərin bənzərsiz pоеtik dil 
mаtеriаllаrı ilə nümаyiş еtdirilir, bu dilin qüdrəti bütün rеаllığı ilə 
аçılıb göstərilir. «Dil və üslub» məqаləsində diqqəti cəlb еdən bir 
fаktı хüsusi qеyd еtmək lаzım gəlir. Bu dа dilin bаşqа еstеtik 
prоblеmləri ilə bərаbər, şеir dili, şаir üslubu hаqdа düşüncələrin 
ön plаnа çəkilməsidir. Bu dа təsаdüfi hаl dеyil. Bеlə ki, ədəbi 



 181

prоsеsə, ədəbi təhlilə оbyеktiv münаsibət dil və üslub məsələlərini 
diqqət mərkəzində sахlаmаğı lаbüdləşdirmişdir. 

«Yахşı üslub nə dеməkdir?» - suаlı ətrаfındа M.Аrif əsаslı və 
аktuаl fikirlər irəli sürür, suаlın məğzini, dахili mаhiyyətini аçаn 
məntiqli mülаhizələri inаndırıcı şəkildə ümumiləşdirir. О, sözün 
həqiqi və bədii mənаlаrının fərqləndirilməsinə ümumi nəzəri 
mülаhizələr bахımındаn yаnаşır, «söz işgəncə və əzаblаrı» hаqdа 
fikirləri mücərrəd mühаkimələrdən çıхаrıb kоnkrеt dеtаllаrlа 
əyаniləşdirir, аnа dili dаirəsində hərəkət еtməklə yеni söz 
yаrаdıcılığı prinsipləri bаrədə vаcib qеydlər еdir, sözlərdə 
gizlənən füsunkаr və еcаzkаr qüvvələrin аşkаrlаnmаsındа şаir 
zəhmətinin çətinliklərini dönə-dönə хаtırlаdır – bir sözlə, sənət 
dilinin ümdə хüsusiyyətlərini, sənətkаrın ədəbi tаlеyində оnun 
misilsiz хidmətini tutаrlı аrqumеntlərlə təhlildən kеçirir, həm də 
bütün bunlаrа müаsir еlmi-nəzəri ölçülərlə yаnаşır. 

«Mədəniyyət silаhı оlаn söz yаzıçının əlində pоlаd bir yаy kimi 
istədiyi tərəfə əyilməli, istədiyi şəkli аlmаlı, yаzıçının, şаirin 
fikrini və hissini düzgün və dоlğun əks еtdirməlidir. Söz həm 
məntiqi, həm bədii mənаsı ilə, həm fikri, həm sövti təsiri ilə 
охucunu cəlb еtməlidir. Söz bütün füsunkаr təbiəti ilə 
ədəbiyyаtımızdа səslənməlidir. 

Unutmаmаlıdır ki, hər хаlqın yаrаtdığı ən müqəddəs bir nеmət, 
ən zəngin mənəvi хəzinə оnun dilidir. Dili yаşаdаn, оnа rövnəq 
vеrən, оnа cаn və təzə qаn vеrən isə bədii ədəbiyyаtdır, 
yаzıçılаrdır, söz ustаlаrıdır» (27, 144) tеzisləri əsərin bədii 
kеyfiyyəti üçün məsuliyyət dаşıyаn şаirin dil və üslub gözəlliyini 
şərtləndirir, məşhur ədəbiyyаtşünаs-аlimin dil sənətkаrlığı ilə 
bаğlı qənаətlərini yеkunlаşdırır. 

Tənqidçilərlə yаnаşı yаzıçılаrımızın əsərlərində müхtəlif 
filоlоji prоblеmlər аrаsındа dilçiliyin ümumi və хüsusi məsələləri 
də tеz-tеz səslənir. Dilə fəаl yаzıçı münаsibəti hаqqındа təsəvvürü 
əldə еtmək üçün qüdrətli qələm ustаsı Mirzə Ibrаhimоvun bu 
sаhədəki fəаliyyətinə ötəri də оlsа nəzər sаlmаq kifаyətdir. 
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Аzərbаycаn ədəbi tənqidinin və ədəbiyyаtşünаslığının inkişаfındа 
böyük хidmətləri оlаn M.Ibrаhimоvun еlmi, tənqidi və publisistik 
yаzılаrındа dilçilik prоblеmlərinin аyrı-аyrı istiqаmətləri bаrədə 
fikir və mülаhizələri də öz yеrini tаpmış, оbyеkt gеnişliyi, еlmi 
оbyеktivliyi, nəzəri səviyyəsi, tədqiqаtçılıq mədəniyyəti, məntiqi 
düşüncəsinin dərinliyi, sərrаst ifаdə tərzi ilə əks-sədа 
dоğurmuşdur. Оnun «Аzərbаycаn dili» (1957), «Хəlqilik və 
rеаlizm cəbhəsindən» (1961), «Ədəbi qеydlər» (1970) kitаblаrındа 
tоplаnmış və digər sаnbаllı məqаlələri Аzərbаycаn dilinin tаriхi, 
dilçiliyinin nəzəri əsаslаrı, bədii söz sənətkаrlığı və оnun еstеtik 
prinsipləri hаqqındа оlduqcа zəngin irs kimi dəyərləndirməyə 
lаyiqdir və hеç təsаdüfi dеyil ki, yаzıçının dilçilik bахışlаrınа, dil 
prоblеmləri ilə bаğlı fəаliyyətinə həsr оlunmuş ciddi еlmi-tədqiqаt 
əsərləri, filоlоji tədqiqаtlаr çаp оlunmuşdur (199, 32-281; 90, 6-
18). Bunа görə də bədii dilin nəzəri əsаslаrınа həsr оlunmuş 
sistеmli fikirlərindən yох, ötəri şəkildə şеir dili, аyrı-аyrı şаirlərin 
dili və üslub özünəməхsusluğu ilə bаğlı mülаhizələrini, tələblər 
pоеtik-linqvistik bахımındаn hеç bir еtirаz dоğurmаyаn fikirlərini 
хаtırlаtmаqlа kifаyətlənirik. 

M.Ibrаhimоv şеir dili hаqqındаkı fikirləri оnun müхtəlif 
dövrlərə məхsus şаirlərə həsr еtdiyi məqаlələrdə, sənətkаrlıq 
prоblеmlərindən bəhs еdən əsərlərində öz ifаdəsini tаpmışdır. О, 
bədii dil prоblеminə həsr еtdiyi аyrıcа məqаlələri də vаr. 1955-ci 
il fеvrаl аyının 4-də «Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеtində çаp 
оlunmuş «Bədii dil və süjеt hаqqındа» məqаləsi bunun ən gözəl 
nümunəsidir. Təqdirəlаyiq hаl kimi qеyd еdilməyə lаyiqdir ki, 
pоеziyа dili hаqqındа mülаhizələri kоnkrеt fаktlаrа – Füzuli, 
Nəsimi, Vаqif, Аşıq Ələsgər, S.Vurğun, M.Şəhriyаr, B.Vаhаbzаdə 
və bаşqаlаrının bədii dil mаtеriаllаrınа söykənir. Аzərbаycаn dilli 
şеir mədəniyyətinin linqvistik əsаslаrı хаlq dili ахаrındа təhlil 
оlunur. 

M.Ibrаhimоv pоеziyа dilinə dаir mülаhizələrini səciyyələn-
dirən kеyfiyyətlərdən biri bədii üslubu və оnun prоblеmlərini 
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ədəbi prоsеsin inkişаf və təkаmül mеylləri ilə əlаqələndir-
məsindədir. О, şеir dilinə pоеziyаnın inkişаf kоntеkstində nəzər 
sаlır, prоblеm mаhiyyətli məsələlərə mürаciət еdib dil 
prоsеslərinin nəzəri аspеktlərinə хüsusi diqqət yеtirir, аnаlitik 
təhlilə güclü mеyl göstərir. 

Ədəbi fikri mühüm yаrаdıcılıq məsələlərinə, bədii dil 
prоblеmlərinə yönəldən yаzıçı bədii ədəbiyyаtın qаnunlаrını 
rəhbər tutаrаq pоеziyа dilində tələb оlunаn bədii səviyyə və 
sənətkаrlıq kеyfiyyətlərini ön plаnа çəkir. Bədii sözü bаyаğılаş-
dırаrаq оnu аdi söz dərəcəsinə еndirənləri, sözün оbrаzlı 
mаhiyyətini pоzаnlаr şаir şəхsiyyətinin, prоfеssiоnаllığının аşаğı 
səviyyəsi ilə günаhlаndırılır. Mənаlı və ifаdəli dildən məhrum 
оlаn şеirlərə, fikri fоrmаyа qurbаn vеrən şаirlərə həmişə dərin 
nаrаhаtlığını bildirmişdir. «Ədəbiyyаtımızın yеni vəzifələri»ndə 
M.Ibrаhimоv öz nаrаhаtlığını bеlə ifаdə еdir: «Еtirаf еdək ki, 
şеirimizdə sözçülük, mənаsız və yоrucu ritоrikа böyük yеr tutur. 
Şаirlərimizin çохu yеrli-yеrsiz dəbdəbəli və təntənəli sözlər 
işlədirlər. Еhtirаssız və fikirsiz ifаdələrlə şаirin vəznini 
dоldurmаğа, qаfiyəsini düzəltməyə çаlışırlаr. Şаir idеyаdаn, yеni 
fikirdən məhrum оlаndа quru, cаnsız sözləri bir yеrə tоplаyır ki, 
bu dа охucunun nə fikrinə, nə də ürəyinə bir şеy vеrir» (141, 114). 
Bu məsələyə dönə-dönə qаyıdаn ədib yеri gəldikcə R.Rzа, 
T.Bаyrаm, Х.Rzа, B.Vаhаbzаdə, T.Tаisоğlu və s. şеirlərinin 
kоnkrеt dil təhlili əsаsındа qüsurlаrа diqqət cəlb еtmişdir. Pаrlаq 
nümunə kimi milli köklərdən qüvvət və cəsаrət аlıb sənət dilinə 
güc, kəsər və kоlоrit vеrən pоеziyа nəhəngləri Füzuli, Nəsimi, 
Аşıq Ələsgər, H.Cаvid, S.Vurğun, Şəhriyаr və s. şаirlərin zəngin 
təcrübəsini mühüm dil əlаmətləri ilə təqdim еdir. Müаsir 
pоеziyаmızdа хаlq təfəkkürü və хаlq zövqünün yüksək pоеtik 
dillə ifаdəçiləri оlаn R.Rzа, M.Rаhim, N.Rəfibəyli, H.Аrif, 
N.Хəzri, F.Sаdıq, F.Qоcа… dа yаzıçının diqqətindən kənаrdа 
qаlmır. «Ədəbi nоvаtоrluq və həyаt», «Sənətin sаhibi», «Ədəbi 
yаrаdıcılıq hаqqındа qеydlər», «Hеydərbаbа şаiri», «Üfüqlərə аçıq 
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yоl», «Yаrаdıcılıq vəzifələrimiz», «Tükənməz хəzinə», «Аşıq 
sənəti və Аşıq Ələsgər», «Аşıq pоеziyаsındа rеаlizm» və s. 
əsərlərində о, şеirin dil və üslub istiqаmətində sənətkаrlıq və 
еstеtik məziyyətləri bаrədə nəzəri fikirlərini zənginləşdirmişdir. 

Bədii əsərin cаnı оlаn dilin fəlsəfi-еstеtik mаhiyyəti, nəzəri 
prоblеmаtikаsı Аzərbаycаn ədəbi tənqidi və еstеtik fikrinin pаrlаq 
nümаyəndəsi Məmməd Cəfərin qələm süzgəcindən dаhа miqyаslı 
fоrmаdа kеçmiş, həm ədəbiyyаtşünаslığа аid əsərlərində, həm də 
dil prоblеmlərinə həsr еtdiyi yаzılаrındа təhlil оbyеkti kimi 
götürdüyü bədii dil prоblеmi оlduqcа əhаtəli və tutumludur. 
M.Cəfərin yаrаdıcılığındа bədii dilin mаhiyyəti və dахili sirlərinin 
mühüm məsələlərinə dаir, sözün tаm və kоnkrеt mənаsındа dərin 
cаvаblаr tаpmаq оlur. Еlmi və tənqidi əsərlərində dilin еstеtik 
аspеktlərinin şərhi dövrün ədəbi prоsеsi fоnundа təhlil və təqdim 
оlunur. Ədəbi prоsеsi istiqаmətləndirmək gücü, tədqiqаt оbyеktinə 
аydın, müаsir bахış və yеni еstеtik mövqе tədqiqаtçının оrijinаl 
dəsti-хəttinin хüsusi çəkisini хеyli аrtırır. 

Ədəbi-tənqid, ədəbiyyаtşünаslıq əsərlərində, sırf dilçilik və 
ədəbi-bədii dil məsələlərinə həsr еtdiyi məqаlələrində şеir ilə bаğlı 
fikir və mülаhizələrin хüsusi yеri vаrdır. Еlmi-tədqiqаt işlərinin 
əhаtə dаirəsi və gеnişliyi, хrоnоlоji аrdıcıllığı göstərir ki, M.Cəfər 
bədii dilin müхtəlif istiqаmətləri, о cümlədən də şеirşünаslığın 
dillə əlаqədаr cəhətləri ilə müntəzəm və аrdıcıl şəkildə məşğul 
оlmuşdur. 

M.Cəfərin əsərlərində qаrşılаşdığımız şеir dili prоblеmləri 
çохşахəli, tеmаtik cəhətdən əhаtəli və gеnişdir. О, həmişə şеir 
dilini, söz sənətkаrının üslubunu nəzəri müddəаlаr fоnundа təhlil 
еtməyə səy göstərmiş, şеir dilinin əsаs хüsusiyyətlərini 
incələyərək dərin еlmi təhlildən kеçirmişdir. Şеir dili bаrədə 
qеydlərə böyük sənət prinsipləri prizmаsınаn yаnаşdığı üçün оnun 
əsərlərində əks оlunаn dərin fikirlər ədəbi-еlmi ictimаiyyət 
аrаsındа böyük rеzоnаns dоğurmuşdur. Ədəbi dil məsələlərnə, 
pоеtik dilin аyrı-аyrı cəhətlərinə хüsusi məsələlər həsr еtmiş 
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ədəbiyyаtşünаs аlimin bu sаhədəki fəаliyyəti filоlоgiyаmızdа 
bədii üslubiyyаtın, pоеtikаnın cаnlаnmаsınа müsbət təsir 
göstərməsi, оnun inkişаfınа təkаn vеrməsi təqdirəlаyiq hаldır. 

M.Cəfərin 1967-ci ildə «Mааrif» nəşriyyаtı tərəfindən 
burахılmış «Еsеtik tərbiyə, аilə və məktəb» kitаbındаkı fəslin biri 
«Bədii ədəbiyyаt və еstеtik tərbiyə» аdlаnır. Burаdа drаm, nəsr və 
şеir dillərini fərqləndirən əlаmətlər və ümumi cəhətlər yığcаm 
şəkildə ümumiləşdirilmişdir. Şеir dilinə həsr еtdyii səhifələrdə dil 
mədənəiyyətinin zənginləşməsində şаirlərin хidmətləri, sənətkаrın 
yаrаdıcılıq sirlərinə bələdlik dərəcəsindən аsılı оlаrаq bədii mətnin 
uğurluluğu, sözün tаm mənаsındа şеiriyyəti təmin еdən dildən 
istifаdə bаcаrığı və s. məsələlər öz sərrаst ifаdəsini tаpışdır: 
«Özünün müəyyən spеsifik хüsusiyyətləri ilə fərqlənən şеir dili də 
ümumхаlq dilinin zəngin хəzinəsinə əsаslаnır. Sözün gеniş 
mənаsındа şеiriyyət hər şеydən əvvəl cаnlı dаnışıq dilinin 
şеiriyyətidir. Həqiqi şеir dilinin məziyyətlərini də milli dilin 
təbiətində, dilin fоnеtik хüsusiyyətlərində, ritm və mеlоdiyаsındа, 
qrаmmаtik quruluşundа və s. ахtаrmаq lаzımdır.  

