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   Nizami CƏFƏROV, 
Millət vəkili, Azərbaycanda  Atatürk  

mərkəzinin direktoru, AMEA-nın müxbir  

üzvü, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
 

BU KĠTAB ENSĠKLOPEDĠK BĠR ƏSƏR 

SAYILA BĠLƏR 

 

Əzizxan Tanrıverdinin “Dəli Kür” romanının poetik 

dili” monoqrafiyasının təqdimat mərasimindəki (6 mart 

2013-cü il, Azərbaycanda Atatürk mərkəzi) çıxışından 

                   

Əziz dostlar! Sizin hamınızı Atatürk mərkəzində 

salamlayıram. Bilirsiniz ki, bu gün bizim tanınmıĢ ali-

mimiz prof.Əzizxan Tanrıverdinin “Dəli Kür” roma-

nının poetik dili” kitabının təqdimat mərasimidir. Ġs-

mayıl ġıxlı ədəbiyyatımızın tarixində çox böyük yer tu-

tan mütəfəkkir sənətkarımızdır, görkəmli ictimai-siya-

si xadimdir, böyük mədəniyyət adamıdır. “Dəli Kür” 

onun yaradıcılığında xüsusi hadisədir: yalnız Ġsmayıl 

ġıxlı yaradıcılığında yox, ümumiyyətlə, XX əsr Azər-

baycan ədəbiyyatında həmiĢə təqdir olunan və xüsusi 

bir hadisə kimi qiymətləndirilən bir əsərdir. Elə əsər-

lər var ki, onlar yalnız öz çevrəsini cızır, müəllifi də 

yalnız o əsərlə bitir, amma “Dəli Kür” bizim ədəbiyya-

tımızın, həm də ictimai fikrimizin çox dərin qatla-
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rından gələn bir əsərdir. Eyni zamanda özündən son-

rakı ədəbiyyata çox ciddi təsir eləyən, obrazlarını bir-

baĢa bizim hamımızın təsəvvürünə köçürdə bilən 

əsərdir. 

“Dəli Kür”dən sonra ədəbiyyatımızda həqiqətən 

böyük dəyiĢikliklər oldu. “Dəli Kür”ün dili, əlbəttə, 

həm böyük bir yazıçının dilidir, həm epos düĢüncə-

mizin dilidir, yəni kifayət qədər mükəmməldir. Bu 

mənada “Dəli Kür”ün dilini az qala “Dədə Qorqud”un 

dili ilə, Koroğlunun dili ilə müqayisə eləmək olur. Yəni 

mükəmməlliyi etibarı ilə bu xalqın dil enerjisini tam 

üzvi sistem kimi təqdim eləyən bir əsərdir. Ona görə də 

“Dəli Kür” haqqında çoxlu mükəmməl yazılar yazılıb. 

O cümlədən də dili haqqında yaxĢı yazılar var. Əziz-

xan müəllimin bu əsərinin üstünlüyü odur ki, “Dəli 

Kür”də bir dilçinin həm də yaxĢı bir dilçinin görə bilə-

cəyi hər nə varsa, hamısı əhatə olunub. Yəni əsərin lü-

ğət tərkibindən baĢlayaraq qrammatikasına qədər,  

poetik üslubuna, onomastikasına qədər, demək olar ki, 

bütün spektrlər əhatə olunub.  

Ġsmayıl ġıxlı müsahibələrinin birində deyir ki, mən 

üç müəllim nəslinin tərcümeyi-halından, taleyindən 

bəhs edən bir roman yazmıĢam. Baxmayaraq ki, bura-

da həqiqətən o müəllimlər nəsli var. Amma, təbii ki, 

əsərin qəhrəmanı tamam ayrıdır, yəni Cahandar ağa 

obrazı bizim ədəbiyyatımıza az qala özü ayrıca bir əsər 

kimi daxil oldu. Bu artıq müəllifin kəĢfidir. Bir var 

təhkiyə ilə təqdim olunan təəssüratlar, bir də var ki, 

elə bir obraz təqdim eləyəsən ki, o artıq bundan sonra 

təhlil olunmağa baĢlaya, hətta Cahandar ağa ilə bağlı, 

demək olar ki, ayrıca mif yaranıbdır, mifoloji bir 

səviyyəyə qalxıbdır. Ona görə də bu cür əsərləri, əl-
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bəttə, çox dərininə qədər təhlil eləmək olmur. Ədə-

biyyat, sənət belədir ki, o dərininə  qədər elmi təhlildən 

keçə bilirsə, onda, demək, müəyyən qədər sxematik 

olur. Odur ki, hər halda onun həmiĢə törəmə imkan-

ları,  təhlil imkanları olmalıdır. Bu eposun təbiətidir, 

hər dəfə yenidən yaranır və əsas odur ki, onun gene-

zisi, strukturu mükəmməldir. Mən belə bir gözəl əsər 

yazdığına görə Əzizxan müəllimə həm təĢəkkür 

edirəm, həm onu təbrik edirəm və belə düĢünürəm ki, 

Əzizxanın bu əsəri onun kifayət qədər təcrübəli vax-

tında yaranıbdır, çünki bu monoqrafiiyaya qədər o, 

çoxlu sayda əsərlər yazıb: “Dədə Qorqud”u yaxĢı 

tədqiq eləyib, onomastikanı sistemli Ģəkildə araĢdırıb, 

Azərbaycan dilinin  tarixi qrammatikası ilə bağlı dərs-

lik yazıb,  yəni,  bir növ,  səlahiyyət əldə eləyib ki,  belə 

bir əsər  haqqında söz desin, fikir söyləsin. Ġ.ġıxlının 

“Dəli Kür” əsəri haqqında,  əlbəttə, çox dissertasiyalar 

yazılıb, çoxlu məqalələr çap olunub. Amma Ġsmayıl 

ġıxlıĢünaslıqda  Əzizxan Tanrıverdinin bu əsəri yadda 

qalan bir əsər olacaq. Bu kitab bütün tərəfləri ilə dil  

poetikası baxımından ensiklopedik bir əsər sayıla bilər.  

Əzizxan müəllimə, əlbəttə, təĢəkkür edirik ki, belə 

bir gözəl əsər yazıb.  
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        Elçin ŞIXLl, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri,  

“Ayna”(“Zerkalo”) qəzetinin baş redaktoru 
 

“DƏLĠ KÜR”Ü YAġADANLAR 
                      

Əzizxan Tanrıverdinin “Dəli Kür” romanının poetik 

dili” monoqrafiyasının təqdimat mərasimindəki (6 mart 

2013-cü il, Azərbaycanda Atatürk mərkəzi) çıxışından 

 

Mən sizin hamınıza ilk növbədə dərin təĢəkkürü-

mü bildirirəm. Nəyə görə? ĠĢ orasındadır ki, mən neçə 

müddətdir səlis, gözəl və poetik Azərbaycan dilində 

danıĢan insanların məclisində olmamıĢam. Əsərin adı 

“Dəli Kür” romanının poetik dili”dir. Ġndi biz qəzetlə-

rimizi oxuyuruq, televiziyaya qulaq asırıq, diktorlara 

qulaq veririk. Mən dilimizin poetikliyini eĢitmirəm, 

görmürəm. Çünki  dilimizi bərbad günə salırlar.  Mən 

çox təĢəkkür eləyirəm ki, Siz mənə dilimizin poetikli-

yinin hələ də daĢıyıcılarının olduğunu sübut elədiniz. 

Buna görə Sizə təĢəkkür eləyirəm.  

Ġkinci bir Ģey var: mən belə düĢünürəm ki, əgər 

ədəbi tənqid, ədəbiyyatĢünaslar, dilçilər olmasa, ümu-

miyyətlə, bədii əsərlərin ömrü, bəlkə də, bir o qədər 

uzun olmaz. Söhbət nədən gedir? Məsələn, təxminən 

45-47 ildir ki, “Dəli Kür” romanı çap olunub. Amma 

onun məziyyətlərini, yəni dilinin poetikasını təhlil edən 
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ədəbiyyatĢünas, dilçi varsa, deməli, həmin əsər yenə də 

yaĢayır. Bu baxımdan mən Əzizxan müəllimə dərin 

minnətdarlığımı  bildirirəm, təĢəkkür edirəm!  

Yenə də bu fikrimə qayıdıram, ədəbi tənqid, 

ədəbiyyatĢünaslar, yəni Sizlər olmasanız,  inandırıram 

ki, əsərlər, yazılar da,  oxunar da, sevilər də, amma 

onların bu qədər dərindən öyrənilməsi və uzunömürlü 

olması, baĢa düĢülməsi olmaz.  

Və nəhayət,  Nizami müəllimə öz təĢəkkürümü 

bildirirəm: Nizami müəllim, çox sağ ol, təĢəkkür eləyi-

rəm, ağsaqqallıq elədiniz! Mənə Əzizxan müəllim 

deyəndə ki, iki variant var: ya Natəvan klubu, ya Ata-

türk mərkəzi. Dedim,  elə ikincinin üzərində dayanaq, 

çünki bu ocaqdan, bu mərkəzdən və onun rəhbəri Ni-

zami bəydən yaxĢısı  olmayacaq. Yəni bununla heç də 

onu demək istəmirəm ki, orada pis olacaqdı, amma hər 

halda mənim ürəyim qızan, qaynayan yer buradır.  

Çox təĢəkkür edirəm hamınıza! Sözün doğrusu, 

mənim üçün və qardaĢım Fərrux üçün o qədər dərin 

mənalı, dəyərli  sözlər və xatirələr söylədiniz ki, bu 

havanın soyuqluğunu heç hiss eləmədim. 



 

                             
8 

      
 
 
 
 

Təyyar SALAMOĞLU, 
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

   

NƏSR DĠLĠNĠN ġERĠYYƏTĠ MONOQRAFĠK 

ARAġDIRMA OBYEKTĠ KĠMĠ 
 

Ġ.ġıxlı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi möv-

qeyə malik sənətkarlardandır. Onun sənət taleyinin müəy-

yənləĢməsində «Dəli Kür» romanının müstəsna mövqeyi 

vardır. «Dəli Kür» həm də Azərbaycan romanının tarixin-

də yeni bir mərhələnin baĢlanğıcıdır. Sosrealizmin estetik 

prinsiplərinin çərçivəsini tam cəsarətlə dağıdaraq ruhumu-

zun və tarixi yaddaĢımızın bərpasına istiqamətlənən bu 

əsər Azərbaycan ədəbiyyatında epik növün irihəcmli jan-

rının həqiqi romanı təfəkkürünün məhsulu olan ən mü-

kəmməl nümunəsi kimi meydana çıxmıĢdır. 

Professor N.Cəfərov doğru olaraq yazır ki, «epos tə-

fəkkürünə söykənməyən roman roman deyil». Bu mənada 

da «Dəli Kür» Azərbaycan ədəbiyyatının, heç Ģübhəsiz, ən 

mükəmməl romanıdır. Türkün epik düĢüncəsinin «Kitabi-

Dədə Qorqud»dan üzü bəri süzülüb gələn əlamətdar 

keyfiyyətlərini «Dəli Kür»də tapmaq mümkündür. 

«Dəli Kür» ilk variantının (birinci hissəsinin) çap 

olunduğu 1962-ci ildən üzü bəri tənqid və ədəbiyyatĢünas-

lığın diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bu əsər XIX əsrin so-

sial və siyasi mənzərəsinin əksi, milli xarakterin, milli 

məiĢətimizin və əxlaqımızın bədii təcəssümü baxımından, 

bu mənada sosrealizmin estetik prinsiplərinə nə dərəcədə 
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uyğun gəlib-gəlməməsi mənasında çoxsaylı müzakirələrə, 

mübahisələrə səbəb olmuĢdur. Bununla belə, romanı tən-

qid edənlər də, ona müsbət yanaĢanlar da, ədəbi hadisə ki-

mi təqdir edənlər də «Dəli Kür»ü yüksək sənət nümunəsi 

kimi qəbul etmiĢlər. «Dəli Kür»də nümayiĢ etdirilən yük-

sək sənətkarlığın ilkin Ģərti milli ruhun və yaddaĢın tərcü-

manı kimi meydana  çıxmasıdırsa, ikinci Ģərti dil baxımın-

dan nəhayətsiz zənginliyidir. 

Roman haqqında bir neçə ədəbi-tənqidi məqalənin 

müəllifi, dövrünün görkəmli tənqidçisi Ə.Hüseynov «Dəli 

Kür»ü təbii xalq dilində yazılmıĢ əsər hesab edərək 1970-

ci ildə yazırdı: «Adətən, indiyə qədər yazılan məqalələrin 

bir çoxunda tənqidçilər, ümumiyyətlə, hər hansı bir yazıçı-

nın dili məsələsini, necə deyərlər, bir növ qəribçiliyə sal-

mıĢ, məqalənin sonunda «xala-xətrin qallmasın: bu əsərin 

dili axıcıdır, sərrastdır və s.» deməklə kifayətlənmiĢlər. 

Mən isə bu ənənəni pozaraq, yazıçının öz dilindən və ob-

razlarının dilindən bəhs etməyi ön plana keçirirəm. Ona 

görə ki, dil məsələsi bədii əsərin əlifbasıdır, yazıçının ən 

kəsərli silahıdır. Burada isə sadəlik, aydınlıq və səmimiy-

yət baĢlıca Ģərtlərdir. Mən «Dəli Kür»dəki yazıçı təsvirlə-

rini, bədii təhkiyəni ona görə səmimi adlandırıram ki, bu-

rada öyrənilən və qismən də müĢahidə olunan həyata heç 

bir bəzək vurulmamıĢ, hətta cəsarət əlaməti olaraq bir sıra 

mətləblər kəskin Ģəkildə irəli sürülmüĢdür. Üslubun ay-

dınlığı, yığcamlığı və bunlarla yanaĢı, tərkibində nəcib bir 

duyğunu, incə bir əhvali-ruhiyyəni saxlamaq qüdrətini de-

mək olar ki, romanın hər səhifəsində görürsən» (Ə.Hüsey-

nov. Tənqid və ədəbi proses. Bakı.«Nurlan», 2009. s.345). 

Sənətkarın üslubunun müəyyənləĢməsində, bu üslu-

bun fərdi özünəməxsusluğunda dil məsələsi önəmli fak-
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tordur. Bununla biz, dili üslubu müəyyənləĢdirən həlledici 

amil kimi götürən elmi baxıĢı müdafiə etmək fikrində de-

yilik. ƏdəbiyyatĢünaslığın son dövr qənaətlərində fərdi 

üslubu formalaĢdıran xeyli sənətkarlıq keyfiyyətləri tapılıb 

üzə çıxarılmıĢdır ki, dil bunların içərisində ən əsas olanlar-

dan biridir. 

Bununla belə, fərdi və zəngin dilə malik olmayan ya-

zıçıdan həqiqi sənətkar kimi bəhs açmaq mənasız bir iĢdir. 

Zəngin və fərdi yazıçı dilindən bəhs açmaq isə sənətkarlığı 

üzə çıxarmağın vacib Ģərtlərindəndir. Əgər Ə.Hüseynovun 

tənqid və ədəbiyyatĢünaslıqda sənətkar dilinə «ögey» mü-

nasibət haqqında fikirlərini həssas tənqidçi müĢahidəsinin 

nəticəsi olan həqiqət hesab etsək və onu da düĢünsək ki, 

bədii dilə münasibətdə tənqid və ədəbiyyatĢünaslıq bu qü-

surdan hələ də yaxa qurtara bilməmiĢdir, onda «Dəli 

Kür»ün dilinin elmi təhlil predmetinə çevrilməsinin 

vacibliyini kifayət qədər təsəvvür etmiĢ olarıq. 

Ə.Hüseynovun «Ünvansız məktub»undan sonra «ya-

zıçı dili və ideya-bədii təhlil» kontekstində yazılan mono-

qrafik araĢdırmalarda, eləcə də Q.Kazımovun «Dəli 

Kür»ün dili‖, Q.Mustafayevanın «Dəli Kür» romanında 

adlar və ya Ġsmayıl ġıxlının ad seçmək məharəti» adlı mə-

qalələrdə romanın dilinə elmi nüfuz cəhdləri nə qədər qiy-

mətlidirsə də, bu araĢdırmalar mövcud boĢluğu doldurmaq 

imkanına malik deyil. 

Prof.Ə.Tanrıverdinin «Dəli Kür» romanının poetik 

dili» monoqrafiyası, heç Ģübhəsiz ki, konkret bir problemə 

həsr edilmiĢ monoqrafik araĢdırmanın imkanları baxımın-

dan bu boĢluğu doldurmaq yolunda uğurlu təĢəbbüs hesab 

edilməlidir. Prof.Ə.Tanrıverdi dil tarixçisidir. «Kitabi-Də-

də Qorqud»un söz dünyası» (2007), «Poeziyanın dili, dilin 

poeziyası» (2008), «Azərbaycan dilinin tarixi qrammati-
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kası» (2010), «Türk mənĢəli Azərbaycan Ģəxs adlarının ta-

rixi-linqvistik tədqiqi» (2012) monoqrafiyaları onu bu 

sahədə nüfuzlu mütəxəssis kimi tanıtmıĢdır. Söhbət ondan 

gedir ki, Ə.Tanrıverdi Azərbaycan ədəbi dilinin və bədii 

dilin inkiĢaf tarixinə və qanunauyğunluqlarına, texnolo-

giyasına yaxĢı bələddir. Bu sahənin tədqiqində elmi səriĢtə 

sahibidir. Söhbət həm də ondan gedir ki, «Dəli Kür»ün 

dilinin tədqiqi prof.Ə.Tanrıverdinin elmi yaradıcılığında 

tamamilə məntiqi və qanunauyğun hadisədir. «Dədə Qor-

qud Kitabı»nın dilinin tədqiqatçısı kimi onun «eposdan 

roman»a doğru hərəkəti «Dəli Kür»ün dilinin eposdan, 

milli tarixi və ədəbi ənənədən qaynaqlanan mənbələrini, 

zənginliklərini doğru-dürüst aĢkarlayacağına öncədən 

inam yaradır, təminat verir. 

«Dəli Kür»ün poetik dili» monoqrafiyası ağır zəhmə-

tin və gərgin axtarıĢların bəhrəsidir. Bu zəhmətin arxasın-

da Azərbaycan Ģifahi və yazılı ədəbiyyatının tarixinə yetə-

rincə bələd olan, Azərbaycan dilinin tarixi inkiĢaf yolu və 

bədii üslubunun özəlliklərini incəliklərinə qədər mənim-

səmiĢ dilçi-alim təfəkkürü dayanır. 

Mündəricatda xüsusi Ģəkildə fərqləndirilməsə də, 

ayrı-ayrı yarımbölmələrdə qoyulmuĢ məsələləri ümumi bir 

məcraya gətirəndə məlum olur ki, monoqrafiya klassik 

divan və epik ənənədəki «Dibaçə»ləri və «Kitabın yazılma 

səbəbi» adlanan müəllif sözünü xatırladan müqəddimə ilə 

baĢlayır və tədqiqat üç bölmədə və yaxud fəsildə davam 

etdirilir. 

Birinci fəsildə qoyulan məsələlər tədqiqatın predme-

tini daha çox ədəbiyyatĢünaslığa tərəf çəkir və təhlillərdə 

müqayisəli ədəbiyyatĢünaslıq konteksti kifayət qədər güc-

lüdür. Birinci fəslin ümumi baĢlığı müəyyənləĢdirilməsə 
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də,yarımfəsillərdəki məsələlər tədqiqatçının «Dəli Kür»ün 

poetikasını Ģərtləndirən amilləri, qaynaqları tapıb üzə çı-

xarmaq məqsədini önə çəkdiyini düĢünməyə kifayət qədər 

əsas verir. 

I fəslin «Dəli Kür» romanı rus və Avropa ədəbiyyatı 

müstəvisində», «Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və «Dəli 

Kür» bölmələrində məsələlərin qoyuluĢuna ümumi bir nə-

zər kifayətdir, aydın olsun ki, prof.Ə.Tanrıverdi «Dəli 

Kür»ün bədii mükəmməlliyini dünya romanının epik ənə-

nəsinə, milli Ģifahi və yazılı ədəbiyyatımızın keçib gəldiyi 

tarixi yolun təcrübəsinə bağlayır. Bu tezis, əlbəttə, «Dəli 

Kür»ə yeni bir elmi baxıĢın ifadəsi deyil və Azərbaycan 

ədəbiyyatĢünaslığında zaman-zaman öz yerini alıb. Bir 

çox hallarda isə bu kontekstdə maraqlı mülahizələr irəli 

sürülüb (məs.:prof.Nizami Cəfərovun tədqiqatlarını misal 

göstərmək olar). Yenə də məhz bu kontekstdə «Dəli Kür» 

Azərbaycan ədəbiyyatının «Səməd Vurğundan sonrakı Ģah 

əsəri» kimi (N.Cəfərov) dəyərləndirilib. Bütün bunlar 

«Dəli Kür»ə tarixi elmi baxıĢı ifadə edən həqiqətlərdir. 

Lakin bir həqiqət də var ki, «Dəli Kür»ün bədii mətni mil-

li folklorun epik və lirik janrları, xüsusən də «Dədə Qor-

qud» və «Koroğlu» eposlarının mətni ilə bu qədər kon-

kretlikdə heç vaxt müqayisə predmetinə çevrilməyib. 

Etnik yaddaĢdan gələn ədəbi təcrübənin həm mətn səviy-

yəsində, həm epik düĢüncənin hüdudları səviyyəsində 

eposdan romana keçidi Ģərtləndirən əlamətləri dəqiq mü-

Ģahidə və tipoloji ümumiləĢdirmə obyektinə çevrilməyib. 

