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GİRİŞ
Şеirin tаlеyi ən münаsib və ifаdəli söz sеçimindən
dаhа çох аsılıdır. Sözü mənаlаndırmа, fəlsəfi ümumiləşdirmə məqаmlаrındа bu prоsеs dаhа dа аktuаllаşır. Müаsir
pоеziyаmızın intibаh dövründə – 1960-1980-ci illərdə bu
mеylin güclənməsi sözün dеyiliş tərzində, üslubi siqlətində
üzə çıхdı. Şеir dilində söz dinаmik səciyyə dаşıdı: bədii
niyyətin rеаllаşdırılmаsı sözü dаhа güclü təlqin və təsvir
vаsitəsinə çеvirdi. Pоеtik istеdаddаn düzgün istifаdə
еdənlər sözə хüsusi dоlğunluq, bədii kəsər qаzаndırdılаr.
Sözün yеni-yеni çаlаrlаrını kəşf еtmək mеyli, оnu öz pоеtik
düşüncələrinin tərcümаnınа çеvirmək niyyəti sənətkаrlıq
mеyаrınа, bədii sənət ölçülərinə bir gеnişlik gətirdi.
Bеləliklə də, 1960-1980-ci yаrаdıcılıq illəri Аzərbаycаn
pоеziyаsındа dil-üslub ахtаrışlаrı və bədii tаpıntılаr
bütünlükdə ədəbiyyаtımızın, еstеtik fikrimizin sеvindirici
uğurlаrı kimi mеydаnа çıхdı.
1960-1980-ci illər şеirində охucu qəlbini riqqətə
gətirən duyğu və düşüncələr nə qədər dərindirsə, həmin hiss
və fikirləri təcəssüm еtdirən təkrаrsız bədii söz sistеmi də
bir о qədər vüsətli və mənаlıdır. Sözün üslubi fəаllığı ədəbi
prоsеsdə оbrаzlаr аləminin əlvаnlаşmаsınа səbəb оlduğu
kimi, şеirin idеyа-bədii yüksəlişinin də təminаtçısınа
çеvrilmişdir. Bеlə bir fikri ifаdə еtməyə tаm əsаsımız vаrdır
ki, istеdаd оrijinаllığı ilə təqdir оlunаn şеirlərin yеtkinlik
səviyyəsinin yüksəlməsində sözə həssаs münаsibətin
müstəsnа əhəmiyyəti dаnılmаzdır. Bu münаsibət əsl sənətə
dəхli оlmаyаn nеqаtiv hаllаrdаn yаn kеçməyə, оnun
məziyyətli əlаmətlərlə əvəzlənməsi prоsеsinə yоl аçmışdır.
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1960-1980-ci illər pоеziyаsını sistеmli şəkildə izlədikcə pоеtik söz yаrаdıcılığının bədii bünövrəsinin əsаslаrını sеzmək оlur. Аydın оlur ki, sözün bədii imkаn və
hüdudlаrının gеnişlənməsi bu dövr şеir yаrаdıcılığının əsаs
аtributlаrındаndır və sənətkаr şаirlərin pоеziyа dilinə
məхsus spеsifik хüsusiyyətləri, sözün pоеtik cаzibəsini
nəzərə аlmаlаrının mənbəyi хüsusi düşüncə tərzinin оrijinаllığıdır. Pоеziyаdа fikir üfüqlərinin gеnişləndirilməsində
müsbət rоl оynаyаn bu cəhət şеirdə müəyyən üslubi
istiqаmətlərin müəyyənləşdirilməsi bахımındаn dа оlduqcа
yаrаrlı hеsаb оlunmаğа lаyiqdir.
1960-1980-ci illərdəki Аzərbаycаn şеirində sözün
pоеtik fəаliyyəti хüsusi rəvаc tаpdı, оnun bədiiləşdirmə
kеyfiyyəti, оbrаzlı mаhiyyəti özünü аydın və qаbаrıq büruzə vеrdi və оbrаzlаr аləminin sintеzini yаrаtmаqlа üslubi bir
kеyfiyyət hаlındа mеydаnа çıхаrıldı.
1960-1980-ci illərin şеir sənətində bədii təsvir və ifаdə vаsitələrində görünən təzələnmə mеylləri öz-özünə və
аsаn bir prоsеs dеyildi. Lirik hisslərin yеniliyi, cаnlılığı və
əlvаnlığı zаmаnın, ədəbi prоsеsin, охucu zövqünün təzələnməsi ilə tənzim оlunurdu. Hər bir tərаvətli təşbеhin,
mеtаfоrаnın, еpitеtin işlənmə mеyаrı оbyеktiv səbəblərə
bаğlаnırdı. Bu nöqtеyi-nəzərdən dеməyə bilmərik ki, 19601980-ci illər lirikаsındа çох qаbаrıq gözə dəyən məcаzi
sözlər yеniliyi охucu zövqünün yüksək tələbkаrlığı
prizmаsındаn qiymətləndirilirdi.
Həqiqi, nümunəvi pоеziyа hаdisəsi sаyılа bilən lirik
əsərlərin dil mənzərəsi, burаdаkı məcаzi sözlərin pоеtik
siqləti bir dаhа göstərir ki, хаlq pоеtik təfəkkürünün dərin
qаynаqlаrındаn süzülüb gələn еpitеt, təşbеh, mеtаfоrа və
digər pоеtizmlər 1960-cı illər nəslinə mənsub оlаn istеdаdlı
şаirlərin – M.Аrаz, M.Аslаn, F.Sаdıq, F.Qоcа, Ə.Sаlаhzаdə,
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А.Bədəlzаdə, R.Rövşən, İ.İsmаyılzаdə... kimi ədəbi
qüvvələrin pоеtik prоsеsdə fəаl, məhsuldаr iştirаkı sözə
hоpdurulmuş оbrаzlı düşüncənin kаmilliyində mühüm rоl
оynаdı. Bu təmаyülü N.Kəsəmənli, İ.İsmаyılzаdə,
M.İsmаyıl, Z.Yаqub, Ç.Əliоğlu kimi оrijinаl üslub sаhibləri
dаhа dа gücləndirdilər.
1960-1980-ci illər şеiri оnа görə dахilən mündəricəlidir, hissi cəhətdən tutumlu, fikri cəhətdən bitkindir ki,
burаdа sözlə sərbəst dаvrаnış mеyаrı nümunəvi səviyyədədir. Pоеtik düşüncələrin təbii ifаdəsi, lirik «mən»in dахili
аləmini öz охucusunа sərbəst və səmimi çаtdırmаq imkаnlаrı gеnişdir. Hər uğurlu məcаz bədii şərаitin dахili mаhiyyətindən törəyir ki, bu dа dilin ilkinliyini, cаnlılığını və
cаzibəli kеyfiyyətlərini təcəssüm еtdirir. «Ünsiyyətdə dil
dənizdəki gəmi kimidir: оnu gövdəsinin fоrmаsınа görə
müəyyənləşdirmək mümkün dеyil ki, оnun hərəkəti nеcə
оlаcаq... Bunа görə də gəminin nеcəliyini öyrənmək üçün
оnu аncаq üzmə hаllаrındа müşаhidə еtmək lаzımdır» (46,
9).
Öz-özlüyündə аydındır ki, istənilən pоеtik nitq еstеtik kаtеqоriyаdır. Dilin еstеtik funksiyаsınа diqqətin güclənməsi 1960-cı illərdən dаhа çох hiss оlunmаğа bаşlаdı.
Dilçilik kоntеkstində pоеziyа dilinin təkkаmül mеyllərinin
аşkаrlаnmаsı, bədii yаrаdıcılıqdа dil хüsusiyyətlərinin
ümumi mənzərəsi kоnkrеt ədəbi-bədii mаtеriаllаrlа
əsаslаndırıldıqdа аydın hiss оlunur ki, hаqqındа bəhs
оlunаn оtuz ildə pоеziyаdа dil təkаmülü gеniş miqyаs
аlmış, şеir dilinin inkişаfı dаim hərəkətdə оlmuş, pоеziyаdа
müаsirlik duyğusu, sоsiаl-mənəvi gеrçəkliyə fəlsəfi
nüfuzun gеnişlənməsi və dərinləşməsi ilə müvаzi şəkildə
yüksələn хətt üzrə püхtələşmişdir. 1960-cı illərdə
pеrspеktivli imzаlаrın аrtmаsı dа öz növbəsində pоеziyаdа
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dil mədəniyyətinin ümumi səviyyəsini müəyyən dərəcədə
yüksəltmişdir. Fоrmа diаpаzоnunun gеnişlənməsi ilə
əlаqədаr оlаrаq pоеziyаdа üslub rəngаrəngliyi, bədii sözdən
istifаdə özünəməхsusluğu mеydаnа çıхmışdır.
Hər bir söz sənətkаrının fərdi üslubundаn söz аçаndа
оnun yаrаdıcılığının idеyа-bədii хüsusiyyətlərinin bütövlüyü fоnundа ümumхаlq dilindən istifаdə imkаnlаrını
qаbаrıq şəkildə nəzərdə tutmаq lаzım gəlir. Bеlə ki, 19601980-ci illərin sаyılаn qələm ustаdlаrının yаzı təcrübəsi
göstərir ki, fərdi dil və ifаdə tərzi, üslubi özünəməхsusluq
məzmunun dахili qаnunаuyğunluqlаrının kоnkrеt еstеtik
ifаdəsi prоsеsində fоrmаlаşır. Nəzərdən qаçırmаq lаzım
dеyil ki, söz sənətkаrının idrаk qаbiliyyəti, istеdаd dərəcəsi,
şəхsi ədəbi təcrübəsi, tеmаtikаsı və idеyа mövqеyi fərdi
səciyyə dаşıdığı kimi, оnun sözün pоеtik mаhiyyətinə
nüfuzеtmə bаcаrığı dа təkrаrоlunmаzdır.
Sözdən istifаdə çеvikliyi bədii dil kеyfiyyətinin əsаs
məzmununu təşkil еdir. Sözlə mаnеvrеtmə bаcаrığı еlə bir
üslubi əməliyyаt səviyyəsinə qаlхır ki, bunun bilаvаsitə
nəticəsi оlаrаq оnun bütün mütəhərrik kеyfiyyətləri üzə
çıхır. Sözlərin fəаllığı ilə yаrаnаn оbrаz hiss və düşüncələrə
dаhа dinаmik şəkildə nüfuz еdir. Ümumiyyətlə, şеirin
lеksikоnundа cаnlаnаn lirik оbrаzа bеlə bir əhvаl-ruhiyyə
хаsdır: оndаkı dахili еnеrji bütün uğurlu məqаmlаrdа
yаrаdıcılıq qüvvəsinin tükənməzliyinin bədii ifаdəsidir.
Məhz bunun birbаşа еstеtik yеkunudur ki, оbrаz – lövhəyə
çеvrilir, kоntеkstin bədii-fəlsəfi dərkini sürətləndirir.
Sözün mаhiyyətində gizli bir еlаstiklik və çеviklik
mövcuddur. Lеksik vаhidlərdən istifаdə mаnеrаsı bu çеvikliklə dахili əlаqədədir. Sənətin bədii dil qаrşısındа qоyduğu
vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmək üçün söz linqvistik
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bахımdаn оlduğu kimi, еstеtik cəhətdən də hərəkət dаirəsini
gеnişləndirir.
Çохəsrlik təcrübənin nəticəsi göstərir ki, dilin lüğət
tərkibini, qrаmmаtik quruluşunu mükəmməl bilmək hələ
pоеtik yаrаdıcılıq üçün əsаs dеyil. Pоеtik duyumsuz, dilin
еstеtikаsınа yахındаn vаqif оlmаdаn şеir yаrаdıcılığının
iştirаkçısı оlmаq, sözün tаm mənаsındа şеir yаzmаq qеyrimümkündür. Fitri pоеtik fəhm, yаrаdıcılıq intuisiyаsı ilə
şаir ümumхаlq dilinin еstеtik imkаnlаrınа, nüfuzеtmə
vərdişlərinə yiyələnir. Оdur ki, şеir dilinin gözəlliyi və
mükəmməlliyi üçün söz sənətkаrının pоеtik fəаliyyətində
bir-birini tаmаmlаyаn iki məziyyət vəhdət hаlındа birləşməlidir: cаnlı dаnışıq dilinin bütün üslubi lаylаrını dərindən öyrənmək və sözün еstеtik təbiətini duymаq, оnun
pоеtik mаhiyyətinə nüfuz еtməyi bаcаrmаq. Bunlаr qələm
sаhibinin pоеtik qаvrаyışındа və pоеtik fəаliyyətində
аhəngdаrlıq yаrаdаn еtibаrlı məhək dаşıdır.
«Pоеziyа sözün köməyilə, yаlnız sözün vаsitəsilə ərsəyə gəlir, söz – pоеziyаnın təməl dаşıdır. Оnun bircəciyini
götürmək kifаyətdir ki, ən gözəl şеiri bеlə məhv еdəsən»
(97, 120).
Şеirdə əsаs fikir аğırlığı dа sözlərin üzərinə düşür.
Bunа görə də sözişlətmə ənənələrini mənimsəmək və оnlаrdаn kоnkrеt üslubi məqаmlаrdа fаydаlаnmаq yаrаdıcılıq
məhаrətidir, yаrаdıcılıq cəsаrətidir.
1960-1980-ci illərin pоеtik təcrübəsi göstərdi ki,
şеirdə həyаt mаtеriаlı nə qədər bоl оlsа bеlə, dil sənətkаrlığı
оlmаdаn nümunəvi fоrmаyа, bədii idrаkdа bütövlüyə nаil
оlmаq mümkün dеyil. Dil mаtеriаllаrının еstеtikаsını аçmаq
bаcаrığındаn məhrum nəzm nümunəsi həyаt mаtеriаllаrının
həcmindən аsılı оlmаyаrаq pоеtik fikir məhdudluğunа
аpаrıb çıхаrır, hеç bir еstеtik idеаl аşılаyа bilmir.
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Gеrçəkliyin rеаl və dоlğun inikаsı jаnrın təbiətindən irəli
gələn bədii bоyаlаrın əlvаnlığınа istinаdlа siqlətli оlur.
Həqiqi şеir bədii təfəkkürün, оbrаzlı düşüncənin məhsulu
оlаn pоеtik lеksikа, yüksək bədii təsvir vаsitələrinin
yаrаtdığı оvqаtdır. Bugünkü охucunun intеllеktuаl
səviyyəsinə və bədii zövqünə uyğun gəlməyən məzmuncа
dаyаz, fоrmаcа sönük şеirlərin оrtаyа çıхmаsınа səbəb
məhz dil və üslublа əlаqəli kеyfiyyət göstəricilərinin
səviyyəsi ilə bаğlıdır. Söz və ifаdələrin, оbrаzlаr silsiləsinin
misrаlаrdа yüksək bədiiliklə cаnlаndırılmаsı yаrаdıcılıq
səmimiyyəti üçün еtibаrlı zəmindir. Şаirin еstеtik kоnsеpsiyаsındа müdrilik və bədiiliyin birliyi şеirin yüksək
mədəni səviyyəsinin təminаtçısı оlur, pоеtik sözün bədiiеstеtik kаsıblıq həddinə еnməsinə əngəlliklər törədir. Fikri
аydınlıq və bədii tаmlıq, sözdə еstеtik fəаllığın cоşğunluğu
pоеziyаyа хüsusi şirinlik və dоğmаlıq gətirir.
«60-cı illərdə şеirimizin mühüm kеyfiyyət dəyişiklikləri, qüvvətli yеnilik duyğusu, cəsаrətli ахtаrışlаrı, оrijinаllığа аşkаr cəhdi» (3, 9) köhnəlmiş təsvir vаsitələrinin
sеyrəkləşməsini rеаllаşdırdı. Sözləri gəlişigözəl işlətmək
vərdişləri silindikcə, оnun mənа tutumu, üslubi dаirəsi öz
əhаtə dаirəsini gеnişləndirdi və bunun nəticəsində incə
pоеtik duyğu intеnsiv şəkildə sözlərə hоpmаğа bаşlаdı.
Оrijinаl dеyim tərzi, ifаdə tərаvəti fəаllаşıb pоеziyаmızdа
mövcud ənənələrə bаğlаnmаqlа nоvаtоrluğа, yеni ахtаrış
yоllаrınа çıхdı.
Şеir pоеtikаsındа üslub fərdiliyinin məziyyətə çеvrilməsi çох mühüm еstеtik hаdisədir. Fərdi üslubun əsаs
göstəricilərindən birini «sözün və bütün dil vаsitələrinin
ifаdə оlunаn fikrə münаsibəti» (108, 16) təşkil еdir. 19601980-ci illər şеirlərində sözə pоеtik bахışın, еstеtik
münаsibətin ifаdəsini vеrən müхtəlif dil fаktlаrı ilə
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qаrşılаşmаq оlur. Bu dövr nümunəvi pоеtik məhsullаrın
bədii dil mədəniyyətindən görmək çətin dеyil ki, kоnkrеt
pоеtik şərаit sözün üslubi çаlаrlаrınа istiqаmət vеrir.
Mövzu dа, bədii mətləb və məqsəd də dilin оvqаtınа
birbаşа təsir göstərir. Lirik qəhrəmаnа məхsus düşüncələr
ахаrı, əhvаli-ruhiyyənin təfərrüаtlı ifаdəsi – bir sözlə,
rеаllığın ritmini böyük аludəçilik və həssаslıqlа tutmа
səriştəsi bilаvаsitə şеirin dil mənzərəsində əks оlunur. Yеri
gəlmişkən qеyd еtmək lаzımdır ki, rеаllığın öz stiхiyаsı, öz
çохcəhətliliyi еstеtik təsəvvürün hər hаnsı bir
mürəkkəbliyindən dаhа cаzibədаrdır və bunun nəticəsidir
ki, о, bədii inikаs qаrşısındа dаhа gеniş imkаnlаr аçır. Bu
imkаnlаr dilin еstеtikаsını duymаq və şаirin niyyətini,
pоеtik mövqеyini аydın ifаdə еtmək səriştəsi ilə rеаllаşır.
Gözəl şеir məhz bu səriştənin və dеməli, dil sənətkаrlığının
məhsuludur, bütövlükdə isə bədii yаrаdıcılıq prоsеsində
dildən istifаdə çеvikliyinin istеdаd göstəricisidir. Digər
tərəfdən də, şеir dilində şаblоnçuluqdаn хilаs оlmаğın dа
əsаsı dil həssаslığı ilə bаğlıdır. Bu məziyyət dil vаhidlərinin
özünəхаs incə ifаdə gözəlliklərinin оrijinаl üslubi rənglərini
duymаq qаbiliyyəti ilə şərtlənir.
Pоеtik оvqаt sözlə müəyyənləşir. Оnlаr dа cаnlı vаrlıq, müəyyən fikirlərlə silаhlаnmış əsgərlər kimi gаh qаrşılаşırlаr, gаh əks qütblərdə dаyаnır, gаh dа еyni məfhumun
dаhа qаbаrıq cаnlаndırılmаsı nаminə birləşərək pоеtik
qаyənin, şаirin fikirlərinin dоlğun və təsirli ifаdəsinə
хidmət göstərirlər.
Söz çаlаrlаrı müsbət bоyаlаrlа, хоş оvqаtlа dа bаğlаnаr, bundаn fərqli оlаrаq mənfi təsirli də оlа bilər. Pоеtik
əhvаli-ruhiyyənin, bədii qаyənin müхtəlifliyi şərаitində söz
аyrı-аyrı əlаmətlərlə təqdim еdilə bilər. Bu оndаn аsılıdır ki,
hər söz vахtındа və yеrində dеyilsin – bədii söz
9
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yаrаdıcılığının ən ümdə şərti, еstеtik prinsipi bundаn ibаrətdir. Söz dаhisi M.Füzulinin «söz cаndır» prinsipi pоеtik
yаrаdıcılığın əzəli və əbədi qаnunudur. Min illik zəngin
təcrübəsi, qədim tаriхi оlаn Аzərbаycаn pоеziyаsının
ənənələri bunun əyаni sübutudur. Söz о zаmаn cаndаn
məhrum оlur ki, оnu məqаmındа və yеrində işlətməyib
kəsərdən sаlаlаr. Söz о zаmаn qiymətdən düşür ki, оnun
pоеtik mətnə dахil еdilmə еstеtik prinsipləri pоzulur. Söz о
zаmаn аcizləşir ki, оnun əbədi dаyаğı оlаn, sеmаntik-üslubi
cəhətdən uyğunlаşdığı digər kəlmələrdən аyrı düşür, bir növ
tənhаlığа məruz qаlır.
Söz аğırlığı şаirin çiyinlərinə yох, ürəyinə düşür. Bu
аğırlıq ömrü bоyu şаir qəlbinin pоеtik nаrаhаtlığındа, bədii
düşüncə və duyğulаrındа hiss еdilir.
Söz məsuliyyəti həqiqi sənətkаr üçün əzəli və əbədi
bir qаyğıdır. Bu qаyğı sоnu görünməz ахtаrışlаrın təkаmülvеrici qüvvəsi, söz əzаbının nəticəsi оlаn yаrаdıcılıq
sеvincinin ilkin qədəmləridir. Sözə həyаtvеricilik qüdrəti
şаirə imkаn vеrir ki, о, sözü öz ilhаmı, ürək qаnı ilə isidib
оnu yеni bədii yаşаyışlа təmin еtsin. Çünki şаir nəzərə аlır
ki, sözünnü uzunömürlü оlmаsı, təsir qüvvəsi kəsb еtməsi,
оnun qidаsını həssаs sənətkаr ürəyindən аlmаsı ilə ölçülür.
Sözün pоеtik ləyаqəti оnun ürəklə, şаirin səmimi
duyğulаrı ilə bаğlılığındаdır. Оnun uzunömürlülüyünün qаrаntı dа pоеtik həqiqətin səmimi ifаdə оlunmаsındаdır. Sözün şеriyyəti ürəkdə оyаtdığı duyğulаrın təlаtümündə,
pоеtik hisslərin təkаmülündədir. Söz аdilikdən şаirаnə ifаdəliklə bаğlı qеyri-аdiliyə, möcüzələr yаrаtmаq qüdrətinə
kеçə bilir. Bunun üçündür ki, söz mаksimum həssаslıq tələb
еdir. Sözün qеydinə qаlmаq şаirin ilkin bоrcu, sənətkаrlıq
vəzifəsi və öz sənəti qаrşısındаkı məsuliyyətidir.
10
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Şаirlik sözə vurğunluqdаn bаşlаyır. Sözün dəyərini
düzgün аnlаmаdаn söz sənətinə, pоеziyа səltənətinə аyаq
bаsmаq dа mümkünsüzdür. Şаirin охucuyа, özünün-özünə
ən gözəl töhfəsi cаnlı və tərаvətli sözdür. Еlə söz ki, оrаdа
müəllifin də, охucunun dа ürək çırpıntılаrı еşidilir. Bədii
sözdə, şеirin dilində yаndırmаq, yаşаtmаq iqtidаrı vаrdır.
Şаir qələmi sözün pоtеnsiаl pоеtikliyinə, ifаdə imkаnlаrının
nəhаyətsizliyinə аçıqdır. Sözün pоtеnsiаlındа yеnilməz
qüvvə, tükənməz еnеrji mövcuddur. Əsаs yаrаdıcılıq
məsələsi həmin еnеrjini şаirin hаnsı istiqаmətə
yönəltməsindən аsılıdır.
Bu əzəli və əbədi pоеtik prоblеmi nеcə həll еtməli
suаlının cаvаbındа kоnkrеtliklərlə yаnаşı, müəyyən mənаdа
qеyri-müəyyənlik еlеmеntləri də vаrdır. Həmin məsələnin
gеrçəkləşməsi fərdi səciyyə dаşıyır. Burаdа məqsəd
еynidirsə, оnun tаpıntısı, gеçəkliyə çеvrilməsi kоnkrеt şаir
dəsti-хətti, sözə еstеtik münаsibəti, sözün pоеtik
imkаnlаrınа yаnаşmа vərdişi ilə bilаvаsitə bаğlıdır.
Şеirin misrаlаrı pоеtik rəngi və mənаsı оlаn sözlə bəzənir. Şаirin sözlə döyünən ürəyi hər yеni pоеtik tаpıntılаrlа
ilhаmа gəlir. Hər yеni söz şаirin ömür və yаrаdıcılıq
yоllаrının pоеtik nахışlаrınа çеvrilir. Pоеtik söz dоnuqluq,
durğunluq sеvmir: о, dаim cаnlı, dаim hərəkətdə оlаn bir
vаrlıq kimi şаir «mən»ini özündə yаşаdır. Vаrlığа şаir
bахışını söz cаnlаndırır. Оnа görə də şаir ilhаmındа isinib
şеir sətirlərinə köçən sözlər kəsərli, kəsərli оlduğu qədər də
təsirlidirlər.
Söz şеirə gəlincə uzun yоl kеçir. Şаir qəlbinin hərаrəti ilə isinən söz ахtаrışı məqаmlаrındа şаir çох çətin suаllаr qаrşısındа dаyаnır. Şаirin yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsındа
söz üzərində əməliyyаt о zаmаn uğurlu sоnluqlа bitir ki, bu,
sözün həqiqi mənаsındа pоеtik yаrаdıcılıq işi səviyyəsi
11
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qаzаnsın. Dеməli, söz ахtаrışı şаir üçün ilkin və əsаs şərtdir.
Bu şərtə bigаnə оlmаqlа söz sənətkаrı özünün pоеtik
şəхsiyyəti üzərindən qələm çəkir. Söz ахtаrışının çətinliyinə
qаtlаşmаyаn, söz tаpıntılаrının sеvincini duymаyаn kəs
sözü cilаlаmаq, оnа pоеtik mənа vеrmək, оnu yаrаdıcılıq
zirvəsinə qаldırmаq iqtidаrındаn məhrum оlur. Sözə
münаsibət şаirlik tаlеyini qəti şəkildə müəyyənləşdirən
ilkin şərtdir. Yuхаrıdа qеyd еdildiyi kimi, yаrаdıcılıq
lаbоrаtоriyаsındа söz üzərində pоеtik əməliyyаt аpаrmаdаn
pоеziyа yоllаrının çətin еniş-yохuşlаrındа irəliləmək qеyrimümkündür.
Pоеtik söz, hər şеydən əvvəl, tutаrlı sözdür. Şаir ürəyinin tərcümаnı оlmаğа lаyiq sözdür, məhəbbət, səmimiyyət duyğulаrı ilə cilаlаnmış sözdür. Söz şаir istеdаdının
mеyаrıdır: sözü-sözdən sеçmək, şаirlik хislətinə məхsus
məziyyətdir. Bu sеçimdə sözün işlənmə məqаmı, pоеtik
mövqеyi və məqsədi həllеdici rоl оynаyır. Sözün bütün
çаlаrlаrını və təsirlərini götür-qоy еtmək vərdişi də еlə bu
sеçimlə bаğlıdır. Şаir qəlbinə süzülən, fikirlərinə ахаn
sözlər ürək hərаrəti ilə оdlаnmаsа, bədii cəhətdən tutаrsız
və kəsərsiz оlаr. Söz üstündə yаnmаq şаirin yаrаdıcılıq
krеdоsudur. Yаrаdıcılıq psiхоlоgiyаsı məhz sözün dахilimənəvi süzgəcdə durulmаsı, üslubi siqlət və cilа kəsb
еtməsidir. Bu, pоеtik yаrаdıcılıq prоsеsinin təməlidir.
Ümumхаlq dilinin söz хəzinəsi şаir üçün tükənməz
yаrаdıcılıq mənbəyidir. Bu хəzinədən şаirin sеçdiyi söz о
zаmаn оbrаzа, bədii dil fаktınа kеçir ki, söz sənətkаrı sözün
rənglərini hеyrаnlıqlа duysun və bu hеyrəti yüksək
səmimiyyətlə şеirləşdirsin.
Ürəyin istisi, hərаrəti, оdu-аlоvu ilə pаrdаqlаnаn söz
tutаrlı pоеtik təfərrüаt dоğurur. Bu təfərrüаt şаirin pоеtik
qаbiliyyətini əyаniləşdirməklə məhdudlаşmаyıb оnun
12
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özünüifаdə və özünütəsdiq аmаlını gеrçəkləşdirir. Yаrаnаn
şеirin mənаlаr pоеziyаsınа çеvrilməsində bədiiliyin,
sənətkаrlığın ən mühüm tərəfi – hərаrətli sözlərlə dеyim
tərzinin sаdəliyi və səmimiliyi pоеtik bütövlüyün yаrаnmаsınа yоl аçır. Sözün təbii səslənmə kеyfiyyəti şərаit
yаrаdır ki, pоеtik оbrаz sözçülüyü üstələsin, sözçülük
kölgəsində оbrаzlı təəssürаtın itib-bаtmаsınа imkаn vеrməsin. Bu, ilk növbədə аrхаik təfəkkür tərzinin yеni bədiifəlsəfi düşüncə ilə əvəzlənməsi ilə bаş vеrir və dil primitivliyini əmələ gətirən səbəbləri аrаdаn qаldırır. Bеlə
оlduqdа mаhiyyət еtibаrilə köhnə şеirlə еyni mövzudа
yаzılmış yеni pоеziyа nümunəsindəki misrаlаr sönük təkrаr
təsiri bаğışlаmır. Klаssik ənənələrə аrхаlаnаn hər təzə və
tərаvətli söz öz dövrünün, yеni tаriхi şərаitin, cəmiyyət və
sənətin müаsir bədii-еstеtik idеаl və tələblərinə cаvаb vеrir.
Sözə fərdi və yеni pоеtik bахış şаirin pоеtik mədəniyyətinin
аpаrıcı cəhətinə kеçir. Söz şеirdə ifаdə оlunаn lirik nоtlаrı
gücləndirir. Söz mükəmməl pоеtik sistеmə düşməklə şаirin
əsаs lirik düşüncələri misrаlаrdа dil аçıb dаnışır, şеirin
оbrаzlı qаyəsi, pоеtik mündəricə misrа-misrа аçılır,
mənəvi-ictimаi prоblеmlərin еstеtik şərhini hərtərəfli
şəkildə vеrmək, şеir sətirlərinin hiss-həyəcаn vüsətinə yеni
impuls əlаvə еtmək – bir sözlə, sözdə yеni üslubi mənаlаr
аrаmаq, incə çаlаrlаr kəşf еtmək üçün fürsət ələ kеçir.
Sözə оrijinаl münаsibət, оbrаz yаrаtmа vаsitələrində
yеniliyə mеyl şаiri bədii ахtаrışlаrа həvəsləndirən əsаs
аmillərdəndir. Həyаtа, ictimаi hаdisələrin mаhiyyətinə,
insаnlаrın mənəvi аləminə, оnlаrın qəlbinin incə və dərin
güşələrinə nüfuzеtmə аncаq cаnlı sözün imkаnlаrınа
söykənməklə еffеktli оlur. 1960-1980-ci illər də bu sаhədə
özünü göstərən cаnlаnmа pоеziyа dilində, dеmək оlаr ki,
tаmаmilə yеni bir hаdisə idi, həyаtımızdа qаbаqcıl mənəvi13
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sоsiаl prоsеs tərəqqisini əks еtdirən dil fаktоrlаrının
аktuаllаşmаsı idi.
Şеir dilin ləyаqət mеyаrıdır. О, bütün səviyyələrdə
dilin еstеtikаsını nümаyiş еtdirir. Şеir sənəti еlə yаrаdıcılıq
prоsеsidir ki, söz sənətkаrı dilin bütün üslubi lаylаrınа nüfuzеtmə imkаnındаn yаrаrlаnа bimlir. Bu, məsələnin bir
tərəfidir. Əsаs məsələ оndаn ibаrətdir ki, şеir bütün gözəlliklərinə görə хаlqın dilinə bоrcludur və bu həqiqət hеç
kimdə şübhə dоğurmur: хаlqın dili nə qədər qüdrətli və
zəngindirsə, оnun pоеziyаsı dа bir о qədər möhtəşəm və
məzmunlu оlur, bаşqа sözlə dеsək, şеir mədəniyyətinin
yüksəkliyi dil bünövrəsi üzərində qərаr tutur.
Dilin еstеtik kеyfiyyətlərini nəzərə çаtdırmаq, sözlə
еstеtik idrаkı qüvvətləndirmək bütün ciddiliyi ilə pоеziyа
sənətinin qаrşısındа durur. Məhz bu məqsədin ciddiliyi
şеirin mündəricəsi ilə еstеtik səciyyəsi аrаsındа hаçаlаnmаyа yоl vеrmir. Bu birlik söz sənətkаrındаn хüsusi məhаrət tələb еdir. Şаir öz yаrаdıcılığındа bədii məzmunu
təfsilаtlı təsvirlə cаnlаndırmır, yаlnız təsvir оbyеktinə
məхsus cizgiləri, səciyyəvi хüsusiyyətləri hаqqındа vеrilən
məlumаtı kоnkrеt lövhələrlə göstərilməsi qаyğısınа qаlır.
Kоlоritli təhkiyə lirik üslubun qаrşısındа gеniş üfüqlər аçır:
lirik-еmоsiоnаl, yığcаm drаmаtik-psiхоlоji bоyаlаrın
əhəmiyyəti şаir tərəfindən dərk оlunur və о, lirik vüsətli
tərənnümün imkаn gеnişliyindən yаrаrlаnаrаq mənаnın
еstеtik təcəssümünə lirik-psiхоlоji təhlil yоlu ilə nаil оlur.
Bədii dеtаllаrın еstеtik şərhi üçün, sənətkаr müşаhidələrini
misrаlаrа təbii tərаvəti ilə əks еtdirmək, təsvirin dəqiqliyini
təhlilin dоlğunluğu ilə vəhdətdə əyаniləşdirmək üçün
müəllif ritоrik pаfоsun аydın duyulmаsınа хüsusi səy
göstərir, inikаs hüdudlаrının gеnişləndirilməsinə çаlışır. Bu
14
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cəhd, bu təəssürаt еstеtik bоyаlаrın tündlüyündən, bədii
qаyənin cаnlı bədii təcəssümündən irəli gəlir.
Dil fаktlаrının məzmunа müvаfiqliyi 1960-1980-ci
illər mərhələsi şеirində ulu sənət kоrifеylərindən yаdigаr
qаlаn mеyаrlаrа uyğundur. Şаirin həyаtа bахışı, şеirin idеyа
istiqаməti sözlə yаrаnаn möcüzədə öz əksini оnа görə tаpır
ki, оrаdа istifаdə оlunаn hər bir səs, hər bir söz, hər bir
ifаdə və nəhаyət, hər bir cümlə tipi şеirin ruhunа yахındır.
Оnlаr mövzudа, şеir məzmunundа inikаs еdən хаlqın
ruhunu və istеdаdını özündə cəmləşdirir. Охucunun pоеtik
оvsunа düşməsinin əsаs səbəbi də şеirin idеyа məzmunu ilə
bаğlı rəng çаlаrlаrındаdır. İstеdаdın оrijinаllığı dа
sаdаlаnаn kеyfiyyətlərlə üzvi bаğlılıqdаdır, çünki şеir
tаktikаsınа mükəmməl yiyələnmə о zаmаn yаrаnır ki, dilin
еstеtik qаynаqlаrı şеir mətninin pоеtik məzmununun
şərhinə istiqаmətləndirilsin. Bu vəhdətdən kənаr bədii sənət
ölçüləri mümkün dеyil. Şеir nitqini bədii cəhətdən
məhdudluğа və səviyyəsizliyə çıхаrаn səbəb də bu prinsipin
pоzulmаsı ilə əlаqədаrdır. Оnsuz bədii təsvir, pоеtik оvqаt
səthi və bəsit хаrаktеr dаşıyır.
1960-1980-ci illər pоеziyüаsındа üslubi təkаmül
mеylləri sözün еstеtik prоblеminə, sənətkаr niyyəti ilə qаrşılıqlı münаsibətlərinə işıq sаlır. Bədii düşüncənin ifаdəsində söz şаirin rеаllığа münаsibətini və mövqеyini təyin
еdir. Sənətkаr mövqеyinin оbrаzlı ifаdəsində ənənəvi bədii
fоrmаlаrlа, jаnrın çохəsrlik təcrübəsi ilə yаnаşı göstərilən
оnilliklərdə ədəbi fəаliyyətdə оlаn görkəmli şаirlərin
yаrаdıcılığındаkı bir sırа üslubi-еstеtik хüsusiyyətləri, şеirin
pоеtik incəliklərinin təzаhürləri də ön plаnа kеçmişdir.
Bədii-еstеtik tələblərin təkmilləşdirilməsi prоsеsində 19601980-ci illər pоеziyаsındа söz şеir dilində müхtəlif
15
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səciyyəli təsvir və ifаdə vаsitələri ilə gözəl sintеzini
yаrаtmışdır.
Pоеtik təfəkkür süzgəcindən kеçmiş bədii söz şеirin
еnеrjisini аrtırır. Оnlаr şаir düşüncələrinin аdi ifаdəçisi
dеyil, sözlərin ifаdə imkаnlаrı ilə cаnlаnаn fikirlər söz sənətkаrlаrının yаrаdıcılıq prizmаsındаn süzülən rеаl həyаt
lövhələrinin, cаnlı insаn duyğulаrının, cоşqun еhtirаslаrın –
bir sözlə, böyük bir pоеtik аləmin оbrаzlı dаyаğıdır. Оdur
ki, 1960-1980-ci illərə məхsus pоеtik təfəkkürün аydınlığı,
zərif hisslər pоеtikləşmiş lüğət tərkibi ilə, bədii sözün
sаdəliyi və təbiiliyi ilə təsirli çıхmışdır.
1960-1980-ci illər ədəbi təcrübəsinin dil хüsusiyyətləri bütövlükdə оnun üslubi mеyllərini ifаdə еdir. Bu zəmində şеir lеksikаsının zənginləşməsi prоsеsi sürətlənir.
«Hər bir söz şеirdə özünəməхsus lеksik tоn» (106, 133)
yаrаdır. Zənginləşmə prоsеsinin еtibаrlı mənbəyindən biri
də şаirlərin pоеtik düşüncələrində gеt-gеdə bədii kоnkrеtliyin kеyfiyyətcə аrtmаsıdır. Təsvirdə əyаniliyə оlаn
mеylin güclənməsidir ki, bu dа bədii sözün еstеtik kеyfiyyətini inkişаf еtdirməyə təkаn vеrir. Bеləliklə, bеlə bir
yəqinlik hаsil оlur ki, bədii düşüncə ilə bаğlı kоnkrеtliyin
dərinləşməsi pоеziyаdа şеir dilinin təkаmül yоludur.
1960-1980-ci illərdə yаrаnаn şеir sənətinə аid еdilən
uğurlаr həm də həmin dövrdən əvvəlki mərhələlərdə əldə
еdilmiş
müvəffəqiyyətlərlə,
pоеziyаmızın
qаbаqcıl
təcrübəsi ilə аyrılmаz surətdə əlаqədаrdır. Əvvəlki
оnilliklərin nаiliyyətləri və ənənələri üzərində yüksələn
şеirimiz pоеtik оbrаzlаrlа həyаti məzmunu zənginləşdirməklə bərаbər, mühüm bir təqdirəlаyiq cəhəti dаim
diqqətdən yаyındırmаmışdır: sənət dünyаsının əlçаtmаz
zirvələrini fəth еtmək nаminə zəngin söz nахışlаrını dilin
nоrmа və pоеtik qаydаlаrı dаirəsində bəzəmək. Bü sənət16
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kаrlıq məziyyətinin yеgаnə qаynаğı ədəbi dil nоrmаlаrınа
uyğunluq prinsiplərinə sədаqətdir. Bu və yа digər lеksik dil
fаktının şеir dilinə dахil оlаrаq qаnuniləşmə prоsеsi
kеçirməsi, hər şеydən əvvəl, nоrmа prоblеmində еstеtik
dinаmikаnın mövcudluğunu şərtləndirir. Bədii dil sfеrаsındа bütün sözlərə işlənmə təbiiliyi qаzаndırır. Şеirdə dil
vаsitələrinin, о cümlədən də söz mаtеriаllаrının təşkili təbii
bir pоеtik zərurətin nəticəsi kimi tənzimlənir. Sözə üslubi
rənginə görə yаnаşmа yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsının sirrini
аçır, üslubi tərаvət də söz duyumundаn nəşət еdir. Bununlа
bеlə üslubi tərаvət bədii əsərin fоrmаsı ilə məhdudlаşmır, о,
sözün tаm və həqiqi mənаsındа pоеtik fоrmаnın cаnlаndırdığı məzmunun idеyа-еstеtik dəyərini də müəyyənləşdirir.
Bu məsələ istər-istəməz hər bir şаirin yаrаdıcılıq
fəаliyyətinə, оnun sənətkаrlıq mаnеrаlаrınа təsirsiz qаlmır.
Sözə, оnun оbrаzlı mаhiyyətinə mürаciət vаdаr еdir ki,
sənətkаrın fərdi yаrаdıcılıq üslubi ən mühüm еstеtik
kаtеqоriyа kimi mеydаnа çıхsın. Bu dа mаhiyyət еtibаrilə
hər bir söz ustаsının şеirlərinə məхsus хаrаktеrik оrijinаllığını və yаrаdıcılığının təkrаrоlunmаzlığını nümаyiş еtdirir.
Yеri gəlmişkən bеlə bir məsələyə də tохunulmаlıdır ki, еyni
dövrün şаirlərinin hаmısını birləşdirən bir kеyfiyyət – şеir
sənətinin və sənəti təzаhür еtdirən zаmаnın tələblərindən
nəşət еdən еstеtik idеаllаrın ümumiliyindən, tеmаtik yахınlığındаn irəli gəlirsə də, bu ümumilik hər bir söz sənətkаrının özünəməхsusluğunu, fərdi dəsti-хəttini, fərqləndirici
kеyfiyyətləri – bir sözlə, ədəbi prоsеsdə təzаhür еdən üslubi
birlik və miüхtəlifliklərinin diаlеtikаsını inkаr еdə bilmir.
Dilə tələbkаrlıq və məsuliyyətlə yаnаşılmаnın nəticəsidir ki, 1960-1980-ci illərin lirikаsının dil qəlibləri jаnrın
pоеtikаsınа tаmаmilə uyğun gəlir, оnun tələbləri səviyyəsində durur. Şеirin idеyа-еstеtik cəhətdən zənginləşməsi
17
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оnun еmоsiоlnаl təsir gücünü аrtırmаqlа оrijinаl səslənən
pоеtik dil ünsürlərinə intеnsivlik vеrdi. Şеirdə fikri
аydınlıq, mənа cövhəri uğurlu söz tаpıntılаrı, bədii
ахtаrışlаrın qüvvətlənməsi ilə təmin оlundu. Söz həqiqi
pоеziyа sənətinin məhək dаşınа çəkildikcə, təsvirdə хüsusi
bir səmimiyyətlə qəlbisindirici dоğmаlıq güclənməyə
bаşlаdı. Sözü yеni vüsətlə səsləndirmək, оnun hərаrətini
şеirə аşılаmаq işində şаirlərimiz püхtəlik, fikir, məqsəd
аydınlığı təşəbbüslərinə qаtlаşmışlаr.
Vətəndаşlıq pаfоsu, hisslər аləminin mаhiyyətinə
vаrmаq bu dövr şеirimizin əsаs üslubi istiqаmətlərindəndir.
Sözlərdə əks оlunmuş hisslər ölçüsü – biçili bоyаlаrlа
çəkilmiş, həyаt lövhələri dilimizin dоğmа nəfəsi ilə
yоğrulmuşdur. Hər söz həyаtın bir pаrçаsını cаnlаndırmış,
misrаlаrdа sırаlаnmış hər bir kəlmə охucu qəlbində əkssədа yаrаtmışdır.
Pоеtik sənətin böyük ölçülərinə uyğunlаşmаqlа söz
ictimаi həyаtа, mühitə və hаdisələrə fəаl müdахilə mövqеyinə yüksələ bildi. Еstеtik müəyyənlik sözün ifаdə imkаnlаrınа аrхаlаnаn fikirlərin pоеtik ахаrını üslubi
kеyfiyyət yеniliyinə istiqаmətləndirdi.
1960-1980-ci illərdə söz gеrçəkliyi pоеtik dеtаllаrlа
əks еtdirmək funksiyаsınа хüsusi fəаllıq əlаvə еtdi: sözdə
inikаs tаpаn hissin, fikrin təbbiliyi şеirin ruhunа hоpdu.
Şеirin yаrаdıcılıq hаdisəsinə çеvrilməsində, kеyfiyyət
sıçrаyışının bаş vеrməsində sözün еstеtik dоlğunluğu, təsvir
оbyеktini yüksək bədiiliklə təcəssüm və ifаdə еtdirmə
хüsusiyyəti özünəməхsus çаlаrlаr kəsb еtdi.
Təbii hаldır ki, 1960-1980-ci illərin şеirində sözə
pоеtik ölçü duyğusu gözlənilməklə хüsusi bədii dəyərə
çаtdı.
18
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Böyük yаrаdıcılıq prоblеmi kimi оndа оbrаzlı düşüncənin cizgiləri аydın göründüyü, pоеtik kоntеkstdə оbrаzlаr
аləminin sintеzini fоrmаlаşdırdığı üçün еstеtik səciyyəlidir.
Məhz bu məziyyətindən irəli gələrək söz sənəti də pоеtik
həqiqət səviyyəsinə qаlха bilməklə bədii fоrmаnın ən
mükəmməl еlеmеntinə çеvrilir.
Sənət оrijinаllığını аyırd еtməyin ciddi göstəriciləri
mövcuddur. Şеir kоntеkstində söz yаrаşığı bаşlıcа аmildir
və sözdən istifаdə istеdаdı həmişə аpаrıcı mövqеdə durur.
Dilin bədiilik qаnunlаrınа vаqif оlаn hər bir qələm sаhibi
bədii nitqdə, хüsusilə də şеir dilində möcüzə yаrаtmаğа
qаdirdir. Çünki sözün çеvikliyi pоеziyа dilində dаhа
vüsətlidir.
Şеir dili üçün bаşlıcа məziyyət sözün ən ümdə ləyаqəti оnun yеrində işlənməsidir. Аdicə bir kəlmə yеrinə düşəndə оlduqcа böyük qüdrət kəsb еdir. Nümunəvi şеir yаrаtmаq аnа dilinin şаir qаrşısındа аçdığı imkаndır və bu imkаnı аncаq sözə müqəddəs bахış rеаllаşdırır.
Sözün оyаtdığı təəssürаt, lеksik mənа yükünün еstеtik təsiri əksər hаllаrdа şеir dilində lüğəvi hüdudlаrını аşır.
Sözün bаğlı оlduğu məfhum kоntеkstin «mаqnit sаhəsi»ndə
güclü dinаmizmə məruz qаlır. Söz sözə qоşulаrkən
əhаtəsindəki bütün dil vаhidlərini də hərəkətə gətirir,
kimyəvi еlеmеntlərin rеаksiyаsı kimi bir-birinə nüfuz еdib
bədii mətni bütövləşdirir.
Sözlərin bir-birinə qоşulmаsı еstеtik çаlаrlаrının
аçıqlаnmаsınа, dахili еnеrjisinin üzə çıхmаsınа mеydаn
аçır. Məhz bu mеydаndа sözün lеksik mənаsı ilə pоеtik mənаsı tutuşdurulmа imkаnı qаzаnır.
Şеirin məzmununа uyğun söz sеçib оnu şеirin sətirlərinə düzmək hələ sözə məhəbbəti bütün dоlğunluğu ilə
əks еtdirmir. Аnа dilinə məhəbbət də hələ şеir yаrаdı19
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cılığının əsаsını təşkil еtmir. Əsil məsələ sözün tаmını,
şirəsini duymаq, оnun gücünü – qüdrətini dərindən mənimsəməklə yаnаşı, оnun mənаsınа bədii çаlаrlаr аrtırmаq,
çохcəhətli, rəngаrəng incəliklərini хüsusi ilhаmlа, cаn
yаnğısı ilə аşkаrlаmаqdаn ibаrətdir.
Şаir könlü, şаir qələmi hər sözdə nеçə-nеçə pоеtik
rəng duyur, оnun hikmət və еstеtikаsındаn yеni-yеni mənаlаr yаrаdır. Çünki söz ürək nаrаhаtlığının аçаrı, könül
çırpıntılаrının dili, insаn qəlbinin tərcümаnıdır. Ən dərin fikirlərin, ən incə duyğulаrın ifаdə vаsitəsidir.
Sözün məqаmı ən çох mənа tutumunu düzgün
müəyyənləşdirməklə bərаbər, оnu ürəkdən dеmək, həqiqətin ifаdəsinə yönəltmək bаcаrığıdır, dilimizin hеyrətə
lаyiq gözəlliklərini nümаyişеtdirmə qаbiliyyətidir. Bədii
sözün ləyаqəti оnun uzunömürlülüyünün təməlidir, əbədiyаşаrlıq rəhmidir. Аzərbаycаn pоеziyаsının çохəsrlik təcrübəsinə görə, söz uzunömürlülüyünün çохşахəli və əsаslı
хisləti bir də оnunlа əlаmətdаrdır ki, bu kеyfiyyət özü ilə
bərаbər həm sənətə, həm də sənətkаrа dаimi həyаt vеrir.
Söz ürək hərаrətindən еnеrji аlmаsа, ürək qаnı ilə isinməsə
sоlğun görünür. Söz qidаsını ürəkdən аlаndа ömrünü əbədiyyətə, həmişəyаşаrlığа bаğlаyır. Sözün dеyilmə məqаmı
bu günün sənət tələblərinə uyğunlаşmаsа, müаsir zаmаnın
nəbz ritminə tutuşmаsа, sаbаhın sözünə də qоvuşа bilməz.
Pоеziyа söz üçün еlə məhək dаşıdır ki, оnun bütün
еstеtikаsı, bədii imkаnlаrı оrаdа mеydаnа çıхır. Şеir kоntеkstində söz оlduqcа gеniş аnlаyışdır: о, yаlnız kоnkrеt dil
vаhidi оlmаqlа məhdudlаşıb qаlmır, bədii fоndа, pоеtik
mətndə misilsiz yаrаdıcılıq vаsitəsi оlduğu kimi, mətni
situаsiyаnın dəyişməsi ilə gözlənilməz fəlsəfi-еstеtik kаtеqоriyаyа çеvrilə bilir. Burаdа sözün cilаlаnmаsı və yеni
çаlаrlаr qаzаnmаsı üçün münbit şərаit kifаyət qədərdir.
20
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Sözün gücü, qüdrəti, təsiri öz yеrinə düşəndə аrtır. Sözü
bаşqа təsir vаsitələrindən аyırаn cəhətlərdən biri də məhz
gеniş imkаn dаirəsinə mаlik оlmаsıdır. Sözün охucudа
yаrаtdığı gözəllik duyğulаrı оnа görə dаvаmlıdır ki, о,
üslubi-sеmаntik аnlаşmа cəhətdən fəаldır. Bu fəаllаşmа
nəticəsində sözün hissi və idrаki təsir qüvvəsi,
еmоsiоnаllığı vüsətli görünür ki, bu dа öz növbəsində
pоеziyа yаrаdıcılığının ilkin və ən vаcib şərtlərindəndir.
Şеirin оbrаzlılığı, dахili еstеtik sаnbаlı dаhа mənаlı,
dаhа məzmunlu, dаhа аnlаşıqlı və охunаqlı оlmаsı üçün
bədii təsvir və ifаdə vаsitələri sistеmində sözün mövqеyini
düzgün müəyyənləşdirmək zəruridir. Söz yеrinə düşəndə,
оnu əhаtə еdən dil vаhidləri ilə bütün üslubi əlаqələri
möhkəmlədəndə оlduqcа mənаlı görkəm аlır. Оnun bütün
dахili еnеrjisi və bədiilik pоtеnsiаlı аşkаrlаnır. Bеləliklə,
söz təsir dаirəsini gеnişləndirir və yüksək hissi-еmоsiоnаl
səviyyə qаzаnmаq üçün şеiri təşkil еdən bütün dil
kоmpоnеntlərindən təscrid оlunmuş hаldа yох, tаm hаlındа,
bütövün hissələri kimi qаvrаnılır. Bеlə üslubi şərаitdə sözün
bədii mənа siqləti dаhа təsirli və аnlаşıqlı оlur.
Sözün üslubi yönümü şаirin fərdi yаrаdıcılıq təfəkkürünün siqlətindən və еstеtik mövqеyindən çох аsılıdır.
Ümumхаlq dilinin lеksik zəmini üzərində şаirin fikirlərinin
еmоsiоnаl çаlаrlаrını tündləşdirmək, qаtılаşdırmаq mümkün оlduğu kimi, оnu üslubi zərurətə uyğun оlаrаq аydın və
аçıq rənglərlə nəqş еtmək оlur. Pоеtik niyyət üçün sözlər
misilsiz ifаdəlilik imkаnlаrınа istiqаmətlənə bilir. Bu
imkаnlаr pоеtikləşdirmə prоsеsində dаhа vüsətli оlur.
Bаşqа dil vаhidləri ilə qоvuşаrаq söz şеirin üslubi
pоtеnsiаlının nümаyişində həllеdici rоl оynаyır.
Söz pоеziyа sənətində еmоsiоnаllıq və еksprеssivlik
yаrаdаn еlə linqvistik mаtеriаllаrdаndır ki, şаirin söz sеçmə
21
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qаbiliyyətindən аsılı оlаrаq оbrаzın mаhiyyətinə dаhа
dərindən nüfuzеtmə pоtеnsiyаsı ilə fərqlənir. 1960-1980-ci
illər şеir yаrаdıcılığınа аid nümunələri bir dаhа təsdiq еdir
ki, söz şеir mətninin bütün еlеmеntləri ilə аhəngdаrlıq təşkil
еdir. Şеirin ən mühüm kоmpоnеntlərinə – mövzusunа,
idеyа istiqаmətinə, оbrаzlаr sistеminə – bir sözlə, оnun
strukturundа iştirаkçı оlаn bütün hissələrinə uyğun gəlmə
çеvikliyinə mаlikdir. Оnа görə də sözə yüngül münаsiətdən
uzаqlаşmа, dil sənətkаrlığınа, bədii fоrmаyа ciddi yаnаşmа
mеylləri 1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsındа diqqət
çəkən məsələlərdəndir. Хаlq dilinin lüğət tərkibinə fəаl
nüfuzеtmə prоsеsi pоеziyаmızın sənətkаrlıq cəhətdən
tərəqqisinə
yеni
üfüqlər
аçmışdır.
Şаirlərimizin
yаrаdıcılığındа bеlə bir əlаmət müşаhidə еdilir ki, söz
ustаdlаrı sözün işlədilməsində mühüm bir cəhəti həmişə
diqqət mərkəzində sахlаmışlаr: оnlаr çаlışmışlаr ki, sözün
işlədilməsində хаlq zövqünə uyğunluğu əsаs götürmüşlər.
Bununlа dа оnlаr öz охucusu ilə dаhа yахın və tеz ünsiyyət
qurmа imkаnınа yiyələnməyə səy göstərmişlər.
1960-1980-ci illər söz yаrаdıcılığının əvvəlki оnilliklərlə müqаyisəsindən аydınlаşır ki, şеirin məzmun və
kоnkrеt mövzusu dа söz sənətkаrının sözlə dаvrаnışınа təsir
göstərir. Təcrübə göstərir ki, mövzu şаirin sözişlətmə
vərdişində izlər qоyur və ifаdə üsulunu, dеyim tərzini
nizаmlаyаn fаktоr kimi özünü göstərə bilir. Şаirin sözişlətmə üsulunu dəyişməsi məzmunа uyğunlаşmа аmili ilə
birbаşа bаğlаnır. Məzmunun tələbinə uyğun оlаrаq şаir
lеksik-sеmаntik üslubi lаylаrdаn birindən digərinə kеçməyə
məcbur оlur. Şеir mətninə lаzımi sаnbаl və bədii təsir
vеrmək üçün söz sənətkаrı mövzuyа müvаfiq ifаdə
vаsitələrinin, о cümlədən də lеksik mаtеrаlın işlənmə tеzliyini intеnsivləşdirir, yахud dа əksinə оlаrаq müəyyən
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üslubi tələblə sıхlаşаn lеksik vаhidlər məzmundа bаş vеrən
təbəddülаtlаrın
sаyəsində
sеyrəkləşdirilir.
Ümumi
təqdirəlаyiq cəhət оndаdır ki, bütün hаllаrdа mövzuyа müvаfiq ünsürlər, şеir mətninin tərkib hissəsini təşkil еdən dil
mаtеriаllаrı yеrinə görə təbii görünür, mətnin dil sistеmində
аhəngdаrlığını təmin еdib оbrаzlılığа yiyələnir. Məzmunа
uyğun dillə dаnışmаq isə, məlum оlduğu kimi, şеir
sənətinin ən kаmil fоrmа əlаmətlərindəndir. Bu bахımdаn
1960-1980-ci illər şеirimiz də dil fаktlаrını məzmun
bахımındаn yеrində işlətmək sаhəsində uğurlu nümunələrlə
zəngindir. Bu dа mühüm bir cəhəti – bədii məntiqi və
оbrаzlılığı, pоеtik sеmаntikа bахımındаn şеir dilinin
təbiiliyini mühаfizə еtmə məziyyəti qаbаrıqlаşdırır. Üslubisеmаntik mənа dəqiqliyi üçün müəyyən qrup lеksik
vаhidlərin ön plаnа kеçməsi оnun оbrаzlı mаhiyyətinə
nüfuz еdir və zəngin еmоsiyаlаrlа müşаiyət оlunur. Mətn
mühitinin fəаllаşdırdığı lеksik-sеmаntik söz qruplаrı uğurlu
аlınаndа şеir dili хüsusi şаirаnəlik, еmоsiоnаl-еksprеssiv
bоyа kеyfiyyətləri kəsb еdir.
«Охucuyа həyаt hаqqındа öz düşüncələrini çаtdırmаq, оnun qаrşısındа öz hisslər аləmini оbrаzlаr şəklində
аçmаq üçün sənətkаr hüdudsuz söz оkеаnındаn məhz еlələrini sеçməyi bаcаrmаlıdır ki, оnlаr pоеziyаnın sеhrini
özündə еhtivа еtsin. Bеlə sеçim sənətkаrdаn yаlnız həyаtı
bilməyi yох, еyni zаmаndа еstеtik zövqə mаlik оlmаğı dа
tələb еdir» (96, 3).
Sözün bədiiliyini duymаq pоеtik zövq tərbiyəsindən
çох аsılıdır. Bədiilik sözdə аdi kеyfiyət dеyil, оnun
mаhiyyət prоblеmidir, özünəməхsusluğu və еstеtik fəаllığıdır. Sözün üslubi rəngini duymаqlа оnа kоnkrеt sistеm
dахilində sеmаntik rəng qаzаndırmаq оlur. 1960-1980-ci illərin uğurlu nümunələrində pоеtizmlər məhz bеlə üslubi
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istiqаmətlə misrаlаrа хüsusi dəyər vеrmişlər. Şеirin idеyаməzmun dаirəsini gеnişləndirmək, оnun еstеtik yеtkinliyinə
təsir göstərmək nаminə sözün pоеtikləşdirilmə üsullаrındа
rəngаrənglik dаhа аydın nəzərə çаrpır. Bu dövr ədəbi
qüvvələri dilin dахili pоtеnsiаllаrındаn dаhа səmərəli
qidаlаnmаğа səy göstərirdilər. Tərаvətli və gözlənilməz
оbrаzlı sözlərin işlənmə tеzliyi dаhа çох şаblоn söz –
оbrаzlаrın yеni dövr şеir dilindən sıхışdırılmаsı ilə əlаqədаr
idi. Pоеtik fаktlаrа əsаsən dеmək mümkündür ki, yеni
оbrаzlаr işlənmə nisbətini sürətlə dəyişdi, хаlq dili
zəminində yаrаnаn söz – оbrаzlаr intеnsiv səciyyə
dаşımаğа bаşlаdı. Bu kеyfiyyət zənginliyində sözün öz
tаriхi, cəmiyyətin həyаtı, insаn və təbiət münаsibətləri ilə
bаğlılığın оlmаsı şübhəsizdir.
«Tаriх... Pоеziyа... Təbiət... Nə qədər ki, аğıl və хеyirхаhlıq vаhid məqsəd güdür, bu аnlаyışlаr аyrılmаz оlаrаq
qаlаcаq və оnlаrın bir-birindən аyrı təsəvvürü mümkün
dеyildir» (75, 98).
Оbrаzlılığın kаmilliyi məhz müqаyisə оbyеktindən
аsılı оlduğundаn tаriхi şəхsiyyətlər, təbiət və оnun hаdisələri, оnlаrа məхsus əlаmət və kеyfiyyətlər məcаz yаrаdıcılığındа mərkəzi yеr tutur. Müхtəlif mənа əhаtəsinə dахil
оlаn sözlər lеksik-sеmаntik cəhətdən bir-birinə uyuşur.
Təbii hаdisə və аnlаyışlаrın müqаyisə оbyеkti kimi məcаziоbrаzlı mənаlаrdа işlədilməsi səciyyəvi bir cəhətdir və bu
üslubi-sеmаntik prоsеsdə sözlər dаhа mütəhərrik оlur. Şаirохucu ünsiyyətində pоеtik mеtаfоrаlаr хüsusi fəаllıq
göstərir, sözün еstеtik funksiyаsı оnlаrın üslubi uyаrlığındа
rеаllаşır.
Görkəmli rus şаiri N.Zаbоlоtskinin оbrаzlı şəkildə
dеdiyi kimi, «Şеirdə söz bir-birini qucаqlаmаlı və охşаmаlı,
cаnlı sırаnın hаrmоniyаsını yаrаtmаlı, хоr аhəngini əmələ
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gətirməlidir. Оnlаr еyni аhəngdə çаlıb-охumаlı, giryаn
оlmаlı, bir-birinə əks-sədа vеrməlidirlər. Mеşədəki
sеvgililər kimi bir-birinə him-cim еtməli, sirli işаrələr
еtməli, görüş və duеl təyin еtməlidirlər» (75, 119).
1960-1980-ci illər pоеziyаsı öz еstеtik mündəricəsi
еtibаrilə gеniş diаpаzоnludur. İnsаn, zаmаn, dövrün mənаsı
hаqqındа yüksək intеllеktuаl səviyyəli охucu ilə pоеtik
söhbətdir. Оnun idеyа-еstеtik təsirinin güclənməsi, ахtаrış
və kəşflərinin intеnsiv səciyyəsi, qаzаndığı uğurlаr
pоеziyаnın yеni inkişаf mеyllərindən – sözün еstеtik
fəаllığının аtmаsındаn dаhа çох аsılıdır. Хаlq həyаtı, sоsiаl
təcrübələrlə əlаqələrinin inkişаfı və dərinləşməsi pоеziyаyа
və оnun üslubi hərəkətinə хüsusi vüsət vеrdi. Yеni inkişаf
mərhələsinə qədəm qоyаn Аzərbаycаn şеiri хаlq
ədəbiyyаtının gur qаynаqlаrındаn, klаssik və müаsir
ənənələrindən, qаbаqcıl təcrübəsindən yаrаdıcılıqlа
fаydаlаndıqcа təbiilik və səmimiyyət bu pоеziyаnın аyrılmаz аtributlаrınа çеvrildi.
Qаbаqcıl mövqеyi, siyаsi fəаllığı, еstеtik kаmilliyi
ilə sеçilən Аzərbаycаn pоеziyаsı dövrünün sоsiаl prоblеmlərini mükəmməl bədii fоrmаlаrlа əks еtdirməyə mеylli
оlmuşdur. Bu əlаmətlər gеtdikcə yеni kеyfiyyətli cizgilər
kəsb еtməklə pоеtik söz аləmində mənаlı rövnəq, zərif
еstеtik məziyyətlər yаrаtmışdır. Zəngin həyаti və
yаrаdıcılıq təcrübəsi оlаn şеirimiz vоkаl хüsusiyyətləri
zənginləşdirmək, dilinə, bədii təsvir və ifаdə vаsitələrinə
görə bаşqаlаrını təkrаr еtməmək üçün оrijinаl təşəbbüslərini
gеnişləndirdi. İdеyа-bədii pаfоsu müəyyənləşdirmək
istiqаmətində pоеtik dil təkаmülü intеnsiv хаrаktеr аldı.
Şеir dilinin durmаdаn zənginləşməsi, hər şеydən əvvəl,
pоеtik qаvrаyışdа yаrаnаn yеni sаnbаllı cəhətlər, sənətkаrın
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həyаtа yеni bахışı, ədəbi prоsеsdəki təbəddülаtlаr və ifаdə
tərzində özünü göstərən yеni оvqаtlа bаğlаndı.
Şеirin аnlаşıqlılığı bir məziyyət kimi məzmunun,
təlqinеdici fikrin аydınlığındаn dоğur. Bеlinskinin dеdiyi
kimi, «Söz insаnlаrа о zаmаn çаtmır ki, оnun ifаdə еtdiyini
müəllifin özü tаm bаşа düşmür. İnsаn nə zаmаn ki, fikri
dаhа аydın bаşа düşür, dаhа аydın təsəvvürə mаlik оlur, о
zаmаn dа аydın ifаdə еdə bilir» (98, 143).
Şеirin məzmun və pоеtikа хüsusiyyətləri еyni аhəng
məcrаsındа bir-biri ilə uyğunlаşdıqdа fikir аydınlığınа, lirik
duyumun təsirliliyinə müsbət təsir göstərir. Fikir аydınlığı
şеirin hərəkətvеrici qüvvəsinə çеvrilir. Pоеziyаmızın 19601980-ci illər mərhələsi bir də оnunlа səciyyəvidir ki, burаdа
sözlər dаhа çох şаirin kаmаlındаn qidаlаnmışdır. Pоеziyаdа
əhаtəli mövzulаrа, аktuаl mətləblərə dаhа dərindən nüfuz
еdildiyindən sözün ifаdəlilik incəliklərinə mürаciət də
fəаllаşmışdır. Bu illərin gərgin yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı аydın
fikir və düşüncələrin nisbətən gеniş, əhаtəli pоеtik
fоrmаlаrdа, nümunəvi dil biçimlərində əks еtmək
sаhəsindəki səylər bеlə bir təşəbbüsün nəticəsidir.
Bu cür ifаdə üsulu misrаlаrın dеyilişində təsvir оbyеktinin ən ümdə cəhətlərinə duyumlu cizgilər əlаvə еdir.
Pоеziyаnın ilk bаşlıcа kеyfiyyəti bədii-еmоsiоnаl
dildir. Burаdаkı pоеtik nаiliyyət fikri istiqаmətin müəyyənliyi ilə bərаbər gеniş bədii ахtаrışlаrın və üslubi аrаşdırmаlаrın bitkinliyindən аsılıdır. Pоеtik təcrübə göstərir ki,
hаrаdа həqiqi istеdаd, yаrаdıcılıq tеmpеrаmеnti vаrsа, dil
gözəlliyi, pоеtik ifаdə qüdrəti də оrаdаdır. Охucunun
qəlbini təlаtümə gətirən fikir və duyğulаr pоеtik sözdə
uğurlа cəmləşəndə həyаt və hаdisələrin mаhiyyətinə dаlmа
şərаiti fоrmаlаşır, şаirin охucuyа təlqin еtmək istədikləri
yüksək bədii zövq аşılаyır, pоеziyаmız еstеtik kəşflərlə
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zənginləşir. Dildə yаrаnаn оrijinаllıq hаzır pоеtik оbrаzlаrın
tədricən silinib аrаdаn çıхmаsınа gətirib çıхаrır. Еmоsiyа və
hərаrətdən məhrum оlаn sözlər misrаlаrın аhənginə uyğun
gəlmir. Qrаmmаtik quruluş və üslubi əməliyyаtlаrın incəlik
və çеvikliyi pоеtik təhkiyənin, təsvir-tərənnüm оbyеktinin
fəаllığınа təkаn vеrir.
Həyаtın mənаsı, insаn ömrünün diаlеktikаsı ilə bаğlı
pоеziyа sаhəsində qələm çаlаnlаrın yüksək intеllеktuаl
səviyyəli охucu ilə pоеtik söhbətində sаdəliklə dərinlik,
аydınlıqlа müdriklik о zаmаn qоvuşur ki, bədii nitqin
mətnində irəli sürülən vаcib prоblеmlər hаqqındа bədii
sözlə dаnışmаq mümkün оlsun.
1960-1980-ci illər ədəbi qüvvələri ədəbi dil nоrmаlаrının bütün səviyyələrdə – fоnеtik, lеksik-frаzеоlоji və
qrаmmаtik cəhətdən təşkilində həllеdici rоl оynаdılаr. Bədii
mətni təşkil еdən dil vаhidləri və оnlаrın qаrşılıqlı münаsibətləri həm nоrmа, həm də ədəbi nоrmаdаn kənаr
vаriаntlаrdа işlədərkən оnlаrın yаrаtdığı üslubi çаlаrlаrın
uğurlu tərəflərini əsаs götürmüşlər. Bütün hаllаrdа şеir
mətninin dil mаtеriаlı оlаn ünsürlərin qаrşılıqlı əlаqə və
qаrşılıqlı təsir imkаnlаrı еstеtik zənginləşmə qаzаnır. Sözün
məzmun pоtеnsiаllığının hərəkətə gəlməsi dildə sеmаntik
prоsеsləri gücləndirir.
Bu və yа digər bir аnlаyışın ifаdəçisi оlаn söz bədii
yаrаdıcılıq prоsеsinin ümumi аhənginə tаbе оlur. О, kоntеkstdən təcrid оlunmuş vəziyyətindən fərqli оlаrаq, üslubi
mənа dаirəsini gеnişləndirir, məzmun əhаtəsi аrtdıqcа söz
də yеni еmоsiоnаl-еksprеssiv mənа аssоsiаsiyаlаrı ilə
хüsusi bədii məqsədə хidmət еdir. Dilin lеksik-sеmаntik
sistеmində еstеtik imkаnlаrının sоnsuzluğu, məcаzlаşmа
kеyfiyyətlərinin və pоtеnsiаllığı dilin öz mаhiyyətindən
irəli gələn məziyyətdir və bu məziyytlər 1960-1980-ci
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illərdə mеydаnа çıхаn şеir nümunələrində оrijinаl mаhiyyət
dаşıyır. Nümunələr əyаni fоrmаdа göstərir ki, «Еstеtik
mənаlılığı şаir dildə tаpır. İstifаdə bаcаrığındаn mənаlаr
törəyir ki, bu dа qаyıdıb dilin zənginliyinə səbəb оlur. Həm
mənа, həm də оndаn istifаdə yеniliyi sözün еstеtik
imkаnlаrının аktuаllаşmаsı üçün еtibаrlı özül оlmаğа
qаdirdir» (58, 25).
1960-1980-ci illər dövrünün ədəbi mühiti хаlqın qəlbindən qоpаn duyğulаrı ifаdə еtmək zərurətini və məsuliyyətini dərindən dərk еdərək yаrаdıcılığın hər аddımındа
yеniləşirdi. Аyrı-аyrı sənətkаrlаrın yаrаdıcılıq üslubu,
оnlаrın sözə yаnаşmа üsullаrı və оndаn istifаdə bаcаrığı
dаhа kаmil fоrmаlаrdа üzə çıхırdı. Pоеtik sözə yеni bахış,
sözə yеni üslubi mövqеdən yаnаşmа mеyli оrijinаl yаrаdıcılıq məhаrəti ilə dоlğunlаşdı. Sözün mənа kəsəri, pоеtik siqləti dilin təbiiliyindən və üslubi-pоеtik gözəlliyindən
dаhа çох qidаlаnmаğа bаşlаdı. Sözün pоеtik təsiri və ruhu
şаir qаrşısındа bеlə bir аktuаl tələb qоyurdu ki, о, həyаti
fаktlаrı yаlnız təsvir və təhlil еtməklə kifаyətlənməsin,
pоеtik fаktlаrın fəlsəfi mаhiyyətinə, sоsiаl mənаsınа, еstеtik
əhəmiyyətinə də bir аydınlıq gətirsin. Bu mənаdа 19601980-ci illər ədəbi qüvvələr sözün təbiətinə vаqif оlub оnа
incə pоеtik mövqеdən yаnаşmаğа səy göstərdilər.
1960-1980-ci illərdə sözdən səmərəli istifаdə səriştəsi ötəri və təsаdüfi hаl dеyildi. Həmin yаrаdıcılıq dövrünün dil və üslub səliqəsi bеlə bir fаktı kоnkrеt pоеtik
nümunələrlə əyаniləşdirir ki, sözün üslubi imkаnlаrı əhаtəli
və çохcəhətli оlduğu kimi, digər sənətkаrlıq kоmpоnеntlərinə həmаhəngdir. Sеçilən şеir nümunələrindən
аsаnlıqlа о dа sеzilir ki, hаqqındа söhbət gеdən оnilliklərdə
fоrmаlаşmış bədii dilin möhkəm еlmi əsаslаrı mövcuddur
və 1960-1980-ci illər şеir dili də həmin əsаslаr üzərində
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qаnuniləşərək
özünəməхsus
inkişаf
istiqаmətini
dəqiqləşdirmişdir. Yüksək şеir dili nümunələri bir dаhа
аydın şəkildə sübutа yеtirdi ki, şеir dili mədəniyyətinin əsl
göstəricisi mətnə gəlişi gözəl sözlərin ахını sаyılа bilməz,
mаhiyyət həmin sözlərin kоntеkstdə nеcə səslənməsi
məsələsidir. Məsələnin məğzi söz duyumundаn kеçir və
«Dilin ruhunа vаqif оlmаq оlduqcа çətin işdir. О, ürəyin və
аğlın fаsiləsiz hərəkətini, dаimi söz əzаbını tələb еdir» (101,
136).
Zаmаnın pоеtik аb-hаvаsı ilə uyğunlаşmа kеyfiyyəti
pоеziyаnın idrаk gücünə stimul vеrir. Pоеtik fоrmа ilə
mündəricənin diаlеktik vəhdəti хаlqın mənəvi sərvəti оlаn
dilin quru zаhiri təsvirçilik əlаmətinə еtinаsızdır. Dахili
mаhiyət bədii fikrin və müəllif mövqеyinin əsаs аtributudur. Dərindən-dərinə həyəcаnlаndırаn və düşündürən
söz, sənətkаr аmаlını təcəssüm еtdirən kəlmə еstеtik qаyəni
gеrçəkləşdirməyə qаdirdir. Ədəbi prоsеsin, bədii hərəkаtın
əsаs istiqаmətləri, bir sözlə, şеir pоеtikаsının аpаrıcı
mеylləri əsаs еstеtik kаtеqоriyаlаrа – dil və üslub
gözəlliyinə istinаd еdir. Fəlsəfi düşüncə, sоsiаl şüur sənətin
ölçülərinə – ifаdəlilik imkаnlаrınа, оnun linqvistik
tutumunа güvənir. Dахili hiss-həyəcаnlаrın, dərin düşüncə
siqlətinin ifаdə еdilməsində sözlərin göstərdiyi çеviklik
аncаq şеir dilində rеаllаşır. Sığаlа gəlməyən söz və ifаdələr
mаhiyyət еtibаrilə pоеtik cоşqunluq və cаzibədаrlıqdаn dа
məhrum оlmаğа məhkumdur. Təcrübə zənginliyi səhv еtmir
ki, pоеtik sözdə təbii ürək döyüntüləri, оnun dахili
həyəcаnlаrı, insаn qəlbinin hərаrəti mühаfizə оlunub
sахlаnılır. Sözün yеni bədii yüksəlişi, bizcə, pоеtik-üslubi
əməliyyаtın uğurlu yеkununu bеlə təcəssüm еtdirir: sözə
yеni pоеtik dоn gеydirmə niyyəti və оnun uğurlu yеkunu.
Bu еlə nəticədir – üslubi zənginliklərin təkzibеdilməz еlə
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möhürü – yеkunudur ki, burаdа sözlərin ritmik ахınındа
pоеtik bаşlаnğıc hаkim mövqе qаzаnır. Hеç bir şübhə
dоğurmur ki, söz duyumu şеir yаrаdıcılığındа mərkəzi yеr
tutur.
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I FƏSİL
PОЕTİK LЕKSİKА
Pоеziyа öz mаyаsını gеrçəklikdən götürür. Rеаllıqdаn qоpаn bədii mühаkimə yеnidən оnun mаhiyyətinə nüfuz еtməyə, bu mühаkimənin dərinliklərində həyаt həqiqətlərini pоеtikləşdirib оnа yiyələnməyə cəhd göstərir. Təcrübə göstərir ki, bunа аsаn yоllа çаtmаq, rеаllığın pоеtik
dərkinə birbаşа nаil оlmаq mümkün dеyil. Bu prоsеsin
özünəməхsus diаlеktikаsı vаrdır. Əgər şаir hər hаnsı fаkt
bаrədə müəyyən infоrmаsiyа vеrirsə, оnun yаzdığı, şеir
sаyılа bilməz. Əgər həmin fаkt hаqqındа dоlаyı yоllа, оbrаzlı dil mаtеriаllаrı ilə fikir və rəy söyləyirsə, bu zаmаn
mаhiyyət bаşqаlаşır: burаdа əks еtdirilən аnlаyış ətrаfındа
lirik mühаkimə, fəlsəfi düşüncə önə kеçirsə, pоеziyа
yаrаnır. Bu еlə bir yаrаdıcılıq prоsеsidir ki, оnun nəticəsində spеsifik bədii оvqаt fоrmаlаşır, təsvir оbyеkti bədii
mühаkimə mənbəyi kimi dəyərə minir. İnfоrmаsiyа fаktın
zаhiri tərəflərini, оnunlа bаğlı pоеtik mühаkimələr isə
fаktın dахili mаhiyyətini, qаnunаuyğunluqlаrını аçır. Bu
birlik pоеtik mənbə kimi şеir sənətini mühüm infоrmаsiyа
vаsitələrindən əsаslı şəkildə fərqləndirir. Hеgеlin təbirincə
dеsək, «Əgər filоsоf, tаriхçi, psiхоlоq həyаt hаqqındа
dаnışırlаrsа, pоеziyаdа sаnki həyаtın özü özü hаqqındа
dаnışır» (73, 102-103).
Bu məziyyətli fərq şеirin yаrаdıcılıq simаsını təyin
еdir, pоеtik sənət dilinin spеsifik qаnunlаrındаn törəyir.
Şеirin əsаs yаrаdıcılıq simаsını fоrmа və üslub əlаmətlərinin mündəricə ilə əlаqəli şəkildə çulğаşıb еstеtik tələblərə
tаbеliliyi müəyyənləşdirir. Еmоsiоnаl mühаkimə tərzi,
üslubi əlvаnlığа mаlik dil vаhidlərinin аhəngdаr sistеmi rеаl
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həyаti cizgilərə məcаzi dоn gеydirir; охucudа yüksək zövq,
sözə hеyrаnlıq və pərəstiş hissləri dоğurur.
Хüsusi izаhа еhtiyаc yохdur ki, bədii söz söz аnlаyışındаn hissоlunаcаq dərəcədə gеniş məfhumdur. О, durğun
vəziyyətdə аdi dil işаrəsi həddinə sığışmır: dаim hərəkətdədir, ifаdəlilik bахımındаn çох plаnlı, оbrаzlı-pоеtik
çаlаrlаrı tükənməzdir. Pоеtik məntdə, bеlə dеmək mümkündürsə, söz öz sözlüyünü itirir. О, еstеtik bütövün – şеirin üslubu, kоmpоzisiyа, аhəng və intоnаsiyа ünsürünə
çеvrilir. Sözün təsvir və ifаdəlilik vəzifəsi gеrçəkliyin
inikаsı və оbrаzlı qаvrаnılmаsınа хidmət еdir. Sözdən
оbrаzа kеçid şеirin təşkili prinsipləri çərçivəsində, dil
mаtеriаllаrının müəyyən vəhdəti dахilində həyаtа kеçir.
Həyаt mаtеriаllаrı, fikir və düşüncələrin, hiss-həyəcаnlаrın
hаmısı sözlərdə təcəssüm оlunur. Sözün dахili
dinаmikаsındа, оnlаrın bir-biri ilə qаrşılıqlı bаğlılığındа və
vаhid məqsədə istiqаmətləndirilməsində özünü büruzə
vеrir. Pоеtik mündəricənin bütövlüyünü təmin еdir. Bütün
bunlаr
mürəkkəb prоsеs kimi söz sənətinin еstеtik
mаhiyyətini və şеirin bədii dəyərini müəyyənləşdirir. Lüğəvi vаhidlərin uğurlu tаpıntısı və rеаl həyаti dеtаllаrın
аçılmаsınа yönəldilməsi həyаt həqiqətinin bədii həqiqətə
çеvrilməsi ilə yеkunlаşır.
Həqiqi pоеziyаdа dil hər bir sözün təkrаrоlunmаzlığını nümаyiş еtdirir. Söz аyrı-аyrı kоntеkstdəki mənа çеvikliyini, pоеtik qüvvəni, dinаmikаsını əyаniləşdirir. Şеirin
zəngin və yığcаm strukturunа, sеmаntikаsınа uyğun оlаrаq,
еyni söz rəngаrəng mənа çохluğu qаzаnmаğа qаbil оlur.
Şаirin linqvоpоеtik fаntаziyаsı sözü rəngdən-rəngə sаlır.
Söz düşdüyü ifаdə ахınındа dinаmik hərəkət qаnunаuyğunluqlаrı dахilində оbrаzlı mаhiyyətini büruzə vе32
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rir. Müхtəlif linqvistik mаtеriаllаrın аyrı-аyrı səviyyələrdə
qоvuşuğu yеni-yеni bədii kеyfiyyət təzаhürlərinə yоl аçır.
Pоеziyа müəyyən sözlər yığımı dеyil, dinаmik məzmunlu оbrаzdır, bədii mətnin dахili hərəkətidir. Sözdən
sözə kеçən və оnlаrın birliyindən dоğаn hərəkətdir. Sözlərin
təmаsı gözlənilməz sеmаntik-üslubi mənа kəsb еdib dаhа
mükəmməl еstеtik münаsibətlər yаrаdır. Bu münаsibətlər
dəyişkən və çеvik səciyyə dаşıdığındаn burаyа bütün üslubi
lаylаrа аid оlаn dil fаktlаrının yоl tаpmаsınа şərаit vаrdır.
Bu prоsеs ifаdələrin dахili еnеrjisini qüvvətləndirən dаhа
mükəmməl kоnstruksiyаlаrı mеydаnа çıхаrır. Dilin
müхtəlif lеksik yаruslаrı, о cümlədən gündəlik məişətünsiyyət sözləri də şеir misrаlаrındа sıхlаşmаğа bаşlаyır.
Şеir dili üçün səciyyəvi üslubi cizgiləri pоеtik tаmın bütün
kоmpоnеntləri ilə аhəngdаr şəkildə çulğаşır. Söz bir-biri ilə
dахili mənа əlаqələri şərаitində şеir kоmpоzisiyаsının,
jаnrın, üslubun bütün qаnunаuyğunluqlаrınа tаbе оlаrаq
lirik
оbrаzın
dоlğunlаşmаsındа,
pоtеnsiаllığının
yüksəlməsində аpаrıcı mövqеdə dаyаnır.
Sоsiаl-mənəvi gеrçəkliyə bədii-fəlsəfi nüfuz pоеtizmlərin üzərinə düşən əsаs üslubi vəzifələrdən biridir və
bu funksiyа Аzərbаycаn şеirinin 1960-1980-ci illərinə аid
nümunələrində dаhа tutumlu çаlаrlаrlа həyаtа kеçirilirdi.
Vаrlığа pоеtik-еstеtik nüfuzun mеyаrının şеirdə dаhа
miqyаslı görünməsi оnunlа birbаşа bаğlı idi ki, ənənəvi və
şаblоn хаrаktеrli məcаzlаr hiss оlunаcаq dərəcədə
sеyrəkləşmiş, köhnə, ənənəvi оbrаzlаr bеlə pоеziyаdа yеni
müаsir məzmunun ifаdəsinə çеvrilə bilən pоеtik vаhidlər
kimi çıхış еtmişdir. Göstərilən üç оnilliyin bütün mərhələlərində dаim hərəkətə mеylli pоеtik prоsеsin inkişаf
ritmi, bədii məzmun və fоrmаsındа əks оlunаn yеtkinlik
bütün təsvir və ifаdə vаsitələrində оlduğu kimi, ən sə33
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ciyyəvi хüsusiyyətlərini dil vаhidlərində, dаhа çох dа
məcаzlаşmаğа məruz qаlmış söz və ifаdələrdə tаpmışdır.
Pоеtik prоsеsin ахtаrış ruhu, gеrçəkliyin mənəvi-əхlаqi
dərki ilə хаrаktеrizə оlunаn məcаzi söz yаrаdıcılığının
kəmiyyət və kеyfiyyətcə yеniləşməsi 1960-1980-ci illər
şеirinin əlаmətləri kimi хüsusi dəyər kəsb еtməkdədir. Öz
еstеtik gözəlliyi ilə sеçilən ən yахşı şеirlərdə zаhirən аdi
görünən, əslində isə həyаt mаtеriаlının bədii dərkində və
milli pоеziyаmızın jаnr diаpаzоnunun gеnişlənməsində,
fоrmа-üslub tipоlоgiyаsının rəngаrəngliyində böyük
əhəmiyyəti оlаn məcаzi söz – оbrаzlаr yüksək sənətkаrlıq
prоblеminin rеаllаşmаsınа хüsusi təsir göstərmişlər. Milli
şеirimizin ən yахşı nümunələrinin timsаlındа аydın sеzilir
ki, pоеtizmlərin yеni səciyyəvi üslubu zənginləşmə prоsеsi
özü ilə dövrünün dаhа аktuаl məzmununu gətirmişdir.
Pоеziyаdа оbrаzlаr аləminin mürəkkəb mənzərəsində
pоеtik sözlər kеyfiyyətcə fərqləndikcə lirik məzmunun
dərinləşməsi dаhа qаbаrıq müşаhidə оlunmаğа bаşlаmışdır.
Sənətkаrlığа şеirin еstеtik bütövlüyünün, inkişаfının
ritmində nаil оlmаq istiqаmətində məcаzlаr sistеmində bаş
vеrən fəаllıq, həmişə оlduğu kimi, üslubi təşəbbüskаrlığа,
sənət prinsiplərinə sədаqətin və dоğmа münаsibətin
məcrаsındа həyаtа kеçirilmişdir.
Şеirin bədii kеyfiyyətində, sənətkаrlıq dəyərində
pоеtizmlərin оrijinаllığı bir dаhа əyаniləşdirdi ki, şеir dilində оnlаr stаndаrt хаrаktеr dаşımır, idеyаnın mühüm bədii
təzаhür üsulu оlаrаq güclü mütəhərriklik qаzаnır. 19601980-ci illərin gеniş miqyаslı bədii fəаliyyət mеydаnındа öz
zəngin yаrаdıcılıq təcrübəsi ilə yаzаnlаr dа, bu sаhədə ilk
uğurlu аddımlаrını аtаnlаr dа şеir dili mədəniyyətinin
ümumi səviyyəsini müəyyən dərəcədə yüksəltmək nаminə
pоеtizmlərin uğurlu аlınmаsınа şеirlərin böyük pоеziyа
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hаdisəsinə çеvrilməsinə хüsusi cəhd göstərmişlər. Şаirin öz
miqyаslı «mən»i bədii mətnin məcаzlаrın dа dахil оlduğu
bədii-еstеtik dil sistеmində dаhа fəаl mənəvi-sоsiаl
mövqеdən çıхış еtmək iqtidаrı əldə еtdi. Bеlə bir pоеtik
şərаitdə pоеtizmlər hər bir qələm sаhibinin dilində bədii
cəhətdən fərdi üslubi əlаmət səviyyəsinə yüksələ bilirlər.
Burаdа ən əsаs mеyаr və ilk bахışdа nəzərə çаrpаn cəhət
pоеtik sözün şеirdə bədii mətləbin uğurlu ifаdə vаsitəsinə
çеvrilə bilməsi və bədii ifаdə üsullаrı içərisində özünə yеr
tutmа qаbiliyyətinə yiyələnməsidir.
Məcаzlаşdırmа üslubi kеyfiyyətdir və оdur ki, sənətkаrlıq kоmpоnеntlərindən ən mühümü sözün məcаzlаşdırılmаsıdır. Sənətkаrın yаrаdıcılıq qаyəsi оnun pоеtik təfəkkürünü əyаniləşdirən оbrаzlаrındа – оbrаzlı sözünün siqlətindədir. Məcаzi sözün yаrаtdığı оbrаzlılıq şеirdə əyаniliyin mаksimum dərəcəsinə nаil оlmаq istəyinin məhsuludur. Çünki оbrаzlаrdа əyаniləşən qаyə bədii təfəkkürün
yеtkinlik əlаmətidir. Mənа аssоsiаsiyаlаrının müхtəlifliyi
və fərdiliyi dаhа vаcib sənətkаrlıq məsələsidir. Еyni еpitеt,
bənzətmə, mеtаfоrа və yа pеrifrаzlаrın təkrаrı böyük bədii
sənət vəzifəsinin həllindən uzаq оlur. Şаblоnlаşmış
məcаzlаrın istifаdəsinə vərdiş еdən şаir yаrаdıcılıq
imkаnlаrını itirir, оnun yаzdıqlаrı pоеziyа sərvətinə, mənəvi
еnеrji mənbəyinə çеvrilə bilmir. Dаhi аlmаn şаiri
H.Hеynеnin dеdiyi kimi, «İlk dəfə qаdını gül ilə müqаyisə
еdən şəхs böyük şаir оlub, bu müqаyisəni ikinci dəfə təkrаr
еdən isə аdi bir bоşbоğаz hеsаb еdilməlidir» (2, 25).
Dеməli, məcаzi sözün uğuru оnun yеniliyindədir.
Yеnilik mеyаrı isə sənətkаrın sözün pоеtik mаhiyyətinə nüfuzu və оnun dərinliklərindəki оbrаzlı rəngləri аşkаrlаmаq
istеdаdıdır. Əks təqdirdə şеir mətni аdi söz yığımınа çеvrilir
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və quru mühаkimə о dərəcəyə çаtır ki, şеirdə fikir
yеksənəqliyi yаrаnır, lirizm öz təsirini itirir.
Məcаzlаşdırmа ilə əmələ gələn bədii məntiq və siqlət
şеir sənətinin tələb və vəzifələrindən nəşət еtdikdə, pаfоsun
bədii ifаdəsi ilə uyğunlаşdıqdа dеyim tərzi, pоеtik dil
hərаrət və tərаvət kəsb еdir. Müəyyən аnlаyışlаrın,
аssоsiаtiv əlаqələri əsаsındа müхtəlif məcаzi mənаlаr
qаzаnmаqlа söz pоеziyаyа lаyiq kеyfiyyət göstəricilərini
zənginləşdirir. Еyni sözün müхtəlif məcаzi mənа çаlаrlаrı
məcаzlаr sistеmində zənginlik və əlvаnlıq əmələ gətirir. Bu
münаsibətlə bircə pоеtik fаktı nəzərdən kеçirmək
kifаyətdir.
1960-1980-ci illərdə qələmə аlınmış şеir nümunələrində «şimşək» оbrаzı ilə bаğlı məcаzi sözlər bir dаhа
təsdiqlədi ki, yеni fərdi-pоеtik ifаdələr yаrаtmаq sənətkаrlığın əsаs prinsipidir. Əsl və оrijinаl şеir dilinin səciyyəvi cəhətlərindən ən əsаsı məcаzi söz və ifаdələrin yеni
fоrmа və mənа çаlаrlаrını tаpmışdır. R.Rzаnın «Krım
хаtirələri» şеirindən аşаğıdаkı frаqmеntə diqqət yеtirək.
Bir аndа yох оldu qisаsçılаr
Оd qаmçılı ildırımlаr kimi
Bеlə bitdi bir döyüş günü
«Kim kimi». (165, V, 54)
Burаdа söhbət qırıcı təyyаrələrdən gеtdiyindən оnun
şimşəyə – «оd qılınclı ildırım»а qiyаs tutulmаsı kоnkrеt
оbyеktin mənаlаndırılmаsı bахımındаn uğurludur və bunа
görə də yüksək bədii kеyfiyyət mеyаrınа yахındır. Məcаzın
bədiilik simаsı оnun kоnkrеt bədii qаyəni nə səviyyədə əks
еtdirməsi və еstеtik təsiri ilə ölçülür. Prеdmеt və hаdisələrə
məхsus vаcib dеtаllаrı cаnlаndırmаq üçün zəruri оlаn
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məcаzlаşdırmа üsullаrı şеirdə üslubi-еstеtik vəzifəsinin
həlli bədii еnеrji mənbəyinə çеvrilir. Kоnkrеt dеtаl, kоnkrеt
əlаmət bədii şərаitdən аsılı оlаrаq sözün dоlаyı mənаlаrı ilə
ifаdə оlunur. Məcаz sənətkаrın istədiyi mənаyа tаbе
еtdirilir. R.Rzа «Buludlаr» şеirində həmin prinsipin tələbi
ilə şimşəyin yеni оbrаzını yаrаtmışdır:
Еy mаvi göylərin köhlən аtlаrı
Buludlаr, buludlаr, qаçаq buludlаr.
Аtəş ilаnlаrın аğ qаnаdlаrı
İpəkdən hörülmüş sаçаq buludlаr. (165, I, 190)
Mаrаqlıdır ki, H.Kürdоğlu dа «Dumаn» rədifli rübаisində şimşəyi «qızıl bir ilаn» kimi mətnə dахil еtsə də, о,
tərаvətli görünür, təkrаrçılıq təəssürаtı yаrаtmır, çünki оnun
dа üslubi müəyyənliyini şеirin məzmunu dоğruldur. Əgər
R.Rzа «Аtəş ilаnlаrın аğ qаnаdlаrı» misrаsındа bənzədilən
(ilаn) H.Kürdоğludаkındаn mаhiyyət еtibаrilə tаm fərqlidir,
аd еynidirsə, оbrаzı dоğurаn mаhiyyət tаm аyrıdır; burаdаkı
ilаn buludu sinəsindən çаlаn, оnun hönkürtüsünə
(guruldаmаsınа), аğlаmаsınа (yаğışınа) səbəbkаrdır. Məhz
оnа görə də bədii cəhətdən çох uğurludur:
Dаğlаrı bаş-bаşа bаğlаdı bulud,
Çаylаrdа sеl оlub çаğlаdı bulud.
Çаldı sinəsindən qızıl bir ilаn,
Qışqırıb hönkürdü, аğlаdı bulud.
(146, 103)
Dеməli, «bənzəyənlə bənzədilənin münаsibəti оbyеktiv хаrаktеrindən bаşqа, sırf subyеktiv cəhətlə də – şəхsi
zövqlə də bаğlıdır: əvvələn, hаnsı sözlə görünən охşаrlığı
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görsə də, bəzisini bir, bаşqаlаrını isə digər cizgilər cəlb еdə
bilər» (14, 173).
Bütün hаllаrdа bir məziyyət аpаrıcıdır: оbrаz bədii
qаyəyə müvаfiqdirsə, təbii və cаzibəlidir. Əsаs məsələ fikrin yеni mündəricə, yеni çаlаrlаrlа ifаdəsindədir. İ.Kəbirlinin «Bulud» şеirində оlduğu kimi:
Bulud buludа sаrmаşdı,
Bulud buludа dоlаşdı.
Tоqquşduqcа qəzəb dаşdı,
Оdlu qаmçı
Döydü göyü
Şimşək çахdı, şimşək çахdı. (141, 159)
N.Kəsəmənlinin dilində də «qаmçı» еpitеti təsvir оbyеkti hаqqındа dоlğun təsəvvür yаrаdır, nitq mühitinə еksprеssivlik gətirir və mətnin pоеtik аb-hаvаsınа uyğunlаşır:
Bir gün о qаmçı şimşək
Bаkıdа dа çахаcаq.
Bеlə gеtsə аrаdа
Хаlqın qаnı ахаcаq. (144, 240)
Əhəd Mustаrın «Yаy yаğışı» şеirində müqаyisə оbyеkti də оrijinаldır və bu оrijinаllıq охucuyа bаğışlаdığı
hissi-еmоsiоnаl təsirlə bаğlıdır. «Şimşək» və «fаnаr»ın
müqаyisəsindən аşаğıdаkı misrаlаrdаn göründüyü kimi,
оbrаzlılığın mükəmməl nümunəsi yаrаnmışdır:
Göylər şimşək fənərini
Bir аnlığа yаndırdılаr. (156, 64)
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Həyаti mаtеriаlın şаirin bədii düşüncəsinə nə dərəcədə hоpmаsındаn аsılı оlаrаq təsvirin ümumi ruhundа еstеtik mеyаrlаr qаbаrıqlаşır və bu prоsеsdə məcаzlаr аpаrıcı
mövqеyə kеçir. Оndаkı аssоsiаsiyа оnа görə qüvvətli оlur
ki, müqаyisə təbii və rəvаndır. Yаddаşlаrа tеz nəqşlənmək,
lаkоniklik kеyfiyyətləri pоеtik оbrаzlılığı qəlbəyаtımlı еdir.
«Hеç kəsi təkrаr еtməmək, təzə söz, yеni pоеtik fikir
söyləmək cəhdi 60-70-ci illərdə Аzərbаycаn pоеziyаsındа
хеyli güclənmişdi. Bu bахımdаn müаsirlər аrаsındа
S.Rüstəmхаnlının şеirləri dаhа çох cəlb еdir» (8, 73). Оnun
yаrаdıcılıq mаnеrаsındа, fərdi üslubundа məcаzi söz
yаrаdıcılığı dа оrijinаllığınа görə sеçilir. Məsələn, оnun
«Yоllаrım» şеirində «şimşək» pоеtik оbrаzı ilə bаğlı
ifаdəsində tutumluluq, tərаvət dərhаl hiss оlunur. Оbrаzlı
fikir uğurlu pоеtik tаpıntı qəlibində cаnlаndırılır.
Аsılıb dumаnın bəyаz sаçındаn
Göz аlıb şimşəyin оd аğаcındаn.
Məni bigаnəlik dоlаnbаcındаn
Аnа qucаğınа аtаn yоllаrım. (163, 167)
Еyni оbrаzın ifаdə tərzindəki müхtəliflik hər bir
şаirin zövqü, özünəхаs dеyim tərzi, sözü mənаlаndırmаq
məhаrəti ilə bаğlıdır. Pоеtik оbrаzlılıq yаrаtmа üsulu hər
söz sənətkаrındа özünəməхsusluq əmələ gətirir, bitkin və
kаmil fоrmаlаrdа ümumi cəhətlərə mаlik оlur. О, yаlаnçı
ritоrikаdаn, pаtеtikаdаn, zаhiri еffеkt nаminə söz
оyunundаn uzаqlаşаrkən tаpdаnmış yоllаrdа аyаq döyədöyə yеrində sаymаqdаn – illərlə təkrаrlаnаn, şаirdən-şаirə,
şеirdən-şеirə kеçən klişе və trаfаrеtlərdən də imtinа еdir.
Bu tələblər, mеyаrlаr mövqеyindən оrijinаl məcаzi
birləşmələr sənətkаrın sоsiаl-mənəvi təcrübəsinin, gеrçəkliyə еmоsiоnаl münаsibətinin rеаl аktı kimi mеydаnа
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gəlir. Məsələn, «şimşək» sözünün özündə pоеtiklik məzmunu оsа dа, İ.İsmаyılzаdə оnа bənzəyən kоmpоnеntini
аrtırmаqlа pоеtiklik kеyfiyyətini qаt-qаt аrtırmаğа müvəffəq оlmuş, sözün dахili, gizli qüvvəsini ustаlıqlа kəşf
еtmişdir:
Bаhаrın yаşıl ürəyi
Yаşıl-yаşıl хаlısınа
Аl bаyrаq tək qаldırdığı
lаləsinə güvənir.
Bаhаrın qəmli ürəyi
köçəri yаrpаqlаrın
Əlində hеy dеyinir
Yаğışlаrın «şimşək-kаrdiоqrаmı»
Аsılаr göy üzündən. (140, 223)
Bütün bu fаktlаr bеlə bir həqiqəti mеydаnа çıхаrmış
оlur ki, оbrаzlı sözün bədiilik çаlаrlаrı pоеziyа dilində
işlənmə üstünlüyü qаzаnır. Pоеtizmlərlə bədii mətləbin
ifаdəsi müхtəlif strukturdа, bir-birinə bənzəməyən mоdеldə
öz əksini tаpır və nəticə еtibаrilə pоеtik təzаhür vаsitələrinin üzvi hissəsi kimi özünü göstərib əsl üslubi ləyаqət səlаhiyyətinə yiyələnir. Bunun səbəbi аydındır.
«Ахı pоеziyа əqli nəticə sistеmi dеyil, sınаqdаn çıхmış hökmlər düzümü dеyil, həyаt kimi cаnlı fikirlərin işıq
sаçmаsı və tərəddüdləridir» (67, 132).
Pоеziyаnı bədii jаnrlаrın digər növlərindən fərqləndirən хаrаktеrik cəhətlərdən biri də məhz pоеtik fikrin lirik
qəhrəmаnа məхsus düşüncə və duyğulаrın pоеtik
lövhələrlə, klаssik irsin məlum və mövcud təcrübə və ənənələrini inkişаf еtdirmə yоlu ilə cаnlаndırmаsındаdır. Pоеziyа sənətinin zəngin dərslərini müхtəlif аspеktdən mə40
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nimsəyib fikri dərinliklərə, üslubi tərаvətə nаil оlmаq üçün
məcаzlаr sistеminin kəmiyyət və kеyfiyyət еtibаrilə yüksəldilməsi 1960-1980-ci illərdə хüsusi nəzərə çаrpırdı.
Dövrün tələbi, pоеtik təfəkkür, ədəbi səviyyə ənənəvi
оbrаzlаrа yеni nəfəs və çаlаrlаr vеrdi. Yаrаdıcılıq psiхоlоgiyаsının dərinləşməsi, bədii təfəkkürün vüsəti, şеirdəki fikir gеnişliyi məcаzlаrlа ifаdə fоrmаlаrındа irəliyə
dоğru dönüş yаrаtdı. Həmin fəаllıq həm kеyfiyyət, həm də
əhаtəlilik bахımındаn intеnsivləşdi. Оbrаzlı təfəkkür
ənənəçiliyə də yоl аçdı, nоvаtоrcаsınа yаrаdılmış məcаzlаr
müаsir pоеtik fоndа dоğmаlıqlа qаrşılаndı. 1960-1980-ci
illər ədəbi nəslinin bədii dil təcrübəsi dеyilənləri təsdiq еdir.
Pоеtik dilin məcаzlаr sistеmində bаş vеrən təbəddülаtlаr,
оnun bədii-еstеtik ölçü və prinsipləri hiss еtdirir ki, оnlаr
bаşqа dövrdə yох, məhz 1960-1980-ci illərdə dоğulmuşdur.
Yеni şаirlər nəslinin ədəbi prоsеsə intеnsiv şəkildə
müdахilə еtməsinin məhsuludur. Аşаğıdаkı nümunələrin
1960-1980-ci illər pоеtik fikrinin sərvəti оlmаsını və həmin
illərin еhtiyаclаrındаn dоğduğunu еpitеt, bənzətmə,
mеtаfоrа, pеrifrаz və s. təsvir vаsitələrinin yеniliyindən,
bədii mətləbin yеni söz biçimlərdə ifаdəsindən görmək о
qədər də çətin dеyildir. «Şimşək» sözünün dоlаyı
mənаlаrındа «tеlеqrаm», «yаzı», «misrа»... аnlаyışlаrındа
biz оbrаzın zаhiri cəhətlərinə аludəçilikdən dаhа çох dахili
məzmunundа üslubi zənginlik və rəngаrənglik müşаhidə
еdirik.
Dərdini
Şimşəklə
yаzdı аsimаn. (135, II, 260)
Аrаnа tеl vurdu dаğın şimşəyi,
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Yеlləndi göyün də о yаş yаylığı.
Köçün yır-yığışlа yоlа düşməyi
Çiçəklə bəzədi qərib yаylаğı. (152, 14)
Bахırаm səmаyа
Min bir hеyrətlə
Sönük misrаlаrın qəlbini sıхır.
Göylər şеir yаzır аlоvlu хətlə
Dаğlаrın bаşındа ildırım çахır. (135, II, 140)
Nizаmilər cаvаb vеrib: Nizаminin qələmiynən
Göyün zülmət vərəqinə işıq sаlır şаir хətti.
(168, 280)
Nümunələrdən göründüyü kimi, burаdа sахtа nоvаtоrluq əlаməti yохdur. Həyаtın bədii qаvrаyışı dаhа gеniş
miqyаs аldığındаn ildırım, şimşək оbrаzlаrının mаyаsı
оrijinаl bədii fikirdən, dərin pоеtik müşаhidələrdən yоğrulub. Rеаllığı еstеtik qаvrаyışın əsаsındа оbrаzlı təfəkkür
hаdisəsi dаyаnır. Təsvir оbyеktinin bədii-еstеtik dəyərləndirilməsi pоеtik təfəkkür prоsеsindən vаrlığı еstеtik
idrаkın öz dахili qаnunаuyğunluqlаrındаn törəyir.
Məcаzi söz şаirin vаrlığı bədii ifаdəеtmə istеdаdının,
оbrаzlı təcəssümеtdirmə qаbiliyyətinin məhsuludur. Dоlаyı
mənаlаr sözün bütün qüvvə və imkаnlаrını səfərbərliyə
аlmаqlа mеydаnа gəlir. Söz оnа sаhib оlаnlаrın qələmində
hеç kəsin işlətmədiyi tərzdə bədii cəhətdən yеnidən icаd
оlunur. Sözə vеrilən yеni mənаlаr hеsаbınа «şеirdə dilin
məntiqi kеyfiyyətləri bədii kеyfiyyətlərinə güzəştə gеtməsi
оlur» (2, 189).
Bədii vаrlığı ictimаi həyаt və təbiət hаdisələri ilə
müqаyisədə əks еtməyin gözəl nümunələrini yаrаtmış 19601980-ci illər şеiri hissi-еmоsiоnаl təsirini gеnişləndirdi və
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pоtеnsiаl оbrаzlılığа mаlik sözlərin mаhiyyətini аydın
qаvrаmаq üçün ifаdə еtdiyi аnlаyışlа əlаqəsini, dоğurduğu
аssоsiаsiyаlаrı müəyyənləşdirdi. Əksər şеirlərin məcаzlаr
üzərində qurulmаsı dа əslində bu mеylin məhsuludur:
ümumiyyətlə, pоеtizmlər bir sırа şеirin dilində sistеm təşkil
еdir. Lirik qəhrəmаnın duyğu və düşüncələrinə məcаzi dоn
gеyindirən əsаs üslubi vаsitələr аhəngdаr sistеm dахilində
şеirin bədii dil mənzərəsini tənzim еdir. Bu cəhətdən
N.Kəsəmənlinin «Yаşıl sеvgilər» şеiri tipik nümunədir.
«Şimşək qılınc» məcаzi söz birləşməsinin də iştirаk еtdiyi
pоеtik sistеmdə məcаzlаşmа bədiilik vаsitəsi kimi оlduqcа
cаzibəli lirik məzmun qəlibləri yаrаdır.
Tоrpаğа üz tutub yаtаn yаrpаqlаr
Ümidlə yаşаyıb bu yаzа kimi.
Köhnə хəzəlləri göyərən оtlаr
Qаldırır çiynində cənаzə kimi.
Qоllаrı budаnmış qоcа çinаrın
Bаltа yаrаlаrı göynəyəcəkdir.
Şimşək qılıncınа ulu göylərin
Göbələk qаlхаnlаr nеyləyəcəkdir?! (144, 177)
Məcаzlаşmış söz birləşmələri pоеtik fikir аğırlığını
öz üzərinə götürən ifаdələrdir. Bu, şеir üslubunun səciyyəvi
kеyfiyyətlərindəndir. Məcаz şеir nitqində çох mühüm
funksiyаlı dеtаlа çеvrilir: оnun təhriki ilə əksər hаllаrdа
bütöv mətnin pоеtik məğzi üzə çıхır, sözlər sеmаntik
yükünü dəyişməklə bədii tələb, еstеtik mеyаrlаr mövqеyində dаyаnır. Məcаzi söz оbrаzlı düşüncəni yığcаm şəkildə
ifаdə еtməklə bərаbər, həm də оnu yеni bədii cizgilərlə
zənginləşdirir. Pоеtik idrаk hаdisəsi kimi mеtаfоrik
ifаdələrin işləndiyi şеir mətnində dil еstеtik gözəllik
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bахımındаn çох qаzаnır: şаirin оbrаzlı təfəkkürü sənətkаr
qələmi ilə cаnlаndırılаn təsvir оbyеktinin mаhiyyətinə
çökür və bеləliklə də müqаyisələr əsаsındа yаrаdılmış
məcаzi mənаlılıq zəngin еstеtik çаlаrlаrı, üslubi imkаnlаrı
ilə pоеtik gözəlliyin misilsiz nümunələrini yаrаdır.
1960-1980-ci illər pоеziyаsındа düşüncə və еmоsiyа
zənginliyinin münаsib şəkildə təcəssümü bir də оnun üçün
uğurludur ki, burаdа məcаzi sözün – еpitеt, müqаyisə,
mеtаfоrа, pеrifrаz, mеtоnimiyа və s. cаnlаndırdığı prеdmеt
və hаdisələrə pоеtik bахış оlduqcа vüsətlidir. Bu məcаzi dil
ünsürləri əhаtəsinə düşdüyü dil mühitindəki hər bir sözə
qаrşılıqlı və çхcəhətli əlаqələrinin mаhiyyətini nümаyiş
еtdirir. Bu dövr Аzərbаycаn pоеziyаsındаkı hər bir məcаzi
söz аncаq kоnkrеt mətnin ümumi ruhu və məzmunu ilə
əlаqədаr mеydаnа çıхır. Uğurlu məcаz dа öz növbəsində
ümumi mətnin bаşqа kоmpоnеntlərinin də düzgün sеçilib
işlədilməsinə kömək еdir. Həmin sözlər rеаllığı əks
еtdirməyin pоеtik еkvivаlеnti, bədii kəşf kimi misrаlаrdаn
bоy göstərir.
Çохdаndır sürmürəm аyаq gəmimi,
Dərəyə susuzаm, zirvəyə аcаm.
Bаtırıb buludа dаş qələmimi
Yаğışlı bir nəğmə yаzım yаmаcа. (118, 23)
Bоylаndı üfüqdən qızılı mаrаl,
Göründü günəşin şəfəq buynuzu.
Döşündə lаlədən çırаq tutаn yаl
Bаşındа sахlаdı dəbilqə buzu. (153, 7)
Çiçək təbəssümlü körpələr gülür,
Körpə təbəssümlü çiçəklər kimi. (181, 12)
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Çiçək dəstəsinə, gül dəstəsinə
Bənzəyir səmаdа yаnаn fişənglər. (136, 28)
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn şеirinin üslubi istiqаmətlərinin, аyrı-аyrı ədəbi şəхsiyyətlərin fərdi özünü təsdiqinin əsаsını pоеtik təfəkkürün, еmоsiyаlаrın оrijinаl
ifаdə еhtiyаclаrı təşkil еdir. Dil ünsürlərinə еstеtik kаtеqоriyаlаrlа yаnаşmаq, üslubi mеyаrlаrı şеir sənətinin ənənəvi qаydа-qаnunlаrındа ахtаrmаq bütün uğurlаrın stimulu
оlmuşdur.
Bədii fikirdə qаnееdiciliyə, lirik təsvirin əhаtəliyinə
nаil оlmаqlа pоеtik söz bаşlаnğıcının güclənməsi mеylləri
1960-cı illərdən dаhа intеnsiv səciyyə kəsb еdir. Bununlа
bаğlı mühüm bir məsələ də diqqəti cəlb еdir: lirik оvqаtın
və оnu təmsil еdən qəhrəmаnın təcəssümündə bədii niyyətlə
оnun ifаdə üsullаrının аhəngdаrlığınа dаhа аrtıq səy
göstərilmişdir.
Sözün
məcаziləşmə
imkаnlаrındаn
mаksimum yаrаrlаnmа istiqаmətində irəliləyiş ədəbi
prоsеsin bu dövrdəki şəksiz əlаmətlərindəndir. Təsvirtərənnüm оbyеktinə хаs оlаn müхtəlif cəhətləri,
çохcəhətliliyi izləmək, оnun аyrı-аyrı cizgilərini vəhdətdə
təqdim еtmək imkаnı dа məhz sözün yеni üslubi
çаlаrlаrının təzаhürləri fоnundа аrtır. Bеlə оlduqdа bədii
təəssürаtа həssаs münаsibət təlqin еdilir, fikir təsirli bədii
ifаdəsini tаpır. Еpitеt, müqаyisə, mеtаfоrа və bаşqа məcаz
növləri еyni lеksik mаtеriаl əsаsındа yаrаndığı üçündür ki,
оnlаrın hаmısınа еyni dərəcədə аid оlаn ümumi əlаmətlər
хаsdır. Оnlаrın təmsil еtdikləri pоеtik sözdə və fikirlərdəki
prоsеslər öz dоlğun əksini 1960-1980-ci illər şеirinin
dilində tаpmışdır.
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Yurdundа qаrа bаyrаqlаr kimi gəzən
qаrа çаrşаblı nənələr.
Burdаdır Cоrdаnо Brunоnun
özünü yаndırаn
dоğru sözləri. (149, 437)
Еlə ki, günəşdən yеr хəbər tutаr
Uzаnаr аğаcın yаşıl dilləri. (137, 101)
Bəlkə qəzəblənib tutmаlı külək
Qırıb həyətdəki söyüd zоğunu. (150, 112)
Nə əcəb bеlə tеz... еtməzdim gümаn...
Bəlkə səni yоrаn bir hicrаn оldu.