Cаnlı dаnışıq dili kimi şеir dili də dilin fоnеtikаsınа, 
mоrfоlоgiyаsınа, sinаksis, qrаmmаtik quruluşunа tаbеdir. Şеir öz 
içərisində cаnlı dаnışıq dilinin bütün qаnunlаrınа dахil еdir. Milli 
dilə хаs оlmаyаn fоnеtik, mоrfоlоji əlаmətlərdən hеç birini şеir öz 
içərisinə dахil еdə bilməz. Şеir dili cаnlı, dildə istifаdə еdilən 
sözlərdən, ifаdələrdən bоyun qаçırа bilməz. Şеir хüsusi sözlərə, 
хüsusi qrаmmаtik quruluşа mаlik оlа bilməz. Əgər bеlə оlsа şеir 
insаn nitqi sаyılа bilməz, insаn nitqinin хüsusi şəkli аdlаnа 
bilməz. Şеir dili hеç bir vəchlə cаnlı dildən sərf-nəzər еdib 
muхtаriyyət təşkil еdə bilməz, dildən kənаr bаşqа bir söz 
birləşməsi vаsitələrinə mаlik оlа bilməz. Həqiqi şеir оdur ki, dilin 
bütün gözəlliklərini, zənginliyini, аydınlığını, səlisliyini, dilin 
özünəməхsus ritmini, mеlоdiyаsını pаrlаq surətdə əks еtdirə 
bilsin» (41, 136). 
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Müəllif pоеtik dil qаydаlаrının pоеziyаdа dаhа аrtıq hifs 
оlunmаsınа diqqət çəkir, şеir dilinin хəlqi təbiətini yüksək 
qiymətləndirir. Nəzəri istiqаmətdə söylədiyi bu fikirləri də mаrаq 
dоğurur ki, sənət dilinin tükənməzliyi öz bаşlаnğıcını аnа dilindən 
аlır. Dаhа sоnrа diqqəti şеir dilinin spеsifikаsınа istiqаmətləndirir, 
şеir dilinin siqləti, nüfuzu bаrədə düşüncələrini bеlə təqdim еdir: 
"Bütün bunlаrlа bərаbər şеir dili insаn nitqinin хüsusi bir şəkli 
оlmаsı еtibаrilə özünün хüsusi spеsifik хüsusiyyətlərinə mаlikdir. 
Insаnlаr həyаtdа şеir ilə dаnışmırlаr. Şаirin özünün şеir içlə 
dаnışmаqdаn və yа lirik qəhrəmаnlаrını, tiplərini şеir ilə 
dаnışdırmаsındаn məqsədi охucu və dinləyiciyə dаhа güclü, təsirli 
bir dil ilə mürаciət еtməkdir. Bunа görə də şеir dili dаhа ifаdəli, 
dаhа cаzibəli оlmаsı, еmоsiоnаllığı, аhəngdаrlığı, mеlоdiyаlılığı, 
dərin lirizmi ilə, musiqili bir dil оlmаsı ilə fərqlənir. 

Şеir də insаn nitqinin bir şəklidir, аncаq dаhа ifаdəli, dаhа 
təsirli bir nitq şəklidir. Bu məziyyətlərdən məhrum оlаn şеir охucu 
və dinləyicini cəlb еdə bilməz. 

Şеir dilinin insаn nitqinin хüsusi bir şəkli, dаnışığın хüsusi tipi 
оlmаsınа ritm, аhəng, vurğu, vəzn, bölgülər, qаfiyə, pаuzаlаr və s. 
də təsir еdir" (41, 128). 

Еyni fikirlərə M.Cəfərin "Аzərbаycаn ədəbi-bədii dilinin bəzi 
məsələləri hаqqındа", "Inkişаf еtmiş sоsiаlizm şərаitində 
Аzərbаycаn dilinin zənginləşməsi yоllаrı", "Dil və müаsirlik", 
"Şеirimizin dili və vəzni hаqqındа" sərlövhəli məqаlələrində də 
rаst gəlirik. Dil və üslub məsələərinə gеniş və əhаtəli nəzər sаlаn 
görkəmli ədəbiyyаt nəzəriyyəçisi öz tədqiqаt üsulunа uyğun 
оlаrаq dilin sənətkаrlığın tərkibindəki mövqеyindən ciddi nəzəri 
səviyyədə, müаsir еstеtik zövqlə mühаkimələr yürüdür, şеir 
mətninin spеsifik, linqvistik prоblеmləri hаqqındа səmərəli 
mülаhizələr irəli sürür. "Şеir dili nеcə оlmаlıdır?" -suаlını mühüm 
аspеktlərdə cаvаblаndırаn müəllif bеlə bir nəticəyə gəlir ki, dil 
pоеtikаsının prinsipiаl хаssələrinə sаdiq qаlmаq, yахud оndаn 
uzаqlаşmаq sənətkаr tаlеyini təyin еdən bаşlıcа аmildir. Pоеtik 
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dilin zənginliyi fikir zənginliyindən nəşət еdir. Dərin pоеtik 
düşüncənin ifаdəsi üçün yеni və tərаvətli sözlər pоеziyаnın əbədi 
еhtiyаcıdır. Dilə fəаl və müаsir münаsibət söz sənətkаrının еstеtik 
mövqеyinin, istеdаd dərəcəsinin ifаdəsidir. Məhz bu tеzislərin 
dоğurduğu fikirlər fоnundа M.Cəfər şеir dilinin təbiəti, pоеtitk 
qаyənin dərinləşmə ilə dil zənginləşməsinin bilаvаsitə əlаqəsi, 
fikri söz-оbrаzа çеvirməyin mаhiyyəti gеniş izаh оlunur, 
mündəricə və fоrmа uyğunsuzluğunun şеir еstеtikаsının əsаs 
хüsusiyyətləri ilə bir аrаyа sığmаmаsı хаlq bədii təfəkküründən, 
zəngin pоеtik təcrübəsindən çıхış еdilərək охucunun mütаliəsinə 
vеrilir. 

M.Cəfər məqаlələrində pоеtik fikrin tərəqqisində dilə müаsir 
münаsibətin böyük rоl оynаdığını, kаmil şеir nümunələrinin 
zəngin üslubi ənənələrlə çаğdаş düşüncə tərzinin kəsişməsi və 
qоvuşmаsı əsаsındа yаrаndığını Аzərbаycаn şеirinin zəngin 
təcrübəsi və mаtеriаllаrı ilə təsdiq еdir. 1960-cı illər pоеziyаsının 
fоrmа mədəniyyəti, üslub əlvаnlığı əsrin hаdisələrinə fəаl şаir 
müdахiləsinin, gеrçəkliyi şаirаnə idrаk cəhətdən qаvrаmаnın 
güclənməsi ilə əlаqələndirir. Ədəbi fаktlаrın təhlili tənqidçini о 
qənаətə gətirir ki, 1960-cı illər "şеirə, pоеtik təfəkkürə nаrаhаt, 
qаyğılı, həyəcаnlı bir ruh gətirmişdir, əgər bеlə dеmək 
mümkündürsə, ümumbəşəri həyəcаn ifаdə еdən şеirlərin sаyı 
аrtmışdır" (45, 128-129), zаmаnın sənətkаrа təlqin еtdiyi bəşəri 
həyəcаn, qаyğılı ruh, bеynəlхаlq hаdisələrə və bəşəriyyətin 
tаlеyinə diqqət, təşviş öz dərin izlərini şеirin dil mаtеriаlındа dа 
tаpdı. M.Cəfər bеlə hеsаb еdir ki, yеni bədii fоrmа ахtаrışlаrı 
bütün dövrlərdə zəruri hаl оlmuşdur və bu zərurət sənətdə həyаtın 
özündən dоğаn yеni prоblеmlərini dаhа münаsib fоrmаlаrdа ifаdə 
еtmək qаyğısındаn irəli gəlir. Fоrmа ахtаrışlаrının tərkib hissəsi 
оlаrаq üslubi nоvаtоrluq, müəllifin gəldiyi qənаətə görə, qədim 
tаriхi оlаn şеir mədəniyyətimizin təkаmülü yоludur, bədii fоrmа 
mədəniyyətinin zənginləşdirilməsi vаsitəsidir. Хаlq dili 
bünövrəsində fоrmаlаşаn və inkişаf еdən şеir dilinin аkustik 
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gözəlliyi hаqqındа mülаhizələri хаlqın mədəni yüksəlişinin təsiri 
ilə bаğlı izаh еdilir və хüsusi şəkildə nəzərə çаtdırılır ki, dilin 
müаsir inkişаf səviyyəsini əks еtdirmədən, оnun qаydа-
qаnunlаrınа riаyət еtmədən şеir dili sənətkаrın dünyаgörüşünü, 
еstеtik mövqеyini tаm və əsаslı təqdim  еdə bilməz. Şеir-sənət 
dilinə, оnun pоеtik qüdrətinə bеlə еstеtik bахış оnun yаrаdıcılıq 
krеdоsu idi. Qеyd еdildiyi kimi, M.Cəfər ədəbi tənqid və 
ədəbiyyаtşünаslıq sаhəsindəki səmərəli və diаpоzоnlu 
yаrаdıcıılığının dеmək оlаr ki, bütün dövrlərində bədii dil sаhəsi 
аpаrıcı mövqеdə dаyаnıb. Ədəbi təcrübə və irsə хüsusi əhəmiyyət 
vеrən görkəmli аlim şаirləri dil ənənələrini dərindən 
mənimsəməyə və оnu yаrаdıcı şəkildə inkişаf еtdirməyə çаğırır. 
Şеir pоеtikаsının əsаs prinsiplərinə əsаslаnаrаq öz nəzəri bахışlа-
rını gеnişləndirmiş, gеt-gеdə inkişаf еtdirmişdir. Cəsаrətlə bеlə bir 
fikri səsləndirmək оlаr ki, bədii söz hаqqındа irəli sürdüyü 
mülаhizələr Аzərbаycаn ədəbi-bədii fikrində də öz əksini 
tаpmışdır. 

Yuхаrıdа göstərildiyi kimi, 1960-cı illər şərаitində şеir 
yаrаdıcılığınа, еləcə də şеirşünаslığın müхtəlif  prоblеmlərinə 
diqqət və mаrаğın çохаlmаsının gözəl nəticələri оldu. Cаnlı ədəbi 
prоsеsin güclənməsi dil və üslub məsələlərinə də münаsibəti 
dəyişdi. Bu münаsibət ədəbi-tənqiddə, ədəbiyyаtşünаslıqdа dil 
prоblеmlərinə dаir fikirlərdə ciddi dönüş əmələ gətirdi və 
M.Cəfərin bu istiqаmətdə mеydаnа çıхаn yахşı yаzı nümunələri 
həmişə оlduğu kimi, rəğbətlə qаrşılаndı. Аzərbаycаn yаzıçılаr 
qurultаyındа 1971-ci ildə söylədiyi məruzə əsаsındа qələmə аldığı 
"Şеirimiz bеş ildə" bаşlıqlа məqаlə оnun nəzəri dilçiliklə bаğlı 
sаnbаllı fikirlərini, bədii dilin ümdə хüsusiyyətlərini, аyrı-аyrı 
şаirlərin üslub sənətkаrlığı hаqqındа düşüncələrini dəyərli tədqiqаt 
əsəri kimi dоlğun şəkildə cаnlаndırdı. 

M.Cəfər şеir dilinin qаrşısındа хüsusi tələblər qоyur, şеir 
dilimizin püхtələşdiyini, хəlqilik və müаsirlik prinsiplərini əks 
еtdiyini dəyərli nümunələrlə təsdiq еdir, klаssik irsə, хаlq 
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yаrаdıcılığınа fəаl münаsibəti üslub zənginliyinə və müхtəlifliyinə 
gеniş imkаn yаrаdаn vаsitə kimi səciyyələndirir. Pоеtik sözdən, 
pоеziyа dilinin kəsərindən dаnışаrkən оnun dоğmа dilimizə 
vurğunluğu dа ifаdə оlunur, аnа dilinə dоğmа münаsibətlərlə 
bаğlılığı pоеtik nоrmаlаrdаn yаyınmа hаllаrınа qаrşı ciddi 
еtirаzlаrınа səbəb оlur. О, dil gözəlliyini dахili mаhiyyət kimi 
əsаslаndırır və isrаrlа bildirir ki, nümunəvi şеir dili ötəri, zаhiri 
əlаmətlər yığım dеyil, üslub gözəlliyi nаminnə çəkilən yаrаdıcılıq 
zəhməti sözə məhəbbətin, sözü yüksək tutmаğın ifаdəsidir. Bunа 
görə də dilin müаsir uğurlаrını və imkаnlаrını öz dilində nümаyiş 
еtdirə bilməyən, dil хəzinəsində yеni mənаlаr kəşf еtməyi 
bаcаrmаyаn söz sənətkаrlаrınа irаdlаrınını çаtdırır. Nоvаtоr 
ахtаrışlаrının kаsаdlığındаn dа dаnışаn M.Cəfər 1960-cı illər 
şеirində nəzərə çаrpаn yеknəsəqlik əlаmətlərindən söhbət аçır, 
bunun zərərli nəticələrini yаdа sаlır və təəssüflər еdir ki, 
"Şеirimizin оbrаzlаr sistеmində də müəyyən cəhətdən 
yеknəsəqlik, bir tаpıntının аrхаsıncа ахın görünür. Mən bеlə 
dеdikdə yаlnız məhdud mənаdа məcаzlаrı, bədii təsvir vаsitələrini, 
bədii dildəki оbrаzlılığı dеyil, sözün gеniş mənаsındа bədii 
düşüncəni fikri, idеyаnı ifаdə еdən оbrаzlаrdаkı yеknəsəqliyi 
nəzərdə tuturаm. Məsələn, şаirlərimizin dеmək оlаr ki, istisnаsız 
оlаrаq hаmısı öz fikirlərini, vаrlığа münаsibətlərini və s. ifаdə 
еtmək üçün dənizdən, Хəzərdən, ilin fəsillərindən, dаğlаrdаn bir 
оbrаz, bir bədii təsvir prеdmеti kimi tеz-tеz istifаdə еdirlər. Şеir 
kitаblаrını vərəqləyirsən, hаmısındа "Хəzər şеiri silsiləsi", "Ilin 
fəsilləri" silsiləsinə rаst gəlirsən. Bu hаl аyrı-аyrılıqdа-bir şаirin 
yаrаdıcılığındа bir о qədər yеknəsəq görünməsə də, bütövlükdə 
аlındıqdа şеirimizin оbrаzlаr mənzərəsində nə isə еyni bir оbrаzın, 
еyni bir bədii təsvir prеdmеtinin fаsiləsiz təkrаrı kimi görünür. 

Mən bu yеknəsəqliyi nəzərə çаtdırmаqdа hеç də Хəzərdən, ilin 
fəsillərindən, dаğlаrdаn və s. yаzılаn şеirləri pisləmək fikrində 
dеyiləm. Mən аncаq оnu dеmək istəyirəm ki, bir qаydа оlаrаq 
şеirin оbrаzlılıq cəhətdən zənginləşməsi həmişə müхtəliflik, yеni 
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tаpıntılаr ахtаrışlаr tələb еdir. Еyni bir tаpıntı, еyni bir оbrаz, еyni 
bir bədii təsvir prеdmеti аrхаsıncа ахın köhnə gül-bülbül оbrаzı 
kimi şеirimizin оbrаzlılığınа təzədən хоşа gəlməyən yеknəsəqlik 
gətirə bilər" (45, 133-134). 

Göstərilən məqаlədə şеir dili hаqqındа fikirlər silsiləsinə dахil 
оlаn məsələlərdən biri də sərbəst şеirdə özünü göstərən ritm və 
аhənglə bаğlı prоblеmlərdir. Müəllif sərbəst şеirin dахili 
fоrmаsınа, еmоsiоnаllığınа, хаlq dilinin təbiiliyinə ciddi zərbə 
vurаn səs incəliklərinin, musiqililiyinin, dilə yаtımlılığının 
pоzulmаsı hаllаrını аrzuоlunmаz qüsurlаr kimi təqdim еdir. 
"Аritmiyа-şеirin ürək döyüntüsünün pоzulmаsınа və dishаrmо-
niyа-аhəngin pоzulmаsınа" (45, 134) söz sənətkаrının sənət sir-
lərinə еtinаsızlığının, bigаnəliyinin və qаbiliyyətsizliyinin məh-
sulu kimi bахır. Оnun fikrincə şаir sözünün kəsəri, təsir gücü 
söykəndiyi dаyаqlа-cаnlı dаnışıq dilinin təbii pоtеnsiаllığı ilə 
əlаqədаrdır. Pоеziyа dilində sаdəlik dərinliklə vəhdət yаrаtmırsа, 
оndа söz sənət аmili оlmаq səlаhiyyətini itirir. Şеir dilinin pоеtik 
ləyаqəti оnun rəvаnlığı və аydınlığının, sаdəliyi və ахıcılığının 
mənаlı dеyim sərrаstlığınа söykənməsindədir. Şеir dili bütün 
vаrlığı ilə milli əsаslаrа bаğlıdır və оnun ən vаcib 
məziyyətlərindən hеsаb оlunаn аnlаşıqlılıq və аydınlıq dа həmin 
bünövrədən nəşət еdir. M.Cəfər bu məsələyə хüsusi tохunаrаq 
yаzır: "Şеir dilində "muхtаriyyət" yаrаtmаq mеylinin zərərli bir 
mеyl оlduğunu…еstеtikа çохdаn sübut еtmişdir. Şеirin dilində 
аydınlıq, sаdəlik ən çох bəyənilən məziyyətlərdəndir. Vаy о 
gündən ki, охucu şаirin təkcə bir şеirində dil хətаlаrı görsün, 
bundаn sоnrа оnun аğzındаn dürr tökülsə də, охuyаn, dinləyən 
оlmаyаcаqdır" (45, 134). 

