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В данной статье мы поставили себе целью исследование роли пейзажной мета-
форизации в творчестве одного из величайших поэтов азербайджанской поэзии Самеда 
Вургуна. Естественно, что творчеству великого поэта, изучению его жизни и деятельности, 
исследованию его произведений посвящено немало литературоведческих работ. Есть среди 
них и такие, где исследуется непосредственно природа, пейзаж. Писать о творчестве поэта-
лирика и не писать о природе – невозможно. Ведь в произведениях, посвященных чистоте, 
святости и незыблемости природы, земли, родного очага, поэты обращаются к природе как к 
источнику духовной силы, возвышенных чувств, высоких дум. Мы в своей работе 
попытались подойти к исследованию природы в поэмах С.Вургуна в контексте определений 
понятия пейзажа, как средства художественной образности, утвержденных нами в моногра-
фии «Пейзаж в романтической литературе» т.е. исследуя такие понятия, как пейзажная 
летать (следует заметить, что в литературоведческих источниках, исследованиях по общей 
теории литературы или монографиях, посвященных творчеству отдельных писателей, до нас 
этим термином не оперировали. Между тем, пейзажная деталь (как явление художественного 
порядка существует и выполняет самые важные и разнообразные художественно-эсте-
тические функции), пейзажная картина и пейзажное произведение – это три уровня пей-
зажной образности. Как наглядно показывает и подтверждает опыт и практика мировой 
литературы, наиболее распространенными и активными являются три типа пейзажной 
образности: метафорическая, антропоморфизированная и персонифицированная. 

Пейзажная метафоризация по определению, идущему еще от Аристотеля, гласящему, 
что метафора один из основных художественных тропов, что метафорическим слово или 
выражение становится тогда, когда оно употребляется не в прямом, автологическом, а в 
переносном значении, и в основе метафоры лежит не названное сравнение признака, 
общего для обоих сопоставляемых членов, является самой распространенной формой 
пейзажного образа. История мировой литературы свидетельствует о том, что независимо 
от индивидуальных, национальных, региональных модификаций, во всех литературах 
складывались общие тенденции, создавались общие «природные источники», формирова-
лись и получали развитие и расцвет общие художественно-эстетические изобразительно-
выразительные арсеналы пейзажной метафоризации. Это 1) самоцветы, благородные 
металлы, 2) флора и фауна, 3) явления и стихии природы. Мы остановимся на рассмот-
рении I пункта – самоцветы и благородные металлы. 

                                                 
 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiya elmləri doktoru. 
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Исследование метафоры в поэмах С.Вургуна равносильно окунанию в океан мета-
форы. Можно сказать, что все его поэмы представляют собой развернутую метафору. Поэт 
широко использует метафоры и при создании облика своих героев, и для описания 
внешнего мира, и для передачи своих чувств и переживаний. Достаточно одной поэмы 
«Мугань», чтобы убедиться в силе таланта поэта в восприятии чувствований природы. 
Чувство природы в его поэмах беспредельно. 

 
Ay işığı süfrə açır Muğan düzünə 
Göz doymayır şeyriyyatın bu qismətindən. 
Muğan çölü ayna tutmuş göyün üzünə 
Elə bil ki, nur tökülür göy ismətindən... 
Ay aydınlıq, göy süd kimi, gülür hər tərəfə 
Başın üstə qah-qah ötən durna qatarı 
Ordu çəkib, nizma qurub, düzülüb səf-səf, 
Bir ox kimi enib gəlib səhraya sarı... [1, с.280] 

 
Подстрочный перевод: 
 

Лунный свет расстилает скатерть в Муганской степи  
Невозможно отвести взгляд от этого дара поэзии  
Муганская степь - зеркало лика небес  
С которых будто струится свет девичьего целомудрия. 
Лунный свет, небеса словно молоко, все кругом смеется, 
Над головой моей пролетает курлыча, стая журавлей, 
Сплотившись в дисциплинированную армию, построившись рядами, 
Они стрелой несутся сверху к пустыне. 

 
(В каждой строке любовь к родной природе перекликается с чувством любви к родному 

краю. Хотя и имеются поэтические переводы поэм С.Вургуна, но учитывая то, что многие 
образы при переводе выпадают, переводятся вольно, недостаточно точно, мы решили 
основывать свои выводы, опираясь на слова самого Самеда, на подстрочный перевод). 

Что может быть милее душе азербайджанца? И как можно более романтично, и в то же 
время реалистично описать данную картину. В самом деле лунный свет, освещающий 
Мугань, делает его подобным белой скатерти, выхваченной из окружающей темноты и в то 
же время освещенная степь уподобляется зеркалу, отражающему светящиеся звезды в небе. 

Из драгоценных камней и металлов наиболее часто присутствующими в поэмах 
Вургуна можно выделить алмаз, изумруд, рубин, золото, серебро. Довольно часто у него 
встречается выражение «zümrüd səma» «изумрудное небо». Следует сказать, что это 
довольно неординарное сравнение, так как изумруд обычно имеет оттенки зеленого цвета. 
Весьма вероятно, что если бы С.Вургун не стал блистательным художником слова, то он 
был бы величайшим художником-пейзажистом. Поэт и сам чувствовал внутри себя худож-
ника. Об этом говорят его обращения, адресованные в его поэмах мастерам кисти. Так, в 
поэме «Bakının dastanı» обращаясь к мнимому художнику, Вургун пишет: 

 
Rəssam qardaş! Bu mənanın seyrinə dal! 
Bizim Bakı göylərinin əksini çək! 
Qanad versin ilhamına qadir xəyal –  
Səma-çəmən, ulduzları çiçək-çiçək! 
Zümrüd səma, zümrüd səma! Bu hüsnündən 
Qoca rəssam ziynət versin saraylar! [1, с.194] 
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Брат-художник! Вникни в смысл! 
Изобрази картину небес нашего Баку! 
Пусть окрылит его вдохновенье могучая мечта  
Небеса – это луг, звёзды же его цветы  
Изумрудное небо, изумрудное небо, пусть красота твоя  
Вдохновит старого художника на украшение дворцов! 

 
Как видим, при описании неба поэт использует пейзажную деталь изумруд. Наши 

наблюдения показывают, что это один из излюбленных образов поэта. В этой же поэме он 
еще раз награждает небо этим эпитетом: 

 
Lakin dəniz, zümrüd səma, bir də rüzgar 
Bir qəzəblə küsən zaman talelərə 
Ağız açmış fil xortumlu göy dalğalar, 
Ölüm demiş, insan demiş o mənzərə [1, с.228]. 
 
Однако, море, изумрудное небо и ветер, 
Когда, рассердившись, стали пенять на судьбу, 
Синие вольны раскрыли пасть, подобно хоботу слонов 
Это картина, предрекающая смерть. 

 
Или там же: 
 

Zümrüd göydə günəş yandı [1, с.230]. 
 

Солнце загорелось на изумрудном небе. 
 
Изумрудной деталью поэт пользуется в этой поэме и при описании вод, естественно, 

это воды Каспия. 
 

Lakin axşam olur, hava qaralır, 
Əngin üfüqlərin alnı daralır, 
Soyuyur gördüyüm o zümrüd sular, 
Soyuyur sinəmdə yanan arzular... [1, с.233] 
 
Однако наступает вечер, становится темно, 
Сужает лоб бескрайнего горизонта, 
Стынут видимые мною те изумрудные воды, 
Стынут мечты, пылающие в груди. 
 

Присутствует изумрудная деталь и в строках поэта, восхищающегося творениями 
человеческого ума и рук, когда он разглядывает памятники выдающимся мастерам пера – 
поэтам и писателям Азербайджана, установленные на фасаде музея им. Низами. Востор-
гаясь нежной вязью майолики, поэт пишет: 

 
Əlvan-əlvan o çeşidlər, o naxışlar 
Zümrüd kimi, yaqut kimi şölə salır [1, с.210]. 
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Эти разноцветные узоры, рисунки 
Сияют изумрудным, рубиновым блеском. 

 
Наряду с изумрудом он называет и другой драгоценный самоцвет, который как 

пейзажная деталь довольно часто встречается в его произведениях – это рубин, поль-
зующийся огромной популярностью не у одного поколения поэтов-романтиков. В поэме “Ay 
əfsanəsi” (“Легенда о луне”) поэт рубином называет губы красавиц: 

 
Təbiət deyir ki, lalə yanaqlar 
Vurğunun dediyi yaqut dodaqlar 
Gəldi-gedər olar qoca dünyada 
Çox şirin olsa da, tez gedər bada [1, с.169]. 
 
Природа говорит, что маковые щеки 
Рубиновые губы, о которых говорил Вургун, 
Временны на этом старом свете, 
Какими бы сладкими ни были – пропадают скоро. 

 
В этой же поэме мы встречаем обозначение цветом рубина края неба над горизонтом 

(üfüqlər), который является одним из наиболее часто употребляемых излюбленных образов. 
 

Azacıq keçmədi, açıldı səhər 
Geydi al donunu yaqut üfüqlər [1, с.174]. 
 
Прошло немало времени, рассвело утро 
Надел свой алый наряд рубиновый горизонт. 

 
В поэме «Мечты негра» («Zəncinin arzuları») рубиновыми он называет звезды Кремля. 
 

Yanır Kreml ulduzları, yaqut kimi şölələnir [1, с.269]. 
 

Горят Кремлевские звёзды, светятся как рубины. 
 

Поэт отмечает, что они пламенеют как рубин. Отметим, что звезды на кремлевских 
курантах в самом деле сделаны из натурального рубина. Так что в данном случае сравнение 
поэта отражает саму действительность. 

Помимо изумруда и рубина наиболее употребительным в поэтическом лексиконе 
Вургуна является еще один драгоценный камень – алмаз. Им поэт пользуется как при 
создании образа природы, так и при создании образа человека. Вот одно из прекрасных 
описаний природы, где автор умело пользуется «алмазной» деталью. 

 

Ormanlar içində İsa bulağı 
Ondan əskilməyir insan ayağı 
Suyu almaz kimi, göz kimi parlaq [1, с.107]. 

 
Среди лесов ручей – Иса булагы 
К нему не перестают идти люди 
Воды его – словно алмаз, блестящи, как глаз. 
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Здесь, как видим, налицо двойное сравнение: алмаз сравнивается по чистоте, 
прозрачности с водой из ручья, и одновременно участвует в сравнении с блеском глаз. 

Это строки из поэмы «Гыз гайасы». Неизвестно, какие еще сравнения нашел бы поэт, 
если бы он жил в наши дни и испытывал ту всенародную боль и горечь, которые 
испытывают наши современные поэты и писатели уже более 25 лет видящие Иса булагы 
только в снах своих. Уж точно бы приcутствовал элемент «göz yaşı». 

Сравнение с алмазом присутствует и в другой легенде «Булаг эфсанеси», посвящен-
ной посещению Ширвана пророком Илией (Хыдыр Ильяс). Здесь также блеск алмаза 
сравнивается с блеском воды ручья. 

 
Deyirlər Şirvanda bir bulaq varmış 
Suyu almaz kimi par-par axarmış. 
Közlənmiş bulağın yar-yaraşığı, 
Oynarmış üstündə günün işığı [1, с.130]. 

 
Говорят, в Ширване был ручей 
Воды его струились как блестящий алмаз. 
Прекрасен был его облик 
Свет солнца играл над ним. 

 
Он точно описывает качества, присущие чистой ключевой воде и чистому алмазу – 

оба они блестящи и переливаются, играют цветом под лучами солнца. 
Сравнение с алмазом находим мы и в описании ручья в поэме о Талыстане. 
 

Hər ağac altında göz-göz bulaqlar 
Axır, almaz kimi, göz yaşı kimi [1, с.133]. 
 
Под каждым деревом как алмазы блещут очи ручьев, 
Текущие как слёзы. 

 
Как видим из приведенных выше примеров, «алмазная» метафора наиболее часто 

употребительна им при описании чистейших ручьев, воды, –одной из четырех стихий, на 
которых зиждется жизнь вселенной, жизнь человека. И с этой совершенной чистотой 
сравнима великая душа поэта. 

 
Göylər qədər könlüm açıq 
Almaz kimi duru, safdır [1, с.139]. 

 
Подобно небесам распахнута моя душа, 
Прозрачна и чиста как алмаз –  

 
восклицает он в поэме «Басти». 
Не забыт поэтом и вечно воспеваемый всеми поэтами Востока жемчуг. В поэме 

«Легенда о луне» поэт, размышляя о чистоте и глубине материнских чувств, о широте 
материнской души, вопрошает: 

 
De, hansı şairin məğrur qələmi 
Olsa da günəşin, ayın həmdəmi... 
Günəşin qoynunda çadır qursa da 
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İnciyə tutsa da bütün aləmi 
De, hansı şairin məğrur qələmi 
Ana qəlbindəki dəryadan keçmiş! [1, с.200] 
 
Скажи, гордое перо какого поэта, 
Будучи собеседником солнца луны… 
Возведшего шатры на лоне солнца, 
Опутавшего жемчугом вес мир 
Скажи, гордое перо какого поэта  
Может преодолеть глубины океаны сердца матери. 

 

Примечательно, что когда поэт говорит о материнском сердце, у него возникает 
ассоциация с жемчугом, который воплощает в себе чистоту, красоту, нежность, бла-
городство и твердость одновременно. 

Не оставил Вургун без внимания и такие благородные металлы, как золото и серебро, 
часто используемые поэтами и писателями как сравнения, эпитеты. В поэме «Дастан о 
Баку», описывая светящиеся фонари, расположенные вокруг бухты, он сравнивает их свет 
с золотым полумесяцем (они опоясывают море у знаменитого бакинского бульвара). 

 
Sahil boyu şölə saçan çıraqbanlar 
Yanacaqdır! Yanacaqdır yerinə onlar. 
Ulduz kimi qatar-qatar alışaraq 
Yenə hilal şəklindəki qızıl kəmər 
Dolaşacaq gərdəninə bu dənizin [1, с.263]. 
 
Фонари, светящиеся вдоль бульвара, 
Будут светить! Будут снова светить они, 
Воспламеняясь рядами как звёзды. 
Снова золотой поезд в виде полумесяца 
Обовьёт шею этого моря. 

 

Интересно, что описывая «золотые» фонари, он использует форму полумесяца, а 
описывая сам месяц, луну, поэт за сравнением обращается к серебру. 

 

Dənizdə parlayır günəş rəngli ay [1, с.186]. 
 
В море светится серебристая луна. 

 
Это строка из вышеупомянутой легенды о луне и она зримо передает облик луны, 

отраженной в воде серебристыми бликами. Превращение неорганических предметов, эле-
ментов природы в художественно-эстетический ряд свидетельствует о высокой развитости 
художественно-эстетического мышления великого поэта, каковым для нас и сегодня 
является Самед Вургун. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Самед Вургун. Произведения в 5-ти томах. Т.3, Баку, изд-во «Шарг-Гарб», 2005 г. (на азерб. языке). 
2. Наиля Мурадалиева. Романтический пейзаж в литературе. Баку, «Язычы», 1991 г. 
 

 
 



www.poetica.ism.literature.az                   Наиля Мурадалиева 
 

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Poetika.izm, 2019, № 1 
- 9 -

 
SƏMƏD VURĞUN POEZİYASINDA  

PEYZAJ METOFORİZASİYASI 
 

XÜLASƏ 
 

Üzərində işlədiyimiz məqalədə çalışmışıq ki, Səməd Vurğun poemalarından çıxış edərək şairin zahiri aləmin 
təsvirlərini, içindəki dünya duyğu və hislərin üzə çıxmasında təbiət metaforalarının rolunu müəyyənləşdirək. Dünya 
ədəbiyyatının tarixi göstərir ki, şəxsi, milli, regional modifikasiyalardan asılı olmayaraq “ümumi təbiət mənbələri” 
yaranmışdır, peyzaj metaforalarının ümumi bədii-estetik ifadə təsviri arsenalı formalaşmışdır. Bunlar 1) əlvan daşlar, 
“nəcib metallar”; 2) flora və fauna; 3) təbiət hadisələri və ünsürlərdir. Biz öz axtarışlarımızı bir maddə üzərində 
aparmışıq - əlvan daşlar və “nəcib metallar”. Səməd Vurğun poemalarında daha çox işlənmiş əlvan daşlar və “nəcib 
metallar” sırasından almaz, zümrüd, yaqut, qızıl və gümüşü göstərmək olar. Qeyri-üzvi, cansız əşyaların, təbiət 
cisimlərinin bədii-estetik anlayışlara çevrilməsi dahi şairin bədii-estetik şüur səviyyəsinin yüksək dərəcədə olmasını 
təsdiqləyir.  

 

PICTURESQUE METAPHORIZATION IN THE  
POEMS BY SAMAD VURGHUN 

 
SUMMARY 

 
The paper deals with the role of picturesque metaphorization on the material of S.Vurghun’s poems while he 

created pictures of the external world in order to express his feelings and excitements. History of the world literature 
shows that independently on individual, national and regional modifications “general natural sources” were created and 
general artistic-aesthetic, descriptive expressive arsenals of picturesque metaphorization were formed. These are: 1)self-
shining “noble metals”; 2) flora and fauna; 3) phenomena and currents of nature. We investigate the first point – self-
shining noble metals. Out of the precious stones and metals which are mostly called in S.Vurghun’s poems it is possible 
to emphasize diamond, emerald, ruby, gold, silver and add to them pearls praising by all Eastern poets as well. 
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Qazi Bürhanəddin Əhməd XIV əsr anadilli şeirimizin ən görkəmli nümayəndələrindən  biri-
dir. Onun yaradıcılığı ilə anadilli şeirimiz o dövrə qədər qət etdiyi yolun ən yüksək zirvəsinə 
qalxmış, yeni bir istiqamətə qədəm qoymuş və intişar tapmışdır. Azərbaycan dilində dahiyanə lirik 
əsərlər yaratmış, fəlsəfi və bədii sözün zirvəsinə ucalmış Nəsimi və Füzuli kimi şairlərimizin 
yetişməsində, şübhə yoxdur ki, Qazi Bürhanəddin lirikasının da böyük rolu olmuşdur. Qazi 
Bürhanəddinin ümumilikdə türkdilli ədəbiyyata təsiri də tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilmiş 
faktdır. Azadə Rüstəmova qeyd edir ki, “Qazi Bürhanəddinin sənəti... başqa türksoylu xalqların söz 
ustaları üçün də örnək olmuş, orta əsrlərin neçə-neçə türk, özbək, türkmən şairləri ondan 
öyrənmişlər” [1, s.206]. Əlyar Səfərli isə Qazi Bürhanəddin yaradıcılığını “mədəniyyət tariximizdə 
yeni bir əlamətdar hadisə” sayaraq yazır: “...Qazi Bürhanəddin Azərbaycan divan ədəbiyyatının 
özülünü qoymuş, klassik poeziyanın ilkin gözəl nümunələrini yaratmışdır” [2, s.3]. 

Bütün orta əsr klassikləri kimi Qazi Bürhanəddin yaradıcılığının da mayası sevgi və 
gözəlliyin vəsfindən yoğrulmuşdur. Poeziya sənətinin ən incə qatlarına nüfuz etməyi bacaran, bədii 
sözün zərif çalarlarını qələmində məharətlə canlandıran şair poetikanın bədii təsvir və ifadə 
vasitələrindən də ustalıqla istifadə etmişdir. Klassik şeirimizdə işlənən poetik fiqurların ən gözəl 
nümunələrini yaradan “Qazi Bürhanəddin gözəlin saçını, qaşını, üzünü, dodaqlarını, boyunu, belini 
vəsf edərək, insan gözəlliyini təbiət gözəlliyindən mənalı və cazibədar” saymış [2, s.8] və bu 
əsrarəngiz surətin təsvirini daha canlı və inandırıcı vermək üçün rəngarəng bənzətmə obyekt-
lərindən istifadə etmişdir. Şairin lirikasında daha çox gözəlin, sevgili məşuqənin obrazının ya-
radılmasında işlədilən və ən müxtəlif anlamlarda mənalandırılan qiymətli daşların növləri, işlənmə 
tezliyi və yeri, daşıdığı məna yükü olduqca maraq doğurur və müəllifin, hər şeydən öncə, zövqü, 
dünyagörüşü, bilik dairəsi, maraqları haqqında ətraflı təəssürat yarada bilir. 

Məlumdur ki, qiymətli daşlar, daha çox isə ləl, dürr, mirvari, zümrüd, yaqut, firuzə öz zahiri 
görünüşü, göz oxşayan gözəlliyi, insanda müsbət və xoş əhval yaratması və hətta tibbi-bioloji təsiri 
(insanın səhhətinə göstərdiyi bu və ya digər təsiri) ilə həmişə elm və düşüncə adamlarının diqqətini 
cəlb etmiş, təbiətin yaratdığı bu möcüzəli sərvət haqqında xalq arasında əfsanə və rəvayətlər 
uydurulmuş, nağıl və bayatılar qoşulmuşdur. Xalq arasında geniş yayılan belə bayatılar bir tərəfdən 
uzun illər daşlara tapınmanın izidirsə, digər tərəfdən də insan xislətindəki gözəlliyə vurğunluq və 
heyranlıqla bağlıdır. “Bu da məlumdur və tədqiqatlardan da aydınlaşır ki, xalq öz mifik 
təfəkküründə daş-qaşları təkcə zinət əşyası kimi deyil, həm də sehrli, uğur gətirən qüvvə kimi 
qətiləşdirmişdir. Ulu xalq inanmışdır ki, daş-qaşlar insan həyatındakı uğurlu hadisələrə, şər 
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qüvvələrə, qorxuya, səksənməyə qarşı, ailə həyatının möhkəmliyinə, döyüş zamanı qələbəyə, yaxşı 
yuxunun çinliyinə, bəd yuxunun batilliyinə, gözün nuruna, sevginin uğuruna köməkçi vasitədir” [3, 
s.12]. 

Elm və qələm sahibləri də qiymətli daşların təsvirinə həsr olunmuş kitablar yazmış, təbiətin 
bu əsrarəngiz möcüzələrinin mənşəyi, xassələri, keyfiyyəti, tanınma və istehsal üsulları, tapılma 
yerləri, saxlanılma və mühafizə qaydaları, dəyərinin təyin edilməsi metodları və nəhayət, müalicəvi 
əhəmiyyətinə, canlı orqanizmlərə göstərdiyi təsirinə dair ən müxtəlif mülahizə və fikirlər irəli 
sürmüşlər. Bu əsərlərdə hətta “daş-qaşlarda deşiyin açılması, onların yonulması və cilalanması, süni 
rəngləmə, onların üzərində yazı sənəti haqqında da məlumat verilmişdir” [4, s.9]. Qiymətli daşlar 
haqqında ən məşhur traktatlardan X-XI əsrlərin görkəmli alimi Əbu Reyhan əl-Biruninin “Kitab əl-
cavahir fi mə`rifat əl-cavahir” (“Cavahirlərin öyrənilməsi üçün məlumat kitabı”), yenə XI əsr alimi 
İbn Sinanın qiymətli daşların müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında bilikləri də ehtiva edən tibbə aid 
“Qanun”, XIII əsr alimi Nəsirəddin Tusinin Hülaku xanın sifarişi ilə qüdrətli Elxani dövlətinin 
xəzinəsindəki qiymətli daş-qaşların xassələrinin öyrənilməsi məqsədilə yazdığı “Tənsuqnameyi-
Elxani” (“Cavahirnamə”) və s. əsərləri göstərmək olar. Hətta bu gün də müxtəlif bürc altında 
doğulan insanlara məhz hansı daşların uğur gətirəcəyi maraqla qarşılanan mətləblərdəndir.  

Qiymətli daş-qaşlar bədii ifadə və təsvir vasitəsi kimi. Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətli 
daşların öyrənilməsi Azərbaycan incəsənəti və mədəniyyəti tarixinin, etnoqrafiyasının, xalqın 
dünyabaxışı, tibbi bilikləri və eləcə də mifik inamlarının aydınlaşdırılması baxımından nə qədər 
lazımlıdırsa, bir çox klassiklərimizin, o cümlədən Qətran Təbrizi, Xaqani, Nizami, Qazi Bür-
hanəddin, Füzuli və b. kimi ölməz söz ustadlarımızın əsərlərində işlədilən bu və ya digər ifadələrin 
məna yükünün tam dərk edilməsi üçün də faydalı və gərəklidir. Çünki qiymətli daşlar söz 
sərraflarının, şairlərin ən çox müraciət etdiyi “poetik obrazlardan” sayılır. Klassik şeirimizdə bir 
qayda olaraq sevgilinin dodaqları, gözləri, yanağı inci, dürr, mirvari, ləl və s. kimi rəmzləşdirilmiş 
obyektlərə bənzədilmiş, müqayisə və qarşılaşdırmalar aparılmış və çox maraqlı poetik fiqurlar 
yaradılmışdır. 

Klassik şeirimizdə qiymətli daşların işlənmə tezliyi və mənalandırılması baxımından lə`l 
birinci yeri tutur desək, səhv etmərik. Bunun da təbii ki, öz səbəbləri vardır. Qiymətli zinət daşları 
sırasında ən qədim tarixə malik olan, təbiətdə nadir tapılan, gözəl xarici görünüşlü, ayrı-ayrı rəng 
çalarları (qırmızı, sarı, bənövşəyi) və parlaqlığı ilə seçilən bu mineral fərqli xüsusiyyətləri ilə söz 
ustadlarının da diqqətini cəlb etmişdir. Qeyd edək ki, klassik şeirdə ləldən daha çox qırmızı, al 
rəngin rəmzi kimi istifadə olunaraq sevgilinin dodaqlarının təsvirində işlədilmişdir. Qiymətli 
daşlardan bənzətmə vasitəsi kimi istifadə etməkdə xüsusi istedad göstərən və bununla da öz 
dövrünün bir çox elm sahələri kimi, minerologiyaya aid biliklərə də dərindən vaqif olduğunu 
isbatlayan dahi şairimiz Nizami Gəncəvi ləlin rənginin hansı səbəbdən qırmızı olduğunu belə izah 
edir:  

 
Ləlin ciyərlərinə nəyi verdi, bax, tanı: 
Torpağın ürəyindən qızıl-qırmızı qanı! [5, s.25] 

 
Tanrının qüdrətindən, dünyanı bir harmoniya şəklində yaratmasından bəhs edən şair ləlin də 

qırmızılığının səbəbini Allahın iradəsiylə torpağın ürəyindən ləlin ciyərlərinə keçən qanın rəngi ilə 
izah edir. 

Bundan başqa, şairlər təsvir obyektinin yüksək dəyərə malik olmasını, nadir tapılmasını 
göstərmək üçün də onu ləllə müqayisə etmişlər.  

Nizami Gəncəvi bütün əsərlərində gözəlin vəsfi, eşq səhnələrinin dahiyanə obrazlı təsviri 
zamanı daha çox məhz dürr, almaz, gövhər, əqiq, ləl kimi incilərin xüsusiyyətlərindən bəhrələnir. 
Şairin poeziyası, sözün əsl mənasında, zəngin ləl-cavahirat xəzinəsini, qiymətli daşların təsvirləri ilə 
bəzənmiş möhtəşəm qalereyanı xatırladır.  
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Laləydi dodağı hər bir nigarın, 
Dəyər Xuzistana lə`li onların [6, s.139]. 

 
Göründüyü kimi, şair burada həm dodaq, həm də eyni məfhumu bildirən lə`l sözünü 

işlətmişdir. Birinci misrada nigarın dodağını laləyə bənzətməklə onun rənginə, ikinci misrada isə 
gözəlin lə`lini (yəni qırmızı dodağını) Xuzistandan daha üstün tutaraq bu dəfə də onun şirinliyinə 
işarə edir. Məlumdur ki, Xuzistan İranın cənubunda yerləşən və qədim zamanlardan öz şəkər və 
qəndi ilə məşhur olan bir vilayətdir.  

Ölməz Füzuli şeirində də lə`lin çox maraqlı mənalandırılması ilə qarşılaşırıq. “Leyli və 
Məcnun” əsərində Leylinin atasının yanına elçiliyə gələn digər ata (Qeysin atası) övladını və ona 
tay bildiyi qızı (Leylini) dəyərləndirmək üçün onları qiymətli və nadir tapılan, həm də, onun 
sözlərindən də göründüyü kimi, müxtəlif dəyərlərə malik növləri mövcud olan lə`lə bənzədərək 
gözəl istiarə yaradır.  

 
Nəxli-əməlim səmər veribdir,  
İyzəd mənə bir gühər veribdir. 
Hala dilərəm bu türfə lö`lu 
Bir lə`l ilə ola həmtərazu, 
Ta lö`lö olanda lə`lə vasil,  
Tərkib qılam müfərrihi-dil. 
Çox kanlara tişəvəş üz urdum,  
Çox lə`l həqiqətini sordum. 
Hər kanda əgərçi lə`l çoxdur,  
Bir lə`l ki, layiq ona yoxdur. 
Bir lə`lin eşitmişəm sənin var, 
Kim, lö`löümə odur səzavar. 
Lütf eylə, inayətü kərəm qıl, 
Ol lə`l ilə dürrü möhtərəm qıl! [7, s.82] 

 
Elçiliyə gələn ata öz övladını dürr, lö`lö (dürr, inci), onun sevdiyi gözəli isə lə`l adlandırır. 

Onda bir türfə – nadir, tapılmayan, misli-bərabəri olmayan bir inci (lö`lö) olduğunu və bu inciyə də 
çoxdandır ki, bir tay axtardığını bildirir. Çox yerə baş vurduğunu, çox mədənlərə üz tutduğunu, lə`l 
çox olsa da, onun dürrünə tay, layiq olan incini tapa bilmədiyi söyləyir. Deyir ki, eşitmişəm, sənin 
də bir lə`lin var və mənim dürrümə səzavar (layiq, münasib, uyğun, yaraşan) ancaq o lə`l ola bilər. 
Və bu lə`llə lö`löünün birləşməsindən “müfərrihi-dil” – ürək sıxıntısının dərmanı, onu fərəh-
ləndirən, şadlandıran, sevindirən bir tərkib hasil olacaqdır. Yəni, oğlumun dərdinin dərmanı sənin 
qızındır, Qeys Leyli ilə evlənsə, mübtəla olduğu dərddən qurtulacaqdır. Sən də bu xeyir işin hasilə 
gəlməsi üçün kərəm eylə. 

Klassik ədəbiyyatda demək olar ki, hər bir şairin yaradıcılığında belə misallar yetərincədir. 
Lə`l – Qazi Bürhanəddin şeirində də ən çox müraciət olunan qiymətli daşlardandır. Şairin divanının 
diqqətlə araşdırılması göstərdi ki, Qazi Bürhanəddin lə`l deyərkən, birmənalı olaraq gözəlin 
dodaqlarını nəzərdə tutur. Şair “lə`l” kəlməsini həm ayqılıqda işlədir, həm də “ləb” sözü ilə izafət 
daxilində verir.  

 

Xızra lazım nəydi qaranulıxda istəmək, 
Abi-heyvanə sənün lə`lünni mənbə görsələr [8, s.21]. 
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Şair deyir ki, Xızır bilsəydi ki, sənin lə`lin – dodaqların dirilik suyunun mənbəyidir, daha abi-
heyvan (dirilik suyu) ona lazım olmazdı. 

 

Eşqün axıtdı qanumı və lə`li-ləblərün, 
Ərz edər özüni ki, bənəm xunbəhayi-eşq [8, s.606]. 

  
Yenə maraqlı misallardan biri: şair qan və gözəlin lələ bənzəyən dodaqlarının qırmızı rəngdə 

olmasından istifadə edərək maraqlı mənzərə yaradır. Aşiq şikayət edir ki, eşqin qanımı axıdır, 
dodaqların da ərz edir ki, eşqin qan bahası mənəm. Və yaxud başqa bir yerdə deyir ki, “gözlərinin 
qəmzəsi qanımı axıdır, gərək lə`l dodqlarını qan bahası yerinə alam” [7, s.88]. Qazi Bürhanəddin 
divanında belə misallar saysızdır. Şair gözəlin dodaqlarını lələ, ağzını “şəhdü şəkərlə dolu höqqeyi-
lə`lə (ləl qutusuna)” bənzədərək onu cənnətdəki Kövsər çeşməsindən üstün tutmuş və maraqlı 
fiqurlar yarada bilmişdir. Şair qəzəllərinin birində “Müfərrih sun dilə lə`li-ləbündən, / Ki, düşməyə 
saçun ilə xəyalə” [8, s.101] – dodaqlarınla ürəyimə məlhəm et ki, saçının xəyalına düşməsin, - 
deyərək yenə də sevgilisinin dodaqlarını “lələ” bənzətmişdir. Maraq doğuran ifadələrdən biri də 
aşağıdakı hüsni-təlildir (səbəbin gözəlliyi).  

 

Lə`lindən anun sözləri nazik diyəlim biz, 
Hüsnindən anun yüzləri nazik diyəlim biz [8, s.79]. 

 

Şair gözəlin sözlərinin incəliyinin səbəbini dodaqlarından, üzünün zərifliyinin səbəbini isə 
gözəlliyindən bilir. Başqa bir beytdə isə “Yürəgimin qanına girdi lə`li qanlıdurur” [8. s. 85], - 
deyərək sevgilisinin dodaqlarının qırmızılığının səbəbini aşiqin ürəyinə qəsd etməsindən görür. Yeri 
gəlmişkən, deyək ki, Qazi Bürhanəddin divanı olduqca maraqlı və orijinal hüsni-təlillərlə (illət-
səbəb) zəngindir. Digər bir beytdə isə şair “şəkər”in məhz belə adlandırılmasını sevgilinin “lə`lini” 
– dodaqlarını dadması ilə izah edir: “Şəkər şükr eylədi lə`lün tatından / Anunçün dünyada adı 
şəkərdür” [8, s.100]. 

Klassik şeirimizdə, o cümlədən də Qazi Bürhanəddin lirikasında təşbih və istiarə kimi 
işlədilən qiymətli daşlar sırasında “dürr” (inci, mirvari) də xüsusi yür tutur. Maraqlıdır ki, 
şairlərimiz eyni məfhumu bildirən dürr, lö`lö, inci, mirvari sözlərinin hər birindən istifadə etmişlər. 
Dürr – inci, mirvari Şərqdə ən çox dəyərləndirilən və qadınların da ən çox sevib gəzdirdiyi qiymətli 
daşlardandır. Təbiətdə üzvi yolla əmələ gələn mirvari, rəvayətlərə görə, aprel ayında yağan yağış 
damcısının ilbizin sədəfinə düşməsi nəticəsində yaranır. Klassik ədəbiyyatda da bu rəvayətə 
işarələrə rast gəlmək olur. Dediklərimizə Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərindən 
gətirdiyimiz aşağıdakı beyt də sübut ola bilər: 

 

Mən bir sədəfəm, sən əbri-niysan, 
Ver qətrəvü al dürri-qəltan [7, s.31]. 

 

Şair, saqiyə müraciət edərək açıq-aydın yazır ki, mən bir sədəfəm, sən isə aprel buludu, 
qətrəni (damcını) ver, əvəzində isə yumru, girdə dürrünü, mirvarini götür. Qazi Bürhanəddin də 
“dürr danəsi”nin dənizin dərinlilklərindən çıxarılmasına işarə edərək yazır: “Dürdanə istəyən dənizə 
qərq edə özin, / Xüşk ola ki, quruda qəsdi-sədəf qıla” [8, s.37]. 

Mirvarinin necə yüksək qiymətləndirilməsi Nizami Gəncəvinin aşağıdakı beytindən də məlum 
olur. İnsana böyük dəyər verən, onu yer üzünün əşrəfi adlandıran şair bu beytdə bəşər övladına 
“cahanın gövhəri, dürrü”, – deyə üz tutur.  

 
Sən cahanın qulu yox, gövhərisən, dürrüsən, 
Xoşbəxt yaşa, qəm yemə, ön cərgədə yurü sən [5, s.96]. 
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Əgər klassik şeirdə sevgilinin dodağı rənginə görə lələ bənzədilib onunla müqayisə edilirsə, 
“dürr” (inci, mirvari, lö`lö) ağ və girdə olduğu üçün əsasən gözəlin dişləri, bəzən isə aşiqin göz 
yaşları bu qiymətli cavahiratla qarşılaşdırılır.   

 
Höqqeyi-lə`ldə incü düzümünü gördüm, 
Sorıcağız ləbü dəndan dedilər, gerçəkmi?[8, s.89] 

 
“Höqqeyi-lə`l” – mücrü, zinət əşyalarının saxlandığı qutu deyərkən, şair gözəlin ağzını 

nəzərdə tutur. Yəni gözəlin ağzında inci sırasını gördüm, bunun nə olduğunu soranda dodaq və 
düşlərdir, dedilər. “Gerçəkmi?” – sualı ilə şair bu mənzərənin fövqəladə dərəcədə, həqiqətə 
sığmayacaq qədər gözəlliyini nəzərə çatdırmaq istəmişdir. Qazi Bürhanəddin divanında – Mələkdə 
ağız böylə necə ola dürəfşan; Ta dişinü görmədi bulmadı lö`lö nizam; Şol höqqeyi-lə`lündə görən 
otuz iki incü; Lö`lö necə lə`l ilə düzildügin ögrəngil və s. - kimi misralar istənilən qədərdir. Şair, az 
öncə qeyd edildiyi kimi, bəzən aşiqin göz yaşlarını da dürrə bənzədir:    

 
Gözlərim axıdur dürr, sərraf gətür urdur, 
Dürdanə olur isə dürdaneyi-eşq olsa [8, s.26]. 
Və ya: 
Dalsa nola gözlərümə yüzi xəyali, 
Gözüm axıtduğı incü lö`lö degülmi? [8, s.61] 

 
Bəzən isə “Gecə-gündüz yüzi zülfi qoymadı canə məcal, / Kimsə evinə iki dürlü həvalə 

düşməsün” [8, s.94], – deyərək sevgilinin üzünü və zülfünü nəzərdə tutaraq “iki dürlü həvalə” 
ifadəsi işlətmişdir. Gətirilən beytdə şair gecə-gündüz və üz-zülfün qarşılaşdırılması ilə çox gözəl 
bədii lövhə yarada bilmişdir. Beytdə gündüzlə üzün ağlığı, işığı, gecə ilə isə zülfün qaralığı 
qarşılaşdırılaraq klassik poetikanın ləffü nəşr kimi maraqlı ifadə vasitəsi yaradılmışdır. Ləffü nəşr 
poetik fiquruna daha bir misalda şair sevgili ilə özünü – məşuqənin ləl və dürrü ilə özünün göz və 
ağzını qarşılaşdırır: “Gər lə`l ilə dürdünə nola gözümü ağzum / Ümmani-mə`aniyə çü cuş irdi, 
nigara” [8, s.605].  

Rənginə və qiymətinə görə söz sərraflarının diqqət mərkəzində olan daş-qaşlardan biri də 
yaqutdur. Nizami Gəncəvi saf yaqutu çox yüksək qiymətləndirmiş, onu təmiz qızıla bərabət 
tutmuşdur. Maraqlıdır ki, klassiklərimiz əsərlərində təşbih və istiarə kimi işlətdikləri qiymətli 
daşların xassələrini də bilmiş, yeri gələndə bu xüsusiyyətlərinə də toxunmuşlar. Məsələn, aşağıdak 
beytdə şair saxta sikkəni aşkar etməyin üsulunu göstərmiş, saf qızıl və yaqut üçün odun heç bir 
təhlükə yaratmadığı söyləmişdir. Bəzən hətta qiymətli metalların hansılarından qarışıq alınmasının 
mümkünlüyü məsələsinə belə, toxunmuşlar. 

 
Yalnız saxta sikkənin paxırını açır od, 
Oddan nə qorxun sənin, ey saf qızıl, ey yaqut?! [5, s.176] 

  
 Qazi Bühanəddin lirikasında yaqut – gözəlin dodaqlarının vəsfində işlədilmişdir ki, bu da 

onun rəngi ilə əlaqədardır. Şair sevgilisinin qəddini sərvdən, dodaqlarını yaqutdan daha üstün 
tutaraq deyir ki, ləlini təşbih etmək üçün yaqut nədir ki, o, uzağı bir daşdır. Burada şair həm də ləlin 
yaqutdan daha qiymətli olduğunu, nadir rast gəlindiyini göstərmək istəmiş, bir növ həm də ləllə 
yaqutu müqayisə etmişdir. 

  
Qəddünə nə nisbət qılına sərv bir ağac, 
Yaquta nə təşbih edəlüm lə`lüni bir taş [8, s.108]. 
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Qazi Bürhanəddin yaradıcılığında “Saçun ənbərdürür, liykən ana kafur xidmətkar, / Ləbün 
yaqutdur, illa ki, lö`lö ana laladur”, “Ağzunı açmayınca kişi gözi görmədi, / Yaqutü lö`lödən ləbü 
dəndan bi`aynihi” kimi qiymətli yaqut daşı ilə müqayisələrə rast gəlmək olur.  

Məlumdur ki, qiymətli zinət əşyaları işərisində qızıl və gümüşün öz yeri vardır. Ta 
qədimlərdən imsanlara məlum olan bu qiymətli metallar bədii ədəbiyyata da daxil olmuş 
sənətkarların çatdırmaq istədikləri ideyanın, fikrin daha qüvvətli və təsirli ifadəsində tutarlı 
müqayisə obyektlərinə çevrilmişlər. Şairlər yüksək dəyər verdikləri məfhumu həmişə saf qızılla 
müqayisə etmişlər. Nizami Gəncəvinin sözlə qızılın müqayisəsini verən aşağıdakı misralar olduqca 
ibrətamizdir. Köhnə qızıl nə qədər qiymətli olsa da, söz sərrafları üçün təzə söz ondan daha 
dəyərlidir. 

 
Mədən söz və qızılı təklif edib sərrafa, 
Sərraf tərəzisində söz qızıldan çox baha! 
Təzə söz, köhnə altun... hansı hakim kəsilir? 
Söz hara, qızıl hara? Bunu sözdoğan bilir! [5, s.59] 

 
Qazi Bürhanəddin şeirində də qızıla, xalis altuna, əqiqə yüksək dəyər verildiyinin şahidi 

oluruq. Şair “Vücudum eşq ilədir xalis altun” – deyərkən bir tərəfdən saf qızılın qiymətini müəy-
yənləşdirir, digər tərəfdən də eşqə böyük dəyərə verdiyini göstərir. 

  
Saçuna uğrayu gələn nəsimə uçdı könül, 
Bu dünyada dəxi nə zər, nə simə uçdı könül [8, s.74]. 

 
Aşiqin könlü sevgilisinin saçlarına “uğrayıb” (saçlarına rast olub, ondan keçib gələn) səhər 

yelinin ardınca düşüb, daha bu dünyanın varı-dövləti (qızılı, simi-gümüşü) onun eyninə də deyil.  
 

Nəsimə qul oluram nə zərü nə sim gərək, 
Ki, urdı müşk saçına nigarımın şanə [8, s.74]. 

 
Maraqlıdır ki, şair zər (qızıl) və sim (gümüş) kimi qiymətli metalların zərif və kövrək olub 

istənilən qədər uzadıla bilmək (1 qr qızılı bir neçə metr uzatmaq mümkündür) xassəsini bildi-
yindəndir ki, gözəlin zülfündən bəhs edərkən onu qızıl və gümüşə “qiyas etmişdir”.  

 Şeirlərdən görünür ki, şair bu metalların kimyəvi xüsusiyyətləri ilə də tanış olmuş, onların 
nə kimi qarışıq və xəlitələr əmələ gətirdiyini bilmişdir. “Altun qılur misümi bənüm eşqinün odi, / Bu 
kimyayi gör ki, bu iksir içindədür” [8, s.80]; “Qanı könüldə suvü gözümün yaşını qan, / Bənzüm 
gümişin altun edər kimiyayi-eşq” [8, s.604]. 

Nikbin ruhu ilə həyata bağlılıq, insana və gözəlliyə bəslədiyi sevgi XIV əsr Azərbaycan şairi 
Qazi Bürhanəddinin qələmə aldığı lirik şeirlərin mayasına hopmuş, onun təsvir obyektlərinin 
xislətinə də nüfuz etmişdir.  Qazi Bürhanəddin divanının araşdırılması göstərir ki, şair klassik 
poetika sənətinin incəliklərinə dərindən yiyələnmiş, gözəl bədii fiqurlar yaradarkən qiymətli daş-
qaşlardan da təşbih və istiarə obyekti kimi istifadə etmiş, maraqlı, orijinal fiqurlar yaratmağa nail 
omuşdur. 
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SEMANTICS OF PRECIOUS STONES IN LYRICS  
OF GAZI BURHANADDIN 

 
SUMMARY 

 
The lyrics of Gazi Burhanaddin are rich with valuable samples created as a result of unity of the word and 

meaning beauties of the poetry. The poetry of this poet, formed as a result of process of praising the love and beautiful 
woman, as well as the love to the universe and the men is notable by its optimistic and fighting spirit. The master of 
poetry, being conversant with poetic art used the complex and difficult expressions and poetic means of the classic 
poetry in a masterly fashion. One of the definitions used in Gazi Burhanaddin’s poetry both as a artistic image and the 
poetic figure includes precious stones. 

It is known that roused interest of men since ancient times both for their appearance and mysterious explanations 
pertained to them. The people created tales, legends and rumors on this enigmatic richness, scholars have written 
treaties emphasizing their value and benefits. As to the masters of poetic art, they, using their delicate features in 
separate moments in the process of praising the beautiful women have given their meanings. 

The moments typical for using the precious stones in Gazi Burhanaddin’s poetry, deftness of using them in 
praising the beauty of women testify to the poet’s talent, as well as knowledge and imaginations about these minerals.    

 

СЕМАНТИКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В 
ЛИРИКЕ ГАЗИ БУРХАНАДДИНА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Лирика азербайджанского поэта ХVI века Гази Бурханаддина богата образцами, характеризующимися 

сочетанием глубокого смысла с изящной словесностью. Стихи поэта, питающиеся темой любви и восхваления 
красавицы, заключающие в себе искренние чувства к Вселенной и человечеству, отличаются оптимистическим 
и несгибаемым духом. Мастер слова, глубоко разбирающийся в тонкостях поэзии, умело пользовался 
сложными изобразительными средствами классического стихосложения. Гази Бурханаддин обращался в своих 
стихах к теме драгоценных камней, используя ее в качестве художественного образа и поэтической фигуры. 

Известно, что драгоценные камни издревле привлекали внимание людей, вызывая у них живой интерес 
как своей красотою, так и таинственным толкованием, связанным с ними. Народ сочинял сказки, легенды и 
предания о них, ученые писали трактаты об их полезных свойствах, писатели и поэты обращались к их 
изящным свойствам при описании (восхвалении) образов своих героев и придавали им самый разнообразный 
смысловой оттенок.  

Моменты, связанные с обращением к теме драгоценных камней, и применение соответствующих 
метафор, используемых для восхваления красоты возлюбленной в стихах Гази Бурханаддина, не только 
создают впечатление о высоком поэтическом мастерстве поэта, но и дают четкую информацию о его знаниях и 
представлениях касательно природных минералов. 
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Şairlər və ədiblər hər zaman nitqin qurulmasında forma sistemilə yanaşı, sözlərin seçiminə, 

onların yerləşdirilməsinə də xüsusi diqqət yetirmişlər. Bu üslub müxtəlif metodlardan yaranırdı. 
Kəlmələrin mətndə təkrarlanması, yazılış və səslənmədə eyni, yalnız mənaca müxtəliflik, hərflərin 
yerdəyişməsi və sair texniki tələblər ədəbiyyatda söz seçiminə rəngarənglik qatırdı. Xüsusən, həmin 
cəhdlərə poeziyada daha çox meyl edilirdi. 

Filoloqlar bildirirdilər ki, uyğun və yerində işlənən söz söylənilən fikri daha da zənginləşdirir. 
Yaxın mənaları ifadə edən, məna incəliklərinə əsasən, onları bir-birindən fərqləndirmə yaradıcı 
insanın bacarığından asılıdır. Bu barədə İbn Rəşiq yazmışdır: “Söz cisimdir, onun ruhu mənadır. 
Onların əlaqəsi ruhun cisimlə əlaqəsi kimidir: onun zəifliyi ilə zəif olur, qüdrəti ilə qüvvətli. Əgər 
məna salimdirsə və bəzi sözlər düzgün olmamışsa, şeir üçün naqislik və qüsur olmuşdur. Belə ki, 
bəzi formalar üçün axsaqlıq, iflic, tək gözlülük və bu kimi şeylər görünür. Lakin ruha yönəlir. 
Həmçinin, mənanın zəifliyi və bəzisinin düzgün olmaması söz üçün həzzin artırılmasıdır. Yəni 
formaların xəstəliyindən ruhun xəstəliyi görünür” [1, I, s.164]. 

İbn Xəldun “Müqəddimə” əsərində söz və onun seçilməsini gözəl bir bənzətmə ilə ifadə 
etmişdir. Alim bildirirdi ki, sözlərin seçimi dənizdən su götürülən qablara bənzəyir. Bu qablar 
qızıldan, gümüşdən, balıqqulağından, şüşədən, saxsıdan düzəlməklə müxtəlif materiallardandır. Su 
özlüyündə təkdir. Su ilə dolu qabların bir-birindən fərqliliyi suya görə deyil, qabın cinsinə görədir. 
Kəlmələr də buna bənzəyir. Su, yəni kəlmələr nitqdə eynidir. Qabın dəyəri, yəni söz ustalığı isə 
onun seçilməsindədir. 

Orta əsr ərəb tənqidçiləri ədiblərin, xüsusən, şairlərin nitqini “təbii” və “sənətkarlığ”a 
ayırmışlar. İbn Rəşiq bildirmişdir ki, “təbii” adlandırılan növ ilk qoyulan əsasdır. O, sadəliyi ilə 
seçilir. “Sənətkarlıq” dedikdə isə sözlər üzərində qurulmuş bədii yaradcılıq nəzərdə tutulur. Burada 
təbiilikdən kənar şairin yaradıcı yanaşması tələb olunur. 

İbn Xəldunun əsərində də bu mövzuya xüsusi yer ayrılmışdır. O, yazmışdır: “Bil ki, onlar 
“təbii nitq” demişlərsə, bununla təbiətdə, istədiyini göstərən ifadənin xarakterində formalaşan nitqi 
nəzərdə tuturlar. Çünki ibarə və xitab təkcə nitq istəyi deyildir. Danışan onunla ağlındakı tam 
ifadəni eşidənə lazım olanı qoşur” [2, s.1108]. 

“Sözü bədiiləşdirən, zinətləndirən, ona şairanə gözəllik və məna incəlikləri verən vasitələr 
bütövlükdə mühəssənati-kəlam (yəni söz gözəllikləri) və ya sənəat (sənətkarlıq) gözəllikləri adlanır. 
Müasir ədəbiyyatşünaslıqda bədii ifadə vasitələri adı altında verilən bir çox təsvir elementləri bu 
sistemə daxildir. Lakin poetik təsvirin məzmun dairəsi daha geniş, söz sənətinin bədii təsirini istər 
emosional və istərsə də estetik cəhətdən təmin etmək imkanları daha çoxdur” [3, s.149]. 

                                                 
 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. E-mail: u.z.m-9-9@ mail.ru 
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Rusiyalı tədqiqatçı N.Y.Çalisova bildirirdi ki, alimlər bədi’ nəzəriyyəni elmin iki müxtəlif 
sahələrinə aid etmişlər. Bir qrup onu vəzn və qafiyənin, ədəbi tənqidin öyrənildiyi bölümə, digərləri 
elmu-l-məaninin və elmu-l-bəyanın daxil olduğu ritorika elmilə birgə göstərmişlər [4, s.17]. 

Bədi’ formanın ilkin təsnifatına gəlincə, İbn əl-Mutəzz onu beş növə və on iki nitq gözəlliyinə 
ayırmışdır. Bu əsərin müxtəlif tərtib kitablarında növlərin sayı beş göstərilsə də, nitq gözəlliklərinin 
sayı fərqlidir. Həmin beş növ bunlardır: 1) əl-istiarə; 2) ət-təcnis; 3) əl-mutabəqə; 4) rədd əl-əcz alə 
əs-sədr; 5) əl-məzhəb əl-kəlami. Sadalanan bütün bu növlər İbn Rəşiqin əsərində son iki 
kateqoriyanın termin dəyişikliyi ilə daha geniş izahlı, nümunələrin sayının çoxluğu ilə təqdim 
edilmişdir. İbn əl-Mutəzzdən fərqli olaraq İbn Rəşiq bu fiqurları növə və nitq gözəlliyinə 
ayırmamış, nitq formalarını ardıcıl vermişdir. 

Akademik İ.Y.Kraçkovski “Bədi’ kitab”ın tərcüməsini ərəb variantı ilə birgə kitabına daxil 
etmiş, burada göstərilənə əsasən, İbn əl-Mutəzzin on iki nitq gözəlliyi aşağıdakılardır: 1) əl-iltifat; 
2) itirad; 3) ər-rucu (Akademik Kraçkovski bildirirdi ki, sonrakı sistemdə bu termin az məşhurdur. 
Adətən o, istidrak termini ilə dəyişir); 4) husn əl-xuruc; 5) təkid əl-mədh bima yuşbih əz-zəmm; 6) 
təcahul əl-arif; 7) husn ət-tədmin; 8) ət-tərid və əl-kinayə; 9) əl-ifrat fi əs-sıfə; 10) husn ət-təşbih; 
11) inat əş-şair nafsihi fi əl-qavafi; 12) husn əl-ibtida. 

İbn əl-Mutəzzin əsərinin ərəb alimi İrfan Mətrəcinin tərtib və araşdırdığı nüsxəsində nitq 
gözəlliklərində itirad, inat əş-şair nafsihi fi əl-qavafi növlərini ixtisar etmiş, əvəzində təkid əz-zəmm 
bima yuşbih əl-mədh, əl-həzl yurad bihi əl-cədd, luzum ma la yəlzəm artırmışdır [5]. Sadalanan bu 
nitq gözəlliklərinin bəzisi İbn Rəşiqin əsərində mahiyyəti saxlanılmaqla termin dəyişikliyi ilə 
verilmiş, bəzisi isə daxil edilməmişdir. Alim bədi’ kateqoriyanı əsas iyirmi səkkiz kateqoriyada 
göstərmişdir. 

Rusiyalı tədqiqatçı N.Y.Çalisova bildirirdi ki, ərəbdilli ədəbiyyatdan fərqli olaraq, farsdilli 
ədəbiyyatda nitqin bədi’ formasına XI əsrin sonlarından maraq göstərilmişdir [6, s.17]. 

Bədi’ formanın kateqoriyalarının filoloqların əsərləri əsasında izahı və hər biri haqqında 
ayrıca nümunələrin göstərilməsi geniş mövzudur. Burada yalnız Eynəlqüzat Miyanəcinin fəlsəfi 
məzmunu və nəzəri xüsusiyyətlərilə seçilən bəzi şeirləri təhlil ediləcəkdir. 

Akademik İ.Y.Kraçkovski təcnis termininin etimologiyası haqqında yazırdı ki, ərəb 
ritorikasının sonrakı dövründə təcnis termini iştikak (eyni etimoloji kökdən formalaşan) termini ilə 
növbələşir. Bu yəhudi-ərəb ədəbiyyatında eyni hüquqludur [7, s.127]. 

İbn Rəşiq bildirirdi ki, təcnisin misalları çoxdur. Mənanın əksinə söz vahid olur. Həqiqi 
təcnisdə hərflər vəznə qədər uyğun olur. Alim təcnisə yaxın mudari növünü göstərir. Mudarinin 
əsası hərflərin sonlarının yaxınlığıdır. O, ər-Rummaninin bu növü muşakilə adlandırdığını qeyd 
edirdi. 

Rəşidəddin Vətvat təcnisin yeddi növünü göstərmişdir: 1) tam; 2) naqis; 3) zayid; 4) murək-
kəb; 5) mukərrər; 6) mutərrəf; 7) xət. Şəmsəddin Qeys Razinin bölgüləri beşinci növ murəkkəbin 
yerinə muzdəvic olması nəzərə alınmazsa buna uyğundur. Eynəlqüzat Miyanəci yaradıcılığında 
filoloqun bu bölgülərinin bəzisinə uyğun şeirləri vardır. 

Mütəfəkkir şeirlərinin birində gşstərir ki, bütün bədi’ oyunlar “rəng” sözünün üzərində dövr 
edir. 

  آنكس آه هزار عالم از رنگ نگاشت
  رنگ من و تو آجا خرند اى ناداشت
  اين رنگ همه هوس بود يا پنداشت
  او بى رنگست رنگ او بايد داشت

 
O kəs ki, rəngdən min aləm çəkdi 
Mənim və sənin rəngin; harada alarlar, ey kasıb 
Bu rəng bütünlüklə həvəs olar, ey düşüncə 
O, rəngsizdir, onun rəngində olmaq gərəkdir [8, s.11]. 
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Yuxarıdakı nümunədə təcnisin növü eyni söz üzərində işlədilmişdir. Burada hər bir misrada 
müəllif “rəng” sözündən məharətlə istifadə etmişdir. İşlənmə xüsusiyyətinə görə onu təcnisin 
“mürəkkəb” növünə adi etmək olar. Bütün misralarda verilmiş “rəng” sözü həm yazılışda, həm də 
səslənmədə eynidir. Bu terminə Rəşidəddin Vətvatın və Şəmsəddin Qeys Razinin əsərlərində rast 
gəlinir [4, s.91; 6, s.216]. 

 
  اى بلعجب از بس آه ترا بلعجبيست
  جان همه عشاق جهان از تو غميست

  مسكين دل من ضعيف و عشق تو قويست
  بيچاره ضعيف آش قوى بايد زيست

 
Ey gözəl, sən olduqca gözəlsən 
Dünyanın bütün sevənlərinin canı səndən kədərlidir 
Mənim kədərli ürəyim zəif və sənin eşqin qüvvətlidir 
Biçarə zəif qüvvətli dərdi çəkməklə yaşamalıdır [8, s.110]. 

 
Bədi’ forma kimi “Ey gözəl, sən olduqca gözəlsən” misrasındakı “gözəl” təcnisin zayid 

növüdür. Üçüncü və dördüncü misralarda “Mənim kədərli ürəyim zəif və sənin eşqin qüvvətlidir... 
Biçarə zəif qüvvətli dərdi çəkməklə yaşamalıdır” olan üçüncü və dördüncü misralarda “zəif” təcnis 
və “qüvvətli” təcnisin zayid növüdür. 

Təcnisdən fiqur kimi istifadə olunmuş digər münunə aşağıdakıdır: 
 

  در آينه روح به بيند خود را
  آه بى نقصانستپس عاشق خود شود 

  ما نيز درو همى به بينيم خودرا
  پس شاهد و مشهود همى يكسانست
  پس عاشق و معشوق بهم بنشينند

  زيرا آه همو جان و همين جانانست
  پس عشق عبارت از لقاهست و آالم
  پس اآل و شراب اوزما خود آنست

  پس روح بود باقى در عالم حى
  ندانستچه جاى چنين سخن آه صد چ

 
Ruhun güzgüsündə özünü görür 
Bəs aşiq özü olur ki, nöqsansızdır. 
Biz də onda özümüzü görürük 
Bəs şahid və məşhud (görünmüş – Ü.M.) həm birdir. 
Bəs aşiq və məşuq birlikdə oturduqda 
Zira ki, həm o candır, həm də həmin canandır. 
Bəs eşq görüşə ifadədir və nitq 
Bəs yemək və içmək o bizim özümüzdəndir 
Bəs ruh baqi olur canlı aləmdə 
Belə sözün yeri yüz bu qədərdir [8, s.280]. 

 
Bu şeir parçasına forma cəhətdən yanaşdıqda poetik fiqur kimi “Bəs şahid və məşhud həm 

birdir” misrasında “şahid” və “məşhud”, “Bəs aşiq və məşuq birlikdə oturduqda” misrasındakı 
“aşiq” və “məşuq” kəlmələrini əksər filoloqlar təcnisin növlərindən saysalar da, Rəşidəddin Vətvat 
onu iştiqaq kimi göstərmişdir [4, s.97]. Fiqurun xüsusiyyəti eyni kökdən olan sözlərdən istifadədir. 
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Şeirin “Zira ki, həm o candır, həm də həmin canandır” misrasında “can” və “canan” sözləri 
təcnisin zayid növüdür. Bu terminə Rəşidəddin Vətvat və Şəmsəddin Qeys Razidə rast gəlinir [4, 
s.91; 6, s.216]. Həmin fiqura əsasən iki eyni köklü sözün birinin sonuna hərf əlavə olunur. 

“Bəs yemək və içmək o bizim özümüzdəndir .... Bəs ruh baqi olur canlı aləmdə” beytlərində 
“bəs” tərsidir. Bu terminə də Rəşidəddin Vətvat və Şəmsəddin Qeys Razidə rast gəlinir [4, s.85; 6, 
s.212]. Fiqurun tələblərinə əsasən beytlər arasında fikirlər qarşı-qarşıya qoyulur. 

Poeziyada nitqin dialoq şəklində qurulma üslubu ədəbiyyatda qədim dövrlərə gedib çıxır. 
Burada iki şəxsin mükaliməsi şeir qanunları əsasında qurulur və nitqin həmin formada olması 
dinləyiciyə fərqli zövq verir. Ərəb və fars ədəbiyyatında ondan geniş istifadə olunur. Ərəb 
ədəbiyyatında bu üslubda şeirə ilk dəfə cahiliyyə dövrü şairi İmrul-Qeysin yaradıcılığında rast 
gəlinir. 

Filosof-şairin yaradıcılığına nəzər saldıqda burada polemika şəklində qələmə alınmış 
nümunəyə də rast gəlinir: 

 
  گفتم ملكا ترا آجا جويم من

  و زخلعت تو وصف آجا گويم من
  گفتا آه مرا مجو بعرش و ببهشت
  نزد دل خود آه نزد دل پويم من

 
Dedim: Ey padşahım, səni harada axtarıram mən 
Sənin dəyərli libasını harada vəsf edim mən 
Dedin ki, məni ərşdə və behiştdə axtarma 
Öz ürəyinə yaxın olan yerə ki,  
Mən ürəyinə yaxın olan yerə tələsik gedirəm [8, s.14]. 

 
Şeirdə müəllif bədi’ fiqurlardan ustalıqla istifadə etmişdir. Rəşidəddin Vətvat onun yazlıma 

formasını poetik fiqur kimi “əs-sual və əl-cəvab” adlandırmışdır [4, s.144]. Rübainin birinci və 
ikinci misralarında verilmiş “Dedim: Ey padşahım, səni harada axtarıram mən .... Sənin dəyərli 
libasını harada vəsf edim mən” beytində işlənən “harada” poetik fiqur kimi tərsidir. Sonuncu 
misrada “Öz ürəyinə yaxın olan yerə ki, mən ürəyinə yaxın olan yerə tələsik gedirəm” misrasında 
“Ürəyinə yaxın olan yerə” ifadəsi isə fiqur kimi təcnisin murəkkəb növüdür. Bu növ də hər iki 
filoloqun əsərlərində verilmişdir. 

Dərin fəlsəfi məzmunu ilə seçilən başqa bir şeirində Eynəlqüzat Miyanəci poetik fiqurun 
təkrar növündən istifadə etmişdir: 

 
  بی ديده ره قلندری نتوان رفت

   مدبری نتوان رفتدزديده بکوی
  کفر اندر خود قاعده ايمانست
  آسان آسان بکافری نتوان رفت

 
Gözsüz dərviş yolu gedilməz 
Oğurlanaraq tədbir sahibinin məhləsinə gedilməz 
Küfr özü-özlüyündə iman rəsmidir 
Asan, asan kafirliyə gedilməz [8, s.40]. 

 
Mütəfəkkirin bir çox şeirlərində olduğu kimi bu rübainin də poetik təhlili mümkündür. Burada 

“Asan, asan kafirliyə gedilməz” misrasındakı “Asan, asan” bədi’ fiqur kimi təkrardır. 
İbn Rəşiq bildirirdi ki, “təkrar”ın yaxşı və qəbahətli yerləri var. “Təkrar” ən çox mənalara 

qədər sözlərdə olur. O, sözlərə qədər mənalarda azdır. Əgər söz və məna birgə təkrarlanarsa, bu 
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uğursuzluqdur. Şair üçün qəzəl, yaxud nəsibdə, şövq və əzabdan bir adın təkrarlaması vacib 
deyildir. Təkrarın əsas xüsusiyyəti budur ki, bir söz beytin içində, yaxud ardıcıl şəkildə beytlərdə 
təkrarlansın. 

Əl-Cahiz (775-868) bu növü “əl-məzhəb əl-kələm” adlandırmışdır. İbn əl-Mutəzz də bu 
termini bu cür ifadə etmişdir. O, demişdir ki, bu fəsli Quranda tapdım. O, “təkəllüfə” uyğundur”. 

İbn Rəşiq göstərmişdir ki, İbn əl-Mutəzz bu fəsil ilə bədi’nin fəsillərini sona çatdırır. O, “mən 
bu fəsli Abdulla ibn əl-Mutəzzin kitabından götürdüm” deyərək təhlillərdə rast gəlinən uyğunluğun 
səbəbini izah etmişdir. 

İbn Rəşiq və Rəşidəddin Vətvat təkrarı ayrıca kateqoriya kimi göstərmiş, Şəmsəddin Qeys 
Razi isə təcnisin növlərindən biri hesab etmişdir. Cahiz və İbn əl-Mutəzzdə isə bu kateqoriya 
məzhəb əl-kəlam adlandırılır [1, I, s.36; 4, s.169; 6, s.218; 96, s.60]. 

Aşağıdakı misraların hər biri filosofun dünyagörüşünü əks etdirir və eyni zamanda bədi’ 
xüsusiyyətlərinə görə də maraq doğurur: 

 
  محراب جهان جمال رخساره ماست
  سلطان جهان در دل بيچاره ماست
  شور و شر و آفر و توحيد و يقين

  در گوشه ديدهاى خون خواره ماست
 

Dünyanın mehrabı gözəllik üzü bizimdir 
Dünyanın sultanı qəlbdə biçarə bizimdir 
Məhəbbət, şər, küfr, birlik və inam 
Gözlərimizin küncündə qaniçən bizimdir [8, s.90]. 

 
Burada “Dünyanın mehrabı gözəllik üzü bizimdir... Dünyanın sultanı qəlbdə biçarə bizimdir” 

beytindəki “dünya” sözü təcnisin mürəkkəb növüdür. “Üzü bizimdir” və “biçarə bizimdir” isə əl-
əscənin muvazinə növüdür. Hər iki söz müxtəlif məna daşısa da, hər ikisi eyni qəlibdəndir. Üçüncü 
sətrdə “Məhəbbət, şər, küfr, birlik və inam” misrası “siyaqat əl-ədəd” adlandırılır. Burada da şair 
ayrı-ayrı mənalar daşıyan, lakin ortaq bir nöqtəsi olan anlayışları toplamışdır. 

Mütəfəkkirin ifadə xüsusyyətlərilə seçilən digər şeirində deyilir: 
 

  ناديده هر آنكسى آه نام تو شنيد
  دل، نامزد تو آرد و مهر تو گزيد
  چون حسن و لطافت جمال تو بديد
  جان بر سر دل نهاد و پيش تو آشيد

 
Hər kim ki, sənin adını eşitdi, görünməz oldu 
Ürək, səninlə qovuşdu və sənin məhəbbətini seçdi 
Sənin hüsnün və zərif gözəlliyini gördükdə 
Can ürəyimi qəlbin başına qoydu və sənin önünə çəkdi [8, s.97]. 

 
Bu şeiri bədi’ forma cəhətdən təhlil etdikdə “Sənin hüsnün və zərif gözəlliyini gördükdə” 

misrasındakı “hüsnün və zərif gözəlliyin” muraat ən-nazir, yaxud da mutanasib adlanır [4, s.123]. 
 

  دل زنده بجان و جان بود زنده بحق
  آه جان دردل و گاه دل در جانست

 
Ürək canla canlıdır, can haqla canlı 
Can ürəkdədir və gah ürək candadır [8, s.180]. 
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Rəşidəddin Vətvat bu beyti əks adlandırırdı. Burada əvvəlki sözlər sonda yerini dəyişmişdir. 
İbn Rəşiq “əks”i sariqanın növü kimi vermişdir. Lakin burada bir müəllifin digərinin şeirinin 
sözlərini əksinə çevirərək verməsidir. 

 
  آمدم آدامست اى جانآن راه آه من 

  تا باز روم آه آار خامست اى جان
  در هر نفسى هزار دامست اى جان
  نامردان را عشق حرامست اى جان

 
O yol ki, mən gəldim hansıdır, ey can 
Yenidən (o yolu) qayıdaramsa, xam xəyaldır, ey can 
Hər bir ruhda min tələdir, ey can 
Namərdlər üçün eşq haramdır, ey can [8, s.110]. 

 
Burada rübai “ey can” rədifilə qafiyələnir, eyni zamanda qafiyələnmiş sözdən əvvəlki 

“hansıdır,.. xəyaldır,.. tələdir,.. haramdır,..” sözləri daxildə qafiyə yaradır. Bu da Rəşidəddin 
Vatvatda zu-l-qafiyəteyn adlanır. Həmin kateqoriyaya əsasən, şeirdə qafiyə yanaşı iki söz ilə olur. 
Sonda işlənən kəlmə ənənəvi qafiyə tələbilə, ondan əvvəlki isə kateqoriyanın fərqləndirici 
xüsusiyyətidir. 

 
  حق بجان اندر نهان و جان بدل اندر نهان
  اى نهان اندر نهان اندر نهان اندر نهان

   رمزى عيان آوبانشانت وبياناين چنين
  اى جهان اندر جهان اندر جهان اندر جهان

 
Haqq canda gizlidir, can ürəkdə gizlidir 
Ey gizli, gizlidə, gizlidə, gizlidə 
Beləcə, aydın rəmz hanı ki, sənin izinlə bəyan olmuşdur 
Ey dünyada, dünyada, dünyada, dünyada [8, s.157]. 

 
“Haqq gizlində candadır, can ürəkdə gizlidir” misrasında “gizlidir” sözü İbn əl-Mutəzzin 

əsərinə əsasən rədd əl-acuz alə-s-sadr adlanır. Onu üç növdə göstərmişdir. İbn Rəşiq həmin 
kateqoriyanı təsdir adlandırmış, bildirmişdir ki, təsdir və tərdid bir-birilərinə yaxındır. Onlar 
arasında fərq odur ki, tasdir qafiyələrlə olur. Tərdid növ kimi beytin zəifliyidir. 

İkinci və dördüncü misralar forma cəhətdən təkrardır. Burada ikinci misrada “gizlidə”, 
dördüncü misrada “dünyada” sözləri bir neçə dəfə təkrarlanır. 

 
   عشق تو اى صنم غمم برغم باداز

  سوداى توأم مقيم دم بردم باد
  با آتش عشق تو دلم محكم باد

  عشقى آه نه اصليست اصلش آم باد
 

Ey sənəm, ürək evini sənin eşqin yandırdı 
Ayrılıq qəmin ürəyin badəsi sındırdı 
Dürdanəmi (göz yaşımı) ona görə axıtdım ki, 
Zira ki, məndən ayrılmışdır ürəyin dürr danəsi (mirvarisi) [8, s.234]. 

 
Bu şeir gözəl ifadələr və bənzətmələrlə qurulması ilə yanaşı, nəzəri cəhətdən də diqqət çəkir. 

Şair öz məşuquna “Ey sənəm” deyərək müraciət edir. Hicran açısının onun qəlbini yaraladığını 
maraqlı bir ifadələrlə səsləndirir. Mütəfəkkirin aşiqin çəkdiyi iztirabları təsvir edərkən işlətdiyi 
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“Ürək evini sənin eşqin yandırdı ... ayrılıq qəmin ürəyin badəsi sındırdı” bənzətmələri poetik 
cəhətdən çox maraqlıdır. 

“Dürdanəmi ona görə axıtdım ki, ... Zira ki, məndən ayrılmışdır ürəyin dürr danəsi” 
misralarında işlədilən “dürdanə” sözü təcnisin tam növüdür. Üçüncü misrada işlənən “dürdanə” 
“göz yaşı”, dördüncü misrada isə “mirvari” mənalarındadır. Şair eyni sözü bir-birilə əlaqəsi 
olmayan iki mənada göstərmişdir. Bu da şeirə bədiilik cəhətdən gözəllik qatmışdır. 

Beləliklə, Eynəlqüzat Miyanəcinin yaradıcılığını ədəbiyyatşünaslıq cəhətdən qiymətlən-
dirərkən yanaşmalardan biri də ondakı sözlərin forma baxımından seçilməsidir. Mütəfəkkirin 
şeirləri arasında bədi formanın müxtəlif növləri əsasında qurulmuş nümunələr vardır. Təbii ki, 
Eynəlqüzat Miyanəcinin poeziyası dövrünün əsas şair kimi məşhur şəxsiyyətləri qədər kəlmələr 
üzərində belə bir yanaşmaya o qədər də rəngarənglik qatmamış, geniş yer verməmişdir. Lakin 
mütəfəkkirin irsini həm məzmun, həm də ədəbiyyatşünaslığın müxtəlif sahələrinə uyğun qiymət-
ləndirmək mümkündür. 
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A LOOK AT THE POEMS OF EYNALGUZAT MIYANAJI  

IN THE LIGHT OF EASTERN POETICS 
 

SUMMARY 
 
The study of oriental poetry is one of the important areas for the theoretical analysis of medieval Azerbaijani 

literature. Poets and writers in the construction of speech, along with the system form, have always paid special 
attention to the choice of words and their placement. For the first time, the construction of words in speech in form, and 
not in meaning, from a theoretical point of view, was systematized by the Arab philosopher Ibn al-Mutazz (861-908). 
The article theoretically analyzed the poems of the eminent 12th century thinker Eynalguzat Miyanaji. Here, as a 
philological source, the works of Ibn al-Mutazz (861-908), Ibn Rashiq (1000-1063), Rashid al-Din Vatvat (1080-1178), 
Shams al-Din Geys Razi (XIII century) were used. In the examples given from the poems of Eynalguzat Miyanaji, 
examples of various types of tejnis are shown, as well as such categories of badi as tarsi, al-sual wa al-jawab, siyagat al-
adad, zu-l-gafiyetein. 

 
ВЗГЛЯД  НА СТИХИ АЙНАЛКУЗАТА  МИЙАНЕДЖИ  

В СВЕТЕ ВОСТОЧНОЙ ПОЭТИКИ 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Изучение восточной поэзии является одной из важных областей для теоретического анализа сред-
невековой азербайджанской литературы. Поэты и писатели  в построении речи  наряду с системной формой 
всегда особое внимание уделяли выбору слов и их размещению. Впервые построение слов в речи по форме, а не 
по смыслу с теоретической точки зрения систематизировал арабский филолог Ибн аль-Мутазз (861-908). В 
статье теоретически проанализированы стихи выдающегося мыслителя XII века Айналкузата  Мийанеджи. 
Здесь, в качестве филологического источника были использованы  произведения Ибн аль-Mутазза (861-908), 
Ибн Рашига (1000-1063), Рашид ад-Дина Ватвата (1080-1178), Шамсаддина Гейса Рази (XIII век). В примерах, 
приведенных из стихов Айналкузата  Мийанеджи, показаны образцы различных видов таджниса, а также таких 
категорий бади, как тарси, ас-суал ва аль-джаваби, сийагат аль-адад, зу-л-гафийетейн. 
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Bədii obrazın mətndə, süjet daxilində poetik funksionallığı onun sərhədlərinin müəyyənləşdi-
rilməsi, hansı növ və kateqoriyaya aid edilməsində müəyyən çətinliklər meydana çıxarır. Bunun 
başlıca səbəbi “məcazlar ailəsinin” iç-içə bir araya gəlməsi və bir-birinə təsir mexanizminin təyinin-
də bir tərəfdən səthiliyin, digər tərəfdən isə oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin tam müəyyənləşdirilmə-
məsi ilə bağlıdır. Fikrimizcə, poetik kateqoriyalar arasında əlaqə və oxşarlıqları, toqquşan və ayrılan 
cəhətləri müxtəlif funksiyaların daşıyıcısı olan bir obraz üzərində analiz etmək daha effektiv olar. 
Bu baxımdan milli poeziyamızla yanaşı, Şərq və Avropa ədəbiyyatında xüsusi önəm kəsb edən bə-
növşə obrazı obyekt kimi götürüləcək.  

Müəyyən obrazı yalnız bir mədəniyyət daxilində dəyərləndirmək mümkün olmadığı kimi, bir 
obrazın digər poetik kateqoriyalarla əlaqəsini nəzərə almadan, onun əsas obrazlılıq etimologiyasını 
ümumədəbiyyat kontekstindən təcriddə şərtləndirmək simvol nəzəriyyəsində yanlışlığa yol açır. 
Bir-birilə dərin əlaqəsi olmayan mədəniyyətlər arasındakı bənzərliklər, süjetlər və konkret obrazda 
ortaq məqamlar K.Q.Yunqun “kollektiv təhtəlşüur” nəzəriyyəsinə əsasən bu şəkildə müəyyənləşir: 
“İnsanlığın zehin təkamülü halen davam etməkdədir. Bilinç dışına itilen düşünceler, bilinci etkile-
meye devam eder. Bu da insanların sembollere yükledigi anlamlarla açığa çıxar” [1, s.102-103].  

Simvolun semantikası baxımından yanaşdıqda bənövşə obrazı aşiq, qız və onun əsas xarakter 
keyfiyyətləri ilə bağlı zərifliyi, utancaqlığı, nakam məhəbbəti, qısa ömrü simvolizə edir. Obrazın se-
mantikasında hər bir mədəniyyətin şüuraltında semiotik yaddaş mövcuddur ki, bu da öz başlanğıcını 
mifologiyadan, əsatir və rəvayətlərdən alır. Türk, fransız, roma, alman, rus mədəniyyətlərinə obraz 
transformasiyasında xüsusi təsirə malik yunan mifologiyasında “bənövşə” ilə bağlı məqamlar ol-
duqca zəngindir. Obrazın işləklik funksiyası hər bir mədəniyyətdə eyni istiqamətdə təzahür etmir. 
Klassik Şərq ədəbiyyatında, xüsusilə, sufi-təsəvvüfü poeziyanın simvollarından olan bənövşə aşıq 
yaradıcılığında daha çox dinamiklik kəsb etmiş, XX əsr poeziyasında da bu və ya digər dərəcədə 
obrazlaşdırılmışdır. XV-XVI əsr türk şairlərinin divanlarında bənövşə “sevgilinin saçı, bəni, tükle-
ri” [2, s.691], “aşığın fiziksel görüntüsü, peşmanlığı, acı çəkməsi və üzüntüsünün bənzətməsi olaraq 
kullanmış” [3, s.447], rus poeziyasında isə bənövşə “XIX əsrin ortalarında fransız və alman ənənə-
lərinin təsiri” [4] ilə tez-tez xatırlanan obrazlardan biri olmuşdur. Müxtəlif xalqların ədəbiyyatında 
bənövşə obrazının bədii təfəkkürdəki ortaq simvolik məqamlarını aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq 
mümkündür: məsumluq, nakam məhəbbət, günahsızlıq, qısa ömür, utancaqlıq, təmizlik, zəriflik, kə-
dər, ölüm, sədaqət, təbiətin oyanışı (bahar) və s. 