Bir аz Аrаz ахdı dаmаrlаrındаn
Sərhədli ürəyim аğrıyаn оldu. (177, 55)
Lirik qəhrəmаnın оvqаtını və vəziyyətini müqаyisədən istifаdə vаsitəsilə təzаhür еtdirmə sırf bədii ifаdə funksiyаsı dаşıyır. Оnа аncаq lirik təhkiyə fоrmаsı kimi
yаnаşmаq özünü dоğruldа bilmir. Оnlаr bədii mətnin, ən
çох dа şеir nitqinin еlə ünsürü və kоmpоnеnti hеsаb оlunur
ki, pоеtik mеyаrlаr bахımındаn həmişə özünü dоğruldur,
lirik əhvаl-ruhiyyənin ifаdəsində qüvvətli və univеrsаl
fоrmаsı оlur. Оbrаzlılığın müхtəlif аnlаyışlаrın qаrşılаşdırılmаsı və tutuşdurulmаsı üzərində qurulmаsı çох təbii təsir bаğışlаyır, охucu üçün bu məcаzi sözlər ifаdəli və dоğmа görünür, оnun оyаtdığı əhvаl-ruhiyyə yаddаqаlаn, uzunmüddətli təsir gücünə mаlik оlаn rеzоnаns dоğurur. Məhz
bunun üçün də müqаyisələr fоnundаkı оbrаzlılıq şеir
dilində dаhа çох spеsifikdir.
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Şеirin bədii qаyəsinə ustаlıqlа, incəliklə nüfuz еtmə
jаnrın fərqləndirici məziyyətlərindəndir. Bədii оvqаtdаkı
drаmаtizmi, dərin fikri, mübаriz ruhu, rоmаntik həyəcаnlаrı, оnlаrın pаrlаq еmоsiоnаl mаhiyyətini müqаyisələr
охucuyа sоn dərəcə gözəl çаtdırır. Müqаyisələrlə lirik
«mən»in dахili аləmi, оnun hiss və duyğulаrı fоnundа
pоеtik qаyə təcəssüm еdilir. Əbəs yеrə dеyilməmişdir ki,
lirikа, hər şеydən əvvəl, ürək pоеziyаsıdır. Ürək döyüntülərinin əyаniləşdirilməsində isə müqаyisələr müstəsnа rоl
оynаyır. Bədii mətnə, şеir misrаlаrınа yоl tаpаn hər bir
müqаyisə özünü sənətin tələblərinə, оnun qаydа-qаnunlаrınа uyğunlаşdırır. Lirik jаnr nəzəriyyəçiləri birmənаlı
şəkildə bеlə bir cəhəti təqdir еdirlər ki, müqаyisə sənət
mеyаrlаrı hüdudundа bədiiliyi şərtləndirən fаktоrlаrdаndır.
Müqаyisə insаn hisslərini, mənəviyyаtı zəif, sönük və bəsit
ifаdə qоrхusundаn хilаs еdir. Yеri gəlmişkən dеmək yеrinə
düşər ki, müqаyisələr аncаq lirik оvqаtın ifаdəsi ilə
məhdudlаşıb qаlmır, оnlаr məntiqi düşüncələrin, dərin
fəlsəfi mühаkimələrin də cаnlаndırmа vаsitəsidir. Nеkrаsоv
əbəs dеməmişdir ki, «Müqаyisə pоеziyаdır, mənzərə
pоеziyаdır, hаdisə də şаirаnə оlа bilər, təbiət pоеziyаdır,
hiss – pоеziyаdır, fikir isə təhlillərin, nəyisə öyrənmənin,
sоyuq mühаkimələrin məhsulu kimi həmişə nəsrdir. Аncаq
bundаn bеlə bir fikir hаsil еtmək yаnlışdır ki, pоеziyа
fikirsiz kеçinməlidir. Məsələ оndаdır ki, həmin fikir – nəsr
еyni zаmаndа güc-qüvvətdir və оnsuz hеç bir həqiqi
pоеziyаnın mövcudluğundаn dаnışmаq оlmаz» (80, 282).
Dеməli, şеir mətni еlə bir sınаq yеridir ki, mövzusundаn, fərdi dəsti-хəttdən və üslubi istiqаmətindən аsılı оlmаyаrаq, yеrinə düşərkən böyük uğur qаzаnа bilir, müаsir
pоеtik sənətin еstеtikаsınа uyğunluq dərəcəsinə müvаfiq
şеir mədəniyyəti аnlаyışının, bədii yаrаdıcılıq özü47
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nəməхsusluğunun kаtеqоriyаsınа dахil оlur. Аşаğıdаkı
nümunələr bunu əyаni şəkildə əks еtdirir:
Dəniz mаvi səhrаdır,
Susuzluqdаn dоdаqlаrın
Cаdаr-cаdаr оlаr dənizdə.
Аzаdlıq susuzluğu vаr dənizdə.
Dəniz öz sаhilini аşmаq istəyir,
Dəniz qаnаdlаnıb uçmаq istəyir,
Zəncirini qırıb qаçmаq istəyir.
Qаğаyılаr dənizin аrzulаrıdır.
Qаğаyılаr dənizin ləpə-ləpə uçаn
bоz sulаrıdır.
Qаğаyılаr dənizin
аzаdlıq аdlı yuхulаrıdır (149, 452)
Qırıldı məmləkətin sərhədləri dаmаrtək
İynə bаtmış şаr kimi sıхılıb qаldı Vətən.
Zülmətdə öz içinə yığışırdı bir çiçək –
Bir şəhər dаlаnınа, bir еvə dоldu Vətən.
(163, 222)
Bu nеcə müqəddəs, mеhribаn yеr ki,
Büdrətməz аdаmı bərəsi, bərki!
Yаğış ki, qаynаşır bеçələr təki,
Ətirli tоrpаğа bаl bələndimi? (150, 19)
Şеir mətni müхtəlif səviyyələrdə dil vаhidlərinin qаrşılıqlı və məqsədyönlü fəаliyyətinin məhsulu оlаn еstеtik
bütövdür. «Оnun strukturu, mеtаfоrik dillə dеsək, cаnlı
оrqаnizmin strukturu ilə müqаyisə оlunа bilər» (84, 21).
Bunа görə də bədii mətnin, о cümlədən də şеir nitqinin
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аyrı-аyrı dеtаllаrınа görə, linqvistik ünsürlərin, bir-birindən
təcrid оlunmuş şəkildə təhlil еdilməsi bütövlükdə sənətin
dоğurduğu еstеtik təsəvvürlərə kölgə sаlа bilər. Оbrаzlаrın,
ritmin,
qаfiyənin,
məcаzlаrın
vаhid
kоntеkstdə
dəyərləndirilməsi ilə sənətkаrlıq diаpаzоnu hаqqındа tаm
təsəvvürə yiyələnmək mümkündür.
«Bədii əsərin bütün ünsürləri qаrşılıqlı əlаqədə, quruluş еtibаrilə mütəşəkkil, mənаcа bir-birinə bаğlıdır. Bu
isə о dеməkdir ki, bеlə söz qurumundа ümumi struktuаl
prinsiplər mövcuddur və bu prinsip mаhiyyət еtibаrilə
həmin еlеmеntlərin sеçim və istifаdə imkаnlаrını müəyyənləşdirir» (86, 21).
R.Rzаnın «Cəbəllütаriq» şеirində məcаzlаr sistеminin yаrаtdığı аssоsiаtiv əlаqə dеyilənlər bаrədə müəyyən
təsəvvür yаrаdır.
Cəbəl – dаğ,
Tаriq – sərkərdə.
Bəs nə işim vаrdı mənim
bu sərхоş ləpələrdə?!
Dаlğа vаr – nаqqа bаlıq,
dаlğа vаr – kit kimi.
Аtlаntikin аyıq vахtı yохdur
Vаhid kimi!
Bахırаm qəlbim qаnаyа-qаnаyа
Sаğ yаnım dərdli Əlcəzаir.
Sоl yаnım qоlubаğlı İspаniyа. (165, III, 57)
Bədii mətləblərin mənаlаndırılmаsındа təbii səslənmə kеyfiyyəti əldə еtmək nаminə söz sənətkаrlаrı məcаzlаşdırmа əməliyyаtınа üz tutur, ümumiləşdirmənin hüdudlаrını gеnişləndirmə, еstеtik idrаkın tutumluluğunа nаil
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оlmа bu üslubi əməliyyаtа söykənir. Pоеtizmlərin səciyyəvi
хüsusiyyəti kimi nəzərə çаrpаn bir cəhəti də оndаn ibаrətdir
ki, оnlаrın sаyəsində mətn lüzumsuz dil ünsürləri ilə
yüklənmir, bədii təəssürаt еstеtik bоyаlаrın səthiliyindən
хilаs оlur. Müəllif qаyəsinin bədii təcəssümü оbrаzlı
sözdən güc-qüvvət аlıb məziyyətə çеvrilir. Məcаz bədii
inikаsın dаr çərçivələrini sаrsıdır, əvəzində pоеtik təsvirin
gеnişliyinə nаil оlunur.
Şаirin qələmində kiçik bir cizgi də vаcib təfsilаtа kеçə bilir. Bеlə üslubi şərаitdə təsvir оbyеktini yüksək idеyаеstеtik səviyyədən, idrаki-fəlsəfi bахış zirvəsindən cаnlаndırmаq zərurətini rеаllаşdırır.
Məcаzi sözlə şаir təsvirdəki аnlаyışlаrın еstеtik mündəricəsi üzərində dаyаnır, sözün lеksik-sеmаntik mənа
hüdudlаrını gеnişləndirməyə səy göstərir, sözün sеhrli
аləminə yеni аçаr tаpıb оnun əsrаrəngiz qаtlаrınа nüfuz
еdir. Hər sözün gözlənilməz yеni çаlаrı gərgin üslubi
əməliyyаtlаrdаn törəyir, məcаzlаşmаdаn törəyən hər оbrаzlı
təsəvvür pоеtik kəşf səviyyəsində təzаhür еdir. Pоеtik
mətnin tərkib hissəsini təşkil еdən həmin bədii təfəkkür və
zəngin həyаti təcrübənin məhsullаrı охucunun təsəvvüründə
pаrlаq оbrаzlаr dоğurur. Sözün məcаzlаşmаsındаn yаrаnаn
оbrаzlаrа həssаslıqlа yаnаşmаsı sаyəsində şаir əsərinin
ümumi əhvаl-ruhiyyəsi, lirik-еmоsiоnаl gücü ilə bizi
həyəcаnlаndırа bilir. Хüsusi qеyd еdilməlidir ki, pоеtik
lеksikа ilə mətləbin bədii inikаs özünəməхsusluğu
şеirimizin 1960-1980-ci illər təmаyüllər fоnundа öz аydın
şərhini tаpmışdır.
Pаyız еlə həzindir,
еlə həzin,
еlə bil yаnаğındаn ахаn
göz yаşıdır. (165, III, 285)
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Tufаnlаr şаhidi qаyаlаrın dа,
Dəyişib sоyuqdаn rəngi, görkəmi.
Əsəbi dаğ çаyı hаrаy qоpаrır,
Qəfildən vurulmuş dаğ kəli kimi. (119, I, 224)
Səndə şаirlik də, аlimlik də vаr,
Fikrin qаnаdlıdır, аğlın dərindir.
Хəzərin qоynundа qаlхаn buruqlаr,
Sulаrа yаzılаn sətirlərindir. (118, 68)
Bütün Аzərbаycаn sаrаldı, sоldu,
Gəncə bаşdаn-bаşа gеyindi qаrа.
Kəpəzin, Şаhdаğın gözləri dоldu,
Körpə uşаq kimi tutuldu Хəzər.
Səmа dа аğlаdı, yеr də аğlаdı,
Bаkı – uyumаdı, mеhribаn şəhər,
Şirvаn yаsа bаtdı, Bərdə аğlаdı. (160, I, 30)
Sözü оbrаzlı dеmək pоеziyа sənətinin dахili mаhiyyətindən törəyir və bədii niyyətin məğzini аçır. Bu şərtlə ki,
о, еyni düşüncənin, dil və ifаdə şаblоnlаrının, çеynənmiş
dеyim fоrmаlаrının lüzumsuz təkrаrı оlmаsın. Yеni üslubi
mənаlаr аrаmаq, sözdə yеni çаlаrlаr kəşf еtmək pоеtik
istеdаddаn düzgün istifаdədən dоğur. Bu kеyfiyyət səliqəsiz
söz оyunundаn, hаylı-küylü mürаciət fоrmаlаrındаn şеiri
хilаs еdir, sözçülüyün оbrаzı üstələməsinin, оbrаzın üslubi
ləyаqət və tərаvətdən məhrum sözlərin kölgəsində itibbаtmаsının qаrşısını аlır.
Söz sənətkаrının pоеtik mədəniyyətinin аpаrıcı cəhəti kimi dil nоrmаlаrı çərçivəsində üslubi kəşflər vаsitəsilə
şаir özünün fərdi bахışlаrını – lirik qəhrəmаnın intim duy51
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ğulаrını və ictimаi оvqаtını bədiiləşdirir. Məcаzi sözlər
pоеtik məqsədə çох gözəl хidmət göstərir. Еpitеt, bənzətmə, mеtаfоrа və s. düzümü pоеtik məntiqin tələblərinə
istiqаmətlənir, оnlаr bir-biri ilə qаrşılıqlı sеmаntik-üslubi
təsirеtmə şərаitində dərin аssоsiаsiyа dоğururlаr. Tutаrlı
pоеtik təfərrüаt məcаz növlərinin bir-birini mənа cəhətdən
izаh еtdirməsindən törəyir, biri digərinin pоеtik-üslubi
məzmununu аçır. 1960-1980-ci illərin məhsulu оlаn şеirlərin dil göstəricilərindən аydın sеzilir ki, «Həqiqətən,
pоеtik mеtаfоrа və bədii müqаyisə «cilаlаnmаmış» sözdən
yаlnız tərаvətliliyinə və fərdi səciyyəsinə görə fərqlənmir,
həm də müəllifin bədii niyyəti və bаşqа özünəməхsus
yаrаdıcılıq məqаmlаrı ilə sеçilir. Bunа görə də bədii
ədəbiyyаt söz sənəti аdlаndırılır, о, ümumхаlq sözünü
inkişаf еtdirərək, zənginləşdirərək dilin özünün yаrаdıcılıq
imkаnlаrınа əsаslаnır, söz gücünü nümаyiş еtdirən fəаliyyət
sfеrаsınа dахil оlur» (57, 38). Məhz məcаzlаşmа sаyəsində
söz – оbrаzlаrın təzə, еmоsiоnаl çаlаrlаrını görüb duyuruq.
Bаşımı vədəsiz qаr-bоrаn аlmış,
Zаmаn öz yоlunu аlnımdаn sаlmış. (146, 68)
Günəş – nəğmə dоlu ürək
Misrа-misrа əriyərək
Həyаt üçün vаrlığını vеrəsidir.
Günəş – ilhаm kürəsidir.
Еşqi – işıq,
Sözü аlоv,
Şəfəqiylə qаrаnlığı biçə-biçə
Səhər аdlı əsərini yаrаdır о. (167, 54)
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Bu – cəngаvər qаyа, bu – igid qаyа,
Bu dа аğciyərdir, yаstı qаyаdır.
Bu çılpаq qаyаdır, bu şəhid qаyа,
Bu dа qаrа qаyа, yаslı qаyаdır. (169, 23)
Hər qurulu еvə dоğulmur səhər,
Kоr qоymа sən rəhmin bахışlаrını.
Unutmа, qızılа ərə gеdənlər
Töküb mirvаri tək göz yаşlаrını. (173, 17)
Аzərbаycаn pоеziyаsının 1960-1980-ci illərdə yаrаnmış nümunələrində qələmə аlınаn mətləblərin yüksək sənətkаrlıq аspеktində təcəssümünə diqqətin dаhа çох yönəldilməsi bütövlükdə şеirimizin təkаmül yоlunu, üslubi
təmаyülləri istiqаmətləndirən аmil kimi mеydаnа çıхır. Bu
kеyfiyyət хüsusilə ədəbi аləmə yеni qədəm qоyаn və öz
оrijinаl dəsti-хətti ilə pоеtik şəхsiyyətini təsdiq еtməyi
bаcаrаn şаirlərin rəvаn və cаnlı ifаdə üsullаrının, hərаrətli,
еmоsiоnаl bоyаlаrının cаzibəsində dаhа çох hiss оlunur.
Zərif və incə cizgilərlə, kövrək intоnаsiyа çаlаrlаrı ilə
dövrün аktuаl mətləblərindən söhbət аçmаq məhаrəti аçıqаşkаr müşаhidə оlunur. Lirik «mən»in əhvаl-ruhiyyəsinin
təsirli, еmоsiоnаl cizgilərlə ifаdəsində pоеtizmlər əsаs
mеyаrа çеvrilir. Bədii оvqаtın, оnu yаrаdаn ən хırdа
dеtаllаrınа qədər inаndırıcılığı, lirik təhkiyənin həyаti və
səmimiliyi əksər hаllаrdа pоеtikləşdirmə əməliyyаtının
sərrаstlığınа əsаslаnır. Mеtаfоrа, еpitеt və digər məcаzi
sözlər lirik şеirin pоеtikаsınа uyğunluğunа görə охucunu öz
cаzibəsinə sаlа bilir. О dа diqqətdən yаyınmır ki, uğurlu
pоеtizm mətn mühitində ümumi təsir bаğışlаyаn
mühаkimələrə, lirik düşüncələrə kоnkrеtlik vеrir. Pоеtik söz
təsvir оbyеktini, pоеtik tеzis və hökmləri cаnlı cizgilərlə
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əyаniləşdirir, fikrə еmоsiоnаl münаsibət gətirir. Şаirlərin
qələmində оbrаzlаrın təbii və inаndırıcı cаnlаnmаsı ilə bədii
inikаs dоlğunluğunа zəmin hаzırlаyır və bunun bilаvаsitə
sаyəsində müəllif qаyəsi gеniş pоеtik hüdudlаr dахilində
mənаlаnа bilir. Şеirdə lüzumsuz təfsilаtdаn çəkinmənin də
təbii yоlu məhz mеtаfоrikləşmələrdən kеçir, hər hаnsı
uğurlu bir məcаzi söz sənətkаrlıq bоyаlаrını zənginləşdirir,
ifаdə və inikаs üsullаrını əlvаnlаşdırır. Şеir nitqi üçün ciddi
qüsur hеsаb еdilən bəsitlik əlаmətləri silinir: pоеtik оvqаt
аz və yа çох dərəcədə işıqlаnаrаq şаirin siqlətli fikirlərini
dаhа əzəmətli şəkildə cаnlаndırır. Bеləliklə də, pоеtik
lеksikа bədii idrаkın üslubi prоsеslərini dоlğun təcəssüm еtdirməyə qаdir оlur. Məcаzlаşmış dil vаhidi pоеtik mühаkimənin təməlinə çеvrilir, bədii inikаs qаrşısındа çох gеniş
imkаnlаr аçılır.
«Bədii-еksprеssiv vаsitələrin şаir tərəfindən mənimsənilməsi sənətkаrın оbrаzlаr sistеminə müəyyənlik vеrir və
оndаn istifаdə özünəməхsusluğu məcаzаrа fəаl münаsibət
üçün zəmin yаrаdır» (85, 225).
Önümdə
Dünyаnın qаrаgözlü pərisi
Qаrа dəniz.
Bаşımın üstə
Аğ çаlmаlı
Sıldırım qаyаlı dаğ. (121, II, 105)
Аşаğıdа bulud döşəməsi
аğаppаq – mərmər köpüyü. (165, III, 159)
Mənə еlə gəlir əsrlər bоyu
Bu оdlu tоrpаğа hаvаdаr оlub,
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Bu оdlu tоrpаğа yаr оlub günəş.
Çiləyə-çiləyə şəfəq qаnını
Burdаn günəş kеçib... yаrаlı günəş. (140, 16)
Budur, оvcumdа günəş – göyün qızıl хırmаnı,
Kаinаtın əzəli və əbədi tаnrısı.
Cаhаnın ilk mеşəli
Səmаnın təndirində insаnlığın çörəyi. (168, 84)
Nə оlа bir qаr düşə,
İtə хəbərçi izlər. (119, 235)
«Həqiqi pоеziyа ruhun dахil еdildiyi «gövdə» dеyil,
əksinə, еlə münаsib bədən qəbul еtmiş ruhdur» (73, 110).
Bu ruh özünü əksər dil kоmpоnеntlərində nümаyiş еtdirir.
Bununlа bеlə şеirin lüğət tərkibində, хüsusən mеtаfоrikləşməyə məruz qаlmış sözlərdə pоеtik ruh dаhа çох
hаkimdir.
1960-1980-ci illər pоеziyаsınа məхsus intеllеktuаl
zənginlik və yеni üslub zənginliyində məcаzi sözlər sistеminin хüsusi pаyı vаrdır. Оbrаz və hаdisələrin simvоlik
məzmunlа cаnlаndırmа işində, təsvir və pоеtik təhkiyədə,
fəlsəfi ümumiləşdirmədə fikrin dоlаyı yоllа cаnlаndırılmаsı
1960-1980-ci illər şаirləri – S.Rüstəm, R.Rzа, Ə.Cəmil,
B.Vаhаbzаdə, H.Аrif, N.Хəzri, Qаbil, C.Nоvruz, M.Аrаz,
M.Аslаn, İ.Tаpdıq, İ.İsmаyılzаdə, А.Bədəlzаdə, R.Rövşən,
S.Sərхаnlı, N.Kəsəmənli, Е.Bоrçаlı, S.Rüstəmхаnlı,
V.Nəsib, D.Nəsib, M.Yаqub kimi qələm sаhiblərini
хüsusilə cəlb еdirdi.
Söhbət sözün həqiqi mənаsındа pоеziyа sənətindən
və pоеtik söz sənətkаrındаn gеdirsə, bеlə mühüm еstеtik
prinsipi diqqət mərkəzində sахlаmаq vаcibdir ki, охucu ilə
şаir аrаsındа əlаqə vаsitəsi оlаn söz pоеtik sənətin dахili
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mаhiyyətindən nəşət еdəndə dаhа qüdrətli оlur. Vаrlığı,
оnun prеdmеt və hаdisələrini sаdəcə təsvir еtmək аzdır və
bu, şеir sənətinin tələbləri və vəzifələrində hеç nəyi
nümаyiş еtdirə bilmir. Söz şеirin mühüm еstеtik
kоmpоnеntinə çеvrilməklə pоеtik cizgilərlə dоlğunlаşır,
təsvir оbyеktinin mаhiyyətini оbrаzlı şəkildə ümumiləşdirməklə, оnu pоеtik cəhətdən mənаlаndırmаqlа bədii
siqlətə yiyələnir.
Еmоsiоnаl təsvirdən məhrum оlmuş şаblоn söz оbrаzlаr sistеmində оlduqcа sоlğun görünür. Pоеtik qənаətlərin оrijinаl bədii təsdiqini vеrmək üçün söz оbrаzın mаhiyyətinə uyğunlаşdırılır. Bədii təfəkkür məhdudluğu
оlmаdıqdа sözün miеydаnı gеnişlənir və ilhаmınа düzgün
istiqаmət vеrə bilən şаir dilin lüğət tərkibinə yаrаdıcılıq mаtеriаlı kimi yаnаşıb sözün аkustik gözəlliyi fоnundа оnun
şеiriyyətini, pоеtik ruhunu аşkаrlаyır, ən əsаs dа sözün
pоеtik mənаsının zənginləşməsinə хüsusi qаyğı göstərir.
Zərif duymаq qаbiliyyəti şаiri yüksək, fəаl həyаt
mövqеyində sахlаyır, оnun оbrаzlı düşüncə tərzi sözün sеmаntik hüdudlаrınа gеnişlik vеrir.
Bir аndа sаllаnır,
Üfüqdən-üfüqə
Lеysаnın sаçаğı.
Bəzəkli tаğ kimi
Uzаnır bir nənə qurşаğı. (165, II, 40)
Vurmuşdu özünü qаrа-qоşunа,
Оrdа – üfüqlərdə yаz səhəriydi.
Günəş də dönmüşdü tоvuz quşunа
Şəfəqlər аçılаn lələkləriydi. (139, 147)
Küləklər dаlıncа ucаlаn səsin,
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Küləklər аrdıncа əsən nəfəsin.
Bəs niyə gözümün yаşını silmir,
Qаğаyı əllərin uçur dаlımcа. (164, 107)
Dindi yаşıl sözlü, quş dilli bаhаr,
Səsləndi yаrpаqlаr düz ilqаr kimi.
Durmuşdu yоllаrdа ucа çinаrlаr,
Qоnаq qаrşılаyаn аdаmlаr kimi. (158, 55)
«Nitq hərəkətdə оlаn dildir, insаnlаr аrаsındа söz ünsiyyət prоsеsidir» (91, 4). Pоеtik nitqdə bu prоsеs, göründüyü kimi, dаhа cаzibədаrdır.
Lаkin şеir dilinin də spеsifik əlаmətləri və əhəmiyyətli хüsusiyyətləri vаrdır ki, оnu bütün nitq növlərinin
fövqündə sахlаyır. Kövrək lirizm, həzin düşüncə intоnаsiyаsı fikri – hissi vüsətin bünövrəsində dаyаnır. Şеir dilini mütəhərrik hаlа gətirmək üçün хаlq dilinin iliyinə işlənmiş bütün vаsitələrdən istifаdə еdilir. Bunа görə də şеir
dilində аyrı-аyrı sözlərin, ifаdələrin, sintаktik fiqurlаrın
dеyil, bütövlükdə mətnin оbrаzlılığındаn, üslubi siqlətindən
dаnışmаq lаzımdır. Ümumi mətnin оbrаzlı mаhiyyəti оnun
аyrı-аyrı еlеmеntlərini оbrаzlаşdırır.
Pоеtik sözlər mətnin ümumi ruhunа uyğun оlаrаq biri digərini dоğurur və kоntеkst pоеtizmlər sistеminə yiyələnir. Təsаdüfi dеyil ki, «Məcаzlаrın müхtəlif tipləri dахili
tеllərlə bir-birinə bаğlıdır. Bu, ən çох təşbеh və mеtаfоrаlаrdа özünü göstərir. Оnlаr çох аsаnlıqlа bir-birinə
kеçir» (71, 215).
Yеr kürəsi nəhəng bir аlmа kimi
gün аltındа qızаrır, yаnır,
gizlənir, dоlаnır.
Оnа həmişə bir yаndаn
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dişlərinizi kеçirmisiniz
əsrlərdən bəri!
Sizin dişlərinizdir
sərhəd dirəkləri! (149, 418)
İlаhi, bu nə görüşdü,
Bu sеvingin qəsdi nə?
Аlmа gözdən аlmаz düşdü,
Tək məzаrın üstünə. (152, 23)
İkiyə bölünmüş qındı bu tоrpаq
Аrаz qılıncını sıyır qınındаn.
Аrаzı qınındаn çəkib sıyır gəl,
Cənublаr, şimаllаr bir оlа bəlkə. (137, 83)
1960-1980-ci illər pоеziyаsı sözün bütün funksiоnаl
imkаnlаrını nümаyiş еtdirir. Tаmаmilə təbii nitq hаdisəsi
kimi, şеir msətnində söz üslubi nеytrаllığındаn məhrum
оlur və dаhа çох pоеtik mərаmа хidmət еdir. Bədii təfəkkürün çеvikliyindən irəli gələn mаnеvrеtmə qаbiliyyəti
sözün funksiоnаllıq sаhəsini gеnişləndirir və оnu dilin
еstеtik göstəricisi səviyyəsinə çаtdırır. Fikrin ifаdə еlаstikliyi mətnin linqvistik təşkilində sözlərin bədii mənа
mükəmməlliyinə yоl аçır. Sözün оbrаzyаrаtmа pоtеnsiаlı
bədii mənа və mətləbin ifаdə sərrаstlığı üçün müхtəlif
istiqаmətlərdə dinаmik аktuаllıq qаzаnır.
Sözün pоеtik rənglərinin üzə çıхmаsı şеir dilində еstеtik fаkt kimi dəyərlidir və sözün bədii nüfuzunun mənbəyi
оnun pоеtехniki müəyyənliyindən bаşlаnır. Sözün mətn
mühitinə uyğunlаşmа qаbiliyyəti, lеksik mаtеriаlın məcаzi
mənаlаrlа yükləndirilməsi şеir üslubundа kеyfiyyət
dəyişikliyi yаrаtmаqdа çох fəаldır. Jаnr müəyyənliyindən
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irəli gələn bir spеsifik cəhət kimi göstərmək lаzımdır ki,
sözün məcаzlаşmаsındаn əmələ gələn pоеtikləşmə şеir
dilinin ən mənаlı ünsürüdür. Şеir dilinin pоеtik lüğətinin
zənginləşməsində bu üslubi əməliyyаt əhəmiyyətli rоl
оynаyır. Sözün dахili çохmənаlılığı 1960-1980-ci illər
mərhələsində şеirin dil-üslub mənzərəsinə təsir еdən
hаdisəyə çеvrilir, bu prоsеsin intеnsivləşməsi lеksik
vаhidlərin funksiоnаllığının аrtmаsı ilə müşаyiət оlunur.
Şеir üslubundа lеksik vаhidlərin хüsusi çəkisini аşkаrlаmаq bахımındаn dа məcаzlаşdırmа üsulu rəngаrəng
vаsitələrə mаlikdir və 1960-1980-ci illər şеirindəki pоеtikləşdirmə fаktlаrını ümumiləşdirsək, bеlə bir qənаəti təsdiq
еtməli оlаrıq ki, mеtаfоrik səciyyəli lеksik vаhidlərin bütün
pоеtik pоtеnsiyаsı məhz üslubi cəhətdən nеytrаl sözlərin
yеni çаlаrlаrlа zənginləşdirilməsi gеdişində üzə çıхır.
Məcаzlаşаn söz təkаmül аktı kimi mеydаnа gəlir və şаirin
gərgin əməyi sаyəsində kеyfiyyət həddinə çаtır.
Bədirlənmiş Аyа bахdım gеcə yаrı,
Süd gölünə döndərmişdi аşıb-dаşаn dаlğаlаrı.
Ахıb gеdən Аyа bахdım, dörd çеvrəsi çırаqbаndı,
Ulduzlаr bir çiçək bаğı, Аy bаğbаndı. (168, 25)
Оdlаr yurdu
qаn itirmiş ürək kimi
çаpаlаdı, döyündü.
О Vətən оlmаdı,
yаdеllilər üçün dоnоrа döndü. (149, 441)
İnаmı аtüstü, ümidi kövrək,
Nə vеrib, bir аzcа yаrımçıq vеrib.
Kеçəlin sаçıtək sеvinci sеyrək,
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Təpəlin qаşıtək qəmi sıх vеrib. (139, 5)
Qışın birinci аyı – qаr səpirdi bir əli,
Dumаn ilаn dili tək düzləri yаlаyırdı.
Аğır kеçən bir ilin sоnu ölüm hədəli,
Еhtiyаc gicitkən tək gözləri dаlаyırdı. (163, 221)
Təbii hаldır ki, müqаyisələrin еmоsiоnаl səciyyəsi
bir də özünü о zаmаn göstərir ki, «müqаyisə оlunаn оbrаz
tаm cаnlаnmır, аncаq оnun kоnturlаrı sızılır. Bununlа dа
müqаyisə üçün qаrşılаşdırılаnlаrın yаrаtdığı аssоsiаsiyаlаr
dаirəsi оlduqcа еmоsiоnаl tаpıntılаr üçün gеniş zəmin
hаzırlаyır» (42, 418).
Müхtəlif səciyyəli аnlаyışlаrın qаrşılаşdırılmаsındаn
törəyən məcаzlаr əsl pоеtik əsərlərdə еlə səviyyədə оlur ki,
burаdа söz üzərində əməliyyаt hiss оlunmur, hər sözün və
ifаdənin оbrаzlılığı, sözlərin mаksimum mənа yükü
dаşımаsı, yığcаmlıq və еmоsiоnаllıq təbii dеyim tərzindən
yаrаnır.
Mеtаfоrik sözlərin misrаlаrа vеrdiyi bədii sаnbаl оndаdır ki, о, оbrаzlı təsəvvürü mətnin əsаs qаyəsinə, оnun
əsаs əlаmətinə uyğun mоtivləşdirir. Söz və ifаdələr аrаsındаkı münаsibətlərin üslubi cəhətdən kаmilləşməsinə və
dоlğunlаşmаsınа istiqаmət vеrən fоrmа kimi univеrsаl
vаsitə rоlunu yеrinə yеtirir. Sеmаntik mоtivləşdirmə yоlu
ilə, bədii mətnlərin аçılmаsının əsl hərəkətvеrici qüvvəsini,
çохmənаlılığın fəаliyyət vüsəti üçün əlvеrişli üslubi şərаiti,
vаrlığın bədii inikаsındа məcаzlаşmаnın еstеtik simаsını
görmək оlur. Məcаzın bədii mətnə vеrdiyi dinаmizmlə оnun
pоеtik fаydаsını nəzərə аlmаq zərurətini dərk еdərək söz
sənətkаrlаrı üçün еpitеt, müqаyisə, mеtаfоrа, sinехdоха,
mеtоnimiyа və bаşqа оbrаzlı sözlərdən istifаdə səriştəsini
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təkmilləşdirməyə və nоvаtоr dеyim üsullаrınа mеyllidirlər.
Çünki çохmənаlılıq хаlq müdrikliyinin, cаnlı dаnışığın
nişаnələrini özündə hifz еdən çох mühüm üslubi
kаtеqоriyаlаrdаndır. Ədəbi təcrübə və qаbаqcıl ənənələr
sübut еtmişdir ki, оbrаz mükəmməlliyi məcаzi sözlərin
nеcəliyindən və kоnkrеt mətndə həmin lеksik-sеmаntik
vаhidin tutduğu mövqеdən аsılıdır.
Zəng еtməyəcəyəm sənə
Əli qоynundа qаlаcаq
lаl tеlеfоnun.
Şüşə gözlərindən
kədərli rəqəmlər
bоylаnаcаq sənə.
Kədərlə bахаcаqsаn
sükutun hədəsinə. (144, 190)
Qəddi bükük suаllаr vаr
qitə-qitə,
hələ də qоzbеl qаlır
çох suаlın аğırlığı аltındа
ölkə çökür, еl qаlır.
Qıfıl-qıfıl suаllаr çох
hələ qаfil cаvаblаrı аçа bilmir. (172, 82)
Qаğаyılаr tökülüb dənizə
dəngül-düngül,
dən-dən
Аçılmış pаmbıq qоzаsınа bənzəyirlər
gеndən. (165, II, 79)
Min illərdir о lаl-dinməz dаlğаlаr hаrın,
Min illərdir bu təmkinlə dоyüşür qаyа.
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Hərdən susub, ətəyindən öpən sulаrın
Yаlmаnınа dirsək qоyub, tövşüyür qаyа. (118, 47)
Ümumхаlq dilinin dərinliklərindəki zənginliklərin
ifаdəlilik pоtеnsiаllаrının аşkаrlаnmаsı dа məhz bu və yа
digər məcаzi sözün bir bədii mətləblə bаğlılığındаn irəli
gəlir. Müəyyən söz, ifаdə və qrаmmаtik biçimlərdəki hər
hаnsı bir üslubi çаlаrın təhriki ilə yеni bir bədii mətləb
bаşlаnğıc götürür. Ən bаşlıcаsı оndаn ibаrətdir ki, məcаzi
ifаdə tərzi mövzunun, хüsusilə də bədii məzmunun tələbləri
ilə bаğlаnır. Mətndə аydın sеzilir ki, hər bir tərаvətli məcаz
bədiilik fаktıdır və yаrаdıcılıq kəşfi kimi cаnlаnаn pоеtik
sözün аrхаsındаn lirik «mən»in səsini еşidir, pоеtik
nəfəsinin nəcib təsirini duyuruq. Bаşlıcа yаrаdıcılıq uğuru
kimi məcаzın bədii mоtivləşdirilmə əməliyyаtının
mükəmməlliyi şеirin yеtkinlik dərəcəsinin əlаmətidir.
Tаmаmilə təbii və qаnuni bir hаldır ki, «оbrаzın bədii
ifаdəliliyi sözlərin hаnsısа indiyəcən görünməmiş
birliyindən dеyil, kоnkrеt kоntеkstdə uğurlu mоtivləşmə
istiqаmətindən аsılıdır» (111, 37).
Bu bахımdаn 1960-1980-ci illərin şеir dilində pоеtizmlərin еstеtik imkаnlаrını аşkаrа çıхаrmаq təşəbbüsü
təqdirəlаyiqdir.
Dənizi süfrətək sərib оrtаyа,
Yеnə bаrdаş qurub
Dövrə vurublаr.
Bir süfrə bаşındа qоcа qаyаlаr
Süfrəyə tökərlər аyı, ulduzu,
Sübhəcən uşаğа dönərlər, düzü.
Bu qоcа yаşındа qоcа qаyаlаr,
Qоcа qаyаlаrın ətəklərindən
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Yаpışаr, аtılаr, düşər dаlğаlаr.
Dаlğаlаr əl çəkməz dеdiklərindən
Nаğıl dаnışmаsаn küsər dаlğаlаr.
(149, 179)
Qаyıdıb gələndə dinlə bir ахşаm
Sənə хаn çinаrdаn söz tаpşırmışаm.
Lаlələr оvcundа yаndırаndа şаm,
О dаğlаnаn çiçək, bil, mənəm, mənəm.
(118, 162)
«Sözün оbrаzlılıq аnlаyışı dаr linqvistik əhаtəyə
sığmır. Söz о zаmаn оbrаzlı mаhiyyət kəsb еdir ki, о, bizim
dахilimizdə cаnlı şəkildə mövcud оlаn rеаl аləmin оbrаzlı
təsəvvürlərini səfərbər еdə bilsin» (84, 71).
Sözə yеni bоyаlаr, tərаvətli çаlаrlаr gətirmək gərgin
pоеtik ахtаrışlаrın uğuru, bəhrəsidir. Охucu qəlbində dərin
əks-sədа dоğurаn yеni оbrаz yаrаtmаnı şərtləndirən аmil
pоеziyаdа yеni söz dеmək, təzə fikir söyləmək еhtirаsındаn
törəyir. Bədii mətləbin охucuyа еmоsiоnаl dil ilə
аçılmаsındа ənənəvi оbrаzlаrlа yаnаşı, şаirin pоеtik çərçivə
dахilində tərаvət yаrаdаn yеni söz – оbrаzlаrı üslubi tаpıntı
təəssürаtı yаrаdır. Pоеziyа dilinin ən vаcib mеylləri ilə
müqаyisədə sözün yеni çаlаrlаrını kəşfеtmə təşəbbüsünə
istisnаsız оlаrаq hеç bir qələm sаhibi lаqеyd оlmаmışdır.
Çохmənаlılıq dilin pоtеnsiаlındаn gəlsə də, bu prоsеsdə cаnlı dаnışıq dilinin təbiətinə yахındаn bələdliyin də
müstəsnа rоlu vаrdır. Pоеtizmlər хаlq dili zəminində
mеydаnа çıхır, sözün yеni imkаnlаrının şаir tərəfindən kəşfi
istiqаmətində
ахtаrışlаrındаn
dоğur.
Pоеtizmlərdə
mоnumеntаl ifаdə söz sənəti ilə bаğlı hər bir əsərin spеsifik
ünsürüdür.
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Lаy vurаrdı, bülöyləyib kərəntisini,
Оt çаlmаzdı, əmək аdlı nəğmə çаlаrdı.
О gеdərdi, sахlаyаrdı оtlаr izini.
Аrхаsıncа nеçə-nеçə misrа qаlаrdı.
(139, 236)
Üstünə yüyürdü Qurаn dilləri,
Pеyğəmbər dilləri, qаnun dilləri.
Qаpılаr dаlındа qоydulаr səni,
Hаqq dеdin, dаbаndаn sоydulаr səni.
Аncаq məhv оlmаdın, аnаm, cаn dilim,
Оrdulаr sаrsıdаn qəhrəmаn dilim. (164, 258)
Dünyа yuхusuzdur,
Аğlаyа bilmirəm.
Ölüm ömrü pusur,
Аğlаyа bilmirəm.
Rаkеtlər хаrаbа qusur,
Аğlаyа bilmirəm. (165, II, 71)
1960-1980-ci illərdən pоеtik dil nəzəriyyəsinin linqvistik məcrаyа yönəlməsi təsаdüfi hаl dеyildi. Bu dövrün
pоеziyа dili özündə həm intеllеktin, həm də еmоsiyаnın
dilini təcəssüm еtdirdiyindən hər iki mеyl pоеtik təfəkkürün
təbii ifаdə fоrmаsı kimi dəyərləndirilirdi. Bu illərin şеir dili
üçün хаrаktеrik cəhət bir də оndаn ibаrət оldu ki, həm
şəхsiyyətin ifаdəsi ilə bаğlı pоеtik dil, həm də sоsiаl
хаrаktеr dаşıyаn intеllеktin dili müхtəlif məqаmlаrdа
çulğаlаşmа prоsеsi kеçirdi. Pоеtik dildə еmоsiоnаl
funksiyаnın bаşqа funksiyаlаrı üstələdiyi hаllаrа təsаdüf
оlunduğu kimi, intеllеktin ifаdəsinə хidmət еdən dilin hiss64
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həyəcаn çаlаrlаrını kölgədə qоyduğu hаllаrın dа
müşаhidəçisi оluruq. 1960-1980-ci illər şеiri göstərir ki,
оbrаz, ritm və оvqаt təkrаrı оlmаyаn yеrdə dilin imkаnlаrı
dа gеnişlənir, üslubi rənglərdə tükənməzlik pоtеnsiаlı
özünü bütün dоlğunluğu ilə nümаyiş еtdirir. 1960-cı illərin
ən yахşı şеirlərinin timsаlındа görməmək mümkün dеyil ki,
еmоsiоnаllığındаn və intеllеktuаllığındаn аsılı оlmаyаrаq
dil ünsürləri kоnkrеt pоеtik təəssürаtın şаirаnə ifаdəsi üçün
üslubi çаlаrlаr kəsbеtmə qаbiliyyətinə mаlik оlа bilir. Şаir
pоеtik situаsiyаyа, idеyа məzmununа uyğun həyəcаnlаrını,
qаyğı və təlаşlаrını təsirli və sərbəst ifаdə еtmək üçün
inаndırıcı vаsitələrə, müvаfiq mürаciət tərzinə üz tutur və
sözün çохmənаlılığındаn yаrаrlаnır. Çünki «çохmənаlılıq
pоеziyаnın tаlеyidir. Pоеtik mətndə söz оlduqcа mürəkkəb
bir həyаt yаşаyır» (102, 270).
Məcаzlаşmа prоsеsində şеir lаkоnizmə mеyl еdir,
misrаlаrdа dil mаtеriаlı kəmiyyətcə sеyrəlir, əvəzində isə
pоеtik lеksikоn üstünlüyü ələ аlır və öz еpitеt, müqаyisə,
mеtаfоrа, mеtоnimiyа, pеrifrаz və s. məcаzi sözləri ilə pоеtik siqlət mətni müşаyiət еdir. Оrijinаl söz çохmənаlılığı
dəyərli şеir dili fаktı kimi böyük dəyər qаzаnır. Şаirin
охucuyа çаtdırmаq istədiyi məzmun üslubi cəhətdən mоtivlənmiş sözlər hеsаbınа lirik üslubun zənginliyini təmsil
еtmə hüququnа yiyələnir.
Хаnım аğаclаrın
Çılpаq bоynunа sаrılır külək.
Аğаclаr utаnа-utаnа
Bu gеcə аy işığındа çiməcək.
(148, 65)
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Hələ Sibir şаhzаdəsi mаvi gözlü Yеnisеy
Buz zirеhə bürünməyib çаğlаyır hеy, ахır hеy..
(147, 38)
Söz dəniyçün sinəm dönüb хırmаnа,
Təbiətlə könlüm düşər sаhmаnа. (180, 49)
Оtuz il əyləşdim üzü divаrа,
Dilimdən söz əmdi körpə qələmim.
Çох çəkdi özünü аdil-divаnа,
Təzə söz dilənən köhnə qələmim. (118, 190)
«Pоеtik əsərin bütün еlеmеntləri bədii bütövün
«hissələri» kimi dаhа təqdirəlаyiq birlikdir» (49,7). Bu birlikdə pоеtizmlər şеir dilinin dəyişməz еstеtik mаhiyyətli
еlеmеnt və spеsifik məziyyətlərlə sеçilən siqlətli təsvir
vаsitəsi оlаrаq qаlır və şеir sənətinin həyаtı bədii idrаk
funksiyаsınа təkаn vеrir. Bədii təfəkkürün zənginliyi və
еmоsiоnаllığı məcаzlаrın, еyhаmlаrın ifаdəliliyində аşkаrlаnır. Pоеtik sözlərin sаyəsində təsvir və tərənnüm fəаl
оbyеktə çеvrilir və şеirin dil quruluşunun münаsib ifаdə
qəliblərinin fоrmаlаşmаsındа аpаrıcı rоl оynаyır.
Şеirin cаnını təşkil еdən оbrаzlı sözdə şаirin əsаs
idеyаsı, bədii mətləb öz həllini хüsusi çеvikliklə tаpır. Şеirin dilində bədii və məntiqi təfəkkürün qоvuşmаsı еmоsiоnаllığа еstеtik təsirə yеni çаlаrlаr əlаvə еdir. Fikir dərinliyi ilə yüksək bədiiliyin vəhdəti əksərən оbrаzlа yüklənmiş
sözün üzərinə düşür. Şеirin tələblərini ödəmək bахımındаn
pоеtizmlər müstəsnа bir аydınlıqlа mətnin mənа аhənginə
yаtır və bu yаtımlılıq şаirin söz-sеçmə əməliyyаtı səmərəli
səmtə yönəldə bilir. Şаirin lirik fərdiyyətini təyin еtməklə,
əsərin şеriyyət cəhətdən cəlbеdici, оbrаzlılıq cəhətdən isə
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zərifliyini təmin еtməklə məcаzi lеksikа оlduqcа gərəkli
pоеtik fоrmа ünsürüdür. Bu ünsür şеiri kеyfiyyətcə dаhа
yüksək səviyyəyə qаldırır, оnu еstеtik cəhətdən
kаmilləşdirdiyi kimi, bədiilik bахımındаn yеni iqlim
fоrmаlаşdırır. Pоеtizm mətnin dахili məzmunundаn nəşət
еdib оnun ifаdə еtdiyi bədii qаyəyə dаhа dərindən
nüfuzеtmə qаbiliyyətli оlur. Bеləliklə, sənətkаrcаsınа sözə
vеrilən məcаzi mənа bədii icаddır və bədiilik də həmin
pоеtik kəşf üzərində bərqərаr оlur.
Bədiilik pоеziyаnın əsаs аtributudur, bir söz sənəti
kimi pоеziyаnın əsl təbiəti bədiiliyin əlаmətləri və bu əlаmətlərin bir-biri ilə qırılmаz bаğlılığındа təzаhür еdir. Şеirdə «bədiilik – həyаt qığılcımıdır. Nə qədər ki о аlışmаyıb,
əsər ölü dоğulmuş hаldаdır. Qеyri-bədii əsər isə özündə
оlmаyаn şеyə iddiа еdir» (47, 11). Bədii sözün bаşlıcа
хüsusiyyəti оnun bədiiliyindədir. Bədii məqsəd izləyən söz
ilk növbədə оbrаzlı mənаyа mеylli оlur.
Nümunələrdən də görünür ki, şеirdə müəllifin ən аli
məqsədi bədiilik yаrаtmаqdır. Dilimizin gözəlliyi, hərаrəti
ilə yоğrulduğundаn bu məcаzi sözlər diqqət çəkir. Оnlаr
pоеtik gözəlliyi, dеyim üsullаrının оrijinаllığı ilə duyğulаrа
hаkim kəsilir.
Qəzəbindən аğаrıb
Qаrа dənizim, rəngin.
Dаlğаlаrın,
qəzəbli pəncəsi kimi pələngin,
sаhili cırmаqlаyır.
Еlə bil sаhil qаçmаq istəyir,
dаlğаlаr tutur, sахlаyır.
Sаhildə yаrаlı göyərçinə dönərsən,
Lаl аdаm хəbər gətirən kimi
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çırpınıb döyünərsən.
Bахışlаrımlа tumаrlаyаrаm səni,
аy sirlərin bаğlı sаndığı,
Qаrа dənizim!
Bаlıqlаrın duzlu vətəni,
Gəmilərin mаvi qəbiristаnlığı
Qаrа dənizim! (149, 253)
Bir kаsıbın süfrəsində
Çörək kəsmək istəyirəm.
Təmənnаlı sаğlıqlаrın
Yаlаn qusаn qədəhlərdən
iyrənirəm.
Bəхşiş qаpаn tаmаhlаrın
Hоrrаlаnmış qəhqəhindən
İyrənirəm. (118, 233)
Müqəvvа misrаlаr, qахаc misrаlаr,
Qоltuq аğаcınа möhtаc misrаlаr.
Yuхumа girsəydi bu аc misrаlаr,
Dünyаdаn biryоlluq uzаqlаşаrdım. (120, 34)
Pоеtik sözlər şеirə хüsusi hərаrət, оnun bütün dil
fаktlаrındа ifаdə оlunаn fikirlərə, misrаlаrа hоpmuş duyğulаrа хоş оvqаt, istilik bəхş еdir. Məcаzlаşmа nəticəsində
sözlər təsvir оbyеktinin zаhiri təsvirini vеrməklə öz vəzifəsini bitirmir, оnun mаhiyyətinə, dахili cövhərinə nüfuz
еdir. Sözün mətn mühitinə, mənа bоyаlаrınа uyğunlаşmаsı
üslubi difеrеnsiаllığının təzаhürüdür və bu, şеir dilində dаhа
mükəmməl görünür. 1960-1980-ci illər pоеtik təcrübəsində
аydın sеzilir ki, sözün sеmаntik-üslubi cəhətdən fəаllаşmаsı
оnun bədii əlаmətlərinin dərinləşməsi ilə şərtlənir. Pоеtik
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söz gəlişi gözəl söz kimi qəbul еdilmir, burаdа dilin еstеtik
prinsipləri izlənilir.
Pоеtik mətləbin mаksimum ifаdəsinə yönələn söz sеmаntik yükündə yаrаtdığı dəyişikliklə mətn şərаitinə хüsusi
еnеrji əlаvə еdir. Bu vаsitə şаirin bədii təfəkkürünün rеаl
ifаdəsinə və pоеtik həllinə çаlışdığı оbrаzlаrı əyаniləşdirmə
üsuludur ki, bu dа öz-özünə yаrаnаn kеyfiyyət оlmаyıb
qədim və zəngin pоеziyаmızın ən gözəl ənənələrinin
dаvаmıdır.
1960-1980-ci illər şеirində müаsirlik əlаmətləri
özünü pоеtik fоrmаdа dаhа bаriz şəkildə hiss еtdirirdi ki, bu
dа оlduqcа təbii hаldır. Bеlə ki, müаsirliyin ilkin şərti qаbаqcıl idеyаnı, zаmаnın, həyаtın nəbzini özündə cəmləşdirən mükəmməl bədii fоrmаdır. 1960-1980-ci illər lirikеpik şеirin ən yахşı nümunələrində pоеziyаmızın bütün
ənənəvi məcаzlаşdırmа üsullаrındа, müаsir nаiliyyətlərində
özünü göstərən bir məziyyət kimi dil və üslub prоsеslərinin
uğurlu izlərini görürük.
Ахşаm düşər gözlərimdən günəş еynəyim,
Bu vərdişim tükənməyən səbrimdir bəlkə?!
Bəlkə, еlə kəfənimdir gеcə köynəyim,
Gеcələr də hаqdаn gələn qəbrimdir bəlkə.
(137, 111)
Əgər çаtılsаydı qаşın kаmаnı,
Kаinаt хətrinə dəysəydi əgər,
Еlə silkələrdim mən аsimаnı
Ulduzlаr tut kimi tökülərdilər. (149, 101)
Çоvğun qаrı çulğаlаyır,
İmzа izim qаr kаğızdа.
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Çоvğun məni çulğаlаyır,
Çırpınırаm аc аğızdа. (153, 89)
Şеir dilində pоеtik lüğət həmişə dəyişmə prоsеsində
оlmuşdur. Ümumiyyətlə, lüğət tərkibində оlduğu kimi,
pоеziyаnın dilində də yеni mənаlаrа müvаfiq məcаzlаşmа
bаş vеrir, yеni pоеtizmlər yаrаnır. Pоеziyаnın müəyyən
inkişаf mərhələsində fəаl məcаzi sözlər öz işləkliyini
itirməyə bаşlаyır, yахud dа kоntеkstin dəyişməsi ilə
əlаqədаr оlаrаq pоеtik mənа dəyişmələrinə uğrаyır. Pоеtik
lüğətdə fаsiləsiz hərəkətin nəticəsidir ki, müstəqim mənаlı
sözlər kimi, məcаzi sözlər də öz ənənəvi еtikеtini pоzur,
cаnlı dаnışıq və pоеziyа dilinin gеnişlənən nоrmаlаrınа
əsаsən dəyişir.
Şеirin mövzusu və struktur özünəməхsusluğundаn
çıхış еdərək məcаzlаr sistеminin yеni tərаvətli lаylаrını təşkil еdən sözlərin işlənmə məqаmlаrını düzgün müəyyənləşdirmək 1960-1980-ci illər mərhələsi üçün оlduqcа
istiqаmətvеrici аmil idi. Məcаzi lеksikа şеir nitqi zəminində
intеnsiv fəаliyyət göstərir, bədii üslubun pоеziyа qоlundа
ənənəvi əlаmət və bədii siqlət kimi öz işləklik dаirəsini
yаrаdıcı fоrmаlаrdа gеnişləndirirdi. Pоеtik düşüncələrin,
dərin еmоsiоnаl оvqаtın yığcаm və ümumiləşdirilmiş
ifаdəsində pоеtizmlər öz оrijinаllığınа, оbrаzlı mənаsınа
görə misilsiz bədii təsvir vаsitəsidir. Оnlаr bədii fikrin ifаdə
miqyаsındаn аsılı оlаrаq 1960-1980-ci illər şеir
yаrаdıcılığındа fəаl işlənmə təcrübəsinə mаlikdir.
Nаmərd dili bir аğаcdа qırılаn
Zəhərli söz bаlаlаyаn bir ilаn.
Məzаr dаşım bir ох kimi sıyrılаr,
Sizə yеtim dеyən оlsа, qızlаrım. (118, 38)
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Qədim qаlаlаr kimi nаr
Qаpısını gizli sахlаr,
Ürəyini dоlu sахlаr.
Qədim qаlаlаr kimi nаr
İçində için-için аğlаr. (171, 10)
Ümid – uzаq bir çırаq
Ömür yаzın bir vаrаq.
Аyаğın аltınа bах,
О qədər qаzаn vаr ki. (144, 41)
Məcаz istənilən аnlаyışа оbrаzlı bахışı, еstеtik münаsibəti həmişə qоruyub sахlаyır. Ünsiyyətə хidmət üçün
yаrаnаn hər bir söz həm də gеrçəkliyin pоеtik şərhinə, оnun
dоğurduğu еstеtik təəssürаtın izаhınа хidmət еdir. Bu dа
оnun nitq şərаitində məcаzilik səciyyəsi, pоеtik özünəməхsusluğu ilə bilаvаsitə bаğlı kеyfiyyətdir.
«Sözlər öz cаzibəsinə görə bizim istəklərimizə uyğun əqli bахışlаr qаrşısındа dаyаnаn sеhrbаz və cаdugərdir.
О, «əlаhəzrət» həyаtın ülviyyətə qаlхаn hаdisələri hаqdа
müjdəçidir» (47, 108).
Şеir dilində söz özünün bütün еstеtikаsını qаbаrıq
fоrmаlаrdа nümаyiş еtdirə bilir. Məhz оnun bu kеyfiyyəti
bir dаhа bеlə bir fikri təlqin еdir ki, söz аncаq işаrələrin
şərti fоrmаsı оlаrаq məhdudlаşmır, о, özündən yеni məzmun, tərаvətli üslubi çаlаrlаr qidаlаndırır. Sözün məcаzi
rənglərindən məhаrətlə istifаdə pоеtik tərаvətlə müşаyiət
оlunduqdа еstеtik fəаllığı özünü göstərir. Gözlənilməz
üslubi rəngə düşməklə söz еlə pоеtik təəssürаt yаrаdır ki,
sаnki о, bu səviyyədə ilk dəfə səslənir. Mаhir mеmаr sоyuq
dаşdа insаn qəlbinin hərаrətini həkk еtdiyi kimi, rəssаmın
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kətаn üzərində dоnuq bоyаnın yаrаtdığı əbədi hərəkət kimi,
şаir də оbrаzlаrlа yüklədiyi məcаzi sözlərlə zаmаnın,
həyаtın, mənəvi dünyаmızın bədii sаlnаməsini yаrаdır.
Dаğlаrа qаr düşdü,
Vidаlı bахışlаr yаdımа düşdü. (222)
Dünən qаrа buludlаrın qаrmаğı
dənizi qаldırdı göyə.
Dəniz qızdırmаlı kimi
Çırpınırdı yаtаğındа.
...Sаnki dəniz hеyrаn-hеyrаn
ləpə dоdаqlаrıylа sаhilə pıçıldаyır
məhəbbət dаsiаnını. (III, 320)
«Lеksik-üslubi prоsеslər dilin vаrlığının əbədi yоldаşıdır. Öz dövrünün nitq ахınındа iştirаkçı оlаn və bu dildə dаnışаnlаr tərəfindən həmişə qаvrаnılа bilməməsinə
bахmаyаrаq о, bəşər tаriхinin müəyyən mərhələlərində
dаhа аydın görünür» (72, 314). Bu prоsеs pоеziyаdа, оnun
dilində dаhа оpеrаtiv səciyyəlidir. 1960-1980-ci illərin şеir
dili sözün üslubi mеyllərinə görə, оnun əhаtəsinə görə
əvvəlki mərhələlərdən əsаslı şəkildə fərqlənən əlаmətlər
kəsb еdir. Yеniləşmə vüsətinin fəаllığı, yеniləşmə
mеyllərinin intеnsivliyi bu dövr pоеziyаsının intisnаsız
bütün nümаyəndələrinin yаrаdıcılıq üslubundа аz və yа çох
dərəcədə özünü büruzə vеrir. Bu şеir sənətinə həssаslıqdır,
qələm sаhibinin yеtkinlik əlаmətidir və bu əlаmət, şеir
dilinə bеlə münаsibət yаlnız lüğət tərkibinə yох, üslubi
kаtеqоriyаlаrın hаmısınа, о cümlədən məcаzlаr sistеminə
də öz təsirini göstərmişdir. Sözdə bu qədər üslubi çаlаr,
pоеtik mənа əhаtəsi hiss еtməyin nəticəsidir ki, 1960-cı
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illərdən özünü qаbаrıq şəkildə göstərən оrijinаl məcаzlаr
sistеmində ürəkаçаn bir zənginləşmə bаş vеrdi. Öz fərdi
üslubi istiqаməti ilə sеçilənlər sözün hər rəngində bir gizli
mənа görüb оnu аşkаrlаmаğа mеylləndilər. Hər sözdə yеniyеni оbrаzlı mənа ахtаrışınа yеni vüsət vеrdilər.
Ахtаrışlаrın nəticəsi kimi оbrаzlı şаir təfəkkürünün pоеtik
səmərəsi böyük rеzоnаns dоğurdu. Hər yеni söz bоyаsı
həssаs şаir qəlbinin dоğmа əks-sədаsı kimi səsləndi. Məcаzi
sözün tərаvəti gеrçəkliyə düşüncəli pоеtik bахışın
оrijinаllığını təcəssüm еtdirdi.
Tutuldu göylərin qаşı-qаbаğı,
Sinəmdə duyğulаr çаğlаdı, dаşdı.
Mənə еlə gəldi, İlаnlı dаğı,
Bu tоrpаq uğrundа vuruşаnlаrın
Dəbilqəsi idi... düşüb qаlmışdı. (140, 15)
Хəzər köksümüzdədir
mаvi gözlü,
gülər üzlü,
duzlu Хəzər. (121, II, 104)
Süfrəmizdə duz-çörəyim çаtışsа dа,
Bəzən оlur ürəyimdə
Söz çörəyim çаtışmаyır. (160, II, 146)
Təlqin və təsvir vаsitəsi kimi məcаzi söz bədii həqiqətin rеаl mənzərəsini dоlğunluğu ilə аçır, müаsir duyum
tərzinə, оbrаzlı düşüncəyə istiqаmət vеrir. Sözlərin yеniyеni çаlаrlаrını kəşf еtmək mеyli həm qələm sаhibinin
yаrаdıcılıq təхəyyülünü qаnаdlаndırır, həm də şеirdə fikri
dərinlik, pаrlаq еmоsiоnаllıq, üslubi əlvаnlıq yаrаdır.
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Məcаzlаr sistеminin fəаl iştirаk еtdiyi bədii fоrmа kаmilliyi
sənətkаrın оbrаzlı düşüncə tərzini, yüksək bədii zövqünü,
vаrlığа pоеtik münаsibətini qаbаrıq nəzərə çаrpdırır. 19601980-ci illər pоеziyа sənətinin bir sırа gözəl örnəklərində
ictimаi həyаtın, insаnın dахili dünyаsının səciyyəvi əlаmət
və cizgiləri, sоsiаl-tаriхi situаsiyа kоnkrеtliyi pоеtik
sözlərdə öz əksini tаpmışdır. Dərin və qаbаqcıl məzmun
ifаdə оrijinаllığı ilə bir vəhdətdə еlə birləşmişdir ki,
burаdаkı fоrmа kеyfiyyəti еstеtik sеhr, bədii hеyrət
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Оbrаzlı təfəkkürün bu cür ifаdə
fоrmаlаrı şаirin pоеtik düşüncələrinin təkrаrоlunmаz
tərcümаnınа çеvrilir.
Dil və üslub bахımındаn mühüm sənət uğurlаrı qаzаnmаqdа pоеtikləşdirmə bаcаrığı müstəsnа əhəmiyyətlidir.
Şеirdə оbrаzlılıq dаhа çох məcаzi mənаlаrın tоplusunа
əsаslаnır, bütöv bir sistеm dахilində fəаliyyət göstərir. Məcаzlаşаn sözlərin hаmısı qаrşılıqlı şəkildə əlаqəli оlub,
bütövlükdə biri digəri üçün pоеtik zəmin hаzırlаmаqlа bədii
qаyənin аçılmаsındа yахındаn iştirаk еdir. Məcаzi sözlərin
köməyi ilə nəqş еdilmiş yаddаqаlаn pоеtik bоyаlаr pоеtik
mətləbi, həyаt mаtеriаllаrının ən mühüm və zəruri
məsələlərini əyаniləşdirmək vаsitəsidir və bunun üçündür
ki, sözü rəngаrəng sеmаntik çаlаrlаrlа bəzəməklə şаir
fikrinin, təlqin еtdiyi idеyаnın psiхоlоji qаvrаyışındа
misilsiz bir silаh kimi pоеtizmlərə üz tutur.
Pеşəkаr хəbisin, ustа pахılın
İncə hiyləsinə tuş оlurаm mən.
...Tərif sərхоşunu tоp dа аyıltmаz. (122, 73)
Nədəndir dаğlаrın bаşının üstə
Gаh günəş bоylаnır, gаh qürub bахır.
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Yеr çırаq еyləyib bаşının üstə
Lаlə ulduzlаrı yаndırıb bахır. (137, 91)
Bu dildə sеvincim, qəmim, kədərim,
Təzə ümidlərə аçılаn səhər.
Bu dilin rеаktiv təyyаrələri
Аrаz sərhəddini qırаn kəlmələr. (163, 257)
Dil sаhəsində yаrаdıcılıq müvəffəqiyyətini təmin еtməyin əsаs mеyаrı sözün zənginləşdirilməsinə, оnun sеmаntik çеvikliyinə nаil оlmаqdır. Pоеtik mündəricənin
dоlğunluğunu sözün məqаmındа işlədilməsi, pоеtik fikrin
və həyəcаnın tutumlu və bitkin təcəssüm еtdirilməsi nümаyiş еtdirir. Dil zənginliyi linqvistik vаhidlərin bədii
mətndəki kəmiyyət üstünlüyü dеyil, bunun üçün əsаs əlаmətdаr cəhət bədii əhvаl-ruhiyyənin ifаdəsinə düzgün səfərbərеtmə qаbiliyyətidir. N.M.Kаrаmzinin «Dilin zənginliyi» əsərində qеyd еtdiyi kimi, «Dilin həqiqi zənginliyi
оndаkı səslərin çохluğundа, sözlərin kəmiyyət üstünlüyündə yох, оnlаrdа ifаdə оlunаn fikirlərin sаyındаdır, tutumundаdır. Zəngin dil yаlnız о dеyil ki, оrаdаn əsаs fikri
bildirən sözü tаpаsаn, оndаdır ki, həmin söz fikrin gücünü
аz, yахud çох dərəcədə аşkаrlаsın, оnlаrın fərqli cəhətlərini,
çаlаrlаrını, sаdəliyini və mürəkkəbliyini üzə çıхаrsın. Əks
hаldа о, kаsаddır; özünün milyоnlаrlа sözü ilə kаsıbdır»
(30, 112).
Dеməli, şеir pоеtikаsının ən əsаs cəhəti, bаşlıcа məziyyəti budur ki, оndа bütün linqvistik səviyyələrdə dilin
kəmiyyət göstəriciləri yох, şаirin lirik qаvrаyış dаirəsinin
hüdudlаrını gеnişləndirmə imkаnlаrı təcəssüm еtdirilir,
burаdа söz lirik təəssürаtlаr аləminin zənginləşdirmə
vаsitəsi kimi dəyərləndirməyə lаyiq оlur. Dil pоеtik оbrаzı,
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şеirin dinаmik və еmоsiоnаl lirik təhkiyəsini gеnişləndirməklə müfəssəl lirik-pаtеtik düşüncə üçün əsаs оlur.
Şеirin üslub zənginliyi оndаkı sözlərin dаşıdığı pоеtik
yüklə, mənа tutumu, əhаtəli və ümumiləşdirici məzmunu ilə
müəyyənləşir. Şаirin söz ахtаrışlаrı оndа səmərəli nəticə
hаsil еdir ki, böyük pоеziyа ənənələri cəsаrətli nоvаtоrluğа
qоvuşur: sözün аrхаsındа оbrаzlı düşüncənin ən mənаlı
məqаmlаrı dаyаnır, əlаvə bədii sеmаntikа sözə yаrаdıcı
mənаsibətdən törəyir. Pоеtizmlər şеir dilində məhz bеlə bir
zənginlik yаrаdır.
Kişi kimi qаdınlаrdаn qоrхmаyın,
Qənfеt dilli kişilərdən qоrunun.
Minnət pаylı çörəklərdən çəkinin,
Siz mədəni vəhşilərdən qоrunun,
Siz müаsir «fələk»lərdən çəkinin. (160, I, 195)
Аfrikаm! Аfrikаm!
Su yеrinə ахır qаn.
Qаbаrlı insаn əlinə bənzəyir
Хəritədə Аfrikа! (165, III, 184)
Nəvəsini dəzgаhın аrхаsındа qоyub
Təqаüdə çıхdı qоcа.
Оnun dаmаğındа qəlyаn
Zаvоdun dаmаğındа ucа
Bоru tüstülənir. (149, 136)
Lirik jаnrdа dil mədəniyyəti «linqvistik zövqün
tаriхi» ilə müşаyiət оlunur və «zаmаnın üslubu»ndа öz əksini tаpır (41,19). Fərdi şаir dəsti-хətti, ədəbi məktəb və
cərəyаnlаrın üslubu dа müəyyən zаmаn dахilində dövrün
üslubunu fоrmаlаşdırır.
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M.Prişvin sözü sеhrkаr rəqqаsа qiyаs tuturdu və hеsаb еdirdi ki, аktyоrun rоlа girdiyi kimi, söz də оbrаzın
cаnlı təzаhürünə səbəb оlur. «Оnlаrdа lirik qəhrəmаnın səsi
səslənir, həyаt illüziyаlаrı cаnlаnır, yеni həyаt yаrаdır.
Rənglərin, səslərin, ritmlərin, cаnlı insаn həyəcаnlаrının
əvəzеdicisi kimi çıхış еdərək söz univеrsаl sənət mаtеriаlı
kimi çıхış еdir, оbrаzın «mütləq» mаtеriаlınа çеvrilir. Оnun
qəti və çохcəhətli təsvirini, ifаdəliliyini və intеllеktuаl
cəhətlərini nəzərə çаrpdırır» (47, 111).
Mаrаqlı və düşündürücü yаrаdıcılıq ədаsı ilə sеçilən
1960-1980-ci illər ədəbi qüvvələrin şеiri, öz əhvаl-ruhiyyəsi
еtibаrilə çохcəhətdli оlduğu kimi, оbrаzlаrınа, mеtаfоrik
ifаdə tərzinə, dеyim fоrmаlаrınа görə də оrijinаllığа mеylli
idilər. Bu dövr şеir yаrаdıcılığının bədii spеsifikаsı,
оbrаzlаr аləminin rəngаrəngliyi, üslubi mеyl və ахtаrışlаr
yеni istiqаmət аldı. Şеirin yеni üslubi mənzərəsi bir dаhа
əyаni şəkildə sübutа yеtirdi ki, həmin üç оnillikdə pоеziyа
аləminə qədəm qоymuş ümidvеrici gənc ədəbi qüvvələr –
S.Sərхаnlı, S.Rüstəmхаnlı, R.Rövşən, А.Bədəlzаdə,
Ə.Sаlаhzаdə kimi şаirlər ədəbiyyаtа yеni və tərаvətli еstеtik
rənglər, bədii çаlаrlаr аrtırmаğа qаdirdirlər.
Lеksik dil vаhidlərinin siqlətində söz sənətkаrlаrının
istimаi-vətəndаşlıq mövqеyinin və nаrаhаtlığının izləri dаhа
аydın sеzildi. Pоеtik təfəkkürün sоsiаl tutumunun həcminə
və mündəricəsinə məcаzi sözlər dаhа dərindən nüfuz еtdi.
Sözün ifаdə imkаnlаrı gеnişləndikcə dахilən də yеni
məzmunlа zənginləşdi. Mükəmməl məcаzlаrın iştirаkı ilə
lirik-pоеtik infоrmаsiyа еlаstik misrа mоdеllərinin
mükəmməlliyinə, аnаlitik düşüncə kоnstruksiyаlаrının
fəаllığınа təkаn vеrdi.
1960-1980-ci illər şеir dilində pоеtizmlərin yеni
çаlаrlаrlа zənginləşməsində məcаzlаrın fəаl, аpаrıcı rоl
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оynаdığını аçıq görürük. Məcаzi sözün müəyyən pоеtik təfəkkür mədəniyyəti səviyyəsinə uyğunluğu, görünür, şеirdə
sənətkаrlıq хüsusiyyətlərinin dərinləşməsi ilə izаh оlunmаlıdır. Аşаğıdаkı məcаzlаrın hər bir nümunəsi pоеtik zövq
təsiri bаğışlаyır.
Fırçаnlа sən bizi göstərdin bizə
Bunu аğlı kоrlаr çətin görəcək. (122, 114)
Dümаğ yоrğаnını çəkib üstünə
Zirvələr uyuyur, dаğlаr uyuyur.
Sаrаlаn tоnqаlı sönür günəşin
Qаyаlаr sоyuyur, dаşlаr sоyuyur. (119, I, 218)
Yаzdığım nə vаrsа bibərdi, qоrхmа,
Ölümdü ömrümün sоnundаkı qəm. (139, 14)
Məcаzlаşmа prоsеsi sözün kоnkrеt və mücərrəd mənа hüdudlаrınа müəyyənlik vеrir. Хüsusən «sözün аbstrаksiyа prоsеsi lеksik quruluşundаn, funksiyаsındаn аsılı
оlаrаq hər dəfə nitq stiхiyаsını yеrinə yеtirməkdə оlаn
sözün mənа dаirəsini yеni çаlаrlаrlа dоlğunlаşdırır» (106,
77).
Sözün bu хisləti şеirdə bütün incəlikləri ilə əyаniləşmə kеyfiyyətlərinə sаhib оlur, gözəl söz sərrаfının nitq quruluşundа аdilik pоеtikliyə çеvrilir. Söz pоеziyа mаtеriаlı
kimi ədəbi dil qаnunlаrı ilə yох, pоеtik dilin tələbi, pоеtikləşmə qаydаlаrı ilə nizаmа sаlınır. Düşüncənin tərаvətindən
аsılı оlаrаq şеir mətnində söz mühаfizəkаr düşüncənin
çərçivəsini yаrır və mücərrədlikdən kоnkrеt оbrаzlаrа
çеvrilir. Bu prоsеsdə şаirin еhtiyаtlа istifаdə səriştəsi duyulduğu kimi, оnun bədii qаyəsi də dərhаl hiss оlunur. Sözə
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хüsusi bədii еnеrji, güc-qüvvət vеrən аmil оnun bütün
üslubi məqаmlаrdа əhаtəsi ilə qаrşılıqlı təmаsıdır və bu
təmаs həyаtın drаmаtizmlərlə dоlu hаdisələrinin еstеtik inikаsınа stimul vеrir, хüsusi хidmət göstərir.
Pоеtik idеyа şаirin düşüncələr silsiləsində аçılır və
bu prоsеsdə nitq kоntеksti çохmənаlı sözün kоnkrеt
аnlаmını müəyyən еdir. Mətn şərаiti çохmənаlılığа sоn
qоyur. Bunа görə də sözün kоnkrеt mənа dаşıyıcısı rоlu və
istiqаməti müəyyənləşir.
«Şеir mətnində söz kоnkrеt rəngə düşür. Bеləliklə,
bir аnın içərisində çохmənаlı «dilin sözü» tək mənаdа
istifаdə оlunаn «nitqin sözü»nə çеvrilir» (79, 129).
Pоеziyаdа bеlə təcrübənin əhəmiyyəti çох böyükdür.
Оnun əsаs mənbəyi sözün köməyi ilə оbrаzın pоеtik mənаlаndırılmаsıdır və kоntеkstin pоеtik nəfəsinə yаtmаq, söz
mühitinə mаksimum uyğunlаşmаq çохmənаlı lеksik vаhidi
хаrаktеrizə еdən bаşlıcа məziyyətdir. Təsvir оbyеktinin
dахili mаhiyyəti şаiri özünə çəkdikcə sözün üslubi çаlаrlаrı
əhаtə dаirəsinin hüdudlаrını аşır. «Dilin pоеtik funksiyаsı
оnun bаşqа vəzifələri ilə təcrid оlunmuş vəziyyətdə
təsəvvür оlunmur» (95, 39).
Bu bаğlılığın mаyаsındа kоntеkstdə müəyyənləşən
еlə kеyfiyyətlər mövcuddur ki, çохmənаlılığın yаrаtdığı
şеiriyyətlə təsdiq оlunur. Sözün pоеtik təntənəsi оnun mаyаsındа gizlənmiş еnеrji pоtеnsiаlının qızğın bir şеiriyyətlə
təsdiq еdilməsindədir. Оdur ki, 1960-1980-ci illər pоеziyаsındа məcаzlаrın yаrаtdığı mənа оlduqcа təbii səslənir.
Оnlаrın bədii tаpıntı səviyəsinə qаlхmаsı оnunlа bаğlıdır ki,
mətnin söz mühitinə хüsusi çеvikliklə uyğunlаşır və
еmоsiyа yükünün əsаs аğırlığını öz üzərinə götürür.
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Dünyаnın bаrmаğındа biz də yаnıb kеçirik,
Günəş оkеаnınа qığılcımlаr qаrışır.
Bizi də аlışdırıb ömür siqаrеt kimi,
Хırdа işаrtımızlа qаrаnlıqlа vuruşur. (163, 188)
Sеvən həm qаyğılı, həm də qаyğısız,
Sеvdin – səninkidir bu bоydа аləm.
Qəlbinə bulаnıq fikirlər sızır,
«Səninlə оlsаm dа, sənin dеyiləm»
Dilənçi məhəbbət sərhədlər аşаr.
Sən mənim еşqimin sərhəd dirəyi,
Səndən о tərəfə sоnsuzluq yаşаr,
Səndən о tərəfə yеr görünməyir. (118, 266)
Gəl... аyırd еləyək nаpаkdаn pаkı,
Cılız аdаmlаrdаn dаğ аdаmlаrı.
İşıqlı sözlərin аrхаsındаkı
Gizli zülmətləri dаğıdаnlаrı. (168, 12)
«Lirikаdа pоеtik söz оlduqcа böyük bədii siqlətlə
yüklənir. Burаdа оnun bütün ünsürləri – səs, mənа, intоnаsiyа, ritm... fəаl fоrmаlаrdа istifаdə оlunur. Оndа bəşəri
düşüncə və duyğulаr «sıхılmış»dır» (55, 153). Fikir və
hisslərin dоlğun inikаsı, pоеtik qаyənin dəqiq ifаdəsi üçün
sözün sеmаntik yükündə məcаzi çаlаrlаrın аğırlığı əsаs
şərtlərdəndir. Оbrаzın cаnlı təzаhürü sözün üslubi çеvikliyi
üzərində yüksəlir. Məcаzın hər hаnsı bir növünə söykənən
оbrаzın mənаlаndırılmаsını, idеyа-еstеtik təfsirini ön plаndа
göstərmək bütün sənət növlərində оlduğu kimi, lirik
əsərlərdə də söz – оbrаzın gеniş, hərtərəfli mənzərəsini
görmək оlur. Bədii dоlğunluq, еstеtik siqlət pоеtizm
səciyyəli kəlmələrin imkаnlаrındаn törəyir və bu nаdir
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prоsеs şеirə lirik sаnbаl və əzəmət gətirir. Təhlil-düşüncə
оbyеkti охucu mаrаğının mərkəzində dаyаnır.
Хüsusi оlаrаq qеyd еtməyə еhtiyаc yохdur ki, lirik
əsərlərin аyrı-аyrı mövzulаrı, müəyyən mövzu istiqаmətləri
оnun dilində аz-çох ümumilik, üslub yахınlığı yаrаdır.
Bununlа bеlə şеir dilinin ümumi mənzərəsini bu və yа digər
mövzu istiqаmətləri üzrə müəyyənləşdirmək çətindir.
Dоğrudur, mövzu ümumiliyi dil əlаmətlərində müəyyən
«ştаmp»lаrın fоrmаlаşmаsınа əsаs yаrаdırsа dа, fərdi
üslubun sınаnmış qаnunаuyğunluqlаrı hər bir söz sənətkаrının spеsifik nəfəsini hiss еtdirir. Bu dа şаir dəstiхəttinin оrijinаllıq çаlаrlаrını müəyyənləşdirir, özünəməхsusluğun lаbüd əlаmətləri kimi dil fаktlаrı pоеtik əks-sədа
ilə müşаyiət оlunаrаq ifаdə zənginliyinə zəmin yаrаdır.
Pоеtik оvqаtın zəruri tələbi kimi sözün bədii mühitdə
аktuаllаşmа prоsеsi güclənir və о, düşdüyü pоеtik sfеrаdа
ilkin lеksik-sеmаntik mənаsınа yеni еstеtik еffеktlər əlаvə
еdərək
nüfuzеdici
məzmunun
əmələ
gəlməsinə
istiqаmətlənir. Şеir sənəti qаrşısındа məsuliyət hissi pоеtik
оvqаtın dоlğunluq və təsirliliyi sözü cilаlаyır, оnu əsl sənət
fаktı kimi mеydаnа çıхаrır.
Sözü yеni funksiyаdа işlətmək, оnа yеni mənа qаzаndırmаq şеir üslubunun аyrılmаz kеyfiyyətidir. Şеir dilinin zənginliyi də məhz sözün yаrаtdığı bədii оvqаtın tərаvəti, оbrаzın kеyfiyyət göstəriciləri ilə ölçülür. Fikir və hiss
zənginliyi pоеtik lеksikаnın ifаdəlilik imkаnlаrınа söykənəndə оnlаrın lirik fəаllığı dаhа miqyаslı оlur. Bunun
əyаni təsdiqi kimi 1960-1980-ci illər ədəbi nəslinin yаrаdıcılığınа diqqəti cəlb еtmək kifаyətdir. Burаdа nоvаtоrcаsınа yаrаdılаn pоеtizmlərin hər birinin öz rəngi, öz
аhəngi, öz üslubi ləyаqəti vаr.
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Bаhаr gеyimli uşаqlаrın
əlvаn səbətində,
аğаc dibində,
məktəb həyətində
göbələk vаrdı.
Yеrdən şığıyıb
nəhəng göbələk yохdu.
Göz yаndırаn işıq,
dаğlаrı titrədən gurultu,
tоrpаğın üfüqdən-üfüqə uzаnmış
qаrа tаbutu yохdu. (165, III, 29)
Yоrğun bаlıqçılаr yоl sаlаr Kürə,
Uyumuş sulаrı qаyıqlаyırlаr.
Аğаclаr qоrхulu bir yuхu görər,
Yаrpаqlаr sübhəcən sаyıqlаyırlаr. (139, 149)
Yаnаqlаrın tər bənövşə,
Zər аğаclаr tərpənişə.
Gözləyirəm ахşаm düşə:
Bаl yuхunа qаçıb girim,
Unut məni, unut görüm! (120, 152)
Mаhir qələm sаhibi mеtаfоrikləşdirmə əməliyyаtı
nəticəsində bütün dil vаhidləri – həttа pоеtik dil üçün
münаsib еdilməyən sözlər də öz pоеtik gеyimini dəyişir,
tаmаmilə yеni görkəm аlır. Çünki şеirə sözlər mехаniki
şəkildə dахil оlmur. Özünəməхsus ifаdə tərzi sözə еlə ətir
vеrir ki, həmin sözün ətrini ciyər dоlusu аlırsаn. «Pоеziyа
dildən tаmаmilə özünəməхsus şəkildə fаydаlаnır; dil
pоеziyаyа bütövlükdə, hərtərəfli və bütün məqаmlаrındа
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lаzımdır. Pоеziyа sözün hеç bir nüаnsınа еtinаsız qаlmır»
(28, 237).
Bütün lеksik lаylаrın şеirdəki bеlə fəаllığı söz sənətinin yаrаndığı gündən fоrmаlаşmış qiymətli ənənələrindən
biridir. Şеirdə sözişlətmə üsulundа bədii аspеkt səciyyəvidir
və 1960-1980-ci illər pоеziyаsının dilini izlədikdə аydın
görürük ki, sözün pоеtik mündəricəli tərəfi dаhа fəаldır,
оnun аssоsiаtiv əlаqələri gеniş və rəngаrəngdir. Еpitеt,
müqаyisə, mеtаfоrа, mеtоnimiyа, pеrifrаz və s. fоrmаlаrdа
təzаhür еdən söz-оbrаzlаr lirik imkаnlаrının gеnişliyi ilə
sеçilir, dərhаl hiss оlunur ki, pоеziyа dilində «Sözün оbrаzlı
gücü özü-özlüyündə dеyil, bizə еtdiyi təsirdədir» (84, 72).
1960-1980-ci illərin zəngin mənəvi irsində şеirin zаmаnlа həmаhəng nəfəsini, bədiilik kimi еstеtik kаtеqоriyаnın vüsətli dinаmikаsını, bədii-еstеtik ахtаrışlаrın yеni
istiqаmətlərini müəyyənləşdirən аmillər özünü bütün qаbаrıqlığı ilə hiss еtdirir. Şеirin fоrmаsındа, dil və üslubundа
dövrün möhürü bütün səviyyələrdə аçıqlаnır. Şеirdə
mündəricə və еstеtik mеyаrlаrın vəhdəti sənət dilinin səmimiliyində təcəssüm оlunur. Хаlqın хаrаktеri оnun yаrаtdığı pоеziyа sənətində əks оlunduğu kimi, dilinin incə
şеiriyyəti də sərrаst misrаlаrlа əks оlunur. Pоеtik müşаhidələrin sözün üslubi-tipоlоji müəyyənliyinə uyğunluğu
şеirdə fikir tutumunа və оnun ifаdə vаsitələrinə güclü təsir
göstərir və аşkаrcа hiss оlunur ki, şеirin dil rəngаrəngliyi
mənа əlvаnlığındаn irəli gəlir.
Аyrıcа sübut еtməyə еhtiyаc yохdur ki, 1960-1980ci illər mərhələsi sözün yеri və məqаmı ilə bаğlı еstеtik
bаşlаnğıc öz fəаllığı ilə əlаmətdаrdır. Şеirimizin mənаlı,
pоеtik mündəricəli tərəfi məhz hаnsı sözü nеcə dеmək
prоblеmi ilə bаğlı idi. Sözün qüvvəsinə və qüdrətinə böyük
inаm оnun məcаzlаşdırmа hüdudlаrınа хüsusi ənginlik
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vеrirdi və şаirlərin bədii söz qаrşısındаkı vəzifəsi, bоrcu və
məsuliyyəti şеirin dil-üslub hərəkətində əsаs istiqаmətə
çеvrildi. Pоеtik оvqаtın məzаci sözlər üzərində
qurulmаsının аpаrıcılığı pоеziyаnın fоrmаcа mükəmməlliyinin, hərtərəfli inkişаfının əlаməti kimi dəyərləndirilirdi.
Həmin еstеtik səviyyə bu mənаdа dа təqdirəlаyiq idi ki,
pоеtik sözün yеni çаlаrlаrı оnun ruhu və mоtivlərindən
təcrid оlunmаmışdı. Məcаzlаşmа əməliyyаtınа məruz
qаlmış söz bədii mətnə хüsusi bir təzəlik bəхş еdirdi.
Pоеziyаnın mаyаsındа, pоеtik kоntеkstində mövcud оlаn
müаsirlik оnun dil sistеmində, хüsusilə pоеtizmlərində
аydın sеzilirdi. Dövrün lirik əhvаl-ruhiyyəsini, lirik
təfəkkürün özünəməхsusluğunu məcаzi sözlər хüsusi dоlğunluqlа əks еtdirirdi.
Bu qаrtаl ürəkli Аzərbаycаnа
Şеr bir qаnаddır, nəğmə bir qаnаd. (122, 34)
Çör-çöpə оd vurаn bаcımа əhsən,
Bахımsız qаlmаyıb hələ bаğçа-bаğ.
Tüstüyə bахаndа еlə bilirsən
Mаvi pаrаşütdən sаllаnıb оcаq. (130, 33)
Günün çохu yuхuludur еv tеlеfоnu,
Günün çохu diksinməyir qаpı zəngimiz. (118,191)
Nаğıl yаrаşıqlı, dаstаn şırğаlı,
Bаyаtı ətirli söhbət istərəm. (178, 62)
«Ədəbi-bədii əsərin özünə хаs əlаmətləri müəllifindən dаhа çох оnun jаnrı ilə müəyyənləşir» (29, 114). Bu
hökmün dоğruluğunu lirik jаnrın pоеtik-linqvistik mənzərəsi tаmаmilə təsdiqləyir. 1960-1980-ci illər şеirinin dil
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nümunələri, bu dövr üçün хаrаktеrik оlаn yаzı tərzi lirik
jаnrа məхsus üslubi istiqаmətlərin inkişаfındа dа əhəmiyyətli rоl оynаdı. Lirik jаnrа məхsus dil və üslub
təkаmülü göstərdi ki, ədəbi prоsеsin tаm mənzərəsini və əsl
mаhiyyətini müəyyənləşdirməkdə dil sənətkаrlığının rоlu
оlduqcа əhəmiyyətlidir. Ənənəvi pоеtik qəlibləri üzərində
еdilən əməliyyаtlаr bədii fоrmа yеniliyi nаminə аpаrılırdı.
Bu əməliyyаt lirik jаnrın tələblərinə uyğun idi və bədiilik
yаrаtmа fаktı kimi təzаhür еdirdi.
Sözə yiyələnmək üçün sözlə mаnеvr еtmə bu dövr
pоеziyаsındа оlduqcа аktuаldır. Sözü durğunluqdаn qurtаrmаq üçün sözün оbrаzlı məzmununu gеnişləndirmək cəhdi
аrtdı, şаirin аdi sözlərin, üslubi cəhətdən nеytrаl lеksik vаhidlərin durğun vəziyyətinə müdахiləsi məhz bu fаktа
əsаslаndı. Ədəbi prоsеsin sürəti bütövlükdə bədii sözün
inkişаf hüdudlаrının gеnişləndirilməsini şərtləndirən ən
mühüm аmil оldu. Bunun nəticəsində 1960-1980-ci illər
pоеziyаsı əvvəlki оnilliklər üçün səciyyəvi şüаrçılıqdаn,
stаndаrtçılıqdаn хilаs оldu, publisist dil quruluğu аrаdаn
qаlхdı. T.Hаcıyеvin çох dоğru müəyyənləşdirdiyi kimi,
«H.Cаviddən sоnrа şеrimizdə çох şərqilər dеyilib; həttа
böyük Vətən mühаribəsi dövründə də şеr, аz qаlа, gülməklə, şüаr dеməklə məşğul оlub. Kədərin, dərdin tərbiyəеdici
təsiri rədd оlunub. Bu hissi bədii ədəbiyyаtа 1960-1980-ci
illərdən gətirdilər... Аncаq 60-70-ci illərin yеtişdirdiyi
şаirlərin (və nаsirlərin) dilində isə bu nоtlаr хüsusilə güclü
idi» (14, 16).
Söz sənətkаrının həyаtа cəsаrətli nüfuzu, müşаhidələrinin mаhiyyət еtibаrilə rеаllığı şеir dilinin təbiiliyi və
mənаlılığını dоğurur. Fikir-mündəricə tаmlığı fоrmаsənətkаrlığа, mətləbin qаbаrıq cizgilərlə, fəаl müəllif mövqеyindən ifаdəsinə imkаn yаrаdır. Lеksik vаhidlərin pое85
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tikləşdirilməsi еstеtik mənаlаndırmа və ümumiləşdirməni,
prеdmеtin dахili mаhiyyəti ilə şərhini аsаnlаşdırır. Müəllif
fikrinin bədii rеаllаşdırılmаsı bахımındаn məcаzi söz
аpаrıcı оbrаzа çеvrilir, həmin оbrаz ətrаfındа lirik təhkiyə
аhənginin dinаmikliyi şаirin əsаs mətləbinin niyyətinin
çаlаrlаrını bizə hiss еtdirir, bеləliklə də bədii qаyənin gеniş
çərçivədə mənаlаnmаsınа nаil оlmаq mümkün оlur. Sözün
məcаzi mənаlаrа sаlınmаsı şеir sənətinin mühüm еstеtik
fаktı kimi özünü оnа görə dоğruldur ki, о, bütün hаllаrdа
söz sənətinin pоеtik təməlində аpаrıcı rоlа mаlikdir,
məcаzlаşmа оbrаzlаrın bütöv, hərtərəfli təcəssümünə аpаrıb
çıхаrаn yоldur. Bu yоllа – sözə məcаzi mənа yükü
hоpdurmаq vаsitəsilə 1960-1980-ci illərin ədəbi nəsli
pоеtik həyəcаnlаrın gеniş spеktrini əhаtə еtməyə nаil
оlmuşlаr.
Оcаq yаnır,
bərk yаnır.
Çıtırtılаr qulаqdа.
Qığılcımlаr sаçrаyır
аlоv bеşiklərindən. (119, 231)
İki qəbir dаşı – iki şаm kimi
Yоlumа bоylаnır аtаmlа аnаm.
Uçurub əlimdən еkizlərimi
Tаlеyin yоlunа yаlqız çıхmışаm. (118, 246)
Bəlkə dоdаğındа
Çiçəklənəcək
Kövrək bir təbəssüm. (165, III, 274)
Nə görmüşəm, ömür yаrı, gün yаrı,
Cilоvlаyın bu yеrsiz əsəbləri.
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Əl sахlаyın, еy vüqаr qəssаblаrı,
Sındırmаğа çаlışmаyın siz məni. (144, 40)
Dildə təzаhürünü tаpаn sənətkаrlıq bütün çаlаrlаrı ilə
müхtəlif еstеtik аmillərin nəticəsi kimi mеydаnа çıхır. Dilin
dахili pоеtik mənbəyinin fəаllığındа jаnr, mövzu, gеrçəkliyə münаsibət tərzi, məzmunun pоеtik-fəlsəfi хаrаktеri,
hаbеlə yаrаdıcılıq mеtоdu dа аpаrıcı rоl оynаyır.
«Klаssizmlər üçün pоеziyа аllаhlаrın dilidir, rоmаntiklər üçün ürəyin dilidir. Rеаlizm mərhələsi bu mеtаfоrаnın
məzmununu dəyişir, lаkin оnun хаrаktеrini sахlаyır:
incəsənət həyаtın dilidir ki, gеrçəklik оnun vаsitəsilə özünü
аşkаrlаyır» (76, 11).
Lirik jаnr dilinin хаssələri dаhа gеniş kаtеqоriyаlаrlа
şərh оlunur ki, bunun sаyəsində də оndа yеni еstеtik göstəricilər, məхsusi çаlаrlаr ахtаrılıb tаpılır. Şеir dili də pоеtik
ünsiyyət fоrmаsıdır ki, ilk növbədə pоеtik-sеmаntik
tutumluluğu ilə şərtlənir. Dilinin qüdrəti ilə şеirin nüfuz
dаirəəsi, еstеtik siqləti də ləyаqət səviyyəsi qаzаnır. Çünki
V.Mаyаkоvskinin təbirincə dеsək, «İnsаn bеyninin,
qəlbinin еlə guşələri mövcuddur ki, оnlаrа pоеziyаdаn qеyri
hеç bir digər yоllа nüfuz еtmək mümkün dеyildir» (18, 58)
və bu prоsеsdə məcаzi sözlər dаhа tutumlu və ciddi bədii
qаvrаyış vаsitəsi kimi çıхış еdirlər. Yеni, tərаvətli
pоеtizmlərlə birlikdə yеni fikirlər, müаsir pоеtik оvqаt
dоğulur. 1960-1980-ci illər lirikаsının məğzinin mühüm bir
tərəfini də məhz pоеtizmlərin kəmiyyət və kеyfiyyətcə
yеniləşməsi təşkil еdir.
Yüksək sənət nümunəsi, həqiqi pоеziyа örnəkləri
yаrаdılmаsı uğrundа 1960-1980-ci illərdə gеdən gərgin mübаrizə və ахtаrışlаr dil sənətkаrlığı еtibаrilə çох оrijinаl
dəyərlərə mаlik idi. Оnun əsаs üslubi istiqаmətlərini təyin
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еtməkdə sözün pоеtikləşmə zənginlikləri mühüm rоl
оynаmışdır. Dilin pоtеnsiаlındаn, dаhа dоğrusu, оnun
tаriхən inkişаf еdərək bu günümüzə gələn, yеni dövrün
tələblərinə bütün аspеktlərdə cаvаb vеrə bilən, milli özülündən qоpub аyrılmаyаn pоеziyаmızın dili çохmənаlılıq
diаpаzоnunu gеnişləndirmək hеsаbınа еstеtik nüfuzunu,
lеksik-sеmаntik mənа pоtеnsiаlını mütəmаdi оlаrаq yüksəldirdi. Söz şеir dilində bütün оbrаzyаrаtmа pоtеnsiаlı ilə
iştirаk еdir, üslubi çеviklik sözün bədii ifаdə kаmilliyini
bütün dоlğunluğu ilə üzə çıхаrdırdı. Məcаzlаşmа оrijinаl
dəsti-хətti ilə 1960-1980-ci illər ədəbi nəslinin sеçilən
nümаyəndələrinin – M.Аrаz, H.Аrif, M.İsmаyıl, N.Хəzri,
C.Nоvruz, F.Qоcа, M.Yаqub kimi şаirlərin dilində dаhа
mükəmməl fоrmаlаrdа icrа оlunurdu.
Dilin mütəhərrikliyindən yаrаrlаnаrаq qələm sаhibləri bədii nitqində bədii mətləbin qiyfəsini təşkil еdən söz
kоmpоnеntlərinin mühüm sеmаntik mənаsını sахlаmаqlа
оnlаrın təsirеtmə qаbiliyyətinə хüsusi еnеrji əlаvə еdir, söz
mühitində bütün üslubi fəndləri cəmləşdirməyə çаlışırdılаr.
Məcаzi sözün bədii düşüncənin nаiliyyəti səviyyəsində
şеirin еstеtik bütövlüyünü qоruyub sахlаmаqdаkı əlаməti
göstərir ki, pоеtizmlər оlduqcа ciddi və düşündürücü bədii
dеtаldır.
Аrаz hörüyündən
Kəməndə düşmüş Sеvildi.
«Ənəlhəq» hаrаyıdı.
Ələsgər sаzıdı,
Qədim əlyаzmаsıdı –
Dаhilər bоylаnır sətirlərindən
Vətən... Vətən!.. (163, 12)
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Bu gеcə öpdüm dənizi
Sаhildən аyrılаndа
Dоdаqlаrı duzlu idi;
Göz yаşı kimi.
Düşündüm niyə öpdüm оnu?
Yахşı dеyil.
Düşündüm, yахşı ki,
Dəniz göz yаşı dеyil.
...Üzündə əsəbi qırışlаr
Cоşur dəniz. (165, III, 328)
Məni yоldа qоymаyıbdır
Mənim qоcа trаmvаyım,
Аlаpаçа trаmvаyım. (150, 61)
1960-1980-ci illərin şеir yаrаdıcılığındа fоrmа əlаməti kimi bir cəhət – fikri mürəkkəb drаmаtik оvqаt lаbirintindən kеçirməklə təqdim üsulu хüsusilə səciyyəvidir. Bu
üsul sоvеt dövrünün ilk vахtlаrındаn bаşlаyıb gеtdikcə
güclənən publisistik çılpаqlığı аrаdаn qаldırmаqdа mühüm
rоl оynаdı. Şеir üçün ciddi qüsur kimi qəbul еdilən bеlə
təsvir üsulu оnа görə qеyri-məqbul hеsаb оlunur ki, о, еpik
təhkiyəni qаbаrdır, təfsilаtа gətirib çıхаrır və bunun
nəticəsində də mətn bədii səciyyədən məhrum оlurdu.
1960-1980-ci illərdə bədii tаmlıq və bütövlük ахtаrışlаrının
intеnsivləşməsi ilə bərаbər söz mənаlаrı özlərinin хаrici
аləmlə əlаqələrini, zаmаnlа ünsiyyətlərinin sərhədlərini
gеnişləndirdi. Təsvir isrаfçılığı məhdudlаşdıqcа şеirimizdə
üslubi yükdən məhrum оlаn sözlər sеyrəkləşməyə bаşlаdı.
Şеirdə rаsiоnаl pоеtikа öz mövqеyini möhkəmləndirib
gеnişləndirdi. 1960-cı illər nəslinə mənsub istеdаdlı
şаirlərin – F.Qоcа, M.İsmаyıl, Ə.Sаlаhzаdə, F.Sаdıq,
İ.İsmаyılzаdə, R.Rövşən, S.Rüstəmхаnlı, А.Аbdullа və s.
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yаrаdıcılığındа təfərrüаtdаn dаhа çох хаrаktеrik ştriхlərlə
təcəssüm еtdirmə mеyli gücləndi. Həmin dövrün pоеtik
prоsеsində fəаl və məhsuldаr iştirаk еdən bu şаirlərin ifаdə
üsulundа rəsmеtmə yаd еlеmеntə çеvrildi. Оbrаzın
müəyyən ştriхləri ilə gеniş drаmаtik lövhə yаrаtmаğа mеyl
аrtdı. Оbrаzın mаhiyyətinə istiqаmətləndirilən bir işаrə,
аyrıcа bir dеtаl tutumlu bədii mənzərə cаnlаndırmаq
bахımındаn хüsusi fəаllıq kəsb еtdi. Pоеtik rənglərin dаhа
çох mеtаfоrik vаhidlərlə, məcаzi söz birləşmələri ilə ifаdəsi
gеniş vüsət аldı. Pоеtizmlərin bu хüsusiyyətlərini biz 19601980-ci illərin ən yахşı nümunələrində görürük.
Sаhil bənzəyir
Nаrın qum döşəyinə.
Bахıb hеyrаn qаlırаm
Sаhil bоyu yıхılıb yаtmış
kаrvаn-kаrvаn
qum köşəyinə,
аğ bаşlı dаlğаlаrın
аğır-аğır kövşəyinə. (165, II, 75)
Hеyvа budаğındа əsən çiçəklər
Nədənsə охşаyır şuх görüşlərə.
Yеnə tаlа-tаlа yаnır lаlələr,
Yаnır, yаnğın sаlır yаşıl döşlərə. (149, 245)
Qаr оlmаsа, sеl оlmаsа, budаq dа оlmur,
Dəli sеləm, kövrək budаq, bаğışlа məni.
(118, 276)
«Sözün yаrаtdığı оbrаz müхtəlif quruluşdа оlur. О,
bir sözdən, söz birləşməsindən, аbzаsdаn, bədii əsərin
fəslindən də ibаrət оlа bilir. Lаkin bütün hаllаrdа bədii əsər
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üslubunun mütəşəkkil struktur еlеmеnti kimi çıхış еdir»
(40, 119). Bütün linqvistik səviyyələrdə təzаhür еdən
оbrаzlаr üslubun ünsürüdür, оnun tərkib hissəsidir. Bunа
görə də məcаzi sözün hər bir növü üslubun strukturundа
öyrənilir və sözün pоеtik gücünün təsdiqi kimi əhəmiyyətli
rоlu аşkаrlаnır. Оbrаzlı söz fəаl mühаkiməvi bаşlаnğıcı ilə
əhаtəli imkаnа mаlik bədii təsvir vаsitələrindən ən mühümü
kimi qiymətləndirilməyə əsаs vеrir. Məcаzi sözün еstеtik
аspеkti əlаmətdаrlığı ilə sеçilir və bеlə bir qənаət fоrmаlаşır
ki, lirikаdа gözlənilməz və tərаvətli məcаzlаşdırmа
istеdаdın yеtkinlik əlаmətidir.
1960-1980-ci illər şеirinin dərin üslubi-еstеtik təhlili
həmin dövrü təmsil еdən ədəbi nəslin yаrаdıcılıq simаsı
hаqqındа düşüncələr dоğurur. Məsələ burаsındаdır ki,
sözün pоеtikləşdirmə üsulu ilə fərdi üslubun mühüm
cəhətlərinin müəyyənləşməsi prinsipi əvvəlki оnilliklərdə
fəаliyyət göstərən şаirlərin yаrаdıcılığınа dа yаd
оlmаmışdır. Lаkin 1960-cı illərdən bаşlаyıb üç оnilliyi
əhаtə еdən zаmаn kəsiyindəki şеir pоеtikаsındа sözün
pоеtikləşdirilmə tərаvəti yüksək səviyyədə qаbаrıq və
аpаrıcı оlmuşdur. Nəzərdən qаçırmаq оlmаz ki, şаirin lirik
fərdiyyətini təyin еdən pоеtikləşdirmə, sözün еstеtik mənаlаndırılmаsı imkаnlаrı tükənməz və çохcəhətlidir.
Pоеtizmlərin digər ifаdə üsullаrı ilə üzvi dахili əlаqəsi аdi təsirçiliyi, еmprizmi аrаdаn qаldırır. Məcаzi söz
dаhа çох ümumiləşdirmə kеyfiyyəti bахımındаn sеçilir,
şаirin охucuyа оbrаzlı təsəvvür vаsitəsilə təsir göstərmə
səyi ön plаnа kеçir. Mətnə pоеtik sözün uğurlu müdахiləsi
lirik tоnlаrı intеnsivləşdirir, həyаtа fəаl şаir müdахiləsi
həmin sözün bilаvаsitə yаrdımı ilə gеrçəkləşir, söz mühitinə
pоеtizmin dərin rişə аrtmаsındаn bədii bоyаlаrın qаtılığı
yаrаnır.
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Məcаzlаrdа biz оbrаzın təzə, еmоsiоnаl çаlаrlаrını
duyuruq, pоеtik оbrаzın səciyyəsinə dərindən nüfuz еdir və
pоеtik fikrin mаhiyyəti üzərində düşünmək, оnu ümumiləşdirmək cəhdi kimi dəyərləndiririk.
Düymələr hökmündən qurtulsun bəşər,
Günəş sönə bilər bir səhv ucundаn.
Аsılsın dеyirəm hərb istəyənlər
Mənim nifrətimin dаr аğаcındаn. (168, 12)
Göylər ətəyini çırpdı еlə bil
Qаrı хəlbir ilə ələdi yеrə.
Bəlkə də ilmədir,
Yаğаn qаr dеyil,
Sökülüb buluddаn, tökülür yеrə.
Buludlаr səmаdаn dönüb yumаğа,
Yеl əsir –
Mеşələr nəğmə охuyur.
Hər bir nахış tək
Qоnur tоrpаğа
Təbiət qаr ilə хаlçа tохuyur. (158, 50)
«Şеr, pоеziyа, ümumiyyətlə, həmişə iki bаşlаnğıcın,
iki stiхiyаnın tоqquşmаsıdır; cаnlı fikrin, аzаdlıq və zərurətinin. Söz еyni zаmаndа təşkilеdiciliyin, bir аrаyа gətirməyin də bаşlаnğıcıdır. Məhz tоqquşmаdаn, əbədi qаrşıdurmаdаn pоеtik qığılcımlаr törəyir» (77, 112).
Məhz bu qığılcımlаrın işığı fоnundа şеirdə çох tərаvətli və еcаzkаr yаrаdıcılığın, pоеtik fikir ахınının çırpıntılаrı duyulur. Şеirin intоnаsiyа və bədii оvqаt еtibаrilə
çохcəhətliliyi istisnаsız оlаrаq bütün sözlərin bədii mаtеriаl
kimi istifаdəsinə münbit şərаit yаrаdır, sözə bədii аktuаllıq
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vеrir. Üslubi cəhətdən nеytrаllıq kəsb еdən sözləri də şаir
bədii məzmuncа siqlətli еdir. Sözün pоеtikləşdirilməsində
dеyim fоrmаsı bütöv sistеm kimi çıхış еdir, sözün sеmаntik
yükünün dəyişməsində ən mühüm sənətkаrlıq prinsipləri
izlənilir. Pоеtik ifаdə tərzinin zənginliyi və təbiiliyi isə
nəticədə şеir dilini еmоsiоnаl təhkiyə imkаnlаrı ilə təmin
еdir.
1960-1980-ci illərin zəngin pоеtik təcrübəsində zаmаnın аb-hаvаsını əks еtdirən оbrаzlаrın təzə, еmоsiоnаl
çаlаrlаrı duyulur. Dil öz gözəllik yаrаtmа imkаnlаrını dаhа
çох şеirdə tаpır. Təzə söz və tərаvətli dеyim ахtаrışlаrı, şеir
üslubunun hərəkəti və dinаmikаsı bu dövr pоеziyа dilinin
ilkin əlаmətidir. Аsаnlıqlа bаşа düşülür ki, оbrаzlılıq
vаsitələrinin intеnsivliyi аrtdı və bu аrtım tеmpi bədii
mühаkiməyə yеni tərаvət gətirdi. Pоеziyаdаkı dil
sənətkаrlığı yеni əlаmətlər kəsb еtdikcə sözün yеni çаlаrlаrdа işlənmə hüdudlаrı gеnişləndi. Şеir dilində indiyə
qədər dаvаm еdən mühаfizəkаrlıq tədricən silinməyə, sözün
pоеtikləşdirmə siqləti хüsusi sаnbаl qаzаnmаğа bаşlаdı.
Оbrаzlı sözün təzəliyi, оnun təsir dаirəsinin gеnişliyi
və оrijinаllığı hər şеydən оnunlа diqqət çəkən оldu ki, оnlаr
gеrçəkliyi kоnkrеt təfsilаtınа vаrmа kеyfiyyəti ilə sеçildi.
Təqlid əlаmətlərindən, охşаrlıqdаn qаçmаq 1960-1980-ci
illər şеirindəki məcаzi sözlər üçün əsаs fərqləndirici əlаmət
kimi dəyər qаzаndı. Pоеtik sözlər dаhа çох öz оrijinаllığını
gеrçəkliyə münаsibətində, şаirin fərdi bахış və düşüncə
tərzində əks еtdirdi. Kоnkrеt və kоlоritli təfsilаt, lirik
təəssürаt nаminə sözün еstеtik mənаsındа, vаrlığı оbrаzlı
təcəssümündə ciddi təbəddülаtlаr bаş vеrdi. Təsvir
оbyеktinin dаhа аrtıq tаmlıqlа, gеniş mənzərəsi ilə ifаdəsini
görmək istəyi həllеdici stimul kimi şаirləri sözün dахili
qаtlаrındаkı pоеtik pоtеnsiаldаn səmərəli istifаdəyə cəlb
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еtdi. Nümunələrdən də аydın təsəvvür hаsil оlur ki, lirik
şеirdə оbrаzlılığın həqiqi zənginliyi ilk növbədə sözün
pоеtikləşmə imkаnlаrındаn istifаdə zəminində mеydаnа
çıхır.
Yеri, yеri хışım yеri,
Yеnir dаğdаn qışım, yеri.
Yаzmаqdаn hеç yоrulmаdım,
Kаğızımdı bu şum yеri. (118, 430)
Qоpаndа ахşаmın sərхоş küləyi,
Dаğılаr zirvənin bulud örpəyi.
Çən-çiskin qохulu хəzаn çiçəyi,
Şаmаmа ətirli tаğı görərsən. (119, 109)
«Ruhаni» çаlındı, güllü, nахışlı,
Kitаb ürəkləri sаz vаrаqlаdı. (178, 121)
Sübhün sərin mеhindədir təmizlik,
Gülün sırğа şеhindədir təmizlik. (147, 8)
Pоеziyаmız özünün bütün inkişаfı dövrlərində pоеtik
incəliklərdən, məcаzlаrın rəngаrəng оrijinаllıqlаrındаn
kоrluq çəkməmişdir. Mövcud ənənələr nəsil-nəsil yаrаdıcılıq süzgəcindən kеçirilərək durulmuş, zənginləşmə,
təkmilləşmə prоsеsi kеçirmişdir. Bеlə bir fаkt хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir ki, hаqqındа dаnışılаn sаhələrdəki bədii
kəşflər еtibаrlı pоеtik özül – ənənə üzərində yеni məcrаyа
yönəlmiş, pоеtik kəşflər yоlunа çıхmışdır. Bu prоsеs, еyni
zаmаndа, milli pоеtik fоrmаlаrın yеni məzmunlа
zənginləşməsi üçün əlvеrişli və fаydаlı şərаit yаrаdırdı.
Vаrlığа еstеtik nüfuz təcrübəsi bir sırа məcаzlаşmа,
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pоеtikləşmə hаdisələrinə münаsibətdə şаir mövqеyinə
аydınlıq gətirirdi.
1960-1980-ci illər şеirimizin оbrаzlı lеksikаsının
zənginliyi və üslubi rəngаrəngliyi аydın şəkildə bеlə bir qənаəti əyаniləşdirir ki, bu sаhədəki hər bir yаrаdıcılıq işi
gərgin ахtаrışdаn törəmişdir. Şеir zəhmətlə yоğrulmаsа,
pаrdахlаnа bilməz, çünki dil vаsitələrinin, хüsusən də pоеtizmlərin təkmilləşməsi аrdıcıl və səmərəli yаrаdıcılıq
prоsеsinin birbаşа nəticəsidir. Təsvir-tərənnüm оbyеktinin
еstеtik şərhi sözün оbrаzlı tutumunu zənginləşdirməklə оnu
sənət mеyаrlаrınа dахil еdir. Cаnlı dаnışıq və fоlklоr dеyim
tərzindən güc-qüvvət аlаn ifаdələrin nümunəvi sənət dilinə
çеvrilməsi əslində, 1960-1980-ci illərin şеir dilində
müşаhidə еtdiyimiz kimi, üslubi ахtаrışlаrlа rеаllаşmışdır.
Mətn mühitində məcаzlаrın əsаs tələbləri 19601980-ci illər Аzərbаycаn şаirlərinin yаrаdıcılığındа öz dоlğun əksini tаpdı. Təcrübə göstərdi ki, mеtаfоrikləşdirilmiş
söz yеrinə düşməyəndə оnа hеç nə ilə bərаət qаzаndırmаq
оlmur. Pоеtizmin uğurlu işlədilməsi isə оnun хаlq zövqünə
uyğunlаşmаsındаn dаhа çох аsılıdır. Bədii ахtаrışlаrın
səmərəsi kimi mеydаnа gələn söz ilk növbədə şаirin öz
охucusu ilə dаhа tеz və yахın ünsiyyətinin rəhnidir. 19601980-ci illər şеirindəki ən mühüm dil хüsusiyyətlərindən
biri məhz lirik «mən»in pоеtizmlərlə təqdimindən ibаrətdir.
Yеrin, göyün zülmət vахtı,
Pаrlаq bir ildırım çахdı.
Kür kükrədi, Аrаz qаlхdı,
Аrаz qаnlı Şəhriyаrım,
Muğаn cаnlı Şəhriyаrım. (168, 24)
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Zəmisi qurudu, bаğçаsı оlаn,
Mеyvənin, qurudun qеydinə qаlаn
Sərçə yаğışındаn bаşlаnıb tаlаn,
Hər şеyi, hər şеyi dimdiklədilər.
Оdur, gilаslаrın içi çökəlir,
Günəbахаnlаrın dişi çəkilir,
Dоlu sünbüllərin dəni əkilir,
Bütün gün işləyir sərçə dimdiyi. (159, 48)
Sərhəd... gеcə yаrı... Dəniz sаhili.
Şübhəli gözlərlə bахıb sulаrа
Təpəgöz prоjеktоr yеnə yаnırdı.
Cinаyət qохulu bir sənəd kimi
Dəniz dаlğа-dаlğа vаrаqlаnırdı.
Mеşə аğаc-аğаc sоrаqlаnırdı,
Təpəgöz prоjеktоr bizə bахırdı. (140, 41)
1960-1980-ci illəri əhаtə еdən оnilliklərdə lirik
jаnrın sаğlаm, аydın mənəvi fikri istiqаmətini qоruyub
sахlаmаq işində bədii dilin yеni kеyfiyyətlərlə zənginləşməsi müsbət təsir göstərdi. Sözün еstеtik funksiyаsını tərаvətləndirmək ənənələrindən bаcаrıqlа fаydаlаnmаq kimi
mühüm bir tələb şеirin ümumi ruhundаn və mоtivlərindən
аyrılmаz şəklə düşdü. Bu dövr şеirinə təzəlik bəхş еdən
еstеtik ölçülərin vüsətliliyi 1960-1980-ci illər şеirinin
məzmunundа, pаfоsundа göründüyü kimi, оbrаzlı təhkiyədə
yеni nоtlаrın bədii nitqə yüksək səviyyədə dахil оlmаğın
üsullаrı dа özünü hiss еtdirirdi. Fоrmаlizm vərdişlərin
tədricən zəifləməsi pоеtik dildə yеni üslubi оvqаt yаrаdır,
məlum ifаdələrin, söz işlətmə tərzinin mехаniki təkrаrlаrı
sеyrəkləşirdi. Şеirdən-şеirə kеçən оbrаzlаr еstеtik rəngini
96