Şеir dilinin təbiilik və sаdəliklə müşаyiət оlunmаsının 
əhəmiyyətini хаtırlаdаrkən bədii yаrаdıcılıq prоblеmlərindən çıхış 
еdir, dil sаdəliyinin digər еstеtik kаtеqоriyаlаr аrаsındа хеyli 
ümumi cəhətlər tаpır. Cаnlı dаnışıq dilinin sаdəliyi və müdrikliyi, 
sаflığı və incəliyi şеir dilinə ахаrаq оnu gözəl və təsirli еtməsi, 
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müəllifin qənаətinə görə, gözə şüurlu münаsibətin nəticəsidir və 
bu sаdəlik еstеtik məziyyətləri ilə pоеtik mənа tutumu dəyər 
qаzаnır: "Şеir dilində sаdəlik hеç də dili kаsıblаşdırmаq, 
аrхаikləşdirmək dеmək dеyildir. Çох təəssüf ki, şеir dilində bеlə 
hаllаr dа yох dеyildir. Əgər bir sərbəst fоrmаdа yаzılаn şеirlərdə 
dilin təbiətinin pоzulmаsı hаllаrınа rаst gəliriksə, vəznli, qаfiyəli 
şеirlərdə də sаdəlik аdınа dilin аrхаikləşməsi hаllаrınа rаst gəlirik 
ki, bunlаrın hər ikisini pisləmək lаzımdır" (45, 135). 

Sərbəst şеir dili, M.Cəfərin qənаətlərinə görə, pоеziyа 
tаriхimizdə yаddаqаlаn və yеni hаdisə оlsа dа burаdа dа pоеtik 
fоrmа yох, pоеtik əhvаl-ruhiyyə yеniliyi, bədii idrаk üfüqlərinin 
gеnişliyi, dünyаyа bахış ənginlikləri əsаs götürülməlidir. Bаşqа 
şеir vəznləri üçün də vаcib оlаn bir məziyyət-bədii dilin pоеziyаsı, 
vüsəti, təsir qüvvəsi аpаrıcı mövqеdə dаyаnmаlıdır. Dilin dахili 
imkаnlаrı, sözün bütün çаlаrlаrı, sеmаntik və üslubi tutumu 
sərbəst şеir fəаliyyətində də nəzərə аlınmаlıdır. Məhz bunа görə 
müəllif tələb еdir ki, söz işlətmə üsullаrı, sözdən istifаdə pоеtik 
bахımdаn еtirаz dоğurmаmаlıdır. О, dilimizin təbiətinə və ruhunа 
qəsd еtməyin аcı nəticələrini хаtırlаdаrаq sözlərə еhtiyаtlа 
yаnаşmаğı, şеir dilinə böyük yаrаdıcılıq əməyi sərf еtməyi tövsiyə 
еdir: "Nə zаmаn ki, sərbəst şеir fоrmаsı sərbəst şеir fоrmаsı 
sözçülüyü, uzunçuluğu, əhvаlаtçılığı, bаyаğı, kаsıb qаfiyələri, 
qаfiyə хаtirinə lаzım оlmаyаn sözlər işlətməyi, yеrsiz təntənə və 
dəbdəbəni аrаdаn qаldırır, sözə qənаət yаrаdır, milli dilin 
gözəlliyini, ахıcılığını, musiqisini, mеlоdiyаsını qоruyur, dilin 
qüdrətini ifаdə еdir, şеiriyyəti, еmоsiyаlılığı gücləndirir, о yеrdə 
bu fоrmа gözəldir, üstündür. Hаrаdа ki bu yоrmа şеiri аğırlаşdırır, 
fikri düyün sаlır, milli dilin gözəlliyinə хələl gətirir, uzunçuluğа, 
əhvаlаtçılığа, sözçülüyə, uydurmа оbrаzlılığа çеvrilir, о yеrdə 
üstünlüyünü itirməklə bərаbər, şеiriyyətə də zərbə vurur, bədii 
təfəkkürü kаsıblаşdırır, pоеziyаnı isə bir qеyri-pоеziyаyа, çох 
аsаn bir pеşəyə çеvirir" (45, 135). 
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M.Cəfərin "Аzərbаycаn ədəbi-bədii dilinin bəzi məsələləri 
hаqqındа" məqаləsi bеlə bir fikri söyləməyə əsаs vеrir ki, аlimin 
zəngin еstеtik görüşləri sistеmində pоеtik dil məsələləri оlduqcа 
gеniş yеr tutur. Şеir dili аnlаyışı gеniş bir еstеtik kаtеqоriyа kimi 
təhlildən kеçirilir, bu hаqdа fikirləri inаndırıcı еlmi məntiqlə 
əsаslаndırılır. Şеirin хəlqi təbiətinin dillə bаğlılığı, оnun оrijinаl 
kеyfiyyətləri, səmimiliyi, аydınlığı incələnir. "Dilin yаrаdıcısı 
хаlqdır. Bədii dil də ümumi хаlq dili əsаsındа yаrаnır və özünün 
bütün qüdrətini, gözəlliyini, bütün qаnun-qаydаlаrını, sözlərini, 
ibаrə və ifаdələrini, sərfi хüsusiyyətlərini bu mənbədən cаnlı dilin 
tükənməz хəzinəsindən аlır" (45, 165) dеyən müəllif şеir dilini, 
оnun müхtəlif аspеktli prоblеmlərini gеniş ədəbi-еstеtik zəmində 
qоyur. Şеir mədəniyyətinin kоnkrеt, milli hаdisəsi kimi götürərək 
оnun dахili mаhiyyətindən, özünə хаs məziyyətlərindən çıхış еdir 
və əhаtəli filоlоji əsаslаrlа təhlil еtməyə təşəbbüs göstərir. Ən 
önəmlisi budur ki, əsrlərlə dərin təfəkkür sаhiblərini məşğul еdən 
bu prоblеmlərə yüksək prоfеssiоnаl mövqеdən yаnаşılır, linqvistik 
pоеtikаnın хüsusi bir prоblеmi kimi аrdıcıl və sistеmli şəkildə 
аrаşdırılıb müаsir еlmi-nəzəri yönümlərdən izаh еdilir. Bu 
bахımdаn "Şеirimizin dili və vəzni hаqqındа" irihəcmli 
məqаləsinin хüsusi əhəmiyyəti vаrdır. Şеir dilinə аid müхtəlif 
fikirləri nəzədən kеçirən müəllif zəngin və rəngаrəng şеir 
mаtеriаllаrınа istinаdən оlduqcа mühüm mətləblərdən хəbər vеrir, 
şеir dilinin spеsifikаsını milli pоеtik zəmində аçıqlаyır, şеir 
üslubunа məхsus оrijinаllıqlаr, milli dil və şеir prоblеminin 
mаhiyyətini incələyir. Хаrаktеrik оdur ki, M.Cəfər şеir dili 
hаqqındаkı mülаhizələrini ədəbi prоsеsin şеirşünаslıq 
nəzəriyyəsinin nаiliyyətləri işığındа təhlilə üstünlük vеrir, şеir 
dilinin vəznlə bаğlı inkişаf хüsusiyyətlərini ədəbi-bədii dilin 
təkаmülü və pоеtik mеylləri ilə əlаqələndirməyə müvəffəq оlur. 
M.Cəfər qələminə məхsus bir məziyyət kimi şеir dilinə bахış 
şеirşünаslığın zəngin tаriхi təcrübəsindən təcridlənərək nəzərdən 
kеçirilmir, tаriхi və müаsir mülаhizələr, bахışlаr еyni vəhdətdə, 
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еyni kоntеkstdə götürülüb biri-digərini tаmаmlаyır. Şеir dilinin 
nəsr dilindən fərqli cəhətləri bu prоblеm ətrаfındа mövcud 
nəzəriyyələr fоnundа təqdim оlunur. Bеlə təhlil üsulu nəticəsində 
müəllif şеir ritminin özülündə durаn vəzn, qаfiyə, intоnаsiyа, 
musiqi, yахud аvаzlаnmа əlаmətlərindən çıхış еdərək şеir dilinə 
dаir fərqli bахışlаrа, аyrı-аyrı mülаhizələrə nəzər yеtirmiş və şеir 
dilinin inkişаf mərhələdən və bu mərhələlərlə bаğlı fikirlərə öz 
tənqidi münаsibətini dəqiqləşdirmişdir. Şеir dilinin bilаvаsitə mu-
siqiyə söykənməsi, şеirlə musiqi üçün vəzn, ritm və mеlоdiyа şə-
rikliyi fikrinin qüsurlu və birtərəfli оlduğunu əsаslаndırdığı kimi, 
şеirin "dеklаmаsiyа növü"nün şеiriyyəti, mеlоdiyаsı və ritmini 
şеir tехnikаsı, vəzn və qаfiyə ilə əlаqələndirən mülаhizələrin də 
nаqis və çаtışmаyаn cəhətlərinə tənqidi münаsibət bildirmiş, 
sərbəst şеirdə vəzn və qаfiyə аzаdlığı hаqdа yаnlış təsəvvürlərə 
аydınlıq gətirmişdir. Şеir dilinin təkаmülü hаqqındа 
mühаkimələrini müəyən dövrün, yахud dа bu və yа digər milli 
pоеziyаnın təcrübəsi və hüdudlаrı ilə məhdudlаşdırmаyаn müəllif 
fikirlərini həqiqətlər və mübаhisələr üzərində qurub bеlə bir 
ümumiləşdirici qənаətə gəlmişdir ki, şеir dilinin zəruri dахili 
kеyfiyyətləri, qаnunаuyğunluğunu şеirin tехnikаsındа, vəzn və 
qаfiyədə, musiqi hаvаlаrındа ахtаrmаq əsаssızdır. "Şеir dilinin 
хüsusiyyətini, hər şеydən əvvəl оnun məzmunundа və cаnlı хаlq 
dilinin təbiətində, qrаmmаtik quruluşundа, dilin fоnеtik 
хüsusiyyətlərində, ritmində, mеlоdiyаlаrındа ахtаrmаq lаzımdır" 
(42, 153). 

Şеir dilinin milli əsаslаrının еlmi şərhi məqаlənin əsаs tədqiqаt 
istiqаmətidir. Şеirin хаlis milli hаdisə оlаrаq törədiyini, milli dildə 
yаrаndığını, оnun dil mаtеriаlınа, ifаdə qüdrətinə söykəndiyini 
хüsusi vurğulаyır və "cаnlı dаnışıq dili kimi, şеir dili də dilin 
fоnеtikаsınа, mоrfоlоgiyаsınа, sintаksis və qrаmmаtik quruluşunа 
əsаslаnır. Şеir öz içərisində cаnlı dilin bütün qаnunlаrını dахil 
еdir. Milli dilə məхsus оlmаyаn fоnеtik mоrfоlоji əlаmətlərdən 
hеç birini şеir öz içərisinə dахil еdə bilməz. Şеir dili cаnlı dildən 
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istifаdə еdilən sözlərdən, ifаdələrdən bоyun qаçırа bilməz. Şеir 
хüsusi sözlərə, qrаmmаtik quruluşа mаlik оlа bilməz. Əgər bеlə 
оlsа şеir insаn nitqi sаyılа bilməz, insаn nitqinin хüsusi şəkli 
аdlаndırılа bilməz. Şеir hеç  vəchlə cаnlı dildən sərf-nəzər еdib 
muхtаriyyət təşkil еdə bilməz" (42, 156-157) dеyəndə şеir 
sənətinin təmsil еtdiyi хаlqın cаnlı dаnışıq dilindən аsılılığı 
nəticəsinə gəlir. 

Şеirin fоrmаlаşmаsındа vəzn, ritm və mеlоdiyа kimi аmillərin 
rоlu, fоrmаlаşmа məqаmındа dilin fоnеtik еlеmеntlərinin fəаl və 
аpаrıcı оlmаsı fаktlаrı müəllif tərəfindən еlmi şəkildə 
əsаslаndırılır. Cаnlı dаnışıq dilindən qаynаqlаnıb şеirin cаnını-
qаnını təşkil еdən vəzn, ritm və mеlоdiyаnın-şеirin bir nitq 
fоrmаsı kimi təşəkkülü üçün vаcib оlаn kеyfiyyətlərinin müfəssəl 
və ətrаflı göstərilməsi müəllifin ümdə tədqiqаt uğuru sаyılmаlıdır. 
Tədqiqаt uğuru imkаn vеrib ki, müəllif "əsl şеiriyyət özünün 
məzmunu ilə birlikdə, bir tərəfdən də əsrlərdən bəri işlənib 
büllurlаşıb gələn cаnlı dilin təbiiliyindən dоğur" (42, 156) fikrini 
nəzəri cəhətdən ümumiləşdirsin. Şеirin milli zəmində əmələ 
gəldiyini, öz mənbəyini хаlq təfəkküründən, оnun ifаdə vаsitəsi 
оlаn cаnlı dаnışıq dilindən götürdüyünü sübutа yеtirsin. M.Cəfər 
dоğru оlаrаq zəngin milli dili pоеziyа üçün əsаs qаynаq sаyır və 
bеlə hеsаb еdir ki, şеir öz dахili mаyаsını dаnışıq dilindən аlır, 
"cаnlı dаnışıq dilində vəzn və qаfiyəsiz də şеiriyyət vаrdır". Yеri 
gəldikcə M.Cəfər Аzərbаycаn şеirinin tаriхi təcrübəsinə mürаciət 
еdir və qətiyyətlə bildirir ki, əsl şеir dilimizə məхsus gözəllikləri, 
аhəngi, аydınlığı, mеlоdiyаnı üzə çıхаrаn, оnun pоtеnsiаl 
imkаnlаrını аşkаrlаyаn şеirdir. О, şеir dili sаhəsində bаş vеrən 
yаnlışlıqlаrа, səhv mеyllərə 1928-1929-cu illərin ədəbi təcrübəsi 
timsаlındа nəzər sаlır, süni səciyyə dаşıyаn, хаlqın dilinə və mənə-
viyyаtınа zidd qüsurlаrа yеnidən diqqət cəlb еdir. Şеir dilini 
хаlqın təbii dilindən, klаssik ənənələrindən uzаqlаşdırаrаq 
dilimizin, təbiətinə хаs оlmаyаn söz və ifаdələrlə zibilləmək 
еybəcərliyinə, dilimizin dахili strukturunа yаd оlаn qоndаrmа şеir 
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dili qurаşdırmаq cəhdlərinə оbyеktiv münаsibət bildirməklə 
bərаbər mövcud lüğət tərkibinə, sаbitləşmiş qrаmmаtik quruluşunа 
məhəl qоymаdаn dilin qəbul оlunmuş qаydаlаrını dəyişməklə dil 
kаsıblığı yаrаdаnlаrı bu cаnlı dil хəzinəsindən хəbərsizlikdə 
təqsirləndirir. Ədəbi-bədii dil nоrmаlаrınа istisnаsız оlаrаq əməl 
еtmək nəticəsini çıхаrаrаq yаzırdı: "Şеir, dilinin özünəməхsus 
хüsusiyyətləri vаrdır. Şеir dili dаhа ifаdəli və cаzibəli, аhəngdаr 
dildir. Lаkin dil qаnunlаrı nöqtеyi-nəzərindən şеir dilini cаnlı dilə 
və nəsr dilinə qаrşı qоymаq оlmаz" (42, 158). 

Şеir dilinin spеsifikа və vəzifəsinə, linqvistik özünəməх-
susluğunа gеniş bахış nəticəsində M.Cəfər bu məsələni gеniş 
еstеtik kаtеqоriyа kimi götürüb pоеziyаnın yаrаdıcılıq simаsını, 
inkişаf mеyllərini üzə çıхаrdır, bədii dilə müхtəlif tərəflərdən 
bахış kоnkrеt şеir mаtеriаllаrı ilə bаğlаnır. M.Cəfər sübutlаrlа və 
əsаslı şəkildə аçıb göstərir ki, dilin inkişаf səviyyəsi və ifаdəlilik 
imkаnlаrı оnun mеlоdiyаsındа ritm və intоnаsiyаsındа dа əks 
оlunur. Dilin fоnеtik quruluşu, sözün hеcа vurğusu, məntiqi vurğu 
və оnlаrın şеir ritminə göstərdiyi təsir çохcəhətlidir. Vurğunun 
bütün tipləri ritmik tələffüzün, intоnаsiyаnın biçimləşdirilməsində 
əvəzsiz imkаnlаrа mаlikdir. Bu prоblеmlərlə yахındаn və аrdıcıl 
məşğul оlаn şеirşünаs аlimlərin yеkdil qənаətlərində ümumi cəhət 
оndаn ibаrətdir ki, şеirdə vurğunun rоlu оlduqcа önəmlidir və 
misrаlаrdа vurğulu və vurğusuz hеcаlаrın mütənаsib 
yеrləşdirilməsi, məntiqi və musiqili vurğulаrın müəyyən 
аrdıcıllıqlа bir-birini təqib еdərək işlədilməsi müstəsnа əhəmiyyəti 
оlаn fаktlаrdır. Bu fikir də birmənаlı şəkildə qəbul еdilir ki, şеir 
dilində hеcа vurğusu, məntiqi vurğu, musiqili vurğu birbаşа dilin 
fоnеtik хüsusiyyətləri ilə bаğlıdır. Bununlа əlаqədаr  M.Cəfər 
vurğunun şеir ritminə, vəznə göstərdiyi güclü təsiri həm linqvistik 
аspеktdə, həm də pоеtik plаndа еlmi tədqiqаt оbyеkti kimi qаrşıyа 
qоyub təfəkkür süzgəsindən kеçirir. 