Bütün bunlarla bərabər, biz düĢünürük ki, dilçi alim 

və dil tarixçisi kimi Ə.Tanrıverdi «Dəli Kür» haqqında 

əsas qənaətlərini kitabın «Müəllifin və obrazların dili» və 

«Dəli Kür»ün Ģeriyyəti» kimi müəyyənləĢən ikinci və 

üçüncü fəsillərdə daha çox ortaya qoya bilib. Bu xüsusən 
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ona görə belədir ki, hər iki fəsil romanın dili üzərində də-

qiq müĢahidələrə əsasən yazılıb. Bu fəsillərdə müəllif 

deyilmiĢlərdən imtina edib, bütün diqqətini və elmi təfək-

kürünün imkanlarını səfərbər edərək əsərin dil zənginliyini 

ehtiva edən faktlar ortaya qoyub. «Müəllifin və obrazların 

dili» fəslində müəllif dili ilə bərabər, əsas və epizodik 

obrazların, bütün kiĢi və qadın obrazlarının dili ayrı-ayrı-

lıqda müĢahidə və araĢdırma predmetinə çevrilib. Bu cür 

tədqiqat üsulu, ilk baxıĢda, bir qədər empirik təsir bağıĢ-

lasa da, professorun hər bir obrazın dili ilə bağlı elmi 

qənaətlərindəki konkretlik və dəqiqlik belə tədqiqat üsu-

luna tam bəraət qazandırır. 

        «Dəli Kür‖ obrazların dilinin səciyyəsi baxımından 

sənətkarın bədii təfəkkürünün imkanlarını, obrazların 

dünyagörüĢü, həyat fəlsəfəsi və xarakterini, bir obraz kimi 

onların hər birinin fərdi bütövlüyünü ortaya qoymaq imka-

nına malikdir. Ə.Tanrıverdinin elmi təqdimatında Cahan-

dar ağanın milli tarixi varlıqdan güc alan zəhmli kiĢi 

xarakteri, Molla Sadığın hiyləgər siması, Zərnigar və 

Mələyin, eləcə də Salatının və Güləsərin, xüsusən ġahni-

garın fərqli qadın təbiətləri sanki vizual görüntüyə gəlir. 

Ə.Tanrıverdi hər bir obrazın xarakterini açan dil faktlarını 

bir yerə toplayıb elmi düzənlə sərgiləyəndə bu obrazlar öz 

«dilləri», danıĢıqları vasitəsilə oxucu gözləri qarĢısında 

tam Ģəkildə canlana bilirlər. Bu «canlanma» ilk növbədə 

müəllifin iti müĢahidəsindən, Ə.Hüseynovun dediyi kimi, 

«nəcib bir duyğunu, incə bir əhvali-ruhiyyəni saxlamaq 

qüdrəti»ndən güc alırsa, ikinci növbədə, alimin dilə həssas 

münasibətindən, milli tarixi varlığa böyük məhəbbətindən, 

tarixi varlığı etnoqrafik incəliklərinə qədər mənimsəmə-

sindən qidalanır. 
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Sənətin tarixi inkiĢaf yolu sübut edir ki, «yazıçının 

dil mədəniyyəti, bir tərəfdən, onun dil-nitq normalarına 

necə əməl etməsi ilə, digər tərəfdən, dilin təbii imkanla-

rından istifadə ustalığı ilə bağlıdır» (Kazımov Q. Sənət 

düĢüncələri. Bakı, 1997, s.10). Bu mənada Ġ.ġıxlının dil 

mədəniyyəti Azərbaycan dilinin daxili imkanlarını açıb 

göstərmək, onu daha da inkiĢaf etdirib cilalamağın parlaq 

nümunəsidir. Ə.Tanrıverdinin «Dəli Kür»ün poetik dili» 

monoqrafiyasının üçüncü fəslində Ġ.ġıxlının nəsr dilinin 

Ģeriyyəti araĢdırılır və bu zaman tədqiqatçı, heç Ģübhəsiz 

ki, belə bir elmi həqiqətə söykənir ki, «həqiqi proza poezi-

yadır» (Q.Kazımov). Bu həqiqətin mahiyyətini açmaq 

üçün tədqiqatçı «Dəli Kür»ün dilindəki obrazlılığın tə-

zahürlərini dilin müxtəlif səviyyələrində (fonetik, leksik, 

qrammatik) araĢdırır və nəticə olaraq, bu dilin «səlisliyi, 

aydınlığı, məntiqiliyi, sadəliyi, dəqiqliyi, zənginliyi, ar-

dıcıllığı, təmizliyi, təsirliliyi, axıcılığı» (Q.Kazımov) barə-

də dolğun təəssürat yaradır. 

Monoqrafiyada epitet, təĢbeh, metafora, metonimiya, 

mübaliğə, litota və s. kimi məcaz növlərinə aid yüzlərlə 

səlis nümunələr tipoloji ümumiləĢdirmə predmetinə çev-

rilir və Ġ.ġıxlının nəsr dilinin bədii dilimizin inkiĢafında 

oynadığı rolun əhəmiyyətli faktları kimi təqdim edilir. 

«Dəli Kür»ün poetik dili» monoqrafiyasının həm el-

mi-ədəbi sferanın, həm də geniĢ oxucu auditoriyasının 

marağına səbəb olacağını düĢünürük. 

 
           “Dəli Kür” romanının poetik dili” 

             monoqrafiyasında “Ön söz”, 

        “525-ci”qəzet, 13 fevral 2013-cü il 
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KLASSĠK ROMAN HAQQINDA 

 DƏYƏRLĠ TƏDQIQAT 

 

Ġlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, ―Dəli Kür‖ roma-

nının poetik dili‖ adlı monoqrafik tədqiqat çox mühüm bir 

problemi yeni baxıĢ bucağı altında və çağdaĢ düĢüncə 

müstəvisində incələmək iqtidarında olan fədakar bir elm 

adamının qələminin məhsulu ola bilərdi. Belə bir fədakar 

elm adamının filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, 20 

kitabın, 170-dən artıq məqalənin müəllifi Əzizxan Tanrı-

verdi olması təbii və qanunauyğundur. Əzizxan Tanrıverdi 

sözügedən fundamental monoqrafiyaya qədər ―Türk mən-

Ģəli Azərbaycan antroponimləri‖ (1996), ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖da Ģəxs adları‖ (1999), ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un 

obrazlı dili‖ (2006), ―Kitabi-Dədə Qorqudun söz dünyası‖ 

(2008,) ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kultu‖ (2012) və s. 

ədəbi-tarixi və linqvistik düĢüncə müstəvisində aparılmıĢ 

araĢdırmaların müəllifi olaraq mötəbər söz sahibi kimi 

tanınırdı. ―Dəli Kür‖ əsəri əlbəttə ki, Ġsmayıl ġıxlının sə-

nət taleyini müəyyənləĢdirən müstəsna əsərdir. Bu möhtə-

Ģəm sənət abidəsi eyni zamanda ―Dəli Kür‖ romanının 

poetik dili‖ (2012) monoqrafiyasının müəllifi Əzizxan 
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Tanrıverdinin də dönüm və döngələrdən keçərək tale 

yolunun müəyyənləĢməsində də müstəsna rol oynamıĢdır. 

AraĢdırmaçının qeydlərindən aydın olur ki, ―Dəli Kür‖ 

müxtəlif yaĢ dövrlərində oxuması onu yeni-yeni dəyərlərlə 

üz-üzə qoymuĢdur. UĢaqlıq və tələbəlik illərində romanı 

mütaliə edərkən idrakında və ruhi-mənəvi aləmində baĢ 

verən oyanıĢ, filologiya üzrə elmlər doktoru, ölkədə mahir 

dilçi kimi tanınan, daha doğrusu, kamil Ģəxsiyyət – Əziz-

xan Tanrıverdi olaraq oxumasının tamamilə baĢqa mənası, 

fərqli yozumu var. Əzizxan müəllimi kölgə kimi izləyən 

tale xoĢbəxtlikdən onun yolunu zəngin tarixi və ənənəsi 

olan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin filologiya 

fakültəsindən saldı. Burada o, uĢaqlıqdan əsərlərini sevə-

sevə oxuduğu böyük Azərbaycan yazıçısı Ġsmayıl ġıxlının 

dərin məzmunlu mühazirələrini dinlədi, könül evində 

ucaltdığı mənəvi abidə reallıqda onu bir daha vəcdə gə-

tirdi. Tale elə gətirdi ki, Ġ.ġıxlı onun diplom rəhbəri oldu, 

dəyərli məsləhətlər verdi və beləliklə, mənəvi ünsiyyətin 

möhkəm bünövrəsi qoyuldu. Görünür, ―niyyətin hara, 

mənzilin ora‖ deyimi heç də təsadüfi deyilmiĢ. Bunun ba-

riz nümunəsi:  Əzizxan Tanrıverdinin keçdiyi tale yolunun 

məlum məqamları və sonucda ―Dəli Kür‖ romanının 

poetik dili‖ kimi sanballı bir tədqiqat əsərinin meydana 

gəlməsidir. Bu araĢdırma romanın daxili mündəricəsinə, iç 

məna qatına dərindən varmaq imkanı ilə xarakterizə olu-

nur. Tədqiqat əsərində mövzunun sanbalının, kontekst 

geniĢliyinin öncədən nəzərə alındığı bölmə və yarımböl-

mələrdən, baĢqa sözlə, araĢdırmanın struktur düzənindən 

aydın görünür. Mahiyyət müstəvisində gerçək sıra təĢkil 

edən bu struktur müəllifə tarixə məqsədyönlü ekskurslar 

etmək, mövzunu bütün mümkün rakursları ilə hərtərəfli 

araĢdırmaq, filoloji faktları yeni baxıĢ bucağı altında 
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dəyərləndirib konseptual mövqe sərgiləmək imkanı ver-

miĢdir. Müəllifin mahiyyətə yönəlik açıqlamaları proble-

min təməl prinsipləri haqda konseptual qənaət formalaĢ-

dırır və bu, araĢdırmaçının – belə deyək ki, tanınmıĢ dilçi 

alimin ədəbi tarixi, nəzəri-estetik düĢüncə çevrəsinin 

geniĢliyini qabarıq Ģəkildə göstərir.  

AraĢdırmada ―Kitabın yazılma səbəbi‖, ―Dəli Kür‖ 

romanı rus və Avropa ədəbiyyatı müstəvisində‖, ‖Dəli 

Kür‖ün poetik strukturunda Azərbaycan Ģifahi və yazılı 

ədəbiyyatı‖, ―Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı‖ və  ―Dəli 

Kür‖ bölmələrinin ön sırada yer alması təsadüfi deyil. Bu 

kimi bölmələr, bir tərəfdən, müəllifin erudik imkanlarının 

geniĢliyindən soraq verirsə, digər tərəfdən, ona problemi 

müqayisə və paralellər müstəvisində çözmək imkanı verir. 

Diqqət yetirilsə, aydın görünər ki, tədqiqatçı yanaĢma 

bucağını seçərkən heç də ənənəvi təhlil və tədqiq üsulun-

dan istifadə etməmiĢ, həmiĢəyaĢar sənət inciləri olan ―Də-

də Qorqud‖u, ―Koroğlu‖nu və ―Dəli Kür‖ü bir araya gəti-

rən və eyni zamanda fərqləndirən motivlərin tipologiyasını 

bədii mətnlərə istinadən müəyyən etməyə üstünlük ver-

miĢdir. Daxilə pəncərə açmaq, iç qatdakı dəyərləri ―qəlbin 

gözü ilə‖ (Nizami), ―bəsirət gözü ilə‖ (Nəsimi) görmək 

imkanı müəllifi ―Dəli Kür‖ kimi incə məqamları özündə 

ehtiva edən bir romana dəyər verə bilərdi ki, bunu Əziz-

xan Tanrıverdi böyük cəfakeĢliklə etmiĢdir. Obrazla xa-

rakteri, tiplə prototipi bir araya gətirmək, oxĢar və fərqli 

cəhətləri müəyyən etmək, bu kontekstdə həqiqəti ortaya 

qoymaq, bədiiliyi ən incə məqamları ilə dərk etmək, əl-

bəttə ki, tədqiqatçıdan böyük məharət, dərinliklərə varmaq 

kirdarı tələb etmiĢdir. Nə yaxĢı ki, bu keyfiyyətlər araĢdır-

maçıda kifayət qədər cəm olmuĢdur. Əks halda mövzunu 
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bu səviyyədə tədqiq etmək mümkün olmazdı. Bizim dilə 

gətirdiyimiz, eyni zamanda araĢdırmanın hər bir fraqmen-

tində özünü göstərən, lakin təfsilata varmaq imkanımız 

xaricində olan dəyərləri reallaĢdırmaq mümkün olmuĢdu. 

Poetik dil çox incə məsələdir. Xüsusilə ―Dəli Kür‖ kimi 

çeĢidli obraz və xarakteri, tarixiliklə müasirliyi bir araya 

gətirən, daha doğrusu, tarixilikdə müasirlik, müasirlikdə 

tarixilik aramağa, zahirdən içə, monoloqdan daxilə pəncə-

rə açmağa hesablanan geniĢ düĢüncə çevrəsini özündə 

ehtiva edən bir romanı poetik dil kontekstində tədqiq et-

mək dərin zəkasız və səriĢtəsiz mümkün ola bilməzdi. 

Cahandar ağanın dili, tipi, xarakteri, obrazının poetikası 

haqda açıqlamalar sözün əsl mənasında qürur doğurur. 

Çünki tədqiqatçı bir obrazla bağlı elə məqamları düĢüncə 

müstəvisinə çıxarır ki, ona qədər heç bir araĢdırmaçı baĢ 

qəhrəmanın tipoloji arsenalının incəliklərinə bu kimi 

çeĢidli qövslərdə vara bilməmiĢdir. ―Dəli Kür‖ün Ģeriyyə-

ti, obrazlılığının fonetikası, leksikası, semantikası, məcaz-

lar sistemi haqda açıqlamalar mahiyyətə yönəlik olub, 

araĢdırmaçının struktur təhlil imkanlarının tükənməzliyin-

dən soraq verir. Monoqrafiyanın dəyərini səciyyələndirən 

mühüm cəhətlərdən biri də, heç Ģübhəsiz ki, tarixi zama-

nın mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərinin bədii həqiqətlə, 

filoloji dəyərin bədii arsenalla, daha doğrusu, ―Dəli 

Kür‖ün poetik strukturunun tarixiliklə müasirliyin sintezi 

müstəvisində bir araya gətirilərək tədqiq edilməsidir.      

 

    “Xalq qəzeti”, 24 fevral 2013-cü il 
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filologiya üzrə elmlər doktoru, professor                

DĠLĠN VƏ RUHUN DOĞMALIĞINDA 
 

Müasir Azərbaycan dilçilik elmində imzalarını diq-

qətlə izlədiyim bir neçə tədqiqatçı var. Onlardan biri də 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrı-

verdidir. Bunun isə bir sıra səbəbləri var. Ən birincisi, ya-

zılarının, ruhuma yaxınlığı ilə bağlıdır. Bu, baĢlıca Ģərtdir. 

Və mənim fikrimcə, yaradıcılıqda ruh baĢlıca olandır. 

Bəlkə də, yazının, hər hansı əsərin alınıb-alınmaması ruhla 

bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, sənətkarlarımızın əsərlərində 

vurğulanan «söz çıxıb ceyran dalına» həmin yazı ruhunun 

olmaması ilə bağlıdır. Bütün elm sahələrində, daha çox isə 

ədəbiyyatda yazı ruhunun olması əsasdır. Elmdə də belə-

dir. Çünki bir də görürsən ki, faktlar, mövzu və mənbələr 

sənə tanıĢdır. Ancaq oturub bir cümlə də  yaza bilmirsən. 

Ə.Tanrıverdinin yaradıcı təbiətində olan yazı sevgisi 

bütün məqamlarda ruhunu ovxarlı saxlayır. Ġkincisi, Ģəxsi 

tanıĢlığımızdan gələn məsələdir. Bu tanıĢlıq məni onun 

çap olunan bütün yazılarına diqqətli olmağa təhrik edir. 

Tələbə yoldaĢı olmuĢuq. Tale elə gətirib ki, uzun müddət-

dir bir yerdə iĢləyirik. Xarakterimizdə olan uyğunluq bu 

diqqəti zəruri edir. Bəlkə də, burada məsələlər yenə dü-

Ģüncə yaxınlığına gedib çıxır. Üçüncüsü, yazıya, yazdıq-

larına olan sevgidir. Yəni prof. Ə.Tanrıverdidə mövzuya, 
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bütünlükdə yazdıqlarına və yazacaqlarına sonsuz sevgi, 

vurğunluq var. O, həmin yazılarla yaĢaya bilir. Yazı təkcə 

onun üçün hansısa fikirlərini bölüĢmək faktı olmur, eyni 

zamanda daxili yaĢam hadisəsinə çevrilir. Bu, çox böyük 

məsələdir. Daha sonra onun içində yaĢanan milli düĢüncə-

dən gələn xarakter məqamları var. Bu, türkə, türkün 

tarixinə sevgidən baĢlayıb özündə çox məsələləri ehtiva 

edir. Elə yaradıcılığının böyük bir hissəsini sərgiləyən dil 

tarixi ilə bağlı araĢdırmalar da bunu göstərir. Burada 

mühüm və baĢlıca bir tərəf «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı 

ilə bağlı olanlardır. Etiraf edək ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanı ilə bağlı araĢdırmalar Ə.Tanrıverdinin elmi fəaliy-

yətində ayrıca bir tərəfdir. Bu dastanla bağlı günümüzə 

qədər çox araĢdırmalar aparılıb və bu gün də aparılmaqda-

dır. Yəqin ki, bundan sonra da çox tədqiqatlar aparılacaq. 

Çünki «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı bütün zamanlarda 

sözə ehtiyac doğuran abidələrdəndir. Elə bir möhtəĢəmliyə 

sahibdir ki, ona əl uzadanların heç vaxt əli boĢ qayıtma-

yıbdır. Əksinə, mən deyərdim, əlinə zər gəlibdir. Təxmi-

nən iki yüz ilə yaxındır ki, dastan öyrənilir, təhlil edilir. 

Ədəbiyyatçılar, dilçilər, tarixçilər, etnoqraflar, musiqiçilər, 

coğrafiyaçılar və s. hamısı bütün istəklərini, qaranlıqları 

aydınlaĢdırmaq üçün ona müraciət edirlər. Məhz dilçi 

alimimiz  Ə.Tanrıverdi də dil tarixi kontekstində təkcə dil 

tarixi faktlarını araĢdırmaqla məhdudlaĢmır. Burada xalqın 

özünün bütünlükdə keçib gəldiyi yol, mədəniyyət, milli-

mənəvi dəyərlər əksini tapır. Söz informasiyası  xalqın 

tarixi üçün əvəzsiz hadisədir. Oradakı hər bir söz özlü-

yündə düĢüncə faktı olaraq xalqın dil tarixi ilə birgə keçib 

gəldiyi yolun spesifikasının, məiĢətinin, mədəniyyətinin 

mənzərəsini ortaya qoyur. Məhz bu səbəbdən də «Kitabi-

Dədə Qorqud» dastanının verdiyi informasiya heç nə ilə 
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müqayisə olunmaz ucalıqdadır. Dilçilərin söz informasi-

yası, söz etimologiyası, məna çalarları ilə bağlı verdiyi 

təhlillər bütün məqamlarda yeni araĢdırmaları aktuallaĢdı-

rır. Ə.Tanrıverdinin «Kitabi-Dədə Qorqud»da Ģəxs adları» 

(1999), «Kitabi-Dədə Qorqud»un obrazlı dili» (2006), 

«Kitabi-Dədə Qorqud»un söz dünyası» (2008), «Dədə 

Qorqud kitabı»nda at kultu» (2012) bunun bariz nümu-

nəsidir. Və təkrar qeyd edək ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanı ilə bağlı araĢdırmalar Ə.Tanrıverdi yaradıcılığında 

ayrıca, həm də araĢdırmalar tələb edən xətdir. Biz tədqi-

qatçı alimin ancaq dastanın adı olan əsərlərini xatırlatdıq. 

Bu da məsələnin yekunu deyil. Burada dil tarixinə, dilçi-

liyin ayrı-ayrı problemlərinə həsr olunmuĢ digər əsərlər də 

var. Məsələn, «Türk mənĢəli Azərbaycan antroponimləri» 

(1996), «XVI əsr qıpçaq (poloves) dilinin qrammatikası» 

(2000), «Qədim türk mənbələrində yaĢayan Ģəxs adları» 

(2009), «Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası» (2010) 

əsərləri də var. Bunların hamısı bu və ya digər dərəcədə 

xalqın tarixinə, keçib gəldiyi yola istiqamətlənir. Çünki dil 

faktı mahiyyətində tarixi – hansısa tarixi mərhələnin izlə-

rini yaĢadır. Prof.Ə.Tanrıverdinin qənaətləri burada da bir 

istiqamət kimi «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanına, bu silsi-

lədən olan digər tarixi abidələrə əsaslanır. «Kitabi-Dədə 

Qorqud» onun araĢdırmaları üçün istinad, dayaq nöqtəsi-

dir. Bu təkcə Ə.Tanrıverdi üçün yox, həm  də bütünlükdə 

ədəbiyyatımız, tariximiz, etnoqrafiyamız üçün belədir. Elə 

haqqında danıĢacağım «Dəli Kür» romanının poetik dili» 

(Bakı, Elm və təhsil, 2012) kitabında da bu hal görünür. 

Etiraf edək ki, Ġsmayıl ġıxlı müasir ictimai, siyasi, mədəni 

mühitimizin barmaqla sanana biləcək böyük Ģəxsiyyətlə-
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rindəndir. «Dəli Kür» romanı isə Azərbaycan ədəbiyyatı 

üçün hadisədir. Ġsmayıl ġıxlı adının ucalığındadır.  

Ġsmayıl ġıxlı bir yazıçı olmaqdan əlavə, mənim və 

mənim kimi minlərlə tələbənin müəllimi olub. Hətta 

zaman elə gətirib ki, mənə dərs deyən müəllimlərimin də 

bir hissəsinin müəllimi Ġsmayıl ġıxlı olubdur. Azərbaycan 

ziyalı mühitinin formalaĢmasında böyük rolu olan bu 

əvəzsiz sima bütün hərəkətləri, davranıĢı, oturub-durmağı, 

ədəb-ərkanı ilə hamımıza nümunə idi. Bir növ, əxlaq və 

ucalıq məktəbi idi. Onun oxuduğu mühazirələr neçə illər 

ötməsinə baxmayaraq, indi də  söhbətimizin mövzusudur. 