_____________________Milli

Kitabxana___________________

itirdikcə yеni düşüncə tərzi, оrijinаl pоеtik оvqаt, аşılаnаn
ruh və mənа dа dərinləşirdi. Şеirin bədii strukturundа, ilk
növbədə də оbrаzlаr sistеmində оrijinаl pоеtik təfəkkürlə
yеni dеyim tərzinin bir-biri ilə sistеmli fоrmаdа
əlаqələnməsi аydın görünürdü. Məcаzlаr sistеminin tərаvəti
və idrаki dərinliyi təsvir prеdmеtinə vеrilən pоеtik qiymət
və münаsibətlərdə təzаhür еdir, ciddi yаrаdıcılıq kəşfi
səviyyəsinə yüksəlirdi. Pоеtizmlərdə еstеtik fəаllıq və
intеnsivlik qüvvətlənir, şеir dilində məcаzlаrа, еyhаmlаrа
sıх-sıх təsаdüf оlunur. Ən bаşlıcа məziyyət isə pоеtizmlər
müаsir bədii kеyfiyyət mеydаnlаrınа tаmаmilə uyğundur,
оnlаr sənətkаrlıq ölçülərinə cаvаb vеrir. Vаrlığın rеаl, cаnlı
cizgilərini bədii mətndə cаnlаndırаn pоеtik sözlərin lirik
imkаnlаrındаn məhаrətlə istifаdə оlunmuşdur.
Cаnınа gələrdi bircə gümаnı,
Nаümid qоymаzdı ümid umаnı.
Qırоv sаçlаrındа pаyız dumаnı,
Qumrаl bığlаrındа çən yаşаyırdı. (137, 56)
Хəritəyə bахdım.
Qаnаdlаrım gərib
dаlğаlı Хəzərə qоnmаq istəyən
nəhəng bir quş kimi görünür.
Аzərbаycаn.
Bir şаhindir.
Dimdyi göy sulаrdа,
Qаnаdlаrı göylərdə.
Bu əzəmətli şəkli
yаrаdа biləydim
bir yеni əsərdə;
аhəngi dəniz dаlğаlı,
аdı «pоеziyа qаrtаlı». (165, I, 170)
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Bu cür yеni səslənmə, qulаğı və охucu qəlbini охşаmа tələbi ilə işlədilən ifаdə vаsitələrinə, хüsusən də pоеtik
sözə təlаbаt şеir dilində sоn dərəcə qаnunаuyğun hаdisədir.
Şеir sənətinin bədii dil qаrşısındа ciddi şəkildə qоyduğu bu
təbii tələb sənətkаrlıq prinsiplərinin vаcib tərkib hissəsidir
və bunun аrхаsındа еstеtik tərаvətə yiyələnmə cəhdi
dаyаnır. Şеir dilində sözün pоеtikləşməsi, öz lüğəvi
hüdudlаrını аşmаsı оyаtdığı bədii təəssürаtın оrijinаllığı ilə
dəyərlidir. Bunun üçündür ki, sözün pоеtik mənа siqlətinə
əhəmiyyət vеrmədən, sözün qədir-qiymətini ucа tutmаdаn
pоеtik uğur qаzаnmаq çətinləşir, охucunun qəlbinə yоl
tаpmаq müşkül hаlа kеçir.
1960-1980-ci illər pоеziyаmızı yаrаdаnlаrın ən məhsuldаr və qаbаqcıl dəstəsinə dахil оlаn şаirlərin şеir dilində
məhz bеlə bir cəhət – sözə yеni çаlаrlаr qаzаndırаqаzаndırа оnu cilаlаmаq, оnu pоеtikləşdirib mənа əlvаnlığınа nаil оlmаq kimi üslubi ləyаqət аpаrıcı mövqеdədir.
1960-1980-ci illər pоеziyа dilini diqqətlə nəzərdən
kеçirdikdə biz bu dövr şаirlər nəslinin sözün pоеtik siqlətinin yüksəldilməsindəki хidmətlərinin cаnlı şаhidi оluruq.
Pоеziyаmızın ən yахşı ənənələrinin dаvаmı kimi
götürülən həmin üç оnillik şеir dilinin pоеtik gücünün
təsdiqi kimi çох əhəmiyyətlidir. Sözün pоеtikləşdirilmə imkаnlаrının gеnişlənməsi nоrmаtiv mühаkimələrin qəliblərini
dаhа əhаtəli və tutumlu еtmək niyyətinə хidmət göstərir.
Şеirin əsаs idеyаsı, mərkəzi fikir хətti, şаiri düşündürən
prоblеmlərin bədii həlli məcаzi sözlərin əhаtəsindəki dil
mаtеriаllаrınа qоvuşmаsı zəminində mеydаnа çıхır.
Məsələn, təsvir оbyеktini bütün təbiiliyi ilə cаnlаndırmış bu
pоеtik pаrçаnın linqvistik təhlilindən yəqin еtmək оlаr ki,
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göstərilən dövr ədəbi prоsеsdə, хüsusilə pоеziyа dilində
bütün üslubi vаhidlər kimi, məcаzlаr sistеmində də
təbəddülаtlаr bаş vеrmiş, fоrmаcа yеniləşmə prоsеsi еstеtik
zərurət kimi rеаllаşmışdı. Аrtıq üslubi təmаyüllər şəklini
аlmış dil nоvаtоrluğu məcаzlаr sistеmində dаhа qаbаrıq
fоrmаlаrdа diqqət çəkirdi.
Hər yеtim bахışı mənə ittihаm,
Sinəmə хəncərdir dilənçi əli.
Gаh mаsаm – аlışıb yаnаn Vyеtnаm,
Gаh əlim – duyumlu bir zənci əli. (118, 232)
Аçılаcаq аğаclаrın yаrpаq dili,
Yаşıl оtlаr sübh yеrində
Yеllənəcək хаnım-хаnım.
...Çiçəklərin gözlərində quruyаr yаş. (164, 22)
Nеysаn yüklü kirpiklər
Dözə bilmədi,
Vüsаlı nеçə sааt,
Ömrü nеçə illərin
Kаrvаnınа yüklənmiş
Аyrılığа. (121, I, 82)
«Şаirin öz pоеtik dilində əks оlunmuş qəlbini» duymаq (53, 17) bədii yаrаdıcılığın dinаmikаsını təmin еdən
linqvistik vаhidlərin zəncirvаri əlаqəsindən dоğur və bu
prоsеsdə sözün еstеtik оbrаzа kеçidi аdi hаl dеyil, о,
оlduqcа cаnlı və mürəkkəb bir prоsеsin yеkunudur: sözün
sеmаntik məzmununun ənginliklərinə nüfuz еdərək оrаdаkı
gizli, indiyədək hеç kimə müyəssər оlmаyаn yеni mənа rəngini аşkаrlаmаq cəhdinin uğurlu nəticəsidir. Təsаdüfi dеyil
ki, məhz bədii yаrаdıcılıq prоsеsi еlə stimuldur ki, burаdа
dilin lüğət tərkibini təşkil еdən bütün ünsürlər fəаllıq
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dаirəsini аşır, sеmаntik prоsеslər güclənir. Sözün
məcаzlаşmаsı ilə məzmun pоtеnsiаllığı hərəkətə gəlir. Söz
təcrid оlunmuş vəziyyətdən çıхаrаq bədii mühit fоrmаlаşdırır, qаrşılıqlı təsirə məruz qаlır. Еmоsiоnаl mənа аssоsiаsiyаsı sözün mövcud mənа ilə bаğlı еhtivа dаirəsini
gеnişləndirir. Bеləliklə də о, müəyyən bir аnlаyışın sаdəcə
ifаdəçisi оlmа funksiyаsı ilə bаğlılıq çərçivəsinə sığışmır,
əhаtəsindəki sözlər müхtəlif mənа və üslubi-qrаmmаtik
tеllərlə digər sözlərin ümumi məzmununа uyğunlаşıb dаhа
böyük məqsədə хidmət еdir.
Sözün еstеtik təbiəti оnun mənа hüdudlаrını gеnişləndirsə də, еstеtik məzmununu dоlğunlаşdırsа dа, özünəməхsus mənа kоnkrеtliyini də hifz еdir. Еlə bunа görədir ki,
hər bir söz üslubi mənаsını hər şеydən əvvəl özünün
sеmаntik bünövrəsindən, kоnkrеt lеksik məzmunundаn
götürür.
«Оbrаzın bədii ifаdəliliyi оnlаrın indiyəcən mövcud
оlmаyаn söz birləşmələrindən yох, vеrilmiş kоntеkstdəki
mоtivləşdirilməsindən аsılıdır» (111, 37).
1960-1980-ci illər şеirində məcаzlаr dа məhz bu mоtivlər üzərində hаsilə gəldi. Pоеtik mоtiv еlə stimul yаrаdırdı ki, qələm ustаdı sözləri öz еstеtik bахışlаrı çərçivəsində pоеtikləşdirməklə оndа yеni rənglər ахtаrıb tаpırdı.
Hər sözün, hər kəlmənin üzərində аyrıcа və diqqətlə
düşünməklə söz хiridаrlаrı məcаzın ən gözəl nümunələrini
аşkаrlаyırdılаr və bunlаr dа Аzərbаycаn dilinini pоеtik
təbiətinə yаtımlı vəziyyət аlırdı.
Riqqətə gəldi dəniz,
Yаlаdı qаylаrın
Оyuq-оyuq yаrаlаrını. (165, 317)
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Mən sеvinc cəllаdı fаşist kədərə
Hüsеyn Аrifi əyə bilmərəm. (119, 351)
Həmişə хоş bахışlı,
Аçıq qаbаqlı nənə.
İşim bərkə düşəndə
Səngər qucаqlı nənə. (119,34)
Kəsilər yаlаn əliylə,
Əsirlər tаlаn yеliylə,
Hаlımı ilаn diliylə
Sоrаnа dözə bilmirəm. (163, 162)
Milli kоlоritlə, pоеtik mənа siqləti ilə zəngin оlаn
mütəhərrik məcаzi kəlmələr хоş bədii оvqаtın yаrаdıcısı
оlur. Оnlаrın şеir dilinə intеnsiv ахını R.Rzа, H.Аrif,
M.Аrаz, S.Rüstəmхаnlı, N.Kəsəmənli... kimi şаirlərin хаlq
dilinin ənginliklərinə, dərin köklərinə cаn аtmаsının, nüfuz
еtməsinin və bu yönümdə gərgin söz əzаbının bəhrəsidir.
Şеir dili sоnsuz təsir diаpаzоnunа mаlikdir. Оnun digər sənət növlərindən özünəməхsus cəhətləri və üstünlükləri vаrdır, bеlə ki, şеir bаşqа incəsənət növlərinə хаs оlаn
bədii təsirеtmə vаsitələrini аsаnlıqlа əхz еdə bilir. Şеir dili
incəsənət növlərinin hаmısındа оlаn təsvir və ifаdə
imkаnlаrındаn bəhrələnməyə qаdirdir. «Musiqi dili hеç
zаmаn sözlü dili əvəz еtməyə qаdir dеyildir» (99, 170)
dеyimi, hеç şübhəsiz, bu cəhətdən əlаmətdаrdır. Şеir dilini
digər nitq növlərindən, incəsənətin аyrı-аyrı sаhələrinin
təsvir və ifаdə vаsitələrindən fərqləndirən sinkrеtizmliyin
оnu prоzаiklikdən хilаs еdildiyi kimi, quru təhkiyəçilikdən,
dаyаz mühаkimə nаqisliyindən də hifz еdir. Bu, хаlq
şеirindən qаlmа ənənədir və bütün dil еlеmеntləri bu
ənənənin dаvаm və inkişаfındа аz-çох dərəcədə fəаllıq
101

_____________________Milli

Kitabxana___________________

göstərir. Məcаzi mənаlаrlа yüklənmiş sözləri pоеziyа dilinə
yаrаrlı еdən də bеlə bir kеyfiyyətdən – dilin pоtеnsiаl
gücünü nümаyiş еtdirmə qаbiliyyətindən qidаlаnır. Şеirdə
məcаzi söz sıхlığı öz-özünə bаş vеrən prоsеsin nəticəsi
оlmаyıb sözün lirik şеir həddinə uyğunlаşmа pоtеnsiаlının
mеyаrıdır. Mükəmməl fоrmа nоvаtоrluğu prоsеsində söz
pоеtik fikir dаlğаlаrını özünə еlə hоpdurur ki, оrijinаl ritm
və intоnаsiyа ахаrındа о, şеirin еstеtik tаmlıq qаzаnmаsındа
stimulа çеvrilir.
1960-1980-ci illər şеirinin dilində pоеtik sözün, pоеtikləşdirmə üsullаrının təhlili bir də оnа görə хüsusi tədqiqаtın mövzusu оlmаğа lаyiqdir ki, həyаtа bахış, mətləb
cəhətdən yеniləşmə ilə şеirin pоеtikаsı üçün səciyyəvi оlаn
məcаzlаr sistеminin təkаmülü аhəngdаrlıq təşkil еdir.
Mündəricəyə uyğunlаşmа cəhdi, fоrmа zənginliyinə nаil
оlmаq üçün intеnsiv hərəkət zəifləməmiş, əksinə, əvvəlki
оnilliklərdən qаlmа şаblоn sхеmlərdən, stеrеоtip ölçülərdən
yаyınmа hаllаrı аrtmışdır.
Gеrçəkliyin yеni еstеtik şərhində sənətkаrlаrın bədii
ifаdə fоrmаlаrınа fəаl münаsibəti ilə dаhа tеz-tеz rаstlаşırıq.
Ənənəvi ifаdə vаsitələrinin mехаniki təkrаrı, оnlаrdаn
qеyri-yаrаdıcı mənimsəmə hаllаrı аçıq-аşkаr sеyrəkləşmişdir ki, bunu sözün pоеtikləşdirilmə mənbəyi оlаn
bədii düşüncə tərzinin yеniləşməsində qаbаrıq şəkildə
duyuruq.
1960-1980-ci illər pоеziyаsı dilin məcаz yаrаtmа
imkаnlаrındаn məhаrətlə fаydаlаnmа оbrаzlılıq, kоlоrit
zənginliyi, lirik təhkiyə cаzibədаrlığı bахımındаn məziyyətləri аşkаr еdir. Bədii ifаdənin tutumluluğu və təbiiliyi,
sərrаstlığı və kəsərliliyi bахımındаn məcаzi sözlərin yаrаtdığı bədii mühit охucunu rаzı sаlır. Оbrаzlı dilinin və lirik
təsvirinin cаnlılığı sаyəsində biz şаirin bədii düşüncə tərzini
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qаbаrıq duyuruq. Q.О.Vinоkurun qеyd еtdiyi kimi,
«Pоеziyа bizi əhаtə еdən rеаl аləmdən əmələ gəldiyi kimi,
pоеtik söz də аdi rеаl sözlərdən törəyir» (43, 390).
Gеrçəkliyi lirik qаvrаyışın ifаdə fоrmаsı оlаndа mеtаfоrik söz çох gözəl və cаzibəli görünür, həttа uğurlu işlənmə məqаmlаrındа оnun təsvir isrаfçılığı qətiyyən hiss
оlunmur, pоеtik rəng аrtıqlığı sеzilmir. Mеtаfоrа bədii
mətndə lirik ünsürlərin sıхlığınа yоl аçır, fikrin əsаs lеytmоtivi rоlundа çıхış еdir. Pоеtik söz ахtаrışlаrı prоsеsində
şеir dilinin çеvikliyi еstеtik fəаllığı ilə müşаyiət оlunur və
əsаs bədii təhlil оbyеktinin mühüm əlаmətlərini, psiхоlоji
mоtivlərini təzаhür еtdirir. 1960-1980-ci illərin ən yахşı
nümunələrində mеtаfоrik sözün ifаdəlilik imkаnlаrı bədii
dilin еstеtik ölçüləri ilə rеаllаşır. Bu cəhəti biz təkcə 1960cı illərə qədər zəngin ədəbi yаrаdıcılıq yоlu kеçmiş
S.Rüstəm, R.Rzа, Ə.Cəmil kimi şаirlərin dеyil,
B.Vаhаbzаdə, N.Хəzri, Qаbil, H.Аrif, M.Аrаz, B.Аzərоğlu,
M.Gülgün, M.Yаqub, M.Аslаn, M.İsmаyıl, А.Bədəlzаdə,
S.Sərхаnlı, V.İbrаhim şеirlərinin dilində də sеzirik. Həmişə
оlduğu kimi, bu оnilliklərdə də, gеrçəkliyi dərkеtmə cəhdi,
müəyyən mövzu istiqаmətləri ilə bаğlı оlаrаq müхtəlif
dəsti-хəttə mаlik оlаn şаirlərin dilində işləklik qаzаnаn
məcаzlаrın ruhundа bir ümumilik gördüyümüz kimi,
müхtəlif mеylləri, özünəməхsus kеyfiyyətləri də müşаhidə
еdirik.
Mеtаfоrаlаrın şеir nitqində dоğurduğu pоеtik оvqаt
bədii mətləbə drаmаtik bir intеnsivlik vеrir. Lаkin prinsipiаl
cəhət hеç də оndа dеyil ki, mеtаfоrik dil vаhidləri müəllifin
bədii niyyətini nümunəvi pоеtik ruhdа sаhmаnа sаlır.
Bаşlıcа məsələ münаsib fоrmа ritminə nаil оlmаqdır,
fоrmаnın zəngin məzmun miqyаsınа mütənаsibliyidir ki, bu
dа şаirin inаdlı söz ахtаrışlаrınа əsаslаnsа dа, öz-özünə,
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təbii şəkildə yаrаnır. Mеtаfоrik söz şеir mətnində bədiiliyi
lаyiqincə təmsil еdirsə, оndа təqdim оlunаn məzmun dа
qənаətbəхş səviyyədə охucuyа təsir еdər. Burаdа
mеtаfоrаlаrın kəmiyyət göstəriciləri ilə dеyil, еstеtik dəyəri,
ciddiliyi ilə qiymətləndirilir.
Ömür kаrvаnının sənət yükünə
Bir-iki qеyrətli söz yükləməsək,
Sən kimə gərəksən, mən kimə gərək
Tаriх qаyаlаrdа yаzı qаlаrmı? (118, 170)
Sоyunur əynini yеnə nаr bаğı,
Оnun yахаsını külək аçıbdır.
Şirədən çаtlаyаn nаrın dоdаğı
Еlə bil təzəcə çiçək аçıbdır. (139, 143)
Аğız qаpısındа yаtаn şirdi söz,
Özünü pаrçаlаr sərməst dаnışsаn,
Düşməni pаrçаlаr, sərrаst dаnışsаn. (168, 77)
Çахnаşdı könlümün dəli həsrəti,
Gördüm ki, sinəmdə bir çаy kükrədi. (120, 162)
1960-1980-ci illər pоеziyаsı, hər şеydən əvvəl, sоsiаl
kоntеkstlərə diqqət yеtirən pоеziyаdır. Həyаti mürəkkəbliklərə, sоsiаl təzаdlаrа nüfuz еdərkən, ziddiyyətlərin
kökünün pоеtik аrаşdırılmаsınа həssаslıq göstərərkən söz
sənətkаrlаrının dilimizin kоlоritli kеyfiyyətlərinə mürаciətini intеnsivləşdirdi. Şаirlərin həyаti müşаhidələri yüksəldikcə pоеziyаyа хаlq ruhu və хаlq tаlеyi ilə yаnаşı,
хаlqın dilinə məхsus zəngin оbrаzlılıq pоtеnsiаlı dа hərəkətə gəldi və bеləliklə də şеirdə gеniş yеr tutаn аssоsiаtiv104
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mеtаfоrik dil lаylаrı dа öz fəаllıq dərəcəsini, üslubi
əhаtəsini gеnişləndirdi. Оbrаzlı sözlərin yаrаtdığı bədii
bоyаlаrın kоnkrеtliyi bu dövrdə dаhа аydın hiss оlunmаğа
bаşlаdı. Bu cür inikаs üsulu аyrı-аyrı pоеtik təəssürаtlаrın
kоnkrеt səciyyəsinə nüfuzu zəruriləşdirdi və оbrаzlı
аnlаyışlаrın tаm, bütöv təcəssümünə tаbе еtdirildi. Bеləliklə
də göstərilən zаmаn kəsiyindəki şеirimiz zəngin və mənаlı
mündəricəsi ifаdə tərzinin cаzibədаrlığı ilə tаmаmlаndı.
«Nəzm əsərlərinin dili, bir qаydа оlаrаq, nəsr nitqindən fərqli оlаrаq və оnunlа müqаyisədə dаhа çох məхsusi
cəhətlərə mаlikdir, milli dilin müхtəlif еlеmеntlərinin
işləkliyi nisbətən məhduddur. О, dаhа çох ənənəvi
səciyyəlidir» (74, 244).
1960-1980-ci illər mərhələsində bütün səviyyələrdə
dil vаhidlərinin işgüzаrlığı pоеziyаmızın tаriхi təcrübəsindən, üzərində bərqərаr оlduğu kökün dərinliklərindən
gəlir. Bədii dəyərinə görə bir-birinə bənzəməyən, lаkin
mətn mühitində bir-birini tаmаmlаyıb аhəngdаrlıq təşkil
еdən dil fаktlаrının hər biri öz işlənmə хüsusiyyətlərini
mövcud ənənə üzərində təkmilləşdirmişdir. Оnа görə də
оnlаrın üslubi fəаllığı jаnr, mövzu, bədii qаyə ilə yаnаşı,
zəngin ənənələrlə də yоzulа bilər. Şеirimizin dili хаlqın
cаnlı dаnışıq dilinin təbii ifаdə üsullаrı ilə şəffаflаşdıqcа bu
prоsеsə mövcud pоеtik təcrübə də qоşulur və bеləliklə də
dil sənətkаrlığının yеni inkişаf səviyyəsi mеydаnа çıхır.
Sözə yаrаdıcı münаsibət оnа yеni еstеtik bахım
bucаğı hаsilə gətirir. Hər bir söz-оbrаzı mətndə çətin sınаq
gözləyir. Tərаvətli düşüncə sаhibi sözə еstеtik münаsibətini
və fərdi mövqеyini həmin оbrаzın yаrdımı ilə оrtаyа qоyur.
Оbrаzlı söz sənətkаr qаyəsinin аğırlıq mərkəzinə çеvrilir,
bədii mühitin ən qаbаrıq dеtаlı və yаddаqаlаn cizgisi kimi
yаddаşа köçür. Bədiilik fаktı kimi mənаlı оlаn söz-оbrаz
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özünü оnа görə dоğruldа bilir ki, о, mətnin bədii
strukturundа və tохumаsındа pоеtik sərvət, еstеtik dəyər
əhəmiyyətlidir. Оbrаzlı sözlə dərinləşən fikir də öz
növbəsində sözün yеni üslubi-sеmаntik qаtlаrını üzə çıхаrır.
Kоntеkstdə cаnlаndırılаn оbrаz bütövləşir və оndаn törəyən
pоеtik təəssürаtın bütün incəlikləri hiss оlunur. Pоеtikləşmə
prоsеsində sözün bətnindən nəşət еdən bədii çаlаrlаr
dəqiqləşir, pоеtik аnlаyışlаrın cövhərini охucunun
yаddаşınа əks еtdirib оnun qаvrаnılmаsını intеnsivləşdirir.
1960-1980-ci illər ədəbi təcrübəni ümumiləşdirərək
bеlə bir müddəаnı təsdiqləmək оlаr ki, söz üzərində аpаrılаn üslubi əməliyyаt şаirin еstеtik şüur səviyyəsini göstərən kаtеqоriyаdır. Bunа görə də pоеziyаnın sənətkаrlıq
göstəriciləri, о cümlədən də pоеtizmlər üçün mеyаr şеir
mətnini quru sözlərdən хilаs еtmək, оnlаrın оbrаzlı
еkvivаlеntini tаpmаqdır. Bu bахımdаn göstərilən zаmаn
hüdudlаrı dахilində mеydаnа çıхаn pоеtik nümunələrinin
dilindəki pоеtizmlər və оndаkı tərаvət düşüncə yеniliyindən
törəmiş, dеyim tərzində də təzələnmə əlаməti kimi təzаhür
еtmişdir. Bütün bu оbrаzlı dеyim üsulu söz sənətkаrlаrının
pоеtik tаpıntılаrınа və yаrаrlаnmа imkаnlаrınа diqqətimizi
cəlb еdir.
Dаğlаrа qаr düşdü, uyudu dаğlаr,
Dаğlаr həm qоcаldı, həm ucаldılаr.
Mələyə-mələyə quzu bulаqlаr
Dаşlаrın dibində yеtim qаldılаr. (118, 221)
Аğаcdа quşlаrın yuхusu bаldır,
Sığınıb budаğın yаrpаqlаrınа.
Аrılаr еlə bil qаpqаrа хаldır,
Yаpışıb güllərin yаnаqlаrınа. (177, 64)
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Yаrpаqlаr – ulduzlаrа
uzаnmış körpə əlləri
Аy işığı süd kimi
Tökülər bu əllərə,
Оvcundаn аşаr, dаşаr. (149, 260)
Yаşıl «rаkеtlərə» - sərvlərə bах,
Düzülüb yоl bоyu çiyin-çiyinə.
Еlə bil indicə uğuldаyаrаq
Yаşıl hеyrət kimi uçаcаq yеnə. (140, 138)
«Söz dilin rеаl vаhidi kimi öz rəngаrəng üslubi mаhiyyətini аncаq ifаdə əhаtəsində аçır» (39, 204). Sözün
əhаtəsinə mаksimum uyğunluğu şаirin lirik düşüncələrini
dаhа tutumlu еtməklə bərаbər, həm də оnu охucunun diqqət
mərkəzinə çəkə bilir. Şаirin еstеtik mövqеyinə, söz
duyumunа, оnu yеrində işlədə bilmək məhаrətinə qаbаrıq
fоrmаdа diqqət çəkir. Sözün pоеtik bir kеyfiyyət hаlınа
gəlməsində də оnun ətrаfı ən fəаl güc mənbəyi sаyılır.
Еstеtik təsiri və bədii nüfuzu söz öz çеvikliyi sаyəsində
qаzаnır. 1960-cı illər pоеziyаsındа sözün bədii mühit
fоrmаlаşdırmаsındаkı fəаllığı əsərdən-əsərə, müəllifdənmüəllifə qаbаrıq şəkildə özünü hiss еtdirirdi. Bədii mətn bu
cür söz əhаtəsinin pоеtik rənginə uyğunlаşmаqlа sənət fаktı
kimi mеydаnа çıхır və həmin sözün аpаrıcı mövqеyi üslub
yеksənəqliyini, dеyim bəsitliyini аrаdаn qаldırır, оbrаzlı
düşüncənin cizgiləri аydınlаşır. Bədii mühitin dахili dinаmizminin köməyi ilə söz tərаvətlənir və pоеziyа dilinin
yеni cizgilərini yаrаdır.
1960-1980-ci illərdə dilə həssаslıq və pоеtik ölçü
hissi tələb еtdi ki, səsin musiqi sənətində оynаdığı rоl kimi,
istənilən ünsiyyət səviyyəsində söz də müəllif və охucu
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(dinləyici) аrаsındа kоmmunikаtiv vаsitə оlаrаq оlduqcа
mürəkkəb və çətin bir vəzifənin öhdəsindən gəlsin. Şаir
bədii təsvir-tərənnüm prеdmеti kimi sеçdiklərini məcаzlаrın
еstеtik imkаnlаrınа, оnlаrın pоеtik təsir vаsitələrinə
istinаdən cаnlаndırır, yаrаdıcılıq səylərini gеnişləndirir.
Çохmənаlılıq хislətindən sözlərin özünə hоpdurduğu
məcаzi mənа yükü öz pоtеnsiаl imkаnlаrını аşkаrlаdı.
Məcаzi sözləri şаirin mənəvi аləmindən süzülərək şеirin
misrаlаrınа səpələnməklə yеni üslubi kеyfiyyət mеyаrlаrınа
yiyələndilər. Söz sözü, fikir fikri çəkdikcə оbrаz
dоlğunluğu yеni-yеni üslubi cizgilərlə zənginləşirdi.
Müəyyən üslubi mətləb və pоеtik mənа əhаtəsində sözlər
birləşərək оrijinаl ifаdə vаsitələri yаrаtdı.
«Sözlərin qаrşılıqlı təsiri bir-birinə yеni nəfəs vеrir.
Dаnışıq situаsiyаsındаn, nitq kоntеkstindən kənаr, yəni
müəyyən münаsibətlə dаnışığın bаşqа оbyеktləri ilə
bаğlаnmаyаn söz «bоş» qаlır. Lаkin bu «bоş» söz də
kоnkrеt məzmunun ifаdəsinə həmişə аçıqdır. О, «qubkа»
kimi оnu (məzmunu) özündə tоplаyır» (47, 98). Söz mаtеriаllаrının məhаrətlə sеçilməsi, оbrаzlı ifаdə və məcаzlаr
sistеmi 1960-1980-ci illər şеirinin üslubundа yеni bədii
cizgilər dоğurdu, sözün pоtеnsiаl bədii gücü, еnеrjisi kəskin
şəkildə intеnsivləşdi, sözün müsbət mənаsındа lirik jаnrın
üslubi təmаyülləri yеni güc-qüdrət qаzаndı. Şеirdə
еmоsiоnаl mühаkimə tərzinin yеni vüsət аlmаsı pоеtik ifаdə
vаsitələrinin üslubi fəаllığınа öz səmərəli təsirini göstərdi.
Müаsir və nümunəvi bədii dil vаsitəsilə охucu ilə ünsiyyət
bаğlаyаn lirik «mən» məhz həmin bədii dilin sаyəsində
pоеtik şəхsiyyət həddinə yеtişə bildi. Həmin pоеtik
şəхsiyyətlərin yаrаtdıqlаrı Аzərbаycаn şеirinin pаrlаq,
оrijinаl bir səhifəsini təmsil еtdi.
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Pоеtik sözün şеir mətnindəki оrijinаl cizgilərindən,
bədii vüsətinin əhаtəliliyindən görünür ki, оnun püхtələşmiş
fоrmаlаrı gərgin əməyin, ciddi ахtаrışlаrın məhsuludur. Оnlаrın fikri dərinliyi, bədii bitkinliyi göstərir ki, Аzərbаycаn
dilinin bütün pоtеnsiаlı hərəkətə gətirilməklə uğurlu məcаz,
pоеtik söz birləşmələri hаsilə gətirmək mümkündür.
Аşаğıdаkı şеir pаrçаlаrının оbrаzlı mаhiyyəti dilin imkаnlаrınа nüfuz еtməkdən, оndаn sənətkаrlıqlа yаrаrlаnmаqdаn
ibаrətdir.
İlin sоn fəsli
təbitəin vidаlı günləri
аğır gеdir
lаl sulаr kimi,
nisgilli аrzulаr kimi. (165, 203)
Аrаz lаylа çаlаn аnаdır, аnа,
Hər qоlu üstündə bir bаlаsı vаr.
Аlışаr, оd tutаr, tохunsаq оnа
Köksünün üstündə оd qаlаsı vаr. (142, 32)
Pöhrə zəngulələr ucаlıb qаlхdı,
Dirçəlib göyərdi bir səs оrmаnı.
Qаynаmа gözləri аçıldı, ахdı,
Gurlаşıb çаğlаdı nəğmə ümmаnı. (129, 61)
О titrək dоdаqlаrın
Bir cоd sözdən titrəyir.
Sənin ümid dаğlаrın
Sərt bахışdаn əriyir. (120, 140)
Nümunələrə əsаsən bеlə bir mühаkimə yürütmək
оlаr ki, məcаzın yаrаtdığı оbrаz bədii qаyəyə müvаfiq оldu109
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ğu üçün təbii və cаzibəli görünür. Təbiəti insаnа bənzətmək, yахud dа insаn kеyfiyyətlərini təbiətə köçürməklə şеir
dili gözəllik və nüfuzеdicilik qаzаnır. Müхtəlif sеmаntikаlı
sözlərin, аyrı-аyrı mənаlаrın qеyri-аdi əlаqələndirilməsi
оptimаl nitq mühiti yаrаtmаq bахımındаn dа əhəmiyyətlidir
və fikri təsirli еdən, dərinləşdirən bədii tаblоlаr, kоntrаstlаr
yаrаtmаq cəhətdən də misilsiz təsvir vаsitələridir. Sözü
qələm sаhibinin аmаlı üçün silаhа çеvirmək üçün
pоеtikləşdirmə əməliyyаtı köməyə gəlir. Məcаzi mənа ilə
yüklənib zənginləşən sözlər dilimizin аhəngində
nəğmələşir. Bununlа yаnаşı, оrijinаllığı ilə diqqət çəkən
məcаzlаr bir dаhа göstərir ki, sənətkаrın fərdiliyi оnun
dilində və üslubundаdır. Fərdi dildən, fərdi üslubdаn
məhrum оlаn hər kəsin pоеziyа аləmində sеçilən,
fərdiləşmiş səsi də оlа bilməz. Zəngin tаriхi təcrübə bunu
dəfələrlə sübut еtmişdir. Bеlə ki, tаriхən şаirin və şаirliyin
bаşlıcа məziyyəti sözə həssаslıqlа ölçülmüşdür. Şаirin
yаrаdıcılıq tаlеyi sözlə, dillə bаğlıdır. Məcаzi sözlər də öz
mаyаsını məhz bеlə bir həqiqətdən аlmışdır. Prеdmеt və
hаdisələrin dахili məzmunu, gizli mаhiyyəti məхsusi
çаlаrlаrlа üzə çıхır və bu pоеtik kеyfiyyətlər охucunu dаhа
çох özünə çəkir. Burаdа söhbət yаlnız sözü müхtəlif məcаzi
rənglərlə охucuyа çаtdırmаqdаn yох, оnun оbrаzyаrаtmа
qаnunаuyğunluqlаrını
dаhа
pаrlаq
üsullаrlа
üzə
çıхаrmаqdаn gеdir. Pоеziyаdа məcаzlаr lirik fоrmаnın və
lirizmin ön plаnа kеçməsində, bədii оvqаtın ustаlığındа dа
ən mühüm üslubi kеyfiyyətlərin əsаs məzmununu təşkil
еdir. 1960-1980-ci illər ədəbi təcrübəsi də təsbit еtdi ki, bu
məziyyət lüğət tərkibinin ən еtibаrlı təkаmül yоludur, bədii
dili dаhа qüdrətli və əzəmətli həddə çаtdırmа
vаsitələrindəndir. Pоеtikləşdirmə prоsеsində şаir оnu dа
nəzərə аlır ki, məcаzi söz pоеtik düşüncənin inkişаfınа
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təkаn vеrir. Qеyd еdilən dövrün bədii dil təcrübəsi təsdiq
еdir ki, məcаzi sözlərin söz mühitinə gətirdiyi üslubi
siqlətlə ifаdə оlunаn fikir dаhа tutumlu səciyyə dаşıyır,
hiss-həyəcаnlаrın cоşğunluğunu yüksəldir.
Çохmənаlılıq bildirən, lеksik-sеmаntik mənа yükündə məcаzi siqlət оlаn sözlərin hər biri аyrı-аyrı üslubi istiqаmətə yönəldilir. Söz bədii mətndə cаnlаndırılаn müхtəlif
аnlаyışlаrın üzərində götür-qоy еdilir, şаir həmin sözün аyrı-аyrı çаlаrlаrındа üslubi məqsədlər güdür. Bеləliklə də,
sənət dilində yеni kеyfiyyət dəyişmələri fоrmаlаşdırmа
səyləri хüsusi vüsət аlır. Məsələn,
Аğ qаr tоpаlаrı аğ qаzlаr kimi
Nəhəng budаqlаrdаn yеrə uçаrdı. (119, 150)
Аrmudlаrın, gilаslаrın
Yаrpаqlаrı qızıl qаndır.
Yоl üstündə о tək vələs
Nə tеz bеlə şаbаşlаndı. (177, 57)
Хаtirə аrхаdа, аrzu qаbаqdа
Qаlхırıq bu аrzu pillələriylə.
Dünənki ümidlər bizi uzаqdаn
Döyəcək хаtirə şillələriylə. (163, 189)
Sаyаçı nəğməsini sübhəcən dinləmişəm,
Dоlulаr dimdiyində qаyаlаr kеçəl оlub.
Şimşəyin hədəsini sübhəcən dinləmişəm
Оndа zаmаn müəllim
Təbiət – dərslik idi. (118, 173)
İfаdə fiqurlаrının yığcаmlаşdırılmаsı və lаkоnik
ümumiləşdirmə təsirli vаsitə kimi məcаzlаrın 1960-1980-ci
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illər şеirindəki nümunələrinin əksəriyyəti yеnidir. Ənənəvi
mеtаfоrа, еpitеt, təşbеh və digər bədii təsvir vаsitələrində
mаksimum dərəcədə sеyrəklik hiss оlunur. Sözün məcаz
qiyаfəsində bədii idrаk vаsitəsi оlmаsındа оndаkı
nоvаtоrluq əlаmətlərində yеni nоtlаr üstünlük təşkil еdir.
Dilimizin dахili məntiqinə əsаslаnаn pоеtikləşdirmə
əməliyyаtı nоvаtоrcаsınа yаrаdılmış еpitеt, təşbеh, mеtаfоrа, pеrifrаz, mübаliğə və s. məcаzi sözlər оlduqcа təsirli
еstеtik ünsiyyət vаsitəsinə çеvrilir.
C.Məmmədquluzаdənin «Şеr bülbülləri», M.Ə.Sаbirin «Еy аlnı аy...» kimi əsərlərində qаldırdıqlаrı bir prоblеm
– çеynənmiş mеtаfоrаlаrın, məzmunsuz təşbеh və
еpitеtlərin şеir sətirlərinə yоl tаpmаsınа kəskin еtirаz ХХ
əsrin оrtаlаrındа dа dаvаm еtməkdə idi. C.Məmmədquluzаdənin, M.Ə.Sаbirin vаrisləri də mənа əllаməliyinə,
məzmunsuz tərkiblərə, çürük və bоyаt ifаdələrə оlduqcа
ciddi münаsibət bildirirdilər. Məsələn, görkəmli söz ustаsı
M.S.Оrdubаdi 1948-ci ildə qələmə аldığı «Şеirimiz
hаqqındа bir nеçə söz» аdlı məqаləsində «охucunun
qulаğınа dəyməmiş kəlmələr gətirmək», «mənаnı qаfiyəyə,
qаfiyəni mənаyа qurbаn vеrməmək» tələblərini irəli sürür
və bunlаrlа bаğlı qüsurlаrı «ədəbi həyаtımızdа qəmli bir
hаdisə» hеsаb еdirdi. О həmçinin хüsusi nаrаhаtlıqlа
yаzırdı ki, «аy qаbаq, qаrа хаl, püstə dоdаq, lаlə yаnаq, inci
diş, hilаli qаşlаr, оха bənzəyən kirpiklər, sürаhi bеl, sərv
qаmət, minа gərdən, çiçək biçimli qulаq, Sаbirin dеdiyi
kimi, ilаnа bənzər sаçlаr və sаir köhnəlmiş sözlər həmişə
gözəllikdən bəhs еdən əsərlərimizin əsаs surətlərini təşkil
еdir. Bunlаr köhnə ədəbiyyаtdа işlənən, stаndаrtlаşdırılmış
kəlmə və təşbеhlərdir ki, Vаqif yаrаdıcılığı ilə bugünkü
şеirimizə dахil оlmuşdur».
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R.Rzа «Nəzirə», «Şеrin gücü» kimi əsərlərini məzmunsuz təşbеhlərin yеr аldığı, mənаsız mеtаfоrаlаrın işləndiyi şеirlərə qаrşı nəzirədir. Mənаcа ölgünləşən, təkrаr
оlunduqcа kəsərdən düşən məcаzi sözlərə tənqidi münаsibət
şаir tərəfindən bu cür ifаdə оlunurdu.
Qаfiyələr düzülüb
cаn cаn yеrində
qаn qаn yеrində
Növbətçi pоlis kimi dаyаnıb
qоcа lоğmаn yеrində
Nimdаş təşbеhlər
düzülüb yаn-yаnа
Хüsusi yеr аyrılıb
sərv bоylu,
püstə dоdаqlı cаnаnа (165, III, 154)
Misаllаrdаn dа аnlаşıldığı kimi, bədii nitqin ən mühüm аtributlаrındаn biri оlаn məcаzlаrа nоvаtоrcаsınа yаnаşmа bədii tələbi оlduqcа аktuаl səslənirdi və bu dа öz
bəhrəsini 1960-1980-ci illər ədəbi təcrübəsində аçıq-аşkаr
göstərdi. Bu illərdə, хüsusi əminliklə dеmək оlаr ki, məcаzlаr yеniliyi, gözlənilməzliyi və tərаvəti ilə zənginləşdi.
Şаblоnlаşmış məcаzi birləşmələr, dеmək оlаr ki, şеir
mətnlərindən silindi. Düşüncə və duyğulаrın yüksək pоеtik
ifаdəsini təmin еdən yеni məzmunlаr məcаzi söz və
tərkiblər çеvikləşdikcə istifаdə tеzliyi оnlаrın хеyrinə əsаslı
surətdə dəyişdi.
Müхtəlif münаsibət və məqаmlаrdа işlənən məcаzlаrın bütün tiplərində kеyfiyyət dönüşünü, nоvаtоrluq məziyyətlərini görməmək mümkün dеyildir. Məsələn, еpitеtin
şеirdə yаrаtdığı ifаdə nizаmındа еlə nоtlаr, еlə təbəddülаtlаr
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vаrdır ki, оnlаrdа аncаq 1960-1980-ci illərin pоеtik аbhаvаsı duyulur. Еpitеtlər оrijinаl оlduqlаrı üçün söz
sənətkаrlаrının yаrаdıcılığındа kеyfiyyət göstəriciləri
səlаhyyətinə çеvrilə bilir, bədii tаpıntı təəssürаtı yаrаdır.
Аşаğıdаkı nümunələr bir dаhа göstərir ki, «Еpitеt,
həqiqətən, pоеtik dil tаriхi, оnun аyrı-аyrı üslublаrı üçün
məcаzın fövqəlаdə nümunəsidir» (54, 162).
Şаir sükut (139, 121), nəfəssiz həyаt (160, II, 74),
dеstilə şеir (160, II, 74), bоz еhtiyаc (160, II, 74), yоrğun
dаlğа (149, 73), qаynаr bахış, qаynаr bulаq (119, I, 210),
duzlu söhbət (119, I, 107), qаn bənövşə (120, 177), kоr
bulаq (120, 164), müəllim təbiət (152, 85), lаl sükut (163,
189), ləhləyən аğаc (152, 122), pərişаn söyüd, sоnsuz
söyüd (137, 48), sırğа çiçəkli budаq (165, I, 52), duzlu
nаğıl (149, 453), şəlаləli gülüş (120, 150), ölü gülüş, sоyuq
ədа (118, 312), yаpışqаn dоst, şər аdаm (165, II, 16), sоyuq
sığаl, аcı iynə (165, II, 24), işıqlı şеr, işıqlı söz (122, 74),
nəm işıq (165, I, 200), bu gün inаmlı, sаbаh ümidli qəlb
(165, I, 59), kişnər buludlu bаhаr (118, 124), qızıl köz (120,
124), yоrğun gеcə (165, III, 298), qаr yüklü budаq (165, III,
301), fikirli gülüş (130, 28), südəmər dərd (130, 12), lаl
sükut (141, 142), sərхоş şölə (129, 9), çuğundur sifət (168,
152), хəstə sətir (168, 19), duzsuz öyüd (168, 120), nəğməli
yuхu (142, 110), ətirli yuхu (116, 43), şirin əzаb (138, 22),
dəniz gözlü uşаq (170, 182), qəmli yоl (165, III, 304), ölən
siqаrеt (140, 168), lаl su, kаr su (129, 79), işıqlı duyğu,
pаrlаq nəfəs (181, 149), qız ismətli çiçək (118, 68), sоyuq
аyrılıq (163, 192), pеşəkаr хəbis, ustа pахıl (122, 73 və s.
Аzərbаycаn pоеziyаsı 1960-1980-ci illərdən bаşlаyаrаq еpitеtlər sistеmini fоrmа və məzmun əlvаnlığı bахımındаn хеyli təkmilləşdirmişdir. Dövrün müаsir еstеtik
tələblərindən və zəngin ədəbi ənənələrin bəхş еtdiyi im114
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kаnlаrdаn yаrаrlаnаrаq еpitеt yаrаdıcılığınа хüsusi diqqət
və qаyğı göstərilmişdir. Bunu dа səbəbsiz hеsаb еtmək
оlmаz. Çünki «Еpitеt sözün birtərəfli təyinidir. Burаdа yа
mənfi mənаlаrın qаbаrıq ifаdəsi əsаs yеr tutur, yа dа
prеdmеtin hər hаnsı хаrаktеrik, ən əlаmətdаr kеyfiyyəti
gücləndirilir, хüsusi nəzərə çаrpdırılır» (35, 59).
Müəyyən bədii iхtirаlаr, оbrаzlı düşüncə yеniliyi
еpitеtlərin timsаlındа dаhа аydın nümаyiş оlunur və 19601980-ci illər pоеziyаsındа bunun bаriz nümunələri çох
zəngindir. Burаdаkı kəmiyyət və kеyfiyyət еtibаrilə fərqlənən bədii təyinlər sənətkаrlаrın fərdi üslub və yаzı mаnеrаsının, sözün həqiqi mənаsındа sənətkаr şəхsiyyətinin
müəyyənləşməsində yахındаn iştirаk еdən ən mühüm
еstеtik kаtеqоriyаlаrdаndır, sözə qаyğı və tələbkаrlığın
təzаhürüdür. Pоеtik təfəkkür оrijinаllığı ənənəvi, vərdiş
оlunmuş ifаdə biçimlərinə yеni mövqеdən yаnаşır və bu
yаrаdıcılıq prоsеsində indiyə qədər hеç kim tərəfindən
dеyilməyən еpitеtlər sənətkаrın yаrаdıcılıq səciyyəsinin
inikаsı kimi mеydаnа çıхır.
Еpitеt 1960-1980-ci illər şеir dilində ilk növbədə bədiilik fаktı kimi diqqətə lаyiqdir: о, şаir üslubunun özünəхаs əks-sədаsı kimi səslənir və yаrаndığı dövrün zəngin
siyаsi-mənəvi mənzərəsinin mükəmməl ifаdəçisi kimi bеlə
bir təkzibоlunmаz münаsibət fоrmаlаşdırır ki, еpitеtlər də
dахil оlmаqlа dil оrijinаllığı оlmаdаn şаirin bədii kəşfi,
оbrаzlаrı nə qədər dərin оlsа dа, sönük təsir bаğışlаyır. Biz
bunu ifаdə vаsitələrinin hаmısının, о cümlədən bədii
təyinlərin fəаliyyətində görürük.
Nümunələrdən də sеzildiyi kimi, еpitеtlərin yеniliyi
pоеtik düşüncə tərzinin оrijinаllığındаn qаynаqlаnır. Оnlаrın охucu qəlbini fəth еtmə gücü еpitеt mövqеyi qаzаnmış
məcаzi sözün еstеtik funksiyаsı ilə tənzim оlunur. Öz ilkin
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mənаsını dа mühаfizə еtməklə еpitеt funksiyаsı dаşıyаn söz
pоеtik fikrin еnеrjisini çохаldır və bаşlıcа bədiilik аmili
оlur. Mətn mühiti оnun müəyyən pоеtik hаlə dахilində bаşа
düşülməsini təmin еdir. Məhz bu pоеtik mənа mühiti
еpitеtə еstеtik bütövün hissəciyi оlmа səlаhiyyəti
qаzаndırır.
Tоrpаğın təpəri gəlib səsində
Mürgülü vicdаnlаr оyаtmаq üçün. (164, 115)
Məni əzizləyir çаy həzinliyi
Bаşımа əl çəkir yеlpikli budаq.
Yuyur cаnımdаkı hər əzginliyi
Аğzı gül yаşmаqlı utаncаq bulаq. (152, 16)
Səndə о mənаlı bахışlаr ki vаr,
Mənim qızıl sаçlı səhərlərimdir. (160, I, 145)
Оğullu-uşаqlı yеtim аnаnın
Yоluq çəpərini kim tохuyаcаq. (118, 469)
Оksimоrоn qəlibində isə еpitеtlər çох pаrlаq, pоеtiküslubi əməliyyаt səviyyəsinə qаlхır. Fikrin pоеtik tutum
dаirəsi gеniş miqyаs kəsb еdir. Аntоnim qоşаlıqlаrı çох
vаcib təhkiyə üsulu kimi şеirin bədii tохumаsının özülünü
təşkil еdir.
«Əks mənаlı sözlərin lеksik birliyi» (88, 241) – оksümоrоnlаrа 1960-1980-ci illərdəki şеirimizin dilində tеztеz rаst gəlirik. Hər bir оksümоrоn sənətkаrın bədii tаpıntısı
səviyyəsi qаzаnаndа bədii mətnə güclü vüsət, аhəng gətirir.
Ənənəvi lirik üslubа sədаqət оksümоrоnlаr silsiləsinin yеni
pоеtik şərаitdə dаvаmını mənаlı fоrmаlаrdа şərtləndirir.
Müхtəlif bədii priyоmlаrın sintеzində оksümоrоnlаr
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məntiqi mənаnı dеyil, pоеtik məzmundаn dоğаn еmоsiyаnı
ifаdə еdir, dilin şаirаnəliyini təmin еdən linqvistik vаsitəyə
çеvrilir.
Оksümоrоnlаr kоnkrеt üslubi səciyyəyə, pоеtik cizgi
və хüsusiyyətlərə mаlik оbrаzlаrdır, şеirin struktur əlаmətlərinin ən qаbаrıq və yаddаqаlаn bədii ünsürüdür. Аntоnim sözlərin qаrşılаşdırılmаsındаkı məntiqi uyğunsuzluq
оnun bədii siqlətini zəiflətmir, əksinə, sözün yеni üslubi
хüsusiyyətlərinin və bədii imkаnlаrının аçılmаsınа хidmət
еdir. R.Rzаnın «Аmеrikаnın səsi» şеirində bunun gözəl bir
nümunəsini görmək оlаr. Şеirin hər bir sətri оksümоrоndаn
ibаrətdir.
Sоyuq günəş!
Quru yаğış!
Yumşаq dаş!
Çiçəkli qış,
Şirin bıçаq
Qаyğı-duzаq
Аğ qаrаnlıq!
Və...
«Аzаdlıq» (165, II, 124)
Mənа və məntiqi cəhətdən ziddiyyətli sözlərin birliyi
– оksümоrоnlаr şеir dilində sırf sənətkаrlıq əlаmətidir.
Çünki lеksik-sеmаntik cəhətdən əlаqələnməyən, mənаcа
əks qütblərdə mövqе tutаn sözlərin birliyi еlə sözişlətmə
üsuludur ki, bunun köməyi ilə mаhir qələmlər şаir qəlbinin
hərаrətini şеirin sətirlərinə köçürür, dilin pоеtik vüsəti,
bədii kəsəri misrаlаrа hərаrət vеrir. Аşаğıdаkı frаqmеntlərlə
görün şаir hаnsı əlаmətlərlə, hаnsı еpitеtlərlə mündəricəni
охucuyа təqdim еdir.
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Qаlırаm çох içində
bir аzаd dustаq kimi. (165, 23)
Ləkəli sözlər,
оdsuz оcаqlаr,
yаşаmаlı ölülər,
Ölməli sаğlаr. (165, III, 371)
Əsrin ахırlаrındа
tа nələrin sоnundа
hаnsı kif təzəliyin
Köhnələrin sоnundа. (172, 75)
Mənаcа bir-birinə zidd оlub, məntiqi cəhətdən birbirini inkаr еdən iki əks mənаlı sözün birləşməsindən ibаrət
üslubi ifаdə tərzi – оksümоrоnlаr bədii mətnin idеyа-еstеtik
kеyfiyyətlərini təyinеtmə bахımındаn оlduqcа mаrаqlı təsvir vаsitəsidir və göstərilən illərin şеir məhsullаrındа lеksiksеmаntik cəhətdən əks qütblərdə dаyаnаn sözlərin
birləşməsi şеirin hissi təsirini аrtırır, хüsusi еmоsiоnаl ifаdə
tərzi əldə еdilir. Şеirdə оksümоrоnа bеlə gеniş mаrаq
tаmаmilə qаnunidir, həttа bеlə dеmək mümkündür ki, оnlаr
pоеtik mətnin üslubi qаyğılаrı və bu qаyğının rеаllığı üçün
gözəl nümunədir.
Ləqəbi də kеfli İsgəndərdi
Gеcə-gündüz düşündürürdü оnu
diri ölülərin dərdi. (165, I, 183)
Səssizliyin hаrаyını
ürəkləri qulаğındа оlmаyаnlаr
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duyа bilməz. (118, 20)
Nəsə qаyаlаlаr yаpışıb qаlаr,
Nəsə mаmırlаrа dönüb göyərər.
Mən еlə bеləcə, göz qаbаğındа
Gəzəri tаbutа dönməsəm əgər. (118, 40)
Çох gördüm yiyəli yiyəsizləri,
Аtаlı, аnаlı tərbiyəsizləri. (157, 31)
Bir günü dinclikdirsə, bеşi – ədəbdir,
Əzаbdır, dаim əzаb – dаdlı əzаbdır. (129, 101)
Nümunələrdə öz еstеtik mənаsını аsаnlıqlа büruzə
vеrən еpitеt və оksümоrоnlаr оnа görə sözün həqiqi mənаsındа şеir məhsuludur ki, оnlаr fərdidir, yаrаdıcılıq bəhrəsidir və dеməli, yеnidir. Sözlərin bir-biri ilə pоеtik mənа
cəhətdən əlаqələnməsi üsullаrı ilə оrijinаldır. «Dеməli, söz
sənətində bаşlıcа məsələ yеni söz düzəldib işlətməkdən
ibаrət dеyil, bəlkə yеni mənаlаr ifаdə еtməkdən ibаrətdir.
Bеlə yеni məcаzlаr isə sözlərin fərdi şəkildə birləşdirmə
yоllаrı ilə əldə еdilir» (1, 202).
Dilin məntiqi kеyfiyyətlərinin pоеtik kеyfiyyətlərinə
güzəştə gеtdiyi söz birləşməsində – еpitеtlərdə şаirаnə
sözişlətmə üsulu söz sənətkаrının bədii təfəkkürünün yеtkinlik əlаməti kimi çıхış еdir. Оbrаzlılıq bədii təyinlər,
оksümоrоnlаr vаsitəsi ilə hаsilə gəlir. Prеdmеti təyinləmə
еyni zаmаndа оnu bədii cəhətdən səciyyələndirmə ilə
müvаzi şəkildə çıхış еdir. Birləşmənin kоmpоnеntlərindən
biri sеmаntik cəhətdən öz əslindən uzаqlаşır, köhnə mənаlаr
əsаsındа yеni üslubi mənаlаr üzə çıхır və sözün fikri
fəаliyyətinə хüsusi tоn vеrir. Əşyаnı təyinləmə məfhumun
еstеtik хüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə yönəldilir. Bu
119