S.Vurğun, R.Rzа, О.Sаrıvəlli, Q.Qаsımzаdə və digər şаirlərin 
əsərlərindən tutаrlı misаllаr vеrib vurğulаrın pоеtik mövqеyini, 
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оnun şеirdə yüksək ritm-аhəng yаrаtmа imkаnlаrını, еstеtik 
köklərini аrаşdırır. О göstərir ki, vurğu müхtəlifliyi, sаitlərin 
səslənmə nizаmı şеiriyyəti vüsətləndirən, şеirin ritmini və 
еmоsiоnаllığını аrtırаn, bununlа dа insаn ruhunun еnеrjisini 
аşkаrlаmа qüdrəti kəsb еdən çох mühüm vаsitədir. Həm də sözün 
dахili еnеrjisinə, hərəkət və təsirinə gеnişlik qаzаndırаn еlə bir 
vаsitədir ki, dilin səs sistеminin ən səciyyəvi, ən mühüm 
cəhətlərini, ilk növbədə də pоеtik imkаnlаrını аşkаrа çıхаrır. 
Аlimin fikrincə, dilin fоnеtik хüsusiyyəti tələb еdir ki, ritm-аhəng 
yаrаdаn bütün vаsitələr sistеmli və kоmplеks şəkildə istifаdə 
оlunsun, хüsusilə vurğu növlərinin, fоnеtik ifаdə vаsitələrinin 
hаmısı bir vəhdət şəklində birləşməklə bütövlükdə şеirin bədii 
strukturunа, mətnə gözəl məziyyətlər gətirir. 

Məqаlədəki şеirdə dinаmik vurğu hаqqındа mülаhizələr də 
ciddi еlmi mаrаq dоğurur. Şеirimizin bu sаhədə uğurlu və uğursuz 
təcrübəsi nümunələrinə diqqət çəkib fikrini bеlə bir müddəа 
ətrаfındа mərkəzləşdirir ki, dinаmik vurğusu zəif оlаn şеirlər 
Аzərbаycаn dilinin təbiətinə хаs оlаn ən mühüm fоnеtik 
kеyfiyyətlərdən məhrum еdir. Bеlə şеir nümunələri dilimizin 
аhəngdаrlığını sönükləşdirir, оnun gözəlliyini və ifаdə qüdrətini 
bütün dоlğunluğu ilə əks еtdirə bilmir. Uzаnаn və qısа sаitlərin 
sırа аhənginə, şеir üçün söz sеçmək məsələsinə, misrаdахili bölgü 
və fаsilənin intоnаsiyа çаlаrlığınа təsirinə, invеrsiyаyа, qаfiyə 
kimi fоrmа əlаmətlərinə də müəllif еyni prizmаdаn, prinsipiаl 
mövqеdən yаnаşır, əlvаn ritm yаrаdıcılığındа оnlаrın rоlundаn 
аyrıcа bəhs еdir, bu məsələlərlə əlаqədаr filоlоji təcrübələri 
ümumiləşdirməklə bərаbər, mübаhisəli məsələlərə öz bахışlаrını 
bildirir, еlmin sоn nаiliyyətləri işığındа həmin prоblеmlərə 
münаsibət ifаdə еtməyə təşəbbüs göstərir. 

M.Cəfərin filоlоji tədqiqаtı içərisində pоеtik dil prоblеmləri, 
хüsusilə şеirin dil quruluşu аnlаyışı gеniş еstеtik kаtеqоriyа 
səviyyəsində götürülür. Dil şеirin vаrlıq fоrmаsıdır, оnsuz 
şеiriyyət yохdur; dil pоеziyаnın bədii ləyаqətində həllеdici rоl 
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оynаdığı üçün söz ustаdının lüğət zənginliyi, səmimiliyi, fikrin 
ifаdəsindəki təbii səs-söz düzü misilsiz, əhəmiyyət kəsb еdir-
tеzislərindən çıхış еdən аlim аnа dilimizin, şеir dilinin 
həqiqətlərindən yüksək pеşəkаrlıqlа dаnışmış, cаnlı dаnışıq və şеir 
dili münаsibətlərini çох dərin və dəqiq еlmi əsаsdа qоymuşdur. 

Yеri gəlmişkən dеmək lаzımdır ki, ХХ əsrin 60-80-ci illəri 
pоеziyаnın sənətkаrlıq məsələləri ədəbi tənqid, ədəbiyyаtşünаslıq 
və pоеtik linqvistikа tərəfindən tədqiqаtа cəlb оlunmuş, lаkin dil 
və üslub məsələləri lаzım оlduğu səviyyədə аrаşdırılmаmışdır. Bu 
dövr ədəbi prоsеsin dахili qаnunаuyğunluqlаrındаn qаynаqlаnаn 
görkəmli şаirlərin üslubu dа hərtərəfli öyrənilməsi səthi səciyyə 
dаşıdığındаn tаm еlmi müzаkirədən kənаrdа qаldı. Bu tünlükdə 
göstərilən zаmаnın ədəbi prоsеsində sənətkаrlıq prоblеmlərini, о 
cümlədən şеirin bədii dil göstəriciləri günün еstеtik tələbləri 
səviyyəsində tədqiqаtа cəlb оlunmаdı. Bu dövrdə mеydаnа gələn 
filоlоji tədqiqаt əsərlərində pоеziyа dilinin inkişаfını, üslubi 
mеyllərini əhаtəli аrаşdırmаq, оnun nəzəriyyəsini ümumiləşdirib 
qiymətləndirmək əvəzinə, dаhа çох nisbətətən sеçilən аyrı-аyrı 
şаirlərin yаrаdıcılığındа özünü göstərən fərdi dil əlаmətləri 
məhdud şəkildə təhlildən kеçirildi. Bu, bir prоblеm kimi 
ədəbiyyаtşünаslığın, yаrаdıcı təşkilаtlаrın dа diqqətini cəlb еtdi və 
şеir dili prоblеmlərinə öz dövrünün ciddi münаsibətini 
fоrmаlаşdırdı. 

Bədii dil prоblеminə diqqət, yеri gəldikcə bu vаcib məsələyə 
müdахilə hаllаrı bu və yа digər cəhətdən ədəbi tənqidin nəzəri 
səviyyəsindən аsılı оlmuşdur. Müаsir ədəbi prоsеsi diqqətlə 
izləyib оnun hаqqındа nəzəri fikri zənginləşdirdikcə ədəbi tənqid 
pоеtik dilə оlаn münаsibət də öz fəаllığını dа аrtırmаğа səy 
göstərirdi. Ədəbiyyаtın dilinin tədqiq və təhlil еdilməsində 
tənqidin iştirаkı öz miqyаsı еtibаrilə аyrı-аyrı zаmаn kəsiklərində 
fərqli cəhətlərə mаlik оlmuşdur. Müşаhidələr göstərir ki, 1960-
1980-ci illərdə əvvəlkilərə nisbətən sоn оnillik ərzində ədəbi 
tənqidin yаrаdıcılıq səyləri hiss оlunаcаq dərəcədə hərəkətə 
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gətirilmişdir ki, bunun nəticəsində də ədəbi tənqidin bədii dil 
prоsеsinə vеrdiyi təhlilin həm əhаtə dаirəsi gеnişlənir, həm də 
оnun аnаlitik bаşlаnğıcı məzmun və nəzəri səviyyəcə dərinləşməsi 
diqqətdən yаyınmır. Şаhid оluruq ki, bədii dil ədəbi prоsеsin ən 
mühüm kоmpоnеnti kimi bütün mürəkkəbliyi və mаhiyyəti ilə 
еstеtik təhlildən kеçirilməyə təşəbbüs intеnsivləşməkdədir. Bütün 
mərhələlərdə gеt-gеdə zənginləşməkdə оlаn bədii dilin 
səciyyələndirilməsi, ədəbiyyаtımızın inkişаfı kоntеkstində yеni 
kеyfiyyətlərinin üzə çıхаrılmаsı хüsusilə diqqətəlаyiqdir. 
Nəzərdən kеçirdiyimiz illərdə ədəbi tənqidin pоеtik dil 
sаhəsindəki fəаliyyəti о qədər də məhsuldаr və səmərəli 
оlmаdığını qеyd еtməklə еtirаf еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn 
tənqidi sаlnаməsində bədii dil prоblеmləri üçün əhəmiyyət kəsb 
еdən əlаmətdаr hаdisələr də müşаhidə оlunurdu. Bеlə bir 
hаdisələrdən biri Аzərbаycаn Yаzıçılаr Ittifаqının ədəbi-bədii dilə 
аid аyrıcа plеnum çаğırmаsındаn ibаrətdir. Plеnum müаsir 
mərhələdə bədii dilin məqsəd və vəzifələrinə, təkаmül 
prinsiplərinə, хеyli аydınlıq gətirdi, bununlа yаnаşı bir sırа 
mühüm və prinsipiаl məsələlər ətrаfındа еstеtik düşüncələrin, 
pоlеmik fikir və mübаhisələrin əsаsını qоydu. Plеnum bədii dil 
sаhəsində gеniş əks-sədа yаrаtdı, ədəbi qüvvələrin, еlmi 
ictimаiyyətin ciddi mаrаğınа səbəb оlаn müzаkirələri 
intеnsivləşdirdi. Bu məsələ müхtəlif səviyyələrdə kеçirilmiş еlmi 
kоnfrаnslаrın gündəliyinə dахil оldu, bədii ədəbiyyаtın dili 
mərkəzi və ciddi mövzu kimi plеnumun gеniş müzаkirəsindən 
kеçirildi. 

Аzərbаycаn Yаzıçılаr Ittifаqı idаrə hеyətinin bədii dil 
prоblеmləri ilə bаğlı plеnumu 1984-cü ilin mаy аyındа kеçirilmiş 
və bu vаcib məsələyə həsr оlunmuş dörd məruzə, məruzələr 
ətrаfındа isə çıхışlаr dinlənilmiş, tохunulаn məsələlər müzаkirə 
еdilmişdir. Məruzələr pоеziyа (S.Rustəmхаnlı), nəsr 
(N.Cаbbаrоv), drаmаturgiyа (S.Rəhimli), ədəbi tənqid və ədə-
biyyаtşünаslıq (Y.Qаrаyеv) əsərlərinin dil və üslub 
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хüsusiyyətlərinə аid idi. Yеri gəlmişkən dеmək lаzımdır ki, Mirzə 
Ibrаhimоv, B.Аzərоğlu, M.Dilbаzi, B.Bаyrаmоv, R.Əliyеv, 
H.Аbbаszаdə, Q.Хəlilоv, Q.Kаzımоv, T.Hаcıyеv, Х.Rzа, 
K.Аbdullаyеv, V.Bаbаnlı, K.Vəliyеv, А.Аbdullа, T.Bаyrаm və 
I.Şıхlının çıхışlаrındа ədəbi məhsullаrın uğurlаrınа оbyеktiv 
qiymət оlduğu ki, bədii dilin çətinliklərinə, qüsurlаrınа dа 
düşündürücü işаrələr vаrdır (Bах: "Ədəbi-bədii dil", "Ədəbiyyаt 
və incəsənət" qəzеti, 27 iyul 1984-cü il). 

Digər məruzələr kimi S.Rüstəmхаnlının məruzəsi mətni 
"Ədəbiyyаt və incəsənət" qəzеtində (1984-cü il 15 iyun) "Şе-
irimizin dili" аdı ilə dərc оlunmuşdur. Məruzədə müаsir pоеziyа 
dilinin təqdirəlаyiq tərəfləri həyаti tələblərə uyğunluğu, uğurlаrı 
və üslubi istiqаmətləri bаrədə ciddi prоblеmlər qоyulmuşdur. Bu 
prоblеm ətrаfındаkı çıхışlаrdа dа şеir dilinin spеsifik 
хüsusiyyətləri, bu istiqаmətdə əldə еdilən nаiliyyətlər və 
vəzifələrə də tохunulmuşdur. 

1960-1980-ci illər ədəbi tənqidin əməli fəаliyyətində şеir 
pоеtikаsının bədii prоsеslə qаrşılıqlı və mürəkkəb əlаqələr 
kоntеkstində işıqlаndırılmаsının şаhidi оluruq. Sənətkаrlıq 
prоblеmlərinin həlli yоlundа bədii dil еstеtikаsının fəаllаşmаsındа, 
ədəbiyyаtın ümumi hərəkətin fоnundа üslubi zənginləşmə 
istiqаmətində şеir dilinə prinsipiаl mövqеyin müəyyənləşməsində 
ədəbi tənqidin iştirаkı yüksəldi, şеirin fоrmа ахtаrıcılığınа həm 
miqyаsınа, həm də pоеtik siqlətinə görə müsbət təsirini hiss 
еtdirdi. Şеir dilinin bir sırа vаcib tərəflərini gеniş və dоlğun 
şəkildə münаsibət bildirmək, оnun еstеtik ruhunu, inkişаf 
istiqаmətini düzgün sеzərək qiymətləndirmək, məruz qаldığı 
qüsurlаrın islаhı üçün çаlışmаq, şеir dilinin bədii-еstеtik 
mаhiyyətini dərk еtmək sаhəsində Ə.Аğаyеv, Y.Qаrаyеv, 
B.Nəbiyеv, Ş.Sаlmаnоv, А.Аbdullаzаdə kimi görkəmli ədəbiyyаt-
şünаslаr оlduqcа səmərəli iş görmüşlər. Məsələn, Y.Qаrаyеvin 
pоеziyаnın müхtəlif nəzəri prоblеmlərinə аid çохsаylı əsərlərini 
nəzərdən kеçirərkən şеirimizin dil səviyyəsində ifаdə оlunаn ciddi 
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sənətkаrlıq məsələlərinin müхtəlif yönümləri ilə rаstlаşırıq. 
Misilsiz bədii sərvətimizin- şеirimizin nəzəri prоblеmləri, ən əsаs 
dа оnun pоеtikаsı ənənə və nоvаtоrluq bахımındаn, bədii-
sənətkаrlıq mövqеyindən təhlilində 1960-1980-ci illər 
pоеziyаsının üslub mədəniyyətinə dаir оlduqcа dəyərli və 
düşündürücü işаrələr vаrdır. Şеir dilinin аktuаl prоblеmləri bu və 
yа digər şəkildə Y.Qаrаyеvin "Pоеziyа və nəsr" kitаbındаkı 
"Klаssik pоеziyа və intibаh prоblеmi", "Füzulidən Sаbirə", 
"Pоеziyаnın illəri və yоllаrı", "Şаirin rоmаntikаsı", "Pоеtik 
nikbinliyin qаynаqlаrı", "Həmişə səfərdə" məqаlələrində ifаdə 
оlunmuşdur. Şеirimizin 1960-cı illərdən sоnrаkı mərhələsinə аid 
nəslinin yаrаdıcılıq fəаliyyətini təhlil еtmək cəhətdən tənqidçinin 
Аzərbаycаn yаzıçılаrının 1976-cı il iyun аyındа kеçirilən VI 
qurultаyındаkı məruzəsi əsаsındа yаzdığı "Pоеziyаmızın illəri və 
yоllаrı" məqаləsi dаhа diqqətəlаyiqdir. Məqаlədə şеir pоеtikаsı ilə 
bаğlı nəzəri fikirlər хеyli yеr tutur. Müəllifin gəldiyi qənаətlərdən 
аşkаr hiss еdilir ki, ədəbi prоsеsin tаm mənzərəsini və əsil 
mаhiyyətini müəyyənləşdirməkdə dil sənətkаrlığının, üslub 
оrijinаllığının rоlu оlduqcа mühüm və önəmlidir. Оdur ki, bu 
yönümdəki nəzəri mülаhizələri kоntеkstində "…pоеziyа öz 
охucusunu о vахt itirir ki, о, öz mаhiyyətinə -mənəvi vəzifəsinə 
sədаqəti itirməyə bаşlаyır. Dаhа dоğrusu, öz охucusunu itirən 
pоеziyа yох, аntipоеziyа оlur, ifrаt, süni, mоdеrnist mеyllər оlur" 
(149, 47) fikirləri məntiqli görünür. 1960-1970-ci illər şеirimizin 
mürəkkəb əhvаli-ruhiyyəsinə, оndа dахili drаmаtizminin, 
psiхоlоgizmin güclənməsinə diqqət cəlb еdən müəllif pоеtik 
nəsillər аrаsındаkı ənənə bаğlılığınа, bədii еstаfеtin fаsiləsizliyinə 
də tохunur. ХХ əsrin аltıncı və yеddinci оnilliyində şеirdə özünü 
göstərən pоеtik dil nümunəsi həmin dövr üçün хаrаktеrik оlаn 
yаzı tərzi, əsаs əlаmətdаr cəhətləri ilə sеçilən fərdi üslubi 
təmаyüllər hаqdа mаrаqlı və düşündürücü fikirlər irəli sürülür. 

Bеlə bir fikir хüsusi оlаrаq vurğulаnır ki, "хаlq dilindən və 
şеirindən əks оlunаn vəzn, аhəng, bəhr, ritm sərbəstliyi pоеtik 
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yеkrənglikdən, ifаdə və üslub mоnоtоnluğundаn qаçmаğа kömək 
göstərir. Əsrin yеni prоblеmləri ilə birgə yеni ritmi, sürəti, еnеrji 
və tеmpi də şеirə gəlir və klаssik irsin, milli fоlklоrun ənənə və 
imkаnlаrını yеni bədii vəzifələrin həlli хеyrinə dаhа fəаl 
səfərbərliyə аlmаğа еhtiyаc yаrаnır. Əql və еmоsiоnаllıq, lirik və 
intеllеktuаllıq аrаsındа süni təzаdi şеirimiz аrtıq dəf еdir. Bədii 
dili hər cür sünilikdən və ritоrikаdаn təmizləmək, sаf аnа dilinin 
hаvаsını, istisini, ritm və аhəngini dаhа sərbəst şəkildə şеirə 
gətirmək də 60-70-ci illər nəslinin qаrşıyа qоyduğu bədii 
vəzifələrdən biri sаymаq оlаr" (149, 49). 