Məhz prof.Ə.Tanrıverdinin «Dəli Kür» romanının poetik 

dili» kitabında da bu özünü aydınlıqla göstərir. Bir 

epizodu deyim ki, kitabda Ġ.ġıxlının öz xətti ilə verilən 

yazı o böyüklüyə sevginin ifadəsidir. Həmin yazıdan 

təxminən otuz ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, 

Ə.Tanrıverdi onu qoruyub saxlamıĢ və bu gün bir hadisə 

kimi ortaya qoymuĢdur.  

Keçən əsrin səksəninci illərinin axırlarında Azərbay-

can son dərəcədə ağrılı bir zaman yaĢadı. Sovet imperiya-

sının dağılması ərəfəsində hadisələr kəskinləĢmədə idi. 

Xalqımızın, torpaqlarımızın baĢının üstünü təhlükə almıĢ-

dı. Ġ.ġıxlı həmin vaxtlar bir ziyalı kimi meydanlara getdi 

və öz sözünü (qətiyyətli sözünü) dedi. Azərbaycanımızın 

qorunub saxlanması, müstəqil dövlətə çevrilməsi üçün 

əlindən gələni etdi. Çünki həmin vaxta qədər Ġ.ġıxlının bir 

yazıçı, pedaqoq, Ģəxsiyyət kimi xalq arasında böyük nü-

fuzu, hörməti vardı. Xalqın da məhz belə böyük nüfuz sa-

hiblərinə ehtiyacı vardı. Və həyatının axırına qədər də 

Ġ.ġıxlı sözünün sahibi oldu. Daha digərləri kimi siyasi 

oyunlara, siyasi izdivaclara girmədi. Çünki Ġ.ġıxlı Ģəx-
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siyyət idi. Onun düĢüncəsində xalq, Azərbaycan, Azərbay-

canın ağır problemlərinin həlli istəyi vardı.  

Ə.Tanrıverdi «Dəli Kür» romanının poetik dili» kita-

bında məhz həmin böyük olmanı, ucalığı açmağa köklü-

dür. «Cəbhə gündəlikləri», «Ayrılan yollar», «Məni itir-

məyin», «Daim axtarıĢda», «Namərd gülləsi», «Ölüləri 

qəbiristanda basdırın» ədəbiyyatımızı xeyli zənginləĢdir-

miĢ, bədii düĢüncəmizin boyartımına xidmət etmiĢdir. 

«Dəli Kür» romanı bu əsərlərin sırasında ayrıca bir hadisə-

dir. Onu da əlavə edək ki, təkcə Ġ.ġıxlı yaradıcılığı üçün 

deyil, bütünlükdə Azərbaycan, türk xalqları, mən deyər-

dim, dünya ədəbiyyatı fövqündə dayana biləcək hadisədir. 

Bunu bir istiqamətdə iyirminci əsr Azərbaycan ədəbiy-

yatının uğuru kimi təhlil etmək ehtiyacı həmiĢə duyulur. 

Və yazılanlar, haqqında olan təhlillər də onu göstərir. 

Ə.Tanrıverdi də dilçi alim kimi «Dəli Kür» romanında 

tamamilə fərqli istiqaməti, məhz romanın poetik dili prob-

lemini monoqrafik Ģəkildə iĢləməyi qarĢısına məqsəd qoy-

muĢdur. Və sözün həqiqi mənasında buna nail olmuĢdur. 

Görkəmli alim B. Humbolt vurğulayırdı ki, «xalqın dili 

onun ruhu, ruhu isə onun dilidir». Bu mənada Ġ.ġıxlının 

yaradıcılığı, xüsusilə də «Dəli Kür» romanı dil kontekstin-

də çox məsələlərə aydınlıq gətirir. Daha doğrusu, Azər-

baycan dilinin imkanlarını,  nə qədər zəngin olduğunu 

göstərir. Onu da əlavə edək ki, Ə.Tanrıverdi bu əsərində 

dil məsələsini araĢdırmaqla kifayətlənmir. Qoyulan prob-

lem onu yazıçı və folklor probleminin araĢdırılmasına gə-

tirib çıxarır. Məhz Ġ.ġıxlı böyüklüyünü Ģərtləndirən, ona 

qeyri-adilikləri, daha uğurlu olacaq fərqlilikləri qazandıran 

bir istiqamətdə xalq yaradıcılığından ustalıqla, məharətlə, 

bəlkə də, təbiiliklə bəhrələnməsi idi. Bu təbiilik onun ru-
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hunda, mahiyyətində, bütün davranıĢ və söhbətlərində 

özünü göstərən hadisə idi. Ona görə də Ə.Tanrıverdi bir 

tədqiqatçı kimi bu problemi görür və ondan yaradıcı Ģəkil-

də bəhrələnmə məsələsinə diqqət yetirir. Yuxarıda Ə.Tan-

rıverdinin dil tarixi ilə bağlı araĢdırmalarında «Kitabi-Də-

də Qorqud» dastanının adını çəkdik. Və bu da təsadüfi de-

yildir. Çünki Ə.Tanrıverdi bu möhtəĢəm abidə ilə Ġ.ġıx-

lının «Dəli Kür» romanı arasında bağlantılar, əlaqələr gö-

rür. Onu bir tərəf kimi açmağa çalıĢır. Bizim də fikrimiz-

cə, «Kitabi-Dədə Qorqud»dan, «Koroğlu»dan «Dəli 

Kür»ə yollar var. Onların açılması bədii düĢüncəmizin, 

xalqımızın mənəvi dəyərlərinin yaĢanıĢının varislik fonun-

da müəyyənləĢməsidir. Ġ.ġıxlı yaradıcılığı, xüsusilə «Dəli 

Kür» bu müəyyənləĢmənin bariz nümunəsidir. Kitaba ön 

söz yazmıĢ filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. T.Salam-

oğlu da bu məsələni xüsusi vurğulayaraq yazır: «Türkün 

epik düĢüncəsinin «Kitabi-Dədə Qorqud»dan üzü bəri sü-

zülüb gələn əlamətdar keyfiyyətlərini «Dəli Kür»də tap-

maq mümkündür» (səh.3). Bu qənaətin üzərinə «Dədə 

Qorqud» dastanlarının özünəqədərki ənənəni özündə ehti-

va etməsini gəldikdə isə məsələnin mahiyyəti daha da 

böyüyür.  

Kitabda problem müxtəlif baĢlıqlar altında ümumi-

ləĢdirilir. Ġlk olaraq «Kitabın yazılma səbəbi» yazısı gəlir. 

Orada deyilir: «Dəli Kür»ü  üçüncü dəfə oxuyarkən uĢaq-

lıq illərimin acılı-Ģirinli günlərini yenidən yaĢadım, xati-

rələr çözələndi: dağlarda çiyələk, yemlik,  kəklikotu yığdı-

ğım ot biçdiyim, at çapdığım, anam Mahilənin inək sağar-

kən söylədiyi eydirmələri dinlədiyim çağları xatırladım, 

ruhum dincəldi, qıjıltılı dağ çaylarında çimdiyim, balıq 

tutduğum, bıçqıl (hamısı bir biçimdə, balıq sürüsünün 

düzümü) balıqların Ģütüməsinə tamaĢa etdiyim… məni lap 
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uzaqlara apardı, həmin anlarda aldığım zövqü bir daha ya-

Ģamalı oldum; qalın meĢələrdə uğultuya, vahiməli səslərə, 

quĢların zümzüməsinə qulaq asdığım, cır alma-armud 

dərdiyim, bəzən isə meĢənin dərinliklərində azdığım 

günlər bir kino lenti kimi gözlərim önündən gəlib keçdi; 

Novruz bayramında qara zurnanın sədaları altında tonqal 

qaladığım, qapı pusduğum, papaq atdığım günlər yadıma 

düĢdü; toyda-niĢanda güləĢdiyimi, aĢıqların dastan söylə-

məsini saatlarla dinlədiyimi, müdrik qocaların yaddaĢıma 

hopdurduğu bayatıları, kəlamları, məzəli əhvalatları …xa-

tırladıqca ruhum təzələndi; çiçəklərdən bal soran arıların 

vızıltısını, qatarlaĢaraq uçub gedən durnaların qaqqıltısını, 

göy çəmənlikdə kəhər atların Ģahə qalxaraq kiĢnəməsini 

… bir də buz bulaqlardan səhənglə su daĢıyan qız-gəlin-

lərin nazlana-nazlana bir-birinə söz atmasını yada saldıqca 

kövrəlmədim, əksinə, mənəvi qida aldım… Romanın qəh-

rəmanları daha çox  Kür çayının sahillərində təsvir olunur. 

Mənim də uĢaqlıq illərim buz bulaqları ağuĢuna alan, 

Ģırıltısı ruhları sakitləĢdirən, Kürə qovuĢan Xram çayı 

sahillərində keçib…» (səh.11—12). Bu nümunəni təsadüfi 

vermədim. Bunları məhz yazıçı, «Dəli Kür» romanı demə-

yə təhrik edir. Yazıçının böyüklüyü ondadır ki, oxucu özü 

ilə əsər arasında  möhkəm bağlantılar tapa bilir. Bu ruhi 

bağlantıdan tutmuĢ ta epizodik hadisələrə qədər davam 

edir. Ġ.ġıxlı böyüklüyünü, onun Ģəxsiyyət və yaradıcı qüd-

rətini ilk öncə bunlarda axtarmaq lazımdır. Ġ.ġıxlı və onun 

«Dəli Kür» romanı Ə.Tanrıverdinin ruhunu, bütünlükdə 

varlığını dilə gətiribdir. Onu öz rubabını çalmağa təhrik 

edibdi. Burada digər məqam isə əsərdəki hadisələrin baĢ 

verdiyi yerlərlə Ə.Tanrıverdinin bağlantılarıdır. Və çox 

doğru olaraq vurğulayır ki, «burada bir məqam da yada 
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düĢür: «Dəli Kür»dəki ƏĢrəf Kür sahillərindən Qoriyə 

gedərək Kipiani, Çernyayevski kimi müəllimlərlə yaxın-

dan tanıĢ olursa, həyat dərslərini ondan öyrənirsə, mən də 

Kürə qovuĢan Xram çayı sahillərindən Bakıya gedərək 

Ġsmayıl ġıxlı kimi böyük bir Ģəxsiyyətlə tanıĢ olmuĢ, 

mənəvi dünyamızın ən dərin qatlarına varmağın yollarını 

da ondan öyrənmiĢəm. Ruhları dindirən belə bir əsərin dili 

ilə bağlı kitab yazmaya bilərdimmi?» (səh. 12). Mənə belə 

gəlir ki, bu fikirlər təkcə prof. Ə.Tanrıverdiyə məxsus 

deyil. O, Ġ.ġıxlını tanıyanların, «Dəli Kür»ü oxuyanların 

və bir də həmin mənzərəni yaĢayanların sözüdür. Ə.Tanrı-

verdi içindəkiləri dilə gətiribdir. Tədqiqatçının üstünlüyü 

odur ki, həmin incə məqamları, ruhu dilləndirib dilə gətirə 

bilibdir.  

«Dəli Kür» romanının poetik dili» əsərində problemi 

təkcə dil hadisəsi ilə məhdudlaĢdırmaq da olmaz. Təd-

qiqatçı alimimiz, düzdür, məsələni bu müstəvidə qoyur. 

Ancaq problemin mahiyyətinə vardıqda, baĢlıqlara diqqət 

yetirdikdə, əsəri oxuduqda burada xalqın məiĢətini, etno-

qrafik düĢüncəsini, musiqisini, tarixini və s. kimi məsələ-

ləri özündə ehtiva edən tərəflər görünür. Əlbəttə, dil faktı 

böyük hadisədir. Onun araĢdırılması özlüyündə məsələləri 

təbii axarda buraya gətirib çıxarır. Çünki dil bir istiqamət-

də bəĢər qəlbinin tarixidir. Problemlər («Dəli Kür» rus və 

Avropa ədəbiyyatı müstəvisində», «Dəli Kür»ün poetik 

strukturunda Azərbaycan Ģifahi və yazılı ədəbiyyatı», 

«Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı və «Dəli Kür»,  

«Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və «Dəli Kür», «Dəli 

Kür»ün poetik strukturunda tarixi sənədlər», «Müəllifin və 

obrazların dili», «Dəli Kür»ün Ģeiriyyəti», «Dəli Kür»də 

obrazlılığın fonetik səviyyədə təzahürü», «Dəli Kür»də 

obrazlılığın leksik səviyyədə təzahürü», «Dəli Kür»də 
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obrazlılığın qrammatik səviyyədə təzahürü» və s.) hamısı 

ayrıca tədqiqatlar problemidir. Bu əsərin («Dəli Kür» 

romanının poetik dili» nəzərdə tutulur) necə yarandığını 

mən və mənim həmkarlarım çox yaxĢı bilirik. Prof. 

Ə.Tanrıverdi əsəri yazıb qurtarana qədər onun hər bölmə-

sini bizlərlə demək olar bölüĢmüĢdü. Daha doğrusu, yazı 

prosesində bizlərə oxumuĢdu. Həm də özlüyündə təhlillər, 

fikir mübadiləsi aparmıĢdı. Bu,  prof.Ə.Tanrıverdinin yazı 

tərzidir. Əsər marağımda idi və digərləri kimi çapını 

gözləyirdim. Çapdan sonra da Ə.Tanrıverdinin «Dəli Kür»  

romanının poetik dili»ni oxudum. Hissə-hissə, bölmə-böl-

mə oxuduğumdan əlavə bütövlükdə oxumaq məndə daha 

böyük təəssürat yaratdı. Və iĢlənməsi gərək olan istiqa-

mətlərin olduğunu gördüm. Təkrar deyirəm, «Dəli Kür» 

romanı ilə bağlı çox təhlillər aparılıb, çox təhlillər də apa-

rılacaq. Ancaq Ə.Tanrıverdinin qoyduğu problemlər, 

müəyyənləĢdirdiyi  istiqamətlər daha geniĢ araĢdırmaları, 

yeni baxıĢları zəruri edir.  

«Dəli Kür»ün poetik strukturunda Azərbaycan Ģifahi 

və yazılı ədəbiyyatı» bölməsində prof.Ə.Tanrıverdi bir 

məsələni çox doğru olaraq vurğulayır: «Dəli Kür» xalq 

ruhunun daĢıyıcısıdır, Ģirin və poetik dili ruhları oxĢayır, 

qəlbləri riqqətə gətirir, obrazlarının hər biri bir dünyadır, 

yüksək bədii-estetik dəyərə malikdir – kimi fikirlərə 

nəinki ayrı-ayrı tədqiqatlarda, hətta adi məiĢət söhbətlərin-

də təsadüf olunur. Bu, Ģübhəsiz ki, özünəqədərki Ģifahi və 

yazılı ədəbiyyatımızın ən incə detallarını dörd hissə və əlli 

beĢ bölmədən ibarət olan «Dəli Kür»ün poetik strukturuna 

zərgər dəqiqliyi ilə hopdurmuĢ Ġ.ġıxlı qələminin möcüzəsi 

ilə bağlıdır» (səh. 25). Bu möcüzələr Ġ.ġıxlı istedadının və 

xalqın zəngin xəzinəsindən istifadənin sayəsində belə 
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möhtəĢəm alınmıĢdı. Dilçi alim Ə.Tanrıverdi atalar sözü, 

bayatı, nəğmə, eydirmə, əfsanə, mahnı, aĢıq Ģeiri, dastan 

və s.  nümunələrdən  yüksək sənətkarlıqla bəhrələnmənin 

faktlarını konkret nümunələr və müqayisələr əsasında Ģərh 

edir. Xalq yaradıcılığından bəhrələnməyən sənətkar yox-

dur. Bütün sənətkarlar bu və ya digər dərəcədə xalqın 

zəngin xəzinəsinə müraciət edirlər. Klassiklərimizin – 

X.ġirvaninin, N.Gəncəvinin, Z.ġirvaninin, ġ.Ġ.Xətainin, 

M.Füzulinin, S.Təbrizinin, M.V.Vidadinin, M.P.Vaqifin, 

Q.Zakirin, eləcə də baĢqalarının yaradıcılığı buna nümu-

nədir. Bu müraciətin özündə də bir istedad məsələsi var. 

Onlar öz istedadları müqabilində öz əsərlərini zinətlən-

dirmiĢlər. Ġ.ġıxlı yaradıcılığında da bu görünür. Məhz dilçi 

alim Ə.Tanrıverdinin də ilk olaraq bu istiqamətdə araĢ-

dırmalara üstünlük verməsi təbiidir. Bunu obrazların dili 

(həm qadın, həm kiĢi), eləcə də «Dəli Kür» romanının Ģe-

riyyəti, obrazlılığın leksik səviyyədə təzahürləri də aydın-

lıqla aĢkarlayır. Bütün bunlar Ġ.ġıxlının «Dəli Kür» 

romanının əzəmətini Ģərtləndirən amil kimi görünür və 

bütöv təsir bağıĢlayır. Bir daha Ġ.ġıxlının və onun «Dəli 

Kür» romanının Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində hansı 

ucalıqda dayandığını təsdiqləyir. Və ədəbiyyatımızın 

hadisə göstəricisinə çevrilir. 

 

                            «Kredo» qəzeti, 9 fevral 2013-cü il  
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Yaqub BABAYEV, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 

“DƏLĠ KÜR” ROMANININ GĠZLĠ QATLARI 
 

Elə bədii əsərlər var ki, hüdudsuz və sahilsiz ümman 

kimidir. Təhlil və tədqiq mənasında haqqında nə qədər söz 

deyilsə, tükənmir. Hansı yönümdən baxsan, intəhası gö-

rünmür. Nə qədər araĢdırılsa, yenə deməyə kifayət qədər 

fikir qalır. Hansı bucaqdan baxsan, əzəmətli və təzə görü-

nür. Azərbaycan nəsrinin Ģedevrlərindən olan Ġ.ġıxlının 

―Dəli Kür‖ romanı da belə möhtəĢəm sənət abidələrin-

dəndir. 

XX yüzilliyin 60-cı illərinin bədii məhsulu olan bu 

roman ədəbi tənqidin və ümumiyyətlə, filologiya elminin 

diqqət mərkəzində dayanan, vaxtaĢırı müxtəlif rakurslar-

dan tədqiqə cəlb edilən əsərlər sırasındadır. Amma onun 

çoxsaylı sənət dünyasında açılmamıĢ qatlar hələ də qal-

maqdadır. Filologiya elmləri doktoru, professor Əzizxan 

Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ adlı mo-

noqrafiyası deyilən fikrin aĢkar sübutudur. 2012-ci ildə 

―Elm və təhsil‖ nəĢriyyatında çap olunmuĢ monoqrafiya 

son illər filologiya elmimizdə ərsəyə gəlmiĢ sanballı elmi 

əsərlərdən sayıla bilər. 

Alimin haqqında söhbət açdığımız tədqiqat əsərində-

ki uğuru təsadüfi deyil. Bu monoqrafiyaya qədər o, elmdə 

məhsuldar bir yol keçmiĢ, bir sıra dəyərli elmi məqalə və 
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kitablar ortalığa qoymuĢ, təcrübə qazanmıĢ, biĢmiĢ, yet-

kinləĢmiĢdir. Əgər belə demək mümkünsə, tədqiqatçı bu 

fundamental əsəri yaradıcılığının kamil dövründə, elmi 

təfəkkürün, alim idrakının və təcrübənin qaynayıb-qovuĢ-

duğu, püxtə bir  qiyafəyə büründüyü ömür kəsimində ərsə-

yə gətirmiĢdir. Əlbəttə, deyilənlər monoqrafiyanın səviy-

yəli bir araĢdırma nümunəsi kimi meydana çıxmasına əhə-

miyyətli dərəcədə təsir göstərmiĢdir. Onu da əlavə etmək 

yerinə düĢər ki, Ə.Tanrıverdi dar mənada dilçi olsa da, 

ədəbiyyatĢünaslıq problemləri ilə də məĢğul olur. Cəsa-

rətlə onu həm də yaxĢı bir ədəbiyyatĢünas kimi də təqdim 

etmək mümkündür. Haqqında danıĢdığımız monoqrafiya-

da da dilçi Ə.Tanrıverdi ilə ədəbiyyatĢünas Ə.Tanrıverdi 

çiyin-çiyinədir. Tədqiqatın bütün sətirləri eyni Ģəxsiyyətdə 

birləĢmiĢ, iki nəfəslə - həm dilçi, həm də ədəbiyyatĢünas 

nəfəsi ilə isinir. Təfsir sistemi iki baxıĢın sintezi ilə 

mükəmməlləĢir və dolğunlaĢır. 

Bizcə, alimin ―Dəli Kür‖ə gedən yolu tələbəlik illə-

rindən baĢlayıb, ―Dədə Qorqud‖ dünyasından keçir. Bu 

mülahizəni söyləyərkən biz müəllifin adını çəkdiyimiz ana 

kitabımızla bağlı araĢdırmalarını, xüsusilə də ―Kitabi-Də-

də Qorqud‖un söz dünyası‖ (2007) adlı fundamental mo-

noqrafiyasını nəzərdə tuturuq. Doğrudur, Ə.Tanrıverdinin 

müxtəlif səpgili tədqiqat əsərləri çoxdur. Onlarla elmi mə-

qaləsi, bir neçə monoqrafiyası, tarixi qrammatika fənni ilə 

əlaqəli dərsliyi vardır.Təbii ki, bunların hamısı ―Dəli Kür‖ 

romanının poetik dili‖ əsərinin meydana gəlməsinə bu və 

ya digər dərəcədə təsir göstərmiĢdir. Amma ümumi ruh, 

elmi məntiq və varislik mənasında adını çəkdiyimiz bu iki 

monoqrafiya arasında rabitənin daha sıx olduğunu etiraf 

etməliyik. Deyilən mətləbi bu cür də ifadə edə bilərik: 

Ə.Tanrıverdi müasir romanın –  ―Dəli Kür‖ün  dilinin 
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araĢdırılmasına tarixin daha dərin çağının məhsulu olan 

―Dədə Qorqud‖dan baĢlayır. Onun yolu qədim eposdan 

möhtəĢəm romana doğru gedir. Bunu nəinki hər iki abidə-

dəki paralel müqayisələr, qarĢılaĢdırılan faktlar, yozumlar, 

hətta monoqrafiyanın bütün aurası sübut edir. Fikrimizcə, 

bu, tədqiqat əsərinin uğurlu alınmasının vacib səbəblə-

rindən biridir.  