Süjetliyi zəngin olan bənövşə haqqında xeyli gəzəri mifoloji mətnlər, əfsanə və rəvayətlər 
mövcuddur ki, bunların içərisində yunan mifologiyasında bənövşələrin yaranmasına səbəb olan 
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“Attis mifi” (bu mif romalılar da olmaq üzrə bir çox mədəniyyətlərə keçmiş və müxtəlif variantları 
yaranmışdır) [5, 6, 7, 8], digər maraqlı bir əfsanə isə günəş Allahı Apollonun öz yandırıcı şüaları ilə 
Atlasın çox gözəl qızlarından birini təqib etməsi, kasıb qızın Zevsə müraciəti və onu qorumaq üçün 
Zevsin qızı bənövşəyə çevirərək çadırının kölgəsində gizlətməsi, bənövşənin o vaxtdan hər baharda 
çiçəkləyib ətri ilə göy meşələri bürüməsi süjetidir. Almanlar da əfsanələrdən irəli gələn inanclara 
görə yazın gəlişi, təbiətin oyanışı və ilk bənövşənin tapıldığı günü bayram etmişlər. Bu süjet cənga-
vər Nitqardtın əfsanəsi ilə əlaqəlidir [9].  

Milli mədəniyyətimizdə də təbiət varlıqları, xüsusilə, çiçəklərlə əlaqəli simvolik məqamlar öz 
əsasını müəyyən mənada mifdən, əsatir və rəvayətlərdən almış, bədii yaddaşda zaman-zaman otu-
ruşmuş obrazın bəlli bir simvolik məqamının əski kodlarını qoruyub saxlamışdır. Digər mədəniy-
yətlərdən fərqli olaraq milli və bədii düşüncədə bənövşənin görkəminin boynubükük olması simvo-
lik süjetliliyini “Dünyanın yaranması” haqqında əsatirdən, bənövşənin gözəl qız, məşuq kimi səciy-
yələndirilməsi, baharın ilk müjdəçisi kimi mənalandırılması isə “Bənövşə” [10] adlı əfsanədən alır.  

Bənövşənin milli ədəbiyyatımızda genezisi və simvolu çox qədimlərə gedib çıxır. Azərbaycan 
xalq oyunları içərisində “Bənövşə”, “Bənövşə oyunu” adlı uşaq oyunları bunun bariz nümunəsidir.  

Obraz – simvolun məzmununda hər bir mədəniyyətdə dərin mifoloji semantika təzahür edir. 
Mifin simvollar sayəsində mif olması eyni zamanda simvolların da əsas qaynağının mif olması ilə 
şərtlənir. Mifoloji təsəvvürdə işarəvi şəkildə mövcud olan bir anlamın simvolik mənaları həmin tə-
səvvürlərə bağlı olan mədəniyyətin simvolik sisteminin zəngin və yaxud kasadlılığını şərtləndirir. 
Əgər diqqətlə nəzər yetirsək, bənövşə obrazının simvolik tutumu hər bir xalqın əski təsəvvürlərin-
dən qaynaqlanır. Mifoloji mətnlərdə qız, sevgili, zavallı aşiq kimi şəxsləndirilən bənövşə folklor ör-
nəklərində, xüsusilə, bayatılarda, əzizləmə, lay-lay, vəsfi-hallar, oxşamalarda, aşıq yaradıcılığında 
zərifliyi, nakam məhəbbəti, qısa ömrü simvollaşdırmışdır. Harayına yetəydim, Bülbül olub ötəydim. 
Bir qom bənövşə olub,Yar bağında bitəydim [10, s.108]. 

Obraz simvollaşdıqda onun simvolik məqamları, konteksti də fərqli olur. Belə ki, mifoloji, za-
man, ictimai – sosial kontekst bənövşə obrazının simvollaşmasında əsasdır. İlkin olaraq simvollaşan 
bədii obrazda mifoloji kontekst, obrazda mətnin simvolik səciyyəsi önə çəkilir. “Gəl bu bahar çağı 
matəm qurmayaq”, “Yetim quzu kimi boyun burmayaq”, “Yar gəlir deyərək yolda durmayaq”, “Çə-
tin ki, insafsız dönə, bənövşə” [11, s.104]. 

Klassik poeziyada bənövşənin simvolik məqamlarından biri də onun aşiq statusunda olması-
dır. Milli poeziyamızın kontekstindən yanaşdıqda, bütövlükdə “boynubükük bənövşə”nin simvolik 
çalarlarının həm mifoloji, zaman, sosial simvol kimi statusunun tarixi zəngindir. Avropa ədəbiyya-
tında bənövşənin milli ədəbiyyatımızla səsləşən ortaq simvolik məqamları çox olsa da, “boynubü-
kük bənövşə” yalnız Şərq ədəbiyyatında çoxşaxəli poetik funksiyalara malikdir. Bu da formaca bə-
növşənin Avropa florası üçün xarakterik olmamasından irəli gəlir. Obrazdakı bu motiv Avropa ədə-
biyyatında simvolik element kimi səciyyəvi deyil. “Boynubükük bənövşə” obrazı Şərq naturalist 
fəlsəfəsində, sufi-təsəvvüfü poeziyada Allaha, Yaradana səcdədə bulunan bütün canlı nəsnələrin 
haqqı-mütləqə sevgisinin izharı kimi aşiq obrazının ekvivalentinə çevrilir. “Neçün gülşənlərin tər-
kin qılıbsan?”, “Düşübsən çöllərə dilcu, bənövşə!”, “Belə qəddin bükülmüş, pirlər tək”, “Deyirsən 
sübhü şam, yahu, bənövşə!”, “Səni sövqi-bahar aşüftə qılmış”, “Çəkər aşiq olan qayğu, bənövşə!”, 
“Dilər ətrin, könül, badi-səbadən”, “O zülfi-yar tək, xoşbu, bənövşə!” [12, s.45]. 

Bənövşə bədii obraz kimi: Simvol bədii obrazlılığın nüvəsində olmasına və ondan yaranma-
sına baxmayaraq, bir-birindən fərqlənir. Bədiilikdən məhrum obraz olmadığı kimi simvolik yükü 
olmayan obraz da yoxdur. Mahiyyətcə fərqli olan bu iki anlayış bu və ya digər dərəcədə bir-birinə 
zəncirvari şəkildə bağlıdır. Bədii obraz yaranmadan simvolun yaranması mümkün olmadığı kimi, 
simvolsuz bədii obrazın da olması mümkün deyil. Hər bir obrazda bu və ya digər dərəcədə simvol 
vardır. Bədii obrazda bütün fikir, diqqət konkret obraza istiqamətlənir və təqdiminə yönəlir, öz ətra-
fında düşünməyi tələb edir. Simvolda ideya zənginliyi, məna obrazın sərhədlərini genişləndirir və 
istiqaməti seçilmiş, fonda olan konkret obrazdan uzaqlaşdırır. Bənövşə bədii obrazdır. Hər bədii ob-
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razda görüntü, təqdimat, məlumatlandırmaq, estetik zövq və fikir formalaşdırmaq, təsviri müəyyən 
obyekt üzərində cəmləmək xüsusiyyəti aparıcıdır.  

“Bahar oldu açaram”, “Qar-borandan qaçaram”, “Başqa güllər açanda”, “Mən quş olub uça-
ram”, “Qurudar məni ayaz”, “Yaşayaram bircə yaz”, “Rəngim, ətrim gözəldir”, “Əl vurmayın öm-
rüm az [13, s.32]. 

Şair təbiətlə ünsiyyətdə müəyyən bir məqamı qabardır, aydın təsəvvür yaratmaq, estetik zövq 
formalaşdırmaq məqsədilə hansısa bir anı təsvirə gətirirsə onda da mütləq cuzi də olsa simvolik mə-
qam olur, amma bu bədii obrazlılığın nüvəsində qalır. Bu zaman obraz yaranır, amma simvola çev-
rilə bilmir. “Bir gün kənd yoluyla dönürdüm yenə”, “Bir bulaq başında rast gəldim sənə”, “Gördüm 
ki, başını qoyub çiyninə”, “Əymisən boynunu yana, bənövşə [13, s.37]. 

Bədii obraz hər bir vasitədən qoparılmış parçalardan yaranmış bütövdür. Şəxsləndirmə, bən-
zətmə, metaforikləşmə, incə simvolik keçidlər onun yaranmasında əsas şərtlərdən biri kimi labüd-
dür, bu keçidlər onu simvola çevirə də, çevirməyə də bilər. Filosof A.Losev yazır: “....Təmiz bədii 
obraz digər şeylərdən bir parça götürərək öz-özünü yaradır, özü üçün bir model sayılır. Həmçinin 
onda ümumi ideya, yeganə hissiyyat əlamətləri var və bu özündə sonluğu və ya sonsuz məna yega-
nəliyi yaradır” [14, s.194]. Simvol isə bədii obrazdan fərqli olaraq diqqəti obyektdə olan əşyanın 
təqdiminə yox, onun içərəsində, zəruri olan müəyyən bir əlamətinin fonunda fikri yeni ideyaya, fəl-
səfi aspektlərə yönəldir. Bu zaman obyekt subyektlə əvəzlənir. 

Bənövşə metafora kimi: Poetik kateqoriyalar arasında sərhədləri tam aydınlaşmayan, çox za-
man qarışdırılan simvol və metafora mürəkkəb kateqoriyalar sırasındadır. Həm metaforada, həm də 
simvolda əşyanın obrazı və ideyası var. Bütün gedişatlar, köməkçi vasitələr bu ideyanın reallaşma-
sına xidmət edir. Digər kateqoriyalardan fərqli olaraq həm simvol, həm də metafora üçün ortaq mə-
qamlar vardır ki, bu da tərəflər arasında sərhədlərin yaranması və konkretləşdirilməsində müəyyən 
çətinliklər yaradır. Metafora üçün köçürmədə konkret bir əlamət əsas götürülür, sirli qala biləcək 
fikri obyektdən uzaqlaşdıraraq daha tutumlu və ətraflı düşünmək tələb olunmur. Metaforada süjet 
daxilində bir əşyaya və yaxud məfhuma aid seçilmiş müəyyən bir əlamətin köçürülməsi və onda ob-
razlaşması olduğu halda, simvolda yalnız bir əlamətin deyil, köçürmə bütöv məzmuna keçir, asso-
siasiya, məntiqi yanaşma yolu ilə yeni ideya yaranır. Milli poeziyamızda bənövşənin metaforik sim-
vol çalarlığında rəngi, qoxusu, boynubüküklüyü, zərifliyi, həssaslığı, az və nakam ömrü müqayisə 
üçün əsas keyfiyyətlərdir. Simvolik funksiyada isə obrazın qavranılma və dərkedilmə məqamında 
konkret bir əlaməti götürülə bilməz. Hər ikisində köçürülən əlamət obrazda müəyyən bir əlamətin 
işarəsinə çevrilir. Köçürülən əlamət obrazda əlaməti tez bir zamanda təsdiqləyə bilirsə, bu, metafo-
radır. Simvolda isə köçürmə sirli olan əşyaya işarə edir və əlamət öz təsdiqini məntiqi düşüncə, ana-
liz, təfərrüat genişliyində tapır. “Simvol bizə məlum olmayan əşyaya işarə edir, həmçinin imkan ya-
radır ki, hər hansı bir gərəkli nəticə çıxarmaq üçün əşya tanınan olsun. Metafora isə heç bir zaman 
özünə yad olan əşyaya işarə etmir, o özü özlüyündə dərindir, o dərəcədə dərindir ki, heç bir digər 
əşyaya keçmədən onu uzun müddət nəzərdən keçirmək, onun haqqında uzun müddət fikrə getmək 
mümkündür” [14, s.156]. Milli poeziyamızda bənövşəyə dair yazılan şeirlərin əksəriyyətində bu tə-
biət varlığı ilə insan arasındakı müvazilik, bənövşəyə xas əlamətlərin varlıq üzərinə köçürülməsi və 
zərifliyinin, həssaslığının, incəliyinin, görkəminin boynubükük olması əsas əlamətlər kimi “gənc qı-
zın metaforası” olmuşdur. “Tanrı səni xoş camala yetirmiş”, “Səni görən aşiq ağlın itirmiş”, “Mə-
ləklərmi dərmiş, göydən gətirmiş”, “Heyif ki, dəriblər az bənövşəni”. “Qurbani der: “Könlüm bun-
dan sayrıdı”, “Nə etmişəm yarım məndən ayrıdı?!”, “Ayrılıqmı çəkib boynu əyridi”, “Heç yerdə 
görmədim düz bənövşəni” [13, s.25]. 

Obraza xas zərif, incə görkəm, kol dibində, iz düşməyən, gözdən uzaq məkanda qərarlaşması 
bənövşəni – “gənc qızın metaforası” kimi obrazlaşmada poetik məqama çevirir. Qurbaninin “Qə-
şəng pəri”yə müraciətlə yazdığı “Bənövşəni”, M.P.Vaqifin “Bənövşə” qoşmalarında sevgilinin gö-
zəlliyi bu təbiət elementi ilə poetik müqayisədə verilir. Bədii obraza xas xüsusiyyətlərin köçürülmə-
sində, poetik müqayisədə yalnız oxşar əlamətlərin bir məfhumdan digər məfhuma istiqamətlənməsi 
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deyil, eyni zamanda obrazın fərdi cizgiləri, məzmunu estetik qayənin konkretləşməsində əsas meya-
ra çevrilir. Bu isə metaforikləşmədə obrazlılıq imkanlarını genişləndirir. “Bəlkə ilk eşqimdən, a çöl-
lər qızı”, “Kor olan gözümə indi qan sızır”, “Sevib oxşamazdım bir insafsızı”, “Mən səni duysay-
dım öncə, bənövşə” [13, s.63] . 

Milli poeziyamızda bənövşəyə xas məxsusi əlamətin, obrazın görkəmi və görünüşündəki 
“boynu büküklüyü”nün metaforik, simvolik mənalandırılması və motivləşməsi geniş süjetə çevril-
mişdir. Obrazın poeziyamızda bu görüntüsünün çalarları zəngindir. “Ayrılıqmı çəkib boynu əyridi, 
Heç yerdə görmədim düz bənövşəni” (Dirili Qurbani. “Bənövşəni”), “Axı neyçün boynun əyri tu-
tursan, bəyəm dərdin məndən betər, bənövşə?”, “Hərdən qədirbilməz alır əlinə, Onuncün də əyri bi-
tər bənövşə” (Qaracaoğlan. “Bənövşə”), “Boynuburuq varıb yarın yanına, Söylə dərdi-dilim yarə, 
bənövşə” (Mirzəcan Mədətov “Bənövşə”), “Boynu bükük, ey öksüz bənövşələr! Ah nə çapuq saral-
dınız, soldunuz?” (Hüseyn Cavid. ”Solğun bənövşələr”), “Boynunu kəc burma gəl indən belə, Mən 
sənə söz qoşum, sən məni dinlə” (S.Vurğun “ Bənövşə”), “Boynunu pərişan əyməsin yana, Salma-
sın qəlbimi dərdə bənövşə” (Aşıq Şəmşir), “Gördüm ki, başını qoyub çiyninə, Əymisən boynunu 
yana, bənövşə (Balaş Azəroğlu. “Bənövşə”) və s. Əşyanın görünüşündəki əlamət bənzətmə, metafo-
rik, simvolik çalarlığı ilə əsas obrazlılıq elementinə çevrilmişdir. Motivdəki bu məqam aşıq yaradı-
cılığında sevgilinin, məşuqun gözəllik atributlarından biri kimi nakam məhəbbətin, utancaqlığın, zə-
rifliyin bədii ifadəsində metaforikləşirdisə, XX əsr poeziyasında zaman, ictimai-sosial məzmunluğu 
ilə yeni obrazlılıq keyfiyyəti qazanır. M.Yaqubun “Bənövşə gileyi”, N.Kəsəmənlinin “Yumul, bə-
növşəm, yumul...”, H.Kürdoğlunun “Bənövşə”, “Ay bənövşə”, “Bərdə bənövşələri”, “Kəpəz bənöv-
şəsi”, “Laçın bənövşəsi yadıma düşdü”, “Ağlat məni, bənövşə”, Məzahir Daşqının “Bənövşə”, İs-
mayıl İmanzadənin “Bənövşə”, Əli Vəkilin “Göyçə bənövşəsi” və s. şeirlərdə bənövşə ictimai-sosi-
al statuslu metaforik simvol xüsusiyyəti daşıyır. “Çilik-çilik olar bir şüşə kimi, Elin işi-gücü tökülüb 
qalar, Yollara boylanan bənövşə kimi, Vətənin də boynu bükülü qalar, Hərə öz xeyrinə ayılsa heç 
nə” (M.Yaqub “Bənövşə gileyi”), “Qalarsan baxa-baxa, Kağız gül səndən baha, Yumul, bənövşəm, 
yumul, İndi sevənlər üçün beş qərənfil dəbdədir, Yumul, bənövşəm, yumul” (N.Kəsəmənlinin “Yu-
mul, bənövşəm, yumul”) misralarında bənövşə metaforikləşərək biganəliyin, laqeydliyin ifadəsində 
ictimai məzmun kəsb edir. Lakin əsrin sonlarına doğru kontekstdə simvolik məqam dəyişir. İdeya 
simvolun məzmununda yeni obrazlılıq keyfiyyəti qazanır. Obrazın ideya kontekstində vətənin meta-
forik simvollaşması iki yönümlüdür. Birinci istiqamətdə məzmunda ictimai motiv, ikincidə isə sosi-
allaşma aparıcıdır.  

Bənövşə motiv kimi: Bənövşə obrazı milli poeziyamızda əsas motivlərdəndir. Aparılan mü-
şahidələr zamanı bu obrazın bədii motiv kimi işləkliyi epitet, metafora, simvolik obraz xüsusiyyə-
tindən daha aparıcı və aktivdir. Bu baxımdan bənövşə motiv kimi işlək funksiyaya malikdir. “Motiv 
geniş mənada sözdür – əsas psixoloji və ya bədii bir toxumdur, hansı ki, hər bədii əsərin əsasını təş-
kil edir” [15]. Motiv eyni zamanda obrazın və ya süjetin təyini funksiyasıdır. Simvol obrazda təyin 
olunmuş, məntiqə əsaslanmış yeni ideyadır, motiv isə mövcud ideyanın təkrarıdır. Tədqiqatçılar 
motiv effektivliyində beş faktoru əsas götürürlər. Bunların içərisində ilkini təkrarlıqdır, təkrar sıxlı-
ğıdır [16]. Lakin təkrarın sıxlığı da motivin zəifləməsinə gətirib çıxara bilir. Bəzən yersiz təkrarlar 
motivin bədii təsirini azaldır. Yaradıcılıqda şairin ətraf mühitlə əlaqəsi, psixoloji, ictimai-sosial ba-
xışları, intim hiss və duyğuları, dünyagörüşü, gerçəkliyi qavrama və dərketməsi, eyni zamanda`kök 
və mənşə ilə bağlılığı çox zaman bir obrazın tez-tez təkrarlanması ilə diqqəti cəlb edir. Obraz`tək-
rarlanaraq simvola çevrilə bilir. Motiv isə təkrarlanan ideyadır. Mətn daxilində obraza xas müəyyən 
bir motivin götürülməsi, onun işləklik funksiyası yeni simvolik məzmunun yaranmasına zəmin ola 
bilər. Milli poeziyamızda bənövşənin boynunun bükük olması, onun zərifliyi, incəliyi obraza xas 
xarakterik əlamət kimi təkrarlanır. Bu təkrarlanma hər yeni mərhələ, zaman üçün yeni kombinasiya-
lar yaradaraq onları “həyatın yeni anlayışlarıyla” zənginləşdirərək mövcud poetik obrazın funksiya 
çalarlarını artırır. Bənövşəyə aid şeirlərin əksəriyyətində müəyyən bir simvolik xüsusiyyətin, ideya-
nın motivləşməsi bədii yaradıcılığın çıxış məqamı kimi şairin hisslərinin, yaşantılarının, psixoloji 
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anımlarının toplusunda ifadəsini tapmış fərdi və milli ruhun vəhdətinin təkrarı kimi şərtlənmişdir. 
Bənövşənin baharın müjdəçisi, boynubüküklüyü, zərifliyi, kövrəkliyi, vətənin əsas atributlarından 
biri olması, eyni zamanda yaddaşa çevrilməsi artıq yeni ideyadan çıxaraq təkrar ideyalar məcmusu-
na – motivə çevrilir. Hər bir mədəniyyətdə müəyyən anlayışa və yaxud əşyaya xas əlamətin motiv-
ləşməsi eyni cür təzahür etmir. İşarə öz ilkin aspektindən çıxaraq bədii təfəkkürdə təkrarlanır, yeni 
ideya, psixoloji zənginlik qazanır. Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi “motiv bədii dilin işarəsi kimi 
ikinci mədəni işarədir” [17]. Simvolda ideya dəyişkəndir. Hər bir obraza simvoliklik statusu qazan-
dıran ondakı ideya dəyişməsidir. Əgər ideya dəyişmir, simvolikləşən müəyyən fikir təkrarlanırsa, 
obraz motivləşir. Müəyyən bir simvolik yükə malik ideya motivə çevrilir. Mifoloji mətnlərdə, əfsa-
nə və rəvayətlərdə bənövşənin boynunun bükük olması, onun həsrət çəkməsi, nakam məhəbbət ya-
şaması süjeti ilə əlaqəlidir. Bu süjet üçün aparıcı olan ayrılıq motivi Qurbani şeirində “Ayrılıqmı çə-
kib boynu əyridi, Heç yerdə görmədim düz bənövşəni” misralarındakı obrazın metaforik çalarları, 
eyni süjetin başqa kontekstdə yeni obrazın yaranması və motivin yeni məzmunda təkrarı kimi nəzə-
rə çarpır. Cümşüd Türkelin “Bənövşə”sində “Araz üstə körpülərin sökülüb, Həsrət gözüm Savalana 
dikilib, Ayrılıqdan mənim boynum bükülüb, Sən düşübsən dildən-dilə, bənövşə!”, Məzahir Daşqı-
nın “Yadıma düşəndə vətənim, elim, Sinəmin oduna qovrulur dilim, Ayrılıq çəkməkdən bükülüb 
belim, Əriyib sinəmin yağı, bənövşə” misralarında motiv metaforikləşərək vətən həsrətini, ayrılığı 
simvolizə edir.  

Motiv təzələnən yeni bir mövzu, obraz, söz, ifadə ola bilər. Bir obraz tez-tez təkrarlandıqca 
simvollaşır. Bu, yaradıcılıqda bir neçə istiqamətdə təzahür edir. Həm simvol, həm də motiv üçün or-
taq məqam təkrarlıqdır. Obraz təkrarlanıb ideya dəyişirsə simvollaşır, motivdə isə ideya dəyişmir, 
təkrarlanır. Simvolla motiv arasında ortaq məqam təkrarlıqdır. Bunlardan birində təkrar qayıdışda 
obraz simvollaşır və simvolik məqam motivə çevrilir. Digər bir tərəfdən isə müəyyən motivin ya-
ranmasında simvolik obraz əsas və çox zaman yardımçı fəaliyyət göstərir. Obrazla bağlı motivləş-
mənin çalarları da müxtəlif ola bilər (mifoloji motiv, metaforik motiv, bənzətmə motiv, simvolik 
motiv). “Ayrılıqmı çəkib boynu əyridi, Heç yerdə görmədim düz bənövşəni” (Qurbani), “Məni də 
unutdu bir sevdalı yar, Mən də bənzəyirəm sənə, bənövşə” (M.Araz) “mifoloji motiv”, “Axı neyçün 
boynu əyri tutursan, Bəyəm dərdin məndən betər, bənövşə? “Hərdən qədirbilməz alır əlinə, Onun-
çun da əyri bitər bənövşə” (Qaracaoğlan) metaforik motiv, “Vaqif zülflərini tərif edəndə, Gərəkdir 
ki, əzəl yaza, bənövşə” (Vaqif) bənzətmə motiv, “Sağaldaydı dərdimi bu Qarabağ torpağı, Mənə 
qismət olaydı bir də bənövşələri” (H.Kürdoğlu), “Yenə səni gördüm, düşdü yadıma, Sevimli cana-
nın bağı, bənövşə (M.Daşqın) və s. 

Hər bir motivin nüvəsində müəyyən simvolik məqam var. Müəyyən motivin təkrarlanması 
çox zaman motivdəki yeni simvolik obrazın, ideyanın yaranmasına təkan vermiş olur.  

Məqalədə obrazın metaforik, simvolik, motiv kimi çeşidli funksionallığı milli poetik təfəkkür-
də xüsusi önəm kəsb edən bənövşə obrazında açılaraq mənalandırılır. Obrazı açmaq üçün ona birtə-
rəfli şəkildə digər mədəniyyətlərdən təcrid olunmuş halda nəzər yetirmək düzgün meyar deyildir. 
Bir mədəniyyət daxilində obrazın aparıcı keyfiyyətinin motivləşməsi diğər mədəniyyət üçün aktual 
olmaya bilər. Ümumədəbiyyat kontekstində bənövşə motivində təkrarlanan məqamlar milli poezi-
yamızda yeni və fərdi keyfiyyətləri ilə səciyyələnir. Lakin bənövşəyə xas əlamət – boynunun bükük 
olması milli poeziyamızın obrazı qavrayış və dərketmə hüququnda yeganə motivdir ki, hər mərhələ-
də təkrarlanaraq yeni simvolik məqamların yaranması və obrazın simvolik yaddaşa çevrilməsində 
əsas zəmin yaradır. 
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FUNCTIONALITY OF POETIC CATEGORIES 
IN ARTISTIC IMAGE 

 
SUMMARY 

 
The image is a carrier of various functions within the text, plot. Similarities between the types and categories, 

intertwining of “family of metaphors” and lack of common points between parties create difficulties in determining the 
image category. In the article we have selected a violet image, which is the leading in national and world literature for 
the purpose of specifying the different shades of the artistic image, use within the plot, concretization of idea and 
thought convey. First and foremost, the main characteristic features of the image within individual cultures have been 
taken into consideration. At the same time, the violin's artistic image, metaphor, symbol, motif functionality was 
defined on the basis of the samples. During the observations, it was revealed that, in the context of world literature, the 
recurring points in violet motif are characterized by their new and personal qualities in our national poetry. The 
characteristic feature of a violet - the bending neck (poorness) is the only motif for perception and comprehension of the 
image in our national poetry that is repeated at every stage, creating new symbolic moments. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗЕ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Художественный образ выполняет различные функции в структуре текста и сюжета. Схожесть между 

видами и категориями, совокупность «семейства метафор», неполное раскрытие сущности понятий препят-
ствует раскрытию категории образа. В данной статье для раскрытия многообразия функций художественного 
образа в сюжете, идейном и смысловом потоке произведения, выбран образ фиалки, часто употребляемый в 
национальной и мировой литературе. В первую очередь отмечены основные, характерные черты образа в 
разных культурах. Вместе с тем анализированы произведения, в которых художественный образ фиалки 
изображен как метафора, символ, мотив. В ходе исследования выяснилось, что образ фиалки, часто исполь-
зуемый в мировой литературе, национальной поэзии, обретает новые черты. В национальной поэзии фиалка в 
основном символизирует скромность, застенчивость. Это качество, повторяющееся в поэзии разных эпох, с 
каждым разом приобретает разные символические значения. 
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XX əsrin əvvəlləri türk romanlarında diqqəti cəlb edən problemlərdən biri də yadlaşmadır. 
Yadlaşma nəzəri konsepsiyasına fəlsəfi, psixoloji, eləcə də sosioloji aspektdən yanaşmaq müm-
kündür. Qeyd edək ki, “yadlaşma”nı fəlsəfi qavram olaraq ilk dəfə Vilhelm Fridrix Hegel (1770-
1831) istifadə etmişdir. Hegel, bu məsələyə metafizik nöqteyi-nəzərdən yanaşırdı. Hegelə görə 
yadlaşma, insanın fiziki və ruhi bağlılığı arasındakı fərq nəticəsində ortaya çıxır. Bir sözlə, yad-
laşma ruhun öz yaratdığı maddi dünyadan duyğusal mənada uzaqlaşması və yadlaşması nəticəsində 
yaranır [1, s.113-144].  

Yadlaşma problemi, XIX əsrdə Marksist fəlsəfəylə daha çox populyarlıq qazanmışdır. Karl 
Marks (1818-1883) bu problemi kapitalizm sisteminin tənqidində mərkəzə alaraq, insanın özünə və 
həyata yadlaşmasının maddi səbəbləri üzərində dayanırdı [2, s.8].  

Yadlaşma - müasir ədəbiyyatın da əsas problemlərindən biridir. Fərdin cəmiyyətə, ətrafına, 
təbiətə və ya özü-özünə yadlaşması türk romanlarının əsas mövzularından birinə çevrilmişdir. Hələ 
Tənzimat dövründən başlayan qərbləşmə hərəkatı, Şərq və Qərbin arasında qalan, nə tam qərbli, nə 
də tam şərqli ola bilməyən obrazların cəmiyyətə və daxili məninə yadlaşdığını görürük. Yadlaşma- 
təkcə xarakterlərarası deyil, nəsillərarası konflikti də ortaya çıxarmış olur. Atalar və oğullar, 
köhnəlik və müasirlik arasındakı konflikt də burdan qaynaqlanır. Xüsusən psixoloji romanlarda 
xarakterlərin özlərinə, ətraflarına, hətta təbiətə belə yadlaşdığını beləliklə dərin psixoloji konfliktin 
ortaya çıxdığını müşahidə edirik.  

Bildiyimiz kimi, XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyatda diqqəti cəlb edən mövzulardan biri də 
“kənd” mövzusu idi. Anadolunun dərdini, kədərini ədəbiyyata gətirmək əsas prioritetlərdən birinə 
çevrilmişdi. Romanlarda Anadolu insanının sevgisindən, duyğularından, bir sözlə taleyindən bəhs 
edilirdi. Ən maraqlısı bu idi ki, Anadolu insanı öz məsumiyyəti, ülvi sevgisi, cəsurluğu, sadəliyi ilə 
ifadə olunurdu. Bu yeni istiqamətə “məmləkət ədəbiyyatı” deyilirdi. Həm poeziya, həm də nəsr 
nümunələrində bu cərəyan özünü göstərirdi. Rəşad Nuri Güntəkin, Sədri Ertem, Xalid Qaray və s. 
yazıçılar bu mövzuda çox uğurlu əsərlər qələmə almışdılar. Anadolu mövzusuna müraciət edən 
yazıçılardan biri də Yaqub Qədri Qaraosmanoğlu olmuşdur. Yazıçının “Yaban” (“Yad adam”) 
romanı xüsusi ilə diqqəti cəlb edir. Qeyd edək ki, Yaqub Qədrinin “Yaban” romanı 2006-cı ildə 
K.Əliyeva tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırılaraq “Yad adam” adı altında çap edil-
mişdir [3]. 
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Bu romanda qarşılaşdığımız Anadolu, yaradılan kəndli obrazları, toxunulan problemlər, Xalid 
Qarayın qələmə aldığı “Məmləkət hekayələri”ndəki obrazlardan tamamilə fərqlənirdi. Onu xüsusi 
ilə vurğulayaq ki, kənd mövzusunun ədəbiyyata gəlməsi, kəndli obrazlarının vəsf edilməsi ilə 
yanaşı, kənddən şəhərə, və ya şəhərdən kəndə köç problemini də əsərlərin leytmotivinə çevirmiş 
oldu. Bu əsərdə şəhərdən kəndə köç – uyuşmazlıq sindromu olaraq qarşımıza çıxır. Yeni məkan, 
yeni mühit obrazın daxili dünyası və ətrafı ilə konflikt yaratmış olur.  

“Yad adam” romanı ideya-məzmun baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsər 1932-ci ildə 
“Kadr” jurnalında nəşr olunmuşdur. Tədqiqatçı Niyazi Akı öz monoqrafiyasında Yaqub Qədrinin 
ədəbi şəxsiyyətindən bəhs edərkən, onun yaradıcıllığında fransız ədəbiyyatının böyük təsiri 
olduğunu vurğulayaraq, bu əsərin Emil Zolyanın “Torpaq”, Balzakın “Kəndlilər” romanının təsiri 
altında yazıldığını bildirir [4, s.120] [5, s.78]. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, yazıçılığı ilə yanaşı, 
ictimai-siyasi xadim olan Yaqub Qədri Cümhuriyyət qurulduqdan sonra, həyatını TBMM-də və 
xaricdə diplomat kimi keçirmiş, Türkiyənin ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatını yaxından 
izləyərək, bunu əsərlərində əks etdirmişdir. N.Akı bu fakta da nəzər yetirərək Y.Qədrinin roman-
larının əksəriyyətində Türkiyə cəmiyyətinin yetmiş illik panaromasının əks olunduğunu, ümumiy-
yətlə, yazıçının öz əsərlərini fransız realizmi və naturalizminin təsiri altında yazdığını, bu fikrin isə 
tədqiqatçıların əksəriyyəti tərəfindən təsdiq olunduğunu qeyd edir [4, s.135].   

Romandakı hadisələr 1922-ci illərdə yəni, milli mübarizə dövründə Anadoluda, Porsuq çayı 
kənarında yerləşən balaca bir kənddə cərəyan edir. Roman, gündəlik yazan Əhməd Cəlal adlı bir 
türk zabitinin xatirələrindən ibarətdir. Ömrünü müharibədə keçirən, vətən uğrunda döyüşən, bir 
qolunu itirən Əhməd Cəlal ağır yaralanaraq döyüş qabiliyyətini itirir. Daha sonra sadiq əsgəri 
Məhməd Əlinin israrı ilə ona qoşulub onların kəndinə gedir. Yazıçı göstərir ki, Əhməd Cəlal böyük 
qürurla Anadolu kəndinə yollanır. Bu vətən torpağında yaralanıb, qolunu qoyduğu üçün fəxr edir. 
Amma təəssüflər olsun ki, kənd əhalisinin laqeydliyi ilə qarşılaşır. Heç kəsi onun müharibədə 
iştirak etməsi maraqlandırmır. Hamı öz iş-gücü, əkin-biçini ilə məşğuldur. Onun müharibə xatirələri 
heç kimi maraqlandırmır. O, kəndliləri başına yığıb, milli mübarizədən, vətən uğrunda müharibədən 
danışmağa çalışsa da, hər dəfə boş, laqeyd gözlərlə qarşılaşır: 

“Heç eşitməmisiniz? Mustafa Kamal adında böyük bir adam, böyük bir komandir vardır. 
İstanbuldan Anadoluya keçdi. Ərzurum və Sivasda milləti başına topladı. “Hökümət, dövlət öz işini 
görmür. Biz özümüz-özümüzü qoruyacağıq” – dedi” [6, s.44].   

Əhməd Cəlal nə qədər böyük coşquyla, sevgiylə danışsa da, kəndlilər onu anlamaqda 
acizdirlər. Bu etinasızlıq, laqeydlik onu kəndlilərdən soyudur. Hətta sadiq əsgəri Məhməd Əli belə 
etinasızlaşmağa başlamışdır. Kənddə qadın-kişi, böyük-balaca hamı ona “yad” deyir. Onu qətiyyən 
öz aralarına almaq istəmirlər. Hətta Məhməd Əlinin anası Zeynəb belə yeməyi bişirib, qaş-qabaqla 
onun qarşısına qoyur. Hamı ondan qaçır, heç kəs dərdini onunla bölüşmək istəmir. Onun tək 
həmdəmi kitablar və gündəlik təəssüratlarını yazdığı xatirə dəftəridir. Əsər boyunca, Əhməd Cəlalın 
özünə, cəmiyyətə, hətta təbiətə belə yadlaşdığını, tənhalaşdığını görürük. Maraqlı bir detala diqqət 
yetirək. Əhməd Cəlal yerdən təsadüfən konserv qutusu tapır. Yazıçı maraqlı manevr edərək, 
qəhrəman və əşya arasındakı paralellikləri göstərir. O, əyilib qutunu götürəndə “sanki köhnə bir 
tanışı” görmüş kimi olur. Onların arasındakı yaxınlıq ikisinin də bu kəndə aid olmamasında idi. 
Əhməd Cəlal nə qədər çalışsa da, kəndlilərlə münasibət qura bilmir.  

- “Hər ölkənin kəndlisi ilə ziyalısı arasında belə dərin uçurum varmı? Bilmirəm! Fəqət 
oxumuş bir İstanbul uşağı ilə Anadolu kəndlisi arasındakı fərq londonlu ingilislə, pəncablı hindli 
arasındakından daha böyükdür” [6, s. 36]. 

Romanın elə ilk səhifələrindən qəhrəmanın etirafları ilə qarşılaşırıq. Qeyd edək ki, əsər “bir 
mən” romanıdır. Oxucu, hadisələri ya qəhrəmanın öz dilindən, ya da gündəliyindən öyrənir. Əhməd 
Cəlal kəndlilərdən “onlar” deyə bəhs edir. Konflikt “mən” və “onlar” arasında qurulur. Roman 
boyunca qəhrəmanın dilindən onların yəni kəndlilərin laqeyd, odun parçası kimi kobud olduqları 
dəfələrlə dilə gətirilir. Əhməd Cəlal, onları “səfil”, “bayağı”, “daş dövründən qalma” və s. kimi 
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sözlərlə ifadə edir. Onların çirkliliyi, kobudluğu onda ikrah doğurur. Yazıçı göstərir ki, bu kobud-
luğun, çirkliliyin içərisində gözəl kəndli qızı Əminə tamamilə başqa idi. Onun incəliyi Əhməd 
Cəlalı təəccübləndirir. Amma Əminə də digərlərindən fərqli olmayaraq, ona “yad”, “gəlmə” gözü 
ilə baxır. Hətta Əhməd Cəlalın evlilik təklifinə “mən, bir yada gedə bilmərəm” sözləri ilə cavab 
verir.     

Yazıçı göstərir ki, həyatını oxuyub-yazmaqla keçirən, fransız dilini incəliklərinə qədər 
öyrənən Əhməd Cəlal və kəndlilər arasında böyük bir uçurum vardır. Əhməd Cəlal getdikcə, nəinki 
kəndlilərə, hətta özünə qarşı belə yadlaşmağa başlayır: 

“Onlar kimi olmaq, onlar kimi geyinmək, onlar kimi oturub-durmaq, onların diliylə danış-
maq.... Deyək ki, bunların hamısını elədim. Bəs onlar kimi necə düşünüm? Onlar kimi necə hiss 
edim? Otağımı dolduran bütün bu kitabları yandırmaq.... Nəyə yarar? Hamısı mənim içimə girdilər. 
Məndə silinməz, qaçınılmaz, silinib, təmizlənməz izlər qoydular. Zahiri görünüşüm dəyişib, nə 
mənası var? Mən, əsilndə mən, bu torpağın malı olmayan mən, kənardan gələn maddələrlə yoğrula-
yoğrula kimyəvi tərkibə dönmüşəm” [6, s.86]. 

Qəhrəman özünü bir kasa suya düşmüş bir damla zeytun yağına bənzədir. Nə qədər çırpınsa 
da, onlara qarışa bilmir. Həmişə zeytun yağı kimi suyun bir kənarında qalır. Aşağıdakı monoloq da 
bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Əhməd Cəlal kəndlilərlə arasındakı uçurumun, yadlığın səbəbini 
göstərməyə çalışır: 

“Bunun səbəbi türk ziyalısı, yenə də sənsən! Bu viran ölkə və yoxsul insan kütləsi üçün nə 
etdin? İllərlə qanını əmdin, tullantısını qatı torpaq üstünə atdıqdan sonra indi də gəlib ondan 
iyrənmək haqqını özündə tapırsan! Anadolu xalqının bir ruhu vardı, nüfuz edə bilmədin. Bir başı 
vardı, aydınlada bilmədin. Bir vücudu vardı, bəsləyə bilmədin. Üstündə yaşadığı bir torpağı vardı! 
İşlədə bilmədin, onu heyvani duyğuların,  cəhalətin, yoxsulluğun və qıtlığın əlində qoydun. O, qatı 
torpaqla quru göyün arasında yabanı ot kimi bitdi. İndi əlində oraq gəlmisən, nə əkdin ki, nə də 
biçəsən” [6, s.130]. 

Verdiyimiz hər iki nümunədə təkcə ətrafına deyil, hətta öz daxili məninə də yadlaşan, bunun 
əsl səbəbini isə özündə görən türk ziyalısının faciəsini görürük.  

Qeyd edək ki, bu əsərlə bağlı müxtəlif tənqidi fikirlər də vardır. Bir sıra alimlər əsəri yüksək 
qiymətləndirmiş, bir qisim isə Anadolu kəndlisinin xor görüldüyünü, təhqir edildiyini irəli sürərək, 
əsəri kəskin şəkildə tənqid etmişdir. Berna Moran “heç bir romanda insanları təsvir etmək üçün bu 
qədər heyvanlarla bənzətmə aparılmamışdır” [7, s.211-21], – deyərək bu məsələyə kəskin etirazını 
bildirir. N.S.Banarlı da roman haqqında yazır: ““Yaban” əsasən dərin yaramıza toxunan və 
toxunduğu üçün də xeyirxah bir iş görən romanlarımızdandır. Fəqət bu yaraya toxunuş elə sərt, elə 
qabadır ki, əsəri oxuyan istər-istəməz yazıçının türk kəndlisinə qarşı bir qədər zalım davrandığını 
düşünmək məcburiyyətindədir. Əsərdə vəhşi deyiləcək qədər ibtidai, insani həyat şərtlərindən, 
insani zövq və duyğularından uzaq, xüsusən də şəhərliyə qarşı düşmənlik duyğularıyla dolu olan bir 
kəndlinin həyatı vardır [8, s.1203]. Görkəmli tədqiqatçı Ş.Aktaş isə bu fikir və mülahizələrlə 
razılaşmayaraq qeyd edir ki, “Yad adam” romanını birtərəfli oxumaq oxucunu aldadır. Yaqub 
Qədrini oxucuya Anadolu kəndini həcv edən bir yazıçı kimi tanıdır. Halbuki, bu əsəri, Y.Qədrinin 
digər romanları ilə birlikdə, bir bütün olaraq ələ almaq lazımdır. “Kirayə ev”, “Nur baba”, “Hökm 
gecəsi”, “Sodom və Qomore” və “Yad adam” ideya baxımından bir-birlərini tamamlayırlar [5, 
s.80].  

Ş.Aktaşın fikir və mülahizələri ilə razılaşaraq, ilk öncə Yaqub Qədrinin siyasi idealogiyasını, 
“Kadro” ədəbi hərəkatındakı fəaliyyətini nəzərə aldıqda, onun bütün əsərlərində öz içərisindən 
çürüyən bir cəmiyyətin problemlərinin əks olunduğu qənaətinə gəlirik. Bu əslində, XX əsrin 
əvvəllərində çökməyə başlayan Osmanlı imperiyasının tablosu idi. Onu da qeyd edək ki, əsər 
haqqındakı fikir və mülahizələr əsasən Əhməd Cəlalın daxili aləminə yönəldiyi üçün, dövlətin 
ictimai-siyasi həyatındakı çöküntünün kəndlərdə yaratdığı sıxıntlara, ümidsizliyə o qədər də diqqət 
yetirilmir. Roman boyunca müşahidə olunan kəndlilərin tənqidi isə əslində ziyalı-cəhalət konfliktini 
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ortaya çıxarıb, eyni dildə danışan bu insanlar arasındakı doğmalıq-yadlıq problemini ortaya qoyur. 
Kəndə gələn ziyalı, ətrafına və özünə yadlaşır. Kəndlilər özü də bu, yeni gələn insana yadlaşır, onu 
“yad” adlandırır, hətta qadınlar, o bir “yad” olduğu üçün üzlərini ondan gizlədirlər. Yəni yadlıq 
duyğusunu həm Əhməd Cəlal, həm də kəndlilər yaşayır. Eyni dili danışıb,  eyni torpaq üzərində 
yaşasalar da hər ikisi bir-birinə yaddır. Əhməd Cəlal doğma diyarında özünü Robinzon Kruzoya 
bənzədir, onu qurtaracaq əsrarəngiz gəmini gözləyir. Əslində bu gəmi Anadolu ordusudur. Əhməd 
Cəlal getdikcə özündən uzaqlaşır, bütün meyarlar bir-birinə qarışır. Ədəbi qəhrəmanın daxili 
konflikti bu baxımdan maraq doğurur: 

-“Hara gedim? Mənin yerim haradır? Kimə gedim? Məni kim başa düşər? Məni bu illətdən, 
bu qürbətdən kim qurtara bilər? Hansı qardaşım? Hansı bacım? Hansı can yoldaşım? Hey ana 
torpaq, sən necə də məhhəmətsiz, sərtsən? Mənim iztirablarıma necə də yadsan? Mən sənin ögey 
övladınam? Yoxsa sən mənim ögey anamsan? Əgər mən sənin ögey övladınamsa bu qolu kimin 
uğrunda fəda etdim?” [6, s.86]. 

Əsərə milli mücadilə dövrünün romanı kimi baxsaq, qarşımızı Anadolu kəndlisini maarif-
ləndirmək istəyən, vətən uğrunda qolunu itirən bir türk ziyalısı ilə, müharibələrdən bezən, yalnız 
gündəlik çörək pulunu qazanmaq üçün çırpınan, bir qarın çörəkdən başqa heç bir şey düşünməyən 
laqeydləşmiş kəndli obrazı ortaya çıxmış olur. Əsərə başqa nöqteyi-nəzərdən baxsaq, bədbin, 
müxtəlif səbəblərdən xalqından qopmuş, onun iç dünyasından xəbərsiz, özünə və ətrafına yadlaşan 
bir ziyalı görürük. Kəndlilərin qarşısında isə nə həyat, nə də düşüncə tərzi ilə onlara bənzəməyən, 
onlardan biri kimi olmayan, hər gün dişlərini fırçalayan, kitab oxuyan, bir “gəlmə” vardır.  

Professor M.Narlı, öz araşdırmasında “Yaban” romanına da toxunaraq, qeyd edir ki, “Mərkəz 
(şəhər) ilə kəndin təəssüf doğurucu qarşılaşmasında “Yad adam”ın bir digər xüsusiyyəti də, 
özündən əvvəlki əsərlərdə işlənən Anadolu romantizminin sona çatdırılmasıdır. Artıq Anadolu, saf, 
təmiz təbiəti, ülvi eşqi və məsum insanları olan sığınacaq, zəngin təxəyyül aləmi deyildir” [9, 
s.297].  

Əsərdən də gördüyümüz kimi, burada Anadolu, milli mübarizə illərində bütün sivilizasiya-
lardan kənarda qalmış bir kənd kimi təsvir edilir. Xalqı maarifləndirməyi özünə borc bilən Əhməd 
Cəlalın xəyalında yaratdığı məsum və cəsur Anadolu insanı ilə kənd reallıqları öz təsdiqini tapmır. 
Əhməd Cəlal bu ziddiyyətlərin arasında çırpınan, nəticədə isə yadlaşan tipik ziyalı obrazıdır. 

Oqtay Akbal Yaqub Qədrinin bu romanına nəzər yetirərək “Cümhuriyyət” qəzetində yazır ki, 
Y.Qədri bu əsəri ilə əslində nağıllar aləmi kimi təsvir edilən kənd ədəbiyyatını yıxmışdır. Eybəcər 
bir təbiət, çirkli bir ətraf, şil-şikəst insanlar, cəhalət və kor inanc sisteminin verdiyi bir həyat tərzi... 
Əks edilən tablonun rəngləri bunlardır [10]. Məsələnin ən ağrılı tərəfi isə bütün bunların türk 
ziyalısının “öz əsəri” olmasıdır. Türk aydını Anadolu xalqını bu cəhalətin içərisində buraxmışdır. 
Oxucunu düşündürən Əhməd Cəlalın monoloji nitqindəki “nə əkdin ki, nə də biçəsən” fəryadıdır. 

Yazıçı, ziyalı və kəndli arasındakı uçurumu göstərməyə çalışır. Türkiyəli tənqidçi Berna 
Moran əsər haqqında tənqidi fikirlərini dilə gətirdikdən sonra  onun müsbət məziyyətləri üzərində 
də duraraq yazır:  

“Aydın ilə kəndli arasındakı uçurumu səmimiyyətlə dilə gətirmiş, bu yaranı cəsarətlə deşmiş 
və Anadolu kəndlisinə aid həqiqətləri bütün çılpaqlığı ilə gözümüzün önünə sərmişdir” [7, s.201]. 

Berna Moranın da qeyd etdiyi kimi, “Yaban” romanını digər kənd mövzulu əsərlərdən ayıran 
nüans da elə bu idi. 

Ümumiyyətlə, yazıçının təkcə “Yaban” əsərində deyil, “Kirayə ev” (Kiralık konak), “Anka-
ra”, “Hökm gecəsi” və s.  romanlarında da bu problem diqqət mərkəzinə alınır. Əsərdə yeniləşmə 
hərəkatı ilə ayaqlaşmağa çalışan türk cəmiyyətinin problemləri dilə gətirilir. Yazıçı göstərir ki, 
yaratdığı xarakterlərin, sürətlə inkişaf edən dünya və cəmiyyətlə mənfi və ya müsbət mənada 
ayaqlaşa bilməməsi yadlıq problemini ortaya çıxarır. Belə ki, “Kirayə ev” romanının Sənihası, Faiq 
bəyi, Haqqı Cəlisi, Naim əfəndisi, “Ankara” romanının Səlması, Haqqı bəyi, “Bir sürgün” 
romanının Doktor Hikməti,  “Hökm gecəsi”nin Əhməd Kərimi, Əhməd Səmimi, “Panorama I” və 



Eşqanə Babayeva                   www.poetica.ism.literature.az 
  

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Poetika.izm, 2019, № 1 
- 34 - 

“Panorama II” romanlarının əsas qəhrəmanları olan  Neşat Sabiti, Fuadı, “Həp o şərqi”nin Minurəsi, 
eləcə də yuxarıda bəhs etdiyimiz “Yaban” romanının Əhməd Cəlalı cəmiyyət içərisində yadlaşan 
obrazlardır. “Kirayə ev” romanının qəhrəmanı Səniha Tənzimat dövrünün ortaya çıxardığı alafranga 
xarakter olsa da, əslində yazıçı “müasirləşərək” milli kimliyindən uzaqlaşan, özünə, ailəsinə, 
ətrafına yadlaşan yeni nəslin simvolik obrazını yaratmış olur [11]. Yeniləşmə, qərbləşmə, milli-
mənəvi dəyərlərdən uzaqlaşma obrazın özünə və ətrafına yadlaşmasına gətirib çıxarır.   

Yaqub Qədri Qaraosmanoğlunun “Yad adam” əsərini tədqiq etdikdə, yadlaşmanın əslində 
ziyalı-kəndli arasındakı uçurumdan qaynaqlandığı qənaətinə gəlirik. Əsərdəki bədii konflikt iki zidd 
qütb arasında qurulmuşdur: İnkişaf edən dünyada, Qərbə açılan türk ziyalısı və bütün siviliza-
siyalardan kənarda qalmış Anadolu kəndlisi.  Yazıçı, bu əsəri müstəvisində əslində çox önəmli bir 
məsələni ortaya çıxararaq, oxucunu düşünməyə sövq edir. Yaqub Qədrinin digər əsərlərində olduğu 
kimi, bu əsərdə də ziyalı və kəndlilər arasındakı doğmalıq-yadlıq əslində türk cəmiyyətinin ziyalı-
cəhalət qarşıdurmasını özündə əks etdirir.  
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THE PROBLEM OF ALIENATION IN YAKUP KADRI  
KARAOSMANOGLU'S “STRANGER” ("YABAN") NOVEL 

 
SUMMARY 

 
Alienation is a popular concept which is searched its influences and causes in may fields such as philosophy, 

psychology and sociology are searched. Alienation has become one of the most basic motives in literatures too. In this 
article, the problem of alienation in Yakub Kadri's “Stranger” (“Yaban”) novel will be investigated.  

Yakup Kadri’s “Stranger” novel  is an expression of the intellectual-public gap in Turkey that manifests itself 
today. Novel is a realistic story, where the gap between the Turkish intellectuals and the Turkish peasants is expressed. 

 

ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ В РОМАНЕ  
ЯКУБА КАДРИ КАРАОСМАНОГЛУ  «ЧУЖАК» («ЯБАН») 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Отчуждение является популярной концепцией, в рамках которой исследуются многие области влияния и 

причины, такие как философия, психология и социология. Отчуждение стало одним из основных мотивов и в 
литературе. В этой статье будет исследована проблема отчуждения в романе «Ябан» Якуба Кадри. 

Роман Якоба Кадри “Ябан” является выражением интеллектуально-общественного разрыва в Турции, 
который проявляется сегодня. В основе исследуемого романа лежит реалистичная история, где выражается 
разрыв между турецкой интеллигенцией и турецкими крестьянами. 
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Adətən ədəbi-bədii nümunədə müəllifin təmsilçisi rolunu ifa edən təhkiyəçi obrazı əsərdə mü-
əllifin mövqeyini və iradəsini təmsil etməsi funksiyasını icra etsə də, bəzən müəlliflər bilərəkdən 
bədii əsərin özünəməxsus estetik gücünü təyin etmək məqsədilə təhkiyəçinin rolunu maksimum 
azaldırlar. Yəni müəllif təhkiyəçi vasitəsilə əsərdə hadisələrin təsvirini versə də personajların xarak-
terlərinə və ya hadisələrin mahiyyətinə müdaxilə etmək hüququndan məhrum edir. Məşhur rus ədə-
biyyatşünası Mixail Baxtin “Dostoyevskinin poetikasının problemləri” kitabı üçün yazdığı mükəl-
ləşmə planında təhkiyəçi qisminə “müəllifin səsi” ifadəsini işlətmişdir. Məhz bu səviyyədə müəlli-
fin öz qəhrəmanları ilə bərabərhüquqlu olması ideyasını irəli sürmüşdür. Baxtinin Dostoyevski ro-
manının təhkiyəsində polifoniya konsepsiyası bu münasibətlər sisteminə əsaslanır. Qeyd etmək olar 
ki, “Müəllifin ölümü”nü və mətnin müstəqilliyini bəyan etməklə Rolan Bart və Mişel Fuko həqiqə-
tən müəyyən dərəcədə mətni “azadlığa buraxır”, onu müəllifin özünün qəbul etdirdiyi şərhdən azad 
edir və bununla da müəllifin şüurlu şəkildə nəzərdə tutmadığı yeni oxulara meydan açır. Hələ Bart 
“müəllifin ölümü”nün oxucunun doğulması ilə müşayiət olunmasını qeyd etmişdi: “Yazının gələcə-
yini təmin etmək üçün onunla bağlı mifi devirmək lazımdır – oxucunun doğulmasını müəllifin ölü-
mü ilə ödəmək lazım gəlir” [1, s.3]. 

 Bu baxımdan “sözü” hadisələrin təbii axarına məntiqinə verir. Bu halda bədii əsərdə təhkiyə-
nin ağırlıq yükü əsərin konstruksiyasının digər daşıyıcı-aparıcı elementlərinin – dialoqların üzərinə 
düşür. Bədii əsərdə, o cümlədən epik növdə, xüsusən də hekayə janrında dialoqun təşkili əsərin həm 
ideya, həm də məzmun xəttinin bədii gerçəkləşməsində – müəllifin niyyəti ilə onu həyata keçirən, 
həm müəlliflə, həm də aralarında dialoji təmasda olan personajlar arasında üzvi əlaqə və təmasların 
yaranması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məzmunla bağlı dialoq inkişafda olur, obrazla-
rın xarakteri, mənəvi-əxlaqi dünyası, insani keyfiyyətləri, hiss-duyğuları və s. haqqında məlumat 
verməyə, təəssürat oyatmağa xidmət edir. Belə dialoqda, bədii əsərdəki hadisələrin, surətlərin, ideya 
aləminin müxtəlif tərəfləri əhatə olunur, obrazlar həyatın müxtəlif şəraitlərində təsvir edilirlər. Ob-
razlar gerçəkliyin bərkindən-boşundan, sınaqlarından keçirməyə xidmət edən dialoq da şəraitlə qar-
şılıqlı münasibəti ifadə edir: personaj dialoq vasitəsilə bir tərəfdən gerçəkliyin müəyyən tərəflərini 
qəbul etmir, onlara etirazını bildirir, digər tərəfdən onları qəbul edir. Məhz dialoq vasitəsilə Yusif 
Səmədoğlu bu kiçik hekayədə ciddi mətləblər qaldırmış, obrazların mənəvi-əxlaqi dünyasını geniş 
işıqlandıra bilmişdir. 

Yusif Səmədoğlunun “Beşik” hekayəsində də eynilə hadisələrin mahiyyəti məhz dialoqlar va-
sitəsilə üzə çıxır:  

“- Ciyərləri yansın! – deyə arvad söyləndi. 
- Kimin ciyəri yansın? 
- İnstitutdakıları deyirəm. 
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 Kişi geri çevrildi. 
 - Onlarda günah yoxdur! Günah sənin oğlundadır! 
 - Yenə başladın?” [2, s.262] 
M. Baxtin dialoqla bağlı tədqiqatlarının birində qeyd edirdi ki, “Nəsnəyə (onun sırf nəsnəliyi-

nə) münasibət dialoji ola bilməz. (Yəni söhbət, mübahisə, razılıq ola bilməz) Mənaya münasibət hə-
mişə dialoji səciyyə daşıyır” [3]. Mütəfəkkirdən gətirdiyimiz bu sitatda diqqəti cəlb edən xüsusiy-
yətlərdən biri dialoqun fərdlə dünyanın nəsnə və hadisələri arasındakı münasibətlərinin açıqlanma-
sıdır. Yəni dialoq təkcə iki və ya daha çox fərdlər arasında deyil, həm də fərdlə dünyadakı bütün 
nəsnə və hadisələr arasındakı münasibət mümkündür. Baxtinin dialoq konsepsiyasına Ümumiyyət-
lə, nəsnənin birbaşa özü ilə deyil, onun mənası ilə dialoji münasibətlərin olmasının mümkünlüyünü 
göstərirdi. Bu baxımdan yuxarıda misal gətirdiyimiz dialoqu nəzərdən keçirək. Bu dialoqda qadın 
birincisi, institutda fəaliyyət göstərənləri (xadimədən tutmuş tələbələrə və professor-müəllim heyəti-
nə kimi) ümumiləşdirməklə onları nəsnələşdirir. İkincisi, məhz bu statusla bu nəsnənin mənası ilə 
dialoji münasibətə girir: onu ayrı-ayrı fərdlərin deyil, ümumiyyətlə, bütün ali məktəbin “yazıq” oğ-
luna münasibəti maraqlandırır. Üçüncüsü, ümumiyyətlə ali məktəbin profili, gördüyü işlər qadının 
diqqətini cəlb etmir; ali məktəbin ümumi mənası yox, özününküləşdirdiyi mənası ön plana keçir. 
Dördüncüsü isə qadın ali məktəbə (“institutdakılara”) bilavasitə deyil, əri ilə dialoji münasibətlər 
kontekstində münasibətə girir. Bu həmçinin bilvasitə dialoqa “dialoq içində dialoq”a misal ola bilər. 
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, ər həyat yoldaşının “institutdakılara” verdiyi “qərəzli” və sub-
yektiv münasibətə öz obyektiv mövqeyini ifadə edir. Beləliklə, bu kiçik dialoq, əslində mürəkkəb 
struktura malik olaraq əsərin çoxşaxəli ideyasını açıqlaya bilir. Bütün bunlarla yanaşı onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, qadın bircə “Ciyərləri yansın” deyimi-qarğışı ilə bəşər nəslinin ən universal də-
yərlərindən biri olaraq heç bir obyektiv-subyektiv səbəblə razılaşmayan, bütün hallarda övladını qo-
rumağa hazır ananın üsyanının təcəssümünü əks etdirməyə nail olmuşdur. Dialoq təhkiyədə bədiili-
yin və təbiiliyin qaynayıb-qarışmasına, üzvi vəhdət təşkil etməsinə gözəl misaldır.  

Göründüyü kimi, burada 3 instansiya arasında dialoq gedir: institut, kişi və qadın. İnstitut bi-
lavasitə mənaya malik olaraq dialoqa daxil olmaq məqamında kişinin nitqində öz əksini tapır. Kişi-
nin dialoqunda institutla razılaşma məqamı var. Arvadın dialoqunda isə bunun əksi diqqəti cəlb 
edir. Təhkiyəçinin müdaxiləsi olmadan, tamamilə kənara çəkilməsi şəraitində verilmiş bu dialoqda 
ailə, baş vermiş hadisəyə münasibət, personajların xarakteri, hətta əsərdə adı keçən lakin heç bir 
yerdə görünməyən insanlar haqqında məlumat əldə etmək olur.  

Yaxud da digər dialoqda  
“- İşığı keçirimmi? 
- Yox, lazım deyil, yuxun gəlirsə keçir. 
- Yuxun?... İki aydır yuxuya həsrətəm.... ” [2, s.262] 
Burada da təhkiyəçinin personajlar arasındakı mükamiləyə müdaxiləsi olmadan verilmiş kiçik 

dialoqda qadının narahatçılığı – ailədə baş vermiş hadisə ilə bağlı narahatçılıq birbaşa deyil, dolayı-
sı yolla öz əksini tapmışdır.  

Qadın ərinin “yuxun gəlirsə keçir” deyimindən “yuxun” sözünün öz təhkiyəsinə keçirtməklə 
öz analıq duyğusunu incə bir şəkildə ifadə edir; burada onun ərinə dərd-sərini axıra kimi bölüşdürə 
bilməməkdə məzəmmət də, oğluna kömək əlini uzada bilməməklə bağlı özünü danlamaq da, ailənin 
taleyi ilə bağlı bir nigarançılıq da ifadə olunmuşdur. 

Müəllif dialoqlarla yanaşı, mənəvi problemlərin psixoloji ovqatını həm də detallarda ifadə et-
mişdir.  

Məlumdur ki, gerçəklikdə baş verən hər bir əhvalat və ya hadisə saysız-hesabsız elementlər-
dən təşkil olunmuşdur. Təsvirə cəlb olunan əhvalatları bütün təfərrüatı ilə vermək qeyri-mümkün 
olduğu üçün baş vermiş hadisəni bədii əsərə daxil etmək məqsədilə istifadə edilən üsullardan biri – 
həm də zəruri hesab olunanı həmin elementlərin yalnız oxucu təxəyyülü üçün lazım olanının seçil-
məsidir. Jenett "Fiqurlar" əsərində "genişlənmə – sıxılma" fenomenini əhvalatlara (bədii əsərin hü-
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dudlarından kənarda baş verənlərə) münasibətdə bədii hadisədə (süjetdə) həyata keçirilən seçimlə 
bağlayır [4, s.412]. Təqdim olunmuş hekayədə bu seçim bədii detallarla ifadə olunur. 

Lakin bu zaman təhkiyəçi də bədii detallardan istifadə edərək hadisəni elə təsvir edir ki, oxu-
cu mahiyyəti tam anlayır. “O, qalın, miləmil yorğanın altında qollarını sinəsində çarpazladı, səsini 
alçaldıb yanıqlı-yanıqlı pıçıldadı” [5, s.262]. Müəllif yorğanın miləmilliyini nəzərə çarpdırmaqla 
yığcam şəkildə laqeyd dünya ilə dərd çəkən insan qarşıdurmasını vurğulamağa nail olur. Miləmil 
yorğanın timsalında bütün dünya qadından, onun problemlərindən üz döndərmişdir: miləmil yorğan 
onun cismini qızdıra bilər, amma daxili üşüməsinə, titrəməsinə yardım edə bilməz. “Arvad gözlərini 
yumub fikrə getdi. Sonra dodaqları büzüşdü, iniltiyə bənzər bir səs gəldi...” [2, s.262] Təhkiyəçinin 
əvvəlki təsviri müəllifi qane etmir, qadını bütün dərdli anaların ümumiləşdirilmiş obrazına çevirmək 
üçün kənar, “diqqəti yayındıran” elementlərin təsvirindən imtina edir. Burada təhkiyəçi bütün diq-
qətini qadına yönəltmişdir: Kənar dünyanın heç bir detalı təsvirə cəlb olunmamışdır. Bu müəllifə 
xarici görünüşü ilə onun daxili aləmi arasında bilavasitə əlaqə yaratmağa imkan verir. Bədii detallar 
həm əsərin ideya xəttini mənalandırmağa imkan vermişdir, həm də surətlərin mənəvi-əxlaqi dünya-
sını işıqlandırmağa şərait yaratmışdır. Bu haqda ədəbiyyatşünas Dobin öz tədqiqatlarının birində 
qeyd edir ki, detal həmçinin “psixoloji xarakteristikanın məhvəri” [6, s.407] hesab oluna bilər. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi ədəbi-bədii nümunədə janrın bədii-estetik prinsiplərinə uyğun ola-
raq təfərrüatlı təsvir qeyri-mümkün olduğu üçün əksər hallarda səciyyəvi detaldan istifadəyə üstün-
lük verilir. Bu üsuldan səmərəli şəkildə yararlanan yazıçı təhkiyəçinin dili ilə obrazlar haqqında, on-
ların hərəkətləri, düşüncələri, hiss və həyəcanları haqqında, mülahizə söyləməmiş, əvəzində bədii 
detalları yerində işlətməklə dolayısı ilə münasibətini bildirmişdir.  

Yusif Səmədoğlunun hekayələrində təfərrüatla əlaqədə olan detalların təsnifatını aparsaq, bə-
dii materialın əsasında deyə bilərik: birincisi, detal obrazı səciyyələndirmək; “Arvad stəkanı ərinin 
qabağına qoyanda əri onun ət, soğan doğramaqdan, paltar yumaqdan, tikiş tikməkdən şişmiş, ucları 
qaralmış dırnaqlarını, çatlamış barmaqlarını gördü” [2, s.261]. Burada ərin öz qadınını seyr etməsi 
iki nəzər nöqtəsinin birləşməsinin nəticəsidir: təhkiyəçi personajı və onun vasitəsilə, yəni onun ba-
xışları ilə həyat yoldaşını seyr edir. Onun “şişmiş”, “qaralmış” barmaqlarını, “çatlamış” dırnaqlarını 
görməsi, bütün diqqətini onlara yönəltməsi əslində ərin özünün daxili aləminin, onun diqqətlə süz-
düyü xanımına münasibətini implisit baxımdan ifadə edir. Əslində burada müəllif arada müəyyən 
zaman kəsiminin olmasını nəzərə çarpdırmaq istəyir. Bu müddət ərzində baş verənlər, personajın 
xəyalında hansı isə xatirələrin canlanması təhkiyəçi sükutu ilə oxucuya ötürülür. Yəni heç bir kəlmə 
ilə ifadə olunmasa da oxucuya kişinin özünün ovqatı və həyat yoldaşının, xüsusilə, tarıma çəkilmiş 
gərgin durumu ilə həyat yolunda üzləşdikləri problemləri öz təxəyyülünün işığında canlandırmaq, 
onu bir daha nəzərdən keçirərək dəyərləndirmək imkanı verir. Əsərin janrının tələbinə müvafiq ola-
raq yığcam şəkildə təsvir vasitəsilə müəllif təhkiyəçi-personaj qarşılıqlı əlaqələri zəminində oxucu-
nu da təhkiyə prosesinə, əsərdə cərəyan edən hadisələri yaşamağa, personajların keçirtdikləri hisslə-
ri keçirməyə, düşüncələrini düşünməyə nail olur. 

Detalların məqsədyönlü seçimi vasitəsilə Yusif Səmədoğlu mikrokosmos (personajın daxili 
durumu) və makrokosmos (dünya) arasında üzvi vəhdət yaradır: “Kişi ayaqlarının altına baxa-baxa 
addımlayır, nədənsə evə getməyə tələsmirdi. Küçələrdə bir-iki saat dolandıqdan sonra, hətta dəniz-
kənarı bulvara da getdi, sümüklərinə işləyən sazağa fikir vermədən, Xəzərin dəhşətli uğultusuna qu-
laq asdı...” [2, s.263] Verilmiş misalda baş vermiş hadisənin təəssüratı təhkiyəçi tərəfindən obrazın 
daxili ovqatının təcəssümü ifadə olunmuşdur. Təhkiyəçi bilavasitə baş verən hadisələrə öz münasi-
bətini bildirməsə də, təsvirdə istifadə olunan detaldan onun qəhrəmanın halına acıması açıq şəkildə 
görünür. Kişi evinə getməyə tələsmir, oxucuya aydındır ki, onu evdə arvadı ümidverici xəbərlə göz-
ləyir, amma onun verəcəyi xəbər ailəyə pərişanlıq gətirəcək. Digər tərəfdən kişi özü öz övladının 
aqibətinə narahatdır. Onun ağrısı soyuğun “sazağını” belə hiss etdirməyə imkan vermir. Bu nümu-
nədə diqqəti cəlb edən əsas cəhət təhkiyədə təbiət təsvirinin-peyzajın personajın ovqatına uyğun se-
çilməsidir. Məlumdur ki, insan təbiəti və onun gözəlliklərini öz ovqatına, dünyaduyumuna görə də-



Ülviyyə Rəhimova                  www.poetica.ism.literature.az 
  

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Poetika.izm, 2019, № 1 
- 38 - 

yərləndirir və bu nümunədə də “Xəzərin dəhşətli uğultusu” ifadəsi ilə təhkiyəçi obrazın ruhi-sarsın-
tılarını açıqlamağa nail olur; Xəzərin timsalında bütün dünya sanki ataya qoşulur, onun dərdlərini 
bölüşdürür. İlk baxışdan adi görünən məişət hadisəsi ümumkosmik səciyyə kəsb edir. 

Müəllif detalların seçimində və düzümündə psixoloji yaşantıları dinamik formada ifadə etmək 
üçün ustalıqla istifadə edir: “Nədənsə kədərləndi, özünü narahat hiss etdi. Başını qaldırıb, tavanın 
ortasından sallanan qırmızı abajurlu lampaya baxdı. Gözləri abajurun divara düşmüş iri, qara kölgə-
sinə sataşdı. Ona elə gəldi ki, kölgə divarın üstündə sürüşür, gah kiçilir, gah da şişirdi” [5, s.263]. 
Burada, yeri gəlmişkən bədii detalın üçüncü qismində – psixoloji yaşantıları dinamik formada ifadə 
edən müəllif kölgə detalını bir qədər qabardır. Hekayədə şüur axınını təcəssüm edən işıq-kölgə an-
layışını bəlli fəlsəfi kateqoriya, dialektik ziddiyyət, müqabil tərəflərin mübarizəsi və vəhdəti kimi 
səciyyələndirmək olar. Yalnız bu adi sözlərin arxasında dünyanın bütün mürəkkəbliyi və varlıq haq-
qında təsəvvürlər öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan hekayədə kölgənin təsviri – onun gah kiçilməsi 
və ya böyüməsi personajın əhvali-ruhiyyəsindəki ziddiyyətli məqamı təsvir etməyə yönəlmişdir.. 

Nitq prosesindən fərqli şəkildə təzahür edən əsl həqiqəti çatdırmaq “Bu gün prokurorun ona 
dediyi sözlər qulaqlarını deşdi: “Oğlunuzun günahı böyükdür. Müstəntiq bir neçə dəfə onu sorğu-
suala tutub, oğlunuz da hər şeyi boynuna alıb”. Bu sözləri eşidəndə kişi dəli kimi olub soruşmuşdu: 
“Demək mənim oğlumu həbsxanadan qurtarmaq qeyri-mümkündür?” Prokuror çiyinlərini qısıb ca-
vab vermişdi... ” [2, s.263] və s. məqsədi xüsusi diqqət mərkəzinə çəkilibdir. Hekayədə baş vermiş 
hadisənin məğzi məhz bu nümunədə açılır. Burada da təhkiyəçi yalnız təsvirçi rolunu ifa edir. Pro-
kurorla kişinin dialoqu özü hadisəni oxucuya nəql edir. Amma təhkiyəçi prokurorun deyəcəyi sözlə-
ri təkrar etməklə artıq oxucuda kişinin ovqatı haqqında təsəvvür oyanır. Eyni zamanda övladının acı 
taleyinə kömək edə bilməyən məzlum atanın və bütün bu hadisələrə cəmiyyətimizin “prokuror” ob-
razının “çiyinlərini qısaraq” laqeyd münasibəti açıqlanır. 

Deyildiyi kimi, bədii əsərdə gerçəklikdə baş verən hadisənin təfərrüatı ilə detal qarşılıqlı şə-
kildə əlaqədədir, biri digərini tələb edir və biri digərini tamamlayır. Həqiqətən də detal adətən təfər-
rüatın içərisindən seçilərək götürülür. Ədəbi əsərlərdə bütün hadisələri təfərrüatı ilə nəql etmək bə-
zən oxucu ilə müəllif arasında əlaqədən Kristofer Koduel bəhs edərək qeyd edirdi ki, “Romanlar 
sözlərdən təşkil olunmur, onlar pyeslərdə olduğu kimi hadisələrdən, hərəkətlərdən, materiallardan, 
insanlardan təşkil olunurlar” [7, s.54]. 

Əsərin digər bir nümunəsində diqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri baş vemiş hadisənin cə-
miyyətin ümumi problemi olmasını özünəməxsus şəkildə vurğulanmasıdır. Təhkiyəçi kişinin küçə-
də gördüyü cavanlarla bağlı düşüncələrini verir və sonra bununla bağlı onun daxili nitqini səsləndi-
rir: “Kişi bir daha həmin cavanları xatırladı, “görəsən niyə mən omları Aqilə oxşatdım? – deyə öz-
özünə sual elədi, lakin bu suala cavab verməkdən qorxdu...” göründüyü qısa, yığcam bir cümlə ilə 
yazıçı Aqil fenomeninin-cəmiyyətin qayda-qanunları ilə hesablaşmayan gəncliyin yetişməsi ilə bağ-
lı mənəvi-dəyərlərin aşınması təhlükəsini sövqi-təbii hiss edən atanın təşvişini bölüşür.  

Başqa əsərlərində olduğu kimi, bu hekayəsində də Yusif Səmədoğlu patetikaya, didaktikaya, 
subyektiv mülahizələrə yol vermədən obrazların səciyyəvi həyat-yaşamaq devizlərini və mənəvi-əx-
laqi keyfiyyətlərini onların öz əməlləri və deyim tərzləri ilə ifadə etməyə nail olmuşdur. 
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DIALOGUE AND ARTISTIC DETAIL IN NARRATION 

 
SUMMARY 

 
The article deals with the problems of selecting and using characteristic dialogues and details, especially in the 

case of the impossibility of a selective description. It is noted that the application of dialogues in literary and artistic 
samples can explain the very diverse idea of the work, having a complex structure. Particular attention is paid to the use 
of the principles of the selection of dialogue and artistic detail in the embodiment of reality in the process of narration. 
The article has referred to Yusuf Samadoglu's stories to classify the details comprehensively. In order to express 
psychological experiences dynamically in a literary-artistic example, to convey the real truth that differs from the 
speech process and at least to define the essence of the incident happened in the story, highlighting the precise details of 
the selection and layout of the details has been analyzed according to the examples from the presented stories. There is 
such an argument that, details of the incident that happened in reality is interconnected, requires and completes one 
another in the artistic work. Indeed, detail is usually selected from the details. 

As a result, the place and role of dialogue and artistic detail in the process of narration have been investigated. It 
can be characterized by the fact that the direction of the new expression style has started to appear in the way of the 
world aesthetic idea to the artistic aesthetic idea of Azerbaijan. 

 

ДИАЛОГ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ В ПОВЕСТВОВАНИИ 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье рассматриваются проблемы отбора и использования характерных диалогов и деталей, в 

особенности в случаях, невозможности подробного описания. Отмечается, что в литературно-художественном 
произведении использование диалогов имеет сложную структуру и это позволяет раскрыть многогранную идею 
произведения. Особое внимание обращено на использование принципов отбора диалога и художественной 
детали при воплощении действительности в процессе повествования. Анализированы особенности органи-
ческого сочетания художественности и естественности в повествовании. Для классификации деталей, исполь-
зуемых в повествовании автор статьи обращается к рассказам Юсифа Самедоглы. На основе примеров из 
резюмированных рассказов в статье анализированы особенности акцентирования при выборе и расстановке 
деталей для раскрытия сути события, развернутого в рассказе, для выражения в динамической форме 
психологических переживаний, для описания противоречий в самочувствии персонажа, в воплощении истины, 
проявляемой в различных формах в процессе речи. Автор исходит из положения, что в реальности худо-
жественного произведения подробности события и деталь взаимосвязаны, взаимно требуют и дополняют друг 
друга. Действительно, обычно деталь выбирается из подробностей. 

В итоге исследовано место и роль диалога и художественной детали в процессе повествования. 
Повсеместное влияние мировой эстетической мысли на азербайджанскую художественную практику привело к 
формированию новых выразительных способов. 
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“Altmışıncılar”dan sonra nəsrə gələrək hekayə, povest və romanlarında cəsarətlə bir sıra icti-
mai-siyasi problemlər qaldıran M.Süleymanlının yaradıcılığı hər şeydən əvvəl, nəsrin poetikası və 
obrazlar aləmi baxımından da özünəməxsusluq qazanır. Onun nəsrini mövcud ədəbi qüvvələrin ya-
radıcılığından fərqləndirən amillər sırasında bəzi xüsusiyyətlər üzərində geniş dayanmaq lazımdır. 
Aydındır ki, nəsrimizin rastlaşdığı yeni gerçəkliklər müəllifdən müasir bədii təfəkkür tərzi ilə yana-
şı, poetika məsələlərində və obraz yaradıcılığında da yeni bir mərhələnin başlanmasını şərtləndirir-
di. Artıq “altmışıncılar”ın yaradıcılığında zahiri monumentallıqdan, geniş panoramçılıqdan, sxema-
tiklikdən və şablonçuluqdan qurtarmaq təmayülləri 70-ci illər nəsrində yeni bədii statusda çıxış edir. 
Nəsrdə şablonçuluq, sxematiklik poetikasının süni epik vüsətinin yerini lirik-psixoloji detalların təs-
viri tutur. Hadisə və süjetlərin monumentallığını indiyə qədər nəsrdə öz əksini tapmayan adi, kiçik 
insan obrazları, onların daxili aləminin inikası əvəz edir. Bu təmayül xüsusilə R.Rövşən və M.Sü-
leymanlı yaradıcılığında daha qabarıq nəzərə çarpır. Əsasən şair kimi tanınan R.Rövşən “Daş” po-
vesti və bir neçə hekayəsində poetika məsələləri ilə diqqəti cəlb etdi. M.Süleymanlı da nəsrin daxili 
strukturunda etdiyi əhəmiyyətli dəyişikliklərlə nəsrdə keyfiyyət və harmoniya məsələlərinə daha 
çox diqqət yetirəcəyini vəd edirdi. Bədii düşüncənin özünəməxsus təsviri və gerçəkliyi səciyyələn-
dirən keyfiyyətlərin inikasında sənətkarlıq məsələlərinə daha çox diqqət yetirilməsi tənqidçi A.Hü-
seynovun da nəzərindən yayınmamışdır. Hələ nəsrdə ilk addımlarını atan gənc nasirlərin yaradıcılıq 
poetikasında yeni elementlərin üzə çıxarılması da məhz A.Hüseynova müyəssər olmuşdur. O, yazır-
dı: “Gənc nasirlərdən V.Nəsibin, M.Süleymanlının, R.Rövşənin, Şahmarın, B.Vəziroğlunun yaradı-
cılığı da həmin mülahizə baxımından (“altmışıncılar”ın fərdi simalarının müəyyənləşməsi, gerçəkli-
yin estetik şərtlərinin rəngarəngliyi və s.) diqqətəlayiqdir. Onlar nəsrimiz üçün yeni olan boyalarla 
həyatın təcəssümünə çalışırlar” [1, s.66]. 