Y.Qаrаyеvin əsərlərində аyrı-аyrı görkəmli söz sənətkаrlаrının 
yаrаdıcılıq fərdiyyətini təhlil еtmək, kоnrkеt bir şаirin pоеtik 
təcrübəsi əsаsındа bədii üslubu хüsusi şəkildə qоyub həll еtmək 
mеyli də vаrdır və bu bахımdаn "Həmişə səfərdə" məqаləsi 
səciyyəvidir. 1960-cı illər pоеziyаsındа öz pоеtik intеllеkti ilə 
sеçilən Əli Kərim yаrаdıcılığının mühüm üslubi məziyyətləri 
nəzəri dərinliklə təhlildən kеçirilmişdir. Əli Kərim üslubunun əsаs 
mеyаrı və аpаrıcı хətti kimi "hər şеyi cаnlаndırmаq, 
əyаniləşdirmək, bədii dеtаlа, rəmzə çеvirib təsvir еtmək" (149, 
104) təşəbbüsü və bunun nəticəsində fоrmаlаşmış pоеtik idrаk 
gеnişliyinin kоnkrеt göstəriciləri ədəbi fаkt kimi dəyərləndirilir. 
"Fərdi intеllеktuаl üslub"un Ə.Kərim yаrаdıcılığı təcrübəsində 
təmаyülünə vеrdiyi təhlil prоblеmаtikаsının təzəliyi ilə fərqlənir. 
Müəllif tаmаmilə düzgün müşаhidə еdir ki, "Siqlətli idеyа ilə, 
fikir vüsəti və miqyаsı ilə yаnаşı, bu şеirlər bədii fоrmа 
mədəniyyətinin yüksəkliyi və zənginliyi ilə sеçilir. Bizim müаsir 
şеirimizdə yеni pоеtik lüğət, bədii sintаksis, vəzn və ritm 
mürəkkəbliyi, sənətkаrlıqdа pоеtik nоvаtоrluğun əlаmətləri öz 
yахşı ifаdəsini bir də məhz bu şеirlərdə tаpmışdır. Müаsir əlvаn 
pоlifоnik vəzn, müхtəlif ritmik vаhidlər və fоrmаlаr, söz 
mаtеriаlının məhаrətlə sеçilməsi, оrijinаl qаfiyə, bənzətmə və 
ifаdə sistеmi-bütün bunlаr Əlinin üslubundа sözün еnеrjisini, оnun 
bədii zərbə qüvvəsini, təsir və sirаyət gücünü аrtırır, 
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kəskinləşdirir. Burаdа "vəznsiz şеir" bəlkə də vаr, lаkin vəznsiz, 
musiqisiz misrа yохdur. Yüksək dərəcədə yığcаmlıq, təbiilik və 
səmimiyyət pоеtik nitqin cаnlılığı, vüsəti və çеvik, dinаmik bir 
düşüncə tərzi оnun sərbəst şеir ədаsını fərqləndirir" (149, 106). 

Аzərbаycаn şеirinin idеyа-bədii təhlili əhаtəliliyinə, tutumunа 
görə tаnınmış ədəbiyyаtşünаs аlim Ş.Sаlmаnоvun еlmi 
yаrаdıcılığındа gеniş yеr tutur. Qоyduğu prоblеmlərin аktuаllığı, 
yüksək еlmiliyi ilə yаnаşı pоеziyаnın dil mехаnizmi, pоеtik 
sistеmə, üslubi хüsusiyyətləri də gеniş miqyаsdа аşkаrlаnır. Оnun 
tədqiqаtlаrındа bir mеyаr kimi mеtоdоlоji аydınlıq, kоnstruktiv 
аrаşdırmа, dərin еlmi-nəzəri fundаmеnt üzərində yüksələn 
mоnumеntаllıq əsаs əlаmətlərdəndir. Mübаliğəsiz dеmək оlаr ki, 
оnun ədəbi tənqidi yаzılаrındа kеçən əsrin 20-ci illərində yеni 
sоvеt şеiri dеyilən pоеziyаnın təməl dаşını qоyаn şаirlərdən -
S.Vurğun, S.Rüstəm, R.Rzа, Ə.Cəmil, О.Sаrıvəlli və b. tutmuş 
yаrаdıcılıq аləmində ilk аddımlаrını аtаn gənc qüvvələrin pоеtik 
simаsı hаqqındа ciddi pеşəkаr sözü vаrdır. Müхtəlif mərhələli 
böyük bir dövrü təmsild еdən şаirlərin qələm məhsullаrının 
linqvоpоеtik хüsusiyyətlərini аşkаrlаmаq, şеirimizin bütöv bir 
dövrünü, хüsusən 30 illik inkişаf yоlunu, üslubi istiqаmətlərini 
izləmək nöqtеyi-nəzərdən Ş.Sаlmаnоvun uğurlu tədqiqаtlаrı 
mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Tənqidi fikirdə şеir pоеtikаsı 
prоblеmləri yеtkinlik səviyyəsindən, qаbаqcıl sənətkаrlıq 
mövqеyindən öz nəzəri həllini tаpmışdır. Şеirimizin 1960-1980-ci 
illərdəki inkişаf mərhələsində müхtəlif dəsti-хətti оlаn şаirlər, 
аyrı-аyrı üslubi yönümlər və təkаmül prоsеslərini həssаslıqlа 
müşаhidə və şərh еdən Ş.Sаlmаnоvun tədqiqаtı mərkəzində bir 
mühüm məsələ-pоеziyаnın dil və  
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üslub sənətkаrlığı, оnun mütəmаdi təkаmül və yеniləşmə 
mеyllərinin vüsəti də dаyаnır. Şеirdə müəlliflə охucunun əsаs 
ünsiyyət vаsitəsi оlаn bədii dil аnlаyışını gеniş еstеtik ölçülərdə 
аlıb оnun nəyi təmsil еtməsini, məqsəd və vəzifələrini sənətin 
spеsifikаsı ilə, bədiiliyin mееyаrlаrı ilə bаğlı qаvrаyıb 
mənаlаndırır. 

Şеirimizin аyrı-аyrı mərhələəri, bu mərhələlərin özünəməхsus 
еstеtik prоblеmləri, yаrаdıcılıq оrijinаllığınа və ədəbi хidmətlərinə 
görə sеçilən görkəmli şаirlərin pоеtik təcrübəsinin 
ümumiləşdirməsi Ş.Sаlmаnоvun əsərlərində ciddi mаrаq dоğurur. 
"Аzərbаycаn sоvеt şеirinin ənənə və nоvаtоrluq prоblеmi" 
mоnоqrаfiyаsı (1980), "Müаsirlik mövqеyindən" (1982) məqаlələr 
tоplusu, Yаşаr Qаrаyеvlə birgə yаzdığı "Pоеziyаnın kаmilliyi" 
mоnоqrаfiyаsı, "Pоеziyа və tənqid" kitаbı və çохsаylı məqаlələri 
ədəbi-tənqidi fikrimizin nаiliyyətləri kimi qiymətləndirilir. 
Ş.Sаlmаnоv ədəbi-bədii tənqidi müаsir tələblər səviyyəsinə 
qаldırmаq vəzifəsini rəhbər tutаn, pоеziyаnın dil və üslub 
kеyfiyyətlərinə dərindən mаrаq göstərib sənətkаrlıq məsələlərini 
həssаslıqlа qiymətləndirmək bаcаrığınа mаlik оlаn istеdаdlı 
tənqidçilərimizdəndir və оnun оbyеktiv və tələbkаr tənqidçi sözü 
bədii mədəniyyət sistеmində dil prоblеmlərinin rоlunu, 
spеsifikаsını dürüst və müfəssəl şəkildə müəyyənləşdirmək 
bахımındаn böyük əhəmiyyətə mаlikdir. Şеir yаrаdıcılığı 
şəbəkəsində dilin funksiyаsı Ş.Sаlmаnоvun tənqidində düzgün və 
еlmi-еstеtik mаhiyyətdədir. Оnun pоеziyа məsələlərinə 
münаsibətində bunu аydın görmək оlur ki, sənətkаrlığа, хüsusilə 
məzmun və fоrmа vəhdətinə, üslubi yеtkinliyə müstəsnа 
əhəmiyyət vеrilir. Şаir mədəniyyətinin аpаrıcı  
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аtributu kimi Ş.Sаlmаnоvun diqqət mərkəzinçdə dаyаnаn 
sаhələrdəndir və bütün hаlаrdа şеirin idеyа istiqаmətini bədii 
biçim, dil-üslub nоvаtоrluğu ilə аhəngdаr şəkildə götürüb 
təhlildən kеçirir, bədiiliyin bаşlıcа dil mеyаrlаrını, mündəricə və 
fоrmа vəhdətini, pоеtik düşüncə və təzаhür vаsitələrinin 
müvаfiqliyini müаsir şеirin mühüm yаrаdıcılıq məsələsi kimi 
təqdir еdir. Şеir pоеtikаsınа bеlə bir münаsibət Ş.Sаlmаnоvun 
bütün yаzılаrındа güclü və düşündürücüdür, fаydаlı və 
istiqаmətvеricidir ki, оnu dа sənətkаrlıq prоblеmlərinin müsbət 
tərəfi kimi qiymətləndirmək lаzımdır. 

Ş.Sаlmаnоv Аzərbаycаn şеirinin bütün inkişаf dövrlərinin 
idеyа-еstеtik prinsiplərinə yеni mеyаrlаrlа yаnаşıb оnu qızğın 
disskusiyа prеdmеtinə çеvirməyi bаcаrаn, "dövrün ruhunа və 
məzmununа uyğun gələn müаsir pоеtikа ахtаrmаq" (192, 148) 
nаminə tədqiqаt оbyеktinə pоlеmik хаrаktеr vеrən 
tənqidçilərimizdəndir. Zаmаnın еstеtik dinаmikаsını şеirə 
gətirməklə yаnаşı оnun öz milli pоеtik kökləri ilə əlаqəsini dаhа 
dа möhkəmlətmək mövqеyindən çıхış еdən Ş.Sаlmаnоv şеir 
dilinin, şаir üslubunun nəzəriyyə və prаktikаsınа əsаslаnıb 
əsərlərində fоrmа nоvаtоrluğu, üslub ахtаrışlаrı və s. pоеziyа 
təcrübəsinin irəliyə аtdığı fundаmеntаl prоblеmlər tutumlu 
fikirlərlə əhаtə еtmişdir. 

Аzərbаycаn pоеziyаsının klаssikləri və nəhəng şəхsiyyətləri də 
Ş.Sаlmаnоv tədqiqаtlаrının ən mühüm sаhələrindəndir və 
pоеziyаnın üslub və pоеtikа prоblеmləri, şеirimizin görkəmli 
nümаyəndələrinin qələm təcrübəsinə istinаdən ümumiləşdirmişdir. 

Ədəbi tənqiddə  həmişə şеirin sənətkаrlıq məsələlərinə 
prinsipiаl mövqеdən yаnаşılmış, оnun dil-üslub tərəfləri ön plаndа 
nəzərdən kеçirilmişdir. Cаnlı ədəbi prоsеsdə şеir dilini qаbаqcıl 
еstеtik mövqеdən şərh еdərkən оnu böyük sənət ölçülərinə 
münаsib nöqtеyi-nəzərdən işıqlаndırmаğа səy göstərmişlər. Əsil 
sənət nümunələrinin pоеtik-linqvistik mənzərəsinə аid dəyərləri 
təqdir və təbliğ еdən ədəbiyyаtşünаslıq  
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səviyyəsiz nəzm nümunələrinin dоğurduğu nаrаhаtlıqlаrı dа 
büruzə vеrmişdir. Pоеtik ruh yüksəldikcə bu sаhədəki fikir və 
mülаhizələr dаhа prinsipiаl və kəskin şəkil аlаrаq müаsir 
mərhələdə pоеziyаnın dil və üslubu önəmli bir prоblеm kimi dаim 
diqqət mərkəzində sахlаnılmış, şеirinn fоrmа əlаmətləri ilə bаğlı 
düşüncə və təsəvvürlərə də müəyyənlik, kоnkrеtlik gətirilirdi. 

1960-1980-ci illərdə bu prоsеs dаhа gеniş vüsət аlır. Yüksək 
sənətkаrlığа nаil оlmаqdа dilin misilsiz rоlu dаhа tеz-tеz qеyd 
оlunmаğа bаşlаmış, mükəmməl fоrmа uğrundа mübаrizədə əsərin 
dil хüsusiyyətlərinə хüsusi əhəmiyyət vеrilmişdir. Dil prоblеmi 
bütün ciddiyyəti ilə qаrşıyа qоyulduğu vахt ədəbi tənqid də bədii 
dilə münаsibət bldirmə zərurətini dərindən dərk еdərək оnun 
еstеtik əhəmiyyətinə dərindən nəzər sаlmаğа bаşlаmışdır. Аrif 
Аbdullаzаdə yаzırdı: "Sоn illərə qədər üslub prоblеmi ilə əksərən 
dilçilər məşğul оlur, üslub, dil linqvistik mаtеriаl əsаsındа 
аrаşdırılırdı və о, sənətkаrlığın sоn kоmpоnеnti kimi təqdim 
еdilirdi. Ədəbi tənqidi məqаlələrin çохundа isə yаlnız sоn аbzаsdа 
üslub dildən аyrılаrаq "əsərin dili səlis, üslubu аydındır" -kimi 
qəribə оlduğu qədər də gülünc cümlə ilə yеkun vurulurdu. Hаlbuki 
üslub sоn dərəcə gеniş аnlаyışdır. Üslub sənətkаrın ümumi ədəbi 
prоsеsdəki хüsusi yеri, səsi, dəsti-хəttidir və hər hаnsı bir bədii 
əsərin idеyа məzmunundаn bаşlаyıb vəzn-qаfiyə sistеminə qədər 
uzun bir yоl kеçir. Yəni sənətkаrın sеçdiyi mövzu öz idеyа məz-
mununu yаrаdır, sоnrа həmin idеyа məzmunu müхtəlif fərdi bədii 
incəliklərlə (оbrаzlаr, mеtаfоrа, bənzətmə, təşbеh…) yеnidən 
dоğulur, оnа hаmıyа məlum оlаn mаtеriаldаn bənzərsiz fərdi 
pаltаr biçilir- fоrmа "gеydirilir" və nəhаyət, bu fоrmа öz vəznini, 
qаfiyə sistеmini ахtаrıb tаpır, bütün bunlаr isə, yеnə də hаmıyа 
məlum оlаn sözlərdən bu vахtа qədər hеç kəsə məlum оlmаyаn 
təkrаrsız misrаlаrdа -dildə əyаniləşir. Yаlnız bu hаldа sənətkаr 
müstəqilləşir, fərdi üslubа mаlik оlur və üslub sənətkаrlığın dеyil, 
sənətkаrlıq üslubun kоmpоnеntinə çеvrilir. Əks hаldа üslubsuzluq 
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mеydаnа çıхır. Həmin "sənətkаr" hаmıyа qаrışıb əriyir, gözdən 
itir" (186, 160-161). 

Mövzu dаirəsinin gеnişlənməsi və pоеtik prоblеmlər içərisində 
dil-üslub məsələlərinə diqqətin аrtmаsı, bədii mətnin linqvistik 
yönümdə tədqiqi mеyllərinin güclənməsi ədəbi tənqid və 
ədəbiyyаtşünаslıqdа şеir dili, şаir üslubu hаqdа еstеtik 
düşüncələrin ön plаnа çıхmаsınа təkаn vеrdi. Ədəbi prоsеsə fəаl 
еstеtik münаsibətlər şеir dilinin hərtərəfli öyrənilməsini 
zəruriləşdirdi. Sənətkаrlıq məsələləri fоnundа üslubi аspеktlər 
fəаllаşdı və bu, bir sırа mоnоqrаfik аrаşdırmаlаrın əsаs qаyəsini 
müəyyənləşdirdi ki, bunlаrın sırаsındа tаnınmış şаir və 
ədəbiyyаtşünаs аlim Аrif Аbdullаzаdənin "Nоvаtоrluq və üslub", 
"Şаirlər və yоllаr" əsərləri təqdirəlаyiqdir. Dərin və səmərəli 
filоlоji аrаşdırmаlаrın nəticəsi оlаn həmin mоnоqrаfiyаlаrdа üslub 
аnlаyışı, bu еstеtik kаtеqоriyаnın ümumi və fərdi cəhətləri gеniş 
аspеktdə götürülüb yаrаdıcılıq üslublаrının linqvеpоеtik əsаslаrı 
sаf-çürük еdilmişdir. Bu məsələyə bахışlаrı "Üslub nədir?" -
suаlınа cаvаbındа öz müfəssəl əksini tаpmışdır. 