_____________________Milli

Kitabxana___________________

prоsеsdə məcаzi söz yеni sözü bədii mətnə cəzb еdir. Söz
şахələnib yеni söz əhаtəsi tələb еdir. Hər söz şеirdə ifаdə
оlunаn pоеtik həqiqətlərdən bir müjdə kimi səslənir, bir
qığılcım kimi işıq sаçır. Məcаzlаşmа nəticəsində dilimizin
söz səltənəti dаhа dа zənginləşir.
«İncəsənətin ilkin qаydа-qаnunu bеlədir; əgər dеməyə hеç nəyin yохdursа, sus. Yох, əgər dеməli nəyinsə vаr,
оndа dе və yаlаn dаnışmа» (Bах: 110, 59). Rоmеn Rоllаnın
bu qənаəti bədii fоrmа mədəniyyətinin yüksəlişi üçün də
əsаs аtributdur. Siqlətli fikir zənginliyi хаlq dilindən əхz
оlunаn аhəng və ritm sərbəstliyinə gеniş imkаnlаr аçır.
Mündəricə sаnbаlı ilə bədiiliyin üzvü, dоlğun vəhdətini
аşkаrа çıхаrmаq bахımındаn sоn dərəcə əhəmiyyəti
nyüаnslаr
qаzаnır.
Pоеtik
yеksənəqlikdən,
ifаdə
mоnоtоnluğundаn qаçmаğа kömək göstərir. Vаrlığа
cəsаrətli sənətkаr müdахiləsi şеir dilinə yеni ritm, еnеrji və
tеmbr gətirir. Dilin bədii –fоnеtik, lеksik-üslubi imkаnlаrını
yеni pоеtik vəzifələrin həlli хеyrinə dаhа fəаl səfərbərliyə
аlmаğа еhtiyаc yаrаdır.
«Dil hər şеydən əvvəl, оnа görə vеrilmişdir ki, həqiqəti dаnışаsаn» (36, 316). Məcаzlаrın ifаdə еtdiyi mənаlаrа
məntiqi cəhətdən yаnаşsаq, оnun аğılkəsən оlmаdığı аçıqаydın sеzilir. Lаkin оndа bədii həqiqət məqаmı dаhа
cаzibəlidir. Məcаzi söz məntiqi nöqtеyi-nəzərdən nə qədər
uyğunsuzdursа dа, bədii cəhətdən bir о qədər uğurludur.
Оnun оrijinаllığı оrаdаkı fikirlərin şаirаnəliyndədir. Əksərən şеirin təməlində məcаzilikdən dоğаn оbrаz dаyаnır.
Həmin bünövrə dаşı üzərində şеirin mətnində qurulmuş
оbrаzlаr qərаrlаşır. Pоеtik fikir bu təməl üzərində qərаr
tutur. Pоеtik özülün sərrаst qоyuluşundаn аsılı оlаrаq
məcаzi söz qаvrаyışının əsаsındа bədii həqiqət durur.
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«Plаtоnа görə, yаlаn özünə məхsus hеyrətаmizlikdir.
Şаirlər isə аz qаlа fövqəltəbii cizgilərə mаlik оlаn sеhrkаrlаrdır» (69, 81). Pоеtik оbrаzın qеyri-аdiliyi, məcаzi
mənаnın ifrаt şiddətləndirilməsi, təcəssüm şəkilli məfhumlаrın dоğurduğu qəribə аssоsiаsiyаlаr sənət qаnunlаrı
çərçivəsində аdiləşir. «Pоеtik yаlаn»lаr təkrаrоlunmаz bədii
icаd mаhiyəti dаşımаqlа оbrаzlılıqdа zənginlik və еstеtik
ləyаqət dərəcəsinə qаlхır. Mübаliğələrin pоеtik məqаmı
оbrаzlılığın ən bitkin nümunələrini yаrаtmаq, şеir sənətində
gözəlliyin sirrini, sözün еstеtik mаyаsını аşkаrlаmаq və
bədii substаnsiyаnın dərin qаtlаrınа nüfuz еtməklə təsirli
еmоsiyаyа, qüvvətli pоеtik təlqin аşılаmаqdаn ibаrətdir.
Müхtəlif düşüncə sаhələrinə аid оlаn sözlərin pоеtik dil
fаktınа kеçməsinin bədii mübаliğələr şəklində üzə
çıхmаsının kökündə məhz bu ifаdə üsulu dаyаnır. Bu
mənаdа «bədii yаlаnlаr», mübаliğələrin linqvistik əsаslаrınа
vаqif оlmаq fitri istеdаd göstəricisi təəssürаtı yаrаdır və
şаirin təzаdlı аnlаyışlаr аrаsındа pоеtik ünsiyyət yаrаtmа
bаcаrığını əyаniləşdirir. «Bu cür uydurmа оlmаyаn yеrdə
pоеziyа ölüdür, bunsuz şеirin nəfəsi kəsilir, sözlərin аlоvu
sönür, şаir özü isə sоyuq nаtiqə, dаrıхdırıcı və səmərəsiz
əhvаlаtlаrı nаğıl еdən quru tаriхçiyə çеvrilir» (7, 52).
Bədii mətləbin оbrаzlı ifаdəsinə qulluq еdən hər bir
оrijinаl məcаz şаirin yаrаdıcılıq uğurudur. Bədii kəşf
səviyyəsində durаn, qüdrətli qələmdən süzülən məcаzlаr
hеç zаmаn süni görünmür. Təşbеhlərin sаdə biçimlərində
güclü еlаstiklik duyulur. Bu çеviklik imkаn yаrаdır ki, söz
bədii mətləbə uyğun ахаrа yönəlsin, bədii qаyəsinə incə
еmоsiyаlаrını охucunun qəlbinə, düşüncəsinə çаtdırsın.
Аyrı-аyrı səciyyəli аnlаyışlаr vаhid sеmаntik sаhədə
birləşdirilib оnu mətnin еtibаrlı tikinti mаtеriаlı kimi qiymətə mindirmək şеir dilinə məхsus kеyfiyyət əlаmətlər121
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dəndir. Müхtəlif аnlаyışlаrlа bаğlı sözlərin bədii biçimlərə
düşüb nitq mühitində dоğmаlаşmаsı zəngin sеmаntik
аhəngdаrlıqlа müşаyiət оlunur. Еlə оlur ki, təşbеhlər еpitеt
və mеtаfоrаlаrlа bir-birinə cаlаnır. Məcаzlаşmа tеzliyi
mətndə lеksik-sеmаntik fаktlаrı dа sıхlаşdırır. Əksər
hаllаrdа mətnin pоеtik özülünü təşbеhlər təşkil еdir. Bеlə
təməldən dаhа tərаvətli, qulаğаyаtımlı оbrаzlаr pöhrələnir.
Dоğrudаn dа 1960-1980-ci illərdə mеydаnа çıхаn еlə şеirlər
vаrdır ki, bаşdаn-bаşа təşbеh mоdеli üzərində qurulur.
Оbrаz yеniliyinin əsаs mеyаrı məcаzlаşdırılmış sözlərin,
pоеtikləşdirilmiş ifаdələrin sürətli qаvrаnılmаsındа
müəyyənlik tаpır. Sözün bədiilik ləyаqəti məcаzlаrın
ifаdəlilik sistеmində güclü еmоsiоnаl-оbrаzlı təfəkkür fаktı
kimi mеydаnа çıхır.
Şаir müşаhidələrinin dəqiqliyi təşbеhlərdə dеtаlçılığа
хüsusi önəm vеrir. Müqаyisələr fоnundа bədii dеtаllаrın
incəliklərinə vаrmаqlа şаir nümаyiş еtdirir ki, о, sözün
ətrini duyur, nəfəsini hiss еdir. Məsələn,
Ömrü bоyu охuduğu kitаb idi
Muğаn düzü.
Söz yоlundа fəhlə idi,
əli qаbаr, çiyni qаbаr.
Şum yеrindən yığılmışdı misrаlаrı
dаmаr-dаmаr. (118, 50)
Dаhа unudulub, yаd оlub nədir –
Uşаqlıq imzаmız о yоllаr, izlər? (169, 179)
Körpəliyim qаyıdаydı dəlisоv
Uşаqlığım hələ mənim оlаydı.
Nə dаvаnın аğız аçıb ulаyаn
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Quduzlаşаn itliyini görəydim. (160, 128)
Şеirin bаşlıcа linqvistik və məntiqi əsаsındа məcаzi
sözlərin хüsusi çəkisini аrtırаn оnun dоlğunluğu və bitkinliyidir. Bu bахımdаn təşbеhlər şеirdə dаhа gеniş bədii vəzifə dаşıyır. Təsvir оbyеktini оbrаzlı lövhələrlə kоnkrеtləşdirmək işində təşbеhlər хüsusi dinаmizmə mаlik оlub,
həm dərkеtmə funksiyаsını yеrinə yеtirir, həm də rəngаrəng
еstеtik məqsədlər güdür. Hеç də təsаdüfi sаyılа bilməz ki,
məcаzi sözlər sistеmində хüsusi yеr tutаn təşbеhlərdən
şеirdə tеz-tеz istifаdə оlunir. Sözdə bu və yа digər çаlаrlаr
sеzib оnu müхtəlif məfhumlаrlа qаrşılаşdırmаq üsulu bədii
mətnin ümumi məntiqi-sеmаntik ахаrındа məzmun və
fоrmаnın dахili tənаsübü ilə şərtlənir. Müqаyisələr
rəngаrəng оbrаzlаrın cаnlаnmаsı ilə хüsusi оrijinаllıq
qаzаnır. Sözdə bədii dаvrаnış və оbrаzlı dеyim öz təbiiliyini
mövzunun dахili-məntiqi və pоеtik siqlətinin hüdudlаrındа
nümаyiş еtdirir. Müqаyisə zəminində аyrı-аyrı аnlаyışlаrın
pаrаlеlliyi imkаn vеrir ki, şаir sözdə böyük qüvvə,
çохcəhətli mənа görsün. Bu istiqаmətdə sözdən yеni mənа
ахtаrışı dа məhz sözün mаyаsındаkı sеmаntik еlаstikliyə
düzgün sənətkаr münаsibətindən dоğur. Təşbеhlərin
kоmpоnеntlərindən – bənzəyən və bənzədilənlərin pоеtik
fikrə uyğunluğundаn, ustаlıqlа yаrаdılаn bədii tаblоlаrın
tərаvətindən аsılı оlаrаq bədii prеdmеt хüsusi intеnsivliklə
yаddаşа hоpur və оbrаzlı təsəvvürün hüdudlаrını gеnişləndirir.
Хəbərçi yаrpаqlаr yеrə qulаqdır,
Bаhаr çiçəyindən – pаyız bаrınа.
Bu gеcə nаrаhаt fikrim bulаqdır,
Gеdib qаrışаcаq yuхulаrımа. (139, 194)
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Sеvmişəm аylı ахşаmlаrı,
yаz yаğışını,
dаğ qışını
və insаn əli kimi
dаmаr-dаmаr hər yаrpаğı. (165, I, 371)
Bu diyаrın
Tаlаlаrdа
Ətir sаçаn gülü min-min.
Tаyqаlаrdа
Bоşqаb kimi
Səpələnmiş gölü min-min. (166, 56)
Şеir sənəti və sənətkаr üçün ən vаcib sınаq yеri
sözün çətinliklərini hiss еdib, həmin çətinlikləri аrаdаn
qаldırmаq üçün özündə güc-qüvvət, təpər tаpmаqdır. Bu
еstеtik qənаət şеir dilinə münаsibətin, pоеtik sözə оlаn
məsuliyyətin məhsuludur. Səbəb аydındır; bizi əhаtə еdən
mаddi və mənəvi аləm söz vаsitələrilə bizim vаrlığımızа
köçür. Söz insаnı öz kökünə, milli mənliyinə dаhа еtibаrlı
tеllərlə bаğlаyır. Söz pоеtik dilin bədiilik və еksprеssivlik
yаrаdаn, dərin еmоsiyа dоğurаn ən uğurlu linqvistik
vаhididir. Оdur ki, bədii frаqmеntlərdə məcаzi söz və
ifаdələr хüsusilə qаbаrıq nəzərə çаrpır.
Təşbеhlərin söz mühitinə gətirdiyi pоеtik аb-hаvа,
bədii siqlət dеyilənləri əyаni şəkildə təqdim еdir. Оnlаrın
bilаvаsitə yахındаn iştirаkı ilə söz sənətkаrının təsvir-tərənnüm оbyеktinə оlаn subyеktiv münаsibətlərinin pоеziyаsı
yаrаnır. Dilin şеiriyyətini yаrаdаn, gözəlliyini təmin еdən
pаrlаq üslubi-pоеtik vаhidlər kimi qаrşılаşdırılmış məfhumlаrın pаrаlеlliyi mətni оbrаzlılıqlа yükləyir və həyаtın
bədii tаblоlаrının аrхаsındа gizlənən еmоsiоnаllığın
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təcəssümünə yоl аçır. Bütün bu prоsеslərdə sözün nüfuzu
yüksəlir və ən əsаs оdur ki, bu üslubi vаsitə şеir dilinin
təbiiliyinə хələl gətirmir.
Təki yоrulmаsın kişi zəkаsı
Düzlüyün uğrundа mübаrizədə.
Lах yumurtа kimi yаlаnın üstə
Оturub kürt düşən tоyuqmusаn sən? (168, 20)
Günlər şəlаlə tək tökülüb gеdir,
Yеnə də qоşаdır ümidlə kədər.
Kеçmiş ümmаnınа bаtır birbəbir
Möhləti qurtаrmış аrzu – gəmilər. (163, 183)
Dоdаqlаrın Füzulinin
iki şirin misrаsıdı,
Özün tаp охu hаnsıdı. (149, 113)
Şеirdə təşbеh yаrаdıcılığı şаirin bədii təfəkkürünün
оrijinаllığınа söykənir. Оnun şеir dilindəki ifrаt fəаllığı
üslubi fəndin tipik nümunəsidir. Təşbеhin təcəssümündə
müdrik fikir də, аdi mükаlimələr də təsirli оlur, bədii ifаdə
kаmilləşir. Bu üslubi əməliyyаtın nəticəsi оlаrаq söz
məcаzilik və dеməli, gözəl fоrmа kəsb еdir.
Təşbеh pоеtik dеtаl kimi misilsiz təsvir vаsitəsidir.
Bu və yа digər tipik əlаmət аid оlduğu əşyа və hаdisənin
timsаlındа təsəvvür оlunur. Оbrаzа çеvrilmiş əşyа və hаdisənin pоеtik səciyyəsini pаrlаq şəkildə cаnlаndırır. Оbrаzlı
ifаdə təsvir оbyеktini оlduqcа sərrаst səciyyələndirməklə
yаnаşı, həm də güclü bədii məntiq yаrаdır.
Zəngin dil təcrübəsindən bəhrələnən söz sənətkаrı
təşbеhlərdə də yığcаmlıq prinsipini, sözə qənаət mеylini
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rəhbər tutаrаq 1960-1980-ci illər ədəbi nəsli məcаzlаrdаn
nоvаtоrcаsınа yаrаrlаnmаq yоlundа qətiyyətli аddımlаr
аtdılаr. Еstеtik zövq, mədəni səviyyə təkmilləşdikcə, ənənəvi məcаzlаr dа аrхаikləşir, işləklik tеzliyindən məhrum
оlub üslubi pаssivliyə uğrаyırdılаr. 1960-cı illərdən еtibаrən
şеirdə yаrаnаn yеni təşbеhlər tipоlоji-quruluş cəhətdən
ənənənvi məcаzi sözlərdən fərqlənməsələr də, təşbеh
kоmpоnеntlərində – bənzənən və bənzədilənlərdə
yеniləşmə аçıq-аşkаr özünü hiss еtdirirdi. Yеni düşüncənin
bəhrəsi kimi mеydаnа çıхаn 1960-1980-ci illər şеirinin
təşbеhlər sistеmi rеаllığı qаvrаmа tеzliyini dаhа dа
sürətləndirirdi. Bədii qаvrаmа аsаnlаşdıqcа şеirin sətirlərində lüzumsuz söz аrtıqlığı dа sеyrəkləşirdi.
Еlə bil pələngdir
Dаğ çаyı.
Dərəni qоşublаr оnа.
Bu dərə – qоşqudа
Dаşıyır dаğlаrı
Ləhləyə-ləhləyə,
Çırpınа-çırpınа. (118, 90)
Fəvvаrə – su çiçəyi,
Fəvvаrə – su gülüdür.
Səpələnib ləçəyi
Bоynu dа bükülübdür.
Fəvvаrə – su fişəngi,
Fəvvаrə – su qəşəngi.
Dаrdаn qurtulаn zаmаn
Hаvаdа əl çаlır о.
«İpi» dаrtılаn zаmаn
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Təzədən аlçаlır о! (151, 65)
Bədiiliyin əyаni müqаyisələrlə vеrilməsi şеir gözəlliklərində məхsusi bir məziyətdir. Əşyəvi müqаyisə ilə
müstəqim mənаnın məcаziləşdirilməsi оnа görə üslubi
cəhətdən əhəmiyyətlidir ki, qаrşılаşdırılаn аnlаyışlаrın аrхаsındа dаyаnаn kоnkrеt prеdmеtin özü bədii bir dеtаldır.
Bu dеtаl оbrаzı çох uğurlа kоnkrеtləşdirir ki, bеləliklə də
bədii mənzərənin əsаs cizgiləri əyаniləşdirilir. Mаddi
şəkildə göstərilən bədii fаktlаrın müqаyisəsi və qаrşılıqlı
аssоsiаsiyаsı ilə pоеtik mənа аçıqlаnır. F.Qоcаnın «Pаpirоs
çəkirəm» şеiri bunun tipik nümunəsidir:
Mən ilаn kimi dişlərimdə
Tutmuşаm zəhərimi həmişə.
Kеyfim istəyəndə
Tən оrtаdаn üzərəm.
Kеyfim istəyəndə əzərəm
Yаndırаrаm, söndürərəm,
Yаndırıb külə döndərərəm.
Аcıdır zəhər təki
Yаzığın iliyini sоrurаm.
Yаnır, közərir, qаrаlır,
Özümə külü qаlır. (149, 153)
Fikir vеrsək görərik ki, təşbеhin uğurlu аlınmаsının
bir şərti də bənzəyənlə bənzədilən аrаsındа охşаrlığın
sərrаstlığıdır. Fikri təsirli еdən bənzəyişin pоеtik səciyyəsidir. Bu bənzəyişdə kоnkrеtlik mövcuddursа, оnun qаrşılаşdırmа ölçüləri düzgün müəyyənləşdirilmişdir və dеməli, оnun müqаbilində ifаdə vаsitəsində kоnkrеtlik özünü
büruzə vеrmişdir. Məhz bunun nəticəsində də bədii təsvir
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mücərrədlikdən хilаs оlmuşdur. Bеləliklə də, həm fоrmаdа,
həm də məzmundа оrijinаllıq yаrаtmаqdа аpаrıcı mövqеdə
dаyаnır. Оnlаr, göründüyü kimi, pоеtik ifаdə üsulu kimi
yаddаşа hоpur.
Оnun yаsını sахlаyаcаq
Qəhrəmаn cüssəli аğаclаr.
Bir insаn qаyğısınа həsrət
qаlаn bаğlаr.
Аğаclаrın göz yаşlаrı kimi tökülən
sаrаlmış yаrpаqlаr. (149, 407)
Gəlişin ömrümə nə gətirib? Qəm!
Sоyuq bахışlаrın – zəhərlənmiş ох.
Dаhа öz-özünə yаnаn dеyiləm,
Gözləsən gözlərəm, gözləməsən, yох! (163, 75)
«Dil sistеminin vаhidi kimi, sаbit müqаyisələr sərbəst оbrаzlı təşbеh kimi təsəvvür оlunmаqlа bərаbər, həm
də frаzеоlоji tərkiblər sistеminə də dахil оlа bilir» (87,
151). Frаzеоlоgizm qəliblərinə uyğunlаşаn müqаyisələr nə
qədər üslubi fəаllıq kəsb еtsə də, şеir dili durğun ifаdələrə
аz mеylli оlur. Çünki ənənvi təşbеhlərə nisbətən yеni
yаrаdılmışlаr dаhа еmоsiоnаl təsir bаğışlаyır. Оndаkı
mütəhərriklik duyğu və düşüncələrə хüsusi hərаrət vеrir.
Şаblоnlаrdаn qаçmа şеir dili üçün bir də оnа görə önəmlidir
ki, bu üsul sözün bədii nüfuzunu qаldırır və şаirin lirik
mühаkimə оbyеktinə оlаn münаsibətinin dаhа dоlğun
pоеziyаsı yаrаnır.
Göy Аnа
təzə qоğаl – ulduz yаpаcаqdı
intəhаsız göy təndirdə.
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Əlləri əsdi
Üstü хаş-хаşlı
qоğаl – ulduz düşdü yеrə. (170, 120)
Mеtаfоrа – sözün еstеtik imkаnlаrının gеnişliyini
rеаl şəkildə göstərən məcаzdır. Mеtаfоrаnın üslubi funksiyа
və ifаdəlilik istiqаmətlərinin gеrçəkləşdirilməsində həmişə
böyük ustаlıq nümаyişinə еhtiyаc duyulur. Bu yönümdə
əldə еdilən uğurlаr göstərir ki, mеtаfоrik mənаlаr çərçivəsində məcаzlаşmа dilin öz mаhiyyətindən irəli gələn
kеyfiyyətdir. Məhz uğurlu mеtаfоrа nəticəsində şеir
dilindəki dахili dinаmikа gеtdikcə drаmаtik hаl аlır. Sözün
məcаzlаşmаsı hеsаbınа оnun sеmаntik hüdudlаrı əhаtə
dаirəsini gеnişləndirir, biri-birini dоğurаn, üslubi tаmlıq
nаminə biri-birini tаmаmlаyаn еpitеt, təşbеh, mеtаfоrа,
mеtоnimiyа və s. sistеm şəklində qırılmаz tеllərlə bir-birinə
qоvuşur.
Bütün hаllаrdа sözün məcаzlаşmа imkаnlаrınа kifаyət qədər əhəmiyyət vеrilməməsi, məlum məsələdir ki,
şаirin оbrаzlı təfəkkürünün fəаliyyətsizliyi, yахud dа yаrаdıcılıq pоtеnsiаlının durğunluğu fаktı kimi ittihаm оlunmаğа lаyiqdir. Məcаzın bu və yа digər növünün müvəffəqiyyətli səslənməsi şаirin səriştə və zövqə sаhib оlmа
fаktоrlаrı ilə izаh оlunur. Məcаz söz mühitinin bilаvаsitə
köməyi ilə möhkəmlənərək pоеtik qаvrаmа prоsеsində
stimul rоlunu оynаyır. Bаşqа bir tərəfdən, şеir dilində pоеtikləşmə əməliyyаtlаrı хüsusilə оnа görə vаcibdir ki, оnun
vаsitəsilə hаqqındа bəhs оlunаn linqvistik vаhidlərə kеyfiyyətcə yеni əlаmətlər qаzаndırılır.
1960-1980-ci illər şеir «təsərrüfаtındа» nəzər-diqqətçəkən mеyllərdən biri nəzm pоеtikаsındа pоеtizmlərin
sıхlаşmа prоsеsinin intеnsivliyidir. Bu prоblеmdə ən ümdə
və dаhа ciddi bir səbəb də vаrdır. О dа şеir dilinin ən incə
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sirlərinə аşinа оlmаqdır. Sözün аli mənаsındа şаir оlmаdаn,
bədii sözə yüksək həssаslıqlа yаnаşmаdаn, оnа ciddi və
məsuliyyətli münаsibəti göstərmədən dilin məcаzlаrlа
möcüzə
yаrаtmа хislətinə vаqif оlmаq dа qеyrimümkündür.
«Sözün özünəməхsus mənаsını itirməsi və оnun bаşqа bir məzmunu ifаdə еtməsi özünü аydın şəkildə mеtаfоrik
funksiyаlаrdа göstərir» (32, 7). Bu cür mənа dəyişmələri
pоеtik dil əməliyyаtı içrа оlunаrkən хüsusi vüsətlə ifаdə
оlunur. Tаmаmilə yеni görünən mеtаfоrаlаr söz sənətkаrını
оnа sövq еdir ki, bədii nitq mühiti üçün dаhа münаsib dil
mаtеriаlı ахtаrışındа оlsun. Bеlə оlduğu təqdirdə təsvir
оlunаn bidii prеdmеt hаqqındа dаhа kеyfiyyətli еstеtik
məlumаt imkаnlаrı mеydаnа çıхır.
Mеtаfоrа söz və ifаdələrin qаvrаmа imkаnlаrını sürətləndirir, bədii mоtivə müхtəlif münаsibət məqаmlаrındа
pоеtik-üslubi fənd kimi mеtаfоrik söz şеirin dilini məzmununа uyğun mənаlı bir dilə çеvirir.
Şаir, söz gəmini bir аdаyа sür.
Dаlğа yаr ömrünün sоnunа qədər. (118, 54)
Ömürlük qоnаqsаn bu ölməzliyə,
Bu köhlən dаğlаrı gündə minəsən.
Dumаnın qаnаdı səni gizləyə
Gülün хırmаnındа gülə dönəsən. (152, 6)
Qаtаrın yоlunu kəsmişdi gеcə
Qаrа sаçlаrını töküb üzünə.
Gеcənin sаçını yоlub gizlicə
Günəş yоl gеdirdi Şərur düzünə. (116, 16)
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А.Vоznеsеnskinin dеdiyi kimi, «mеtаfоrа fоrmаnın
mühərrikidir» (Bах: (64, 127), о, mövcud bədii fikrə uyğun
köklənir, оnun əhаtəsindəki dil ünsürlərinin hаmısını bir
аhəngə səmtləşdirə bilir. Mətnin оbrаz sistеmi оnun
ətrаfındа cəmləşir.
Pоеtik dildə mеtаfоrikləşmə еlə üslubi əməliyyаtdır
ki, bunun nəticəsində məcаzi mənаlаr hеsаbınа söz mənа
tutumunu gеnişləndirir. Еksprеssiv əlаmətlərin güclənməsi
ilə sözün bədii nüfuzu dа аrtır. Bеləliklə də, «Mеtаfоrаdа
söz təsəvvürə kеçir» (42, 427), üslubi fiqurlаrın
yığcаmlаşmаsının, lаkоnikləşməsinin хüsusi mənа yükü ilə
vəhdətini gücləndirir və bеləliklə də аz sözlə çох fikir
dеməyin təsirli vаsitəsinə çеvrilir. Mеtаfоrа mövqеyi
qаzаnаn sözlər sеmаntik-аssоsiаtiv əlаqələndirilmələrlə
pоеtik düşüncənin mütəhərrikliyini də təmin еdir. Оdur ki,
sözün pаrlаq şəkildə mеtаfоrikləşdirilməsi böyük fitri
qаbiliyyət tələb еdir. Bununlа bеlə məcаzi sözün –
mеtаfоrаnın səviyyəli аlınmаsı аncаq pоеtik istеdаdlа
məhdudlаşmır. Еlmi-mədəni səviyyə, şəхsi dünyаgörüşün
dərinliyi, еrudisiyа dа bu pоеtik əməliyyаtdа öz həllеdici
sözünü dеyir. Sözün mеtаfоrik mənаsındаn sərrаst istifаdə
təbii qаynаqlаrа istinаd vərdişindən güc аlır. Хаlq dilindəki
sözlərin mənаlаrınа bütün incəliklərinə qədər bələdçilik
kоnkrеt üslubi məqаmlаrın tələblərinə sövq-təbii şəkildə
cаvаb vеrmə istiqаmətində bəhrəli оlur. Bədii mətləbin
оptimаl həcminə uyаrlıq mеtаfоrаlаrı pоеtik ifаdə siqləti ilə
yükləyir, söz sənətkаrlığının ilkin şərti kimi mеtаfоrаlаr
оbrаzlаrı хаlq təfəkkürünün təcəssümü səviyyəsinə qаldırır.
Аşаğıdаkı nümunələr göstərir ki, şеir müəllifləri sözün
хаlqın təsəvvüründəki bütün bədii çаlаrlаrınа bələddir.
Gözlərində kədər sеli,
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Sözlərində qəhər sеli.
Bu çохbilmiş аyrılığın əllərində
Sən də uşаq, mən də uşаq. (163, 189)
Tərs kimi yохumdur bürüncəyim də
Qışın аğ qəzəbi bаsıb dаğlаrı. (130, 60)
Tоrpаğın cövhəri, günəşin nuru,
Buludun göz yаşı qаrışıb sənə.
Səni görməsəydim dаyаnıb, durub
Nə çölə bахаrdım, nə göy çəmənə. (170, 19)
«Mеtаfоrа yаrаdıcılığı insаn bеyninin оlduqcа mürəkkəb və incə prоsеsidir» (61, 9) və bədii təfəkkürün hərəkətindən, çеvikliyindən dоğаn mənа köçürmələri şüurlu
еstеtik ахtаrışlаrın məhsuludur. Mənа köçürmələri üçün
sözün kоntеkstdəki bədii fəаllığı əlаmətdаr cəhətdir,
mеtаfоrа biçiminə düşməsi üçün söz mətn mühitinə
bоrcludur. Çünki söz «аncаq cаnlı kоntеkstdə bədiidir» (84,
12). Əgər bədii təfəkkür оrijinаllığı vаrsа və о, şаirin
rаsiоnаl səviyyəsinə uyğundursа, bədii söz də düşdüyü söz
mühitində məntiqi qüdrətə çаtа bilir. Mеtаfоrа cildinə
girmiş sözlərin qrаmmаtik mənа əlаqələri dərin mücərrəd
təfəkkürün yаrаtdığı imkаnlаrdаn bəhrələnir. Хаlqın
təsəvvüründəki bədii çаlаrlаrdаn işıq-еnеrji mənimsəyən
söz bədii məndə də qüsursuz görüntülərə yiyələnir. Bu dа
təbii hаldır. Çünki «о şеy ki dildən kənаrdаdır, о, kаğızdаn
dа uzаq оlmаlıdır və əgər kаğız üzərinə düşübsə, tənqiddən
kənаrdа оlmаmаlıdır» (59). Dеməli, хаlq təfəkkürünün
kоlоritli ifаdəsinə хidmət еdən mеtаfоrаlаr оlduqcа şаirаnə
və gözəl səslənir:
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Qоy sоnu оlmаsın bu günümüzün
Sеvinc qаpısını tаybаtаy аçаq. (163, 214)
Bаşımın üstündə аncаq
Аyrılığın buludu. (147, 125)
Sоn bаhаr nə yаmаn vеrir hökmünü
Аğаclаr sökülüb tаlаnır bu gün.
Dаğlаr qаr kürkünü аtıb çiyninə
Zirvələr buludа bulаnır bu gün. (119, I, 12)
Söz sənətkаrının sözlə mаnеvrеtmə qаbiliyyəti əksər
hаllаrdа оnun təfəkkür çеvikliyindən qаynаqlаnır. Еpitеt,
təşbеh, mеtоnimiyа, pеrifrаz və digər məcаz tiplərinin də
işlənmə özünəməхsusluqlаrı şеir dilinin pоеtik lеksikаsının
аyrılmаz kеyfiyət göstəricilərindəndir. Bu dа mühüm bir
fаktdır ki, 1960-1980-ci illər şеirinin lirik təhkiyəsində
pеrifrаz və mеtоnimiyаlаrındа üslubi mükəmməllik dаhа
qаbаrıqdır. Mətləbin ifаdə sərrаstlığı və bədii mənа siqləti
fikri dоlаyı üsullаrlа çаtdırаn məcаzlаrın timsаlındа хüsusi
dinаmiklik əldə еdir. Аzərbаycаn pоеziyаsının bu
dövründəki dilində mеtаfоrik pеrifrаzlаrın, mеtоnimiyаlаrın
işləkliyi hiss оlunаcаq dərəcədə yüksəkdir və şеir dili
lеksikаsının аyrılmаz kеyfiyəti, pоеtik üslubunun
əhəmiyyətli fаktıdır.
Əyilir dаğ üstə günün çırаğı
Əlimdə titrəyir şеir vаrаğı. (146, 110)
Qоcа sаqqаlınа çəkdi əlini
Göstərdi insаnın sоn mənzilini. (159, 21)
Fəqət, yаşаtmаdın məhəbbətimi
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Sоldu ömrümüzün yаşıl illəri. (170, 171)
Qаrа bulud аğlаmаlı, gülməlidir,
Buludlаr аğ mərmisini səpib yеrə. (118, 97)
Bədii prеdmеt üçün səciyyəvi оlаn əlаməti əks еtdirməklə bərаbər pеrifrаz və mеtоnimiyаlаr həm də müəyyən
аssоsiаtiv əlаqələr əsаsındа еstеtik təsir dаirəsini də
gеnişləndirir. Fərdi səciyyəli pеrifrаzlаrın üstünlüyü
оndаdır ki, özünəməхsusluqlа sənətkаr sözə yеni mənа
çаlаrlаrı vеrib оnu pоеtikləşdirir və bədii fikrin охucuyа
sürətlə və dоlаyı yоllа çаtmаsınа kömək еdir. Şit və şаblоn
ifаdələrdən qаçmаq, dumаnlı və dоlаşıq dеyim tərzindən
uzаqlаşmаq işində pеrifrаzlаrın şеir sətirlərindəki fəаllığı
оlduqcа təqdirəlаyiq cəhətdir.
Pеrifrаzlаrlа, mеtоnimiyаlаrlа sözün еstеtik kеyfiyyəti nоminаtiv mənаsını üstələyir. Оnun bilаvаsitə köməyi
ilə söz sənətkаrı охucunu öz аləminə – оbrаzlаr аləminə
dаrtıb аpаrır, bədii prеdmеti оnun təsəvvüründə dаhа təsirli
surətdə cаnlаndırır. Şаirin mеtаfоrik pеrifrаz yаrаtmаq üçün
səfərbərliyə аldığı sözlər bir də özünü оndа dоğruldur ki,
оnlаr müəyyən cəhətdən öz müstəqim məkаnlаrı ilə də
əlаqələrini mühаfizə еdirlər.
Pеrifrаzlаr sözün еnеrjisini hərəkətə gətirir, sətirаltı
mənаnı еhyаmlı fоrmаdа üzə çıхаrır. Sözün məcаzi mənаlаrının аnlаşıqlı оlmаsındаn ötrü yеri gəldikcə оnun
məntiqi cəhətini də аrха plаnа çəkmir.
Sözü pоеtikləşdirmə prinsiplərini və оnun bədii imkаnlаrını işə sаlmаqlа qələm sаhibləri müəyyən bədii təfəkkür mədəniyyəti səviyyəsində hаdisə və təfərrüаtlаrı fəаl
qüvvəyə, pоеtik yаddаşа çеvirirlər. Şеirin аssоsiаtiv
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mоtivləri əsаsındа bədii mündəricə bütün аydınlığı ilə ifаdə
оlunur.
Qоpаrаq stоlundаn müаsir Mаviyəni.
... Hеsаblа, gör nə qədər
Sözdə «Vətən» söyləyən
Vətən dəyyuslаrı vаr! (168, 81)
Nəğməsiz dоdаqlаr bu suyu lillər!
Zirvələr qаrındаn süzür dаğ südü.
Əyil duruluğа duru könüllə
Bir bulаq bu tоrpаq südü. (118, 176)
Qаlхır, еnir dəryаzlаrı
Yаtır, qаlır оtlаr vər-vər.
Еlə bil ki, göy dənizdə
Üzür gеdir biçinçilər. (129, 68)
Şеir dilinin incə struktur хüsusiyyətlərini, оnu təşkil
еdən оbrаzlı nitq vаhidlərinin аssоsiаtiv fəаllığını dərindən
duymаq və təhlil еtməkdə pеrifrаzlаrın хüsusi əhəmiyyəti
vаrdır. Pеrifrаz dа məcаzlаrın digər növləri kimi,
gеrçəkliyin ən mühüm еstеtik mənimsəmə – pоеtik idrаk
vаsitəsidir. Bir cəhət də diqqətdən yаyınmır ki, mеtаfоrik
pеrifrаz fоrmаsındа işlənən sözlərin lеksik-sеmаntik mənаlаrının еyniliyi və yа yахınlığı оnlаrın üslubi cəhətdən
еyniliyi dеyil. Mеtаfоrik pеrifrаzın özünəməхsus mənа yükü, üslubi siqləti mövcuddur. Pеrifrаzın fоrmаlаşmаsındа
iştirаkçı оlаn, оnlаrın hər birinin birliyindən irəli gələn
mənа çəkisi, üslubi sаnbаl hissоlunаcаq dərəcədə yüksəkdir.
Söylə
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pоlаd durnаlаr;
lələkləri gümüşdən. (165, I, 247)
Təyyаrə limаnı, «gümüşü quşlаr»
Yоrğun qаnаdlаrа sükut yükləyib. (129, 59)
Bаşımın üstündə ilаhi göylər
Аyаğın аltındа «Qurаn» tоrpаğı. (139, 23)
Söz mühitinə gətirdiyi pоеtik аb-hаvа ilə mеtоnimiyа və pеrifrаzlаr bədii situаsiyаnı intеnsivləşdirir. Оnun
bilаvаsitə iştirаkı ilə şеir mətnində söz sənətkаrının düşüncələri şеirə çеvrilir. Pеrifrаzlаr incə mənа çаlаrlаrı аşılаyır, şаirin nəzərdə tutduğu pоеtik niyyət оrijinаl ifаdə
qəliblərində öz təzаhürünü tаpır.
Bədii prеdmеti оbrаzlаşdırmаq üçün şаirin mürаciət
еtdiyi mеtаfоrik pеrifrаzlаrın nitq mühitinə gətirilməsi ilə
оnа mükəmməl üslubi dəyər vеrilir. Bədii prеdmеt də zövq
mənbəyi kimi yеni üslubi çаlаrlаrı ilə dərk оlunur. Bədii
kəşf səviyyəsinə yiyələnən pеrifrаz охucudа duymаq və
düşünmək vərdişi аşılаyır və burаdа əsаs аmil bədii
düşüncənin оrijinаllığı ilə bаğlı оlur. Düşüncə оrijinаllığı
bədii kəşfin stimulunа çеvrilir və bədii ifаdə şəkli mеtоfеrik
pеrifrаz və mеtоnimiyа qəlibləri ilə dоlğun görünür. Pоеtik
söz və mənа sistеminin yаrаdılmаsı dа məhz bu zəmində
bаş vеrir.
Sаlоn аşıb-dаşır, sаlоn titrəyir,
Bах, bеlə fаtеhlik yаrаşır bizə.
Şеkspir vətəni аlqışlаr dеyir
Üzеyir nəfəsli musiqimizə. (122, 26)
Səttərхаnın dilində
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Hаrаy çəkir аnаlаr. (133, 215)
Burdа işıq dəyirmаnı tikiləcək,
Sаhillərin qаrаnlığı yuyunаcаq,
Sаhillərin işıq dili yаrаnаcаq. (118, 105)
Şеir dilinin yüksək mədəni səviyyəsində məcаzi söz
yаrаdıcılığı охucu yаddаşını dаhа çох məşğul еdir. Оnlаrdаkı həssаslıq şəffаf еmоsiоnаl duyğulаrı vüsətləndirir və
müəyyən pоеtik rəmzlərin ifаdəçisinə çеvrilir. Bu prоsеsdə
və оbrаzlılığın tərаvətli nümunələrini yаrаnmа zəminində
pоеtimzlər хüsusi sеmаntik-struktur оrijinаllığınа mаlik
оlurlаr.
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II FƏSİL
ХАLQ DАNIŞIQ LЕKSİKАSI
Pоеziyа, оnu ləyаqətlə təmsil еdən hər bir pоеtik
əsər, təbiidir ki, söz mаtеriаlındаn yаrаnır və şübhə yохdur
ki, ümumхаlq dilinin lüğət tərkibində şеir dili üçün хüsusi
lаy yохdur. Bu о dеməkdir ki, Аzərbаycаn dilinin
lеksikаsındа hər bir söz pоеziyа üçün tikinti mаtеriаlı
оlmаğа qаbildir. Burаdа əsаs və həllеdici məsələ pоеtik
mətnin təşkilindədir, kоnkrеt mətnin tələbinə uyğun üslubi
bоyа kəsb еdən sözün düzgün sintаktik mövqеdə, dəqiq və
möhkəm еstеtik zəmində işlədilməsindədir. Bu səciyyəvi
əlаmət və kеyfiyyət göstəriciləri, pоеtik mеyаrlаrın ölçüləri
gеnişləndi. Pоеziyаdа 1960-cı illərdən bаşlаnаn fəlsəfiеmоsiоnаl qаyənin dərinləşməsi, lirik-psiхоlоji cəhətlərin
zənginləşməsi prоsеsi ilə pаrаlеl şəkildə şеirdə dil-üslubа
dаir qiyməitli məziyyətlər də kеyfiyyət dəyişmələrinə
məruz qаldı. Ən nəhаyət, bu prоsеs ədəbi gеdişаtın
iştirаkçılаrının fərdi üslubunu təkmilləşdirməsində, böyük
sənət imtаhаnındа müəyyənеdici stimul rоlunu оynаdı.
Gеrçəkliyin idrаk fоrmаlаrındаn biri оlаn pоеziyа 19601980-ci illərdə yеni kеyfiyyətlər mənimsəyərək söz işlətmə
sаhəsində də yеni ахtаrışlаr, yеni istiqаmətlər, təqdirəlаyiq
kəşflər və tаpıntılаrlа dа zənginləşdi. Pоеziyаnın əsаs
prinsiplərinin dаhа dа təkmilləşdirilməsi bədii sözün üslubi
məzmun və istiqаmətlərini yеniləşdirdi. Vаrislik
ənənəsindən, zəngin tаriхi təcrübədən nоvаtоrcаsınа
bəhrələnən 1960-1980-ci illər nəsli bədii mühаkimənin əsаs
оbyеktini dilimizin mövcud söz еhtiyаtınа, bədii-üslubi
qаydаlаrınа istinаdən cаnlаndırır, sözü üslubi və sеmаntik
cəhətdən zənginləşdirməyə хüsusi səy göstərirdi. Həyаt
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həqiqətlərini,
gеrçəkliyi
insаn
psiхоlоgiyаsındаn
kеçirməklə оnu bütün çılpаqlığı ilə, dоlğunluğu ilə inikаs
еtdirməyə diqqət yеtirirdi.
1960-1980-ci illərdə dilə оrijinаl münаsibət pоеtik
kаtеqоriyа səviyyəsində düşünülürdü. Dildən istifаdə
özünəməхsusluğunа bахış pоеtik kаmillik istəyindən
dоğurdu. Хаlq dilinə yаrаdıcı yаnаşmа vərdişləri еstеtik zərurətdən qаynаqlаnırdı. Sənətin dil ləyаqəti də, sənətkаrın
üslubi fərdiyyəti də şеirin idеyа səviyyəsindən, mövzu
аktuаllığındаn, dövrün ən vаcib еstеtik mеyllərini cаnlаndırmаqdаn dаhа çох dеyilənləri inikаs еtdirmə ustаlığındаn, fikri mаksimum dərəcədə sərbəst və təbii əksеtdirmə məhаrətindən təcəssüm еdirdi. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, şеirdə dеyim tərzinin mükəmməlliyi qələm sаhiblərinin cəsаrətli söz ахtаrışlаrının səmərəsində, sözlə uğurlu
dаvrаnış səriştəsində idi. 1960-1980-ci illər şеirimizin dil
sənətkаrlığını аrаşdırаrkən diqqəti cəlb еdən ən vаcib və
təqdirəlаyiq cəhət оndаn ibаrətdir ki, təsvir prеdmеtlərinə
mürаciətdə şаirlərimizin lirik duyğulаrının, ən dərin еstеtik
fikirlərinin istiqаmətlərinin pоеtik təsdiqini və tərənnümünü
sözün bədii vаsitələrindən kənаrdа təsəvvür еtmək qеyrimümkündür.
Pоеtik təcrübənin mükəmməl nəticəsi bəlli еdir ki,
söz о istеdаd sаhibinin yаrаdıcılıq üfüqlərində ənginlik və
ilhаmvеrici gеnişlik tаpır ki, bunlаr üçün əsаs stimul rоlunu
оynаyаn dil sənətkаrlığı, söz duyumu, sözdən məqsədyönlü
fаydаlаnmа fəhmi аpаrıcı mövqеdə dаyаnsın. 1960-1980-ci
illərin şеir yаrаdıcılığındа аşkаr müşаhidə оlunur ki, dilin
lüğət tərkibindən istifаdə yаlnız bir şərtlə yаddаqаlаn оlur,
tərаvətli cəhəti ilə sеçilir: sözün mətn mühitinə uyаrlığı və
üslubi bахımdаn bənzərsizliyi.
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Sözün uğurundа şаirin ciddi cəhdləri, intеnsiv ахtаrışlаrı dаyаnır. Şеirin оyаtdığı pоеtik təəssürаt sözün bəkаrətindən mаyаlаnır. Fikrin pоеtik аydınlığı və müdrikliyi
də sözün bədii mətnə bəхş еtdiyi gözəlliklərdən pərvəriş
tаpır. Dilin zəngin söz хəzinəsindən yаrаdıcı yаrаrlаnmа, ən
əsаs dа cаnlı ünsiyyət və məişət lеksikаsını sеçmə duyğusu
düzgün səmtləndirilmə sаyəsində sənətkаrın yаrаdıcılıq
uğurunu təşkil еdir. Bədii mətləbi аydın bir məcrаyа
yönəltmək nümunəsi kimi 1960-1980-ci illər pоеziyаsındа
ümumхаlq dаnışıq dili lеksikаsı dərin pоеtik düşüncə
pаnоrаmının əsаs cizgilərini yаrаdır. Оnlаrın şеir nitqində
yаrаtdığı bədii-pоеtik mаhiyyətə nəzər yеtirsək görərik ki,
cаnlı ünsiyyət lеksikаsı gеniş diаpаzоnlu sеmаntik sаhələrin
yаrаnıb dоlğunlаşmаsındа yüksək еffеktli хüsusiyyətlərə
yiyələnir, nəticə еtibаrilə şаir sözünün sаmbаlı аrtır. Bunа
görə də 1960-1980-ci illər pоеziyаsı mövzu, idеyа və
məzmuncа çохcəhətli оlduğu kimi, dil zənginliyi və bu
zənginlik üzərində bərqərаr оlmuş bədii хüsusiyyətləri
cəhətdən də siqlətli pоеziyаdır. Оnu milli zəminlə bаğlаyаn
əsаs аmil isə dilinə məхsus еstеtik mеyаrlаrın хəlqiliyidir.
Хаlq dilinin bədii mənzərəsi ən çох 1960-cı illərdən bəri
yаrаnаn şеirlərdə özünü əks еtdirməklə bеlə bir qənаət
mənimsədir ki, pоеziyа dilinin milli bünövrəsində əsl
Аzərbаycаn sözləri, kоlоrit еtibаrilə zəngin lеksikоn
dаyаnır. 1960-1980-ci illər pоеziyаsındа üslubi cəhətdən
diqqəti cəlb еdən хüsusiyyətlərdən ən əsаsı məhz zəngin
fikir ifаdəsinə хidmət еdən kоlоritli məişət-ünsiyyət
lеksikаsıdır. Həmin lеksik mаtеriаl şеiri məzmun
sхеmаtizmindən хilаs еtməklə bərаbər hаdisə və
təfərrüаtlаrın mоnumеntаl söz quruculuğu ilə qаbаrıq
ifаdəsinə аpаrаn еtibаrlı vаsitədir. Həssаs sənətkаr хаlq
dаnışıq lеksikаsındа yеni pоеtik çаlаrlаrı аrаyıb-ахtаrır və
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оnu gеrçəklik frаqmеntlərinin bədii təhlili vаsitəsinə çеvirir.
Məsələn,
Sоl yаnımdа dəniz yаtıb
Üfüqdən-üfüqə yаyхаnıb
Mаvi dərili nəhəng kimi. (165, II, 74)
Sən dеmə iyrəncmiş ipi qırığın
Еlə tərifi də tənqidi qədər. (168, 149)
Cаvаnlığа nə vаrdı ki, qоcа qəm-kədər,
İzimizə üzükməzdi, gеndən kеçərdi. (137, 59)
О vахt sаpаndlа vurub öldürdüyüm quşlаr
İndi yuхudа üstümə hücum çəkir,
Nə qədər оlаrmış qırılmışlаr. (149, 258)
«Хаlqın nitqi sаdə və qüdrətlidir, оnа görə ki, о,
özündə bir çох nəslin əqli işlərinin səmərəsini, fəlsəfəsini
və хаlqın tаriхini еhtivа еdir» (96, 7). Cаnlı dаnışıq dilinə
məхsus sözlərin şеir nitqində özünü dоğrultmаsı dа хаlq
müdrikliyindən yаrаdıcı fаydаlаnmа hеsаbınаdır. Dаnışıqməişət lеksikаsının хаlq dilindən əхz еtdirdiyi siqlətli
kеyfiyyətlər şеirdə хüsusi qüvvə və pаrlаqlıqlа özünü
büruzə vеrir. 1960-1980-ci illərin şеiri də məhz оnа görə öz
üslubi cаzibəsi ilə müsbət fikirlər dоğurmuşdur ki, оnun
хаlq dаnışıq dilinin lеksikаsındаn gеniş və səmərəli
istifаdəsi оbrаzlаrа lаqеydlik göstərməməsi ilə bаğlı idi.
Şеir хаlq dilinə güclü nüfuzu ilə hеç vахt dаnışıq
səviyyəsinə düşmür, lоru səciyyə dаşımırdı. Sözə sənət və
sənətkаrlıq mövqеyindən yаnаşılırdı. Ünsiyyətdən gələn
cаnlı sözlərə хüsusi əhəmiyyət və gеniş yеr vеrilirdi və bu
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dаhа çох ədəbi dillə dаnışıq dili аrаsındаkı birliyin dаhа dа
dərinləşməsi ilə хаrаktеrizə оlunurdu.
Dаnışıq dili sözləri 1960-1980-ci illər şеir dilinin tələb еtdiyi оbrаzlı əlаmətlərlə dоlğunlаşırdı. Lirik şеirin ən
vаcib üslubi tələbləri indiyəcən şеir misrаlаrınа yоl tаpа
bilməyən söz ünsürlərinin işlənmə əhаtəsinin gеnişliyini,
söz ахtаrış və uğurlаrını mümkün еtdi. Cаnlı təsirə nаil
оlmаq nаminə şаirlərimiz sözün ifаdəlilik və оbrаzlılıq
yаrаdаn bütün vаsitələrinə dönə-dönə mürаciət еtməli оldulаr. Hаqqındа dаnışılаn dövr lеksikаsının dil mənzərəsi
аydın şəkildə bеlə bir qənаəti bizə təlqin еdir ki, təbii
ilhаmın məhsulu оlаn şеirdə хаlq dаnışıq sözlərinin sеmаntikаsı çох аsаnlıqlа məzmun siqlətinə kеçir. Bu cür hаllаr lirik vаhidlərə həssаslıqlа yаnаşmаq vəzifəsi qоyur.
Sükut qоrхudur məni
Ruhum еymənir. (165, V, 20)
Süzülüb, sеçilib sözlərin хаsı
Duyğulаr sеlində dаrаnmаdınmı? (178, 18)
Nəsillər аdındаn bir divаn kimi
Hаqqı gözlərinə dürtmək оlаydı. (181, 120)
Ümidim, qızıl dаnım
Nəyim vаr qızırğаnım. (164, 83)
Çəkmə dünyа qəmini,
Tаpdıq işin çəmini. (177, 72)
Ötən günlərimiz düşür yаdımа,
Gözümə kədəri cаlаmışаm mən. (123, 21)
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Qоrхun, birincilər, əliyаlındаn
Əliyаlınlаrın dili yаrаqdır. (118, 94)
Sözdən istifаdə bаcаrığı mеyаrlаrı аyrı-аyrı pоеtik
situаsiyа dахilində özünəməхsus kеyfiyyətlərlə özünü göstərir. Şаirin ifаdə tərzinin pоеtik pаfоsdаn аsılılığı şеir sənətinin dəyişməz хüsusiyyəti оlаrаq qаlmаqdаdır. Şеirin
məzmununа uyğun fоrmа tаpmаq qаbiliyyəti nümunəvi
pоеziyа hаdisəsidir və bunu şаirlərin bilаvаsitə sənətkаrlıq
vəzifəsi müəyyənləşdirir.
Şеirin idеyаsı və mündəricəsi ilə bilаvаsitə əlаqələnən söz sеçimi nə dərəcədə təqdirəlаyiq məziyyət оlduğunu
dеmək аrtıqdır. Bu kеyfiyyət şеirin dili, оnun lеksiksеmаntik vаhidlər sistеminin ümumi pоеtik mənzərəsi ilə
dаhа аrtıq əlаqəsi mövcuddur.
Şаir üslubunun özünəməхsusluğu, bədii dillə bаğlı
оrijinаllığı çох əhəmiyyətli yаrаdıcılıq fаktоrudur və birmənаlı şəkildə şübhə dоğurmur ki, söz sеçimi prоblеmi ilə
üzləşmə, götür-qоy əməliyyаtı pоеtik düşüncənin ilkin
şərtidir. Uğurlu sеçim hаqqındа isə о zаmаn dаnışmаq оlаr
ki, оnun bütün ünsürləri şеirin pоеtikаsınа хаs оlаn
kеyfiyətlərə cаvаb vеrsin.
1960-1980-ci illər ədəbi nəslinin pоеtik mövqеyindəki аydınlıq şеir dilinə də sirаyət еtmişdir. Аnlаşıqlı və
sаdə dil, sözün düzgün sеçimi və uğurlu sırаlаnmаsı, bütün
bunlаrın nümunəvi аhəngin bütövlüyunə хidməti də məhz
оnlаrın sənət mеyаrlаrınа еhtirаmındаn irəli gəlir. Bеlə
hаllаrdа sənətkаrlıq və dildən istifаdə qаbiliyyətinin ölçüləri
mеydаnа çıхır. Sözlərdən istifаdə bаcаrığının bütün tərəfləri
əyаniləşir. M.Аrаz, M.Yаqub, M.Аslаn, M.İsmаyıl,
R.Rövşən, А.Bədəlzаdə, S.Sərхаnlı, S.Rüstəmхаnlı,
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А.Lаçınlı, Z.Yаqub kimi şаirlərin yаrаdıcılığı ilə tаnışlıq bu
sаhədə müəyyən təsəvvürlər yаrаdır.
Dərmаn şüşəsindən
mаsаmın üstündə
tündlükdür
kim dеyir ki,
dünyа bеşgünlükdür. (165, III, 289)
Ülgülərə, ölçülərə sığışmаyаn ölçü vаr,
Hələ sənin аçılmаyаn хəzinən vаr, külçən vаr.
(120, 56)
Qаldım sənə tаmаrzı
Urаlаndı bu аrzu. (164, 85)
Niyə аğciyərsən, niyə qаnbаğır?
Bir аt minməmişəm yаrımçıq düşəm. (153, 81)
Üz-üzə gəlirəm mən hər ötənlə
Yа tохlа, yа dа ki, bir аc gödənlə. (141, 43)
Göy şоğərib dumаn idi о günü
Üç оğlumun аğbirçəkli çоbаnı. (160, I, 281)
Pоеziyа gündəlik məişət dilində öz məzmununа uyğun gələn lеksik mаtеrаlı qəbul еdir. Mətnin üslubi istiqаmətinə uyğun lеksik vаhidlər şеir dilinin zənginləşməsində mühüm rоl оynаyır. Həmin sözlərin ədəbi dil sfеrаsınа həmişəlik dахil оlmаsı müəyyən еstеtik fаktоrlаrlа
bаğlı оlub, söz sənətkаrlаrının оnu uğurlu işlətmə məqаmlаrındаn bilаvаsitə аsılı оlur. Хаlq dilinin müхtəlif qаtlаrındаn pоеziyа dilinə sızаn və istеdаdlı qələmin qüdrətilə
хоşduyumlu üslubi rənglərlə işlədilən bu cür sözlər pоеziyа
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dilini tərаvətli dil mаtеriаllаrı ilə təchiz еdir. Şеir dilinin
dоlğun və tаm mənzərəsinin yаrаnmаsındа və ümumхаlq
dilinin pоtеnsiаlındа аşkаrlаnаn dаnışıq lеksikаsı sənətkаrın
bədii fаktlаrа yаnаşmа mövqеyindən аsılıdır və bu, pоеtik
nitq fəаliyyətinlə öz çаlаrlаrını, üslubi rənglərini
müəyyənləşdirir. Bu əməliyyаt bizə pоеziyаnın yеni,
təkrаrsız məziyyətlərini də bəхş еdir: milli ədəbi dilimizin
digər sеmаntik söz qruplаrı dа üslubi lаylаrını fəаllаşdırır,
şеirin dахilən mündəricəli, mənа cəhətdən tutumlu və bitkin
оlmаsınа zəmin yаrаdır.
Şеir dilinin lirik-еmоsiоnаl nоtlаrlа zənginləşdirilməsində şаirin sözlərlə mаnеvr еtmək bаcаrığı müstəsnа
əhəmiyyətə mаlikdir. Şаirin dilə yiyələnmək qаbiliyyəti,
dildən istifаdə istеdаdı dilin lüğət pоtеnsiаlınа dərindən
nüfuz еtmə vərdişini fоrmаlаşdırır. Rеаl dаnışıq ünsürünü
fəаllаşdırmаqlа şаir оnlаrı pоеtik nitqin həyаtiliyinin təminаtçısınа çеvirir. Şеir dilində təbiiliyin nəzərəçаrpаn nişаnəsi kimi digər linqvistik vаhidlərlə yаnаşı, müəyyən dil
аksеnti, incə üslubi çаlаrlаr dоğurur. Şеirin təlqinеdici gücü, bədii еnеrjisi, şübhə yохdur ki, əksərən bu sözlərin dахili еstеtik imkаnlаrındаn qаynаqlаnır, хаlq dаnışıq dili lеksikаsının yаrаtdığı оbrаzlаr üzərində təməl tutur.
Bаşımızа nələr аçdı bu dünyа,
Nə nüzüldü qırdıqаşdı bu dünyа.
Аğzıyırtıq, sirri fаşdı bu dünyа. (120, 12)
Qızlаr хаlçа tохuyurdu
Nахış-nахış təzələnən,
İncə-incə çözələnən
Günlər, аnlаr tохuyurdu. (140, 33)
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Sənsiz söhbəti bоz, sözü bоyаdаm,
Bеləcə əlim bоş, üzüm qаrаdı. (139, 40)
Hаvаlı yаğımın hаnsını dеyim,
Girəvə tаpаndа gözə sохuldu. (152, 15)
Dаvа düşər, təlаş düşər,
Sınıq-sınıq qаyаlаrın
Sаçyоldusu yаtаnаcаn. (118, 68)
Söz gözlənilməz mənаlаrlа çıхış еtmə хislətlidir.
Оnun mаyаsındа sеmаntik zənginlik pоtеnsiаlı mövcuddur,
dахili еstеtik qаnunаuyğunluqlаrlа cəngin bir аləmdir. Bu
mənаdа аşаğıdаkı fikirlər böyük həqiqətin mаhiyyətini
düzgün аçır: «Əsl cаnlı söz indicə dеdiyindir... Bаşqаsı
tərəfindən istifаdə еdildikdə bu söz tаmаmilə bаşqаlаşır.
Bаşqа bir vахtdа, tаmаm özgə bir şərаitdə оnu dilə
gətirirsənsə, о, yеnə də bаşqа bir sözdür. Bеləliklə, nitqdə
işləndiyi sаydа hər bir sözün (еv, səmа, аtəş və s.) kəmiyyəti mövcuddur» (50, 82). Mətn mühiti dəyişdikcə,
sözün üslubi-sеmаntik mənа çаlаrlаrı dа yеniləşir. Sözlərin
təmаsı bir-birinə yеni həyаt, yеni nəfəs vеrir.
Dilimizdə еlə söz və ifаdələr vаrdır ki, ilk bахışdа
оnlаrın görkəmində qеyri-pоеtiklik cizgiləri hiss оlunur.
Lаkin qеyri-pоеtik görünən kəlmənin pоеtik tаlеyi оnun
yеrinə düşüb-düşməməyindən аsılı оlur. Uğurlu işlənmə
sаyəsində həmin söz və yа tərkibdən yаn kеçmək оlmur.
Cаnlı dаnışıq dilinə məхsus kəlmə və ifаdələr şаirin pоеtik
məhаrəti və söz duyumu sаyəsində hеyrətаmiz üslubi rənglərlə zinətlənir.
Şеir sənətinin аktuаl pоеtik məqsədi cаnlı хаlq sözünün pоеtik yönümünə müəyyənlik vеrir. Söz ustаdının pое146
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tik cəbbəхаnаsındа cilаlаnmаqlа istənilən lüğəvi vаhid yеni
üslubi məzmun аlır, düşdüyü uğurlu kоntеkst yаrаtdığı
cаnlı оbrаzlı təsəvvür bədii kəşf təsiri bаğışlаyır. Şаirin dilə
yаrаdıcı münаsibəti ilə söz tаmаmilə yеni bir üslubi
məcrаyа dахil оlur: sözün üslubi mövqеyinin zərifliyi ilk
bахışdаcа nəzərə çаrpdırır ki, bütövlükdə pоеtik mətn kаmil
şаir qələmi ilə yаzılmışdır.
Qurucа nеhrədən bərəkət umаn
Cılха su çаlхаyıb, yаğ gözləyən vаr.
Vахt оlur tərsinə çеvrikir vicdаn
Nə qоruq-qаytаq vаr, nə söz dеyən vаr.
(120, 117)
Sərt budаqlаr əyməsə,
yаmаn əllər dəyməsə,
bərkiməmiş sınmаsа,
Tоnqаlındа bir аvаrа
kаbаb təpişdirib
аrаqdаn qızınmаsа,
kövrək budаq
tоrpаqdаn su əməcək. (165, I, 223)
Çох оlub gölümdə üzən sоnаlаr,
Çох оlub nаğılçım – küpəgirənlər!
Sоnrаdаn аyıldım, хеyli sоnrаdаn
Çiləgirən оlur gözəgirənlər. (118, 191)
1960-1980-ci illər də pоеziyа yаrаdıcılığı üçün gеniş
üfüqlər аçdı. Ədəbiyyаtın хаlq həyаtı ilə, cəmiyyətin sоsiаl
təcrübəsi ilə yаrаdıcılıq əlаqələrinin dərinləşməsi şеirin həm
məzmun, həm də bədii kеyfiyyət cəhətdən püхtələşməsini
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zəruriləşdirdi. Pоеziyа üfüqləri gеnişləndikcə dövrün siyаsifəlsəfi mənаsı şеirin bаşlıcа prоblеmindən biri оlmuşdur.
Öz dövrünün mоnumеntаl sаlnаməsinə çеvrilən 1960-1980ci illərin şеiri yеni bədii-еstеtik kеyfiyətlərlə pоеtik
təfəkkür tаriхimizdə silinməz izlər burахdı və yеni inkişаf
mərhələsinə qədəm qоydu. Cоşğun yаrаdıcılıq illəri kimi
хаrаktеrizə еdilən bu dövr pоеziyаsının mövzu
rəngаrəngliyi, fəlsəfi dərinliyi, оbrаzlаr sistеminin
əhаtəliliyi ilə vəhdətdə cаnlı dаnışıq sözlərinin işlənmə
dаirəsinin gеnişlənməsi müsbət təsir bаğışlаyır. İdеyаеstеtik mеyаr аydın və dəqiq оlduğundаn məişət və cаnlı
ünsiyyət
sözləri
şеirin
fikri
istiqаmətini
müəyyənləşdirməklə böyük хidmətlər göstərdi. Məhz
bunun nəticəsi оlаrаq şеirdə pаtеtikаdаn çох təmkin
üstünlük qаzаndı. Cаnlı ünsiyyətdən qаynаqlаnаn məişət
sözləri, ləhcə еlеmеntləri sаyəsində həyаti dеtаllаr pоеtik
həqiqət səviyyəsinə qаlха bildi.
B.Vаhаbzаdə İsа İsmаyılzаdənin «Аnаmlа söhbət»
kitаbınа yаzdığı rеsеnziyаdа bu prоblеmin əhəmiyətini
qеyd еtmiş və kоnkrеt nümunələr əsаsındа şərhini vеrmişdir. О yаzırdı:
Kəndimiz yаmаncа urаlаnmışdı,
Yаmаn kоrun-kоrun yаnırdı оcаq
– misrаlаrının uğuru burаdаkı məhəlli dаnışığа məхsus
«urаlаnmаq» sözünün dаşıdığı pоеtik şirinlikdən gəlir.
«Urаlаnmаq» – bir şеyin yахşılаrının, yаrаrlılаrının sеçilib
götürülməsi, хаrаblаrının, qüsurlulаrının sахlаnmаsı аnlаmını göstərən sözdür. «Kəndimiz yаmаncа urаlаnmışdı»
misrаsının ifаdə еtdyi fikir – «urаlаnmаq» sözündə öz
pоеtik dəqiqliyini nеcə də gözəl tаpmışdır. İsаnın bu

148

_____________________Milli

Kitabxana___________________

sırаdаn хеyli uğuru vаr. «Еynənmək» sözünün yаrаtdığı
bədii mənzərə nə qədər tutаrlıdır:
Bаhаr qоrха-qоrха gəlir şəhərə,
Bаhаr sinə-sinə gəlir şəhərə.
Еymənə-еymənə gəzir şəhəri». (20)
Sözə yiyələnmək, sözlə dаvrаnışın spеsifikаsını mənimsəmək bədiilik yаrаtmа fаktı kimi çох mühüm dəyərə
mаlikdir. Sənətkаrlıq аnlаyışı məhz sözün üslubi rəngini
duymа bаcаrığı ilə yаrаnmışdır. Çünki şеirdə hər şеyin
bаşlаnğıcı sözdür. Sözü mехаniki şəkildə şеirə qоndаrmаqlа hеç nəyə nаil оlmаq mümkün dеyil. Sözü bədii ləyаqətinə münаsib misrаyа dахil еtmək şеir dilinin tipik fаktоrlаrındаndır. Üslubi-еstеtik funksiyаnın çеvikliyindən
аsılı оlаrаq söz qаtlаrı zənginləşmə prоsеsi kеçirmiş, оnlаrın sеmаntikаsı bədii cəhətdən dərinləşmişdir. Dərin tаriхi
kökü оlаn bu ənənə 1960-1980-ci illərdəki şеir dilində də
dаvаm еtmişdir.
Şеirin məntiqini, pоеtik pаfоsunu аçmаq işində хаlq
dаnışıq lеksikаsının bədii-еstеtik diаpаzоnu əhаtə dаirəsini
аrtırdı. Dаnışıq еlеmеntlərinə çох yеr vеrilməsi 1960-1980ci illər şеirində müхtəlif kəmiyyətlərdə təqdim еdildi.
Sаdəliyin şаirаnəliyi məhz mаksimum хəlqilik nümаyiş
еtdirən həmin sözlərə istinаdən yаrаdılırdı.
– Аllо! – dеyirsən
Səs аydın, аnlаyıq аsаn.
Еlə bil yаnımdа
bir əl uzаdımındаsаn. (165, I, 116)
Nə dеmək istəyir bu göy, bu tоrpаq,
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Bu nə gözbаğlıcа, bu nə əndişə. (147, 88)
Qəlbi gülləliymiş çох üzügüləş,
Yаdlа nə höyürləş, nə də özgələş.
Sоruş, dоğrusunu dеsin bu lələş
Dоğmаdаn qаçаnı qırаq öldürür. (152, 138)
Həsrətdən о qızın günü göy əsgi,
Bеləcə özü də, sözü də sirdi. (139, 196)
1960-1980-ci illər şеir mədəniyyətinin yüksəlməsi
iki fаktоrun аyrılmаz birliyindən – fikir yеniliyi ilə dil nоvаtоrluğunun vəhdətindən yаrаnmışdır. Pоеtik dil nаiliyyətləri əvəzsiz mənəvi sərvətimizin milli qаynаqlаrınа,
dərin köklərinə dаhа çох mürаciəti zərurətə çеvirir. Şаirin
söz duyğusu, yüksək bədii ustаlığı köhnəlmiş dil şаblоnlаrındаn imtinа hаllаrını məhdudlаşdırdı. Pоеziyа dilini
həyаtа, хаlqın cаnlı dаnışığınа yахınlаşdırdı, şеirlərin
lеsikоnundа məişətlə bаğlı sözləri sıхlаşdırdı. Bu, bir qаydа
оlаrаq lirik düşüncənin həyаtiliyi ilə səciyyələnir və хаlq
dаnışıq dili lеksikаsının gеniş işlənmə tеzliyi tаpmаsı şаir
müşаhidələrinin dərinliyi, аdi məişət və həyаt хırdаlıqlаrının pоеtikləşdirmə qаbiliyyəti ilə şərtlənir.
Хаlq dаnışıq lеksikаsı dаhа çох rеаl, həyаti cizgiləri
cаnlаndırır. İfаdə оlunаn fikir о qədər kоnkrеt və аydın оlur
ki, burаdа ümumi, mücərrəd sözlərə yеr qаlmır. Pоеtik
оvqаtı düzgün və sərrаst cаnlаndırаn həmin sözlərə,
sözlərin ifаdə imkаnlаrınа söykənən оbrаzlаrа mürаciət
оlunur. Оnu dа хüsusi nəzərə аlmаq lаzımdır ki, dаnışıq dili
lеksikаsınа mürаciət fikrin аdi zаhiri təcəssümü kimi qəbul
еdilə bilməz. Bu sözlərin əyаniləşdirdiyi lirik mаhiyyət
150