Monoqrafiya nüfuzlu tənqidçi və kitabın rəyçilərin-

dən biri T.Salamoğlunun dəyərli ön sözü ilə baĢlayır.   Ön 

sözə ―Nəsr dilinin Ģeriyyəti‖ monoqrafik araĢdırma ob-

yekti kimi‖ tutumlu və ―yüklü‖ bir sərlövhə verən T.Sa-

lamoğlu ―Dəli Kür‖ün bir bədii əsər  və roman kimi çəki-

sini yığcam və sərrast Ģəkildə belə xarakterizə edir: ―Ġ.ġıx-

lı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi mövqeyə malik 

sənətkarlardandır. Onun sənət taleyinin müəyyənləĢmə-

sində ―Dəli Kür‖ romanının müstəsna  mövqeyi vardır. 

―Dəli Kür‖ həm də Azərbaycan romanının tarixində yeni 

bir mərhələnin baĢlanğıcıdır. Sosrealizmin estetik prinsip-

lərinin çərçivəsini tam cəsarətlə dağıdaraq ruhumuzun və 

tarixi yaddaĢımızın bərpasına istiqamətlənən  bir əsər 

Azərbaycan ədəbiyyatında epik növün irihəcmli janrının 

həqiqi romanı təfəkkürünün məhsulu olan ən mükəmməl 

nümunəsi kimi meydana çıxmıĢdır‖. 

Monoqrafiyanın əvvəlində Ə.Tanrıverdi kitabın ya-

zılma səbəbini izah edir. Bəlli olur ki, onun rüĢeymləri ali-

min qəlb və fikir dünyasına hələ tələbəlik illərindən sira-

yət etmiĢdir. Bunun zaman hesabı ilə 30 ildən artıq yaĢı 

vardır. Ġnsan ömrünün hüdudları ilə müqayisədə bu, heç 

də qısa bir zaman deyil. Deməli, həmin ideyanın cücərib 

boy atması, yetkinləĢib gerçəkləĢməsi üçün uzun illər la-

zım gəlmiĢ, təcrübə yaranmağa,  bir alim kimi yetkinləĢ-
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məyə ehtiyac hiss olunmuĢdur. Kitabın müvəffəqiyyətli 

alınmasının digər bir səbəbini də burada axtarmaq lazım-

dır. BaĢqa bir səbəbi də buraya əlavə etməliyik: roman 

müəllifi ilə monoqrafiya müəllifinin, həmçinin romanın 

baĢ qəhrəmanı Cahandar  ağanın təxminən həmyaĢıd ol-

malarıdır. Bu barədə alim belə bir maraqlı fikir söyləyir: 

―Ġ.ġıxlı ―Dəli Kür‖ü tamamlayanda 48 yaĢında olub, ro-

mandakı Cahandar ağa da təxminən o yaĢdadır. Mən isə 

ömrümün əlli dördüncü baharını yaĢayıram. Demək, müəl-

lif, Ģah obraz, bir də mən həmyaĢıdıq, bir-birimizi tam 

anlayacaq səviyyədəyik...‖. 

Ġrəli sürülən bu diqqətəlayiq mülahizəyə belə bir Ģərh 

verə bilərik: Yazıçı özünün təxmini həmyaĢıdı olan bədii 

qəhrəmanını, Ģah obrazını (o istər xəyali, istərsə də tarixi 

qəhrəman statusu daĢımasından, daha dəqiqi, prototipi hə-

yatda yaĢamıĢ insan, yaxud təxəyyülün məhsulu olan ob-

raz səciyyəsi daĢımasından asılı olmayaraq) nəzəri-psixo-

loji cəhətdən kifayət qədər zərif Ģəkildə duyduğu kimi təd-

qiqatçı da öz həmyaĢıdlarını – yazıçını və baĢ qəhrəmanı 

elə həmin mənəvi-psixoloji səviyyədə yaxĢı anlaya bilmiĢ-

dir. Deməli, nəticə etibarı ilə sənətkar, qəhrəman və tədqi-

qatçı üçbucağı arasında yaranan qarĢılıqlı anlaĢma, idraki 

uzlaĢma tədqiqatın uğurunu təmin edən faktorlardan birinə 

çevrilmiĢdir. HəmyaĢıdlıq meyarı bu anlaĢmada bir mənə-

vi-psixoloji ölçü vahidi kimi az rol oynamamıĢdır. Maraq-

lıdır ki, alim özünün istər cismani həqiqəti, istərsə də 

insan ―mən‖i ilə ―Dəli Kür‖dəki obrazların cismani həqi-

qəti, yaĢayıĢ tərzi, ruhi varlığı arasında qəribə, gözlənil-

məz, amma məntiqcə təsdiq oluna bilən bənzəyiĢlər, para-

lellər tapır. 

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ün poetik xüsusiyyətləri ilə 

bağlı bu və ya digər səviyyədə araĢdırma aparan alimlərin 
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əməyinə də hörmətlə yanaĢır. Onların dediklərinin əsas 

mahiyyətini müxtəsər Ģəkildə nəzərə çatdırmaqla yanaĢı, 

deyilməyən mətləblərin də çox olduğunu söyləyir. Həm də 

öz mülahizəsini ―deyilməyənlər daha  çoxdur‖ Ģəklində 

mücərrəd nəzəri deyimlə ifadə etmir. Əsərin poetikası ilə 

əlaqəli nəyin və nələrin deyilməli, araĢdırma predmetinə 

çevrilməli olduğunu konkret tezislərlə əyaniləĢdirir. Bu 

fonda Əzizxan müəllimin monoqrafiyasının dəyəri bir 

qədər də qabarır. 

Kitabda ―Dəli Kür‖ romanının rus və Avropa ədəbiy-

yatı müstəvisində mövqeyi və müəyyən mənada tədqiqi 

probleminə də toxunulur. Təbii ki, bu alimin məsələyə, 

daha dəqiqi, əsərin poetikasına, habelə bir qədər də kon-

kretləĢdirsək, romanın dil və üslub xüsusiyyətlərinə daha 

qlobal miqyasda yanaĢdığını göstərir. 

―Dəli Kür‖ yazılı ədəbiyyat nümunəsidir. Bununla 

belə, onun  poetikasına xalq ədəbiyyatının güclü təsiri var-

dır. Elə buna görə də müəllif monoqrafiyanın ayrıca bir 

bölməsini romanın poetik strukturunda Azərbaycan Ģifahi 

və yazılı ədəbiyyat elementlərinin sintezinə, daha dəqiqi, 

xalq yaradıcılığı motivlərinin əsərin mətn və kompozisiya 

sisteminə təsiri və buradakı mövqeyi məsələsinə həsr et-

miĢdir. Azərbaycan folkloruna dərindən bələd  olan tədqi-

qatçı onun müxtəlif janrlarının zamana təsir mexanizmini, 

əsərin poetikasındakı rolunu və yerini faktların dili ilə aĢ-

kara çıxarmıĢdır. ĠnandırmıĢdır ki, müəllif ―Dəli Kür‖də 

məzmunun gözəlliyi, ideyanın daha parlaq ifadəsi, obraz-

ların daha dolğun səciyyə  kəsb etməsi, dil və üslubun lə-

tafəti, təhkiyə tərzinin Ģirinliyi naminə atalar sözlərindən, 

bayatılardan, nəğmələrdən, eydirmələrdən, əfsanələrdən, 

mahnılardan, aĢıq Ģeirlərindən, ―Dədə Qorqud kitabı‖nda-



 

                             
34 

kı müəyyən elementlərdən bol-bol faydalanmıĢdır. Yazıçı 

istedadının ələyindən keçən həmin folklor materialları ro-

manın mətninə elə zərif və münasib dozada səpilmiĢdir ki, 

adi oxucu az qala, sərhədi itirir. Bu gözəlliyin əsərə folk-

lordanmı, yoxsa yazılı ədəbiyyatın öz materialındanmı və 

ya sənətkar fəhmindənmi gəldiyini aydınlaĢdıra bilmir. 

Belə bir uğuru anlamaqdan ötrü ya düĢünməli, ya da 

Ə.Tanrıverdi kimi aydın təfəkkürlü filoloqların tədqi-

qatlarını oxumaq, əsl həqiqəti belə kitablardan öyrənmək 

məcburiyyətində qalır. 

Ə.Tanrıverdinin Ģərhləri yığcam və sübutludur. Mə-

sələn, xalq yaradıcılığının nisbətən az iĢlək janrlarından 

olan eydirmələr barədə belə bir konkret və dəqiq izahat 

verir, sonra isə onu əsərdəki bədii nümunə ilə faktlaĢdırır: 

―Romanın poetik strukturunda iĢlənmiĢ eydirməyə (―ey-

dirmə‖ bir termin kimi ―sağımdan qabaq heyvanın əmcək-

lərini sığallamaq və ya buzova azacıq əmdirmək‖ anlamlı 

―eydirmək‖ sözü əsasında yaranmıĢdır: eydirməx` = eydir-

mə) nəzər salsaq: 
 

                          Laylay çallam həmiĢə, 

                          Karvan gedib yemiĢə. 

                          Axurunda gül bitsin, 

                          Otlağında bənövĢə‖. 
 

Ə.Tanrıverdinin monoqrafiyada izlədiyi tədqiqatçı 

qayəsinin əsas Ģaxələrindən biri romanda, baĢqa sözlə, 

əsərin mənsur sistemində poeziyalılıq, daha doğrusu, 

poeziyaya məxsus çalar, obrazlılıq və lətafət axtarmaqdır. 

Açığını deyək ki, ―Dəli Kür‖ün bu qatı indiyə qədər öy-

rənilməmiĢ, əslində gizli qalmıĢdır. Ġlk dəfə məhz Əzizxan 

müəllim dərin müĢahidə qabiliyyəti, həm dilçi, həm də 

ədəbiyyatĢünas fəhmi ilə həmin gizli qatı üzə çıxarmıĢdır. 
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Monoqrafiyanın bütün bölmələri, bölmələrdəki araĢdırma-

nın səciyyəsi və səviyyəsi bunu aĢkar surətdə göstərir. Bu 

mənada tədqiqat əsərində bizim diqqətimizi cəlb edən 

vacib məsələlərdən biri müəllifin və obrazların dilinin 

təfsirinə ayrılan bölmədir. 

Alim inandırıcı və düĢündürücü dəlil və Ģərhlərlə sü-

buta yetirir ki, ―Dəli Kür‖də nəinki müəllifin dili ilə ob-

razların dili müxtəlifdir, hətta hər bir obrazın dili də digə-

rininkindən fərqlidir, biri digərini təkrar etmir. Obrazların 

fərdi dünyası, xarakteri, cəmiyyətə, həyata baxıĢı, duyğu 

və düĢüncələri nə qədər fərqlənirsə, onların daxili aləmi-

nin, təfəkkür tərzinin ifadəsi olan danıĢıq tərzi, dili də bir 

o qədər ayrılır, haçalanır. Beləliklə, romandakı xarakter 

zənginliyini tamamlayan obrazların dil və danıĢıq fərdili-

yindəki zənginlik xüsusiyyəti ortalığa çıxır. Bu məziyyət 

əsərin uğurlarından biri olduğu kimi onu elmi yozumla 

Ģərh edib oxucunu baĢa salmaq da tədqiqatçının nailiyyəti-

dir. Romanla bağlı onun yeniliyidir. Alim müəyyənləĢdirir 

ki, ―Dəli Kür‖də nəinki kiĢi, hətta qadın surətlərinin də 

özünəməxsus dili vardır. Bunlar vacib detallar, əsaslı 

Ģtrixlər, intonasiya, leksik-semantik rənglərlə bir-birindən 

ayrılır. 

Maraqlı və gərəkli  bir mətləbi də xatırlatmaq istə-

yirik. Biz bədii əsərdə dilin obrazlılığından, xüsusilə də  

məcazlar sistemindən danıĢarkən, adətən, poeziya nümu-

nələrinə istinad edirik. Assonansı, alliterasiyanı, fonetik 

kəkələməni, həmqafiyə sözləri, cinas sözləri, anaforanı, 

epiforanı, epiteti, təĢbehi, metaforanı, metonimiyanı, mü-

baliğəni, litotanı, antitezanı və s. Ģeirlərdə axtarmıĢıq. 

Ə.Tanrıverdi isə ―Dəli Kür‖ün gizli qatına baĢ vuraraq sü-

but etmiĢdir ki, bu roman çoxlu sayda məcazlarla bəzən-
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miĢ, mərtəbəli bəlağət  vasitələrini öz mətnində hifz edən, 

yalnız məzmun gözəlliyinə deyil, həm də forma gözəlli-

yinə malik bir nəsr əsəridir. 

Monoqrafiyadakı son üç bölmə deyilən bu fikirlərin 

təsdiqinə yönəlir. Həmin bölmələr bunlardır: ―Dəli Kür‖də 

obrazlılığın fonetik səviyyədə təzahürü; ―Dəli Kür‖də ob-

razlılığın leksik səviyyədə təzahürü; ―Dəli Kür‖də 

obrazlılığın qrammatik səviyyədə təzahürü. 

Ümumiyyətlə, monoqrafiya professor Əzizxan 

Tanrıverdinin və son illər filologiya elmimizin nailiyyəti 

kimi dəyərləndirilə bilər.  

 

“Kaspi” qəzeti, 18 fevral 2013-cü il 
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          Məhərrəm HÜSEYNOV, 
       filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
BƏDĠĠ LƏYAQƏTĠN SĠQLƏTLĠ TƏDQĠQĠ 

 

Azərbaycan ədəbi dilinin, xüsusilə bədii üslubun in-

kiĢaf və təkamülündə qüdrətli söz ustaları müstəsna xid-

mət göstərirlər. BaĢqa sözlə desək, gerçəkliyi bədii-obrazlı 

dil vasitəsilə təcəssüm etdirən bədii ədəbiyyat milli dilimi-

zin hərtərəfli tərəqqisinə və cilalanmasına, kommunikativ 

və estetik imkanlarının geniĢlənməsinə təkan vermiĢ, gör-

kəmli qələm sahiblərinin bədii yaradıcılıq fəaliyyəti xalqın 

tükənməz mənəvi sərvətinin – dilinin ictimai  funksiyası-

nın fəallaĢmasına perspektivlər açmıĢ, ədəbi-bədii dilimi-

zin formalaĢması və zənginləĢməsində bilavasitə iĢtirak et-

miĢdir. Təkzibolunmaz bir fakt kimi Azərbaycan ədəbi dili 

müxtəlif funksional üslubların məcmusu olsa da, o, həmi-

Ģə bədii dildən qaynaqlanmıĢ, tarixən öz baĢlanğıcını on-

dan götürmüĢ, ona əsaslanmıĢdır. Bədii dilin bu ―hege-

monluğu‖ daimi səciyyə daĢıdığı və bütün sferalarda 

ümumxalq dilinin tarixi inkiĢafını, keyfiyyət dəyiĢmələrini 

təmin etdiyi üçün bədii əsərlərin dilinin öyrənilməsi, 

xüsusilə öz fərdi dəsti-xətti olan, dilin estetik mahiyyətinə 

nüfuzetmə qabiliyyəti ilə seçilən, ümumən ədəbiyyatımı-

zın inkiĢafında, onun nüfuzunun artmasında mühüm rol 

oynayan söz ustadlarının üslubunun dərin filoloji tədqiqata 
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cəlb edilməsi müasir dilçilik elminin əhəmiyyətli prob-

lemlərindəndir. Bədii mətnin əsas materialı olan sözün ge-

niĢ aspektlərdə araĢdırılması həm də ona görə vacibdir ki, 

bunsuz yazıçının yazılarındakı poetik toxumalara nüfuz et-

mək mümkünsüzdür, bu məsələ bədii əsərin ideya məzmu-

nunun, poetik qayənin və onun estetik mahiyyətinin aĢkar-

lanması ilə birbaĢa bağlıdır. Belə tədqiqatlarda bədii sözün 

daxili qanunauyğunluqları və sirləri üzə çıxır, sənətin poe-

tik sehri xüsusi dolğunluqla qavranılır və təbiidir ki,  bu 

prosesdə yazıçının özünəməxsus ideya-emosional və 

poetik xüsusiyyətləri, yaradıcılıq üslubunun səciyyəvi 

cəhətləri və istiqamətləri də açılır. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, son illər Azərbaycan filo-

logiyasında ədəbiyyatımızın sənətkarlıq problemlərinin, 

xüsusən dil və üslub məsələlərinin  tədqiqinə diqqətin 

güclənməsi müĢahidə olunur.  

Dilçilik elmində bu məsələ ilə bağlı yazılmıĢ əsərlə-

rin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, bu əsərlərdə dil-

üslub məsələlərinin elmin son  nailiyyətləri səviyyəsində 

iĢıqlandırılması, linqvistik təhlilin geniĢliyi, konsepsiyaya 

üstünlük vermə meyli və s. ayrıca diqqət çəkir. Açıq-aĢkar 

sezilir ki, bədii ədəbiyyatda gedən dil və üslub prosesləri 

barədə fikir və mülahizələrdə coxcəhətliliyə, məziyyətli 

təhlil formalarına meyil hiss olunacaq dərəcədə güclən-

miĢ, poetik dilin ən aktual problemləri ətrafında gedən 

söhbətlərdə ədəbiyyatımızın yaradıcılıq  qayğıları, yazıçı-

ların fərdi yaradıcılıq aləminin özünəməxsusluqlarının 

iĢıqlandırılması fonunda dərin və düĢündürücü estetik 

problemlərin Ģərhi dayanır. Belə əsərlər sırasında filologi-

ya elmləri doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili‖ adlı monoqrafiyası da mühüm 
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aktuallıq keyfiyyətinə və ciddi elmi-nəzəri əhəmiyyətinə 

görə seçilir. 

Əvvəlcə belə bir faktı vurğulamaq yerinə düĢər ki, 

müəllifin məhz Ġ.ġıxlının sənətkarlıq tərcümeyi-halında 

müstəsna rol oynayan ―Dəli Kür‖ romanının dilini təd-

qiqat obyekti kimi götürməsi təsadüfi deyildir. Ġ.ġıxlı elə 

ədəbi Ģəxsiyyətlərdəndir ki, öz yaradıcılığı ilə, istedad ori-

jinallığı ilə Azərbaycan nəsrinin böyük hadisəsinə çevril-

di. Öz bənzərsiz sənətkar simasında Azərbaycan nəsrinin 

ən yüksək bədii nümunələrini yaradan, intellektual imkan-

larının geniĢliyi ilə fərqlənən, öz zəkasını doğma xalqına, 

onun böyük ideallarına həsr edən vətəndaĢ yazıçı kimi 

coĢqun ədəbi-ictimai fəaliyyəti ilə vətən və sənət qarĢısın-

dakı borcunu Ģərəflə yerinə yetirdi. Böyük yazıçının yara-

dıcılıq gücündə, bədii fəaliyyətinin ecazkarlığında onun 

dilindəki  poetik kamillik, sadəlik və aydınlıq təyinedici 

məziyyətlər kimi ön plana keçir. Dil gözəlliyi yazıçının 

bədii fəaliyyətinin daha möhtəĢəm tərəflərindən xəbər ve-

rir. Yazıçının Ģirin nitqi, xoĢ deyim tərzi, uğurlu deyim 

formaları, hər bir söz-obraz epitet, müqayisə, metafora, 

yaxud müxtəlif  üslubi fiqurların arxasında  söz sənətka-

rının gerçəkliyi obrazlı qavramasının və münasib üsullarla 

ifadəsinin bütöv konsepsiyası  dayanır. Ġ.ġıxlının bir ya-

zıçı kimi Ģöhrətlənməsi və çoxsaylı pərəstiĢkar qazanması 

ilk növbədə, onun zəngin Azərbaycan dilinin geniĢ imkan-

larından yaradıcılıqla istifadə məharətinə borcludur. 

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanında dil faktoruna bu 

aspektdə yanaĢmıĢ, romandakı konkret dil materiallarının 

həqiqi yaradıcılıq prosesində, həyatın bədii inkiĢafında oy-

nadığı ideya-estetik rolu düzgün müəyyənləĢdirmiĢ, dil sə-

nətkarlığının özünəməxsusluqlarını və sənətkar taleyində, 
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bədii əsərin əbədiyaĢarlığında xidmətlərini lazımi elmi-

nəzəri səviyyədə nəzərdən keçirmiĢdir. Qeyd edildiyi ki-

mi, tədqiqatın Azərbaycan bədii nəsrinin ən kamil nümu-

nələrindən birinin dil materialları əsasında aparılması təd-

qiqatçılıq mövqeyinin fəallığını təmin edən baĢlıca Ģərtdir.  

―Dəli Kür‖ün ali dil sənətkarlığı və poetikasının səciyyəsi 

müəllifə imkan yaratmıĢdır ki, bədii nəsr üslubunun zən-

gin estetik özəlliklərinin mühüm cəhətlərini ümumiləĢ-

dirsin, qüdrətli söz ustadının bədii təcrübəsindən çıxıĢ et-

məklə dilimizin ifadəlilik, potensiallıq, emosionallıq, 

ekspressivlik vasitələri haqqında mühakimələr yürütsün. 