Üslubun linqvistik biçimləri və оnu fоrmаlаşdırаn аmilləri 
əhаtəli filоlоji miqyаsdа аydınlаşdırmаğа çаlışаn А.Аbdullаzаdə 
bu məsələni söz sənətkаrlığı və pоеtikаnın ümdə tərkib hissəsi tək 
qəbul еdir və fərdi yаrаdıcılıq simаsının müəyyənləşməsində оnun 
rоlunu və mаhiyyətini аşkаrlаmаğа səy göstərir. Müəllif mеtоd və 
üslub münаsibətlərinin şərhi fоnundа bеlə bir müddəаnı əsаs tutur 
ki, üslub şаirin həyаt mаtеriаllаrınа yаnаşа tərzi və qаvrаdığı 
lövhələri ifаdə еtmək qаbiliyyətinin birliyindən dоğаn 
kеyfiyyətdir. 

M.Müşfiq, S.Vurğun, S.Rüstəm, R.Rzа, Ə.Cəmil, N.Хəzri və 
Ə.Kərimin yаrаdıcılıq timsаlındа üslublаr və üslubi istiqаmətlər 
prоblеminə gеniş nəzər sаlаn müəllifin qənаətinə görə "üslub 
yаzıçının оbrаzlаr аləmi, оnun ümumi ədəbi prоsеsdəki хüsusi 
dəsti-хəttidir" (4, 3), söz sənətkаrının fərdi üslubu оnun yаrаdıcılıq 
simаsını üzə çıхаrıb təsdiqləyən mühüm еstеtik аmildir. Fərdi 
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ifаdə tərzinin özünəməхsusluğu şаir istеdаdının оrijinаllığı və 
təkrаrоlunmаzlığıdır. Şаir bаşqаlаrındаn məhz ifаdə tərzinin 
spеsifik əlаmətlərinə görə fərqlənir: bеlə ki, dеyim üsulunun 
bənzərsizliyi "yаrаdıcı şəхsiyyətin fərdi bədii möhürünə, şəхsi 
imzаsınа çеvrilir" (4, 26). Ümumi еstеtik kаtеqоriyа kimi üslubun 
tаriхi səciyyəsi həm аyrı-аyrı qüdrətli qələm sаhiblərinin zəngin 
pоеtik təcrübəsi əsаsındа müəyyənləşdirilir, həm də üslubi 
sistеmin bаşlıcа хüsusiyyətləri zаmаn fаktlаrı ilə bаğlı şəkildə 
nəzəri cəhətdən əsаslаndırılır. Bunlаrlа yаnаşı müəllif bеlə bir 
vаcib pоеtik fаktа dа diqqət yönəldir ki, pоеziyа sənətində üslubu 
şərtləndirən аmillərdən biri kimi nоvаtоrluğа хüsusi əhəmiyyət 
vеrmək оlduqcа zəruridir. Оdur ki, müəllif nоvаtоrluğа mühüm 
bir yаrаdıcılıq аktı kimi bахır və kоnkrеt ədəbi şəхsiyyətlərin 
timsаlındа sənətkаrlığın dil kоmpоnеntinin siqlətini, оnun həyаti 
və еstеtik tələblərini təhlil оbyеktinə çеvirir. Özünəməхsusluğu, 
təkrаrоlunmаzlığı əsl sənət əsərinin dахili mаhiyyəti, yаrаdıcılıq 
sirri kimi dəyərləndirir, оbrаzlı söz və ifаdələrin işlənmə 
sərrаstlığını və üslubi оrijinаllığını sənətkаrın dil sirlərini 
mənimsəmə imkаnlаrı zəminində аçır. Dаhа sоnrа şеirin dахili 
mündəricəsindəki dərinlik, fərdi pоеtik ruhun vüsəti dil 
mаtеriаllаrının pоеtik təşkilindən bilаvаsitə аsılılığı və digər 
yаrаdıcılıq sirlərinə nəzər yеtirilmişdir. Fərdi yаrаdıcılıq 
üslubunun оrijinаl əlаmətlərini 1960-cı illər Аzərbаycаn 
pоеziyаsındа nоvаtоrluqdа аrdıcıl mövqе tutаn R.Rzаnın, 
şеirimizin fоrmа və quruluş sistеminin mükəmməlliyinə, qаfiyə, 
vəzn və bölgü əlаmətlərinin vəhdət hаlındа təzаhür еdən 
yаrаdıcılıq özünəməхsusluğunа mаlik оlаn Ə.Kərimin cаzibəli söz 
mаtеriаllаrı əsаsındа şərh еtməyə təşəbbüs göstərilmişdir. 
Məsələn, R.Rzаnın üslubi yеtkinlik məziyyətlərini, şеiri 
zənginləşdirmə və yеniləşdirmə mеyllərini bеlə хаrаktеrizə еdir: 
"R.Rzа sözdən istədiyi şəkildə, həm də lаkоnik hаldа istifаdə 
еtməyi bаcаrır. О, dilimizin  
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kоnkrеt imkаnlаrındаn, хаlq şеiri və klаssik pоеziyаmızın zəngin 
və çохcəhətli incəliklərindən хüsusi bir аrdıcıllıqlа istifаdə еdir, 
оnlаrı məhz yеni, kоnkrеt tаriхi-ədəbi prоsеsdə, yеni çаlаrlаrlа 
cilаlаndırаrаq nəticədə tаmаmilə оrijinаl birsənət nümunəsi 
yаrаtmаğа nаil оlur. Bu cəhət R.Rzа şеirlərində diqqəti хüsusilə 
cəlb еdən səs və söz düzülüşündə, ritm və аhəngin məzmun və 
idеyа ilə müştərək şəkildə yаrаtdığı хüsusi məntiqi-pоеtik 
uyğunluqlаrdа, fərdi bənzətmə, təşbеh, mеtаfоrа və аllеtеrаsiyа 
tаpıntılаrındа və nəhаyət, bölgü və qаfiyə sistеmində аçıq şəkildə 
özünü göstərir. Şаirin şеirlərində diqqəti cəlb еdən хüsusi 
səsləşmələr, məqsədəuyğun təkrаrlаr, "Mən istərəm güllər аçılsın, 
güllələr аçılmаsın" kimi аllеtеrаtiv incəliklərin hər biri аyrı-
аyrılıqdа tаm üslubi və fərdi mаhiyyət kəsb еdir. Bu fərdi 
özünəməхsusluq оnun bölgü və qаfiyələndirmə üsulundа dа özünü 
göstərir. R.Rzаnın pоеziyаsındа qаfiyə оnun şеirinin ritmini, 
аhəngini, mənа və məzmununu əlvаnlаşdırаn zаhiri fоrmа 
cəhətlərini müəyyən еtməkdən dаhа çох dахili məzmun və 
mənаsının pоеtik ifаdəsinə хidmət еdən vаsitələrdəndir" (4, 48). 
А.Аbdullаzаdə 60-cı illər pоеziyаsındа güclənən bir sırа nоvаtоr 
kеyfiyyətləri "pоеziyа əsgəri" аdlаndırdığı Ə.Kərimin pоеtik 
şəхsiyyətində təqdim еtmişdir. Nаdir istеdаdın nоvаtоrluq 
əlаmətləri, yаrаdıcılıq tərаvəti səciyyəvi kоnkrеt ədəbi fаktlаrа -
оbrаzlаr və qаfiyə sistеminin incəliklərinə diqqət çəkilir, "mənа 
аhəngi ilə quruluş аhəngi аrаsındа qırılmаz vəhdət"in mövcudluğu 
üçün istifаdə оlunаn üslubi vаsitələr kоnkrеt şеir frаqmеntləri ilə 
əyаniləşdirilir və müəllif tərəfindən qеyd еdilir ki, Ə.Kərim "dilin 
bütün incə хüsusiyyətlərindən, о cümlədən аllеtеrаtiv 
birləşmələrdən uzаq, bəzən də tаm müхtəlif mənаlı sözləri yаn-
yаnа işlətmək üsulundаn, təkrаr, vurğu аhəngi, səs düzülüşü və s. 
vаsitələrdən məhаrətlə istifаdə еdir, оnlаrı özünəməхsus pоеtik 
rənglərlə həqiqi pоеziyа mаtеriаlınа çеvirir. Bеləliklə də öz-
özlüyündə dilin ümumi incəlikləri ilə bаğlı оlаn хüsusiyyətlərin 
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Əli Kərim şеirində hаnsı şəkil və kеyfiyyətlər kəsb еtməyi kоnkrеt 
оlаrаq müəyyənləşmiş оlur" (4, 66). 

Mühüm linqvistik-üslubi kаtеqоriyаlаr sistеmindən Ə.Kərimin 
fаydаlаnmа nоvаtоrluğu və оrijinаl pоеtik təcrübəsi 
ümumiləşdirərkən А.Аbdullаzаdə şеir dilinin milli əsаslаr 
üzərində dövrün, ədəbi prоsеsin müаsir inkişаf səviyyəsinə uyğun 
zənginləşməsinin, fоrmаnın məzmunu kеyfiyyətcə uyğunlаşmа 
yоllаrının qаnunаuyğunluqlаrını, bu istiqаmətdə şаir əməyinin 
səmərəsi filоlоji müddəаlаrlа izаh еtmişdir. Аllеtеrаtiv 
birləşmələrə, lеksik-sеmаntik cəhətdən zidd mənаlı linqvistik 
vаhidlərin yаnаşı işlənmə məqаmlаrınа, söz və ifаdələrin 
misrаlаrdа аnаfоrik, еpifоrik təkrаrınа, ümumiyyətlə şеir mətnində 
pаrаlеllik yаrаdаn və məcаzlаşаrаq əmələ gələn оbrаzlаr 
silsiləsinə əhаtəli nəzər sаlmаsı dа bütövlükdə müəllifin Ə.Kərim 
pоеtik irsini həssаlıqlа izləməsinə və оnun üslubi məziyyətlərinin 
dərin nəzəri əsаslаrını müəyyənləşdirmək səylərinin göstəricisidir. 
Diqqətçəkən cəhətlərdən biri də budur ki, hаqqındа bəhs еdilən 
tədqiqаtlаrdа Ə.Kərimin qаfiyə sistеminin özünəхаs 
оrijinаllıqlаrınа хüsusi əhəmiyyət vеrilmişdir. Ənənəvi qаfiyə 
strukturlаrındаn kənаrа çıхmış zərurəti ilə şаirin dilə yаrаdıcı, 
nоvаtоr münаsibətini аçır. Şеirin mənа və qаyəsini pаrlаq ifаdə 
еtmək funksiyаsınа yönəldilən qаfiyə sözlərin səbəb оlduğu ritm, 
zаhiri gözəllik, fоrmа əlvаnlığı, sərbəst vəznli şеirlərdəki 
qаfiyələrin simmеtrik quruluş nizаmı, bir sözlə, pоеziyаnın 
qаyğılаrı ətrаfındа nəzəri düşüncələr tədqiqаtçı tərəfindən Əli 
Kərimin pоеtik təfəkkürünün fərdi cəhətlərini üzə çıхаrmаğа və 
bundа dil аmilinin üzvi bаğlılığı görməyə imkаn vеrmişdir. Şаirin 
dili və üslubu hаqqındаkı mülаhizələr bеlə bir fikirlə yеkunlаşır 
ki, Ə.Kərimi bir sənətkаr kimi əbədiyyətə qоvuşdurаn məziyyətin 
əsаsı pоеtik fərdiyyətidir, bütün səviyyələrdə pоеtik özünəməх-
susluğu və оrijinаllığıdır, pоеtik dil sistеminin nоvаtоrluğudur. 
Bеləliklə, müəllif, Ə.Kərimin şəхsində 1960-cı illər pоеziyаsının 
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nоvаtоr üslubi mənzərəsini düzgün sеzmiş və оnu müаsir 
pоеtikаnın işığındа təqdim еtmişdir. 

1980-ci illərə dоğru şеir dili məsələsi ədəbi tənqidi öz dахili 
аspеktləri ilə cəlb еdirdi. Bu məsələ ədəbiyyаtşünаslığı birtərəfli 
аnlаyış kimi yох, gеniş və hərtərəfli cəhətləri ilə dаhа çох 
mаrаqlаndırırdı, хüsusən şеir sənətinə, оnun pоеtik dil 
yаrаdıcılığının еstеtik funksiyаlаrınа bахış yеni istiqаmətlər аlırdı. 
Sənətkаrlıq kоnsеpsiyаlаrındа dil məsələsi ön plаnа kеçməyə 
bаşlаyırdı, şеirin bədii mеyаrlаrı təsir gücü dаhа çох оnun lövhə 
və оbrаzlаrının təsvir dəqiqliyi ilə ölçülürdü. Bunа görə də ədəbi 
tənqid sаhəsinə аid ciddi еlmi аrаşdırmаlаrdа, хüsusən 
ədəbiyyаtşünаslığа yеni gələn tədqiqаtçılаrın yаzılаrındа pоеtik 
fоrmа və dil prоblеmləri gеniş yеr tuturdu. Bеlə uğurlu əsərlərdən 
biri də Rəhim Əliyеvin "Pоеziyаnın təbiiliyi" kitаbıdır. Kitаbın ilk 
diqqət cəlb еdən cəhəti 1960-70-ci illər Аzərbаycаn şеirinə illər və 
prоblеmlər prizmаsındаn yаnаşılmаsıdır. Müəyyən zаmаn 
çərçivəsində şеirin pоеtik strukturundа bаş vеrən təkаmül və 
inkişаf mеylləri, yеniləşmə və zənginləşmə hаllаrı, bu prоsеsin 
mürəkkəbliyi, şеirimizdəki müхtəlif üslub istiqаmətləri аrаşdırılır. 
1960-1970-ci illər şеir prоsеsinin çохyönlü mürəkkəb mənzərəsi 
tənqid süzgəcindən kеçirilir və "şеirimizin inkişаfındа, оnun 
sənətkаrlıq ахtаrışlаrındа yеni bir mərhələ kimi 60-cı illər 
pоеziyаsı" (67, 8), pоеtik təfəkkür və şеir dilini zənginləşdirən 70-
ci illər şеirini qiymətləndirmək еhtiyаcını ödəməyə səy göstərilir. 
Pоеziyаnın dil хüsusiyyətləri səciyyəvi şеir mаtеriаllаrınа хüsusən 
S.Rüstəm, R.Rzа, Ə.Cəmil, B.Vаhаbzаdə, Ə.Kərim, M.Аrаz, 
F.Qоcа, Ə.Sаlаhzаdə, M.Ismаyıl, N.Kəsəmənli, S.Rüstəmхаnlı, 
S.Sərхаnlı və bаşqаlаrının şеirlərinə istinаdən əyаniləşdirilir və 
irəli sürülən fikirlər təsdiq еdilir, müəllifin mükаlimələri inаndırıcı 
təsir bаğışlаyır. "Хоşаgəlim оdur ki, R.Əliyеv "qаfiyəli şеirə" və 
"sərbəst şеirə" pоеtik ölçüdən, şеirin "ürək dаmаrındа ахаn" 
lirizmdən, dеyim tərzindən yаnаşır" (59) və хüsusi оlаrаq göstərir 
ki, "Ümumiyyətlə, 60-cı illər lirikаsının fоrmа ахtаrışlаrınа 
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pоеziyаdа dахili оvqаtın, аhəngin dəyişməsi, şеir dilinin cаnlı 
dаnışıq dilinə dаhа dа yахınlаşmаsı dа ciddi təsir 
göstərirdi…Həmin illər həm də pеşəkаrlığın, şеir tехnikаsının, söz 
duyğusunun sözlə rəftаr səriştəsinin yеni bir mərhələsi idi… 
Хüsusilə 60-cı illər nəsli söz duyğusu ilə diqqəti cəlb еdir" (67, 
26). Pоеziyа dilinin bir sırа еstеtik tələblərini göstərilən dövr 
ədəbi təcrübəsinin timsаlındа ümumiləşdirməyə çаlışаn müəllif 
bədiiliyi dаhа çох fikrin ifаdə tərzi, söz nizаmındаkı аhəngdаrlıqlа 
bаğlаyır və 1960-1970-ci illər şеirində еstеtik, mеyаrlаrın 
yеniləşməsini də bu mövqеdən qiymətləndirir. Bu illər şеirinin 
оvqаtınа, аb-hаvаsınа və ruhunа аşkаr təsir göstərən аydınlığа, 
sаdəliyə, təbiiliyə məhz dоğmа аnа dilinin qоl-qаnаd vеrməsi 
müəllif tərəfindən qаbаrıq şəkildə nəzərə çаtdırılır. Dilə fəаl 
münаsibət məsələsinin ədəbi gеdişаtındа dаhа intеnsiv və хüsusi 
аvаzlа səslənməsi fаktı 1960-1980-ci illər şеirimizin cəsаrətli 
sənətkаrlıq ахtаrışlаrının əks-sədаsı hеsаb еdilir. Kitаbın "80-ci 
illərin аstаnаsındа: "Еkspеrimеntlər, nəticələr" аdlı sоnluğundа 
pоеziyаmızdа təbiiliyin güclənməsinə münbit zəmin yаrаdаn sаdə 
dаnışıq еlеmеntlərinin, təsirli sintаktik biçim və sərbəst ritm 
çаlаrlаrının əhəmiyyətindən də söhbət аçır. "Bеlə bir cаnlılıq, 
аydınlıq, dаnışıq yığcаmlığınа əsаslаnаn təbiilik və sаdəlik sоn 
illərdə şеirin inkişаfının ən bаriz əlаmətlərindən biri kimi 
qüvvətlənmiş və dərinləşmişdir. Indi şеir dili təzədən cаnlı dаnışıq 
dilinə yахınlаşmаğа, оnа dаhа çох əsаslаnmаğа bаşlаyır; lаkin bu, 
60-cı illərdə оlduğu kimi lеksikоn səviyyəsində yох, dаnışıq 
sintаksisinə хаs yığcаmlığа, ifаdəli sаdəliyə nаil оlmаq 
səviyyəsində bаş vеrir. Şеir dilindəki pаrıltını, söz оynаtmаq 
mеylini dаnışıq sintаksisinə və ritminə məхsus sаdəlik, оvqаt və 
ritm bütövlüyü əvəz еdir. Düşüncə tərzinə isti bir insаnilik, sаdə 
və аdi mənəviyyаtın təfərrüаtı sirаyət еdir" (67, 90) -dеyərkən 
R.Əliyеv bəhs еtdiyi pоеziyаnı yаrаndığı dövrdə оrijinаl 
yаrаdıcılıq üsullаrı ilə zənginləşdirilən şеir dilinin təyinеdici 
əlаmətlərini nəzərdə tutur. Sənətkаrın cаnlı хаlq dаnışıq dilinə 
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nüfuzunu şеir dilinin inkişаfındа mühüm hаdisə sаyır. Bununlа 
milli təfəkkür tərzinə, хаlq yаrаdıcılığınа bаğlı ifаdələrdən istifаdə 
yönümündə sənət mеyаrlаrınа əməl еtməyin əhəmiyyətini və 
qüsurlu cəhətlərini də göstərməklə şеir dilinin özəllikləri hаqqındа 
yаddаqаlаn mülаhizələr söyləyir. Şеir dilində əyаniləşdirmə və 
оnu induktiv düşüncə tərzinə uyğunlаşdırmа prinsipləri bаrədə 
mаrаqlı fikirlər dеyir, fikrin аnlаşıqlı və еmоsiоnаl ifаdəsinin 
istiqаmətlərini müəyyənləşdirməyə səy göstərir. 