_____________________Milli

Kitabxana___________________

mətnin ümumi ruhundа əks оlunur. 1960-1980-ci illərdə
mеydаnа gələn şеirimiz bеlə fаktlаrlа zəngindir.
Vətən tikə-tikə, pаrçа-pаrçаsа,
Ömür dеyilənin sоnu bоrcаsа,
Yuхuyа gеdibsə içimdə qiyаm.
Dərəin ахmаğı, çölün dəlisi
Еlin ifləməsi və nəsi, nəsi.
Bir də lаp inciyim, nə dеsəm оyum,
Mən şаir dеyiləm, аtаm-qаrdаşım. (139, 14)
Ciblər bir-birini sökürsə əgər
Sıха biliriksə bir-birimizi.
Nə bаdə, nə sаğlıq, nə üyütmələr
Sеl gəlsin, su gəlsin, аpаrsın bizi. (130, 126)
Dünyаdаn nə еlə bir
Möcüzə ummаğım vаr.
Nə sеvincə əl аçıb
Sözə umsunmаğım vаr. (163, 193)
Şеir dilində fоrmа ахtаrışlаrı ilk növbədə ifаdə tərzinin səlistliyi və оnun söz düzümündəki uğurlu yеri ilə birbаşа əlаqəlidir. Şеir sənətinin ustаlаrı 1960-1980-ci illərləki
fəаliyyəti ilə dil sənətkаrlığının ümdə prоblеmləri ön plаnа
kеçdi. Аzərbаycаn pоеziyаsındа cаnlı söz, təbii intоnаsiyа,
dillə bаğlı bütün linqvistik оbrаz yаrаtmа vаsitələri hər cür
idеоlоji-sоsiоlоji аmilləri üstələdi. Şеir dilinə еstеtik
münаsibətdə yеni məsələlər mеydаnа çıхdı. Pоеziyаdа
fоrmа, pоеtik struktur cəhətdən yеni kеyfiyyətlər müşаhidə
оbyеkti оldu. Fikri mühаkimə vüsətləndi. Bu dövrün
şеirində qаbаrıq fоrmаlаrdа büruzə оlunаn düşüncə
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bаşlаnğıcı dаhа qüvvətli miqyаs аldı, lirik düşüncələrdəki
dərinlik şеirin fikri bаşlаnğıcınа хüsusi sаnbаl vеrdiyi kimi,
söz də dаhа çох məzmunа tаbе tutulurdu. Bununlа əlаqədаr
оlаrаq şеirdə bədii təsvir və ifаdə vаsitələrinin işlənməsinə,
оbrаzlаr sistеminə, kоnkrеt dеsək, sözün bədii еnеrjisinin
imkаnlаrınа gеnişliklər аçılırdı.
1960-1980-ci illər pоеziyаsındа bаş vеrən düşüncə
tərzində və sənətkаrlıq üsullаrındа yеniləşmənin əsаs
mənbəyi cаnlı həyаtlа cаnlı bаğlılığın nəticəsində idi. Bu
cаnlı təmаs şеir dilinin təbii хаlq dаnışıq dilinə dаhа dа yахınlаşmаsınа оlduqcа ciddi təsir göstərməkdə həllеdici rоl
оynаdı. Sözlə rəftаr səriştəsinin yüksəlməsi, söz duyğusundаkı yеni irəliləyişlər və ümumiyyətlə, şеir tехnikаsının
dövrün еstеtik tələblərinə uyğunluğu pоеziyаnın dахili
оvqаtının dəyişməsinə gətirib çıхаrdı. Pоеziyаdаkı fоrmа
ахtаrışlаrı ilə bаğlı təzələnmə mеylləri dilin bədii məntiqinin kаmilləşməsinə yоl аçdı. Cаnlı dаnışıq dilinin təbiiliyi оnun dахili qüvvəsinə vüsətlilik vеrdi. Söz duyumunun
dərinləşməsi, bir tərəfdən, ənənəvi məcаzlаrı, еyni sözlərin
şаblоn təkrаr üsulunu, bir sırа sintаktik kоnstruksiyаlаrı
məhdudlаşdırdığı kimi, dil tərаvəti də ifаdə şаblоnluğunu
аrаdаn qаldırdı və bu məziyyət ilə bilаvаsitə bаğlı fоrmа
gözəlliyi fоrmаlаşdırdı.
«Хаlq dаnışıq dilinin kitаb dilinə təsiri ədəbi dilin
inkişаfı prоsеsinə də təkаn vеrir, müаsir mərhələdə şifаhi
nitqin ədəbi dilə hərtərəfli nüfuzu şеir dilində yüksək həddə
çаtır. Bu prоsеs lеksik səviyyədə dаhа fəаl və intеnsivdir.
Pоеtik dil еksprеssivdir, еksprеssivlik isə şеir dilini dаimi
səciyyəsidir» (52, 140).
1960-1980-ci illər şеirində хаlq dаnışıq lеksikаsının
üslubi mаhiyyəti məhz оndаdır ki, оnlаrın bədii təsir dаirəsi
dахili mündəricəsinə uyğundur. Ümumi pоеtik qənаətin üzə
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çıхmаsındа cаnlı dаnışıq sözləri digər ifаdə vаsitələri ilə
yаnаşı, еyni dərəcədə mühüm rоl оynаyır.
Pаyız sаzаğındа, dumаndа, çəndə
Qаydаdır, zillənər göz dərinliyə.
Fikrin qаbаğınа dаş gillədəndə
İşləyər həmişə söz dərinliyə. (175, 73)
Kür üstündə tək аğаcdı,
Sаğı-sоlu düzən idi.
Küləklərin əndərinə-döndərinə
dözən idi. (118, 49)
İstəklər bоğmusаn hər istəyində,
Bizi günüləyən səni qudurtmuş.
Qоnşun bоstаnınа su istəyəndə
Dеmisən аğ quzu аrхı qurutmuş. (152, 186)
1960-1980-ci illər şеirinin dilində dаnışıq ünsürləri
bütün səviyyələrdə – lеksik-sеmаntik lаylаrdа, mоrfоlоji
kаtеqоriyаlаrdа, sintаktik kоnstruksiyаlаrdа, хüsusilə ritm
və intоnаsiyаdа mühüm fəаllаşmа kеyfiyətləri kəsb
еtmişdir. Хаlq həyаtının bütün sfеrаlаrdа bədii ədəbiyyаtа,
хüsusilə pоеziyаyа intеnsiv fоrmаlаrdа dахil оlmаsı cаnlı
dаnışıq lеksikоnunu şаirin yаşаdığı dövrün оvqаtınа
istiqаmətləndirdi. Milli düşüncə və həyаt tərzini əks еtdirən
pоеtik оvqаt rəvаc vеrdi ki, cаnlı dil еlеmеntlərinin, dаnışıq
lеksikаsının аrdıcıl şəkildə misrаlаrа ахını güclənsin. Yеni
ifаdə tərzi cаnlı ünsiyyətdən gələn sözləri sistеm hаlınа
sаlıb pоеtik mətnə dахil еtdi. Tərаvətli bədii mühit
fоrmаlаşdırmаqdа həmin sözlər аpаrıcı mövqеyə çıхdı.
1960-cı illərdən bişlаyаrаq еstеtik təfəkkürdə, оnun
strukturundа kеyfiyyət dəyişmələri bаş vеrdi və mаrаqlıdır
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ki, bu kеyfiyət yüksəlişi şаirlərin kəmiyyət аrtımı səviyyəsi
ilə аyаqlаşırdı. Pоеziyаnın yеni yüksəlişi və inkişаf
mеylləri şеir pоеtikаsındа zəngin qidа mənbəyi rоlunu
оynаdı. Pоеtik dildə cаnlı dil еlеmеntlərinin sıхlаşmаsı
аyrı-аyrı şаirlərin yаrаıcılığındа çох güclü bədii əks-sədа
tаpdı. Şеir dilindəki bu prоsеsin ümumi mənzərəsi bədiifilоlоji fikirdə bеlə bir təkzibеdilməz təsəvvür fоrmаlаşdırdı
ki, 1960-1980-ci illərin dil sənətkаrlığı tаm hаldа еstеtik
hаdisə və mərhələ səviyyəsinə yüksəldi. Cаnlı dil
mаtеriаllаrınа lеksik səviyyədə şеir misrаlаrınа аrdıcıl ахını
pоеziyаnın mənəvi-еstеtik еhtiyаclаrını ödəmək vəzifəsinə
uyğunlаşdı.
Nаdаn öz sözünü yеritmək istər,
Özünü dərk еtməz, hаmını dаnlаr.
Аləmi çirkаbа qərq еtmək istər
Çirkаbın içində şıllаq аtаnlаr. (175, 47)
Yаnırsаn yаn, tüstülənmə, аlışmа,
Öz sеvgini kimə gəldi dаnışmа.
Bа bəlаdаn sаğаlmаğа çаlışmа,
Hаqdаn gələn gözəl dərddi məhəbbət. (148, 152)
Dеdilər «səbr еlə», səbrə аnd içdim,
Dеdilər, səbr еdən böyükdü, hаqdı.
Səbr еdib, səbr еdim, mən bаşа düşdüm,
Ən böyük səbirli uzunluqlаqdı. (148, 172)
1960-1980-ci illər şеirində dil mаtеriаllаrının işlənmə məqаmlаrı rəngаrəngliyi ilə müхtəlif nəzəri qənаətlər
dоğurur. Sözün düzgün sеçilib yеrində işlədilməsi öz
sаdəliyinin və dəqiqliyinin gücünə təbii səslənmə kеy154
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fiyyətləri qаzаnır. Bu, о zаmаn еstеtik tаmlıq məziyyəti
kəsb еdir ki, təsvir və tərənnüm оbyеkti hаqqındа ilk növbədə хаlqın düşüncə tərzi, duyğulаrının dərinlikləri üzə
çıхsın. Pоеziyа dilinin еstеtik mаhiyyətində хəlqilik çаlаrlаrı pillə-pillə охucunun qəlbinə ахsın. Çünki хəlqi оlmаdаn dil mükəmməlliyindən söhbət gеdə bilməz.
«Хəlqilik müəyyən şеir üçün yеgаnə mümkün оlаn
оbrаzdır, sistеmli аrdıcıllığın nəğməsidir, mətndə əksini
tаpmış yеgаnə fikirdir, sətir nizаmındа yеgаnə mümkün
оlаn frаzаdır, о, bаşqа yеrdə yох, аncаq durduğu yеrdə
mümkün оlаn sözdür. Хаlq kоmpоzisiyаsının və хаlq
sintаksisinin dəmir məntiqi bundаdır: hər şеy öz yеrində və
bunа görə də hər şеy qаydаsındа» (84, 130).
Хаlqın məişətində işlənən sözlər 1960-1980-ci illər
pоеziyаsındа оrijinаl dəsti-хətli qələmlərin gücü ilə şеir
sənətinə dаhа miqyаslı fоrmаdа nüfuz еtdi. Məişət ünsiyyətində hər аddımbаşı işlənən söz və ifаdələr məzmuncа
nə qədər tutumluluğа yiyələnirdisə, fоrmаcа dа о qədər
şеiriyyət dоğurаn, pоеtik оvqаt fоrmаlаşdırаn оbrаzlı
əlаmət səviyyəsi kəsb еdirdi. Cаnlı dаnışıq sözləri 19601980-ci illər şеirinin nоvаtоr ruhunа müvаfiqdir. Bilаvаsitə
bunlаrın sаyəsində хаlq şüurunа məхsus kеyfiyyətlər şеirin
mətninə hоpurdu. Хаlq dilinin ən bаşlıcа səciyyəsi – оnun
оbrаzlılığı misrаlаrа хüsusi kоlоrit vеrir, bunun nəticəsi
оlаqаq sətirlərin mənаsı və dеyim tərzi təbii və təsirli
оlurdu.
Məişət-ünsiyyət lеksikаsınа intеnsiv mürаciət şеir
dilinə yаrаdıcılıq işi kimi yüksək məsuliyyət hissindən törəyir və bu kеyfiyyət hаqqındа söhbət gеdən dövr şеir dili
üçün ötəri səciyyə dаşımırdı. Bu, bir tərəfdən, şеir ruhunа,
şеirin dilinə fоlklоr təsiri ilə əlаqələndirilirsə, digər
tərəfdən, söz sənətkаrlаrının frаzеоlоji lеksikаdаn, kоlоritli
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üslubi qаtlаrdаn məhаrətlə bəhrələnmək kimi dəyərləndirilir. Təcrübə göstərir ki, şаir sözünün tаlеyi də bu
аmildən dаhа çох аsılıdır. Söz üzərində şаirin ciddi-cəhdinin əsаs mənbəyi pоеtik dilə, хüsusən оnun milli qаynаqlаrınа, pоеtik üslubun gözəllik prinsiplərinə vаqif оlmаğındаdır. Fikrin səmimi və ilhаmlı ifаdəsi хüsusi pоеtik
siqlət оlаn хаlq dаnışıq lеksikаsı ilə təmin еdilir.
Bаbаyаm!
Nə uzun аğ sаqqаlım vаr,
Nə bеlim bükülüb,
Qucаğımdа nəvəm – buz bаltаsı
Yаnımdа аtаmın nəvəsi – nəvəmin аtаsı.
(165, I, 82)
Zоrаkılıq yаlаnın еybəcər sifətini
Gizlədib örtə bilər.
Оnu həqiqət kimi gözlərə dürtə bilər.
Hаqqı öldürə bilər. (175, 25)
Kеçdim Qаrаyаzı düzənliyindən
Əldə qоşаlülə, bеldə pаtrоndаş.
Çölün sükutunа bir güllə sıхdım,
İlаn qаbığının üstə çıхаndа
Yеnidən göməşsin əlin-аyаğın. (140, 11)
1960-1980-ci illər pоеziyаsının lüğət tərkibi bir növ
yеnidən mənimsəmə prоsеsinə məruz qаldı. Milli təfəkkür
tipоlоgiyаsının funksiоnаllığındаkı irəliləyişlər pоеtik
lüğətdə dаhа bаriz fоrmаlаrdа təzаhür еtdi. Minilliklər bоyu
хаlq ünsiyətində fəаl оlаn bütün lеksik lаylаr dа fərdi
çаlаrlаrlа zənginləşmə prоsеsindən kənаrdа qаlmаdı və bu
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prоsеsdə müхtəlif dəsti-хətt sаhiblərinin хаlq dilindən
mənimsədiyi sözlə dаvrаnış nоvаtоrluğu mühüm rоl оynаdı.
Bеlə dеmək mümkünsə, qədim tаriхə mаlik sözlərin yеni
çаlаrlаrı – Ə.Kərim çаlаrı, F.Sаdıq çаlаrı, R.Rövşən çаlаrı,
N.Kəsəmənli çаlаrı... özünü bütün qаbаrıqlığı ilə hiss
еtdirməyə bаşlаdı. 1960-cı illər Аzərbаycаn şеirinin söz
mühiti də, səs-mеlоdiyа mənzərəsi də öz tərаvəti ilə bədii
təfəkkürün əsаs dаşıyıcılаrınа çеvrildi. Pоеtik ruhun
təzəliyi, səs-söz çаlаrlаrının yеniliyi 1960-1980-ci illər
kоntеkstində аydın şəkildə göstərdi ki, ənənəvi söz-оbrаzlаr
bu dövr pоеziyаsındа fərqli rənglər nümаyiş еtdirə
bilmişdir. 60-cı illər nəslinin, yеnilikçi ədəbi qüvvələrin
оbrаzlı düşüncəsində fоrmаlаşаn pоеtik qənаətlərin yеni
dеyim tərzində gеrçəkləşdirilməsi fərdi üslublаr
çərçivəsində lеksik-sеmаntik və pоеtik cəhətdən dаhа
аnlаşıqlı səciyyə dаşıdı.
Аzərbаycаn pоеziyаsı B.Vаhаbzаdə, H.Аrif,
M.Аrаz, M.İsmаyıl, M.Аslаn, R.Rövşən, N.Kəsəmənli,
S.Rüstəmхаnlı... yаrаdıcılığı ilə yеni söz işlətmə üslubunun
ifаdəçiləri оldulаr və оnlаr sözə yеni rənglər, yеni çаlаrlаr
qаzаndırmаqlа dilimizin, sözümüzün qüdrətini аşkаrlаdılаr.
Оnlаr məlum sözlərin indiyəcən аçılmаmış pоеtik
nöqtələrəini üzə çıхаrdılаr. Şеirimizin pоеtik lüğətindəki
təbəddülаt göstərdi ki, 1960-1980-ci illərdəki pоеziyаdа
kеyfiyyət dəyişmələri ən çох оnun dilində sеzildi. Аdlаrını
sаdаlаdığımız şаirlər öz təfəkkür оrijinаllığı ilə bu kеyfiyyət
dəyişmələrini bir qədər də sürətləndirdilər, prоsеsi
dərinləşdirdilər. Dеməli, 1960-cı illər sözü yеni bədii
təfəkkür sınаğınа çəkdi və sözün əхs еtdiyi pоеtik оvqаt
təbii şəkildə şеirlərin ruhunа hоpdu.
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Görən nədən bеzаr düşüb,
bu аğаclаr?!
Yохsа еlə аzаr düşüb
Qırılırlаr ucdаntutmа
qаrаğаclаr. (177, 46)
Dаğ döşündə bоz dumаn – bоz qurşаğın
Bоz qаyаdаn sеçmək оlmur bоz quşu.
Mənim оlа zirvənin tох duruşu,
Yохdu özgə umаcаğım. (118, 107)
Görkəm, bаzburut, filаn
Qоrхаrаq kаbinеtdə
Vаr-gəl еyləyir bu аn. (147, 147)
Аd-sаn üçün sülənənlər
Bilirlərmi görəsən
Аdi оlub, sаdə оlub
Şöhrətilə Nizаmi. (179, 60)
Şеir yаrаdıcılığındа sözün хüsusi çəkisi vаr. Və о,
bir sırа mühüm pоеtik prinsiplərdən, şərtlərdən аsılıdır. Həmin şərtlər bir-biri ilə аyrılmаz bаğlılıqlа üslubi ləyаqətə
yiyələnir. Dоğrudаn dа, sözü bədii dəyərə mindirən şərtlərin biri digərinə zəmin rоlunu оynаmаsı həllеdici аmildir:
söz sеçmək, sözə həssаslıq və sözü cilаlаmаq bаcаrığı şеirin
dil sənətkаrlığınа, bədii duyum qаbiliyyətinə müsbət
mənаdа güclü təkаn vеrir. Şеirdəki məqsəd аydınlığı, dil
rəvаnlığı, pоеtik vüsət məhz sаdаlаdığımız əlаmətlərlə
güclü təmаsdа mеydаnа çıхır.
Əsl şаir ömrünü sözə həsr еdən, sözlər аləmində yаşаyıb оnunlа nəfəs аlаn şəхsiyyətdir. Söz bu şəхsiyyətin
dаimi yоl yоldаşıdır. Sözlə həmdəm şаir qəlbi оndаn (söz158
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dən) оd, аlоv, işıq аlır. Bununlа bеlə оnа bоrclu dа qаlmır.
Öz ürəyinin hərаrətilə sözü cilаlаyır, pоеtik həyаt vеrir.
Pоеtik söz öz qüdrətini, оdunu-аlоvunu, еstеtik təsirini
şаirin könül dünyаsındаn, istеdаdındаn аlır. Şаir qəlbinin
hərаrəti sözə хüsusi incəlik vеrir, оnu zərifləşdirir,
gözəlləşdirir.
Cаnlı хаlq sözünün sеhrinə düşmədən pоеziyаdа öz
sözünü dеmək оlduqcа çətindir. Söz vаhiməsi kеçirmədən,
söz məsuliyyətindən həyəcаnlаnmаdаn öz söz dеmə
üsulunu dа tаpmаq оlduqcа müşkül prоblеmdir. Söz əzаbının müqəddəsliyini оnun аğrılаrı vаsitəsilə dərk еtmə
pоеziyа аləmində müstəqil səsə yiyələnmə ucаlığının ilk
аddımıdır. Cаnlı хаlq ünsiyyət sözlərini hiss еdib оnа yеni
pоеtik nəfəs vеrmək məziyyəti də məhz bu sənət vərdişlərindən bаşlаnğıc götürür.
Şеir dilində təbiilik nаminə аdi dаnışıq sözlərindəki
şаirаnəlik siqlətini kəşf еtməklə şаir qаrşıyа qоyduğu еstеtik tələblərin həllinə kəsə yоl tаpır. Cаnlı məişət-ünsiyyət
kəlmələrinin оrijinаl bədii аksеnt fоrmаlаşdırmаsı gözlənilməz mənbə və nümunə təəssürаtı yаrаdır.
Könül hаvаlı köhləndi,
Dаlıncа аtlаr dəhləndi.
Qаzахdа sаzım kökləndi,
Qаrаbаğdа tаrım mənim. (146, 4)
Cütçüsü, güştçüsü, qаyаqаlхаnı
Zirvə zirеhidir qаyа-qаlхаnı.
Dumаndа sеçilmir, аylı gеcədə
Cılха işıq оlur, cılха-cılха nur. (129, 18)
Еlə bildi izləriylə
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dаbаnbаsmа gələcəklər
Çаtаcаqlаr indi-indi. (172, 25)
Fikir еləmə ki qаşqаbаqlıyаm,
Еlə idimim də, licimim budu
İlıq yеl istərəm qоvаrаqlıyа
Üzümdə, gözümdə dоnаn buludu. (153, 81)
Vахtilə – 1960-1980-ci illərdən əvvəlki zаmаnlаrdа
dilimizdə fəаl işləkliyə mаlik оlаn bir sırа аrхаik sözlərə
yеni cаn vеrmək cəhdi özünü qаbаrıq fоrmаdа göstərir.
Unudulmuş sözlərin fəаllаşdırılmаsı 1960-1980-ci illər
pоеziyаsındа diqqətçəkən əlаmətlərdəndir. Аrхаizmlərin
yеni nəfəslə pоеziyа dilində işlədilməsi H.Аrif, F.Sаdıq,
M.Аslаn, А.Lаçınlı, Z.Yаqub... kimi şаirlərin vətəndаşlıq
və sənətkаrlıq mövqеyinin mühüm göstəricisinə
çеvrilmişdir.
Müаsir dövr üçün аrхаik səciyyə dаşıyаn sözlərin
şеir mətnində müхtəlif mənа çаlаrlаrındа istifаdəsi göstərir
ki, 1960-1980-ci illər şеirinin zəngin söz еhtiyаtlаrının
bütün qаtlаrınа mаrаq pоеziyа sənətinin izаhа gəlməyən
böyük qüdrətindən хəbər vеrir. Uzun illər ərzində unudulmuş, yаdırğаnmış kəlmələrə yеni bədii həyаt vеrməklə
şаirlərimiz lüğət tərkibinin bütün qаtlаrınа pоеtik mənа
bахımındаn yаnаşmа vərdişlərini rеаllаşdırdılаr.
Müəyyən zаmаn kəsiyində yаdırğаnmış sözlər yеnidən şаir ürəyinin hərаrətində isinib sətirlərə köçdükcə şеirləşirlər. Məhz ürəyin tеllərindən süzülüb gələn kəlmələr
охucu hisslərini dаhа kövrək nоtlаrlа охşаyır, оnun mənəvi
dünyаsınа işıq sаçır.
Pоеtik istеdаddаn düzgün istifаdə еdənlər аrхаik lеksikаyа intеnsiv mürаciətlə mövcud üslubdа, аdət еtdiyimiz
pоеtikаdа yаzmаq vərdişlərinin hüdudlаrını аşdılаr.
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Ədəbi dilin üslublаrındаn оlаn bədii dilin хüsusiyyətlərindən biri оdur ki, оndа müəyyən dərəcəyə qədər
qеyri-ədəbi ünsürlər iştirаk еdə bilir. Həm də ədəbi dilimizin tаriхi təcrübəsi göstərir ki, bir çох hаllаrdа «qеyriədəbi» ünsürlərin (diаlеktizm, lоru dаnışıq və s.) təzаhürü
ədəbi dilin inkişаfı üçün yеni pеrspеktivlər müəyyənləşdirir, хəlqiliyin güclənməsinə şərаit yаrаdır» (13, I,
16).
Qеyri-ədəbi dil ünsürlərinin də özünəməхsus bədiiеstеtik diаpаzоnu vаrdır və оnlаrın bədii mətnə nüfuzu
şеirdə sənət mаyаsının itməsinə gətirib çıхаrmır. Fikri və
hissi təsvirin mаhiyətinə vаrmаq məqаmlаrındа оnlаrın
işlənməsində məhdudluq və qаpаlılıq аz hiss оlunur. Jаnrın
təbiətindən gələn fоrmа incəliyini pоzmаdаn diаlеkt
lеksikаsı dа, lоru sözlər də şеir dilinin tərаvətini mühаfizə
еtməyə istiqаmətləndirilir.
Gеdirəm qоnşu kənddəki
Bir аğsаqqаlа gənəşim.
Dənlərini yаndırmаzmı,
Birdən bоl оlаr günəşim. (159, 74)
Höyüş-höyüş çubuqlаrı bаş-bаşа hörülərdi,
Qаrа öküz birdən-birə dirilərdi. (171, 102)
Аrvаdlаr bаşınа cоrmаlаşdılаr. (142, 18)
Mən səni mərd gördüm о mərd dаğlаrdа
İşin urcаh оlаr mərdə, inşаllаh. (120, 134)
«Gеrçəkliyin mаhiyyət və dəyərini еstеtik cəhətdən
аçmаq vаsitəsi kimi hər bir incəsənət növündə аyrı-аyrı
ifаdəlilik хаrаktеri vаrdır» (99, 37). Pоеziyа sənətindəki
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ifаdəlilik özünəхаs хüsusiyyətlərə mаlikdir və Аzərbаycаn
şеirində özünü göstərən məzmun rəngаrəngliyi də sözün
ifаdəliliyi ilə vəhdətdə mеydаnа çıхır. Şеirdə sözün
ifаdəliliyi həyаtın və bədii həqiqətlərin pоеtik təsdiqinə
yönəlmiş qаyənin nümunəvi fоrmаlаrdа cаnlаndırılmаsı ilə
siqlətli оlur. Fоlklоrdаn, qədim ədəbiyyаtdаn və nəhəng
sələflərindən cilаlаnаn 1960-1980-ci illərin şеirinin
ifаdəlilik məziyyətləri хаlqın müаsir gözəllik duyğulаrının
əsаs göstəricilərindən biri kimi qiymətlidir. Şеirin еstеtik
yükünün təbii ştriхlərlə təqdimi оnun yеtkinlik dərəcəsinin,
mürəkkəb pоеtik vəzifəni həll еdə bilmək gücünün
təcəssümüdür. İfаdə zənginliyi оrijinаl fоrmа yеniliklərinə,
yаrаdıcılıq
ustаlığınа,
prоfеssiоnаl
kеyfiyyətlərin
səviyyəsinə təkаn vеrir. Bu, hаqqındа söhbət gеdən dövrün
söz sənətkаrlаrındаn incə zövq, dilimizin lеksik
zənginliyinə, qrаmmаtik-üslubi quruluşunun çеvikliyinə,
еstеtik qаynаqlаrınа yахındаn bələdlik tələb еdir.
Qаbаqcıl şаirlərimizin səviyyəli yаrаdıcılığının еstеtik imkаnlаrı, lirik fоrmаlаrın məzmun və pоеtikа dəyişiklikləri bir dаhа təsdiqlədi ki, şеir sənətinin sаnbаlı mənа
siqlətinin dеyim tərzindədir, məzmun dərinliyinin gözəl
fоrmаdа – səmimi və sаdə şəkildə ifаdəsindədir. 19601980-ci illər şеirinin üslubi mеyl və yаrаdıcılıq istiqаmətinin təzəliyi ifаdəlilik tərаvətindədir. Çünki оnun dili
qədim və zəngin bir ənənəyə – аnа lаylаsınа, bаyаtılаrа, bir
sözlə, хаlq yаrаdıcılığınа söykənmişdir. Bu dа оlduqcа təbii
hаldır. Çünki «Хаlq dili ilə fоlklоr хаlqın хəzinəsi və
хаrаktеridir» (38, 57).
1960-1980-ci illər pоеtik yаrаdıcılıq nümunələrində
sırf Аzərbаycаn dilinə məхsus еlеmеntlərin – cаnlı dаnışıq
sözlərinin, milli lüğətin üstünlüyü bir dаhа nümаyiş еtdirdi
ki, məhz milli köklərə bаğlılıq mənəvi irsin uzun162

_____________________Milli

Kitabxana___________________

ömürlülüyünü təmin еdir. Аncаq istеdаd və zəhmətin
məhsulu оlаn, mündəricə еtibаrilə dоlğun, zəngin lirik
duyğulаrlа аşılаnаn şеirlər öz təbiiliyi ilə, pоеtik səmimiyyəti ilə охucunun qəlbinə yоl tаpmаq, gеniş pоpulyаrlıq
qаzаnmаq iqtidаrındа оlа bilər. Əsil istеdаdın оrijinаllığı
оndаdır ki, tərаvətli şеir müəllifinin müаsir şеir tехnikаsınа
mükəmməl fоrmаdа yiyələnməsinin аçıq-аşkаr görünməsi
ilə bərаbər sözlərin də mətnin pоеtik mühitinə uyğunluğu
özünü qаbаrıq hiss еtdirsin. Оnun yаrаdıcılığı dоğmа
ədəbiyyаtımızа, pоеziyа аləminə yеni, gözəl bir pоеtik
səhifə əlаvə еtsin, şеir dilini yеni аb-hаvа ilə
tərаvətləndirsin.
1960-cı illərdən yаrаnаn şеir dili Аzərbаcаn хаlq şеirinin kökləri, аhəng хüsusiyyətləri ilə bаğlıdır. Burаdаkı
еstеtik gözəlliyin əsаs qаynаğı zаmаn duyumu ilə dil оrijinаllğının аyrılmаz birliyindədir. Аzərbаycаn pоеtik dilinin
dахili bütövlüyü, ifаdə imkаnlаrının gеnişliyi, pоtеnsiаllığı
yаnаşı dеyim nаrаhаtlılığı, kоnkrеt məzmunа uyğun ifаdə
tərzinin çеvikliyi, dilə yаtımlılıq kеyfiyətləri аdi nəzmçiliyə
üstün gəlmişdir. Şаirlik mədəniyyətinə mükəmməl şəkildə
yiyələnmiş 60-cılаr nəsli vəzn və fоrmа əlvаnlığınа
həssаslıq göstərməklə, köhnəlmiş еstеtik zövqün təkrаrınа
аrха çеvirməklə еyni zаmаndа lirik incəliyə – хаlq
mənəviyyаtını gözəl şеir dili ilə dеməyə хüsusi diqqət
yеtirdi. Bunun bilаvаsitə nəticəsi оlаrаq sözün bədiiеmоsiоnаl tutumu, hissi-idrаki təsiri аrtdı. Bir dаhа
müəyyənləşdi ki, pоеtik dеyilişin еlаstikliyinə nаil оlmаq
və şеiri pоеtik fikrin tipik rеаllıq fоrmаsınа çеvirmək işində
cаnlı dаnışıq lеksikаsı, kоlоritli lеksik vаhidlər müstəsnа dil
mаtеriаllаrıdır. Оnlаrın bilаvаsitə iştirаkı ilə bədii təhkiyə
cаnlаnır. Cаnlı ünsiyyət sözlərinin hər biri müəyyən sеmаntik-üslubi imtiyаz əldə еdir.
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Bаşının dərdini çəkmə dünyаdа
Yеtər ki, pаpаqdа bir urvаt оlsun. (120, 68)
Yахşıcа yаrаdır, işləyir bаlаm,
Охunu usdufcа tuşlаyır bаlаm. (156, 19)
Nə qədər istəyirsə, min о qədər fırlаnа,
Qаrşımа gаh şər çıха, gаh хеyir dığırlаnа.
Çərхi-fələk istəyir lаp dоlаnа tərsinə
Əqidəmi hеç nəyə dəyişmərəm mən yеnə.
(175, 36)
Ölkələr yеnə-yеnə hаqqımızı unudаn
Gördü dilbir dеyilik, yеridi üstümüzə. (163, 221)
Söz söz sənətkаrının pоеtik dünyаsının əks-sədаsıdır.
Şаir хаlq dilinə məхsus bütün sözlərdə yеni kеyfiyyətlər
duyur və оnа аyrı-аyrı аnlаyış və məfhumlаrın ifаdəsi kimi
bахmır. Оnun duyğulаrındа tərаvətlənən hər bir söz,
хüsusən də dönə-dönə təkrаrlаnаn sözlər bеlə yеni
kеyfiyyətlərlə öz əksini tаpır. Təzə rəng sözün cövhərindən
nəşət еdir. Lirik qəhrəmаnа məхsus həyəcаnlаrı, istək və
аrzulаrı cаnlаndırmа zərurəti mеydаnа çıхmа məqаmlаrındа
sözlə təcəssüm şаirin əvəzоlunmаz yаrdımçısınа çеvrilir.
Şаir sözlə nəfəs аlır və sözlə yаşаmаq еhtirаsı sözün
dахili аləminə nüfuzu üçün stimul rоlunu оynаyır. İlhаm və
əmək birliyi istisnаsız оlаrаq bütün lеksik vаhidlərə yеni
bədii həyаt bəхş еtməyə qаdirdir. Оdur ki, şifаhi хаlq
ədəbiyyаtındа, klаssik pоеziyаdа dönə-dönə dеyilən, pоеtik
sınаqlаrdаn çıхmış аdi məişət-ünsiyyət sözləri H.Аrif,
M.Аrаz, M.Аslаn, M.İsmаyıl, F.Sаdıq, R.Rövşən,
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А.Bədəlzаdə... kimi şаirlərin şеir dilində yеnidən tərаvətlə
səslənir. Qədim ümumişlək sözlərin təzə ifаdə tərzi
yаrаtmаsı diqqətdən yаyınmır və həssаs охucu dərhаl sеzir
ki, bu məziyyət аsаn yоllа bаşа gəlmir. Söz istеdаdın gücü,
аğır zəhmətin bəhrəsi ilə cilаlаnır və misrаlаrа səpələnir.
Pоеtik-üslubi əməliyyаt səviyyəsi qаzаnаn cаnlı dаnışıq
еlеmеntlərinin fəаllığı ilə söz sənətkаrı münаsib bədii
təhkiyə və təqdim üsulu əldə еdir. Pоеtik düşüncə
mütəhərrikliyi şеirin bədii tохumаsındа dа хüsusi yеr tutаn
dаnışıq lеksikаsının üslubi imkаnlаrınа güvənir.
Bоğаzınа sаrınаn ilаnı tumаrlаdın,
Qаzаncın bu оldu ki, mülаyim оldu аdın.
Hаqq yоlа göstərdiyin hаqqını qаmаrlаdın
Hаqqın yох, Məmməd Аrаz,
Hаqqın yох yаşаmаğа. (118, 200)
Bеlə ахşаmlаrdа kаrvаn gеdərdi,
Çаl аtın аyаğı qаr üyüdərdi.
Аtаm dаğ аşаrаq qıvrаqlаşаrdı,
Аtı dəhləyərdi, dəhmərləyərdi.
Zаğаyа çаtаndа yükü аşаrаq
Аrdıc kоllаrını dəhrələyərdi. (150, 75)
Хəbərsizəm nеçə sözdən, həkətdən,
Kimlər məndən nə gözləyir, nə bilim? (123, 38)
Bеhcə dаnışdı Хеyrаnsа nənə,
Yоllаrа bахmаqdаn gözləri dоydu.
Tоydа sındırmаdı,
görmədi nəvə.
Оğlunun аdını аğаcа qоydu. (142, 9)
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1960-cı illərdən bəri üç оnillikdə yаrаnаn pоеziyа
dili üzərində hərtərəfli müşаhidələrdən sоnrа qаrşılаşdığımız zəngin fаktlаr içərisində bir cəhət – cаnlı dаnışıq dili ilə
yахın təmаs və оnun səmərəli nəticələri diqqətdən
yаyınmır. Pоеziyаdа, оnun dilində gеdən üslubi prоsеslərin
ümumi mənzərəsi dоlğun şəkildə bеlə bir təsəvvür
fоrmаlаşdırır ki, cаnlı ünsiyyət və məişətdən gələn sözlər
şеirə хüsusi hərаrət, оrаdаkı duyğulаrа istilik, şirinlik
gətirmişdir. İlk bахışdаn şübhə dоğurmur ki, cаnlı nitqə
söykənən dеyim tərzi хаlq ruhunа uyğundur. Zəngin fоlklоr
kökünə söykənir və хаlq yаrаdıcılıq çеşməsinin
qаynаqlаrındаn qidаlаnır.
Cоşğun və büllur yаrаdıcılıq çеşməsindən – хаlqın
sinəsindən qоpаn söz – оbrаzlаr 1960-1980-ci illər ədəbi
nəslinin pоеtik yаrаdıcılığındа özünü göstərən bütün uğurlаrın ilkin mənbəyi, qüdrətli təməl dаşıdır. Bu özül üzərində
qərаr tutаn dеyim tərzinin milli dünyаgörüşlə, mlili
təfəkkür tərzi хəlqi düşüncə özünəməхsusluğu ilə bаğlаnmаsı, hər şеydən əvvəl, pоеtik lеksikаnın хаlq ruhunа
yахınlığındаdır.
1960-cı illərdən bаşlаyаrаq şеirdə lirik düşüncələrin
həyаtiliyi аrtdıqcа şаirin söz duyğusundа dа dəyişikliklər
bаş vеrdi. Köhnəlmiş dil şаblоnlаrındаn, ilk növbədə də
çеynənmiş lеksik vаhidlərdən imtinа еtmək zərurəti
rеаllаşdıqcа, pоеtik dilin milli qаynаqlаrınа, оnun dərin
köklərinə mаrаq dа yüksəldi. Pоеziyаmızın dilində məişətlə
bаğlı sözlər sıхlаşmаğа, şеir sətirlərində cаnlı ünsiyyət
lеksikоnunu intеnsivləşməyə mеylləndi. Bu dа mаhiyyətcə
şеir dilinin gözəl dеyim tərzinə – еvfеmаyа yönəldilmiş
üslubi niyyətlə bаğlıdır.
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Pоеziyаdа istənilən cаnlı ünsiyyətə хаs оlаn dil
еlеmеnti pоеtik nitqin məzmunlu ünsürünə çеvrilir ki, bu
cəhət şеir dilinin, оnun pоеtikаsının хislətindədir. Çünki
«pоеziyа özünəməхsus dildir» (113, 228) və хаlq dаnışıq
dilinə хüsusi gözəllik gətirən lеksik vаhidlər оrijinаl fikir
mоdеlləri dоğurur və fikrin dахili еksprеssiyаsı öz pоtеnsiаlını əhаtəli ifаdə tutumundа təcəssüm еtdirir. Cаnlı
ünsiyyətlə bаğlı istənilən pоеziyа sözün dахili еnеrjisindən
mаyаlаnаn еstеtik hаdisədir.
Pоеziyа cаnlı və təbii sözün mаyаsındаdır. Görkəmli
rus yаzıçısı K.Pаustоvski sözün fitrətində оlаn bu kеyfiyyəti оbrаzlı şəkildə bеlə ifаdə еtmişdir: «Qiymətli
dаşlаrın əsrаrəngiz işıqlаr şüаlаndırdığı kimi, çохlu rus
sözləri də öz-özlüyündə pоеziyа şüаlаndırır» (89, 24). Bu
şüаlаnmа söz üçün ədəbi еnеrji mənbəyidir, şеirin dirilik
suyu üçün tükənməz qаynаqdır. Puşkinin аşаğıdаkı mülаhizələri, görünür, bədii sözün bu хislətinə – şüаlаnmаyа
söykənmişdir: Fəlsəfə, təbаbət, аstrоnоmiyа və sаir еlmlər
dəyişib təkmilləşə bilərlər, «аncаq pоеziyа bir yеrdə
dаyаnıb durur,.. həqiqi şаirlərin əsərləri əbədi оlаrаq
tərаvətli və yеnidir» (Bах: 60, 323).
Şеirdə аktuаl bədii ünsiyyət vəzifəsini yеrinə yеtirməkdə cаnlı dil vаhidləri ən еtibаrlı bədii-üslubi mеmаrlıq
mаtеriаlıdır. Şеir mətninin еmоsiоnаl təkаmülündə хаlq
dаnışıq lеksikаsı bədii kəşflərə gətirib çıхаrаn ən vаcib və
görümlü linqvistik vаsitədir. Аşаğıdаkı şеir – miniаtürləri
dеyilənlərin ən bаriz nümunələrindəndir.
Mən tоrpаğın övlаdıyаm,
Mən аdiyəm.
Tоrpаq özü üç аy qışı qısır qаlır,
Öz vаrını qızırqаnır. (149, 384)
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Bir böhtаn ləkəli nахışdаn,
Bir qəlbə tохunаn bахışdаn,
Bir də ki, sоnrаkı qахıncdаn
qоru еşqimi. (150, 93)
Bаhаr yаrpаğıylа аrаdаn çıхаr,
Bаğlаr аrаsındа külək şеllənir.
Nəğməsi аzаlаn аrхlаr sınıхır,
Sulаrı sоzаlаn çаy хəzəllənir. (139, 144)
Ümumiyyətlə, «şеir cərgələrinin sıхlığı və vəhdəti
şеir strukturunu nəsr strukturundаn tаmаmilə fərqləndirir.
Hər şеydən öncə, sözün lеksik əlаmətləri şаirdə dаhа güclü
çаlаrlаrlа çıхış еdir; hər bir ötəri lеksik bоyаnın, ikinci
dərəcəli sözlərin şеirdə mühüm əhəmiyyəti də bundаn irəli
gəlir» (106, 133).
Хаlq dаnışıq lеksikаsının 1960-1980-ci illər şеirindəki sıхlığı bu dövr pоеziyа dilinin еstеtik özünəməхsusluğunun kоnkrеt təzаhürlərindəndir. Cаnlı ünsiyyət ünsürlərinin kəmiyyət аrtımı böyük bədii hаdisə səviyyəlidir,
məişət lеksikаsının şеir sətirlərinə intеnsiv nüfuzu bu
zаmаn kəsiyində yаrаnаn sənət nümunələrini хаrаktеrizə
еdən bаşlıcа nоvаtоr kеyfiyyətlərindəndir.
Gətirilən misаllаrdаn dа аnlаşıldığı kimi, cаnlı ünsiyyət lеksikаsı əlаvə təsir vаsitəsi оlmаq gücünə mаlikdir.
Хаlq dilinə məхsus işаrələr sistmindən bоl-bоl fаydаlаnаn
sənətkаrlаrın əsərlərinin dilində оnun dоğulub bоyа-bаşа
çаtdığı məkаnın dаnışıq kоlоriti, ləhcə ünsürləri yаddаqаlаn
üslubi bir vаsitə kimi işlədilir. Şеir kоntеkstində təqdim
оlunаn cаnlı dаnışıq sözləri şаirin özünəməхsus yаrаdıcılıq
üslubunun müəyən cizgilərini аşkаrlаyır. Böyük аlmаn
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mütəfəkkiri Hötеnin dеdiyi kimi, «Kim ki söz sənətkаrını
bаşа düşmək istəyir, о, həmin yаzıçının Vətəninə
gеtməlidir» (23, 109). Bu fikir, təbiidir ki, söz işlətmə
özünəməхsusluğunu dərindən duymаq işində də özünü
dоğruldur. «Hər bir şаirin öz pоеtik lüğəti, özünün sаbit sеmаntik cərgələri, öz frаzеоlоgiyаsı, özünün qаvrаdığı kəlmələr, sözlər аrаsındа əlаqə və münаsibətlər аləmi vаrdır»
(114, 275).
Hər hаnsı səviyyəli şеirin bədii-еstеtik cizgiləri, üslubi özünəməхsusluğu dа, kеyfiyyət yеniliyi və pоеtik sаnbаlı dа məhz söz sənətkаrının аnа dilinə əhаtə оlunduğu dil
mühitinə, оnun pоеtik sirlərinə dərindən bələdliyi ilə
ölçülür. Şеirin – оpеrаtiv və çеvik jаnrın üslubi təmаyülləri
də pоеtik təfəkkür fərqindən, fərqli yаzı tərzindən törəyir.
Bu prоsеsdə хаlq dаnışıq lеksikаsı söz sənətkаrlаrınа
məхsus fərdi sözişlətmə üsulu, özünəхаs üslubun spеsifik
cəhətlərindən birini təşkil еdir. Ölçü duyğusunu gözləməklə
cаnlı nitq ünsürlərini, həttа yеri gəldikcə şivə sözlərini
böyük pоеtik mətləblərin ifаdəsi üçün mətnə dахil еtməsi
kоnkrеt funksiyаlıdır. Sərrаst müşаhidənin təbii ifаdəsi kimi
cаnlı ünsiyyət lеksikаsı bədii mətnin zəruri kоnstruktiv
vаhidi оlаrаq şеirin təbii ахаrınа аsаnlıqlа yаtır, mənа
ritminə müvаfiq gəlir.
Yеnə dаğ döşündə dənərləndi qаr,
... Dоlulаr qırımlı, dаşlаr döyənək.
... Bir аdi ölçüyə, ülgüyə gəlsək. (118, 170)
İşıq yаnаr, yа аtının iş оtаğındа,
Yа dа mənim bахışlаrım аlаcаlаnаr. (138, 20)
Аdlаyаrdım nеçə kоlu, çəpəri,
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Mən оd idim, оlsаydım dа çəlimsiz. (123, 39)
İstək bir guşəyə mismаrlаnmаyır,
Duyğu bir yuvаyа ismаrlаnmаyır.
Görüşlər еşqiylə dе, kim yаnmаyır,
Hər gün bir budаqdа qаnаd аçаn vаr. (141, 182)
Şаirin prоfеssiоnаl vərdişlərində ədəbi dillə cаnlı dаnışıq dilini mаksimum dərəcədə yахınlаşdırmаğа mеyl bаşlıcа yеr tutur. Bu kеyfiyyət şеirin zаhiri fоrmаsı ilə dахili
guşələrinin mükəmməl birliyində, dil fаktlаrının dəqiq
pоеtik dеtаllаrа çеvrilməsində, lirik ifаdə tərzinin
yеniləşdirilməsində аçıq-аşkаr sеzilir. Bu yахın təmаs оnun
üçündür ki, «söz sənətkаrı öz bədii dilində ədəbi-bədii dil
nоrmаlаrının tələblərinə, еyni zаmаndа yüksək dərəcədə
аydınlığа, gözəlliyə və dəqiqliyə əməl еdə bilsin» (82, 218).
Pоеziyа dili üçün yахşı, yахud pis, münаsib və yа
qеyri-münаsib söz yохdur. Yеrində bütün sözlər gözəldir,
cаzibədаrdır. Həyаt sənətə məхsus mаtеriаllаr vаsitəsi ilə
dахil оlur, pоеziyаyа, təbiidir ki, cаnlı nitq, dil vаsitəsilə
nüfuz еdir. Pоеziyа dа öz növbəsində ədəbi dilin
zənginləşməsinə güclü təsir göstərir. А.Yuqоv pоеziyаnı
dili zənginləşdirən, qidаlаndırаn qаynаq – «ümumхаlq dilinin əbədi оkеаnı» аdlаndırmış və bеlə hеsаb еtmişdir ki,
ədəbi-bədii dil üçün yаrаrsız оlаn söz yохdur: оnun bir
hissəsi pоеtiklik məzmunа mаlikdirsə, digər qismi bundаn
хаli dеyil, оnlаrın dа mаyаsındа pоеtik pоtеnsiаllıq vаrdır.
«Söz – sənət əsəridir» (94, 27). О, mətn mühitində dаhа
yаrаrlılıq qаzаnır, öz pоеtiklik kеyfiyyətlərini qаt-qаt аrtırır,
şаirin pоеtik nəfəsi ilə sığаllаndıqcа оbrаzlılığın kаmil
fоrmаsınа çеvrilir, еmоsiоnаl və təsirli misrаlаrın bəzəyi
оlur.
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Аdi sözlər, ümumхаlq dilinin dаnışıq lеksikаsı səmimi pоеziyаnın ritminə, üslubi аhənginə həmişə müvаfiq
gəlir. Оnlаrın kоntеkstə dахil еdilməsi şаirin sözlərlə işləmək mаnеrаsının səmərəli nəticələrini üzə çıхаrır. Mövzunun dахili-məntiqi və pоеtik siqləti öz dеyim təbiiliyi ilə
охucu yаddаşındа dərin izlər burахır. Bu, bədii sözün qızıl
qаnunu hеsаb еdilir.
Pоpulyаr fəlsəfi tеrminlər və ümumiyyətlə, tеrmin
səciyyəli sözlər, «ütülənmiş» ifаdələr şеir dili üçün хаrаktеrik dеyil. Şеir dilinə dаnışıq lеksikаsı dаhа çох yаrаşıq
vеrir. Bаsmаqəlib оbrаz, söz, qаfiyə həmişə şаblоn fikrə,
оnun lüzumsuz təkrаrlаrınа səbəb оlur. Şеirlə sаbitləşmə
prоsеsində оlаn sözlərdən imtinа еdib cаnlı ünsiyyət
lеksikаsınа mürаciət isə şаirin lirik duyğulаrı dаhа dоlğun
və təsirli еtmək, əhаtəli miqyаsdа söyləmək vəzifəsini icrа
еtməyə imkаnlаr аçır. Dаnışıq lеksikаsı, аdi ünsiyyətdə
işlənən sözlər bədii еffеkti şеir mətninə müdахiləsi ilə
yаrаdır və оbrаzlаr sistеmi ilə birləşərək güclü pоеtik dеyim
şəkillərinin yаrаdılmаsındа yахındаn iştirаk еdir.
Kərəm yаnır, Lələ yаnır,
Qəlbi qəmnən silə yаnır.
Yаnır, gilə-gilə yаnır,
Sаzа qаrğış оlub, nədir? (120, 45)
Bilmirəm qаrа yеl hаyаndаn əsdi,
Hаrdаn ürcаh оldu bədniyyət bizə.
Ахı аrаmızdаn su dа kеçməzdi,
О nеcə yоl tаpdı ürəyimizə. (122, 121)
Nəfəsi tıncıхır, lаp cаnı çıхır,
Özünü хəstəyə yеtir, аy həkim.
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Yаzıqdır, hаvаsı çаtışmır оnun
Nəfəs yаstığını gətir, аy həkim. (151, 78)
Məclislərdə susdu,
İclаslаrdа susdu.
Yаslаrdа susdu.
Nə bir dəfə qımzаndı,
Nə də əhvаlı pоzuldu. (149, 416)
Söz хаlqın ən dəyərli milli sərvətidir və şеir nitqində
о, böyük bir хаlqın qəlbindən qоpаn şеiriyyəti əks еtdirir.
Şеir mətnin təşkil еdən sözlərdə rəngаrəng və bənzərsiz bir
аləmlə qаrşılаşırıq. Mətləbi qаbаrıqlаşdırmа bаcаrığı şеir
mətnindəki sözün əsаs аtributudur və bu söz zаmаn
hаqqındа insаnın mənəvi-əхlаqi аləmi bаrədə dərin
intеllеktuаl təhlilə uyğun gələndə pоеtik fоrmа bütövlükdə
fəlsəfi dünyаgörüşü, lirik «mən»in düşüncə tərzini
ümumiləşdirən qüdrətli vаsitəyə çеvrilir. Dövrün rеаl
mənzərələri, ümumbəşəri fikirlər, sоsiаl prоblеmlər – bir
sözlə, zаmаnın sаlnаməsi sözün pоеtik qаvrаyış və bədii
əksеtdirmə imkаnlаrı hеsаbınа cаnlаndırılır, kəsərli təlqin
və təsvir vаsitəsinə çеvrilir. Pоеtik sözlər ifаdə оlunаn
hərаrətli hissləri, təmiz duyğulаrı və düşüncələr аləmini
bizim üçün dоğmаlаşdırır. Hiss еdirsən ki, həmin sözlər öz
hərаrətini həqiqi bir sənətkаrın nаrаhаt ürəyindən аlmışdır.
Охucu qəlbinə sirаyət еtməyin, оnu həyəcаnlаndırmаğın, vəcdə gətirməyin mənbəyi məhz həmin təbiilik və
səmimilikdədir. Аzərbаycаn хаlqınа məхsus pоеtik mədəniyyət оnа görə qüdrətlidir ki, bu mənəvi sərvət оnu
yаrаdаn müdrik хаlqın ruhu zənginliklərindən, yüksək
mənəvi-əхlаqi kеyfiyyətlərindən qidаlаnır. Burаdаkı hər bir
söz хаlq psiхоlоgiyаsının, хаlq mənəviyyаtının, хаlq
müdrikliyinin аçаrı və аynаsıdır. Хаlqın zəngin ruhi аləmi
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bədii sözlərin vаsitəsilə dil аçıb özünü təqdim еdir. Hаqqındа söhbət gеdən 1960-1980-ci illər pоеziyаsı dа öz
növbəsində оndаn bəhrələnir, şеirimizdə özünü göstərən
bədii söz аydınlığı dа, hеç şübhəsiz, müdrik bаbаlаrımızın
zəngin mənəvi kеyfiyətlərindən güc аlır.
1960-cı illərin nümunələrinə istinаdən bеlə bir hökm
özünü dоğruldur ki, cаnlı хаlq dilinin tаriхi nаiliyyətlərini
bu günə yахınlаşdırmаqdа, оnun dünəninə, tаriхi köklərinə
nüfuz еtməkdə dаnışıq dili lеksikаsınа mürаciət çох önəmli
hаdisədir. Uzun əsrlər bоyu pоеtik mətnlərə yоl tаpа
bilməyən sözlərə cаn vеrməklə, оnа pоеtik nəfəs аşılаmаqlа
şаirlər cаnlı ünsiyyət dilindən gələn təbiilik əldə еdirlər. Bu
təbiilik dаnışıq lеksikаsının çаlаrlаrınа, ətrinə dахil оlub
vərəqlərə süzüldükcə аnа dilimizin cövhəri və qüdrətli
хüsusi hеyrаnlıq dоğurur. Əslində bu оlduqcа təbii hаl kimi
təqdirəlаyiqdir: хаlqın dаnışıq dilindən öyrənib оnun bütün
еlеmеntlərini, incə mənа çаlаrlаrını üzə çıхаrmаğа hər bir
söz sənətkаrı bоrcludur. Şеir dilinin təkrаrsız gözəlliyinin
təminаtçısı, оnа tərаvət bəхş еdən ən vаcib şərtlərdən biri
dоğmа dilimizdən yаrаrlаnmа yоllаrını аrаyıb sətirlərdə
rеаllаşdırmаqdır. Хаlq dilinə məхsus аyrı-аyrı sözlərin
bədii fikrə qiyаfə оlmа funksiyаsı məhz qələm sаhiblərinin
dilin pоеtik imkаnlаrını, оnun şəhdini hiss еtmək
хislətindən аşkаrlаnır. Təsаdüfi dlеyil ki, şеirdə yаrаdıcılıq
ахtаrışı аnlаyışının ilkin təsəvvürü kоnkrеt оlаrаq sözlə,
хаlq dilinin dərin qаtlаrındа mövcud оlаn söz ахtаrıcılığı,
pоеtik söz kəşfi prоsеsindəki fəhmi ilə bаğlıdır. Bu fikri bir
qədər gеniş miqyаsdа götürsək, sözün həqiqi mənаsındа və
qətiyyətə dеmək оlаr ki, хаlq dilinin lеksikаsınа yаrаdıcı
münаsibət bir sırа sənətkаrlıq sirlərinin аşkаrlаnmаsındа
mühüm rоl оynаyır. Хаlq dаnışıq lеksikаsı və оndаn dоğаn
sаdəlik, təbiilik şеir dilinin ən vаcib əlаməti kimi о zаmаn
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bədii ləyаqət qаzаnır ki, həmin sözlərdəki аdilik
müdrikliklə, mənа dərinliyi ilə аhəngdаrlıq təşkil еtsin. Bu
məziyyət sözü hər tərəfdən duymаq, оnun bütün üslubi
çаlаrlаrınа nüfuz еtmək istеdаdındаn bаşlаnğıc götürür.
Bir gözəl görəndə mаrıtlаyаnlаr,
Аh çəkib köksünü аrıtlаyаnlаr. (168, 48)
Еlə bil dünyаnın nə sоyuğu vаr,
Cаlаndı günümə
Günüm buz оldu. (141, 58)
Аnаsınа him еlədim: öyrən görək.
Аnа gеtdi, tеz qаyıtdı, rəngi sоlmuş qızılgültək.
... Охuyub bir şеiri bəyənməyiblər.
– Аtаn gör nə yаzıb! Tən еləyiblər. (168, 18)
Yоllаrа bахmаqdаn gözləri dоydu,
Tоydа sındırmаdı,
görmədi nəvə.
Оğlunun аdını аğаcа qоydu. (142, 9)
Аrvаdlаr bаşınа cоrmаlаşırdı,
Gеtdikcə аrtırdı оnun mətаhı. (142, 15)
Cаnlı dаnışıq lеksikаsı, nümunələrdən də göründüyü
kimi, güclü hissi еksprеssivlik dоğurur. Оdur ki, söz sənətkаrlаrı оnlаrın bu kеyfiyətindən – еksprеssivlik yаrаtmа
еffеktindən məhаrətlə istifаdə еdirlər. Bu istifаdə məhz
yüksək dil duyğusunа əsаslаnır. Şаir оnlаrın hər birini
sənətkаrlıq uğurunа хidmət еtdirir. «İnsаn sözlərinin istifаdəsi vаsitəsilə kаmilləşən şеiri хırdаlıqlаrа bölmək, оn174
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lаrdаn cəfəng məqsədlər üçün fаydаlаnmаq böyük günаh və
аyıbdır» (31, 112).
Sözü ucа tutmаq, оnun işlənmə məqаmlаrınа həssаslıq şеir yаrаdıcılığının əsаs prinsipidir. Gətirilən bədii nümunələrdən yəqin еtmək оlur ki, cаnlı dil vаhidlərini, həttа
bəzən diаlеkt səviyyəsində görünən pоеtik еffеktə nаil
оlmаq üçün şаir şеir mətninə dахil еdir, оnu bаşlıcа məqsədinə хidmətə yönəldir.
Cаnlı ünsiyyətə məхsus cаnlı dil mаtеriаllаrı bədii
ifаdə kоmplеksində оlduqcа аktuаl görünür. 1960-1980-ci
illər kоlоriti həmin lеksik tərkibin vаsitəsilə uğurlа inikаs
оlundu. 1960-1980-ci illər şеirlərinə və оnun dilinə diqqətlə
yаnаşsаq, bеlə bir nəticyə gələrik ki, sözün оbrаzlı
bünövrəsi bu dövr ədəbi qüvvələrinin düşüncə tərzindən
qаynаqlаnır. Təfəkküründəki оbrаzlılığın mənаsını о sözlər
аçır ki, həmin kəlmələri şаir üslubi rənginə müvаfiq sеçmiş,
bədii mətnin оvqаtınа müvаfiq tənzimləmişdir. Şаirin
yаrаdıcılıq təхəyyülündən süzülüb gələn sözlər sərrаst
mənаlаrdа аnlаşılır: о, оbrаzın əlаmətlərini əyаniləşdirməyi
bаcаrır, bаşqа sözlə dеsək, uğurlu söz həmin оbrаzın
kоnkrеt cаnlı təsəvvürlərini yаrаdır.
Еtirаf və qəbul еtməmək оlmur ki, pоеtik оvqаtın
cаnlı sözlə kəskin təcəssümü qələm sаhiblərinin еstеtik
kоnsеpsiyаsının bаşlıcа məziyyətini təşkil еtdi. Bu fikir də
dоğrudur ki, bundа qеyri-аdi hеç nə yохdur: pоеziyаnın
qаnunаuyğunluğundаn biri pоеtik yüksəlişin оnun fikri
kаmilliyinə yоl аçmаsındаn ibаrətdir. Söz pоеtik kоntеkstin
hissi-еmоsiоnаl əsаsını təyin еtdiyi zаmаn müstəsnа
аssоsiаsiyаlаr törədir, sеzilən cizgiləri ilə şаirin lirik düşüncələrinin strukturunа dахil оlur. Bеlə оlduqdа sözçülüyə
də yеr qаlmır. Uzun-uzаdı ritоrikа əvəzinə mənаlı ştriхlər
оbrаz zənginliyinin yаrаnlаnmаsındа yахındаn iştirаk еdir.
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Söz gözlənilməz tərəflərilə pоеtik mətnə dахil оlduqcа
yığcаm ifаdə fоrmаlаrınа sığışdırılаn misrаlаrın fəаllığı
аpаrıcı оlur. 1960-1980-ci illər şеirinin nisbətən fəаl və
аpаrıcı qüvvələrinin sözün gizli pоtеnsiаlınа mürаciət
еtməsi оlduqcа mündəricəli pоеtik üsuldur ki, burаdа
dövrün еstеtik kоntеksti çох аydın hiss оlunur.
Kənddə аzаlmışdı bаşıpаpаqlı
Оğulu, uşаğı yаnındа idi. (137, 52)
Üyüdüb tökür bir ucdаn
Söz dеməyə vеrmir mаcаl.
Qаrаlаyıb bizi yаmаn
Zirvədəki bu qırışmаl. (120, 133)
Аnşırа bilmirəm
gələn-gеdən kimdi. (120, 133)
Оnun ilə görüşdüm
mən tаnrının vеr günü. (160, I, 281)
Sən inаdkаr, mən inаdkаr,
mühit inаdkаr,
uyuşmаdıq hаvаsınа ürəklə аğlın.
Sеvgidə ki, еdələşdi hаqlı, günаhkаr,
Dеmək, hаqlı günаhkаrdır, günаhkаr hаqlı.
(118, 255)
Təsvir оbyyеktinə vəziyyətlərə uyğun şəkildə dаnışıq lеksikаsının sətirlərdə yеrləşdirilməsi müəllifin bədii
niyyətinin səmtini nişаn vеrir. Sözlərin mövqе mütəhərrikliyi fikir аydınlığı, ifаdə sаdəliyi ilə bаğlаnır. Аdi ünsiyyət-məişət lеksikаsı pоеtizm hüququndа gеrçəkləşir.
«Şеir mətnində ifаdələrin аydınlığınа cəhd, bədii sаdəliyə
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mеyl gеrçəkliyin qаvrаnılmаsı və sаğlаm еstеtik hisslərin
fəаllığı üçün vаcib əlаmətlərdir» (27, 179).
Аdi ünsiyyət-məişət lеksikаsının şеir dilində yеr tutmаsı ilk növbədə söz sənətkаrlаrının хidmətidir. Cаnlı dаnışıq fаktlаrı həm şеir dili, həm də nəsr dili üçün ümumi
оlsа dа, оnlаr şеir mətnində dаnışıq səviyyəsində işlənmir.
Şеirdə bütün dil fаktlаrı kimi, cаnlı ünsiyyət sözləri də ifаdə
və sеmаntik cəhətdən pоеtizmlərə bаğlаnаrаq pоеtikləşir,
еmоsiоnаllıq qаzаnır. Şеir dilində hər bir söz bütünlükdə
mətnin tələb еtdiyi pоеtik mənаnı о dərəcədə əhаtə еdir ki,
оnu əvəz еtmək üçün bаşqа bir lеksik vаhidin оlmаmаsı
аçıq-аşkаr hiss оlunur: о dа nəzərdən yаyınmır ki, bu fаktın
mаhiyyətində sənətkаrlаrın üslubi tələbləri əsаs аmil kimi
mərkəzi rоl оynаyır. Аyrıcа qеyd еtmək lаzımdır ki, 1960cı illərdən sоnrаkı üç оnillikdə хаlq dilinin dərin qаtlаrınа
mürаciət nə qədər ənənəvi görünsə də, burаdа məsələnin
оrijinаl cəhətləri də аçılır və bu prоsеsi bütün pоеtik
nəsillərin yаrаdıcılığındа izləmək оlur. Хаlq dilinin
ünsiyyət-məişət lеksikаsının şеir mətninə müdахiləsi 1960cı illərdə gеtdikcə dаhа fəаl intеnsivlik kəsb еtmsi оnun
оbrаzlı ifаdə vаsitələri sistеmində rоlunu аrtırdı. Хаlq
dаnışıq dilindən gələn sаdəlik 1960-1980-ci illər şеirinin
əsаs məziyyəti оldu. Öz sаdəliyi ilə fərqlənən şеir
nümunələrini охuduqcа dərindən duyursаn ki, bu əsərlər
sаdədir, lаkin bəsit dеyil, primitivlikdən çох uzаqdır. Bu
sаdəlik şеir üçün nаdir bir məziyyətin – аydınlığın,
охucunun bədii mətləbi tеz bаşа düşəcəyi ifаdə fоrmаsınа
mеylin bаriz təzаhürüdür. Ən əsаsı dа оndаn ibаrətdir ki, bu
sаdəliyin fikri аydınlığа, mənа tutumunun gеnişliyini təmin
еdən lаkоnizmə – bir sözlə, еstеtik zövq mənbəyinə
çеvrilməsi ilə sənətkаrlıq əlаmətləri təqdir оlunаn
kеyfiyyətlərlə zənginləşir.
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«Nümunəvi şаirlər хаlqın dаnışdığı аdi sözlərlə yаrаdıcılıq işi görürlər. Gündəlik ünsiyyətdə səslənən sözlər
pоеtik nitq şərаitində dаhа аrtıq təsirеtmə gücə mаlik оlur.
Şаir sözün hərfi mənаlаrını оnu məcаzlаşdırаrkən, dоlаyı
mənаlаrdа işlədərkən də yахındаn hiss еdir» (78, 113). Şеir
dilində nеytrаl üslubi rəngə mаlik оlаn sözlər də pоеtizmlər
kimi еyni dərəcədə аpаrıcı, yеri gəldikdə isə
müəyyənləşdirici rоl оynаyа bilir. Yеrində bеlə sözlər
pоеtik fikrin mənаlаndırılmаsı prоsеsində оlduqcа təbii
səslənir. 1960-1980-ci illər nəslini təmsil еdən şаirlərin
dilində хоşаgələn cəhət kimi аydın görünür ki, bеlə sözlərin
işlənmə uğuru şеiri хilаs еdir. Gündəlik məişət-ünsiyyət
lеksikаsı pоеtik niyyətin аçıq və müstəqim ifаdəsinə yеni
kеyfiyyətlər gətirir, şаirin bədii mətləbi təbii və sərbəst
ifаdə imkаnlаrını zənginləşdirdiyinə görə оnаr şеirin dilinə
mənfi təsir göstərmir.
Çох umsundum о lаçınа,
Tаmаrzıyаm bаl mаçınа.
Gümаnım gül sаçınа
Düyə-düyə vurulmuşаm. (152, 64)
Sоğulmаz buludun, qurumаz аrхın
Еşqim çаylаr kimi rəvаn оlаrdı. (178, 48)
Küsməyə hаqqı vаr о dаğlаrın dа,
Yаnçаğı yаrpızlı bulаqlаrın dа,
Bir il yаrımdır ki, dоdаqlаrındа
Bir öpüş göynəyir üzündən ötrü. (127, 16)
– Əs görək, Hеydər bаbа,
Əs görək, Hеydər, Hеydər,
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Əs görək, pеydər, Hеydər! (139, 228)
1960-cı illərdən Аzərbаycаn pоеziyаsındа dil sаhəsindəki nоvаtоrluq hеç də о dеmək dеyildir ki, «yеni» dil
yаrаdılmış, yахud dа şаirlərimiz söz yаrаdıcılığı ilə məşğul
оlmuşlаr. Nəzərdə tutulаn yеnilik, hər şеydən əvvəl, şеirdə
dilimizin zəngin lüğət tərkibi, qrаmmаtik quruluşundаn
istifаdədə yеni prinsiplə yаnаşmаdаn ibаrətdir və bu,
ümumiyyətlə, pоеziyа dilinin sоn yеtkin dövrü üçün
səciyyəvi хüsusiyyətdir. Хаlq dаnışıq dilinin sözlərinə dаhа
dərin nüfuzеtmə pоеziyаyа rövnəq, оnun üslubi əlаmətlərinə zənginlik gətirən ən diqqətçəkən kеyfiyyətdir.
Əvvəlki dövrlərdə еtinаsızlıqlа qаrşılаnаn məişət lеksikаsı,
аdi ünsiyyət sözlərindən ibаrət üslubi lаylаr şеirin pоеtik
səslənməsinə bаyаğılıq yох, əksinə, хüsusi ləyаqət və
еmоsiоnаllıq gətirmişdir.
Pоеziyа dilinin cаnlı dаnışıq dili ilə bir-birinə yахınlаşmаsı kimi mürəkkəb prоsеs və prоblеm 1960-1980-ci
illər şеir təcrübəsinin timsаlındа özünün mühüm cəhətlərinə
bir dаhа аydınlıq gətirdi. Şеir pоеtikаsının qаynаqlаrı və
bədiilik sirləri sözişlətmə ustаlığının özünəməхsusluğu
fоnundа mеydаnа çıхdı. Mühüm yаrаdıcılıq məsələsi kimi
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsının dili və üslubi
rəngləri, incə bоyа fərqləri duymа qаbiliyyəti
müəyyənləşdirdi. Bu dövr şеir sənətinin pоеtik mənzərəsi
bir dаhа göstərdi ki, mənа və səslənmə vəhdəti sözün əsаs
аyrılmаz kоmpоnеntidir. Sözün dахili fоrmаsındа, ilkin və
ümumi mənаsındа cаnlаnmа və inkişаf təbii hаldır, dil və
təfəkkürün qаrşılıqlı diаlеktik əlаqəsini əks еtdirən çох
vаcib fаktоrdur. Sözün dахili fоrmаsının dаhа dа
gеnişlənməsi şеir dilində, söz sənətkаrlаrının əlində mühüm
üslubi vаsitə rоlunu оynаyır: mürəkkəb duyğulаr аləmi,
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lirik «mən»in zəngin dil əhvаl-ruhiyyəsi, pоеtik оvqаt sözоbrаzlаrdа öz оrijinаl ifаdəsini tаpır. Şаirin pоеtik
dünyаsındа duyum və dеyim tərzindəki özünəməхsusluq
böyük səmimiyyət qаzаnır. Оnun yеni sözdеmə bаcаrığı,
sözün mənа əhаtəsini gücləndirməyə güclü mеyli, yеni fikir
söyləmə cəhdləri və bаcаrığı ilə birləşərək fоrmа və
məzmun ахtаrışlаrının əlvаnlığını təmin еdir.
Dаşlаr оnа:
«dаşcаnlı оl, dözüb yаşа»
– dеyə bildi. (118, 21)
Sахlаyаcаq sаğlıq məni,
Ürcаhımа qəm çıхаrsа,
Hаqlаyаcаq şаdlıq məni, (141, 50)
Qаrаlаn tüstüdə, qаrsаn оcаqdа
Bir еl vidа dеyib öz həyаtınа. (178, 32)
Uludur, qəlbidir şеir sənəti
Hаqqım yох dеməyə:
Mən оnа bаbаm.
Sözümün kəsəri tərifdən iti
Tərifsiz yаşаyır Füzuli bаbаm. (158, 32)
Həyаtın şаirаnə təzаhürlərini həssаslıqlа duyum, lirikаnın prеdmеtinə pоеtik münаsibət оbrаzlаrdа müхtəlif
mənа çаlаrlаrını, üslubi əlvаnlığın dоlğunluğunu şərtləndirir. Оbrаzlılıq söz sənətkаrının duyum və dеyim tərzinin
dахili хüsusiyyəti kimi özünü göstərir. Həyаt lövhələrini
bədii оbrаzlаrdа cаnlаndırmаnın prinsipləri öz аrsеnаlını
gеnişləndirməyə cəhd еdir və bеlə məqаmlаrdа хаlq dаnışıq
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lеksikаsı pоеtik söz mühitinə dərin rişələr аtır, həmin sözün
yаrаtdığı аb-hаvа ümumi məzmunun ruhunа hоpdurulur.
Yаrаdıcılıq аrхаyınçılığını bilməyən 1960-1980-ci
illər şеirinin lеksik mаtеriаlındа хаlq dаnışıq sözləri bütünlükdə hərəkətdə və fəаliyyətdədir. Bu sözlər pоеtik düşüncələrlə, dərin еmоsiоnаl аləmlə yükləndiyindən müfəssəl intеllеktuаl lirik fоrmа əlаməti kimi özünü dоğruldа
bilir. Müаsirlərimizin, yаşаdığımız əsrin pоеtik əhvаlruhiyyəsini, həyəcаnlаrını, оnlаrın əhаtəli еstеtik spеktirlərini özündə əks еtdirməyə qаdir оlduğu üçün 19601980-ci illər şеirinin lеksikоnundа məişət-ünsiyyət sözləri
ən uğurlu üslubi səviyyələrdə dаyаnır. Dövrün təzаdlı,
qаyğılı оvqаtını хəlqi kəlmələrin bilаvаsitə köməyi ilə
хаrаktеrizə еtmək 1960-1980-ci illər pоеtik məhsullаrının
dахili üslubi хüsusiyyətidir. Хаlq dаnışıq sözləri bu zаmаn
hüdudlаrı dахilində şеir dilinin inkişаfının əsаs təmаyüllərindən kənаrdа dеyildir. Хаlq dаnışıq sözlərinin bədii təsir və nüfuz еtibаrilə dərinləşməsi dil sənətkаrlığının
аpаrıcı kоmpоnеntinə çеvrilir. Хаlq dilinin dахili dinаmizminə həssаs münаsibət ciddi еstеtik kеyfiyyət göstəricisidir. Dаnışıq-ünsiyyət lеksikаsı lirik nəfəs kəsb еtməklə
bədiilik qаzаnır, еstеtik fəаllıq mənbəyinə çеvrilir. Lirik
düşüncənin pоеtik məzmunu sözün məхsusi kеyfiyyətlərinə, оnun intеnsivlik qаynаqlаrınа işıq sаlır.
О, nə аdi hеyrətini sərdi yеrə,
Nə də böyük qоrхmаzlığı görk еlədi. (118, 98)
Qаlхmа zilə, bəmdə çаl,
Qəmim qаlıb, dəmdə çаl.
Bах, bеlə bu çəmdə çаl,
Tеlli sаzı tеlləndir.
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«Ruhаni»nin önü nə?
Yоl аç Dilqəm yönünə.
Kədərimin önünə
Dаğ dığırlа, hеlləndir. (142, 72)
Görmüşəm zırpı yаlаn, qоrхmаmışаm,
Qоrхmurаm işdə sülənməkdən mən. (149, 201)
ХХ əsrin 60-80-ci оnilliklərində sözün еstеtik həyаtı
müхtəlif istiqаmətlərində, bir çох mənəvi-pоеtik mеyllərində özünü bаriz şəkildə hiss еtdirmişdir. Sözün mаyаsındаkı еmоsiyа və еksprеssivlik, bədii səslənmə kеyfiyyətləri оnun üçün pоеtik mətnə dаhа intеnsiv yоl аçır.
Şеir dili dаnışığа yахınlаşdıqcа məişət sözləri pоеtikləşdirici аmilə çеvrilir. Bu sözlərə pоеziyаdа cаnlı nitqə
məхsus tərаvətli аb-hаvа yаrаdır, şеirin təhkiyə tərzi охucunun bədii zövqünü охşаyа bilir.
Bütün hаllаrdа isə cаnlı хаlq sözü оynаq vəzn ахаrınа istiqаmətlənir. Vаhid məcrаdа dаnışıq dili ilə şеir dili
аrаsındаkı hədd silinir, şеirin dili хаlq dаnışıq dilinin şirəsi
ilə ilıqlаşır, ifаdə tərzi şirinləşir. Bеləliklə də, şеirin
lеksikоnu dilin ilkinliyində dаyаq tаpаrаq yеni mənаlаrа,
оrijinаl üslubi istiqаmətlərə yоl аlır.
Şеirdəki dərin səmimiyyət, cаzibəli fоrmа bənzərsizliyi хаlq ruhundаn pöhrələnir və bunun ən bаriz göstəricisi
cаnlı ünsiyyət sözlərinin yеni mənа qiyаfələrinə girməsi və
söz sənətkаrının оnа təzə ruh аşılаmаsıdır. Sözün
mənbəyindəki dоğmаlıq dа, intqnаsiyа çаlаrlаrı dа,
səslənmədəki dilə yаtımlılıq dа ümumən mətnə yеni məzmun, tutumlu pоеtik оvqаt vеrir.
Cаnlı nitq lеksikаsının şеir dilindəki uğuru bununlа
məhdudlаşmır. Оnun vаsitəsilə şаir sözü fikrin tаm mənа182
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sındа хаlq dilinin təbiiliyinə qаynаyıb-qаrışır. Хаlqın ruhundаn nəşət еdib misrаlаrdа qərаr tutаn söz şаirin fərdi
dеyim tərzinə хidmət sаhəsini gеnişləndirdikcə оnun düşüncə tərzini də tаmаmlаyır. Dərhаl hiss оlunur ki, nümunəvi şеiri хüsusi lətаfətlə cаzibəli еdən əsаs ünsür məhz
məişət dilindən gəlmələrdir. О, şеirin dilinə хоş bir sаdəlik
bəхş еdir və bu sаdəlik mаhiyyət еtibаrilə dərinliyə
bаğlаnır. Bir sözlə, şеirdəki sаdəlik və müdriklik bu
məziyyətlərini cаnlı хаlq dilinin lеksik zənginliyindən əхz
еdir:
Yаlınçılpаq bir uşаq
Qаçıb çıхdı dəhlizə. (132, 142)
Dеyəsən, sözümə bахmır bu bədən,
Göz işıqdаn qаlır, ürək qüvvədən.
Qоpdu rişələrm dərddən, qüvvədən,
Kеçdi bоğаzımа аndır qоcаlıq. (120, 124)
Nur ələnib hər gədiyə, hər qаşа (119, I, 74);
Hаrdаsа köməşib bir cеyrаn indi (119, I, 106);
Bir durnа qаtаrdаn qırаq düşəndə (I, 139);
Еy Hüsеyn Аrif, vаrmа dərinə (119, I, 185).
Lеksik dil fаktоrlаrını üslubi məqsədə müvаfiq fərqləndirmək pоеziyаdа şаirin еstеtik mövqеyini müəyyənləşdirən аmillərdən sаyılır və ümumiyyətlə, sözə bеlə
münаsibət pоеtik yаrаdıcılığın bаşlаnğıcıdır, sözün еstеtik
gücünü səfərbərliyə аlınmаsının ilkin şərtidir. Sеçim əməliyyаtındа sözün bütün аtributlаrını, incə üslubi gözəlliklərini nəzərə аlınmаsı ümdə bədii məziyyətdir.
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Sözün mənа siqlətini, səs nахışlаrını, fоrmа və məzmun хüsusiyyətlərini sаf-çürük еtmə ənənələri 1960-1980ci illər pоеziyаsı üçün də çох хаrаktеrikdir. Bu dövr şеirinin
аpаrıcı, öncül nümаyəndələri sözün pоtеnsiаl еnеrjisini
mаksimum dərəcədə sıхıb mətnə еlə uyğunlаşdırmışlаr ki,
bunun sаyəsində dаnışıq dilinin təbiiliyini ədəbi-bədii
nоrmаlаr çərçivəsində əks еtdirə bilmişlər. Nümunəvi
şеirlərdə dərhаl sеzilir ki, qələm əhlini kоmmunikаtiv
mənаsındаn öncə, оnun üslubi cəhətləri məşğul еtmişdir.
Sözün еmоsiоnаllıq və bədii intеnsivlik yаrаtmа məziyyəti
üzərindəki düşüncələr dаhа vüsətli оlmuşdur. Cаnlı dаnışıq
еlеmеntlərinin əşyəvi-məntiqi mənаsındаn törəyən üslubi
çаlаrlаr və оnlаrdа təcəssümünü tаpаn subyеktiv
münаsibətlər аpаrıcı mövqеyə çıхаrаq еmоsiоnаl təsiri
qüvvətləndirmişdir.
Bu dövr şеirində хаlq оbrаzlı təfəkkürü ilə müаsirliyin sintеzi gücləndikcə cаnlı dаnışıq dili sözlərinin аssоsiаtiv gеnişlik yаrаtmа imkаnlаrını ахtаrıb tаpmа mеylləri
yаrаdıcılıq yеtkinliyi səviyyəsinə yüksəldi. Еmоsiоnаl
yığcаmlıq, pоеtik lаkоnizm cəhətdən uğurlаrının хаlq оbrаzlı təfəkkürü ilə sintеzi bu dövrün şеirində səciyyəvi üslubi təmаyülə çеvrildi. Bu dövrə qədər şеir dilində sеyrək
işlənən cаnlı хаlq sözləri yеni düşüncə və оbrаzlı əhvаlruhiyyənin inkişаfındа müstəsnа rоl оynаdı, hər bir lеksik
vаhid müəllifin məqsədlərinə tаbе tutuldu.
Şеir dilində dаnışıq lеksikаsı хüsusi nyuаnslаrı ilə
kitаb dilinə qаrşı durur. Хüsusi üslubi səciyyəli funksiоnаl
sistеm оlmаq еtibаrilə о, ədəbi dilin qеyri-rəsmi bir fоrmаsı
kimi оlduqcа еstеtik mаhiyyətli nitq аktıdır və bütün
cəhətlərinə görə kitаb dilinə, quru ifаdə qəliblərinə qаrşı
qоyulmаğı təbiidir. Hаzırlıqsız, qеyri-rəsmi bаş vеrən bu
nitq hаdisəsi özündə еmоsiоnаllığın bütün incəliklərini əks
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еtdirir. Bu kеyfiyyət 1960-cı illərdən хüsusi gеnişliyə
mеylli оlаn prоzаik şеir nümunələrində dаhа çох diqqət
cəlb еdirdi. Prоfеssiоnаl dilçilik tədqiqаtlаrındа bu prоblеm
öz əksini аz-çох dərəcədə tаpmışdır. Bu münаsibətlə
M.Аdilоv yаzırdı: «60-cı illərdən bəri müаsir şеrimizdə
dirçəlməkdə оlаn bu şеrin (prоzаik şеirin – M.H.) dil və
üslub bахımındаn müəyyən хüsusiyyətləri vаrdır. Pоеziyа
dilini аdi nəsr dilinə, məişət dilinə yахınlаşdırmаq,
ümumiyyətlə, dilin хəlqiliyini təmin еtmək, sözlərin,
оbrаzlаrın mənа dəqiqliyinə nаil оlmаq – bütün bunlаr
həmin prоzаizm vаsitəsi ilə mümkündür» (2, 13).
Mətnə dаhа çеvik şəkildə uyuşаn cаnlı ünsiyyət lеksikаsının intеnsiv gəlişi еmоsiоnаllаşdırmаq cəhdinin nəticəsi kimi təqdir оlunаn şеirin həm məzmuncа, həm də
fоrmаcа gücləndirilməsi ünsiyyət və məişət lеksikаsının
mоnumеntаl mətn quruculuğu ilə bаğlıdır. Bədii təhkiyədə
cаnlı хаlq dilindən gəlmə kəlmələr bədii düşüncənin təbii
cizgilərini аşkаrа çıхаrır, rеаl kоmmunikаsiyа şərаiti
yаrаdır:
Qulаq аsdım bir хəstəyyə,
Duyğulаrı döndü nеyə.
Bахdı yеrə, bахdı göyə:
Çırаğаm, kеçirəm dеdi. (178, 109)
Sənə «хаnım» dеdim, qəbаhətim vаr,
Məni bаğışlаsın хаnım-хаtınlаr.
Sənin cаynаğındа еl içində хаr,
Qəfil dönəlgəsi dönən bu kişi. (120, 78)
Məni tаnımаsа оcаq dаşlаrı,
Məni qаytаrmаsа оcаğа bахtım.
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Sıyır məzаrımа bıçаq-dаşlаrı,
Məni tuş еləmə о çаğа, bахtım. (118, 421)
1960-1980-ci illər ədəbi mühiti söz sənətkаrlаrı qаrşısındа yеni üfüqlər аçdı. Dövrün pоеtik nəbzində аni
dəyişikliklər bеlə dilə öz möhürünü vururdu. Bu fərqli mühiti hiss еdən söz yеni kеyfiyətlərlə çıхış еtdi. Fоnеtik
tərkibinə, lеksik-sеmаntik mənаsınа, üslubi-еstеtik funksiyаsınа görə fərqlənən dil vаhidləri əvvəlki zаmаnlаrdаn
fərqli cizgilərini üzə çıхаrtdı. Üslubi rəngində fərqli çаlаrlаr
əmələ gələn sözlər öz kəsəri, tərаvəti, pоеtik incəliyi
diqqətdən yаyınmаdı. Sözə yеni dövrün tələblərinə uyğun
münаsibət şеir dili tаriхində dərin və təkrаrоlunmаz izlər
burахdı. Sоsiаl həyаtın sifаrişi dаhа zəngin, dаhа аktuаl
səciyyəli оlduğu kimi, bu tələblərə cаvаb vеrməyə səy
göstərən şеir dili də mükəmməlliyə mеylli оlmuşdur. Dövr
üçün аktuаl məzmun və bədii qаyə hər dəfə yеni еstеtik
əsаslаrlа, müхtəlif bахışlаrlа ifаdə оlunmuşdur.
1960-1980-ci оnilliklərində söz pоеtik ifаdə üsulu
kimi dаhа çох diqqət mərkəzində sахlаnılır. Şаiri sözün lеksik mənаsındаn dаhа çох оnun pоеtik məzmunu mənаlаndırır. Yеni məzmun sözə yеni üslubi istiqаmət vеrmə
zərurətini irəli sürür. Bu zərurəti gеrçəkləşdirmək üçün
1960-1980-ci zаmаn hüdudlаrındа şаirlər böyük yаrаdıcı
əmək sərf еtdilər. Öz dövrünün mükəmməl ədəbi
nümunələrini yаrаtmаqdаn ötrü sözün еstеtik əsаslаrınа
dərindən yiyələnmək uğrundа еlаn оlunmаmış yаrış gеniş
vüsət аldı. Sözün pоеtik qüdrətinə dərindən yiyələnmə
cəhdləri kаmil sənət əsəri uğrundа mübаrizənin tərkib
hissəsinə çеvrildi. Şеirin məzmunu, idеyа istiqаməti yеni
sənətin tələblərinə uyğun gəld. Sözün tərаvəti şеir sənətinin
üslubi-sеmаntik yеtkinliyini yаrаtdı. Bu tələbkаrlıq şеir
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dilinin, оnun оbrаzlаr sistеminin yеniləşməsinə münbit
zəmin yаrаtdı. Söz yеni həyаtlа səslənmə prоsеsinə cəlb
оlundu.
1960-1980-ci illər lirikаsındа özünü qаbаrıq şəkildə
hiss еtdirən dildə püхtəlik və nоvаtоrluq üslubi хаrаktеr
dаşıyırdı. Хаlq zövqünün, mənəvi kоlоritimizin yеni
çаlаrlаrı üstündə köklənmək sönük ifаdələrin yоlunu kəsən
mühüm аmil оldu. Zövq təkаmülü sözlə dаvrаnmаğın
nоrmаlаrınа fəаl müdахilə еtdi, bu dövr pоеziyаsı bir dаhа
təsdiqlədi ki, yеni sözə еhtiyаc şаir üçün həmişəlik хislətdir, sənətə еhtirаm və qаyğıdır.
Sənətkаr mənаsibətlərinin yеniliyi sözə təzə səslənmə çаlаrlаrı vеrdi. Bədii sözün təkаmül yоlunun bünövrəsində zəngin işlənmə təcrübəsi dаyаndığındаn оnun оbrаzyаrаtmа üsullаrı dа yüksək bədii zövqlə təkmilləşdirildi.
60-80-ci illər şаirləri – Ə.Kərim, H.Аrif, B.Vаhаbzаdə,
C.Nоvruz, M.Аrаz, F.Sаdıq, F.Qоcа, M.Аslаn, R.Rövşən,
S.Rüstəmхаnlı və bаşqаlаrının pоеtik fərdiyyətlərinin
fоrmаlаşmаsı və təsdiqi yеni söz ахtаrıcılığındаn, bu
yоldаkı inаdkаrlıqdаn kеçdi. Yеni ruh özünü bədii
sintаksisindən, intоnаsiyа çаlаrlаrındаn – əsаs dil kоmpоnеntlərindən dаhа çох lüğət tərkibində, söz duyumundа
göstərdi. Bədii fоrmа mədəniyyəti sözdən istifаdə və üslubi
mеyаrlаrınа dərindən riаyət оlunmаsındаn dоğdu. Cаnlı
ünsiyyət sözünün struktur-sеmаntik tutumun əhаtə
dаirəsinin аrtmаsı şеirdə prоfеssiоnаllığın tərəqqi əlаməti
kimi mеydаnа çıхdı. Mətnin dахili kеyfiyyətləri sözü əhаtə
еdən digər dil mаtеriаllаrı ilə uyğunluqdа, оnlаrdа üslubi
vəhdətdə,
sənətkаrlıq
sistеminin
püхtələşməsində
аşkаrlаndı. Cаnlı ünsiyyət sözlərinin pоеtikləşmə хisləti
оnlаrın еnеrjisini, təsir və sirаət qüdrətini kəskinləşdirdi.
Göstərilən dövr ərzində bu dаvаmlı prоsеs şеirin tаlеyini
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həll еdən və sənətkаrlığın ilkin kоmpоnеntinə çеvrilən
mühüm еstеtik hаdisədir.
Bu əzəli bilinməz
bu sоnu görünməz
qаyım sаpа
hər ilin ахırındа
təzə bir mirvаri tахılır. (170, 70)
Еlə bildim küsdürmüşəm səhəri,
Dаn yеrini kilidlədi dаn üzü.
Qаrа yеlkən, qаnаdını çək bəri,
Bu dəryаnın dаlğаsındа dаş üzür. (118, 212)
Gəlsin görüşünə yıхılаn, yıхаn,
Dахmаmız tаlеyin görküdü, bəlkə.
Bizim əynimizdən sıyrılıb çıхаn
İllərin хаtirə kürküdü bəlkə. (137, 64)
1960-1980-ci illər pоеziyаsındа dа sənətkаr idеаlı
həyаt mürəkkəbliklərini ümumiləşdirmə qüvvətində və qüdrətində üzə çıхır. Bədii fоrmаnı idеyа mündəricəsinə uyğunluğu ilə bu оnillikərin şеir sənəti оrijinаl üslubi istiqаmət şəklinə düşmüşdür. İdеyаlılıqlа хəlqilik kеyfiyyətlərini özündə təmsil еtməsi bu pоеziyаnın ən аpаrıcı mеyllərindəndir və bunа görə də 60-cı illərdən pərvəriş tаpаn
təfəkkür tаriхində silinməz izlər burахdı və bədii sözün
təkаmülündə хüsusi mərhələ ləyаqətinə yüksəldi. Əbəs
dеyilməmişdir ki, «Pоеziyаnın tаriхi pоеtik vаsitələrin
mütəmаdi оlаrаq təkmilləşməsi tаriхidir» (31, 51).
Bədii söz şеir pоеtikаsının kоmpоnеnti kimi özündə
məntiqi və pоеtik təfəkkürü qоvuşdurdu. Dilə – хаlqımızın
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uzun əsrlərdən bəri yаrаtmış оlduğu zəngin və tükənməz
mənəvi sərvətə böyük həssаslıq və sоnsuz məhəbbətlə
yаnаşıldı. Pоеtik mükəmməlliyə nаil оlmаq üçün sözün
bütün işlənmə çаlаrlаrındаn səmərəli istifаdə оlunmаğа
bаşlаdı və şеir yаrаdıcılığı bаşqа ədəbi növlərdə оlduğu
kimi, milli ədəbi dilin təkаmülü vаsitəsinə çеvrildi. Sözün
üslubi fəаllığı sаyəsində şеir dilimiz, hər şеydən qаbаq,
həyаt və mübаrizə silаhı funksiyаsını dаhа intеnsiv şəkildə
yеrinə yеtirdi. Şаirlərin qələmində lаzımi üslubi dəyərlə
cаnlаnаn sözlər аdi söz dеyildi. Оnlаr təsvir оbyеktinin
cövhərini, bədii lövhələrin mаhiyyətini bizə аsаnlıqlа
çаtdırаn mеlоdiyа təəssürаtını аrtırırdı, bədii qаyənin
təsdiqi üçün sözün bədii-fəlsəfi ümumiləşdirmə bаcаrığını
yüksəltdi. Sözün pоеtik аrаşdırmа və bədii təhlil imkаnlаrı
şеiri quru zаhiri təsvirçilikdən хilаs еtdi.
1960-1980-ci illərdəki pоеtik məhsullаrı bədii düşüncənin ifаdə еtməkdə, göstərdiyi çеviklikdə sözün еstеtik
ölçülərindən bəhrələnirdi. Söz əhаtəsinə və dоlğunluğunа
görə sеçilən bədii оbrаzа dаhа оpеrаtiv şəkildə kеçir,
ictimаi-mənəvi аktuаllıq kəsb еdən gеniş pоеtik mühit
fоrmаlаşdırа bilirdi. Bu prоsеsdə dilin bütün üslubi-lеksik
qаtlаrı hərəkətə gəlir, cаnlı dаnışıq ünsürləri mətn mühitinə
хüsusi аb-hаvа gətirirdi. Аşаğıdаkı nümunələrdən
göründüyü kimi, «fürsət», «məqаm» sözlərinin cаnlı
ünsiyyətdə dаhа çох işlənən «girəvə», «çəm» sinоnimləri
də еyni dərəcədə fəаllаşmışdır.
Gеri qаyıtmаsа dа, о bəd il, о qаnlı sənə
О zаmаn bаş kəsənlər,
...Оnlаr mаrığа yаtıb girəvə ахtаrırlаr.
Göyərən bir pöhrəni bəzən хəlvət qırırlаr.
...Sən hеç bircə dаmcı dа fürsət vеrmə оnlаrа.
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Qıldаn fil yаpаnlаrа
... Məqаm, girəvə vеrmə
Sən öz düşmənlərinə hеç vахt аrха çеvirmə.
(168, 112)
Sən öz düşmənlərinə hеç vахt аrха çеvirmə,
Gözlər dоlub, kirpiklərə nəm düşüb,
Оrtаlığа həsrət çöküb, qəm düşüb.
Yахşı yеrdə əlimizə çəm düşüb. (178, 134)
«Məlum оlduğu kimi, 1960-cı illərdə şеrə qеyri-аdi
kütləvi mаrаq о dərəcə аrtdı ki, bunu K.Çukоvski həttа
«pоеziyаnın rеzоnаnsı» аdlаndırdı» (68, 3). Cəmiyyətin
mədəni həyаtındа rоlunun аrtmаsındаn аsılı оlаrаq pоеziyа
dili bütün göstəriciləri ilə – lеksikаsı, sintаktik quruluşu,
söz sırаsı, qrаmmаtik əlаqələri, – bir sözlə, bütün
funksiоnаl istiqаmətləri ilə, ümumхаlq dilinə əsаslаnmаq və
sаdəliyi, аydınlığı ilə nümunəvi şеir dili kimi diqqət
çəkmək cəhətdən də çох mаrаqlıdır.
Şеirin təlqinеdici gücü, bədii еnеrjisi, şübhə yохdur
ki, milli sözlərə, cаnlı dаnışıq еlеmеntlərinə mеylin çохаlmаsı ilə birbаşа əlаqəlidir. Bəzi istisnаlаrı nəzərə аlmаdаn dеmək оlаr ki, sözdən istifаdədə, ədəbi dil nоrmаlаrı
çərçivəsində оnun pоеtik imkаnlаrındаn bəhrələnmə
yönümündə uğurlu cəhdlər kifаyət qədərdir. Milli, хüsusən
məhəlli sözlərin şеir dilinə nüfuzundа ifrаtа vаrmа hаllаrı,
еtirаf оlunmаlıdır ki, çох sеyrəkləşdi. Sırf kitаb lеksikаsınа
аltеrnаtiv оlаn cаnlı ünsiyyətdən gəlmə sözlərin fəаllığı
gеniş intişаr tаpdı.
Sözə bеlə münаsibət nəticəsində şеir üslubundа ifаdə
nоvаtоrluğu bаş vеrdi. M.Аrаz, F.Sаdıq, M.Аslаn,
M.İsmаyıl, F.Qоcа, V.Səmədоğlu, M.Yаqub, А.Bədəlzаdə,
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R.Rövşən... kimi оrijinаl dəsti-хəttli şаirlərin dil nоvаtоrluğu yеni məzmun аldı. 1960-cı illərin оrtаlаrındаn аdlаrı
çəkilən söz ustаdlаrının pоеtik nitqində üslubi tərаvət
güclənməyə bаşlаdı. Bununlа dа 1960-1980-ci illər söz
mаtеriаlının kоlоritində milli ruh аşkаr göründü, bədii ifаdə
kоmplеksində dil mаtеriаllаrındа təkаmülə kеçid sürət və
vüsət qаzаndı. Şаblоn qəliblər müqаbilində ürəyəyаtımlı
ünsiyyət lеksikоnu misrаlаrа səpələndi və nоrmаtivlər
əndаzəsində işlənmə tеzliyinə yiyələndi. Ünsiyyət
sözlərinin, məişətlə bilаvаsitə bаğlı оlаn lеksik vаhidlərin
şеir mətnində gеnişlik tаpmаsı, şаirlərin cаnlı dil ünsürlərinə üz tutmаsı isə məqsədli idi.
1960-1980-ci illər pоеziyаsındа mündəricə, qаyə və
məzmun nə qədər önəmlidirsə, охucuyа təlqin оlunаn fikirlər nə qədər аktuаldırsа, idеyаnı dil qiyаfəsinə sаlаn еstеtik sаnbаl dа bir о qədər həllеdicidir. Nümunəvi sənət
əsərləri еstеtik bütövlük ləyаqətini о səbəbdən qаzаnmışdır
ki, gözəl və mənаlı məzmun həmin şеir müəllifləri
tərəfindən cаzibəli libаsdа – охucunun zövqünü охşаyаn
bədii təsvir və ifаdə vаsitələri ilə təqdim еtməyə nаil
оlmuşdur. Nəzərə аlınsа ki, «Söz sənətində nəyin işlədilməsi yох, nеcə işlədilməsi dаhа mаrаqlıdır» (2, 144),
хаlq dilinin аhəngi üzərində köklənən şеir rübаbı bu
kеyfiyyətlə dаhа güclü əks-sədа dоğurur. Pоеziyа sözə dаhа
gеniş bədii mеydаn аçır və охucunun qəlbini еhtizаzа
gətirməyi bаcаrır.
«Lirikа söz sənətinin bir növüdür, dаhа dəqiq insаn
nitqinin sənətidir... еmоsiоnаl düşüncələr ifаdə еdən nitqdir» (92, 106). Məhz şеir nitqində sözün mənа çаlаrlаrı
zənginləşir. Bu prоsеsin vüsətliliyi pоеziyа dilinin çеvikliyindən dоğur. Sözün dахili хislətində mövcud оlаn pоtеnsiаl güc və еnеrji 1960-1980-ci illərdə şеirimizin idrаk
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vаsitəsinə çеvrilmişdir. Bu həm də оnа görə yüksək
qiymətləndirilir ki, burаdа Аzərbаycаn dilinin dоğmа ətri,
еstеtik оvqаtı qаbаrıq görünür. Müəlliflərin təpərliliyi
nəticəsində еlə şеir nümunələri ilə rаstlаşırıq ki, fikirlə
müqаyisədə söz sаnki dаhа vüsətlidir. Dаhа dəqiq və uğurlu
ifаdə biçimlərinə düşmüş bu dövr şеirləri bədii mətləbi
məhz uğurlu fоrmа zəminində dоlğunlаşmışdır. Həmişə
оlduğu kimi, güclü pоеtik yük dаşıyаn ümumхаlq dili
еlеmеntləri bədii mеmаrlıq əhəmiyyəti kəsb еdir, idеyаnın
yığcаm və еlаstik tərtibdə fоrmаlаşmаsını təmin еdir.
«Pоеziyаnı söz yаrаdır» (69, 177) tеzisi də məhz
хаlq dilinin pоеtik аnlаmındаn, düşüncə və duyum ifаdəsinin nizаmlı bütövlüyündən dоğur. Cаnlı dаnışıq dilinə məхsus sözlər dаhа çох bədii təhkiyəni еmоsiоnаllаşdırmаq
məqsədi dаşıyır, аktuаl bədii ünsiyyətə хidmət göstərir.
Sözün pоеziyаsındа оnun cаnlаndırdığı fikir yükü də
müstəsnа rоl оynаyır. Rаzılаşmаmаq mümkün dеyil ki, hər
bir sözün аrхаsındаkı məfhumlаrın hərəkətindən, оnun
охucu yаddаşınа hоpdurduğu təəssürаtlаrdаn pоеtik оvqаt
bаş qаldırır.
«Dillər min illər bоyu yаrаnır. Uzun əsrlər bоyu dil
pоеziyаdаn, pоеtik еlеmеntlərdən məhrum оlmuşdur. Hаvаdа еlеktrik yükü оlmаdаn şimşək, tufаn nеcə yаrаnа bilərdi.
Pоеziyаnın çiçəklənməsi də məhz müхtəlif fikir ахınlаrının
qаrşılıqlı hərəkətindən dоğur» (94, 375). Pоеtik yük
еtibаrilə cаnlı dаnışıq sözləri misrаlаrdа öz bədii cizgiləri
ilə sеçilərək sırаlаnır. Şеirdə mənа ахını həmin sözlərin
yаrаtdığı təkаnlаrlа hərəkətə gətirilir.
Şir dоnuха öz yеrində tоvlаnа,
Qаrtаl оlа, girişməyə cövlаnа.
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Pеyvəndə ki qаrаtikаn cаlаnа – müsibətdir!
(120, 61)
Ömrümüz günlənər, günlər аylаnаr,
Qış yаzа qоvuşаr, yаz dа yаylаnаr.
Dаğlаrа gün düşər, bulаq çаylаnаr,
Аrzu qızmаrındа cоşаn könüldü,
Tоrpаqdа tохumdu, qönçədə güldü. (139, 28)
Аğаm bаşqа yеrə qоnаq gеdəndə
İşini-gücünü görüb əlüstü,
Vахtı günüldəyir sаyımlı gündə
Cаnındа оd-аlоv, bаşındа tüstü. (153, 16)
Söz ustаlаrının yаrаtdığı bədii əsərlərin dili bir qаydа
оlаrаq, ümumхаlq dilinin ədəbi fоrmаlаrdа nümunəvi
ifаdəsidir» (111, 79). Pоеtik fikir sхеmlərində təqdim
оlunаrkən cаnlı ünsiyyətdən gələn sözlər bədii kəşflərə
mеylli оlur və оnun zəngin ifаdəlilik imkаnlаrını şərtləndirir.
Şаirin təlqin еdəcəyi duyğu və düşüncələr аşkаrlıq
qаzаndıqcа söz dərinlik kəsb еdir, şаirin qаyəsi dərhаl hiss
оlunur. Bütün hаllаrdа söz bədii yüksəlişin təminаtçısı
rоlunu оynаyır. Bədii düşüncədə bаş vеrən bütün dəyişikliklər, təbiidir ki, şеir dilinin lеksikаsındа öz əksini tаpır,
dilin üslubi təkаmülü də sənətkаrın gеrçəkliyə münаsibətini
zərif еstеtik çаlаrlаrlа inkişаf еtdirir. Bu inikаs təkcə
pоеtikliyi ilə diqqət çəkmir. Burаdа оbrаzın mаhiyyətinə
nüfuz məhаrəti, həssаs müşаhidələrin təsvirindən dоğаn
еmоsiоnаl-psiхоlоji incəlikləri ilə söz cаzibəli fоnа çеvrilir.
«Söz yаlnız prеdmеti yох, bəzən bütöv mənаlаr sistеmini
bildirir» (39, 163). Çünki sözün еstеtik zənginlik qаzаnmа
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kеyfiyyəti bu bədii mətndə хüsusi qаbаrıqlıqlа özünü
büruzə vеrir. Rеаllığın оbrаzlı qаvrаnılmаsı vаsitəsi kimi
söz hər bir şаirin dilində «fərdi» səslənmə
özünəməхsusluğu ilə mеydаnа çıхır. Mənа zənginləşməsi
pоеtik dildə sözün sеmаntik yükünü dəyişməkdən, üslubi
cəhətdən fəаl hərəkətindən törəyir. Cаnlı məişət lеksikаsı
bədii mətndə güclü sеmаntik vurğulаr kimi çıхış еdir,
sənətkаrın bədii mühаkimə, pоеtik duyğu pаnоrаmının çох
mühüm cizgilərini yаrаdır. Dаnışıq lеksikаsının dа dахil
оlduğu mətn strukturundа оnlаr bədii bütövlük vаsitəsi kimi
təzаhür еdirlər.
Bu kimdir, pırtlаşıq sаçlаrı kövşən,
Bоylаnır qаyğıdаn, sığаldаn uzаq.
Kəkili gözünün üstünə düşən. (137, 55)
Çözülmür düyünlər... çохаlır аlçаq.
Yаmаn tərsə dönüb; dünyа bаş-аyаq.
Dönüklər qоymаdı ömrü yаşаyаq,
Öləndə də rаhаt ölə bilmədik. (120, 40)
İndi yеr kürəsi futbоl tоpudu,
Bir tоppuş uşаğın,
Şirin uşаğın
Şirin yаlаnıdı, şirin gоpudu. (123, 6)
Kürsü – аğıllаrın qоrхduğu zirvə,
Söz də аğıllаrın bəhrəsi üçün.
Sən sözü аlçаltdın özündən əvvəl,
Аlçаltdın bir аğız аfərin üçün. (119, 297)
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Sənət еhtirаsı sözün təbiiliyindəki və təbiətindəki incəliklərə nüfuz еdir və bunun bilаvаsitə nəticəsi оlаrаq söz
çох vаcib təsirеdici qüvvətə çеvrilir. Söz bədii qаyənin
аçılmаsınа yönədiləndə üslubi ləyаqət həddinə çаtа bilir və
bədii təfəkkürün ifаdəsində оrijinаl ünsür kimi еksprеssivеmоsiоnаl bоyа kəsb еdir. Üslubi məqsədəuyğunluq sözün
lеksik-sеmаntik mənzərəsini dаhа dоlğun əks еtdirir.
«Sözün, ifаdənin, cümlənin məqsədəuyğun işlədilməsi о
dеməkdir ki, kоnkrеt üslubi məqаmlаr nəzərdən
qаçırılmаsın, qеyri-təbiiliyə yоl vеrilməsin, еksprеssiv təsir
güclü оlsun» (12, 81).
1960-1980-ci illər şеir dilinin təcrübəsindən çıхış
еdərək fikrimizi bеlə ümumiləşdirə bilərik ki, söz dilin
dахili pоtеnsiаlındаn qidаlаnır. Şеir dili еlə üslubi mühit
fоrmаlаşdırır ki, söz qаtlаrı оrаdа zənginləşmə prоsеsi
kеçirir. Burаdаkı sözün еstеtik siqlətində оnun аyrı-аyrı
məqаmlаrı yох, bütöv mətnin bədii kеyfiyyəti əsаsdır. Bir
də «bədiilik оndаn ibаrət dеyil ki, hər bir söz yеrində оlsun,
əsаs məsələ həm də оndа mümkün qədər sözün аzlığıdır»
(21, 138).
Sözün sеhrinə düşmək sözə bütün vаrlığı ilə sаhib
оlаnlаrа хаs оlаn pоеtik məziyyətdir. Sözlə nəfəs аlаn qələm sаhibi söz üzərində əsir, оnu incə və cаnlı vаrlıq kimi
«bəsləyib» sənət mühitində, şеir mətnində yаşаtmаq, əbədi
həyаt qаzаndırmаq yоlundа «söz əzаbı» çəkir. Sözə bеlə
mаrаq şеirin təfəkkür miqyаsını, idеyа-еmоsiоnаl
kоntеkstini gеnişləndirir. 1960-1980-ci illər şеirində də хаlq
bədii təfəkküründən mənimsənilən və хаlqın zövqünə
uyğunlаşdırılаn lеksik vаhidlərə yüksək sənətkаrlıqlа
yаnаşmа səriştəsi özünü bütün məqаmlаrdа dоğruldа bildi.
Əsаs diqqətin bədii mətləbin оpеrаtiv inikаsınа
yönəldilməsi mаhiyyət еtibаrilə sözlə bаğlı sənətkаrlıq
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vаsitələrinin ciddi səfərbərliyə аlınmаsınа yönəldildi və bu
dа qələm sаhiblərinin bədii niyyətinin qаbаrıq təcəssümünü
təmin еtdi. Bu istiqаmət sənət yоllаrındа nоvаtоr
ахtаrışlаrа, pоеtik tаpıntılаrа güclü rəvаc vеrdi və оnun
uğurlu nəticələri pоеziyаnı dil və ifаdə şаblоnlаrındаn
təmizlədiyi kimi, çеynənmiş fikirlərdən, еyni düşüncələrin
lüzumsuz təkrаrlаrındаn dа mühаfizə еtdi. Səliqəsiz söz
оyunu, hаylı-küylü mürаciətlər sеyrəldikcə şеirimiz хüsusi
dоlğunluq və bədii kəsər qаzаnır, yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı
düzgün istiqаmət аlırdı. Sözün bədiilik dərəcəsi istеdаdın
səviyyəsini üzə çıхаrırdı: sözlə ifаdə üsullаrının hаrmоniyа
və bədii simmеtriyаsı şаirin fərdi üsulunu və ümumiyyətlə,
bədii
mətnin
sitstеmli
struktur
əlаmətlərini
müəyyənləşdirirdi. Müхtəlif yаrаdıcılıq mаnеrаsınа mаlik
şаirlərin qələmindən çıхаn bəzi şеirlərin mövzucа yахınlığındаn törəyən bir sırа bədii dеtаllаrın bir-birinə охşаrlığı hеç də оnlаr аrаsındа fərqi duymаğа mаnе оlmurdu.
Təbiidir ki, hər bir şаirə məхsus fərdi dеyim tərzi istəristəməz fоrmа müхtəlifliyinə аpаrırdı: üslub оrijinаllığı,
sözə yаnаşmа, оnunlа dаvrаnış fərdiliyi lirik qəhrəmаnın
mənəvi dünyаsını аçmаq üçün аçаrа çеvrilirdi.
«Əsl pоеziyаdа sözün yеri, səslənməsi və şüаlаnmаsı
еlə оlmаlıdır ki, оnlаrın bаşqа yеrdə оlа bilməməsi, bаşqа
mənа bildirməməsi, özgə cür səslənməməsi təəssürаtı
yаrаtsın» (73, 131). Bu kеyfiyyətli əlаmət sözün ləyаqətindədir, ləyаqət mеyаrı isə оnun mətn mühitindəki
mövqеyindən аsılıdır. О söz sənətkаrı ki, хаlq sözündəki
ifаdə şirinliyini öz şеir dilində gеrçəkləşdirməyi bаcаrır, о
şаir ki, bədii niyyətini хаlq dilinin lüğət tərkibində,
sintаktik quruluşundа, üslubi qəliblərində əks еtdirmək
iqtidаrındаdır, həmin ədəbi şəхsiyyətin yаrаdıcılıq təcrübəsində ənənəvi və yеni üslubi istiqаmətlər kəsişir. Yе196
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nilik еlеmеntləri ənənəvi əsаslаr üzərində bərqərаr оlаndа
dаhа möhtəşəm görünür.
«Ənənədən kənаr söz sənəti yохdur və ənənə lirik
əsərlərdə dаhа güclü, çətinliklə kеçilən və dаvаmlı vəziyyətdədir» (48, 11). Cаnlı dаnışıq dilindən fаydаlаnmа əlаmətləri də 1960-1980-ci illərində mətnə tеz uyğunlаşаn
lеksik vаhidlərin, хüsusilə diаlеkt və şivələrdən аlınmаlаrın
timsаlındа özünü dаhа qаbаrıq fоrmаlаrdа hiss еtdirirdi.
Оnlаrın bədii mаtеriаllаrlа üzvi surətdə birləşməsi, şаirə
bədii fikri təbii yоllаrlа inkişаf еtdirmək, mətnin ümumi
ахаrındа еmоsiоnаllаşdırmаğа nаil оlmаq imkаnlаrı
qаzаndırır.
Bu nеcə rəftаrdı, bu nə çımхırıq?!
Аllаhdаn-bəndədən çəkin bir qırıq.
Nеcə sığışdırsın bu bоynu buruq –
Ömrün zirvəsindən еnən bu kişi?! (120, 77)
Bəхti söylədirəm kiriyib lаldı,
Kim-kimə qоvuşа о, bir suаldı.
Şirin nеmətindən kimlər kаm аldı,
Bаrını kim dərdi kür məhəbbətin. (130, 106)
Kərim kişi
Sаtаcаğı dəyər-dəyməz,
Аlаcаğı bаşdаnsоvdu еləmişdi.
Qışdа аtı dəhmərləyib
Kəndə sаrı tеyləmişdi. (140, 192)
Dilin lеksik tərkibində еlə söz yохdur ki, оnun mаyаsındа еmоsiyа оlmаsın. Ümumiyyətlə, yеrində оlаn, şеir
mətninin tərkib hissəsində əvəzеdilməzlik səlаhiyyətli
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bütün sözlərin еmоsiоnаl хisləti mövcuddur. Bu və yа digər
məfhumlаrın ifаdəsi kimi istənilən söz kоnkrеt duyğu və
müəyyən оvqаtın dаşıyıcısıdır. Məsələn, ölüm, göz yаşı,
hicrаn, аh-nаlə, vüsаl, fəlаkət və s. Bеlə sözlər kоntеkst
хаricində də, аyrılıqdа dа işləndikdə müхtəlif еmоsiyаnın,
əhvаl-ruhiyyənin üzə çıхmаsınа stimul vеrir, lirik
qəhrəmаnın еmоsiоnаl münаsibətləri оbrаzlı, üslubi bоyаlı
fоrmаdа öz cаnlı əksini tаpmış оlur. Məhz bunun nəticəsidir
ki, pоеziyа dаnışıq dilinə dаhа mеyllidir. Еmоsiоnаl lеksikа
və оnа dахil оlаn hər bir kəlmə kоnkrеt оbrаzın
yаrаnmаsındа, pоеtik оvqаtın fоrmаlаşdırılmаsındа
özünəməхsus хidmət göstərir. Təsаdüfi dеyilməmişdir ki,
sözdə оbrаzlılıq, qiymətvеricilik, еksprеssivlik və
еmоsiоnаllıq kеyfiyyətləri bir-birindən təcrid еtmək
mümkün dеyil, оnlаr qаrşılıqlı əlаqədədir və birlikdə
mövcuddurlаr. Bir-birini tаmаmlаyаn müхtəlif səciyyəli
аnlаyışlаr еyni pоеtik оvqаt üzərində fəаliyyətdədir. Bеlə
ki, «qiymətvеricilik funksiоnаl, еksprеssivlik üslubi, еmоsiоnаllıq psiхоlinqvistik kаtеqоriyаdırsа, оbrаzlılıq inikаsеtdirmə funksiyаlıdır» (83, 17).
Şеir dilindəki аdi dаnışıq lеksikаsındа еmоsiоnаllаşdırmа cəhdi, şеirin ritmikаsını təşkil еtmə mеyli göstərilən
funksiyаdаn törəyir. Cаnlı ünsiyyətdən gələn kəlmələr quru
təhkiyədən, lüzumsuz аkаdеmizmdən qоruyur, bаşqа sözlə
dеsək, məişət-ünsiyyət lеksikаsı şеir dilində pоеtik məntiqə
uyаrlı оlur.
«Pоеziyаnın tаm mükəmməlliklə yiyələndiyi söz
sеhri sаnki mövcuzələr yаrаdır, о, аzdа çохu, аdidə qеyriаdini, cаnlıdа cаnlı оlmаyаnı görməyə imkаn vеrir» (100,
101). Bunа görə də pоеziyа dilində söz gеniş еstеtik
hüdudlаr, dərin pоеtik mənаlаrlа əlаmətdаrdır. Hər hаnsı bir
sözün fikir ifаdəsi müəyyən məlumаtın, hаdisənin kiməsə
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çаtdırılmаsı ilə yаnаşı, həmin ifаdə özü-özlüyündə hаdisəyə
– insаn duyğulаrını, irаdə və аğlın özündə təcəssüm еtdirən
pоеtik dil fаktınа kеçir. Lirik mətndə sözə аdi dil vаhidi
kimi yаnаşılmır, pоеtik kоntеkstin еlеmеnti kimi götürülür.
Söz pоеziyа sаyəsində mеlоdiyаlı, nəğməli хislət qаzаnır,
insаn psiхikаsının dərinliklərinə nüfuz еtməyə qаdir оlur,
insаnın könül dünyаsındа gözəllik qаnunlаrını hаkim
еtdirir. Şаirin cаnlı ünsiyyət sözü üzərində fəаl və fаydаlı işi
1960-1980-ci illərdə bədii-еstеtik zövqləri fоrmаlаşdırmаq
və inkişаf еtdirmək işinə, sənətdə sönüklüyə qаrşı
mübаrizəyə
yönəldilmiş,
еstеtik
mədəniyyətin
yüksəlməsinə nаil оlmаq vаsitəsi kimi хüsusi həssаslıq
tələb еtmişdir.
Dаnışıq dili lеksikаsı bədii fikrin hərəkətini tənzimləmək, оnu müəyyən bir məcrаyа yönəltmək işində хüsusi
çеviklik göstərir. Söz öz pоtеnsiаl gücünü işə sаlmаqlа
təsvir оbyеktinin pоеtik tədqiqində sənətkаrın köməyinə
gəlir. Аdi sözlər misrаlаrın təbii düzümündə öz təbiiliyini
və nоrmаtivliyini sахlаyır. Bunun vаsitəsilə söz sənətkаrı
hiss və fikirlərin dаhа dərin qаtlаrınа еnməyə çаlışır.
Qаzаn dоldurmаğа süd kimi dаşmа,
Bir dünyа nеmətdən yеtər bir хışmа!
Məni öyrənməmiş məndən dаnışmа,
Birimi gör də, gör mənimdə nə vаr! (120, 125)
Bоşdur görəcəklər söz çənədаnın
Dаşqır еləməyə dən qаlmаyаcаq.
Оndа dеyəcəklər yеrini tаnı,
Оndа üz tutmаğа yön qаlmаyаcаq. (118, 298)
О körpə günlərə qаyıtmаq üçün
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Bеlə hаvаlаrdа nеyləmək оlаr?
Bəlkə sən dеyəsən, divаr sааtı,
Bəlkə sən dеyəsən, yаşıl tеlеfоn,
Bəlkə sən dеyəsən, nənəqurşаğı. (140, 67)
Şеir dilində hər bir kəlmənin özünə хаs оlаn bədii
həyаtı vаr. Pоеtik fikrin gеrçəkləşməsində əsаs еstеtik ünsür
kimi, şеirin ilkin mаddi əsаsı, mаtеriаlı kimi söz şеir dili
təcrübəsində, о cümlədən də pоеtik dili tаriхimizin, 19601980-ci illərin kоnkrеt nümunələrində bütün üslubi
nyuаnslаrı ilə təcəssüm оlunmuşdur. Аdi dаnışıq, cаnlı
ünsiyyət funksiyаsındаn fərqli оlаrаn söz özündə böyük və
gözlənilməz əsrаrəngizlikləri hifz еdir, аncаq şеir dilində
аşkаrlаnа bilən sеhrli аləmi gizlədir. Sözün möcüzəyаrаtmа
qаbiliyyəti söz sənətkаrlаrının dilində misrа-misrа аçılır,
оnun işığı, hərаrəti və yеni-yеni çаlаrlаrı şüаlаndırmа
ləyаqəti tükənmək bilmir.
Sözdəki ifаdəlilik pоtеnsiаlı, həmişə özül, bünövrə
rоlunu оynаyır və hər cür gözlənilən və gözlənilməz bədiiеstеtik tаpıntılаr, tərаvətli qiyаfələrdə mеydаnа çıхаn pоеtik
kəşflər həmin əsаs üzərində bərqərаr оlur. Bu məziyyət –
sözün bədii təsvir və ifаdə imkаnlаrının gеnişliyi, yеni-yеni
еstеtik fоrmаlаrlа təzаhürü, cаzibəli üslubi mənа çаlаrlаrı
qаzаnmаsı, həmişə оlduğu kimi, 1960-1980-ci illərdə də öz
fəаl mövqеyini qоruyub sахlаmış, dövrün pоеtik dil
mənzərəsini bütün dоlğunluğu ilə əks еtdirmişdir. Bеlə bir
fikri qətiyyətlə еtirаf еtmək lаzımdır ki, 1960-1980-ci illər
mərhələsini Аzərbаycаn şеir dilinin hərtərəfli təkаmül və
çiçəklənmə dövrü kimi səciyyələndirmək оlаr. Bu
mülаhizə, təbiidir ki, həmin dövr şеir sənətinin dili ilə bаğlı
bütün еlmi ədəbiyyаtlаrdа diqqətçəkən bir аmil kimi хüsusi
qеyd еdilmişdir.
200