M.Süleymanlının nəsr poetikasını şərtləndirən amillər müxtəlif, rəngarəng və zəngindir. Şüb-
həsiz burada öncə yazıçının özünəməxsus poetik sisteminin varlığından, daha sonra isə ritm, intona-
siya, detal, təfərrüat və obraz yaradıcılığı problemlərindən danışmaq yerinə düşərdi. Bədii təfəkkü-
rün ifadə vasitələri, söz, psixologizm kimi məsələlər də poetikanın ədəbi-bədii materialını təşkil 
edir. 

Müharibə və onun dəhşətləri haqqında çox yazılmışdır. Xüsusilə müharibə illərinin övladları 
olan İ.Hüseynov, Ə.Əylisli, S.Əhmədov kimi yazıçılar məhz bu mövzu ilə ədəbiyyatda özlərini təs-
diq etmişlər. Ancaq M.Süleymanlı “Payız muştuluqları” hekayəsində bəşəri fəlakəti fərdi faciədə 
əks etdirməyi üstün tutdu. Yazıçı müharibədən sonrakı həyatda müharibənin vurduğu yaraların ya-
vaş-yavaş sağalması prosesini yeni poetik elementlərlə səciyyələndirir. Bu element poçtalyon Əyri 
Tapdığın insanlara muştuluq aparması üçün keçirdiyi həyəcanların canlı təsvirindən ibarətdir. Dava 
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qurtarandan dörd ev muştuluqlayan Mədətdən fərqli olaraq Əyri Tapdıq hər gün gedib qonşu kənd-
dən məktublar gətirərdi. Ancaq indi camaata məktub yox, muştuluq lazım idi. Nəhayət, onun da 
muştuluqlamaq növbəsi gəlib çatdı. O, bu dəfə qonşu kənddən tək gəlmirdi, çoxdandır yolunu göz-
ləməkdən quruca nəfəsi qalan qarının oğlu Cəfər müəllimlə birlikdə gəlir, qarını muştuluqlayacağı-
na sevinirdi. Lakin Tapdıq muştuluğunu almağa belə qalmır. Çünki Cəfər müəllimin iki ayağı yox 
idi. İllər boyu həsrətlə, intizarla yolunu gözləyən qarı doyunca sevinə bilmədiyi kimi, Tapdıq də 
muştuluğunu gözləmədən bu kədərli mənzərəni tərk edib gedir. 

M.Süleymanlının ilk hekayələrində və “Şanapipik” povestində ünsür şəklində olan poetik sis-
tem, bizə elə gəlir ki, “Dəyirman” povestində daha da formalaşmağa doğru gedir. Məhz bu əsərdə 
realist nəsr ilə nağıl poetikası ilk dəfə olaraq vəhdətdə çıxış edir. Yazıçının nəsrə gətirdiyi bu rea-
list-nağıl poetikası onun ədəbi düşüncədəki bədii imkanlarını bir qədər də artırmış olur. Əslində, elə 
povestin ədəbi aləmdə böyük səs-küylə qarşılaşmasının bir səbəbi də, məhz, əsərdə yeni poetik sis-
temin yaradılması, yaxud mövcud nəsr poetikasına yeni elementlərin gətirilməsi olmuşdur. Buna bir 
sıra tənqilçilər, o cümlədən, K.Abdullayev də işarə etmişdir. “Dəyirman” povestinin əfsanələrimiz-
lə, nağıllarımızla qəribə səsləşməsi var. Şübhəsiz bu səsləşmə öncə povestin poetikasında, daha son-
ra isə qədimdə əcdahaların gəlib şəhərin suyunu kəsməsi kimi hadisələrlə bağlıdır. Realist nəsr-na-
ğıl poetikası, demək olar ki, bütünlüklə povestin daxili strukturunu əhatə edir, müəllif nağıl estetika-
sına xas olan ideallaşdırma üsuluna və rəmzləşdirmə üslubuna müraciət edir: “Bir kötüyün qırağın-
da üç oğlan oturmuşdu, üçünün də barmaqları qızıllı, dişləri qızıllıydı. Boylarına görəydimi, qızıllı 
barmaqlarına görəydimi, qızıllı dişlərinə görəydimi, oturuşlarına, danışıqlarına görəydimi, nəydisə 
bir-birindən seçilmirdilər. Biri qanrılıb alyanaqlı, ağ xalatlı göyçək kababçını səslədi” [2, s.8]. 

Povestdə konfliktin mərkəzinə qoyulan xeyir və şər antitezasının mənasını açmaq üçün müəl-
lif realist-nağıl (əfsanə) poetik sistemindən istifadə etməkdə haqlıdr. Çünki, 70-ci illərdə nəinki ədə-
bi senzura, eləcə də siyasi senzuranın gözündən yayınmaq mümkün deyildi. Lakin dövrün gerçəkli-
yinin təsvirində nağıl poetikası da müəllifi tənqidlərdən, hücumlardan qoruya bilmir. Yazıçı X.Hasi-
lova povesti “qəzəblənmədən oxuya bilmir”. Müəllifi qəzəbləndirən sosialist gerçəkliyində baş ve-
rən hadisələrin, adamların təhrif olunmasıdır. Onun fikrincə, “oxucu povesti səhifələdikcə çıxılmaz 
bir vəziyyətdə qalır. Müəllif hansı kəndi təsvir edir, bu adamlar hansı dövrdə yaşayırlar? Əgər bizim 
günlərin təsviri isə, bəs hanı bizim kənd zəhmətkeşlərimiz?” [3]. 

Əslində, “Dəyirman” povestinin mövzu və ideyasını, poetik sistemini tənqidçidən əvvəl gərək 
yazıçı yaxşı dərk edəydi. Ancaq belə olmur, X.Hasilova oxucular adından (?) danışaraq povesti 
oxuduqca çıxılmaz vəziyyətə düşdüyünü qeyd edir. Fikrimizcə, yazıçını qəzəbləndirən “Dəyir-
man”da M.Süleymanlının yeni bədii düşüncə və yeni nəsr strukturunu (konflikt, süjet, bədii detal və 
portret, təfərrüatların təsvirində realist nağılvarilik və s.) ortaya qoyması olmuşdur. Məhz “Dəyir-
man”da müasir gerçəklik nağılvari təfəkkürün köməyi ilə realist nəsrin əsas komponentinə çevrilə-
rək ona yeni xüsusiyyət gətirmişdir. Povestdəki müəllif təhkiyəsi, obrazların, hadisələrin məkan və 
zamanın təsvirində şərtilik və rəmzilik, alliterativ cümlələr – bütün bunlar yazıçının və yeni nəsrin 
poetikasını şərtləndirən amillərə çevrilir. Eyni zamanda, povestdə xeyirin bütün sətirlərdən boylan-
dığını hiss etməmək olmur: “Günəş dağların dalına elə sevinclə enməkdəydi ki, elə bil dünya üzünə 
bir də çıxmayacaqdı. Dağların, buludların kölgələri böyüdüyündən yer üzü ləkə-ləkə olmuşdu. Də-
yirmanın balaca bacası, süd əmirmiş kimi, günəşin son işığını sormaqdaydı. Amma bu işıqdan da 
heç kəsin xəbəri yoxuydu” [4]. 

Yeni nəsr poetikasının təşəkkülündən, onun özünəməxsusluğundan yaradıcı şəkildə “qidala-
nan” M.Süleymanlı eyni zamanda, ədəbi prosesdə yeni bir mərhələyə keçmənin də zərurətini başa 
düşürdü. Nasirin yaradıcılıq simasının müəyyənləşdirilməsində poetik sintaksisin önə çıxması da 
elə bu dövrə təsadüf edir. “Köç” romanında, “Yel Əhmədin bəyliyi”, “Şeytan” povestində onun nəsr 
poetikasına yeni elementlər daxil olur. Bu əsərlərdə nağılvari təfəkkür realist əsərlərin üzvi kompo-
nentinə çevrilmişdir. Əslində, bu ədəbi proses dünya ədəbiyyatında (xüsusilə Latın Amerikası ədəbi 
fikrində) çoxdan başlamışdı: Bu poetik sistemin keçmiş sovet nəsrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri-
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nə çevrilməsini də nəzərə alsaq (bu xüsusiyyət Ç.Aytmatovun, İ.Əfəndiyevin (“Sarıköynəklə Vale-
hin nağılı”), qismən də Ə.Əylisliinin (“Adamlar və ağaclar” trilogiyası yaradıcılığında daha əlamət-
dar olur), həmin təmayülün ilk dəfə olaraq kompleks şəklində M.Süleymanlı yaradıcılığında peyda 
olmasını təbii qarşılamaq olar. M.Süleymanlı nəsr yaradıcılığının bu mərhələsində daha qlobal mə-
sələlər qoymağa, müasir sivilizasiyanı narahat edən problemləri tarixi yaddaşın köməyi ilə təsvir et-
məyə can atır. Elə ədəbi tənqid də nəsrdə baş verən bu təmayülü müsbət amil kimi qiymətləndir-
məkdə haqlı görünürdü: “Bu baxımdan nağılvari təfəkkürdə bir müasirlik də vardır: dünya daim də-
yişir, inkişaf edir, lakin dövrlər, əsrlər arasında fərq olduğu kimi, daxili bağlılıq da mövcuddur, hər 
əsr digərinə bənzəmir... “Biri vardı, biri yoxdu” kəlamı bütün zamanlara aid olan hadisələr, münaqi-
şələr, psixoloji nəzəriyyələr arasındakı uyğunluğun, vəhdətin ifadəsidir. Nağılvari təfəkkürün öl-
məzliyi elə burasındadır”. Ədəbi prosesdə baş verən bu təmayülü A.Hüseynov da vaxtında hiss edə-
rək, hazırda folklora istinad etmənin bütünlükdə ittifaq ədəbiyyatında, dünya bədii fikrində güclü 
olduğu qənaətində olsa da, bundan faydalanmağın müxtəlif yolları olduğunu göstərirdi. Onun fik-
rincə, indi dəbdə olan “nağıl”, “mif”, “pritça” sözləri bəzən xalis metafora kimi səslənir, yazıçı xalq 
ədəbiyyatının formal əlamətlərinə, təhkiyə üsulunun zahiri elementlərinə əməl edərək əsərini nağıla, 
dastana bənzədir [1, s.178]. M.Süleymanlı nəsrində isə folklor ruhu və poetikası yazıçının “bədii 
düşüncəsinin, həyatı estetik qavrayışının üslubunun mayasında duyulur”. A.Hüseynovun folklor ko-
loritinin M.Süleymanlının “Köç” əsərinin ruhuna hopması fikrini “Yel Əhmədin bəyliyi” və “Şey-
tan” povestlərinə də aid etmək olar. Belə ki, məhz bu əsərlərin ruhunu, poetik sistemini nağılvarilik, 
dastanvarilik təfəkkür tərzi əhatə edir. Bu cəhətdən “Köç” romanının ritmi və intonasiyası üzərində 
ayrıca dayanmaq lazım gəlir. 

“Köç” romanında da yazıçı öz məqsədinə çatmaq üçün bilərəkdən (!) elə bir bədii intonasiya 
seçmişdir ki, bu intonasiya tarixi yaddaşı, baş verən hadisələri, mətləbləri çatdıra bilsin. Aydındır 
ki, nağılın bir qütbündə xeyir, o biri qütbündə isə şər qüvvələr durur. “Köç” romanı da məhz bu iki 
qütbün müxtəlif konfliktlərlə əyaniləşən hadisələri üzərində qurulmuşdur: “Üç yüz ildən çox idi Qa-
rakəllə kökü ilə Qanıq nəslinin arasında qan axırdı. Üç yüz il idi ki, iki kök arasında döyüşlər gedir-
di. Üç yüz il idi yan-yana, qırıla-qırıla, təzədən cücərə-cücərə yol gəlirdilər. İmirin atası axırıncı Qa-
rakəlləydi” [5, s.28]. 

Romanın ümumi axarını təşkil edən bu mübarizə əsər boyu konkret hadisə və kolliziyalarla 
müşayiət olunur. Bu hadisə və kolliziyaların əsasında da “biri vardı, bir yoxdu” təhkiyəsi durur. Ya-
zıçı əsər boyu bu təhkiyəni qoruyub saxlamaqla eyni zamanda romanın ritmini saxlamağa çalışır: 
“Göyüş atdan düşdü, yamacdan quzuqulağı, yemlik, quşəppəyi yığdı. At birdən-birə kişnəyib ayağı-
nı yerə döydü. Yamacdan bir tülkü çıxdı, itələnə-itələnə özünü dərəyə saldı. Üç atlı başının üstünü 
aldı.  

– Tərpənmə, Qarakəllə Göyüş! [5, s.26] 
Burada, keçmiş zamanda sintaktik və bütöv şəklində sıralanan sözlər bir sistem təşkil edərək 

konkret hadisəni bütün varlığıyla canlandırır. Göyüşün atdan düşməsi, quşəppəyi yığması, atın bir-
dən-birə kişnəməsi, tülkünün özünü dərəyə salması və üç atlının onun başının üstünü alması hadisə-
si cəmi bir neçə cümlədə ifadə olunur. Yazıçı bütün bunları canlı nitqin sayəsində formalaşdırmağa 
nail olur. Bu cür parçalar əsərin müxtəlif yerlərində səpələnsə də, bir-birini izləməklə yanaşı, həm 
də bir-birini tamamlayır. Düşmənin Qarakəllə tayfasının qoyun sürülərinə hücum etməsi səhnəsi də 
eyni şəkildə canlı intonasiya ilə təsvir edilir: “Qutluğun yoğun, xırıltılı səsinə bayaqdan qanlı-qanlı 
ləhləyən qoyun itləri yerlərindən qopub özlərini atlıların üstlərinə saldılar, çaxnaşma düşdü, itləri 
qamçıladılar. Atlıların üçü sürüyə çatdı. Beyrək çomağına çəkilib onların qabağını kəsdi. O biri atlı-
ların qonarğasına düşmüş yoldaşını səslədi: 

– Batıq, atları vur, çoxdular” [5, s.71]. 
Təsvir olunan bu gerçək mənzərə yalnız yazıçı dilinin səlisliyi, nağılvari poetik sistemin qarşı-

sında əyaniləşir, hadisə bütün təfərrüatı ilə canlandırılır. Burada hər hansı bir sözün mətndən çıxa-
rılmasının mümkün olması bir yana, ritm və intonasiya nəsrin poetikasında əhəmiyyətli rol oyna-
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mışdır. Tənqidçi K.Vəliyevin yazdığı kimi, “Çətin ki, yazıçı öz intonasiyasını tapmadan yaxşı əsər 
yaza bilsin. Hətta intonasiyanın ana xətti, bir olan yazıçının ayrı-ayrı əsərlərinin hər birinin öz infor-
masiyası olmalıdır. Əks halda üslub yeknəsəkliyi yaranır, intonasiya ölgünləşir, yazıçı səs rəngləri-
nin verdiyi üstünlükdən istifadə edə bilmir” [6, s.234]. 

“Köç” romanında nağılvari təfəkkür tərzində ümumiləşdirmə, rəmzləşdirmə elementlərindən 
də geniş istifadə etməklə yazıçı əsərin poetik sistemində məntiqi ardıcıllığı davam etdirir. Bir dövrə, 
bir əsrə sığmayan hadisələri bəzən yazıçı ümumiləşdirmə nəticəsində cəmi bir neçə cümlədə ifadə 
edir: “İlxıda atlar, naxırda inəklər doğdu, sığırçılar, ilxıçılar təzə doğulan buzovları, dayçaları çiyin-
lərinə götürüb otlaqlardan alaçıqların qabağına gətirdilər. Dayçaların, buzovların anaları kişnəyə-
kişnəyə, mələyə-mələyə qaçıb özlərini yurda saldılar. 

... Beləcə Qarakəlləliləri yurda bağlayan duyğular artmaqdaydı. Qılınclarını, oxlarını açıb ala-
çıqlara qoymuşdular, əlləri boş idi. Yəqin elə ona görə də darıxıb, kövrəlib qəribsəyirdilər” [5, 
s.70]. 

Ola bilsin ki, bu sətirləri bütün bəşər tarixinin keçdiyi yola da aid etmək olar, ancaq M.Süley-
manlı burada Qarakəlləlilərin köçərilikdən oturaq həyata atılmalarını (bəlkə qayıtmalarını!) təsvir 
edir. Yazıçı tarixi mərhələləri bir və ya iki hadisə daxilində bütün reallığı ilə ümumiləşdirə bilir. 
Qarakəlləlilərin at belində gəzmələri, köçəri alaçıqların qazma daxmalarla əvəz olunması, qan inti-
qamı, ilk oğurluq, əmanətin nəsildən nəslə çatdırılması, tayfa ədavətinin qəbilədaxili ədavətə keç-
məsi, tanrının Allahla əvəz olunması və s. bunların hər biri hər hansı bir romanın kolliziyasını təşkil 
edə biləcək hadisələr olmasına baxmayaraq, yazıçı məhz nağılvari təfəkkür poetikasının köməyilə 
məqsədinə nail olur. 

Romanda rəmzlər silsiləsinə də geniş yer verilir. Vaxtilə həqiqət olan bu hadisələr bu gün bizə 
nağıllarda olan sehr kimi görünür. Kişilik rəmzi yalnız Qarakəllə tayfasına deyil, həm də Qanıquşa-
ğı nəslinə aid edilir. Sevənlərə (düşmən olsalar belə) buta verilməsi, insanların hadisələri əvvəlcə-
dən görüb duya bilməsi, müxtəlif təbiət hadisələri (yağışın yağması, ildırım çaxması və s.), ən sa-
ğalmaz yaraların bir otun köməyi ilə sağalması, insanın sınmış sümüklərini yenidən bir-birinə ya-
pışdıraraq bitişdirməsi və s. nağılvari rəmzlərin yalnız bir hissəsidir. Bütün bunlar əsərdə zahiri sə-
ciyyə daşımır, onun ideya və məzmunu ilə qovuşuq şəkildə təqdim edilir. 

Yazıçı Qarakəlləlilərin əzəli yurdlarına dönüşünü, torpağa bağlılıqlarını cəmi bir neçə sətirdə 
ifadə etməyə çalışır: “Yeddi bölük olub yeddi pay yer əkdilər, Qoşqar evindən toxum gətirməyə atlı 
göndərdilər. Yer şumladılar, toxum səpdilər. Yeddi gündən sonra Dədənin üstündə göyərdi, əkinlər 
də. Ağ dəvəylə başlanacaq qorxu yavaş-yavaş yaddan çıxırdı” [5, s.71]. 

Yeddi rəqəminin xalqımızın mifik təfəkküründə xüsusi yer tutduğundandır ki, müəllif bu par-
çada yalnız rəqəm alliterasiyası yaratmaq istəməmişdir, xalqın keçib gəldiyi yolda rəmzlərin əhə-
miyyətini də ifadə etməyə çalışmışdır. Əsərdə etnoqrafik informasiyaların, ekzotik epizodların geniş 
yer almasını da, yazıçının nəsr poetikasını zənginləşdirən amillər sırasına aid etmək olar. Bütün 
bunlar M.Süleymanlının nəsr poetikasının ciddi əhəmiyyət verdiyinin qabarıq göstəricisidir. 

M.Süleymanlının nəsr poetikasına zənginlik və özünəməxsusluq gətirən əsərləri sırasında 
“Yel Əhmədin bəyliyi”, “Şeytan”, “Duzsuzluq” povestləri və qismən də “Səs” romanı üzərində 
ətraflı dayanmaq lazımdır. Özünün poetik nəsr sistemi baxımından “Şeytan” və “Yel Əhmədin bəy-
liyi” bu dövrün nəsr əsərlərinə yeni bir poetik sistem gətirir. Şərlə mənəvi-psixoloji toqquşma bu 
əsərlərdə yalnız maraqlı və orijinal təhkiyə üslubu ilə şərtlənmir, eyni zamanda bədii detal və təfər-
rüatların ardıcıllığı, sistemliyi ilə yadda qalır. Bu əsərlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də 
məhz poetik sistemdə ayrı-ayrı komponentlərin (ritm, intonasiya, psixologizm, detal və təfərrüat və 
s.) bir-birini tamamlamışdır. Nəsr poetikasında detal və təfərrüatın rolunu xüsusi qiymətləndirən 
tədqiqatçı K.Vəliyevin “nəsrdə bu problemlərin hər şeydən əvvəl sənətkarın yaradıcılıq metodun-
dan, daxil olduğu ədəbi-estetik məktəbdən, fərdi üslubdan asılıdır” [7, s.57] fikrində böyük həqiqət 
vardır. Məhz bu komponentlərin hər biri ayrı-ayrılıqda və birlikdə nəsr poetikasını, sənətkarlıq sə-
viyyəsini müəyyənləşdirən əsas obrazlardan birinə çevrilir. 
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“Şeytan” və “Yel Əhmədin bəyliyi” povestləri üçün tapılan detal başlıca rol oynayır və sonra-
kı süjet və hadisələrin inkişafında həlledici mövqeyə malik olur. İnsanların şeytanlaşması ilə, şey-
tanların insanlaşması kimi qeyri-adi bir detal povestin bədii mahiyyətini təşkil edir. “Yel Əhmədin 
bəyliyi”ndə isə qəhrəmanın yel kimi uçub getməsi bədii, psixoloji vəziyyətlərinin orijinal təsviri ilə 
müşayiət olunur. Şeytanla bağlı əsər boyu təqdim olunan detal və təfərrüatlar bütünlüklə onun ma-
hiyyətini üzə çıxarır: “Şeytanın bu dünyada bir öküzlərdən xoşu gəlməzdi, bir sudan, bir də taxıl zə-
milərindən. Amma itləri hürdürərdi, atları minərdi, keçiləri daşa dırmaşdırardı, pişikləri məzəyə çə-
kərdi. Adamları salırdı bir-birinin üstünə. Belə şeylər idi şeytanı yaşadan. Dəyirmançıydı, Fatı qa-
rıydı, mollaydı, qazıydı. Bu cür adamlar olmasaydı, şeytanın dünyada nə işi vardı. Yalanlar, yalan-
çılar idi şeytanı yaşadan. Şeytan da yalan içində atıb-atıb, daylağın çapırdı” [5, s.203]. 

M.Süleymanlı əvvəldə təsvir etdiyi detalları şüurlu olaraq təfərrüatlarla möhkəmləndirir və 
beləliklə, əsərin poetik sisteminin uğurlu çıxmasına nail olur. Şeytanın Fatma ilə dəyirmançını yol-
dan çıxardıqdan sonra onların hərəkət və davranışlarını aşağıdakı detalla xarakterizə edir: “Fatma 
dəyirmana boş gedib dolu qayıdırdı. Başını salmışdı aşağı. Eşşək də ayağını sürüyürdü, Fatma da. 
Dəyirmançı yenə də daşının üstündə oturmuşdu, qəlyanını tüstülədirdi. Qəlyanının tüstüsü də şeytan 
yolu eləyib burula-burula qalxırdı. Dəyirmançı gördü Ağca gəlir, yerindən durdu, təzədən oturdu” 
[5, s.200]. 

Şeytanın bir-bir kənd camaatını “şeytanlasdırması” müxtəlif detallarla təsvir edilir, şeytan hər 
bir insanın təbiətinə xas xüsusiyyətdən irəli gələrək onu təsir altına ala bilir. Detal və təfərrüatların 
zəncirvari həlqəsi bütövlükdə əsərin poetik sistemini təşkil edir. Nəticədə, geniş epik təsvirin, ayrı-
ayrı hadisələrin təfərrüatları konkret detallarla göstərilir. Detalların düzülüşündə müəllif müşahidə-
lərinin reallığı ilə yanaşı, detallar arasındakı əlaqə, ardıcıllıq və sistemlilik də diqqətdən yayınmır. 

“Səs” romanında isə yazıçının nəsr poetikası lirik intonasiyaya söykənib, buradakı hadisələr, 
əhvalatlar, insan taleləri duyğulu, kədərli və kövrək dil ilə təsvir olunur. Cəmiyyətdə mənəvi tarazlı-
ğın pozulmasının milli faciə kimi verilməsi bədii cəhətdən kifayət qədər əsaslandırılır. Detal və tə-
fərrüatların bir-birini tamamlaması müəllif niyyətinin dərinliyindəki ən incə məqamları belə üzə çı-
xarır. Haley təbiətdəki və cəmiyyətdəki səslər arasındakı harmoniyanı hiss edir, duyur. Cəmiyyətdə 
öz yerini tapa bilməsə də, öz daxili səsi ilə itin səsi arasındakı ünsiyyəti “oxuyaraq” bir qədər rahat-
lıq tapır: “İt hürdü, itin səsinin yenə pəncərəyə necə dəydiyini, pəncərənin necə titrədiyini hiss elədi, 
elə bil əlini şüşəyə vurdu, şüşələrdən iniltiyə bənzər uğultu keçdi, taxçadakı büllur qablar yenə sızıl-
daşdı, sonra ağzı qaralmış qara pianinonun dilləri ilə öz içindəcə söylənməyə başladı. İtin hürməsin-
dən tutmuş büllur qabların sızıltısınacan bütün səslərdə qəribə bir nizam, uyğunluq vardı ki, o, bu 
binaya köçəndən bütün səslərin kökünü öz içindən duyub başının ağrısından əzab çəkə-çəkə dinlə-
yirdi” [8, s.13]. 

“Səs” romanında yazıçının nəsr poetikasında yeni təhkiyə üsulu, detalların və təfərrüatların 
məntiqi ardıcıllığı M.Süleymanlının poetik nəsr sahəsində də virtuoz bir sənətkar olduğunu aşkara 
çıxarır. Bu əsər şəxsiyyət və cəmiyyət, fərd və ekoloji mühit, insan və təbiət kimi problemlərin əks 
etdirilməsi baxımından gərgin axtarışların məhsuludur. 

M.Süleymanlı nəsrinin poetikasının səciyyəvi cəhətlərindən biri də povest və romanlarında 
qoyulan problemlərin bədii həlli üçün müəllifin həyat hadisələri və faktlarının özünəməxsus təsvir 
formasıdır. Elə bədii materialın özü də M.Süleymanlı yaradıcılığında əsas məqsədə xidmət edir - 
gerçəkliyə estetik münasibətin bütün parametrlərini göstərmək. 

Doğrudur, müəllif bəzən həyat materialının süjet və kompozisiyaya gətirilməsində həddən ar-
tıq ifratçılığa varır. Bu materiallar (bəzən eyni xarakterli) yazıçı müşahidəsinin nəticəsi kimi o qədər 
çox yer alır ki, həm süjet və kompozisiyanı ağırlaşdırır, həm də yazıçı əsas məqsəddən yayınır. “Ce-
viz qurdu” əsərindəki həyat materialının hər biri bir əsərin süjet xəttinə qoyulan problemlər olması-
na baxmayaraq, yazıçı bütün bu hadisələri bir romanda eyniləşdirə bilmişdir. Nəticədə, romanın 
poetikasına xələl gəlmiş, strukturu zədələnmişdir. Zədələnmiş bədii strukturda isə müasir dövrün 
mənəvi, əxlaqi, sosial problemlərinin qoyuluşu və həlli çətin olduğu qədər də mümkünsüz görünür. 
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M.Süleymanlının nəsr poetikası bir də onunla şərtlənir ki, yazıçı hər hansı bir hadisənin epik 
təsvirindən çox, onun mahiyyətinə varır və daha çox analitik təhlilləri üstün tutur. Analitik assosia-
tiv təhlil M.Süleymanlının xüsusilə “Dəyirman”, “Şeytan”, “Yel Əhmədin bəyliyi” povestlərində, 
“Köç” və “Ceviz qurdu” romanlarında üstünlük təşkil edir. 

M.Süleymanlının nəsr poetikası analoqu olmayan bir sistemdir, bu sistemin araşdırılmasında 
yazıçının bədii təfəkkür tərzi ilə yanaşı, doğulub boya-başa çatdığı torpağın milli etnoqrafik ruhu da 
əsas rol oynayır.  
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THE POETICS OF PROSE OF MOVLUD SULEYMANLI 

 
SUMMARY 

 
After the “sixties” the creativity of M.Suleymanli, starting with prose, decidedly raised a series of socio-political 

problems in stories, narratives and novels, first of all became peculiarity from the point of view of poetics of prose and 
the world of images. It is necessary to concentrate especially on these features among those factors that distinguish his 
prose from the creativity of existing literary forces. It is obvious that the new realities that our prose has encountered, 
caused the author to start a new stage in the creation of poetics and creativity alongside the style of modern artistic 
thinking. Already in the creativity of the “sixties”, the tendency to get rid of external monumentality, extensive 
panorama, schematism and commonplace appeared in the new artistic status in the prose of the 1970s. In prose, lyrical 
and psychological details are replacing the artificial epic sphere of the poetics of commonplace and schematism. 

Factors that make the poetics of prose M.Suleymanli are varied, colorful and rich. Undoubtedly, here it would be 
appropriate to speak first about the existence of a peculiar poetic system of the writer, and then about the problems in 
rhythm, intonation, details and creativity of the images. 

The poetics of prose of M.Suleymanli is a system that has no analogues. In studying this system, along with the 
writer's artistic thinking, the national ethnographic spirit of the land, where he was born and raised, plays an important 
role. 

 
ПОЭТИКА ПРОЗЫ МОВЛУДА СУЛЕЙМАНЛЫ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
После “шестидесятников” творчество М.Сулейманлы, который начиная с прозы смело поднял ряд 

социально-политических проблем в рассказах, повествованиях и романах, прежде всего, стало своеобразным с 
точки зрения поэтики прозы и мира образов. Необходимо особенно сосредоточиться на этих особенностях 
среди тех факторов, которые отличают его прозу от творчества существующих литературных личностей. 
Очевидно, что новые реальности, с которыми столкнулась наша проза, обусловили автора начать новый этап в 
создании поэтики и творчества наряду со стилем современного художественного мышления. Уже в творчестве 
“шестидесятников” тенденции избавления от внешней монументальности,обширной панорамности, схематич-
ности и банальности выступают в новом художественном статусе в прозе 1970-х годов. В прозе лирико-
психологические детали заменяют искусственную эпическую сферу поэтики банальности, схематичности.  

Факторы, которые влияют на поэтику прозы М.Сулейманлы, разнообразны, красочны и богаты. 
Несомненно, здесь уместно было бы говорить сперва о наличии своеобразной поэтической системы писателя, а 
потом о проблемах в ритме, интонации, деталях, подробностях и творчестве изображения.  

Поэтика прозы М.Сулейманлы – это система, не имеющая аналогов. При изучении этой системы наряду 
с художественным мышлением писателя важную роль играет национальный этнографический дух земли, где он 
родился и вырос. 
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Bəşər cəmiyyətinin  mədəniyyətinin  inkişafı çox zaman onun aparıcı prinsiplərini inkar edən, 
ideologiyası ilə razılaşmayan, onun bünövrəsini sarsıtmağa can atanların meyillərin mövcudluğu, 
bəzən gizli, bəzən də açıq şəkildə rəsmi hakim mədəniyyətə qarşı mübarizə aparan, böhran 
məqamlarında onunla ölüm-dirim mübarizəsinə girən meyillərin aramsız şəkildə yaranması ilə 
müəyyən olunur. Cəmiyyətdə olduğu kimi onun mədəniyyətində də daim təbəqələşmə prosesi baş 
verir, yəni hər yeni yaranan sosial təbəqənin özünəməxsus mədəni ideologiyası formalaşır. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, bu proses özünəməxsus şəkildə mədəniyyətin bütün tərkib hissələrində, o 
cümlədən humanitar fikirdə, incəsənətdə və ədəbiyyatda da özünü büruzə verir. Müasir dövrdə 
millətlərin,  sosial təbəqələrin arasında mövcud olan ziddiyyətləri uğurla aradan qaldırmaq üçün ən 
azı yaxın keçmişdə – XX əsrdə mədəni-mənəvi dəyərlər sahəsində özlərini büruzə verən analoji 
halları, böhran durumlarını ətraflı şəkildə araşdırmaq, “tarixin dərsləri”ni bütün mürəkkəbliyi və 
ziddiyyətləri ilə nəzərə almaq, onlardan lazımi nəticə çıxarmaq tələb olunur. İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında gəncliyin o dövrdə ölkənin ideoloji əsasını 
təşkil edən rəsmi, yaşlı nəsil tərəfindən faktiki olaraq qeydsiz-şərtsiz qəbul olunmuş mədəni-mənəvi 
dəyərlərə qarşı, XX əsrin tarixinə “kontrkultura” kimi daxil olmuş üsyankar çıxışlarının ətraflı 
şəkildə təhlil olunması və dəyərləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan ideoloji-
estetik fenomen kimi kontrkultura bilavasitə İkinci dünya müharibəsindən sonra bu və ya digər 
şəkildə XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Amerika ədəbiyyatının nümayəndələrinin yaradıcılığında 
özünü büruzə vermişdir. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə Folkner, Heminquey, 
Steynbek, Uaylder kimi qüdrətli sənətkarlar yaşayıb-yaradırdılar. Onlar bu zaman kəsiyində 
yazdıqları əsərlərdə dövrün ən kəskin, ən ziddiyyətli problemlərinə toxunur, onlara öz şəxsi 
münasibətlərini ifadə edirdilər. Təbii ki, bu cür əsərlər oxucuları cəmiyyətdə baş verən problemlərə 
ayıq başla, açıq gözlə baxmağa sövq edirdi.  Ədəbi-bədii fikirdə konformizmin bərqərar olduğu bir 
şəraitdə C.Keruakın, habelə onunla eyni ideoloji mövqedən çıxış edən həmkarları Ginsberq, 
Ferlingetti, Holms bitnik yaşam və düşüncə tərzini ədəbiyyatda təmsil edən digər sənətkarların 
yaradıcılıqları oxucular tərəfindən mövcud quruluşa və Amerika gerçəkliyinə qarşı sərt etiraz kimi 
qəbul olunmuşdu. Bitniklər, onların əhvali-ruhiyyəsini və düşüncə tərzini bədii ədəbiyyatda ifadə 
edən yazıçılar hər bir insanın mənən və ruhən azad olmasına, hər bir şəxsiyyətin azadlığına hörmət 
edilməsinə çağırırdılar; onlar üçün hər br fərdin özünəməxsusluğu ən böyük dəyər hesab olunurdu 
və bütün təsisatların əsas vəzifəsi şəxsiyyətin xarakterinə hörmətlə yanaşmaqla bağlıdır. Keruak və 
onun bitnik həmkarları bunu gözəl başa düşürdülər və incə vasitələrlə fərdi düşüncə və dünya-
duyum özünəməxsusluğundan məhrum etməyə can atan konformist ədəbiyyata qarşı mübarizə 
aparırdılar. Lakin onlar təkcə kütləvi ədəbiyyatla və mədəniyyətin digər təzahürlərinə qarşı çıxış 
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etməklə kifayətlənmirdiər. Onlar eyni zamanda ənənəvi-“akademik”, elitar-formalist prinsiplər əsa-
sında yaradılmış ədəbi-bədii nümunələrə qarşı da çıxış edir, onların bədii-estetik dəyər daşıyıcıları 
olmalarını təkzib edirdilər. 

Bu baxımdan “Beat generation”ı təmsil edən sənətkarların,  xüsusilə C.Keruakın yaradıcılığı 
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Amerika ədəbiyyatında bədii-estetik paradiqmanın dəyişməsinə 
səbəb olmuşdur.  

Bədii-estetik fikir tarixi sübut edir ki, bir qayda olaraq yeni üslubun yaradıcıları, müasirləri və 
sonra gələn sənətkarlar nəsli tərəfindən çox vaxt səhv başa düşülür və yanlış qiymətləndirilir. Bu 
problem  ziddiyyətli xarakterə malik Cek Keruakın yaradıcılığını dəyərləndirmək  baxımından da 
diqqəti cəlb edir. Onun üslubunda son dərəcə çoxsaylı “gözlənilməz”, ədəbi-bədii praktikada təsa-
düf olunmayan elementlər var idi ki, tənqidçilər buna necə yanaşacaqlarını bilmirdilər.  

C. Keruak və “bitniklər” ədəbiyyatşünaslıqda 
İrihəcmli “Şəhərcik və şəhər” romanı Keruakın işıq üzü görmüş ilk əsəridir. Əsər nə ideya 

məzmunu, nə də forması baxımından hələ  bitnik ədəbiyyatına aid deyildi  və o dövrdə nəşr olunan 
kütləvi ədəbiyyat nümunələrindən nə bədii məziyyətləri, nə də məzmunu ilə fərqlənmirdi. Ədəbi 
tənqidin nümayəndələri Keruakın yaradıcılığına yalnız onun “Yolda” romanı çap olunandan sonra 
sözün əsl mənasında diqqət yetirdilər. Zaman keçdikcə bu romanla bağlı tədqiqatların sayı artdı və 
əsər müxtəlif yönümlərdən təhlil olundu. Düzdür, bir sıra tənqidçilər və ədəbiyyatşünaslar onun 
bitnikliyə həsr olunmuş əsərlərinə hələ onlar işıq üzü görməzdən əvvəl müraciət etmişdilər. 
Məsələn, görkəmli yazıçı M. Kauli “Yolda” romanının bədii xüsusiyyətləri haqqında yüksək fikir 
söyləmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Məhz Kaulinin müsbət rəyi nəticəsində “Yolda” əsəri 
“Vaykinq” nəşriyyatı tərəfindən çap olundu. Lakin bununla yanaşı, “Yolda” romanına münasibət 
heç də birmənalı deyildi. Əsəri o dövrün Amerika nəsrinin nailiyyəti hesab edənlərlə yanaşı, onu 
kəskin tənqid atəşinə tutanlar da az deyildi. 

Belə ki, C.Milsteyn “Nyu-York Tayms” qəzetində çap etdirdiyi resenziyasında Keruakın 
“Yolda” romanını Heminqueyin “Fiyesta” romanı ilə müqayisə edərək onun  işıq üzü görməsini 
tarixi hadisə hesab edir. Bu yazıda müəllif  əsərin ideya məzmunu haqqında xeyli  müsbət fikir 
söyləmişdir. O,  burada Keruakın Amerika gerçəkliyinə tamamilə yeni görmə bucağından nəzər 
saldığını xüsusilə vurğulamışdı [1]. 

“Yeni mühafizəkarlığ”ın aparıcı nümayəndələrindən biri olan Norman Podhores “Cahil 
bohemlər” adlı məqaləsində bitniklərin bütün günahlarını sadalayır. Lakin bununla belə onun 
tənqidinin əsas hədəfi C.Keruakdır. O. yazıçını “cahil populizm”də, sadə insanları vəsf etməkdə, 
primitivizmdə və bayağılıqda, yazıda ədəbi dilin normalarına riayət etməməkdə günahlandırırdı [2, 
s.301]. 

O dövrdə Keruakın yaradıcılığı ilə bağlı yazıların arasında Uoren Tolmenin “Keruakın səsi” 
məqaləsi özünün obyektivliyi, dərin analitik keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Bu məqalədə Keruak 
nəsrinin bir sıra üslubi xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Müəllif ətraflı təhlil əsasında sübuta yetirir 
ki, əsərin ekspressiv deyim tərzi onun ideya məzmununun açıqlanmasında mühüm rol oynayır [3, 
s.56]. 

T. Parkinsonun 1961-ci ildə tərtib etdyi “Bitniklər haqqında iş” kitabına bitnik sənətkarlarının 
əsərləri ilə yanaşı, bu hərəkatın erkən çağlarında və onun ədəbiyyatının təşəkkül dövründə 
əsərlərindən nümunələr və müxtəlif mətbu orqanlarda çap olunmuş məqalələr və resenziyalar daxil 
edilmişdir [3, s.43]. 

1964-cü ildə F.Fayedin amerikan ədəbiyyatında sərgərdanlıq mövzusuna həsr olunmuş 
monoqrafiyası çap olunmuşdur. Bu tədqiqatda müəllif üç amerikalı sənətkarın – C.Londonun, 
C.Dos-Pasosun və C.Keruakın yaradıcılıqlarında sərgərdanlıq mövzusunu işıqlandırmışdır. Mo-
noqrafiyanın müəllifi üç amerikalı sənətkarın yaradıcılığında ölkənin gerçəkliyi üçün həqiqi sosial 
problemə çevrilmiş sərgərdanlıq fenomenini və onun müxtəlif yaradıcılıq prinsiplərindən çıxış edən 
sənətkarların yaradıcılıqlarında təcəssüm xüsusiyyətlərini araşdırır. Monoqrafiyanın müəllifi 
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xüsusilə qeyd edir ki, Keruakın əksər qəhrəmanlarının sərgərdanlığı onların Amerika gerçəkliyinə 
qarşı etirazlarının nəticəsidir. Bu sərgərdanlıq kitabın müəllifinin fikrincə real ictimai hadisə 
olmaqla yanaşı, həm də simvolik səciyyə daşıyır. Bitniklərin sərgədanlığı cəmiyyətdə hökm sürən 
mənəvi düşkünlüyə qarşı etiraz formasıdır; bitniklər yalnız bu yolla istədikləri cəmiyyəti qurmaq 
ümidindədirlər. Bitniklər ona görə əllərini ağdan qaraya vurmaq istəmirlər ki, onlar “ömürlük maddi 
nemətlərin girovuna çevrilməkdən” ehtiyat edirlər [4, s.121]. 

Hələ C.Keruakın sağlığında, 1967-ci ildə E.Çarter tərəfindən  müəllifin əsərlərinin bib-
lioqrafiyası nəşr olunmuşdu. Burada yazıçının əsərlərinin dolğun siyahısı verilməklə yanaşı, həm-
çinin onun həyat yolu və yaradıcılığı haqqında ətraflı oçerk də daxil edilmişdir. Bu kitab bir də ona 
görə diqqətəlayiqdir ki, Keruakın özü biblioqrafiyanı nəzərdən keçirmiş, faktiki olaraq onu redaktə 
etmişdir [5]. 

1967-ci ildə Brüs Kukun məşhur “Bitniklər nəsli” kitabı işıq üzü gördü. Kitabın müəllifi 
bitnikliyi ədəbi fenomen kimi təhlil etməyə cəhd edir. Bu monoqrafiyanın üstün cəhətlərindən biri 
də onunla bağlıdır ki, müəllif bitnik sənətkarları əsərlərində təsvir olunan hadisələri birbaşa onların 
həyat yolu ilə, bioqrafiyaları ilə əlaqələndirir və ümumi sosial problemləri konkret fərdin həyat 
faktları ilə əsaslandırır [6]. 

1976-cı ildə C.Keruakın yaradıcılığı ilə bağlı eyni zamanda iki monoqrafiya işıq üzü görür. 
Onlardan birincisi R.Hipkiyesin “Cek Keruak. Yeni romantizmin peyğəmbəri” əsəridir. Bu əsərdən 
də məlum olur ki, onun müəllifi Keruakı romantik ənənəyə aid edir. Əlbəttə ki, Keruakın əsər-
lərində yazıçının özünün və onun qəhrəmanlarının həyat tərzində, dünyaya münasibətdə romantik 
motivlərə təsadüf olunur. Lakin eyni zamanda yazıçının əsərlərində, o cümlədən “Yolda” roma-
nında elə cəhətlər mövcuddur ki, onları romantizmin fəlsəfəsi və poetikası ilə izah etmək mümkün 
deyil [7]. 

İkinci monoqrafiya C.Taytelin “Çılpaq mələklər: bitniklər nəslininn həyatı və yaradıcılığı” 
əsəridir. Kitabda üç yazıçının yaradıcılığı dövrün amerikan gerçəkliyinin işığında ətraflı şəkildə 
təhlil olunur; müəllif Keruakla və Ginsberqlə yanaşı, U.S.Berrouzun da əsərlərini tədqiqata cəlb 
edir və onu da bitnik sənətkar hesab edir. Əlbəttə ki, Berrouz dostluq telləri ilə həm Keruakla, həm 
də Ginsberqlə bağlı idi. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Berrouz bəzi hallarda təkcə bu iki 
sənətkarın deyil, ümumiyyətlə bitnik nəslinə mənsub olan yazıçıların müəllimi qismində çıxış 
edirdi. Lakin bununla belə Berrouzun nəsri Keruakın nəsrindən, poeziyası da Ginsberqin 
poeziyasından köklü şəkildə fərqlənirdi. Heç də təsadüfi deyildir ki, müsahibələrinin birində Keruak 
Berrouzun yaradıcılığını mənfi dəyərləndirmiş, xüsusilə onun əsərlərində bol-bol təsadüf olunan 
mexaniki montajı və kollajı kəskin tənqid atəşinə tutmuşdu [8, s.167]. 

Lakin bununla belə bu monoqrafiyada bitniklər ədəbiyyatının genezisi, inkişafı və böhrana 
uğrayıb bədii fikir səhnəsindən çəkilməsi kifayət qədər ətraflı və düşünülmüş faktlar əsasında 
izlənmişdir. Monoqrafiyanın müəllifi Keruakın yaradıcılığının spontan yazı prinsipi əsasında 
qurulduğunu iddia edir. Heç də təsadüfi deyildir ki, monoqrafiyanın uyğun fəsli “Cek Keruak: 
spontanlığın vəsfçisi” adlanır. Məhz bu nəzər nöqtəsindən tədqiqatçı bitnik sənətkarın yaradıcılığını 
romantizmlə, xüsusilə Uolt Uitmenin əsərləri ilə əlaqələndirməyə cəhd göstərir. Şübhəsiz ki, 
Keruakın və Ginsberqin yaradıcılıqlarının təhlili prosesində sərgərdanlıq mövzusundan yan keçmək 
mümkün deyildi. Monoqrafiyada C.Taytelin irəli sürdüyü müddəalar Fayedin tədqiqatında bu 
problemlə bağlı söylədiyi fikirlərlə birbaşa səsləşir. 

Taytel göstərir ki, Keruakın əsərlərində tez-tez özünü büruzə verən və faktiki olaraq onun 
yaradıcılığının aparıcı poetik prinsipinə çevrilmiş, onun ifadə tərzinin əsasını təşkil edən spontantlıq 
faktiki olaraq romantik sənətkarların və romantizmin nəzəriyyəçilərin incəsənətin təbiiliyi haqqında 
müddəasının ifrat həddə çatdırılması ilə əlaqələndirilir. Taytel misal qismində S. Kolricin “Kubla 
Khana” əsərinin adını çəkir və iddia edir ki, guya romantik sənətkar öz əsərini tiryəkin təsiri altında 
yaratmışdır və əsərin bütün poetik məziyyətləri S. Kolricin böyük istedad sahibi olması ilə yox, 
onun yaradıcılıq prosesində tiryəkdən geniş istifadə etməsi ilə bağlıdır. Bir növ bu müddəanın 
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davamı kimi Taytel Keruakın əsas əsərlərini “spontan nəsr” xüsusiyyətlərinin təcəssümü baxı-
mından təhlil edir və “Kodinin qarabasmaları” romanı, “spontan nəsr”in ən mükəmməl nümunəsi 
kimi dəyərləndirir. O belə hesab edir ki, Keruakın məhz bu əsərində eyhamlar çoxsaylı olmaqla 
yanaşı, həmçinin rəngarəngdir. Tədqiqatçı bu baxımdan Keruakın yuxarıda adıçəkilən romanını 
C.Coysun “Uliss” əsəri ilə müqayisə edir, həmçinin bu romanla H.Mellvilin, H.D.Toronun, 
U.Uitmenin, həmçinin fransız yazıçısı F.L.Selinin əsərləri arasında paralellər aparır. Taytelin 
Keruakın yaradıcılığını təkcə müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif sənətkarlar tərəfindən yaradılmış 
ədəbi-nümunələrlə deyil, digər incəsənət növləri ilə müqayisə edir. Bu baxımdan “Kodinin 
qarabasmaları” romanının Uorholun filmləri və xüsusilə o dövrdə dəbdə olan caz improvizasiyaları 
ilə müqayisə edir. Bununla bağlı Taytel yazır: “Bu bir növ gündəlik azad formada tipli yazıdır. Bu 
əsərdə bilərəkdən gerçəkliklə təxəyyül, nəsrlə nəzm arasında fərqlər bununla bağlı pozulur. Əsərdə 
bu fərqlərin qabardılması təxəyyülü stimullaşdırmaq məqsədi güdür” [8, s.113]. 

1978-ci ildə sənətkar dünyasını dəyişəndən sonra kollektiv tərəfindən hazırlanmış “Cek 
haqqında kitab: Cek Keruakın şifahi bioqrafiyası” kitabı işıq üzü gördü. Əsərdə C. Keruakın 
dostlarının və tanışlarının onunla bağlı xatirələri öz əksini tapmışdır. Belə ki, məşhur publisistlər 
B.Qifford və L.Lii sənətkarla dostluq etmiş, onunla yaxın əlaqədə olmuş insanlardan müsahibələr 
almışdır. Keruakın şəxsiyyətini onu canlandıran ştrixlərlə təsvir etmək cəhdi həm də müəllifin 
yaradıcılığına da yeni nəzər nöqtəsindən yanaşmağa imkan verir. Bununla yanaşı müəllif Keruakın 
yaxınları tərəfindən yaradılmış canlı, dinamik portreti kontekstində onun yaradıcılığını hərtərəfli 
şəkildə təhlil edir [9]. 

1979-cu ildə Keruakın D.Maknelli tərəfindən yazılmış digər bir bioqrafiyası – “Tənha mələk: 
Cek Keruak, bitniklər nəsli və Amerika” işıq üzü gördü. Bu tədqiqatda müəllif sənətkarın həyat 
yolunun kontekstində onun bir sıra əsərlərinin, o cümlədən “Yolda” romanının genezisini üzə 
çıxarmağa cəhd etmişdir. Bundan əlavə tədqiqatın müəllifi Keruakın ruhi-mənəvi təkamülünün əsas 
mərhələlərini işıqlandırmış, onun buddizmə münasibəti kontekstində keçirtdiyi ruhi böhranları 
ətraflı şəkildə təhlil etmişdir. D. Maknellinin əsərində Keruakın ömrünü son illərinin təsviri onun bu 
dövrdə yaratdığı əsərlərinin ətraflı təhlili kontekstində oxuculara təqdim olunur [10]. 

 Sadə dildə danışmağa üstünlük verən müəllif Avropa poeziyasından fərqli olaraq, buddizm 
sutraları misra və dilin həddindən artıq bər-bəzəkli və mürəkkəb struktura, anlaşıqlığa və paradoksal 
şəkildə qısa, lakonik ifadə olunan düşüncəyə malik olmasını ön plana çıxarırdı. Məhz buna görə də 
Keruak şeirlərində fəlsəfəyə, dəruni düşüncəyə, şüurlu dərketməyə önəm verirdi. Mükəmməlliyə 
nail olmaq əvəzinə, Keruak onun məğzini, məqsədini güdürdü. Allen Ginsberq öz xatirələrində 
qeyd edirdi ki, “Keruak spontan düşüncəni, idrakı, həmçinin yapon, çin və tibet poeziyasından əxz 
etmişdir Onlar düşüncənin müdriklik üçün bələdçi olduğu kalliqrafiya, hayku, Tao, Tibet düşüncə 
formaları, Zen və Tibet Buddizminin bütöv tədris praktikası ilə əlaqədar Keruakın “İlk düşüncə, ən 
yaxşı düşüncədir” estetikasını qəbul etmirdilər. Nizam-intizam dəfələrlə nəzərdən keçirilən vərəqdə 
deyil, ilk öncə düşüncədədir” [10, s.502-503]. 

C. Keruak yaradıcılığında Şərq fəlsəfəsi 
Keruakın ən məşhur əsəri sayılan “Yolda” romanı həyat, kainat və Tanrı haqqında bitməz-

tükənməz, mütəmadi axtarışı, götür-qoyu, dərin düşüncəni aydın surətdə əks etdirirdi. Bundan 
başqa şərq fəlsəfəsi Keruakda maraq oyadır, xüsusilə Zen Buddizmi onun həyatında böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Allen Ginsberqin xatırlatdığı kimi “Keruak Buddizm və Şekspir barəsində 
dərin biliklərə malik idi. Xüsusilə sonrakı illərdə Keruak Şekspiri daha çox oxuyardı” [11, s.124].  

Onun opponentlərindən biri şair və tənqidçi Kennet Reksrot idi. O, 1947-ci ildə yaranan 
avanqard yazıçılar qrupu olan San Fransisko Renessansının nümayəndəsi idi. Reksrot Keruakın 
poeziyasının gerçəkliyinə adekvat hesab etmirdi, çünki onun fikrincə, Keruakın əsərləri əsl 
amerikan mədəniyyətinin dəyərlərinə yad olan qaradərililərin həyatı və caz musiqisi kimi 
fenomenləri ehtiva edirdi. Reksrot “Ahəngsiz və ədəbsiz” (“Discordant and Cool”) adlı məqaləsində 
yazır: “Next he gave us his ideas about jazz and Negroes, two subjects about which he knew less 
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than nothing; in fact he knew them in reverse. In this reader's opinion, his opinions about Negroes 
are shared only by members of the Ku Klux Klan. Jazz, he seems to believe, is throbbing drums and 
screaming horns, pandemonium in the jungle night over a pot of missionary fricassee” [12, s.247]. 
(“Sonra o, bizə caz və zəncilər haqqında fikirlərini söylədi. Bu onun bildiyi iki mövzu idi; əslində 
onları da tərsinə bilirdi. Oxucuya görə, Keruakın zəncilər barəsində söylədiyi fikirlər yalnız Ku 
Klaks Klanın üzvləri arasında paylaşılır. Onun başa düşdüyü caz təbil və saksafon çalmaq, gecə 
vaxtı cəngəllikdə frikase qazanı üstündə xaosdur.” (G.R)) 

 O həmçinin Keruakın əsərlərində buddizm haqqındakı fikirləri ilə razılaşmır, zərərli 
vərdişlərini və onun barəsində yazdıqlarını tənqid edir. “İndi bu şeirlər kitabında o eyni nəticələri 
verən buddizmə və dopinqə qayıdır... Cənab Keruakın Buddası bitnik məkanının qaranlıq tinində 
təhlükəli şəkildə qızaran və hiddətlə baxan və sadəcə olaraq huşunu itirmiş pozğun balaca qızları 
məftun edən ucuz büxur alışqanıdır.” [12, s.247] 

O, öz “Qata” (“Gatha”) poemasında səhv anlamadan söhbət açır: 
 
  And nobody knows  Və heç kim bilmir 
  what to do   neynəsin 
  with my woodshed  mənim  
  blues.     bluz təcrübəmlə. 
  Goodbye, Rexroth   Hələlik, Reksrot 
  until another time.  başqa bir vaxta qədər. 
   [12, s.249]     (G.R) 
        
Ancaq Keruakın yazdığı mövzular və onun ilham aldığı buddist mətnlər haqqında tənqidçilər 

əsl həqiqətin nədən ibarət olduğunu duya bilmirdilər. 
“Keruak buddizm haqqında geniş bilgiyə malik idi və ruhda mövcud olan buddizmin başlıca 

ehkamları barədə yazırdı, ancaq onu tənqid edənlərin əksəriyyəti bununla tanış deyildi. Belə ki, o 
Prajnaparamita Sutra, Almaz Sutra, yaxud Lankavatara Sutradan sitat gətirəndə yəqin ki, bir çox 
tənqidçilər düşünürdü ki, Keruak yersiz sözlərdən istifadə edir, ancaq onlar onun çox qədim və 
məşhur mətnlərə istinad etdiklərini başa düşmürdülər” [12, s.274-275]. 

Elmin məntiqi və metodologiyası problemləri ilə məşğul olan məşhur amerikalı alim T. Kun 
“Elmi inqilabların strukturu” (The structure of scientific revolutions) kitabında göstərirdi: 
“Paradiqma deyəndə mən müəyyən müddət ərzində elmi topluma problemlərin qoyuluşunun və 
həllinin modelini verən, hamı tərəfindən qəbul olunmuş elmi nailiyyətləri nəzərdə tuturam” [13, 
s.11]. Kunun fikrincə, mövcud “elmi nailiyyətlər” öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirə bilməyəndə, yəni 
elmi toplumu problemləri düzgün ortaya qoymaq və həll etmək imkanından məhrum edəndə elmdə 
“inqilab” baş verir və paradiqma dəyişir. Bu qanunauyğunluq özünəməxsus şəkildə incəsənətdə. o 
cümlədən ədəbi-bədii fikirdə öz əksini tapır. Belə ki, Keruakın “Yolda” əsəri öz ideya məzmunu, 
strukturu və deyim tərzi ilə ədəbiyyata elə dəyişikliklər gətirmişdi ki, bu romandan sonra Amerika 
və müəyyən mənada dünya ədəbiyyatında əvvəlki kimi yazmaq qeyri-mümkün olmuşdu, yaxud 
T.Kunun təbirincə desək, bədii-estetik paradiqmanın dəyişməsinə ehtiyac meydana gəlmişdi. 
A.Ginsberqin “Fəryad” (1956) və xüsusilə C.Keruakın “Yolda” əsərləri ədəbi-bədii fikirdə, müəy-
yən mənada isə bütün incəsənət növlərində paradiqmanın tədricən dəyişməsinə, yəni gerçəkliyə 
əvvəlki münasibətdən çıxış edib onun əvvəlki şəkildə təcəssüm olunmasının qeyri-mümkünlüyünü 
üzə çıxartdılar. Bu isə ədəbi yaradıcılığın bütün komponentlərinə – ideyasına, məzmununa, 
strukturuna, poetik xüsusiyyətlərinə öz təsirini göstərdi. Bu baxımdan belə qənaətə gəlmək olar ki, 
tədqiqatçıların müəllif yaradıcılığının inkişafına, fenomenin özünün araşdırılmasına və bədii yara-
dıcılıq prosesinin müasir Qərb mədəniyyət məktəblərinin kontekstində öyrənilməsi ədəbiyyat-
şünaslıq elminə də öz töhfəsini verdi. Beləliklə, bir dahi yalnız bir mədəniyyət tarixinin hansı isə bir  
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prosesində deyil, konkret bir insan, şəxsiyyət kimi araşdırılır, tədqiqatçılar onun simasında  dahi-
liyin  xüsusiyyətini üzə çıxartmağa  çalışırlar [14, s.15]. 

Nəticə olaraq  qeyd etmək lazımdır ki, Keruakın və onun həmkarlarının XX əsrin ikinci 
yarısında ədəbi-bədii söz sənəti sahəsində və ədəbiyyatın ideya məzmununda gətirdikləri yeniliklər 
o dövrün çərçivəsində qalmadı, bir çox cəhətdən ABŞ-ın sərhədlərini aşaraq bütün dünya 
mədəniyyətinə və ədəbiyyatına təsir göstərdi. Bu təsir bu gün də özünü büruzə verməkdədir. 
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AMERICAN CRITICISM AND LITERARY STUDIES  
ABOUT KEROUAC'S CREATIVITY  

 
SUMMARY 

 
In the present article it is noted that the literary theory and criticism of the work by Jack Kerouac, the leading 

representative of the “beatnik” generation, has not been observed at all times. Creativity of the writer has always been 
studied in different contexts, sometimes subjected to severe criticism, and sometimes valued highly enough. 

The article concludes that in the works of Jean Kerouac from the point of view of ideological content and 
poetics, the integrative processes that have arisen in connection with the strengthening of the aesthetic tendencies of the 
postmodern in the second half of the XX and early XXI centuries are shown. This is primarily due to the fact that the 
artist's work is based on universal values, is intercultural in nature, ensuring the harmony of American and Western 
worldview and thinking, while maintaining national identity. 

The article analyzes the views of Jack Kerouac on the work of different researchers, and quotes from the works. 
It is concluded that since its inception, American literature has been distinguished by democratic traditions and 

humanism from some other areas of classical literature from Western Europe. However, due to the worldview and 
lifestyle, some sections of the society before Kerouac allegedly did not attract the attention of representatives of literary 
and artistic thought; this researcher turned these social problems into his leading characters. J. Kerouac introduced to 
life the way of life and lifestyle of people that was previously considered insignificant and boring. Thus, he proved that 
there are a number of trends associated with the moral crisis that society faced, and they are reflected in thinking and 
lifestyle of this group. Of course, a look at American reality from a similar angle made the writer's work relevant. 
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АМЕРИКАНСКАЯ КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 О ТВОРЧЕСТВЕ ДЖЕКА КЕРУАКА 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В представленной статье отмечается, что литературная теория и критика во все времена творчество 
ведущего представителя поколения «битников» Джека Керуака не наблюдали. Творчество писателя всегда 
изучалось в разных контекстах, иногда подвергалось жестокой критике, а иногда ценилось достаточно высоко. 

В статье делается вывод, что в произведениях Жана Льюиса Керуака с точки зрения идейного 
содержания и поэтики показаны интегративные процессы, возникшие в связи с усилением эстетических 
тенденций постмодерна во второй половине XX и начале XXI веков. Это связано прежде всего с тем, что 
творчество художника основывается на универсальных ценностях, носит межкультурный характер, обеспе-
чивая гармонию американского и западного миропонимания и мышления, сохраняя при этом национальную 
идентичность. 

В статье анализируются взгляды Джека Керуака на работы разных исследователей, и приводятся цитаты 
из работ. Делаются выводы о том,  что с момента своего зарождения американская литература отличается 
демократическими традициями и гуманизмом от некоторых других направлений классической литературы 
Западной Европы. Однако из-за того, что мировосприятие, мировоззрение и образ жизни, некоторых слоёв 
общества  до Керуака якобы не привлекали внимания представителей литературно-художественной мысли, то 
именно этот исследователь превратил эти социальные проблемы в своих ведущих персонажей. Дж. Керуак 
привнес в  литературу жизненный путь и образ жизни людей, чья жизнь прежде считалась несущественной и 
неинтересной. Тем самым он доказал, что есть ряд тенденций, связанных с моральным кризисом, с которым 
столкнулось общество, и они нашли отражение в мышлении и образе жизни этой группы. Конечно, взгляд на 
американскую реальность с подобного ракурса сделал творчество писателя актуальным. 
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Giriş: Vücudnamələrin poetik sistemini şərtləndirən amillərdən biri də bütün müəlliflər 
tərəfindən müraciət edilən, bəzən hazır qəlib kimi eynilə istifadə olunan, bəzən isə dəyişdirilən 
formullardır. Formullarla bağlı folklorşünaslıqda aparılan tədqiqatlar daha çox dastan və nağıllara 
tətbiq edilmiş, digər janrların formullar sistemi ilə bağlı geniş araşdırma aparılmamışdır. Türk 
xalqlarının vücudnamə yaradıcılığı da formul nəzəriyyəsi müstəvisində indiyə qədər öyrənilməmiş 
problemlərdəndir.  

Şifahi xalq ədəbiyyatı örnəkləri arasında poetik qəliblər kimi çıxış edən və mətnlərarası 
əlaqəni təmin edən formullar ilk dəfə Avropa folklorşünaslarının araşdırma obyekti kimi üzə 
çıxmış, yuqoslav folklor örnəkləri əsasında tədqiqat aparan Milman Perri və Albert Lord tərəfindən 
sistemləşdirilmiş və nəzəri həllini tapmışdır. Yuqoslav qəhrəmanlıq nəğmələrini tədqiq edən bu 
müəlliflər 13000 mətn üzərində tədqiqat işi aparmışdır. Bütün bu mətnlər arasında məzmun və 
forma birliyini təmin edən qəliblər formul nəzəriyyəsi kimi öyrənilmiş, həmin qəliblər təkrarlar, 
stok təkrarlar, dastan klişeləri, stereotip ifadələr olaraq adlandırılmışdır. [1, s.39] Q.Maltsev isə 
formulu klişe, şablon, streotip, “ümumi yer”, standart olaraq dəyərləndirmişdir [2, s.24]. 

Formul əslində təhkiyənin stereotip elementidir və müxtəlif söyləyicilərin dilində hazır 
qəliblər kimi nəqletməni formalaşdıran müxtəlif səviyyəli struktur ünsürü kimi çıxış edir. 
“Təkrarlılıq formulanın başlıca funksional keyfiyyətidir. Bir tərəfdən formula, digər tərəfdən 
improvizasiya şifahi söz sənətinin iki qütbü kimi bir-birini tamamlayır” [3, s.240]. Biz də tədqi-
qatımızda bu qütblərin vücudnamə yaradıcılığında necə reallaşdığını müşahidə edirik. 200-dən çox 
vücudnamə mətninin bir tərəfdən təkrar edilən qəliblər əsasında qurulduğunu, digər tərəfdən hər 
dəfə yeni vücudnamə müəllifi tərəfindən yaradıcılıq aktının gerçəkləşdiyini, müxtəlif improvizələrlə 
ənənəvi olana yeni məzmun və forma özəlliyinin gətirildiyini görürük. Kamil Vəliyev Q.İ.Maltsevin 
formula və mətn sxemindən çıxış edərək formulanın yeni mətndəki münasibətini müəyyənləşdirir: 
“Konkret mətn formulanı aktuallaşdırır, informasiyanı yenidən canlandırır, bir növ əməli məlum 
olan semantik qravitasiya mərkəzi yeni imkanlarını reallaşdırır. Söyləm – formula – söyləm – 
formula – söyləm... sxemi belə bir vəziyyəti əks etdirir ki, nitq aktından alınan formula – yeni 
formula söyləmdən söyləmə (nitqdən nitqə) keçərək əsas poetik strukturanı yaradır. Bu baxımdan 
Q.İ.Maltsevin də sxemi maraqlıdır: ənənə – formula – mətn” [3, s.239]. Veselovksi isə şeirin 
formullardan ibarət olduğunu və formulanın şeirdə “birləşdirici düymə” vəzifəsini yerinə yetirdiyini 
vurğulayır [1, s.44]. Asem Kuanışbayeva təkrarlılığı formulların sadəcə bir əlaməti kimi 
dəyərləndirir. Ünsürün formul olması onun sadəcə təkrarlanması ilə deyil, həm də ənənə ilə bağlı 
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olması ilə şərtlənir [1, s.45]. Başqa sözlə, folklor nümunələrinin “uzunömürlülüyü” onların formul-
lar sisteminin mövcudluğundan asılıdır. “... folklorda bir ürünü yaratmak, en az yaşatmak kadar 
önemlidir. Çünkü ürün, zaman içinde çeşitli sebeplere bağlı olarak birtakım değişikliklere uğrasa 
da ilk yaratılandaki çekirdek yapı, aynı kalacaktır. Bir başka ifadeyle varyantlaşma bile bu ürün 
sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle ürünün ilk ortaya çıkışı ve bu sırada yaratıcının dağarcığında 
hazır bulunanlar daha bir önem kazanır” [4, s.135]. 

Qəliblər şəklində olan formullarla deyim və frazeoloji vahidlər elmi-nəzəri ədəbiyyatda bir-
birindən fərqləndirilir, birinci poetik hadisə, ikinci isə linqvistik vahid olaraq dəyərləndirilir. Rus 
ədəbiyyatşünaslığında A.T.Xrolenko tərəfindən formul poetik frazeologizm ekvivalenti ilə də verilir 
[2, s.29] “Formül, poetiğin bir unsuru olarak lengüistik bir kavram değildir. Deyim birbirine bağlı 
bölünmeyen kelime gruplarıdır. Bu kelimeler kendi aralarında iç dil kurallarına bağlıdır. 
Folklordaki formüller ise hür, kendi arasında bağlı olmayan tamlamalardır. Elbette bazı 
durumlarda deyim olabilir” [1, s.45]. K.Vəli isə Q.M.Maltsevin də formulanın qeyri-linqvistik 
hadisə olmasına münasibət bildirərkən, “dilin leksik-semantik, sintaktik-funksional sistemindən kə-
narda formula yoxdur”, [3, s.239] qənaətinə gəlir. Lakin dilin frazeoloji sisteminin formula sxe-
minə daxil olmadığını da vurğulayır. Folklor mətnlərinin variantlaşması da tədqiqatlarda for-
mullarla əlaqədə izah edilir: “... folklorda bir ürünü yaratmak, en az yaşatmak kadar önemlidir. 
Çünkü ürün, zaman içinde çeşitli sebeplere bağlı olarak birtakım değişikliklere uğrasa da ilk 
yaratılandaki çekirdek yapı, aynı kalacaktır. Bir başka ifadeyle varyantlaşma bile bu ürün 
sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle ürünün ilk ortaya çıkışı ve bu sırada yaratıcının dağarcığında 
hazır bulunanlar daha bir önem kazanır” [4, s.135] 

Elmi-nəzəri ədəbiyyatda formulların təsnifi ilə bağlı müxtəlif bölgülər də aparılmış, 
təhkiyənin müxtəlif hissələrində istifadə olunan formullar linqvistik və məntiqi prinsiplərlə təsnif 
edilmişdir: 

1) Sintaqmatik prinsip 
2) Semantik prinsip 
3) Linqvistik prinsip [3, s.249] 
1. Vücudnamələrdə formullar təhkiyə qəlibi kimi 
Vücudnamələrdə də bu cür təhkiyə qəliblərini görə bilərik. Vücudnamələrin semantikası insan 

ömrü ilə bağlı olduğu üçün bütün örnəklər universal məzmun səciyyəsi üzərində qurulur. Ayrı-ayrı 
müəlliflər tərcümeyi-hal və ya ümumi olaraq insan ömrü haqqında vücudnamə yaradarkən semantik 
baxımdan ümumi olan söz və ifadələrdən istifadə edirlər. Bu baxımdan həmin formulları başlanğıc, 
medial və sonluq formulları şəklində qruplaşdıra bilərik. Ümumiyyətlə, vücudnamələrin semanti-
kası aşağıdakı ümumi model üzərində qurulur: 
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İnsan varlığı vücudnamələrə görə iki hissədən ibarətdir: ruh və cisim. Modeldə ruh iki dəfə 
ona görə göstərilir ki, insan ruh şəklindən cisim şəklinə düşür, daha sonra yenidən cismindən 
ayrılaraq ruh formasını alır. İnsan ömrü cisim formasında olduğu müddəti ehtiva edir. İnsanın 
cismani varlığı isə ata və anadan başlanır. Dünyaya gələn insan ömrü bir neçə mərhələdən keçir: 
körpəlik, uşaqlıq, yeniyetməlik, gənclik, qocalıq, ahıllıq. Vücudnamələrdə, adətən, bu mərhələlər 
təsvir edilir, cismin müvəqqəti olması vurğulanır, axirət dünyasına hazırlıqla bağlı öyüdlər verilir. 
Vücudnamələrdə formullar aşağı qruplarda təsnif edilir: başlanğıc, keçid, sonluq, qeyri-stabil (yeri 
dəyişkən) 

Sintaqmatik baxımdan vücudnamə formullarında başlanğıc qəliblər iki qrupa ayrılır: 
1) Dini-təsəvvüfi vücudnamələr üçün səciyyəvi olan başlanğıc formulları  
2) Sadəcə insan ömrünü əks etdirən vücudnamələr üçün səciyyəvi olan başlanğıc formulları 
Birinci qrup üçün ruhi başlanğıc əsas olduğu üçün müəllifin söz dağarcığında da bununla 

əlaqədar olaraq səciyyəvi dini-təsəvvüfi standart sözlər yer alır və başlanğıc formullar kimi çıxış 
edir.  

a. Başlanğıc formulları:  
1) Yoxdan var etmək//eyləmək 
Yoğurdu balçığım yoktan var etti [5, s.198]; Bizi yoktan var eyledi [5, s.380]; Yoktan var 

edip seyredin âlemi [5 s.326];  Gudratyn bildirdi, ýokdan bar etdi (Qüdrətin bildirdi, yoxdan var 
etdi) [6, s.159]; Yoxdan məni var edəndə ilahım [6, s.38].   

Bu cür formullar ruh aləmində insanın yaradılışı ilə bağlı qəliblərdir. İkinci qrup 
vücudnamələr (sadəcə insan ömrünü əks etdirən vücudnamələr) üçün başlanğıc formullar 
aşağıdakılardır: 

1) Ata beli, ana qarnı// rahmi // bətni. 
Anam satın aldı beni pederden, O akşam babamın belinde idim.  [5, s.165];  Babamın 

belinde çok mânâ dizdim, Bu ilmin sırrını bilir misin sen? ....O anda anamın rahmine düştüm, Bu 
ilmin sırrını bilir misin sen? [5, s.264];  Atanıñ ävelinde belinde ettiñ, Ekinşi ana qarnı teñinde 
ettiñ [5, s.334]; Dokuz ay on gün eğlenir, Ananın karnında insan. [5, s.380]; Ana rahmi adın alan 
bir mekâna eriştim.  Dokuz ay on gün eğlenir, Ananın karnında insan. [5, s.279];  Ana bətnində 
qan oldum durdum.  [6, s.47]; Yatdım ana bətnində [6, s.57]; Ata belindən gəldim ana bətninə. [6, 
s.75]; Hak emriyle ana rahmine indim. [5, s.357]; Ana rahmine düşmüş bir köpüktür. [5, s.374]; 
Ana rahmi içre müddet-i câna [7, s.143-144]; Annem babam sebep oldu düzüldüm [5, s.146].  

2) Sulbü-pədər, madər// ata sülbü, ana rəhmi 
Sulb-ı pederden tâ mâdere erince, Ol sadeften lü’lü’-i şehvâr olur. [7, s.142]; Bir katre su 

gelen sülb-i pederden, Onun ipti ana karnı yer olur [5, s.272] Nice dem eylendim sulb-ı pederde, 
Kayda durmuş idim rahm-i maderde.  [5, s.146]; Bir katre menidir sulb-ı pederde, Kırk gün 
köpük yatar rahm-i maderde [5, s.296];  Atamın sülbündən düşüb bir boya, Yaranıb yoxluqdan, 
ümmana gəldim. [6, s.93]; Atam sülbün etdim məskən. Ondan sora çox müddətdən, Anam rəhmin 
qıldım xanə. [6, s.102]; Bir gün ataň yşk etdi, Sulbundan joşa ýetdiň. Atasy sulbundan, ene 
neslinden, Garaoglan Onbegi jahana geldi. [5, s.58];  Zat-i vücuduma qoydular binə, Tay gəlib 
yetişdim məzhəbə, dinə, Daxil eylədilər ata sülbünə [6, s.175]; Atadan gəldim mən ana bətninə (6, 
s. 175); Owal ataň sülbünden, Eneň mährine geşdiň. [8];  

3) Mehman olmaq  
Degül misin bu evde yoksa mihmân [9, s.111-129]; Niçe niçe yıllar olmağa mihmân [7, 

s.144]; Onda bildim mehman oldum dünyaya [6, s.48]; Dünya bir mehman misalı [5, s.90] Ol 
ağaçtan ata çün oldum revân, Terk ettim cihânı gitti hânümân, Niçe niçe yıllar olmağa mihmân... 
[7, s.143-144] 

4) Göbəyini kəsmək 
Geldi göbeğimi kesti bir karı [5, s.367]; Ebe yur, arıtır tuzlanır masum, Göbeği kesilir sarılır 

mahdum [5, s.297]; Göbəyimi kəsdi bir qarı [6, s.48]; Göbə gimi kəsib duzu basdılar [6, s.75].  
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5) Əlif-be bilmək//yazmaq// öyrənmək 
Səkkizində bildim əlif, beyi [6, s.24]; Beş yaşımda atam yazdı əlif-beyi [6, s.155]; Altısında 

çıkmıştır (elif-lam)a [5, s.376]; Öğrenip elif-ebcet, edep-erkan, Geçip ertesi yıl ona geldim [10, 
s.290]; Mulla bitib berdi “alif” men “be”ni [11, s. 28-33] 

b. Keçid formulları: 

Vücudnamə mətnlərində insan ömrünün orta dövrünü (Vücudnamələrin arxitektonikasında 
ömür qəlib olaraq 1-100 yaş arası və ya 1-80 yaş arası göstərilir. Uşaqlıq, gənclik, yaşlılıq və ahıllıq 
kimi səciyyələndirilən bu dövrün gənclik və yaşlılıq mərhələlərini orta dövr hesab edə bilərik) vəsf 
edərkən, adətən, keçid formullardan istifadə olunur. “Keçid formulaları epik mətndə süjetin 
şaxələnməsi, obrazların çoxalması, bir növ kompozisiyanın mürəkkəbləşməsi ilə əlaqədar olaraq 
işlənir”  [3, s.253]. Vücudnamələrdə bu tip formullar, insanın həyatının doğuluşdan sonrakı 
mərhələlərini təsvir etmək üçün istifadə edilir. “Onların müəyyən olunmuş yeri yoxdur. Yəni 
başlanğıc və sonluq formulları yalnız başlanğıcda və sonda görünürsə, təhkiyə formulları epik 
əsərin müxtəlif yerlərində işlənə bilər” [12, s.53] Tədqiqatçıların qeyd etdikləri kimi, keçid 
formulları mətnin daxili hissələri arasında əlaqə yaradır. Vücudnamələrdə insan ömrünün dəyişən 
zamanlarını təsvir etmək üçün ən çox aşağıdakı formullardan istifadə edilir:  

1) Bədrlənmiş ay olmaq.  
Dokuzumda bedirlenmiş ay oldum. [5, s.368]; On beşimde bedirlenmiş ay oldum.  [5, 

s.206]; Səkkizində hilal qaşlar əyilir, Vəchi bədirlənir, xumar göz olur. [6, s.59]; On dördündə 
bədirlənmiş ay oldum.  [6, s.201]; On beşində bədirlənmiş ay oldum.  [6, s.28]; On beşində 
döndüm bədirlənmiş aya.  [6, s.29]; Otuzunda tutdum maya, Bədirlənmiş döndüm aya. [6, s.57].  