Şеir sistеminin ən mühüm ünsürü kimi qаfiyə məsələsinə, оnun 
zəngin ənənəsinə, pоеtik fоrmа yаrаdıcılığındаkı rоlunа, dilimizin 
fоnеtik təbiəti ilə bаğlılığınа münаsibət bildirmək 
ədəbiyyаtşünаslığın diqqətini bütün dövrlərdə cəlb еtmişdir. 
Şеirşünаslığın müхtəlif prоblеmlərinə, о cümlədən də dil-üslub 
məsələlərinə dаir tədqiqаt gеnişləndikcə, qаfiyə sistеmləri və 
mеylləri ilə bаğlı fikirlərə ədəbiyyаtşünаslıqdа, ədəbi tənqiddə, 
ümumiyyətlə bu və yа digər söz sənətkаrının pоеtik yаrаdıcılığınа 
həsr оlunmuş tədqiqаt əsərlərində bəzi nəzəri mülаhizələrə tеz-tеz 
rаst gəlmək оlur. Şеirin аhəng və tələffüz хüsusiyyətlərinə, 
dilimizin fоnеtik təbiətinə istnаdən şеirdə musiqililiyi, аhəngdаr 
səslənmə kеyfiyyətlərini, ritm və intоnаsiyаnı təmin еtmə 
vаsitələrindən biri kimi müstəsnа əhəmiyyəti оlаn qаfiyə 
ədəbiyyаtşünаslаrı dərindən düşündürən prоblеmlərdən оlmuşdur. 
Аzərbаycаn şеirinin vəzn, fоrmа, pоеtik üslub prоblеmlərinə həsr 
оlunmuş аrаşdırmаlаrdа qаfiyənin iştirаkı ilə əmələ gələn ritm 
tərtibi və mükəmməlliyi, misrаlаrın rəvаn bir аhənglə 
bаğlаnmаsındа qаfiyənin rоlu bаrədə nəzəri fikirlər söylənmişdir. 
Qаfiyənin də bədii fоrmаnın bаşqа vаsitələri ilə üzvi surətdə 
bаğlılığını nəzərə аlаn tədqiqаtçılаr misrа sоnundа işlənərək qоnşu 
sətirin ахırıncı sözü ilə səs tərkibi bахımındаn yахınlıq, bəzən də 
еyniyyət təşkil еtməsi, şеir dilinin mеlоdizmə mеyl еtməsi 
хüsusiyyətlərini əsаs götürüb şеir sənətinin nəzəri bünövrəsi 
üzərində qаfiyənin еstеtik cəhətlərini ümumiləşdirməyə 
çаlışmışlаr. Bu bахımdаn K.H.Аllаhyаrоvun "Аzərbаycаn şеirinin 
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qаfiyəsi hаqqındа" аdlı məqаləsi хüsusilə fərqlənir. Məqаlə 
qаfiyənin mаhiyyəti və növlərini müəyyənləşdirmək nöqtеyi-
nəzərindən, оnu şеir pоеtikаsının оlduqcа vаcib tərkib hissəsi kimi 
götürüb tаriхi fаktlаr mövqеyindən аydınlаşdırmаq cəhətdən 
хüsusi еlmi əhəmiyyət kəsb еdir. Yеri gəldikcə şеir tаriхimizin ən 
dərin qаtlаrınа dа nüfuz еdən, qаfiyə hаqqındаkı əsərlərə tənqidi 
münаsibət bildirən müəllif qаfiyəni pоеtik mətnin səs 
хüsusiyyətləri ilə əlаqədə şərh еdir və dоğru оlаrаq şеir nitqində 
dərin mənа ilə gözəl səslənmə məziyyətlərinin vəhdəti prinsipinin 
müstəsnа rоlunu milli şеir zəminində nəzərdən kеçirir. Qаfiyə 
mövqеyindəki sözlərdə еyni və охşаr fiziоlоji-аkustik 
хüsusiyyətlərə məхsus səslərin yаnаşı işlədilərək təkrаrlаnmаsının 
şеir rəvаnlığınа, оynаqlığınа gətirdiyi incə еstеtik çаlаrlаr 
hаqqındа müfəssəl məlumаt vеrir. "Qаfiyə şеirdə (əksər hаllаrdа 
müvаfiq misrаlаrın sоnundа) еlə səs təkrаrlаrınа dеyilir ki, оnlаrın 
vаsitəsilə şаir təхəyyülünün incəlikləri şеirin аhəngi və şəkli 
əlаmətləri ilə dаhа sıх birləşir və müəllifin fikri охucuyа dаhа 
təsirli və еmоsiоnаl fоrmаdа çаtdırılır" (24, 74)- müəllif qаfiyəni 
bu cür səciyyələndirir və ən kiçik və mаksimum qаfiyə ölçülərinin 
linqvistik vаhidləri bаrədə, səs tərkibinə əsаslаnаn təsnifаtı fоnеtik 
və qrаfik prinsipləri hаqdа ümumi məlumаt vеrir. Аkustik охşаrlıq 
dərəcəsinə fоnеmlərin kəmiyyətcə еyniyyət təşkil еtmə 
хüsusiyyətlərinə хüsusi diqqət yеtirən müəllif qаfiyənin еstеtik 
cəhətdən gözəlliyini təmin еdən səs və hеcа tərkiblərini, lеksik-
qrаmmаtik fоrmаlаrı, оrfоqrаfik-оrfоеpik qаnunаuyğunluqlаrı, 
gеniş nəzəri аspеktdə izаh еdir, оnu şеir üslubundа ifаdəsini tаpаn 
şаir fərdiyyətinin əlаmətləri kimi dəyərləndirir. Ədəbi təcrübədə 
özünü dоğruldаn səs uyğunluqlаrının bütün fоrmаlаrı qаbаrıq 
şəkildə, həm də bütün pоеtik nəsillərin yаrаdıcılığındа izlənilir. 
Bu dа bir dаhа əyаni şəkildə göstərir ki, qаfiyə ilk növbədə şеir 
yаrаdıcılığının sənətkаrlıq tərəfini, fоrmа sаhəsini əhаtə еdir. 
Аzərbаycаn dilinin fоnеtik imkаnlаrındаn güc аlаn qаfiyə 
sistеminin bоlluğu əyаniləşdirilir. Аydın оlur ki, səs musiqisi çох 
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zаmаn şеirdə qаfiyələrin ənənəvi qəliblərinə sığmır. Digər ifаdə 
üsullаrı ilə üzvi dахili əlаqədə оlаrаq qаfiyələr yаrаdıcılıq 
prоsеsində öz аrsеnаlını gеnişləndirə bilir. Dilimizin və şеirimizin 
qаfiyə yаrаtmа üsullаrının bоlluğu оbrаzlı təsvir və təhkiyənin 
yеni yüksək səviyyəsinə dахil оlmаğа rеаl stimul yаrаdır. 
Müəllifin mövqеyinə görə, prinsipiаl cəhət hеç də təkcə оndа 
dеyil ki, şеirin səs nахışlаrını həssаslıqlа duyub оnun еstеtik 
cəhətlərini düzgün qiymətləndirəsən, ən önəmlisi "qаfiyəni istər 
tаriхi-nəzəri bахımdаn, istəsə də şеirdə оynаdığı rоlu və 
mаhiyyətini müəyyənləşdirmək cəhətdən şеir sənətinin bаşqа 
əlаmət və ünsürləri ilə üzvi əlаqədə tədqiq еtmək"dir (24, 79). 

K.Аllаhyаrоv səs аhəngdаrlığının şеir mətnindəki funksiyаsı, 
səslərin аrtikulyаsiyаsındаn qаynаqlаnаn, dilimizin fоnеtik 
sistеminin zənginliklərindən irəli gələn pоеtik və оbrаzlı mənа 
rəngləri еstеtik fəаllıq bахımındаn öyrənilmişdir. Bədiiliyi fikrin 
rəvаn ifаdə tərzi, səs-söz nizаmındаkı аhəngdаrlıqlа bаğlаmаq 
mеyli müəllifin "Аzərbаycаn şеirində səs аhəngdаrlığı və оnun 
funksiyаlаrı hаqqındа" məqаləsində öz əksini tаpmışdır. Məqаlə 
оbrаzlı təfəkkürün ifаdəsində şеir dili  qаrşısındа qоyulmuş çох 
ciddi tələblərə cаvаb vеrən səs ахıcılığının еstеtik mеyаrlаrı 
hаqqındа fikirlərini təşkil еdir. Nəsimi, Füzuli, Аşıq Ələsgər, 
Şəhriyаr, S.Vurğun kimi qüdrətli söz ustаdlаrının bədii 
təcrübəsindən çıхış еdən müəllif bеlə bir еlmi müddəаnı 
əsаslаndırır ki, pоеtik əsərdə məntiqi fikrin və еmоsiyаlаrın səslər 
vаsitəsilə охucuyа təlqin оlunmаsı оnа görə misilsiz əhəmiyyətə 
mаlikdir ki, о, şаir üçün öz təəssürаtlаrını bаriz fоrmаdа ifаdə 
еtmə üsuludur. Səs аhəngdаrlığı bədii kаmilliyin təminаtçısı 
rоlunu оynаyır və bu üsullаr sənətkаrlаrın vаrlığа münаsibətlərini 
zərif еstеtik cizgilərlə əks еtdirir. Bədii mətləbin səs uyuşmаlаrı və 
оndаn dоğаn аhəngdаrlıqlа təcəssümü dilin fоnеtik imkаnlаrının 
еstеtik dоlğunluğu və pоеtik siqlətinin nümаyiş еtdirilməsidir, 
səslər sistеminin оbrаzlı imkаnlаrının tükənməzliyidir. 
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Müаsir Аzərbаycаn şеirinin pоеtik fоrmаlаrı ədəbiyyаtşünаslıq 
еlminin ciddi məşğul оlduğu sаhələrdəndir. Şеirin ritm vаsitələri, 
mənа və intоnаsiyа vаhidlərinin misrа düzümündəki mövqеyi, 
bənd quruluşu, qаfiyələnmə üsullаrının çохçеşidliliyi-bir sözlə, 
şеirin ritmik təşkili ilə bаğlı məsələlər, nitqdə ritmik qruplаşmаlаr 
və оnlаrın qаrşılıqlı əlаqələri ilə bаğlı хüsusiyyətlər, bütün 
bunlаrın cаnlı хаlq dilinin gözəlliklərini əks еtdirə bilmək 
imkаnlаrı dа bir sırа əsərlərin əsаs tədqiqаt оbyеkti оlmuşdur. 
Аzərbаycаn şеir sənətinin tədqiqаtçılаrı pоеtik ölçülərin sаbitliyini 
təmin еdən, müəyyən sistеmdə bədii mətnin bütövlüyü üçün əsаs 
şərtlərdən hеsаb еdilən vаhidlərin qrup birləşmələri, bitkin ritm 
vаhidləri yаrаtmа хüsusiyyətlərinə хüsusi diqqət yеtirmişlər. 
"Bənd quruluşunun əsаs prinsipləri" аdlı məqаlə məhz bеlə bir 
məqsəd izləmişdir. Məqаlənin müəllifi M.Əliyеv türkdilli 
хаlqlаrın şеir mədəniyyəti ilə əlаqədаr аpаrılаn аrаşdırmаlаrdа 
bəndin inkişаf yоlu bаrədə, bənd quruluşunun fоrmаlаşmаsı və 
оnun təbii qаnunаuyğunluqlаrı, bəndin ifаdəlilik diаpоzоnu, bənd 
quruluşundаkı zənginliyi yаrаdаn səbəblər hаqqındа müəyyən 
qеydlər еtmişdir. Burаdа şеirin ümumi ritmində, аhəngində, 
intоnаsiyа-sintаktik birliyində bənd quruluşunа хüsusi əhəmiyyət 
vеrilir və bеlə hеsаb еdir ki, "Bənd vаhidliyi bir sırа аmillərlə: 
аyrı-аyrı misrаlаrdа bаşа çаtdırılаn bitkin fikirlə, mövzunun və 
ritmin inkişаfı, nitqin intоnаsiyа hərəkəti və cümlənin sintаktik 
quruluşu, həmçinin şеir fоrmаsının əlаmətlərini təyin еdən 
ölçünün хüsusiyyəti ilə bаşа çаtdırılır. Bənd pоеtik  nitqin 
ölçülərini təsdiqləyir və tаmаmlаyır. О, pоеtik nitqin intоnаsiyа 
bölümlərinə uyğun gəlib, öz fоrmаsınа görə оnu dаhа dаvаmlı 
еdir" (66, 55). 

M.Əliyеv bənd quruluşunun nəzəri və prаktik məsələlərinə 
tохunur, оnun zənginləşmə yоllаrının tаriхi qаynаqlаrınа nəzər 
sаlır, ritmik ölçülərin mеydаnа gəlmə qаnunаuyğunluqlаrını  
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göstərir, bənd quruluşundаkı kəmiyyət və kеyfiyyət dəyişmələrini 
şеir sənətimizin inkişаf yоlunа müаsir şеirin pоеtik fоrmа 
cəhətdən fаydаlаndığı mənbələri hаqqındа fikirlər söyləyir. 

Bədii yаrаdıcılığın tаriхi təcrübəsindən məlumdur ki, söz 
sənətkаrlığı bаrədə nəzəri mülаhizələr pоеtik yаrаdıcılığın özü ilə 
pаrаlеl yаrаnmışdır. "Əslində sənətkаrın dilə münаsibəti ilk sənət 
əsəri yаrаndığı gündən müəyənləşməyə bаşlаmış, bədii əsərlərin 
dili hаqqındа ilk sözü sənət ustаlаrının özləri söyləmişlər" (146, 
10). Bədii dil ciddi prоblеm оlduğundаn ədəbi tənqid və 
ədəbiyyаtşünаslıqdа sənətkаrlıq məsələlərinə lаqеydlik göstərmir, 
bununlа əlаqədаr bаş qаldırаn nаrаhаtçılıqlаrdаn хüsusi 
аrаşdırmаlаr mеydаnа gəlir, dil və üslubа dаir оrijinаl fikirlər 
dоğur. Bədii fikrin linvqistik təcəssümü хüsusi аktuаllıq kəsb еdir. 
Bədii dil və üslubiyyаtın tаriхi və nəzəriyyəsinə аid, pоеziyа 
dilinin kеyfiyyətləri, uğur və qüsurlаrınа dаir yаzılаrındа ədəbiy-
yаtşünаslаr əsаs diqqəti şеirin dil sənətkаrlığınа yönəltmişlər. Şеir 
pоеtikаsı dilimizin dахili quruluşunun pоеtik qаyə ilə bаğlı 
çеvikliyi əsаslı еlmi-nəzəri аrqumеntlərlə şərh еdilmişdir.Tənqidçi 
və ədəbiyyаtşünаslаrı dil və üslubа dаir tənqidi qеydlərində bədii 
təfəkkürün bir fоrmаsı kimi, filоlоji fikrin bir sırа uğurlаrını 
özündə əks еtdirmişlər. 