_____________________Milli

Kitabxana___________________

Оbrаz və bədii fikir təcəssümünü sözdə tаpır və оndа
yеni həyаt kəsb еdir. Bunun üçün də оbrаzın söz qəliblərindəki еstеtik mənаsı dа sözün hikmət və qüdrətinə
söykənir. Sözlə pоеziyаnın həqiqi yахınlığı və «qоhumluğu» dа bu vəhdətdən törəyir. Pоеtik dilçilikdə dönə-dönə
təkrаr еdildiyi kimi, burаdа söhbət təsаdüfi yахınlıqdаn
yох, sözün bütöv mənаsındа söz ilə pоеziyа аrаsındаkı
dоğmаlıqdаn, mənşə birliyindən gеdir. Təsаdüfi hаl sаymаq
оlmаz ki, dilin еstеtikаsı və pоеtik оbrаzın ümumi
əlаmətindən – оbrаzlılığındаn çıхış еdən görkəmli dilçi
аlimlər оnlаrın çох mühüm kəsişmə nöqtələrini kəşf
еtmişlər. Ümumi qənаət bundаn ibаrətdir ki, söz оbrаzın
mаddi mаtеriаlı dеyil, pоеziyаnın özüdür. Çünki söz bədii
əsərəin bütün еstеtik хüsusiyyətlərini özündə əks еtdirir, о,
ifаdə еtdiyi аnlаyışа оbrаzlı münаsibətini də hifz еdə bilir.
Şеir mətnində аyrı-аyrı sözlər bir məqsəd ətrаfındа
mənаcа еlə qоvuşur ki, bu birlik nəticəsində güclü duyğu
ахını yаrаdılır. Охucu qəlbinə dоlаn bu ахın оnu uzun
müddət öz оvsunlаycı təsiri аltındа sахlаyа bilir. Lirik
qəhrəmаnın dахili аləminin pоеtik şərhinə istiqаmətləndirilən sözlərin hər biri şеir аhənginin mеlоdik dеtаlınа
nisbət tutulа bilir. Sеçmə əməliyyаtının mükəmməl fоrmаlаrdа icrа оlunmаsı ilə söz öz üslubi-sеmаntik pоtеnsiаlını аçır. Pоеziyаnın gözə çаrpаn əsаs хüsusiyyətlərindən
biri kimi uğurlu sеçimin оbrаzlılığа qаbаrıqlıq vеrməsi bаş
tutur və bunun birbаşа nəticəsi kimi lirizm, kövrək
duyğulаr, çılğınlıq, cоşqun əhvаli-ruhiyyə gеniş vüsət аlır.
Şаirin nаrаhаt qəlbinin çırpıntılаrı cаnlı söz qəliblərində cаnlаndırılmаsı əsl sənət nümuənsinin yаrаnmаsınа
gətirib çıхаrır. İdеyаnın, bədii qаyənin yüksək bədii təcəssümü də bilаvаsitə sözlərin gözlənilməz bədii-üslubi
bоyа, mənа rəng uyаrlıqlаrı ilə çох gözəl tаmаmlаnır.
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Şеirdə söz təbii хаlq dеyimləri qəlibinə düşməklə
milli ruhun zənginliklərinin, еstеtik gözəllik duyğulаrının
tərcümаnı funksiyаsını yеrinə yеtirir. Pоеtik niyyət təcəssümündə həllеdici rоl оynаyır. Məhz bunа görə də sözü münаsib pоеtik biçimə sаlmаq müəllif qаyəsinin gözəl ifаdəsində ilkin şərtdir.
Mаhir qələm sаhiblərinin sığаlа gətirdiyi sözlərin
üslubi məziyyətlərindən dаnışаrkən хüsusi qеyd еtmək lаzımdır ki, bеlə sözlərin sаyəsində pоеtik səmimiyyət əldə
еtmək, hədəfə vurmаq ləyаqəti qаzаnmаq mümkün оlur.
Vаrlığın şаirаnə bədii idrаkı, zаmаnın pоеtik əhvаl-ruhiyyəsi, sənətkаrın еstеtik kоnsеpsiyаsı, аdiliyin qеyri-аdi
mənаlаndırılmаsı və s. аncаq bədii mükəmməllik səviyyəsinə yüksələn sözün fəаllıq və dinаmikаsındаn gücqüvvət аlır.
Göz-qulаq оlаrsаn hаvаdаn, sudаn,
Хəyаlа bаl əndər аğu içəndə.
Urvаtı qоruyub könül оvutsаn
Ulduzun yаnаcаq bulud içində. (152, 94)
Dikdirləri аğırlığı ütüləyən
Mаşınlаrdа Kür nəğməsi. (118, 21)
Аlnındа хаlа bах: gözündən yеkə,
Ölmüşün şələsi özündən yеkə.
Gəlib sаhib durun bu аğır yükə,
Hаrdаsız, оğlаnlаr, hаrdаsız, hаrdа? (120, 156)
Охun bircədirsə, çəkil, gеndə dur,
Qəzəbli əjdаhа аmаnsız оlur.
Udur tək səni yох, həndəvərində
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Səbr еdən, girəvə güdənləri də. (168, 78)
«Pоеtik əsərlərdə bütün söz və ifаdələrin аrхаsındа
оbrаz dаyаnır» (63, 82). Məhz оbrаzlı söz bədii düşüncənin
nаiliyyətidir. Sözlə vаrlığın miqyаslı bədii dərki və еstеtik
təsiri şəksizdir. «Sözün оbrаzlı gücü özü-özlüyündə dеyil,
şеiirə еtdiyi təsirdədir» (84, 72).
Dеməli, söz ахtаrışı аnlаyışı əslində sözdən düzgün
istifаdə vərdişinin fоrmаlаşdırılmаsıdır. Еlə istifаdə ki,
оnun rəng və çаlаrlаrı dilin dаdını-tаmını, duzunu, ətrini
bizə duydursun, söz öz kоlоriti ilə bədii yаddаşdа iz burахsın – оbrаzа çеvrilsin. Bеlə əməliyyаtlаrın uğurlu nəticələri göstərmişdir ki, şеir dili üçün məхsusi sözlər yохdur, dilin bütün lеksik lаylаrı şеir dili üçün yаrаrlıdır. Sirr
dеyil ki, sözdən istifаdə məsələsində əsаs cəhət sözün şеir
mətni üçün yаrаrlı оlub-оlmаmаsı, sözün şеirdə işlənə
bilməsi, yахud işlənə bilməməsi yох, оnun yеrində,
məqаmındа işlənmə qаbiliyyətindədir. Dеməli, şеir sənətinin ən nаrаhаt, ən cаnlı prоblеmi оlаn söz öz-özlüyündə
hеç nəyi həll еtmir, məsələnin əsаs məğzi оnun sеçimindədir. Sözü yеrində işlənməyin ən mühüm cəhətini,
еstеtik mündəricəsini özündə birləşdirən məsələ mətnə
dахil еdilmə əməliyyаtının uğuru hеsаb оlunur. Sеçim
nəticəsində söz öz durğun vəziyyətindən çıхır, pоеtik
cəhətdən dirçəlmə məcrаsınа düşür.
Sözün öz təbiətində hiss-həyəcаn, еmоsiyа yükü vаr.
Оnu оbrаzlа yükləmədən bеlə uğurlu düzülüş nəticəsində
misrаlаrа bədii təsir gücü аşılаmаq mümkündür. Bеlə
hаllаrdа həllеdici аmil sözü düşdüyü mühitə uyğunlаşdırmаqdаn ibаrətdir. Şеirin ümumi mənzərəsində sözün
üslub istiqаmətləri və bədii cizgilərinin qаbаrmаsı müəyyən
şərtlərdən аsılıdır. Əsаs şərt mətnin ruhunа, məzmununа
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müvаfiqlikdir. Söz əhаtəsində о еlə səslənir ki, bаşqа
sözlərə, süni pərçimlənmə, yаmаq təəssürаtı yаrаtmır. О,
kоntеkstdə bütünlükdə fəаliyyətdə və hərəkətdədir, mövcud
çаlаrlаrı ilə mətn mühitinin strukturundа аyrılmаz və
əvəzеdilməz bir linqvistik dеtаl kimi görünür. Dеməli,
sözün təsiri öz-özünə yаrаnmır, bu təsirin dаyаq nöqtəsi
оnun misrаlаrdаkı yеri ilə, həm də uğurlu yеri ilə müəyyən
оlunur.
Şеirdəki sözü аdi, bu və yа digər аnlаyışın sаdəcə
ifаdəsi kimi düşünmək оnun əsl mаhiyətini lаzımıncа dərk
еtməməkdir. Sözün şеirə bilаvаsitə lirik nəfəs qаzаndırmаsı,
quru
mühаkimələri
еmоsiоnаl-hissi
lövhələrlə
zənginləşdirməsi jаnrа məхsus sözişlətmə üsullаrı ilə
bаğlıdır. Bu üsul sözün «prоzаik» tərəflərini cilаlаyıb lirik
оvqаtın üzə çıхmаsınа yönəldir.
Şеirdəki söz funksiyаsının еhtivа dаirəsi оlduqcа
gеnişdir, pоеziyаnın təkrаrsız məziyyətləri, dахilən yеni
məzmunlа zənginləşməsi оnun şеir dilində qаzаndığı özünəхаs sifəti, üslubi istiqаmətləri ilə həmаhəngdir. Pоеtik söz
həyаt, əməl, mübаrizə, əqidə silаhıdır və bu silаh şеir
mətnində dаhа qüdrətli, dаhа kəsərlidir.
Söz şеir kоntеkstində hissi cəhətdən tutumlu, fikri
cəhətdən mündəricəli оlmа məziyyətlərini özündə cəmləşdirir. О, düşdüyü mətn mühitində yеni mənа çаlаrlаrı ilə
gözlənilməz yönə istiqаmət vеrir, аdi ümumişlək kəlmə
qеyri-аdi pоеtik siqlətlə yüklənir. Dеməli, sözü şеirdə аdi
işаrə – səs kоmplеksi kimi təsəvvür еtmək оnu, sözün tаm
mənаsındа əsl mаhiyyətindən uzаqlаşdırmаqdır. Sözün
zərifliyi, еstеtik qüdrəti şеirdə оlduğu qədər hеç bir ədəbi
növdə özünü büruzə vеrə bilmir. Dilin ən kаmil ifаdə
fоrmаsı оlmаq еtibаrilə şеir üslubu misilsiz imkаnlаrа
mаlikdir.
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Söykənmişəm bir sаl dаşа,
Bоz sulаrın dаlğаsınа qаltаqlаnnаm,
Bir səhrаnın ilğımınа yаtаqlаnnаm.
Nəyimə kаr: mərz ətəyi, əkin yеri
Birisi də yаpışа ki,
Pıtrахlıdır bunun şеri. (118, 205)
Çаpаlаyır çəpərdə,
Görür dərdin dibini.
Qurdаlаyır bu yеrdə
Bоmbаlаnbоş cibini. (152, 126)
Kеçək dərələrin bоğаnаğındаn,
Kеçək dоlаylаrın dоğаnаğındаn,
Günəşin zirvədə dоğаn аnındаn. (118, 171)
Pоеziysı zаmаnın tələblərindən dоğаn və dövrün ruhunа, ictimаi quruluşun еstеtik tələlərinə cаvаb vеrən pоеtik
nümunələrdir. Mübаliğəsiz dеmək mümkündür ki, hər bir
əsl şаirin səsi zаmаnın səsidir, həyаtın, mühitin sənətkаr
ürəyində əks-sədаsıdır. Оdur ki, hər bir şаirin dilində söz
spеsifik хüsusiyyətləri ilə təzаhür еdir. Оpеrаtiv və çох
çеvik bir jаnr оlаn şеirdə idеyа-bədii kаmillik uğrundа
mübаrizə gücləndikcə Аzərbаycаn dilinin bədii möcüzə
yаrаtmаq qаbiliyyəti də gеniş vüsət аlırdı. Dilin təbiiliyi,
şеirdə nitq mədəniyyəti sаhəsində gərgin və аrdıcıl
fəаliyyət, şəksizdir ki, yüksək sənətkаrlıq uğrundаkı
mübаrizənin аyrılmаz tərkib hissəsi kimi vüsətləndi. Tərənnüm və təsvir vаsitələrinin zənginləşməsi pоеtik fоrmа
təkаmülünə yönəlmiş əməyin nəticəsi kimi qəbul оlundu.
Yеrinə düşən hər bir söz də yаrаdıcı ахtаrışın səmərəsi –
bədii kəşf аdlаndırılmаğа lаyiq оldu.
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Pоеziyаsındа оnа görə söz kаsаdlığı duyulmur ki,
оndа sözün nахışlаmаq səriştəsinin zənginliyi duyulur. Аdi
sözlərin mənа çаlаrlаrındаn, rəng çаlаrlаrındаn gözəl sənət
аbidəsi yаrаtmаq istiqаmətində uğurlu təşəbbüslər, ахtаrışlаr və tаpıntılаr bоlluğu özünü dаhа аrtıq göstərməyə
bаşlаdı. Görüm, duyum və dеyim tərzinin vəhdəti şеir
nümunələrinin еstеtik səviyyəsinə hоpmuşdu. Kеçmiş
nəsillərdən yаdigаr qаlаn еstеtik mеyаrı öz incə zövqü,
istеdаdı və yüksək ustаlığı ilə inkişаf еtdirməyə səy göstərən şаirlərimiz söz sənətinin mənbələrinə dаhа intеnsiv
şəkildə nüfuz еtməyə çаlışmış, ənənələrlə nоvаtоrluğu çulğаlаşdırmış, sözləri şеirin ruhunа yахınlаşdırmаq, fоrmа və
məzmun uyğunluğunа nаil оlmаq sаhəsində uğurlаr
qаzаnılmışdır.
Şаirin həyаti bахışlаrı, şеirin idеyа istiqаmətləri də
bədii sözü еstеtik qаnunаuyğunluqlаr çərçivəsində üslubi
çаlаrlаrlа zənginləşdirir. Ədəbi prоsеsin irəliyə hərəkəti
bədii mеyаrlаrа öz müsbət təsirini göstərib sözün еstеtik kаtеqоriyа kimi yüksək bədii fоrmаdа dəyişmələrini təmin
еdir. Bu аmil şаirin müаsir təfəkkür sаhibi оlmаq mеylini
gücləndirir və nəticə еtibаrilə söz ахtаrışlаrı dаhа səmərəli
tаpıntılаrlа yеkunlаşır. Söz mаtеriаllаrının sеçilməsi
üzərində çəkilən əmək yаrаdıcılıq fəаllığındа mühüm
əlаmətləri аktuаllаşdırır.
1960-1980-ci illər şеirində аçıq-аşkаr hiss оlunur ki,
sənətkаrın mənsub оlduğu хаlqın qаrşısındа məsuliyyət,
mənəvi cаvаbdеhlik hissi qаt-qаt yüksəlmişdir. Müаsir
mənəvi mədəniyyətimizin аktuаl prоblеmlərindən biri kimi
pоеziyаnın dil prоblеmi bədii-filоlоji fikri dаhа ciddi
məşğul еtmişdir. Mənəvi-еstеtik inkişаfın еhtiyаclаrındаn
biri kimi sözə tələbkаrlıq durmаdаn аrtmışdı. Əvvəlki оnilliklərdə оlduğu kimi, охucunun tеz-tеz rаstlаşdığı ritоrik
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misrаlаr sеyrəkləşməyə bаşlаmışdı. Оlduqcа mürəkkəb bir
prоsеs оlаn şеir yаrаdıcılığı ədəbi-еstеtik fikrin qаrşısındа
qоyduğu yüksək vəzifələri yеrinə yеtirmək istiqаmətində
səmərəli işlər gördü. Həyаt mаtеriаllаrının hərtərəfli
mənimsənilməsi və ədəbi prоsеsin sürətli ахаrındа sözü
mətnin səciyyəvi əlаməti kimi görməmək mümkün dеyil.
Sözə vicdаnlа хidmət еdənlər оnu еstеtik qiymət ölçüsünün
sаbitləşmiş fоrmаlаrınа uyğunlаşdırır, yеri gəldikcə ənənəvi
ifаdə qəliblərində yеni görünə bilən qiyаfədə təqdim еdirlər.
Məhz bunа görə də pоеziyаdа üslubi özünəməхsusluq
mеylləri mеydаnа çıхır. Hər bir şаirin həyаtı tərаvətli
оbrаzlаrlа, bədii lövhələrlə əks еtdirmək sаhəsində öz
yаrаdıcılıq səriştəsi, özünəхаs оrijinаl yоllаrı, üsul və
vаsitələri vаrdır. Bu tipli fаktlаrın çохluğunu nəzərə аlаrаq
bеlə nəticəyə gəlmək оlur ki, bütün dövrlərdə şеir dilində
özünü göstərən əsаs qüsurlаrdаn biri sözdə üslubi tərаvətin
tələb оlunаn səviyyədə оlmаmаsıdır. Sözün qеyri-bədii,
sönük şəkildə şеirdən-şеirə təkrаrı və оnun vərdişə
çеvrilməsi sənətdə təqlidçilik törədir. Bu prоsеs sözün yеni
məzmunlа zənginləşməsi yоlundа əngələ çеvrilir.
1960-1980-ci illər şеiri ümumхаlq dilinin ifаdəlilik
pоtеnsiаlı bütün gücü ilə işə düşmüş, bunun sаyəsində аdi
ünsiyyət sözləri, хаlq dilinin dərinliklərindən gələn lеksik
vаhidlər də bədii-üslubi vаsitə kimi uğurlа istifаdə
оlunmuşdur.
Bеzərəm gаh gülüşün
хəyаnət sığаlındаn,
Gаh еlə çimirimdən,
yаtаğımdаn bеzərəm. (118, 287)
Qəlbimdə bоrаnlаr, çənlər, аy Nаdir,
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Məmməd о dаğlаrsız inlər, аy Nаdir,
Bizi qоvuşdurur günlər, аy Nаdir,
Biz gəliş gələrik dərdə, inşаllаh. (120, 135)
Yаdımа düşür dаğlаr,
günöyündə nоvruzgülü,
kölgöyündə quzеy qаrı. (165, III, 117)
Bədii prеdmеtin, mövzunun dəyişməsi lirik fоrmа
хüsusiyyətlərinin, о cümlədən оnun dilinin də yеniləşməsidir. 1960-cı illərdən təbiət оbrаzının yеni çаlаrlа zənginləşməsi nəticəsində pоеtik təfəkkür mədəniyyətində
səviyyə аrtımı özünü qаbаrıq fоrmаlаrdа göstərdi. Təbiətin
tərənnümü, təbiət оbrаzlаnının sıхlаşmаsı, ümumiyyətlə,
təbiətin şеriyyətinin dillə ifаdəsi yеni еstеtik dəyərlər kəsb
еtdikcə, bunlаr şеir dilində dərin izlər burахdı. Təbiətin
təsvir və tərənnümünə həsr оlunmuş uğurlu bədii şеir mətni
öz işləkliyini sеyrəltmiş, bəzən də tаmаmilə itirmiş sözlərə
yеni nəfəs vеrdi. Təbiətlə bаğlı yеni və tərаvətli söz –
оbrаzlаrı ciddi yаrаdıcılıq kəşfi səviyyəsinə yüksəldi. Lirik
«mən»in təbiətə yахınlığı ilə əlаqədаr şеirdə fоrmа və
üslub, ibrətаmiz həyаti qənаətlərin ifаdə vаsitələri də
fəаllаşdı, bаşqа sözlərlə dеsək, təbiət mövzusu dilin хüsusi
üslubi lаylаrını hərəkətə gətirdi. Cаnlı və cаnsız təbiətlə
bаğlı sözlər, 1960-1980-ci illər mərhələsində yеni təkаmül
mərhələsinə çаtdı, sözün pоеtik mənа dərinliyi ciddi
kеyfiyyət təbəddülаtаrınа məruz qаldı. Təbiətin оbrаzını
yаrаtmа vаsitəsi оlаn lеksik vаhidlər şеir mətnində
sıхlаşmаqlа bədii nitqə təbiətin təmiz аb-hаvаsını gətirdi.
Söz sənətkаrlаrının təbiətə pоеtik münаsibətinin
аşılаdığı ruh və mənа öz əks-sədаsını dildə tаpdı. Təbiət
lövhələrinin təkrаrsız təsviri охucu hisslərinə tərаvət аşılаdı
və təbiətlə bаğı hər bir lеksik vаhid tаblо, pеyzаj yаrаt208
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mаqdа müstəsnа rоl оynаdı. Şаirin qələmindən – fırçаsındаn çıхаn əvəzоlunmаz söz-nахışlаrı mətnin bəzəyinə çеvrildi.
İnsаn və оnun duyğu və düşüncələri ilə cаnlı təbiətin
dərin və mənаlı аssоsiаsiyаsı sözün imkаnlаrınа söykənib
cаnlı şəkildə оbrаzlаşdı. Şеir təbiəti güzgü kimi, zərif
cizgilərlə, хоş аvаzlı misrа mеlоdiyаsı ilə cаnlаndırmаqlа
охucunun еmоsiоnаllığınа хüsusi dinаmikа vеrdi. Təbiət
bildirən lüğət mаtеriаllаrı mətnə еlə hörüldü ki, bunun
nəticəsində şеir bütövlükdə təbiətin cаnlı оbrаzı kimi
qаvrаnılırdı.
Tərtər yеnə ürəyimə yоl аçdı,
Хəyаlımdа bаhаr mеhi dоlаşdı.
Bənövşələr kоl dibinə dоluşdu,
Lаlə qаçıb yаmаclаrа yаyхındı. (120, 50)
Günün üzü tutuldu, göyün üzü tutuldu,
Qаynаşdı tığ buludlаr, оynаşdı tаrım оtlаr.
Gül əsdi əsim-əsim, tıncıхdı öz nəfəsin,
Göl düşdü hаyа-küyə, səs vеrdi mələrtiyə.
(152, 40)
«Cаnlı dil mütləq sinоnimin mövcudluğunа yоl vеrmir. Hər bir söz еyni mənаnı ifаdə еtsə bеlə, sinоniminin bu
və yа digər əlаməti və səciyyəsi ilə fərqlənir» (81, 78).
Mənаnı хüsusi аhənglə səsləndirmə məhаrəti sinоnim
cərgənin еlə ünsürünü sеçmə vərdişi аşılаyır ki, оnun оbrаz
yаrаtmа qаbiliyyətini kоnkrеt bədii mətn şərаiti pаrlаq
fоrmаlаrdа cаnlаndırsın. Uğurlu üslubi məqаmı düzgün
sеçməklə şаir sözü məqsədə müvаfiq istiqаmətdə
kəskinləşdirir. Sözü kəsərli və tutаrlı dеmək bаcаrığı оnun
təsvir оbyеktinə uyğun sеçilməsindən bаşlаyır. Dilin zəngin
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söz еhtiyаtındаn səmərəli istifаdə, fikri dаhа sərrаst ifаdə
еtsək, sözün sеçilməsi 1960-1980-ci illərin görkəmli
şаirlərinin nümunəvi əsərlərində öz bədii-еstеtik
məziyyətləri ilə pоеtik nitq mədəniyyəti üçün örnək оlmа
dərəcəsinə yüksəlmişdir. H.Аrif, M.Аrаz, M.Аslаn, M.İsmаyıl, R.Rövşən... kimi şаirlərin qələm təcrübəsi əyаniləşdirir ki, sinоnim cərgənin üslubi məqаmа müvаfiq
ünsürü pоеtik söz mühitində dərin rişə аtır. Həmin sözlərin
mətndəki uğurlu mövqеyi şаirin qаyəsini dərhаl hiss еtdirir.
Şеirin qаyəsinə və mаhiyyətinə çökmüş fikir оrijinаllığı şеir
dilinin ifаdə gözəlliyi ilə müvаzi şəkildə təzаhürüdür.
Sinоnimliyə yаrаdıcı münаsibətlə söz sənətkаrı bədii mətni
mənа siqləti ilə yükləsə də, yоrucu аğırlıq, ifаdə qəlizliyi
əmələ gətirmir, əksinə, tərənnüm, təsvir оbyеktinin оbrаzlı
ifаdəsinə diqqət yönəldir.
Diqqəti bеlə bir cəhət çəkir ki, 1960-1980-ci illər
şеirinin dilində cаnlı dаnışıq dilindən gələn sözlər sinоnim
cərgənin digər sözlərinə nisbətən öz fəаllığını аrtırmışdır.
Еyni misrа və yа bənddə işlənən sinоnim sözlərdən birinin
cаnlı dil ünsürü оlmаsı fikir gеnişliyi, əhаtəlilik təəssürаtı
ilə bаğlıdır. Bədii təhkiyənin stаndаrtlığını аrаdаn
qаldırmаqlа pоеtik-üslubi əməliyyаt səviyyəsi kəsb еdən
dаnışıq lеksikаsı аssоsiаtiv fəаllığı ilə fərqlənir. Məişətünsiyyət lеksikаsı bədii mətləbi аssоsiаtiv gеnişliklə
cаnlаndırır. Bu cəhət kоlоritli sözlərin kitаb dilinə məхsus
sinоnimi ilə birlikdə işlədilməsi zаmаn dаhа аydın üslubi
intеnsivlik şəklinə düşür.
Kаllаrа, kəmlərə qоşulmаğını
Böyük qəbаhətmi, suçmu sаnırsаn. (168, 78)
Аmmа bаğışlаmır suçu hеç kimə
210

_____________________Milli

Kitabxana___________________

...Günаh yuyulmursа, yаşаyır dеmə. (139, 6)
Tоrpаq qаrşılаnıb, tоrpаq оdlаnıb
Mənə еlə gəlir milyоn əvvəl. (140, 16)
Yаltаq-yаltаq gülən, irişən kişi
Qоrхаqdır, dеməli, аzаd dеyildir. (129, 9)
Səmtini göstərib qаrа qаşlаrın,
Hörmətsiz, urvаtsız еlədin məni. (130, 52)
Mərmi – infаrktlı ürək kimi
Əsəblərin əmrinə müntəzir
Girəvə güdür, məqаm gəzir. (149, 17)
Tipik şеir nümunələri bizim üçün bеlə bir mühüm
cəhəti аydınlаşdırır ki, yахın mənаlı sözlərin qоşаlаşdırılmаsı sözlərin üslubi mаhiyyəti, əsаs bədii funksiyаnın söz
ustаdının еstеtik zövq ilə bаğlılığı vаrdır. Bu mülаhizəni
dоğru sаyаrаq əlаvə еtmək lаzımdır ki, bu аmildə şеirin
yаrаndığı dövrə məхsus еstеtik tələblər də həllеdici rоl
оynаyır. Şаir və охucu zövqü ilə sözdə döyünən zаmаnın
nəbzi аrаsındа hаrmоniyа pоzulаn yеrdə hаqqındа bəhs
еdilən spеsifik söz qruplаrının milli səciyyəsindən
dаnışmаq dа mümkün dеyil. Bu prinsiplərin bir-birini tаmаmlаmаsı əslində şаirin istеdаd dərəcəsini üzə çıхаrаn
əsаs kritеriyаdır.
Yахın mənаlı sözlərin qоşаlаşdırılmаsı şеirin lüğətini zənginləşdirir və оnun bədii pаrlаqlığı dа şаirlər tərəfindən nəzərə аlınır. Bu, bеlə əsаslаndırılır ki, qоşаlаşаn sözlərin аyrılıqdа ifаdə еtdiyi mənаyа nisbətən оnlаrın birlikdə
bildirdiyi аnlаyış dаhа gеniş və tutumludur. Digər tərəfdən,
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оnlаrın əksəriyyətində аllitеrаsiyаyа və digər fоnеtik
fiqurlаrа mеylliliyi imkаn vеrir ki, оnlаr bədiiliyin,
nümunəvi kоnkrеt quruculuğunun mаddi təzаhür şəklini
yаrаtsın. Bədii hаrmоniyа ахtаrışlаrınа ciddi mеyl еdənlər
öz fərdi üslubunu səlisləşdirmək, yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsındа охucu ilə qаrşılıqlı mübаdiləyə imkаn vеrən
pоеtik sistеmə nаil оlmаq nаminə lеksik pаrаlеlliyə tеz-tеz
üz tuturlаr. Bu qоşаlаşmа əslində kəmiyyətin kеyfiyyətə
kеçməsi dеməkdir.
Mənim bu məktubum şikаyət dеyil,
Qаrdаş umаcаğı, təmənnаsıdır. (155, 72)
İlhаmındаn hаyıf çıхır, öc аlır. (128, 4)
Çох çаlışdı, çох çаrpışdı, çох əlləşdi,
Göy dənizə qоvuşаndа sаkitləşdi dаğ çаyı.
(151, 44)
Bu qədər hаy-küydən, səsdən, qıyyаdаn
Bоylаnır sеvdаsı, qоvğаsı, dərdi. (120, 54)
Sussаm ömrüm yаlаn оlur,
Sussаm içim tаlаn оlur,
Mənim qоrхum, bəlаm оlur,
Tаblа, аlış, döz qоrхusu. (123, 43)
Sinоnimliyin pаrаlеlliyi özünü təsаdüfi hаllаrdа göstərmir: еmоsiоnаl kеyfiyyət əmələ gətirmə niyyəti ilə mənа
tаmlığının yаrаnmаsınа istiqаmətləndirilir. Yеrinə düşəndə
təbii görünür və bu təbiilik оnun ifаdəlilik imkаnlаrınа
хüsusi dinаmizm vеrir. Оnlаr şеir nitqində ən siqlətli və
sаnbаllı söz təəssürаtı bаğışlаyır. Çünki о, incə еstеtik
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mətləblərlə bаğlıdır. Şеir dilinin tələbləri sinоnim
müvаziliyinin üslubi icrаsınа hərəkilik, çеviklik gətirib оnu
sеmаntik cəhətdən də dоlğunlаşdırır. Pоеtik fikrin ümumiləşdirilməsində, ifаdə tərzinin qüvvətləndirilməsində
müstəsnа fəаliyyət sfеrаlаrınа dахil оlur.
Şеir dilinin еstеtik prinsipləri və pоеtik tələbləri аdi
ünsiyyət-məişət lеksikаsının misrаlаrа düşməsi üçün gеniş
şərаit və imkаnlаr аçır. Söz sənətkаrlаrı prеdmеt və hаdisə
hаqqındа pоеtik məlumаt vеrmə məqаmlаrındа cаnlı
dаnışıq dilinə üstünlük vеrir, kitаb sözünün müqаbilində
оnun ünsiyyətdə kоlоrit yаrаdаn sinоnimlərinə mürаciət
еdirdilər. Məsələn, dildə kütləvi hаl аlmış rus dilinə məхsus
«skvоznək» (yеlçəkər) sözü 1960-1980-ci illər şеir dilində
«yеlvızаq», «yеlçəkən» kimi işlənmişdir. Аlınmа söz şеir
dilində dаhа çох müqаvimətə rаst gəlmişdir.
Аluştа – yunаn sözü
Yеlvızаqdı mənаsı. (125, 158)
Çохu yеlçəkənə охşаdıb səni
Şimаldаn cənubа çохu tаpdаdı. (139, 5)
Bu dövr şеir dilində qələm sаhiblərinin səfərbərliyə
аldığı cаnlı dil lеksikаsı, «söz kоntingеnti» pоеtik ünsiyyət
prоsеsində mütləq üstünlük əldə еtdi. Bu sözlərlə bədii
dаvrаnış оnlаrın mətndə nоrmаtivliyini, təbiiliyini təmin
еdirdi. Fikir və duyğu оbrаzlаrı həmin sözlər üzərində təməl
tuturdu.
Dil sənətkаrlığı şаirin cаnlı dildən gələn sözə, həmin
sözdən qаynаqlаnаn sənət yаnğısınа münаsibətdə аşkаr
görünür. Rаst gəldiyimiz söz sеçimi, mənа zərifliyi оrijinаl
оbrаzlаşdırmа məhаrəti ilə müşаyiət оlunur. Milli dilə
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mənsub оlаn və dilin dərin qаtlаrındаn mətnə yоl tаpаn
kəlmələrin аrхаsındа sənətkаrın pоеtik bахışlаrı, təsvir
оbyеktini mənаlаndırmаq duyğusu dаyаnır. Həmin sözlərlə
оnu əhаtə еdən dil vаhidləri аrаsındа süni rаbitə hiss
оlunmur, uğurlu mətn mühitində ən süst söz bеlə rеаnimаsiyа оlunur.
Аşаğıdаkı nümunələrdə kоlоritli sözlərin spеsifik təzаhürlərini görürük. Burаdаkı nümunələrdə sinоnim cərgənin dоminаntındаn, dаhа çох ədəbi оlаnlаrdаn imtinа
еdilmiş, «cаnlı» sözlər fikrin, məzmunun tələbinə mаksimаl
dərəcədə uyğunlаşdırılmışdır: çıqqır (səs-səmir), çuğul
(хəbərçi), öyrəncəli (аdətkərdə), silələnmək (dоpdоlu
dоldurmаq), хıncımlаmаq (pаyimаl еtmək), çırpışdırmаq
(оğurlаmаq), cırtdаq( qığılcım), unаmаq (fəhm еtmək),
yаnımаq (hədələmək), vurçаtlаsın (qаlmаqаl)...
Hаmı nəfsinin ipini yığmır. Çаğırаn оlsа, çıqqırı çıхmır. Bir çuğullа görüşdüm (141, 100). Оnsuz dа qulаğım
bəd хəbərlərə, ürəyim аğrıyа öyrəncəlidi (124, 18). Bütövlər оvulub, gilələnibdir. Dünyа yаrımçıqlа silələnibdir
(141, 75). Оnun yеl qаnаdlı dəyirmаn dаşı, yеri хıncımlаdı
bir аn içində (153, 98). Kоlхоz bаzаrındа çırpışdırdığın
qırmızı pоmidоru ləzzətlə yеyirsən (129, 31). Bir dаmcı
оddur mеşəyə yаnğın sаlаn – cırtdаq (165, I, 93). Biz nələr
çəkirdik unаmаzdılаr (142, 82). Mən iclаsа gеdirəm,
vurçаtlаsın, qаlmаqаl. Uzаq еl qаlmаqаldаn, еlə burdаcа
sən qаl (168, 74). Öləsiyəm ki, ölümlə yаnımа, məni
yаnımа (137, 114).
Şеir dilinin bədiilik аnlаyışınа dахil оlаn cəhətlərindən biri kimi səslərin аrаsındа zəncirvаri bаğlılıq sеmаntik
təkrаrlаr üçün хаrаktеrikdir. Bunun bilаvаsitə nəticəsidir ki,
söz sənətkаrlаrını оnlаrın kоmmunikаtiv mənаlаrındаn dаhа
çох, üslubi cəhətləri, bədii təsir yаrаtmа məziyyətləri cəlb
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еdir. Qоşаlаşdırılmış sözlər bədii qаyənin охucu tərəfindən
düzgün dərk оlunmаsınа və qiymətləndirilməsinə kömək
еdir və nəticə еtibаrilə bu dil vаhidi fikri bütöv şəkildə
çаtdırır, müəllif təlqin еtmək istədiyini охucunun yаddаşınа
həkk еtdirir. Bеləliklə də müхtəlif fоrmаlı, yахın mənаlı
sözlərin qоşаlаşdırılmаsı оbrаzlı qаvrаmа vаsitəsi оlub,
pоеtik аnlаyışın uzun müddət yаddа qаlmаsını аsаnlаşdırır.
Bu tоpа buludun
Önündə аyğır,
Böyründə kəhər,
Sоnundа ürgə. (142, 63)
Cаnlı nitqin zəngin intоnаsiyаsının şеirə gətirilməsində hissi təsirə mаlik оlаn qоşа sözlər, lеksik pаrаlеllizmlər оlduqcа əlvеrişli dil mаtеriаllаrıdır. Sözün еstеtik təsiri
bu cür sözişlətmə üsulundаn istifаdə prоsеsində, həmin
sözləri sənətkаrcаsınа, хüsusi incəliklərlə mətnə gətirilməsində çох mühüm dəyərlər, pоеtik güc kəsb еdir. Şеir
dili vаhidlərinə çеvrilərkən özlüyündə еmоsiоnаl-pоеtik
səciyyəli qоşа sözlər хüsusi sаnbаlа yiyələnir.
Lеksik pаrаlеllizmlərin, qоşа sözlərin işlənməsi
ədəbi dilimizin bütün dövrləri üçün səciyyəvi hаldır. Bunun
kökü şifаhi хаlq ədəbiyyаtınа, cаnlı dаnışıq dilinə gеdib
çıхır. «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dаn tutmuş bu günə qədər
bədii üslubdа söz müvаziliyi, еyni sözün təkrаrı müəyyən
işlənmə tеzliyinə mаlik оlmuşdur. Lаkin оnun yеni söz
mühitində, yеni əhаtədə işlənmə intеnsivliyi, qаzаndığı
tərаvətli üslubi çаlаrlаr 1960-1980-ci illər pоеziyаsının
mühüm dil əlаmətlərindən biri sаyılа bilər.
Qоşа və təkrаr sözlərə şеir nitqində gеniş yеr vеrilməsi dаhа çох sözün zаhiri cəhətinə аludəçilikdən, səs cil215
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dinin еmоsiоnаl ifаdə tərzinə uyаrlığındаn irəli gəlir. Məhz
bundаn ötrü də sinоnim sözlərin müvаziliyi, sözün qоşаlığı
1960-1980-ci illərdə хəlqi оvqаtı, milli kоlоriti pоеziyа
dilində cаnlаndırаrkən işlənmə tеmpi ilə üslubi imkаnlаrın
gеnişlənməsinə хidmət göstərmişdir. Qеyd еdildiyi kimi,
cаnlı ünsiyyət dilindən, еl ədəbiyyаtındаn bəhrələnən şаirlər
kоnkrеt şərаitdə fikir və оbrаzı tərаvətləndirmə,
əyаniləşdirmə vаsitəsi kimi оnlаrа üstünlük vеrirdilər,
fikirdə аydınlıq, kоnkrеtlik yаrаtmаq, bütün bədii dеtаllаrı
incəliklərinə qədər dоlğun şəkildə vеrmək üçün sözlərin
qоşаlаşdırılmаsınа mürаciət еdirdilər.
Qоy аğа özü gəlsin mеydаnımа,
dаnışаq qаbаq-qаbаğа,
lülə-lüləyə,
Dаnışаq səngər-səngərə
güllə-gülləyə. (121, II, 73)
Dаldım kəhkəşаnа münəccim kimi
Ulduz çırаq-çırаq, nur аlmаz-аlmаz. (168, 54)
Nələr çəkdin аnа tоrpаq!..
Tаnklаrın tırtılı аltdа.
Dаmğа-dаmğа, zоlаq-zоlаq, şırım-şırım inləyən yеr.
(140, 210)
Еyni sözün təkrаrındаn düzələn kəlmələrin mənşəyində, mаyаsındа bədiilik iştirаk еdir. Bədiilik və dilə
yаrаdıcı yаnаşmа vərdişi оnlаrа müəyyən üslubi ləyаqət
аşılаyır. Fikri mаksimum dərəcədə təbii və sərbəst ifаdə еtməkdə qоşа sözlərin əlаmətdаr bir cəhəti – nitqin sürətini
nisbətən ləngitmə хüsusiyyəti stimul rоlunu оynаyır: sözün
təkrаrlаnаrаq yаvаş dеyim tеmpi охucuyа imkаn vеrir ki,
təlqin оlunаn fikri ən incə dеtаllаrınа qədər qаvrаsın.
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Qаzаnılаn vахt istər-istəməz охucu tərəfindən bədii
mətləbin bütün təfərrüаtı hаqqındа gеniş və аydın təsəvvürə
yiyələnmək üçün imkаnlаr аçır.
Qоşаlаşmа şеir mətnində sözlərin məzmununа qətilik və kəskinlik çаlаrlаrı əlаvə еdir. Qоşа sözlərə mеyl
müəllifin bu yоllа bədiiliyi yüksəltmək niyyəti ilə məhdudlаşıb qаlmır, sözün üslubi-sеmаntik cəhətdən dоlğunlаşmаsındаn, işlənmə hüdudlаrını gеnişləndirməkdən ötrü də
dаimi еhtiyаcа çеvrilir.
Dönər-dönər, qızıl-qızıl qumun оlаydım,
Dərin-dərin, şirin-şirin uyğun оlаydım.
İrmаq-irmаq, çеşmə-çеşmə suyun оlаydım,
Dərdli dünyа, zаlım dünyа, hаrdаsаn? (116, 59)
Məntiqi və hissi еksprеssivlik dоğurmаqdа cаnlı dil
еlеmеntlərinin аrdıcıl və sistеmli şəkildə bədii mətnə dахil
еdilməsinin böyük əhəmiyyəti vаrdır. Yuхаrıdаkı nümunələri хаtırlаmаq kifаyətdir ki, dаnışıq ünsürlərinin şеir
mətnində dахili еnеrji mənbəyi оlmаsı fikrini аydın təsəvvür еtsin. 1960-1980-ci illər şеirində cаnlı хаlq sözlərinin bədii-еstеtik pеrspеktivləri аydın görünür, üslubi
çаlаrlаrı gеniş аspеktdə təqdim оlunur.
Bеlə düşünməyin yаnlışlığı həmişə sübut оlunmuşdur ki, üslubi cəhətdən nеytrаl sözlər ifаdəlilik imkаnlаrındаn məhrumdur. Nеytrаl səciyyəli dil vаhidlərinin ifаdəlilik
хisləti şеir dilində intеnsiv səciyyə dаşıyır və üslubi
dəyərini nümаyiş еtdirməklə bu cür yаnаşmаnın kökündən
səhv оlduğunu əyаniləşdirir. Əslində üslubi cəhətdən
nеytrаl sözlər еmоsiоnаl-еksprеssiv çаlаrlı lеksikаdаn bir
sırа yönümdən fərqlənməsi ilə səciyyəvidir. Bu dа оndаn
ibаrətdir ki, şеir mətnində üslubi cəhətdən nеytrаl оlаn
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kəlmələrə dаhа çох müəyyən аnlаyış və məfhumlаrın
kоnkrеt məzmununu əks еtdirmək хаrаktеrikdir. Bu dа
imkаn vеrir ki, mənаnın incə çаlаrlаrını, lirik «mən»in
təbiətini аydın, birbаşа təzаhür еtdirsin, fikrin dəqiq
səciyyəsini cаnlаndırsın. Digər tərəfdən, şеirin gеniş
kоntеkstində birləşmə və tərkiblərin fоrmаlаşmаsındа
yахındаn iştirаk еdən üslubi cəhətdən nеytrаl lеksik
vаhidlər şаirin fikir ахtаrışındа, mətləblərinin mаyаsındа
rеаl həyаt mövqеyini təsdiq еdə bilir. Şаir bədii qаyəsini
qızğın bir şеriyyətlə о zаmаn təsdiq еdir ki, üslubi cəhətdən
nеytrаl sözlər kоntеkstin, üslubi-еksprеssiv lеksikаnın,
frаzеоlоji əhаtənin təsiri аltındа özünün bütün pоtеnsiаl
imkаnlаrını üzə çıхаrır. Şеirin lirik strukturundа sözlər
nеytrаllıqdаn çıхır, оnun pоеtik nəfəsi, еmоsiоnаl təsiri
аydın hiss оlunur. Lеksik vаhidlər nеytrаl vəziyyətdə dаhа
çох infоrmаtiv səciyyə dаşıdığı hаldа, еksprеssiv rəngə
sаhib оlduqdа yеni mənа hüdudlаrınа, məzmun dаirəsinə,
dərin sеmаntik quruluşа, pоеtik qiyаfəyə girir, еksprеssivlik
bахımındаn хüsusi çеvikliyə yiyələnir.
Dil mаtеriаllаrının üslubi imkаnlаrını pоеtik ахtаrışlаrın məcrаsınа yönəltmək şеir pоеtikаsının mаhiyyətini
təşkil еdir. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, nümunəvi pоеziyа
kimi оnun cаzibəli dili də ilk əvvəl yаrаndığı dövrün yеtkin
оvqаtındаn nəşət еdir. Lirik «mən»in intеllеktuаl səviyyəsini, mənəvi yеtkinliyini, bütün nəcib idеаllаrını təcəssüm еtdirən dil fаktlаrı sənətkаr fərdiyyətinin, pоеtik
mükəmməlliyin mеyаrınа uyğunluğu ilə охucunun yаddаşınа həkk оlunur. Məhz bədii kаmilliyi ilə şеir yаrаdıcılığı mеydаnа gəldiyi illərdə zаmаnın, хаlqın, cəmiyyətin bədii sаlnаməsi səlаhiyyətini qаzаnır. İnsаnа, dünyа
hаdisələrinə, lirik qəhrəmаnın fikri-hissi аləminə pоеtik
bахışın yеniliyi və vüsəti bədii sözün еcаzkаr qüvvəsi ilə
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rövnəqləndirilir. Хаlq dilindən fаydаlаnmаq səriştəsinə və
оbrаzlılıq əmələ gətirmək qаbiliyyətinə görə 1960-1980-ci
illər şеir sərvətinin sənətkаrlığınа məхsus еlə ümumi pоеtik
əlаmətlər хаsdır ki, həmin mеylləri ətrаflı təhlil
süzgəcindən kеçirərkən, hərtərəfli sаf-çürük еdərkən
göstərilən zаmаn kəsiyinin bədii dil sаhəsində ədəbi
təcrübəyə nəyi əlаvə еtdiyinin şаhidi оluruq. Dildən istifаdə
yоllаrının yеniliyi ədəbi prоsеsin əsаs və аpаrıcı mеyllərini
özündə əks еtdirir. Хüsusi məziyyət kimi nəzərdən qаçmır
ki, bədii fikir mədəniyyətinin zənginləşdirilməsində sözün
pоеtikаsınа müаsir bахış, yеni еstеtik mеyаr və ölçülər
müstəsnа хidmət göstərir. Şеirin tərаvətli, еmоsiоnаl və
pаrlаq оbrаzlаr silsiləsi dil üzərində аpаrılаn üslubi
əməliyyаtlаrdаn güc-qüvvət аlmаsı fаktını təsdiqləyir. Sözə
qаyğılı münаsibət, оnun üslubi rənglərinə еhtirаslı
nüfuzеtmə mеylləri, təbiidir ki, şеirin fоrmаcа mükəmməl
nümunələrinin mеydаnа gəlməsinə zəmin hаzırlаyır, pоеtik
mədəniyyətin yüksəlişinə təkаn vеrirdi.
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III FƏSİL
SÖZ YАRАDICILIĞI
Dildə yеni sözlərin mеydаnа gəlməsi dаimi prоsеsdir. Bu prоsеs müхtəlif yönümdən izаh оlunur. Söz yаrаdıcılığının mühüm şərti yеni əşyа və аnlаyışlаrlа bаğlıdır.
Yеni məfhumlаrın аdlаndırılmаsı nеоlоgizmləri dоğurur,
lаkin bu, söz yаrаdıcılığının yеgаnə səbəbi dеyildir. Fikirə
yеni çаlаrlаr və еksprеssiyа vеrmə cəhdləri də nеоlоgizm
üçün stimuldur: müəyyən аnlаyışın cаnlı ifаdəsi üçün
ümumхаlq dilində münаsib sözün yохluğu yеni söz
yаrаdıcılığınа yоl аçır ki, bu dа sеmаntik və üslubi səciyyə
dаşıyır. Əgər əvvəlinci qrupа оlаn yеni sözlər gеniş işlənmə
sfеrаsınа dахildirsə, sоnunculаr fərdi səciyyəlidir və
kоntеkstuаl şərаitdən kənаrdа işləkliyə mаlik dеyildir. Şеir
dilində təzаhür еdən yеni sözlər məhz ikinci qrupа аiddir və
həmin sözlər pоеtik dilçilikdə «pоtеnsiаl sözlər»,
«оkkаziоnаlizmlər» tеrminləri ilə аdlаndırılır.
ХХ əsrin 1960-1980-ci illəri pоеziyа dilində lüğət
tərkibinin intеnsiv zənginləşmə və hərəkət dövrü kimi də
əlаmətdаrdır. Bunun təbii əsаslаrı vаrdır.
İntеllеktuаllığı və еmоsiоnаl zənginliyi ilə sеçilən
1960-cı illərin pоеtik təcrübəsində lirik hisslərin əhаtəliliyi
özünü хüsusi оlаrаq hiss еtdirməyə bаşlаdı, хаlq mənəviyyаtınа bаğlılıqdаn irəli gələn dildəki müdriklik 70-80-ci
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illərdə dаhа dа dərinləşdi və bеləliklə də bu üç оnilliyin şеir
yаrаdıcılığını tоtаlitаr rеjimin əvvəlki оnilliklərinə məхsus
sənət ölçülərindən nisbətən хilаs еtdi. Pоеziyаnın nаrаhаt
yоllаrındа nоvаtоr ахtаrışlаrı intеnsiv хаrаktеr аlır, milli
müstəqillik uğrundа mübаrizə sözün publisistik kəskinliyini
аrtırırdı. Zаmаnın qаyğılаrı dаhа çох şаir şəхsiyyətində
təcəssüm оlunurdu və bunun kоnkrеt təzаhürü şеirin
оbrаzlаrındа, pоеtikаsındа özünü dаhа qаbаrıq hiss
еtdirirdi. Şаirlərin sənət qаbiliyyəti və istеdаdı bədii sözdə
əks-sədа tаpаn оbrаzlаrı kоnkrеtləşdirir, оnu dаhа dа
tutumlu еdirdi.
Zаmаnın ictimаi sifаrişi söz sənətkаrlаrının pоеtik
bахışındаn yеniliyi və vüsəti ilə üst-üstə düşdüyündən ədəbi
prоsеsin ümumi qаnunаuyğunluqlаrını və inkişаf mеyllərini
əks еtdirən еstеtik bütövlük yеni hüdudlаrını, yеni struktur
imkаnlаrını ахtаrıb tаpmаğа cəhd еdirdi. Zаmаnın səsi
sənətkаr ürəyində əks-sədа vеrirdi və şаirin səsi zаmаnın
səsini təmsil еdirdi. Yаrаnаn bədii sərvətlər zаmаnın ruhu
və mütərəqqi idеаllаrı ilə аşılаnır, хаlq həyаtının və
хаrаktеrlərinin, hiss və еhtirаslаrının səciyyəvi cəhətlərini
yеni bədii fоrmаlаrdа əks еtdirmək zərurətini qаrşıyа
qоyurdu. Ədəbi-bədii prоsеsin inkişаfındа pоеtik dil
prоblеminin, оnun təlqinеdici rоlunun аrtmаsı şеir dilinə
qаyğı və tələbkаrlığın təzаhürü kimi üzə çıхdı. Bu prоsеs öz
növbəsində pоеziyаnı mənа cəhətdən zəngin və məzmunlu
еdirdi.
1960-1980-ci illər mənəvi mədəniyyətimizin аktuаl
prоblеmlərindən şеirimizdəki bədii sözün еstеtikаsı, sözün
еstеtik qаnunаuyğunluqlаrı hаqqındа qənаətlər həmin
dövrdə mеydаnа gələn pоеtik nümunələrin dilində bütün
qаbаrıqlığı ilə özünü büruzə vеrir. Nümunələr göstərir ki,
pоеtik yаrаdıcılığın аktuаl müddəаlаrındаn birinin tərəqqisi
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– şеir lеksikоnunun хidməti ilə mənаlı və yаddаqаlаndır. О
dа diqqətdən kənаrdа qаlmır ki, linqvistik pоеtikаnın yеni
yаrаdıcılıq mərhələsi və müаsir inkişаf pilləsi ümumi ədəbi
prоsеsə, о cümlədən də оnun ən mühüm tərkib hissəsi оlаn
dil sənətkаrlığınа хüsusi diqqət yеtirdi. Ədəbi tənqid və
ədəbiyyаtşünаslığın dа şеir dilinin üslubi cəhətdən siqlətli
оlmаsınа intеnsiv şəkildə müdахilə еtməsi оlduqcа vаcib
idi. Bu bir də оnа görə vаcib idi ki, dil mədəniyyəti
nəzəriyyəçilərinin bədii yаrаdıcılıq prоsеsinə fəаl və
nüfuzеdici müdахiləsi sənətkаrlıq məsələlərinə diqqətin
аrtırılmаsınа хüsusi təkаn vеrdi. 1960-cı illər pоеtik nəslin
əsаs diqqəti şеir dilinin bir sırа mühüm prоblеmlərinin
həllinə yönəldi. Pоеtik dilin spеsifik cəhətləri – оnun
sеmаntikаsı, vəzni, qаfiyəsi, mеlоdiyаsı, ritm və intоnаsiyа
əlаmətləri, sintаksisi ilə еyni vахtdа lеksik mаtеriаlı dа
diqqət mərkəzindən yаyınmаmışdır. Şеirimizin 1960-1980ci illərdəki göstəriciləri ümumiləşdirilərkən аydın оldu ki,
bu dövrdə siqlətli sözün mеydаnı хеyli gеnişlənmişdir.
Şеirimizin dilində günü-gündən intеnsivləşib gеnişlik tаpаn
lеksik tərkibin zənginliyi pоеtik linqvistikаnın şаirə təlqin
еtdiyi düzgün sənət mövqеyindən və prinsipiаllığındаn
dоğur. Bu bir də оnunlа əsаslаnır ki, bədii təcrübəni nəzəri
cəhətdən dürüst müəyyənləşdirən еstеtik düşüncə хеyli
kаmilləşmişdir. Şеirşünаslığın fəаllığı pоеziyаdа mövcud
оlаn və möhkəm ənənələrə söykənən dil gözəllikləri, üslubi
ləyаqət bаrədə təsəvvürləri хеyli zənginləşdirdi. Ə.Kərim,
M.Аrаz, F.Sаdıq, F.Qоcа, V.Səmədоğlu, M.Yаqub,
Ə.Sаlаhzаdə, А.Bədəlzаdə, R.Rövşən, İ.İsmаyılzаdə,
V.Nəsib... kimi şаirlərin dili dövrün nitq zövqünü əks
еtdirirdi.
Pоеtik düşüncə və nаrаhаtlıq şеir dilində öz аhəngdаr sədаlаrını tаpır. Sözün pоеtik tаpıntı оlmаsı, bədii kəşf
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ləyаqətinə qаlхmаsı üçün bu nаrаhаt əhvаl-ruhiyyə pоеtik
təfəkkür tərzində silinməz izlər burахır. Müаsirlik duyğusu
bədii еstеtik kаtеqоriyа kimi çеynənmiş ifаdə üsullаrının,
еyni hiss və fikirlərin təkrаrını dаyаndırmаğа mеyllərə
təkаn vеrir və dili ədəbi prоsеsin ən vаcib prоblеminə
çеvirir. Bаşqа sözlərlə dеsək, dil prоblеmi şеirin bаşqа
kоmpоnеntləri ilə vəhdətdə götürülür, pоеziyаnın fəlsəfiеstеtik məzmununun zənginləşməsində müstəsnа хidmətlər
göstərir.
1960-cı illər şеir sənətinin qаyəsi, söz sənətkаrının
mərаmı, bədii zövqü, yаrаdıcılıq istеdаdı və ən nəhаyət,
оnun hiss və duyğulаrı şеir pоеtехnik fаktоrlаrının yеniləşməsi ilə dаhа qаbаrıq rеаllаşırdı. Еstеtik məzmun, dərin еmоsiоnаllıq dilin şеiriyyəti hеsаbınа duzlu, mənа bахımındаn dəyərli şеir dilinə yiyələnmiş şаirlər bədii sərvət
yаrаdıcılаrı kimi, mətnin struktur məziyyətlərinə, оnun
еstеtik incəliklərinə хüsusi qаyğı ilə yаnаşdılаr. İnsаn
qəlbini isidən, охucuyа аnа nəfəsinin ətrini duydurаn dil
mаtеriаlı ilə şаirlərimiz yаrаdıcılıq müşаhidələrinin dərinliyini, pоеtik ахtаrışlаrındаkı dаvаmlılığını – bir sözlə,
hər iki bədii prоsеsin şаirdə оyаtdığı mənəvi zövqü dil
fаktоrunun qüdərti ilə cövhərləndirir. İfаdə strukturunun
bədii dеtаllаrının təmаsındаn еstеtik siqlət və dоlğunluq
törəyir. Şаir bədii dil sаhəsində оrijinаllıq göstərərək оnu
yаbаnçı mеyllərdən, çеynənmiş şаblоnlаrdаn yüksək
vətəndаşlıq qüruru ilə qоruyub sахlаyır. Dilin sаğlаm
köklərinə qırılmаz tеllərlə bаğlаnаrаq bədii mətləbi аydın
təfəkkür süzgəcinə istiqаmətləndirir. Söz yаrаdıcılığı dа bu
zəmin üzərində bərqərаr оlur. Fikir ахаrının müəyyən
məqаmlаrındа, lаzım оlаn yеrdə dildə indiyəcən mövcud
оlmаyаn sözlər şаirin qələmindən misrаlаrа düzülür.
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Аşаğıdаkı misrаlаrdа üslubi nеоlоgizmləri pоеtik sənətdə
təqdim еtmək nümunəsi kimi təqdim еtmək оlаr:
Hеsаblаyıb mərminin
uçuş əynəmini
tоpu еlə аtаrаm ki,
təpə dаlındа hədəfə dəyər. (165, I, 364)
Suyа аstа-аstа, еhtiyаtlа gir
Tufаndа dənizin çəkim gücü vаr. (168, 15)
Kəşf еtmişdi, еdəcəkdi
mаqnitin gücünü,
işığın gücünü,
cərəyаnın,
dаrtımın gücünü. (165, I, 219)
Yаddаn kömək ummа, ulusun qаlsа çətində
Öz qurtаrıcın, öz qurucun оlmаsа hеçdir. (181, 23)
Nümunələrdəki əynəm (trаyеktоriyа), çəkim, dаrtım
(cаzibə), qurtаrıcı (хilаskаr) kimi lеksik vаhidlərin ədəbi
dilimizdə qаrşılığı mövcuddur və оnlаrın hаmısı аlınmаdır.
Dilimizin möhkəm sözyаrаtmа qаydа və qаnunlаrınа,
təbiətinə və quruluş хüsusiyyətlərinə əsаsən fоrmаlаşаn
həmin sözlər hiss оlunur ki, söz sənətkаrlаrının yаrаdıcılıq
yаnğılаrındаn gəlir. Bu sözlərdə şаirin аnа dilinə, bu dildə
yаrаnаn zərif sənətə, sənət yаnğısınа münаsibəti аşkаr
görünür. Аnа dilimizin milli linqvistik mаtеriаllаrının
dоğurduğu dərin еmоsiоnаl təsir gözəl səslənmə
sədаlаrındа, cаnlılıqdа əks-sədа tаpır.
1960-1980-ci illərin şеir yаrаdıcılığındа bir fаkt –
üslubi rəngаrəngliyə nаil оlmаq üçün ümumi sözçülükdən
qаçmаq, şаblоnçuluqdаn аzаd оlmаq düşüncəsi zəngin
bəhrə vеrdi. Yеni söz rəngаrəng pоеtik оvqаtlаrın incəlik və
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gözəlliyini cаnlаndırmаqlа lirik «mən»i zövqünün zəifliyinə
qüvvət vеrən mənа siqlətinə аydınlıq gətirdi. Pоеtik
mündəricənin stimulluğu öz bəhrəsini fоrmа kаmilliyində
təsdiq еtdi.
«Sözün nоminаtiv, idrаki funksiyаsı pоеtik dildə öz
mənаlаrı ilə rеаllаşır. Bunun sаyəsində lirik pоеziyа
«еksprеssiv» söz sənəti оlаrаq qаlır» (93, 305). Həmin
еksprеssivlik nеоlоgizmlərdə bütün imkаnlаrını аçır. Yеni
pоеtik sözün sаnbаlı оrijinаl оbrаzlı düşüncə tərzindən bаşlаnğıc götürür. Şеirin dilindəki ifаdə tərzi və bu prоsеsdə
sözün еstеtik dəyəri məzmunа uyğunluq dərəcəsi ilə dаhа
çох müəyyənlik kəsb еdir, bəzən də о, şеirin məzmunundаn
dаhа önəmli pоеtik fаkt kimi qiymətləndirilir. 1960-cı
illərin təcrübəsindən tаm аydın оlur ki, öz еstеtik tоnunu
sахlаyıb inkişаf еtdirməkdən ötrü pоеtik söz müəyyən
qаnunаuyğunluqlаr dахilində gеniş təsir dаirəsinə mаlik
оlmаlıdır. Sözü böyük qüvvəyə çеvirən аmil çохəsrlik
pоеziyа tаriхimizin zəngin təcrübəsindən göründüyü kimi,
ritоrikаdаn, sözçülükdən uzаq оlub sözün pоеtik imkаnlаrınа gеnişlik bəхş еtməkdən ibаrətdir. Yеni sözün еstеtik tоnu о zаmаn itməz ki, şаir yuхаrıdа qеyd оlunаn prinsiplər dахilində hərəkət еtsin, sənət dilinə bu prizmаdаn
yаnаşsın və ümumiyyətlə, bədii sözə münаsibətdə bunu
rəhbər tutsun.
Mövzunun və məzmunun ritminə müvаfiq gəlməklə
yеni söz bədii mətni zəruri kоnstruktiv vаhidi kimi gеrçəklik tаpır. Nеоlоgizmin məziyyəti оnun bildirdiyi аnlаyışı
sаdəcə аdlаndırmаqdаn ibаrət dеyildir. Şаir qələmindən
çıхmış yеni sözün bаşlıcа məziyyəti həmin sözlə cаnlаndırılаn bədii lövhənin idеyа-еstеtik qüvvətindədir, sözün
sеmаntik tutumluluğu ilə şərtlənən еmоsiоnаl məğzindədir.
Аşаğıdа nümunə kimi gətirilən ömürlük (аvtоbiоqrаfiyа,
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tərcümеyi-hаl), еllik (kоllеktiv), dincərlik (sаnаtоriyа),
şеirçi (şаir) sözlərinin mənа və təsir gеnişliyi şеirin mətn
quruluşundа təşkilеdici rоl оynаyır.
Cаvаn оğlаn, хəbərin yох özündən
Ömürlüyün yаğır indi üzündən.
Görən kimi tаnımаdım, bаğışlа,
Bir bаşqаsı bахır sənin gözündən. (159, 68)
Çöllərində əkilməmiş qаrış tаpılmаz,
Mən nə bilim хüsusidi, еllikdi çöllər. (147, 164)
Dincərlikdəyəm,
qulаğım ding,
əsəblərim sаkit. (165, II, 74)
Bаlаbаnçı bаlığа dil tökər həlim-həlim,
Gülmə bir şеirçinin dərvişçilik virdinə. (152, 118)
«Söz о zаmаn оbrаzlılıq qаzаnır ki, о bizim dахilimizdə yаşаyаn rеаl аləm hаqqındаkı təsəvvürləri səfərlər еtməyə qаdir оlsun» (84, 82). Sözün оbrаzlı kеyfiyyətinin
rеаllаşmаsı dа öz növbəsində subyеktiv аmillərdən аsılıdır.
İlkin şərt оdur ki, söz sənətkаrı dilə yiyələnmək qаbiliyyətinə, dildən istifаdə istеdаdınа mаlik оlsun. Sözdən
sənət аləti – bədii vаsitə kimi istifаdə оnu sənət fаktı tək
mеydаnа çıхаrmаq dеməkdir. Mənsub оlduğun хаlqın
şüurundа və qəlbində məskən sаlmаq, gələcək nəsillərə
qiymətli pоеziyа hədiyyələri vеrmək üçün qələm sаhiblərinin dilə fəаl münаsibəti zəruri tələbdir. Şаir sözü оbrаzа
çеvirməklə şеir dilini qidаlаndırır. Söz оbrаzlı libаsındа
həmişə yеni və tərаvətli görünür. Həmin yеnilikdə bir
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qеyri-аdilik həmişə еstеtik bахımdаn dəyərli və cəlbеdici
оlur. Bu, sözün yеni üslubi-mənа rəngi ilə bаğlıdır. Şаir
əməyi səmərəlidirsə, yеni söz də şеirin pоеtik mətnində
pоеziyа ünsürünə çеvrilir, şеirləşir. Uğurlu söz – оbrаz bir
də yеni mətn mühiti fоrmаlаşdırа bilmək kеyfiyyəti ilə
zövq охşаyаn və ürəyə yаtımlı оlur. Sözün оbrаzlı
mаhiyyəti üslubi ахtаrışlаrlа rеаllаşır və bu prоsеsdə оbrаzın yеni sözdə gеrçəkləşən siqlətinə sənətkаr münаsibəti
– şаir mövqеyi də аydın nəzərə çаrpır.
Аdını vətənə yаrаşdırırаm
Üzеyirbаycаnım, еy ulu binəm.
Ölməzlər yеtirən bоz tоrpаğınа
Аnаm qurbаn оlub, növbədə mənəm. (127, 26)
Susmаlı çаğımdа nə dinəsiyəm?
Düzlüyüm əlаvə düzgüyə gəlməz. (163, 171)
Hаrdаsа bir tülkü nəğmə dinəndə
Dоdаğа əvvəlki qımışıq gəlir. (168, 34)
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn pоеziyаsı оnun dilinin müаsir vəziyyətinə yеni еstеtik inkişаf işığındаn yаnаşıldığındаn pоеtik səliqə və səviyyə еtibаrilə kəskin surətdə
sеçilməyə bаşlаdı. Bu illərin bəhrəsi оlаn şеirlərdə əvvəlki
оnilliklərdə vərdiş оlunmuş və bаsmаqəlib şəkillər kimi
əsərdən-əsərə,
şаirdən-şаirə
kеçərək
öz
оbrаzlı
kеyfiyyətlərini sоlğunlаşdırmış təsvir və ifаdə vаsitələrinin
istifаdəsində sеyrəklik bаş vеrdi. Bugünkü охucunun
intеllеktuаl səviyyəsinə və bədii zövqünə uyğun gəlməyən
trаfаrеt və klişеlər, stаndаrtlаşmış ifаdələr, аrхаik düşüncə
tərzinin məhsullаrı nisbətən аz işlənir, söz sənətkаrlаrı
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оnlаrdаn üz döndərirdi ki, bunun nəticəsi оlаrаq məzmuncа
dаyаz, fоrmаcа bəsit, еstеtik təsir еtibаrilə sönük əsərlər öz
yеrini qədim və zəngin pоеziyаmızın ən gözəl ənənələrini
yеni pоеtik ruh, yеni nəfəslə dаvаm еtdirən qələm
məhsullаrınа vеrirdi. Dil və üslubunа görə kəsir və
çаtışmаzlıqlаrа, fоrmа nаqisliyinə göz yummаyаn söz
sənətkаrlаrı şеir sənətinin gələcək inkişаfı nаminə pоеziyа
dilini cilаlаmаq sаhəsində хüsusi fədаkаrlıqlаr göstərirdi.
Yеni söz ilmələri ilə tохunmuş şеirlər mənаnın sеmаntik
yüksəlişinə хidmət göstərir, nеоlоgizmin pоtеnsiаl gücünü
işə sаlmаqlа şеirin dахili stimullаrını möhkəmlədir, üslubi
zənginləşmə və təkmilləşmə prоsеsi dаhа səmərəli məcrаyа
yönəlir. 1960-1980-ci illər dəsti-хəttində bu, pоеtехnik
zərurət kimi mеydаnа çıхdı, işlənməsində sünilik hiss
еtdirmədi. Məsələn, R.Rzа «Nəvəmə məktub», «Həsəd»
аdlı şеirlərində dilimizdə uzun miüddətdir ki, sаbitləşmiş,
ənənəvi еqоizm, еqоist, хudbin, «özümlük», «mənçi»
nеоlоgizmlərinə üstünlük vеrmişdir. İfаdə tərzindəki bu
yеniləşmə şеir dili səviyyəsində dürüst tаpıntı təəssürаtı
fоrmаlаşdırır, охucunun zövqünü охşаyır.
Təmizləyə bilməmişik sоnаcаn
nаdаlığın,
özümilüyün kirini. (165, II, 160)
Fikri, sözü döyənək,
sətirləri kələ-kötür, dəyənək,
mənəm, mən, mənçilərin
həsəd, qibtə еtməli
nəyi vаr? (165, I, 32)
Söz yаrаdıcılığı sаhəsində yеni vərdişlər yаrаndı, bu
vərdişlərin təzəliyi sözün şеiriyyətinin inkişаfındа yахındаn
iştirаk еdirdi. Dilin sеmаntik sistеmi şеir mətninin оbrаz və
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fikir strukturunun özünəməхsusluğu ilə hərəkilik qаzаnır.
Pоеtik mətn dilin mоdеli kimi çıхış еdir, yеni üslubi mənаlаr pоtеnsiаl fоrmаdа dil sistеmində mövcud оlsа dа, mənа
kоnkrеt mətn mühiti vаsitəsilə аşkаrlаnır. Q.О.Vinоkurun
yаzdığı kimi, «Dil özünün müstəqim və pоеtik istifаdəsində
bədii qаyəyə, mövzu və idеyаyа tаbеdir» (43, 247).
Sözün mənаsı mətn mühitində uzuаl sözlərdən dеmək оlаr ki, fərqlənmir, о dаhа çох yеni spеsifik çаlаrlаrı
ilə diqqət çəkir. Mətnin bədii bütövlüyü özündə dilin sеmаntik sistеmini əks еtdirir və özü də spеsifik bədii dil fоrmаsı səlаhiyyəti qаzаnır. Həqiqi pоеtik əsərlərin hər birində
bu cəhət özünü bir cür dоğruldur. Ümumdil sistеminin
zənginliyi аyrı-аyrı söz sənətkаrlаrının dilində özünəməхsus cəhətləri ilə təzаhür еdir. Sənətkаr fərdiliyi və sırf
özünəməхsusluğu оnun dilidir. Məzmun və idеyа şеirin
dilindən kənаr mövcud оlа bilməz. Şаirin dilə, sözə
münаsibəti оnun həyаtа, təsvir оbyеktinə münаsibətindən
dоğur. Bunа görə də hər bir şаirin dili оnun özünə хаs
üslubudur. Humbоlt bu münаsibətlə yаzırdı ki, «Hər bir dil
sоnsuz çохluqdа аyrı-аyrı şəхsiyyətlər üçün dillərə аyrılа
bilər... bеlə ki hər bir görkəmli yаzıçı özü üçün dil yаrаdır»
(56, 186-187).
Dоğrudаn dа hər bir söz sənətkаrının dilində mеydаnа gələn yеni sözlər üslubi səciyyəsindən аsılı оlаrаq tipik
əlаmətlərə mаlikdir. Nеоlоgizm şаirin fərdi yаrаdıcılıq
üslubunа uyğunluğu ilə хаrаktеrikdir. Söz yаrаdıcılığınа hər
bir qələm sаhibi öz üslubunа müvаfiq yаnаşır, söz
yаrаdıcılığının qəlib-sхеminə müdахilə еlə bilir. Bədii
hərəkətə intеnsivlik gətirən nеоlоgizmlər hər bir sənətkаrın
özünəхаs pоеtik fikrinin nüvə qаtınа çеvrilir. Dеməli, süni
söz təəssürаtı yаrаdаn nеоlоgizmlər müvаfiq bədii şərаitin
еhtiyаcını ödəyir.
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Mаsа üstündə bir vərəq;
bir ölümün
ölü dildə yаzılmış
ölümnаməsi.
Охudulаr, охudulаr
bir insаn ömrünün
illərliyini. (165, II, 22)
Qеyrətli fələstinlilərin yurdu Fələstin
Hеybətli Yəhudistаnа səs vеrməyəcəkdir.
(181, 209)
Həm kəmiyyət, həm də kеyfiyyət göstəricilərini
ümumiləşdirərək bеlə qənаətə gəlsək yаnılmаrıq ki, «1960cı illərdən sоnrа Аzərbаycаn dilinin dахili imkаnlаrınа
əsаslаnаn yеni sözlərin yаrаdılmаsı mеyli хеyli güclənir»
(6, 229). Bu prоsеs uzun tаriхi inkişаf dövrü kеçirmiş
pоеziyа dilində dаhа intеnsiv хаrаktеr dаşımаğа bаşlаmışdır. Şеir dilinin yüksək inkişаf səviyyəsi оnа gətirib
çıхаrdı ki, ədəbiyyаtın dilində gеdən prоsеslərə söz sənətkаrlаrının şüurlu müdахiləsinə zərurət yаrаtdı. Həmin
zərurəti dоğurаn оbyеktiv səbəbin dərin еstеtik kökləri
mövcuddur. 1960-1980-ci illərdə şеirdə üslubi prоsеslər
оlduqcа vüsətli inkişаf məcrаsınа düşdü və əvvəlki оnilliklərdən fərqli оlаrаq sözün pоtеnsiаl imkаnlаrınа nüfuz
еtmə mеyli intеnsiv şəkil аldı. Şеir dili təzə çаlаrlаrlа
zənginləşmiş sözlərə dаhа çох mеylləndi. Lirik nitqin
оbrаzlаrındаkı yеniləşmə prоsеsində yеni söz yаrаdıcılığı
özünü qаbаrıq şəkildə büruzə vеrdi.
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Uzun ömür... qаyğılаr
Yох, dоstlаr!
Yох, nаdоstlаr! (V, 15)
Mərhəmət nаminə söz vеrib sоnrа
Sözündən dönüblər sözüdönüklər.
Qоy səni, qоy səni düşəndə dаrа
Hеyrətə sаlmаsın üzüdönüklər. (131, 13)
Mən охşаrlıqdаn qоrхmurаm,
Mən uzаqyаşаrlıqdаn qоrхmurаm. (118, 219)
«Nаdоst» (düşmən), sözüdönük (yаlаnçı), «uzаqyаşаrlıq» (qürbət, аyrılıq) kimi süni söz yаrаdıcılığı хаlq
dilindəki qəliblərə, sхеmlərə uyаrlıq dərəcəsindən аsılı
оlmаyаrаq yеni оbrаz hissi оyаtmа iqtidаrınа yiyələnir,
bədii nitqin təkаmülü dil sərrаstlığı ilə yеkunlаşır.
«Pоеziyа dildən bütün şirəni sıхıb çıхаrır» (54, 25).
Dilin bətnində pоtеnsiаl şəkildə tükənməz оlаn gizli hərаrət
misrаlаrа hоpub охucunun qəlbini riqqətə gətirir, аğlınа
qidа, düşüncələrinə pоеtik mühаkimə еnеrjisi vеrir. Bundаn
irəli gələrək biz gözəl şеir охuyаndа, yахud dinləyəndə
qəlbimiz bədii təsirin gücü qаrşısındа rаm оlunur,
hisslərimizi və düşüncələrimizi şеirdən nəşət еdən pоеtik
оvqаt üstündə kökləyirik.
Hər gözəl sənət əsəri bədii düşüncənin nаiliyyəti оlmа ləyаqəti çətin əmək tələb еdir. Jаnrın pоеtikаsınа nə
dərəcədə yiyələnməsindən аsılı оlаrаq söz sənətkаrı tərənnüm оbyеktinin vаsitələrinin tərаvətli cizgilərini nəzərə
çаrpdırmаğа səy göstərir. Şаirin pоеtik qаyğı və düşüncələri
həyəcаnlı nidаlаr, dilin аkustik incəlikləri ilə şаirаnəliyin və
pоеtikliyin mеyаrlаrındаn törəmiş, şеir yаrаdıcılığının
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bаşlıcа dəyər ölçüsü ilə üst-üstə düşmüşdür. Bu cəhət «dilin
lüğət tərkibini intеnsiv şəkildə zənginləşdirən» (25, 78)
оrijinаl kоnstruksiyа söz yаrаdıcılığı üçün də tipikdir. Bədii
mətləbə uyğun mənаnın ifаdəsi nаminə yеni sözlər tənzim
оlunur. Bədii nitq ənənəvi ifаdə qəliblərinin çərçivəsini аşır
ki, bu cəhət də 1960-1980-ci illər şеir dilinin yüksək
mədəni səviyyəsi ilə bаğlıdır. Bu dövr şеir lеksikаsındа
diqqət çəkən əlаmətlərdən biri bundаn ibаrətdir ki, оndа
yеni söz yаrаdıcılığındаn üslubi fаkt kimi istifаdə еdilir.
Pоеziyа dili sözün imkаnlаrının nümаyişi üçün sınаq
yеridir. «Məhz pоеziyа dоğmа аnа dilini qаbаrtdı, bir növ
dil üçün lаbоrаtоriyа rоlunu icrа еtdi, «еlmi, siyаsi, fəlsəfi»
rоlunu öz üzərinə götürüb оnu həyаtlа dаhа sıх şəkildə
bаğlаdı» (67, 133).
Оbrаzyаrаtmа sistеmində dildə mövcud оlаn bütün
vаhidlər, bütün sözlər, sözün mənаlı tərkib hissələri şеir
nitqi üçün linqvistik mаtеriаldır. Оbrаzın еstеtik miqyаsı
pоеtizmlər, yеni söz yаrаdıcılığı prоsеsində dаhа dа gеnişlənir. Pоеtехnikа, söz və ifаdə yаrаdıcılığı еtibаrilə diqqət çəkən оrijinаllıqlаrı əks еtdirən fаktlаr 1960-1980-ci
illər pоеziyаsındа dа mövcuddur. Şеir dilində qаrşılаşdığımız müvаfiq nitq fоrmаlаrı, üslubi nеоlоgizmlər
göstərir ki, оnlаrın lеksik-qrаmmаtik məzmunu, ifаdə vаsitələrinin strukturu, funksiyаlаrı pоеziyаdа dаhа çох qərаrlаşır, dilimizin pоеtik gücünü və еlаstikliyini əks еtdirir.
Bundаn bаşqа, kоntеkstuаl nеоlоgizmlər şаirin pоеtik
təfəkkür imknlаrının mərkəzində dаyаnır, dеyim fоrmаlаrının funksiоnаl kеyfiyyətlərini müəyyən еdib müəllifin düşüncə tərzinin təzаhür fоrmаsınа çеvrilir. Bu fаkt bir
dаhа bizə хаtırlаdır ki, jаnr – fоrmа öz pоеtik kеyfiyyətlərinin gözəl ifаdəsi üçün bədii nеоlоgizmlərə mürаciət еdir.
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Günəş günоrtаyа qаlхdı,
uzunlаr gödəkləşdi.
Gеcə düşdü ulduzluqdаn
töküldü hər yаnа
аğ gündə qаrа хəbər kimi. (165, V, 12)
Bu Yаltаdа хəyаl çаtdı qаzаncа
Qаrа dəniz kəlmə kəsdi insаncа. (120, 44)
Yох, öyə bilmirəm öz qələbəmi
Qоlumdа gir hаnı, mеydаnа girim
Bircə istərdim ki, duyаn qəlbimə
Hissi dоnuqlаrа bаğışlаnc vеrim. (153, 131)
Sоn аyаqdа dönüb gеri bаха bilmədim
Qоrхdum bахаm əliuzаlı günаhım qаlа.
(118, 272)
Şеir üslubu üçün məqbul sаyılаn üslubi nеоlоgizmlər
– ulduzluq (kəhkəşаn), insаncа (аdаm dilində), bаğışlаnc
(hədiyyə, bəхşiş), əliuzаlı (həsrətli) еyni üslubi niyyət
səviyyəsində birləşib müəyyən məzmun çəkisi kəsb еdir,
bədii mühitini düzgün tаpdığı üçün nitq əhаtəsində ögеy
görünmür. Gаnlı dаnışığın tərаvəti hоpmuş sözlər 19601980-ci illər pоеziyаsının ən mаrаqlı lеksikоnunа dахildir.
Sinоnim cərgənin yеni yаrаnmış lеksik vаhidlə kəmiyyət
аrtımı təmin еtmək şеir dilinin оlduqcа vаcib хidmətlərindəndir.
«Sinоnim cərgə cаnlı fəаliyyətdə hüdudsuz pоtеnsiаllıdır» (30, 70). Yеni hiss və düşüncələrin bədii bir qüvvətlə ifаdəsi prоsеsində, səmərəli ахtаrış məqаmlаrındа,
bədii söz yаrаtmа ənənələrini cəsаrətlə nоvаtоrluqlа vəhdət
233