Dilin bədii idrak və bədii tədqiq imkanları, rənga-

rəng aspektləri, onun inikas qüvvəsindəki rolu, bədii im-

kanlarının tükənməzliyi haqqında yüksək tədqiqatçılıq 

mədəniyyəti ilə bəhs edən Ə.Tanrıverdi bədii dil problem-

lərinin məğzini açmağa xüsusi diqqət yetirir və elmi dü-

rüstlüklə təsdiqləyir ki, bədii təfəkkürün məhsulu olan 

―Dəli Kür‖ romanının poetik yaradıcılıq nümunəsi olaraq 

onun ilkin Ģərti obrazlılığıdır. Romanda obrazlılıq gerçək-

liyi əks etdirmə və qavrama xüsusiyyətlərinə malik mü-

hüm üslubi-poetik kateqoriyadır və onların təzahürü Ġ.ġıx-

lının istifadə etdiyi nitq vahidlərinin potensial imkanlarına 

söykənir. Obrazlılıq anlayıĢı gerçəkliyə məxsus əĢya və 

hadisələr barədə linqvistik vahidlərin müqayisələr və asso-

siasiyalar qabiliyyətinə əsaslanır. Ayrı-ayrı  anlayıĢları tu-

tuĢdurmaq, onların arasında oxĢarlıq və yaxınlıq tapıb  

müqayisələr aparmaq da ―Dəli Kür‖dəki obrazlılığın 

cövhərini təĢkil edir.  

Ə.Tanrıverdi obraz yaratmanın  maddi əsasına ayrıca 

toxunur və göstərir ki, poetik obrazlılığın maddi əsası dil 

materialıdır. Bədii ədəbiyyatda dil obraz yaratmanın yega-

nə vasitəsidir. ―Dəli Kür‖ romanında da fonetik vasitələr-
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dən tutmuĢ mətnlərə qədər bütün linqvistik vasitələr ob-

razlılığın yaranmasında iĢtirak edir. Obraz da öz növbəsin-

də yazıçının təhkiyəsinin, bədii surətlərin nitqinin ekspres-

sivliyini hərəkətə gətirir, söz sənətkarının düĢüncələrini 

müəyyən məcraya yönəldir. ―Dəli Kür‖də dil materialının 

obraza, yaxud obrazın sözə keçməsi qarĢılıqlı vəhdətdə 

mövcuddur və buna görə də ən mükəmməl obrazlılıq 

Ġ.ġıxlı yaradıcılığının daxili mahiyyətini təĢkil edir, çünki 

əsərdə inikas tapan həyat bədii sözə daha çox obrazlar 

vasitəsi ilə daxil olmuĢdur. Ġ.ġıxlı dilinin obrazlılıq imkan-

ları tükənməzdir və yaradıcılıq prosesində o, məcazlaĢmıĢ 

dil vahidləri ilə bərabər,məcazi mənası olmayan, metafo-

rik Ģəkildə iĢlənməyən leksik vahidlərin də bədiilik 

imkanlarını intensivləĢdirə bilmiĢdir. 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ kitabında tədqiqat 

obyekti kimi götürülən əsərin dili, demək olar ki, bütün 

səviyyələrdə - fonetik, leksik, qrammatik səviyyədə təhlil-

dən keçirilmiĢdir. 

Romanın leksik-üslubi xüsusiyyətləri xarakterik 

linqvistik materiallarla, spesifik üslubi rənglərlə bədii mət-

nin tərkibini təĢkil edən müxtəlif üslubi laylar, etnoqrafik 

leksik vahidlər, dialekt və Ģivə leksikası, arxaizmlər, var-

varizmlər, daha çox personajların nitqini səciyyələndirən  

danıĢıq etiketləri, xüsusilə alqıĢ və qarğıĢ bildirən sözlər, 

iĢlənmə tezliyi ilə diqqət çəkən onomastik dil iĢarələri – 

antroponim, toponim və ktematonimlər, iĢlənmə tezliyi ilə 

diqqət çəkən frazeoloji birləĢmələr və s. dil vahidləri ilə 

iĢıqlandırılmıĢdır ki, bu da peĢəkar bir filoloq-alimin zən-

gin təcrübəsindən və nəzəri hazırlığının nəzəri səviyyə-

sindən xəbər verir.  
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Ə.Tanrıverdi dilimizin lüğət  tərkibinin, onun söz 

qruplarının məxsusi üslubi keyfiyyətlərini, dilin daxili 

enerjisini təzahür etdirmə üsullarının orijinallığını ―Dəli 

Kür‖ romanından alınmıĢ tipik bədii fraqmentlər əsasında 

və sistemli Ģəkildə təhlil süzgəcindən keçirib əsl sənət 

əsərlərində dil gözəllikləri, üslubi axtarıĢlar və onun sə-

mərəli nəticələri haqqında ətraflı təsəvvür formalaĢdıra 

bilmiĢdir. 

Ġ.ġıxlının, konkret olaraq onun ―Dəli Kür‖  əsərinin 

dili timsalında sözün bədii qanunlarının yazıçı qayəsinə, 

bədii mətnlərə, sənətkarın estetik qayəsinə uyğunluq 

prinsiplərini bir sənətkar meyarı kimi  Ģərhinə nail olmuĢ, 

leksik-semantik, üslubi-fonetik və sintaktik ünsürlərin ye-

rinə yetirildiyi bədii funksiya, onların konkret ideya-poe-

tik təzahürləri barədə qiymətli mülahizələr, diqqətəlayiq 

fikirlər söyləmiĢdir. Ġ.ġıxlının canlı danıĢıq dilindəki ya-

rarlanma üsullarının özəlliklərinə diqqət cəlb edən müəllif 

ədəbi-bədii dilimizin, milli poetikanın uğurları fonunda 

belə bir vacib cəhəti əsaslandırmağa müvəffəq olmuĢdur 

ki, ―Dəli Kür‖ romanının dil sahələrindəki uğurları,  bir tə-

rəfdən,  yazıçının sözdən istifadə məqamlarında poetik 

meyarlara ideal miqyasda əməl etməsi, canlı danıĢıq di-

lindən məharətlə yararlanıb, lakin məiĢət ünsiyyəti səviy-

yəsinə enməyib,  həmiĢə  onun  fövqündə dayanması, xalq 

dilinin obrazlı mahiyyətini özündə hifz etməsi ilə bağlı-

dırsa, digər  tərəfdən,  sənətkarın poetik təfəkkürünün siq-

ləti, bədii düĢüncənin vüsəti və orijinallığı, bədii sənətkar-

lıq sirlərinə yiyələnmə vərdiĢlərinin kamilliyi, sözə həs-

saslığı ilə əlaqədardır. Kitabın uğurlu çıxmasının bir səbə-

bi də ondadır ki, müəllif Ģərhini verdiyi hər bir siqləti, dil 

elementlərinin müfəssəl və əhatəli elmi təhlilini təmin 

etmiĢ, yazıçının fərdi yaradıcılıq aləminə və yaradıcılıq 



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      43 

əhvali-ruhiyyəsinə də dərindən nəzər salmıĢdır. Məsələn, 

ayrı-ayrı personajların dilini xarakterizə edən və fərdiləĢ-

dirən dil ünsürlərinin bədii-linqvistik Ģərhində bədii üslu-

bun estetik prinsiplərinin ümdə cəhətləri nəzərə alınaraq 

qeyd edilmiĢdir ki, obrazların özünəxas nitqi ilə tipikləĢ-

dirilməsi onların daxili portretini cızmaq, xarakterik xü-

susiyyətlərini üzə çıxarmaq  vasitəsidir və onlardan yazıçı-

nın ustalıqla  yararlanması üslubi əməliyyat səciyyəsi da-

Ģıyır. Yaxud arxaik leksikanın, dialektizmlərin, varvarizm-

lərin və s. təhlilində fərdi üslub anlayıĢını  geniĢ dil mate-

rialları ilə onların bədii yaradıcılıq prosesində yerinə yetir-

dikləri vacib poetik vəzifələri, dil faktlarından söz sənət-

karının istifadə qabiliyyəti ilə bağlı özünəməxsus üslubi  

manerasının bir sıra baĢlıca cəhətlərini, söz ustalığının 

gizli sirlərini aĢkarlamağa nail olmuĢdur. 

 Ekspressiv vahidlərin, emosional sözlərin, evfe-

mizm, epitet, təĢbeh, metafora, metonimiya, mübaliğə, 

litota və s. də leksik-üslubi vahidləri, məcazi sözləri də 

müəllif əhatəli poetik-linqvistik təhlilin predmetinə 

çevirmiĢdir. Məcazlar sisteminin, bədii təsvir vasitələrinin 

Ġ.ġıxlının romanında kəsb etdiyi ifadəlilik, obrazlılıq və 

onların bədii dil sənətkarlığındakı iĢtirakı yetkin elmi-nə-

zəri meyarlar çərçivəsində tədqiq  edilmiĢdir. Sözün incə 

estetik  məna rənginə ciddi əhəmiyyət verən yazıçının can-

lı bədii obrazlar, yaddaqalan bədii lövhələr yaratmaq üçün 

məcazi sözlərin imkanlarından yararlanma üsullarına söz 

sənətinin müəyyənedici, təsirli, cazibəli və sirayətedici 

prizmalarından yanaĢan Ə.Tanrıverdi fəal tədqiqatçı möv-

qeyində dayanaraq Ġ.ġıxlının yaradıcılıq fərdiyyətini sə-

ciyyələndirməsi xoĢ təsir bağıĢlayır. Çoxsaylı leksik-se-

mantik kateqoriyaların estetik funksiyası, obrazlı idrak 
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vasitəsi kimi iĢlənmə Ģərtləri müəllif tərəfindən uğurla 

ümumiləĢdirilir, mətn mühitində məcazlaĢma, kontekstual 

məna təbəddülatlarının əhatəli Ģərhi məntiqi və təbiidir ki, 

inandırıcı  təsir bağıĢlayır. Bədii sözün spesifik xüsusiyyə-

ti kimi, ―Dəli Kür‖ romanının məcazlar sisteminə, onların 

üslubi tutumuna, bədii keyfiyyət həddinə çatan çalarlarına 

xüsusi diqqət yetirilir. Hər bir leksik vahidin mətn mühi-

tindəki poetik-üslubi məğzini açmağa səy göstərən müəllif 

onları bədii dil sistemi ilə əlaqəli Ģəkildə izah edir, bu 

məsələlərin öyrənilməsi sahəsində filologiyamızın təcrü-

bəsini ümumiləĢdirərək əsas istiqamətləri məsələlərə yeni 

münasibəti fonunda fikir ifadə etməyə təĢəbbüs göstərir. 

Məhz buna görə də ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ 

monoqrafiyası problematika dairəsinin geniĢliyinə, elmi 

səviyyəsinə, praktik və nəzəri əhəmiyyətinə, xüsusən də 

təhlil mədəniyyətinə görə seçilir. 

Monoqrafiyada ―Dəli Kür‖ romanının olduqca vacib 

bir tərəfi – obrazlılığın qrammatik səviyyədə təzahürü, 

poetik sintaksisi haqqında da mühakimə yürüdülür, qram-

matik kateqoriyaların yazıçı dilində yaratdığı poetik mə-

ziyyətlər bədii formanın əsrlərlə sabitləĢmiĢ, birmənalı 

Ģəkildə təsbit edilmiĢ müddəalar ətrafında mərkəzləĢir. 

―Dəli Kür‖dəki obrazlılıqda qrammatik vasitələrin iĢtirakı 

məsələsini nəzərdən keçirərkən sintaktik obrazlılıqla bağlı 

müəllifin yetkin qənaət və düĢüncələri belə bir fakt üzərin-

də cəmləĢir ki, romanda obraz yaradıcılığı məcazlardan 

istifadə ilə məhdudlaĢıb qalmır. Təsvir obyekti barədə 

obrazlı təsəvvür əmələ gətirməkdə sintaktik vasitələrin 

bir-birindən fərqli müxtəlif üsulları mövcuddur. Buna görə 

də ―Dəli Kür‖də obrazlılığın bütün sisteminə, o cümlədən 

sintaktik vasitələrə də eyni dərəcədə diqqət yetirmək vacib 

bir problem kimi müəllifin qarĢısında durmuĢ və o, bu 
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problemin öhdəsindən  bacarıqla gəlmiĢdir. Ə.Tanrıverdi 

sintaktik qəliblərin, xüsusilə ellipsis və inversiyanın ob-

razlaĢdırma üsullarından söhbət açarkən belə bir fikrə diq-

qət yönəldir ki, bədii mətnin daxili nizamı və mükəm-

məlliyi sintaksisdə özünü doğruldur. Bu zəmində obraz-

lılıq daha əlvan rənglərlə, cazibəli cizgilərlə rəsm olunur. 

Müəllif  ―Dəli Kür‖də ellipsis, inversiya və antitezadan 

danıĢarkən maraqlı nümunələrə istinadən təhlillər aparır, 

roman dilinin daxili enerjisini təzahür etdirən sintaktik 

vasitələrin obrazlılıq imkanlarının müfəssəl izahatını verir. 

Obrazlı təfəkkürün ellipsis, antiteza, inversiya ilə reallaĢ-

ma imkanı istiqamətləri böyük yazıçının zəngin ədəbi 

təcrübəsinin bütöv mənzərəsi fonunda iĢıqlandırılır.  

Göstərilən sintaktik vahidlərin Ģərhində bədii dilin 

vəzifə və spesifikasını əsas tutan müəllif istinad etdiyi nü-

munələri daxili Ģaxələri ilə araĢdırır, onun ayrı-ayrı detal-

ları ilə mühakimə yürüdür, nəzəri problemləri ümumiləĢ-

dirir. Müəllifin qənaətinə görə, göstərilən hər bir qramma-

tik kateqoriya ayrı-ayrı bədii-funksional rənglərlə ―Dəli 

Kür‖ romanının struktur tərtibində iĢtirak edir və üslubi 

kateqoriya səciyyəsinə yiyələnir, nitq faktından estetik 

amilə keçir. Ə.Tanrıverdi ellipsis və inversiyanın bədii-üs-

lubi fəaliyyətindən danıĢarkən, ümumiləĢdirici nəticələrə 

gələrkən dilçilik elminin müasir nailiyyətlərinə istinad edir 

ki, bu da monoqrafik tədqiqatın mükəmməlliyini təmin 

edir. 

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanının dilinin təhlilini 

elə  aparır ki, bu əsəri oxuyan hər bir kəs müəllifin gətirdi-

yi dəlilləri, fakt və arqumentləri ilə bütün qaranlıq mətləb-

lərə son qoysun. Məhz bunun nəticəsidir ki, müəllif, Ġ.ġıx-

lı üslubunda baĢqalarından fərqlənən təsvir üsulunu, onun 
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dəsti-xətti üçün maraqlı dil ünsürlərini seçə bilmək bacarı-

ğını, yalnız Ġ.ġıxlıya məxsus olan və onun istedadı ilə 

möhürlənmiĢ bədii təfəkkür tipini, fərdiləĢdirmə və ümu-

miləĢdirmə qabiliyyətini, sözün bütün estetik potensia-

lından istifadə edə bilmək səriĢtəsini aça bilmiĢdir. 

Ə.Tanrıverdinin qələminə xas olan bir məziyyət kimi 

qeyd olunmalıdır ki, onun Ģərhini verdiyi linqvistik vahid-

lər, dil faktları ədəbi-bədii faktların daxili məzmununu 

açmağa yönəldilir və bu müstəvidə Ģərh olunan faktların 

arxasında gizlənən yazıçının daxili aləmi, ədəbi Ģəx-

siyyətin stixiyası aĢkarlanır. 

Prof.Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının 

poetik dili‖ monoqrafiyası belə bir fikri deməyə əsas verir 

ki, Azərbaycan filologiyasında bədii dil və üslubiyyat, 

linqvistik poetika problemlərinin araĢdırılması dilçiliyimi-

zin aktual tərəflərindən biri kimi zənginləĢmə prosesi 

keçirir. Bu kitab nəhəng ədəbi nümunələri müasir dilçili-

yin, ədəbi tənqid və ədəbiyyatĢünaslığın yüksək üslubi-

poetik və ideya-estetik meyarlarla təhlilinin, onun özünə-

məxsusluğunun əsas cizgilərini, bədii üslubun, fərdi yazıçı 

dəsti-xəttinin spesifikasını açmağın ən gözəl nümunəsidir. 

 

   “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 

21 fevral 2013-cü il 
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filologiya üzrə elmlər doktoru, professor    
 

BƏDĠĠ MÖHTƏġƏMLĠYĠN –  «DƏLĠ KÜR» ƏSƏRĠNĠN 

 DĠL POETĠKASI  

Xalq yazıçısı Ġsmayıl ġıxlı müasir Azərbaycan ədə-

biyyatına yeni ab-hava gətirən ən parlaq ədəbi Ģəxsiyyət-

lərdən biridir. Zəngin ədəbi ənənələrimizə, folklor yadda-

Ģımıza min bir tellə bağlı olması, nəsr poetikasının in-

cəliklərinə yüksək tərzdə yiyələnməsi, əsərlərində özü-

nəməxsus bədiiyyatın təcəssümünü verə bilməsi ona ədə-

biyyatımızda ədəbiyaĢarlıq qazandırmıĢdır. Ġ.ġıxlı sənətdə 

olduğu kimi həyatda da vətənpərvərlik duyğularını, vətən-

aĢlıq qürurunu qorumuĢ, hər Ģeydən uca tutmuĢdur. Yara-

dıcılığında ifadələrin sadə, mənanın aydın, eyni zamanda 

fəlsəfi olması daha çox Ġ.ġıxlının xalq yaddaĢı və xalq 

ruhu ilə bağlandığını təsdiqləyir. Sənətinin Ģah əsəri olan 

«Dəli Kür»də bu yaddaĢ və ruhun baĢda saxlanılması, 

insanın vətəndaĢ ampulasında görünməsinə, mübarizə 

aparmasına, milli duyğunun əbədi vəzifəyə çevirməsinə 

xidmət göstərir. «Dəli Kür» Kürün, təbiətin dəliliyinin 

ifadəsi yox, milli-tarixi kimliyin, mənəvi-ruhi haqqın dəli 

hayqırtısıdır. Elə bilirəm ki, Ġ.ġıxlının mənəvi-ruh qəhrə-

manlığının kökü öz qidasını Dədə Qorquddan Manasa, 

Oğuz Kağandan Alpamısa, Babəkdən Koroğluya – bir 
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sözlə, keçmiĢdən bu günə qədər türkün tarixi haqqını 

qoruyan, dünya bahadırlığına nümunə olan igidlərin tale-

yindən alır. Ġ.ġıxlı bir vətəndaĢ, bir Ģəxsiyyət kimi özü də 

bu kök üzərində boy atmıĢdır. Dədə Qorqud, Manas, Kor-

oğlu, Babək ruhunu daĢımadan 1990-cı il 20 yanvar hadi-

sələri zamanı ən yüksək tribunadan Qorbaçov və general 

Yazovu ittiham edib lənətləmək mümkün deyildir. Necə 

deyərlər, babalarının qılıncla kəsdiyini Ġ.ġıxlı sözlə kəsdi. 

Millilik Ġ.ġıxlı yaradıcılığı üçün ən böyük göstəricidir. He-

sab edirəm ki, millilik atributları əsərdə bəsit yox, çoxĢa-

xəli formada təqdim olunur. Sovet ideologiyasının milli 

ideologiyalar üzərinə kölgə saldığı dövrdə (1962) belə bir 

əsərin yazılması milli ruhun təntənəsi idi. «Dəli Kür» milli 

varlığımızı yaĢatmaq, qorumaq və gələcəyə ötürmək cəsa-

rətinə görə sovet dövrü ədəbiyyatının qəhrəman romanı 

adını daĢımağa layiqdir.  

Ümummilli dəyərlərin müəyyənləĢdirilməsi, onun 

qorunub saxlanılması problemlərinə Azərbaycançılıq müs-

təvisində diqqət yetirən akademik Ramiz Mehdiyev yazır: 

«Ümummilli əhəmiyyət kəsb edən bir sıra məsələləri biz 

yeni Ģəraitdə təhlil etməliyik. Bütün yer kürəsini əhatə 

etmiĢ qloballaĢma milli məkana bəzən birmənalı olmayan 

Ģəkildə ciddi təsir göstərir. Belə dəyiĢkən siyasi, iqtisadi 

və sosial-mədəni paradiqmaların mövcudluğu Ģəraitində 

çalıĢmalıyıq ki, milli varlığımıza bağlı dəyərlərə xələl 

gəlməsin. Tariximizi, mədəniyyətimizi və bizi birləĢdirən 

mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq indi hər birimizin ən 

ümdə vəzifəsidir.» (Ramiz Mehdiyev. Ġctimai və humani-

tar elmlər: zaman kontekstində baxıĢ. «Azərbaycan» 

qəzeti, 8 dekabr 2009-cu il). Hesab edirəm ki, tarixin 

müxtəlif dövrlərində yazılmıĢ, milli-mənəvi dəyərləri əks 

etdirən əsərlərin məhz milli aspektdə təhlili, araĢdırılması 
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akademik Ramiz Mehdiyevin sözləri ilə desək, «tariximi-

zi, mədəniyyətimizi və bizi birləĢdirən mənəvi dəyərləri 

qoruyub saxlamaq sahəsində ən ümdə vəzifədir.» Filolo-

giya elmləri doktoru, prof.Əzizxan Tanrıverdinin «Dəli 

Kür» romanının poetik dili» (Bakı, 2012) adlı monoqra-

fiyası xalq yazıçısı Ġsmayıl ġıxlının məlum əsərinin bədii 

dil, ifadə və obrazlığın fonetik, leksik, qrammatik və s. 

aspektdən təhlili akademik Ramiz Mehdiyevin irəli sürdü-

yü vəzifə ilə birbaĢa səsləĢir. Sözün düzü, təpədən dırnağa 

qədər milli olan bu əsərin dil baxımdan kompleks araĢdı-

rılması hər tədqiqatçı üçün asan deyil. Bu bir tərəfdən 

nəzəri hazırlıq tələb edirsə, digər tərəfdən milli təfəkkür, 

milli düĢüncə yanaĢması tələb edir. Prof.Ə.Tanrıverdinin 

xoĢbəxtliyi ondadır ki, bu komponentlərin hər ikisi onda 

cəmləĢmiĢdir. Elə bilirəm ki, hər iki keyfiyyətlərin Əziz-

xan müəllimdə formalaĢmasında sevimli müəllimimiz Ġs-

mayıl ġıxlının da rolu az deyildir. Amma o zaman heç ağ-

lımıza da gəlməzdi ki, mühazirələrini sevə-sevə dinlədi-

yimiz, hər sözündən «qulağımızı» yox, ruhumuzu asdığı-

mız Ġsmayıl müəllimin məĢhur əsəri olan «Dəli Kür» 

haqqında tələbələrindən kimsə belə bir fundamental əsər 

yazacaq… «Kitabın yazılma səbəbi» hissəsində biz Əziz-

xan müəllimin səmimi hissləri, nəzəri hazırlıq səviyyəsi, 

təfəkkür imkanları ilə tanıĢ olur, əsər yazmaqda mənəvi 

haqqı olduğuna Ģübhə etmirik.  