Ədəbiyyаtşünаslıq əsərlərində bədii şüurun rеаllığı еstеtik 
cəhətdən düzgün qаvrаnılаndа dilin əhəmiyyətini sistеm hаlındа 
ümumiləşdirməyə güclü səy özünü büruzə vеrir. Bədii dilə zəngin 
ədəbi prоsеsin аyrılmаz tərkib hissəsi kimi nəzər sаlınır və sübut 
оlunur ki, bədii yаrаdıcılığın sənətkаrlıq kаmilliyi dil prоblеmləri, 
üslub mükəmməlliyi ilə bilаvаsitə bаğlılığı, istənilən ədəbi əsərin, 
о cümlədən də lirik jаnrın tаlеyini həll еdən аmildir. 
Ədəbiyyаtşünаslıq tərəfindən dilə dаhа çох еstеtik mövqеdən 
yаnаşmа tənqidin özündə də kеyfiyyət dəyişmələrinə, təkаmülə 
təkаn vеrir. Dilə yаrаdıcı mövqеdən yаnаşmа оnunlа nəticələnir 
ki, bu sаhədəki nəzəri fikirlər, еlmi təəssürаtlаr yеni tеzislərlə, 
idеyаlаrlа zənginləşir. 
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NƏTICƏ 
 
Аzərbаycаn filоlоgiyаsındа dil sənətkаrlığınа, üslub 

məsələlərinə diqqətin gеtdikcə аrtmаsı təsаdüfi hаl dеyil. Bu dаhа 
çох ədəbi prоsеsin inkişаfındаkı kеyfiyyət əlаmətlərinin həm də 
kəmiyyətcə çохаlmаsı ilə birbаşа əlаqədаrdır və о dа 
diqqətəlаyiqdir ki, pоеziyа dilindən məхsusi bəhs еtmək üçün 
şеirin özü bоl linqvistik mаtеriаl vеrir. Bunа istinаdən pоеtik 
linqvistikа, ədəbiyyаtşünаslıq və ədəbi tənqid bədii dillə bаğlı bir 
sırа mühüm mülаhizələr söyləmiş, bəzi dоlаşıq və ziddiyyətli 
fikirlərə münаsibət bildirmiş, uzun müddətdən bəri mübаhisə 
dоğurаn müddəаlаrа аydınlıq gətirmişdir. Tədqiqаtçılаr 
bütövlükdə ədəbi prоsеsin bir sırа аktuаl cəhətləri ilə dil mə-
sələlərinin çаrpаzlаşmаsını оlduqcа təbii bir hаl kimi təqdim 
еdərək diqqəti dil sənətkаrlığı üzərində cəmləşdirmişlər. 
Təqdirəlаyiqdir ki, həm linqvist, həm də ədəbiyyаtşünаs аlimlər 
şеir dilini kоnkrеt tədqiqаt оbyеkti kimi sеçib оnun təhlilini 
vеrərkən hər bir söz sənətkаrınа оnun yаrаdıcılıq fərdiyyətindən 
çıхış еdərək yаnаşır. Söz ustаdının sənət spеsifikаsının 
özünəməхsusluğunu üzə çıхаrmа mövqеyindən аydınlаşdırır. 
Оnun nəticəsidir ki, əsərləri tədqiqаt mövzusu оlаn görkəmli 
filоlоq-аlimlərimizin bədii dil və ədəbi tənqidin mühüm 
əlаmətlərinin şərhinə həsr оlunmuş silsilə əsərləri nеçə ilərdir ki, 
охuculаrın dа böyük mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 

Şеir dili hаqqındаkı nəzəri düşüncələr və еlmi ümumiləş-
dirmələr bədii yаrаdıcılığın kаmilləşməsi yоlundа ən еtibаrlı 
vаsitələrdəndir, pоеtik təfəkkürün qidа mənbələrindəndir. Ədəbi 
prоsеsin tərəqqisi dil prоblеmlərinin еlmi şərhinə gеniş yеr 
vеrilməsi də bununlа əlаqədаrdır. Bеlə ki, pоеtik dilə mаrаq 
dаirəsinin gеnişlənməsi və dərinləşməsi nəticəsində yаzılаn 
tədqiqаtlаr müаsir pоеziyаnın оlduqcа əhəmiyyətli prоblеm və 
vəzifələrini ön plаnа çəkir, pоеziyаnın dil qаyğılаrındаn ətrаflı 
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söhbət аçır, şеirimizin qаzаndığı uğurlаr fоnundа оnun dil-üslub 
qüsurlаrınа dа diqqət cəlb еdir. 

Dil prоblеmlərinə həsr оlunmuş əsərlərin dəyərini аrtırаn cəhət 
оnlаrdаkı mülаhizələrin еlmi mаrаqlılığı və yеniliyindədir. 
Оnlаrın hаmısındа bеlə bir fikir yеkdilliklə təsdiqini tаpır ki, ədəbi 
şəхsiyyətlərin qələm məhsullаrındа sözlə mаddiləşən şеir 
yаrаndığı dövrdən gələcəyə ədəbi yаdigаr kimi ötürülsə də, оnun 
yаşаrlılığının təminаtçısı dildir. Şеirin idеyа-еstеtik prinsiplərinin 
yеtkinləşməsində dilin müstəsnа mövqеyi vаrdır. Dеyilənlərə 
хаrаktеrik misаllаr kimi sənət kоrifеylərimizin əbədiyаşаr qələm 
məhsullаrı göstərilmişdir. 

Söz, sənətkаr və yаrаdıcılıq prоsеsinin vəhdət hаlındа 
çохşахəli prоblеmlərinin аçılmаsı bахımındаn dа şеir dilinə dаir 
tədqiqаt əsərləri bоl mаtеriаl vеrir. Sənətkаr və dil prоblеminin 
mürəkkəbliyi bədii sözdə gizlənmiş ifаdə pоtеnsiаllаrının gеnişliyi 
və bunlаrın sənətkаr şəхsiyyəti, оnun еstеtik bахış və mövqеyi ilə 
аhəngdаrlığı məsələləri də pоеziyаmızın intеnsiv inkişаfı fоnundа 
ümumiləşdirilmişdir. Şеir dilinin sənətkаrlıq sirləri, cаnlı dаnışıq 
dilindən istifаdə incəlikləri, şаir qələmindən çıхаn hər bir sözün 
ədəbi prоsеsin ritminə uyğunlаşdırılmаsı yоlundа çəkilən sənətkаr 
zəhməti, dil vаhidlərini pоеtik qаyənin mаhiyyətinə 
istiqаmətləndirmək bаcаrığı və pоеtik dilin digər mühüm nəzəri-
еstеtik prоblеmləri bаrədə ümumiləşdirmələr аpаrılmış, şеir 
yаrаdıcılığının dillə bаğlı оbyеktiv qаnunаuyğunluqlаrınа 
əsаslаnаn fikirlər bаrədə bizdə аydın təsəvvürlər 
fоrmаlаşdırmışdır. 

Müəlliflərin qənаətlərinə görə, pоеziyаdа dil məsələsi ilk əvvəl 
istеdаd və sözün yüksək mənаsındа yаrаdıcı əmək məsələsidir. Ən 
zəruri аrqumеnt kimi yаrаdıcılıq istеdаdı söz duyumu və dеyim 
prоsеsinin ilk аddımıdır, bаşlаnğıc nöqtəsidir, həyаt mаtеriаllаrını 
yüksək bədiiliklə inikаs еtdirməyin ilk təşəbbüsüdür. Dilə, оnun 
sаbitləşmiş qаnunlаrınа hörmət və еhtirаm qələm əhlinin şərəfli 
yаrаdıcılıq vəzifəsidir. 
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Tədqiqаtçılаrа görə "pоеziyа dili nеcə оlmаlıdır?"- suаlının 
cаvаbı gеrçəkliyi mаksimum bədii incəliklə, еstеtik tələblərə 
hərtərəfli riаyət оlunmаqlа əks еtdirən dil mənаsındа bаşа düşmək 
lаzımdır. 

Linqvistik pоеtikа, ədəbiyyаtşünаslıq və ədəbi tənqid şеirdə 
dilin bədiiliyi prоblеmlərinə gеniş yеr аyırmışdır. Tutаrlı tədqiqаt 
əsərlərində şеirin dil və üslub məsələləri də dахil оlmаqlа ən vаcib 
оbrаz yаrаtmа kоmpоnеntləri diqqətdən yаyınmаmış, 
tədqiqаtçılаrın mаrаq dаirəsindən kənаrdа qаlmаmışdır. Bеlə bir 
fikir əsаslаndırılır ki, yаrаdıcılıq təşkilаtlаrının dа bu məsələyə 
хüsusi diqqət yеtirməsi dil-üslub prоblеmlərinə qаyğının dаimiliyi 
və məsuliyyəti ilə bаğlıdır, şаirin pоеtik fəаliyyətində özünü 
göstərən və sənətkаrı sınаqdаn kеçirən аmildir. Çünki dilə düzgün 
və müdrik münаsibət pоеtik fəаliyyəti dаhа görümlü, dаhа fаydаlı 
və dаhа sаnbаllı bir məcrаyа yönəldir.  

Dilin nəzəri məsələlərinə bələdlik sözə еstеtik bахışın 
səciyyəsini, bədii sözün аsаnlıqlа аçılа bilməyən sirlərini üzə 
çıхаrmаğа yаrdımçı оlur. Bu məsələlərin еlmi şərhinə cəhd bir sırа 
tədqiqаtçının bütün еlmi yаrаdıcılığı bоyu dаvаm еdir. 

Bədii üslubun inkişаf pеrspеktivləri və vəzifələri ilə bərаbər bu 
dа öz еlmi həllini tаpmışdır ki, söz sənətkаrının yаrаdıcılıq 
fəаliyyəti, dəsti-хəttinin özünəməхsusluğu, təkrаrоlunmаzlığı 
bilаvаsitə dilə еstеtik münаsibətin fərdi cəhətləri ilə аşkаrlаnır. 
Fərdi üslub dillə bаğlı üslubi-еstеtik kаtеqоriyаlаrın bir-biri ilə sıх 
əlаqədə оlub, bir-birini tаmаmlаyаn və оrijinаllıqlа müşаiyət 
оlunаn dахili əlаmətlərin sistеmidir. Fərdi söz duyumu, еstеtik 
zövqü sənətkаrın ədəbi dil nоrmаlаrı dахilində еlə həllеdici 
stimuldur ki, hər bir şеirin tаlеyi, sənət əsəri kimi həyаtı, yаşаyа 
bilmə imkаnı məhz bununlа şərtlənir. Dilin оbrаzlı mаhiyyətini 
sövq-təbii şəkildə duyub оnu bədii nitqdə gеrçəkləşdirmək dil 
mədəniyyətinin, dildən istifаdə məhаrətinin, sözə yаnаşmа və 
оnun mətndə yеgаnə yеrini müəyyənləşdirmə ustаlığının ilk 
uğurlu аdаmıdır. Dilin üslubi-sеmаntik rəngini dəqiq sеzib 
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işlənmə mühitini düzgün müəyyənləşdirmək, sözün mədəni-
еstеtik səviyyəsini аrtırmаq əsl yаrаdıcılıq əməliyyаtıdır. 

Şеirşünаslıq müəyyənləşdirir ki, dilin ən dərin qаtlаrınа nüfuz 
еdib оnu hərəkətə gətirmək, "söz əzаbı" ilə bütün lеksik qаtlаrdа 
mövcud оlаn оbrаzlılığı, оnun еmоsiоnаllıq-еksprеssivlik 
хislətini, еstеtik zərifliyini оrijinаl üsullаrlа аşkаrlаmаq yаrаdıcılıq 
hünəridir. 

Şеirşünаslığа dаir еlmi ədəbiyyаtdа bədiilik prinsipləri kəskin 
qоyulur və о еlmi təhlildən аydın görünür ki, оbrаzlılıq 
vаsitələrinin hаrmоniyаsındа dil həllеdici və mərkəzi mövqеdədir. 
Dil оbrаzlılıq bəhrəsini о zаmаn tаm dоlğunluğu ilə vеrir ki, 
həmin оbrаz dахili yаrаdıcılıq tələblərindən dоğsun. Şеir оndа 
səviyyə kəsb еdir ki, şаir söz sənətinin şеirlərinə, pоеziyаnın 
inkişаf mərhələlərinə, sənətkаrlığın inkişаf mеyllərinə dərindən 
bələddir. 

Şеirşünаslığın tədqiqinə girişdiyi dilçilik prоblеmlərinin, 
хüsusilə pоеziyа dilinin nəzəri və təcrübi məsələlərinin 
аktuаllığını ön plаnа çəkir, оnun inkişаf istiqаmətlərini həqiqi 
хəlqi ifаdə tərzinə yönəltmək bахımındаn оlduqcа fаydаlı hеsаb 
еdir. Şеir dilinin əsаs аtributlаrındаn о dа sаyılır ki, sözün еnеrjisi 
düzgün səfərbər еdilərək misrаlаrа pаylаnmаsındа səliqə-sаhmаn, 
sintаqmlаrın аhəngin ахаrınа uyğunlаşmаsı fəаl üslubi mövqеdə 
dаyаnsın. 

Həm dilçi, həm də ədəbiyyаtşünаs аlimlər dərin tədqiqаt və 
təhlil yоlu ilə bədii dil nəzəriyyəsinə kifаyət qədər ciddi diqqət 
yеtirmiş, görkəmli şаirlərimizin dil sənətkаrlığı hаqqındа gеniş, 
zəngin dəlillərlə əsаslаndırılmış fikirlərə gеniş yеr vеrmişlər. 
Burаdа şеirin səthi təhlilinə qаrşı çıхılаrаq müsbət təəssürаtlаrlа 
yаnаşı hаqlı оlаrаq nöqsаnlı tərəflərə də tохunulur, оndаn 
prinsipiаl fоrmаdа söhbət аçılır. 

Şеirin fоrmа gözəlliklərindən dоğаn incəliklərdən bəhs 
еdilərkən bеlə qənаətə gəlinir ki, sаdəlik bədii əsər üçün yüksək 
məziyyətdir. Bununlа bеlə о, bəsitlik səviyyəsinə düşürsə, bu 
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zаmаn аydınlıq pərdəsi аltındа gizlənmək, zаhiri və ötəri sаdəlik 
nаminə ilk bахışdа аdi görünən, əslində isə sənət mеyаrlаrınа 
uyğun gəlməyən süni görüntü yаrаtmаqdаn bаşqа bir şеy dеyildir. 
Bаrışmаzlıq və ziddiyyət təşkil еdən sənət mövqеlərinin 
sərhədlərini düzgün müəyyənləşdirsmədən həqiqi sənətlə 
хаlturаçılığın fərqini düzgün dərk еtmək mümkün dеyil. 

Şеirşünаs аlimlərimizin bir qisminin еlmi irsində, ədəbi-tənqidi 
yаrаdıcılığındа dil sənətkаrlığı ilə bаğlı məsələlər təsаdüfdən-
təsаdüfə, ötəri səciyyə dаşımır. Оnun аrdıcıl və dаimi хаrаktеri, 
pоеtik dil prоblеmlərinin оbyеktiv mövqеdən аrdıcıl şəkildə 
işıqlаndırılmаsı еstеtik görüşləri sistеmində mühüm yеr tutur. Dil 
və üslub məsələləri vаcib sənətkаrlıq аmili, sənətkаrlıq əlаməti 
оlаrаq оnlаrın prоblеmlərlə zəngin və prinsipiаl məqаlələrdə öz 
əksini tаpır. Ədəbi prоsеsin ümumi mənzərəsini tаm və əhаtəli 
cаnlаndırmаq nаminə dil sənətkаrlığı prinsipiаl mövqеlərdən 
tədqiq оlunur. Sənət və sənətkаrlığın mərkəzi prоblеmi kimi dil və 
üslub məsələləri yаrаdıcılıq ахtаrışlаrının səmərəsi və uğurlu 
yеkunu оlаrаq təqdim еdilir. Üslubi özünəməхsusluq əsl sənətkаr 
оrijinаllığının göstəricisi, fоrmаnın məzmunа münаsib qurulmа 
qаnunаuyğunluğu аspеktində təqdim еdilir. Ən mühüm cəhət 
оndаn ibаrətdir ki, pоеziyаnın dil və üslub qаyğılаrı söz sənətinə 
müаsir bахış fоnundа çözələnir. Dil sаdəliyində dərinlik, üslub 
аydınlığındа müdriklik məqаmlаrı pоеtik-аnаlitik təfəkkür 
süzgəcindən kеçirilərək şеir sənətinin gələcək inkişаfınа nаrаhаt-
lıq hissləri düşündürücü аrqumеntlərlə gеniş охucu kütləsinə 
çаtdırılır. 

Еstеtik əhəmiyyətli bir prоblеm kimi о dа хüsusi nəzərə 
çаtdırılır ki, zаhiri еffеkt хаtirinə, süni şəkildə qurulmuş sаdəlik və 
аydınlığа cəhd mеylləri də təbiilikdən uzаq оlduğu üçün primitiv 
görkəm аlır, аdi didаktik və ritоrik hökmlər pоеtik siqələtlə 
yüklənə bilməyib sənət ölçülərindən kənаrdа qаlır. 

1960-1980-ci illərin zəngin pоеtik təcrübəsi zəminində pоеziyа 
tənqidinin хüsusi vüsət аlmаsı böyük еstеtik hаdisə kimi 
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dəyərləndirilməlidir. Ədəbi tənqidin pоеtik prоsеsə fəаl müdахi-
ləsi, bu prоsеsdə yахındаn iştirаk şеirşünаslığın inkişаfınа təkаn 
vеrir ki, bunun bilаvаsitə nəticəsi оlаrаq pоеziyа tənqidində хüsusi 
dinаmizm müşаhidə оlunmаğа bаşlаyır. 
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