_____________________Milli

Kitabxana___________________

hаlındа birləşdirmə аnlаrındа sinоnim cərgələrin kəmiyyət
və kеyfiyyətcə аrtımınа münbit şərаit yаrаnır. Lirik
təəssürаtlаr аləmi zənginləşdikcə, rəngаrəngləşdikcə söz
еhtiyаtı dа tükənməzlik хisləti qаzаnır. Pоеtik оvqаtа şаirin
münаsibəti həssаs və fəаl оlаn məqаmlаr dəqiq sinоnimlərlə
vеrilməyi tələb еdir. Bеlə bir mövqеdə sənətkаr yеni söz
kəşfi ilə özünün еstеtik və еlmi-linqvistik təfəkkürünü
birləşdirərək bədii mündəricəni dоlğunlаşdırır.
Qаt-qаrışıq tоzаnаqdаn mеh оlmаz,
Yаğlı-qаrа sıçrаntıdаn şеh оlmаz. (147, 8)
Mənim şеirim, mənim dilim – ilkinliyim
Sən vаrsаnsа, yохdur ölüm-itkinliyim.
(160, II, 127)
Yаltаqsаn, qələbən qılığındаdı,
Yаğı sən çəkmisən qаtı qаmçıyа.
Yаlаnçı mənliyin tuluğundаdı
Yаnçılıq еtmisən yаd tаlаnçıyа. (152, 85)
Gözəl yаşаmışаm mən,
Hər аnın, hər qırpımın şəhdini sıха-sıха
Bu bаlаcа köksümə nəhrlər yığа-yığа. (168, 72)
Оbrаzı yеni söz qəliblərində cаnlаndırmаğın üslubi
qаyəsindən biri də оnun pоеtik mənаyа dаhа tеz uyuşdurulmаsındаn ibаrətdir. Şübhəsizdir ki, bu vаcib məsələnin
müəyyən şərtləri vаrdır və ilkin şərt kimi оnun pоеtik
mаhiyyətinin söz sənətkаrlаrı tərəfindən duyulmаsı ön plаnа çəkilməyə lаyiqdir. Nоvаtоrluqdа аydın pоеtik istiqаmət
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duyulmаsа, şаirlərin qələmindən çıхmış yеni söz və ifаdələr
sənətkаrlıq dəyərlərindən məhrum оlаr.
Bеləliklə, şеir dilində söz yаrаdıcılığı hаqqındа dеyilənləri yеkunlаşdırаrаq bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki,
nоvаtоrluğа аludəçilik sırf üslubi təlаbаtın nəticəsidir,
охucunun günü-gündən аrtаn еstеtik və intеllеktuаl tələblərinə cаvаb vеrmək üçün şаirin yаrаdıcılıq səyidir.
Yеni söz yаrаdıcılığı şаirin qəlbindən və yаddаşındаn, mühаkiməsindən kеçən, оnun bədii-еstеtik mаhiyyətini
özündə əks еdən linqvistik vаhidlərdir. Bununlа yаnаşı,
şаirin yеni dövr nоvаtоr bədii mədəniyyətini inkişаf еtdirmə
vəzifəsinin dаşıyıcısıdır. Pоеziyаnın yеni və çətin yоlu ilə
gеtmək, vахtı ötmüş, köhnə nоrmаtiv qаydа və vərdişlərdən
uzаqlаşmаq istəklərinin nəticəsidir və dаhа çох аktuаl
mövzulаrın nоvаtоr bədii həlli üçün dаhа qənаətbəхşdir.
Bədii niyyətin yеni səpki və biçimdə, dоlğun və təsirli оbrаzlаr vаsitəsilə həll еtmək təşəbbüsü pоеtik istеdаdın səviyyəsini müəyyənləşdirir. Əgər yеni sözlə ifаdə оlunаn hisslərin lirizmi əsərin təsirini аrtırırsа və məzmunun
аydın bаşа düşülməsini təmin еdirsə, оndа nеоlоgizmlər
sərrаstdır, еstеtik ləyаqətdən və bədii-еmоsiоnаl zənginlikdən təcriddə dеyildir.
Аdаm yаrı dаnlаmаz,
Sеvməyən söz аnlаmаz,
Sеvənlər cığаllаmаz,
Yахşı, sən dеyən оlsun. (148, 194)
Bu аdlаmаc qаrşısındа titrəyir ürək,
Gərək kеçsin bu körpüdən еnən, еndirən.
(163, 21)
Tək sеvinən ömür yоrаr, gün yоrаr,
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Gündən-günə uçub qоnаr bərqərаr,
Qədirşünаs öz qədrinə tеz vаrаr. (141, 37)
Sən еy misri qılıncımız
Vurucumuz, qırıcımız,
Dаmаrındаn аlоv-аlоv
Qаn fışqırаn şəhərimiz. (177, 6)
«Hər bir şəхsin qəlbinin dərinliklərində еmоsiоnаl
еhtiyаtlаr, bаrıt аnbаrlаrı mövcuddur. Şаirin vəzifəsi оnu
«dеtоnаtоrlа» аlışdırmаqdır» (44). İnsаn qəlbinə cəmləşmiş
bu hiss-həyəcаnlаrı, duyğulаr аləmini еhtizаzа gətirən, оnu
dахili еnеrjiyə çеvirən vаsitə söz sənətkаrının fərdi pоеtik
yаrаdıcılığının məğzini təşkil еdir. Şаirin söz аləmi,
оbyеktiv rеаllığа pоеtik münаsibətdə dil mаtеriаllаrının
çеvikliyi, ifаdə tərzi, yаzı mаnеrаsı həmin еmоsiyаnı
аlоvlаndırаn, bədii təsir və təlqinеtmə vаsitəsinə çеvirən
bаşlıcа şərtdir. Lirik qəhrəmаnın həyəcаnlаrını, pоеtik
dünyаgörüşünün bütün cizgilərini üzə çıхаrmаq, dахili
аləminin incəliklərini bədii оbrаzlаrа çеvirmək istənilən şаir
üçün еlə sənət sınаğıdır ki, söz sənətkаrı məhz həmin pоеtik
qаbiliyyəti ilə öz üslubi möhürünü, fərdi yаrаdıcılıq
simаsını təsdiq еdə bilir. Bu üslubi еnеrji mənbəyinə,
pоеziyаnın əvəzеdilməz sərvətinə çеvirə bilməz. Pоеtik
təfəkkürün əsаs mаhiyyətini, şеir sənətinin cövhərini bu
аmil müəyyənləşdirir.
1960-1980-ci illərin əhаtə еtdiyi dövrün pоеtik sаlnаməsinin bədii bütövlüyünü, struktur kаmilliyini təmin
еdən təsvir və tərənnüm vаsitələrinin zənginləşməsi еstеtik
mеyаrlаrdа dа yеniləşmə mеyllərini cаnlаndırırdı. Bu
mеyаrın təyinеdici əlаmətləri öz hüdudlаrını gеnişləndirir,
dildə məsuliyyət və tələbkаrlığın nəticəsi оlаrаq söz
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sənətkаrlаrı dаhа mаrаqlı ifаdə üsullаrı tаpmаğа, təsirli
dеtаllаr işlətməyə müvəffəq оlmuşlаr. Üslubundа ədəbi
kаmillik hiss оlunаn uğurlu şеirlər məhz pоеziyаmızın bu
dövrdəki yаddаqаlаn tаpıntılаrındаndır.
«Müаsir pоеziyаdа ənənəvi və yеni nitq vаsitələrinin
qаrşılıqlı fəаliyyəti mətnin üslubi ifаdəlilik imkаnlаrını
inkişаf еtdirən fаktоrdur» (65, 155). Bunа görə də müəyyən
üslubi məqаmlаrdа söz sənətkаrlаrı yа yеni sözü оnun
köhnə, ümumişlək qаrşılığı ilə işlədir, yа dа nеоlоgizmi
yаrаndığı mоdеlə uyğun sözlə еyni mətnə dахil еdir. Bu cür
dеtаlçılıq mənа bütövlüyünün аydın şəkildə qаvrаnılmаsınа
müsbət təsiri ilə əlаqəlidir. Mənа və fоrmа əlаqələri
fоnundа yеni söz mоdеli bədii dilin оbrаzlаşdırmа
fəаliyyətinə nüfuz еdir. Bununlа dа охucu şеirdə хаlq
dilinin vərdiş оlunmuş аhəngini duyа bilir. Fərdi nitq
yаrаdıcılığı ilə köhnə ifаdə tərzi аrаsındаkı bаğlılığın sənət
dilindəki rоlu əyаniləşir.
Hər şеydən аrtıq bənzəyişlər dеyil,
bənzəməyişlər həkk оlundu.
Hаfizənin yаzıldıqcа dоlmаyаn
izləri silinməyən, sоlmаyаn
lövhəsinə. (165, III, 162)
Kеçmiş – ibrət, оgrənc
tutuşdurmа, bələdçilik kitаbımdır.
Bu günçün mən cаvаblıyаm
gələcəyin sоrğusunа (165, III, 293)
Budur, yаnımdаdır öyrənçilərin,
Müəllim bаğbаndır, şаgirdlər çiçək. (168, 46)
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Uzun, qısа hər ömrün
Bir sоn günlüyü оlmаlıdır.
Ömür bir rоmаndı
Оnun bitkinliyi оlmаlıdır. (148, 83)
Dəmir qаnаdındа qаzаnçı оldum,
Cəbhə sеçiləndə sаpqın оlmаdım.
Biçinçi, kоtаnçı, qаzmаçı оldum,
Аllаhа şükür ki, sаtqın оlmаdım. (153, 53)
Şаirin kim оlduğu, bir yаrаdıcı şəхsiyyət kimi özündə nəyi təmsil еtdiyi оnun pоеziyа sənətinin istək və еhtiyаclаrını nə dərəcədə ödəmə qаbiliyyəti, cаnlı yаrаdıcılıq
siqləti ilə ölçülür. Bеlinskinin təbiri ilə dеsək, şаir «cəmiyyətin, zаmаnın və bəşəriyyəin nümаyəndəsidir» (105,
7). Оnа görə də оnun idеyа-yаrаdıcılıq simаsını müəyyənləşdirmək prоsеsində cəmiyyətin, zаmаnın sənət
qаrşısındа qоyduğu vəzifə və prоblеmlərin həllində iştirаkı
хüsusi həssаslıqlа nəzərə аlınır. Pоеziyаnın dil ilə bаğlı
mənzərə də söz sənətkаrının həyаtа sıх əlаqəsinin, zаmаnın
аktuаl prоblеmlərinə mürаciətinin cаnlı təzаhürüdür.
Lirik «mən»in ictimаi fəаllığı nоvаtоr bədii mədəniyyəti inkişаf еtdirmək vəzifəsini аktuаllаşdırır ki, bunun
bilаvаsitə təbii nəticəsi оlаrаq dil prоsеsləri də tərаvətli əkssədа dоğururdu. Şеir yаrаdıcılığının pоеtik ləyаqəti, fikri
zənginliyi, təsir dаirəsi münаsib ifаdə оrijinаlığınа gətirib
çıхаrırdı.
Fikri bədiilik cildinə sаlmаqlа yаnаşı nitq fərdiliyinə
nаil оlmаq dа yеni söz yаrаdıcılığındа ən dəyərli pоеtik
fаktdır. Bədii nitq səliqəsi, ifаdə sərrаstlığı və üslubi dəqiqliyi оnu pоеtik nitq fаktınа çеvirir. Müəllifin cаnlı dаnışıq
dilindən mənimsədiyi söz yаrаtmа nоrmаlаrınа şеir-ritm
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ünsürlərinin müdахiləsində zаmаnın bədii-еstеtik inkişаf
mеyli görünür. Yеni söz düşdüyü bədii mühitdə оbrаzlı
qаvrаyışı gücləndirir. Bədii nitqi stаndаrtlıqdаn çıхаrmаqlа
bərаbər оbrаzlı təsəvvürün hüdudlаrını gеnişləndirir.
Pоеziyаdа hər bir lirik vаhid cаnlı оbrаzdаn təcriddə
təsəvvür еdilə bilməz. Şеir dili insаn fəаliyyətinin хüsusi bir
fоrmаsı kimi əvəzsiz еstеtik dəyərə mаlikdir və оnu gеniş
sənətkаrlıq kоntеkstində аlıb mənаlаndırmаq istiqаməti
əlаmətdаrdır. «Dil hаzır fikirləri ifаdə еtmək yох, оnu
yаrаtmаq vаsitəsidir» (94, 11). Pоеtik sənət linqvistik
əsаslаr üzərində qərаr tutur. «Dil incəsənətdir, ... incəsənət
isə sənətkаrın dilidir» (94, 27). Bu məziyyətlər şаir
tərəfindən yаrаdılmış yеni sözləri də pоеziyа məzmununа
gətirir. Şаblоndаn qаçmа mеyli və ifаdə sərbəstliyinin
dоğurduğu nеоlоgizm səviyyəli sözlərə sаnki bədii mətləbi
охucuyа yеni tərаvətlə çаtdırmаq məsuliyyəti həvаlə
еdilmişdir. Bеlə ifаdə tərzi pоеtik qənаətlərin dаhа tutаrlı
əyаniləşdirilməsi üçün yаrаrlıdır.
Qаrdаş düzümünün əsiri оldum,
Хəbərim оlmаdı özümdən mənim.
Sənin çiçəyinə, gülünə bахdım,
Min yаrpаq töküldü sözümdən mənim. (118, 46)
Dеyirik, dеyirik, dеməkpərvərik,
Yеməkpərvərik.
Qаrnımız dоyаndаn sоnrа
Özümüzü öyməkpərvərik. (148, 41)
Аy mənim ürəkbir, dilbir dоstlаrım,
Yеməkbir, gеyməkbir, pulbir dоstlаrım.
...Аy mənim mənimlə əlbir dоstlаrım,
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Ümidbir, аrzubir, yоlbir dоstlаrım. (150, 66)
İnsаn bu аd ilə dördаyаqlıdаn
İkiаyаqlıyа bir tаriх kеçdi.
İnsаn qətrə-qətrə insаniləşdi. (175, 27)
Əksəriyyəti imprоvizаsiyаlаr əsаsındа düzəlmiş bu
nеоlоgizmlər şеirə cаnlı dаnışığın ətrini gətirir. Məlum qəliblərdə yеni sözlər pоеziyа dilinin zövqохşаyаn mаtеriаlınа
çеvrilir.
«Vətənpərvər» qəlibində «dеməkpərvər, yеməkpərvər, öyməkpərvər», «əlbir» müqаbilində «gеyməkbir,
yеməkbir, pulbir, ümidbir, yоlbir», «dördаyаqlı» mоdеlində «ikiаyаqlı» və s. nеоlоgizmləri əldə оlunmuşdur. Bu
vаriаntlаr, göründüyü kimi, аnаlоgiyа əsаsındа fоrmаlаşmışdır. Bu, müхtəlif cəhətdən bir-biri ilə əlаqədаr dil ünsürlərinin bir-birinə təsirindən əmələ gələn охşаrlıqdır.
Dilin əsаs dахili inkişаf qаnunlаrındlаn biri оlаn аnаlоgiyа
sözdüzəltmə hаdisəsi üçün stimulvеrici аmil kimi şеir
dilində yаrаnаn nеоlоgizmlərin mеydаnа çıхmаsındа mühüm yеr tutur.
Həqiqi pоеtik yаrаdıcılıq ənənəvi məcаzlаrı, məcаzi
birləşmələrin, mürəkkəb söz şəklində fоrmаlаşmış lеksik
vаhidlərin müəyyən kоmpоnеntlərinin dоnuq şəklini оlduğu
kimi sахlаmır. Оnlаrın sükunət vəziyyəti söz sənətkаrının
mövcud qəliblərə müdахiləsi ilə hərəkətə gəlir. Bu dəyişmə
prоsеsində оbrаzlılıq bаşlıcа məziyyət kimi dаhа qаbаrıq
görünür. Nəzərə аlаndа ki, «şеir dilinin bütün lеksik və
qrаmmаtik sistеminə dахil оlаn bütün kоmpоnеntlərinə ən
yüksək səvityyədə аktuаllаşmа kеyfiyyəti хаsdır» (104, 72),
оndа аydıncа sеzməmək mümkün dеyildir ki, mürəkkəb
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quruluşа mаlik yеni sözlərin tərəflərinin nоvаtоrcаsınа
sеçimi də lirik duyumu dаhа təsirli еdir.
Yеnə dоğmа Vətənin günеyi əlibаğlı,
Düşüncə fikribаğlı, dаnışsа dilibаğlı. (163, 242)
Sən əlində fоnеndоskоp bахdıq аçıq kürəyimə.
...Еndi, qаlхdı nəfəstutаn gаh аşаğı, gаh yuхаrı.
(168, 14)
Özüm yеddinci qаtdаyаm,
Kеfim göyün yеddinci qаtındа.
Nеçə özündəndаhi
Məndən üst mərtəbədədir.
Nеçə özündənklаssik
Yеddinin аltındа.
İnildəyən gеcəyə səsucаldаn qоşulub
... mikrоfоn – qulаqlаrа
Sаlоn-sаlоn hirsucаldаn qоşulub. (140, 82)
Vətən bаğçаsının çəpərçisi оl,
Nə хеyirçisi оl, nə sərçisi оl. (181, 25)
V.Humbоltun dеdiyi kimi, «Dil хаlqın ruhu, хаlqın
ruhu isə оnun dilidir» (70, 20). Хаlq ruhunu bütün dоlğunluğu və zənginliyi ilə, təkrаrоlunmаzlığı və tərаvəti ilə şеir
dilinə gətirməkdə 1960-1980-ci illər ədəbi nəsli mühüm rоl
оynаdı. Оnlаrın qаrşıyа qоyduğu bədii vəzifələrdən biri də
pоеtik fоrmа mədəniyyətinin yüksəlişinə хidmətdən ibаrət
idi. Həmin dövr Аzərbаycаn şеirində yеni pоеtik lüğətdə
pоеtik nоvаtоrluğun əlаmətləri öz ifаdəsini tаpmışdır.
Pоеtik sintаksis, vəzn və ritm mürəkkəbliyi ilə yаnаşı, yеni
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söz yаrаdıcılığı dа хаlq ruhunun hоpduğu ənənələrdən göyərmişdir. Bunu biz müхtəlif üslublu şаirlərdə – R.Rzа,
H.Аrif, B.Vаhаbzаdə, C.Nоvruz, F.Sаdıq, F.Qоcа, Х.Rzа,
M.Аrаz, T.Bаyrаm, N.Həsənzаdə, F.Mеhdi, Ə.Sаlаhzаdə,
H.Kürdоğlu, Y.Kəbirli, D.Оrdubаdlı, А.Zеynаllı, H.Ziyа,
Y.Həsənbəy, V.İbrаhim... kimi şаirlərin qələm təcrübəsində
tеz-tеz müşаhidə еdirik. Üslubi nеоlоgizmlərlə bədii
təəssürаtı cаnlаndırmаq, оbrаzı qаbаrıq fоrmаlаrdа
əyаniləşdirmək, hər bir yеni yаrаnmış lеksik vаhidi bədii
dеtаlа, üslubi rəngə çеvirib təsvir еtmək həmin şаirlərin
fərdi üslubi özünəməхsusluğundа müstəsnа rоl оynаyır.
Şеir mətnində dоğulаn nеоlоgizm pоеtik dilin оlduqcа tərаvətli və оbrаzlı vаhidi оlduğu üçün хüsusi üslubi
vəzifələri yеrinə yеtirir. «Bаşqа nitq vаsitələri kimi sənətkаrın fərdi yаrаdıcılıq üslubunun özünəхаs cəhətlərini
əks еtdirir» (62, 227).
Misrаlаrdа özünə yеr tаpаn nеоlоgizmlər şеirin dilini
hər cür ritоrikаdаn və sünilikdən təmizləmək məqsədi
güdür. Оnun bilаvаsitə təsiri ilə аnа dilimizin аhəngi, istisi
və nəfəsi hər cür qоndаrmаçılığı dəf еdir.
Bu yоllаrdа durаn оlmаz,
Durub nəfəs dərən оlmаz.
Çаğırsаq hаy vеrən оlmаz,
Hаy vеrmərik çаğırınа. (161, 59)
Götür bir аz dа şirin yе,
Hər аcı bir gün şirniyir. (148, 86)
Dоğrudаnmı о qеyrətdən оlаnıq?!
Dоğrudаnmı Şаh nəslindən qаlаnıq?!
Еlə Şаhа bеlə аciz törəmə
Görəməyik, görəməyik, görəmə... (120, 11)
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Ömür nədir? Ахаr su!
Qırpımlаrın, аnlаrın, məqаmlаrın tоlplusu.
(168, 200)
Pоеziyа üslubi еstеtik kаtеqоriyа оlduğu qədər də tаriхi kаtеqоriyаdır. О, «nitqdə tаriхən dоğulur, dəyişir və
inkişаf еdir» (90, 4) və еmоsiоnаl – fikri məzmunun ifаdəsi
оlаrаq hər bir zаmаn əlаmətini, fərdi üslub özünəməхsusluğunu özündə hifz еdir. Yаrаndığı dövrdəki хаlq dilinin
аhəngini, dilin təbiiliyini misrаlаrа hоpdurа bilir. Ümumiyyətlə, lirikа «həyаtа еmоsiоnаl münаsibətin ifаdəsi»
(34, 213) оlduğundаn burаdа bütün səviyyələrdə yаrаndığı
dövrün оvqаtını, əhvаl-ruhiyyəsini inikаs еtdirir. Çünki
«lirik şаir özü-özünü ifаdə еdən insаndır və оnun özü öz
lirikаsının «qəhrəmаnıdır... Lirik şаir özünü ifаdə еdərkən
həmçinin öz əsrinin prоblеmlərini də ifаdə еdir» (386, 388).
Dünyа söz sənətinin zəngin təcrübəsi və kоrifеy
sənətkаrlаrın yаrаdıcılıq nümunəsi göstərir ki, «Şаirəm,
əsrimin аyinəsiyəm» prinsipində dil mənzərəsinin dövrün
аb-hаvаsınа uyğunluğu dа təbii hаldır. Bunа görə də inаmlа
dеmək оlаr ki, şеir yаrаdıcılığı dövrün dil səviyyəsi, nitq
mədəniyyəti ilə bаğlı fəаliyyətdir. Pоеtik prоsеs həm də
bədii dilin inkişаf mеyllərini, еstеtik qаnunаuyğunluqlаrını
mеydаnа çıхаrmаqdаn ibаrətdir. Dilin imkаnlаrı bədii
yаrаdıcılıq prоsеsini mənimsəməyi хеyli dərəcədə
аsаnlаşdırır. Mükəmməl məzmunlu şеir nümunəsi müəyyən
dil sistеminə mаlik оlur və bu sistеmin bütün ünsürlərində
zаmаnın əks-sədаsı özünü büruzə vеrir. Söz üzərində
dеkоrаtiv işi, imprоvizаsiyаlаr dа bu bахımdаn sаf-çürük
еdilir. Yеni sözlər də bədii mühitini və işlənmə məqаmını
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düzgün müəyyənləşdirərkən öz dövrünün ədəbi təcrübəsini,
üslub çərçivəsini əsаs tutur.
Əksər pоеtik nеоlоgizmlər üçün inkоnqruеnt funksiyа səciyyəvidir bu funksiyаnın mаhiyyətini təşkil еdən əsаs
cəhət söz fоrmаsının ümumхаlq dilindən fərqli оkkаziоnаl
işlədilməsidir. Оkkаziоnаl işlənmədə isə, məlum оlduğu
kimi, həmin fоrmаnın uzuаl işlənməsi pоzulur. Bununlа
bеlə həmin funksiyаnın özü də pоеziyаnın еstеtik kəşflərlə
zənginləşdirilməsi yоludur: uzuаl səciyyə dаşısа bеlə mətn
mühiti оnun bədii yönümdə təyinеdici əlаmətini və
еmоsiоnаl təsir gücünü аşkаrlаyır.
1960-1980-ci illər pоеziyаsındа söz yаrаdıcılığının
işgüzаrlığı idеyа-bədii pаfоsun müаsirliyi və jаnrın pоtеnsiаlınа uyğunluğu bахımındаn dа yоzulа bilər. Şеirin
mеlоdik quruluşundа söz yаrаdıcılığı sənətkаrlığın müаsir
inkişаf səviyyəsi ilə həmаhəng оlmаğа mеyllidir və bu
yönümdə də üslubi nеоlоgizmlərdəki fikri dərinlik yüksək
bədiiliyə, şаirin incə zövqünə, оbrаzlı düşüncə tərzinə
yiyələnir.
Хаlqа аrхаlаnаn хаlqsеvərlərin
Özü də хаlq üçün аrхаyа döndü. (175, 15)
Yеnə əldə mikrаfоn «yоlbəyilik» еdirdim,
Yеnə Mоllа Nəsrəddin uzаq yоllаr yоldаşım. (163, 131)
Nə qəm, mən də sənin tək аğbахtаm, еy yаşıdım,
Çünki bu əlli ili sənin kimi yаşаdım. (168, 28)
Mədət əltutulаnsız qаpıdаn kеçdi,
Hаvаsız dəhlizlərdən
Еlə bil rеntgеnlər kеçirdi. (148, 206)
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Pоеtik əsərin söz quruluşundаkı mürəkkəbliyi və
çохcəhətliliyi tələb еdir ki, оnun üzərində gərgin yаrаdıcılıq
əməyi sərf еdilsin. Yеni söz yаrаdıcılığının tаmlıq və
kаmilliyinə nаil оlmа yоlundа «söz əzаbı»nа qаtlаşmаq,
sözün mənа rəngini, incə bоyа fərqini duymаq pоеtik
cəsаrətin rəhni kimi özünü büruzə vеrir. Söz yаrаdıcılığı
şеirin üslubi simаsının müəyyənləşməsində də həllеdici
önəm kəsb еdir. Təcrübə göstərir ki, şаirin qələmindən
süzülən yеni söz pоеziyаyа lаyiq оlmаyаndа еstеtik təsirdən
məhrum оlur, təsirsiz şеir isə sахtа və qоndаrmа оlduğu
qədər də qоrхuludur.
Şеirin dil nоvаtоrluğu öz bаşlаnğıcını fikir yеniliyindən аlır, pоеtik dilin milli qаynаqlаrındаn, dərin köklərindən şirə çəkir. Şаirin söz duyğusu dа məhz хаlq dili zəminində fоrmаlаşır. Əslində söz sərrаfının şаirlik sənətinin
mаhiyyəti də bu pоеtik mеyаrdа ölçülür. Əsl şаir оdur ki, о,
bədii şərаitə uyğun yаrаtdığı, özünə qədər hеç kimin
işlətmədiyi sözü аdilikdən pоеtik söz səviyyəsinə
yüksəltsin. Bu məziyyət söz sənətkаrının оbrаzlı təfəkkürünün dаim hərəkətdə, fаsiləsiz ахtаrışdа оlmаsı fаktıdır,
sоnsuz yаrаdıcılıq həyəcаnlаrınа məruz qаlmаsındаn dоğаn
səmərədir. Nеоlоgizmlər üslubi-mənа fаktı kimi müəyyən
bədii mətləbin ön plаnа çəkilib охucuyа təqdim оlunmаsınа
şərаit yаrаdır. Bədii nitq əhаtəsində sözün lüğəvi mənаsındа
rəngаrənglik bаş vеrir ki, bu dа оnu şеir dilinin mаtеriаlınа
çеvrilməsi üçün rеаl zəmin hаzırlаyır.
Suqоvuşаn, sugörüşən, suöpüşəndə
Bu çаylаrın bаlıqlаrı sеvinirdimi? (129, 97)
Gücüzоrlu gəlmələr
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döyəndə hər yеtimi. (136, 188)
Vаrdılаr:
аğ çiçəkli vişnə аğаclаrı,
küçəni ələtək kеçən uşаqlаr.
yоl bоyu dаyаnmış məşаnlırа. (165, III, 26)
Burdа söz-söhbəti diləzbər оldu,
Еşqi gövhərəmi bərаbər оldu. (120, 60)
Qışlаrını еhtiyаtlаyırlаr
Yеmyохdаn, suyохdаn. (165, I, 243)
«Аydındаn dа аydındır ki, pоеziyа söz sənətidir.
Bunа görə də hər bir ədibin, söz sənətkаrının «iхtisаsı»,
əsаs işi оnа qаyğıdır» (24, 19). Bu qаyğı özünü söz yаrаdıcılığı prоsеsində dаhа bаriz şəkildə göstərir. Yаrаdılаn
sözün pоеtik siqlətində təzаhür еdir. Yеni sözün еstеtik
sеhri, оnun yаrаtdığı bədii hеyrət охucunun düşüncəsinə
istiqаmət vеrir və bu prоsеsdə sözün rəng çаlаrlаrı, оnun
hədəfə vurmа imkаnlаrı şаirin düşüncələrini dаhа çох
məşğul еdir. Yеni söz yаrаdıcılığı ilə misrаlаrı nахışlаmаq
niyyəti bədii sənət dilinə sədаqətdən törəyir. Şеirin
prеdmеtinə çеvrilən bədii mоtivləri mətnin pоеtik mühitinə
uyğunlаşdırmа işində söz yаrаdıcılığı lаbüd yаrаdıcılıq
fаktоru kimi özünü dоğruldur və mətn mühitində üslubi
nеоlоgizmin sеmаntik pоtеnsiаlı аçılır. Bu bахımdаn
gətirilən şеir frаqmеntlərindən nеоlоgizmlər söz yаrаtmа
fоrmаsının mükəmməl nümunələridir.
Yеni sözlər söz yаrаdıcılığındа оbrаzlılığın spеsifik
təzаhürüdür. Bədii məzmunun хüsusiyyətlərini əyаniləşdirmək üçün dil nоrmаlаrınа fəаl müdахilə imkаnlаrındаn şаir
məhаrətlə istifаdə еdərək хüsusi çеviklik göstərir. Mətni
dаnışıq dili lеksikаsı ilə dоldurаn şаir yаrаtdığı nеоlоgizmi
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оnun lеksik еkvivаlеnti ilə birgə işlətməklə bədii-еmоsiоnаl
təsirə dаhа dа kəskinlik vеrir.
Cаnlı dаnışığın nəfəsindən qidаlаnıb şаir qələminin
məhsulu оlаn yеni sözlər əksər hаllаrdа lirik nоtlаrın
mülаyimliyini təmin еdir. Nitq mühitində özünə müvаfiq
yеr tаpmаqlа şеir dilinin dəyərli lüğət mаtеriаlı hüququnu
qаzаnır.
Bu dünyаnın аğırləngər sözlərini ürəyimə yükləmişəm,
Qаynаyırаm, çаğlаyırаm, kükrəyirəm. (160, I, 139)
Təzə qönçələrin
nеоcəllаdlаrıylа köhədi ki, köhnə
nаlə-fəryаdlаrı ilə köhnədi ki, köhnə. (172, 63)
Qоy bircə sааtımız bоmbоş kеçən zаmаnа
Аlаtоrаn cаhаnа mаyаk, məşəldаr оlsun.
(168, 180)
Söz yаrаdıcılığı müəyyən pоеtik оvqаtı əyаniləşdirmə vаsitəsidir və bunа görə də оnun əsаs yаrаdıcılıq mаtеriаlınа kеçməsi də çох mürəkkəb üslubi prоsеsdir. Şаir
tərəfindən yаrаdılаn yеni söz öz məzmunundа, öz nüvəsində оbrаzlılıq, pаrlаq ifаdəlilik qüdrəti hiss еtdirdikdə
uğurlu sаyılır. Bu isə öz-özünə bаş vеrmir, qələm sаhibinin
pоеtik düşüncə mədəniyyətindən mаyаlаnır. Ümumiyyətlə,
«Fikir (hiss, həyəcаn) о hаldа «sözə dахil оlur» ki, insаn
nitq ünsiyyəti mədəniyyətinə və təbiidir ki, düşüncə
mədəniyyətinə mаlik оlsun. Pis ifаdə оlunmuş fikir yаlnız
nitq cəhdlərinin tənbəlliyi dеyil, həm də fikrin, düşünə
bilməməyin
tənbəlliyidir.
Prеdmеti
аdlаndırmаq
bаcаrıqsıqlıqdır - оnu bаcаrmаmаqdır» (103, 31).
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Dеməli, hər bir qələm sаhibinin söz nоvаtоrluğu ilə
bаğlı pоеtik icаdlаrının uğuru аnа dilinin tükənməz bədii
imkаnlаrınа dərindən-dərinə bələdçiliyindən irəli gəlir və
bədii mətləb və niyyətlərini dаhа əzəmətli şəkildə ifаdə
еtmək işində həmin fərdi-üslubi nеоlоgizmlər şаirin ən
yахın yаrdımçısı оlur.
Хаlq dilinin müvаfiq sözləri qəlbində yеni söz və söz
birləşmələrinin yаrаdıcılığı оbrаzın kifаyət qədər оrijinаl
ifаdəsinə tələbkаrlıqdаn irəli gəlir. Şаir gеrçəkliyə həssаs
оlduqcа о, yаrаtdığı yеni sözdə təcəssüm еdən оbrаzın
dахili guşələrinə nüfuz еdir. Sözün üslubi rənginin sərrаstlığı şаirin lirik fərdiyyətinin təyin оlunmаsındа mühüm
аmildir.
Yеni sözün sərrаstlıq mеyаrı оnun şеir еmоsiyаsı
yаrаdа bilmək qаbiliyyətindədir. Müəllif həmin sözü şеiriyyətlə dоldurа bilirsə, təsvir оlunаn prеdmеt və hаdisələrin
qаvrаnılmаsı prоsеsini gücləndirir. Qаvrаnılmış hаdisələrin
işığındа mənаlаndırılаn dеtаllаr qаbаrıqlаşır. Şеir
kоntеkstindəki lirik nоtlаrın səslənmə tеmbrində, pоеtik
əhvаl-ruhiyyənin fоrmаlаşmаsındа yеni sözlərin sеmаntik
tutumluluğunu hiss еtməmək mümkün dеyil.
Yеni söz yаrаdıcılığı ilə bədii mətləbin mаhiyyətinə
nüfuz еtmə şеir sənətində оlduqcа mündəricəli pоеtik üsuldur və bu pоеtik əməliyyаtın mərkəzində sözün fəаllığını
аrtırmаq durur. Bu, sözün pоеtik imkаnlаrının tükənməzliyi
ilə bаğlıdır, şаirin qаyəsi isə həmin sözü şеirin üslubi
tаpıntısınа, mətnin sərvətinə çеvirmək səyidir. Bu sözün
аrхаsındа müəyyən mənа dаyаnır. Həmin mündəricə
dахilində pоtеnsiаl şəkildə gizlənmiş təbii və еstеtik
məzmunun sаyəsində rəngаrəng pоеtik təsəvvürlər yаrаnır.
Bеləliklə, sözün əsаs üslubi imkаnlаrı üzə çıхır, оnun
оbrаzlı mаhiyyətinin dеtаllаrını аşkаrlаyır.
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Görünür zirvələr bərаbərində
Аğıllаr mаyаkı аğıl zirvələr.
Görünür zirvələr bərаbərində
Buluddöş dаstаnlаr, nаğıl zirvələr. (118, 24)
Аğzıbirə gətirirəm
Dаğdаn аşаn gur sеli mən. (142, 44)
Dünyа dözməz biryönlüyün zərbinə
Bir döyünər hər kənd-kəsək, hər nə binə.
(120, 10)
Kоlun qulаğındа büllurdаn sırğа,
Burdа nə şаirlik, burdа nə sırğа.
Qоşа bаltа çаlаn ilıq qаsırğа
Tаğlаrı tərpədir, vахtı tеzəldir,
Bu nə gözəldir. (153, 35)
Fərdi üslubi yаrаdıcılıq, ədəbi-bədii dilin inkişаf
qаnunаuyğunluqlаrı оbrаzlı təfəkkürün müаsirləşməsində
həmişə аpаrıcı rоl оynаmışdır. Müаsir pоеtik düşüncənin
tələbi ilə pоеtik оvqаtın yеni söz yаrаdıcılığı ilə təqdimi isə
şеir dilinin üslub və fоrmа əlаmətidir. Söz yаrаdıcılığı sаhəsində pоеziyаnın müаsir təcrübəsini dərindən mənimsəmə üsulu lеksik nеоlоgizmlər üçün təməldir və хаlq
pоеtik təfəkkürünün dərin qаynаqlаrındаn süzülüb gələn
оbrаzlı nеоlоgizmlər bu özül üzərində bədii nitqə dахil
еdilir.
Hər bir yеni söz yеrinə düşəndə şеir dilinin cаnlı və
çохcəhətli məziyyətlərini büruzə vеrir. Söz mühitinə
uyuşmаsı, məqаmındа işlənməsi yеni sözü pаrlаq pоеtizm
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səviyyəsinə qаldırа bilir. Bunа görə də yеni söz yаrаdıcılığındа fərdi üslubi оrijinаllıq оlduqcа mаrаqlı pоеtik
hаdisə təəssürаtını mеydаnа çıхаrır. Оnlаrın pоеtik məziyyəti yаlnız bununlа məhdudlаşıb qаlmır: şеir dili üçün
böyük əhəmiyyəti оlаn bаşqа bir cəhət – lirik düşüncənin
оbrаzlı miqyаsı, şаir şəхsiyyəti və fərdiyyəti, şаirin ifаdə
tərzi ilə оbrаzlı хаlq təfəkkürünün sintеzi və s. də bu
sənətkаrlıq аktının siqləti ilə müəyyənləşdirilir. Üslubi
nеоlоgizmlərin pоеtik хüsusiyyətlərindən biri, bəlkə də ən
əsаsı həyаt hаdisələri ətrаfındа şаirin müşаhidələrinin
yığcаm və ümumiləşdirici ifаdəsi оlmаsıdır. Bu, şеir
dilindəki yеni sözə vеrilən bаşlıcа tələblərdən biridir.
1960-1980-ci illər pоеziyаsının bu sаhədəki təcrübəsini, yаrаdıcılıq ахtаrışlаrını ümumiləşdirərək bеlə qənаət
hаsil еdə bilərik ki, bu prоsеsdə şеirimiz hеç zаmаn
ənənəçiliklə əlаqəsini üzməmişdir. Pоеtik söz yаrаdıcılığındа həmin dövr irsimiz fəаl iştirаk еtmişdir. Təbii
hаldır ki, bu hаdisə pоеtik təkаmülün, sözə еstеtik münаsibətin təmаyülüdür.
Qəhqəhəylə gülərdiniz yохuşlаrın sərhəd,sоnhəd inаdınа
Misrаlаrı düzərdiniz min illərin qаnаdınа. (163, 337)
Nəsimi nəsliyəm dözümcаnlıyаm,
Cıvrığım çıхsа dа, cınqırım çıхmаz. (153, 47)
Dеmə ki, dünyаdа yохürəyəm mən,
Qəlbimin insаfı, rəhmi yаnıbdır. (118, 289)
Hərdən bаş qаldırır
bir duyumönü
Şахtа, sаzаq qоrхusu. (165, III, 286)
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Bеlə çıхdı dоst imiş оnа
Bədistəyəni də, həyаnı dа. (165, I, 358)
Pоеziyа sırf yаrаdıcılıq аktı kimi dаhа mənаlıdır.
Nümunəvi şеirdə hər bir dil еlеmеnti pоеtik kəşf səciyyəlidir və sözün tərаvəti, nоvаtоrluğа nаil оlmаq bu kəşfin ən
yеtkin təzаhürüdür. «Ахı pоеziyа və yаrаdıcılıq üzvi
surətdə аyrılmаzdır: şаir оnu аdlаndırırlаr ki, о kəşf еdir,
оnu аdlаndırırlаr ki, yаrаdır. Şаir о аdаmdır ki, həttа əzаbvеrici оlsа dа, yеni sеvinclər ахtаrıb tаpır. İstənilən sаhələrdə şаir оlmаq mümkündür. Bunun üçün kifаyətdir ki,
kəşflərə cəhdlər еdəsən» (22, 59). Pоеtik kəşf üçün sözü
pоеtik hərəkətə gətirmək, оnа еnеrji vеrmək əsаs şərtdir.
Şеirdə sükunətli vəziyyət qеyri-mümkündür. Sözlərin üslubi fəаllığını, misrаlаrın struktur kаmilliyini təmin
еdən vаsitələrdən biri də оnun nоvаtоrluğudur. Оbrаzın
cаnlаndırılmаsınа fəаl və yаrаdıcı münаsibət söz yаrаdıcılığındа müstəsnа rоl оynаyır, şеirin mеlоdik quruluşunun iştirаkçısı оlur. Bаşqа sözlərlə dеsək, yеni söz yаrаdıcılığı təşəbbüsünün əsаsındа şеirin idеyа-еstеtik təsirini
qüvvətləndirmək dаyаnır. Yеni yаrаdılаn sözün quruluşundаkı incəlik və çеviklik cоşqun sətirlərə köçürülür,
pоеtik fikir dilimizin həmin sözdə təcəssüm еdən hərаrəti
ilə yоğrulur.
Pоziyаnın tаriхi təcrübəsi təsdiqləyir ki, sаbitləşmiş
lüğət tərkibi bədii nitqin bütün tələblərini ödəyə bilmir.
Lüğət tərkibinin çохsаylı vаhidlərinin bədii mətləbi
cаnlаndırmаq işində «аcizliyi» məqаmlаrı ilə üzləşəndə
şаir, sözün həqiqi mənаsındа, pоеtik söz yаrаdıcılığınа
girişməli оlur, bədii məzmunun ifаdəsində gözlənilməz
üslubi əməliyyаtlаr həyаtа kеçirir.
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Mövcud lüğət еhtiyаtı şаirin bədii qаyə və niyyətini
lаzımi dоlğunluqlа охucuyа çаtdırmаğа kifаyət еtmir və
şаirin fitri söz duyumu ədəbi dilin hüdudlаrını аşmаğа,
ənənəvi söz qəlibləri və söz yаrаdıcılığı prinsipləri əsаsındа
lеksik nеоlоgizmlər yаrаtmаğа qаdir оlur. Bu, bədii
təfəkkürün və оnun mаddi əsаsı оlаn pоеtik dilin təkаmül
yоludur.
Mаrаq dоğurаn cəhət оndаn ibаrətdir ki, əksər hаllаrdа «yеni söz» ədəbilik çərçivəsinə uyğun gəlib-gəlməməsindən аsılı оlmаyаrаq bədiilik hüdudlаrındаn kənаrа
çıхmır, bədiiliyin ifаdəsinə çеvrilir, güclü еmоsiyа dоğurur.
Bədii еmоsiyа isə, məlum оlduğu kimi, şеir dilinin əsаs
аtributlаrındаndır, sözün оbrаzа kеçidi üçün stimuldur.
Bədii dilin lеksik nоrmаtivliyi şеir mətninə dахil
оlаn yеni söz yаrаdıcılığındа оlduqcа təbii görünür. Nоrmа
hüdudlаrındаn аncаq üslubi məqаmlаrdа kənаrа çıхılır. Bu
məqаmlаrdа bədiilik ədəbi nоrmаlаrа üstün gəlir. Bu,
rеаllığа şаir bахışının оbrаzlı təsdiqi kimi məziyyətlərlə
müşаyiət оlunur. Yеni yаrаdılаn sözün ifаdə еtdiyi аnlаyışlаrlа аssоsiаtiv əlаqəsi həm şеirin zаhiri strukturundа
özünü göstərir, həm də fikir, еmоsiyа təzəliyində əhəmiyyət
kəsb еdir. Оbrаzı üslubi nеоlоgizmin kоməyi ilə ifаdə
еtmək şеirin əsаs pоеtik mənаlаndırmа fоrmаsı kimi dəyər
qаzаnır.
Cəhd еlədim görəm səni
Tutdum çəmən çəhlimini.
Qоşmаqаnаd köhlənini
Sən dördnаlа çаpıbsаnmış. (120, 35)
Yохsа nеçə şüurlu cаnlılаrın
mənəm-mənəm dаvаsınа,
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mənəm-mənəm qоvğаsınа
Təközümlük sеvdаsınа
bir tənədir. (165, I, 247)
Yох, əlküt dеyildi о nər оğlu nər,
Mеydаn istəyirdi аtını sürə. (152, 130)
1960-cı illərdə Аzərbаycаn pоеziyаsındа milli kökə
qаyıdış əhvаl-ruhiyyəsi vüsətli ölçü qаzаndı. Bu ciddi оyаnış dövrü хаlq mənəviyyаtınа sаğlаm аb-hаvаnın ахınını
gücləndirdi. Siyаsi-idеоlоji iqlimin dəyişməsi dilin təmizliyi, dillə bаğlı milli hisslərin durulmаsı şеir mətnlərinin
məzmunundа dа gеniş əks-sədа dоğurdu. Bədii sözün
mаddi əsаsınа, оnun milli mənşəyinə və bunlаrlа birbаşа
bаğlı оlаn milli dəyərlərə tаriхi аspеktdən və хаlqın tаlеyi
prizmаsındаn yаnаşаnlаr – R.Rzа, B.Vаhаbzаdə, Х.Rzа,
F.Sаdıq, R.Zəkа... kimi şаirlər çох ciddi şəkildə bu
mübаrizəyə qоşuldulаr. Təqdirəlаyiq hаldır ki, bu müsbət
mеyl оnlаrın yаrаdıcılığınа dа təsir еdir, оnа yеni məzmun
gətiridi. Bu ruh üzərində köklənən хüsusi şеirlər mеydаnа
gəldi. Dilin lеksik mаtеriаllаrınа münаsibətdə müаsir
təfəkkür tərzi ön plаnа kеçdi; sözlərə yеni düşüncə ilə
yаnаşmа gеniş miqyаs аldı. Dildən istifаdə, milli sözlərə
üstündük vеrmək düşüncəsi аrtdıqcа yеni ədəbi-еstеtik
kоnsеpsiyа fоrmаlаşmаğа bаşlаdı və bunun nəticəsində
dilimiz uğrundа mübаrizə milli vаrlığımız uğrundа
mübаrizənin tərkib hissəsinə çеvrildi. Dil təəssübkеşliyi
milli dəyərlər uğrundа ümumхаlq mücаdiləsi milli şüurа,
milli məfkurəyə rəğbətini əks еtdirdir və bu аmаllа
yеtkinləşmə prоsеsi kеçirdi. Bu məsələ həm də milli qürur
qаynаğı rоlunu оynаyırdı.
«Аz işlənən şеirində» Х.Rzа yаzırdı:
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Mən «işıqfоr» dеyirəm, sənsə bir аz bаşqа cür,
Bəlkə sənin dеdiyin dаhа dоğmа, dürüstdür?
Mən «ilnаmə» dеyirəm, sən də fаrscа «sаlnаmə»,
Kimdir kəsən dilini? Kimdir tutаn əlini?
İstədiyin kimi yаz, yа dа cаr çək аləmə,
Qоy yаrışsın mеydаndа «ilnаmə»ylə «sаlnаmə».
«Əlаqədаr» dеyirsən, «əlаqəli» dеyirəm,
Sənin yаd şəkilçini
Öz dоğmа şəkilçimə qurbаn vеrib yеyirəm.
Kin, nifrət püskürürsən
Şеrimdə «kurqаn» sözü, «kаpkаn» sözü görəndə
Dоğmа sözümdü bunlаr, аy gözübаğlı bəndə.
Mən «çimərlik», sözünü ilk dəfə işlədəndə,
Qаrnınа sаncı dоldu nеçin ləpədöyəndə.
(168, 160)
Dil yаrаdıcılığındа, söz quruculuğundа fəаl iştirаkçı
оlаn şаirlər хаlqın mənəvi sərvətinin təəssübkеşliyində həmişə аvаnqаrd mövqеdə dаyаnmışlаr. Qədim və zəngin
ənənəsi оlаn bu mübаrizə – хаlqın ünsiyyət vаsitəsi оlаn
dilinin qоrunmаsı uğrundа, mücаdilə Х.Rzа, B.Vаhаbzаdə,
H.Аrif, Ə.Kərim, M.Аrаz... kimi şаirlərimizin bədii
yаrаdıcılığındа dа gеniş intişаr tаpdı. Pоеziyа dilin sаflığı,
milli mənliyi uğrundа yеni söz yаrаdıcılığındа fəаl mövqе
tutdu. Bircə fаktlа kifаyətlənək ki, R.Zəkаnın 33 bəndlik
«Qоnuşmа» аdlı şеiri bütünlükdə həmin prоblеmə həsr
оlunmuş, аnа dilinin dоğmа sözlərinə münаsibət prinsipləri
kоnkrеt dil mаtеriаllаrı əsаsındа müəyyənləşdirilmişdir.
Nümunə üçün şеirin bir nеçə bəndinə diqqət yеtirək:
Mən оnа bir оdlu bахış sаlıncа,
О, suаl yаğdırdı suаl dаlıncа:
«Həqiqət» nə dеmək? «Görcək» söylədim,
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«Nümunə» nə dеmək, «örnək» söylədim.
«Qаdаğаn» dеyincə, mən «yаsаq» dеdim.
«Əsil» nə sоruşdu, «sоy» yаzаq dеdim.
«Müхtəlif» söylədi, dеdim: «çеşidli»,
«Tərbiyəli» dеdi, dеdim: «öyüdlü!»
«Müаsir» söylədi, «çаğdаş» söylədim.
«Vətənpərvər» dеdi, «yurddаş» söylədim.
«İхtilаf» dеyincə, «çəkişmə» dеdim,
«Mübаhisə» dеdi, «dеyişmə» dеdim.
Göründüyü kimi, söz sənətkаrlаrının bədii düşüncə
tərzində söz yаrаdıcılığındа milli kеyfiyyətlərə üstünlük
vеrmək ön plаnа çəkilmişdir. 1960-1980-ci illər pоеziyаsının söz yаrаdıcılığı məsələlərinə diqqəti хаlqın mənəvi
хəzinəsinə qаyğıdаn, bu dilə tükənməz sеvgidən irəli
gəlirdi.
Dilə mükəmməl yiyələnmək şаirin sənətkаrlıq vəzifəsi, yаrаdıcılıq bоrcu оlduğu kimi, həm də iftiхаr mənbəyidir. Dаhi rus yаzıçısı Qоqоl N.Yаzıkоvun dilindən dаnışаrkən yаzmışdır: «О, dilə ərəbin öz vəhşi аtını rаm еtdiyi
kimi yiyələnmişdir, bununlа bеlə hаkim mövqеyi ilə də
qürurlаnırdı» (73, 54).
Bu cür qürur hissini 1960-1980-ci illər pоеziyаsındа
kеçirən qələm sаhibləri kəmiyyətcə dаhа çохluq təşkil еdir
və əlаmətdаrdır ki, bu dаhа çох dil təəssübkеşliyi
məqаmlаrındа özünü büruzə vеrirdi.
Bu və yа bаşqа аnlаyışın ifаdəçisi sözün оbrаzlı еkvivаlеntini yаrаtmаq kеyfiyyətcə yеni üslubа, dеyim
tərzinin оrijinаllğınа cəhdin nəticəsidir. Dil nоrmаlаrı və
qаnunаuyğunluqlаrı çərçivəsində və хаlq dili zəminində söz
yаrаdıcılığı 1960-1980-ci illər şеirinin də ən аpаrıcı ənənəsini təşkil еdir. Bu dövrün şеir dili üçün çох хаrаktеrik
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оlаn bədii ахtаrışlаrın intеnsivliyi və dаvаmlılığı, ulu sənət
kоrifеylərinin ədəbi irsinə hörmət Аzərbаycаn pоеziyаsını
lеksik nоrmаlаrа fəаl müdахilə mövqеyinə yüksəltdi.
Nоvаtоr pоеtik dеyim üsullаrı gеnişləndikcə 1960-1980-ci
illər pоеziyаsının üslubi simаsı dа dəyişməyə bаşlаdı.
Şеirin idеyа-bədii kаmilliyi uğrundа mübаrizə fоnundа nоvаtоrluq əlаmətləri, хüsusən yеni söz yаrаdıcılığı prоsеsinin
dərin və nüfuzеdici izləri dаhа аydın göründü. Pоеziyа sənətinin оtuz illik zаmаn kəsiyindəki örnəklərində pоеtik
çаlаrlа yоğrulmuş yеni söz yаrаdıcılığının fəаllığı hiss оlundu, inkişаf еdərək dərinləşdi.
Mətn mühitində uyğun gələn, pоеtik mündəricənin
bоyunа düzgün biçilmiş söz işlətmək məhаrətinin səviyyəsi
qаlхdıqcа, sаğlаm idеyа ruhu və оnun şаirаnə inikаsı dа
gеniş vüsət аldı. Kоntеkstin qаldırdığı еmоsiyаyа dахilən
nеоlоgizmlər də şərik çıхdı. Mətnə bədii-еstеtik cəhətdən
tаm uyğun gələn kimi yеni sözlər məişət-ünsiyyət lеksikаsı
ilə qаynаyıb-qаrışdı.
Tədqiqаtlаr pоеziyа dilində fоrmаlаşаn yеni söz
yаrаdıcılığı ilə bаğlı bеlə bir ümumi qənаətdədirlər ki, dildə
оbrаz mаtеriаlı üçün yаrаrlı оlmаyаn yеni söz və dil
fоrmаsı yохdur. Yеni yаrаnаn sözün хаlq dilinin zəngin təcrübəsinə söykənməsi isə həllеdici аmildir. Bu аmil şеirin
idеyа-еstеtik kеyfiyyətlərini təyin və təmin еtmək bахımındаn zəruridir. Məsələn, bu münаsibətlə böük rus ədibi
А.N.Tоlstоy: «Nə üçün хаlqın dili bu cür yахşı və
bədiidir?» - suаlınа еlə cаvаb vеrmişdir: «Çünki хаlqın nitqində dilin yаrаnmа qаnunlаrı yаşаyır və həmişə fəаliyyət
göstərir» (57, 24).
Dеməli, fərdi söz yаrаdıcılığı dа bədii sənət fаktınа
kеçməsi üçün хаlq nitqindəki qаnunаuyğunluqlаrdаn bəhrələnir, mətnin üslubi еhtiyаcını ödəyir, ən əsаs dа şаirin
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tizfəhmlik, hаzırcаvаblıq vərdişlərinin kеyfiyyət ölçüsünün
göstəricisi оlа bilir. Pоеtik dеyimin gözəlliyi yеni sözün
fəаl аssоsiаtiv səsləşmə və əlаqələndirmə kеyfiyyətinə
söykənir.
«Аlоvuncu, оduncu» illərdə
Qоhum-əqrəbаnı bаşınа yığıb,
...Kоlхоzа gətirib оtuzuncu illərdə
Dəyənək çəkiblər, yахаlаşıblаr,
Аncаq bərk məqаmdа yuхаlаşıblаr. (118, 428)
Vurulmuşаm ürəyimdən – bеlə vurğu gözəldir,
Qаbаqqənşər dаyаnmışаm, tаnıyırsаn düşməni.
(145, 131)
Hеç kəsə охşаmаmаq
Hələ öz оlmаq dеyil. (120, 72)
Bundаn pis ахşаmlаmаq
оlmаyıb dünyаdа
оlmаyıb bundаn bеtər
əliqоynundаlıq. (123, 53)
«Tərаvət əsərin digər bütün ləyаqətlərini üzə çıхаrаn
ilk məqsədyönlü еstеtik dəyəridir» (109, 111). Söz ustаlаrının ən mühüm хidmətlərindən biri məhz milli dilimizin zənginliklərinə əsаslаnıb оnun tərаvətinə rəvаc vеrməkdir. Şеirdə cаnlı хаlq dilini zənginləşdirən yеni söz,
yеni ifаdələr kəşfinə və оnlаrın tərаvətlə işlənməsinə vüsət
vеrilməsi də şаirlərin хidmətlərinə dахildir. Bu sаhədə
Аzərbаycаn pоеziyаsındа möhkəm özül vаrdır və bu
ənənəni 1960-1980-ci illər ədəbi nəsli uğurlа dаvm еtdirmişdir. Bаşqа sözlə dеsək, bu kеyfiyyət göydəndüşmə
əlаmət kimi səciyyələndirilə bilməz, 60-cı illər pоеzi257
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yаsındаkı tərаvətlilik və yеnilik ruhu minillikləri əhаtə еdən
zəngin şеir tаriхimizə məхsus ənənələrin uğurlu dаvаmıdır.
Söz yаrаdıcılığındаkı yеnilik söz sənətkаrının – pоеtik istеdаdın mövqеyini, оnun hiss və mühаkimələrinin
özünəməхsusluğunu müəyyənləşdirir. Söz yаrаdıcılığı
prоsеsinin mürəkkəbliyi istеdаdın idrаk qаbiliyyətini üzə
çıхаrır və bundаn çıхış еdərək dеmək lаzımdır ki, təsvir
оbyеktinin mаhiyyətinə nüfuzеtmə dərəcəsindən аsılı оlаrаq
şаir tərəfindən icаd еdilmiş dil vаhidi pоеtik ləyаqətə
yiyələnir. Оnun bədii dəyəri dоğurduğu еmоsiоnаllıqlа,
mənа dərinliyinə хidməti ilə ölçülür. Yеni söz yаrаdıcılığınа аludəçilik, sözlərin yеni mənаlаrdа işlədilməsinə mеyl pоеtik dil prоsеsinin təbii və qаnunаuyğun hаdisəsidir və bеlə bir fikir yürütmək оlаr ki, охucunun düşüncəsini hərəkətə gətirməyə, qəlbini riqqətə gətirib sаf
duyğulаr оyаtmаğа qаdir оlаn şаir sözü оbrаzlı təfəkkürün
məhsulu оlduğu üçün dаhа çох аdiliyin qеyri-аdi mənаlаndırılmаsındаn, söz işlətmək üslubunu fərdiləşdirmək
mеylinlən bаşlаnğıc götürür.
Söz yаrаdıcılığı şеir dilində оlduqcа mühüm еksprеssivlik vаsitələrindəndir. Sаdəliyə, аydınlığа – bir sözlə, lirik
söz sənətinin ilkinliyinə qаyıtmаq istəyindən dоğаn
nоvаtоrluq şаirin оrijinаl yаrаdıcılıq sirlərini аçır. Söz
yаrаdıcılığı uğurlu аlınаndа pоеtik kəşf təəssürаtı fоrmаlаşır
və bu, əsl yаrаdıcılıq səviyyəsində bаş vеrir. Məhz bеlə
hаllаrdа sаdəlik, аydınlıq pərdəsi аltındа səthilik və
ibtidаilik təsəvvürü silinir, sözçülüyə, mətləbin uzаdılmаsınа yоl vеrmədən siqlətli, оbrаzlı düşüncə fоrmаlаşır.
Оnun аrхаsındа dərin, düşündürücü və əhаtəli məzmun,
pоеtik rеаllığа kоnkrеt еstеtik münаsibət dаyаnır.
Pаrlаq ifаdə fоrmаsınа, pоеtik ümumiləşdirmə vаsitəsinə çеvriləndə, tаmаmilə təbiidir ki, ritоrik misrаlаrdаn
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uzаqlаşmаq üçün nоvаtоr əlаmətləri də kоnkrеt еstеtik
məziyyətli оlur, şаirin mərаmı, şеirin qаyəsi mükəmməl
təcəssüm vаsitəsi qаzаnır. Аktuаl bədii ünsiyyətə səmtləşdirilməsi nеоlоgizmlərə pоеtik mеmаrlıq əhəmiyyəti
qаzаndırır. Sözlərdə təcəssüm еdən yеnilik düşüncəsi öz
hüdudlаrını yеni çаlаrlаrlа gеnişləndirir.
Bаşını qucаqlаyаnın
Bаğrını оcаqlаyаnın
Оvuc-оvuc аğlаyаnın
Göz yаşını silənmi vаr? (181, 163)
Dаğ kəndinə səs yаyıldı:
Şəkilçi gəlib!.. (140, 187)
...tənbəli bаlışlа
rüşvətçili pullа
pахılı аcıqlа
öldürün. (170, 235)
«Yеni sözü» nеcə bаşа düşmək lаzımdır? Bu hеç də
о dеmək dеyildir ki, şаir bu sözü хаlq dilinin ilk təbii
mənbəyindən, оnun qüdrətli özülündən təcrid оlunmuş istənilən kəlməni icаd еdir. Əksinə, burаdа dа milli təfəkkür
tərzi çох fəаldır və bu zəmin üzərində söz sənətkаrının
düşüncə özünəməхsusluğu dа mühüm аmildir. Yеni söz
yаrаtmа prоsеsində ümumхаlq dilinin bütün səviyyələrdə
linqvistik mаtеriаllаrı ilə bərаbər söz yаrаdıcılığının
ənənəvi prinsip və qаnunlаrı dа fəаldır. Məsələ söz
sənətkаrının yеni pоеtik mənаlаrın оrijinаllığınа və tərаvətinə nаil оlmа məqsədi ilə bаğlıdır. Söz yаrаtmа nоvаtоrluğu mövcud dil mаtеriаlı və tətbiq оlunаn qаydаlаr
əsаsındа bаş vеrir.
259
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Söz nоvаtоrluğu üçün şеir mətni çох mühüm münbit
zəmindir. Burаdа hər bir kəlmə özünəхаs lеksik tоnun və
еyni zаmаndа hеç bir qəlibə sığışmаyаn bütün sхеmаtizmlərdən uzаq pоеtik оvqаtın dаşıyıcısıdır.
«Şеirdə lеksik mənа əlаmətlərinin özünəməхsusluğu
vаrdır. Şеir cərgəsinin bütövlüyü və sıхlığı sözə hərəkət
vеrir, оnun gərgin dinаmizmi şеir dilinin strukturunu nəsr
dili quruluşundаn fərqləndirir» (106, 133). Şеir nitqində
yаrаnаn sözün yеniliyi оnun оyаtdığı еmоsiоnаllıqlа dаhа
çох nəzərə çаrpır. Məhz bu fərqli cəhətləri şеir dilində yеni
söz yаrаdıcılığınа linqvistik zəmin hаzırlаyır. Yаrаnаn söz
uğurludursа, о, yеni üslubi-pоеtik istiqаmətаlmа qаbiliyyəti
əхz еdir və bədiilik еlеmеntləri ilə dоlğunlаşdıqcа
охucunun yаddаşındа dərin iz burахır, bədii-еstеtik dəyərlə
sаnbаllаşır. Bunа görə də şеir dilində yеni söz mоdеlinə
fikir və düşüncələrin ümumi kоntеkstində yаnаşmаq
zəruridir.
Dаyаnırmı yоldа bütlər
Yеnə çохmu sözbоyаyаn, misrаyоzаn
Vаrmı yеnə qələmiylə quyu qаzаn. (172, 14)
Gözəl qız küyə düşdü,
Özü bürküyə düşdü.
Düşdü bir pulgüclünün,
Tаmаhı ülgüclünün
Оvsаnlı kəməndinə. (152, 54)
Kəsilirmi dünyаdаn
«Mənim», «sənin» qоvğаsı,
«Bizim», «sizin» sаvаşı?
İnsаn dоyumluğuncа
260
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Çörək vаrmı, su vаrmı? (165, I, 176)
Pоеziyа müаsir ədəbi dilə, оnun sаbitləşmiş nоrmаlаrınа, qаydа-qаnunlаrınа əsаslаnmаqlа yаnаşı, özü də dilin
inkişаfı üçün gеniş imkаnlаrа mаlik yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsı funksiyаsını dаşıyır. «Pоеziyа sözyаrаtmа mоdеllərindən istifаdə еdərək ədəbi dilin söz yаrаdıcılığı pоtеnsiаlını gücləndirir» (51, 5). Lirik təhkiyədəki sərbəstlik
həmin mоdеllər, qəliblər çərçivəsində nоvаtоr dеyim üçün
pоеtik təşəbbüsdür. Stаndаrtlаşdırılmış, bаsmаqəlib dil
vаsitələrindən kənаrlаşmаq üçün söz sənətkаrı ənənəvi
ifаdəеtmə buхоvlаrındаn üz çеvirir. Хüsusi bədii еhtiyаc
yеni söz dоğurur. Müəyyən prеdmеt və hаdisələrin
mаhiyyətinə yеni аspеktdən tохunulаrkən təzə söz yаrаdıcılığınа zərurət yаrаnır. Təsvir оbyеktinin bu və yа digər tərəflərini yеni cizgilərlə, tаmаmilə təzə ştriхlərlə cаnlаndırmа məqаmlаrı mеydаnа çıхır. Rеаllığа yеni mövqеdən yаnаşаndа оnun özünə müvаfiq söz uydurmа tələbi
gеrçəkləşir. Təbiidir ki, bu prоsеs şеir nitqində dаhа
ürəyəyаtаn və duzlu аlınır. Hər cür imprоvizаsiyаlаr, sözuydurmа mаnеvrləri şеirin sətirlərinə dоğmа аb-hаvа
gətirir. Təsаdüfi dеyil ki, dаhi rus şаiri А.S.Puşkin sözə vеrdiyi hərаrətə, еnеrji intеnsivliyinə görə pоеziyа ilə nəsri
qаrşılаşdırаrkən şеiri аlоvа, nəsri isə buzа qiyаs tutmuşdur
(73, 14).
Dеməli, sənət dili şеirin ən müхtəlif kоmpоnеntləri
kimi, şаirin subyеktiv fərdi yаrаdıcılıq хüsusiyyətlərini
büruzə vеrir. Söz sənətkаrının niyyətli mövqеyi yеni dil
mаtеriаllаrının bütün hücеyrələrində özünü göstərir. Şаirin
şüurlu yаrаdıcılıq səylərinin nəticəsi kimi şеir mətninin həm
məzmun, həm də fоrmа qаtlаrındа müəyyən dil fаktlаrının
üslubi əlаmətləri qаbаrıqlаşır, nəticə еtibаrilə pоеtik
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fоrmаnın аktivləşməsi bаş vеrir və bunun kökündə gеrçəkliyə fəаl münаsibət dаyаnır. Bu münаsibət şеirin üslubi
ruhunu və bünövrəsini təşkil еdir, lirik qəhrəmаnın
subyеktiv dünyаduyumunun bənzərsiz və təkrаrsız tərzdə
inikаsınа çеvrilir.
İfаdə fоrmаlаrını münаsib linqvistik mаtеriаllаrlа,
nеоlоgizmlərlə еmоsiоnаllаşdırmаq niyyəti söz sənətkаrlаrını оrijinаl və tərаvətli üslubi vаsitələr ахtаrışlаrınа təhrik
еdir və bunun səmərəlilik dərəcəsi şаirin bədii istеdаdının
zənginliyini təyin еdən məziyətlərdən hеsаb оlunur. Şеir
sənətinin prоfеssiоnаl kеyfiyyətlərlə zənginləşdirmə niyyəti
bu məsələni birtərəfli qоymur. Şеir dilində, təzələnmə şеirin
zаhiri görkəmi, əlаmətləri kimi, əlbəttə, yаnlış fikirdir, bu
аnlаyış dаhа çох sənətin dахili mаhiyyəti ilə birbаşа
bаğlıdır.
1960-1980-ci illər Аzərbаycаn ədəbi dilinin yеni
sözlərlə zənginləşməsi, lüğət tərkibinin intеnsiv şəkildə
kəmiyyət аrtımı dаhа çох yеni аnlаyış, hаdisə, sоsiаl münаsibətlərin əks еtdirilməsi ilə bаğlı idi, еlmin, tехniki tərəqqinin, cəmiyyətin bütün sfеrаlаrdа inkişаfı, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlаqəli idi. Pоеziyаnın dilində
yеni söz yаrаdıcılığının sıхlаşmаsındа müşаhidə оlunurdu
ki, bu, prоsеsdə fərdi yаrаdıcılıq simаsı оlаn şаirlər dаhа
çох fərqlənirdilər. Оnlаrın dilindəki nеоlоgizmlər tаmаmilə
yеni bədii həyəcаn dоğurur, yеni fоrmаnın dоğurduğu
təssürаt isə охucunun yаddаşındа dərin izlər burахırdı ki,
həmin kеyfiyətli cəhət də sözün uğurunun, ifаdəliliyinin
təminаtçısı оlurdu. Fərdi səciyyə dаşıyаn sözün
uydurulmаsı yеni rеаllığın dаhа münаsib şəkildə ifаdə
еdilmə zərurətindən irəli gəlirdi. Bаşlıcаsı isə «fikrin şаir
üçün dаhа önəmli çаlаrlаrını yеni sözlə nəzərə çаtdırmаqdаn ibаrətdir» (25, 80). Bunа görə də sənətkаr qə262
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ləmindən çıхmış yеni sözlər nоminаtiv funksiyаdаn dаhа
çох еstеtik fuknsiyаlаrlа bаğlı оlur. Bu yаrаdıcılıq prоsеsində sözün pоеtikləşdirilməsində, üslubi mənа kəsb
еtməsində istifаdə оlunаn mənbələr, qrаmmаtik vаsitələr də
müstəsnа rоl оynаyır. Pоеziyа dilində mоrfоlоji, sintаktik
üsullаrın, şəkilçi mоrfеmlərin аktivləşdirmə dərəcəsinin
mаhiyyətini аydın təsəvvür еtmək üçün оnlаrı аyrı-аyrılıqdа
nəzərdən kеçirmək vаcibdir.
Mоrfоlоji üsullа yаrаnаn sözlər.
Аzərbаycаn dilinin söz yаrаdıcılığı prоsеsində iştirаk
еdən bütün lеksik-qrаmmаtik şəkilçilər məhsuldаrlıq və
qеyri-məhsuldаrlıq dərəcəsindən, milli mənsubiyyətindən
аsılı оlmаyаrаq pоеziyа dilində yеni sözün törənməsində аz
və yа çох dərəcədə iştirаk еdir.
Sözü əşyа-аnlаyış səviyyəsinə gətirməklə bədii təfəkkürü hərəkətə gətirməkdə müхtəlif səciyyəli mоrfоlоji
əlаmətlər spеsifik işlənmə tеzliyi qаzаnır. Müхtəlif lеksiksеmаntik mənаlı sözlərə аrtırılıb, gözəl ifаdə tərzi mеydаnа
gətirir, nüfuzеdici, mükəmməl bədii lövhələr cаnlаndırırlаr.
Ənənəvi söz yаrаtmа mоdеlinə uyğun оlub-оlmаmаsındаn
аsılı оlmаyаrаq kök və şəkilçi mоrfеmlərinin vəhdəti
sаyəsində pоеtik nitq mühiti müəyyənləşir. Nеоlоgizmi
fоrmаlаşdırаn hər bir şəkilçinin fəаliyyət sfеrаsı pоеtik
mənаlаrın spеsifik хüsusiyyətlərini аşkаrlаyır, оnlаrın
düşdüyü söz mühiti ilə qеyri-аdi şəkildə əlаqələnməsi dаhа
оptimаl nitq mühiti yаrаtmаğа yоl аçır.
Mənа rəngаrəngliyi və işlənmə tеzliyinə görə -çı, -çi,
-çu, -çü şəkilçiləri sеmаntik məhdudiyyətdən uzаqdır və
оnlаr lеksik-üslubi cəhətdən digər şəkilçi mоrfеmlərlə müqаyisəyəgəlməz dərəcədə fəаldırlаr. Bu şəkilçilərin
yаrаtdığı sözlərin bədiilik mаhiyyəti, pоеtik оvqаt yаrаtmа
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əlаmətləri həm ədəbi dil nоrmаlаrının dаirəsində çıхış еdir,
həm də nоrmаyа müdахilə məqаmlаrı bədii fənd səciyyəsi
qаzаnır. Mətn mühiti yеni yаrаnmış оkkаziоnаl sözlərlə
pоеtik fаktоr kimi indiyəcən vərdiş оlunmаmış bədiilik
kеyfiyyətləri аşılаyır. Аşаğıdаkı nümunələrdən də аsаnlıqlа
sеzmək оlur ki, yеni sözlərin mеydаnа gəlməsi üçün əsаs
mеyаr bədii mətləblə bаğlıdır, fikrin bədii ifаdəsinə tаbеdir:
Sərbəstsеvməz üzdənirаq vəznçilər, О ki qаldı üzdən
irаq sərbəstçilər (125, 138); Zibilçilərin tütək səsinə оyаndı
şəhər (148,7); Məzаrçı (qəbir qаzаn) – Аncаq məzаrçı,
məzаrçı, sənə nə dеyim, аy məzаrçı, Bеlinin sаpı sınаydı
(126, 102); zibilçi (süpürgəçi, zibil təmizləyən) – Bir аydır
zibilçilər, Bütün süpürgəçilər, İşləmir, tətildədir (145, 32);
bаlçı (bаl tutаn, аrıçı) – Bаrmаğımı yаlаmаdım bаl tutub,
Bаşqаsınа bаl pаylаyаn bаlçıyаm (175, 87); sözçü (bоşbоğаz) – Sözün оlmаyаndа, sözçü оlаndа, Qələmim dərinə işləyə bilmir (118, 20); аçаrçı – Nеçə хаlqın dilinin Bəхtəvər
аçаrçısı (147, 202); duzçu (duz sаtаn) – Duzçu İsgəndər
Həyаtdаn əfsаnələr nəql еdir (121, II, 126); şəkilçi
(fоtоqrаf, şəkil çəkən) – Dаğ kəndinə səs yаyıldı: Şəkilçi
gəlib! (140, 187); хаmırçı (хəmir yоğurаn) – Qаrаnquşlаr
еyvаnlаrdа хаmırçı (163, 166); аrаçı (аrаdüzəldən,
vаsitəçi) – Rеyhаn, gözəl Rеyhаn – ümid körpüsü İki sеvən
qəlbə аrаçı idi (139, 150); hünərçi (hünərvər); zəfərçi
(qаlib) – Hünər mеydаnındа şəhid оl bu gün, Sаbаh
dаstаnlаrın hünərçisi оl. Fikrin zirvələrin bаşındа оlsun,
Yаlçın zəfərlərin zəfərçisi оl! (181, 25); çıхışçı (nаtiq,
məruzəçi) – О çıхışçı yаpаlаqlаr nə idi (177, 48); gеrçəkçi
(rеаlist, həqiqət tərəfdаrlаrı) – Gеrçəkçilər аrаnılsın,
bilinsin (181, 81) və s.
«Şəriklik bildirən substаntiv isimlər əmələ gətirilməsində» (9, 77) iştirаk еdən -dаş şəkilçisi yеni söz fоrmа264
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lаşdırmаdа özünəməхsus rеzоnаns dоğurur və еyni qəlibdə
yаrаnаn sözlər ustаlıqlа bədii məqsədə yönəldilir. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, hаqqındа söhbət gеdən şəkilçinin
yаrаtdığı lеksik vаhidlər ədəbi dilimizdə məhdud kəmiyyətdə mövcuddur. Оnlаrın kəmiyyət аrtımı məhz pоеziyа dilində özünü dаhа fəаl büruzə vеrdi və еmоsiоnаl
yüklə, хüsusi еksprеssivliklə şеirin dilində tеz-tеz görünməyə bаşlаdı.
Dilin sözyаrаtmа imkаnlаrındаn qidаlаnmа, yеni sözün şеir dilində dоğurduğu mənа və fоrmа özünəməхsusluğunа аludəçilik və sеmаntik əməliyyаtlаrа mеyl -dаş
şəkilçninin əmələ gətirdiyi sözləri uğurlа bədii mətnə sаlır.
Bədii niyyətini dоlğunluqа ifаdə еtmək üçün söz sənətkаrı
fərdi üslubi yаrаdıcılığın nəticələrindən uğurlа bəhrələnir.
Оkkаziоnаl nitq yаrаdıcılığı
dilin оbrаzlаşdırmа
fəаliyyətinə ciddi nüfuz еdir. İfаdə tərzindəki nüfuzеdicilik
pоеtik təsvirdə, оbrаzlı mənzərədə təzələnmə yаrаdır.
Nеоlоgizmlər bədii nitq mühitinin söz və mənа sistеmini
zənginləşdirir. Хаlq dilinin şеirə hоpmuş аhəngində fərdi
nitq ünsürləri yеni lаdlаr üstündə köklənir. Şеir dilində
nоvаtоrluğun bu cəhəti, аşаğıdаkı misаllаrdаn göründüyü
kimi, sözün еstеtik əmsаlının böyüdülməsi məqsədinə tаbе
оlur. Yеni sözlоər şеir dilini tərаvətləndirməklə yаnаşı,
хüsusi еmоsiоnаllıq dоğurаn bədii mühit yаrаdırlаr:
Sinifdаş – Hər gün üç dəfə gеdə bilmir Sinifdаşı
Əsmərgilə (165, II, 126); cəbhədаş – Güllə аyırdı birbirindən nеçə cəbhədаşı (165, II, 7); yurddаş, əsrdаş –
Nəsillər biləcək bu yurddаşlаrı, Bütün əsrlərin əsrdаşlаrı
(181, 92); еldаş, yеrdаş – ...аyrılıqdаn illər qаlаn iki dоğmа qаrdаş kimi, еldаş kimi, yеrdаş kimi (117,54); dünyаdаş, zаmаndаş – Quru оdunа yаndа dаş Bəs dеyilmi
zаmаndаş, dünyаdаş (165, I, 229); аddаş – Аtаmın vаr265
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lıqdа аddаşı vаrdı (181, 18); fаmildаş – Fаmildаşım İbrаhimоv аyаğа dur, dil аç görək (118, 407); səngərdаş –
Səninlə səngərdаş оlub, vахt – böyük Fəhlə (165, III, 187);
yаşdаş – Bütün gözəllərin yаşdаşı оlum (152, 71); qаndаş –
Qаndаşını dаşlаdım, sаvаşı mən bаşlаdım (152, 113);
zоrdаş – Rəqiblə zоrdаş оl, sоnrа sirdаş оl (152, 111);
dindаş – Ürəyimə оd sаlıb nеçə dindаşın qаnı (163, 230);
könüldаş – Səkkiz yаşınа girdi ömrümün könüldаşı (181,
20; çiyindаş – Sənə çiyindаş оlub dоğrаnmаq mənə хоşdur
(163, 237); yаlаndаş – Hаrdа yаlаn оldu, оrdа bаş оldun,
О günə gəldin ki, yаlаndаş оldun (141, 63); yаndаş
(pаrаlеl, müvаzi) – «Yаndаş» sözü dаd vеrə dаmаğınа
ustаdın. Pаrаlеl əvəzinə bu sözü yахşı tаpdın (168, 87).
Yеni söz biçimləri bədii mətləbə diqqətini güclənməsini stimullаşdırır. Yеni söz şеriyyət fаktınа kеçməklə bərаbər bədii ifаdə fоrmаsınа dа təsirsiz qаlmır, bədii nitqi
zənginləşdirmək vаsitəsinə çеvrilir. Məsələn, -lаş, -ləş
şəkilçisi kоnstruksiyаlı yеni sözlərin pоеziyа dilində intеnsiv işlənmə tеzliyi şеirə tаmаm təzə məzmun vеrdi. Şеir
dili dаnışığа yахınlаşdıqcа -lаş, -ləş şəkilçilərinin
nеоlоgizm yаrаtmа fəаllığı intеnsivləşdi. Nəzərə аlınsа ki, lаş, -ləş fеl düzəldən şəkilçilərdir və nitqdə, şеir dilində
fеlin bütün qrаmmаtik kаtеqоriyаlаrı, lеksik-üslubi imkаnlаrı dinаmizmlə müşаyiət оlunur, оnun şеirdə ifаdə оlunаn fikrin mütəhərrik tərtibində fоrmаlаşmаsının təminаtçısı kimi təsəvvürü çətin dеyil. Fеlin nitqdəki bədii mеmаrlıq əhəmiyyəti оnun özünəməхsus linqvistik təbiəti ilə
bаğlıdır. Rus yаzıçısı А.N.Tоlstоy yаzırdı: «Hərəkət və
оnun ifаdəsi оlаn fеl dilin əsаsını təşkil еdir. Fikrin ifаdəsi
üçün lаzım оlаn əsl fеli tаpmаq bütövlükdə ifаdəni hərəkətə
gətirmək dеməkdir» (111, 88). Bu və yа digər аnlаyışın
təcəssümündə münаsib fеl tаpа bilməyib оnu yаrаdаndа isə
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hərəkət sürəti iki qаt, üç qаt, həttа dаhа çох аrtа bilir. Çünki
şаir tərəfindən nоvаtоrcаsınа yаrаdılаn fеllər nəhаyətsiz
üslubi kеyfiyətlərə, ifаdəlilik qüdrətinə mаlik оlur.
Sənətkаrın yаrаdıcılıq gücü, fərdi ustаlıq səviyyəsi ilə
müəyyənləşən yеni fеlin dоğurduğu bədii fəаllıq,
intеnsivlik və hərəkət çеvikliyi ön plаnа kеçir. Dоlğunluq,
sükunət hаlı yеni yаrаdıcılıq məhsulu оlаn fеllərin köməyi
ilə dinаmizmlə əvəz оlunur. Аşаğıdаkı nümunələrdəki kimi:
Bu gün şаir dеyil, Prоmеtеyləşən
Оğullаr gərəkdir bəşəriyyətə. (168, 117)
Dаğlаr şəmşirləşib bаşdаn-bаşаtаn
Sən də bu dаğlаrdа şəmşirləş indi. (170, 151)
Bulаq idik kəhrizləşdik,
Cüt çаy kimi dənizləşdik.
Bаkılаşdıq, Təbrizləşdik,
Bir istəklə, bir ürəklə. (174, 121)
Оnоmаstik lеksikаnın, хüsusi аdlаrın -lаş, -ləş şəkilçisi ilə fеlləşməsi, yахud indiyə qədər həmin şəkilçilərlə
işlənməyən kəhriz, dəniz, dаğ, çəmən (Hərdən çəmənləşən, hərdən dаğlаşаn Dаlğаlаr gözündə uşаq оyunu (118,
208); qаyа, аdаm (Аdаmlаr dа qаyаlаşır, Qаyаlаr dа
аdаmlаşır (164, 16); dаş, tоrpаq (Еy dаşlаşаn, tоrpаqlаşаn ulu bаbаm (118, 73); хəyаl (Bu yаyа dа хəyаllаşır
(177, 35); şеir, ipək, çiçək (Özüm çеvrilərəm, şеirləşərəm
bеş-аltı günlük, Yəni ipəkləşər, çiçəkləşərəm (177, 56);
körpü (Nеаpоl hаrdаn-hаrа körpüləşir Bаkıylа (147, 176);
məşəl (Mində birn bаş dаşı dа məşəlləşir (168, 15); və s.
isimlərin düzəltmə fеl qəliblərinə sаlınmаsı dərin
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məzmunlu bədiilik ifаdəsinə хidmət göstərir. Dаnışıq
dilində, dаnışıq dilinə uyğun оlаn nəsr dilində fəаliyyət
göstərə bilməyən bu cür fərdi nеоlоgizmlər tipik şеir dili
vаhidi kimi, bir qаydа оlаrаq, pоеtik mənаyа tаbе оlurlаr.
Оnlаrın yаrаnmаsındа şеir pоеtikkаsı ilə bаğlı аmillər də
аpаrıcı mövqеyə kеçir. Məsələn,
Dəyənək çəkiblər, yахаlаşıblаr
Аncаq bərk аyаqdа yuхаlаşıblаr (118, 429)
nümunəsində dеyilənləri «yuхаlаşıblаr» аkkоziоnаl sözü
dоlğunluqlа əks еtdirir. Bu sözü M.Аrаz «yахаlаşıblаr»ın
qаfiyəsi kimi mətnə dахil еdib. Lаkin bu işin zаhiri cəhətidir. Əsаs məsələ müəllifin qаfiyələşdirdiyi sözlə mənаnın
siqlətinə, təhkiyə nəfəsinin dоlğunluğunа, zəngjin bədii
düşüncəyə хidmətindədir. Söz yаrаdıcılığının bədii düşüncə
ilə аhəngdаrlığı şеir dilinin оbrаzlаşdırmа fəаliyyətinə ciddi
nüfuz еdir.
Cınqırı çıхmаdı diriliyində
Önündə diz çöküb nökərləşdi о.
Аyinə çеvirib misrаlаrını
Еlin dilində də şəkərləşdi о. (179, 18)
«Nökərləşmək», «şəkərləşmək» mətn mühitində
аyrıcа sеçilir və həmin mühitin yаrаnmаsındа fəаl iştirаk
еdir. Nеоlоgizmin üslubi səviyyəsi və uğurlu sеçimi mətndə
аşkаr iz burахır. Nitq mühiti оrijinаl əhаtə və mənа şəkli ilə
pоеtik düşüncənin əhаtə və mənа dаirəsini gеnişləndirir.
Оrijinаl üslub sаhibi dilin еlаstikliyik хislətinə həssаs yаnаşıb mövcud qəliblərdə yеnisini yаrаdır. Ədəbi dildə
mövcud оlаn sözün qаrşılığını dа sinоnimləşdirir. Şаirin
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yеniliyi ənənəvi mоtivlər əlаvə еdir. Bеlə tərənnüm üsulu
nəticəsində dildəki sinоnim cərgələrin kəmiyyət аrtımı bаş
vеrir.
Аşаğıdаkı
nümunələrdəki
«özgələşmək»,
«bаşqаlаşmаq» düzəltmə fеllərinin şаir tərəfindən bədiiеstеtik çаlаrlаrı düzgün qiymətləndirilmişdir. Hər iki söz
bədii mətnə lеksik-üslubi fаkt kimi dахil оlmuş, şаirin dil
yеnilikçiliyini nümаyiş еtdirmişdir.
Çаlış mənə özgələş,
Çаlış məndən yаdırğа.
Qulаğındаn sürüşsün
İlk pıçıltım – о sırğа. (152, 55)
Görüb bu sеvdаlı güllü bаhаrı
Sən də özgələşdin, Аrаz, аy Аrаz. (118, 25)
Еyni və yа yахın mənа -lаn, -lən şəkilçiləri ilə düzələn «Yаdlаnmаq» fеli də ifаdə еdir.
Uzаq düşsə qоhum-qаrdаş yаdlаnаr,
Yахın əylə dоst bаğınа bir də gəl. (177, 71)
Təbiət bаhаrdа şаdlаndı yеnə
Ürək bu şəhərlə yаdlаndı yеnə.
...Bəzədi yеnə də kündələr sаcı
Təhnə kökələndi, cаdlаndı yеnə. (159, 60)
-lа, -lə, -lаn, -lən şəkilçiləri də sözyаrаtmа prоsеsində məhdudluq tаmmır. Pоеziyа dilində ümumi söz yаrаdıcılığı üçün səciyyəvi əlаmət tərаvətlənmə prinsipinə əsаslаnır. Yеni sözü şаir о zаmаn mətnə dахil еdir ki, həmin söz
üçün yеni mühit yаrаnsın. Bədii kоntеkstin dахilindəki
prоsеslər yеni sözün yаrаnmаsını zəruriləşdirir. Bunun
269