Kitabda «Dəli Kür» romanı həm ədəbi-nəzəri, həm 

də dilçilik problemləri daxilində təhlil edilir. Etiraf edək 

ki, dilçiliklə ədəbiyyatĢünaslığın sintezində aparılan araĢ-

dırmalar əsərin dil, mövzü-ideya keyfiyyətlərini üzə çıxa-

rır, tədqiqatçının problemə müdaxilə imkanlarını geniĢlən-

dirir. «Dəli Kür» romanı rus və Avropa ədəbiyyatı müstə-
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visində», «Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı və «Dəli 

Kür», «Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və «Dəli Kür» böl-

mələrindəki araĢdırılma ədəbi-nəzəri istiqamətdə aparıl-

mıĢdır. Tədqiqatçının nəzəri təfəkkür yüksəkliyinin verdi-

yi imkanlar «Dəli Kür»ün poetik strukturunu, «Dəli Kür»-

lə Ģifahi xalq və yazılı ədəbiyyat arasında poetik forma, 

ideya-məzmun əlaqələrini müəyyənləĢdirməkdə mühüm 

rol oynamıĢdır. «Dəli Kür»lə Ģifahi ədəbiyyat arasında 

əlaqələrin birbaĢa olması fikrini müəllif xalq ruhuna 

çevrilmə prosesini özündə əks etdirən mətn kontekstində 

müəyyənləĢdirə bilir. Mətn nümunələri əsasında romanın 

dili mənanın poetik çalarları, leksik-morfoloji və semantik 

xüsusiyyətlər daxilində öyrənilmiĢ, yazıçı dilinin ahəng-

darlığı konkret nümunələrdə təsdiqini tapmıĢdır. YaxĢı 

odur ki, tədqiqatçı «Dəli Kür»dəki obraz, ideya və hadisə-

lərin bir sıra hallarda Ģifahi ədəbiyyatımızın atalar sözü, 

bayatı, nəğmə, əfsanə, mahnı və s. janrları ilə əlaqə siste-

mini müəyyənləĢdirir, obrazdaxili mahiyyəti folklor janr-

larının ruhuna, bu janrların «arxaik təsəvvür özünəməx-

susluğuna» uyğun verir. Onu da qeyd edək ki, müəllif 

«Dəli Kür»də mövcud olan folklor janrlarının əsl mahiy-

yətini müəyyənləĢdirmək üçün onların semantikasına xü-

susi diqqət ayırmaqla yanaĢı, həm də onları forma baxı-

mından da əhəmiyyətli hesab edir. Çünki tədqiqatçı bu 

qənaətdədir ki, romana daxil edilmiĢ atalar sözləri, nəğmə, 

bayatı, əfsanə, mahnı və s. nümunələr əsərdə surətlərin 

dilinə uyğunlaĢdığı üçün ahəngdar və poetik səslənir, 

mahiyyətə xidmətdə əsas yerlərdər birini tuturlar.  

Tədqiqat əsərində «Dəli Kür» ilə «Dədə Qorqud» 

arasında ideya-məzmun, poetik-forma əlaqələrinin təhlili 

iki cəhətdə əhəmiyyət kəsb edir: Türkün epos düĢüncələ-

rini özündə ehtiva edən arxaik təsəvvür və təfəkkürünün 
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özünəməxsusluğunu göstərmək və arxaik milli yaddaĢla 

müasir ədəbi-bədii düĢüncə arasında rabitənin dərəcəsini 

müəyyənləĢdirmək. Təbii olaraq əsərdə genetik-funksional 

xüsusiyyətlərə diqqətin ayrılması müasir ədəbi proseslə 

dastan yaradıcılığı arasındakı semantik struktur ələqələri-

nin üzə çıxmasına xidmət göstərir. Mətnlərin tutuĢdurula-

raq analitik təhlil yolu ilə «Dəli Kür» və «Dədə Qorqud» 

arasındakı poetik ruh, ideya-məzmun bağlılığını göstər-

mək müəllifə kifayət qədər uğur gətirmiĢdir. Bu müstəvidə 

prof.Ə.Tanrıverdi özündən əvvəlki tədqiqatçılardan fərqlə-

nir. Tədqiqatçı haqlı olaraq bu müstəvidə sərhədləri geniĢ-

ləndirərək əlaqə və rabitəni «Dədə Qorqud», «Koroğlu», 

«Dəli Kür» əbədi möhtəĢəmlik üçbucağında təhlilə cəlb 

edərkən fikirlərini belə əsaslandırır: «Kitab»la («Kitabi- 

Dədə Qorqud»la – E.Q.) «Koroğlu» arasında semantik-

struktur əlaqələrindən bəhs edilərkən belə bir cəhət göstə-

rilir: «Hər iki eposun poetik strukturu elədir ki, əsas ide-

yaya xələl gəlmədən dastanın sonsuz həcmdə böyümək, 

yeni süjetlərlə zənginləĢmək  imkanı var.» Bu fikri «Dəli 

Kür»ə də aid etmək olar. Belə ki, «Dəli Kür» bitkin bir 

roman təsiri bağıĢlasa da, ƏĢrəf – Pakizə, Rus Əhməd – 

Salatın, Zərnigar xanım – Mələk, ġamxal – ƏĢrəf, Molla 

Sadıq – ƏĢrəf və s. kimi süjetlər nisbətən tamamlanmamıĢ 

vəziyyətdədir. Bu mənada «Dəli Kür» romanı «Kitab» və 

«Koroğlu» ilə eyni müstəvidə birləĢir.» Prof.Ə.Tanrıverdi 

bu əlaqə tipi üçün kifayət qədər nümunə göstərir və onları 

müəyyən qruplaĢmada təqdim edir. Məsələn, «Dədə Qor-

qud»dakı milli-bəĢəri azadlıq ideyaları ilə romanın azadlıq 

ideyaları, kafirlərlə döyüĢlərlə Cahandar ağanın rus kazak-

ları ilə mübarizəsi, Bayındır xanla Cahandar ağa idarəçi-

liklərində patriarxal cəmiyyət baxıĢları arasında oxĢarlığın 
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müqayisəli Ģəkildə təhlili, bu oxĢarlığın mərkəzində ruhi-

mənəvi təfəkkür amilinin az rol oynamadığı qənaətinə 

gəlmək məsələyə elmi-tipoloji aydınlıq gətirməkdir. Təbii 

olaraq, tədqiqat üçün bu amil vacib olsa da, bu məsələdə 

tədqiqatçı səriĢtəsinin böyük rolu vardır. Hesab edirəm ki, 

Azərbaycan ədəbiyyatı və dilçilik problemlərini filoloji as-

pektdən incəliklərinə qədər bilmədən məsələlərə elmiti-

poloji aspektdən aydınlıq gətirmək mümkün deyildi. Əsə-

rin dilinin, ifadə çalarlarının fonetik, leksik, qrammatik sə-

viyyədə təzahürlərinin təhlili monoqrafiyanın əsas mahiy-

yətində dayanır. Bu bölmələrdəki təhlillərin səviyyəsi sə-

nətkar və dil problemləri kontekstində araĢdırmanın ana-

litik müstəvidə aparılması bir mənada təbii görünür. Ona 

görə ki, prof.Ə.Tanrıverdinin ta qədimdən bu günə qədər 

türkün mövcud olan, möhtəĢəmliyi ilə seçilən ədəbi abi-

dələrinin dili və bu dilin tarixi-qrammatik missiyası, dün-

ya dilləri arasındakı nüfuzu və s. barədə fundamental əsər-

ləri elmi dövriyyədədir. Bu mənada o, məsələlərə tarixi 

uzaqlıqdan baxa bilir, dilin – ifadənin müqayisəli təhlilin-

də kökə enməyi, ondan bəhrələnməyi bacarır. Etiraf edək 

ki, «Dəli Kür» ədəbi hadisə olmaqla yanaĢı, həm də dil 

hadisəsidir. Bu bilavasitə  dilimizin bədii-estetik ruhunun 

bütün incəliklərinə qədər əsərdə əks olunması ilə bağlıdır. 

Monoqrafiyada əsərin dili yazıçı-təhkiyəçi və obrazların 

dilində qruplaĢdırılaraq təhlil olunur. Təbii olaraq hər Ģey 

yazıçı dilində ehtiva olunur. «Romanda hər Ģey təhkiyəçi 

dilindən verildiyindən obrazların sevincli, kədərli günləri 

də, xarakterlərindəki ən kiçik detal da məhz təhkiyəçi di-

lindən təqdim edilir. Bu cür məqamların bir sıra hallarda 

təbiətlə əlaqəli Ģəkildə verilməsi isə romanın bədii-estetik 

dəyərini xeyli gücləndirmiĢdir. Bu mənada Cahandar ağa-

nın ölüm səhnəsinin təsvirini həyəcansız oxumaq olmur.» 
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Prof.Ə.Tanrıverdinin bu fikirləri ilə razılaĢdığımız kimi, 

obrazların dili ilə bağlı irəli sürdüyü aĢağıdakı mühakimə-

lərini də qeyd-Ģərtsiz qəbul edirik: «Dəli Kür»ün bədii-

estetik dəyərinin özünəməxsusluğu daha çox obrazların 

dili kontekstində müəyyənləĢir.» Elə buna görə də roman-

da demək olar ki, obrazların hər birinin dilinin ayrı-ayrı-

lıqda öyrənilməsini zəruri hesab edir. Müəllifin obrazların 

dilinin «kiĢi» və «qadın» qrupu kontekstində təhlilə cəlb 

etməsi məntiqə söykənir. Bu, bir tərəfdən, patriarxal cə-

miyyətdə obrazların mövqeyi, hadisələrdəki rolunu, digər 

tərəfdən, dil müstəvisində bədii-estetik ifadənin, tip və ka-

teqoriyasının müəyyənləĢdirilməsində böyük rol oynayır. 

Məsələn, Cahandar ağanı bir çox xarakter xüsusiyyətlərinə 

görə təhlil edən, onun xarakterini obrazın dili ilə birbaĢa 

bağlayan tədqiqatçı məhz bu yanaĢmasında Cahandar ağa-

ya baĢqa prizmadan da münasibət bildirir. Bildiyimiz ki-

mi, ġeyx ġamil rus imperiyasına qarĢı çıxan, Qafqaz qəh-

rəmanlığının əfsanəsi hesab olunan tarixi Ģəxsiyyətdir. 

Ġ.ġıxlı Cahandar ağanın timsalında bir sıra cəhətlərlə ya-

naĢı, çar hökümətinə qarĢı Cənubi Qafqazda gedən müba-

rizəyə də iĢarə vurur. Bu mənada təxminən eyni məkanda, 

eyni dövrdə, eyni dinə mənsub insanların eyni rejimə qarĢı 

apardığı mübarizə xəttinin əlaqələndirilməsini Ġ.ġıxlı ro-

manda pristavın Cahandar ağayla bağlı dediyi bir ifadədə 

(«xalis ġamildir» deyimində) verə bilir. Prof.Ə.Tanrıverdi 

Cahandar ağanın simasında bu mətləbin açılmasına xidmət 

edən söz, ifadə, zahiri görkəm, baxıĢ və s. cəhətlərə xüsusi 

diqqət ayırır və bu barədə belə yazır: «Ġ.ġıxlı ġeyx ġamilin 

bir sıra xarakterik cəhətlərini Cahandar ağa obrazında 

ustalıqla canlandıra bilmiĢdir. Məhz bu detallara görə Ca-

handar ağa daha dolğun, daha ümumiləĢmiĢ obraz təsiri 
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bağıĢlayır. Belə bir obrazın dili, heç Ģübhəsiz ki, zəngin-

liyi, özünəməxsusluğu ilə seçilməlidir.» Bir cəhəti xüsusi 

qeyd etmək lazımdır ki, «Dəli Kür» romanının poetik dili» 

monoqrafiyasında təhkiyəçi və obrazların dili leksik-

qrammatik prinsiplər daxilində bütün incəliklərinə qədər 

təhlil olunmuĢdur. Bu mənada monoqrafiyanı fundamental 

tədqiqat əsəri hesab etmək olar. 

Hər Ģeyin bir baĢlanğıcı olduğu kimi, sonu da olur. 

Ancaq mən əsərlə bağlı yazımın sonunda monoqrafiyanın 

əvvəlindəki «Kitabın yazılma səbəbi» adlı bölümün mən-

də oyatdığı hisslərə qayıtmaq istəyirəm. Burada müəllifin 

fikirləri mənim üçün səmimi və doğmadır. Ancaq hörmətli 

müəllimimiz Ġ.ġıxlının Əzizxan müəllimin ilk tədqiqat 

əsərinə verdiyi yüksək dəyərin əlyazma görüntüsü isə həm 

doğmadır, həm həyəcanlıdır, həm də müqəddəs… Nizami, 

Rumi, Ġmrə, Nəvai, Füzuli və digər görkəmli Ģəxsiyyət-

lərin müəyyən əsərlərinin əvvəllərində müxtəlif formada 

«Əsərin yazılma səbəbi» Ģəklində özünə yer alan baĢlıq-

larla monoqrafiyanın «Kitabın yazılma səbəbi» adlı oxĢar 

hissəyə təsadüf məni türk irs-varisliyinin baĢqa bir müqəd-

dəsliyinə aparır… Elə bilirəm ki, kitaba bu müqəddəs-

likdən baxmaq daha vacibdir… 

 

“525-ci qəzet”, 23 fevral 2013-cü il 
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Həcər HÜSEYNOVA, 

fилолоэийа üzrə fəlsəfə доктору, dosent    

“ DƏLĠ KÜR” ROMANININ  POETĠK DĠLĠ 

                                         Yazı ürəkdən gələn bir səsdir,  

                                ürək isə müqəddəs hisslərin beşiyidir.                                                                                                      

  Mir Cəlal 

        Ədəbi dəyərlərin əbədi dəyərlər kimi bərqərar olması 

yalnız zamanın hökmünə tabedir. Yaranan hər bir əsər za-

manın dalğaları üzərində səyahət edən və öz qiymətli yü-

künü nəsillərdən-nəsillərə ötürən düĢüncə gəmisini xatır-

ladır. 

        Ġsmayıl ġıxlı ―Dəli Kür‖ əsərini 1962-ci ildə qələmə 

aldı. Ona görə qələmə aldı deyirəm ki, biz bilmirik, yazıçı 

həmin mövzunu, ideyanı düĢüncələrində, qəlbində nə qə-

dər daĢımıĢ, nə qədər çək-çevir etmiĢdir. 1962-ci ildə o 

yalnız niyyətini reallaĢdırmıĢdır. Zamanın, dövrün tələblə-

rinin, qadağalarının ciddiliyinin fərqinə varmadan xalqı-

mızın adət-ənənəsini, psixologiyasını, etnoqrafiyasını 

özündə əks etdirən möhtəĢəm bir əsər yaratmıĢdır. Hətta 

bu əsərdə zamanın ideologiyasına qarĢı çıxaraq azərbay-

canlı bir bəyi baĢ qəhrəman seçmiĢdir. Senzuradan keçər-

kən əsərin qoca bir çinar kimi qol-budağının ―qayçılan-

ması‖ yazıçının qəlbini yaralasa da, əsər xalqın ürəyinə 

yol tapmıĢ, sevilmiĢ, əbədiyyət qazanmıĢdır. Film çəkil-

miĢ, əsər dönə-dönə tədqiq edilmiĢdir. Bir tədqiqat əsəri 

də bu günlərdə iĢıq üzü gördü: 
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         Ġnsan əgər qarĢısına bir məqsəd qoymasa, heç nəyə 

nail ola bilməz. Ġnsan bütün qüvvəsini hərəkətə gətirmək 

üçün özündən irəlidə onu ilhama gətirəcək hansısa nəcib 

bir məqsədi qoymalıdır. Professor Ə.Tanrıverdinin oxucu-

lara təqdim edilən, yenicə iĢıq üzü görən ―Dəli Kür‖ roma-

nının poetik dili‖ adlı kitabı belə bir nəcib məqsədə xid-

mət edir. Müəllifin kitabın əvvəlində təqdim etdiyi ―Kita-

bın yazılma səbəbi‖ hissəsindən böyük yazıçı və pedaqoq 

Ġsmayıl ġıxlıya olan dərin ehtiramı hiss olunur. Ġdealı olan 

müəlliminin əziz xatirəsini bir daha yad etmək, ona bir 

tələbə kimi borcunu qismən də olsa, qaytarmaq kimi bir 

məqsədi olduğu müəyyənləĢir. Ə.Tanrıverdinin böyük 

yazıçı I.ġıxlının Ģəxsiyyətinə, Ģah əsəri ―Dəli Kür‖ə olan 

sevgisi monoqrafiyanın hər fəslində açıqca hiss olunur. 

      Rus və Avropa ədəbiyyatı müstəvisində təhlil edilən, 

sovet rejiminin təzyiqlərinə məruz qalan, dəfələrlə ―qay-

çılansa‖da, əsas qayəsini qoruyub saxlamağı bacaran bir 

əsərin prof.Ə.Tanriverdi tərəfindən cümlə-cümlə, səhifə-

səhifə ―didiklənməsi‖ olduqca təqdirəlayiqdir. 

    ―Dəli Kür‖ əsərində Ģifahi ədəbiyyatın izlərini müĢahidə 

edən müəllif atalar sözlərinin, bayatıların, əfsanələrin, 

mahnıların və s.-in romanın dilini zənginləĢdirməsini, 

təbiilik, canlılıq yaratmasını, yazıçı təxəllüyündən keçərək 

uyğun yerdə uyğun vahidin iĢlənməsini yüksək qiymət-

ləndirmiĢ, bunu ―İsmayıl Şıxlı qələminin möcüzəsi” adlan-

dırmıĢdır. Müəllif romanda 50-dən artıq atalar sözünün, 

əsasən, surətlərin dilində iĢləndiyini və tipikləĢdirməyə 

xidmət etdiyini də diqqətə çatdırmıĢdır: ―Romana daxil 

edilmiş atalar sözləri surətlərin dilinə uyğunlaşdırıldığı 

üçün ahəngdar və poetik səslənir.” 

       Ə.Tanrıverdi haqlı olaraq, oğuz türklərinin ortaq abi-

dəsi olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un ―Dəli Kür‖ə təsir et-
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diyini də vurğulamıĢ, ―Kitab‖ın  ―Dəli Kür‖ə ideya-məz-

mun, poetik-forma baxımından təsirini yüksək qiymətlən-

dirərək,  bu roman üçün də mənəvi qida mənbəyi olduğu 

qənaətinə gəlmiĢdir. ―Dədə Qorqud kitabı‖ kimi ―Koroğ-

lu‖ dastanının da ruhu ―qırılmaz tellərlə‖ ―Dəli Kür‖lə 

bağlanmıĢ və romanın poetik strukturunu ĢərtləndirmiĢdir: 

“Romanın poetik strukturuna “Koroğlu”dan üç bənd aşıq 

şeiri daxil edilmişdir.”  

        ―Dəli Kür‖ ün mənəvi qida mənbəyi kimi həm də  ya-

zılı ədəbiyyatımızı görən müəllif, əsərdə M.Füzulinin, 

S.Ə.ġirvaninin, M.F.Axundovun və baĢqalarının əsərləri-

nin təsirindən bəhs etmiĢdir: ‖Amma bu da var ki, İ.Şıxlı 

təkcə M.S.Ordubadi, Y.V.Çəmənzəminli, M.İbrahimov, 

M.Hüseyn kimi sanballı romanlar yazmış yazıçıların 

əsərlərini yox, ümumən Azərbaycan yazılı ədəbiyyatını 

dərindən mənimsəyərək təfəkkür süzgəcindən keçirən 

yazıçılardandır”. 

          Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ əsərində iĢtirak edən bütün 

obrazlara, istər əsas obrazlar olsun, istərsə də epizodik, 

onların dilinə fərdi Ģəkildə yanaĢmıĢ, obrazların nitqinin 

xarakterik cəhətlərini bir-bir oxuculara təqdim etmiĢ, 

personajların nitqini ―onların fərdi və fərqli cəhətlərini 

müəyyənləşdirən əsas cəhət‖ adlandırmıĢdır. 

       ―Dəli Kür‖ romanının dilində ustalıqla yaradılmıĢ mə-

cazlar: epitet, təĢbeh, metafora, metonimiya və s. məcaz 

növləri həyat reallıqlarını əks etdirmək üçün ən uyğun 

vahidlərdir. Müəllif Cahandar ağa ilə bağlı iĢlədilən epi-

tetləri forma və semantikasına, poetik siqlətinə görə bədii 

ədəbiyyatımızı zənginləĢdirən ən nadir incilər  adlandır-

mıĢdır: “… qıllı papaq, qıllı qaşlı, iri həbəşi dodaqlı bu 

adam onun özünə də yad gəldi”. 
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    Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanında iĢlənmiĢ təĢbehlərə 

kompleks Ģəkildə yanaĢmıĢ, filologiyada ilk dəfə olaraq 

təĢbehlərin leksik-semantik qruplarını müəyyənləĢdirmiĢ-

dir: …təşbehlər epitetlərin əlavəsi kimi çıxış edir (lal 

baxış-durğun göl kimi sakit dayanan…); təşbehlərdə 

assonans və alliterasiyalar müşahidə edilir( beynini burğu 

kimi deşib içəri girmək); hazır təşbehlərdən( toy toğlusu 

kimi atılıb-düşmək) istifadə edilir.  