2) Gül kimi açılmaq // açılmış fidan // qönçə tək açılmaq // açılmış tomurcuq // çiçək tək 
açılmaq  

On dörtde gül gibi açılır [5, s.381]; Mevlyam koluna bir evlad olunmaz, Baxçada açılmış 
fidana benzer [13, s.49] On yaşında qondce güldir – açılır [13, s.49]; On üç de ak gül olur açılır 
[14]; On dördünde bir gül gibi açılır [5, s.388]; Tanrı bir adama evlâd verince, Bahçede açılmış fidana 
benzer [5, s.276]; On yaşında gonca güldür açılır [5, s.276]; Günden güne güller gibi açıldım [5, 
s.147]; Önce bu dünyaya geldim, Bir çiçek gibi açıldım [15]; Bir yaşında yaprakların içinde, 
Açılmamış gonca bir güle döner [5, s.183]; On yaşında gonca güldür açılır [5, s.276]; Bir kız hemen 
on yaşına girince, Açılmadık bir tomurcuk gül olur [5, s.202]; On üçünde ak gül olur açılır [5, 
s.219]; Üç yaşımda döndüm açılmış gülə [6, s.27]; Üç yaşından beş yaşına varanda, Yenicə açılan 
gülə bənzərsən [6, s.30]; İyirmisində bülbül qonar bağına, Açılır gülləri, bahar yaz olur [6, s.60]; On 
yaşında həddi-buluğ olanda, Qönçə tək açılıb bir nərgiz olar [6, s.73]; Bəş yaşında açılıp, qüli 
reyxana qeler [6, s.97]; Beş yaşından on yaşına gələndə, Gönçətək açılmış varandaz olu [6, s.174]; 
Adam ogly, üç yaşyňa baransoň, Säherler açylan güle meňzärsiň [6, s.203].      

c. Sonluq formulları: 
Vücudnamələrin son hissəsində də qəlibləşmiş sözlərdən istifadə edilir. “Ənənəvi sonluq 

formullarının əsas funksiyası dinləyiciləri həqiqət dünyasına gətirməkdir” [12, s.105] Vücudnamə-
lərin də sonluğunda, adətən, nəsihətamiz mövqedən çıxış edilir, fiziki olaraq insanın get-gedə zəif-
ləyəcəyi, qocalacağı və dünyasını dəyişəyəcəyi vurğulanır. Bununla da müəllif cismin müvəqqəti 
olduğunu, ruhunun axirət hazırlanmasının vacibliyini vurğulayır, eyni zamanda xeyirxah işlər gör-
məyi aşılamaq istəyir. Bu baxımdan vücudnamələrdə aşağıdakı sonluq formullarını qeyd edə bi-
lərik:  

1) Duman // duman çökmək // dumana gəlmək:  
Altmışda işləmək day çətin oldu, Payız ağacı tək bədənim soldu, Cavanlıq əlfətin mənim lə 

yoldu, Külək lərə düşdüm, dumana gəldim [6, s.69]; Əlli səggizdə duman tutdu göz ümü [6, s.79]; 
Toqsanda qubar inip, qözi dumana qeler [6, s.94]; Yetmiş beşdə duman çökər gözünə [6, s.117]; 
Əlli beşdə geri qalar, Ağılım-huşum azalar, Oğul-uşaq gözdən salar, Düşərəm dumana gəldim [6, 
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s.148]; Altmışında duman çökər gözünə [6, s.174]; Altmış beşde duman çöker gözine [13, s.49]; 
Yetmişinde duman çöktü gözüme [5, s.369]; Yetmiş beşte duman bürür gözünü [16, s.94-95]; 
Ellisinde Sübhan’a bel bağlar da, Dağ başına çökmüş dumana benzer [6, s.277]; On altıda 
dumanlanır gözleri, Bilinmeyen türlü türlü hal olur [5, s.153];  Yetmişinde duman çeker gözüne 
[17, s.230]; Dağ başında çökmüş dumana benzer [5, s.225]; Sekseninde duman görür gözlerin [5, 
s. 225]; Yirmi beşe biraz zaman kalırsa, Hayat söner, duman olur, kül olur [5, s.155];  

2) Saç-saqqalı ağarmaq:  
Əlli yaşa yetdüm, ağardı saqqal [6, s.154];  Əlli beşdə qalmaz dünya işinə, Qar yağar çal 

uğrar görklü başına. [6, s.68]; Altmışda sini-salım bitirdim, Saqqalım ağardı, sözüm itirdim [6, 
s.184]; Saçu sakal hub akardı könglüm kara, Ruz-ı mahşer rahm itmeseng halım tebah [5, 
s.124];  

3) Beli // qəddi // boynu bükülüb, dişi // gözümün nuru// kiprikleri tökülmək: 
Segsende dişiň döküler, Segsen bäşde bil büküler [6, s.138]; Altmyşyňda näzik biliň büküler, 

Yetmişiňde dendan-dişiň döküler [6, s.203]; Səksənimdə əlif qəddim büküldü [6, s.25]; Altmışında 
ön dişlərin tökülər, Yetmişində qəddin, belin bükülər [6, s.30]; Səksəndə qəddim büküldü, 
Gözümün nuru töküldü [6, s.58]; Altmış beş deyəndə bükülür beli [6, s.60]; Yetmiş yaşda cəvab 
verdi uşağım, Onda bildim bükülübdür vərəgim [6, s.84];  Seksen beşte keman kaddi bükülür, 
Doksan yaşta hep dişleri dökülür [5, s.278]; Saç u sakal ağarır bel bükülür [5, s.136]; Yaş yetmişte 
zor çekilir, Omuz çöker, bel bükülür, Dişler çürür, saç dökülür [18, s.30]; Altmışında ince beli 
bükülür, Yetmişinde kirpikleri dökülür [5, s.88]; Sekseninde gayrı büküldü belim [5, s.201]; Fidana 
benzeyen o salvi boyun, Yüzüne girince bükülür gider [5, s.395]; Yetmiş beş yaşında bükülür beli [5, 
s.250]; Altmış ikide başlar, öne eğilir, Boynunu sormayın, artık bükülür, Saçları düşer, dişleri 
dökülür, Yaşlandığı, belli olur insanın (Yorgancıoğlu, ); Yetmişinde gayri beli bükülür, Beden 
ihtiyarlar dişi dökülür [5, s.282]; Yetmiş beş yaşında büküldü dizler [5, s.310]; Yetmişe çıkanda 
belim büküldü, Seksende ağzımdan dişim döküldü [5, s.366]; Seksen beşde beli, karnı bükülir, 
Doksanında olan dişi dökilir [13, s.50]; Yetmiş – beli bükülür [19, s.36].  

4) karvan //  karvana düzülmək // karvanı kəsilmək // karvana yetişmək // karvanı görünmək   
Yüz ellide hiç yerinden kalkamaz, Kervanı kesilmiş yollar olur bir zaman. [5, s.377]; 

Karvanı kəsilmiş yola bənzərsən [6, s.30]; Başdan başa mənə ağ  geydirdilər, Cəhd eyləyib 
karvanə yetişdim [6, s.180]; Əfğan səsi oldu cərəs, Düşdüm beyn-i karvanə [6, s.109]; Doksanında 
kervanı kesilmiş çöldür [20, s.83-84]; Yüzüncü kapıda yıkıldı kervan [5, s.391]; Çünki her gelene 
kervan göründü [5, s.153]; Düniyä bul bir kerven saray eken [10, s.356-359]; Sekseninde badem 
gözler yaş olur, Yolunu şaşırmış kervana benzer [17, s.231]; Bu dünyaya gelen göçmekte daim, 
Ben de onlar gibi kervan olurum [5, s.352].  

d. Yeri dəyişkən formullar:  
Vücudnamə formulları arasında elə nümunələr var ki, həm başlanğıc, həm də sonluq formul 

kimi çıxış edir. Mətndəki yerindən asılı olaraq eyni söz müxtəlif mənalar ifadə edir və formul 
mövqeyi də dəyişir. Aşağıdakıları nümunə olaraq göstərə bilərik.  

1.1. Zindan (başlanğıc formul kimi) 
Doqquz ayda gəldim ayə, nişana, Ağırlaşdı yerim döndü zindanə  [6, s.48]; Dokuz ayda va’de 

yetti tamama, Sıklet olup yerim döndü zindana  [5, s.187]; Kayda durmuş idim rahm-i maderde, O 
kan kalesinde zindan göründü  [5, s.145]; Atamdan bir zaman anama yendim, Doqquz ay qaranlıq 
zindana sindim  [6, s.67].  

1.2. Zindan (sonluq formul kimi) 
Yüz yaşında seçə bilməz uzağı, “Məhbübi" dünyası zindana bənzər [6, s.117]; Doxsanda 

artdı azarım, Neylərəm dövlətim-varım, Baxdım bağlanıb bazarım, Düşmüşəm zindana gəldim [6, 
s.150]; Doxsanda əsirdi əlim – ayağım, Titrəryirdi əngim, dilim, dodağım, Azalmışdı dahi sa(ğ)lıq – 
surağım, Həyatda sanki bir zindana gəldim [6, s.70]; To`qson yoshda chiqdi sondin, Umidi uzildi 
jondin, Tilak tiladi iymondin, Foniyda zindona yetdi [21, s.5]; Perişan günahım arkama aldım, 
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Giderken köprüde yoruldum kaldım, Ayağım kaydı başım aşağı geldim, Nice bin yıl indim kendim 
zindana [5, s.362]; Bir arşın ağ içinə məni qoydular, Apardılar tapşırdılar zindana [6, s.203]; 
Kaldırdılar çiyinnere aldılar, Apardılar indirdiler bir karanlık zindana  [5, s.370]; Beş arşın ağ içrə 
məni qoydular, Apardılar tapşırdılar zindana  [6, s.203]; Bizi bir beş arşın ağa sardılar, Cismim 
tapşırdılar ulu zindana  [5, s.29].  

1.1. Mənzil (başlanğıc formul kimi) 
Əzəl başdan zərrə oldum, Sur sazını mənzil qıldım [6, s.102]; İşret ü şadi ve kuvvet hadd alır, 

Zira kim kırk yaş ulu menzil olur [5, s.135]; 
1.2. Mənzil (medial formul kimi) 
Ademinin ömrü üç menzil durur, Degme bir menzilde bir mahfil durur [5, s.133]; Dünya 

mənzilgahdı, müsafiri sən, Özündən ad qoyar hər gəlib gedən [6, s.56]; On səkkizdə bir mənzilə 
yetişdim, Necə ki bir məst yuxudən oyanə [6, s.153]; Ondan işıq oldu mənzil-i tirə, Cəmalı mah-i 
tabanə yetişdim [6, s.181]; Köçüb o mənzildən gəldim fənaya,  Mənə ad qoyuban tutdular dayə [6, 
s.183]; Əlli yaşda yarı etdim mənzili [6, s.114]. 

1.3. Mənzil (sonluq formul kimi) 
Yüz yaşına çıktım, menzile yettim, Geri döndüm ne de ileri gittim [5, s.366]; Yüz yaşında 

beyaz gömlek bürünür, Menzil biter ahrete yol görünür [5, s.188]; Yüzündə nəfəsim getdi, Qəssəl 
yudu, ellər götdü, Səfərim mənzilə yetdi, Girdim dondan-dona gəldim [6, s.150]; Qoydular tabuta 
alıb getdilər, Axirət evinə, mənzil-məvaya [6, s.38]; Qurudu qəfəsim çox incidi can, İstəyirəm köç 
edim mənzil məqayə [6, s.50];  Dəfn etdilər cümlə məxluq dağıldı, Əvvəl mənzil-qəribanə yetişdim 
[6, s.180]; Çatan qəbri mənzil etdi, Əcəl bəratını göt(ür)dü [6, s.107];  Mürği-ruhum aldı bədən boş 
qaldı, Bəqa mənzilimi etdim ixtiyar [6, s.115]; Düçar oldum həsrətinən, O mənzil-i qəribanə [6, s.109]; 
Çün yetişdim o mənzilə, Mulla gəldi namaz qılə [6, s.109]. 

Nəticə: Beləliklə, formullar digər janrlar arasında mətnlərarası əlaqəni yaradan başlıca 
elementlərdən biri olaraq çıxış etdiyi kimi, vücudnamə yaradıcılığında da söyləyicinin hafizə 
qəlibində yer alır və təhkiyə zamanı streotip poetik ünsür kimi müxtəlif mətnlər arasında həlqə 
yaradır. Vücudnamələrdə başlanğıc, keçid və sonluq formulları ayrı-ayrı türk xalqlarının bu janrla 
bağlı yaradıcılığında stereotip poetik elementlər kimi iştirak edir. Bəzi formulların yeri isə 
dəyişkəndir. Onların həm başlanğıc, həm keçid, həm də sonluqda istifadə edildiyini görürük.  

  

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Kuanışbayeva Asem. Formül Nazariyyesi ve Koblandı Batır Destanındaki Formüller. TC Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002. 

2. Мальцев Г. И.Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Ленинград: Наука 
(Ленинградское отделение), 1989. 

3. Nərimanoğlu Kamil Vəli. Azərbaycan eposunun poetik sintaksisi. Bakı, Oskar, 2009. 
4. Yayın Nerin. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Formel İfadeler ve Bunların Tip Yapısı. Mukaddime, Sayı 2, 2010. 
5. Kaya Doğan. Yaşnameler. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004. 
6. Fikrətqızı Elmira. Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr. Bakı, Elm, 2015. 
7. Karasoy Yakup. Âşik Ömer’in Bilinmeyen İki Yaşnamesi. Millî Folklor, 2009, Yıl 21, Sayı 82. 
8. http://www.turkmenedebiyaty.com/index.php?option=com_content&view=category&id=139&Itemid=174 – 

26.07.2010. 
9. Kaplan Mahmut. Müellifi Meçhul Bir Öğüt-nâme. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 38, Erzurum, 

2008. 
10. Ergün Metin. Kazak Âşık Tarzı Şiir Geleneği Akın ve Cıravlar. Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002. 
11. Жуманбул угли Эргаш. Таржимаи холл / Булбул таронлари. Беш жилдлик. Бешинчи жилд. Айтувчи Эргаш 

Жуманбул угли. – Тошкент:Фан, 1973. 
12. İsgəndərova Vəfa. Ənənəvi nağıl formulları (Azərbaycan və Türkiyə nümunələri əsasında) Bakı, “Elm və təhsil”, 

2014. 
13. Kırımçaxlar, Almanax No 1, Simferopol, İzd. Dolya , 2005. 



www.poetica.ism.literature.az         Elmira Məmmədova-Kekeç 
 

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Poetika.izm, 2019, № 1 
- 59 -

14. Ardanuç folkloru. Dost Artvin Gazetesi, 2011. 
15. www.kultur.gov.tr/TR/dosya/1-87233/h/ergescumanbulbuloglu.pdf 
16. Âşık Fethi Kadıoğlu. Ağlayan Bayrak, Konya, 2004. 
17. Atun Suna, Fevzioğlu Bülent. Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler, Belgeler, 

Araştırmalar. II. Cilt, Ankara: Birlik Matbaacılık, 2002. 
18. Karabulut Battal. Hayatın Gerçekleri, Sivas, 2004. 
19. Xorazm xazinasi. Urganch, “Xorazm” nashriyoti, 1996. 
20. Mustafa Gökçeoğlu. Yaş Destanları-İki destan Versiyonunun (Çeşitlemesinin) Düşündürdükleri, Bildiriler 

Panel Notları I, Lefkoşa, 2000. 
21. “Davlatyorbek” dostonidan: Tafakkur ziyosi. UrDU ilmiy to'plami. Urganch ,"Xorazm", 2014. 

 
FORMULAS IN VUJUDNAME CREATIONS AS AN  
ELEMENT OF INTERTEXTUAL RELATIONSHIP 

 
SUMMARY  

The words and expressions using like a mold in different texts are used in vujudnama creations like a stereotype 
in time. That’s why is vujudnames refer to the formulas that define the beginning, middle and end, properly to the 
stages of human life in vujudnamas. The formulas in written literature and folklore of different Turkic nations are 
creating the unit between content and form in the vujudnama texts.   

We can meet with some formulas in vujudnamas, that they are unstable. These formulas can be used at 
beginning, middle and end. Thus, the formulas provide the textual relationship and perform like a universal formula at 
narration.   

Thus, it will be researched formulas of vujudnama genre for the first time. This is the innovation of article. The 
studying vujudnamas which were taken from the oral and written texts of Turkic people and being spiritual heritage of 
people from Mediterranean to Siberia indicate that vujudnamas are very similar. It’s interesting that the relative 
formulas were used in written and oral literature generally. In fact, it’s possible to study transition of texts with it. It is 
usually appealed to the comparisions related to the period of “begining of the life – childhood years” in initial formulas. 
It’s used the cliche words about the middle ages of life in trasition formulas. The last stage of life is described in final 
formulas. 

 

ФОРМУЛЫ КАК СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ВУДЖУДНАМЕ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В устном народном творчестве формулы выступают как стереотипный элемент пересказа. Слова и 

выражения, утвердившиеся со временем и используемые как модель в разных текстах, применяются также и в 
творчестве вуджуднаме. С этой точки зрения, вуджуднаме обращается к формулам, которые обозначают 
начало, середину и конец, соответствующие ступеням человеческой жизни.  В устной и письменной литературе 
разных тюркских народов формулы образуют единство между содержанием и формой в текстах вуджуднаме.  

В вуджуднаме встречаются и такие формулы, место которых нестабильно. Эти формулы могут быть 
использованы и в начале, и в середине, и в конце.  Таким образом, формулы выступают как связующий 
универсальный элемент в пересказе. 

Исследования вуджуднаме, взятых из устных и письменных текстов тюркских народов, показывают, что 
вуджуднаме, являющиеся духовным наследием  тюрков от Средиземного моря до Сибири, обладают общими 
свойствами. Интересно, что как в устной, так и в письменной литературе в большинстве случаев использованы 
сравнительные формулы. В действительности таким образом  можно изучать и промежутки в развитии жанра 
устных и письменных текстов. В начальных формулах обычно обращаются к сравнениям, связанным с 
периодом «начало жизни – детские годы». А в промежуточных формулах соответственно используются слова-
клише, связанные со средним возрастом жизни. В заключительных же формулах описыается последний этап 
жизни человека. 
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А.Рази. 
 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının böyük ideyalar uğrunda apardığı mübarizədə publisistika, epik 
nəsr və qrafika janrları ilə yanaşı, onun klassik poeziyadan rişələnən satirik şeirlərinin müstəsna 
rolu var. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin əvəzolunmaz xidmətlərindən biri də onun klassik 
ədəbi irslə bağlılığında və öz sələflərinin poetik əsərlərinin forma, struktur özəlliklərinin yeni, 
orijinal və qeyri-adi təqdimatındadır. Məlumdur ki, bədii əsərdə məzmunla yanaşı, forma məfhumu 
da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc olunan əsərlərin 
dili, kompozisiyası, süjeti, üslubu, ədəbi növü, vəzni, şəkli və s. kimi məsələlər onun monumental 
poetikasını səciyyələndirən mühüm keyfiyyətlərdir. Xüsusilə, mollanəsrəddinçilərin həm folklor-
dan, zəngin xalq ədəbiyyatından və klassik şeir şəkillərindən yaradıcılıqla transfer etmələri, köhnə 
forma üzərində apardıqları dəyişikliklər jurnalın özünəməxsus poetik strukturunda bir yenilik, 
novatorluq yaratmaqla bərabər, həm də bütövlükdə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir 
hadisəyə çevrildi. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin poeziya qolunun aparıcı qüvvələri olan 
M.Ə.Sabir, Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, Ə.Razi və başqa şairlərin yaradıcılığında bədii formanın işlək, 
dinamik komponentləri kimi şeir şəkillərinin özünəməxsusluğu, spesifikliyi diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Mollanəsrəddinçilər əsrlərcə qəlibləşmiş, stabilləşmiş klassik şeirin qəzəl, müstəzad, 
mürəbbe, müxəmməs, məsnəvi, rübai, tərkibbənd və s. şəkillərinə ustalıqla, sənətkarlıqla yanaşaraq 
dövrün ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni, sosial problemlərini orijinal, diqqətçəkən tərzdə, maraqlı və 
yaddaqalan formada təqdim etmişlər. Əlbəttə, klassik ədəbiyyatımızda yaradılan çoxsaylı şeir 
şəkillərinin hər birisinin fərdi cizgiləri, özünəməxsus təqti, vəzni, qafiyə sistemi və s. olması onları 
müəyyən normativlər sistemində qərarlaşdırıb. Artıq mövcud normalardan kənara çıxma molla-
nəsrəddinçilərdən böyük ustalıq və işə məsuliyyətlə yanaşmağı tələb edirdi. Çoxəsrlik ənənələrə 
söykənən klassik şeirdə insanın daxili dünyasının ifadəçisinə, lirik məninin daşıyıcısına çevrilən 
formanın ictimai-siyasi müstəvidə yeniləşməsi təbii ki, dövrün, zamanın və mühitin tələbatı kimi 
ortaya çıxmışdır. Mollanəsrəddinçilər xalqın minilliklər boyu qoruyub saxladığı klassik şeir 
ənənələrinin qəliblərini belə demək mümkünsə, pozaraq məzmunu formaya deyil, formanı 
məzmuna tabe etməyə üstünlük vermişlər. Belə ki, oxucunun təhtəlşüurunda qəzəl dedikdə ilkin 
yada düşən əsasən, aşiqanə mövzuda yazılan məhəbbət lirikası, rübai deyərkən daha çox təbiətin və 
cəmiyyətin qanunauyğunluqlarını özündə ehtiva edən fəlsəfi fikir, məsnəvi dedikdə isə ibrətamiz, 
hikmətli, didaktik mahiyyətli hekayə və rəvayətlər, hadisələr canlanır. Mollanəsrəddinçilər əsrlərcə 
şüurlarda kök salmış bu nəsnələri yeniləşdirərək çağdaş dövrün ictimai-siyasi ab-havası fonunda 
özlərinin fikir və düşüncələrinin, ağrılı problemlərinin ifadə formasına çevirə bildilər. Bu yeniləşmə 
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müxtəlif formalarda təzahür etməyə başladı. Belə ki, mollanəsrəddinçi şairlər stabilləşmiş klassik 
şeir şəkillərinin strukturunda yeniləşmə aparmaqla, yəni ənənəvi formanın müasirləşdirilməsi ilə 
işlərini bitmiş hesab etmir, eyni zamanda müxtəlif vəznli əsərlərin bir şeir üzərində sintezini, 
sinkretikliyini da yaratmağa nail olurdular. “Molla Nəsrəddin” jurnalında forma və məzmunca 
yeniləşmə prosesi poetik şeir şəkillərindən biri olan qəzəllərdə daha çox intensivlik, dinamiklik 
təşkil edir. Mollanəsrəddinçilərin qəzəl janrına müraciət etməsi təsadüfi deyildir. Jurnalın nəşrə 
başladığı dövrdə qəzəlin ədəbiyyatımızda geniş yer tutması bu janrı parodiyalar üçün əlverişli bir 
vasitəyə çevirmişdir. Əsasən, 5-10 beytdən ibarət olan qəzəl Azərbaycan, eləcə də Şərq xalqlarının 
ədəbiyyatında geniş yayılmış klassik şeir şəkillərindən biridir. Mətlə-başlanğıc beyti həmqafiyə 
olan qəzəldə qalan beytlərin birinci misrası sərbəstdir, ikinci misra isə birinci beytlə qafiyələnir. 
Qafiyə quruluşu aşağıdakı şəkildədir: aa, ba, ca, ça, da... və s. Son-məqtə beytində şair öz təxəl-
lüsünü söyləyir. Bu, janrın spesifik xüsusiyyətidir. Bununla yanaşı, rus şərqşünası E.Bertels klassik 
qəzəllərdə beytlər arasında məzmun ayrılığını, təcridiliyi, vahid süjet xəttinin olmamasını bu janrın 
özünəməxsus əlaməti kimi göstərmişdir. Lakin mollanəsrəddinçilərin yaradıcılığında belə 
xüsusiyyətlər nəzərə çarpmır. Hətta bunun əksinə olaraq, mollanəsrəddinçi satirik poeziyada 
qəzəllərə edilmiş parodiyalarda vahid süjet xətti ətrafında təmərküzləşən ideya və məzmunun 
harmoniyasını, vəhdətini görürük. Bu baxımdan M.Ə.Sabirin qəzəl şəkilli, satirik ruhlu şeirləri 
bütövlükdə “Molla Nəsrəddin” jurnalının məramnaməsinə ekvivalent olan poetik nümunələr kimi 
diqqəti cəlb edir: 

 
Töhmət edir qəzetçilər məşəri-nasi bir belə!.. 
Özlərinin inan ki, yox fəhmü zəkası bir belə!.. 
Mən kimi aqil olsalar, şüğl edələr oğurluğu, − 
Zəhməti, rənci bir belə!.. Zövqü səfası bir belə!.. 
Cümlə maarif əhlinin haləti göz önündədir, − 
Vəchi-məaşı bir belə!.. Dərdü bəlası bir belə!.. 
Madəri-elmə söylənir Məryəmə söylənən tühəm. 
Elmin anası bir belə!.. Cəhlin atası bir belə!.. 
Mən dəliyəmmi oğlumu məktəbə, dərsə sövq edəm?! 
Dərsin əzası bir belə, xəlqin ədası bir belə! [1, s.49] 

 
Göründüyü kimi, dövrün sosial, mədəni və elmi mənzərəsi satirik tipin dilində funksionallaşır. 

Qəzəl ənənəvi missiyasından uzaqlaşaraq ictimai məzmun kəsb edir. Eyni zamanda bu klassik şeir 
şəklində ictimai motiv əsas məzmunu- məhəbbət lirikasını öz içərisində tamamilə əridərək iflasa 
uğradır, onun yerini dövrün ağrılı və həllini gözləyən qlobal problemləri tutur. Bu yenilik təkcə 
qəzəlin məzmununda deyil, forma və strukturunda da müşahidə olunur. Beş beytdə şair zəmanənin 
real mənzərələrini, nöqsanlarını satirik üslubda, ardıcıl, məntiqi və bir-birilə üzvi vəhdətdə qələmə 
alaraq tam bir fikir formalaşdırmağa nail olur, oxucuda aydın təsəvvür yaradır. 

Sabir klassik Şərq və milli poeziyanın ədəbi ənənələrinə mükəmməl yiyələnən, onlara mənən 
bağlı olan bir sənətkar olsa da, onu novator bir şair kimi məşhurlaşdıran sələflərinin yaratdığı ədəbi 
irsin poetik imkanlarından ustalıqla bəhrələnməsidir. O, lirik janrlı əsərlərin daxili zənginliyindən 
yararlanaraq “köhnə formanı yeni məzmuna uyğunlaşdırmağı yaxşı bacaran ustad sənətkardır” [2, 
s.137]. XX əsr satirik ədəbiyyatına yeni formalar gətirən Sabir klassik poeziyanın forma özəl-
liklərindən, çoxçalarlığından istifadə etsə də, təkrarçılığa uymamış, özünəməxsus üslubu, bənzərsiz 
tərzi, fərdi manerası ilə “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin zirvəsinə yüksəlmişdir. Şairin yara-
dıcılığında klassik ənənələrdən fərqli olaraq, ictimai-siyasi və s. mövzuların ön plana keçməsi 
cəmiyyətdə baş verən köklü dəyişikliklərin aktuallıq kəsb etməsi ilə səciyyələnir. O, dövrün nəbzini 
tutan şair kimi yaşadığı mühitdəki neqativ halları, kölgəli məqamları gündəmə gətirməklə xalqın 
halına acıyır və insanları fəal mübarizəyə səsləyir. Sabirin klassik Şərq şairləri Xaqaniyə, Füzuliyə, 
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S.Ə.Şirvaniyə, Raciyə, Namiq Kamala, Mahmud Əkrəmə, Abdulla Cövdətə, Firdovsiyə, Hafizə, 
Sədiyə yazdığı çoxsaylı nəzirələr şairin dərin, zəngin mütaliəsini göstərir və onun geniş erudisiyaya, 
çoxşaxəli poetik imkanlara malik novator bir sənətkar olduğunu aşkarlayır. Bu keyfiyyətlər şairin 
“Molla Nəsrəddin” jurnalında yer alan satiralarında daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. 

Sabirin jurnalda dərc etdirdiyi, qəzəllərə parodiya şəklində yazdığı satiralarının əsas səciyyəvi 
xüsusiyyətlərindən biri onların əlavə detallar hesabına struktur dəyişmələrinə məruz qalmasında və 
forma özəlliklərinə malik olmasındadır. Belə şeirlərdə qəzəlin ümumi məzmununa uyğunlaşdırılan 
yarımmisraların əlavə edilməsi əsərə canlılıq, oynaqlıq, dinamiklik gətirməklə yanaşı, həm də forma 
və strukturuna orijinallıq, yeni üslubi çalar verərək poetik gücünü daha da artırır. Sabirin Füzulinin 
“Leyli və Məcnun” poemasından götürdüyü məşhur: 

 
Can vermə qəmu eşqə ki eşq afəti-candır, 
Eşq afəti can aldığı məşhuri cahandır −   
(Həzəc, VIII növ, I variant), [3, s.60] 

 
beyti ilə başlanan qəzəlinə parodiya şəklində yazdığı “Təhsili-ülum...” satirası bu cəhətdən diqqəti 
cəlb edir: 

 
Təhsili-ülum etmə ki, elm afəti-candır, 
Həm əqlə ziyandır; 
Elm afəti-can olduğu məşhuri-cahandır, 
Mərufi-zamandır... [5, s.20]. 

 
Sabir satirik  bənzətmədə-təhzildə Füzuli qəzəlinə məxsus vəzn və qafiyə sistemini qoruyub 

saxlasa da, klassik ədəbiyyatda geniş işlədilən formanı bir misralı müstəzad şəklinə salmış, 
savadsızlığa, cahilliyə, bütövlükdə elmsizliyə qarşı üsyan etmişdir. Satirada elmə, maarifə qənim 
kəsilən cahil obrazı şairin mənfi obrazlar qalereyasında özünəməxsus yer tutan personajlardan biri 
kimi tənqid hədəfinə çevrilir. Şeirdə tipin xarakterik cizgilərinin açılmasında onun formaca yeni 
məzmunda təqdimatının da rolu təsirsiz qalmır. Beləliklə, şair tənqid hədəfi seçdiyi obrazı məzmun 
və formanın vəhdəti fonunda oxucuya tanıtdıra bilir və satirik tip onların nifrətinə tuş gəlir. 

M.Ə.Sabirin  M.Füzulinin: 
Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür − (Həzəc, VIII növ, I variant), [3, s.99], mətləli 

qəzəlinə parodiya etdiyi “Ah eylədiyim nəşeyi-qəlyanın üçündür” satirasında da eyni forma göz-
lənilmişdir: 

 
Ah eylədiyim nəşeyi-qəlyanın üçündür, 
Qan ağladığım qəhveyi-fincanın üçündür. 
Vəz eylədiyim hədyəvü ehsandan ancaq 
Ümdə qərəzim kiseyi-həmyanın üçündür. 
Ağzım dolusu neməti-firdövs dedikdə,− 
Boşqabda qara gözlü fisincanın üçündür. 
Gördüm ki, plov bişmədədir, aclığa dözdüm, 
Bildim bu tədarük şəbi-ehsanın üçündür [6, s.22]. 

 
Satirada Füzuli qəzəlində olduğu kimi əsas prinsip saxlanılmış, şeirdə mətlə və məqtə beytləri 

də yer almışdır. Bununla belə, şeirin sonunda yenə də ümumi məzmunla bağlı olan yarımmisraların 
əlavə edilməsi şairin qəzələ yaradıcı münasibətini üzə çıxarır, yeni forma və məzmunu özündə 
ehtiva edir. Şeirin forma-struktur orijinallığındakı novatorluq eyni zamanda satiranın məzmununda 
da qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Füzulinin dərdli aşiq obrazının yerini Sabirin ömrünü eyş-işrətdə, 
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əyləncələrdə keçirən, həyatın mənasını yeyib-içməkdə görən tüfeyli və meşşan təbiətli satirik tip − 
molla obrazı tutur. Şeirin sonuna əlavə edilmiş yarımmisralar və təkrirlər (leksik anaforalar) onun 
təsir gücünü, emosionallığını artırır, satiranın dilinə məxsus olan melodik ritm yaradır. 

Sabir Füzuli poeziyasından elə nümunələri seçir ki, onlar parodiyalar üçün əlverişli zəmin 
yaradır, şairin tənqid obyektinə çevirəcəyi obrazların ictimai mənşəyinə, dünyagörüşünə, xarak-
terinə və psixologiyasına uyğun gəlir. Məhz bu baxımdan şairin yuxarıda bəhs etdiyimiz satirasında 
da bu prinsip gözlənilmişdir. Mollanəsrəddinçilər bütün yaradıcılığı boyu dini xurafatı yayan, xalqı 
elmdən, mədəniyyətdən uzaqlaşdıran mollaları tənqid hədəfi seçmiş, onları tərəqqiyə, inkişafa mane 
olan qara qüvvələr kimi satira atəşinə tutmuşlar. Sabir bu satirasında da məhz ikiüzlü, riyakar, 
yaltaq molla obrazının xarakterik portretini sözlə rəsm etmişdir. “Ah eylədiyim nəşeyi-qəlyanın 
üçündür” deyən din mübəlliğinin bir parça çörək üçün dövlətlilər qarşısında əyilməyini, məsləkini, 
əqidəsini satmağa hazır olduğunu kəskin satirik dillə, acı bir istehza ilə açıb göstərmişdir. 

Şeirin sonunda müəllifin yaşadığı zəmanədə haqqın, ədalətin boğulmasına, yalanın, böhtanın 
ayaq tutmasına işarət edən yarımmisraları real, həyati gerçəklikləri əks etdirən təəssüfdoğurucu 
faktlar, sarkazm yaradan sərrast ironik ifadələrdir. Şeirin satirik-poetik ruhunu yüksək sənətkarlıqla 
əks etdirən şair əsərin təbiiliyini, reallığını bədii kontrastlar vasitəsilə gücləndirir və sonluğu 
oxucuya maraqlı şəkildə təqdim edir: 

 
Ahın şərəri etməz əsər bir kəsə Hophop, 
Bu od sənin ancaq alışan canın üçündür. 
Yan, dinmə sən allah. 
Qan, dinmə sən allah. 
Haq söyləmiş olsan, 
Dan, dinmə sən allah. 

 
Şairin daxilən öz-özünə üsyanı təsiri bağışlayan bu satirasında dövrün hakim ideologiyasına, 

vətən, xalq taleyinə biganə insanlara etiraz səsini eşidirik. Şairi daxilən yandıran o od əslində tək bir 
insanın güclü müqavimətlə üz-üzə gəldiyini göstərən acı səhnələrdir. Sabir yaşadığı qaranlıq, 
qaragüruh bir mühitdə qarşılaşdığı əqidə düşmənlərinin heç də zəif olmadığını bildirmək üçün “bu 
od sənin ancaq alışan canın üçündür” idiomatik ifadəsini poetikləşdirməklə yaşadığı cahiliyyət 
zəmanəsində nahaqqın, yalan və böhtanın haqqı, ədaləti susdurduğunu təəssüf hissilə, yana-yana 
göstərir. 

Sabir klassik ədəbiyyatda məcazi mənada işlədilən poetik ifadələrdən, stilistik fiqurlardan öz 
məqsəd və məramına uyğun olaraq müstəqim şəkildə istifadə edir, eksperiment apararaq həmin 
ifadələrdə abstraksiyanı atır və fikri konkretləşdirir. Bununla da tamamilə başqa bir səpkidə 
yazılmış satiraların yaranmasının mümkünlüyünü aşkara çıxarır və oxucu satiralarda lirik ifadələri 
kinayə məqamında görə bilir. Şair məşhur “Gözəl” satirasında klassik şeirimiz üçün xarakterik olan 
qəlibləşmiş təşbeh və epitetlərə satirik yozum verir, Ezop manerasından yanaşaraq xətti qarışqaya, 
zənəxdanı dərin quyuya, kirpikləri qamışa bənzətməklə bədii təsvir vasitələrini lirik mahiyyətindən 
uzaqlaşdırır, kinayəni qabarıq şəkildə satirik istiqamətə yönəldir: 

 
Ey alnın ay, üzün günəş, ey qaşların kaman! 
Ceyran gözün, qarışqa xətin, kakilin ilan! 
Alma çənən, çənəndə zənəxdan dərin quyu 
Kirpiklərin qamış, dodağın bal, tənin kətan! 
Boynun sürahi, boy-buxunun bir uca çinar. 
 
Əndamın ağ gümüş, yanağın qırmızı ənar! 
Xalın üzündə buğda, başında saçın qürab... [7, s.30] 
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Satirik parodiyadakı məzmun yeniliyi həm də orijinal bir üslubu, forması ilə də diqqəti cəlb 

edir. Sabir şeirin ilk beytini klassik qəzəl, son üç beytini isə məsnəvi janrında qələmə alaraq iki 
janrın üzvi vəhdətini, sintezini yarada bilmişdir. 

M.Ə.Sabirin “Barışnalara dair” satirası “Füzulinin: 
Ey gül, nə əcəb silsileyi-mişki-tərin var −  (Həzəc, VIII növ, I variant), [3, s.103] mətləli 

qəzəlinə parodiya şəklində qələmə alınıb. Qəzəlin forma və məzmununda məqsədli şəkildə yenilik 
yaradan şair Füzuli şeirinin orijinallığında ciddi dəyişiklik edərək əsəri tamamilə zəmanəyə, dövrə 
və onun insanlarına uyğunlaşdırmışdır. Qəzəldəki qeyri-adi gözəlliyi, “can alıcı işvələri” ilə aşiqi 
məftun edən, onu zülm və işgəncələrə düçar edən qəmzəli məşuqə obrazını satirada yüngül həyat 
tərzi keçirən, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini itirmiş, ləyaqətini ucuz tutan meşşan təbiətli bir qadın 
obrazı əvəz edir. Şair əsil vətəndaş, ziyalı və qeyrətli vətən övladı kimi dövrün eybəcərliklərini, 
ürəkbulandırıcı reallıqları yana-yana izhar edir: 

 
Bilməm nə füsun eylədin, ey fitneyi-əyyam, 
Uydu sənə islam?! 
Hər şəhrdə, hər bəldədə bəs cansüpərin var, 
Dildadələrin var [8, s.25]. 

 
Parodiyada satirik məzmun, öldürücü gülüş aparıcı olsa da, şeirdəki novatorluq, yəni 

yarımmisraların və məqtə beytinə altı hecalı iki bəndlik şeirin əlavə edilməsi sənətkarın mətnə 
uyğun seçdiyi forma özəlliyi ilə diqqəti cəlb edir, əsərə canlılıq, aydınlıq və sadəlik gətirərək 
məzmunun asan qavranılmasına stimul yaradır: 

 
Millət belə batdı, 
Ümmət elə yatdı, 
Xud, söylə, ay axmaq 
Daşı kim oyatdı? 
Dinmə, xətərin var! 

 
Kinayəli bir tərzdə, xalqı, milləti qəflətdə yatmağa sövq edən obrazın danışıq aktı paro-

diyadakı satirik üslubu daha da kəskinləşdirərək sarkazm yaradır. 
Satiranın giriş hissəsində əksini tapan bədii təsvir və ifadə vasitələri şeirin lirik mahiyyətli, 

nikbin ovqatlı bir poetik nümunə olduğunu göstərir. Lakin bu ruh sonadək davam etmir, “lirik giriş” 
az sonra dəhşətli kinayənin müqəddiməsinə çevrilir, sanki ağ-qara kontrastların toqquşması baş 
verir. “Lirik başlanğıc” o qədər qüvvətli, öldürücü bir təsirə malikdir ki, şeirin əvvəlində satirik 
mahiyyətli ifadələr verilsəydi, parodiyanın bu qədər ifşaedici, sərrast gücü ola bilməzdi. Şeirdə 
işlənən, qəzəllər üçün səciyyəvi olan “incə kəmər”, “eşqin əsər etdi”, “divanəsər etdi”, “xunin-
cigər”, “aşiq”, “ülfət” kimi qəliblər, ifadələr sırf lirik üsluba xas sözlərdir ki, satirik üslubda da öz 
dəyərini, mahiyyətini və bədii-estetik imkanlarını qoruyub saxlaya bilir. Bu lirik ovqatlı sözlər 
satirik bədii ifadələrin funksiyasını yerinə yetirmək istərkən, onlarla toqquşduqca satirik boyalar 
daha da tündləşir, antitezalıq yaradır, sarkazmı gücləndirir ki, bu zaman sənətkar idealı, şair 
məqsədi aydın görünür. 

Füzulinin:  
Könlüm açılır zülfi-pərişanını görgəc − (Həzəc, VIII növ, I variant), [3, s.129] misrası ilə 

başlanan aşiqanə – lirik qəzəlindən də Sabir satira yaradıcılığında qəlib kimi istifadə etmişdir. 
Qəzəldə aşiqin incə, zərif duyğu  və hisslərini, məşuqənin ecazkar gözəlliyini vəsf edən ifadələr 
mühüm yer tutursa, satirada kobud, eybəcər, qeyri-insani keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan mənfi tipin 
danışıq aktı diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu cür orijinallıq, novatorluq ilk dəfə Sabir tərəfindən 
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yaradılmışdır. Qəzəlin satiraya belə bir tərzdə, bu üsulda transfer edilməsi Sabirin adı ilə bağlıdır. 
Şair “Bakı pəhləvanlarına” adlı satirasını həmin qəzələ nəzirə şəklində qələmə almış, Ezop 
əməliyyatını uğurla həyata keçirərək dövrün “könül bulandırıcı” mənzərələrini, mənfi personajın 
sərgərdan, tüfeyli həyat tərzini tünd boyalarla təsvir etməklə oxucuda real situasiya haqqında aydın 
təsəvvür yaratmışdır: 

 
Könlüm bulanır küçədə cövlanını görcək, 
Nitqim tutulur hərzəvü hədyanını görcək. 
Canım üzülür əldəki qalxanına baxcaq, 
Qəlbim alışır beldəki patranını görcək. 
Məst ol gecə-gündüz nə bilim, yat nərələrdə, 
Yum gözlərini xaneyi-viranını görcək [9, s.28]. 

 
Sabir Füzulinin ustad qələmilə yaradılmış lirik mahiyyətli qəzələ ictimai məna yükləmiş, 

cahil, elmsiz və nadan insanların kobudluğunu tənqid edərək mühitin real lövhələrini satirik tərzdə 
ifşa obyektinə çevirmişdir. 

Bu baxımdan Sabirin yaradıcılığında “Molla Nəsrəddin”in əsas leytmotivini təşkil edən 
ictimai-siyasi mövzulu satiralar xüsusi yer tutur. Şair Rusiyada, Yaxın Şərqdə baş verən inqilabi 
hadisələri, ictimai-siyasi prosesləri izləyir, təhlil süzgəcindən keçirərək satiralarının baş mövzusuna 
çevirir. Sabir azadlıq hərəkatını boğmağa çalışan, demokratiyaya qənim kəsilən düşmən qüvvələri 
tənqid atəşinə tutaraq onların bəşəriyyətə vurduğu ağır mənəvi zərbələri ictimailəşdirir. Şair bu 
vətəndaşlıq missiyasını həyata keçirərkən yenə də Füzuli sənətinə üz tutur, şairin qəzəllərinin 
sehrkar gücü Sabir satiralarının reallaşmasına güclü təkan verir və parodiyalar üçün əlverişli, 
münbit zəmin hazırlayır. Şairin 1909-cu ildə İran məmləkətində taxt-tacdan salınıb ölkədən qovulan 
Məhəmmədəli şahı ifşa edən “Füzuliyə bənzətmə” satirasında əsas mənbə yenə dahi sənətkarın 
qəzəl yaradıcılığıdır. Füzulinin “Əql yar olsaydı − ” (Rəməl, II növ, I variant), [3, s.188]  mətləli 
qəzəlinə istinad edən Sabir onun satiraları üçün xarakterik olan tipin öz dili ilə özünü ifşa üsulundan 
istifadə etməklə Məhəmmədəli şahı tənqid hədəfinə çevirmişdir: 

 
Məndə ar olsaydı, ölmək ixtiyar etməzmidim? 
Abrunun nolduğun bilsəydim, ar etməzmidim? 
Xaki-İranın mənə bir guşəsin versəydilər, 
Kəndimi Əbdülhəmid tək bəxtiyar etməzmidim? 
Bilsə idim el məni axır belə müflis qovar, 
Var-yoxu dərcib edib, əvvəl fərar etməzmidim? 
Qoy desinlər, Məmdəli düşdü Ədes sevdasına... 
Məncili versəydilər, orda qərar etməzmidim? [10, s.37] 

 
Ədalətsiz və zülmkar hökmdarın xalqın qəzəbinə düçar olaraq ölkədən qovulması, Rusiyaya 

sığınması, şahın düşdüyü acınacaqlı durumu, mühacirlik həyatının real səhnələrini canlandırmaq 
məqsədilə Sabir Füzuli qəzəlindən bir fon kimi yararlanmış və Ezop əməliyyatının müvəffəqiyyətli 
icraçısına çevrilmişdir. Satiranın uğurlu forma strukturu, bədii sualların təsir gücü, ictimai-siyasi 
məzmun və ideya yeniliyi onu “Molla Nəsrəddin” jurnalında  yer alan karikaturalar üçün də 
əlverişli və effektli etmişdir. Jurnalda dərc olunmuş karikaturada (1909, № 37, səh.11) Məhəm-
mədəli şah rus kəndlisinin sürdüyü ikiçarxlı arabada əyləşərək iri bir bağlamanı ikiəlli bağrına 
basmış, şəklin altında isə satiranın bir beyti verilmişdir: 

 
Mülki-İranın düşünseydim əlimdən getməyin, 
Var ikən fürsət o mülkü tarümar etməzmidim? 
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Satirada Füzuli qəzəlinin son dərəcə ağır, ləngərli və ecazkar forması Sabirin kəskin öldürücü 

kinayə və istehzasının qüdrətilə cilalanaraq dövrün ictimai eybəcərliklərini bütün parametrləri ilə 
göstərən qüvvətli bir sarkazm yaratmışdır. 

Ümumiyyətlə, Sabir qəzəl-satiranın intonasiyasındakı çevikliyi, ekspressivliyi artırmaq 
məqsədilə zəmin olaraq vəzndə doğru seçim edir, əruzun oynaq bəhrlərinə müraciət edir. Bununla 
belə, mövzuyla bağlı olaraq şair ağır ləngərli bəhrlərə də geniş yer verir və bu zaman çalışır ki, 
yığcam, sərrast, birbaşa hədəfə dəyən sözlərdən istifadə etsin. 

 M.Ə.Sabirlə yanaşı, Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, S.Mümtaz, C.Məmmədquluzadə və başqa 
mollanəsrəddinçilər də öz yaradıcılığında qəzəl janrına müraciət etmiş və satirik poeziyanın maraqlı 
nümunələrini yaratmışlar. Əli Nəzminin Füzulinin: 

Şəfayi-vəsl qədrin hicr ilə bimar olandan sor! −  (Həzəc, I növ, I variant), [3, s.116]  mətləli 
qəzəlinə nəzirə şəklində yazdığı: 

 
Şərabın nolduğun məndən soruşma, xan olandan sor! 
Səfasın, ləzzətin mən bilmirəm, sultan olandan sor! 
Bunun xasiyyətin hər nabələddən, naşıdan sorma! 
Gecə-gündüz əlində dopdolu fincan olandan sor! [11, s.14]  

 
– satirasında xanlar, sultanlar şairin tənqid hədəfinə çevrilir, onların eyş-işrətlə keçirdikləri 

yüngül həyat tərzi satirik ittihamla oxucuya çatdırılır. Parodiyada kasıblarla varlıların həyat 
tərzindəki ziddiyyətlər, fərqliliklər acı bir kinayə ilə müqayisə olunur: 

 
Dilənçi anlayarmı, kim nədir, meydə olan nəşə? 
Bu nəşə, nə yaralıq etdiyin, bican olandan sor! 
Nə məlumat istərsənsə meydən, al müəllimdən 
Atalar söyləmiş kəhriz işin kənkan olandan sor! 

 
Əli Nəzminin XVIII əsr Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi M.P.Va-

qifin: 
 

Mehribanlıq görməyib bir məhliqadan küsmüşəm,  
Gündə yüz al eyləyən qəlbi qaradan küsmüşəm −  [12, s.105] 

 
beytilə başlayan qəzəlinə nəzirə yazdığı eyni adlı “Küsmüşəm” rədifli satirası həm forma, həm də 
məzmun zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Şair Vaqifin beş beytdən ibarət olan qəzəlini həcmcə 
genişləndirmiş, şeirin ilk bəndi iki misralı formada saxlansa da, qalan bəndləri beş və altı misralı 
satiraya çevirmiş, rədif isə parodiyanı sonuna kimi müşayiət etmişdir: 

 
Başına and olsun ay molla, cahandan küsmüşəm, 
İnciyib iyrənmişəm bu karvandan küsmüşəm [13, s.8]. 

 
Qəzəldə Vaqifin lirik qəhrəmanı bivəfalıq edib əhdindən, ilqarından dönən “aşinadən”, 

“dilrübadən” küsmüşdürsə, Əli Nəzminin qəhrəmanı qəflət yuxusunda yatan, elmsiz, cahil insan-
lardan, milləti uçuruma yuvarladan qaragüruh mollalardan, öz millətinə düşmən kəsilib özgələr 
qarşısında cılızlaşan yaltaqlardan, bütövlükdə isə mənəvi birliyi pozan qara qüvvələrdən və nəhayət, 
xalqın dərdini anlayıb çarə etməyənlərdən küsmüşdür: 
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Gözləri ilə görürlər əjdəhayi-qəfləti 
Kim, çəkir kaminə bircə-bircə cahil ümməti,  
Çəkməyiblər əl cəhalətdən bu heyvan milləti, 
Annamazlar heç, az-çox anlayandan küsmüşəm, 
Başına and olsun ay molla ki, candan küsmüşəm. 

 
Şeirdə ilk üç misra bir-birilə qafiyələnmiş, son iki misrada isə “küsmüşəm” sözü təkrarlanaraq 

rədif yaratmışdır. 
Jurnalın redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin Füzuli ənənələrinin layiqli davamçısı 

S.Ə.Şirvaninin qəzəllərinə etdiyi parodiyalar da “Molla Nəsrəddin”də dərc olunan satirik şeirlər 
içərisində xüsusi yer tutur. C.Məmmədquluzadənin satirik parodiyaları həm də onunla fərqlənir ki, 
bu şeirlər felyetonlara əlavə edilərək onun məzmun və ideyasının aydınlaşmasına yardımçı olur, 
ümumiyyətlə, əhvalatın məğzinin qavranılmasını asanlaşdırır və felyetonun ruhu ilə həmahənglik 
yaradır. Ədib S.Ə.Şirvaninin: 

 
Mən eylə bilirdim ki, mənə yar olacaqsan, 
Aləmdə mənə yarı-vəfadar olacaqsan  

 
− beyti ilə başlanan qəzəlinə nəzirə-parodiya yazmaqla “İranlılara” felyetonunun məzmununu 
dolğunlaşdırır, fikri sərrast ifadə edir. Şeirdə lirik fon arxa plana keçir, ictimai-siyasi məzmun önə 
keçərək satiraya çevrilir: 

 
Bir vaxt ayırıb axırı huşyar olacaqsan!.. 
Əldən vətənin getsə, xəbərdar olacaqsan!.. 
Yatdıqca bu qəflətdə yenə xar olacaqsan! [14, s.26] 

 
Parodiyada təkcə azərbaycanlılara deyil, qəflətdə yatan bütün Şərq dünyasına çağırış ruhu 

vardır. 
Mollanəsrəddinçilər nəinki qəzəl janrının ənənəvi forma və məzmununda, hətta onun həc-

mində də dəyişiklik etmiş, bəzən şeirin misralarının sayını çoxaltmışlar. Ə.Qəmküsarın “Həqiqət” 
çıxacaq” rədifli şeirində misraların sayı otuz altıdır. Halbuki Əkrəm Cəfər klassik qəzəllərdə 
misraların sayının az-az hallarda otuza çatdığını göstərir [15, s.10]. Qəzəldə misraların maksimum 
həddə çatdırılması dövrün zəruri tələbatından irəli gəlmiş, əslində bununla mollanəsrəddinçilər 
ənənəvi formanı daha da fəallaşdırmağa, dinamik bir janra çevirməyə müvəffəq olmuşlar. Ən 
başlıcası isə oxucuya çatdırmaq istədikləri mətləbləri bütün təfərrüatı ilə əks etdirmişlər: 

 
Kim deyir daimi surətdə “Həqiqət” çıxacaq? 
Yaşayıb kəsb edəcəkdir əbədiyyət, çıxacaq. 
Əhəmiyyət qazanıb nəşr olacaqlar daim, 
Qoycaq millət özü onlara qiymət, çıxacaq [16, s.32]. 

 
Ümumiyyətlə, mollanəsrəddinçilərin klassik Azərbaycan ədəbiyyatının zəngin poetik ənənə-

ləri əsasında yaratdıqları şeir şəkilləri “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin tükənməyən xəzinəsidir. 
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CLASSICAL POETRY FORMS USED  
IN “MOLLA NASREDDIN” 

(Ghazals) 
 

SUMMARY 
 

The article talks about the presentation of widespread form in classical Eastern literature - ghazal in a new form 
and content, satirical parody version in the Molla Nasraddinists’ creativity. The shapes and structural features of ghazal 
form takes centre stage in the XX century satirical literature. The parodies made in ghazal form are interpreted on the 
basis of examples in works of M.A.Sabir, A.Nazmi, A.Gamkusar and the other poets who were the leading members of 
poetry branch of the “Molla Nasreddin” literary school.             

 

КЛАССИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРНЫЕ ФОРМЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЖУРНАЛЕ “МОЛЛА НАСРЕДДИН “ 

(Газели) 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье рассматривается  широко распространенный в классической восточной литературе жанр газель 
как в виде новой формы и содержани., сатирической пародии в творчестве молланасреддинцев. В центре 
внимания находятся  форма и структурные особенностьи  жанра газель  в сатирической  литературе ХХ века. 
Пародии на жанр газель в творчестве ведущих  представителей поэтического направления литературной школы 
«Молла Насреддин» М.А.Сабира, А.Незми, А.Гамкусара и других поэтов интерпретируются на основе при-
меров. 
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Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı varisi olduğu qədim və zəngin irsin əsrlər boyu formalaşmış və 
sabitləşmiş ənənələri üzərində bərqərar olmuş və özündən əvvəlki mütərəqqi meyilləri davam və 
inkişaf etdirərək indiki səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Çağdaş ədəbiyyatımızdakı aparıcı tendensiya-
ların qədim dövr ədəbi abidələrimizlə qarşılıqlı təhlili göstərir ki, Azərbaycan söz sənəti istər 
məzmun, istərsə də forma baxımından öz kökləri ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu fikirləri tərəddüd 
etmədən mənzum dram janrı haqqında da söyləmək olar. Doğrudur, Azərbaycan ədəbiyyatında 
dram janrının, xüsusilə də, mənzum dramın tarixi o qədər də qədim deyildir və məlum olduğu kimi, 
milli dramaturgiyamız da mənsur komediya ilə başlanır. Lakin görkəmli ədəbiyyatşünas alim Yaşar 
Qarayevin də qeyd etdiyi kimi: “söhbət ... hazır, formalaşmış teatr tarixindən deyil, teatrdan əvvəlki 
teatr və tamaşa ünsürləri tarixindən getdikdə... qədimlik və üstünlük Şərqin lehinə daha da artır” [1, 
s.9]. Belə ki, Azərbaycan ədəbiyyatı dramatik obrazlar, kəskin konfliktlər və süjetlərlə həmişə 
zəngin olmuşdur. Azərbaycan mənzum tarixi dramaturgiyasının araşdırıcılarından biri, tədqiqatçı 
Aida Abdullayevanın gəldiyi qənaətlər də fikrimizi bir daha təsdiq edir: “İlk nümunəsi XIX əsrin 
sonlarında yaradılsa da (C.Məmmədquluzadənin alleqorik tərzdə yazdığı “Çay dəstgahı” pyesi), 
onun kökü, formalaşdığı ilkin elementlər klassik Azərbaycan poeziyasına gedib çıxır. Nizaminin, 
Füzulinin, Xətainin və digər klassiklərimizin poemalarında nəzərə çarpan dramatizm, kəskin süjetli 
konfliktlər, bu poemalarda diqqəti cəlb edən münazirələr mənzum dramın yaranması üçün milli 
zəmin rolunu oynamışdır” [2, s.4]. Heç təsadüfi deyildir ki, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncə-
vinin poemalarını çox zaman epik-dramatik əsər də adlandırırlar və əminliklə demək olar ki, 
Azərbaycan mənzum dramaturgiyasının yaranmasında bu əsərlərin, xüsusilə, orada yer alan dra-
matik xarakterlərin, dialoqların, münazirələrin, hərəkətlərin təsvirinin və buradan qaynaqlanan ənə-
nələrin böyük rolu olmuşdur. 

Tədqiqatçılar həmişə bu iki ədəbi növ arasındakı fərqliliklərlə yanaşı, oxşar cəhətlərə də 
diqqət yetirmişlər. Əvvəla, hər iki növdə ilk nəzərə çarpan oxşarlıq, təbii ki, vahid süjet xəttinin 
mövcudluğudur. Hətta professor Tahirə Məmməd, çox doğru olaraq, hər iki növ üçün “süjetsiz 
mümkünlüyü qeyri-mövcud olan” [3, s.125] təyinini işlətmişdir. Tədqiqatçı-alim daha sonra diqqəti 
sözügedən növlər arasındakı süjet və xarakter fərqinə cəlb edir: “Dramatik xarakter epik və lirik 
xarakterdən, dramatik süjet epik süjetdən fərqlənir. ...Eposla dramı bir-birinə yaxınlaşdıran əsas 
cəhət onlarda müəyyən hadisə məzmunun olmasıdır. Lakin dram hadisənin hərəkətdə, dəyişmədə 
olan anlarını götürür. Dramda müəllif hansısa hadisəni verirsə, məqsədi ondan doğan hərəkəti 
göstərməkdir. Epik əsərdə isə əksinə, müəllif hərəkətləri verməklə hadisəni davam etdirir. Epik 
ədəbiyyat üçün daim gərginliyin azaldılması, sabit, dəyişməz məqamlara diqqətin yönəldilməsi əsas 
olduğu halda, dramatik növdə bünün əksi müşahidə olunur. Müəllif ardıcıl olaraq gərgin və dəyişən 
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anları ön plana çəkir” [3, s.126]. Təbii ki, burada təqdim edilən bədii materialın ədəbi növünün 
tələb etdiyi həcmin də böyük təsiri vardır. Yəni əgər dram əsərində hadisələr bir dəfə gərginliyin ən 
son həddinə çatdırılır və həll edilirsə, epik əsərdə yaranan gərginlik azaldılır, yenidən artır və bu hal 
əsər bitənədək bir neçə dəfə təkrarlana bilir.  

Azərbaycan ədəbiyyatında həm mənzum dramaturgiyanın milli, tarixi qaynaqlarının, həm də 
ümumiyyətlə dramla epik əsərlər arasındakı fərqli və bənzər xüsusiyyətlərin öyrənilməsi baxı-
mından Nizami Gəncəvinin poemaları (“Sirlər xəzinəsi” istisna olmaqla) örnək ola biləcək nümu-
nələrdir və xüsusilə, şairin “Xosrov və Şirin” məsnəvisi süjet və kompozisiya quruluşunun bitkinliyi, 
ardıcıllığı və davamlılığı ilə seçilir. Poemada hadisələrin kəskin keçidləri (Hörmüzün Xosrovu 
cəzalandırması, Şirinin Mədainə qaçması və s.), konfliktin olduqca gərgin həddə çatması (Xosrovun 
Məryəmlə evlənməsi, Xosrovla Fərhadın qarşılaşması və s.) və sürətli razvyazka dramatik növdəki 
lakonikliklə müqayisəyə geniş imkanlar verir. 

Məlumdur ki, dramatik növün əsas şərtlərindən biri orada kəskin dramatik xarakterlərin 
mövcudluğudur, xüsusilə də faciə janrı üçün. Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərində də 
hadisələrin faciəvi sonluqla nəticələndiyini nəzərə alsaq, əhvalatların gedişinin belə bir məcraya 
yönəlməsinin mümkünlüyünü, heç şübhəsiz, kəskin konfliktli xarakterlərin mövcudluğu və hətta 
deyərdik, epik növün verdiyi geniş imkanlar sayəsində süjet xəttinin olduqca şaxələnməsi 
nəticəsində bolluğu ilə izah etmək olar. Yəni “Xosrov və Şirin”də hər dəfə epik növə xas olan 
“gərginliyin azaldılması” halından sonrakı növbəti məqamda daha kəskin dramatizmlə qarşılaşırıq 
və bunu da yaradan ilk növbədə poemadakı xarakterlərin dramatikliyidir. 

Dram əsərlərinin səciyyəvi cəhətlərindən biri də burada remarkaların işlənməsidir. Müəllif 
hadisənin baş verdiyi məkan, zaman və şəraiti, personajların zahiri görkəmi, geyimi, səhnəyə necə 
daxil olması, hərəkətlərinin ayrı-ayrı detallarını, hətta üz ifadələri, mimika və jestləri və sairə barədə 
məqamları məhz remarkalarda təsvir edir. Yəni dram əsərində remarkaların dəqiq işlənməsi 
dialoqlar qədər önəmli və vacibdir. Bu baxımdan Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” 
poemasında dialoqlardan öncə və sonra verilən hissələr lakoniklik və təsvirin dəqiqliyi ilə eynilə 
dram əsərlərindəki remarkaları xatırladır. Dediklərimizi isbat etmək üçün əsərdən gətirilmiş 
nümunələrə nəzər salaq. Poemanın “Hörmüzün Xosrovu cəzalandırması” hissəsində günahını dərk 
edən Xosrov müdrik qocaların müşayiəti ilə kəfən geyib şah atasının hüzuruna gəlir və 
bağışlanmasını diləyir. Şair Xosrovun keçirdiyi əhvali-ruhiyyəni, atasının qarşısında necə diz çöküb 
sözə başladığını, sözünü bitirib necə təzim etdiyini dəqiqliklə təsvir etməyə nail olmuşdur:  

 
Taxt önündə durdu o ağlamağa, 
Müqəssirlər кimi düşdü torpağa: 
...Saf gövhər sözünü deyib son кərə, 
Yenə кölgə кimi sərildi yerə.       [4, s.87] 

 
Və yaxud “Şapurun Şirini tərifi və Xosrovun ona aşiq olması” hissəsində Şapurun sözə 

başlamazdan öncə Xosrovun qarşısında necə təzim etməsi (yeri öpərək) məqamı diqqəti cəlb edir: 
 

Pərvizin önündə öpərəк yeri, 
Söylədi dostuna bu xoş sözləri: 
- Əgər şah əmr etsə, danışaram mən 
Yüzdə birinicə bildiкlərimdən.    [4, s.89] 

Və ya:  
Şapur belə deyib durdu ayağa.     [4, s.97] 

 
Beləliklə, əsərdə dialoqlardan əvvəl verilən “remarkaəvəzi” hissələrdə müəllifin dəqiq təsvi-

rinə aid istənilən qədər nümunə tapmaq olar.   
Poemadakı dramatik münazirələr tədqiqatçıların diqqətini ən çox cəlb edən məqamlardandır. 
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Məlumdur ki, münazirə “...iki tərəfin mübahisəsi üzərində qurulur. Bu tərəflər canlı insan (iki şair), 
təbiət (yaz və qış), mücərrəd məfhum (eşq və əql) ola bilər. Mübahisə zamanı tərəflərin hər biri 
müvafiq dəlillərlə özünü öyüb “rəqibindən” üstün olduğunu sübuta çalışır, onun nöqsanlarını sayır” 
(5, 145). Sırf deyişmə üzərində qurulan bədii örnəklərdən bəzən “dedim-dedi” şəklində yazılmış 
əsərlər kimi də bəhs edilir. 

Zəngin və çoxəsrlik tarixə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatında klassik Şərq və Qərb 
ədəbiyyatının ən müxtəlif janr və şəkillərində maraqlı və dəyərli əsərlər yaranmışdır. O cümlədən 
ədəbiyyatımızda münazirə şəklində yazılmış ayrıca poetik örnəklərə də rast gəlmək mümkündür. 
Məsələn, Füzulinin “Söhbətül-əsmar”, “Bəngü Badə”, Sabirin “Ağacların bəhsi” və s. Lakin ayrı-
ayrı epik əsərlərin tərkibində də münazirədən geniş istifadə olunmuşdur. Bunun ən gözəl nümunəsi 
“Xosrov və Şirin” məsnəvisində Xosrovla Fərhadın deyişməsi səhnəsidir. Bu səhnə, eyni zamanda, 
poemanın ən gərgin, ziddiyyətlərin kulminasiya nöqtəsinə çatdığı məqamlarından biridir. Daha öncə 
də qeyd etdiyimiz kimi, əgər səhnə üçün yazılmış əsərlərdə hadisələr yalnız bir məqamda ən son 
zirvə mərhələsinə qalxır, sonra isə razvyazkaya keçirsə, bundan fərqli olaraq epik əsərlərdə belə 
gərginliyə bir neçə dəfə rast gəlmək mümkündür. Nizaminin böyük ustalıq və sənətkaqlıq məharəti 
ilə yaratdığı Xosrov və Fərhadın deyişmə səhnəsi həm obrazların daxili aləminin açılması 
baxımından əhəmiyyətlidir, həm də əsərin dramatizminin güclənməsinə, konfliktin kəskinləşməsinə 
böyük təsir göstərir. Nizami daha əvvəlki hissədə - “Xosrovun Fərhadı çağırtdırması” bəhsində bir 
növ qarşıdakı söhbətin necə nəticələnə biləcəyinə işarələr edir: Fərhadın gəliş tərzi, rəftarı və s. 
Nizami qəhrəmanlarını qarşılaşdırarkən çox incəliklə davranır, xarakterlərdəki fərqli məqamlar 
olduqca təbii şəkildə çatdırılır: “Xosrov sözü hansı incə mətləbə yönəldirdisə, / O da hazırcavablıqla 
cavabını verirdi” [6, s.186].   

Bu dialoq münazirənin yuxarıda qeyd edilən bütün tələblərinə cavab verir: 
 

Xosrov əvvəl sordu: "Hardansan, cavan?" 
Fərhad cavab verdi: "Dost diyarından." 
Dedi: "O diyarda hansı sənət var?" 
Dedi: "Qəmi alıb, canı satırlar". 
Dedi: "Canı satmaq heç ədəb deyil". 
Dedi: "Aşiqlərdə bu əcəb deyil". 
Dedi: "Ürəкdəndir çəкdiyin bu qəm?" 
Dedi: "Ürəк nədir, candan aşiqəm"    [4, s.300]. 

 
Şair deyişmənin sonunda şahın Fərhadın qarşısında aciz qalmasını, daha sual verməyin 

mənasız olduğunu anlamasını göstərməklə bir müəllif olaraq üstünlüyü kimə vermiş olduğunu 
ustalıqla çatdırmış olur və Xosrovun başqa yola əl atması (Fərhada Bisütun dağını çapmağı təklif 
etməsi) ilə yaranmış gərginlik müvəqqəti səngiyir, belə demək mümkünsə, növbəti mərhələyə keçir. 

Əsər boyunca təhkiyə arasında maraqlı dialoqlara rast gəlirik. Belə maraqlı dialoqlardan biri 
də “Şapurun özünü Şirinə göstərməsi” bəhsindədir:  

 
Şirin soruşdu кi: "Кimsən, nəçisən? 
Aşinalıq iyi duyuram səndən." 
Ona cavab verdi o püxtə adam: 
"Yaxşıya, yamana çox rast olmuşam. 
Allah açmış mənə bu göyü, yeri, 
Məndən gizlətməmiş o heç bir sirri. 
Balıqdan Ayadəк bu yer bir yana, 
Nə məna vardısa vaqifəm ona. 
Məşriqdən başlamış Məğribə qədər 
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Bu böyüк dünyanı gəzmədim hədər." 
Şapurda casərət görüncə Şirin 
Soruşdu: "Mənası nədir bu şəкlin?" 
Rəssam cavab verdi: "İstəyirəm mən 
Uzaq olsun üzün bədnəzərlərdən. 
Uzundur söhbəti bu şəкlin, inan, 
Ondan bir çox şey var qəlbimdə pünhan. 
Mənzil xəlvət olsa bütün, deyərdim, 
Bildiyimi tamam nəql eyləyərdim." 
Şahənşahlıq ondan qüvvət кəsb edir" [4, s.111]. 

 
Azərbaycan ədəbiyyatı dramatik münazirə və ünsürlərin yer aldığı dəyərli bədii örnəklərlə 

zəngindir. Bu isə onu göstərir ki, ədəbiyyatımızda ilk dram əsəri XIX əsrdə yaransa da (dünya ədə-
biyyatı tarixi ilə müqayisədə Azərbaycan ədəbiyyatında dram əsərlərinin gec yaranmasının obyektiv 
və subyektiv səbəblərini professor Yaşar Qarayev “Faciə və qəhrəman” əsərində ətraflı araşdır-
mışdır), dramarik xarakter və situasiyaların, bədii həllərin tarixi hələ erkən orta əsrlərə gedib çıxır.  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Qarayev Yaşar. Faciə və qəhrəman. Bakı, AzSSR EA, 1965.  
2. Abdullayeva Aida. Azərbaycan mənzum tarixi dramaturgiyası və müasirlik. Filologiya elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı, 2007. 
3. Tahirə Məmməd. XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası. Bakı, “Elm”, 1999. 
4. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Tərcümə edəni Rəsul Rza. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.  
5. Mirəhmədov Əziz. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. Bakı, “Maarif”, 1988. 
6. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Filoloji tərcümə Həmid Məmmədzadənindir. Bakı, “Elm”, 1981. 

 
DRAMATIC ELEMENTS IN THE WORK  

“KHOSROV AND SHIRIN” BY NIZAMI GANJAVI 
 

SUMMARY 
 
The history of drama genre, especially verse drama in the Azerbaijani literature is not so ancient and as known 

our national dramaturgy has arisen with prose comedy. However, the Azerbaijani literature has always been rich with 
dramatic characters, intense conflicts and stories. In this regard, poems by Nizami Ganjavi (excluding “The Treasury of 
Mysteries”) are exemplary and in particular the masnavi (distich) “Khosrov and Shirin” by the poet is distinguished by 
completeness, sequence and durability of its story and composition. It is no coincidence that Nizami Ganjavi’s poems 
are called epic dramatic works and can be said with certainty, these works, especially dramatic characters, dialogues, 
discussions, traditions and description of actions have a great role in formation of the Azerbaijani poetic dramaturgy. 

 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
«ХОСРОВ И ШИРИН» НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

РЕЗЮМЕ 
 
Как известно, в Азербайджане история жанра драмы, в особенности, драмы в стихотворной форме не 

имеет глубоких хронологических корней. Известно также, что наша национальная драматургия берет начало от 
комедии, написанной в прозе. Однако азербайджанская литература всегда была богата драматическими 
образами, изобиловала острыми конфликтами и сюжетами. С этой точки зрения поэмы гениального азербай-
джанского поэта Низами Гянджеви (за исключением «Сокровищницы тайн») могут служить примером. В 
первую очередь это относится к двустишию «Хосров и Ширин», выделяющегося своим сюжетным и компо-
зиционным совершенством, последовательностью и продолжительностью изложения. Не случайно, что поэмы 
Низами Гянджеви зачастую называют эпико-драматическими произведениями. С уверенностью можно сказать, 
что в зарождении азербайджанской драматургии, написанной в стихах, большую роль сыграли вышеуказанные 
произведения, в особенности, изображение в них характеров, действия, муназире, описание диалогов, а также 
традиции, перенятые у них. 
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli Azərbaycan ədəbiyyatında həm fəlsəfi-estetik, həm də ədəbi-
bədii xüsusiyyəti etibarı ilə çox zəngin və məhsuldar dövr hesab olunur. Yeni  janrların yaranması 
və formalaşması, həmçinin klassik Şərq ədəbi ənənənələrinin davam etdirilməsi və ya yeni 
formalara uyğunlaşdırılması baxımından ədəbiyyatımızın bu mərhələsi  müasir ədəbiyyatşünaslığın 
da diqqət mərkəzindədir. Metodoloji yanaşmadakı fərq (marksist-leninçi) məlum mətnlərin dəyər-
ləndirməsində yeni baxış bucaqlarının mövcudluğunu qaçılmaz edir. Bədii ədəbiyyat nümunələrinə 
bu rakursdan nəzər saldıqda həm əsərlərin ideya – bədii xüsusiyyətləri, həm də müəllif mövqeyi  
daha fərqli təsir bağışlayır. 

L.Tolstoy “Əsrin sonu” məqaləsində yazır ki, əsrin sonu yevanqeliyada yüzilliyin sonu və 
başlanğıcı mənası vermir, lakin bir dünyagörüşünün, inancın, insanların ünsiyyətinin başqa bir 
dünyagörüşü, iman və ünsiyyət şəklinə keçməsini ifadə edir [1, s.231]. XIX əsr və XX  əsrin 
əvvəllərində dünya ədəbiyyatında və Azərbaycan ədəbiyyatında qələmə alınan nəsr əsərlərində, 
xüsusən də hekayə janrında yazılan nümunələrdə yeni dünyagörüşünün və ünsiyyət formasının 
zəngin nümunələri ilə rastlaşırıq. Ancaq realist hekayənin təşəkkülü və təkamülü yolunda keçdiyi 
bir çox mərhələ də vardı. Bu baxımdan elmi ədəbiyyatlarda rastlaşdığımız fizioloji oçerk, realist 
hekayə və natural məktəb arasındakı yaxınlığa və Azərbaycan ədəbiyyatında XIX əsrin sonu  XX 
əsrin əvvəllərində yaranan hekayə  nümunələrini yeni baxış bucağından dəyərləndirməyi vacib 
hesab edirik.  

XIX əsrin əvvəlləri fizioloji oçerkin gündəmdə olduğu bir mərhələ idi. Real həyatdan 
götürülən insan tipajları, onların sosial vəziyyətləri və sənətlərini təsvir edən fizioloji oçerklərdə 
romantik və ya mistifikasiya olunmuş qəhrəmanlara yer verilmirdi. Bu qəhrəmanlar cəmiyyətin 
yuxarı təbəqəsinin nümayəndələrini deyil, yaşam şəraiti, peşəsi, maraqları ilə həyatın dibindəki 
insanlar idi. Təbii ki, burada qəhrəmanların xarakteri, individual özəllikləri əks edilmirdi. 
Dinamikliyin yox, statikliyin əsas götürüldüyü fizioloji oçerklərdə obraz və onu əhatə edən mühüt 
bütün detalları ilə təsvir edilir. Burada süjet xəttinin olmaması, hadisələrin lokallığı,  məkanın, zamanın 
konkret detallarla verilməsi, qəhrəmanların əxalaqi keyfiyyətləri, təhsili və yaşam tərzinin olduğu kimi 
verilməsi fizioloji oçerki realist hekayəyə yaxınlaşdırır. Fizioloji oçerk mahiyyəti etibarı ilə ədəbiyyata 
ciddi dəyişikliklər gətirdi.  Romantizmin tam əksi olan fizioloji oçerk həyatı əks etdirmədə müəllifin 
yaratdığı obrazlar aləmi, zaman və məkandan uzaqlaşaraq daha konkret insan və onun yaşam şərtləri 
üzərinə fokslanır. Bu oçerklərdə şiddət görən qadın və uşaqların faciəsi, yoxsulluq və mənəvi-əxlaqi 
aşınmanın törətdiyi çirkinliklər real cizgilərlə verilirdi. Həyatın və cəmiyyətin belə təbii şəkildə təsviri 
ədəbiyyatın sonrakı bir dövrü üçün hazırlıq mərhələsi rolunu oynadı. XIX əsrin əvvəllərində  qələmə 
alınan və fizioloji oçerkin ilk nümunələri hesab edilən “Parisin fiziologiyası”, “Burjua fiziologiyası” 
                                                 
 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. E-mail: shemsim2010@mail.ru 
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sosial problemləri və siniflərarası münasibətləri işıqlandırırdı. Bu mətnlərdə məişət əhvalatları bütün 
reallıqları ilə təsvir olunurdu. İlk mərhələdə qəzet və jurnal səifələrində verilən fizioloji oçerklər bədii 
ədəbiyyatda da yer almağa başlayır.  Avropa ədəbiyyatında O.Balzak, Jorj Sand və b. , rus ədəbiyyatında 
Qoqol, Turqenyev, Dostoyevskinin əsərlərində obrazların və onları əhatə edən mühitin təsvirində 
naturallığa geniş yer verilir. Əsərdə insan obrazı bütün fizioloji xüsusiyyətləri ilə verilir. Bu isə onun 
xarakterinin açılmasında, psixoloji durumunun anlamlı hala gəlməsində əsas vasitədir. Problemi geniş 
aspektdə nəzərdən keçirdikdə fizioloji oçerkin ədəbiyyatda realizmin ilkin formalardan biri olduğuna 
əmin oluruq. Realist boyalarla  təqdim edilən fizioloji oçerklərdə  müasiri olduğu zamanın sosial – siyasi 
problemləri də öz əksini tapırdı. Rus ədəbiyyatşünaslığının görkəmli siması V.Q.Belinski fizioloji 
oçerkin necə olmalı, nəyə xidmət etməli olduğu haqqında danışarkən, ilk növbədə onun povest və roman 
arasında ortaq bir mövqedə olmasını və təsvirdəki   hadisələrin üst qatda rabitəsiz görsənsə də, alt qatda 
eyni mövqedən çııxış etməli  və çarpazlaşmalıdır fikrinə üstünlük verirdi. V.Q.Belinski bu yazı metodunu 
Qoqolun yaradıcılığı timsalında araşdırmışdır. Fizioloji oçerklər ədəbiyyata “kiçik adam”, “artıq adam” 
obrazlarının ilk və primitiv şəkillərini gətirirdi. Müasir tədqiqatşılardan V.B.Krasuşkina F.M.Dosto-
yevskinin “Bədbəxt adamlar” romanında D.V.Qriqiriviçin “Peterburq şarmançısı” oçerkindən təsirləndiyi 
faktı üzərində dayanır [2]. Azərbaycan ədəbiyyatında XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində qələmə 
alınan hekayələrdə fizioloji oçerkin xüsusiyyətlərini birə-bir əks etdirən əsərlərə rast gəlmirik. 
Obrazların sənət-peşə anlamında həyatından bəhs edən hekayələr olmasa da, C.Məmmədqulu-
zadənin “Usta Zeynal”, Ə.Haqverdiyevin “Mirzə Səməndər”, Y.V.Çəmənzəminlinin “Cənnətin 
qəbzi”ndə başmaqçı Ağabalanın peşəsindən söz açılır. Bu təsvir müəllif ideyanın çatdırılmasında 
əsas xətt deyil.Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz müəlliflər obrazların və cəmiyyətin modelini yarat-
maqla  yanaşı onların milli-məhəlli cizgilərini və psixoloji mahiyyətini qabardırdı. Bu sadəcə təsvir 
deyildi, real dünyanın ümumiləşdirilmiş qəhrəmanlarının bədii təzahüri idi. C.Məmmədquluzadə, 
Ə.Haqverdiyev, Y.V.Çəmənzəminli, C.Cabbarlının hekayələrində fizioloji oçerkin qəhrəmanları ilə 
deyil,  milli koloriti ilə seçilən, yeni əsrə ayaquydurmağa çalışan, tragik və ya komik halları ilə 
yaddaşlara həkk olunan obrazlar qalereyasında dünənlə bu günün qarşılaşmasından daha çox, milli-
mənəvi, etnoqrafik detalları ilə yeni əsrə keçən , öz milli, dini dəyərlərini qorumaq naminə bəzən 
onu tənqid hədəfinə çevirən, ironiya hesabına içərisində apardığı yenilənmə prosesləri ilə seçilən 
obraz, detal və situasiya ilə qarşı-qarşıya qalırıq. Şərq ədəbiyyatında şəhər sənətkarlarından, onların 
sənətlərindən bəhs edən bədii əsərlər mövcuddur. Fars  ədəbiyyatında XII əsrdən etibarən səhrəngiz 
adlanan şehr-aşub, alem-aşub, cihan-aşub tipli şeirlərdə şəhər sənətkarları, onların məsləklərindən 
bəhs edilir. Osmanlı ədəbiyyatında XVI əsrdə Məsihinin “Edirnə” şəhrəngizində nəqqaş, nalbənd, 
sərrac,  dərzi və s. sənət sahibləri gənclərdən bəhs edilir [3, s.517].  

 Akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan hekayəçiliyinin inkişaf tarixini belə izləyir: “XVII-
XVIII əsrlərdə Azərbaycan bədii nəsri ədəbiyyatın ayrıca bir istiqamətinə çevrilmişdir.. Mənzum 
hekayənin müstəqil janra çevrildiyi həmin dövrdə, eyni zamanda, nəsrlə yazılmış hekayə janrı da 
formalaşmışdır. Vəli Ərəşinin “Düzd və qazi” hekayəsi Azərbaycan ədəbiyyatında bu janrın ilk 
nümunəsi kimi meydana çıxmışdır” [4].  

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayə yaradıcılığını nəzərdən keçirəndə rəngarəng obrazlar aləmi ilə 
tanış oluruq. Əks olunan zamanın bütün sosial təbəqəsini təsvir edən müəllifin qəhrəmanları – 
hüquqsuz qadınlar, qızlar, onları əşya kimi alqı-satqı vasitəsinə çevirən cahil atalar, yeni həyata atıl-
mağa səy göstərən, ancaq heç bir vəcdlə buna nail ola bilməyən gənclik, qubernator və uryadnik-
lərin qəzəbindən, polis paltosunun qorxusundan canını tapşıran bəylərlərdir. 