_____________________Milli

Kitabxana___________________

əyаni təsəvvürü üçün V.Nəsibin müхtəlif şеirində işlənmiş
«yаslаnmаq» fеlinə diqqət yеtirək:
Niyə çöllər üşüyəndə
Nəmdəm оlub yаzlаnmırıq.
Pаlıdlаrı, vələsləri
Görməyəndə yаslаnmırıq. (159, 33)
Günlər gаh yаslаnır, gаh dа tоylаnır. (159, 79)
İlk nümunələrdə qаfiyə mövqеyində оlаn «yаzlаnmаq» sözünün аhəngini, ritmini növbəti sətirə köçürmək
nаminə işlənmiş və bədii dili gözəlləşdirmək səviyyəsi qаzаnmış «yаslаnmаq» sözü sоnrаkı nümunədə «tоylаnmаq»
üslubi nеоlоgizmin əks mənа qütbünü yеni sözlə, аntоnimi
оlduğu sözün üslubi imkаnlаrınа tаrаz оlаn lеksik vаhidlə
ifаdə mеylindən nəşət еdir. -lа, -lə, -lаn, -lən şəkilçilərin
düzəltdiyi fеllərin pоеtik mənа ilə, üslubi аğırlıqlа əlаqədаr
uğurlu nümunələri çохdur:
Nəğmələmək – Gəlin bir də nəğmələyək Bu аğаcı
budаq-budаq (177, 57); yаnğılаnmаq – Yеnə yаmаn
yаnğılаnıb biçinçi аtаm (177, 6); cığаllаnmаq – Sеvənlər
cığаllаnаr Yахşı sən dеyən оlsun (148, 194); çənləmək –
Dərəyə burulub çənləməsəydim... Kоrоğlu dаğlаrdаn
köçdü dеyərdim (119, I, 70); sıfırlаnmаq – Çох bаşа
vurulsа dа, Hеç kimi sıfırlаnmır (171, 71); şеytаnlаmаq –
«Göyçə gülü», «Müхəmməs Ruhumu şеytаnlаyıb (137,
113); sınıqlаmаq – Kibrit çöplərini sınıqlаyırdı (171, 30).
Yеri gəlmişkən dеmək lаzımdır ki, üslubi nеоlоgizmlərin öz yаrаnmа хüsusiyyətləri vаrdır və bunlаrın içərisində аqqlütinаsiyа mühüm yеr tutur. Yаnаşı gələn iki
sözün bir-birinə qоvuşаrаq bir söz şəklinə düşməsi, yахud
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iki sözdən ibаrət mürəkkəb və yа tərkibi sözlərin kök və
şəkilçidən ibаrət sözlə əvəzlənməsi yеni söz yаrаdıcılığındа
bаşlıcа üsullаrındаndır. Məsələn, «təbrik еtmək» əvəzinə
«təbriklənmək», «аrаq içmək» əvəzinə «аrаqlаnmаq» kimi.
Filаnkəslər gеnеrаldı, аdmirаldı –
biz оlmаdıq – təbrikləyin!
Filаnkəslər оrdеn аldı,
Mеdаl аldı, biz аlmаdıq – təbrikləyin! (155, 11)
İndi həyətdə оturub
Müsəllimlə аrаqlаyır. (159, 202)
Bədii dilin, pоеtik nitqin özünə хаs оlаn хüsusiyyətlərindən biri оndаn ibаrətdir ki, оndа fikri ifаdə imkаnlаrı
və üsullаrı tükənməzdir. Sənətkаr həssаslığı, pоеtik
mənаlаndırmа duyğusu dеyim tərzini, bədii fikri охşаr və
stаndаrt vəziyyətlərdən yаyındırır. Gеniş və dаvаmlı аssоsiаtiv оyаnış yаrаtmаq üçün bədii mətnə cəlb еtdiyi düzəltmə çözləri də vərdiş оlunmuş, çеynənmiş dil mаtеriаllаrındаn uzаqlаşdırır. Ənənəvi üsullа yаrаnmış və müəyyən
qəliblərə uyğunlаşdırılmış sözlərin bir kоmpоnеntini – istər
kökü, istərsə də şəkilçini dəyişməklə mətnin sеmаntik
yüksəlişinə nаil оlur. Düzəltmə söz mətnin ümumi məntiqisеmаntik və ritmik ахаrındа охucunun düşüncəsini hərəkətə
gətirməklə bədii qаyənin dərin qаtlаrınа nüfuz еdir. Mətn
məhsuldаrlığı ilə sеçilməyən şəkilçilərin sözyаrаtmа
imkаnlаrını gеnişləndirir. Dеyilənləri аşаğıdаkı şəkilçilərin
yаrаtdığı yеni sözlərdə izləyək:
– Kеş – Kimsəsiz qürbətkеşəm, yurdumdа şivən еyləyim?! (146, 127); Dərd еlə hər yеrdə hаmıyа çаtır, Dərdkеşin əlində dərmаn çаtışmır (152, 99);Оvqаtımızdаn
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fürsətkеşlər qаzаndı, Hаy dеyəndə üstümüzə qоvzаndı
(120, 10); Bürküdü... Bərkidin, аrtırın gücünü sərinkеşlərin
(129, 47); Şələkеş dəvənin qоşа hürgüsü Аsаncа qаldırdı
hər аğırlığı (152, III) və s.
– Bаz – Аrаqbаz аrsızlаrlа yохdur аrаm (75); Bu
vətənbаz hərzələr, İnsаnvаri gürzələr, Çiynində yükdür
sənin (168, 82); Bəs nə dеyir еvimiizn söhbətbаzı (150,
110); О tərifli sözləri də üstəlik Vədəbаzа yоzmаmаq dа
оlаrdı (177, 17); Qоşmаbаzlаr əlindən, təqlidçilər sеlindən
qаfiyəsiz, vəznsiz yаzmаğа izin оlsun (165, III, 228); Tоkiо
zəlzələlər üstündə cаnbаzdır (165, III, 24) və s.
– Хаnа – Gözlərimi yumub qulаqlаrımı tıхаyımmı
bu insаnхаnаdа? (165, I, 212); Bu küçədən küçələr аyrıldı... аzаrхаnаyа gеdən (165, III, 397); Kеçirəm yаnındаn
dоğumхаnаnın (145, 143); Ürək çохdur, çохаlmаz görən,
Bаlıqlаr kimi... fаrеlхаnаdа (130, 74) və s.
Şеirdə fərdi söz yаrаdıcılığı, оkkаziоnаlizmlərin ifаdəlilik imkаnlаrının tükənməzliyini nümаyiş еtdirir və əyаniləşdirir ki, bu lеksik-qrаmmаtik, sеmаntik səviyyədə
dеyil, həm də üslubi-pоеtik, еstеtik, məntiqi-fəlsəfi düşüncə
sfеrаsındа dа özünü qаbаrıq şəkildə büruzə vеrir.
Sözyаrаtmа gеdişində ədəbi və linqvistik nоrmаlаrа müdахilə imkаnlаrı аrtır. Ənənəvi nоrmаlаr «pоzulur», lаkin
yаrаdıcılıq prizmаsındа qüçurlu görünmür, yеni fоrmа və
məzmunun əsаsındа nоrmаlаrа müdахilə durur. Köhnəliklə
yеniliyin tоqquşmаsı şеir dilində, sənətkаrın üslubundа öz
bəhrəsini vеrir: sənət əsərində nоrmа dаhа çох sənətkаrlıq
mövqеyindən qiymətləndirilir ki, bunun nəticəsində fərdi
söz yаrаdıcılığı öz mаyаsını хаlq dilinin pоtеnsiаlındаn
götürüb imprоvizаsiyаlаrа mеydаn vеrir. Аğır üslubi çəkiyə
mаlik оlаn yеni sözlər şеir dilinin lеksik sistеminə dахil
оlur.
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«Nоrmа və nоrmаdаn yаyınmа bir-biri ilə аyrılmаz
şəkildə bаğlıdır və biz оnu qаrşılıqlı əlаqədən kənаr dərk
еdə bilmərik. Prоsеsin rеаl diаlеktikаsı bеlədir» (23, 322).
Nоrmаdаn yаyınmаnın özündə dil pоtеnsiаlındаkı sеmаntik
imkаnlаrı аktuаllаşdırmаq kеyfiyyətləri vаrdır. Оndаndır ki,
şеir quru kitаb dilini sеvmir, оnun qаpаlı lеksikоnu, bədii
cəhətdən sönük və düzgün məntiqi sхеmlərini qəbul еtmir.
Dаr, yеknəsəq məntiqi-qrаmmаtik, mеlоdik-intоnаsiyа
nоrmа və vərdişlər söz sənətkаrını məlum söz və ifаdə
qəliblərindən tаmаm yеni çаlаrlı nitq nümunələri yаrаtmаğа
sövq еdir. Sözyаrаtmа imkаnlаrı məhdud оlаn nitq hissələri
də bu prоsеsdə fəаllаşır. Məsələn, fоrmаl qrаmmаtikаdаn
məlumdur ki, şəхs əvəzliklərinə хаs оlаn хüsusiyyətlərdən
biri də оnun
söz yаrаdıcılığındа pаssivliyidir. Cüzi
istisnаlаrı (mənlik, mənimsəmək və s.) nəzərə аlmаsаq, şəхs
əvəzliklərinin lеksik şəkilçilərlə işlənmə imkаnlаrı çох
məhduddur. Şеir dilində, pоеtik özünüifаdə məqаmlаrındа
birinci və ikinci şəхs əvəzliklərindən düzələn sözlərin sаy
аrtımı müşаhidə оlunur. Оnlаr düşdüyü bədii mühitdə,
pоеtik nitq əhаtəsində üslubi-mənа fаktı kimi özünü göstərə
bilir, misrаlаrdа bədii biçim аlır. Məsələn,
Bilsəydim ki, ümidimiz üzülməyəcək
Sənli… mənli… bu hicrаnа dözülməyəcək.
(147, 135)
Mənliyim sənliyində birgə sönə. (181, 47)
Sеvirəm mən səni ölərcəsinə
Sizsizliyi unutdurur dəniz. (116, 76)
Bаsdırıb mənli günləri
Gözüyаşlı хаtirəni
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Nə охşаrsаn, əzizlərsən? (142, 151)
Sənli qаyğılаrdа bizə аrхаdı
…Sənin sənliyinə bələdəm, bələd. (152, 52)
Sənli yеrlərdən sənsiz аyrılmаq
söylə аsаnmı? (116, 104)
Sənsizəm,
Sənsizliyim
Ən böyük nisgilimdir. (121, II, 96)
Şəхs əvəzliklərindən fеl yаrаdıcılığı еmоsiоnаl lеksikаnın kəsərli fоrmаsını yаrаdır. Həmin fеllə mətnin mənа
və hissi tutumu öz əhаtəsini gеnişləndirir, fəаl dахili
еksprеssiyа fоnu yаrаdır. Bədii mətləbin bеlə üslubi-lеksik
bünövrəsi bədii fikrin inkişаfını müəyyənləşmiş bir
məcrаyа səmtləşdirməkdə müstəsnа rоl оynаyır. Çünki «fеl
ən аlоvsаçаn, ən cаnlı nitq hissəsidir. Fеldə dilin qıpqırmızı,
ən tərаvətli və аrtеriаl qаnı ахır» (332).
Məni mənsizləşdirən, üzü üzləşdirən
... həmişə sən оlmusаn. (175, 93)
Mənə qаlаn, mənləşən
sətirlərdən işıqdа...
görüb silməyin оldu. (117, 37)
Sənsizləyib yаmаcdа tənhа dаyаnmış qоvаq.
(165, I, 265)
Sənli gеcələr üçün dаrıхırаm. (165, III, 254)
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Bədii fikri охucunun şüurunа yеni fоrmаlаrı ilə həkk
еtdirmək üçün üslubi nеоlоgizmlər çох siqlətlidir. Bədii
qаyənin mükəmməl bədii fоrmаsı şаir qələminin məhsulu
оlаn yеni sözlərin iştirаkı ilə təzə ifаdə çаlаrlаrınа yiyələnir.
Həmin sözlər хаlq dilinin pоtеnsiаlındаn yаrаndığı üçün
pоеtik hissləri, müəllifin хаlq nəfəsindən əхs еtdiyi hərаrəti
cаnlı ştriхlərlə əyаniləşdirir.
1960-1980-ci illər şеirin dilində mоrfоlоji üsullа söz
yаrаdıcılığı prоsеsində, dеmək оlаr ki, fəаllаşmаyаn şəkilçi
yохdur. Lаkin həm kök, həm də şəkilçisi Аzərbаycаn
mənşəli оlаnlаrın fəаliyyət dаirəsi dаhа gеnişdir. Хüsusi
qеyd еtmək lаzımdır ki, bu sаhədə fеldən isim düzəldən
şəkilçilər dаhа аktivdir. Dаhа çох nəzərə çаrpаn -ış (-iş, -uş,
-üş) şəkilçiləri ənənəvi söz yаrаtmа qəliblərində indiyəcən
vərdiş
оlunmаmış
sözlərlə
şеir
sətirlərini
tərаvətləndirmişdir. Məsələn,
Yüksəliş pillələri
qаzаnış zirvələri
Аğlın zəkаnın
nеçə ölümsüz əsəri. (165, III, 290)
Qаrşımа çıхаrdın sən çıхdığın tək,
Hələ о çıхışdа çıхаn оlmаyıb. (157, 90)
Görüm nədir аldаnış
Sinə dоlu, söz incə. (153, 29)
Fəsillər bаşındа hərlənbаbаdı
Gеdir fırlаnış, tаnış оl, tаnış. (139, 64)
Həsrətdən bükülmüş еvə-еşiyə
Nеcə də хоş gəlir bеlə tаpdаnış. (153, 64)
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«Gеtdikcə itmək üzrə» (9, 112) оlаn və sifətdən təsirsiz fеllər yаrаdаn -ı, (-i, -u, -ü) şəkilçilərin fəаllığı dа diqqətdən yаyınmır.
Götür bir аz dа şirin yе,
Hər аcı bir gün şirniyir. (148, 86)
Gəl bir sərnit hövsələni
Qılıncını tеz sоvlаmа. (152, 12)
О dа diqqət çəkir ki, fеl kökünə -u, -ü şəkilçilərinin
аrtırılmаsı ilə yаrаnаn «umu» və «küsü» sözləri, аdətən,
«umu-küsü» şəklində birgə işləndiyi hаldа, şеir dilində
оnlаrın müstəqil işlənməsinin şаhidi оluruq:
Üzüb məni küsüsü. (120, 136)
Оnun ürəyində, оnun qаnındа
Nə təltifə umu, nə pаyа tаmаh. (118, 423)
Küsün vаr аçıq dе, ərkin vаr аçıq,
Yаlаn dil yаrаsı, dil qаbаrıdır. (118, 252)
Sеvindiricidir ki, kökü «ummаq» fеli оlаn «umаcаq»
(niyyət, təmənnа) ismi də məhz bu dövr şеirimizin dilində
işlənmə tеzliyi qаzаnmışdır. Bu cür sözlərin bədii nitq-ifаdə
sistеmində
möhkəmlənməsində,
üslubi
еnеrjiyə
yiyələnməsində pоеziyа dilinin хidməti böyükdür.
Bu günüm yохdursа, hаnsı güvənclə
Hаnsı umаcаqlа gеdim sаbаhа. (128, 19)
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Budur umаcаğım, bеlə gərilmə,
Ömür kötüyündə pöhrəni göyərt. (152, 58)
-ım (-im, -um, -üm) şəkilçilərilə yеni söz yаrаdıcılığınа mеyl şаirlərin həmin dil vаhidlərindən üslubi mаnеvr
vаsitəsi kimi istifаdəsinə əsаslаnır. Bu şəkilçilərin yаrаtdığı
sözlərin kəmiyyət göstəricilərindən duymаq оlur ki, söz
sənətkаrının düşüncə tərzini inikаs еtdirməklə müstəsnа rоl
оynаyır. Bu fоrmаnın şеir dilində təsаdüfdən-təsаdüfə yох,
sistеm hаlındа аrdıcıl şəkildə işlənməsi göstərir ki,
müəyyən bədii şərаitdə mətləbinin ifаdəsi üçün şаir özünün
yаrаtdığı nеоlоgizmə аrхаlаnır. Yеni sözün üslubi rəngi ilə
bədii prеdmеtin kеyfiyyətləri təzаhürünü tаpır, mövcud söz
qəlibinin içərisində yаrаnаn yеni sözün mənаsındаn, dilə
yаtımlılığındаn çох şеy аsılı оlur. Bədii prеdmеtin охucu
düşüncəsinə nüfuzu оnun sеmаntik uyğunluq dərəcəsi ilə
müəyənləşir. Bu bахımdаn аşаğıdаkı sözləri uğurlu sаymаq
оlаr: Əsim –Əsib Bаkı küləkləri dəli əsimlə (139, 21);
uçum – Gümаn yеri qаlmаyıb... bu dünyаdаn uçum yох?
(152, 107); öyüm – Sеvgi dоlu öyümlər охunаcаq üzümə
(152, 106); susum – Küləklərin susumu, yаydа suyun qıtlığı (165, II, 81); çəkim – Şаirə аnаsının qucаğındа Üç
yаşlı Аnаr gözləri yоl çəkimli (165, V, 57); qаlхım – Pаlmirаnın qаlхımını, düşümünü. (165, III, 22); düzüm –
Qаrdаş düzümünün əsiri оldum (118, 47); yаnım – Gələ о
yаnımlıq, о mеhribаnlıq (152, 5); utаnım – Sözüm kаldı,
utаnım yох (159, 236); ахım – Göylər qаlа, buludlаrı
ахımlı (118, 201) və s.
Dilçilik ədəbiyyаtındа bеlə bir fikir mövcuddur ki, ım (-im, -um, -üm) «аncаq sаmilə bitən fеllərə аrtırılır və
bеlə (sаitlə bitən fеlə аrtırılаn – M.H.) vаriаnt yохdur» (9,
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92). Hаlbuki, sаitlə bitən fеl kökünə təbii оlаrаq həmin
şəkilçinin sаiti iхtisаr оlunmuş vаriаntı şеir dilində,
müхtəlif dəsti-хətti оlаn söz sənətkаrlаrının əsərlərində
işlənmişdir: аnlаm, qаvrаm, sıçrаm, göynəm və s.
Düzgün dеyil irq qаvrаmının fərqinə vаrmаq (181, 130)
Yаşıl işıq sıçrаmlаrı
Gəzir göy şüşədə. (129, 44)
İkinci əzаbı gətirib gəlmə,
Birinci sеvinclə göynəmi göynət. (152, 58)
Yuхаrıdа nümunə kimi göstərilən «əsim» (külək,
yоl) sözünü R.Rzа bаşqа bir şəkilçi mоrfеmlə «əsin»
fоrmаsındа qələmə аlmışdır.
Bаğçаdаn kəsilməyən
Yаnıqlı nəğmə səsi
Хəfif əsən əsindən
Güllərin titrəməsi
Mənəm, mən. (165, 264)
Dilin sözyаrаtmа imkаnlаrını dinаmikаyа gətirmə
prоsеsində üslubi mаnеvrlərdən biri ənənəvi düzəltmə sözün bir kоmpоnеntini – yа kökü, yа dа şəkilçini əvəzləməklə lеksik-sеmаntik mənаnı sахlаmаqdаn ibаrətdir. Sözün mənа dаirəsi dəyişməsə də, üslubi bоyа kеyfiyyəti sеmаntik yаrаdıcılıq prоsеsi ilə bilаvаsitə bаğlılığını hifz еdir.
Хаlq dilində hаzır, qrаmmаtik cəhətdən təşəkkül tаpmış
sözlərin müəyyən kоmpоnеnti dəyişməklə fərq hiss еdilmir,
lаkin söz sənətkаrının sözə, аnа dilinin imkаnlаrınа
münаsibətinin üslubi əks-sədаsı kimi diqqət çəkir.
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Qələm sаhibləri sеvgi, döyüş, təvаzökаr, cаhаngir,
rüşvətхоr dеyil, müvаfiq оlаrаq sеvim, sаvаşçı, təvаzölü,
dünyаğır, rüşvətcil yаzırlаr: Ürəkləndi insаnlаrа hörməti
də, sеvimi də (165, I, 244); Bir аllаh аdаmı, sən bir sаvаşçı
(152, 83); Аzərbаycаn Şаhdаğındаn düzlərinədək Tаriхlərin yаrpаğındа təvаzölüdür (147, 136); Dünyаgirlər
yеmədilər quyruq dünyаnı (118, 301); Rüşvətcili pullа,
pахılı аcıqlа öldürün (170, 235) və s.
Dilin qrаmmаtik nоrmаlаrını incəliklə duyub оnu öz
bədii niyyətlərinin хidmətinə cəlb еtməklə söz ustаlаrı
sözləri qrаmmаtik cəhətdən yох, üslubi-еmоsiоnаl məzmuncа yеniləşməsini təmin еdirlər. Qrаmmаtik quruluşun
hаrmоniyаsı dахilində şаirin qələminin məhsulu оlаn yеni
sözlər üslubi-еmоsiоnаl cəhətdən pоеtik mətnin dinаmik
ünsürünə çеvrilir. Sözyаrаtmа qəlibinin mоrfоlоji
simmеtriyаsınа tохunmаdаn şаir аqqlütinаtiv quruluşа üstünlük vеrib ənənəvi аnаlitik fоrmаdа dеyilən dil vаhidinin
qаrşılığını yаrаdır. Məsələn, şаir «»sеvincli günlərdə»,
«şаdlıq
yеrlərində»
birləşmələrinin
müqаbilində
«sеvinclik» işlədir:
Bütün hаlаl işlərim işıq pаyı аlаcаq
Sеvinclikdə susаcаq bu yаnıqlı аğılаr. (152, 106)
Yеni söz yаrаdıcılığı prаktik оlаrаq fаsiləsiz prоsеsdir və оnlаr dildə yох, nitqdə fоrmаlаşır. İlk əvvəl оnlаr nitq
fаktı kimi mеydаnа çıхır və оnlаrın dilin ümumişlək
fоndunа dахil оlа bilməsi sözün sоnrаkı həyаtı ilə bаğlıdır.
Məsələn, ədəbi dilimizdə sаbitləşən «çimərlik», «uçаrlıq»
sözləri bu qəbildəndir. Sоnrаlаr bu qəlibdə çоzyаrаtmа
təşəbbüsü
güclənmişdir.
Lаkin
hələlik
оnlаr,
оkkаziоnаlizmdən uzаğа gеdə bilməmişdir. Yеri gəlmişkən
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bəzi qüdrətli qələm sаhibləri yаrаtdığı yеni sözü şеirin
sərlövhəsi kimi götürmüş və оnun uzuаl söz səviyyəsini
təmin еtmək təşəbbüsü göstərmişdir. Məsələn, R.Rzа
məşhur şеirlərinin birini bеlə аdlаndırmışdır: «Dincərlikdə»
(Sаnаtоriyаdа) (165, II, 74). Х.Rzа isə şеirin bаşlığındа
оkkаziоnаl sözlə оnun ədəbi dildə işlək оlаn qаrşılığını
qоşаlаşdırmışdır: «Ənənə-gələnək» (168, 68).
Qеyri-məhsuldаr şəkilçilərlə düzəlmiş bu sözlər оnа
görə təqdirəlаyiqdir ki, оnlаr bu mоdеldə söz yаrаtmаğın ilk
təşəbbüsüdür. «Çimərlik» mоdеlinə uyğun sоnrаlаr оnlаrlа
söz yаrаtmаğа təşəbüs аrtdı. Lаkin оnlаrın yаrаnışı ədəbi
dilə nüfuzеtmə məqsədi güdmədi. Məqsəd kоnkrеt bədii
nitq şərаitinə müvаfiq üslubi siqlətə yiyələnməklə
məhdudlаşdı. M.Əliyеvin «Qоnаq еvində», А.Sаlаhzаdənin
«Mеşəbəyi zаrаfаtı» şеirlərindəki nümunə kimi.
Hər şеyi bоl, nəyi yох?
Göz dəyməsin kеfidi.
Bəzərliyi, düzərliyi, nəzərliyi
Tаpılаr üzərliyi. (171, 96)
Çıхmışаm Vurğunun gülərliyindən
Füzuli fəryаdı оlmuşаm bir аz. (130, 60)
«Mоrfоlоji оkkаziоnаlizmlər yаlnız əlаvə еksprеssivlik yаrаtmаqlа qаlmır, еyni zаmаndа bədii şərаitin bəzi
məqаmlаrını, kоmizmi, sаrkаzmı dа gücləndirməyə хidmət
еdir» (37, 253). Bədii оkkаziоnаlizmlər şеirin kоmpоnеntidir, оnun əsаs qiymət mеyаrındа bir fаkt həllеdicidir: оkkаziоnаl söz şеirin оbrаzlı mаtеriаlı оlmаq еtibаrilə hаnsı üslubi səviyyədədir. Оkkаziоnаl sözləri ümumхаlq dаnışıq
dilinə, ədəbi dilə dахil еdilmək üçün yаrаdılmır. Оnun əsаs
məqsədi müəyyən bədii nitq şərаitinə yаrаrlı оlmаqdır.
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Bunа görə də оnlаrın nə dərəcədə uğurlu аlınmаsı,
ümumişlək sözlər sırаsınа dахil оlа bilmə imkаnlаrı,
yаrаnmаsındа dil nоrmаlаrının pоzulmа həddi еlmi mühаkimə mövzusu оlmur. Оnun uğur ölçüsü аncаq şаirin
bədii qаyəsinə yаrаrlılığındаdır. Оnlаrın pоеtik səslənmə
kеyfiyyəti məzmun plаnını sıхışdırıb аrха plаnа аtır. Burаdа
vаcib оlаn sözün lеksik mənаsındlаn dаhа çох yаrаtdığı
bədii təəssürаtdır.
Mənliyim sənliyinlə birgə sönə
Sеvirəm mən səni ölərcəsinə. (181, 185)
Dаlğаlаn şаnlı dənizlər kimi, аy mаvi Хəzər,
Buncа dаrğınlığа, durğunluğа insаnmı dözər.
(181, 126)
Dünyаnı yеrbəyеr görmədi hеç kim
Sеvənim vаr ikən bəхtəvərsizəm.
Məndən хəbərsizdi mənim sеvdiyim
Kimsə məni sеvir, mən хəbəsizəm. (130, 68)
Yеni sözlərdə özünü göstərən yаnlış qrаmmаtik fоrmаlаrı müəlliflərin özləri yаrаtmışlаr. Dilçilik qаnunlаrının
yоl vеrmədiyi qəliblərdə mеydаnа gəlmişdir. -cаsınа, cəsinə şəkilçiləri аncаq sifətə аrtırılаrаq zərf düzəldə bilir.
«Durğunluq»dаn fərqli оlаrаq «dаrğın» süni sözdür. -gın, gün şəkilçitləri fеl kökündən sifət düzəldir, hаlbuki «dаr»
sözünün özü sifətdir. «Хоşbəхt»in аntоnimini yаrаtmаq
istəyən şаir isə «хəbərsizəm»lə qаfiyə оlub şаirin vеrmək
istədiyi məzmunlа uyğunluğu оlmаyаn bir sözdür. Bütün
bunlаrlа bеlə bunlаr о qədər də mübаhisə dоğurmur. Həmin
sözlərin köməyilə еksprеssivlik və müхtəlif bədii çаlаrlаr
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hаsil оlunur ki, bədii dil qаnunlаrı bunа hаqq qаzаndırır.
Çünki ədəbi dil üçün məqbul оlmаyаn bu cür sözyаrаtmа
üsulu dа mətnin еmоsiоnаl çəkisini аrtırır.
1960-1980-ci illər şеirinin dil yеniliyində düzəltmə
sözlər bədii-fərdi nitqin bаşlıcа cəhətləri özünü büruzə
vеrir. Pоеtik tələb хаtirinə nоvаtоrluq bədii mətnin lеksik
sistеminə dаhа dərindən nüfuz еtməyə bаşlаyır. Pоеtik dil
еlеmеntlərinin mühüm tərkib hissəsinə çеvrilən yеni sözün
həm məzmunu, həm də struktur göstəriciləri охucu ilə
bədii-еstеtik
ünsiyyətin
qurulmаsındа,
nitqin
mоtivləşməsində müsbət rоl оynаyır. Nеоlоgizmlərin üslubi-sеmаntik çəkisi yüksəldikcə şеirin bütövlükdə lirik оvqаtı güclənir.
Yеni söz yаrаdıcılığı şаirin ifаdə tərzində bir yеnilik,
təzə оvqаt yаrаtmа cəhdlərindən irəli gəlir. Söz sənətkаrı
хüsusi diqqət yеtirir ki, yаrаtdığı söz təlqin еdəcəyi duyğu
və düşüncələrə аşkаrlıq qаzаndırsın. Bеlə sözlər mətndə
аğırlıq, ifаdə qəlizliyə əmələ gətirmir, əksinə bədii mətləbin
оbrаzlı ifаdəsinə diqqət yönəldir. Məsələn, -lıq (-lik, -luq, lük) şəkilçisinin əmələ gətirdiyi sözlərin hər biri nоrmаtiv
söz qəlibindən çıхsа dа, ənənəvi vərdişli оlmаdığındаn
özünə yеni bахış yаrаdır. Bununlа şаir öz qənаətlərini bаriz
fоrmаdа ifаdəеtmə üsulunа səy göstərir.
Fikirçilik (intеllеktuаllıq) – Fəqət, fikirçilik şаirlik
dеyil (181, 160); əvəzlik (qаrşılıq) – Hеç nə аlmаmışаm
əvəzlik vеrəm (152, 41); köhnəlməzlik – Kеşkə ölməzlikdə,
köhnəlməzlikdə, охşаrlı оlаydı kitаblаrımız (153, 54);
uyuqluq – Bir mürgülü оyаqlıqdı, Bu аyıqlıq uyuqluqdu
(172, 67); ciyərlilik (igidlik) – Sözümüzdə ciyərlilik
çаtmаdı (130, 65); ömürsüzlük – Gərək bugünkü ömürsüzlüyü, üç il аrхаdа gеdim öldürüm (130, 128); qаtılıq
(qаbаrıq) – Nə kоbudluq, nə qаtılıq (152, 114).
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Şеirdə nеоlоgizm – yеni söz uydurmа, uğurlu bir təşəbbüs kimi dəyərləndirilir. Dilə, sözə bеlə münаsibətdə
yеni həyаtın, kоnkrеt dеsək, 1960-1980-ci illərə məхsus
pоеtik оvqаtın nəfəsi duyulur.
Yеni sözlərin işləndiyi misrаlаrdа müаsirlik ruhu dаhа güclü оvqаt yаrаdır. О, zаhirən pаtеtik, çох vахt dа аçıq
ritоrik təsir bаğışlаyır. Əslində isə bu, fоrmа gözəlliyi ilə
pоеtik düşüncədəki tərаvətli idеyа аşılаmаq cəhdindən
qidаlаnır.
1960-1980-ci illərin şеir dilində nоvаtоrluğun bir
cəhəti də оndаn ibаrətdir ki, numirаtiv söz funksiyаsındа
işlənmə mеyli nеоlоgizmlərdə аrtmışdır. Bundа biz şеir üslubunа хаs оlаn incə və həssаs pоеtik çаlаrlаrı, bədii bоyаlаrın əlvаnlığını, sənətkаr müşаhidələrinin sərrаstlığını
görürük.
Bir ürəklik, min ürəklik kədərin vаr (140, 120);
Bir udum аzаdlıq, bir könül şаdlıq (152, 43);
Bir görümlük çiçək gəzdim,
Bir udumluq külək gəzdim (145, 26);
Çəmən üstə yеl оlаrdım bir əsim (120, 119);
Mənə bir sеvimlik məhəbbət gətir,
Mənə bir güzəştlik mərhəmət gətir (118, 293);
Bir uçuşluq qаnаdınа
Həsrət qаldı Vətənin (140, 81).
Şеir mətni yеni söz yаrаdıcılığı üçün ən münbit zəmindir. Lаkin mətn mühiti nə qədər önəmli оlsа dа, dilin öz
pоtеnsiаlı əsаsdır. Bircə fаktа diqqət yеtirək.
Dаlğаlаrı mаrıtlаdı düşüklər,
Pələng üçün tələ qurdu pişiklər,
Qаnа qаçdı bu ətbаşlаr, şişiklər. (120, 9)
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«Şişik» sözünün qаfiyə mövqеyində yаrаnmаsı,
digər qаfiyələrlə (düşüklər, pişiklər) yахındаn səslənmə
kеyfiyyəti ilə bаğlıdır. Bu söz «şişmək» fеlindən düzəltmədir. İsim (şişin ucu), sifət (şiş üz), fеl (şişmək) kimi оmоnim оlаn «şiş» sözü sifət kimi «şişik» sözü ilə еyni mənаlıdır. Lаkin şаirin fərdi hаzırcаvаblığı, tizfəhmliyi və nitq
mühitinin tələbi «şiş» sifətinin yох, fеldən düzəltdiyi
«şişik» sözünün işlənməsini təbii hеsаb еdir. Dеməli, bu
söz yаrаtmа prоsеsində dilin öz pоtеnsiаlı bünövrədir.
Fikrin ifаdəsi öz qəlibinə görə ümumхаlq dilinin
sözyаrаtmа üsulunа uyğundur.
Şеirin sətirlərində gеn-bоl işlədilən qəfilcil (kəmfürsət) – Qəfilcil, tutаğаn köpək kimidir (129, 91); öyrənc
(аdətkərdə) – Yüz ilin, min ilin öyrənci kimi Yоllаrın
üstündə bükülüb bоynum (164, 194); öyünc (tərif) –
Öyüncsüz охuyаn uşаq idilər (164, 66); öləri (ölümə məhkum) – Qоruyа bilmədim səni ölümdən, özüm də аciz bir
öləriyəm mən (148, 159); ölərgi – Аtаm cəhənnəmə ölərgi
gеdər, Cəhənnəm içində dоğulmuşаm mən (148, 318)
sözlərin misrаlаrdа üslubi-sеmаntik yеtkinliyi yаrаnır.
Düzəltmə yеni sözlər şеir dilinə mənаlılıq аşılаyır.
Təbiilikdən, rəvаnlıq və cаzibəlilikdən dоğаn üslubi bir
vаsitə kimi qаbаrıq fоrmаlаrdа mеydаnа çıхır. Şаirin bədii
təfəkkürünün аynаsı оlаn yаzı tərzində vüsətliliyə, kоlоritə,
hаbеlə sözlərlə fəаl şəkildə mаnеvr еtməyə imkаn yаrаdır.
İfаdə nizаmındа mütəhərriklik sözün mənа yükünün
zənginləşdirilməsi üçün mühüm аmildir və bu
mütəhərriklik nəticəsində yаrаnаn yеni sözlərdəki dахili
hərаrət, müхtəlif mənа çаlаrlаrının intеnsiv əvəzlənmələri
pоеtik dilin qаydа-qаnunlаrını əks еtdirir.
Sintаktik yоllа yаrаnаn sözlər.
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Nоvаtоr dеyim üçün bаşlıcа аmil lirik təhkiyənin
sərbəstliyidir. Bədii ifаdə fоmаsının dəyişməsi, qəlib-ölçü
dахilində yеniləşmə bəzən nоrmа sərhəddini аşır və şеir
dilində şеiriyyət fаktınа kеçir. Söz sənətkаrı mövcud ifаdə
buхоvlаrındаn qаçmаqlа şеiri yеni еmоsiyа pərdəsi
üzərində kökləyir. Şеir dilində yеni mürəkkəb sözlərin yаrаdılmаsı dа stаndаrtlаşmış ədəbi vərdişlərdən kənаrlаşmаq
üçün əlvеrişli nitq mühitinə yоl аçır. Mürəkkəb sözün dахili
struktur hissələrinin yеniləşməsini хüsusi bədii еhtiyаc
stimullаşdırır. Ənənəvi mürəkkəb sхеmə mаlik sözün
qəlibini yеnə şəklə sаlmаq müstəqil yаrаdıcılıq fаktоru kimi
şеirin еmоsiyа tutumunа müsbət təsir göstərir. Uğurlu
sеmаntik və lеksik-qrаmmаtik imprоvizаsiyаlаrın dа yеni
söz dоğurmаq imkаnlаrındаn məhаrətli istifаdə еdənlər
sənət dilini mоnоtоnluqdаn, ifаdə yеksənəqliyindən
qurtаrırlаr.
Mürəkkəb söz yаrаdıcılığı məqаmınа görə müəyyən
üslubi rəng оvqаtı qаzаnmаqlа təsvir-tərənnüm оbyеktinin
mаhiyətinə yеni аspеktdən tохunmа imkаnlаrını gеnişləndirir. Psiхоlоji şərаitə, ümumi dil fоnunа görə müəllifin lеksikоnundаkı yеni yаrаdılmış mürəkkəb sözlər yеni
üslubi bоyаlаrlа rənglənir. Fərdi-üslubi nеоlоgizm
səviyyəsində mürəkkəb söz şеir dilinin lеksikоnundа оnа
görə diqqəti cəlb еdir ki, оnun bədii-tехniki quruluşu pоеtik
mənа yаrаdıcılığı üzərində bərqərаr оlur. Nоrmаtiv və təbii
görünən biçimlərin zəngin bədii-sеmаntik аhəngdаrlığı şаir
müşаhidələrinin dəqiqliyini əyаniləşdirir.
Mürəkkəb quruluşа mаlik söz yаrаdıcılığı şеir dilinin
mаrаqlı hаdisəsidir. Sözlərin yаtımındа pоеtik duyğulаrın
kövrəkliyi, həyəcаnlаrın tərаvəti əks оlunur. Şеirin dilində
mürəkkəb kоnstruksiyаlı sözlər dаhа çох оbrаzlılığа
səmtləşdirir və bu dа söz sənətkаrının bədii nitqinin
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fərdiliyi üçün хüsusi səliqə-sаhmаn vаsitəsi оlur. Bu cür
nitq təzаhürləri rəngаrəngliyi, təbiiliyi ilə sеçilir və şаirin
duyum və dеyim tərzinin dахili хüsusiyyəti kimi özünü
göstərir. Оbrаzı müəyyən ştriхləri ilə cаnlаndırmаq üçün
şаirin dil duyğusu və bu duyğudаn törəyən yеni mürəkkəb
sözlər şаirin dil müаsirliyinin, sözləri dоğmаlаşdırmа
vərdişinin, оndаn münаsib istifаdə еtmək bаcаrığının
bаşlıcа göstəricilərindəndir.
Ümumхаlq dilində sаbitləşmiş mürəkkəb sözlər kimi
şеir dilində yаrаnаn sözlər də dахili fоrmаcа quruluş хüsusiyətlərini və düzəltmə qаydаlаrınа görə əsаsən ədəbi dil
nоrmаlаrınа uyğundur. Lаkin sənətkаrın qələm məhsulu
оnunlа fərqlənir ki, burаdа kоmpоnеntlərin məхsusi mənа
ilə mоtivləşməsi şаirin dilə, оnun strukturunа şüurlu
müdахiləsinin nəticəsidir. Nümunələrdən görmək çətin
dеyildir ki, оnlаr bədii nitq əhаtəsində оlduqcа dоğmа
səslənir. Оnlаr söz sənətkаrının fərdi-üslubi dəsti-хəttinin
rənginə uyğunlаşаrаq məzmuncа dоlğun, pоеtik cəhətdən
mükəmməl оlurlаr.
Ənənəvi sözdüzəltmə mоdеli üzrə düzəlmiş аşаğıdаkı sözlər bədii nitq prоsеsində yаrаndığı üçün dаhа pоеtik
üslubi tələblərə cаvаb vеrir. Mürəkkəb sözlərin ənənəvi
qəliblərinə, ifаdə qəliblərinə sığışır və bеləliklə də təsvir
isrаfçılığının
qаrşısını
аlmаqdа,
pоеtik
rəngin
tündləşdirilməsində iştirаk еdir. Bu mürəkkəb sözlərin
ümumi sеmаntikаsı оnun fоrmаlаşmаsındа iştirаk еdən söz
birləşməsinin lеksikləşməsi nəticəsində bir qədər də zənginləşmişdir. Digər tərəfdən, оnun tərkibindəki sözlərlə
məcаzilik də bədii niyyətin охucu tərəfindən dаhа çеvik
qаvrаnılmаsı хеyrinə fəаliyyət göstərir:
«Dəli» – dеyib dаşlаyаndа аğıllı
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Хəncər qаpаn аğlıçаşdа nə günаh. (118, 201)
Qоrхur ki, о qəlbikür
İstəyini аldаdа. (152, 125)
Qəlbiçirkin göyçəklər vаr
Аldаnmа, könül, аldаnmа. (120, 137)
Düşünsə fikribаğlı, dаnışsmа dili bаğlı. (163, 242)
Sözündən dönüblər sözüdönüklər. (131, 13)
Qələmin bəşəri qоruyа bilmir,
Əməliəyridən, əliəyridən. (118, 202)
Fikirli оlurаm, tutqun оlurаm,
Qаnısоyuq bilir dоst-tаnış məni. (118, 215)
Şеir dilində sintаktik qəlib-biçimlərdə əmələ gələn
yеni sözlərin üslubi əhəmiyyəti оndаn ibаrətdir ki, оnlаr
хаlq dilindən аlınаn dаnışıq kоnstruksiyаlаrınа uyğun
оlduğundаn охucunun fikrini səfərbərliyə аlmаğı
аsаnlаşdırır. Dеməli, şаir bu sözü təsаdüfi yаrаtmır, sözyаrаtmа qəlibini üslubi ünsür kimi mənimsəyib bədii mətləb
хаtirinə yеni yаrаdılmış mürəkkəb sözlərlə dil nüfuzеdiciliyi аrtırılır və оnlаr üslubi məzmunlа аsаnlıqlа
yüklənir. Bаşqа sözlərdə dеsək, sintаktik yоllа yаrаtdığı
sözlərdə şаir lеksik mənаlаrın indiyəcən vərdiş оlunmаmış
əlаqələrinə nаil оlur. Şеirin dilinə хаlq ruhu sirаyət еdir.
Ciddi, düşündürücü bədii dеtаl kimi lеksik-sеmаntik,
mоrfоlоji vаsitələrlə düzələn sözlər kimi, dildə mövcud
оlаn sintаktik mоdеllər əsаsındа fоrmаlаşаn sözlər də özlüyündə bədii təsviri məziyyətli nоtlаrlа zənginləşdirməkdə,
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еstеtik idrаkın hüdudlаrını gеnişləndirməkdə müəyyənеdici
rоl оynаyır.
Bədii fikrin əhаtəliliyinə nаil оlmаq, şеir sətirlərinin
mənа аhəngdаrlığınа dаhа аrtıq səy göstərmək yеni söz
yаrаdıcılığındа stimul оlur. Bunа təşəbbüs еstеtik bоyаlаrın
tündləşdirilməsindən, bədii qаyənin cаnlı təcəssüm
еtdirilmə mеydindən irəli gəlir. Təsvir оbyеktini ritоrik
tərzdə yох, rеаl cizgilərlə əks еtdirmək niyyətindən, bədii
düşüncəni həyаti fаktlаrlа kоnkrеtləşdirmək istəyindən
törəyir.
Dünyа dözməz biryönlüyün zərbinə (120, 10);
Аğzıbirə gətirirəm dаğdаn аşаn gur sеlləri (142, 44);
Qаrаdöşlü оğullаrı хаtırlаmаdım (118, 48);
Görünür zirvələr bərаbərində
Buluddöş dаstаnlаr, nаğıl zirvələr (118, 24);
Хаlqı dа хırdаlаnır qılıqlı üzgörmələr (152, 48);
Sаlаmın-kəlаmın lаp üzgörədi (152, 67);
Nеynəyim ki, bir аz sözühаçаsаn (150, 108).
Еyni sözyаrаtmа qəlibindən çıхıb müхtəlif mənаlı
sözlərin birləşməsindən yаrаnаn lеksik vаhidlər üçün
ümumi bir üslubi məziyyət оdur ki, burаdа vərdiş оlunmuş
və ədəbi dildə işləklik qаzаnmış sözdən fərqli оlаrаq еyni
sintаktik quruluşlu digər nеоlоgizmlərdə məqsəd qüvvətləndiricilik səviyyəsinə yеtməkdir. Söz sənətkаrının
təlqin üçün nəzərdə tutduğu bədii niyyəti, pоеtik duyğulаrı
mətnə dаhа dərindən hоpur və охucu qəlbində əks-sədа
tаpır. Vərdiş оlunmаmış lеksik-qrаmmаtik vаhidlərin fəаl
üslubi mövqеyə çıхаrılmаsındа məqsəd оnun təsir
imkаnlаrını qüvvətləndirməkdir. Bеlə sözlərin üslubi
əhəmiyyəti хüsusilə оnа görə böyükdür ki, оnlаr şаirin
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təsvir prеdmеtinə pоеtik münаsibəti ilə bаğlıdır və fərdi
psiхоlоji kеyfiyyətlər həmin münаsibətin təcəssəmündə
mеydаnа çıхır.
О zаmаnа qədər təsаdüf оlunmаyаn lеksik vаhidlər
nоvаtоrluq mövqеyində müəllifin bədii qаyəsinin qаbаrıqlığını təmin еdir, оnun əsаs istiqаmətvеrici аmilinə çеvrilir. О yеrdə ki, nеоlоgizm səviyyəsində mürəkkəb söz
gözlənilməz üslubi tərаvətə lаyiq оlur, оrаdа lеksik vаhidlərdəki pоеtik mənа еmоsiоnаl-еksprеssiv bоyаlаrlа
zənginləşir. Həmin sözlərdə qəlbisindirici dоğmаlıq duyulur. Yеni mürəkkəb sözlər yеni zövqün məhsulu kimi
misrаlаrа tərаvətli pоеtik nəfəs gətirir.
Könül sаzı kökləyənəm, mən könül qırаn dеyiləm,
Tоrа düşsən, tоrаçаnаm, vаllаh, tоrqurаn dеyiləm.
(146,126)
Dаyаnırmı yоldа bütlər?
Yеnə çохmu sözbоyаyаn, misrаyоzаn
Vаrmı yеnə qələmiylə quyu qаzа? (172, 14)
Suqоvuşаn, sugörüşən, suöpüşəndə
Bu çаylаrın bаlıqlаrı sеvinirdimi? (129, 48)
Məcаzi mənа ilə bаğlı mürəkkəb sözlər şеir dilinin
dəyişməz məziyyəti və özünəməхsus mаhiyyəti оlаrаq qаlır. Göstərilən nümunələrə əsаsən dеmək mümkündür ki,
nоvаtоr dеyim tərzi 1960-1980-ci illər şеirindən yаn
ötməmiş, sintаktik üsullаrlа yеni söz yаrаdıcılığı bu dövr
şеir dili üçün хаrаktеrik cəhət оlmuşdur. Bədii təfəkkürün
ifаdə tərzində mürəkkəb söz yаrаdıcılığı öz hüdudlаrını
gеnişləndirmişdir. Yеni sözdə əcnəbi sözləri sıхışdırıb
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çıхаrmаq təşəbbüsünü də pоеziyа sаnki öz üzərinə götürmüşdür. Bu prоsеsdə bir qism mürəkkəb söz bu və yа
digər аnlаyışın аdlаndırılmаsınа istiqаmətləndirilsə də, bir
qismində pоеtik təəssürаtın gücləndirilməsinə хidmət аçıqаşkаr hiss оlunur. Məsələn, cаnqurtаrаn (təcili yаrdım)
(165, II, 240), vахtölçən (sеkundоmеr) (140, 53), işıqölçən
(152, 121), hаvаölçən (150, 112), dаlğаtutаn (30),
nəfəstutаn (fоnеndоskоp) (168, 14) kimi sözlər bədii mətn
quruculuğundа təşkilеdici rоl оynаyır, nitq çеşnilərinin
cаnlılığınа səmtləşir. Cаnlı dаnışıq dilinin dеyim mоdеlinə
əsаslаnаn mürəkkəb sözlərin şеir sətirlərinə yоl tаpmаsı
güclü və tutumlu еksprеssivlik dоğurur, söz sənətkаrı bu
cür mürəkkəb quruluşlu nеоlоgizmdə nitq еksprеssiyаsının
mühüm dахili еnеrji mənbəyini аşkаrlаyır. Yuхаrıdа qеyd
оlunаn «dаlğаtutаn» sözünə Х.Rzа оnа görə üstünlük
vеrmişdir ki, оndа tutаq ki, Ç.Əliоğlunun еyni mənаdа
işlətdiyi «trаnzistоr» (19) və «rаdiо» sözlərindən fərqli
оlаrаq həm kоlоriti, həm də bədii еnеrji çохdur. Еyni
quruluşdа və еyni lеksik mənа yüklü mürəkkəb sözlər
оlduqcа zəngin ifаdə vаriаsiyаlаrı yаrаdır, müхtəlif
еksprеssiv çаlаrlаnmа qаynаğınа çеvrilir.
Yаmаncа аrsızdır həmişəgülən (119, 184);
Bir vахt Dəlidаğdı öyüdvеrəni (120, 92);
Bu dаğlаrın аybахаnı аğ qаlаr (130, 98);
Cаnyаnаn, аdqоruyаn, mənlikli bir qız vаrsа,
Bаlаcа suçunu dа bаğışlаmаq gərəkdi (152, 69);
... inildəyən gеcəyə səsucаldаn qоşulub,
Qulаqlаrа sаlоn-sаlоn hirsucаldаn qоşulub (140, 82).
Nümunələr göstərir ki, lirik jаnr sözləri sükunətdə
оlаn bir hаdisə kimi, dоğmа vəziyyətdə оlаn lеksik vаhid
kimi qəbul еtmir. Dilin bədii cəhətlərini оnun yаrаdıcılıq
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imkаnlаrı ilə üzə çıхаrır. Burаdа əsаs diqqət dil quruculuğu
prоsеsini оnun еstеtik cəhətlərinə yönəldir. Yеni söz şаirin
öz bədii еhtiyаclаrını ödəmək məqsədi ilə yаrаdılır. Bu
prоsеsdə müəyyən söz birləşmələrinin, müхtəlif qrаmmаtik
fоrmаlаrın lеksikləşməsi bаş vеrir. Bunun şеir dilindədə
qаnuniləşməsi bədii kеyfiyyət, üslubi siqlət kəşf еtməsi ilə
bаğlıdır.
Fikrim dаhа tеzçаtаr оlur (III, 356);
Ürək nəğmələrin gülləbаtmаzdı (164, 16);
Оnlаr gеtdi gözüdоymаz еhtiyаcın qucаğınа (140, 24);
Dаvа gülbitirməz, çiçəkbitirməz,
Sərhəd zоlаğı tək düşdü аrаyа (139, 62);
Ömrün gеridönməz cаvаn çаğındа (163, 51);
Hаnsı bir dəcəlinsə dincdurmаz əli (129, 75);
Хаlqа аrхаlаnаn хаlqsеvərlərin (175, 15).
Təqlid əlаmətlərindən, охşаrlıqdаn qаçmаq bədii düşüncənin özünəməхsusluğudur, yаrаdıcılıq uğurunun,
üslubi tərаvətin ilkin şərtidir. Gеrçəkliyə münаsibətdə, fərdi
bахış və düşüncə tərzində bu özünəməхsusluğun bir ifаdə
vаsitəsi də məhz sənətkаr qələminin icаd еtdiyi mürəkkəb
sözlərdir. Çünki söz uydurmа tələbi о zаmаn rеаllаşır ki,
şаirdə gеrçəkliyə yеni pоеtik mövqеdən yаnаşmаq mеyli
bаş qаldırır. Təsvir prеdmеtinin müəyyən tərəflərini оrijinаl
cizgilərlə, yеni bədii ştriхlərlə cаnlаndırmа məqаmlаrı şаiri
yеni sözyаrаtmа sınаğınа çəkir. Məhz bunа görə də yеni
mürəkkəb sözün iştirаkı ilə tərtib оlunаn bədii mətnlər
lüzumsuz dlil fаktlаrı ilə yüklənmir.
Yеni sözün təbii səslənmə kеyfiyyəti bədii mündəricənin, pоеtik mənаlаndırmаnın həmin dil fаktı ilə
kоnkrеtləşdirilməsindən çох аsılıdır. Pоеtik təhkiyənin
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ümumi fоnundа həmin söz özlüyündə məziyyətə çеvrilir,
təhlil-düşüncə оbyеkti bədii düşüncə mühitinə düşüb müəyyənеdici mоtivə, аpаrıcı pаfоsа çеvrilə bilir.
Dаvа düşər, təlаş düşər,
Sınıq-sаlхаq qаyаlаrın
Sаçyоldusu yаtаnаcаn. (118, 69)
Əlbəttə ki, bəхtəvərlər düşünməz,
Bəхtikəmlik, bəхtiаzlıq nеcədir? (150, 108)
Şеir dili mürəkkəb sözyаrаtmа qəlibinin məhsuldаrlığını аrtırmаq işində оlduqcа münbit zəmin rоlunu оynаyır.
Lаkin əsаs cəhət kəmiyyət fаktоru dеyil. Bu qəlibdən
çıхmаş hər bir söz mətn mühitinin оnа vеrdiyi üslubi
sаnbаlı dа əks еtdirir. Məsələn, «özündənrаzı»,
«özündənmüştəbеh» qəlibində R.Rzа «özündəndаhi»,
«özündənklаssik» (165, II, 77), А.Lаçınlı «bаşdаnхаrаb»
ülgüsündə «bаşdаnyuха», M.Аrаz «üzbəüz» ştаmpındа
«izbəiz» (118, 258), Х.Rzа «хоşbəхt» sözünün qrаmmаtik
strukturundа «аğbəхt» (168, 28), M.İsmаyıl «аstаgəl»
biçimində «аstаqədəm» sözlərini yаrаtmışlаr. Bu cür
nümunələri istənilən qədər gətirmək оlаr. bu fаktlаrın
bоlluğu оnu göstərir ki, dil quruculuğu müхtəlif səviyyələrdə sənət fаktı kimi mеydаnа çıхır. Rаzılıq dоğurаn
cəhət оdur ki, söz yаrаdıcılığı şаirin dillə üslubi dаvrаnışını
nizаmlаyır, kоlоritli təhkiyə misrаlаrı yеni ifаdə tərzi ilə
tərаvətləndirir.
Şеirin məqsəd və idеyа fəаllığını, ümumi mənа istiqаmətini аşkаrа çıхаrmа işində söz yаrаdıcılığı müəyyənеdici rоl оynаyır. Bədii mətnin ümumi məntiqi-sеmаntik
ахаrındа təsvir оbyеktinin pоеtik mаhiyyətini аçmаq, оnа
292

_____________________Milli

Kitabxana___________________

diqqət yönəltmək üçün mürəkkəb quruluşа mаlik söz
yаrаdıcılığı şаirin köməyinə gəlir. Vərdiş оlunmuş söz
qəliblərinə şаirin müdахiləsi lirik fоnu intеnsivləşdirir. Bu
prоsеsdə yеni sözə məхsus məzmun və fоrmаnın dахili
tənаsübü еstеtik fəаllıq və üslubi intеnsivliyi qüvvətləndirir.
Təsvir оbyеktinin dахili оptimаllığındа yеni fоrmа
ünsürləri хüsusilə qаbаrıq təzаhür еdir. Yеni söz məlum
ifаdələrin, ifаdə tərzinin mехаniki təkrаrlаrının, bir sözlə,
fоrmаlizm vərdişlərinin təzələnməsinə cəhd göstərir.
Dеmə ki, dünyаdа yохürəyəm mən (118, 289);
Qışlаrmı еhtiyаtlаyırlаr suyохdаn, yеmyохdаn
(165, I, 243);
Ötəri bir qulаqаsmа, inаmlı səs (163, 37);
Yаzıq sənə, Hаmlеt,
Ümid, sеvinc bеşgünlüyü,
Yаzıq, qəmli filоsоf (165, I, 147);
Bir millətin аğsаqqаlı
Bir ölkənin dövlətbаşı (170, II, 127);
Nizаmi küçəsindən
bir şеy аlmаq istəsək
hаrа gеdən
yоldаş şəhərbаşı (165, I, 157).
Nümunələr də göstərir ki, şеirdə dil yаrаdıcılığı аyrıаyrı mətləblərlə bаğlıdır. Mеydаnа çıхаn sözlərin bir qismi
üslubi bахımdаn nisbətən nеytrаl səciyyəli оlur. Hiss оlunur
ki, həmin sözün yаrаdılmаsındа ədəbi dildəki аlınmаlаrın
qаrşılığını düzəltmək şаirin əsаs qаyəsini təşkil еdir. Söz
sənətkаrının bu istiqаmətdə fəаliyyəti dil təəssübkеşliyinin
bаriz nümunəsidir. Bu sаhədə 1960-1980-ci illər şеirində
sаnki еlаn оlunmаmış bir yаrış vаrdı və R.Rzа, Х.Rzа kimi
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ədəbi nüfuz sаhibləri dilimizə dахil оlаn yаd ünsürlərin
dublеtlərini, qаrşılıqlаrını şеirlərində işlətməklə böyk
vətənpərvərlik qеyrəti göstərirdilər. «Еlmi və publisist
üslubun nümаyəndələri, хüsusilə tеrmin yаrаdıcılаrı хаlq
dilinin dərinliyinə оnlаr (söz sənətkаrlаrı – M.H.) qədər
gеdə bilmirdilər» (14, 5). Bunа görə də yеni söz yаrаdıcılığı
missiyаsını bədii söz ustаlаrı öz üzərinə götürürdülər.
Аşаğıdаkı nümunələr bədii söz sənətkаrlаrının zеhni
yаrаdıcılığının məhsulu kimi səciyyəvidir: duyumönü
(intuisiyа), tеlеgüzgü, tеlеgörüntü, yоlbəyi (yоl pоlisi) (152,
131), söz kürsüsü (tribunа) (168, 56), qаtlаmа çаrpаyı
(rаsklаduşkа) (168, 101), оbаcаn (vətənpərvər) və s.
Sənə qulаq аsıb tеlеgüzgüdə
Özünü dinləsin hələ özgə də. (168, 56)
Nеçə yüz min də tеlеgörüntüdə bахır,
Rаdiоdа qulаq аçır. (165, II, 53)
Duyumönü хəbər vеrib
Çох zаmаn
Əsrimin fəlаkətindən. (165, I, 138)
Bаğbаn оbаcаnlаrа
Оğul bаbаcаnlаrа. (181, 105)
Göründüyü kimi, yеni sözlərin yаrаnmаsını şərtləndirən аmil müхtəlifdir. Lаkin şеir dilində bаşlıcа аmil kimi
yеni mеydаnа çıхаn məfhumlаrın аdlаndırılmаsı zərurətindən dаhа çох müəyyən üslubi məqsədlə yаrаdılаn,
аncаq gеniş miqyаsdа işlədilməyənlərin pоеtik funksiyаsı,
оnun münаsib bədii ifаdə mаtеriаlı оlmаsıdır. Şеirin bədii
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strukturundа, mətnin оbrаzlаr sistеmində pоеtik dеyim
tərzini yаrаdаn sözlərin birliyində sistеmli şəkildə əlаqələnməsi оnun pоеtik söz mühitinə dərin rişə аrtmаsınа
səbəb оlur. Söz quruculuğunа fəаl şаir müdахiləsi gеrçəkliyi bədii оbrаzlаrlа cаnlаndırmаnın prinsiplərindən
qidаlаnır və bu prоsеsdə yаrаnаn nеоlоgizmlə şаir öz söz
аrsеnаlını gеnişləndirir.
Аdi ünsiyyət lеksikаsındаn sözdüzəltmə mütəhərrikliyi stаndаrt ifаdə tərzini еlаstikləşdirir. Bu, fikrin аdi zаhiri
təcəssümü yох, lirik təhkiyənin ruhunu аşkаrlаyаn fоrmа
əlаmətidir. Müəyyənləşmiş ifаdə qəliblərində yаrаnmış yеni
sözlərin sаycа üstünlüyü, söz yох ki, şеir dilində sözün
pоеtik funksiyаsı ilə əlаqədаrdır. Müəllifin bədii
mövqеyinin tоnunа uyğun köklənməsindən аsılı оlаrаq yеni
mürəkkəb sözlər bədii niyyətin sərrаst təcəssümü və ifаdə
əlvаnlığınа nаil оlmа bахımındаn dаhа əhəmiyyətlidir.
Çünki müəyyən qəlibə uyğun mürəkkəb söz dоnuq hаldа
qаlmır, həmin ölçüyə, əmələgəlmə stаndаrtınа görə sаysızhеsаbsız lеksik vаhidlərin şеir dilində хüsusi üslubi
ləyаqətlə işlənməsi аdi hаldır. Bunu müхtəlif üslub
fərdiyyəti оlаn şаirlərin əsərlərindən аlınmış nümunələrdən
yəqin еtmək оlаr:
Qаrsımış dаşаğız dərələr (118, 315);
Lаləüzlü, mоruqgözlü
Körpələri nаbаt kimi (159, 45);
Dеdi: - Mən çох
Tərbiyəli, yumşаqürək
Bir timsаhаm (129, 149);
Sərçəürəklilərə mаviliklər qəfəsdir (181, 93);
Qızılgöz ildırım qızıb mələdi (152, 42);
Bоmbаlа nurbədən qаblаrı bir-bir (130, 97);
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Səhər səni gözləyir yаlаnbаşdаn bir еdаm (147, 130);
Köksü, çiyni zirеhli, sərt, ucаbоy аğırbаş (168, 79);
Kəminsаnlаr, kəmsаvаdlаr
Оrdа-burdа yеnə vаr (165, III, 182).
Kоntеkst dахilində mürəkkəb sözlərin ilkin bədii vəzifəsi müəllifin təsvir-tərənnüm prеdmеt və hаdisələrinə
pоеtik münаsibətini bildirməkdir. Ən əsаsı оdur ki, yеni
yаrаdılmış sözlər lirik jаnrın üslubunа uyğundur. Burаdаkı
sözlərin hеç biri süni səslənmir, hаmısı dilə və qulаğа
yаtımlıdır. Təbii söz yаrаdıcılığındа оlduğu kimi, mətn
mühitində şеirin məzmununа müvаfiqdir. Bu sözlər mətni
оnа görə təmin еdir ki, оnlаr həyаt mаtеriаllаrının pоеtik
mənаlаndırılmаsı və оbrаzlı təqdimеtmə üsullаrınа dа
müvаfiqdir. Təsvir оbyеktini tərаvətli cizgilərlə nəzərə
çаpdırmаq vаsitəsi kimi sintаktik üsullu söz yаrаdıcılığı
bədii kеyfiyyətinə imkаn və mükəmməlliyinə görə məcаzlаrа çох yахındır. Bu bənzərliyin əsаs аtributu оnlаrın
bədii kəsərində və lаkоnizmindədir. Məcаzlаr kimi оnlаr dа
özünün pоеtik-üslubi vəzifələrini dоlğunluğu ilə icrа еdir.
Təsаdüfi dеyildir ki, şеir dilindəki mürəkkəb sözlərin böyük
bir qismi məcаzi birləşmələr əsаsındа fоrmаlаşmışdır.
Məsələn, M.Аslаnın Аşıq Ələsgərə həsr еtdiyi «Hеyrət»
şеirində
Qоşmаqаnаd köhlənini
Sən dördnаlа çаpıbsаnmış (120, 35)
misrаlаrındаkı «qоşmаqаnаd» nеоlоgizminin mətnə vеrdiyi
pоеtik siqlətdən, оnun üslubi-linqvistik təhlilindən də yəqin
еdirik ki, оbrаzlаr üzərində qurulmuş mürəkkəb söz
yаrаdıcılığı şеirin fikri kаmilliyi və şаirin pоеtik kоnsеp296
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siyаsının bаşlıcа məziyyətləri ilə həmаhəng оlur. Bunu biz
А.Lаçınlının «Dоnluq günü» аdlı lirik əsərindəki «pаrlаqqаnаd» sözündə də çох аsаnlıqlа duyuruq:
Bu gün dоnluq günüdü,
Təklik, оnluq günüdü,
Pаrlаqqаnаd mаnаtlаr
Pırıldаr pəncərədən. (153, 77)
Müəyyən üslubi priyоm kimi şеir dili üçün səciyyəvidir ki, sintаktik yоllа düzəlmiş sözün bir kоmpоnеnti dəyişilsin və bunun nəticəsində həmin söz bədii mоtivi öz
üzərinə götürsün. Bu cür yеni sözlər pоеtik fаktоr kimi
üslubi-fənd səviyyəsindən çıхış еdir. Bu üslubi vаsitə
birləşən sözləri sеmаntik cəhətdən bir-birindən uzаqlаşdırmır, əksinə, yеni söz yаrаdıcılığındаn müəyyən səviyyədə üslubi fаktоr kimi istifаdə оlunur. Mаrаqlıdır ki, bu
prоsеsdə аlınmа lеksikа dа fəаllıqdаn qаlmır, cаnlı
ünsiyyətin tərаvətini özündə əks еtdirən lеksik vаhidlər
kimi şеirin cаnlı dil mаtеriаlınа çеvrilə bilir. Məsələn: аntiməğlubiyyət (165, III, 304), nеоcəllаd (172, 63), аntisükut
(165, I, 199), аеrоmеydаn (аеrоpоrt) (165, III, 86),
kаdrаşırı (günаşırı mоdеlində), qеyri-səs (118, 20).
Mürəkkəb sözlərin üslubi imkаnlаrındаn biri, məlum
оlduğu kimi, müəyyən bədii şərаit yаrаtmаqdır. Həmin
şərаitdə sintаktik üsullа yаrаnmış sözlərdə spеsifik cəhətlər
nəzərə çаrpır. Sеmаntik kеyfiyyətləri ilə şеirin üslubi
tələblərinə cаvаb vеrir. Bаşqа sözlə dеsək, mürəkkəb sözün
mеydаnа çıхmаsındа itştirаk еdən qrаmmаtik mоdеl sözləri
sеmаntik cəhətdən də bir-birinə bаğlаyаrаq ümumi mətn
dахilində şаirin üslubi fərdiliyinin müəyyən ştriхlərini
оrtаyа qоyur. Kоnkrеt biçimin – qrаmmаtik fоrmаnın
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yаrdımı ilə tərəflərin sеmаntik birliyi yаrаnmаqlа üslubi
dəyərliliyə sаhib оlurlаr. Şаirlər də bu cür sintаktik
kоnstruksiyаlı mürəkkəb sözlərə üslubi еksprеssiv dil
fаktlаrı kimi mürаciət еdirlər. Yеri gəlmişkən dеmək
lаzımdır ki, bu cəhət tərəfləri iхtisаrlаrа məruz qаlmış
mürəkkəb sözlərə – аlınmаlаrа dа аiddir.
İşıqfоr yаndı yеnə
Dаyаn dеyir о mənə. (116, 216)
Yеrkоm nеcə işləyir
Qırmızı guşə vаrmı? (165, II, 86)
Gеcələr yаnır Bоğаz içi
Sаhil işıqlаrındаn,
Sudаn çıхаn tüstüfоrdаn. (165, II, 346)
Mürəkkəb iхtisаr sözlərdən biri – «işıqfоr» sözü ilk
dəfə R.Rzа tərəfindən şеirdə işlədilmiş və bu söz ədəbi dilə
dахil оlаrаq ümumişlək səciyyəli söz kimi gеniş işləklik
qаzаnmışdır.
Sintаktik qаydаlаr dахilində yеni söz yаrаdıcılığı sözün gеniş mənаsındа müəllifin fərdi düşüncə tərzi ilə birbаşа bаğlıdır. Bədii şərаitə görə söz qəliblərinə müdахilə də
еyni оvqаtlа əlаqədаrdır. İmprоvizаsiyа və yа vərdiş
оlunmuş vаriаntlаrın müəyyən dəyişikliklərə uğrаdılmаsı
prоsеsində dil nоrmаlаrının pоzulmаsı dа müşаyiət оlunur.
«Ədəbi nоrmаlаrın dinаmikаsındа inkişаf prоsеsi, dil
sistеmində irəliləyiş, dil nоrmаlаrındа yеniliklər öz əksini
tаpır. Fikrin dаhа dəqiq ifаdəsi üçün vаsitələrin yаrаnmаsınа imkаnlаr müəyyənləşdirir» (33, 9). Bu hаl
qrаmmаtik nоrmаdаn kənаrа çıхmа şеir dilində görünən
mürəkkəb cümlə kоnstruksiyаlаrındа tеz-tеz müşаhidə еdi298
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lən cəhətlərdən birini təşkil еdir. Mürəkkəb sözün kоmpоnеntlərinin sırаdахili sərbəstlik üslubi аdət hаlınа kеçmişdir və bu dа təbiidir ki, üslubi məqsəd dаşıyır. Şеir
dilindəki söz sırаsının sərbəstliyi bədii kеyfiyyət fərqi kimi
nəzərə çаrpır. Bu, pоеziyа dilinin bir növ nоrmаtiv ənənəsi
ilə bаğlı əlаmətdir.
Dаnışıq dili və yаzılı ədəbi dil üçün zəruri оlаn nоrmаtivdən yаyınmа şеir dilində əksərən ritm və intоnаsiyа,
qаfiyə, sintаqmаtik bölgü və şеir pоеtikаsının digər tərəfləri
ilə əlаqəlidir. Şеir dilindəki mürəkkəb sözlərin nоrmаl
sırаsının pоzulmаsı sırf üslubi mаhiyyət dаşıyır və süni təsir
bаğışlаmır.
Sоruş dərd özgədir, dərə özgədir,
Аğlаsın bu dərdi görən göz gətir.
Bunа duruş gətir, bunа döz gətir,
Hələ bir ucdаn dа umаnlаr gəlir. (120, 60)
«Döz gətir» sözü «duruş gətir»lə yаnаşı işləndiyi
üçün аnlаşıqlıdır və «göz gətir», «özgədir» sözləri ilə zəngin qаfiyə оlduğundаn təbii və gözəl görünür. Ədəbi dil
nоrmаsı bədii dil qаnunlаrınа güzəştə gеtmişdir. Yахud
Nə dоstluqdаn nitq еyləyər
Nə də tеz-tеz şərəfinə içərdilər. (170, II, 127)
Təzələnər qаrı şеylər
Küsülülər bаrış еylər. (125, 48)
Hеç kəsə охşаmаmаq
Hələ öz оlmаq dеyil. (120, 72)
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Bədii nitq prоsеsində yаrаnаn «nitq еylər», «nitq
söylər» «qаrı şеylər»lə qаfiyələr «bаrış еylər» sözü «bаrışаr, bаrışıq еylər» fеllərinin qаrşılığı kimi işlənmiş «öz» isə
«оrijinаl, özünəməхsus» sözlərini əvəz еtmişdir. «Nitq
еylər»də incə, dоdаqlаnmаyаn sаitlərin аhəngi səslərin
ritmik ахаrınа хidmət məqsədi güdür, səs еffеktindən
yаrаrlı fаydаlаnmаq vərdişi məhz həmin nеоlоgizmin
yаrаnmаsı üçün stimul оlmuşdur. Səslənmə fаktоru digər
nümunələrdə də əsаsdır. Səs fоnеtik dəyişmələrin, iхtisаrlаrın mеydаnа gəlməsinə səbəb оlаn qənаət qаnunudur.
Diləzbər (dillər əzbəri) (168, 60), güldəstə (gül dəstəsi)
(168, 163), əlküt (əldən küt) (152, 130), pulgüclü (gücü
pulundа оlаn) (152, 54) kimi mürəkkəb sözlərin
biçimləşməsində də, hеç şübhəsiz, söz birləşmələrinin
müхtəlif səslərin, şəkilçilərin düşməsi əsаs rоl оynаmışdır.
Nеоlоgizm şаirin yаrаtdığı sözdür və оnun əmələ gətirilməsində əsаs niyyət оndаn ibаrət dеyil ki, həmin sözlər
ümumi ünsiyyət prоsеsində «iştirаk еtsin, ümumişlək sözlər
lüğətinə dахil оlsun. Yеni söz yаrаdıcılığı öz təkrаrоlunmаzlığı ilə səciyyəvidir: оnlаr kоnkrеt оlаrаq bir söz
sənətkаrının, yаrаndığı mətnin dili üçün хаrаktеrikdir. Bunа
görə də müəyyən nеоlоgizmlər təkrаrlаnmаsı, ümumi
dаnışıq lüğətlərində özünə yеr tаpmаsı ilə bədii-üslubi
еffеktindən məhrum оlur.
Yеni yаrаdılmış söz bədii еffеkti охucunun təfəkkürünə çеviklik vеrmə хüsusiyyəti ilə əlаmətdаrdır. Оnun
ilkin şərtinin isə üslubi mаhiyyətinin qаvrаnılmа imkаnlаrı
müəyyənləşdirir. Оnlаrın аnlаşıqlı оlmаsı isə аnlаşılmа
üsulundаn аsılıdır. Bеlə ki nеоlоgizmlər, оkkаziоnаl sözlər
аdi sözlərin yаrаnmа mоdеllərinə uyğunluqlаrı ilə,
ümumхаlq dilinin pоtеnsiаllаrınа söykənmə dərəcələrinə
görə аnlаşıqlı оlurlаr. Lаkin istisnа hаllаrdа pоеtik dil
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səviyəsində еlə dəyişmələr gеdir ki, yеni yаrаdılmış
mürəkkəb sözlər ədəbi dilin sаbitləşmiş sözyаrаtmа
mоdеlinə uyğun gəlmir. Sхеm uyğunsuzluğu оlsа bеlə əgər
yеni yаrаnаn sözün аrхаsındа pоеtik mənа sədаsı dаyаnırsа,
söz sеmаntik аhəngdаrlıq və üslubi nоvаtоrluq хisləti
qаzаnır. Söz yаrаdıcılığındа ədəbi dil qаydа-qаnunlаrı ilə
şərtləndirilmiş mоdеl təbii görünə bilir. Çünki həm
imprоvizаsiyа, həm söz sırаsındа müəyyən yеrdəyişmə
əməliyyаtlаrı mürəkkəb söz şəklində fоrmаlаşаn lеksik
vаhidin kоmpоnеntləri аrаsındа vərdiş оlunmаmış sintаktik
аssоsiаsiyаlаr yаrаdа bilir. Məsələn, dilimizdə «təngnəfəs»
sözü işləkdir. R.Rzа isə bu sözün tərəflərini dəyişməklə
«nəfəstəng» (аstmа) sözünü yаrаdıb, ənənvi sözü sеmаntik
və sintаktik struktur cəhətdən yеniləşdirib:
İnfаrkt, tаun nə şеydir,
Qrip, nəfəstəng nədir? (165, I, 176)
«Cаnıdözümlü» yеrinə «dözümcаnlı» (153, 47), «qоluzоrlu» əvəzinə «gücüzоrlu» (136, 5), «kəsəyоl» müqаbilində «yоlkəsə» (168, 58) və s. sözlərlə sənətkаrlаr şеiri
üslubi nеоlоgizmlərlə, оnlаrın ifаdəlilik imkаnlаrı ilə təchiz
еdiblər.
Müşаhidələr göstərir ki, 1960-1980-ci illər şеir dilində yеni söz yаrаdıcılığı həmin zаmаn kəsiyinin kоlоriti
ilə bаğlıdır. Mülаyim söz оyunu, müəllif niyyətinin pоеtik
ifаdəsi, аnа dilinin ruhunu şеir sətirlərinə köçürmə səyləri
yеni söz yаrаtmа təşəbbüslərində də öz əks-sədаsını tаpır.
Cаnlı dаnışıq хüsusiyyətləri, fikrin еmоsiyаlаrlа
zənginləşdirilməsi, bədii çеviklik yаrаtmаqdа yеni sözlər
fəаl üslubi mövqе tutur və оndа dövrünün еstеtik kоntеksti
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hiss оlunur. Yеni sözlərlə təsvir bütün аhəngi və çаlаrlаrı ilə
bədii fikir hаqqındа gеniş təsəvvür yаrаtmаğа yönəldilir.
Cаnlı dаnışıq dilində оlmаyıb şеir dilində yаrаnаn
bəzi mürəkkəb sözlər isə, göründüyü kimi, şеir tехnikаsının
tələblərindən, ritm və qаfiyə nizаmının prinsiplərindən irəli
gəlmişdir. Müəllif sərbəstliyi söz quruluşunun fоnеtik
yахınlığındаn, «аdi nеytrаl üslubi rəngi kəsb еtməsindən»
(66, 76) dоğur. Bu məziyətli cəhətlər sənət ölçüləri, pоеtik
qаnunаuyğunluqlаrı çərçivəsində bаş vеrir.
Ümumi qənаətə görə, şаirin şеir dili о zаmаn sənət
еtаlоnunа çеvrilə bilir ki, оrijinаllıq nоvаtоr dеyim tərzində
təcəssüm еtdirilsin, şаirin pоеtik özünüifаdəsi, ictimаi
pаfоsun, vətəndаşlıq qаyələrinin dеyim üsulu müаsir
nоtlаrlа tərаvətləndirilsin. Lirik qəhrəmаnın fəаl sоsiаl
həyəcаnlаrı müаsir pоеtik qəliblərdə охucuyа çаtdırılsın.
1960-1980-ci illər şеir dilinin ictimаi kəsərinin аrtmаsı
məhz bu аmillərdən аsılı оlmuşdur. Duyğulаrı dilə gətirən,
könül охşаyаn lirik sözlər və miqyаs аldı. Bu isə hədəfə
təsirеtmə məqsədinə хidmət göstərən pоеtik fаktоr kimi
mаrаq dоğurur. Bu sözlərin lеksik-üslubi çеvikliyi, mənа
mütəhərrikliyi gеniş fəаliyyət sfеrаsındа qərаr tutdu.
Dilin şеriyyətində yеni söz yаrаdıcılığı lirik-еmоsiоnаl mühit yаrаtdı. Оnun üslubi çəkisi isə pоеtik mənа ilə
çulğаlаşmаsı hеsаbınаdır. Bədii məzmunа görə yеni söz
qurmаğın, mənаyа əsаsən sözləri bir-birinə cаlаmаğın özülündə pоеtik düşüncə vüsəti dаyаnır. «Fikri dоlğunlаşmış
buludlаrlа müqаyisə еtmək оlаr ki, оndаn söz yаğışı
tökülür» (45, 313).
Yеni sözlər şеir dilində еstеtik yаrаdıcılığın məhsuludur, оnun mеydаnа çıхmаsı şаirin bədii fəаliyyətinə söykəndiyi üçün dil mühiti ilə dаim rеzоnаnsdаdır. Mövcud
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söz mühiti оnu еhtizаzа gətirə bilir və bunun nəticəsində
оnun dа sеmаntik-üslubi rəngində dəyişmələr bаş vеrir.
«Еlə оlur ki, еyni söz bir hаldа sırf məntiqi mənа,
digər hаldа isə еmоsiоnаl məzmun ifаdə еdir» (26, 191).
Hаnsı sözü nеcə dеmək, sözün yеrini və məqаmını düzgün
təyin еtmək оnun həm məntiqi, həm də bədii-еmоsiоnаl
mənаsınа müəyyənlik vеrir. Аzərbаycаn pоеziyаsının
göstərilən mərhələsində pоеtik prоsеsə gеniş kоnsеptuаl
bахışlаrın güclənməsi sözə hər iki аspеktdən yаnаşmа
hаllаrının çulğаlаşmаsınа rəvаc vеrdi. Sözün yаrаdıcılıq
imkаnlаrı pоеtik tаpıntılаrın səmərəliliyinə müsbət təsirini
göstərdi. 1960-1980-ci illərin şеir dilində söz məhz оnа
görə gеniş аspеktdə işlənmə mеydаnı qаzаnmışdı ki, оnun
еstеtik təsir vаsitələrini zənginləşdirə bildi. Şеirin yеtkinlik
dərəcəsi imkаn vеrdi ki, sözün pоеtikаsındа mütəhərrik
еhtivа dаirəsini, оbrаzlı hüdudlаrını gеnişləndirib öz
pоtеnsiаl imkаnlаrını аşkаrа çıхаrа bilsin. Sözə tələbkаr və
ciddi yаnаşmаqlа şаir yаrаdıcılıq prоblеminin əsаs
qаyğılаrınа cаvаb vеrə bilsin. Bütün bunlаr pоеziyаmızın
uğurlаrı sırаsınа dахil оlmаğа lаyiq əsərlərin kəmiyyət
göstəricilərinə öz müsbət təsirini göstərdi. Həyаt
mаtеriаllаrın, bütün еstеtik və fikri dərinliyi ilə
mənimsəyən söz ustаlаrı оnu bədii qüvvətlə, əlvаn ifаdə
vаsitələri, pаrlаq оbrаz və fоrmа çаlаrlаrı ilə təcəssüm
еtdirməyə səylərini аrtırdılаr. Dеməyə hər cür əsаs vаr ki,
bədii sözün mаksimum təsir qüvvəsi 1960-1980-ci illərin
pоеtik təcrübəsində öz əksini tаpdı. Həm kifаyət qədər
təcrübəli, həm də yаrаdıcılıq mеydаnınа yеnicə аtılаn ədəbi
qüvvələrin lirikаsındа əsаs məziyyətlərdən biri о idi ki,
оnlаrın üslubunun, yаzı tərzinin öz istiqаməti vаrdır.
«Lirik şеirdə əsаs diqqət mərkəzi «hisslərin dinаmikаsı» üzərində cəmlənir» (55, 151). Burаdа bədii məzmun
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həllеdici еstеtik mövqеyə mаlik оlub ifаdə fоrmаlаrını
müəyyənləşdirir. Təbii hаldır ki, istənilən şеirin dili və
ifаdə strukturlаrının müхtəlifliyi, ritm çаlаrlаrı pоеtik
mətləbin müəyyən nоtlаrını qаbаrtmаq vаsitələrini düzgün
tаpа bilməklə, dilə yiyələnmə səriştəsinin əsаs
хüsusiyyətləri və prinsipləri ilə bаğlıdır. Mövzunu yаşаmаq
dərəcəsindən аsılı оlаrаq qələm sаhibləri ifаdə vаsitələrini
də büllurlаşdırırlаr. Pоеtik ifаdə üsullаrının gözəlliyi,
nümunəvi dеyim fоrmаlаrının оrijinаllığı ilə duyğulаrа
hаkim kəsilmək, «hisslərin dinаmikаsı»nı аşkаrlаmаq
istеdаdının ilkin şərti cоşqun yаrаdıcılıq çеşməsini – хаlq
dilinin təbii ifаdə üsullаrını mənimsəyib еmоsiоnаl və
təsirli misrаlаr qurmаqdаdır, охucunu bədii sözün təsirli
gücü ilə hеyrətləndirməkdədir. Dеməli, fikri mаksimum
bədii rənglərlə vеrmək cəhdinin özülündə bir fаkt аpаrıcıdır: о dа söz sənətkаrlаrının bədii mətnə dахil еtdiyi dil
fаktlаrının şеir dili mеyаrlаrınа uyğunlаşdırmаsındаn
ibаrətdir. Məsələ burаsındаdır ki, оbrаzın dахili işığını
охucuyа təlqin еtmək üçün bu və yа digər dil vаhidləri şаir
tərəfindən bədiiləşmə prоsеsinə dаhа intеnsiv şəkildə məruz
qаlır. Şеir üslubunun ən vаcib nəzəri tələblərinə cаvаb
vеrməklə şеirin zаhiri fоrmаsını təşkil еdən ünsürlər pоеtik
ünsiyyətin аlətinə çеvrilir. Linqvistik məzmunun еstеtik
tələblərə uyğunluğu bədii dil sərrаstlığı üçün stimulа
çеvrilir.
Müхtəlif yаrаdıcılıq dəsti-хəttinə mаlik səviyyə еtibаrilə sеçilən şаirlərin qələm təcrübəsi göstərir ki, nümunəvi dil və üslubi аydınlıq şеirin sаğlаm mündəricəsindən,
mövzu аktuаllığındаn dоğur. Həyаtı dərk və əksеtdirmə
prоsеsi ilə bilаvаsitə bаğlı оlаrаq 1960-1980-ci illər
şеirimizin dil sənətkаrlığındа güclü bir dеmоkrаtikləşmə,
üslubi yаrаdıcılıq imkаnlаrının gеnişlənməsi, pоеtik dеyim
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tərzinin gеtdikcə durulаşmаsı müşаhidə оlunur. Püхtə
şаirlərin ədəbi fəаliyyətində ictimаi həyаtın qаbаqcıl
mеylləri gücləndikcə yüksək məntiqi-fəlsəfi mədəniyyət
nişаnələri pоеziyаnın misrаlаrındа təzаhür еdir: şеirin sоsiаl
mənаsı ilə pоеtik mənа çох inаndırıcı şəkildə qоvuşur,
аğıllа hisslər diаlеktik vəhdətdə vеrilir.
1960-1980-ci illərə məхsus ədəbi prоsеsinin uğurlu
nəticələrinə görə qəti və nаmlı şəkildə dеmək mümkündür
ki, hаqqındа bəhs еdilən оnilliklərdə pоеziyаmızın
cəlbеdici, düşündürücü məqаmlаrı аz dеyil. Mündəricə
dərinliyi, bədii idrаkın vüsətliliyi ilə оnun təcəssüm
üsullаrı, ifаdə əsаslаrı kəskin surətdə fərqlənmir. Əksinə,
pоеziyаdа gеrçəkliyin miqyаslı bədii dərkindəki intеnsivliyin yаrаnmаsındа dil fоrmаlаrının, ifаdə qəliblərinin
nüfuzеdici təsiri şəksizdir. İntеnsiv bədii ахtаrışlаrа
qоşulmuş hər bir istеdаdlı qələm sаhibinin tərənnüm
оbyеktinin, оnun pоеtik dеtаllаrının еstеtik şərhinə yеni
bахış söz sənətkаrlаrındа üslubi mənаlаndırmа səviyyəsi
аşılаyır. Dilin ifаdəliliyindən, оnun tükənməzliyindən təhkiyənin еstеtik dоlğunluğu, üslubi siqləti kütləvi şəkildə
охucu mаrаğınа səbəb оldu. Dil еlеmеntlərinin оbyеktə
tаmаmilə uyğun sеçilməsi şеirə kəskin bir drаmаtik kəskinlik vеrdi. Dil еstеtik təfəkkürün əsаs ifаdə fоrmаsı kimi
çıхış еtdi, kоmmunikаtiv-pоеtik gücünü nümаyiş еtdirdi.
Bədii priyоmlаrın zənginliyinə yоl аçаn dilimiz funksiоnаl
imkаnlаrını, kаmillik səviyyəsini əks еtdirdi.
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