      Alimin qənaətlərinə görə, ―Dəli Kür‖ əsərində mü-

kəmməl təĢbehlər az iĢlənmiĢdir. Lakin təqdim olunmuĢ 

nümunə digər təĢbehlərdən daha çox diqqəti cəlb edir: Bu-

rada cəmi bircə detalı – pristavın daxili nitqində Cahan-

dar ağa ilə bağlı işlədilmiş təşbehi xatırlamaqla kifayət-

lənirik: “ Xalis Şamildir”. 

      Demək, sadə bir ifadə ilə, bir təĢbehlə ―Ġ.ġıxlı ġeyx 

ġamilin bir sıra xarakterik cəhətlərini Cahandar ağa ob-

razında canlandıra bilmiĢdir…‖Eyni zamanda Ġ.ġıxlının 

ġeyx ġamilə rəğbəti, bu xalq qəhrəmanının mübarizələrdə 

bərkiyən, at belində düĢmənləri lərzəyə salan əzəmətli gö-

rünüĢü, ayazdan, günəĢdən qaralmıĢ məğrur siması, qartal 

baxıĢları və baĢqa cəhətləri Cahandar ağa obrazında sadə 

bir təĢbeh vasitəsilə olduqca dəqiq Ģəkildə ümumiləĢ-

dirilmiĢdir. Bu, yazıçı möcüzəsi, bu, sözün qüdrətidir. 

       ―Dəli Kür‖də obrazlılığın leksik səviyyədə təzahü-

rü‖ndən bəhs edən Ə.Tanrıverdiyev bu istiqamətdə dia-

lektizmlərin, arxaizmlərin, varvarizmlərin, onomastik va-

hidlərin, frazeoloji birləĢmələrin və digər vahidlərin iĢlən-

mə xüsusiyyətlərini, üslubi cəhətlərini diqqətlə izləmiĢdir. 

        Əsərdə iĢlənmiĢ dialektizmləri qruplaĢdıran alim belə 

qənaətə gəlmiĢdir ki,…romanın dilində işlənmiş 100-dən 

çox dialektizmin hər biri obrazlılığa xidmət edir. Digər 
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tərəfdən, bu vahidlər nəinki yerli koloriti yaradır, hətta 

romanın dilini xəlqiləşdirən vasitələrdən birinə çevrilir”. 

         Monoqrafiyada ―Dəli Kür‖ün dilində obrazlılığa, 

poetikliyə xidmət edən digər bir vasitə kimi arxaizmlərin 

də rolu yüksək qiymətləndirilmiĢdir. 

      ―Elm və təhsil‖ nəĢriyyatı tərəfindən nəfis Ģəkildə tər-

tib olunmuĢ ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqra-

fiyasının dilçilik və ədəbiyyatĢünaslıq sahəsində dəyərli 

olacağını nəzərə alaraq onu əldə edib oxumağı məsləhət 

bilirik. 

 

       “Müəllim sözü” qəzeti, fevral 2013-cü il 
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Ġramin ĠSAYEV,  

   professor 
SOYKÖKDƏN GƏLƏN MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yeri 

olan görkəmli simalardan biri Ġsmayıl ġıxlıdır. O, istedadlı 

yazıçı  olmaqla yanaĢı, ictimai-siyasi xadim, publisist, 

tərcüməçi kimi də hörmət və ehtirama layiqdir. Bəlkə də, 

onun bütün bu imkanlara malik olmasının əsasında xüsusi 

pedaqoji məharətə  malik istedadlı müəllim olması daya-

nır. Ġ.ġıxlı, hər Ģeydən əvvəl, yaradıcı Ģəxsiyyət idi. Onun 

yaradıcılıq laboratoriyası əhatə dairəsi, coğrafiyasının zən-

ginliyi, çoxĢaxəliyi ilə fərqlənir. Bu məramı Azərbaycan 

xalqının müəyyən tarixi məkan və zaman çərçivəsində 

millətinə məxsus yaĢayıĢ tərzini, məiĢətini, mədəniyyətini, 

maarifini və əxlaqi-mənəvi dəyərlərini özündə ehtiva edən 

tarixi ―Dəli Kür‖ romanı təsdiq edir. 

―Dəli Kür‖də mənəviyyat tariximizi özündə əks etdi-

rən, ümumiləĢdirilmiĢ dəyərlər sistemi həmiĢəyaĢıl ağaca 

bənzəyir. Çünki o, öz gözəlliyi və təravətini daima saxla-

yır. Belə ki, Azərbaycan xalqına məxsus tarixi reallıqların 

birgə mövcudluğunu, qarĢılıqlı əlaqəsini, sistemini əks 

etdirir. Bu ideyalar toplumu, eyni zamanda millətimizin 

tarixi özəlliyini və milli özünüdərkin müxtəlif inkiĢaf mər-

hələlərində obyektiv zərurət olaraq hansı formada təzahür 

edərək istiqamətləndiyini aĢkarlayır. Bu da müasir gənc-

likdə xalqa məxsus mədəni-intellektual imkanların, zəngin 

mədəniyyətin, ənənələrin milli Ģüur və düĢüncə səviyyəsi-
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nin dərk olunması təminatçısı kimi çıxıĢ edir. Deməli, 

―Dəli Kür‖ romanı çoxrəngli spektri, diapazon  geniĢliyi 

və əhatəliliyi baxımından millətimizin nəinki həyatiliyini, 

eyni zamanda bütöv həyatın özünü əks etdirir. Çünki 

Ġ.ġıxlı bir insan olaraq özü də bütöv Ģəxsiyyətdir. O, öz 

xalqına məxsusdur. Ona görə də millətinin yaratmıĢ oldu-

ğu mənəvi dəyərlərdən bəhrələnərək öz yaradıcılığını qu-

ran ən xoĢbəxt Ģəxsiyyətlərdəndir. Çünki onda xalqın ya-

radıcı qüvvəsinə böyük inam vardı. Belə yaradıcı simalara 

öz  rəğbətini bildirən böyük rus pedaqoqu K.D.UĢinski 

belə Ģəxsiyyətləri - xalq kütlələrinin  dərinliyində gizlən-

miĢ mənəvi həyat çeĢmələrindən Ģəxsi yaradıcılıq üçün 

həyat və qüvvət  ala biləcək insanları xoĢbəxt hesab etmiĢ-

dir. Millətinin rifahı, onun gələcəyi naminə çalıĢan, onun 

ümumbəĢəriliyini təbliğ edən, dünya üzrə tanıdan Ģəxsiy-

yətlərə Ulu öndər Heydər Əliyev xüsusi inam və ehtira-

mını bildirərək yazırdı: ―Görkəmli Ģəxsiyyətlər xalqın 

zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya 

nümayiĢ etdirirlər‖. Məhz  Heydər Əliyev  ruhuna uyğun 

Vətən oğluna xas olan vətənpərvərliyi, milli mənlik qüru-

ru, ləyaqəti, xalqın dilinə, dininə, adət-ənənələrinə, tarixi-

nə, bütövlükdə millətinin varlığına bağlı olan, onu tanıdan 

Ģəxsiyyətlərdən olmuĢdur. 

Bəs prof.Əzizxan Tanrıverdini belə bir Ģəxsiyyətin 

ədəbi yaradıcılığının tədqiqinə giriĢməsinə təhrik edən 

qüvvə nə idi? Doğrudur, o, çağdaĢ elmi-ədəbi mühitdə dil-

çilik sahəsində tədqiqatçılar sırasında özünəməxsus dəsti-

xətti olan, çevik təfəkkürə malik araĢdırıcılardandır. Onun 

son illərdə tədqiqatlarının nəticəsi olaraq ərsəyə gətirdiyi 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖un söz dünyası‖ (B., 2007), ―Poezi-

yanın dili, dilin poeziyası‖ (B., 2008), ―Azərbaycan dilinin 
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tarixi qrammatikası‖ (B., 2010), ―Dədə Qorqud kitabı‖nda 

at kultu‖ (B., 2012), ―Türk mənĢəli Azərbaycan Ģəxs ad-

larının tarixi linqvistik  tədqiqi‖ (B., 2012) monoqrafiya-

ları diqqəti cəlb edir. Bunların  davamı olaraq Ə.Tanrıver-

dinin ―Elm və təhsil‖ nəĢriyyatı tərəfindən nəfis  Ģəkildə 

nəĢr etdirdiyi ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ (B., 2012) 

kitabı ədəbi-pedaqoji ictimaiyyətin xüsusi marağına səbəb 

oldu. Bu tədqiqat əsərini çap etdirməkdə müəllifin məqsə-

di məncə, yüksək elmi dərəcə almaq deyil. Çünki o, 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professordur. Kitabı əvvəl-

dən axıra qədər oxuduqdan sonra belə qənaət hasil etdim 

ki, bu kitab, hər Ģeydən əvvəl, böyük ürək  və səmimiy-

yətlə yazılmıĢdır. Bunun səbəbi isə bir neçə amillə əlaqə-

ləndirilə bilər: birincisi, ümumən Ġ.ġıxlının ədəbi-bədii 

yaradıcılığına onun məftunluğu, ‖Dəli Kür‖ romanı xalqın 

real həyat  tərzini əks etdirdiyi üçün maraqlılıq səviyyə-

sinin yüksək, cəlbedici olması; ikincisi, müəllifin  Ġ.ġıxlı 

Ģəxsiyyətinə, müəllimlik sənətinə məhəbbət və ehtiramı; 

üçüncüsü, öz müəlliminə insan, vətəndaĢ, mütəxəssis kimi 

oxĢamaq istəyi. Bütün bu mülahizələrimizi  monoqrafiya-

nın baĢlanğıcında ―Kitabın yazılma səbəbi‖ baĢlığı altında 

verilmiĢ yazı ilə təsdiq etmək olur. Burada müəllif ―Dəli 

Kür‖ romanından aldığı təəssüratları öz uĢaqlıq illəri, 

keçirdiyi həyat tərzi ilə müqayisə edir. ―...Romanın qəhrə-

manları daha çox Kür çayının sahillərində təsvir olunur. 

Mənim də uĢaqlıq illərim buz bulaqları ağuĢuna alan, 

Ģırıltısı ruhları sakitləĢdirən, Kürə qovuĢan Xram çayı 

sahillərində keçib‖, – deyən müəllif sonra təhsilini davam 

etdirmək üçün  Bakıya gəlməsini, böyük bir Ģəxsiyyətlə 

tanıĢlığının onun gələcək həyatında oynadığı rolu, ruh 

yüksəkliyi, iftixar hissi, məhəbbətlə qələmə alır: ―Dəli 

Kür‖dəki ƏĢrəf Kür sahillərindən Qoriyə gedərək Kipiani, 
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Çernıyayevski kimi müəllimlərlə yaxından tanıĢ olursa, 

həyat dərslərini onlardan öyrənirsə, mən də Kürə qovuĢan 

Xram çayı sahillərindən  Bakıya gedərək Ġsmayıl ġıxlı ki-

mi böyük bir Ģəxsiyyətlə tanıĢ olmuĢ, mənəvi dünyamızın 

ən dərin qatlarına varmağın yollarını da ondan öyrənmi-

Ģəm‖. Sonra isə müəllif onu belə bir tədqiqat əsərinin ya-

zılmasına təhrik edən əsas amili mənim də haqq qazan-

dırdığım sözlərlə ifadə edir: ―Ruhları dindirən belə bir əsə-

rin dili ilə bağlı kitab  yazmaya bilərdimmi? Heç Ģübhəsiz 

ki, yox! Çünki ―Dəli Kür‖ yaddaĢıma, ruhuma əbədi 

olaraq həkk olunub‖ (səh.12). Bununla belə, müəllifin 

Ġ.ġıxlının müəllimlik məharətinə, dinləyicini ələ almaq 

bacarığına vurğunluğunu da istisna etmək olmaz. Belə ki, 

Ġ.ġıxlı APĠ-nin filologiya fakültəsində xarici ədəbiyyatdan 

tələbə Əzizxana mühazirələr oxumuĢdu. Sevimli müəlli-

minin  mülahizələrini indi böyük məhəbbətlə xatırlayan 

Əzizxan Tanrıverdi yazır: ―...1979-cu ildə onun çoxsaylı 

tələbələrindən biri də mən oldum. Ġ.ġıxlının mühazirələri 

o qədər canlı, o qədər Ģirin və məzmunlu idi ki, 90 də-

qiqənin necə gəlib keçdiyini bilmirdik, növbəti mühazirə-

ləri isə həsrətlə gözləyirdik‖ (səh.14). Tale elə gətirir ki, 

Əzizxanın diplom iĢinə Ġ.ġıxlı rəhbərlik edir. Onun diplom 

iĢinin yekunu ilə əlaqədar otuz bir il bundan əvvəl öz xətti 

ilə yazdığı rəyin qorunub saxlanması,  kitaba olduğu kimi 

daxil etdilməsi müəlliminə olan inam və  ehtiramdan xə-

bər verir. Ġ.ġıxlının ədəbi-bədii yaradıcılığının müxtəlif as-

pektlərdə tədqiqinə həsr edilmiĢ çoxsaylı yazılara baxma-

yaraq, onun ―Dəli Kür‖ romanında indiyə qədər gizli 

qalan, tədqiqata cəlb edilməmiĢ məqamların, pedaqoji 

ideyaların aĢkarlanmasında ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ kitabı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada Ġ.ġıxlı haq-



 

                             
64 

lı olaraq XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda məktəb 

və pedaqoji fikrin tədqiqatçısı kimi təqdim edilir. Doğru-

dur, ―Dəli Kür‖də məktəb tarixi ilə əlaqədar arxiv 

sənədlərinə istinad edilir, bilərəkdən mənbələr  göstəril-

mir, bədii obrazlarla yanaĢı, real tarixi Ģəxsiyyətlərin 

(A.O.Çerniyayevski, Semyonov, Kipiani və s.) fikirlərinə 

istinad edilir. Azərbaycan məktəb tarixində həmin 

Ģəxsiyyətlərin əməli iĢləri yüksək qiymətləndirilir. 

Bunun təsdiqini biz, Qori Müəllimlər Seminariya-

sının nəzdində 1879-cu ildə Azərbaycan Ģöbəsinin təĢkili 

və onun fəaliyyət göstərməsində görkəmli maarifçi 

A.O.Çernyayevskinin rolunun diqqətə çatdırılmasında gö-

rürük. Cənubi Qafqaz ölkələrinin Azərbaycan kəndlə-

rindəki ibtidai məktəblər üçün bilikli və xüsusi hazırlığa 

malik müəllimlər hazırlamağı qarĢıya məqsəd qoyan Qori 

Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan Ģöbəsinin ilk 

inspektoru kimi Azərbaycan kənd və Ģəhərlərini gəzərək 

seminariya üçün tələbə toplamıĢ, seminariyaya ilk qəbul 

olunmuĢ 32 nəfərdən 24 nəfəri A.O.Çernyayevski tərəfin-

dən seçilmiĢdir. Azərbaycan müəllimlərinin böyük bir 

dəstəsi A.O.Çernyayevskidən dərs almıĢdır. Bu tarixi faktı 

Ġ.ġıxlı belə ifadə edir: ―Cəmi otuz Ģagird seçə bilmiĢəm. 

Naxçıvandan üç nəfər gələcək. ġuĢa rus-tatar məktəbində 

səksən nəfər oxuyur, onlardan on üç nəfəri bizim məktəbə 

daxil olmaq üçün ərizə yazıb. ġəkidən iki, Gəncədən beĢ, 

Dərbənddən üç uĢağın gəlməsi yəqindir. Qazaxdan da 

dörd-beĢ nəfər gələsidi. Görək sözlərinin üstündə duracaq-

larmı?‖ (səh.109) ġübhəsiz, bütün bunların mənbəyi 

göstərilməsə də,  tarixi faktlara əsaslandığı Ģəksizdir. 

A.O.Çernyayevski obrazı ilə onun azərbaycanlı mək-

təblilər üçün ana dilində dərsliklərin yaradılması məramı  

da kitabın maraqlı cəhətlərindən biridir. A.O.Çernya-
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yevski rus millətindən olsa da, Azərbaycan dilini mükəm-

məl bilmiĢ, onu dərin məhəbbətlə sevmiĢdir. Bu fikri təs-

diq etmək üçün tədqiqatçı romana istinadən yazır: ―...Sizin 

sevmədiyiniz müsəlmanlarda belə bir məsəl var: ―YoldaĢ 

yoldaĢa tən gərək, tən olmasa gen gərək‖; ―...Çernyayev-

ski nəinki Azərbaycan dilini bilir, hətta Azərbaycan et-

noqrafiyasına yaxından bənddir‖ (səh.108). Böyük rus 

pedaqoqu K.D.UĢinskinin ana dili təlimi ideyasının Azər-

baycanda ilk davamçılarından biri olan A.O.Çernyayevski, 

Mirzə Elxanovun nəĢr olunmamıĢ ―Vətən dili‖ adlı dərsli-

yinin istisna təĢkil etdiyini nəzərə alsaq, Ģərqdə sövti 

üsulla ilk ibtidai əlifba –  ―Vətən dili‖ (1882) kitabının 

müəllifidir. Eyni kitabın ikinci hissəsi 1888-ci ildə 

S.B.Vəlibəyovla birlikdə yazılmıĢ ―Türki-Azərbaycan di-

lində təlim-qiraəti, inĢa və imla məĢğuliyyəti üçün kita-

bı‖dır. O, eyni zamanda azərbaycanlı uĢaqlar üçün yazdığı  

―Rus dili‖ (1883) dərsliyinin də müəllifidir (Ġ.N.Ġsayev. 

A.O.Çernyayevskinin maarifçilik fəaliyyətinin tədqiqi 

tarixindən, Bakı, 2010, s.16). Bütün  bu tarixi faktlar  ki-

tabda aĢağıdakı kimi oxucuya təqdim edilir: ―Məsələn, 

təhkiyəçinin dilinə diqqət yetirək: Bu söhbətlər 1879-cu 

ildə olmuĢdur. ġöbənin açılmasına rəsmi icazə verilməsə 

də, onlar sentyabr ayına qədər beĢ-altı tələbə yığa bilmiĢ-

dilər. ...Kitabın üstünü oxudu: ―Vətən dili‖, onun dodaqla-

rı qaçdı. ―Yaxud Çernyayevskinin dili ilə: ―Bizim ġama-

xıda Seyid Əzim ġirvani adlı bir  Ģair var. Yeni üsulla 

məktəb açmaq istəyir (məktəbin açıldığı il : 1874, Ġ.Ġ.)... 

öz dilində dərslikləri də yoxdur‖ (səh.108). 

Ġ.ġıxlı, eyni zamanda ―Dəli Kür‖də Çernyayevski və 

Rus Əhməd obrazları ilə maarifçilik ideyalarının xalq ara-

sında təbliği nümunəsini verir. Elm və təhsilin dəyiĢdirici, 
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intibaha səbəb olan mühüm qüvvə olduğuna iĢarə edir. Bu 

mənada tədqiqatçı alim Ġ.ġıxlı düĢüncələrini təsdiqedici 

fakt kimi aĢağıdakı kimi təqdim edir: Rus Əhmədin dilin-

dən: ―Elm dediyin iĢıq kimi bir Ģeydir, çoxaldıqca qaranlı-

ğın ömrü azalır, adamın gözünə nur  gəlir‖ (səh.23). Ya-

xud Çernyayevskinin dili ilə: ―...Elmli adamlar çox olsa, 

maarif inkiĢaf etsə, cəmiyyətdəki ədalətsizlik və haqsız-

lıqlar da yox olar‖ (səh.109). 

Rus Əhməd, Çernyayevski, Kipiani müəllim obraz-

ları ilə Ġ.ġıxlının bir müəllim kimi peĢə keyfiyyətləri barə-

də fikirlərini prof.Əzizxan Tanrıverdi romandan gətirdiyi 

aĢağıdakı nümunələrlə təsdiqləyir.  

A.O.Çernyayevskinin dili ilə: ―...Bəs tələbələrim? 

Məgər onlar mənim övladlarım deyilmi? Məgər mən ölən-

dən sonra onların timsalında yaĢamayacağammı? Müəllim 

üçün tələbəsini boya-baĢa çatdırmaq ən böyük səadət de-

yilmi? Məgər müəllim tələbələrini öz balalarından azmı 

sevir?...‖ (səh.23). Məhz mötəbər müəllimimiz belə key-

fiyyətləri özündə birləĢdirmiĢdi. Azərbaycan məktəb və 

pedaqoji fikir tarixinə dərindən bələd olan Ġsmayıl ġıxlının 

tarixi sənədləri romanın poetik strukturuna daxil etməsini 

təsadüfi saymaq olmaz. Romanda isveç pedaqoqu Ġ.H.Pes-

talossinin adının çəkilməsi, yeni təlim üsulunun (―sövti‖, 

yaxud ―səs‖ üsulu) tətbiqinin onun adı ilə bağlı olduğu 

məlum idi. Ġ.ġıxlı onu da bilməmiĢ deyildi ki, Krım tatarı 

görkəmli maarifçi Ġsmayıl bəy Qaspirinski Ġ.H.Pestalossi 

ilə görüĢüb onun yeni təlim metodunu qəbul edərək özü-

nün ―Tərcüman‖ qəzeti vasitəsilə həmin ideyanı Türkiyə-

də, Azərbaycanda, Orta Asiya ölkələrində, Rusiyada yaĢa-

yan müsəlmanlar arasında geniĢ yayılmasına nail olmuĢ-

dur. 
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Onu da qeyd etməliyik ki, bədii əsərdə tarixi sənəd-

lərə dəqiqliyi ilə istinad ancaq Ġ.ġıxlı yaradıcılığına 

məxsusdur. Bəhs etdiyimiz kitabın müəllifi bu fikri aĢkar-

layıb və xalq yazıçısının öz qələmindən çıxan sətirlərlə 

onu təsdiqləyib: ―Romanda istifadə edilən bütün sənədlər 

Tbilisidəki Xalq Maarifi Muzeyinin arxivindən götürül-

müĢdür‖. Bu da təsadüfi deyil, çünki ZMS-ə aid arxiv 

sənədləri həmin muzeydə saxlanılırdı. Təəssüf ki, Qamsa-

xurdiya hakimiyyəti dövründə seminariyanın Azərbaycan 

bölməsinə aid sənədlər dağıdıldı. 