Tənqidi realizmin foksunda formalaşmaqda olan yeni cəmiyyətin sosial-siyasi mahiyyəti, 
həmçinin yeniliklərə elə də tez adaptasiya olmayan şərqlinin milli-məhəlli xüsusiyyətləri də yer alır.  
Romantizimdən fərqli olaraq realizmin əsas obyekti nə individual olan , nə də dini, mifoloji   motiv 
deyil, burada əsas diqqət gündəlik problemləri, qayğıları ilə çarpışan insan dayanır. Mir Cəlal və 
Pənah Xəlilovun “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” adlı dərsliyində bu dövr belə dəyərləndirilir: 
“Tənqidi realizmin daşıdığı ad elədir ki, hər şeydən əvvəl, onun tənqidi mahiyyəti barədə təsəvvür 
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oyadır. Lakin onu antaqonist sinfi cəmiyyət quruluşunun yalnız tənqidini verən və ifşa edən bir 
məktəb kimi qiymətləndirmək düzgün olmaz. Tənqid həmişə müəyyən bir mütərəqqi ideal naminə 
olur. Cəsarətli realistlər yeni həyat tərzi, yeni cəmiyyət qurmaq yollarını düşünən, bu düşüncəni 
həyata keçirməyə çalışan, məqsədi yolunda  fədakarlıq göstərən mərd, nəcib adamların da surətini 
yaradırlar ” [5, s.244].   

 Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində də oğlu Şaqqulunu evləndirmək istəyən Kərbəlayi 
Qurban, sərhədlərini müəyyən etmək üçün savaşan qonşular, cahilliyinin qurbanı olan, cənnətin 
qəbzi üçün çalışan usta Ağabalalar və ya taleyi mollaların, dərvişlərin əlində olan qadınlar ya-
şadıqları zamanın və cəmiyyətin aynası kimi çıxış edirlər. Bu obrazların hər biri özlüyündə mənsub 
olduğu sosial təbəqənin xarakterik cizgilərini daşıyır və sadəcə, müəllifin yaradıcı təxəyyülünün 
nümunəsi deyil, həmçinin sosial-iqtisadi və siyasi həyatın içindən gələn obrazlardır.“XIX əsrin sonu 
– XX əsrin əvvəllərində yaranan Azərbaycan nəsri yeni dövr ədəbiyyatımızın tarixi inkişaf 
yolundakı ikinci böyük mərhələnin – milli özünüdərk mərhələsinin başlanğıcından qopan ideya-
bədii sərvətdir” [ 6, s.81].  

Y.V.Çəmənzəminlinin qəhrəmanları milli özünüdərk yolunda ilk cığır açanlardandır. Ədibin 
“Doqquz ay keçmiş” hekayəsində xaricdə təhsil alıb qayıdan bir gəncin nənəsi ilə söhbəti və ya 
nənənin körpə qızların başına gətirilən müsibətləri nağıl etməsi  mövcud zamanın real lövhələrini 
yaradır. “Üç”, “Dürnisə və Kərbəlayı Eyvaz”, “Millətpərəstlər”, “Toy” və s. hekayələrində də 
məmləkət dərdini hüquqsuz qadın və qızlarların faciələri əsasında qələmə alan müəllif qəhrə-
manlarından biri kimi  “– Eh, ay nənə! Kefimi pozdun! Daha bəsdir, nağıl eləmə!...”  fikri ilə çıxış 
etmir. Yazıçı problemin alt qatlarına enir, yeni dünyanın inkişafına ayaq uydurmayan cəmiyyətin 
tragikomik vəziyyətini cahillikdə, təhsil almayan gənclikdə, dərvişlərin, mollaların dindən uzaq, 
yalnız özlərinə sərf edən moizələri ilə əlaqələndirir. “Üç” hekayəsində  tacir Azadın Kərbəlayi 
Mehdinin qızları ilə evlənməsində də köhnə adətlərin ifşasını və müsibətini görürük, “Üç gecə” də 
isə Moskvada darülfünunda təhsil alan gəncin köhnə dünya ilə barışmayan görüşləri bu şəkildə 
ifadə olunur: “İki aləm – köhnə və təzə bir-birilə qabaq-qarşı gəlib, bir-birini əsla anlamaq istə-
mirdilər” [7, s.188]. 

İki aləmin qarşılaşmasını “Kənddən şəhərə göndərilən bir kağız” hekayəsində atanın oğluna 
nəsihətində də izləmək olur. Şəhərdə təhsil alan övladını asan qazancla şirnikləndirib kəndə çağıran 
atanın “uzaqgörənliyi” əslində cəhalətin yalnız görünən tərəfi idi. Bu çağırışda “müsəlmanlığından 
da çııxıb, gedib rus çörəyi yeməmək” milli və ya dini münasibətlər baxımından diqqət çəkmir. Əsas 
məqsəd hər vəcdlə yeniliyin yolunu seçən gəncliyin istiqamətini dəyişmək idi. Y.V.Çəmənzə-
minlinin belə qəhrəmanlarından biri də “Cənnətin qəbzi” üçün canla-başla səy göstərən  başmaqçı 
usta Ağabaladır. Usta Ağabalanın bütün səyləri “ o biri dünya” ilə bağlıdır, bildiyi və öyrədildiyi 
qədər mömin idi. Cəmiyyətin qanunları ilə barışıb yaşayan obrazlardan biri də “Müsəlman arva-
dının sərgüzəşti”ndəki on bir yaşından etibarən ərə verilən qadın obrazıdır. Onun hüquqları deyil, 
növbəti dəfə ərə veriləcəyi seyidin, mollanın ona qarşı davranışları əsas idi. Müəllif qəhrəmanına ad 
vermir, çünki onun taleyini “Hərrac” hekayəsində Hacı Kərimin qızları və ya “Divanə”dəki Sitarə-
nin başına gələcəklərdən heç də fərqli deyildi. Y.V.Çəmənzəminlinin qəhrəmanları xəyali  deyil, 
real həyatın içindən gələn obrazlar idi. Onların həyatının tragik və tragikomik cizgilərini yaradan 
yazıçı insan-cəmiyyət qarşıdurması yaratmaqdan daha çox, müsəlman Şərqin ətalət və sükunətinə 
qarşı çıxır. Y.V.Çəmənzəminlinin Şərq  qadınının hüquqları və vəzifələri haqqındakı düşüncələri 
“Arvadlarımızın halı”, “Ana və analıq”, “Qız məktəbi açılmalı” məqalələrində də öz əksini 
tapmışdır. Məqalələrində ürəkağrısı ilə söz açdığı qadın problemləri müəllifin realist hekayələrində 
konkret qəhrəmanların həyat hekayəsi kimi  təqdim edilir. 

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində bəzi qəhrəmanlar psixoloji durumları ilə də diqqət çəkir.  
Yazıçı onlarda üzə çıxan simptomları tibbi deyil, cəmiyyətin pozulan əsəb sisteminin doğurduğu 
fəsadlar kimi qələmə alır.  “Dəli”  və “Divanə” hekayələrində həm dəli Səməd, həm də divanə Sita-
rəni patoloji olaraq dəli adlandırmaq çətindir. Onlar yaşadıqları real dünyanın və cəmiyyətin 
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davranış normalarına qarşı müqavimət göstərməkdə gücsüz və tənhadırlar. Məhz bu tənhalıq onları 
fərqli biçimdə təqdim edir və özündən ayırır. İnternet resursları ilə dəlilik nədir sualına aldığımız : “ 
Dəlilik termini tibbi bir termin olmaqdan çox hüquqi və mədəni bir termindir. Dəlilik Modernizmlə 
birlikdə inkişaf edən bir anlayışdır”  cavabı əslində dünya ədəbiyyatında zamanla, cəmiyyətlə qarşı-
qarşıya gəlməyə gücü çatmayan qəhrəmanları daha konkret izah edir. Y.V.Çəmənzəminlinin “Dəli”  
və “Divanə” hekayələrindəki Səməd və Sitarəyə “dəli libası” geyindirmək onların yaxınlarını 
ətrafdakıların qınağından qoruyacaq ən asan çıxış yolu idi.  Dəli Səmədin “- Deyir dədədən qalma 
şeyləri əlindən alaram və sonra da səni agaca bağlayıb döyərəm... Dədədən qalma... ” [7, s.123] 
söyləmi onun çöllərə düşməsinin səbəbidirsə, Sitarənin divanəliyi cəmiyyətdə qadınlara verilən 
dəyərin nəticəsi idi. Bu tragik situasiyalar Səməd və Sitarənin xarekterinin açılmasına deyil, insan 
və cəmiyyət probleminin təsvirinə xidmət edir. Xüsusən qadın probleminin qabardılması baxı-
mından Y.V.Cəmənzəminlinin əsərləri diqqət çəkir. “Qadıının ailə daxilində təqdimi bir tərəfdən 
ailənin cəmiyyətin kiçik modeli olmasından irəli gəlirdisə, digər tərəfdən o dövrdə qadının 
funksional mahiyyətinin yalnız ailə trayektoriyasında gerçəkləşməsi ilə əlaqəli idi” [8, s.37].  

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində zamanla çarpışmayan, ona uyğunlaşmağa səy göstərən, 
bununla da milli kimliyindən və xarakterik özəlliklərindən uzaqlaşan obrazlar qalereyası da 
mövcuddur. Bunlar hakim üsul-idarəyə tabe olan bəylər, xanlar, qaradavoylar və s. idi. “Yeni Fars” 
hekayəsində “tərəqqipərvər iranlıların ən qeyrətlisi, ən məsləkli cavanlarından” birinin – Ağa Əlinin  
xalqın nicatı naminə çıxışları, çağırışları həm xalqın, həm də hakimiyyətin diqqətini çəkir.  Ağa Əli 
konsulluğa çağırılıb Xanviran şəhərinə rəisi-nəzmiyyə təyin olunur. Y.V.Çəmənzəminli qəhrəmanın 
bu təyinatdan sonra fəaliyyətini belə təqdim edir: “Ağa Əli xan dalında yüz kazak, hakimlik eləyir: 
baş kəsir, öldürür, döyür” [7, s.111]. Ağa Əli təbii ki, təyinat aldığı şəhərin Xanviran adının 
semantikasından yola çıxmır, amma xalq, millət adına soylədiklərini unudur, qadın, ana haqlarını 
tapdalayanlardan birinə çevrilir. Bu dönərgəlik onun milli, azadlıq duygularını unutdurur. Y.V.Çə-
mənzəminlinin bu xüsusda diqqət çəkən obrazlarından biri də “Polis paltosu”nda qarşılaşdığımız 
Talış xan və  Paşa bəydir. Yeni üsul-idarənin qorxusu bütün varlığına çökən Talış xanın  “Deyir-
lər... qubernatorun ayağına çiban çıxıb” sözlərindən həm özünün, həm də Paşa bəyin təşvişinə səbəb 
olur. Paşa bəyin həyətində günə verilən polis paltosunun görünüşündən vahimələnən Talış  xanının 
həyəcanı onun ölümü ilə nəticələnir. Bu hekayədə ölən sadəcə Talış xan deyildi, həm də yerli 
bəyliyin, xanlığın süqutu, milli xarakterin vasallığa çevrilən cizgiləri əks olunurdu. Tragik situasi-
yanı hekayənin fabulasında deyil, xarakterlərin aşınmasında izləmək olur. Digər bir xan obrazı ilə 
“Xanın qəzəbi” hekayəsində rastlaşırıq. Mehtər Zamanın dara çəkilməsini əmr edən xanın qəddar-
lığına səbəb yuxudan səsə oyanmasıdır. Talış xanın pristavdan qorxması ilə mehtər Zamanı  dara 
çəkdirən xan arasındakı fərq sadəcə gücün kimin əlində olması ilə bağlıdır. Yeni cəmiyyət və yeni 
insan modellərinin təsviri baxımından Y.V.Çəmənzəminlinin hekayə yaradıcılığı Azərbaycan 
ədəbiyyatını zənginləşdirmiş və dəyişən zamanın dəyişən insanını xarakterinin bütün incəlikləri ilə 
təsvir etmişdir. 
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THE TRAGICOMIC SITUATION AND IMAGES IN STORIES  

OF YUSIF VAZIR CHAMANZAMINLY 
 

SUMMARY 
 
We meet with the rich samples of outlook and narration, as well as intercourse forms in the prose samples 

written within the XIX and XX centuries’ world and Azerbaijani literature, especially in samples created in the form of 
story. To this effect, stories by Y.V.Chamanzaminly are not exception. In the gallery of images and personages met in 
Y.V.Chamanzaminly’s stories, typical for their national color, making their upmost to cope with the principles of the 
new century, memorable by their very interesting tragic and comic states, we make acquaintance with personages and 
images, passing to the new century together with their national and religious values, criticizing their national and 
religious values in order to protect them, as well as very interesting details and situations. 

 

ТРАГИКОМИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ И ОБРАЗЫ 
В РАССКАЗАХ ЮСИФА ВЕЗИРА ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Во всех прозаических произведениях, созданных в ХIX веке и в начале ХХ столетия, мировой и азер-

байджанской литературами и, главным образом, в рассказах можно увидеть яркие образцы нового миро-
воззрения и форм общения. Герои рассказов Ю.В.Чеменземинли выделяются национальным колоритом,  пы-
таются соответствовать вызовам нового века, запоминаются благодаря трагическим и комическим ситуациям. В 
этих сочинениях вместо описания противоборства дня вчерашнего с днем сегодняшним в большей степени 
можно обнаружить образы, демонстрирующие национальные, нравственные, этнографические особенности 
людей в переходный период. Герои анализируемых произведений во имя сохранения национально-религиозных 
ценностей превращают новый «порядок» в объект критики. Данные произведения богаты ситуациями, 
описывающими процесс духовного обновления  героев, критически относящихся к происходящим событиям. 
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ƏSƏRİ MAARİFÇİ REALİZMİN ESTETİKASI KONTEKSTİNDƏ 

 

Açar sözlər: maarifçi realizm, estetika, İslam əxlaqı, dünyagörüşü 
Key words: educational realism, aesthetics, Islamic morality, outlook 
Ключевые слова: просвещенный реализм, эстетика, Исламская мораль, прогноз 
 

İbrahim bəy Musabəyovun ən məşhur əsəri “Neft və milyonlar səltənətində” (1917) romanıdır. 
Bu romanla yazıçının yaradıcılığının yeni keyfiyyət mərhələsinə daxil olduğunu söyləsək, yəqin ki, 
səhv etmərik. Əsərin həm Azərbayca maarfçi realist nəsrində, həm də İ.Musabəyovun yaradıcı-
lığında xüsusi mövqe qazanmasının bir neçə səbəbi vardır. Birincisi, bu əsər müəllifin “Xoşbəxtlər”, 
“Gözəllərin vəfası”, “Cəhalət fədailəri” kimi povestləri ilə müqayisədə daha dərin ictimai məzmuna 
malikdir və XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusən Bakıda 
gedən ictimai prosesləri iti sənətkar müşahidəsi ilə yazılmışdır. İkincisi, sözü gedən illərdə baş 
verən hadisələr maraqlı bir süjetdə sənətkarlıqla ümumiləşdirilmişdir. Üçüncüsü, əsərdə cərəyan 
edən hadisələrin zamanı üçün səciyyəviliyi və sənətkarcasına ifadəsi onun ilk Azərbaycan kinosu 
kimi ekranlaşdırılmasına təkan vermiş, bu cəhət əsərə geniş oxucu kütləsi arasında ciddi maraq 
yaratmışdır. 

Tədqiqatlarda da dönə-dönə vurğulandığı kimi, əsər maarifçi realizmin estetik prinsiplərinə 
uyğun yazılmışdır. Romanın başlanğıcında müəllif həyat hadisələrinə, insanın cəmiyyətdəki yerinə 
dair fikirlərini bir neçə cümlədə publisistik bir dillə və açıq ifadə edir. Bu publisistik mühaki-
mələrdə insanın xarakterinin dəyişməsində onun düşdüyü mühitin həlledici rol oynamasından 
danışılır. Eyni zamanda iddia olunur ki, “...hər kəsi bədəxlaq görüb də bilkülliyyə onun özünü 
müqəssir eləməyə bizim haqqımız yoxdur, çünki təqsir onun təqsiri deyil, ancaq vəsətin, mühitin və 
tərbiyənin təqsiridir” [1, s.15].  

Ədəbiyyatşünaslıqda doğru vurğulandığı kimi, “Neft və milyonlar səltənətində” povestinin 
başlanğıcındakı fikir, həm də müəllif ideyasını əks etdirir” [2, s.114]. Heç şübhəsiz ki, bu belədir və 
burada mübahisə üçün yer yoxdur. Mübahisə doğuran cəhət isə odur ki, müəllif “mühit” anlayışı 
altında nəyi nəzərdə tutur.   

İ.Musabəyovun öz publisistik mühakimələrində “mühit”i günahlandırması sovet ideologiyası 
nöqteyi-nəzərindən ədəbiyyatşünaslığın əsərə verəcəyi təhlillər üçün səmərəli toxum, açar rolu 
oynayır. Ədəbiyyatşünaslıq yazıçının “mühit” anlayşını birmənalı şəkildə “burjua ictimai mühiti” 
kimi qəbul edir. Yazıçının mühitə tənqidi münasibətini “burjua ictimai mühiti”nə tənqidi münasibət 
kimi mənalandırır və öz təhlillərində bu münasibəti bir qədər də tündləşdirir. Halbuki bədii mətn 
yazıçının “mühit” anlayışını və ona tənqidi münasibətini “burjua ictimai mühiti” və ona tənqidi 
münasibət kimi anlamağa material vermir. 

Obrazların keçdiyi həyat yolu müəllifin “mühit” anlayışını hansı məzmunda qavramasına və 
bədii inikas predmeti etməsinə adınlıq gətirir. Atadan miras qalan torpaqlarında neftin fontan 
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vurması hesabına kasıb, imkansız Cəlil birdən-birə varlanıb milyonçu Cəlil ağaya çevrilir: “Xülasə 
bu gündən xidmətçi Cəlil oldu Cəlil ağa. İndi bu, Avropa libasında qeyrilər kimi gah faytonda, gah 
da avtomobildə öz işlərinin üstünə gedib gəlirdi. Bir az zamandan sonra Cəlil ağa özünə şəhərin ən 
gözəl yerində bir neçə evlər də almışdı” [1, s.17]. Yazıçı xidmətçi Cəlilin Cəlil ağaya çevrilməsini 
məmnunluq hissi ilə təsvir edir. Çünki bu cür çevrilmə XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan mühiti üçün 
tam qanunauyğun bir hadisə idi. Kapitalist iqtisadi münasibətləri, kapitalist həyat tərzi Azərbaycan 
cəmiyyətinin həyatına sürətlə nüfuz etməkdə idi. Kapitalistləşən, maddi imkanları qat-qat artan 
Cəlilin öz əvvəlki xarakterinə sadiqliyi, özündən çıxmaması, bütün diqqətini öz işlərinin tərəqqi 
etməsinə yönəltməsi, başqa sözlə, işgüzarlığı İ.Musabəyovu razı salır. O, yaranmaqda olan milli 
burjuaziyanın inkişafını məhz belə görür və arzulayırdı. Ona görə də müəllif obrazın hərəkətlərinə 
rəğbətli münasibətini gizlətmir: “Cəlil ağa dövlətə nail olandan sonra özünü belə dolandırırdı ki, 
cümlə tacirlər ona maşallah deyib, başına and içərdilər. Bu, nə içki içərdi və nə də qumar oynayardı 
və gecələr də vaxt keçirmək üçün ya özü tacirləri dəvət edərdi, ya özü onların evinə gedib vaxtını 
keçirərdi” [1, s.17-18]. Bu cümlələr kapitalistləşən Bakının ictimai mühitini göz önünə gətirir. Bu 
mühitin sağlamlığı , işgüzarlığı və halallığına diqqət çəkir. Əgər Cəlil nə araq içir, nə qumar oynayır,  
vaxtını gecə klublarında, kazinolarda keçirmirdisə və halal, eyni zamanda, işgüzar bir həyat 
yaşayırdısa və məhz bu cür halallığına və işgüzarlığına görə “cümlə tacirlər ona maşallah deyib, 
başına and içərdilər”sə bu, Bakı burjua mühitinin ümumən sağlamlığı demək idi. Bu mühit halallıq, 
işgüzarlıq və sağlam rəqabətin təqdir olunduğunu göstərirdi. 

Azərbaycan milli burjuaziyasının ən müsbət cəhətlərindən biri xeyriyyəçilik əməlləri ilə 
ardıcıl surətdə məşğul olmaları olmuşdur. Bu cəhəti Azərbaycan milli burjuaziyasının mənəvi sifəti 
kimi ümumiləşdirmək olar. Bu sifət, heç şübhəsiz ki, kapitalist münasibətlərinin inkişafı zəminində 
ictmai mühitdə milli və vətəndaşlıq düşüncəsinin tədricən formalaşması və inkişafı ilə bağlı idi. 
Cəlil ağa da milli kapital dünyasına belə bir sifətlə daxil olur və müəllif onun xarakterindəki bu 
cəhəti xüsusi bir məmnunluq hissi ilə təqdir edir. Çünki maarifçi dünyagörüşü kapitalist iqtisadi 
münasibətlərinin yaranması və inkişafının əleyhinə deyildi, sadəcə onun sağlam bir yolla inkişafını 
arzulayır, qələmlərini də bu istiqamətdə işlədirdilər. Romanda oxuyuruq: “Cəlil ağa özü keçmişdə 
fəqir olduğundan çox rəhmli idi və harada bir ittifaq düşsəydi, fəqirlərə, əlsizlərə külli miqdarda 
kömək edərdi. Odur ki, Allah da onun dövlətini, cəlalını günü-gündən artıq edərdi” [1, s.18]. 
Azərbaycan milli burjuaziyasının keçməkdə və keçməli olduğu yol İ.Musabəyovun maarifçi 
dünyagörüşündə məhz bu cür təsəvvür edilir, bu cür qəbul edilirdi. Müəllif milli burjuaziyanın 
işgüzar münasibətlərinin insanlığa, milli hisslərə və İslam əxlaqına sədaqətli qalmaqla inkişaf 
etdirilməli olduğunu təlqin edirdi. Cəlil ağanın Qurbana və vaxtı ilə qonşusu olmuş kasıb Əhməd 
kişiyə, onun qızına münasibəti milli vətəndaşlıq düşüncəsi və İslam əxlaqı nöqteyi-nəzərindən 
müəllif tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. Eyni zamanda, Cəlilin Qurbana, Əhməd kişiyə və Şəfiqə-
yə ilk zamanlardakı münasibəti kapitalistləşmənin cəmiyyətin milli rifahının yüksəlişində oynaya 
biləcəyi praktiki rolu da işarələyir. Cəlil ağanın varlanmasının aşağı təbəqə nümayəndələrinin 
həyatında əmələ gətirdiyi əsaslı dəyişiklik müəllifin milli ictimai inkişafın yolunu necə təsəvvür 
etməsinə dair maarifçi konsepsiyanı ortaya qoyur. Buna görə də düşünürük ki, müəllifin maarifçi 
konsepsiyasında sovet ədəbiyyatşünaslığında iddia edildiyi kimi, “harınlaşmış, tufeyli burjuaziya 
cəmiyyəti artıq öz içərisindən çürüməli, ictimai həyat səhnəsini tərk etməli idi” [3, s.92] qənaətinə 
yer yoxdur. 

Bununla bərabər, romanın XX əsrin əvvəllərində Bakıda baş verən ictimai prosesləri iti 
müşahidənin nəticəsi olaraq yarandığını, süjetin əsasına büsbütün həyati bir situasiyanın qoyul-
duğunu xüsusi qeyd etməliyik. Müəllifin həyati müşahidələrinin, həyati situasiyanın maarifçi yazı-
çının qələminə təsiri o dərəcə də qüvvətlidir ki, roman yazıçının başlanğıcda ifadə etdiyi publisistik 
mühakimələrin sərhədindən xeyli kənara çıxır və onun həyati məzmununu qat-qat qüvvətləndirir. 

Şübhəsiz ki, kapitalist iqtisadi münasibətlərinin formalaşması, Bakının “neft və milyonlar 
səltənəti”nə çevrilməsi mürəkkəb bir proses idi. Bu prosesdə sağlam yol tutmaq o qədər də asan 
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deyildi. İ.Musabəyov öz qəhrəmanını ictimai həyatın mürəkkəblikləri və ziddiyyətləri içərisində 
təsvir edir. 

 Cəlilin pozğunluq yoluna qədəm qoyması ədəbiyyatşünaslıqda onun kapitalist xarakteri ilə 
izah edilir. Lakin bədii mətn məsələnin bu şəkildə qoyuluşunu təkzib edir. Cəlilin dəyişməsi, 
xasiyyət və əməllərində get-gedə artmaqda olan mənfiliklər şəxsi tale yolu zəminində izah olunur. 
Yazıçı Lütfəli bəyin təsiri altına düşməsini onun dəyişməsinin, mənfi sifətlər əxz etməsinin əsas 
səbəbi kimi göstərir. Əslində bu romanda biz iki Cəlil ağa tanıyırıq. Birinci Cəlil ağa ailəsinə, işinə 
ürəkdən bağlı, milli və müsəlman əxlaqının bütün tələblərinə dəqiqliklə əməl edən, malik olduğu 
maddi imkanları xalqın və millətin yolunda xeyirxah işlərə sərf etməkdən çəkinməyən, başqa sözlə, 
haqq yolunu tutub gedən milli Azərbaycan kapitalistinin obrazıdır. Milli ictimai mühit də birinci 
Cəlil ağanı məmnuniyyətlə qəbul edir. İkinci Cəlil ağa isə artıq Lütfəli bəyin təsiri altında hərəkət 
edən Cəlil ağadır. Məhz Lütfəli bəyin təsiri altında o bütün insanlıq sifətlərini itirmək dərəcəsinə 
gəlir. Əsərdə xüsusən birinci Cəlil ağanın mənəvi dünyası dərinliklərinə qədər açılır.  Vaxtı ilə ona 
hər cür xeyirxahlıq etmiş Qurbana, qonşusu Əhməd kişiyə, Əhməd kişinin qızı Şəfiqəyə həssas 
münasibəti, təmənnasız yaxşılıqları, yazıçının onun “fəqirlərə, əlsizlərə külli miqdarda kömək 
etməsi”nə dair informasiyaları, işgüzar həyatda qazandığı uğurlar, işgüzar mühitdə böyük hörmət və 
nüfuza malik olması Cəlilin milli burjuaziyanın həqiqi xarakterini ifadə edən bir obraz kimi 
yaradıldığını sübut edir. Lütfəli bəyin təsiri ilə ilk dəfə gecə klubunda gecələyəndən sonra  keçirdiyi 
hisslər Cəlil ağanın fitrətən nə qədər təmiz olduğunu, milli mentalitetə və İslam əxlaqına nə qədər 
dərindən bağlı olduğunu göstərir: “Sabahı günü Cəlil ağa gözlərini açanda özünü bir qeyri aləmdə, 
bir qeyri mühitdə gördü. Bunun yanında bir rus qızı yatmışdı... Bu halda o, cəld yerindən qalxıb öz-
özünə dedi ki, Allah, indi mən Şəfiqəyə nə cavab verəcəyəm? Yarəb, bu nə işdir mən tutdum?... 
Cəlil ağa libasını əyninə geyə-geyə öz-özünə deyirdi ki, Allah, mən bu murdar olan dodaqlarım ilə 
Şəfiqənin pak, müqəddəs ləblərini və üzünü bir daha necə busə edəcəyəm, onu bu murdar ağuşuma 
necə alacağam? Bu fikirləri edə-edə Cəlil ağa özünü birdən güzgüdə dördü və öz-özündən qayət 
utanıb, başını aşağı saldı və bir daha güzgüyə baxmadı” [1, s.24]. Bu düşüncələr İslam əxlaqı ilə 
tərbiyələnmiş qəhrəmanın özü-özünü İslam əxlaqı əsasında ittiham etməsidir. Cəlil ağa çox yaxşı 
başa düşür ki, onun tapındığı dinin əxlaq qaydalarında zina bağışlanmaz günahdır [4, s.131-132]. 

Tutduğu əməlin günahından çıxa bilməmək qorxusu həqiqi İslam tərbiyəsi almış Cəlil ağanı 
hədsiz dərəcədə narahat edir. Onun narahatlığı davamlı xarakter alır. Bu mənada ədəbiyyat-
şünaslığın “Cəlildə müəyyən işıqlı başlanğıc vardır” qənaəti xarakterin doğru müşahidəsindən xəbər 
versə də, “lakin onda bu hiss keçici olur” mülahizəsi [5, s.80] o qədər də əsaslı təsir bağışlamır. 
Çünki Lütfəlinin təlqinləri ilə Cəlil ağa Şəfiqəyə yalan desə də, yenə də içindəki ağırlıq qalır. 
Vicdanı və iman gətirdiyi dinin əxlaqi tələbləri qarşısında o həqiqətən əzab çəkir. Romanda 
oxuyuruq: “Cəlil ağa nə qədər çalışdısa da yuxulaya bilmədi. Çünki ona vicdanı ağlasığmayan 
dərəcədə əziyyət verirdi. Cəlil ağa deyirdi: 

- Bax, 24 saat bundan əvvəl mən nə idim və indi nə oldum? Qeyri arvad ilə vaxt keçirdim, 
yalan dedim, hələ bir günah da bu oldu ki, müqəddəs Şəfiqə o pak ləbləri ilə mənim bu murdar 
alnımı, üzümü busə edəndə, məcbur oldum razı olum. Yarəb, bu nə bəla idi mən düçar oldum, bu nə 
günah idi mən etdim? Kaş bircə parça çörəyim olaydı, amma bayaqkı kimi də pak və bigünah 
olaydım!” [1, s.26]. 

Cəlil ağanın bu peşimançılığı və peşimançılığından doğan düşüncələri tam təbii və səmimi 
səslənməklə, müəllifin obrazın daxili aləminə dərindən nüfuz etdiyini göstərir. Eyni zamanda, milli 
insanın, həqiqi müsəlmanın xarakterinə, Şərq psixologiyasına büsbütün bələdliyini göstərir. Bu 
kontekstdə etdiyi günahdan sonra Cəlil ağanın özünə qayıdışı, “iki aydan artıq axşamlar öz evindən 
bir yana çıxmaması”, getdiyi yerə də “ancaq Şəfiqə ilə bərabər getməsi”, araq içməkdən büsbütün 
imtinası, əslində, onun tövbə qapısına yaxınlaşmasını, bu qapıdan keçməyə hazır olduğunu göstərir. 
İslam əxlaqında bu çarə tövbədən keçir: “İmansızlıqdan üz döndərib və əfv diləmək məqsədilə 
Allaha yönəldikdə, onun rəhmətidən hər şeyə ümid edilə bilər. İnsan zəifdir və tez-tez qərarından, 
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sözündən dönər. Həqiqi bir tövbə hər zaman ilahi məğfirəti və əfvi insana qazandıra bilər. İslamda 
ilahi əfvə nail olmaq üçün heç bir mərasimə, başqa insanların vasitəçiliyi ilə hansısa bir təşəbbüsə 
ehtiyac yoxdur. Bunun üçün yalnız birbaşa Allaha yönəlmək lazımdır” [4, s.129]. Bunu Cəlil ağa 
çox yaxşı bilir. Onun “Yarəb, bu nə bəla idi mən düçar oldum, bu nə günah idi mən etdim?” sözləri 
ürəkdən gəlir, həqiqi inam və inancdan doğur. Bununla belə “tövbə” qapısından keçməyə təşəbbüs 
etmir. Əslində süjetin bura qədərki inkişaf məntiqi Cəlil ağanın “tövbə” qapısından keçməsini və 
həqiqi Allah yoluna qayıtmasını tələb edir. Hadisələrin  inkişaf məntiqi bunu tələb edir. Lakin 
yazıçı Cəlil ağanı iki səbəbdən “tövbə” qapısından keçirmir. Birincisi, ona görə ki, Cəlil ağanın 
islahı müəllifin əsərdə qoyub bədii əksini verməyə çalışdığı maarifçi tendensiyanı tamamlamır. 
Maarifçi tendensiya Cəlilin düşdüyü çirkab mühitin bataqlığında boğulmasını tələb edir. Bu 
tendensiya isə müəllifin maarifçi konsepsiyasından qidalansa da, həyati əsası da vardır. Yazıçı XX 
əsrin əvvəllərinin son dərəcə mürəkkəb və keşməkeşli milli həyatında Cəlil kimi “çirkab mühitin 
bataqlıqları”nda çabalayıb boğulanları çox görmüş, müşahidə etmişdi. Əsərin süjeti nə qədər 
maarifçi konsepsiyadan güc alırdısa, maarifçi konsepsiyanın özü də bir o qədər həyatın acı 
reallıqlarından güc alırdı. Müəllif Cəlili kapitalist iqtisadi münasibətləri sistemində bişmiş, böyük 
təcrübəyə malik milli kapitalist obrazı kimi yaratmır. Cəlil ağa işgüzar dünyada nə qədər böyük 
müvəffəqiyyətlər qazansa da, yenə də bu sahədə təcrübəsiz idi. Xarakterindəki saflıq və təmizlik, 
eyni zamanda, sadəlövhlük də içinə düşdüyü mühiti bütün reallığı ilə görməyə ona mane olurdu. 
Ədəbiyyatşünaslıqda onun xarakterindəki bu cəhətə işarə edilmişdir: “Cəlil ağa insanpərvər, 
xeyirxah olmaqla bərabər, çox sadəlövh və açıq qəlbli bir adamdır” [5, s.80]. Bu xarakterlə “onun 
bu həyata hazır olmaması”na dair fikirlər də [5, s.79] həqiqəti ifadə edir. Elə müəllifi də məsələnin 
bu tərəfi məşğul edir. Yazıçı Cəlil ağanın Lütfəli bəyin toruna düşüb oradan heç cür çıxa bilmə-
məsini onun burjua iqtisadi münasibətlərinin mürəkkəbləşdirdiyi həyatın mürəkkəbliklərinə hazır 
olmaması ilə izaha çalışmır. Romanın bədii konflikti iqtisadi problemlərlə bağlı yaranan ziddiy-
yətlərdən güc almır. Əslində bu istiqamətdə tərəflər bir-birilə dil tapırlar. Ortaqlıq iqtisadi sahədə 
tərəflər üçün problem yaratmır. Əksinə, həm Lütfəli bəyin, həm də Cəlil ağanın günü-gündən artan 
iqtisadi imkanları onları daha sıx birləşdirir. Lütfəli bəyn xaraktercə “xain, zalım, bəxil və düruğ bir 
adam” olmasına baxmayaraq iqtisadi mənafe onu Cəlil ağa ilə daha sıx yaxınlaşmağa, münasibətləri 
normal məcrada davam etdirməyə sövq edir. Elə buna görə də “Lütfəlinin də xətrini Cəlil ağa çox 
istərdi”. Lakin Lütfəli bəy dostluğa, qardaşlığa xəyanət edir. Bu “xəyanət”in psixoloji əsasını 
müəllif Lütfəli bəyin yaramaz təbiəti ilə izah edir: “Xüsusi mənfəəti üçün nəinki dostunu, bəlkə də 
namusunu satardı” [1, s.17]. Ədəbiyyatşünaslıq əksər hallarda müəllif xarakteristikasındakı “xüsusi 
mənfəət üçün” ifadəsini onun pula olan qarşısıalınmaz ehtirası kimi izah edir. Ədəbiyyatşünaslıq 
Lütfəli bəyi “hiyləgər, qorxulu kapitalist tipi” [5, s.81], “daha xalis burjua tipi” [5, s.83] kimi 
xarakterizə edərək “varlanmaq, mənimsəmək, insanların səadəti üzərində öz səadətini qurmaq, acizi 
məhv etmək, öldürmək”i onun səciyyəvi sifətləri kimi ümumiləşdirir. Lütfəli bəyin xarakterində 
“insanların səadəti üzərində öz səadətini qurmaq” xüsusiyyəti var. Lakin bu onun burjua 
xarakterindən yox, bir insan kimi naqisliyindən irəli gəlir. Lütfəli bəyin Cəlil ağaya qurduğu tələlər 
onun daha artıq varlanmaq, pula olan ehtirasından irəli gəlmir.  Cəlili büsbütün imkansız vəziyyətə 
salıb onun arvadına sahib çıxmaq Lütfəli bəyin əsas məqsədidir. Çünki Lütfəli bəyin düşüncəsinə 
görə, onun öz arzusuna çatmasının – Şəfiqəyə qovuşmasının yolu Cəlil ağanın müflisləşməsindən 
keçir. Onun Cəlil ağanın dövlətini Olyanın əli ilə dağıtmağa çalışmasınnı və Cəlil ağanın milyon-
larının Avropa qumarxanalarında uduzulduğunu nəzərə alsaq, sərvət ehtirasının Lütfəli bəy üçün 
əsas olmadığını görərik. O, əlbəttə, imkan düşdükcə, Cəlil ağanın paraxodlarına, neft mədənlərinə, 
evlərinə sahib çıxmaqdan da imtina etmir. Bütün bunlarla bərabər, o, pul uğrunda yox, Şəfiqə 
uğrunda çarpışır. Buna görə də “Lütfəli bəy üçün həyatda yalnız bircə anlayış vardır: varlanmaq” 
kimi [3, s.93] səciyyələndirmələr özünü doğrultmur. “Cəlil ağanın var-yoxuna yiyələnmək”in [3, 
s.93] Lütfəli bəy üçün əsas məqsəd olmadığını onun Şəfiqəni görən günədək belə bir düşüncədən  
uzaq olması da sübut edir. Məhz buna görə də, nəyin bahasına olursa olsun, varlanmağı Lütfəli 
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bəyin əsas məqsədi, pul ehtirasını onun xarakterini səciyyələndirən əsas amil  hesab edib, bu cəhəti 
milli burjuaziyanın təbiəti kimi ümumiləşdirmək məsələyə sinfi-ideoloji yanaşmadan başqa bir şey 
deyildir. 

Yazıçı yaranmaqda olan milli burjuaziyaya sinfi mövqedən yanaşmaq tendensiyasından çox 
uzaqdır. Belə bir tendensiya onun yazıçı məqsədinə daxil deyil. Müəllifin maarifçi idealı yaran-
maqda olan burjuaziyanı vətəndaş təbiətli, ictimai amal və düşüncə sahibi kimi görmək istəyir. 
Qumarxanalarda, içki məclislərində, gecə klublarında, kazinolarda keçən həyatın qazanılan milli 
sərvətin dağıdılmasına səbəb olduğunu, həm sərvət sahibinin özünü, həm ailəsini zəlalətə apardığını, 
eyni zamanda, milli inkişafa zərbə olduğunu göstərmək istəyir.  Müəllifin etirazı və tənqidi milli 
burjuaziyanın qeyri-sağlam həyat tərzinə meyllənməsi, bu meylin cəmiyyət həyatında ictimai bir 
bəla səviyyəsinə çıxmasına qarşıdır. 

Əsərdə hər iki qəhrəmanın həyatında içkinin, qumarın və qadın düşgünlüyünün oynadığı rol 
heç də təsadüfən qabardılmır. Müəllif Cəlil ağanın bədbəxtliyində içginin oynadığı rola özünün 
dönə-dönə açıq tendensiyalı münasibətini ifadə edir. Yazıçı Lütfəli bəyin də yaşayışına və 
davranışına mənfi təsir mənasında içkinin rolunu xüsusi vurğulayır: “Hərçənd Lütfəli bəy dövlət 
dağıdan adam deyil idi, ancaq yenə məqam düşəndə içkidən, qumardan dala durmazdı. Hər bir şey, 
hər bir əməl, yaxşı ya pis insanda getdikcə artdığı kimi, Lütfəlinin də içki içməyi və qumar 
oynamağı axır vaxtlarda artmaqda və kök salmaqda idi” [1, s.17].  

Diqqət edilsə, görmək çətin deyil ki, yazıçı “dövət dağıdan adam”la içkiyə və qumara, eləcə 
də gecə həyatına aludə adamı eyni müstəviyə gətirir, onları paralel anlayışlar kimi işlədir. İçkini, 
qumarı, qadın düşgünlüyünü insanın tifaqının dağılmasının əsas səbəbi, vasitəsi kimi qəbul edir. 

Yazıçının narahatlığı nədən qaynaqlanır? İ.Musabəyov müşahidə edir ki, içki, qumar, gecə 
həyatı milli cəmiyyətin həyatına sürətlə nüfuz etməyə başlayıb. İçki və qumarın Lütfəli bəyin də, 
Cəlilin də həyatına getdikcə daha sürətlə daxil olması və artıq onların yaşam tərzinə çevrilməsi 
cəmiyyətdə gedən  proseslərlə birbaşa bağlıdır. Diqqət etsək, onu da görərik ki, əxlaqı pozan və 
mənəvi kataklizmə yol açan bu proses yeniləşən dünyanın həyat tərzidir. Milli həyata elə bir dünya 
ayaq açır ki, xalqın, millətin tarixi xarakterinə, əxlaqına, mənəviyyatına, düşüncəsinə, bütövlükdə 
isə həyat tərzinə dağıdıcı təsir göstərir. Milli həyata kənardan ayaq açan bu dünya qərb dünyasıdır. 
Maarifçi realistlər Qərbin Şərqə bu mənfi təsirini, insanların öz tarixi varlığından, müsəlman 
əxlaqından və yaşayış tərzindən uzaqlaşıb Avropa həyat tərzinin təsiri altına düşməsini müşahidə 
edir və bu prosesə tənqidi münasibət ifadə edirdilər. Fikrimizcə, aşağıdakı mülahizə Qərb amilinə 
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində artıq tam fərqli bir müstəvidə yanaşmanın maarifçi 
realistlərin yaradıcılığının aparıcı tendensiyalarından birinə çevrildiyini sübut etməyə istiqamətlənir:  
“Artıq bu realizm Qərbi Şərqə gətirməkdən çox,öz ənənələri üstündə dünya ilə əlaqə quran Şərqi 
Qərbə çıxarma probleminin həllinə yönəldilmişdi” [6, s.44]. Maarifçi realizmin sözü gedən mərhə-
ləsində Qərbə münasibətin tipoloji müxtəlifliyini nəzərə alsaq, bu müxtəlifliyin variantlarından biri 
kimi “öz ənənələri üstündə” duran Şərqin Qərbə doğru irəliləməsi ilə bərabər, Şərq-Qərb qarşı-
laşmasında Şərq dünyasının, müsəlman cəmiyyətinin məhz, öz ənənələri üstündə duraraq, bu 
ənənələri inkişaf etdirərək dünyaya məhz Şərq, müsəlman dünyası kimi çıxmaq tendensiyasının da 
yer aldığını görmək mümkündür.   

“Neft və milyonlar səltənətində” əsərində də milli həyatın tarixi xarakteri ilə milli həyatın 
“yeniləşən dünya”sı  analitik təhlil predmetinə çevrilir. Romanda Qurban və Əhməd kişi  milli 
həyatın tarixi xarakterini əks etdirirlər. Cəlil ağa isə milli həyatın yeniləşən dünyasını simvollaşdırır. 
Qurbanın və Əhməd kişinin simasında milli varlığın tarixi xarakterindən gələn ən yaxşı insani 
sifətlər – düzlük, saflıq, təmizlik, halallıq, humanizm kimi əxlaqi sifətlər cəmləşir. Yazıçı milli adət-
ənənələr və İslam əxlaqı əsasında tarixdən üzü bəri formalaşıb gələn bu nəcib əxlaqi sifətlərin milli 
cəmiyyətdə yaşarılıq haqqını təsbit edir və onu gənc nəsil üçün də yaşam tərzi, həyat kredosu kimi 
təbliğ edir. Lakin iti realist qələm həyatda baş verənlərin heç də həmişə müəllif arzuları ilə üst-üstə 
düşmədiyini də müşahidə edir. Zaman-zaman milli həyat qanunlarından və İslam əxlaqından güc 
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alıb formalaşan həyat tərzi Qərb dünyasının özü ilə gətirdiyi əxlaq tərzinin bu həyata nüfuzu ilə 
pozulmağa, gücsüzləşməyə başlayır. “Atalar”ın müqəddəs hesab etdiyi əxlaq qaydaları “oğullar”ın 
həyat tərzinin qaydalarına çevrilə bilmir. “Atalar” “oğullar”ın yeni dünyaya milli həyatın tarixən 
formalaşmış qanunlarına və İslam əxlaqına arxa çevirməklə “çıxış”ını qəbul etmir. Müəllif 
təhkiyəsində oxuyuruq: “Qurban yəqin bilirdi ki, belə ömür, belə həyat insanı yıxar, bərbad edər, bu 
günə qumarın və içkinin müqabilində nəinki milyonlar, dənizlərin suyu da davam etməz. Odur ki, 
həmişə fürsət tapanda ağasına deyərdi ki, ağacan, qurban olum, belə işləri eləmə, özün öz əlinlə 
özünü, arvadını və balalarını aclıq və məmat ağuşuna atma” [1, s.26-27]. 

Qurbanın ağıllı nəsihətləri Cəlil ağa üçün eşidilməz və qəbuledilməz olur.Qurbanın, onu ən 
çox sevən adamlardan birinin nəsihətləri, haqq sözü Cəlil ağa üçün niyə belə eşidilməz olur? Ona 
görə ki, indi onların səsi bir-birindən çox uzaq olan “dünya”lardan gəlir. Bu məqamda Qurbanın 
özü və sözü milli, daha geniş götürsək isə bütövlükdə müsəlman həyat tərzini simvollaşdırır. Cəlil 
ağa üçün isə artıq bu həyat tərzi yoxdur. O, özünü bütövlükdə Qərb dünyasının ağuşuna atmış və 
onun əsarəti altındadır. Təsadüfi deyil ki, Cəlil ağanın maddi və mənəvi süqutu məhz bu dünyanın 
milli həyata nüfuzu ilə eyni vaxta düşür. Cəlil ağanın maddi və mənəvi müflisləşməsinin əsasında 
onun Avropa həyat tərzinin əsirinə çevrilməsi dayanır.  

Qərb dünyasının milli həyata müdaxilədə oynadığı pozucu rol əsərdə daha çox Olya 
obrazında simvollaşdırılır. Olyanın kimliyi ilə bağlı əsərdə əks olunan informasiya müsəlman həyatı 
və Qərb dünyası kontekstini yazıçının şüurlu şəkildə analitik təhlilin predmetinə çevirdiyini göstərir. 
Romanda oxuyuruq: “Gecə saat üç idi. Bir saatdan sonra bu şəhərdən Berlinə qatar gedəcəkdi. Bu 
qatar ilə gərək Olya gedəydi” [1, s.41]. Yazıçının Cəlilin müflisləşmə prosesini Lütfəli bəylə 
başlayıb Olya ilə bitirməsi, başqa sözlə,  Lütfəli bəyin Cəlilin tifaqını dağıtmaq planını Olyanın əli 
ilə həyata keçirməsi qətiyyən təsadüf deyil. Çünki yalnız olyalar – tərbiyəsi və əxlaqı kazinolar, 
gecə klublarının, qumarın və pozğunluğun gündəlik həyat tərzinə çevrildiyi bir dünyanın adamı bu 
planı həyata keçirə bilərdi. Müəllif təhkiyəsində səslənən aşağıdakı məlumat xüsusi estetik funksiya 
daşıyır və Qərb dünyasının daxili puçluğunu ifadə edir. Yazıçı milli mühitdə bu dünya haqqında 
yaranan təəssüratın əslində mif, ilğım olduğunu göstərir: “Olya ilə Cəlil ağa Avropanı gəzə-gəzə 
gəlib axırda Monte Karlo şəhərinə çıxdılar.Monte Karlo şəhərinin məşhur dövlətlilər və qumar-
bazlar yığıncağı olmağını hər kəs bilir” [1, s.34]. 

Müəllif Qərbin milli həyata nüfuzunda bu həyatın “qumarbazlar yığıncağı”na çevrilməsi 
təhlükəsi görür və iti realist qələmini bu təhlükəyə qarşı çevirir. 

İ.Musabəyov mənəvi, əxlaqi pozğunluğun milli mühitə nüfuzu ilə bərabər, milli mühitin bu 
cür yaşayış tərzinə müqavimət hissini və əzmini də əks etdirir. Ədəbiyyatşünaslıqda əsərin finalının 
daha çox müəllif niyyətindən güc almasına, bir növ maarifçi realizm üçün səciyyəvi olan “xoşbəxt 
sonluq”la bitməsinə, həyatın gerçək üzünü ehtiva etməməsinə, pozğunlaşan burjua mühitində 
Şəfiqələrin bəraət almasının mümkünsüzlüyünə dair fikirlər səslənmişdir. Bu tip mülahizələr əsərin 
bədii məntiqinin düzgün təsəvvür edilməməsi ilə bağlıdır. Əslində Şəfiqənin bəraət alması və milli 
mühitdə onun yekdilliklə müdafiəsi müəllifin hadisələrin inkişaf məntiqinə axıra qədər sadiq 
qaldığını göstərir. Bu məntiq nədən ibarətdir? 

İ.Musabəyov romanda iki tip milli obrazlar yaratmışdır. Birinci tipə Lütfəli bəy və Cəlil ağa 
daxildirlər. Onlar burjua iqtisadi münasibətlərinin formalaşdığı bir zamanda Avropa həyat tərzinin 
və əxlaqının təsiri altına düşən və bu təsirdən yaxa qurtara bilməyən insanlardır. İkinci tipə isə milli 
varlığın tarixi xarakterinə və İslam əxlaqına sadiq qalan insanlar daxildir. Bu tip insanları Qurban, 
Əhməd kişi, Şəfiqə, Cavad bəy və Cavad bəyin qonaqlığa dəvət etdiyi “şəhər dövlətliləri” və 
“məhkəmə sudyaları” təmsil edir. Bütövlükdə bu ikinci tip obrazlar XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan 
mühitinin, bu mühit “neft və milyonlar səltənəti”nə çevrilsə belə, milli mənəviyyatın və əxlaqın 
tarixi xarakterinə sədaqətini nümayiş etdirir. “Bir saatdan sonra sudyalar zala girib, “Şəfiqə bu işdən 
xilasdır” qətnaməsini” oxuyanda zalda olan camaatın “yaşasın haqq, qanun!” deməsi milli mühitin 
bütövlükdə saflığını, təmizliyini, saflığı, təmizliyi qorumaq, müdafiə etmək əzmini göstərir. Cavad 
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bəy “müsəlman aləmində bir adam ki, bir adama övrətini göstərir, demək olur ki, o adam haman 
adamı özünə dost yox, bəlkə qardaş və ata hesab edir. Cəlil ağa Lütfəli bəyi eləcə bilib, Şəfiqəni 
ondan gizlətməyirdi” deyərkən milli mühitin yaşam tərzində həlledici mövqeyə malik olan namus 
qanunu önə çəkirdi. Milli mühitin, “zalda olan camaatın”  Şəfiqəni müdafiəsi bu namus qanununa 
söykənirdi. 

İ.Musabəyovun milli cəmiyyətə baxışlarında sinfi amil heç bir rol oynamır. O, Şəfiqənin 
haqqına münasibətdə milli cəmiyyətin yekdilliyini önə çəkir. Bəraətdən sonra şəhərin dövlətli-
lərindən Şəfiqənin xeyrinə “beş min manat da pul yığılması”na dair informasiyanın əsərin sonunda 
xüsusi vurğulanması mühüm estetik funksiya daşıyır. Müəllif bu vurğulamada Qərbdən gələn 
təsirlərlə əxlaq və mənəviyyatca poğunlaşan milli burjuaziya nümayəndələri ilə müqayisədə, milli 
burjuaziyanın böyük çoxluğunun milli və İslam həyat tərzinə, əxlaqına sədaqətini önə çəkir. 
Şəfiqənin taleyi, namusu məsələsi romanda milli varlığın taleyi, namusu məsələsi kimi mənalanır. 
Şəfiqənin Lütfəli bəyi öldürməsi millətin öz əxlaqını və mənəviyyatını qorumaqda heç nəyə və heç 
kimə güzəştə getməyəcəyini, heç bir təsirə qapılmayacağını simvollaşdırır. Camaatın və şəhər 
dövlətlilərinin nümayiş etdirdiyi əzm və birlik milli varlığın özünü müdafiə gücünü ortalığa qoyur. 
“Ədalətli bir hüquqşünas”ın obrazında (G.İbrahimqızı) – Cavad bəyin timsalında milləti öz 
mənafeyi, bütövlüyü, tarixdən gələn xarakteri və əxlaqı uğrunda mübarizəyə səfərbər edən 
ideoloqların yetişməsi və cəmiyyət həyatında böyük nüfuza malik olması simvollaşdırılır. Bütün 
bunlar isə milli cəmiyyətin yaşamaq, gələcək taleyini özü müəyyən etmək, özünü hər hansı bir yad 
təsirdən qorumaq əzmini və stixiyasını nümayiş etdirir. “Neft və milyonlar səltənətində” əsərinin 
nikbin pafosu və müasirliyi də bununla şərtlənir.  
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“IN THE KINGDOM OF OIL AND MILLIONS” BY I.MUSABEYOV  
IN THE CONTEXT OF THE AESTHETICS OF ENLIGHTENED REALISM 

 
SUMMARY 

 
In the article, I.Musabeyov’s work “In the kingdom of oil and millions” becomes the subject of scientific 

analysis in the context of the aesthetics of enlightened realism. 
The conclusions of the literary criticism, which define the author’s tendency of assigning a critical role of the 

environment upon the individual’s fate are being argued with a critical approach. It is affirmed that the development of 
the plot in the novel based on the collision of moral conflicts rather than the description of the capitalist economic 
relations is mostly related to the aesthetic principles of educationalist art and the outlook of educationalist artist.  

The researcher holds the view that the author of the novel seeks the causes leading Jalil agha to his death not in 
the nature of capitalist economic relations, but in the adverse impact of Western morality, and lifestyle on the national 
environment. Thus, the painful results of deriving away from national and Islamic morality as well as the resistance of 
the environment against these new moral values are being reflected in the novel, which comes up as a reflection of the 
author’s educationalist outlook.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ЦАРСТВЕ НЕФТИ И МИЛЛИОНОВ» И.МУСАБЕКОВА 

В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РЕАЛИЗМА 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье даётся научный анализ произведения «В царстве нефти и миллионов» И.Мусабекова в контексте 
эстетики просветительского реализма. Здесь выражается критическая точка зрения по поводу литературо-
ведческих выводов об авторской тенденции о том, что среда, играющая решающую роль в судьбе человека, - 
это «буржуазная социальная среда». Это обосновывается тем, что в  произведении «В царстве нефти и 
миллионов» развитие столкновений, основанных на нравственных и этических конфликтах, не основано на 
описании капиталистических экономических отношений сюжета, оно обусловлено эстетическими принципами 
просветительского искусства и мировоззрением  художника-просветителя. Исследователь считает, что автор 
ищет причину смерти Джалила-аги не в природе капиталистических экономических отношений, а в негативном 
влиянии западной морали и образа жизни на национальную среду. Описание горьких последствий отдаления от 
национальных и мусульманских моральных ценностей, а также сопротивления окружающей среды этой морали 
возникают как результат просветительского мировоззрения автора. 
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Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanı müasir Azərbaycan nəsrində təhkiyəsinin 
strukturu, yazı manerası və müəllif fərdiliyinin üslubi ifadəsi baxımından seçilən əsərlərdən biridir. 
Postmodernist mahiyyətində fərqli üslubları, paralel dünya modellərinin və əksliklərin vəhdətini 
yaradan bu əsər “Yarımçıq əlyazma”, “Sehrbazlar dərəsi” silsiləsinin sonuncu həlqəsidir. Kitabın üz 
qabığında verilən dairənin qapanmasının təsviri bunu təsdiq edir. Ədəbi tənqidin və nəzəri fikrin 
romana münasibəti də çevik oldu. “Unutmağa kimsə yox” romanının son dərəcə bənzərsizliyi 
barəsində artıq yazılmışdır; Arif Acaloğlu Kamal Abdullanın roman (Mətn) fəlsəfəsini (A.Acaloğlu, 
Qarağacın kölgəsində kainatı çözmək – Kamal Abdulla. Unutmağa kimsə yox... Bakı, 2011), 
Rüstəm Kamal isə yazıçının poetikasını (R.Kamal. Yazıçı kosmoqoniyası: paralel dünyaların ahəngi 
– “525-ci qəzet”) yüksək səliqə ilə açmışlar; hətta o qədər dürüst-mükəmməl ki, qabağında başqa 
söz demək də çətindir” [1, s.27] . “Unutmağa kimsə yox...” romanı mövzu konseptuallığı ilə seçilir, 
bu konseptuallığın təqdimat şəkli də özünün mətn texnikasının fərqliliyi ilə səciyyələnir. “Mif və 
Yuxu yaradıcılıq işidir. Klassik nəsrin qapalı, məhdud süjet məkanından imtina edən müəllif ilk 
dəfə olaraq açıq sistem nümayiş etdirir. “Unutmağa kimsə yox...” əsəri yuxu kimi mətndir, sanki nə 
əvvəli, nə axırı var. İstənilən personaj və hadisə, istənilən mətn romanın mövcud toxumasına 
asanlıqla daxil ola bilər, ordan çıxa bilər, başqası ilə əvəzlənə bilər” [2, s.116]. Yeni elmi araş-
dırmaların da təsdiqlədiyi kimi insan psixikasının dərinliyində mifoloji struktur daim mövcuddur. 
Bəşər övladının ruhunun dərinliklərində gizlənmiş olan sirlərlə şüur arasında bağlılığı incəsənət 
sahəsində miflər aləminə geri qayıtması ilə xarakterizə oluna bilir. 

Ümumiyyətlə, XX əsrin bədii düşüncəsində mifə qayıdış mərkəzi mövqedə qərarlaşmışdı və 
ədəbiyyatda mifə müraciət keçən əsrin xarakterik hadisəsinə çevrilmişdi. XX əsrin ədəbi-bədii 
düşüncə mətninin özəlliyi özünü bir də onda göstərir ki, mifologiyadan gələn ənənəvi süjet və 
motivlər yazıçının təzə enerji ilə, ifadə və cizgilərlə təqdimatında tamamilə fərqli məzmuna 
bürünür. Postmodernizmin oyunvari gedişlərində mif çox zaman dekonstruksiya üçün baza rolunu 
oynayır. “Azərbaycan postmodernizminin başlıca xüsusiyyətlərindən biri mifoloji mətnlərdən, 
motivlərdən, süjetlərdən, obraz və personajlardan yararlanma istəyidir” [3, s.45]. “Unutmağa kimsə 
yox...” romanı özündə həm Şərq, həm də Qərb mifoloji düşüncəsini ehtiva edir. “Dünya xalqlarının 
yaratdıqları miflər arasında oxşar və ümumi cəhətlər çoxdur. Qərb mif modellərinin orijinal və 
transformativ (məsələn, almanı Elena yox, Hera götürür) nümunələri ana süjetlə mükəmməl 
harmoniya yarada bilmişdir”. “Paralel dünyaların varlığına ən mükəmməl nümunə mollanın 
dilindən deyilən Paris ilə ilahələrin məşhur alma əhvalatını göstərmək olar” [4, s.17]. Şərq mifoloji 
baxışlarının əsası hesab olunan qam-şaman və zərdüşt mifləri, zoomifik obrazların təsviri əsərin bir 
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çox fəsillərinə birbaşa təsir etmişdir. İstər qarağac ağacı, istər mağaranın ruhu, ya da mağaranı 
qoruyan Bozlar kimi məsələlər qam-şaman miflərinin köklərindən qaynaqlanaraq boy atmışdır. 
Şamanlıq elə bir fəaliyyət və düşüncə formasıdır ki, dünyanın, təbiətin və varlıqların ruhlarla idarə 
olunmasına, bütün mənəvi aləmin işıqdan, nurdan keçməsinə əsaslanır. Qam-şaman mifləri ilə bağlı 
professor Məhərrəm Qasımlının dili ilə desək: “Varlığın fəlsəfi dərki, gerçəkliyin estetik duyumu, 
müxtəlif sənət və yaradıcılıq sahələrinə təkan verən mənəvi-daxili tərpənişlər özünün ilkin-ibtidai 
köklərini əski qam-şaman mədəniyyətinin münbit zəmininə sancmışdır” [5, s.9].  

Romanda dünyanın fantastik dərkində hazır modellərdən istifadə olunmuşdur. “Mifoloji şüur-
da dağ modeli (Vəng dağı) ucalıq rəmzi kimi, ağac (Qarağac) yerlə göyü birləşdirən simvol kimi 
başa düşülür. Qədim insanların şüurunda dağ fenomeninin müxtəlif inkişaf və təsir funksiyaları ol-
muşdur. İnsan-dağ-Tanrı əlaqəsi onların mifik düşüncəsində funksional asılılıq daşımışdır” [6, 
s.54].  

“Unutmağa kimsə yox...” romanının mətni sanki sirli oyun şəklində qurulub. Bir fəsil 
bitməmiş digər fəslə keçid başlayır və bu labirintdə oxucu hadisələrin bir hissəsini tam çözmədən, o 
biri fəslin təlatümünü hiss edir. Mətn içərisindən yeni bir mətn doğur. Romanda F.Q-in akademik 
həyatının təsviri, Afaqla olan münasibətləri, “Çiçəkli yazı”nın tarixi, mağaranın ruhu, Kentavr 
Xironun mağarasında Peley və Fetidanın toy məclisi, “Nifaq alması” hekayəsi, üç ilahənin vədi, 
Parisin seçimi və s. hadisələrin hər biri müstəqil ekspozisiyaya və finala malik müstəqil süjetli əsər 
təsiri bağışlayır. Hər bir qapının açdığı qatın dərki isə növbəti qapıdan sonra baş  verir,  beləliklə, 
əsərin sonu görünmür və yaranan bu labirint mifopetik yaddaşda iç-içə açılan 40 otaq sistemini 
xatırladır. Bu fərqli insan talelərinin toqquşma bucağı isə “Çiçəkli yazı”dır.  

“Çiçəkli yazı”nın hər ləçəyində bir sirr var. Çiçək sevgi məktubunun başlanğıcıdır. Əsəri 
oxuduqca dünya ədəbiyyatı incilərindən olan Den Braunun “Kod da Vinçe” əsərində həyatın 
başlanğıcı olaraq göstərilən qızılgül ləçəkləri yada düşür. Hər iki əsərdə keçmiş, bəlli tarix və 
tarixin yeni formada dəyişilmiş motivləri öz əksini tapır. (Əsərdə İsa Peyğəmbər Mariya Maqdalena 
ilə evlənir və hətta onların övladları da dünyaya gəlir. Amma hamıya məlumdur ki, İsa peyğəmbər 
heç bir zaman evli olmamışdır. Den Braun burada “inkarı inkar” və ya “orijinala, ilkə qayıdış” 
prinsiplərindən istifadə etmişdir). Əsər boyu “Çiçəkli yazı”nın tarixi ilə bağlı iddialar irəli sürülür, 
gah Türk dünyasının ən böyük sərkərdələrindən biri olan Atilladan, gah Aida sahillərindən axan 
Stiks çayından misallar gətirilir. “Çiçəkli yazı”nın bir epiafiya, kədərli məktub olduğu ortaya çıxır. 

“- F.Q. bilinmədi ah çəkir, ya dərindən nəfəs alır, “Çiçəkli yazı”nı oxumağa başladı: 
 

Sən yoxsan. 
Qarağac səni unutdu. 
Xatırlamağa kimsə yox 
Unutmağa da kimsə yox...” [7, s.72]. 

 
Postmodernizmə xas olan əsas xüsusiyyətlərdən biri də müxtəlif üslubları bir araya gətir-

məkdir. Postmodern mətndə kollaj, montaj kimi vasitələrlə çoxyönlü, müxtəlif dinli, fərqli mədə-
niyyətlər, fərqli baxış bucaqları bir arada təqdim oluna bilir.  Postmodernist mətndə gerçək və xəyal 
dünyasında olanlar əsərin içində bərabərhüquqlu mövqeyə malik olur. Mətn forma baxımından 
dinamikdir, buna görə də fərqli ədəbi növlərdən istifadə edilir. “Unutmağa kimsə yox..” romanında 
nəsrə xas olan epikliklə şeirə xas olan liriklik paralelləşir, iki xətt kimi roman boyu davam edir.   

Bədii təsvir sənətinin inkişafının müəyyən mərhələsində nəsr əsərləri hadisə xarakterli 
məsələlərlə yanaşı müxtəlif həyat lövhələrinin, insanın mənəvi aləmindən götürülmüş və süjetlə 
əlaqələndirilən müəyyən epizodların şərhini də əhatə edir ki, nəticədə nəsri mahiyyətcə lirik əsərlərə 
yaxınlaşdıran başlıca təsvir üsulları meydana çıxır. Təmiz lirik növdə hadisələrin təfərrüatlarla və 
real təsviri həlledici rol oynamır, əsas məqsəd anın, məqamın doğurduğu hiss və həyəcanların 
tərənnümünü verməkdir. Nəsrlə yazılmış əsərlərdə verilən lirik haşiyələr isə hadisələrin müəyyən 
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nizamla düzümünə fərqli məzmun qazandırır, lirik ricət və psixoloji açılışlar epikliklə bərabər-
hüquqlu mövqe sərgiləyir. “Unutmağa kimsə yox…” romanında, az qala hər səhifədə, hər qeyri-adi 
və adi hadisənin epik təsviri  lirik peyzajla müşayiət olunur. Peyzaj lirikası dedikdə kainatın, ən 
əsası da bütün yaşamımız boyu asılı olduğumuz təbiətin yaradılışındakı möhtəşəmliyin, ətrafımızda 
var olan hər bir varlığın əslində çox xırda da olsa, mütləq nədəsə rolu olduğu gerçəyinin dərk 
olunmasındakı hisslər də nəzərdə tutulur və bunu adıçəkilən romanda çox açıq şəkildə sezmək 
mümkündür.  

Romanda təbiət təsviri ilə personajların daxili dünyası arasındakı oxşar cəhətlər və perso-
najların daxili çırpıntılarının təbiətlə əlaqələndirilməsi yazıçının şair kimliyindən də qidalanır.  Belə 
ki, Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox..” adlı məlum şeiri və məlum pyesi ilə eyni adı da-
şıyan roman arasında intertekstual münasibətlər həm də lirik, epik, dramatik xüsusiyyətlərin də 
qarşılıqlı keçidinə şərait yaratmış olur. 

 
Mənə deyən gərək nə olub axı, 
Nə çabalayırsan, söylə, nə xəbər. 
Sən çətin tapasan axtardığını, 
Sən axtardığını itirməyiblər. 
 
Nələr arzuladıq, nələr qazandıq, 
Hələ nələri də itirəcəyik. 
Yollara sarılıb biz də uzandıq, 
Hara gəlib çatdıq belə tələsik? 
 
De mənə, varmıydın, ya bəlkə yoxdun? 
De mənə, yuxudu, bəlkə bu dünya? 
Bu bulaq suyunda sənmiydin axdın? 
Bu bulud apardı səni haraya? 
 
Vaxt gəlir, hər şeyin yetişir sonu, 
Bu nəydi qurtardı, yox oldu, getdi? 
Bu da bir həyatdı, oynadıq onu, 
Bu da bir oyundu, yaşadıq bitdi. 
 
Yollar getdi üzü dağa, 
Yoxuşlar enişlərdən çox. 
Kimsə yox xatırlamağa, 
Unutmağa da kimsə yox...[7] 

 
Postmodernizm müxtəlif cinsli mətnlərarası keçidlərdə sərbəstdir. Janr məhdudiyyəti qoyma-

maqla yanaşı, bir janrın xüsusiyyətlərinin başqa bir janra ötürülməsinə etiraz etmir, hətta bundan 
postmodernist oyun texnikasını gerçəkləşdirmək üçün istifadə edir. “Unutmağa kimsə yox..”  adlı 
şeir və roman arasındakı qarşılıqlı münasibət də bu prinsipdən qidalanır. Unutmağa kimsənin 
olmaması ifadəsinin özündən doğan kədər, nostalji, emosional duyğular nəsrin epikliyində belə 
özünü “ikinci məzmun” kimi göstərə bilir.  

Lirik nəsr və epik nəsrdə lirizm arasında ciddi fərq var. Həyatın təsvirində epik əhvalatların 
müəllif mövqeyinə məxsus müəyyən ardıcıllıqla, sistemli düzümünə – süjet xəttinə əsaslanan təmiz 
epik əsərlərdən fərqli olaraq, özündə lirik, emosional həyəcanlar axınını geniş, mürəkkəb, çoxplanlı 
və dinamik surətini yaradan lirik nəsr ilk baxışda süjetsiz görünə bilər. Obrazın və ya xarakterin 
bitkin, bütöv əhvalatlar sistemindən ibarət süjet lirik nəsrdə tam bir silsilə təşkil edən düşüncə və 
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hisslərin əmələ gətirdiyi həyəcanlarla xarakterizə olunan lirik süjetə çevrilir. Epik və lirik süjet 
arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri, lirik süjetdə qeyri-ardıcıl, xarakterlərin əhvali-ruhiyyəsinə bağlı 
gözlənilməz, oyunvari gedişləri, fikrin təzadlı və assosiativ əlaqələrini, süjet löhvələri arasında 
dəqiq məntiqi əlaqənin dərəcəsi kimi məsələləri konkret bədii mətn nümunələri ilə elmi-nəzəri 
təhlilə cəlb etmək yarımfəslin əsasını təşkil edir. Liriklik təəssüratın, qısamüddətli emosional-
psixoloji yaşantının ifadəsi olduğu halda, epiklik davamlı ideyaya, hadisələrin gedişində tədricən 
açılan müəllif fikrinə əsaslanır. Təəssüratlar və lirik ricətlər epik əsərin strukturunda ancaq bir 
məqam kimi iştirak edə bilər, ideyanın açılmasına yardımçı ola bilər. Amma əsas aparıcı xətt 
rasional düşüncənin iştirakını nəzərdə tutur. Epik əsərdə isə, hadisələr təhkiyə üzrə, planlı surətdə 
cərəyan edir. Burada hisslər tədricən formalaşır və əqllə idarə olunur. Hər bir əsər öz personaj və 
obrazlarının daxili səsinə köklənir, ruhunu dinləyir. Dərdin-kədərin, acının, xoşbəxtliyin və digər 
duyğuların bədii şərhdə çəkisinin artması lirizmin vasitəçilik funksiyasını da şərtləndirmiş olur. 
“Həmən axşam göy üzü təmtəraqlı teatr pərdəsi kimiydi. Bu pərdənin cürbəcür rəngləri vardı: 
qırmızısı yaşılına,  qızılısı lacivərdinə, sarısı qarasına qarışmışdı. Rəngli pərdənin üzünə bir qədər 
sonra  ulduza dönüb sonsuz sayda bəyaz tozcuqlar hopacaqdı: bir yerdə topa-topa, başqa yerdə 
dənə-dənə....” [8, s.79] 

Təbiət insanın daxili dünyasına açılır, onu yüksəklərə qaldırır. Qəhrəmanlar sevinclərini, 
iztirablarını, fəryadlarını təbiət vasitəsilə dilə gətirir. Təbiət insanın ruh dünyasını həyəcanlandıran 
və öz mənəvi dünyası ilə tanış edən bir vasitədir. Rus yazıçısı, peyzaj yaratmaq ustası kimi tanınan 
Mixail Prişvin yazırdı: “Mən təbiət barədə yazsam da, daim insanlar barədə düşünürəm”. Doğrudan 
da bütün dünyanın peyzaj ustaları təbiətin əsrarəngiz mənzərələrini yaradanda istər-istəməz insan 
haqqında düşünmüş, öz duyğu və düşüncələrini təbiət lövhələri fonunda əks etdirməyə çalışmışlar. 
Yazıçı əbədiliyi və sonsuzluğu təbiətin timsalında simvollaşdırır. İnsan özü də təbiətin bir 
parçasıdır. Təbiət isə dünyanın mövcudluq formasıdır. Maraqlı cəhət odur ki, insan təbiətlə 
bağlılığın fərqindədir və hər zaman onunla təmasdadır. Belə ki, təbiət insanın fəaliyyət meydanıdır. 
İnsanın həyatı, duyğuları, düşüncələri təbiətdən kənarda təsəvvürə gəlmir. Təbiətin gözəlliyi, 
poeziyası, əhatə dairəsi məhz insan düşüncələrində, insanın mənəvi dünyasında özünəməxsus bir 
şəkildə öz əksini tapır. İnsanların bir-biri ilə, eləcə də təbiətlə sıx əlaqəsi və ünsiyyəti məhz 
mədəniyyətin formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Bədii əsərdə təbiət insan fəaliyyətinin meydanı və 
peyzaj kimi canlandırılır. 

Əsərdə digər obrazlara nisbətən F.Q.-nin hadisələrin açıqlığa qovuşması baxımından üzərinə 
daha böyük öhdəlik düşür. “Çiçəkli yazı”nın sirrini açmaq kimi çətin bir elmi, daha doğrusu tarixi, 
bəlkə də bütün cəmiyyət üçün mənəvi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin həllini öz üzərinə götürməsi 
onun cəsarətindən xəbər versə də, əslində F.Q. özlüyündə hər bir normal insan kimi zəif 
xüsusiyyətlərə də malikdir.  

Əsər boyunca F.Q.-in xarakterindəki ziddiyyət, sanki onun öz daxili aləmi ilə daim mübarizə 
şəraitində olması da bu qəhrəman haqqında oxucuda həm mənfi, həm də müsbət fikirlər oyadır. 
Sevgilisi Afaq ilə son söhbətlərini xatırlayaraq “məşəqqət dolu anlardan” [8, s.40] həm zövq almağa 
çalışması, həm də bunun qarşısını almaq cəhdi onun ikili xarakterə malik olduğundan xəbər verir. 

Romanda bir çox yerdə rastlaşdığımız “hadisələrin üfüqü” F.Q. üçün əslində çox dərin məna 
kəsb edir. Onun öz taleyi, sevgisi barədə narahatlıqları, peşman olmaq qorxusu, cəsarətinin bir heçlə 
nəticələnəcəyi fikrindən formalaşan tərəddüdləri, insan və kainat arasındakı ahəngin ən xırda 
təfərrüatını görmək bacarığı və bu ahəngin sirrini çözmək qarşısındakı acizliyi və s. məhz müəyyən 
mənada “hadisələrin üfüqü” ilə əlaqəli idi. Bu nizamın sadəcə möhtəşəm ahəngini, eləcə də, 
“Çiçəkli yazı”nın bu ahəngin bir parçası olduğunu düşünən F.Q. nəhayət, bəlanın, zülmün  ona 
daima əziyyət verən Afaqın sevgisi olduğu fikrinə gəlir.  

Bədii əsərdə təbiət, sadəcə canlıların mövcud olduğu ətraf-aləmdən daha çox, çiyinlərində 
bəşəriyyətin yükünü daşıyan üzvi kainatdır. Bədii əsərdə təbiət insanın fəaliyyət meydanı və peyzaj 
kimi canlandırılır. Müvəffəqiyyətli lövhələr həm sənətkarın özünün, həm də qəhrəmanın hiss və 
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həyəcanlarının, əhvali-ruhiyyəsinin ifadəsinə çevrilir.  “Unutmağa kimsə yox..” romanında təbiətin 
insaniləşməsi, cisimlər və canlı varlıqlar arasındakı münasibətlərin mücərrədləşərək və ümumiləş-
dirilərək duyğular arasındakı münasibətə çevrilməsi, artıq rəmzləşmiş dünyanın lirik tərənnümü 
kimi təqdim olunması baş tutur. 

Əsərdə lirik ricətlərə, təkcə təbiət harmoniyası və gözəlliyi ilə bağlı deyil, eyni zamanda əsl 
sevgi və nakam məhəbbət nümunəsi olan Bəhram kişi və Gülsümün sevgi hekayəsində də müraciət 
olunur.  Bəhram kişinin öz sevgisində qarşılaşdığı uğursuzluq, bu uğursuzluğun acı nəticəsini - yəni 
ömürlük tənhalığı bütün ömrü boyu ağır şəkildə hiss etməsi onda bəzən insanlara qarşı bu qədər 
ürəyiyumşaq olmanın heç də yaxşı bir xüsusiyyət olmadığı fikrini formalaşdırır. “Bəhram kişi 
həmişə çalışmışdı bu cür acı fikirləri özündən uzaq eləsin, bəzən alınmışdı, bəzən isə yox. İndi də 
xəyal gecənin bu vaxtı ərklə çəkib onu uzaq uşaqlıq və gənclik illərinə aparmadımı, apardı, yuxusu 
qaçdı, həyat kino lenti kimi, elə bil fırlanıb əvvəlinə yığıldı, yorğan altında Bəhram kişi dönüb oldu 
adi bir tamaşaçı...,” [8, s.106]. 

Əsərdə öz mehribanlığı, şəfqəti, fədakarlığı və ümumiyyətlə, əsl insana məxsus olan 
keyfiyyətləri ilə Bəhram obrazı ön plandadır. Kənd camaatına məxsus nəvazişi və dini inancı, 
yaşadığı bölgənin canlı və cansız mühiti ilə arasında olan xüsusi bağlılığı lirik ricətlərlə öz əksini 
tapır. “Çiçəkli yazı”nın oxunması prosesində baş verən bütün cəhdlərdə yaxından iştirak edən 
Bəhram kişi öz hissləri və duyğuları ilə sanki digərlərinə məlum olmayan qaranlıq sirlərə çata bilir. 
“Mağaranın ruhu” isə bunu təbii ki, hiss edir və Bəhram kişiyə öz sərt şərtlərini, onun sirrini 
açmağa çalışanların başına hansı hadisə gələcəklərini deyir. Mağaranın ruhunun tam olaraq necə 
formalaşdığı və real həyatda belə bir varlığın mövcudluğunun həqiqətə uyğun olub-olmaması 
oxucuda maraq doğurur. Digər tərəfdən mağaranın ruhunun bu qədər qəddarcasına davranması 
bəlkə də, təbiətdən daim öz xeyri naminə istifadə edən şəxslərin bezdirici davranışından 
qaynaqlanır. İnsanlar daima, təbiətin onlara verdiyi güc və qüvvəni təbiət əleyhinə, dolayı yolla isə 
özlərinə qarşı istifadə etmişlər. Elə F.Q.-in kəhrizin kənarında oynayan iki balaca qızın söhbəti 
zamanı eşitdikləri də müəyyən mənada buna işarədir: “Yer heç kimin deyil. Yerin adı yoxdur” [8, 
s.63]. 

Mağaradakı yazının “Çiçəkli yazı” adlandırılması da Bəhram kişiyə qəfil, bəlkə də mənəvi 
əlaqədə olduğu təbiət qüvvələri tərəfindən ötürülən fikrin nəticəsi idi. Belə ki, əsərdə daimi və sadiq 
köməkçisi olan Bozları məhz mağaraya qoruqçu olaraq yerləşdirməsi, bir növ həmin əraziyə daxil 
olmaq hüququnun yalnız Bəhram kişidən asılı olduğu mənasını verir.  

“Gülümsər” Gülsüm, Bəhram kişi, Mübarizlə bağlı sevgi hekayəsində lirizmin özünü gös-
tərməsi sevgi mövzusunun özünün sentimental-lirik ovqatından qidalanır. Yazıçı Bəhram-Gülsüm 
sevgisinin ən incə detallarını – Gülsümün Bəhramı Ovod kimi güclü hesab etməsi, öz əmisi oğluna 
nişanlandıqdan sonra Gülsümlə Bəhram qarşılaşdığı zaman hər ikisinin qəlbindəki titrəkliyi, 
Mübarizin həm özünü, həm də Bəhramı “bədbəxt” edən səhvini anlamasını və s. təsvir edərkən 
emosional-lirik ovqata yüklənən təhkiyəçiyə üstünlük verir, sentimental duyğuların ifadəsi lirik 
ricətlərə şərait yaradır. Əsərdəki Mübariz obrazı isə həm öz həqiqi dostluğu, həm də hadisələrə olan 
laqeyd yanaşması, müəyyən qədər də bezdiriciliyi ilə seçilir “Get, Bəhram, get, işinlə məşğul ol. 
İşin-gücün yoxdumu sənin?!” [8, s.75] fikri onun hadisələrə anlam yükləməyə çalışmayan və bunu 
mənasız hesab edən xarakterə sahib olduğu fikrini oyandırır. Mübariz, eyni zamanda haqqında 
söhbət gedən hər şeyi öyrənməyə, ona deyilməsi uyğun görülməyən məlumatları belə əldə etmək 
istəyir ki, bu da F.Q.-nin onun haqqında mənfi fikirlərinin formalaşmasına səbəb olur. Lakin 
Bəhram kişi: “Amma yaxşı adamdı…” , “Başı çox çəkib…” [4, s.84-85] – deyərək Mübariz 
haqqında sərt düşüncələri yumşaltmağa çalışır.   

Bəzən nəsr əsərlərində lirik-psixoloji əhvali-ruhiyyə daha qabarıq şəkildə verilməklə 
təhkiyəni kölgədə qoyur, əsərin əsas leytmotivini təşkil edir. Belə ki, müəyyən hallarda nəsr 
əsərində süjetin çox geniş və şaxəli olmasına rəğmən, yaddaqalan “ikinci məzmun”un aşıladığı 
ideyadır. Bu da nəsrdə lirizmin inkişafına birbaşa təsir göstərir. Lirik-emosional situasiyanın aparıcı 
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rolu, obraz və xarakterin psixoloji gərginliyinin həssas yanaşma ilə bədii nəqli nəsrin əsas 
səciyyəsini təşkil edir. Belə hallarda nəsrdə lirizmin və “ikinci məzmun”un  başlıca cəhətlərdən 
birinə çevrilməsi postmodernizmin konsepsiyasına uyğun şəkildə gerçəkləşə bilir. 

“İndi də tərs kimi gəlib Afaq bu məqamda (heç dəxli var?) yada düşmədimi, yada düşdü. 
Daha doğrusu, güclə soxdu özünü onun beyninə: - Mən də varam, unutmusan məni, gör, ikinci 
gündü zəng eləmirsən, gedəndə də xəbərsiz yola düşdün, mən sənə göstərərəm, qəlb qırmaq nə cür 
olur, görərsən sən…” [8, s.166]. F.Q-in sevgi barədə düşüncələri: “Sevir… Adam kimi sevmək 
olmur, bəyəm bu dünyada?! Həyatını götürüb bükürlər göy əskiyə, gününü qara edirlər, adını da 
qoyurlar: “sevgi” [8, s.332]. F.Q-ni düşüncəsində daim ikiləşmə var: bir tərəfdən, bu sevginin ona 
əzab verdiyini və ruhunun bu sıxıntıdan, əziyyətdən qaçıb xilas olmağa çalışmasının vacibliyini 
düşünür, digər tərəfdən, həqiqi sevgi hisslərinin buna var-gücü ilə mane olmağa çalışdığını hiss 
edir. F.Q. məntiqi ilə sevgisi arasındakı uçurumu keçə bilmədiyi məqamlarda zəifləşir, lakin beynini 
başqa fikirlərlə aldatmaq, məşğul etmək üçün alternativlər tapmağa çalışır. F.Q. üçün isə bu 
alternativ “Çiçəkli yazı” idi. “Birdən bu “Çiçəkli yazı” olmasaydı, mən buralara, yəni, gəlib 
çıxmayacaqdım?! Mən bu daşın üstündə oturub “hadisələrin üfüqü”nə baxmayacaqdım?!” [8, 
s.171]. Bu cümlələrdə F.Q.-in əslində öz yaradılışı və dünyanın mövcudluğunun əsasında dayanan 
möhtəşəmliyi görmək imkanının taleyinin “Çiçəkli yazı” ilə kəsişməsindən xeyli asılı olduğunu 
anlaması ifadə olunmuşdur. Lakin F.Q. Afaqı həqiqətən də sevirdi və onun sağalmaz xəstəliyə 
tutulduğunu öyrəndikdən sonra bütün küskünlükləri, inciklikləri unudub, onun xoşbəxtliyi üçün 
çalışmağa can atması da bunu sübut edir. 

Hadisələrin irəlilədiyi bir məqamda F.Q-in öz gözləri ilə özünü görməsi romanın maraqlı 
məqamlarından biridir. İlk baxışda bunun həmin mağaranın mövcud olduğu ərazinin mistik qüvvəsi 
ilə əlaqəli olduğu ağla gəlsə də, hadisənin ikinci dəfə yaşanması gerçəyi, yəni daha əvvəl də F.Q.-in 
Afaqla söhbəti zamanı baş verməsi artıq bu qəhrəmanın bəlkə də öz hisslərini üstələyib, məntiqi 
vasitəsilə özünü “zavallı və iddialı, miskin və qəddar” [8, s.172] görə bilməsinin nəticəsi idi. “Mən 
buyam, nəyəm, buyam, gəl məni oxu, gir, gir mənim çiçək dolu qəlbimə, əlbəttə, var, mənim 
qəlbim, mənim qəlbim var, öyrən mənim çiçəkli sirrimi, ağıllısansa, layiqsənsə… sənin də qəlbin 
varsa, mən öz sirrimi sənə açaram, sən heyran olacaqsan…” [4, s.178]. Bu fikirlər əslində, təkcə 
“Çiçəkli yazı”nın sirrinin açılmasına deyil, eyni zamanda bəşər övladının dünyanın mövcud-
luğundan bu yana axtarışında olduğu “özünüdərketmə”, “yaradılışdakı məqsəd” və s. mövzulara 
işıq tuta biləcək gücə sahibdir. 

F.Q.-nin üzərinə düşən, böyük məsuliyyət tələb edən iş – “Çiçəkli yazı”nın oxunması açar 
sözü tələb edirdi. “Bircə Bozların dili olsaydı…” [8, s.181] – deyə heyifsilənən F.Q. mağaranı ilk 
görən zamanda bu yazı kimi dilsiz olan heyvanların bəlkə də insanlardan daha çox onun sirlərinə 
müvəffəq olduğuna işarə edir. Hadisələrin bir anda 400 il əvvələ getməsi və burada eynilə sirrinin 
açılması üçün gözləyən yazı və onun sirrinin açılması, daha doğrusu, bunun itmiş bir xəzinəyə aid 
olduğuna inanan Əliqumsal yüzbaşı və bu sirri açmağa nail olan Mirzə Pirqulunun qeyri-adi 
davranışları və düşüncələri təhkiyəyə daxil olur. Epiklik belə məqamlarda lirizmi mətndən sıxışdırıb 
çıxarır. Bəhram kişinin Bozlar vasitəsi ilə mağaranı tapması və bu qədim dövrdən bəhs edən hissədə 
də məhz buna oxşar bir yolla - “qanı axan canavar” vasitəsilə yazının aşkara çıxması, mağaranın 
ruhu və içindən işıq çıxan daş - bütün bunlar əslində 400 il əvvəl də təqribən eyni hadisələrin baş 
verdiyi anlamına gəlir. Öz qeyri-adi yuxugörmə bacarığı ilə bu yuxunu oxumağı bacaran Mirzə 
Pirqulu: “Yadıma salmağa bir kimsə qalmadı dəxi…” [8, s.207] deyir. Mirzə Pirqulunun canını 
tapşırarkən söylədiyi “ruhum hara, cismim ora!” [8, s.212]  fikri özündə çox böyük fəlsəfi məna 
daşıyır ki, bu da yalnız ağıl və mərhəmətin ən yüksək dərəcəsinə çatmağa nail olmuş şəxslərin 
dünya sirlərinə vaqif ola biləcəyi gerçəyini bir daha təsdiqləyir. Açar sözün tapılması süjetin epik 
nəqlində oxucunun gözlədiyi məqamı gerçəkləşdirir, ağacın təsviri isə dərin poetik ifadə ilə 
gerçəkləşir. Müəllifin dediyi kimi, “Burda isə hər şey bir-birinə möhkəmcə bağlıdı. Artıq kola 
oxşayan Qarağac torpağın altı ilə rişələrinə qədər elə bil ovcunun içindədi, ovcunun içindəki xətlər 
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Qarağacın rişələri, zoğlarıdı, hadisələrin üfüqünə qədər uzanır, əyilib, düzəlib müxtəlif yerlərdən 
keçir; bir rişə sovetliyi dolanıb ötür, sonra Dəyirman yolunda uzaqlarda (bəlkə kənd qəbiris-
tanlığında) gözdən itir, o biri zoğ vurub kötük kimi kənd məktəbinin qabağında qocalıb... Radio 
meydanında qırılanı var, çayxanada ilişəni var. “Hadisələrin üfüqü” isə gözləyir, səbrlə gözləyir, 
ona gəlib yetişən Qarağacın rişələrini qaldırır, qaldırıb aparır göyün yeddinci qatına, sabah-sabah 
görünməyən ulduzların, günəşin yanına, sonra onları saçaq-saçaq gün işığına döndərib yenidən 
qaytarır Çoban papağının həyətindəki Qarağacın yarpaqlarına süzülən işıq damlası, odur, yavaş-
yavaş, elə indicə üz tutdu torpağa, ona çatana qədər ya saniyənin milyonda biri keçdi, ya milyon il 
ötdü fərq eləməz...Yox, həqiqətən, bu Qarağac uzaqdan onu tanımaya-tanımaya ona, elə bil ki, nə 
isə deməyə çalışır” [8, s.170]. 

Əsər boyu insanı düşünməyə vadar edən bir sıra fəlsəfi düşüncələrlə rastlaşırıq: “Yaddaşımız 
bizim düşmənimizdir” və “Yaddaşımız bizim dostumuzdur” [8, s.273]. İlk baxışdan bir-birinə zidd 
kimi görünsə də əslində bu iki fikir həqiqətən də insanın bir fərd və şəxsiyyət üçün normal şəkildə 
fəaliyyət göstərməsinin əsasını təşkil edən “yaddaş”ın xarakterini ifadə edir. Pis anların, xatirələrin 
və ya hər hansı sirrin açılmasında maneçilik yaradacaq keçmiş məlumatların xatırlanması onu bizim 
düşmənimizə, tam əksinin baş verməsi isə dostumuza çevirə bilər.  

Əsərin süjetini və ya süjet çoxluğunu təşkil edən hadisələrin romantik sonluqla bitməsi 
romana səpələnmiş lirik məzmunlu sevgi hekayələrindən qaynaqlanır. Bəhram kişinin F.Q.-ə 
verdiyi ağ torba və içindəki “Ovod” kitabı illər boyunca sönməyən, zəifləməyən sevginin bundan 
sonra da, eynilə “Çiçəkli yazı”dakı dərinlik kimi daimi olacağına işarə idi. İnsanların xəyanəti və 
saxtakarlığı əsas həyat tərzinə çevirdiyi dövrlərdən, cəmiyyətlərdən fərqli olaraq Bəhram kişinin 
məhəbbəti fani olmayacaq, kim bilir, bəlkə o da nə zamansa, anidən özünü büruzə verən “Çiçəkli 
yazı” kimi meydana çıxacaq.  

İstənilən əsərin mövzusu yazıçının qarşıya qoyduğu məqsəddən asılıdır. Lirika öz mahiy-
yətinə görə digər bədii əsər formalarından fərqlənir və bu mahiyyət özünəməxsus forma tələb etsə 
də, postmodernist əsərlərin də oxucuya lirik əhvali-ruhiyyə təlqin etmək potensialı vardır. Lirik 
əsərlərin yazılması hiss və duyğuların birbaşa şərhini tələb edir, bu da müəllifdən xüsusi istedad 
tələb edir. Nəsr əsərlərində oxucuda lirik əhvali-ruhiyyə doğura bilən belə nəsr hissələri onu 
ilhamlandırmaqdan daha çox düşündürür.  Nəsrdə lirizmin səviyyəsi birbaşa müəllifin dünyagörüşü 
və fərdi-emosional mövqeyi ilə bağlıdır. Gerçəkliyi müxtəlif üsul və vasitələrlə əks etdirən  
əsərlərin bədii-estetik sistemində lirizmin mövqeyi, insanın mənəvi-psixoloji gərginliyinin, həyəcan 
və coşqun duyğularının bədii təsvirində lirik ricətlərin bədii nəsrdə kəsb etdiyi yardımçı mahiyyət 
ədəbi cərəyanlara görə dəyişkən səciyyə daşıya bilər. Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox..” 
romanında lirizmin mövqeyi və özünütəsdiqi yazıçının şair kimliyi ilə birbaşa bağlı olduğu kimi, 
eyni zamanda romanın hadisələr çoxluğunda xüsusi yer tutan sevgi əhvalatlarının da bolluğundan 
qaynaqlanır.    

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Əlişanoğlu T. Yazarlar Modern mifin bitdiyi yerlərdə (Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanının 

üzərinə qeydlər). 525-ci qəzet, 2011, 14 may.  
2. Rüstəm Kamal. Kamal Abdulla: Yazıdan Mifə. Bakı, “Mütərcim”, 2011. 
3. Tağısoy N. Postmodernizmin bəzi xüsusiyyətlərinə fraqmentar baxış. “Ulduz” jurnalı, № 5 (588), 2018, may. 
4. Acaloğlu A. Qarağacın kölgəsində kainatı çözmək. (Ön söz) / Kamal Abdulla. Unutmağa kimsə yox. Bakı, 

2011. 
5. Qasımlı M. Ozan-Aşıq sənəti. Bakı, “Uğur”, 2007. 
6. Azərbaycan folkloru antologiyası. Ağbaba folkloru, VIII kitab, Bakı, “Səda”, 2003. 
7. https://parafr.az/oxu/unutmaa-kims-yox-kamal-abdullann-eiri.html 
8. Kamal Abdulla. Unutmağa kimsə yox. Bakı, “Qanun”, 2017. 

 

 

https://parafr.az/oxu/unutmaa-kims-yox-kamal-abdullann-eiri.html


www.poetica.ism.literature.az             Sevinc Kazımova 
 

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Poetika.izm, 2019, № 1 
- 93 -

 
THE "SECOND CONTENT" IN THE POSTMODERN PROSE:  
LYRICAL RITUALS AND PSYCHOLOGICAL EXPANSIONS 

(Based on Kemal Abdulla's “No one to forget” novel) 
 

SUMMARY 
 
Lyrics are different from other forms of art work (piece) according to their essence and although this meaning 

requires original form, postmodernist works also have the potential to create lyrical emotion in the reader.  Writing lyric 
works requires direct interpretation of feelings and emotions that requires a specialtalent from the author. Such pieces of 
prose, which can create a lyric mood for the reader in prose works, make him think more rather than spiritize him. The 
level of lyricism in prose is directly related to the author's perspective and personal-emotional position. In the 
postmodern text, various tools can be presentedfor collage and edit, such as universal, different religious, different 
cultures, different points of view. In the posmodernist text, there are equal rights in the work of the real world and the 
imaginary world. The text is dynamic in terms of form, so it is used different literary types.  

In the “No one to forget” novel, the epic, which belongs to the prose, the lyrics, which belongs to the poem, 
continues along the novel like two lines.  

The position of lyrics in Kemal Abdulla's “No one to forget” novel is directly linked to the author's poet identity, 
as well as the fact that the novel also has a lot of love stories having a special place in the majority of events. 

 

«ВТОРОЕ СОДЕРЖАНИЕ» В ПРОЗЕ ПОСТМОДЕРНА:  
ЛИРИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПАНСИИ 

(По роману Кемаля Абдуллы “Некого  забыть…”) 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Лирика отличается от других форм художественного произведения по своей сущности, и хотя это 
значение требует оригинальной формы, постмодернистские произведения также могут создавать лирические 
эмоции у читателя. Написание лирических произведений требует прямой интерпретации чувств и эмоций, 
которые требуют особый талант от автора. Такие части прозы, которые могут создать лирическое настроение у 
читателя в произведениях прозы, заставляют его больше думать, чем одухотворять. Уровень лирики в прозе 
напрямую связан с авторской точкой зрения и личностно-эмоциональной позицией. В постмодернистском 
тексте могут быть представлены различные инструменты для коллажа и монтажа, такие как универсальные, 
различные религии, разные культуры, различные точки зрения. В постмодернистском тексте есть равные права 
в работе реального мира и воображаемого мира. Текст динамический с точки зрения формы, поэтому в нем 
используются разные литературные типы. 

В романе «Некого забыть…» эпопея, относящаяся к прозе, лирика, относящаяся к поэме, продолжается 
вдоль романа в виде двух строк. 

Позиция лирики в романе Кемаля Абдуллы «Некого забыть…» напрямую связана с личностью поэта 
автора, а также с тем фактом, что в романе также есть много любовных историй, которые занимают особое 
место в большинстве событий. 
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TƏNQİDİ REALİST DRAMATURGİYADA  
YAD DİLDƏ DİALOQLARIN SEMANTİKASI 

 

Açar sözlər: tənqidi realizm, dialoq, yaddilli 
Key words: critical realism, dialogue, foreign language 
Ключевые слова: критический реализм, диалог, иноязычный 
 

Elm, texnika, iqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrin inkişafı ilə əlaqədar olaraq dilimizə 
bir çox yeni sözlər daxil olmuşdur ki, bunların da hamısını insanlar üçün hər zaman anlaşıqlı hesab 
etmək olmaz. Müasir dövrdə müxtəlif elm sahələrinin inkişafı, xüsusilə də internet resurslarından 
geniş istifadə bədii əsərlərin dilinə, üslub və strukturuna da təsirsiz qalmayıb. Bu təsir özünü alınma 
sözlərin əhatə dairəsinin və tezliyinin artımında da göstərir. Tədqiqat apararkən bir daha şahid 
oluruq ki, klassik dövrdən başlayaraq bugünki günümüzə qədər bütün dövrlərə məxsus ədəbi 
nümunələrdə başqa dillərdən gələn sözlərə təsadüf etmək olar.  

Yazıçının milli dildə yazılmış bədii əsərdə əcnəbi sözlərdən səmərəli istifadəsi üslubi 
məqsədlər öndə olmaqla, eyni zamanda ideya-strateji planın yerinə yetirilməsinə də  xidmət edir. 
Azərbaycan ədəbiyyatında, xüsusilə də dramaturgiya sahəsində Cəlil Məmmədquluzadə, Cəfər 
Cabbarlı, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əsərlərində qeyd etdiyimiz cəhətlərin əksi baxımından rus 
dilində dialoqlar üstünlük təşkil edir. Yaddilli sözlərin dilimizdə meydana gəlmə səbəbləri  
haqqında professor Tahirə Məmməd "XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası" adlı 
əsərində bu cür qeyd edir: " XX əsrin sürət və informasiya dövründə cəmiyyətə və onda gedən 
dəyişmələrə bədii yolla münasibət ifadə etmə həmin dövr dünya ədəbiyyatının başlıca xüsu-
siyyətlərindən biridir. Dünyaya baxışların  bədii yolla ifadəsini  XX əsr  Azərbaycan ədəbiyyatı 
kimisə təqlid etməklə yox, öz ənənələrini yeni şəraitdə davam edirməklə bildirir" [1, s.16].  

Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərindəki bir sıra obrazların savadlı, yeni təhsilli olduğunu 
göstərərkən onların nitqində ümumişlək əcnəbi söz (intelligent, ministr, abrazovannı) və bey-
nəlmiləl terminlərə ("Anamın kitabı" əsərində qardaşların nitqində ixtisasları ilə bağlı terminlər) də 
yer vermişdir. Yazıçı rus və Avropa mənşəli sözləri surətlərin dilində işlətməklə qüvvətli tipik-
ləşdirmə və fərdiləşdirməyə nail olmağa çalışmış, yeni tipli ziyalıların cəmiyyətdəki mövqeyinə 
aydınlıq gətirməyə çalışmışdır. 

C. Məmmədquluzadənin obrazlar aləmini bu məqsədlə nəzərdən keçirəndə onun savadsız 
obrazlarının da danışığında bəzi hallarda rus mənşəli sözlərə rast gəlirik. Bu, o dövrdə müsəmləkə 
şəraitində sosial münasibətlərdə bu dilin işləkliyinin artması ilə əlaqədar idi.   

Yaddilli sözlər  bəzən fonetik dəyişikliyə məruz qalır və əsərdə danışıq dilində olduğu kimi 
xalq tələffüzünə uyğun şəkildə verilir. Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin məktəbi" adlı 
əsərində rus sözləri sadə kəndlilərin dilində təbii olaraq, müəyyən fonetik dəyişikliyə məruz 
qalmışdır. Bu, yazıçının fərdi üslubunun çalarlarını zənginləşdirməklə  bərabər tənqidi realizmin 
gerçəkliyə münasibətində tarixilik və real məkanın inikası prinsiplərinə də cavab verir. Yazıçı 
xalqın sadə nümayəndələrinin rus sözlərindən özünəməxsus şəkildə istifadə etdiklərini göstərmişdir. 
Xalq tələffüzü deyəndə əcnəbi sözlərin fonetik dəyişmələrlə işlənməsi nəzərdə tutulur ki, buna da 
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C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin məktəbi", Ə.Haqverdiyevin "Bomba" hekayəsində daha 
çox rast gəlirik. Bədii əsərdə fonetik müxtəlifliyin səbəblərindən biri də belə sözlərin hansı surətin 
nitqində işlənməsidir. Bu sözləri müəllif öz təhkiyəsində əslinə uyğun şəkildə, hansı dildən 
keçibdirsə o dildə olduğu kimi, savadsız, avam adamların, eyni zamanda özünü savadlı biri kimi 
göstərmək istəyən savadsızın dilində bir qədər dəyişilmiş formada verir. 

Cəlil Məmmədquluzadə digər əsərlərində olduğu kimi "Ölülər" əsərində də dil məsələsinə 
ayrıca əhəmiyyət vermişdir. Əsəri diqqətlə nəzərdən keçirdikdə ədibin hər bir kəlmə və cümlə 
üzərində nə qədər ciddi, dərindən işlədiyinin şahidi oluruq. "Ölülər"dəki əsas xüsusiyyətlərdən biri 
hər şeydən əvvəl onun satirik üslubundadır. Bu müəllifin fərdi yaradıcılıq üslubu ilə möhkəm 
surətdə bağlıdır. Dil sahəsində xəlqilik və realizm yolunu tutan C.Məmmədquluzadə ömrünün 
sonuna qədər sadə, yığcam, obrazlı, anlaşıqlı dildə yazmışdır. Müxtəsərliyi və aydınlığı dilin 
bədiiliyi və gözəlliyi üçün əsas meyar hesab etmişdir. 

Görkəmli sənətkar "Molla Nəsrəddin" jurnalının ilk nömrəsində xəbər vermişdi ki, məqsədi 
dil yaratmaq deyil, öz fikirlərini, arzularını, idealını xalqın özünün başa düşdüyü tərzdə ona 
çatdırmaqdır. Dövrün tələbinə uyğun olaraq dəfələrlə jurnalın rus dilində çap edilməsi haqqında 
xəbərdarlıq alsa da, buna əhəmiyyət verməmişdir:  "Bu haman dildir ki, iyirmi üç ilin müddətində 
biz haman "Molla Nəsrəddin"in dilini tutub gedirik. Və bu iyirmi üç ilin təcrübəsi bizə bunu 
göstərdi ki, əgər məcmuəmiz türklərə çox asanlıqla dağılıb öz sözünü onlara çox açıq vəchlə yetirə 
bildi, bunun səbəbi məhz məcmuənin asan dilidir, onun üçün də bu yolda biz bərk-bərk durmuşuq 
və tərəddüd və şəkk-şübhə etmirik" [2].  

Yazıçı bütün surətlərin dilinin rəngarəng verilməsinə çalışmışdır. Ziyalı məmurlar onlara xas 
olan ifadələr və danışıq tərzi ilə, bir-iki cizgi ilə səciyyələndirilmişdir. "Ölülər" əsərində Heydər ağa 
və Əlibəy hadisələrə münasibət bildirərkən özlərini ziyalı kimi göstərmək istəyirlər. Məmurluq 
vəzifələri ilə əlaqədar olan əcnəbi sözləri öz  sözlərinə qarışdırıb təhrif olunmuş şəkildə işlədirlər, 
bu isə komik situasiya yaradır. 

“C.Məmmədquluzadə başqalarından çox fərqlənən və fərdi üsluba malik bir sənətkar kimi 
dövrün tipik məsələlərini qələmə alır, realist tarixilik prinsipinə riayət edirdi. Onun hər bir surəti öz 
zəmanəsinin adamıdır və mənsub olduğu sinfin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərinin mücəssəməsidir” [3, 
s.26]. 

Akademik İsa Həbibbəylinin də dediyi kimi “Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı, mühiti, 
müasirləri, "yaradıcılıq laborotoriyası” [4, s.21], eləcə də ədibin dili  müxtəlif aspektlərdən təd-
qiqata cəlb edilsə də, onun dramaturgiyasında əcnəbi sözlər, yaddilli ifadələr, onların semantikası, 
dialoq və monoloq daxilində işlənmə texnologiyası, bədii-estetik funksiyası ayrıca tədqiqata cəlb 
edilməmişdir.      

Bu məqalədə məhz yuxarıda sadaladığımız istiqamətlərin fonunda araşdırma aparacağıq. Cəlil 
Məmmədquluzadə dramaturgiyasındakı obrazlar bir-biri ilə müəyyən mənada ümumi, bəzənsə  
tamamilə fərqli, fərdi xüsusiyyətlərə malikdirlər. Eyni zamanda, eyni tarixi şərait və mühitdə 
yaşamaları, ictimai təbəqə və ya zümrəyə mənsub olmaq bu obrazlar üçün ortaq xüsusiyyət hesab 
edilsə də, hər birinin yaşayış tərzi, əxlaq və tərbiyəsini əks etdirmə forması, intellekti, düşünmə və 
danışıq üslubu onları fərqləndirirdi. Bu obrazların nitqinin, məntiqi-təfəkkürünün, mənəviyyatının 
açılmasında dil  mühüm rol oynamışdır.  

Vaxtilə Xalid Əlimirzəyev Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasındakı tipləri dil xüsusiy-
yətlərinə görə dörd qrupa bölmüşdür: 

a) Ruhani tiplərinin dili 
b) Müxtəlif əqidə və dünyagörüşə malik ziyalıların dili 
c) Dindar fanatiklərin dili 
d) Sadə kəndlilərin dili [5, s.122]. 
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Vaxtilə Xalid Əlimirzəyev tərəfindən verilmiş bu təsnifat kifayət qədər aydın, dəqiq və 
lakonik olsa da, biz bu bölgüyə müəyyən əlavələr etməyi daha məqsədəuyğun hesab edirik. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz təsnifatın davamı olaraq: 

e) qadınların dili 
f) məmurların dili 
g) başqa millətə mənsub olanların dili 
Bu bəndlərin sayını daha da artırmaq olar. Lakin C.Məmmədquluzadə dramaturgiyası ilə tanış 

olan hər kəsin obrazların dilinin bu bölgüdə hansı qrupa aid olduğunu asanlıqla müəyyənləşdirə 
biləcəyini düşünürük. 

Maraqlıdır ki, bu bölgüdə ardıcıl olaraq ilk üç qrupa aid obrazların dili əcnəbi ifadələr, 
yaddilli dialoqların zənginliyi ilə səciyyəvidir.  

Tənqidi realist dramaturgiyada Şeyx Nəsrullahın dili mürəkkəb, sxolastik dini təxəyyülə 
əsaslanan, təmtəraqlı və yaddilli ifadə və tərkiblərlə zəngin olan bir dildir. Onun  dili yuxarıdakı 
bölgüdə öz əksini tapan tipik ruhani dilidir.  

Şeyx Nəsrullah Azərbaycan, ərəb, fars dillərini mükəmməl bilirdi. O, yalançı pafos və bəla-
ğətlə dolu nitqi zamanı hər üç dilin ifadə vasitələrindən, bədii imkanlarından məharətlə istifadə 
etmişdir. “Bu isə onu hacı həsənlərin, məşədi orucların dünyasında, onların nəzərində daha da 
ucaldır, onu əvəzsiz qüdrət və bilik sahibi edir” [6, s.59-60]. Nitqi zamanı haldan hala düşən, səs 
tonu tez-tez dəyişən şeyxin danışıq intonasiyasının və pauzanın bütün növlərindən, eləcə də jest və 
mimikalardan da yerli-yerində istifadəsi maraq doğuran hallardandır.    

Şeyx Nəsrullahın yalançı vədlər və moizələrlə dolu nitqi tövsiyə, nəsihət şəklində qurulsa da, 
hücum xarakterli idi. O, ətrafındakıları susdurmaq, hər kəsi qeyri-adi bir təşviş və vahimənin içində 
saxlamaq üçün müxtəlif ittihamlarla çıxış edir, lazım gəldikdə yüksək səslə əmrlər, tələblər irəli 
sürməkdən də çəkinmirdi. Dindar fanatiklərin “elm dəryası” [7, s.135] adlandırdıqları Şeyx, həm də 
öz işinin öhdəsindən mükəmməl şəkildə gəlməyi bacaran bir psixoloq idi. Bunun üçün o, mə-
cazlardan, fiqurlardan və müxtəlif bədii priyomlardan məharətlə istifadə edirdi. Onun nitqi bədii 
suallar, narazılıq və həyəcan ifadə edən nidalar və dialoqların həm əvvəlində, həm də sonunda 
işlənən bədii təkrarlarla zəngin idi. O, fanatikləri susdurmaq, özünün Allah vergisi nitqini  onların 
gözündə daha da şişirtmək üçün  ətrafdakıların  anlamadığı ərəb və fars dillərindən istifadə edir. Bu 
hallarda onun nitqi təsdiq və hökm xarakteri daşıyırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, "Şeyx Nəsrullah 
ölü dirildən yox, diri öldürəndir. O, "Ölülər" mühitindəki azacıq dirilik əlamətlərini də yox etmək 
istəyir" [1, s.117].  

"Anamın kitabı" əsərində rus təhsili almış Rüstəm bəy öz vətəninin adət-ənənəsini unutduğu, 
əhəmiyyət vermədiyi halda, rus əxlaq və mənəviyyatının fəal tərəfdarıdır. Onun sənəti lüğət 
yazmaqdır. Lakin bu lüğət Azərbaycan dilində deyil, rus dilində yazılmış lüğətdir. Azərbaycan 
dilinə, yəni doğma ana dilimizə heç bir faydası olmayan işdir. Ortancıl qardaş Mirzə Məhəm-
mədəlinin nitqini də mükəmməl adlandırmaq olmaz. Çünki onun da nitqi əcnəbi sözlərlə doludur. 
Oxucu elə ilk məclisdə onun boş və lüzumsuz nitqi ilə rastlaşır. Lakin onun Rüstəm bəyə bildirdiyi 
iraddakı doğruluq payı da oxucunun nəzərindən yayınmır. Buna baxmayaraq, elə əsərin gedişində 
dramaturq Mirzə Məhəmmədəlinin əsl  məqsədini oxucuya göstərir.  Mirzə Məhəmmədəli inam və 
etiqadına görə Şeyx Nəsrullahdan fərqlənsə də, onun da dili ruhani dilidir. O, yalançı vədlərlə, 
hiyləgərliklə camaatı aldatmır. Ailəsi, cəmiyyəti qarşısında irəli sürdüyü fikirlərə özü də ürəkdən 
inanır. Fanatizmin digər nümayəndələri kimi onun da nitqi qəliz və mürəkkəb ifadələr, ərəb və fars 
sözlərinin çoxluğu ilə seçilir. Maraqlıdır ki, öz dili başdan-başa ərəb-fars sözləri ilə dolu olan Mirzə 
Məhəmmədəli qardaşlarının da özü kimi danışıqlarında yerli-yersiz əcnəbi sözlərini, yaddilli 
ifadələri işlətdiyini görəndə əsəbiləşir. “Allah xatirinə öz dilində danış, peyğəmbər xatirinə öz 
dilində danış!” [8, s.132] 

Nitqi zamanı lüzumsuz ərəb-fars sözlərinə yer verən Mirzə Məhəmmədəli osmanlı şivəsində 
danışan Səməd Vahidin danışığını bəyənmir və anlamır. 
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Türk ədəbi dilində danışan Səməd Vahidin bəzi sözləri Azərbaycan və Türkiyə türkcələri 
arasındakı leksik-fonetik fərqlərin əksi baxımından da diqqəti cəlb edir. Bu dialoqlarda Azərbaycan 
türkcəsində olan (x) və (ə) səslərinin, fonemlərinin Türkiyə türkcəsində olmadığı və onların bir çox 
sözlərinin Azərbaycan dilində anlaşılmadığı aydınlaşır. 

Cəlil Məmmədquluzadə qardaşların əqidəsini göstərmək üçün ən incə detallardan da 
məharətlə istifadə etmişdir. Məhz bu cür obrazların yaradılmasında dramaturqun istifadə etdiyi  
realist detallar göstərir ki, Rüstəm bəy, Mirzə Məhəmmədəli, Səməd Vahid Cəlil Məmməd-
quluzadənin həyatı boyunca rastlaşdığı  və dillərini, üslublarını bəyənib təqdir etmədiyi real ictimai 
tiplərdir. Ramiz Qasımov qardaşların yaddilli sözlərlə zəngin nitqini belə dəyərləndirir: “Rüstəm, 
Səməd Vahid, Mirzə Məhəmmədəli kimi “bir para millət başçılarının” danışdığı elə danışıq yerində 
qalır, çünki onların “qatış-bulaş” dilindən özlərindən başqa heç kəs heç nə başa düşmür” [7, s.73]. 

Cəlil Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin məktəbi” pyesi onun bədii xarakter yaratmaq, 
eləcə də əcnəbi dilin  və natamam dünyagörüşünün yaratdığı problemləri göstərmək baxımından 
diqqətəlayiq əsərdir. Bu əsərdə adi bir hadisə yanlış anlaşılma nəticəsində komediyanın yaranması 
üçün əsas rolu oynayır. Bu anlaşılmazlığın səbəbi isə yerli böyüklərin, “rus təhsilli müəllimlərin” 
[1, s.127] və çarizm nümayəndələrinin bir-birinə aydın olmayan, “ərəb-fars, yaxud rus dilində 
söylənilən uzun-uzadı nitqləri” [3, s.157] idi. Dramaturq pyesdəki obrazların hər birini inandırıcı-
lıqla, realist qələmlə oxucu və tamaşaçıya təqdim etmişdir. Ədib eyni zamanda vəzifəsindən, 
tutduğu mövqedən asılı olaraq hər bir obrazın tipik surətini yaratmaq üçün uyğun sözlərdən istifadə 
edir. “Beləliklə də,  dramaturq qarşımızda öz dilləri ilə danışıb nitqlərindən fərdi xarakterlər yaradır. 
Oxucu bu cür tiplərin həyatiliyinə, reallığına şübhə etmir. Çünki fərdi və ümumi cəhətləri ilə təqdim 
olunan bu xarakterlər C.Məmmədquluzadənin həyatı dərindən müşahidə etməsi nəticəsində 
yaranmışdı” [9, s.42]. 

Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyasındakı yad nitqlərin, əcnəbi söz və ifadələrin  
işlənmə tezliyini nəzərə alsaq, məhz bu baxımdan “Danabaş kəndinin məktəbi” əsəri “Anamın 
kitabı” əsəri ilə müqayisə edilə bilər. Dramaturq bu əsərdəki personajların daha canlı və real 
təsvirini vermək üçün həmin tiplərin öz danışıqlarını, hərəkətlərini, mimika və jestlərini daha 
qabarıq şəkildə təqdim edir. Komediyada təsvir edilən hər bir personaj özünün dil tipikliyi, nitqinin 
səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə yadda qalır. Belə obrazlardan biri də dilmanc Mirzə Məhəmməd-
quludur. Əslində, naçalnikin rus dilindəki nitqini Azərbaycan dilinə çevirməli olan Mirzə Mə-
həmmədqulunun dili o qədər qəliz və anlaşılmazdır ki, əhali naçalnik ilə onun nitqi arasında heç bir 
fərq hiss etmir. Çünki hər ikisinin də nitqi xalqa yad idi.  

Əsərdəki nitqi camaat üçün anlaşılmaz olan digər obraz müəllim Həsənovdur. O, camaatla 
yarı rus, yarı Azərbaycan dilində danışır. Beləlikə, kəndlilər müəllimin dərsi necə və hansı üsulla 
keçəcəyi, nəyi öyrədəcəyi haqda məlumat əldə edə bilmirlər. Müəllimlə kəndlilər arasında qarşılıqlı 
anlaşılmazlıq yaranır, onlar bir-birini anlamırlar. Nəticədə əsərin əvvəlində yaranan anlaşılmazlıq 
sona qədər davam edir və daha da dərinləşir. 

"Dəli yığıncağı" əsərinin fanatik ruhani obrazı olan Fazil Məhəmməd də yuxarıda adlarını 
qeyd etdiyimiz digər ruhanilər kimi dini əqidə və fikirlərinə uyğun nitqlə çıxış edir.  

Məsudə İslamzadə nəsr əsərlərinin dilində işlənən yaddilli sözlərlə bağlı bir sıra nöqsanları da 
qeyd edir. “Gözəçarpan bu nöqsanlardan biri mükalimə və təhkiyə eyniyyəti və yaxud başqa sözlə, 
müəllifin təhkiyəsi ilə personajların danışığı arasında heç bir fərq olmamasıdır. Müəlliflər bəzən 
ümumişlək rus sözlərini öz təhkiyələrində işlədirlər” [10, s.94-95]. Bu hadisəyə C.Məmməd-
quluzadənin dramaturgiyasında tez-tez rastlaşmasaq da, Ə.Haqverdiyevin "Millət dostları" adlı 
dram əsərində şahid oluruq.  

Yazıçılar ümumişlək rus sözlərini ancaq surətlərin dilində üslubi məqsədlə onların səciyyəvi 
cəhətlərini açmaq üçün işlətməli və müəllif təhkiyəsini lazımsız söz və ifadələrlə korlamamalıdır. 
Çünki belə hallar əsərin dilinin anlaşılmaz  və kobud alınmasına səbəb ola bilər. "Yazıçılar özləri 
bəzən ən adi və orta səviyyəli qəhrəmanların danışıq dilinə qədər alçalır, öz bədii dillərini lorulaş-
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dırır, səthiləşdirir, bəzən də ən adi və orta səviyyəli qəhrəmanlarını öz dillərində, yəni müəllifin 
bədii dilində danışdırırlar” [10, s.248-249]. 

Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyasnda  rus dilində söz və ifadələrə tez-tez müraciət 
edilmişdir. Tədqiqata cəlb etdiyimiz əsərlərin dilində istifadə edilən yad dildəki ifadələr müəyyən 
üslubi vəzifə daşıyır. Belə sözlər bədii yaradıcılıqda həm personajların nitqinin tipikləşdirilmə və 
fərdiləşdirilməsində, həm müəyyən mühit və dövrün təsvirində, həm etnik və milli, həm də tarixi 
koloritin yaradılmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

"Danabaş kəndinin məktəbi" əsərində yazıçı bəzən əcnəbi sözün ana dilində qarşılığı olmasına 
baxmayaraq, varvarizmə müraciət edir. Belə hadisələrə xüsusilə müəllim Həsənovun dilində təsadüf 
edilir. Yazıçı varvarizmin köməyilə təsvir etdiyi şəxsi xarakterizə edir. Başqa ədəbi cərəyanlarda 
varvarizm sayılan bəzi söz və ifadələr tənqidi realizmdə başqa forma qazanır. Burada artıq realist 
dil elementi, dramaturqun ədəbi prinsiplərini əks etdirmə üslubu kimi qarşımıza çıxır. 

Ədəbiyyatda, xüsusilə də Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi fəaliyyətində bilinqivizmin 
işlənmə tezliyi yazıçının fərdi üslubunu, ümumi dil təcrübəsini göstərir və müəyyən epoxa daxilində  
sosial-tarixi şəraitin konkret məhsulu kimi çıxış etməsinə şərait yaradır. Ədibin yaradıcılığında, 
xüsusilə də dramaturgiyasında tez-tez rastlaşdığımız bu hadisənin hansı məqamlarda, hansı 
səbəblərdən ortaya çıxma zərurəti hiss etdiyini araşdırmağı lazım hesab edirik. 

Bilinqivizm- yəni ikidillilik bədii əsərin strukturunda 2 halda özünü göstərir: İlk olaraq, bədii 
dilin üslubunda və əsərin ümumi "ideya-məzmun arxitextonikasında" [11]. Burada bədii mətndə 
yad dildə söz və ifadələrin hansı məqsədlə istifadə olunduğu aydınlaşdırılır və söhbət bədii əsərin 
yazıya alındığı vaxtda dilin sisteminə, lüğət tərkibinə uyğun olmayan əcnəbi sözlərdən( alınma yox) 
gedir. 

Digər halda əcnəbi sözlərə bədii əsərin tərkibində az təsadüf edilir, əsərin süjet xətti,  eləcə də 
müəllif və ya obrazlardan birinin nitqində dilə yabancı olan sözlərin işlənməsi gözlənilir. Məsələn: 
"Ölülər" əsərində İskəndər Fransada təhsil alıb gəlsə də, onun nitqində fransız dilində heç bir sözə 
təsadüf edilmir. Bunu iki səbəblə əlaqələndirmək olar. Ya  dövrün tələbinə uyğun olaraq rus dilini 
mükəmməl bilən ədibin fransız dilində kifayət qədər təcrübəsi olmadığından ağıllı və intellektual 
biri kimi qələmə verdiyi İskəndərin nitqində hər hansı nöqsana yol verməkdən ehtiyyat etməsi, ya 
da əvvəldə də qeyd edilən kimi müəllifin daha çox mənfi münasibət bəslədiyi personajlarının 
nitqində yad sözlərə yer verməsi ola bilər.    

Bədii mətndə əcnəbi sözlərin ifadəsinə adətən gəlmələrin, başqa yerdən köç edənlərin 
nitqində təsadüf  etmək olar ki, bu dil ətrafdakılar  üçün tamamilə yad olur. Milliyyətindən və 
kimliyindən asılı olmayaraq başqa dillərdə danışan insanlar real həyatda olduğu kimi, bədii əsər-
lərdə də marağa və fərqli münasibətə səbəb olur. Bəzən əcnəbi sözlərlə zəngin nitq parodiyaya 
çevrilir, dəyişdirilir, çox vaxt isə istehza ilə yanaşılır. Bədii mətndə ikidillilik kənardan gələn şəxsin  
təqlidi (imitasiya) kimi də qarşımıza çıxa bilər. 

Tənqidi realizmin banisi olmaqla bərabər Azərbaycan dilinin-ana dilimizin təəssübkeşi kimi 
çıxış edən Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərində yaddilli nitq və replikaların çoxluğu əsərin 
ümumi məzmununa heç bir xələl gətirməmiş, hətta yad dildə ifadələrin  çoxluğuna baxmayaraq 
oxucuda böyük marağa və düşüncəyə yol açır.  
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SEMANTICS OF FOREIGN-LANGUAGE DIALOGUES 
IN CRITICAL REALISTIC DRAMA 

 
SUMMARY 

 
Many new words have been added to our language in connection with the development of science, technology, 

economics, culture and other fields. But all of this were not always considered clear for human. In our view, the 
development of various fields of science in modern times, especially the use of Internet resources, has also affected the 
language, style and structure of literary works. This effect also shows the increase in coverage and frequency of self-
extracting words. During the study, we are again witnessing that, from the classical era to the present, literary examples 
of all periods can be found in words from other languages. 

In the dramatic works of the writer in the native language, the utilization of foreign words serves stylistic 
purposes. In Azerbaijani literature, especially in the field of drama, Jalil Mammadguluzadeh, Abdurrahim bey 
Hagverdiyev, Jafar Jabbarli used dialogues  which were written in Russian. 
 

СЕМАНТИКА ИНОЯЗЫЧНЫХ ДИАЛОГОВ 
В КРИТИЧЕСКОЙ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 В связи с развитием науки, техники, экономики, культуры и других областей в нашу жизнь вошло много 

новых слов, не все из которых можно считать абсолютно доступными для понимания. По нашему мнению, в 
современном мире развитие разных областей науки, в особенности широкое использование ресурсов интернета 
не могло не оказать своего воздействия на язык, стиль и структуру художественных произведений. Это 
воздействие сказывается и на широте употребления и усилении распространения заимствований. Проводимые 
автором исследования убеждают в том, что начиная с классического периода и до сегодняшнего дня можно 
встретить заимствованные слова в литературных образцах всех эпох. Иностранные слова в художественном 
произведении писателя, написанном на родном языке, служат цели плодотворного выражения его стиля. 

В азербайджанской литературе и особенно в области драматургии диалоги на русском языке составляют 
большинство в произведениях Джалила Мамедгулузаде, Абдуррагим бека Хагвердиева, Джафара Джаббарлы. 
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Ədəbiyyatda ekzistensializm müxtəlif gərgin vəziyyətlərlə qarşı-qarşıya qalan, düşdüyü 
situasiyada gücünü, qabiliyyət və düşüncəsini əks etdirən insanın fərdiyyəti və mövcudluğunun 
mahiyyəti haqda fəlsəfi baxışı bədii üsullarla inikas etdirən  ədəbi cərəyandır. Bu vəziyyətlərin 
formalaşmasına təsir edən amillərdən biri müharibədir. Həyat üçün təhlükəli xarakter daşıyan bu 
problem sənətkara ekzistensial situasiya yaratmaq üçün həyati material verir.  

Ekzistensializmin obyektiv tarixi səbəblər  üzündən Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi 
cərəyan kimi lazımi səviyyədə araşdırılmamasına baxmayaraq, Anar, Elçin, Mövlud Süleymanlı və 
hətta İlyas Əfəndiyev kimi yazıçıların yaradıcılığında bu və ya digər səviyyədə (elementlərin 
dominantlığı və ya ikinci planda olması ilə) özünü göstərə  bilmişdir. Bu yazıçılar sosrealizmdən 
keçid dövrünü yaşamış, eyni zamanda Qarabağ müharibəsinin sağalmaz yaralarının canlı şahidi 
olmuşdular. Sovet imperiyasının dağılması, 20 Yanvar faciəsi, Qarabağ müharibəsi ədəbiyyatımızda 
modernist meyillərin  inkişafına təkan vermişdir. Nəsrdə müharibə mövzusunda yazan çox olsa da, 
lakin reallıqdan kənar, şüur altında müharibənin ağrı-acılarını insan mənəviyyatına, onun həyat 
ritminə təsiri məhz ekzistensial nəsrdə özünü göstərmişdir.  Müharibənin getdiyi ərəfədə yazılan, 
döyüş səhnələrindən, verdiyimiz qurbanlardan bəhs edən əsərlərdə  əsasən çağırış motivi daha çox 
hiss olunur. Lakin müharibə bitdikdən sonra yazılan əsərlərdə müharibənin nəticələri, törətdiyi 
fəsadlar öz əksini tapır.  Bu nəsr dərin psixologizmi ilə fərqlənir.  

Latın dilindən tərcümədə “eksistentia” sözü varlıq, mövcudluq mənasını verdiyindən, 
ekzistensializmə bir çox hallarda “mövcudluq fəlsəfəsi” deyirlər [1, s.250]. Ekzistensializmin əsas 
prinsipi: Mən kiməm və bir fərd olaraq var olmağımın mənası nədir? Ekzistensialistlərin əsas amalı 
insanlığı gələcək fəlakətlərin məngənəsindən xilas etmək idi. Bu yazıçılara görə insan ruhən, mənən 
rahat olmalıdır. 

Təsadüfi deyil ki, müharibələr, aclıq, sosial kataklizmlərin XX əsrdə meydana gəlməsi 
ekzistensializmin ədəbiyyatda, əsasən nəsr və dramaturgiyada  əksinə gətirib çıxarmışdı. XX əsrin 
əvvəllərində dünya ədəbiyyatında yayılmağa başlayan ekzistensialist meyillər II Dünya müharibə-
sindən sonra daha da inkişaf etmiş və 60-cı illərdə yeni mərhələsini yaşamışdır. 60-cı illər mər-
hələsinin  spesifik cəhətləri Azərbaycan nəsrində,  xüsusən Anarın yaradıcılığında daha çox diqqəti 
cəlb edir. 

Anar yaradıcılığında  müharibənin gözlə görünən fəsadlarından daha çox gözlə görünməyən, 
uzun müddət hiss olunmayan, lakin insanın daxili aləmini darmadağın edən, psixologiyasına ağır 
zərbələr vuran mətləblərə toxunulur. Həmin bu mətləblər idi ki, “Qırmızı limuzin”də O-nun, 
“Vahimə”də Orucun, “Otel otağı”nda Kərim Əsgəroğlunun əvvəlcə daxili, mənəviyyatını, ruhunu 
öldürdü daha sonra isə onların hər birinin müəmmalı ölümünə səbəb oldu. Hər üç əsərin əvvəlində 
bu obrazların yaşadıqları  mənəvi xaos sonluğu müəyyən qədər oxucuya bildirir. Onların ölümü bir 
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az müəmmalı, bir az qorxulu, bir az qəfil olsa da, sanki oxucu bu sonluğu gözləyirmiş kimi qar-
şılayır. Çünki, bu mənəvi sarsıntıları yaşayan, anlaşılmazlıqlara düçar olan insanların taleyi anlaşıqlı 
sonluğu hazırlamır. 

“Biz Anar yaradıcılığında Zaman münasibətlərini daim realist zamanın ekzistensial zamana 
nisbəti şəklində, ona qənşər, ona adlamasında görmüşük. “Otel otağı”nda realist zaman əhəmiy-
yətini itirir, varsa da varlığın sxemi kimi, düşüncə axarının faktları, rəqəmləri kimi qalır, zəifliyin 
əlamətidir, metaforik qatda məkan obrazı kimi zaman da ekzistensial hüdudlarına varmış. Belə ki, 
“yeni  mərhələ”də Anarın nəsrində ölüm motivinin təbii bir hal aldığını sezmişlər” [2, s.7]. 

Adıçəkilən əsərlərin hər birinin bu və ya digər dərəcədə müharibə mövzusu ilə bağlılığını 
görmək olar.  Ekzistensializm əsas cərəyan kimi emosional coşğunluqdan əzilən, ehtiraslardan 
parçalanan dünyanın şəxsiyyətini irəli çəkir. Ekzistensializm pessimist dünyagörüşü kimi meydana 
gəlmiş və məsələni belə qoymuşdur: Tarixi fəlakətlər qarşısında liberal, mütərəqqi ideyalarını 
itirmiş insan necə yaşamalıdır? Ekzistensialistlər üçün cəmiyyət, insanların həyatı başdan-başa 
“anlaşılmazlıq”dan  ibarətdir. İnsanlar arasında sevgi və bağlılıq  itib, ancaq ehtiras var, adamlar 
arasında bütün insani münasibətlər qırılıb. Kişilər və qadınlar prinsipial şəkildə özlərinə qapanıblar, 
qarşılıqlı anlaşılmamazlığa məhkumdular, bir-biri ilə əlaqə saxlamırlar. İnsanların ünsiyyəti ancaq 
səthidir və qəlbin dərinliklərinə toxunmur. Dünya insanının ekzistensialist modeli belədir. 

Anar da yaradıcılığında ekzistensialist insan modelini özunəməxsus şəkildə, bütün xırdalıqları 
ilə əks etdirmişdir. “Vahimə” hekayəsində Oruc həkim də mənəvi sarsıntılara düçar olmuş bir 
insandır. Lakin ona elə gəlir ki, həyatında hər şey qaydasındadır, heç bir problemi, çətinliyi yoxdur. 
Ətrafında baş verən hadisələrdən xəbərsiz kimi yaşamaq təbii ki, uzun müddət davam edə bilməz. 
Hələ üstəlik Oruc tanınmış psixiatr idi. Hər gün onlarla xəstə qəbul edirdi. Yanına gələn xəstələr 
müharibənin ağır fəsadlarından təsirlənərək bura gəlib çıxmışdılar. 

İctimai həyatın təlatümləri – mitinqlər, tətillər, Qarabağ davası, hakimiyyət çəkişmələri və 
hakimiyyət dəyişmələri hətta Orucun peşəsinə də təsir göstərirdi. Ruhi xəstəliklər artmış, beyin 
sarsıntıları çoxalmış, yeni maniyalar və fobiyalar meydana çıxmışdır. Qohumların, ailə üzvlərinin 
müxtəlif bəhanələrlə tovlayıb  Orucun qəbuluna gətirdiyi adamların azı əlli faizi Qarabağ problemi 
ucbatından xəstəlik tapmışdılar. Çoxu “mənə imkan verin, iki saata Qarabağ məsələsini həll edim”- 
deyirdi. 20 dəqiqə deyən, ya iyirmi gün istəyənlər də olurdu, amma məsələnin mahiyyəti dəyiş-
mirdi. Bütün günü bu proseslərin içində keçən insanın işdən sonra heç nə olmamış kimi davranması, 
əyləncə məclislərinə getməyi olduqca təəccüblü və düşündürücü idi. Amma sonda bəlli olur ki, 
Oruc nə qədər laqeyd, soyuqqanlı olursa-olsun, ictimai reallığın hər bir insana vurduğu  psixoloji 
zərbələrə dözə bilmir.  

Həqiqətən də, insan yalnız bir aləmə qısılıb, cəmiyyətdən uzaq yaşaya bilməz. Cəmiyyətdəki 
hadisələr ağrılı olduğu zaman insanın içindəki firavanlığı qorumaq üçün cəmiyyətdən uzaq durması, 
dünyadan təcrid olması necə partlayışa səbəb olursa, içindəki ağrıları, təlatümləri özünə qapanaraq 
yaşamaq elə partlayışa səbəb olur. Anarın digər əsəri “Otel otağı”ndakı Kərim Əsgəroğlu da bu 
ağrıların, bu təlatümlərin qurbanı olur. 

“Otel otağı”nın əsas qəhrəmanı filologiya elmləri namizədi, milli ziyalılarımızın yüksək 
mənəvi-əxlaqi dəyərlərini özündə toplayan, Bakı ali məktəblərindən birinin müəllimi Kərim 
Əsgəroğludur. Müəllif onun şəxsində Azərbaycan ziyalısının  çağdaş faciəsini sərt təsvir edir və 
bununla qəhrəmanın faciəsinin arxasında duran dəhşətli gerçəkliyin real mənzərəsini yaradır. “Otel 
otağı”nın bu cür faciəli sonluğu təsadüfi deyil. Ona görə də əsəri yanğısız, həyəcansız, ürək ağrısız 
oxumaq qeyri-mümkündür. Məsələn, Kərim müəllimin xarakterini səciyyələndirən mühüm cəhətlər 
onu xalqın mənəvi zənginləşməsi, milli özünüdərki üçün elm aləmində təmənnasız çalışmasıdır. 
Lakin buna baxmayaraq o, maddi və mənəvi üzüntü içində yaşayır. Elə keçmiş sovet dönəmində də 
halal maaşı ilə ağır güzəran keçirən bu cəfakeş alim, vətəni azad və müstəqil olduqdan sonra daha 
pis günə qalır, ailəsinin dolanışığını təmin etmək üçün başqalarına dissertasiyalar yazır. Lakin ahıl 
yaşına çatmış Kərim müəllimin qızı ərə getməli və o, bir valideyn kimi övladına el adəti üzrə cehiz 
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verməlidir. “Cehiz problemi” isə getdikcə müşkülə çevrilir. Bu zaman tale sanki Kərim müəllimin 
üzünə gülməyə başlayır. Türkiyədən elmi konfransa gələn universitet dekanı Behicə xanım Kərim 
müəllimi oraya dərs deməyə dəvət edəcəyini vəd edir. Kərim müəllim cehiz müşkülatının aradan 
qalxacağına sevinir. Lakin həmyerlisi, hamının riyakar, danosçu və iyrənc bir şəxs kimi tanıdığı 
Çopur Cabbar işi pozur və Kərim müəllimin yerinə işə Cabbarın oğlu götürülür. İnsanların 
amansızlığı onsuz da xəstə və halsız dolanan Kərim müəllimin dəhşətli, faciəvi ölümünü tezləşdirir, 
pulsuz, parasız İstanbul küçələrini dolaşan “Otel otağı”nın qəhrəmanı şəhərin kasıb, miskin otel-
lərindən birində – “əcəl otağı”nda can verir.  

Kərim müəllimin faciəli ölümü və ölümündən qabaqkı ağrılı düşüncələri ilə Anar bizə əsərin 
başlıca ideyasını təşkil edən belə bir həqiqəti aşılamaq istəyir ki, son illərin keşməkeşlərində, ağrılı, 
acılı məhrumiyyətlə dolu günlərində biz yalnız torpaqlarımızı, yurd yerlərimizi itirmədik, yalnız 
şəhidlər dağını yaşamadıq; biz həm də xalqın ən dəyərli, onun gələcəyi üçün əvəzsiz olan böyük 
insanlarından – qeyrətli ziyalılarımızdan da itkilər verdik və bu itki başqa heç nə ilə müqayisə oluna 
bilməz, çünki hər şeyi qaytarmaq, haçansa yenidən əldə etmək mümkündürsə də, nadir insanların, 
Vətən və xalq naminə fədailik edən əsl ziyalıların yoxluğunu başqa heç nə ilə əvəz etmək olmaz – 
nə indi, nə də gələcəkdə. Bu vəziyyətin özü həm çətin keçid dövrü, həm də keçid dövrünü torpaq, 
vətən bütövlüyü itkisi ilə yaşayan xalqın özü üçün ekzistensial situasiya gerçəkləşdirir, fərdin taleyi, 
mahiyyəti, millətin taleyi və mahiyyəti ilə əlaqələndirilir. 

Ekzistensializm sürrealizmlə çox yaxındır və ondan bəzi elementlər də almışdır. Hətta 
əsərlərdə qovuşuq halda da işlənə bilər.  Lakin, cərəyanın tipi  elementlərin dominantlığında özünü 
göstərir. “Sürrealizmdə təhtəlşüurun  şüur  üzərində üstünlüyü müdafiə olunur. Bəzən məntiqsiz, 
psixoloji proseslər nəticəsində təhtəlşüur şüurla birləşir” [3]. Bu baxımdan   qürub çağı, qəhrəmanın 
bu məqamda qəfildən bir çox mətləbləri dərk etməsi Kərim müəllimin və bu təbiətdə, bu taledə olan 
ziyalının aqibətindən soraq verən sürrealist element kimi əsərə daxil olur.  

Anarın 90-cı illər yaradıcılığının dəyərli örnəklərindən olan “Qırmızı limuzin” hekayəsinin 
mövzusunda da buna bənzər motivə rast gəlmək olar. Lakin hekayənin qəhrəmanı O “Vahimə”dəki 
Orucdan da, “Otel otağı”ndakı Kərim Əsgəroğlundan da tənha idi. Onun,  heç ailəsi də yox idi. 

“Qırmızı limuzin” hekayəsi ilə Anar bizə bəlli gözlə görünən gerçəkliyin hüdudlarını aşaraq 
irreal, mistik əlaqələrin, təhtəl-şüurun hakim olduğu sferalara çıxdığını nümayiş etdirdi. Bu 
baxımdan hekayənin mövzusu diqqəti cəlb edir. Burada təqib olunan insan obrazı ilkin pillə kimi 
realist sıranı özlüyündə məzmunlu edir. Hadisə və təfərrüatlar şüuraltının özü barədə düşünmək 
üçün gerçək plan rolunu oynayır. Məsələn, təkcə elə reallıqlardan qəhrəmanın yuxusuna  qədər 
detallaşan “özünün olub özgələşmiş şəhər” – özgələşmə motivini  qeyd etmək kifayət edər. Ekzis-
tensializmin əsas tipoloji xüsusiyyətlərindən biri də özgələşməyə müqavimət, etirazdır. “Qırmızı  
limuzin”  hekayəsinin  gözəlliyi elə ondadır ki, müəllif  oxucunu ilkin qatda – gerçəklərlə kifayət 
qədər  duyumlandırıb,  qəhrəmanın xarakterinin metaforik  dərinliyinə  aparır. “…Elə bil yağış da 
buluddan yox, keçmişdən yağırdı. Əbədi itirdiyi, həmişəlik qeyb etdiyi ötmüş  günlərdən” [4, s.84].  
Bu cür nostalji hisslərə ekzistensialist əsərlərdə tez-tez təsadüf olunur. “İnsanın özü ilə mövcudluğu 
arasında olan mücadilədə sıxıntı, yalnızlıq, ümidsizlik  kimi nostalji hisslərin baş qaldırması yaran-
mış suallara cavab verməyə kömək edir” [3, s.44].  

Hekayədə modernist nəsrə xas bəzi simvolik detallar vardır. Məsələn, “qırmızı maşın” obrazı 
ilə  sovet dövrünə, yaxud limuzin nömrəsinin 19 – 91 detalı ilə 1991-ci ilə işarə kimi rəmzi mənalar 
aramaq olar. 
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EXISTENTIALISM IN ANAR'S WORKS 
 

SUMMARY 
 
Since the 90's in the works by Anar there are examples of existential prose. In the works by Anar as “Hotel 

Room”, “Panic” and “Red Limousine” we see the tragedy of those who suffered from the bitter consequences of the 
war. Anar in his works in his own way reflected the existential human model, with all its subtleties. In prose of Anar, 
the mind moves away from reality and turns into spheres where subconsciousness prevails. With the help of these 
works, the author created examples of exemplary prose against canonized form and style. 

 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВО АНАРА 
 

РЕЗЮМЕ 
 
С 90-х годов  в работах писателя Анара есть примеры  экзистенциальный прозы.  В  произведениях 

Анара «Гостиничный номер», «Паника» и «Красный лимузин»  мы видим трагедию тех, кто пострадал от 
горьких последствий войны.  Он  в  творчестве  по-своему  отразил экзистенциалъную человеческую модель, со 
всеми ее тонкостями. В прозе  Анара  ум отходит от реальности и превращается в сферы, образцовой прозы 
против канонизированной формы и стиля.  
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ  ПРОЗЫ 
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Как известно, Азербайджан после арабских завоеваний с VIII в. находился в орбите 
влияния арабо-мусульманской цивилизации. С приходом ислама происходит дальнейшее 
развитие всего того, что имелось, но с последующей модификацией литературных видов и 
жанров. К примеру, ораторское искусство в новых условиях меняет своё содержание, 
обретая религиозную направленность, выливаясь в новый прозаический жанр, так назы-
ваемые «хутба» (мн.ч.хутаб). Традиция ораторского искусства оказала существенное 
влияние на сформировавшийся в условиях арабо-мусульманской цивилизации жанр 
«тарассуль». Отдельные произведения этого жанра независимо от их характера назывались 
«рисаля» (послание), представляющие собой довольно разного рода материал. 

К нему относились с одной стороны, частная переписка помимо деловой, а с другой 
под «рисаля» подразумевались сложные философские труды научного характера, хотя и 
сатирические не были исключением. Единственный признак, который их объединял был тот, 
что послание адресовалось какому-то определённому лицу, или группе лиц, или читателям 
вообще, хотя подобное отношение возникло позднее, в момент же зарождения жанра 
«тарассуль» он ассоциировал только лишь с делопроизводством, то есть сюда входили рас-
поряжения, приказы, деловые документы. Составлялись они изысканной прозой, в текст 
вкрапливались цитаты из Корана и хадисов. Авторы нередко прибегали к рифмованной 
прозе, так называемому саджу, который имеет место в Коране. Использование древней 
поэтики риторических созвучий было характерным в период зарождения и становления 
средневековой прозы после приема ислама в подражание Корану. Жанр «тарассуль» возник в 
начале VIII в., когда на смену завоеваний приходит пора управлять империей, давать 
приказы, распоряжения, представлять доклады и отчёты, то есть настал период дипломатии. 
Новый прозаический жанр выглядел как «продукт иноземной традиции», проводниками 
являлись «катибы» – выходцы из Азербайджана, Средней Азии, Ирана. Уже в перво-
начальных, написанных в умеренных тонах «рисаля» как бы закладывается фундамент 
средневековой классической прозы. Перед нами зачатки будущего цветистого стиля, 
который в дальнейшем разрастется до крайней вычурности языка со специфическими 
усложнёнными плеоназмами, с великой кладезью образных средств. И сама тенденция жанра 
вылилась в стремление представлять себя не иначе как «изящной словесностью», 
сложнейшим искусством, отличающимся плетением словес, риторических фигур, игрой 
слов, ритмической стройностью и благозвучием. 
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В конце концов жанр «тарассуль» стало трудно отличать от литературы «адаба», с 
которой они часто и типологически, и генетически пересекались. Как правило, литература 
«адаба» ставила перед собой воспитательные и образовательные цели, то есть была призвана 
идее цивилизовать и смягчать нравы, в ней содержались и развлекательные элементы. 
Содержание этого термина предполагало обозначение некой совокупности высоких духов-
ных качеств, таких как учтивость,благовоспитанность,известная утончённость этических 
норм. В понятие «адаба» входил не только комплекс этических норм, правил поведения 
(умение вести себя пристойно во время трапезы, носить одежду, научиться вести 
изысканную беседу), но тот комплекс знаний, которым должен был обладать адиб (создатель 
произведений адаба). Этот комплекс включал прежде всего огромный историко-
литературный и филологический материал, в который входили грамматика, метрика, 
предания о жизни героев старины и пр. Изучение этого материала должно было подготовить 
адиба к искусству литературной импровизации. В результате возникновения арабо-мусуль-
манской цивилизации и контакта с иноземными культурами содержание литературы «адаба» 
ещё более расширилось и воспринималось как образованность светского характера по 
сравнению с «ильм», который подразумевал образованность в сфере теологических наук. 
Адибу принуждалось изучить перенесёные из Ирана назидательные произведения, типа 
«Книга деяний Ардашира сына Папака» («Карнамак-и Артахшер-и Папакан»), «Хосров сын 
Кавада и его паж» («Хосро-и Каватан ут ретак»), «Книга тысячи судебных решений» 
(«Матакдан-и хазар датастан»), «Письмо Тансара» («Намэ-йе Тансар») и многие другие 
пехлевийские источники, переведенные на арабский язык. Помимо иранских источников 
необходимо было изучить  и греческие, к примеру, («Историю Симокатта»), в том числе и 
греческие этико-философские сочинения, а также разнообразные индийские притчи и многое 
другое. Почерпнутые  из многих источников знания, адибом выливались в обильную и 
разнообразную литературу «адаба», в которой в популярной и занимательной форме 
читателю преподносились самые разнообразные сведения, сообщались исторические и 
бытовые повествования, речь могла идти и о путешествиях в далёкие страны, также 
пересказывались поучительные истории. В литературе «адаба», как и во всякой средне-
вековой письменности прозаические произведения были полифункциональны, грань между 
деловой, научно-поучительной, художественной прозой была недостаточно ярко выражена. 
Отличительной особенностью литературы «адаба» от средневековой прозы вообще, являлось 
не только отсутствие дефиниции между литературными видами и жанрами, но также 
отсутствие грани, которая отделяет словесность от изобразительного искусства. Развитию 
средневековой риторики способствовала рукописная традиция распространения произве-
дений письменности, наложившая отпечаток на всю литературную продукцию. Рукопись 
была предметом роскоши, и «нарядными», «украшенными» следовало быть как словесному 
выражению ее содержания, так и ее внешнему облику. Текст выступал в зрительном образе 
как произведение искусства, поскольку от профессии писца-переписчика требовалась 
высокая квалификация, рукопись украшалась инициалами, орнаментом, художественными 
заставками. Как правило, рукопись представляла ценнейшее произведение искусства, 
поскольку изобиловала миниатюрами, которые в средневековье рассматривались не как 
нечто самостоятельное (как в наши времена в качестве изящного искусства), а как 
неотъемлемая часть текста –  ещё одно средство для раскрытия содержания и смысла 
изложенного автором повествования, и к тому же, чтоб читатель, не уставая от серьёзных 
назидательных разъяснений автора мог получать эстетическое наслаждение от их красоты. 

Даже сдержанное отношение ислама к изобразительному искусству не могло послу-
жить в данном случае препятствием. Миниатюры можно было встретить в географических 
сочинениях, в сборниках новелл («макамах»). Как правило, миниатюры представлялись 
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сюжетными, часто на них изображались целые сценки бытового, батального и иного 
содержания, иногда изображались просто птицы, животные, растения [1]. 

Литература «адаба» была настолько многообразна, что едва ли удастся разработать 
сколько-нибудь исчерпывающую классификацию. Тем не менее можно попытаться выдать 
основные виды литературных памятников. Более всего представлены антологии, предназ-
наченные для читателя как произведения с комментариями, которые появились в VIII в. и 
создавались на протяжении всего средневековья. Они включали в себя образцы художествен-
ной прозы и фольклора, а также исторические и географические сочинения, не остался в 
стороне вопрос и о научных достижениях учёных, и их роль, которую некоторые из их 
трудов сыграли в развитии изящной словесности. Одним из многочисленных примеров 
может стать сочинение географа, путешественника Абуль Хасана Али  аль-Масуди (ум. в 
956г.) «Золотые россыпи и рудники самоцветов»( «Мурудж аз-захаб ва маадин аль-
джавахир»). Если не учесть особенности литературы «адаба», то  этот труд можно отнести к 
жанру описательной географии («рихля»), также можно отнести к жанру династийных 
хроник. Автор выступает в роли распространителя научных знаний, при этом заботясь и о 
занимательном чтении, и о назиданиях. Кроме серьёзной научной литературы были широко 
распространены сочинения, описывающие заморские «чудеса», где содержались конкретные 
историко-географические и этнографиические сведения. К их числу можно отнести «Чудеса 
Индии» («Аджаиб аль-Хинд») Бузурга ибн Шахрияра (10в.) [2]. В сравнительно небольшом 
тексте памятника упоминается 100 географических наименований, большая часть которых 
поддаётся идентификации. Повествование отражает реальную действительность торговли и 
морских связей Аравии, Месопотамии, Ирана с Китаем, Индией, Серендибом (Цейлоном), 
Малайским архипелагом, Эфиопией. Выдающиеся Средневековые литераторы нередко 
учились словесности у математиков, как бы парадоксально это ни звучало. К примеру, 
учителем Абу Хаййана Ат-Таухиди (ум. 1023г.) – известного литератора-прозаика был 
математик Абу-ль Вафа аль-Мухандиси (ум. 986г.). 

Нередки в прозаических трудах рассуждения об устройстве государства, а также 
позиции авторов,выдвигающих своё представление о мусульманском управлении страной, 
когда тот же Ат-Таухиди в беседе с везиром Ибн Саданом  коснулся различий в характере 
политической власти у магов-огнепоклонников (аль-маджус) и мусульман. Произведения 
подобные «Посланию о науках» («Рисаля фи-ль-улум») доказывают, что литература «адаба» 
сложилась в образованной среде общества и представляет собою явление синкретическое. В 
них буквально все – и научное, и художественное, и дидактическое находятся в тесном 
переплетении, правда и вымысел, факты и измышления. 

С падением Багдадского халифата в 1258 г., начиная с ХIII в. прозаические сочинения, 
относящиеся к литературе «адаба», столь богато и разнообразно представленные в пред-
шествующие столетия, приобрели характер широких обобщений. Их авторами являлись 
всесторонне развитые ученые-литераторы, создавшие крупнейшие средневековые энцикло-
педии, включающие материалы по самым различным отраслям знаний. Начиная с конца ХII 
в. было создано множество сочинений: географических и биографических словарей, трудов 
по региональной географии и местной истории, трудов по топонимике и ономастике, космо-
графии, астрономии, небесным телам. В эти же произведения одновременно включались 
поэзия, хадисы, пословицы, поговорки – все что может быть полезным читателю. В трудах 
суммировались естественнонаучные и гуманитарные знания, одновременно шли рассуж-
дения о небесных светилах и земле, о человеке, животных, растениях. 

Большая часть труда, где говорилось все обо всем, отводилась истории, но и о 
медицине также давались частые сведения.  

Интерес к медицинским наукам особенно возрастает в более поздние века в период 
османских завоеваний, после взятия Константинополя в 1453 г. Как известно, к XVI в. почти 
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весь Ближний Восток был завоёван турками османами. Турецкие завоевания совсем не 
изменили сколько-нибудь существенно письменные традиции, лишь в делопроизводстве 
арабский уступил своё место турецкому языку. Политический и культурный центр империи 
Стамбул притягивал к себе образованных людей из разных уголков и, в первую очередь, из 
арабских областей, деятельность ученых была направлена на переводы теперь уже арабской 
литературы на турецкий язык, как когда-то арабы переводили литературу завоёванных 
народов. Литература, как и в предшествующие столетия, покоилась на общей, уходящей 
вглубь веков традиции, по типу своему оставаясь средневековой и мало чем отличаясь от 
литературы Х-ХIII вв. В столице Османской империи возводятся мечети, медресе, медицин-
ские и другие всевозможные образовательные центры, библиотеки. Среди медресе извест-
ность снискала «Мадарис Семенийе», среди медицинских учреждений «Дару-ш-Шафа» 
(«Дом исцеления»), куда был приглашен наш соотечественник Шукруллах Ширвани из 
Азербайджана. 

Турецкие литераторы, продолжая традиции литературы «адаба» в позднее средне-
вековье, включают медицинские открытия в свои произведения. Среди них Шерефеддин 
Сабунчу оглы в свои 65 лет в 1468 году представил свой труд «Муджерребнаме». Другой 
мыслитель – суфий и сведущий в естественных науках Ак Шемседдин является автором  
«Рисаляту-н -нурийе», созданного на арабском языке [3]. 

Традиция литературы «адаба» сохранилась и после распада халифата к XIII в. и 
обретения относительной самостоятельности отдельных государственных образований, к 
примеру, государства Ширваншахов, которое к началу XIII в. все ещё не прекращал свой 
расцвет. Среди авторов государства Ширваншахов назовем Абдуррашида Ибн Салеха Ибн 
Нури Бакуви (1403 г.) – автора «Талхисуль-асар фи аджаибиль-агтар» («Краткие сведения о 
странных событиях и происшествиях в странах»). 

Упоминавшийся выше Шукруллах Ширвани был знатоком не только медицины, но и 
астрономии, математики, логики, философии. Образование получил в Египте, затем переехал 
в Стамбул и был личным врачом Султана Мехмеда Фатиха, завоевавшего Стамбул. У этого 
автора также имеется произведение на персидском языке «Ровзатуль-улум», где автор 
просвещает читателя в области математики, астрономии, логики и во многих других науках. 

Итак, литература «адаба», возникшая после завоеваний, к VIII в. включала в себя 
области знаний, которые были восприняты в результате контактов с народами, вовлечён-
ными в орбиту влияния арабо-мусульманской цивилизации. В область этих знаний входили 
сочинения по философии, логике, социологии, медицине, математике, механике, музыке, 
географии, юриспруденции, историографии. Кстати, изучению науки  историографии, по 
мнению русского историка  К.Иностранцева, должны быть благодарны зороастрийцам [4]. 

Литература «адаба» не была столь жестко регламентирована, как поэзия. На неё не 
были наложены «санкции», она не была скована, как поэзия в «танце в кандалах» (Р.Блашер). 
В ней, как в поэзии, не наблюдалось устойчивой иерархии. Имело место смешение «высо-
кого» с «низким», проза была менее нормативна, нежели поэзия, и именно это предо-
пределило синкретичность некоторых видов и жанров. Среди особенностей переплетение 
правды и вымысла, к примеру, исторические и географические сочинения перемежались, 
одновременно нося просветительскую и развлекательную функцию. Серьезное чтение 
сочеталось с фантастическими описаниями, а иногда с элементами фольклора. Средне-
вековое сознание и видение мира не было расчленённым. Не существовало грани между 
документальным и художественным, реалиями и фантазией. Не было разницы между 
художественной и научной прозой. Полифункциональность выступала налицо. Отсутство-
вала дефиниция литературных видов и жанров. Проза не имела столь прочных корней в 
арабском доисламском мире, как поэзия, и не могла быть образцом подражания, поскольку 
подражать Корану, ниспосланному рифмованной прозой, также не следовало. Радикальное 
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обновление прозы произошло как раз со стороны завоёванных народов, имеющих эпическое 
прошлое своих литератур, чего у арабов никогда не имелось. Достижения народов халифата 
привели к некоему синтезу в пределах арабо-мусульманской культуры. Перенесённые в 
арабскую почву, они продолжили здесь свою жизнь, пусть и несколько в необычной форме в 
литературе «адаба», где наблюдалось смешение видов, переплетение, некий синтез. После 
распада халифата все новшества бережно вновь были пересажены теперь уже в родную 
почву и продолжали своё существование и не только на Востоке, но и на Западе. В 
составленной Альфонсом X Ученым «Всеобщей хронике» это влияние чувствовалось на 
каждом шагу: в манере изложения, стремлении к беллетризации. Влияние это просле-
живается вплоть до XVI в., когда Перес де Ита создаёт «Историю гражданских войн в 
Гранаде» – полуроман, полухроника, где также наблюдается отсутствие дефиниции, – все 
эти произведения положили начало жанру «гражданского романа, к которому восходит 
исторический роман в европейской литературе. Хроника Переса де Ита начинает также 
собой «мавританскую линию» в европейской литературе, которая просуществовала до XlX в. 
Можно также допустить, что европейский плутовской роман XVI-XVII вв., с симпатией 
описывающий приключения и похождения низкородного героя, обязан своим про-
исхождением жанру «макамы», взращённому Хамадани (969-1008) учёным-филологом из 
Хамадана, прозванного за свой талант Чудом Времени («Бади аз-Заман»), автором мно-
жества изысканных посланий. Можно составить длинный список ценностей, которыми 
Европа обязана Аль-Андалусу, сыгравшему медиаторскую роль в передаче сокровищ 
мусульманской культуры, в их числе и литература «адаба», включившая в себя и научные 
знания, философские концепции помимо прочего. К примеру, во второй половине XII в. 
воззрения Ибн Рушда проникнув в Европу стимулировали возникновение философии св. 
Фомы Аквинского. Наследие Востока с его неисчерпаемой «кладовой» сюжетов, вместив-
шиеся в волшебный ларец литературы «адаба» послужило тем главным материалом, на 
основе которого были построены произведения европейской ренессансной литературы. И 
здесь как нельзя кстати приходят на ум высказывания азербайджанской исследовательницы 
проф. Ф.Велихановой: «Интерес к Востоку связан отражением, откликом его же ценностей в 
мировой цивилизации» [5]. 
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ORTA ƏSR NƏSRİNİN POLİFUNKSİONALLIĞI 
 

XÜLASƏ 
 
Orta əsr hökmdarlarının saraylarında «Yüksək» üslubun daha aşağı təbəqələrdə işlətdiyi üslubla qaynayıb-

qarışmasının nəticəsi orta əsr nəsrinin sinkretizmini təmin etdi. Müəllif tərəfindən oxucunu maarifləndirmə və eyni 
zamanda əyləndirmək qabiliyyəti, ciddi mövzulara zarafat qatmaq, gerçəklə uydurmanı qatıb-qarışdırmaq və bu şəkildə 
təqdim etmək – orta əsrlər nəsrinin əsas xüsusiyyətlərindən idi. Dünyanın dərki orta əsr şüuru ilə ölçülürdü, reallığın 
xəyallardan qopmaması, bədiiliyin elmilikdən ayrılmaması, hüdudların qoyulmaması orta əsr nəsrinin polifunksional-
lığına gətirib çıxartdı və bu tip ədəbiyyatda janr və növlərin definisiyası dəqiq təyin olunmamışdı. 
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“VERSATILITY IN PROSE OF MIDDLE AGES” 

 
SUMMARY 

 
The medieval prose is consisted of the synthesis of “high” style and “low”. This predetermined the syncretism of 

its genres. One of the main features of medieval prose was the interlacement of truth and fiction. Whereas, it was 
necessary to entertain and enlighten at the same time. A serious reading culture was inoculated through fiction and 
elements of folklore. Medieval consciousness and vision of the world was not dismembered and did not put the 
difference between fiction and reality. There were no boundaries between artistic and scientific prose. Works were 
multifunctional and without a clear definition for literary types and genres.  
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KVANT FİZİKASI VƏ ƏDƏBİYYAT 
 

Açar sözlər: kvant fizikası, bədii ədəbiyyat, gerçəklik, qeyri-müəyyənlik, müşahidə, mətn 
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Ключевые слова: квантовая физика, художественная литература, реальность, неопределенность, наблю-

дение, текст 
 

Müasir fizikanın elmi-nəzəri əsasını təşkil edən kvant fizikası ilə bədii ədəbiyyatın birlikdə 
tədqiqat mövzusu olması qəribə səslənə bilər. Fizikanın konkretliyi və dəqiqliyi ilə ədəbiyyatın 
üslub rəngarəngliyi, poetik məna çoxluğu arasında bir bağ qurmaq ilk baxışda mümkünsüz görünür. 
Toxunduğumuz mövzunun olduqca geniş və ümumi olduğunu, kifayət qədər zaman və coğrafiyanı 
əhatə etdiyini nəzərə alaraq qeyd etmək istərdik ki, biz bu məqalə çərçivəsində insanlığın bu iki 
mühüm dünyagörüşü istiqamətlərinin, idraki təcrübəsinin müqayisə oluna və əlaqələndirilə biləcək 
xüsusiyyətlərini ən ümumi cizgiləri ilə şərh etməyə çalışacağıq. Adətən fizika ilə ədəbiyyat 
arasındakı bağlantını yalnız fiziki hadisələrin ədəbiyyatda bədii mövzu kimi işlənməsi şəklində 
araşdırmaqla kifayətlənirlər. Həm fizika, həm bədii ədəbiyyat ayrı-ayrılıqda sitemli struktura 
malikdirlər. Eyni zamanda “oxuna biləcək mətn” kimliyinə sahibdirlər. Bu məruzədə məqsəd 
əsasən, bir-birindən kəskin fərqlənən bu ikilinin mövcud oxşarlıqlarını və kəsişmə nöqtələrini 
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Kvant fizikası və bədii ədəbiyyat arasında qarşılıqlı münasibətlərdə 
bir-birini inkar və təsdiq məqamlarını təsbit etməkdir. Nəticə etibarilə, həm fizika, həm ədəbiyyat  
sözün ən geniş mənasında gerçəkliyi öyrənir. İnsanın ən böyük mücadilələrindən biri gerçəkliyi 
öyrənmək, onun mahiyyətini və ölçülərini anlamaq cəhdləridir. Gerçəklik haqqında elmin dəqiq və 
əsaslandırılmış müddəaları, fəlsəfənin qarışıq və mürəkkəb konsepsiyalarının ortaya atdığı mülahizə 
və rəylərlə yanaşı, onu öyrənmənin, dərk etmənin və qavramanın başqa bir aspekti bədii incəsənətlə 
reallaşır. İncəsənət, o cümlədən ədəbiyyat həm də gerçəkliyi dərk etməyə can atmanın ən ilkin 
formasıdır. Fizika və ədəbiyyat arasındakı ilk gözə çarpan yaxınlıq obyektlə bağlıdır. Həm 
ədəbiyyat, həm fizika gerçək dünyanı müşahidələrlə öyrənməklə, əks etdirməklə, təhlil etməklə 
məşğuldur. Lakin bu öyrənmə prosesinin təzahür formaları fərqlənir. Fizika elmi idrak formasının, 
ədəbiyyat isə bədii idrak formasının nəticəsidir. Fizika təbiətin ən ümumi qanunlarını, bizi əhatə 
edən maddi aləmin quruluşunu və xassələrini öyrənir. Ən sadə obyektlərdən (elementar zərrəcik-
lərdən) tutmuş milyardlarla qalaktikanı özündə birləşdirən və hələ də  genişlənməkdə olan Kainata 
qədər hər şeyi daim hərəkətdə, bir-birləri ilə qarşılıqlı təsirdə və məlumat mübadiləsində olduğunu 
öyrənən fizikanın öyrənmə metodları müşahidə, eksperiment və nəzəriyyədir. Ədəbiyyat isə tamam 
fərqli yanaşmaları ilə seçilən xüsusi idrak formasıdır. Lakin bu iki fərqli konseptual dünyayabaxış 
forması arasında bənzər məqamlar da vardır. 
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Klassik və müasir fizika. 
Fizika elmini adətən klassik və modern fizikaya ayırırlar. Kvant fizikası klassik və müasir 

fizika arasında sərhəd rolunu oynayır. Bir çağ bitir, yeni bir çağ başlayır və bu başlanğıc özlüyündə 
inkarları da labüd edir. Kvant fizikası və bədii ədəbiyyat arasında ilk başda mümkünsüz görsənən 
yaxınlaşmanın və adekvat məqamların mahiyyətini anlamaq üçün əvvəlcə Kvant fizikasının nə 
olduğunu bilmək lazımdır. Təbii ki, məruzədə kvant fizikası və bədii ədəbiyyatın müqayisəsininin 
şərhində əbiyyatşünas mövqeyi sərgilənəcək. Lakin, kvant fizikasının ümumi fizika elmi müs-
təvisində ehtiva etdiyi mahiyyətini anlamadan istənilən müqayisə naqis qalar. Kvant nəzəriyyəsinə 
qədər fizikada nə var idi? Kvant fizikası nəyi dəyişdi? Bu elmi-nəzəri sistemdən sonra fizikada 
nələr baş verdi? Bu suallara qısa və yığcam şəkildə cavab verməklə, bədii ədəbiyyat ilə kvant 
fizikası arasında müqayisə paradiqmalarını da müəyyənləşdirməyə çalışacağıq.Fizikanın bir elm 
sahəsi kimi formalaşması tarixinə nəzər salmaq bu baxımından  maraqlıdır. E.ə III minillikdə, 
Mesapotamiyada, Şumer və Akkad sivilizasiyalarında su dəyirmanlarının tikilməsi, heykəltəraşlıq, 
piramidaların tikilməsi, zaman, məsafə və surətlə bağlı texniki ölçmə vərdişlərinin formalaşması, 
qədim Misir mühəndisliyi və s. praktik fiziki bilgilərin formalaşmasından xəbər verir. Lakin 
müəyyən ehtiyacların ödənilməsini təmin edən bu vərdişlərin formalaşmasını şərtləndirən qanuna-
uyğunluqların və onların ortaq prinsiplərini öyrənmək cəhdi e.ə VI və V əsrlərdə Qədim Yunanıs-
tanda ortaya çıxdı. Dünyanın xaosdan necə yaranması, çoxluğun və müxtəlifliyin səbəbləri, hərəkət 
və dəyişmələrin hesablanması sualları ətrafında sistemli fizikanın ilk təməlləri qoyulurdu. Miletli 
Fales (E.ə. 640/624 – 548/545 ) fəlsəfə üçün çox böyük əhəmiyyəti olan bir ideya irəli sürdü. O, hər 
şeyin sudan yarandığını dedi. Fales bu fikirlə ilkin substansiya anlamını və ideyasını yaratdı. 
Bununla bütün hər şeyi əhatə edən vahid baxışla dünyanın izah edilməsinə maraq oyatdı. Antik çağ 
filosoflarından Efesli Heraklitə (e.ə 540 - 480) görə dünyanı heç kəs yaratmayıb, o əbədidir, hər 
zaman hərəkətdədir və varlığın əsasında dayanan ilk maddə oddur. Heraklit "kosmos" terminini 
yazılı şəkildə işlətmiş ilk yunan filosofu olmuşdur. Siciliyalı Empedokl (e.ə 490-430) dörd elementi 
dəyişməz ilkin başlanğıc hesab edir: od, hava, su və torpaq. Anaksaqor (e.ə. 500-428) iddia edirdi 
ki, dünya təbii yolla əmələ gəlib, həmişə mövcud olub və ona məxsus olan qanunlarla inkişaf edir. 
Əşyaların müxtəlifliyini onların meydana gəlib məhv olmasını Anaksaqor onların birinci ünsür-
lərinin "şeylərin toxumlarının" birləşmələrinə və bölünmələrə gətirirdi. Demokrit (e.ə. 460-370) 
bölünməyən zərrəcikləri ilk dəfə atom adlandırdı. Materialist atomizmin banisinin fikrincə, Kainatın 
başlanğıcı- atomlar və boşluqdur, yerdə qalanlar isə fikirlərdə mövcuddur. Dünyalar sonsuz qədər 
çoxdur, onlar zamana görə başlanğıca və sona malikdirlər. Heç nə yoxdan əmələ gəlmir və yox 
olmur. Atomlar da ölçüləri və çoxluğu etibarı ilə saysız-hesabsız olub, kainatın burulğanlarında 
fırlanaraq hərəkət edir, beləliklə bütün mürəkkəb şeylər: od, su, hava, torpaq yaranır. Sonuncular 
bəzi atomların birləşməsinin nəticəsidir. Atomlar möhkəmlikləri nəticəsində dəyişilmir. Atomlar 
dəyişilməz və əbədidir, bölünməz və nüfuz edilməzdir, daim hərəkətdədir. Fizika sahəsində 
Aristotelin görüşləri xüsusi çəkiyə malikdir. Aristotel (e.ə. 384 – e.ə. 322) maddi aləmin obyektiv 
varlığını qəbul edir və hisslərə, anlayışlara və təsəvvürlərə real şeylərin törəmələri kimi baxırdı. 
Aristotelin materializm və idealizm arasındakı tərəddüdləri onun dialektika ilə metafizika arasındakı 
tərəddüdləri ilə müşahidə edilirdi. O, təbiətdə və cəmiyyətdə hərəkəti qəbul edir, hərəkətin müxtəlif 
növlərinin (meydana gəlmə, məhv olunma, inkişafı, azalma, keyfiyyətcə dəyişmə və fəzada dəyiş-
mə) mövcud olmasına işarə edirdi. Ziddiyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsini, keyfiyyətli dəyişikliklərin 
kəmiyyətlərdən asılılığını görür, mümkünlüyün həqiqətə çevrilməsini tədqiq edirdi. Aristotelə görə 
İlahi varlıq maddədən kənarda qalır və özü hərəkətsiz qalaraq bütün dünyanı faydalı hərəkətə 
gətirir. Ümumi ilə təkin arasında olan nisbəti məsələsinə isə Aristotel toxunmurdu. Kosmologiya 
sahəsində Aristotel geosentrik nəzəriyyənin tərəfdarı idi. Onun kosmoloji fikirlərini sonradan 
Ptolomey inkişaf etdirmişdir. Sonralar bu nəzəriyyə Xristian kilsəsi tərəfindən ehkamlaşdırılmışdır. 
Aristotelin fizikaya dair fikir və mülahizələri bütöv orta əsrləri öz təsir dairəsində saxlaya bildi. Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, fiziki elmi biliklərin fəlsəfə və dinin təsirlərindən uzaqlaşıb müstəqil 
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tədqiqat sahəsinə çevrilməsi üçün təxminən iki min ilə yaxın zaman keçmişdir. Avropada intibah və 
Reformasiya hərəkəti nəticəsində, modern çağın başlanması ilə, elm adamları hadisələrin 
səbəbindən ziyadə, həmin hadisələrin necə baş verməsi üzərində düşünməyə başladı. Bəşəriyyət 
yaşadığı dünya haqqında bilik və görüşlərini Ptolemeyin dünya mərkəzli görüşündən, Qaliley, 
Kepler və Kopernikin günəş mərkəzli astrofiziki dünya baxış sisteminə gətirə bilmişdir. XVI əsrdə 
dinin müqavimətinə baxmayaraq, geosentrik sistem təlimi dünyanın heliosentrik sistemi təlim ilə 
əvəz olunmuşdur. Kosmoloji dünyagörüşü dəyişən insanın dünyayabaxış və onu dərk sistemləri də 
dəyişmiş olur. Və XVII əsrdə fizikanın tarixinə Nyuton (1642-1727) “Natural fəlsəfənin riyazi 
başlanğıcı” (1687) adlı əsəri ilə öz imzasını atdı. O, heliosentrizmin inkişafinda böyük rol oynamış, 
ilk dəfə elmə Yerin cazibə qüvvəsi anlayışını daxil etmişdir. Nyuton dünya fizika tarixində yeni bir 
başlanğıc idi. XVIII və XIX əsrlər elmi tədqiqatların qızıl dövrü kimi şərh olunur, dəyişən sosial-
iqtisadi strukturun da təsiri ilə təbiət haqqında elmlərin müstəqil nəzəri sistemləri formalaşmağa 
başladı. Faradeyin elektromaqnit induksiya hadisəsinin kəşfi (1831), Maksvellin elektromaqnit sahə 
nəzəriyyəsinin yaranması (1861), elektronun Tomson tərəfindən kəşfi (1897), Bekkeler ve Küri 
tərəfindən radioaktivliyin kəşfi (1898), Helmhols, Coul, Tomson, Karno, Klauzius, Nernst və 
başqaları tərəfindən termodinamikanın və statistik fizikanın əsaslarının qoyulması (1847), entropiya 
anlayışı (Klauzius, 1865) və s. fizikanın inkişafında mühüm addımlar olmaqla yanaşı, XX əsrin 
əvvəllərində baş verəcək inkarlar üçün zəmin hazırlayırdı. XX əsrin əvvəllərində fizikanın həmin 
dövrə qədər kainat haqqında formalaşmış düşüncəsini dəyişən iki  kəşf baş verdi: Kvant fizikası və 
nisbilik nəzəriyyəsi. 1905-ci ildə Albert Eynşteyn işığın kvantalara, yəni enerji porsiyalarına sahib 
olduğu iddiasını ortaya atdı. Bu enerji porsiyalarına foton adı verilirdi. Kvant hadisəsində işıq həm 
maddə, həm də dalğa xüsusiyyəti göstərirdi. Foton deyilən maddəyə kosmosda dalğa yoldaşlıq 
edirdi. Yəni işıq kosmosda dalğa kimi, qarşısına maneə çıxdıqda isə aktiv zərrəcik kimi davranırdı. 
Başqa sözlə işıq, qarşısına maneə çıxana qədər enerji şəklinə bürünür, maneə ilə qarşılaşdığında isə 
sanki maddi varlığı varmış kimi qum dənələrinə oxşar şəkildə zərrəciklər formasını alırdı. Bu 
nəzəriyyə Plankdan sonra Albert Eynşteyn, Nils Bor, Louis De Broglie, Paul Adrian Maurica Dirac 
və Wolfgang Pauli kimi elm adamları tərəfindən inkişaf etdirildi. XX əsrin başlanğıcında işığın 
elektromaqnit (dalğa) nəzəriyyəsi ilə yanaşı olaraq, Nyutonun təklif etdiyi korpuskulyar nəzəriy-
yədən keyfiyyətcə tamamilə fərqli olan yeni korpuskulyar (kvant) nəzəriyyə yaranmış oldu. Qeyri-
adi bir vəziyyət yarandı: işığın interferensiyası və difraksiyası hadisələrini dalğa nəzəriyyəsinə 
əsasən, şüalanma və udulma hadisələrini isə işığı kvantlar seli (korpuskullar) hesab etməklə izah 
etmək mümkündür. Deməli, işıq ikili xassəyə, yəni dalğa xassəsinə və korpuskulyar xassəyə 
malikdir [1, s.10]. Elm adamları, artıq maddənin cansız, kor və anlaşılmaz zərrəciklər olduğuna 
inanmırdılar. maddənin özündə maddi olmayan bir şeylər vardı. Elektron, proton kimi zərrəciklər də 
özlərini dalğa kimi aparırdılar. Yəni materializmin mütləq maddə olaraq təyin etdiyi atomun içində 
materialistlərin klassik inancının əksinə maddə deyil, əslində var olmayan enerji dalğaları vardı. 
Atomun içindəki bu kiçik zərrələr eynilə işıq kimi istədikləri zaman dalğa kimi davranır, istədikləri 
zaman da zərrəcik xüsusiyyəti göstərirdilər. Yəni materialist şərhə görə atomun içində "mütləq 
şəkildə var olan maddə", materialistlərin proqnozlarının əksinə bəzən görünən olur, bəzən də yox 
olurdu. Bu məqamlar idealistlərin kvant fizikasında antimaterializm axtarmasına səbəb oldu, gerçək 
dünya zənn etdiyimiz görüntülərin kölgə varlıq olduğunu, maddənin fizikadan tamamilə uzaq-
laşdığını və metafizikaya yönəldiyini kvant fizikası ilə sübut etmək tendensiyası formalaşdı. XX 
əsrdə kvant fizikası və din bağlamında onlarla əsər yazıldı, Tanrının isbatı məsləsində kvant 
fizikasını elm və din fəlsəfəsinin ortaq məxrəcə gəldiyi məqam kimi qəbul edən tədqiqatlar ortaya 
çıxdı. Digər tərəfdən fizikanın ümumi tarixində yeni bir mərhələ olan kvant fizikasının anti-
materialist şərhi elmi nəzəri təfəkkürdə gülünc və xəyalpərəst yozum kimi qəbul edildi. Klassik 
fizikanın tədqiq obyektindən kənarda qalan qeyri-maddi aləm, yəni fiziki formada təzahür etməyən, 
fiziki olanın ötəsində dayanan, metafiziki səciyyə daşıyan məsələlərə toxunan kvant nəzəriyyəsinin 
öz prinsipləri müəyyənləşdi. Klassik fizika makrokosmosu öyrənməklə qənaətlənirdi, kvant fizikası 
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isə daha bizi əhatə edən aləmlə yanaşı, mikroaləmi atom və subatom zərrəciklərin mikroskopik 
dünyasını da öyrənməyə çalışdı. Kvant nəzəriyyəsinə görə, mikro kainat dinamikdir, düşünüldüyü 
kimi sürəkli deyil, kəsintilidir, dalğa funksiyasına malikdir, qeyri-müəyyənlik prinsipi var, ikili 
xarakterə və tunel effektinə sahibdir. Makrokosmosla müəyyən əlaqələri vardır. Kvant fizikasının 
əsas prinsip və meyarları bir çox nəzəriyyəçilərin diqqətini şərq fəlsəfəsinə, xüsusilə təsəvvüfə 
yönəltdi. Ortaya qəribə bir paradoks çıxdı. Qərb düşüncəsinin XX əsrdə əldə etdiyi elmi qənaətlər 
orta əsrləq Şərq təfəkkürünün ana xəttini təşkil edirdi. Adətən dünya elm tarixinə aid yazılmış 
kitabların böyük əksəriyyəti Qədim Misir, Mesopotomiya və Ellin sivilizasiyalarına diqqət yetirir, 
Bizans mədəniyyətini və xristian orta əslərinin üzərində dayandıqdan sonra yeni dövrə müraciət 
edirlər. Orta əsrlərin zəngin islam elm və mədəniyyəti bir qədər kənarda qalmış olur. Lakin müasir 
dövrdə islam alimlərinin fizika elmi sahəsindəki xidmətlərini araşdıran alimlərin əldə etdiyi 
qənaətlər olduqca maraqlıdır. Siqrid Hunke “Avropanın üzərinə doğan İslam Günəşi” adlı əsərində 
təəssüf hissi ilə bildirir ki, islam alimlərinin müxtəlif elm sahələrinə aid dünyanı qabaqlayan 
görüşlərinin aydınlığa çıxmamasına xristianlıq inancının ehtirasları səbəb olmuşdu. Orta əsrlərdə 
bütün elmlər fəlsəfə ilə iç-içə öyrənildiyindən filosof kimi tanıdığımız şəxsiyyətlər həm də digər 
elm sahələrində böyük tədqiqatçı alimlər hesab olunur. XX əsrdə aparılmış tədiqatlar nəticəsində 
dünya elm tarixində Avropa elminin qənaətləri hesab olunan bir sıra kəşflərin islam alimlərinə 
məxsus olduğu ortaya çıxmışdı. Kufədə doğulmuş, fəlsəfə, fizika, tibb və musiqi sahələrində 260-a 
yaxın əsər yazmış Əl-Kindi nisbilik nəzəriyyəsini ilk dəfə fiziki mənada tədiq edən alim hesab 
olunur. O, ilk dəfə düşüncə tarixində zaman, məkan və hərəkətin nisbi olduğunu söyləmişdir. Əl-
Kindi fizikasına görə zaman, cisim və hərəkətdən ayrı olaraq düşünülə bilməz. Əhməd bin Musa 
"Mükəmməl nizamlar" adlı əsərində 1000-ə qədər avtоmatik nəzarət sistemli alətin şəklini 
çəkmişdi. Əbul İsmayıl əl-Cəzəri (?-1206) isə "Kitabül Hiyel" adındakı mükəmməl əsəri ilə 
kibernetikanın qurucusu оlmuşdur. Оptika elminin təməllərini atan Ibni Heysəm (965-1051) 
"Görüntülər kitabı" ilə Rоcer Bekоn (12141294), Kepler (1571-1630) və Leоnardо (1452-1519) 
kimi alimlərin fəaliyyətlərinə təkan vermişdi. Bu kitab 600 il elm dünyasında qaynaq оlaraq 
qalmışdır. İşığın kürəvi aynalarda əks оlunması öz adıyla anılan Əl-Hazən (Ibni Heysəmin 
Avrоpadakı ismi) prоblemi оnun kəşfidir. Fərabi (870-950) səsin fiziki izahını vermiş, İbni Karara 
(?-1100) ilk tоrna dəzgahını qurmuşdu. İlk uçuş sınağını həyata keçirən Ismayıl Cövhəri (950-1010) 
olmuş, Əhməd Çələbi isə (XVII əsr) ilk uğurlu uçuşu həyata keçirə bilmişdir. Raket növündən оlan 
ixtirasıyla ilk uçuş şərəfini isə IV Murad zamanında yaşayan Laqari Həsən Çələbi qazandı. İlk 
təyyarəni hələ 880-ci ildə İbni Firnans adında bir islam alimi qurdu. Quş tükü və qumaşdan da 
istifadə edərək hazırladığı təyyarəsi ilə uzun müddət havada qaldı və süzərək yerə endi. Qərbdə isə 
ancaq Rayt qardaşlarının 1903-də bir təyyarə ilə uça bildiyi məlumdur. Yerin cazibə qüvvəsinin 
Nyutоn tərəfindən kəşf edilməsindən öncə Razidən tutmuş Biruniyə, hətta Haziniyə qədər Islam 
alimləri yerin cazibə qanunu ilə maraqlanmışlar. Islam alimləri Nyutоndan əsrlərcə əvvəl yerin 
cazibəsini kəşf etmişlər və bu sahədə nəzəriyyələr оrtaya atmışlar. Əl-Biruni "Nihâyâtü'l-Emâkin", 
qısa şəkildə "Hindistan" adlandırılan əsərində, ilk dəfə olaraq yerin günəş ətrafında hərəkətini və 
dünyanın hərəkətsiz deyil, dönən bir kütlə olduğunu Kopernikdən 500 il əvvəl söyləmiş və məşhur 
hind astronomu Brahmaquptanın "Yer hərəkətdə, göylər isə sükunətdədir" fikrini əsaslandırmışdır. 
Beləliklə, o, Koperniklə başlayan müasir astranomiya və fizikanın ilk təməllərini yaratmışdır. 
Kəfkirli saatdan Qalileydən (1564-1642) əvvəl Ibni Yunus istifadə etmişdir. Hazini "Mizanül 
hikmət" adlı əsərində tərəzilər haqqında bilgi vermiş, bir çоx maddənin xüsusi çəkisini hesab-
lamışdı. Biruni isə 18 maddənin xüsusi çəkisini, bir qismini bugünə tam uyğun оlmaq üzrə 
hesablamışdı. Suyun qatılığını tapmış, havanın sıxlığını hesablamışdı. Küləyin sürəti ilə hava sıxlığı 
arasındakı əlaqəni Tоriçellidən (1608-1647) daha əvvəl kəşf etmişdi. Atоmda bоyük bir enerjinin 
оlduğunu, parçalana biləcəyini və parçalandığı zaman da Bağdadı alt-üst edə biləcək bir gücə sahib 
оlduğunu ilk dəfə irəli sürən, "kimyanın atası" adını qazanan Cabir bin Həyyan (721-805) 
olmuşdur. Nəsirəddin Tusinin tələbəsi Qutbəddin Şirazi Dekartdan 300 il əvvəl alaimüssəma 
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(göyqurşağı) hadisəsini düzgün bir şəkildə izah etmişdi. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Şərq elmi 
Qərb elmini bir neçə əsr qabaqlamış, Qərbin elmi qənaətlərinin formalaşmasında, açıq şəkildə qeyd 
edilməsə də, Şərq düşüncə sisteminin mühüm rolu olmuşdur.  Kvant fizikası ilə Orta əsrlər Şərq 
fəlsəfəsinin və dünyagörüşünün ana xəttini təşkil edən təsəvvüf arasında hansı münasibətlərin 
yatması ayrıca bir tədqiqat mövzusudur. Hər iki yanaşma - fizikada maddənin dərinliklərinə enmək 
və təsəvvüfdə şüurun dərinliklərinə yolçuluq – gündəlik həyatın gözlə görünən, adi görüntüsünün 
arxasındakı fərqli həqiqəti kəşf nöqtəsində birləşir. Fiziklər öz qənaətlərini təcrübələrə istinadən 
əldə edirlər, sufilər isə məqsədlərinə meditasiya – daxili müşahidə yolu ilə çatırlar. Təsəvvüfdə 
istifadə olunan “öz dərununa rücu etmək” deyimi bu insanın daxili dünyasına yolçuluğunu nəzərdə 
tuturdu. Fərd maddi dünyadan sıyırıb öz iç dünyasına dönür, qəlbində var olanı bu yolla kəşf edir. 
Insanın öz qəlbini kəşf etməsi fərdin universal aləmlə vəhdəti inancının əsas olduğu təsəvvüfdə elə 
kainatın özünü kəşf etməyə bərabər tutulur. Çünki, kainatın  bir parçası olan insan ancaq özünü dərk 
etməklə zahiri dünyayı anlaya bilər.  Kvant fizikasından çıxış edənlər və sufilər arasında bir digər 
ortaq nöqtə hər iki tərəfin adi hisslərin çata bilmədiyi “məkan” larda müşahidə aparması ilə bağlıdır. 
Kvant nəzəriyyəsi təbiətin bir-birinə asılılığını göstərir, bu səbəbdən bizə kainatı fiziki obyektlərin 
meydana gətirdiyi nəsnə kimi deyil, mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələrdən hörülmüş vahid bütün olaraq 
izah edir. Sufilərin “Vəhdəti-Vücud” konsepsiyası kimi. İbrahim B.Seydin fikrincə, Əttar, Hafiz, 
İbn Ərəbi, Rumi, Bistami və digərlərinin sufizmlə bağlı mülahizələrinin köklü, güclü və son dərəcə 
poetik dilləri oxucunun məntiqi əqli düşüncə vərdişlərinin fövqündə dayanır. Və həmin məqaləsində 
Eyzenberqin bir dəfə Bora verdiyi sualı yada salır: “Atom təcrübələrində gördüyümüz kimi təbiət 
həqiqətən absurd ola bilər mi? [2] Ümumiyyətlə sufizm və kvant fizikası arasındakı oxşar məqamlar 
kifayət qədər çoxdur və geniş tədqiqat mövzusudur. Azərbaycan ədəbiyyatının da əsasında dayanan 
təsəvvüfün nə qədər dərin və yeni elmi axtarışlara açıq olduğunu bir daha qeyd etmək etməklə, 
təsəvvüf ədəbiyyatının dahi şairi Nəsimidən gətirəcəyimiz bir neçə nümunəylə fikrimizi tamam-
lamaq istərdik: 

 
Səndən məni kimdir ayıran, sən 
Zahirdə vü batinimdə sənsən.   
Həq vahidi-la-şərikü ləhdir,  
Sənlik aradan götür ki, mənsən.   
Еy aşiqi-sadiq, еylə bil ki,  
Mə’şuqə rəvanü sən bədənsən.   
Çün zahirü batin oldu vahid,  
Həm cövhəri-canü еyni-tənsən. (Nəsimi) 
Can necə tərk eyləsin, ey can, səni,  
Çünki canın canısan, ey canımız!  (Nəsimi) 
Nəsimi, gəl sücud еylə bə-vəchüllahə ki, həqdir,  
Anın şə’nində gəlmişdir bu munca vəscüdat andan. (Nəsimi) 

 
Bədii düşüncənin tarixi və dəyişən paradiqmalar 
Bədii mətn və gerçəklik qarşıdurmasında, və ya gerçəkliyin mətndə öz təsdiqini tapıb-

tapmaması məsələsi ilə bağlı nəzəri şərhi çətinləşdirən məqam, kifayət qədər bolluca terminlər 
sırasının mövcudluğuna dayanır.  Mimesis – Aristotelsayağı “təqlid” və ya “təsvir” öz  həqiqətə-
uyğunluq prinsipi ilə, təxəyyül (öz uydurmaları ilə birlikdə), illuziya, uydurma-yalan, o cümlədən 
realizm, referent (istinad nöqtəsi) və referensiallıq, bunların konqurensiyası kimi çıxış edən Baxtin 
sayağı “diologizm”, ondan başlanğıcını götürən “mətnlərarası münasibətlər” – bütün bunlar 
ədəbiyyatın özündən kənarda olana, zahiri dünyaya münasibətlərini müəyyənləşdirmək üçün fərqli 
zaman kəsiklərində və fərqli kultoroloji kontekstlərdə özünü təsdiq etdirməyə səy göstərmiş və 
göstərməkdədir. Bəs onda Ədəbiyyatı qeyri-ədəbiyatdan fərqləndirən xüsusiyyət, ədəbiyyat və 
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ədəbiyyat olmayan arasındakı cizgi necə müəyyənləşir və nə ilə xarakterizə olunur? Əgər ədə-
biyyatın vəzifəsi gerçəkliyi öyrənmək və onu inikas etdirməkdirsə, eyni vəzifəni elm və fəlsəfə də 
daşıyır. Bu ortaq məkan daxilində ədəbiyyat öz yerini və səviyyəsini, eyni zamanda özünəməx-
susluğunu necə formalaşdırır? 

Ümumilikdə, bu məsələyə yanaşmada nəzəriyyədə iki istiqamət daha aparıcıdır. Ya bədii 
mətnin istinad nöqtəsi zahiri dünyadır və ya əksinə bədii mətnin istinad nöqtəsi bədii mətnin 
özüdür.  

İnsan və gerçək dünya məsələsində fəlsəfə daima ikili yanaşma nümayiş etdirir. Məsələyə 
yanaşmada, materialist və idealist, rasionalist və irrasionalistlər hər zaman fərqli mövqelərdən çıxış 
etmişlər. Gerçək olan haqqında təsəvvürlərin obyektiv və subyektiv şəklinə əsaslanan dixotomiya 
adi məişət səviyyəsindən tutmuş dərin fəlsəfi təhlillərə qədər özünü göstərir. Analitik psixoloq Karl 
Qustav Yunq insanları özlərindən xaricdə baş verən hadisələrə münasibətinə və nümayiş etdirdikləri 
davranış tərzinə görə ekstravert (zahirə meylli) və introvert (daxilə meylli) olmaqla iki tipə bölürdü. 
[3, s.240-262]. Insan gerçəklik adlandırdığı bu böyük aləmi müxtəlif yollarla, fərqli mövqelərlə 
öyrənməyə can atır. Incəsənət, o cümlədən ədəbiyyat həm də gerçəkliyi dərk etməyə can atmanın ən 
ilkin formasıdır. Dil və mifologiyanın başlanğıcda ayrılmaz olduğunu metafora ilə izah etməyə 
çalışan Ernest Kassirerə görə, incəsənət də öz mənbəsində miflə sıx şəkildə əlaqədardır. Mif və 
incəsənət konkret və bölünməz bir varlığın tərkib hissələri kimi formalaşır. Zamanın sonrakı 
gedişatında bu vahid mənəvi yaradıcılıq – mifoloji təfəkkür- üç müstəqil növə ayrılır. Necə ki, dilin 
bətnində başlanğıcdan fəaliyyət göstərən Loqos özünə dildə yol açmaqla sözün dildə anlayış 
işarəsinə çevrilməsinə səbəb oldu, həmin proses incəsənətin forma və obrazlarının başına gəldi. 
Dünyanın magik modelində söz və obraz magiyası get-gedə zəifləyir. Mifopoetik təfəkkürdə magik 
elementin ayrılması ilə ümumi obraz müstəqilləşir, bədii ifadənin orijinal forması ortaya çıxır. 
Metaforanın gücünə əsaslanan mif və dil əlaqəliliyində loqosun üstünləşməsi ilə dil əvvəlki 
konseptual və emosional məzmununu itirir, yalnız bədii incəsənət sahəsində söz mifopoetik 
təfəkkürdən gəlmə, metaforik gücünü saxlayır. İlluziya və fantazya aləmində sözün bədiiləşməsi ilə, 
bir mənadan başqa mənaya köçürülmə, məna və forma dəyişkənliyi baş verə bilər. [4, s.83-84] 
Maraqlısı da bundadır ki, həm ədəbiyyatın referent (zahiri dünyaya istinadlılıq) səciyyəsinə 
inananların, həm ədəbiyyatın qeyri-referent spesifikasını qəbul edənlərin istinad mənbəyi Aristo-
telin Poetikasıdır. Mənşəyi Platona söykənən təqlid nəzəriyyəsi ilk məqamda sənəti ideyalardan əks 
olunmuş dünyanın inikası, dolayısı ilə də sənəti təqlidin təqlidi hesab edirdi. Platon özünün 
“Dövlət” əsərində sənəti “kölgənin kölgəsi” hesab edir və onun dəyərsizliyini təsbit etməyə çalışırdı 
və şairləri cəmiyyətdən qovmağı məsləhət görürdü. Aristotel məzmun dəyişikliyi etməklə Platona 
qarşı çıxır, mimesis və katarsis anlayışları ətrafındakı mülahizələrində sənəti ideyaya qovuşmaq 
yollarından biri, gerçək həyatın yorumlanması kimi dərk edirdi. Onun dünyasında sənətçilər – 
şairlər gerçək dünyanı öyrənənlər sırasına daxil idi. Aristoteldən başlayaraq, gerçək və onun əks 
olunması sənətin əsas qavrayışlarını təşkil etməyə başladı. Nəticədə, Qərb ədəbi təfəkküründə antik 
dövrdən başlayaraq, ta XVIII əsrin ortalarınadək, ədəbiyyat dedikdə insan və onun atdığı hər bir 
addımın nitq vasitəsilə təqlidi və ya reprezentasiyası (mimesisi) başa düşülürdü. Bir sözlə ədəbiyyat 
və gerçəklik arasındakı əlaqənin mahiyyətini aşkar etmək, istənilən fəaliyyət aktını bədiiləşdirmək, 
ona ədəbi status vermək vəzifəsinin daşıyıcısı kimi mimesis – təqlid nəzərdə tutulurdu. İncəsənətin 
gerçəkliyin – təbiətin təqlidi olması məsələsində yumşalmaları S.Todorov bu cür müşahidə edir: 
etalon qayda və qanunlar var: incəsənət təmiz təqlidin məhsuludur. Daha sonrakı səviyyələr bu 
etalondan yayınmanın şərt və ölçülərinə əsaslanır. Birinci halda etalon minimum səviyyədə pozulur, 
təqlid öz bütövlük və tamamlıq ölçülərindən imtina edir: təqlid natamam ola bilər. [5, s.139] Bu 
mərhələdə artıq Lessinq “Laakon”da bütövlüyün harmoniyasını qorumağı şərtləndirən “mümkün 
ola biləcək səhvlər” dən bəhs edir. Bu zaman Todorovun təbirincə desək, “təqlid etmək” feli 
“natamam” zərfi ilə birgə işlənir. Ikinci halda təqlid etmək tamamlıqla birgə müəyyənləşir. Artıq 
sadəcə təbiət deyil, artıq “gözəl təbiət”, seçilmiş və ora-burası düzəldilmiş təbiət təqlid obyektidir. 
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[5, s.140]. Bu məqamda Didro sadə təqlidi ideal təqdliddən fərqləndirir. Təbiətin ciddi və dəqiq 
təqlidi ona görə vacibdir ki, incəsənət yalan olmasın, lakin təkcə təqlid onu yoxsul, xırda, aciz edir 
[6]. Didroya görə, hər bir təqlid aktı özlüyündə, xüsusi dəyər və qanunauyğunluq ehtiva edən 
idealizə etmə etapıdır. Bəzən bu mərhələdə ədəbiyyat haqqında elmi-nəzəri fikirlərin tarixinin 
müəyyən mərhələsində incəsənətin əsas prinsipi kimi təqlidi əvəzləyəcək terminlərin ortaya çıxdığı 
güman edilsə də, bu yalnız təəssürat səviyyəsində qalır. Deni Didro təqlid etmək felinin yanında iki 
əks mövqeli tamamlıq istifadə edir: təbiəti təqlid etmək və qədimləri təqlid etmək: təbiəti təqlid 
etmək və Homeri təqlid etməyi bir-birindən fərqləndirir.  Başqa əsərlərin təqlidi təbiətin təqlid 
olunması şəkli ilə üst-üstə düşmür.  Qədim əsərləri yalnız  onların özlərinin təbiəti təqlid etdikləri 
formada təqlid etmək olar ki, əks təqdirdə bu incəsənətin xassəsinə çevrilə bilməz. Didro bu qədim 
olanı - başqalarını təqlid etməyi “manera” adlandırırdı.  Eyni zamanda Didro özünün istifadə etdiyi 
manera anlayışına qarşı sərt münasibəti var: təsviri sənətlərdə manyerizmi əxlaqda ikiüzlülüyə 
bərabər tuturdu. Təqlidsiz keçinməınin başqa bir yoluna Didroda şərtilik anlayışı adı altında rast 
gəlmək olar. Şərtiliyin mövcudluğunu etiraf etməklə yanaşı, onu təqlidə tabe edir, eyni zamanda 
şərtliyini mükəmməl təqlidə neqativ münasibətdə günahlandırır... Didro təbiətin, hətta gözəl 
təbiətin, hətta həqiqətini özünün olduqca dəqiq təqlidini mümkünsüzlüyünü, təbiət həqiqəti və onun 
təqlidi olan şərti həqiqəti arasındakı sərhədi sezir, lakin onun mahiyyətini sonuna qədər açıqlaya 
bilmir [5, s.153]. XVIII əsrin ortalarından mimesis prinsipi gözəllik ideyası ilə qarışmış şəkildə 
mövcud olur. Lakin gerçəkliyin inikasında təqlid və gözəllik prinsipləri bu mərhələdə hələ sinkretik 
şəkildədir, “əgər bu iki tərəf arasında cüzi də olsa konflikt sezilərdisə, dərhal üstünlük təqlidin 
xeyrinə həll olunurdu” [5, s.154]. Gerçəkliyin təqlidi prinsipininin incəsənətin, o cümlədən ədəbiy-
yatın əsas özəlliyi statusu  kimi çıxış etməsi hadisəsinin zəifləməsi ərəfəsini adətən romantizmlə 
bağlayırlar. Klassizmin rasionalist, əxlaqı hər şeydən uca tutan, quru və tənqidçi, insani hiss və 
duyğuları nəzarət altında saxlayan ədəbiyyat anlayışının daxilində tədricən, duyğulara, xəyallara və 
mənəvi ehtiraslara ehtiyac olduğu ortaya çıxır və bu proses romantizmlə nəticələnir. Sənətdə 
yaradıcı olmaq problemini, daxili dünyanın, subyektvliyin xarıcı aləmə yansıması, obyektivləşməsi 
şəklində baş verməsini ilk dəfə romantiklər gerçəkləşdirir. Daxili “mənin” və fərdin təkcəliyini önə 
sürən romantiklər üçün yaradıcılıq daxili aləmin, zahirdə bilinməyənin anladılmasıdır. Romantik 
yazıçının özünə yüklədiyi missiyanın mahiyyətində mövcud gerçəkliyin və  onun bədiiləşmiş 
konsepsiyasının yaradılmasında artıq norma və qaydalara tabe olmamaq, eyni zamanda cəmiyyətin 
və ictimai kütlələrin rifahına can atmaq bir arada əks olunur. Bu bərabərliyin pozulması nəticəsində 
“Sənət sənət üçündür” tərəfdarları ilə “Sənət cəmiyyət üçündür” (sosial romantizm) tərəfdarları bir-
birindən ayrılır. Romantizm şeirdə yerini Parnas məktəbinə (sənət sənət üçündür), romanda isə 
realizmə (sənət cəmiyyət üçündür) buraxır. Romantizmə reaksiya olaraq yaranmış bir sənət və ədəbi 
cərəyan kimi dəyər qazanan realizm faktların duyğu, xəyal və metafizika ilə deyil, maddi 
gerçəklərlə açıqlanması nəticəsinə gəlmişdir. Realizmin anlaşılmasında ikinci əhəmiyyətli faktor 
olan Oqyust Kontun (1798-1857) pozitivizmidir ki, səbəb-nəticə əlaqəsinin əhəmiyyət verirdi, 
təbiəti və insanları elmin iki əsas vasitəsi – müşahidə və təcrübə ilə şərh edirdi. Realizmin mövzusu 
gerçək həyatdır, fövqəltəbii hadisələrə bir o qədər də yer verilmir. Realist ədəbiyyatda üslub 
çılpaqlığına, möhkəm, söz oyunlarından uzaq dilə əhəmiyyət verilməsi, əsərlərdə həyat gerçək-
lərinin təqdiminin öndə gəlişi səciyyəvidir. Əgər Qərbdə realizm romantizmdən sonra mimesisin 
yenidən oyanışı hadisəsidirsə, Şərqin mifopoetik təfəkkür sistemindən və epos yaratmadan sonra, 
divan ədəbiyyatı sərhədləri daxilində nə mimesisin, nə də realist təqlidin yeri görsənmir və 
ümumiyyətlə bu boşluq kimi səciyyələmir. “Orta əsrlər Şərq ədəbiyyatı XX əsrə qədərki Qərb 
ədəbiyyatından fərqli olaraq daha çoxqatlı və dünya modelinə yaxın olan ədəbiyyatdır” [7, s.23]. 
Şərq ədəbiyyatının müəyyənliyi “...çoxqatlılıq, mifologiya, din və fəlsəfənin ənənəvi bədii 
strukturda tutduğu yerlə”, “tamdeyilməzliklə yaranan bədiiliklə”, “daim örtüdə, pərdədə saxlanılan 
ilahi mahiyyət kimi, əsl mənanın da dərin qatlarda gizlənməsi” ilə ölçülür [7, s.23]. Şərqin bədii 
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təfəkkürü immanentdir, mövcud olduğu zamanın gerçəkliklərinə o birbaşa müdaxilə etmir, ideyalar 
vasitəsilə, dolayısı ilə çatır, gerçəklik divan ədəbiyyatında ideoloji diskursdur. 

Milli təfəkkürdə realizmin sabitləşməsi XIX əsrin sonlarından baş verir. Qərb üçün bütöv XIX 
əsr realizm əsridir. Tarixən realizm idrak obyektinin idrakdan xaricdə və ona nisbətən müstəqil 
mövcudluğunu qəbul edən təlim hesab edilmişdir. Və bunun müqabilində şüur həyat gerçəkliyinin 
inikası sayılırdı və həmin gerçəkliyin bizim şüurumuzdan asılı olmayaraq  mövcud olma xüsu-
siyyətinə malik olması sayəsində insan gerçəkliklə özünün istədiyi kimi yox, gerçəkliyin tələb 
etdiyi kimi yanaşmaya əsaslanır. Sosrealizmin sütünlarından marksist təliminə görə, şüur insanın 
maddi, xüsusilə ekonomik dünyanın inikasından başqa bir şey deyil. Realizmin sovet ədəbiyyatında 
materializm və marksçı fəlsəfə ilə birləşimi nəticəsində ortaya çıxan sosialist realizminin para-
diqmaları çərçivəsində ədəbiyyat yaratmaq əsas məqsəd idi. Sovet idarəçiliyi öz tabeliyində 
saxlamağa çalışdığı – ən aşağı səviyyədə fərdi insandan başlayaraq, ayrı-ayrı milli ədəbiyyat və 
mədəniyyətlərə öz orijinal və mövcud ədəbi sistemləri ilə çıxış etməyə imkan vermirdi. Çünki, hər 
bir fərdi insanın mənəvi dünyasının qapılarının açılması, onun xəyali və fantastik dünyasında 
arzularının gerçəkləşə biləcəyi, mənəvi-tarixi yaddaşına əsaslanan sistemli dünya görüşünün, eyni 
zamanda hər çür doqmatik prinsip və etalon ölçülərə sığmayan rəngarəng, çoxçeşitli dünya 
modelləri, sosial həyat və rifah arzularının sərgilənməsi demək idi. Zorla tətbiq olunmuş xarici 
dünya ilə fərdin daxili aləminin konfliktinin baş verməsi sosialist realizminin gələcəklə bağlı 
ideyalarına uyğun gəlmirdi, yeganə çıxış yolu subyektlə obyekt arasında kəskin sərhəd qoymaq, və 
birincini ikinciyə tabe etmək idi. 

Realizm termininin ədəbiyyatda sərgilədiyi mövqe bəzən qarışıq səciyyə daşıyır.  Rene 
Uellek, R. O. Yakobson, L.Y.Qinzburq kimi tədqiqatçılar realizm terminin ifadə etdiyi mənanın 
düzgün anlaşılması üçün onun mənşəyinə və diaxronik planda inkişafına diqqətlə nəzər salmağı, 
anlayışın semantik strukturunda ikimənalılığı sezməyi məsləhət bilirlər (Rene Uellek, R.Y.Ya-
kobson, L.Qinzburq). Rene Uellek XIX əsr hadisəsi olan realizmi özündən əvvəlki mərhələlərdə 
nominalizmlə oppozisiyada dayanan realizm anlayışından fərqləndirir. Hansı kontekstdə, hansı 
şərtlər altında ifadə olunmasından asılı olmayaraq, fikirlərin gerçəkliyinə inanmaq anlamında 
realizm bir növ nominalizmlə kəsişir. Ikinci bir tərəfdən isə, realizm özündən əvvəlki və özündən 
sonrakı bədii-poetik sistemlərindən fərqlənən, özünün norma və ölçüləri olan qapalı struktur kimi 
sırf XIX əsr hadisəsidir [8, s.306]. XIX əsrin realizm hadisəsinə və bu mərhələdəki realist üslüblara 
qədər zahiri dünyanın təsviri əsasən deduktiv səciyyəlidir, ümummənşəli əlamətlərə və ya ənənəvi 
müəyyənləşmələrin öngörmələrinə istinad edir, bu şeylərin necə ola bilər şəkildə ifadəsidir. XIX əsr 
hadisəsi olan realizm isə, “induktiv hadisədir”, bədii deyimin “məkan və zamanda qəti yerləşimi”, 
bir növ konkretləşməsi hadisəsisidir [9, s.21]. Romantizmə reaksiya olaraq yaranmış bir sənət və 
ədəbi cərəyan kimi dəyər qazanan realizm faktların duyğu, xəyal ilə deyil, maddi gerçəklərlə 
açıqlanması nəticəsinə gəlmişdir. Yakobsonun realizm barədə funksional-dinamik konsepsiyasına 
görə, incəsənət tarixində istənilən bədii tendensiya özündən əvvəlkini əvəzləyərkən, özünü realist 
elan edir. O, mühakimələrində bədii realizm anlayışının zidiyyətliliyini, bədii təcrübənin hər hansı 
spesifik mərhələsini və ya sahəsini əhatə etməməsini, bir sözlə nəzəri-metodolji konsepsiya kimi 
konkret bir mərhələ ilə səciyyələnmədiyini vurğulayır, bu mülahizələrdən çıxan son qərarı isə onun 
əvəzinə V.P.Rudnev verir: “ən yaxşısı ondan imtina etməkdir” [10, s.193]. Realizmin zidiyyətli və 
çoxmənalılığı diaxron planda və oppozisiyalarda üzə çıxır; realizm-nominalizm, realizm-idealizm, 
psixologiyada realistik və qeyri-realistik şüur (autistik şüur). Realistik şüur- zahiri dünyaya 
harmoniyada, özünü təbiətin bir parçası kimi dərk etmədir, onun əksi olan autistik şüur – öz-özünə 
yükləmədir, mənəvi dünyanın zəngin fantastikası ilə yükləmədir. Psixologiyada şüurun realist-
qeyri-realist (autistik) tipoloji təsnifatı [10, s.193] öz ekvivalentini fəlsəfədə realist və idealist, 
estetik düşüncədə realist və qeyri-realist (antirealizm cəbhəsinə daxil olanların hamısı) ikilisində 
tapır. 
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Gerçəklik və həqiqətə uyğunluğun sənətlə, o cümlədən ədəbiyyatla necə açıqlana bilməsi 
sualı, həqiqilik və doğruluk prinsipləri bədii düçüncədə özünü göstərə bilər və bilməz şəklində 
cavablara səbəb ola bilər. Həqiqət-gerçəklik prosesinin bir inikas prosesi olaraq görmək klassik 
elmi bilginin özünəməxsus şəklidir, ona görə həqiqət gerçəkliyin güzgüdəki rəsmidir. Bu o 
deməkdir, gerçəkliklə tam olaraq, üst-üstə düşən tək bir rəsm var və hər yerdə o rəsm keçərlidir. 
Gerçəklik haqqında tək bir həqiqət var. Lakin fəlsəfədə hələ sofistlərdən başlayaraq tək həqiqət 
anlayışına qarşı ciddi bir şübhə vardır. Bu şübhə XX əsrdə öz ətrafına daha çox səslər yığır. Həmin 
səslərə görə həqiqət gerçəkliyin güzgüdəki əksi deyil, gerçəklik haqqında bir yenidənqurma, inşa, 
yaratmadır. Özü də bu yaratma nisbidir – o fərqli kontekstlərdə fərqli kodlar əsasında yaranır. XX 
əsrin bədii düşüncəsində yaşanan bu paradiqma dəyişikliyinin kvant fizikası ilə səsləşən bir çox 
tərəfləri var idi. 

Kvant fizikası və XX əsr ədəbiyyatı.  
Kvant fizikasının kəşfi özündən sonra demək olar ki, bütün elm sahələrinə təsir etdi. Klassik 

fizikanın mütləq maddə və determinizm prinsiplərini inkar edən Kvant nəzəriyyəsinin yaranması 
(Plank, De-Broyl, Şredinger və b.), De-Broyl dalğalarının və Heyzenberq münasibətinin kəşfi 
(1927), Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsinin yaranması (1905), atomun quruluşu haqqında Bor 
postulatları (1913), Rezerfordunatom nüvəsinin kəşfi (1911), Rentgen tərəfindən rentgen şüalarının 
kəşfi (1895), tranzistor effektinin kəşfi, yarımkeçiricilər elektronikasının inkişafı, optoelektronika, 
lazerlərin ixtirası, nüvə energetikası, sinergetika, xaos, nanofizika, nanotexnologiya və s. ardıcıl 
proses kimi günümüzə qədər davam edir. Yalnız təbiət və texniki elmlər sahəsində deyil, eləcə də 
fəlsəfə, psixologiya, sosiologiya v.s sahələrdə kvant nəzəriyyəsinə əsaslanan yeni konsepsiyalar 
formalaşdı. 

Bəs ədəbiyyat? Kvant fizikasının kəşfi ilə paralel zamanda bədii ədəbiyyatda baş verən 
dəyişikliklərin fizika ilə bir bağlantısı var idimi? Həmin dövrdə ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında 
nə baş verirdi? Kvant fizikasının ilk addımlarını atdığı dönəmlərdə dünya ədəbiyyatında dəyi-
şikliklər əsasən modernizm kontekstində baş verirdi. Modernizm XIX yüzilliyin sonu XX 
yüzilliyin birinci yarısında incəsənətdə, ədəbiyyatda və fəlsəfədə keçmiş tarixi ənənələrdən ayrılma 
ilə müşaiyət edilən cərəyan kimi xarakterizə olunur. Kvant fizikası öz klassik əcdadını müəyyən 
anlamda inkar etdiyi kimi, bu dövrün ədəbiyyatı da inkaretmə mövqeyində dayanırdı. Çünki, nə 
qədər fərqli təzahür formaları olmasına rəğmən, hər iki dünyayabaxış sisteminin yaradıcısı İnsan 
idi. İnsan hərtərəfli dəyişirdi. İnsanın ətraf dünyanı və özünü kəşf etməsində yeni bir mərhələ 
başlamışdı. Modernizmin bütün hallarında istər mülayim şəkildə (kubizm və ekspressionizm), 
istərsə sərt-rüsvayçı aqressivliyində (futurizm, dadaizm, pop-art və s.) keçmişdən qəti surətdə 
imtina etdiyinə inanılır. İtalyan F.T.Marinettinin futurist ədəbiyyatın texniki  manifestində irəli 
sürdüyü “...Muzeylər və qəbiristanlıqlar! Bunları bir-birindən fərqləndirmək olmur – heç kimin 
tanımadığı və fərqlənməyən meyidlərin bəd yığnağı.... Biz bütün muzeyləri, kitabxanaları məhv 
edəcəyik...İtaliyanı xəstəlikdən qurtaracağıq – tarixçilərdən, arxeoloqlardan, sənətşünaslardan, 
əntiqçilərdən....” [11] müddəaları modernizmin keçmişə nihilist münasibətinin ən qatı təzahür 
forması idi. Ümumiyyətlə, modernizmin bədii əsərlərində, estetik traktatlarında, publisistik 
bəyanatlarında dünya absurd təsvir olunur, ziddiyyət və konfliktləri həll etməkdə çarəsiz insanın isə 
bu absurd məkanda hərəkət etməsi mənasızdır. Reallıqla, mədəniyyətlə, təbiət və cəmiyyətlə 
əlaqəsini itirmiş modernist sənətkarın tənha və xəyali azadlığı, onun öz fantaziyaları, xatirələri, 
subyektiv assosiasiya və mücərrəd konstruksiyaları ilə qapalı məkanda qalmasına səbəb olur. 
Modernizm kontekstində bədii ədəbiyyat böyük aləmi (gerçəklik, dünya, kainat və s.) kiçik aləm 
(İnsan) vasitəsilə dərk edirdi. Modernizmin ardınca postmodernizm əsrin ikinci yarısında dünyanın 
əsas düşüncə modelinə çevrildi. 

XX əsrin elmi, fəlsəfi, ümumiyyətlə düşüncə paradiqmalarında baş verən dəyişikliklər Qərbdə 
başlasa da yüksək sürətli şaxələnmə gücü ilə bütün dünyanı öz əhatə dairəsinə aldı. Həm də bu 
yayılmanın bir səbəbi də Yeni Qərb təfəkkür modelində Şərqə bənzər ünsürlərin ortaya çıxışı idi. 
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində pozitiv əqlin böhranı, rasional dünyagörüşün darmadağın 
olması ilə Qərb kökü Aristotelə dayanan böyük bir ənənədən imtina etməli oldu [12, s.167]. Təbii 
ki, təbiət elmləri sahəsində nisbilik nəzəriyyəsi və kvant mexanikasının tətbiqi ilə gerçəkliyin 
qavrayış normalarına sığmayacaq qədər böyük olduğu ortaya çıxdı. Nəticə etibarilə,  rasionalist ağıl  
bu genişliyi olduğu şəkildə dərk etməkdə yetərsizliyini gördü. Tamamlama prinsipi (Nils Bor) ilə 
çıxmaq məcburiyyəti qərb insanını yeni təfəkkür modelləri gəlişdirməyə sövq edirdi. Burada baş 
verən dəyişikliklərin bədii təfəkkür prosesinə təsiri baxımından maraqlı olanlarını qeyd etmək 
istərdik. Belə ki, XX əsrin incəsənətinin, o cümlədən ədəbiyyatının əsas səciyyəsini müəyyən-
ləşdirən və müasir fizikanın mahiyyətini təşkil edən prinsiplərdən bəzilərinə diqqət yetirək. 

Gerçəkliyin sonsuz və tükənməzliyi prinsipi 
Gerçəklik sonsuzdur, onları ifadə edən anlayışlar isə nisbətən məhdud və konservativdir. 

Buna görə də, gerçəyin modellərinin cizarkən tamamlamaya yol verilə bilər: bu tamamlamaların 
seçimi maraqlıdır: çünki, onların məzmunu yaranacaq sistemlərə zahiri görünüş və mahiyyət 
özəlliyinin verilməsini şərtləndirir. Yəni, ədəbiyyat artıq gerçəklik, həqiqət, doğruluq kateqoriyaları 
ilə mübarizədə rasionalist olmadığını bir daha göstərdi. Qərb pozitivizminin yaratdığı realizm 
konsepsiyalarının ədəbiyyat üzərindəki hegemoniyası tədricən yox olmağa başladı. Gerçəklik 
anlayışının öz mahiyyəti dəyişdi. Gerçəklik təkcə gözlə görünən, əllə tutulan, toxunduqda hiss 
olunan mahiyyətini itirdi. Kvant fizikası makrokosmosun yerinə, normal əqli düşüncənin anlamaqda 
güclük çəkdiyi mikrokosmosu öyrənməyə başladığı kimi, dövrün ədəbiyyatı da, daha çox insanın 
gözlə görünməyən tərəfini, mənəvi-ruhi vəziyyətlərini bədiiləşdirməklə məşğul oldu. Klassik 
mənada gerçəkliyi müşahidə edib yazan yazarın yerini, özünü müşahidə edib, danışan yazarlar aldı. 
Dövrün modernist sənət cərəyanlarının dini mistik baxışları insanı subyektləşdirir, irrasionallaşdırır, 
bir sözlə gerçəklik haqqında fikir və mülahizələrin yalnız rasional səciyyə daşımadığını göstərir-
dilər. İrrasional düşüncənın yaratdığı bədii əsərlər ortaya çıxmağa başladı. Folknerin, Virciniya 
Vulfun, Albyer Kamyunun, Jan-Pol Sartrın əsərlərində modern insanın özünü kainatda tənha hiss 
etməsi ilə, öz daxilinə baş vurması və daxili müşahidələri ilə kainatı dərk etmək cəhdlərindən bəhs 
olunurdu. Fizika sahəsində zaman anlayışına yeni münasibətin formalaşması, prinsipial olaraq 
ədəbiyyat və incəsənətdə də zamana marağın böyüməsi ilə paralel şəkildə baş verir. Özünün 
ölümqabağı avtobioqrafik qeydlərində Eyzenşteyn zaman axtarışlarını XX əsr personajlarının 
mərkəzi dramı adlandırmışdır [13, s.58]. XX əsrdə zaman bədii mətnə iki yolla, mətnin konstuktiv 
planı kimi, həm də tematika səviyyəsində daxil olurdu. Jan pol-Sartr 1939-cu ildə Foknerin “Səs-
küy və hiddət” romanında zaman probleminə həsr olunmuş məqaləsində belə bir ümumiləşdirmə 
aparmışdır “Müasir yazıçıların böyük əksəriyyəti – Prust, Joys, Dos Passos, Folkner, Jid və 
Virciniya Vulf – hər biri özünəməxsus şəkildə zamanı şikəst etməyə çalışmışlar. Bəziləri onu 
keçmiş və gələcəkdən məhrum edərək, təmiz intiutiv məqama çevirdilər; başqaları, məsələn Dos 
Passos onu məhdud və mexaniki yaddaşa döndərdilər. Prust və Folkner sadəcə olaraq zamanın 
boynunu vurdular;  onun sərbəst seçim və hərəkət ölçüsünü, gələcəyini əlindən aldılar” [14, s.191]. 
Sartr bu qeyri-adi zaman konsepsiyasının yaranması səbəblərini belə izah edir: “səbəbləri bizim 
çağdaş həyatımızın sosial şərtlərində axtarmaq lazımdır.. gördüyümüz, yaşadığımız hər şey bizi 
bunu deməyə məcbur edir.. “Bu cür davam edə bilməz.” Biz qeyri-adi dəyişikliklər epoxasında 
yaşayırıq, və Folkner də qeyri-adi sənətkarlığı ilə köhnə dünyanın necə məhv olmasını və bizim bu 
dünyada necə ağır nəfəs almağımızı və boğulduğumuzu təsvir edir.” [14, s.191-192] 

Müşahidə edən, müşahidə olunan və müşahidə alətinin bütünlüyü prinsipi –  
Bir kvant hadisəsini, "ölçmə aləti", "ölçülən zərrəcik" və ikisi arasındakı "qarşılıqlı təsir" 

müddətini nəzərə almadan təyin etmək mümkün deyil. Ölçü müddətində "ölçən" və "ölçülən" 
şeylərin vəzifələrini ayrı-ayrı təyin etmək mümkün olmadığından, Kopenhagen şərhinə görə nəyin 
ölçən, nəyin ölçülən olduğunu ayırmaq qeyri-mümkündür. Bir obyekt (ölçülən) -subyekt (ölçən) 
qarışığı meydana gəlir. Müşahidə olunan, xüsusiyyətləri öyrənilən nəsnə (ölçülən-obyekt) ilə bu 
dinamik xüsusiyyətləri öyrənənin (ölçən-subyekt) bir-birinə qarışması baş verir. Kvant fizikasında 
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müşahidəçi faktoru xüsusi önəm daşıyır. Mümkün ola biləcək bütün nəticələrin səbəbkarı bu 
müşahidəçidir. Müşahidə obyektinin müəyyənləşməsi də ondan birbaşa asılıdır. Ümumiyyətlə, 
subyektlə obyekt, işarə ilə işarə olunan arasındakı münasibətlərdə hər iki tərəfini bir-birinə adekvat 
yanaşmasının ifadəsi olan həqiqət, həqiqətəuyğunluq anlayışının klassik məzmunundan nəinki 
müasir sənət, o cümlədən elm və fəlsəfə də imtina edir. İdrakın predmeti idrakın özüdür, 
düşüncənin obyekti başqa bir düşüncədir. Bu XX əsrin tapıntısı idi. Beneddito Kroçe reallığa, bədii 
təfəkkürün – estetik yaradıcılığın məhsulu, idraka aktiv fəaliyyət – şüura məxsus potensiyanın 
gerçəkləşməsi imkanı kimi baxırdı. Bir halda ki, idrak öz predmetini özü yaradır. Idrakın predmeti 
idrakın özüdür. Bütün yaradıcılıq prosesi – metafizika, din, poeziya, ədəbiyyat, incəsənət, əxlaq və 
s. mifologiyadır; tarixin özü miftörətmə prosesindən başqa bir şey deyildir [15, s.101]. E.Kassirer 
insanı animal symbolicum yəni “simvol yaradan məxluq” adlandırırdı, çünki insan dünya ilə əlaqə 
və münasibət yaratmaq üçün özü bəşəri vasitələr – simvollar yaradır. Simvol-gerçəkliyi bəyan edən 
formadır; o vəhdət, emblem, yaradıcılıq, məqsəd, idrak, mədəniyyət, məzmun və s. açan və ya 
onların mənalarına aparan yoldur [15, s.137]. Simvolun mənalılılığı hətta mifin həqiqət olduğunu 
sübut edir. Anri Berqson (1859-1941) özünün intuitiv fəlsəfəsində idrakın obyekti ilə subyektini, 
materiya ilə şüuru vahid tam kimi götürür; bu tamlıqda obyektin və subyektin mövcudluğu və 
fəaliyyəti bir-birini şərtləndirir, onlar ayrı-ayrılıqda düşünülmədiyindən hansının genetik cəhətdən 
hansına niisbətən ilkin olduğu haqqında məsələ qoyulmur və ona cavab axtarılmır [15, s.200]. 
Berqsona görə idrak zamanla, təkamüllə əlaqədardır. Təkamül – yaşama müddəti, davamiyyətlilik, 
idrakın genezisi onun  forma və məzmunu üçün şərtdir [15, s.202]. İnsanla kosmosun vəhdəti 
haqqındakı Heraklit müddəasına görə “Varlıq – vəhdətdir”, belə bir ontoloji baza Şpenqlerə varlıqla 
təfəkkürü, materiya ilə şüuru, dünya ilə insanı, maddi ilə mənəvini, təbiətlə cəmiyyəti ayrı-ayrılıqda 
təsəvvür etmək imkanı vermirdi. Ona görə, fəlsəfədə materializm, idealizm, obyektivizm, sub-
yektivizm və s. təfəkkürün sonrakı inkişaf mərhələsinin – onun degenerasiya, cırlaşma mərhələsinin 
məhsuludur. İlkin fəlsəfədə bunlar olmamış və müasir fəlsəfə öz çıxış momentinə də onlardan 
təmizlənmiş şəkildə qayıtmalıdır [15, s.215-216]. Amerika praqmatiklərindən Uilyam Cems 
bildirirdi ki, varlığın təbiəti və mahiyyəti ancaq insan təcrübəsinin nəticəsi hesab edilə bilər, zira 
insan ancaq təcrübədə - özünün praktik fəaliyyəti prosesində öyrənə bilər ki, varlıq bu və ya digər 
ontoloji ideya, onun üçün nədir və nə dərəcədə faydalıdır. Dekartın “cogito ergo sum”undan sonra 
subyektlivliyin tədricən başlayan təsdiqi və onun obyektlə binar münasibəti, ikiləşməni çağdaş fikir 
qəbul edə bilmir. XX əsrin ikinci yarısında postmodern düşüncədə M.Fuko, J.Derrida, J.Lakan, 
J.Delez subyektin epistomoloji-metafiziki, sosial-siyasi varlıq statusundan imtina edirdilər. İnsanın 
subyekt kimi gəlişimini izləyən Fuko eyni zamanda onun Ölümünə də fitva verir [16, s.485-487], 
onun üçün subyekt hər dəfə özü ilə dəyişik oyunlar oynayan bir qurmacadır. Derridanın “Qərb 
metafizikasında”  mövcud bədən-ruh, daxili-zahiri, görünüş-mahiyyət və s.dixotomiyalar kimi 
subyekt-obyekt ikilisinin də dekonstruksiyaya ehtiyacından bəhs edilir. Kvant fizikasının müşahidə 
edən, müşahidə olunan və müşahidə aləti  bütünlüyü, fəlsəfənin subyekt-obyekt dixotomiyasından 
imtina etməsi, bədii ədəbiyyatda müəllif və oxucunun hüquqlarının bərabərləşməsi şəklində təzahür 
etdi. “Müəllifin ölümü” konsepsiyasını və oxucu amilinin mətnlərarası münasibətlərdəki yerini 
bilmədən müasir bədii əsərləri anlamaq bəzən qeyri-mümkün olur. Demək olar ki, kvant fizikasında 
müşahidə edən, müşahidə olunan və müşahidə aləti modeli bədii ədəbiyyatda  müəllif-əsər-oxucu 
triadası şəklində təzahür etmiş olur. Bu modeldə hər üç tərəfin eyni hüquqa malik olduğunu təsbit 
etmək vacibdir. Müəllifin bədii informasiyasını qəbul edən oxucunun bu məlumatı həzm edərkən 
kifayət qədər sərbəst davrandığı ki, özünü “mətnlərarası müxtəlif səpgili gəzintilərin nəticəsi” elan 
edən əsər də bir o qədər müstəqildir. Bədii əsərin mahiyyətinə üçlünün bütövlüyünü təsdiq edərək 
varmaq mümkündür. 

Dualizm, mümkün ehtimallar, qeyri-müəyyənlik prinsipləri 
Kvant fizikasında dalğa/zərrəcik ikilisi haqqında yuxarıda bəhs etmişdik. Bəzən elmi-kütləvi 

ədəbiyyatda bunu ruh-bədən münasibətləri kimi xarakterizə edirlər. Bir sözlə, kvant nəzəriyyəçilər 
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işığın ikili xarakter daşıdığını qəbul edirlər. Kvant fizikasında Şrödingerin pişiyi - Avstriyalı fizik 
Ervin Şrödinger tərəfindən ortaya atılmış, haqqında bir çox müzakirələr aparılmış düşüncə təcrübəsi 
var. Adətən kvant mexanikası və Kopenhagen təfsiriylə əlaqəli olan bir paradoks olaraq bilinir. 
Təcrübə, 1935-ci ildə ortaya atılmışdır və tamamilə nəzəri bir təcrübədir. Təcrübə, Şrödingerin 
Kopenhagen təfsiri və ümumi olaraq kvant fizikasında gördüyü bəzi problemləri açıqlayır. Bu 
təcrübə sonda ölü ya da diri ola biləcək xəyali bir pişiklə əlaqədardır. Pişiyin ölü ya da diri olması, 
müşahidədən əvvəlki təsadüfi bir vəziyyətin nəticəsidir. Yəni pişiyin ölü və diri olması iki 
ehtimaldır. Materialistlər, eləcə də determinizm (səbəbiyyət) fəlsəfəsinə və təkamül nəzəriyyəsinə 
bağlı olanlar kainatda, eləcə də təbiətdə müşahidə etdiklərini ilk öncə müxtəlif siniflərə ayırır, daha 
sonra bunların bir-birinin yaradıcısı olduğunu iddia edirlər. Determinizmin məntiqinə görə hər bir 
şeyin bir səbəbi olmalıdır. Bu səbəbin də bir başqa səbəbi olması zəruridir. Bu da sonsuz ziddiyyət 
deməkdir. Kvant fizikasının mikrokainat konsepsiyasından doğan qeyri-müəyyənlik və dualizm 
prinsipləri eyni zamanda postmodernizm üçün də keçərlidir. Dünya ədəbiyyatşünaslığında “fiction” 
termini ilə təyin edilən bədii əsərin ənənəvi klassik və modern-avanqard variantlarının söykəndiyi 
ideya-estetik prinsipləri kafi hesab etməyən postmodernizm, dünyaya, gerçəkliyə alternativ bədii 
modelləri hazırlarkən, model qurmanın – qurmacanın bir addım üstünə çıxır, metafiksasiya – 
bədiiliyin fövqündə dayanan mətnlər yaradır. Özünə qədər qurulmuş dünya modellərinin qurma-
casını toxuyur. Mətnləri öz mətnində əridir. Hər hansı bir hadisənin izahı edilməsi üçün hadisəyə 
bağlı olaraq müəyyən bir məkan, zaman, şəxs heyəti çərçivəsində yaradılan ənənəvi ədəbi mətnlər, 
postmodern ədəbiyyatda meta fictiona çevrilir. Postmodern şərhçilərə görə, sənaye cəmiyyəti 
bitmiş yeni bir informasiya cəmiyyəti reallaşmışdır. Modernizmin ideallarının, ideologiyalarının 
iflas etdiyini önə sürən postmodern düşüncənin təməl dayağı "son"lardır. Hər şeyin yenidən 
başladığını düşünən postmodernlər hər cür "son"a maraqlıdırlar; tarixin sonuna , insanlığın sonuna, 
elmin sonuna, həyatın sonuna. Elmin əldə etdiklərinə, mövcud ideologiyalara şübhə ilə yanaşan 
postmodernizmin daxilində daima oxucunu müxtəlif mustəvilərdə gəzişməyə vadar edən, təhrik-
edici bir intelektualizm gizlənir. Modernist daxili dünyanın, şüurun labirintlərində gəzərkən, post-
modernist "səthi" dünyalarda gəzir. Çoxsəslilik, parçalılıq, müxtəlifcinsli anlayışların bir müstəvidə 
yığımı, avanqard sənətlə kütləvi mədəniyyət arasındakı məsafənin bağlanılması, sənətlə həyatın 
birləşdirilməsi, mətnlər arası yolçuluq, dəyişik parçaların bir yerdə istifadə edilməsi, yazma 
müddətinə oxucunun daxil edilməsi, janr ayrı-seçkiliyinə son qoymaq, ideologiyadan imtina, mətn-
lərin xüsusi şifrələr və kodlarla qurulması və mətnin struktur-semantik çözülməsində onların deşif-
rəsi, sistemli və nizamlı olandan imtina, hər şeyin naməlum və müəmmalı tərəflərinin qabardılması, 
dəqiqlikdən uzaqlaşma, paradokslar, təsadüflər və iç-içə keçmiş zaman paralleləri yaratmaq, 
parodiya, pastiş, şizofreniya, istehza, pluralizm postmodern təhkiyənin əsas göstəriciləri hesab 
olunur. Postmodern təhkiyələrdə səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur, hər şey boşluqda, ölçüsüz, ələ ovuca 
gəlməz, cismini itirmiş şəkildə təsvir olunur. Gerçək və xəyalı bir-birindən fərləndirmək qeyri-
mümkündür. Postmodernist ədəbiyyatın modeli olan metafiksasiyada bədiilik ilə gerçəkliyin sər-
hədləri tamamilə pozulur, nəyin gerçək, nəyin bədii olduğunu anlamaq üçün oxucunun intel-
lektuallığı ön plana keçir. Mətnin sadə, anlaşılan, səbəb-nəticə əlaqəli strukturu çoxqatlı, öz 
metaforik mürəkkəblliliyi ilə seçilən, işarələrin kombinasiyasında hörülən mətn strukturları ilə əvəz 
olunmağa başlanır. Keçmiş-gələcək, yalan-gerçək, yaşam-ölüm və digər mümkün oppozisiyalardan 
istifadə postmodernizmin səciyyəvi cəhətidir. Sənətin bu dəyişimə reaksiyası əvvəlcə çox sərt 
şəkildə baş verir. Sənət öz estetik sələfindən imtina edir. Öz bütövlüyünü və vəhdətini, özünə inamı 
itirmiş, parçalanmış dünya indi ədəbiyyatın mövzusuna çevrilir. Bu parçaları, hissələri birləş-
dirməyin yeganə yolu montaj-kollaj, bir qədər sonra pastiş kimi bədii textonik vasitələrə müra-
ciətdən ibarətdir.  

Ümumiyyətlə, kvant fizikası və bədii ədəbiyyat arasındakı ortaq məqam və münasibətlərin bir 
məqalə çərçivəsində araşdırılması qeyri-mümkündür. Bu məqalədə biz müəyyən məqamlara 
toxunmaqla kifayətləndik. Nəticə olaraq, demək mümkündür ki, həm fizika tarixində kvant 
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nəzəriyyəsinin, ədəbiyyat tarixində modernizm və postmodernizm konsepsiyalarının yaranmasının 
səbəbkərı İnsan və onun dünyaya baxış formasının dəyişməsi idi. Elmin incəsənətlə, incəsənətin 
elmlə qarşılıqlı dialoqu hər zaman vardır və olduqca dərin prosesdir. Kvant fizikası ilə XX əsr bədii 
ədəbiyyatının müqayisəli tədqiqi bu prosesin mahiyyətini öyrənməyə ancaq kömək edə bilər. 
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QUANTUM PHYSICS AND LITERATURE 
 

SUMMARY  
 

In this paper common moments between two quite different spheres – quantum physics and literature are 
analyzed. These spheres differ from each others  by their  theoretical and methodological basis and comparison is done 
by means of convergence. Models in literature and physics are compared for a first time. The difference between 
Newton and Quant physics are studied from literary point of view. At the end of XIX- beginning of XX century models 
of  mind and cognition transformed radically. So, all these transformations are analyzed both from literary and physics 
position. The aim of this article is  to compare model “observer- observed-means of observation” in physics and model 
“reader-author-the work” in the theory of literature. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

РЕЗЮМЕ 
   
В статье разбираются общие, адекватные моменты в двух совершенно различных областях знаний- 

квантовой физике и  художественной литературе. Исследование этих двух различных сфер, отличающихся друг 
от друга как теоретической и методологической основой, так и основным предметом, опирается на метод 
конвергенции. Впервые сопоставляются модели литературы и физики, различия между Ньютоновой и 
Квантовой физикой  разбираются с точки зрения художественной литературы. Изменение моделей мышления и 
познания, постижения мира в конце XIX –начале ХХ столетия  исследуется как с точки зрения физики,  так и с 
точки зрения художественной литературы. Целью данной статьи является  сопоставление модели «наблюдатель 
-наблюдаемый- средства наблюдения» с моделью «читатель-автор-произведение» в художественной литера-
туре. 
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Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf tarixində XVIII əsr xüsusi bir mərhələ olaraq səciyyələnir. 
Bu mərhələni ədəbi-nəzəri fikirdə M.P.Vaqif əsri kimi daha çox təhlilə gətirirlər. Çünki böyük 
ədibin zamanında oynadığı rol, onun yaradıcılıq taleyi, şair, ictimai xadim olaraq müxtəlif yönlü 
fəaliyyəti bunun göstəricisidir. M.F.Axundov, F.Köçərli, S.Mümtaz, Ə.Abid, Y.V.Çəmənzəminli, 
Ə.Müznib, H.Araslı, A.Dadaşzadə, N.Cəfərov, M.Allahmanlı və s. kimi ədəbiyyatşünas alimlər 
dövrü, mühiti, yaradıcılığı ətrafında geniş təhlillər aparmışlar. Düzdür, şeirləri  zamanında məhv 
edilsə də, xalq onun poetik irsini uzun illər yaddaşında qoruyub saxlamışdır. M.Y.Qarabaği, 
H.Ə.Qaibov, M.M.Nəvvab, M.Müctəhidzadə və s. ziyalılar, zamanında onun yaradıcılığını yazıya 
gətirmək məqsədində olmuşlar. Artıq bütün olanlar müstəvisində M.P.Vaqif yaradıcılığı üfüqi və 
şaquli kontekstdə müxtəlif səpkili təhlillərin faktına çevrilmişdir. Ancaq onların ümumi məz-
mununda, dinamik axarında araşdırılıb, aydınlaşmalı daha dərin və həm də aktuallığı ilə seçilən 
məqamlar vardır. Məsələn, Vaqif şeirinin simvolik sistemi (ad simvolikası, etnoqrafik yaddaş, gül 
simvolikası, təbiət, qadın gözəlliklərinin işarələdiyi məzmun, təbiət kultu, say simvolikası və s.) 
hələ ədəbi-nəzəri fikrin qarşısında bir problem olaraq həllini gözləməkdədir. Folklorşünaslıqda bu 
məsələlərlə bağlı M.Həkimovun, B.Abdullayevin, A.Hacılının, S.Rzasoyun və başqalarının 
müəyyən qənaətləri vardır. Ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatı, bayatı, nağıl, əfsanə, dastan, aşıq 
yaradıcılığı və s. simvolik məzmun qatları ilə ciddi məzmun sərgiləyir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Canqar”, “Tahir və Zöhrə”, “Abbas və Gülgəz”, “Əsli və 
Kərəm”, “Aşıq Qərib”, “Xəstə Qasım və Mələksima”, “Məsum və Diləfruz”, “Şah İsmayıl”, “Yetim 
Aydın”, “Aslan şah”, “Alı xan və Pərixanım” və s. kimi dastan nümunələri mahiyyətində xalq 
yaddaşına bağlanacaq və onun müxtəlif çalarlarını özündə ifadə edəcək simvolik sistemlə 
səciyyələnir. “Tahir və Zöhrə” dastanında tale oxşarlığı və mənəvi zənginlik anlamında diqqəti cəlb 
edəcək bir epizodda vurğulanır. “Kəniz naəlac qalıb Tahir Mirzəylə bahar bağının  qarşısına gəldi. 
Tahir qapını açıb içəri daxil oldu. Nə gördü? Bura bir bağdı ki, deyirsən behiştin bir guşəsidi, 
gülüstani-baği-irəmdən nişan verir. Bülbüllər cəh-cəh, güllər bəh-bəh deyir, hər kəs öz dilincə, öz 
məhbubi ilə razi-niyaz edir. Tahir Mirzə bağı dolandı, gördü bir bülbül gülün yarpağını üzüb çəkir 
göyə,  oradan buraxır; bülbül şığıyıb yarpaq göydə ikən yenə tutur. Tahir tamaşa eləyirdi, bülbül 
yarpağı bir də çəkib buraxdı. Gül yarpağı bir qaratikan kolunun üstünə düşdü. Bülbül daldan şığıyıb 
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onu götürmək istəyəndə ürəyindən sancıldı qaratikan qələməsinə. Gedib başını sürünə-sürünə gülün 
yarpağının üzərinə qoydu, can verməyə başladı... 

 
Tahir kədərlənib dedi: 
Heyhat!.. Bir bülbülcən də olmayasan”?! [1, s.265] 

 
Göründüyü kimi, mətnin verdiyi informasiya Tahir və Zöhrə arasında olanlar müstəvisində 

fundamental təsəvvür müəyyənləşdirir. Burada bülbül // gül simvolikası məhəbbətin müqəd-
dəsliyinə, onun bir dəyər olaraq uca tutulmağına hesablanmışdır. Uzun əsrlər eşq qaynağıyla üzə çı-
xan poeziyamızda gülün çox önəmli bir funksiyası olduğunu, xalq arasında gül-çiçəyin düşər-düş-
məzliyi haqda inancları, bütün dünyada insan-gül ünsiyyətinin ədəbiyyatlara, mədəniyyətlərə yan-
sımasını nəzərə alsaq bu haqda çoxlu tədqiqatlara ehtiyac olması qənaətinə gələ bilərik [2, s.167]. 

Gülün zəriflik, incəlik anlamında vurğulanması ədəbiyyatımızın hər iki qolunda (şifahi və 
yazılı) bir sistem olaraq göstərilir. Hətta hind atalar sözlərində qadın // qız zərifliyi timsalında 
maraqlı paralellə də özünə yer alır. Məsələn, hind deyimlərindən birində vurğulanır ki, qadın o 
qədər zərifdir ki, ona güllə də toxunmaq olmaz”. Krım-tatar ədəbiyyatının ustad sənətkarlarından 
olan Aşıq Ömər (1621-1707) güllü qafiyəsində eyni məzmunla çıxış edir: 

 
Dedim: - Dilbər, yanaqların qızarmış, 
Dedi: - Çiçək taxdım, gül yarasıdır. 
Dedim: - Danə-danə olmuş bənlərin, 
Dedi: - Zülfün dəydi, tel yarasıdır [3, s.25].  

 
Bəşər düşüncəsində lazımi qədər birləşdirici məzmunla, metaforik yaddaşla səciyyələnən 

ədəbiyyat əski təsəvvürdən günümüzə olanları formalaşdırdığı mədəni yaddaşla nəsildən-nəslə, 
əsrdən-əsrə daşımaqla səciyyələnir. M.P.Vaqifin müxtəlif səpkili şeirlərinin mahiyyətində gül 
simvolik məzmun  xətləri ilə əvvəldən axıra qədər qabarıq şəkildə özünü göstərir. 

 
Sən mənim cananım, ruhi-rəvanım, 
Ləbləri şirinim, qönçə dəhanım, 
Bir saat görməsəm tuti zəbanım, 
Qonacaq başıma qiyamət eylə [2, s.16]. 

 
M.P.Vaqif yaradıcılığının enerji qaynaqları zəngin xalq ədəbiyyatı, türk şeir ənənəsi, klassik 

ədəbiyyat və onun geniş, həm də əzəmətli fakturasıdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, onun şeirlərində 
xalq təfəkküründən gələn simvolika, “ruhi-rəvanım”, “qönçə dəhanım”, “tuti zəbanım” və s. 
ifadələrində əhatələnən informasiya, dəyər sxemləri bunu aydın göstərir. Gözəlin, ədibin lirik 
qəhrəmanının obrazının canlandırılmasında gül simvolikasının, məsələn, “qönçə dəhan”, quş 
simvolikasının “tuti zəban” timsalında təqdimi dodağın qönçəyə, dilin tutiyə bənzərliyi timsalında 
mühüm poetik mənzərə yaradır. Əlbəttə, bunlar bütünlükdə şifahi və yazılı ədəbiyyat xəttində 
rəngarəngliklə nəzərə çarpır. M.P.Vaqif özünəməxsusluğunda isə mətn bütövlüyündə bu bir 
komponent kimi poetikliyi təmin edən faktorlardan birinə çevrilir. Məhz Azərbaycan ədəbiyyatının 
XVIII əsr mərhələsi M.P.Vaqif, M.V.Vidadi, Ağqız oğlu Piri, Sarı Çobanoğlu, Abdalgülablı Valeh, 
Aşıq Əli və s. kimi simaların istedadları ilə səciyyələnir. Görkəmli ədəbiyyatşünas F.Köçərli məhz 
onun ədəbiyyatımızda oynadığı rolu vurğulayaraq yazır: “Azərbaycan ədəbiyyatının məşhur və 
müqtədir şairi Molla Pənah hesab olunur ki, bizim ədəbiyyatımızın banisi və müəssisi adlanmağa 
onun haqqı vardır. Molla Pənah öz zamanında bir çox ülum və fünuna  vaqif olduğu üçün  özünə 
“Vaqif” təxəllüsü ittixaz etmişdir. 



www.poetica.ism.literature.az                      Ətrabə Gül 
 

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Poetika.izm, 2019, № 1 
- 125 -

Vaqif ziyadə zövqü-səfa əhli olduğu üçün  gözəl mədhində xeyli mərğub və nazik şeirlər 
yazmışdır ki, onların cümləsi qəlbdən  nəşət edən hissiyyatdır ki, oxuyanlara dəxi sirayət edib, 
onları şövqü həvəsə gətirir” [4, s.159]. 

Mətn kontinumu özündə müəyyənləşdirdiyi məzmunla həm də tarixi ənənənin hansı 
səviyyədə ifadəliliyini aydınlaşdırır. Çünki M.P.Vaqif yaradıcılığında Dədə Qorquddan üzü bəri 
olan zənginliklər, Qurbanidən, Abbas Tufarqanlıdan, Lələdən, Sarı Aşıqdan, Xəstə Qasımdan və 
onlarla başqalarından gələn mükəmməllik boy göstərir və bu ənənə M.P.Vaqifdə yazılı ədəbiyyat 
müstəvisində bütün tərəfləri ilə özünə yer alır, daha doğrusu mərhələ səviyyəsinə qalxır. Dirili 
Qurbaninin məşhur “Bənövşə” qoşması bunun klassik nümunəsi kimi ədəbi-nəzəri düşüncədə 
formalaşır və ədəbiyyatın sonrakı axarına istiqamət verir. 

 
Başına döndüyüm bağa gəl bağa, 
O gözəl hüsnündən bağa nur yağa, 
Dəstə-dəstə dərib taxar buxağa, 
Bənövşə qız iylər, qız bənövşəni. 
 
Qurbani der: könlüm bundan sayrıdı, 
Nə etmişəm yarım məndən ayrıdı?! 
Ayrılıqmı çəkib boynu əyridi, 
Heç yerdə görmədim düz bənövşəni [5, s.59].  

 
Qurbaninin bu qoşmasında gülün müəyyənləşdirdiyi məzmun bənövşə timsalında bədii mətnə 

gətirilir. Sənətkar bənövşənin insan yaddaşında formalaşdırdığı təsəvvürdən çıxış etməklə bir 
istiqamətdə onun təravətini, gözəlliklərini, “bənövşə qız iylər, qız bənövşəni”dəki məzmun qatlarını 
tipoloji fakta çevirirsə, digər kontekstdə onun boynu bükük olması xəttində başqa məqamlara 
diqqəti yönəldir. Bütün olanlar kontekstində bu boynubüküklüyün semantikasında bir ayrılıq, 
həsrət, kədər özünü göstərir. Ustad sənətkar da məhz bu olanlar baxımından bənövşəni mətnə 
gətirməklə mükəmməl bir poetik mənzərə yaradır. M.P.Vaqifdə bir gül rəngarəngliyi və onun mətn 
daxilində müxtəliflik çalarlarını görürük. Məsələn, bənövşə timsalında olanlar özü ayrıca bir xətdir. 

 
Bənövşətək ənbər zülfü buy verir, 
Hər yuyub sərəndə həvayə Zeynəb! 
Onun ətrin dimağından üzməsin, 
Əmanət et badi-səbaya, Zeynəb! 

 
Və yaxud da “Qabağında” rədifli şeirindən bir epizoda diqqət yetirək: 

 
Qaşın qabağında sığallı birçək, 
Sayə salmış üzə şölə mübarək, 
Amma iki dəstə tər bənövşə tək, 
Qoymuş al yanağın yan qabağında [2, s.3]. 

 
Hər iki nümunədə lirik mənin obrazlaşmasında, zahiri gözəlliyin, füsunkarlıq elementlərinin 

sadalanmasında M.P.Vaqif müqayisə və aydınlıq anlamında bənövşəyə müraciət edir. Xalq təfək-
küründə olanlar, geniş kütlənin zəngin həyat tərzində özünə yer alan təsəvvür formulları görkəmli 
sənətkarın şəxsində bir sistem olaraq görünür. Gözəllik, təravət, ayrılıq müstəvisində müşahidə 
olunan çalarlar bütün komponentləri ilə Vaqif poeziyasında dəyər qazanır. Görkəmli ədəbiyyat-
şünas Salman Mümtaz böyük şairin yaradıcılığını intertekstuallıq baxımından təhlilə gətirərək yazır 
ki, “ustad Əbülhəsən Rudəki ilə böyük Molla Pənah Vaqifin  bir-birlərinə öylə çox bənzəyiş və 
münasibətləri vardır ki, bunları bir azacıq təəmmül ilə  nəzər-diqqətdən keçirsək  filfövr təsdiq 
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etmək məcburiyyətində qalacağıq. Hər iki ustad öz xalqları arasında fövqəladə bir hörmətə nail 
olduqları kimi qeyri-millətlərin üdəbası nəzdində də ayrıca bir  şöhrətə malikdirlər. Fars millət əhli 
üçün Rudəki nə isə, Azərbaycan xalqından ötrü də Vaqif həmandır. Sanki hər iki ədib müsavi  
olaraq bir qüvvəyə və bir istedada malik olmuşlar” [6, s.262]. Milli düşüncə və təsəvvür 
komponentləri, elat həyat tərzi, onun qayğıları və canlı danışıq xüsusiyyətləri əvvəldən axıra qədər 
Vaqif yaradıcılığını izləyir. 

 
Sona cığası tək sərində teli, 
Ağ gül yarpağı tək ayağı, əli,  
Cismi dolu, nazik bədəni, beli, 
Görməmişəm dilbər bu nəzakətdə [2, s.14]. 

 
Göründüyü kimi, bu paralellər, müxtəlif səpkili müqayisələrdə xalqdan gələn notlar və onun 

işləklik məqamları orijinal, həm də yüksək yaradıcı istedadı ilə burada ifadəsini tapır. Vaqif şeir-
lərində sanki bir rəssam tablosu yaradırmış kimi görünür və təsvirini verdiyi obrazın daxili və zahiri 
görkəmini ortaya qoymaq gücü ilə seçilir.  Yuxarıdakı bənddə telin “sona cığası”na, əl-ayağın “ağ 
gül yarpağı”na bənzədilməsi sənətkarın müqayisə imkanlarını aydınlaşdırır. Məlum olduğu kimi, 
xalq yaddaşında “ağ rəng ağ gül, ağ gün kimi” qeyd olunur. Ümumiyyətlə, ağın bir rəng olaraq 
yozumu, ehtiva etdiyi anlam yaxşılıq, uğur ilə səciyyələnir. XIX əsrin ustad sənətkarlarından olan 
Aşıq Hüseyn Şəmkirli məşhur şeirində ağ, qırmızı və sarı gülü bir bütöv olaraq bədii mətnə gətirir. 

 
Yarın baxçasında üç gül açılıb, 
Ağ gül, qırmızı gül, bir də sarı gül. 
Hər üçü də bir-birindən öyməli, 
Ağ gül, qırmızı gül, bir də sarı gül [7, s.16].  

 
Burada yarın baxçası timsalında vurğulanan ağ, qırmızı, sarı gül rəng simvolikasında ustadın 

təsəvvüründə canlı bir məzmunla ifadəlilik qazanır. “Ağ gülü bənzətdim ağ göyərçinə”, – deyən 
sənətkar müqayisələrində mətn informasiyasının funksional xarakterini açır və onun paradiqmatik 
mənzərəsini faktlaşdırır. Klassik ədəbiyyatın görkəmli nümayəndələri Q.Təbrizi, X.Şirvani, 
N.Gəncəvi, M.Gəncəvi, İ.Nəsimi, Ş.Q.Ənvar, Ş.İ.Xətai, M.Füzuli, S.Təbrizi və s. kimi onlarla 
sənətkarın yaradıcılığında, sufi düşüncəsində bunlar bir bütöv olaraq özünə yer alır və bir növ 
M.P.Vaqifə gələn ənənənin mahiyyətini aydınlaşdırır. Ş.İ.Xətai “qızılgül, baği-büstanım, nə dersən” 
müraciəti, X.Natəvan “sənə mənəm aşiqi-şeyda, qərənfil”, – deməklə məsələnin mahiyyətində 
gülün çoxçalarlı funksiyasını ortaya qoyur. Ədəbiyyatşünas Əmin Abid XX əsrin ilk onilliklərində 
M.P.Vaqif yaradıcılığındakı bu mükəmməlliyi heca vəzni müstəvisində vurğulayaraq yazır: “Bizim 
ədəbi sahəmizdə onbirli hecanın on yeddi və on səkkizinci əsrlərdə çox məqbul olması  Xətai  ilə 
başlayan və Kərəmlə qüvvət və şəxsiyyət qazanan hərəkatın nəticəsidir. Vaqifin hecası – aşina 
olduğu  klassik ədəbiyyat tərbiyəsi  dolayısilə – Xətai və Kərəmdən çox fərqli və bişkindir” [8, 
s.165].  Bütün bunlar son olaraq, M.P.Vaqif yaradıcılığının zənginlikləri timsalında alt qatlarının bir 
bütöv olaraq açılmasını və sistemli təhlillərin aparılmasını gərəkli edir. Böyük ədibin yaradıcı-
lığında gülün simvolikasının tipoloji müstəvidə təhlili bütünlükdə onun ədəbi-bədii düşüncəsinin 
etnomədəni sistemə bağlandığını və geniş kontekstdə aydınlaşmasını aktuallaşdırır. 

M.P.Vaqifin yaradıcılığı bütün kontekstlərdə zəngin faktura ilə səciyyələndiyi kimi, güllərin 
simvolikası baxımından da geniş səciyyə daşıyır. Onun tipoloji müstəvidə təhlili bütünlükdə 
Azərbaycan ədəbiyyatının şifahi və yazılı qolunda geniş araşdırmaları aktuallaşdırır. M.P.Vaqif 
yaradıcılığının bütün sistemini bir bütöv olaraq aydınlaşdırmaq anlamında güllərin metaforik 
məzmunu əsaslı faktları ortaya qoyur.  M.P.Vaqif yaradıcılığını güllərin funksional xarakteri baxı-
mından təhlilə gətirmək digər təhlillər üçün əsas olur və tarixi-mədəni proseslərin gedişini izləməyi 
zəruriləşdirir. 
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SYMBOLISM OF FLOWERS ON THE INTERTEXTUAL CONTEXT 
(Based on the creativity of Molla Panah Vagif) 

 
SUMMARY 

 
The analysis of creativity of Molla Panah Vagif, prominent Azerbaijani poet of the XVIII century is 

characterized by various facts in terms of  different aspects. In that respect, the study of symbols of flowers is reviewed 
on the basis of  the creativity of the poet.In general, textual information and metaphorical content of the colors in 
azerbaijani literature attract attention as a problem. The process outlays itself well enough in written and oral literature. 
Every flower carries specific meaning in the poet`s creativity which provides demand to be studied in terms of 
typological analysis. Thus, the study needs systematical and conceptional approaches and still preserves its urgency. 

                                                        

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ СИМВОЛИКИ ЦВЕТОВ 
(На основе творчества М.П.Вагифа) 

 
РЕЗЮМЕ́ 

 
Анализ творчества великого мастера азербайджанской литературы XVIII века М.П.Вагифа с точки 

зрения различных проблем характеризуется насыщенностью различных фактов.Также предусматривается 
исследование символики цветов на основе творчества поэта. В целом текстуальная информация и метафо-
рическое содержание цветов в азербайджанской литературе привлекает внимание как проблема. В устной и 
письменной литературе это отражается в широком контексте. В творчестве М.П.Вагифа олицетворение цветка 
имеет специфическое значение. В целом исследования показывают необходимость проведения типологи-
ческого анализа его с другими мастерами. Все это становится более систематическим а также делает концеп-
туальный подход более актуальным в контексте проблемы. 
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Lüğətlərdə izahı “ağızda diyirlənən, boş-mənasız söz” kimi verilən təkərləmələr “bir dilin 
xüsusiyyətlərindən olan, xoş, təəccübləndirici, şablon söyləyiş”dir [1, s.3088-3089]. Təkərləmə əski 
türkcədə “halqa, yumru bir şeyin eşik tərəfi” mənasında olan “tegre” sözünün indiki şəkli 
“təkər”dən törədilərək “təkər-lə-mə”, “diyirlənmə” mənasına gəlir. Doğan Qaya “Anonim xalq 
şeiri” adlı əsərində təkərləməni, “vəzn, qafiyə, səci və ya aliterasiyalardan istifadə edərək hisslərin, 
fikirlərin, hal və xəyallarin şişirtmə, qəribəlik, təzadlıq, bənzətmə, güldürü, qısa tanım yaxud 
çağrışımlar yoluyla meydana gətirilən mənzum xüsusiyyətli şablon sözlərdir” [2, s.546] şəklində 
tərif edir. Pərtəv Naili Boratav “100 soruda türk xalq ədəbiyyatı” adlı əsərində tərifini verməyin 
çətin olduğunu bildirərək, təkərləmənin baş uyaqlar (qafiyələr) və uyaqlarla əldə edilən səs oyunları 
olduğunu və çağrışımlarla bir-birinə bağlandığını, müəyyən bir şeir formasına uydurulmuş, bir-
birini tutmaz bəzi xəyallarla düşüncələrin düzülməsindən ortaya çıxdığını qeyd etmişdir [3, s.165]. 
Bildiyimiz kimi, nağıl, hekayə, tapmaca, xalq oyun-tamaşaları, mərasimlər, uşaq oyunları və bu 
kimi ədəbi janrlar içində və ya müstəqil şəkildə söylənən vəznli, qafiyəli sözlər olan təkərləmələr 
uşaq oyunlarında əylənmək, gözəl vaxt keçirmək, nitqi inkişaf etdirmək, əbə və qrupa oyunçu 
seçmək, oyuna çağırmaq və cəlb etmək, rəqib oyunçuları hirsləndirmək və s. üçün söylənir. 

Nağıl, hekayə, tapmaca, xalq tamaşası, mərasim və oyun təkərləməsi kimi adlarla qrup-
laşdırılan təkərləmələr daha çox uşaq oyunlarında, nağılların baş, orta və sonunda söylənərək, 
Anadoluda bölgələrə görə, oranlama, tenmə, sayışma, sayışmaca, deyişat, deyişət, döşəmə kimi 
müxtəlif adlarla ifadə edilir. Həmçinin Anadoluda “Qaragöz” və “Ortaoyun”da işlədilən xoş, 
təəccübləndirici və güldürücü söyləyiş olan muhavərə, uşaq oyunlarında əbə seçimində söylənən 
sayışmalar, Azərbaycanda sanama, düzgü, yanıltmac, acıtmalar və s. müxtəlif xalq ədəbiyyatı 
növləri də bəzən təkərləmə kimi işlədilir.  

Nağıl təkərləmələri ilə yanıltmac təkərləmələr əsasən nəsr, mərasim və oyun təkərləmələri isə 
nəzm formasındadır. Bildiyimiz kimi, ilk təkərləmə nümunələrinə XI əsrdən etibarən türk 
ədəbiyyatında, xüsusilə “Divani-Lüğət`it-Türk”də rast gəlinir. Həmin təkərləmə nümunələrindən 
biri belədir: “Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?” 
Azərbaycanda yanıltmac olaraq bilinən bu təkərləmənin bənzəri “Qatığı sarımsaqlasaq da olar, 
sarımsaqlamasaq da”dır. 

Saz şairləri arasında yarışma, deyişmə mahiyyətində qarşılıqlı şeir söyləmə olan təkərləmə, 
aşıqlar arasında təkəllüm olaraq da adlandırılır. Bu cür şeirlər ya söyləməsi çətin sözlərdən meydana 
gətirilir, ya da darayaq şəklindədir. Ayaq daraldıqca qafiyə tapmaq çətinləşir. Aşıqlardan biri fəsil 
aralarında təkərləməyə başlayır və yeni bir ayaq açır [1, s.3089]. 
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Qədimdən cəza növü olaraq da işlədilən təkərləmə vardır. Bildiyimiz kimi, istər Hammurapi 
qanunlarında, istərsə də Roma hüququnda və ya İslam ədliyyəsində cinayətlərin qarşısını almaq və 
məhdudlaşdırmaq üçün müxtəlif ölüm cəzaları tətbiq edilmişdir. Bu cür edam cəzalarından biri də 
təkərləmədir. Təkərləmə cəzası tətbiq edildiyi zaman cəllad dəmir çubuqla təkərə bağlanmış 
məhkumu qamçılayaraq diyirlədərmiş [4]. 

Nağılların və xalq hekayələrinin başında, ortasında və sonunda söylənən, yarı anlamlı, yarı 
anlamsız, qafiyəli, şablon sözlər olan nağıl təkərləmələri dinləyicinin diqqətinin cəmləməsinə və 
marağının oyanmasına yardımcı olduğu qədər, əyləndirmək, keyfləndirmək kimi funksiyaları da 
yerinə yetirir. Nağıl təkərləmələri danışılacaq nağıl və hekayənin uydurma, həqiqətdən uzaq, xəyal 
məhsulu olduğunu bildirir. Nağıl təkərləmələri əsasən nağılların başında, ortasında və sonunda olur. 
Bu cür nağıl təkərləmələrinə nümunə olaraq Azərbaycan və Anadoludakı bənzər variantları 
seçilərək  aşağıdakı kimi alt-alta verilmişdir: 

Nağılın başında söylənən giriş təkərləmələri: “Biri varmış, biri yokmuş, Allahın kulu pek 
çokmuş, çok demesi günahmış...” (Anadolu v.) 

“Biri varmış, biri yoxmuş, Allahın bəndəsi çox imiş...” (Azərbaycan v.)  
Bəzən nağılların başında söylənən nəzm şəklində olan təkərləmələrə də rast gəlirik. Müxtəlif 

versiyaları olan bu təkərləmələrin Azərbaycan və Anadolu variantlarını nümunə kimi göstərmək 
olar:  

 
Azərbaycan variantı:                                      Anadolu variantı: 
Əvvəl zaman içində,                                        Evvel zaman içinde 
Xəlbir saman içində.                                        Kalbur saman içinde 
Dəvə dəlləklik eylər,                                        Cinler top oynarken 
Köhnə hamam içində.                                      Eski hamam içinde  

[5, s.155].  
 
Nağılların ortasında söylənən təkərləmələr: “Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay 

bir güz girmiş, dönüp bir de arkasına bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş” (Anadolu v.) 
“Az getmiş, uz getmiş, dərə təpə düz getmiş, dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi, badiyi-

sərsər kimi...” (Azərbaycan v.) 
“Az getdi, çox getdi, dərə-təpə düz getdi...”//“Az getdilər, üz getdilər, dərə-təpə düz 

getdilər...” (Azərbaycan v.) 
Nağıl sonu təkərləmələri: “Göydən üç alma düşdü, biri mənim, biri nağıl söyləyənin, biri də 

nağıla qulaq asanın”//“Göydən üç alma düşdü, biri mənim, biri özümün, biri də nağıl söyləyənin”. 
(Azərbaycan v.) 

“Derken gökten üç elma düşmüş. Biri meleğe, biri şehzadeye, biri de görüp duyduklarını 
anlatana”//“Sonunda mavi gökten yere üç altın elma düşmüş, biri anlatana, biri masalcıya, birisi de 
derleyiciye”//“Gökten üç elme düştü; biri bana, biri dinleyenlere, diğeri de bütün iyi insanlara 
olsun”. (Anadolu v.) [5, s.155-156]. 

 Təkərləmə janrının əsas qismini meydana gətirən və laylalardan sonra psixoloji, sosioloji, 
estetik təsiri böyük olan oyun təkərləmələri uşaqların nitqinin inkişafında əvəzedilməz rolu vardır. 
Təkərləmələr bəsit, qısa, yadda qalıcı, asan söylənən, qafiyəli şeir olması xüsusiyyətlərilə uşaqların 
nitqini zənginləşdirməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bu təkərləmələrin əsasən uşaqların həm öz 
uydurduqları olduğu, həm də nəsildən-nəslə ötürülərkən dəyişikliyə uğradığı üçün müxtəlif variant-
ları da mövcuddur. İstər uşaqların, istərsə də böyüklərin xəyal güclərinin, zövq və əyləncələrinin 
məhsulu olan təkərləmələr həm Azərbaycan, həm də Anadolu mədəniyyətinin əksidir. Ayrıca ano-
nim xalq şeirinin əsas nümunələri olaraq dəyərləndirilən bu oyun təkərləmələri çeşidli mövzularda 
olması baxımından da xeyli zəngindir.  
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Mövzu və həcmcə çox zəngin olan oyun təkərləmələri fərqli qruplar halında bir çox foklor-
şünaslar tərəfindən təsnif edilmişdir. Məsələn: Doğan Kaya, oyun təkərləmələrini, əbə çıxarma 
təkərləməsi (sayışmacalar) və oyun sırasında söylənən təkərləmələr kimi qruplaşdırmışdır. Mevlüt 
Özhan isə oyun təkərləmələrini oyuna çağırma təkərləmələri, əbə və eş şeçimi təkərləmələri 
(sayışmaca), oyun içi təkərləmələri, oyuna təşviq, oyunçuları hirsləndirmə təkərləmələri, oyun sonu 
təkərləmələri kimi təsnif etmişdir [2, s.70].  

Uşaqların oynadıqları oyunlara görə təkərləmələr müxtəlif məqsədlər üçün fərqli zamanlarda, 
yer və məkanlarda söylənilir. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan və Anadolu nümunələrinin 
müqayisəsi əsasında oyun təkərləmələrinin təsnifatını  aşağıdakı şəkildə vermək olar. 

1. Günlük əyləncə-oyun təkərləmələri 
 Günlük əyləncə-oyun təkərləmələri uşaqların gündəlik oynadıqları oyunlarda, icra etdikləri 

əyləncələrdə söylədikləri təkərləmələrdir. Bunları da əsasan söylənmə məqamlarına görə oyun başı, 
oyun içi və oyun sonu deyə üç başlıq altında dəyərləndirə bilərik. 

1.1.Oyun başı təkərləmələri. Oyun başı təkərləmələri daha oyun başlamadan oyunçuları 
oyuna dəvət etmək üçün oyunçuları çağırma, əbə seçimi və yoldaş seçimi zamanı söylənən 
təkərləmələrdir.  

1.1.1.Oyunçuları oyuna çağırma təkərləmələri. Oyunçuları çağırma təkərləmələri uşaqları 
oyuna dəvət etmək məqsədilə söylənən təkərləmələrdir. Uşaqlar öz-özlərinə oyun yerlərinə 
yığışdıqları kimi bir-birlərinə təkərləmələr söyləyərək də oynamağa çağırılırlar. Belə təkərləmə 
nümunələrinə Azərbaycanda rast gəlmədik. Anadoluda olanlara isə aşağıdakıları göstərmək olar: 

 
Ali papucu yarım,                                        Ayşe hanım papucu yarım, 
Çık dışarıya çık oynayalım.                         Çık dışarıya oynayalım [5, s.157]. 
 

Cik cik Ayşecik                  
Dalda erik Fatma Gidik                          
Evi yakın Filiz Akın 
Hadi parka Dadı Kalfa [6, s.162].        
 
Gökten bir kuş uçar 
Kanatları kebap bişer 
Bu uşaklık gelir geçer 
Gelin uşak oynayalım [7, s.80]. 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli təkərləmələrə Azərbaycan şairlərinin şeirlərində rast gəlmək 

olur. Görünür, bu da arxaik fonda genetik olaraq şairlərin bədii yaddaş yükünün təzahürü ilə 
bağlıdır.  Nizami Muradoğlunun “Gəlin dostlar, çilingağac oynayaq” [8, s.148] şeiri bu tipli poetik 
nümunələrdəndir. Həmçinin Azərbaycanın bəzi bölgələrində, xüsusilə Naxçıvanda uşaqlar qışda qar 
yağdığı zaman bir-birlərini “Qar topu” oynamağa çağırmaq üçün “Qara bax, qara” şeirini 
söyləyirlər.  

1.1.2.Oyunçu seçimi təkərləmələri. Oyunçuların oyunun başında əbə oyunçu seçimi zamanı 
söylədikləri Anadoluda sayışmaca, Azərbaycanda sanama tipli təkərləmələrdir. Sanamaya başla-
mazdan əvvəl oyunçular düz sıra və ya dairə şəklində bir araya yığışırlar. Söylənən təkərləmənin 
son kəlməsi və ya son hecası hansı oyunçuda qurtarırsa, o, əbə olmaqdan qurtulur. Bu proses tək 
oyunçu qalana qədər təkrarlanır və sona qalan əbə olur, ya da əksinə, ilk çıxan oyunçu əbə olur. 
Bəzən isə sanama ilə saymaq iki-iki də ola bilər. Bu zaman iki oyunçu qarşı-qarşıya durur, biri 
sanama söyləyir, son heca, ya da kəlmə kimə düşsə, o çıxır, yerinə başqa biri gəlir və eyni şəkildə 
saymaq davam edir. Bu cür sanama tipli təkərləmələrin sonu əsasən “sən bu oyundan çıx”, “sən 
çıx”, “sən dur, sən çıx” və s. şəkildə bitir. Belə təkərləmələrdən biri Azərbaycanda çox variantları 
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olan və bir çox oyunda söylənən “İynə-İynə” sanamasıdır. Eyni təkərləmənin həm heca ölçüsü 
(dördlü), həm də quruluş baxımdan bənzəri Anadoluda da vardır: 

 
Azərbaycan variantı:                                         Anadolu variantı: 
İynə-iynə,                                                           İnne minne 
Ucu düymə,                                                       Ucu dinne 
Bəli bəlican (Bal ballıca ballı keçi)                  Fil killiğe 
Şam ağacı,                                                        Kuş dillice 
Şatır keçi.                                                         Lala lula 
Qoz ağacı,                                                        Pirinç tunç [2, s.45]. 
Qotur keçi. 
Hoppan, hoppan, 
Yırıl, yırtıl,  
Su iç qurtul [9, s.376]. 

 
Əbə oyunçu seçimində söylənən “Portağalı soydum” təkərləməsinin Azərbaycan və Anadolu 

variantları bir-birinə çox bənzəyir. Hər iki variantda ilk dörd misra eynidir, fərq digər misralardadır: 
 

Azərbaycan variantı:                                  Anadolu variantı: 
Portağalı soydum,                                        Portakalı soydum 
Dil ucuma qoydum,                                     Baş ucuma koydum 
Mən bir oyun uydurdum:                            Ben bir yalan uydurdum 
Duma, duma, dum.                                     Duma, duma, dum. 
Qırmızı don,                                               Kırmızı mum. 
Sarı limon.                                                 Dolapta pekmez 
Lupa, tuka bitməz,                                     Yala, yala bitmez. 
Yara-yara itməz. [10, s.456]                     Ayşecik, Fatmacık, 
                       Sen bu oyundan çık. [2, s.47] 

 
Azərbaycan və Anadoluda əbə oyunçu seçimi zamanı söylənən saylarla əlaqəli sanama 

təkərləmələrin bir-birlərinə bənzərləri vardır: 
 

Azərbaycan variantı:                                 Anadolu variantı: 
Bir iki,                                                          Bir, iki, 
Bülbül kimi,                                                 Bülbül teki 
Camdan baxa,                                              Camdan bakar 
Başım dağı                                                   Başına takar 
Hop, hop, hoppan                                        Hap hup 
Qızıl bul, kimsədə yox                                 Altın top 
Məndə isə çox,                                             Kimsede yok 
Mənsə bugün,                                              Bizde çok 
Sümbülə gəldim                                           Ben bir gün  
Sümbüllər açmış                                         Sümbüle geldim 
Zər zəncəfil,                                                Sümbül açmış 
Dınqır, dınqır                                             Zer zefil olmuş 
Sənsə çınqır [11,s.249].                             Dıngır dıngırdak [2, s.48]. 

 
Azərbaycan variantı:                                Anadolu variantı: 
Bir, iki bizimki,                                     Bir, iki, üç                Altı ne güzel 
Üç dörd, qapını ört,                             Ebelik pek güç         Sekizde vur 
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Beş altı, daş altı.                                 Dört koca teker        Dokuzda atla 
Yeddi səkkiz, Firəngiz                         Beş dibe çöker         Onda tepe takla [11, s.159] 
Doqquz on, qırmızı don [5, s.250].         

 
Əsasən ikili qrup halında oynanan oyunlarda yoldaş seçiminə əvvəl başlayacaq oyunçular, ya 

da hər qrupun başçısı (mollası) olan oyunçular qarşılıqlı durur və sayırlar. Sanama hansında bitsə, o 
başçı komandasına ilk olaraq oyunçu seçmə haqqını qazanır. Bəzən qrup oyunlarında yoldaş 
oyunçu seçimi üçün söylənən təkərləmə dialoq şəklində olur. Başçılar arasında keçən dialoq hər 
oyunçu seçimi üçün təkrarlanır. İki başçı oyunçunun üzbəüz duraraq qarşılıqlı şəkildə söylədiyi 
təkərləmə nümunəsi aşağıdakı kimidir: 

 
Azərbaycan variantı:                                 Anadolu variantı: 
- Götürdüm yeri                                           - Aldım yeri 
- Götürdüm göyü                                         - Aldım göğü 
- Götürdüm Aynuru                                     - Bana bir eş 
- Götürdüm Leylanı. [5, s.160]                    - Al beğendiğini 

                      - Aldım Ali`yi  [12]. 
                                                                             
1.2.Oyun içi təkərləmələri. Oyun içi təkərləmələri oyunun əsas özəyini təşkil etməklə 

bərabər, oyunu idarə etmək, ona rəng qatmaq məqsədilə oynanılan oyunun içində söylənən 
təkərləmələrdir. Bu cür təkərləmələrin bir qismi oyunun ya tamamını əhatə edir, ya da oyunun 
müəyyən bir məqamında və bəlli bir məqsəd üçün söylənilir. Sözügedən məqam və məqsədləri 
nəzərə alaraq oyun içi təkərləmələri də bir neçə altbaşlıqda qruplaşdıra bilərik: 

1.2.1.Təkrarlanan Təkərləmələr. Bu tip təkərləmələr daha çox oyunun tamamını əhatə edərək 
oyun boyunca davamlı təkrarlanır. Təkrarlanan təkərləmələrin bir qismi sırf balaca uşaqlar üçündür. 
Bu təkərləmələr körpələrlə oynayaraq, əylənərək onlara danışmağı, bəzi anlayışları öyrətmək 
məqsədilə təkrarən deyilən təkərləmələrdir. Sözügedən təkərləmələrə uşaqlara barmaqları öyrətmək 
üçün söylənən “Barmaqlar” təkərləməsini nümunə göstərə bilərik:  

 
Azərbaycan variantı:                                  Anadolu variantı: 
Baş barmaq,                                                 Elim elime bidek, 
Başala barmaq.                                           Elden çıkan debildek. 
Uzun hacı,                                                   Baş parmak 
Qıl turacı,                                                    Badem parmak 
Xırdaca bacı.                                               Uzun hacı 
Bu vurdu,                                                     Gül bacı 
Bu tutdu.                                                      Bıdı bıdı 
Bu bişirdi,                                                    Iğı mığı mığıdı 
Bu yedi.                                                       Sarı dede kavudu 
Vay, bəbəyə qalmadı.                                  Sarı ineğin sarısı 
Addıx, basdıx,                                             Sarı koyun derisi 
Kərələdik, kəsdik.                                       Halil Amca`nın Karısı 
Xoruz beçə,                                                 Ekmek peynir vermedi. 
Qıllı keçə.  [11, s.250]                                Iğmadan kırmadım 

      Çek şunun birini [2, s.16].  
 
Azərbaycan və Anadoluda oynanılan əksər günlük əyləncəli oyunlarda oyun içi təkərləmələri 

mövcuddur və bu təkərləmələr əsasən oyunun bütün gedişatında əsas rol oynayır və demək olar ki, 
oyunun başından sonuna qədər eyni ilə təkrarlanır. Bu tip oyun təkərləmələrinin Azərbaycan və 
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Anadoluda variantları olduqca çoxdur. Hər iki bölgədə bənzər şəkildə oynanılan “Kəpənək” və 
“Bənövşə”oyunlarında söylənən və bir çox versiyaları olan “Kəpənək təkərləməsi” ilə “Bənövşə 
təkərləməsi” oyun içi təkərləmələrə nümunədir. 

1.2.2.Təşviqedici təkərləmələr. Bu təkərləmələr oyunçuları oyuna təşviq etmək və oyun 
əsnasında oyunçuların daha yaxşı oynamaları üçün onlara mənəvi dəstək olmaq məqsədilə 
söylənilir. Oyunçunun yaxşı oynaması və rəqib komandaya qalib gəlməsi üçün onun əhvali-
ruhiyyəsini qaldırmaq məqsədilə Azərbaycanda və Anadoluda söylənən təşviqedici təkərləmələrə 
aşağıdakı nümunəni göstərə bilərik: 

 
Azərbaycanda:                                           Anadoluda:                                                   
- Qıy gılınc, qıy qılınc,                                Alina velina habibalina 
- Qıyma qılınc.                                            Sandıklının kapağı 
- Ox atdım,                                                  İçi dolu yapağı 
- Oğru tutdum.                                            Kalgıdım bindim deveye 
- Bənövşə,                                                  Çilbirini attım havaya 
- Bəndə düşə.                                              Ak kıza altın taktım 
- Sizdən bizə bir qız düşə,                           Gök kıza mangır taktım 
Adı gözəl, özü gözəl,                                Ak kollu pak kollu 
Aysel xanım, bu qol üstə [13, s.415].            Ayşe kadın seksin de geliversin [2, s.48]. 

  
1.2.3.Acıtma, öcəşmə, dolama tipli təkərləmələr. Oyun içi söylənən təkərləmələr içində 

oyunçulara mənəvi dəstək olmaq üçün deyilən təşviq edici təkərləmələrin yanında bir də cığallıq 
edən oyunçuları əsəbiləşdirmək, rəqib komandanın əhvalını pozmaq üçün söylənən acıtma, öcəşmə, 
dolama tipli təkərləmələr də vardır. Azərbaycanda “yandı-qındı”, “acıq-vermə”, “cırnatma” kimi 
bilinən acıtmalar bəzən təkərləmə kimi oyunlarda istifadə edilir. Həm Azərbaycanda, həm də 
Anadoluda acıtma tipli təkərləmələr rəqib komandanın oyunçularını əsəbiləşdirmək, əhvali-
ruhiyyəsini korlamaq məqsədilə söylənilir. Bu cür təkərləmələr xüsusilə hirsləndiriləcək oyunçu-
ların adlarına uyğunlaşdırılır. Aşağıda verilən təkərləmələrdə Azərbaycan variantında Tağı, Ana-
dolu variantında isə Əli adlı oyunçuları əsəbiləşdirmək üçün söylənilir: 

 
Azərbaycanda:                                                      Anadoluda: 
Ay Tağı dim-dim duraz,                          Dingilda dingilda çıktım tren yoluna, 
Gəl bizi güldür biraz.                             Üç gemi geliyor, 
Boynunu əy saz kimi,                             Biri A biri B ortancası İsmet Paşa. 
Bir cikkə çək qaz kimi.                           Kalk gidelik Beşiktaşa. 
Qardaşı gombul Tağı,                           Beşiktaşta kim vuruldu. 
Kəlləsi dombul Tağı.                             Lüle saçlı kız vuruldu. 
Uzun duraz, beynamaz,                         Ali Bey hasta, çorbası tasta. 
Xeyrə şərə yaramaz [14, s.43]              Mendili ipek, kendisi taş bebek [6, s.212]. 

 
Anadolu və Azərbaycanda acıtmaq, hirsləndirilmək istənilən oyunçulara söylənən təkər-

ləmələr bir-birinə bənzədiyi kimi təkərləmələrin yönəldildiyi oyunçuların adlarında da müəyyən 
bənzərliklər vardır. Aşağıdakı nümunədə hər iki bölgəyə xas təkərləmə oğlan oyunçu olan 
Mustafaya söylənilir: 

 
Azərbaycan variantı:                                        Anadolu variantı: 
Mus-mus Mustafa,                                               Mustafa mıstık                                             
Getdi girdi şkafa.                                                Arabaya kıstık 
Şkaf soyuq oldu,                                                  Bir mum yaktık   
Mustafa toyuq oldu [5, s.163]    Seyrine baktık [15, s.165].   
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Bir başqa nümunədə isə hər iki bölgədə hirsləndiriləcək qız Fatma adlı oyunçudur: 
 

Azərbaycan variantı:                                     Anadolu variantı: 
Fatma, Fatma, a Fatma,                                 Tahtalardan tahta 
Yerində şıllağ atma.                                       Biz gidiyoruz bu hafta 
Fatmanı verdik ərə,                                        İneğimiz doğurdu 
Qarnı yoğun Ənvərə [5, s.163].                     Adını koyduk kel Fatma [12].  

                                    
1.2.4.Yanıltmac təkərləmələr. Azərbaycanda “yanıltmac”, “çaşdırmaca”, Anadoluda “yanılt-

maç”, “şaşırmaca”, “şaşırtmaç” adlarıyla bilinən yanıltmaclar oyun təkərləmələrinin söyləyiş xü-
susiyyəti baxımından söz canbazlığına əsaslanan növüdür. Səs quruluşuna görə çətin söylənən və 
poetik xüsusiyyəti çox da olmayan, anlamlı-anlamsız cümlələrdən meydana gələn bu təkərləmələrin 
tez və xətasız söylənməsi lazımdır. Söylərkən yanılan, səhv edən gülünc vəziyyətə düşdüyü üçün bu 
hal dinləyicini əyləndirir. Əyləndiriciliyi ilə yanaşı öyrədici funksiyası da olan yanıltmaclar 
uşaqların düzgün danışmalarına yardımcı olduğu kimi əqli inkişafına da müsbət təsiri vardır. 
Azərbaycan və Anadoluda bir-birinə bənzər yanıltmac təkərləmələrinə aşağıdakıları nümunə verə 
bilərik: 

Şəhrə girdi on beş boz eşşək, beşinin yükü bez-nuz eşşək, beşinin yükü duz-buz eşşək, beşinin 
yükü qoz-buz eşşək. (Azərbaycan v.) 

Yoldan gelir beş eşekli bez yüklü beş adam. Nerden gelip nereye gidiyorsun beş eşekli bez 
yüklü beş adam? Şuraya gelip şuraya gidiyorum beş eşekli bez yüklü beş adam. (Anadolu v.) 

Getdim gördüm bir dərədə iki kar, kor, kürkü yırtıq kirpi var. Dişi kar, kor, kürkü yırtıq kirpi 
erkək kar, kor, kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamamaqdansa, erkək kar, kor, kürkü yırtıq kirpi dişi 
kar, kor, kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamayır. (Azərbaycan v.) 

Karşiki köprünün altında iki kürkü yırtık kör kirpi. Dişi kürkü yırtık kör kirpinin kürkünü 
erkek kürkü yırtık kör kirpiye mi kaplamalı, yoksa erkek kürkü yırtık kör kiprinin kürkünü dişi 
kürkü yırtık kör kirpiye mi kaplamalı?. (Anadolu v.) [5, s.164].                                    

1.3.Oyun sonu təkərləmələri. Oyun bitdiyi zaman və ya oyunun bitdiyini bildirmək üçün 
söylənən təkərləmələrdir.  

 
Azərbaycan variantı:                             Anadolu variantı: 
Nağıl,                                                        Ayağının altı çamur, 
Hərkəs evinə dağıl! [16, s.404].                Evine gitmeyen gavur [2, s.99]. 

 
Bir başka nümunədə isə Azərbaycan və Anadoluda oyundan sonra hərkəs evinə dağılacağı 

zaman aşağıdakı təkərləmə söylənir: 
 

Azərbaycan variantı:                               Anadolu variantı:  
Ovcumdakı nədi?                              Evli evine, köylü köyüne 
- Qıfılcım.                                          Evi olmayan, sıçan deliğine [6, s.163]. 
- Hər kəs evinə dağılcım [17, s.86].           

  
Azərbaycanın Ağdaş bölgəsində və Anadoluda oyunun bitdiyini bildirmək üçün söylənən bir-

birinə bənzər bir başqa təkərləmə nümunəsi isə aşağıdakı kimidir: 
 

Azərbaycan variantı:                                           Anadolu variantı: 
Bir, iki, üç, dörd, beş,                              İğne battı, canımı yaktı 
Altı, yeddi, səkkiz, dokquz, on                     Tombul kuş, arabaya koş. 
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Arabaya qon.                                              Arabanın tekeri,                                       
Arabanın təkəri                                            İstanbul`un şekeri 
İstanbulun şəkəri.                                        Hap hop 
Hap, hop, hup,                                            Altın top 
Bunnan başqa  oyun yox [17, s.461].         Bundan başka oyun yok [6, s.164].    

 
Oyunun bitdiyini və uşaqların hamısının evə getməsi və ya təkərləməni söyləyənin özünün 

oyunu bitirdiyini bildirən təkərləmə nümunələri ilə də qarşılaşırıq. Bu cür təkərləmələrdən hər 
birinə bir nümunə olaraq aşağıdakıları verə bilərik:  

 
Azərbaycan variantı:                               Anadolu variantı:  
Havalan, ha havalan,                               Yuvalandım yumak oldum 
Havalandıq uçmağa,                                Ben yumağı ablama verdim 
Haqq qapısın açmağa.                             Ablam bana darı verdi 
Qanadımız üzüldü,                                  Ben darıyı kuşa verdim 
El yaylağa düzüldü.                                Kuş bana kanat verdi 
El yaylaqdan gəlincə,                             Ben kanadı göğe verdim 
Buğdaları dərincə,                                 Gök bana yağmur verdi 
Qocabaşı kəsdilər.                                  Ben yağmuru yere verdim 
Qıntırğadan qılınc yağı,                         Yer bana çimen verdi 
İçində qurd-quş yağı.                             Ben çimeni koyuna verdim 
Qurd-quş yağı dərmandı,                       Koyun bana kuzu verdi 
Canım sənə qurbandı.                            Ben kuzuyu beye verdim 
Yoldaşlar hamı getdi,                             Bey bana para verdi 
Oyunlar burda bitdi [18, s.252].            Aldım verdim, verdim aldım 

              Ben oyunu bitirdim [19]. 
       

2. Mərasim oyun təkərləmələri 
Böyüklərlə uşaqların öz aralarında, həm də bərabər icra etdikləri mərasim xarakterli 

oyunlarda söylənən təkərləmələr isə mərasim təkərləmələridir. Ümumiyyətlə oyun təkərləmələri 
deyilən zaman sadəcə uşaqların oynadıqları oyunlarda söylənən təkərləmələr olaraq düşünülür. 
Amma əslində bu belə deyil, uşaqların oynadıqları oyunlarda təkərləmə olduğu kimi böyüklərin 
oynadıqları mərasim oyunlarında da təkərləmələr vardır. Böyüklərin oynadıqları mövsümi və saya 
oyunları təkərləmələrlə daha zəngindir. Sözügedən belə oyunlara ovsun, sehir elementlərilə zəngin 
ayin və ritual xarakterli “Çömçəli gəlin”, “Yağmur gəlini”, “Çömçəxatun”, “Qodu-Qodu”, “Qode 
Qode”, “Saya”, “Yel baba” və bu kimi oyunları göstərmək olar.  

Müxtəlif məqsəd və zamanlarda icra edilən mərasim oyun təkərləmələrini bir neçə başlıq 
altında qruplaşdırmaq mümkündür: 

2.1.Yağış yağdırma mərasimi təkərləmələri. Azərbaycanda və Anadoluda quraqlıq olduğu 
zaman uşaqlar və böyüklər bir yerə yığışıb dualar edərək, ehsan verərək müxtəlif oyunlar oynayıb 
yağış yağdırma mərasimini icra edirlər. Azərbaycanda “Çömçə Xatun”, Anadoluda isə “Çömçeli 
gelin” oyunları bir-birinə bənzər şəkildə quraqlıq zamanı Allahdan yağış-yağmur istəmək üçün 
oynanılan mərasim xarakterli oyunlardır. Həmin oyunlarda söylənən və fərqli versiyaları olan 
təkərləmələrdən aşağıdakıları nümunə verə bilərik: 

 
Azərbaycanda:                                             Anadoluda: 
Çömçəxatun nə istər?                                   Hot bodi bodi                                         
Tanrıdan yağış istər.                                    Anan baban neden öldü          
Qoyunlara ot istər,                                       Bir kaşıkcık sudan öldü 
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Quzulara süd istər, mə-ə-ə                          Tarlalar yarık yarık 
Çömçəxatun nə istər?                                  Çiftçiler beli bükük 
Tanrıdan bol istər,                                       Yerden bereket 
Ağaclara bar-bəhər,                                    Gökten Yağmur  
Çobana quzu istər, mə-ə-ə..  [2, s.89]        Ver Allahım ver.. [20] 

 
2.2.Günəşi çağırma Mərasimi Təkərləmələri. Azərbaycanda “Qodu-Qodu mərasimi” adı ilə 

də bilinən Günəşi çağırma mərasimi adətən yağışlı günlərdə yağışı kəsmək məqsədilə günəşi 
çağırmaq üçün keçirilir. Bu zaman çox maraqlı təkərləmələr söylənilir. Sözügedən təkərləmələrə 
Azərbaycanda yağış yağdığı zaman günəşi çağırmaq üçün oynanılan “Qodu-Qodu”nu nümunə 
göstərə bilərik. Azərbaycandan fərqli olaraq Anadoluda yağış yağması üçün oynanılan “Qode-
Qode” oyunundakı təkərləmələr isə bir-birinə bənzərdir: 

 
Anadolu variantı:                                     Azərbaycan variantı: 
Udu udu gördün mü                                   Qodu-qodu gördüyünüz varmı? 
Uduya selam verdin mi                              Qoduya salam verdiyiniz varmı? 
Udu kapıdan geçerken                                Qodu gedəndən bəri 
Sulu bir yağmur verdin mi                          Gün üzü gördüyünüz varmı? 
Ekincinin tarlasına                                     Qodunu atdan düşürün, 
Koramazın kuyusuna                                  Qoduya süddü aş bişirin, 
Ver Allahım ver                                          Qodu sabah gün çıxartmasa, 
Bir dolu yağmur [2, s.113] .                Varın atdan düşürün  [21, s.89]. 

 
3.Yeli-Küləyi çağırma mərasimi təkərləmələri. Azərbaycanda taxıl yığımından sonra 

xırman sovrulan zaman yeli, küləyi çağırmaq üçün mərasim keçirirlər. Sehir, ovsun xarakterli bu 
mərasimdə süpürgə yandırılaraq aşağıdakı təkərləmə oxunar: 

 
Yan süpürgə                                    Yandı, oddandı, 
Yel gəti, gəl!                                    Yanmağa tələs, 
Süpürgə yandı,                                 Əs, küləyim, əs! [20, s.91]. 

 
Süpürgə yandırılaraq sehir edib ovsun xarakterli təkərləmə oxunduqdan sonra ardınca bir çox 

bölgələrimizdə “Yelli baba”, “Yel baba”, “Heydər” kimi müxtəlif adlarla küləyə müraciət edib 
çağırarlar: 

 
Heydər, Heydər, əsə gəl!                       Çətir-çətir bulut gəl! 
Yeddi xırman basa gəl!                          Uşaxları ovut, gəl! 
Qırıldı oğul-uşax,                                   Xırman savırır baba, 
Dəsmal götü yasa gəl!                           Arpa, buğda, noxut, gəl!.. [20, s.91-92] 
 

2.4.Saya Mərasimi Təkərləmələri. Anadoluda və Azərbaycanda bolluq-bərəkət, artım, 
qoyunların tərənnümü məqsədilə  keçirilən saya mərasimlərində söylənən saya təkərləmələrində də 
bənzərlikər vardır: 

 
Azərbaycanda:                                           Anadoluda: 
Salam əleyk səy bəylər,                             Saya saya salımbaya 
Bir-birindən yey bəylər!                            Dört ayağı nalımbaya 
Saya gəldi gördünüz,                                 Saya geldi duydunuz mu? 
Salam verdi aldınız....[22, s.64]                Selam verdi aldınız mı?.. [19] 
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2.5.Bayram Mərasimi Təkərləmələri. Bayram mərasimi təkərləmələrinə Azərbaycan və 

Anadoluda qeyd olunan Xıdır, Novruz, Ramazan və Qurban bayramında oynanılan oyun 
təkərləmələri daxildir. 

2.5.1.Xıdır Mərasimi Təkərləmələri. Azərbaycanda və Anadoluda haqqında çoxlu rəvayət və 
əfsanələr olan, həmçinin dastan və nağıllarımızda qəhrəmanlara xeyir-dua verərək köməyinə çatan 
Xızır peyğəmbərlə bağlı keçirilən Xıdır mərasimində söylənilən təkərləmələr bir-birinə bənzərdir:  

 
Azərbaycanda:                                            Anadoluda: 
Xıdır, Xıdır, xıd gətir,                                 Hızır, Hızır hız gelir, 
Var dərədən od gətir.                                  Var dereden od getir. 
Mən Xıdırın nəyiyəm,                                 Hızıra hızır deyerler, 
Bircə belə dayıyam.                                    Hızıra çırak koyurlar [23, s.162] 
Ayağının nalıyam.. [5, s.169]    

 
2.5.2.Novruz mərasimi təkərləmələri. Novruz mərasimi təkərləmələrinə Azərbaycan və 

Anadoluda Novruz bayramında oynanılan oyunlar zamanı söylənən təkərləmələr aiddir. Belə 
təkərləmələrə nümunə üçün Kosa-Kosa oyun-tamaşasında söylənən təkərləmələri nümunə 
göstərmək olar. 

 
Azərbaycanda:                                          Anadoluda: 
A Kosa Kosa gəlsənə,                                 A Köse Köse gelsene 
Gəlib salam versənə,                                  Gelip selam versene 
Çömçəni doldursana,                                 Torbanı doldursana 
Kosanı yola salsana [5, s.170].                Köseni yola salsana [2, s.190]. 

 
2.5.3.Ramazan mərasimi təkərləmələri. Azərbaycan və Anadoluda ramazanda oynanılan 

müxtəlif oyunlar təkərləmələrlə zəngindir. Belə oyun təkərləmələrinə ramazanın 15-də 
Azərbaycanın Ordubad rayonunda “Orucun onbeşi”, Anadolunun Amasya bölgəsində isə “Amin 
bağırma” adı ilə oynanılan oyunlarda söylənən təkərləmələri nümunə göstərə bilərik: 

 
Azərbaycanda:                                               Anadoluda: 
Orucun on beşidi gəldim sizə,                       Amin bana hak Ramazan 
Orucun niyazını verin bizə.                           Hoşbin bana hak Ramazan 
Dəstəxanın xırdasını verin bizə...                  Cennette var bir pınar 
Ayaqları sudadı,                                            Ondan içen huriler 
Gözləri yuxudadı.                                          Allah Allah dediler 
Verənin oğlu olsun,                                       Yağ verenin kızı olsun 
Verməyənin qızı olsun,                                 Yumurta verenin oğlu olsun 
Bir gözü də kor olsun [24, s.24].                   Amin Amin... [25] 

 
2.5.4.Qurban mərasimi təkərləmələri. Qurban mərasimi təkərləmələrinə Qurban bayramında 

icra edilən oyunlarda söylənən təkərləmələr daxildir. Bu təkərləmələrə Anadoluda Qurban 
mərasimində uşaqların oynadıqları “Olsun-Olsun”, “Tepsi tutmaca” (“Sini tutma”) və bu kimi 
oyunlarda söylənən təkərləmələri nümunə göstərə bilərik: 

 
Olsun-Olsun oyunu:                      Tepsi tutmaca oyunu: 
Olsun olsun                                     Eşim eşim ekşin eşim 
Bir oğlun olsun                               Kulağı kuyruğu düşkün eşim 
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O da bize yoldaş olsun                   Bencileyin şaşkın eşim 
Amin! [25, s. 81]                            Bunu elinde ne tutup durursun [25, s.71]. 

 
2.6.Toy Mərasimi Təkərləmələri. Toy mərasimi təkərləmələri Azərbaycan və Anadoluda 

keçirilən toy mərasimində (elçilik, nişan, toy hazırlıqları, xına gecəsi, toy günü, duvaqqapma) 
oynanılan oyunlar zamanı söylənən təkərləmələrdir. 

Azərbaycanda toydan sonra keçirilən “Duvvaqqapma” mərasimində söylənən təkərləmələrə 
aşağıdakıları nümunə göstərə bilərik: 

 
Bazardan aldım kələmi,                                Bazardan aldım soğanı, 
O kələmi, bu kələmi,                                    O soğanı, bu soğanı, 
Sağolsun oğul əkəni.                                   Sağolsun oğul doğanı [5, s.171].  

 
Anadoluda nişan və bir çox yerli mərasimlərdə oynanılan “Ahret ana” oyunu da başdan ayağa 

təkərləmələrlə zəngindir. Oyunda Axrət ana, qax satan, hoca (molla), şərab satanın söylədiyi 
təkərləmələr icra edilən hərəkətlərə uyğun olaraq oyunun əsasını təşkil edir: 

 
Kakçı (Qax satan):                                     Şarapçı (Şərab satan): 
Kakçı geldi kakçııı                                       Alaca çorap mavi çorap 
Kakçı geldi kakçııı...                                    İşte rakı, işte şarap 
Alana satarım                                               Arpa ektim evlek evlek 
Almayanı döverim                                       Geldi kondu baba leylek 
Armut kurusundandır                                   Baba leylek uçtu, kaz kaldı 
Çok iyidir bizim kaklar                                Kavuşmamıza az kaldı [15, s.27]. 
Hem de ucuza satarım [15, s.2]. 

 
Bu tipli toy mərasimi təkərləmələri insanların əhvali-ruhiyyəsini yaxşılaşdırmaq, qohum olan 

ailələr arasında isti münasibətlər yaratmaq, gənc ailənin təməlini möhkəmləndirmək məqsədilə 
deyilirdi. 

Təkərləmələrin yaranması ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardır. Uşaq oyunlarının qədim ritualların 
uşaqlar tərəfindən təqlid edilərək günümüzə qədər gətirmələri nəticəsində yarandığını vurğulayan 
alimlər təkərləmələri də bu rituallar və inanclarla əlaqələndirirlər. Bütün uşaq oyunlarının kökünün 
rituallara əsaslandığını söyləməyin doğru olmadığı kimi, təkərləmələr üçün də eynisini söyləmək 
doğru deyil. Əsasən uşaqların xəyal məhsulu olan təkərləmələr məntiqi əlaqəsi olmayan, bəzən də 
anlamsız sözlərin bir araya gəlməsilə yaranır. Uşaqların yeni gördükləri bir şey, həyatlarında təsirli 
olan bir hadisə, hər hansı bir əşya və ya bir insan yeni təkərləmələr üçün mövzu ola bilər. Uşaqların 
dil, danışma, nitq, musiqi, sevgi, hörmət və bu kimi anlayışlarının inkişafına kömək edən 
təkərləmələrin bir çox funksiyalarının olduğu da məlumdur: 

1. Təkərləmələr dilin inkişafına müsbət təsir edir. Belə ki, təkərləmə söyləyən onu doğru və 
xətasız demək məcburiyyətindədir, bunun üçün göstərdiyi səy günlük danışığında, nitqində əks 
olunaraq düzgün və xətasız danışmasına kömək edir. Məsələn: yanıltmac təkərləmələri bu xüsusiy-
yətinə görə konservatoriya ilə universitetlərin teatr bölmələrində keçirilən  bədii qiraət dərslərində 
tez-tez istifadə olunur. 

2. Uşaqlar oynayarkən xətasız olaraq söylədikləri təkərləmələr onlarda özünə güvən və inam 
hissi yaradır. Eyni zamanda uşaqlar əqli cəhətdən sağlam böyüyür, cəmiyyət qarşısında 
həyəcanlanmadan danışa bilir, sərbəst mühakimə yürütmək qabiliyyətinə yiyələnirlər. 

3. Oyunlardakı bir çox təkərləmələr müəyyən ritmlə, melodiya ilə söylənir. Bu xüsusiyyəti ilə 
təkərləmələr uşaqlarda sözə uyğun ritmlər yaratma qabiliyyətinin inkişafına təsir etdiyi kimi, musiqi 
zövqünün inkişafına da kömək edir. 
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4. İnsanların yetkinlik dövrlərində qurucu və istehsalçı keyfiyyətlərinin formalaşması, uşaqlıq 
zamanında bildikləri təkərləmələrin quruluşuna uyğun yeni bir şeylər düzüb qoşma, yaratma gücü 
qazanmasından irəli gəlir. 

5. “Bir iki bizimki...” kimi ədədlərlə söylənən təkərləmələr uşaqlarda sayma bacarığını inkişaf 
etdirir, say anlayışlarını öyrədir. “Baş barmaq başara barmaq...” kimi təkərləmələr uşaqlarda 
bədəndəki orqanları, yer, şəhər, dövlət adamı, kino və s. isimlərlə bağlı təkərləmələr isə həmin isim 
və anlayışların öyrənib tanımalarına köməkçi olur.  

6. Təkərləmələr oyunlarda zaman vahidi olaraq işlədildikləri üçün zaman anlayışının inki-
şafına da təsir edir. Məsələn: Azərbaycanda “Gizlənpaç”, Anadoluda “Saklambaç” adıyla bilinən 
oyunlarda oyunçuların gizlənmələrinə fürsət verəcək şəkildə, əbə əvvəlcədən müəyyənləşmiş bir 
saya (10-na) qədər saydıqdan sonra Azərbaycanda “gəldim qaç gizlənpaç”, Anadoluda isə “önüm, 
arxam, sağım, solum sobe” deyə oyunçuları axtarmağa başlayır. Həmin vaxt keçən zaman ərzində 
uşaqların nə qədər müddətə gizlənə biləcəklərini təxmin və hesab etmələrinə kömək olur. Həm 
Azərbaycanda, həm də Anadoluda eyni şəkildə oynanılan “Yerdə nə var” oyununda bir oyunçunun 
təkərləmə bitənə qədər digər oyunçunu belində tutması və bu kimi nümunələr zaman anlayışı ilə 
əlaqəlidir.  

8. Təkərləmələr uzunluq anlayışının öyrənilməsinə təsir edir. Azərbaycan və Anadoluda 
bənzər şəklidə ağacla, topla, daşla və b. əşyalarla oynanılan oyunlarda vurulan əşyanın getdiyi yer 
ilə əvvəlki yerin arasında təkərləmənin hər sözündə bir addım atılaraq ölçülməsi təkərləmənin 
həmin funksiyasına nümunə verilə bilər.   

9. Təkərləmələr milli folklor qaynağı olaraq uşaqların milli ruhda təlim-tərbiyəsi üçün də 
əvəzedilməz bir mənbədir. Ümumiyyətlə, təkərləmələr uşaqların söz ehtiyatının yaranması, düzgün 
tələffüz qaydalarını mənimsəməsi, hazırcavablığı, zehni inkişafının formalaşmasında əhəmiyyətli 
rol oynadığı kimi, milli xarakterinin möhkəmlənməsində, Vətəninə, xalqına bağlı sağlam düşüncəli 
nəsil olaraq yetişməsini şərtləndirən ilkin səbəblərdəndir.   

Uşaqların nitqinin, estetik zövqünün, dünyagörüşünün və s. inkişafına böyük təsiri olan və 
yeni-yeni məfhumların öyrənilməsində əvəzedilməz rolu olan təkərləmələr sadəcə funksional 
baxımdan deyil, eyni zamanda mövzu zənginliyi ilə də diqqəti çəkir.  
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THE TONGUE TWISTERS OF TALE AND GAME  
IN FOLKLORE OF AZERBAIJAN AND ANATOLIA 

 
SUMMARY 

 
Tongue twisters are rhymed words pronounced in tempo. These kinds of words are pronounced within literary 

genres, such as tale, story, riddle, people theatre, ceremonies, child plays and etc., or they are said independently.  
In the article is given information about the meaning and kinds of tongue twister which are tale tongue twisters, 

game tellers, tongue twisters and ceremonies. At the same time likeness of tongue twister said in the child plays played 
in the region of Azerbaijan and Anatolia have been shown and specified. Game words are collected under three names 
in the article: 1) Tongue twisters, pronounced by beginners when players are selected; 2) the game while using tongue 
twisters (with repetition, players’ gambling language). 3) tongue twisters that complete the game.  

 

СКАЗКИ И ИГРЫ В СКОРОГОВОРКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 
И АНАТОЛИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Скороговорки – рифмованные слова, произносимые в быстром темпе. Такого рода слова используются в 

таких литературных жанрах, как сказка, сказание, загадка, пьеса, обряды, детские игры и т.д., или они про-
износятся независимо. 

В статье приводится информация о значении и видах скороговорок, используемых рассказчиками в 
обрядах и церемониалах. В то же время показано сходство скороговорок в детских играх в регионах 
Азербайджана и Анатолии. Игровые слова собраны в статье под тремя названиями: 1) скороговорки, про-
износимые начинающим игру при выборе игроков; 2) сама игра с применением скороговорок (с повторами, 
азартным языком игроков), 3) скороговорки, завершающие игру. 
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Qədim vaxtlardan etibarən musiqi alətləri sakral mahiyyət daşıyır. İnsanların inancına görə 
onlar ritual zamanı insan ruhunu digər dünyalar ilə əlaqəsini təmin edən əsas vasitələrdəndir. Musi-
qinin təriqətlərdə kəsb etdiyi məna Allaha qovuşma üçün vasitə, şamanizmdə hami ruha qovuşma 
üsuludur. Məhərrəm Qasımlı musiqini birbaşa mifik təfəkkürlə əlaqələndirir: “Aşıq sənətinin təşək-
külündə islam aləminin – sufi-dərviş sisteminin rolu nəzərə alınmalıdır. Musiqili mərasim və ya 
folklor aktına fövqəladə marağın mifoloji qaynağı daha güclü və qabarıq idi. Çünki əski mifik tə-
fəkkürə görə, musiqi o biri dünya, ruhlar aləmi ilə bağlı idi və məhz buna görə də magik qüvvə sa-
yılırdı” [1, s.4].  

Dəf. Potapov “Altay şamanizmi” adlı kitabında şamanları təsvir edərkən Altay-sayan qamları-
nın müqəddəs atributu kimi dəfin mühüm rol oynadığını qeyd edir. O, bu kitabda “çalu” sözünə diq-
qət çəkir. A.V.Anonxin və V.Verbiçki bu sözün “tunqur” (dəf) sözü ilə eynilik təşkil etdiyini bildi-
rir. Radlov isə tunquru monqollardan keçən ifadə, “çalu”nu isə – “ударит с размаху” kimi vermiş-
dir. Potapov da şamanlarda “tunqur sözünün həqiqi mənada əvvəllər dəf anlamında işləndiyini, “ça-
lu”nu isə dəfin ölmüş şamanın rəmzi kimi ağacdan düzələn dəstəyi mənasında işləndiyini yazır” [2, 
s.17]. 

Tarixi qaynaqlarda və Orta Asiyada yaşayan türk xalqları, eləcə də, Anadolu türklərində “çal-
ğı, çalğu, çaluğu” kəlmələri musiqi alətlərinin hamısına verilən adlardır. Hal-hazırda demək olar ki, 
işlətdiyimiz bütün simli musiqi alətlərində “çalmaq” ifadəsinin də bununla bir əlaqəsi olduğunu 
zənn edirik. (Saz çalmaq, dəf çalmaq və s. kimi). Dəf sözünün mənşəyinə tarixi aspektdən nəzər sal-
saq görərik ki, şumerlərdə “dap” kimi işlənib, sonralar ərəb və digər dillərə keçmişdir. “Akkad yazı-
larında “giş dappu // adappu” “ağac nimçə” kimi işlənmişdir” [3]. Ancaq dəfin ilk dəfə ərəblər tərə-
findən yaradıldığı və Süleyman peyğəmbər ilə Bəlqızın toyunda çalındığı Övliya Çələbinin “Səya-
hətnamə”sində qeyd edilir..  

Əvvəllər ilahilər oxuyaraq gəzən dərvişlər dəfi ritmin pozulmaması üçün istifadə ediblər. Zikr 
edilərkən dəf çalınan təriqətlərdə isə “hay” və “hu” kimi sözlər söylənilir. Bu da o qədər söylənilir 
ki, təriqət mənsubu özünüdərkdən kənar çıxır, “Allaha qovuşur”. Şamanizmdə şaman dəf ifa edər-
kən xüsusi ritmlə dualar, ayinlər icra edir. Dəfin şamanları və dərvişləri bu baxış bucağından da bir-
ləşdiyi ortaya çıxır. Şamanlar qamlılıq məqamında dəf ifa edirlər. Potapov öz kitabında dəfin ritual 
zamanı rolundan, şamanın onun vasitəsilə cilddəyişməsindən danışarkən qeyd edir: “Şaman davu-
lun toxmağını alnına dayadı və o saat da alnının ortasında buynuz olan bir öküz donuna düşdü. Qa-
dının qapadıldığı anbarın qapısını bir zərblə yerindən oynatdı və qadının ruhunu da götürüb yerə en-
di” [2, s.103]. 

Saz. Transformasiya olunan digər bir musiqi aləti olan saza nəzər salaq. İsrafil Abbaslı “Ozan 
(uzan) – qusan istilahı və sənətinə dair” məqaləsində saz sözünün fars dilindən keçdiyini qeyd edir: 
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“Saz sözünün farsca saz kəlməsindən türk dillərinə keçdiyi bildirilir. Hər iki dildə “musiqi aləti” 
mənasındadır. Övliya Çələbi “Səyahətnamə”sində cəng, küdum, tambura, çöğür, ney, davul, zurna 
kimi musiqi alətlərini saz adıyla vermişdir” [4, s.60].  

Saz ifaçısına aşıq deyilir ki, türk xalqları içərisində bu ad müxtəlif şəkillərdə Özbəkistanda, 
Türkmənistanda “baxşı”, Qırğızıstanda və Qazaxıstanda “akın”, “jirau”, Qafqaz türkləri arasında 
“ırçı (yırçı)” adları ilə tanınır. 

Təriqətlərlə bağlı məlumatlarda Ələvi-Bəktaşi mənsublarının saz çalmaq məcburiyyəti olduğu 
qeyd edilir. Bəktaşi təriqətinə mənsub olan aşıqlar ifadan əvvəl Hz.Əlinin və digər dörd xəlifənin 
adına şeirlər deyir, aşıqların əksəriyyətinə müqəddəslər tərəfindən vergi verildiyini söyləyirlər. Biz 
bu ənənəni dastanların əvvəlində verilmiş ustadnamələrdə aydın şəkildə görə bilirik.  

Füzuli Bayat rituallarda musiqi alətlərindən istifadəni birbaşa şaman oyununun transformasiya 
olunmuş variantı hesab edir: “Ələvi-bəktaşi və taxtaçı səmahlarının, şamanların davul çalaraq, mah-
nı söyləyərək oynamasına çox bənzəməsi, bu sonuncunun şaman oyununun inkişaf etdirilmiş şəkli 
olduğunu deməyə əsas verir... Ələvi və taxtaçılarda dərnək və cəm ayini zamanı göstərilən səmah-
larda saz kimi instrumentlərdən istifadə edilir. Bu mərasimlərdə ikidən az və on ikidən çox saz ol-
mazdı. Mahnının, oyunun və musiqinin birlikdə səmahı təşkil etməsi, dini ağırlıqlı sazlı, sözlü və 
oyunlu mərasimlərin keçirilməsi, səmahın, eyni zamanda ərkanın da əski şaman mərasimlərinin və 
göstərilərinin qalığı olmasına bağlıdır” [5, s.366]. 

Folklor nümunələrində daha çox dastanlarda rast gəldiyimiz yuxuda müqəddəslər tərəfindən 
badə aldıqdan sonra haqq aşığına çevrilən qəhrəman haqqın bütün sirrlərinə bələd olur. Qəhrəman 
buta aldıqdan sonra sözünü ifadə etmək üçün saz istəyir, sözünü ətrafdakılara rəmzlərlə başa salır: 
“Haqq aşığının da sazla dərdini deməsi, ruhi aləmlə bu şəkildə bağ qurması səma konsepsiyasının 
dastan variantıdır. Eyni ilə şamanlar da kamlık etdikdə davulun sədaları altında rəqs edir, ruhi-psi-
xoloji (ekstaz) anında mənəvi aləmlə təmasa girirlər” [5, s.366]. 

Saz ifaçıları təkcə dastan söyləməklə qalmır, eyni zamanda aşıqların saz çalmaqla xəstənin 
dərdini yüngülləşdirməsi məlumdur. “Qırğızlarda ilk manasçı sayılan Keldibek şaman kimi təbiblik 
edir, doğan qadınların ağrılarını azaldırdı” [1, s.344]. 

Qopuz. Saz və digər simli musiqi alətlərinin ilkin variantı hesab edilən qopuzun ilk dəfə Dədə 
Qorquda demonik qüvvələr tərəfindən öyrədildiyi fikri istər Orta Asiya, istərsə də Anadolu və Azər-
baycan folklorunda öz əksini tapır. Qopuzu öyrənən Dədə Qorqud qam-şamanın bütün funksiyaları-
nı özündə cəm edir: “Dədə Qorqud qopuz düzəltməyi və onu necə çalmağı şeytanlardan-ruhlar alə-
minin nümayəndələrindən öyrənir. Elə bu səbəbdən də ibtidai cəmiyyətdəki tayfa başçılarının gələ-
cəkdən xəbər bilən, ruhçağırma qabiliyyəti olan, görücü-baxıcı-bilici funksiyası daşıyan kahinləri – 
qam-şamanlar ayin icrası zamanı daha çox musiqiçi kimi fəaliyyət göstərmişdir [1, s.9]. 

Orta Asiya türklərinin folklorunda, xüsusilə qazax folklorunda Qorqud ilk şaman, baxşıların, 
ozanların hamisi, simli alətlərin yaradıcısı kimi göstərilir. “Ozan moğolcadan gəldiyi irəli sürülən 
ozan kəliməsinin əsli olub “saz şairi” mənasını sonradan qazanmışdır. “Divanü-lüğat-it-türk”də 
“atını davamlı önə keçirən adam” anlamında “ozitgan” kəliməsi və “çox irəli keçən” “ozgan at” mə-
nasında yer almaqdadır [5]. 

Qazaxlarda saz ifaçısı “jırau”, nəğməyə “jır” deyilir. Jıraulara ilahi qüvvələrin vasitəsilə vergi 
verilir. Müqəddəslər, daha çox Qorqud ata heç vaxt musiqi alətində ifa etməyən adamın yuxusuna 
girərək ona dombra çalmağı öyrədir. Bu məcbur şəkildə edilir. “Rus tədqiqatçıları göstərir ki, buna 
müqavimət göstərən insan əzablara, xəstəliklərə və bədbəxtliklərə düçar olur” [6, s.16]. 

Davul. “Yakut və Altay şamanlarının davulu Orta Asiya dərvişlərinin “döyrə” dedikləri musi-
qi alətinə transformasiya edilmişdir” [2, s.127]. İslam ensiklopediyasında davulun ərəb dilindən gəl-
diyi və türk dillərində “tabul, tavul, tavıl, davul, Osmanlılar vasitəsilə də tabor və tambor/tambour 
şəkillərində keçdiyi” qeyd edilir [7]. Nəbi Bozkurtun islam ensiklopediyasında işlədiyi məqalədə 
e.ə III minillikdə Şumerlərə aid daş üzərində işləmələrdə yer aldığını, ilkin variantda toxmağın ol-
madığını və əllə çalındığını qeyd edir. Müəllif eyni zamanda, toxmağın sonrakı dönəmdə Orta Asi-
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yada əlavə olunduğuna və toxmağın şamanda müqəddəs sayılan maral ayağından hazırlandığına 
diqqət çəkir. Şamanizmdə davul şamanın ritual zamanı o biri dünyaya getməsi üçün minik heyvanı, 
toxmaq isə qamçısı olduğunu bildirir. 

Davulun və digər musiqi alətlərinin islam aləmində qadağan olunması dini ədəbiyyatda musi-
qi alətlərinin dini ibadətləri ertələdiyi, bu cür alətlərin içki içilən, qumar oynanan məkanlarda çalın-
dığı və musiqinin islam öncəsi həyat tərzinin əlaməti olması ilə əsaslandırılır.  

Davul təkcə təriqət mənsublarının ayinləri zamanı deyil, hərbi ritualı zamanı da ifa edirdilər. 
Türk xaqanlarının döyüşə başlamaq göstərişi ilə davulun çalınması rəzmi xarakter daşıyırdı. Onun 
orduda xidmət edən əsgərlərə ruh yüksəkliyi verdiyi məlumdur. Sonradan davulun idman yarışların-
da – əsasən Türkiyə ərazisində güləş zamanı, toylarda zurna musiqi aləti ilə bərabər, Ramazan ayı 
boyunca insanları imsaka oyatmaq üçün istifadəsinə rast gəlirik. 

Məqalədə gəlinən qənaət ondan ibarətdir ki, musiqi alətləri müəyyən ayinlərin icrası zamanı 
real aləmdən ayrılıb ruhlar dünyasına səyahət zamanı ifaçıya kömək edən vasitələr sırasındadır. 
Musiqi alətləri vasitəsilə yaradılan ritmin harmoniyası, rəqs, geyim, oxuma (dualar) ifaçıya real alə-
mi tərk etməyə imkan verir.  
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ROLE OF THE MUSICAL INSTRUMENTS IN RITUALS 
 

SUMMARY 
 
This article discusses the historical roots of musical instruments and the importance of their use in religious 

rituals. Musical instruments are auxiliary tools for shaman-mediator, and for members of the sect. They help shaman, 
dervish, and sheikh to communicate with the spiritual world in ecstasy way for creating a connection with the spirit. 

The article discusses the historical roots of musical instruments, such as saz, drum, tambourine, gopuz, as well as 
the historical ways of their development. 

 

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РИТУАЛАХ 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В данной статье рассматриваются исторические корни музыкальных инструментов и важность их 

использования в религиозных ритуалах. Музыкальные инструменты являются вспомогательным инструментом 
как для шамана-медитатора, так и для членов секты. Они помогают шаману, дервишу, шейху общаться с 
духовным миром в экстазе, создавать связь с духом. 

В статье рассматриваются исторические корни таких музыкальных инструментов, как саз, барабан, 
бубен, гопуз, а также пути их развития. 
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