Romanda öz əksini tapan bəzi rəsmi sənədlərdə Qori 

Müəllimlər Seminariyasında siyasi baxıĢlarına görə təqib 

olunan müəllimlər  barədə məxfi yazıĢmalar öz əksini tap-

mıĢdır. Bu sənədlərin mahiyyətinin aydın dərk olunması 

üçün bəzisini kitab müəllifi Ġ.ġıxlının tərcüməsində 

oxucuya təqdim edir:  

―Mərhəmətli ağa! 

Siz cənablara məlumdur ki, Sizin təhdi-himayənizdə 

olan seminariyada, gürcü dilindən dərs demək üçün cənab 

Kipianiyə rəsmi olaraq bu Ģəraitlə cavab verdim ki, Siz 

daim ona nəzarət yetirəsiniz və onu gözdən qoymayasınız. 

Buna baxmayaraq, Qoridə yaĢayan etibarlı və rəsmi bir 

Ģəxs məlumat vermiĢdir ki, Kipiani Ģübhəli iĢlərlə məĢğul 

olur, evinə müxtəlif adamlar yığıb hökümət əleyhinə ki-

tablar oxuyur. HəĢəmətli cənab, bu məlumatı Sizə ver-

məklə bərabər, artıq dərəcədə xahiĢ edirəm ki, Kipianinin 

həyat tərzi və nələr düĢünməsi barədə əldə etdiyimiz mə-

lumatları olduqca məxfi tərzdə mənə göndərəsiniz‖ 

(səh.74). Digər 27 oktyabr 1881-ci il 93 saylı məktubda 

isə Semyonovun təkidi əsasında Kipianininin seminariya-

da gürcü dilindən  dərs deməsinə icazə verilir. Lakin ona 
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ciddi nəzarət etmək, Kipianini hərəkət və davranıĢı ilə 

əlaqədar məsuliyyət barədə Semyonova xəbərdarlıq edilir. 

Seminariyada belə bir siyasi qalmaqal Semyonovu narahat 

edir, qorxur, sanki əli qandallanıb Sibirə sürgün edilib, 

həbs ediləcəyi günü gözləyir. Onun həyəcan dolu təsəv-

vürlərini müəllif romandan gətirdiyi iqtibasla belə ifadə 

edir: ―Semyonov qovluğu götürüb kənara itələdi. Elə bil 

otaqda hava çatıĢmırdı. Köynəyinin yaxasını açdı. Onun 

xəyalı təkər taqqıltısının arxasınca lap uzaqlara getdi. 

Qafqazı aĢdı, Mərkəzi Rusiyanı keçdi və Sibirə doğru 

yollandı. Semyonova elə gəldi ki, çovğunlu, qarlı Sibirin 

qalın meĢələri arasında tövĢüyə-tövĢüyə gedən qatarı, 

vaqonların pəncərələrindən boylanan solğun çöhrələri, əli-

qolu qandallı dustaqları, heç nə anlamaq istəməyən, ucu 

nizəli tüfəngin qundağı ilə dustaqları vurub, söyüĢ söyən 

soldatları görür‖ (səh.75). 

Bütün bu kimi məxfi  arxiv sənədləri romana daxil 

edilərək açıqlanması Sovet imperiyasının tüğyan etdiyi bir 

vaxt, hər Ģeydən əvvəl, I Pyotrdan  baĢlayaraq bugünkü 

günə qədər müstəmləkəçilik, Ģovinizm, millətçilik kimi si-

yasi mərəzlərinə qarĢı Ġ.ġıxlının barıĢmazlığını, onun mü-

barizliyini cəsarət və mətnliyini təsdiq etmək idisə, digər 

tərəfdən, bu sənədlərin ruscadan Azərbaycan dilinə tərcü-

mə edilərək romanda əks olunması isə onun qartal görüm-

lü, müdrik bir siyasətçi olması ilə izah olunur. Ġ.ġıxlıya 

məxsus bu tendensiyanı prof.Əzizxan Tanrıverdinin aĢağı-

dakı abzasla düzgün ifadə etdiyinə Ģərik oluruq: ―Xüsusi 

olaraq vurğulamaq lazımdır ki, ―Dəli Kür‖ romanı çap 

olunan dövrdə - 1967-ci ildə məlumatlar sovet imperiyası-

nın (əslində, rus imperiyasının) diktəsi ilə soydaĢlarımıza 

adi ərizəni belə rusca yazdırırdı. Bu mənada rəsmi mək-

tubları rus dilində olduğu kimi deyil, Azərbaycan dilinə 
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tərcümə edərək romanın poetik strukturuna daxil edən 

Ġ.ġıxlı uzaqgörən siyasətçi, böyük Ģəxsiyyətdir‖ (səh.77). 

Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ü təhsil tariximizi özündə bir-

ləĢdirən dəyərlərlə yanaĢı, gənc nəslin mənəvi saflığını, 

əxlaqi kamilliyini təmin edən dəyərlər sistemi ilə də zən-

gindir. Yeri gəlmiĢkən, rus pedaqoqu UĢinski xalq yaradı-

cılığı, onun yaratmıĢ olduğu dəyərli tərbiyə iĢinə təsir 

edən, geniĢ imkanlara malik ən baĢlıca vasitə hesab edərək, 

bununla heç bir rəsmi pedaqogikanın yarıĢa bilmədiyini  

söyləyirdi. Bu baxımdan romandakı hər bir obrazın xarak-

terinə uyğun mənəvi dəyərləri ifadə edən atalar sözlərini 

zərgər dəqiqliyi ilə seçərək, mirvari dənəcikləri kimi sapa 

düzməsi kimi xeyirxah iĢə görə kitab müəllifi prof.Əziz-

xan Tanrıverdiyə minnətdarlıq etməmək olmaz. Əhatə 

dairəsinin geniĢliyi və zənginliyi ilə fərqlənən dəyərlər, 

mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərin tədqiqi və təhlilinə xüsusi 

ehtiyac duyulduğunu nəzərə alsaq, bu yazıda qoyulan 

tərbiyəvi problemlər barədə geniĢ araĢdırmalar aparmaq 

imkanı xaricində olduğumuzu dərk edərək bu zəngin ma-

teriallardan müxtəsər söhbət açmağa  məcburuq. 

Ayrı-ayrı obrazların dili ilə söylənilən, insanın mənə-

vi tərbiyəlilik səviyyəsini müəyyənləĢdirən mərdlik, mü-

barizlik, igidlik, kiĢilik, namus, qeyrət kimi əxlaqi-mənəvi 

keyfiyyətlərin gənc nəsildə formalaĢdırılmasına təhrik 

edən atalar sözləri: ―Ət yeyən quĢ dimdiyindən bilinər‖. 

Cahandar ağanın dili ilə deyilən: ―Bir ovuc qanından qor-

xan namərddir‖. Yaxud dərsliyini müzakirəyə çıxarmağa 

ehtiyat edən A.O.Çernyayevskinin ―Ancaq müzakirəyə 

verməyə ürəyim gəlmir. Bilirsinizmi, ilk təĢəbbüsdür, qor-

xuram müvəffəq olmayam‖ fikrinə qarĢı iĢlədilmiĢ ―Qurd-

dan qorxan meĢəyə girməz‖ atalar sözü, yaxud ―Qeyrətli 
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kiĢi arvada əl qaldırmaz‖, ―KiĢi tüpürdüyünü yalamaz‖. 

Mələyi qaçırdığı ilk  günlərdən onu bu cür sözlərlə sakit-

ləĢdirən Cahandar ağa Mələyi axıra qədər arvad kimi sax-

layır. Tüpürdüyünü yalamır. Allahyar isə arvadı Mələyə 

görə qınanır: ―Ay bala, namusu itə atıblar, it yeməyib, bəs 

sənin qeyrətin hanı? Niyə gedib arvadını axtarmırsan?‖. 

Dostluq, yoldaĢlıq, birlik, sədaqət və hörmət tərbiyə-

sini təlqin edən atalar sözləri: ―Böyüyün sözünə baxmayan 

böyürə-böyürə qalar‖, ―Tək əldən səs çıxmaz‖, ―YoldaĢ 

yoldaĢa tən gərək, tən gəlməsə gen gərək‖, ―Qonağa əl 

qaldırmazlar. Adam da qonağa əl qaldırarmı?‖, ―Bardağa 

girdin, oldun bardaq suyu‖ və s. Obrazların dilindən söylə-

nilən bu atalar sözlərində gizlənən yuxarıda qeyd etdiyi-

miz mənəvi-əxlaqi  keyfiyyətləri bir ailə çərçivəsi ilə məh-

dudlaĢdırmaq olmaz.Ə.Tanrıverdi də bu dəyərləri xüsusi 

olaraq qiymətləndirir. Ġ.ġıxlıya görə, vətəninin, xalqının 

xoĢbəxtliyi naminə çalıĢan insanlar arasında dostluq, bir-

lik, yoldaĢlıq, sədaqətlilik, qarĢılıqlı hörmət və ehtiramın 

olması eyni məqsəd uğrunda mübarizəni daha da asanlaĢ-

dırır. Bu əlaqələr nə qədər möhkəm olarsa, insan qarĢıya 

qoyduğu məqsədə bir o qədər tez çatar. O, xalqın səadəti 

uğrunda mübarizədə qələbə çalmaq üçün həmrəy olmağı, 

birlikdə fəaliyyət göstərməyi əsas Ģərt hesab edirdi. Çünki 

birlik, həmrəylik tükənməz qüvvə mənbəyidir.  

Prof.Ə.Tanrıverdinin monoqrafiyasında xüsusi ola-

raq vurğulanır ki,  Ġ.ġıxlı gənc nəslə aĢılanılması vacib 

olan əxlaqi sifətləri - təmkinli, səbirli, tədbirli və ehtiyat-

kar olmağı tövsiyə edir. Çünki bu keyfiyyətlər insanda 

məqsəd aydınlığı yaradır. Məhz  məqsədə çatmaq üçün 

təmkinli, ehtiyatlı olmağı, ağılla, səbrlə, düĢüncə ilə hərə-

kət etməyi, son nəticəni əldə etməyin vacib Ģərti  sayır. 

Ə.Tanrıverdi romandakı ―Acıqlı baĢda ağıl olmaz‖, ―Ehti-
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yat igidin yaraĢığıdır‖, ―Ehtiyatlı igidin anası ağlamaz‖ 

atalar sözlərini yaxud ―Adam bir iĢ görəndə fikirləĢər. Hər 

yetənin sözünə baxıb toy toğlusu kimi ortalığa düĢmə‖ ki-

mi ifadələrdən çox məharətlə istifadə edildiyini konkret 

faktlarla əsaslandırır. Ġ.ġıxlının kamil müəllim olaraq ro-

manda maarifə, məktəbə, elmə çağırıĢ, onun əhəmiyyəti 

məsələlərinə geniĢ yer verməsi təsadüfi deyil. Bununla 

yazıçı-pedaqoq gənc nəslə həyatda gözüaçıq olmaq, fakt 

və hadisələri düzgün, aydın dərk etmək, yüksək ideallar 

uğrunda mübarizə aparmaq və qələbə çalmaq üçün elmin 

üstünlüklərini, faydalarını həyati faktlarla baĢa salır. Bu 

cəhətdən romanın geniĢ imkanları olmasına baxmayaraq, 

biz fikrimizi təsdiq üçün prof.Ə.Tanrıverdinin monoqra-

fiyaya daxil etdiyi ―...Bizim məqsədimiz sizin uĢaqlarınızı 

oxutmaq, onlara elm öyrətməkdir... Elmsiz adam kor 

kimidir‖ ifadələrini təqdim etməklə kifayətlənirik.  

 Ġ.ġıxlının məktəb, təhsil, tərbiyə problemləri ilə 

bağlı pedaqoji yönümlü ideyalarla zəngin olan təkcə ―Dəli 

Kür‖ romanı onun əməli-pedaqoji fəaliyyəti və düĢün-

cələrinin tədqiq edilməsinə öyrənilməsinə böyük ehtiyac 

duyulur. Ġsmayıl ġıxlının ədəbi-bədii yaradıcılığına yeni 

kontekstdə yanaĢaraq romanda özünü göstərən, lakin 

tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmıĢ məqamları, 

xüsusən də pedaqoji dəyərləri üzə çıxarıb aĢkarladığına və 

məzmun zənginliyi ilə fərqlənən,  Ġ.ġıxlıya layiq bir əsər 

ərsəyə gətirdiyinə görə prof.Əzizxan Tanrıverdiyə minnət-

darlıq etməyi də özümə borc bilirəm.. 
“Şərq” qəzeti, 2 mart 2013-cü il 

          Bu məqalə müəyyən dəyişikliklərlə “Azərbaycan məktəbi” jurnalında 

(2013,  № 2) “İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanında milli-mənəvi dəyərlər” 

başlığı altında da çap olunmuşdur. 
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Rafiq YUSĠFOĞLU, 
   filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

  

         «DƏLĠ  KÜR» HAQQINDA AĞILLI TƏDQĠQAT 

Çox-çox əvvəl, 1967-ci ildə sevimli müəllimim 

Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanını əlimə alanda Səməd 

Vurğunun bu ölməz misraları qulağımda səslənmiĢdi: 
  

 Kiçicik bir sudur yer üzündə Kür, 

 Baxanda dünyanın xəritəsinə. 

 Bəs niyə qəlbimdə ümman döyünür 

 Mən qulaq asanda onun səsinə? 
 

Filologiya elmləri doktoru, professor Əzizxan Tanrı-

verdinin çox-çox sonralar – 2013-cü ildə mənə təqdim 

etdiyi «Dəli Kür»ün dili ilə bağlı yaĢıl cildli monoqrafi-

yanı  əlimə alanda da istər-istəməz həmin misraları xatırla-

dım. Tələbə dostlarımızla «qəlbimizdə ümman döyünə-

döyünə» «Dəli Kür»ü oxuduğumuz günlər, Ġsmayıl ġıxlı-

nın özü ilə birlikdə filmin premyerasına baxmağımız, uni-

versitetin böyük akt zalında «Dəli Kür»ün müzakirəsi 

gözümün önündən kino lenti kimi gəlib keçdi. O tədbirdə 

digər bir sevimli müəllimimin, Əhəd Hüseynovun «Dəli 

Kür» haqqında məruzəsindən sonra sözün mənə verilməsi, 
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Ġsmayıl ġıxlıya yazdığım Ģeiri oxuyandan sonra zaldan qo-

pan gurultulu alqıĢlar, Ġsmayıl müəllimin məni yaradıcılı-

ğa ruhlandıran təbəssümü, Əhəd Hüseynovun gözləri 

yaĢara-yaĢara, emosional Ģəkildə səhnədən aĢağı düĢən tə-

ləbəyə – mənə bir neçə dəfə təkrar-təkrar «öpürəm» 

deməsi heç zaman unudulmayan xatirələrdi… 

Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ adlı monoqrafiyasının cildinin yaĢıl olmasını xatırlat-

mağım da təsadüfi deyil. Çünki mənim əlimə keçən «Dəli 

Kür»ün ilk cildi də yaĢıl idi, Ġsmayıl ġıxlının 1967-ci ildə 

mənə yazdığı məktub da yaĢıl qələmlə yazılmıĢdı. O mək-

tub ki, Ġsmayıl müəllim yazmıĢdı: ―Əzizim Rafiq, səndə 

Ģairlik istedadı var‖… Və bu yaĢıl rənglə yazılan ümid-

verici sözlər ədəbiyyat, elm yolunda mənim yolumda yan-

dırılan ilk ustad yaĢıl iĢığı idi…  Və ən qəribəsi də bu idi 

ki, Əzizxan Tanrıverdinin kitabını vərəqləyəndə Ġsmayıl 

ġıxlının digər bir tələbəsinin – Əzizxanın diplom iĢinə 

yazdığı rəyin əlyazması ilə üzləĢdim. Bu xətt mənə o 

qədər doğma gəldi ki, elə bil 1967-ci ildə Ġsmayıl ġıxlıya 

həsr elədiyim Ģeirin nəyə görə bu qədər alqıĢlanmasının 

səbəbini indi bildim. ġeir bu misralarla bitirdi: 
 

 Belə deyirlər ki, az yazmısan sən, 

 Yox-yox, belə deyil, kəsəriniz var. 

 Bizi əsərinin üstünə gəlsən, 

 Gör sizin nə qədər əsəriniz var! 
 

Bəli,Ġsmayıl ġıxlının sevimli tələbələri də onun əsər-

ləri sırasındadı və ilk nəzərdə özündən çox razı görünən 

Əzizxan Tanrıverdi də Ġsmayıl müəllimin ümid bəslədiyi 

tələbələrdən imiĢ. Ən maraqlısı da budur ki, Əzizxanı mə-
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nə yaxınlaĢdıran maraqlı bir detal oldu. Söhbət əsnasında 

onun Murad Acının kitabından götürdüyü bir detalı söy-

ləməsi və fikrini məhz ümumi söz yox, həmin səciyyəvi 

detal üstündə qurmağa çalıĢması mənim çox xoĢuma 

gəldi. Sonradan onun mənə bağıĢladığı «At kultu» haqqın-

da kitabı oxuyanda gördüm ki, Əzizxanın dilinə görə 

dilçəyi də var imiĢ. Tədqiqatlarını detallar üzərində qur-

ması mənim çox xoĢuma gəldi və sonradan mənə məlum 

oldu ki, sən demə Əzizxan Tanrıverdi də Ġsmayıl ġıxlı 

məktəbinin yetirməsi imiĢ…  

Monoqrafiyanı oxuyanda məni ən çox təmin edən 

Əzizxan müəllimin ümumi sözlərdən qaçması, deyilənləri 

təkrarlamaması, fikirlərini «Dəli Kür»dən götürdüyü zən-

gin dil faktları əsasında qurması oldu. Doğrudur, mono-

qrafiyanın üslubu sabit deyil, ilk hissələrdə publisistik ün-

sürlər elmi təhlili arxa plana keçirir. Ancaq insafən demək 

lazımdır ki, bu tipli hazırlıq oxucu marağının təminatçı-

sına çevrilir. Bu cür olmasa, bəlkə də, adi oxucu mütaliə 

zamanı professional təhlillərin üstündən də keçə bilərdi. 

Bədii əsərin canlı bir orqanizmi xatırlatması elmi-

nəzəri ədəbiyyatda çoxdan öz təsdiqini tapan aksiomalar 

sırasındadır. Ən yaxĢı cəhət budur ki, Əzizxan Tanrıverdi 

kiçik dil faktlarına, folklor nümunələrinə istinadən öz fikir 

və mülahizələrini irəli sürməyə çalıĢır və elə buna görə də 

doğru, inandırıcı elmi nəticələrə gələ bilir. Bu isə XIX əsr 

Azərbaycan cəmiyyətinin simvolu olan «Dəli Kür»ün alt 

qatlarını görüb göstərməyə imkan verir. Müəllif doğru 

elmi nəticəyə gəlir ki, ―Dəli Kür‖ü ―Dəli Kür‖ eləyən ora-

dakı xalq dilinin Ģirinliyi, xalq psixologiyasının bədii ək-

sinin reallığıdır. Hər bir bədii detalın, dil faktının obrazla-

rın xarakterini açmağa xidmət edən bədii fərdiləĢmə va-

sitəsi kimi təqdimi monoqrafiyanın elmi istiqamətinin 
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doğruluğunu Ģərtləndirən amilə çevrilir. Romandakı hər 

bir ayrı-ayrı obrazın, eləcə də müəllif dilinin faktlara isti-

nadən tədqiqi ümumxalq dilinin səviyyəsinin göstəricisinə 

çevrilir. Ayrı-ayrı obrazların xarakteri onların dilinə, hə-

rəkət və davranıĢlarına, düĢüncələrinə istinadən Ģərh olu-

nur. TipikləĢmə ilə fərdiləĢmənin dialektik vəhdəti Cahan-

dar ağa kimi mükəmməl bir bədii obrazın yaranmasına sə-

bəb olur. Bütün obrazların fövqündə isə Dəli Kür dayanır. 

Sənətkarın böyüklüyü ondadır ki, Dəli Kürü xalqın ümu-

miləĢmiĢ bədii obrazı səviyyəsinə yüksəltməyi bacarır. 

2 aprel 1970-ci ildə «Gənc müəllim» qəzetində çap 

olunmuĢ ―Ġki çay‖ adlı bu Ģeirimi də Ġsmayıl müəllim o 

zaman çox bəyənmiĢdi və mənə məsləhət görmüĢdü ki, 

onu baĢqa mətbuat orqanlarında da çap etdirim. 
 

 Şaxta qılınc kimi kəsir adamı, 

 Gör necə, gör necə vurub don çayı. 

 Deyirdim kükrəyir yəqin Kür kimi, 

 Yox axmır, yerində durub Don çayı. 
 

 Ötən xatirələr çatır dadıma, 

 Yenə də könlümü götürür fikir. 

 İki roman düşür bu dəm yadıma, 

 Birisi “Sakit Don”, biri “Dəli Kür”. 

O zaman biz tələbələr ―Dəli Kür‖ün müəllifi Ġsmayıl 

ġıxlını ―Sakit Don‖un müəllifi M.ġoloxovla müqayisə 

edirdik və zaman göstərdi ki, öz fikrimizdə yanılmamıĢıq. 

Filologiya elmləri doktoru, professor Əzizxan Tan-

rıverdinin «Dəli Kür»ə həsr elədiyi dəyərli tədqiqat əsərini 

təhlil etmək, onun məziyyət və nöqsanlarını göstərmək 

fikrim yoxdur. Necə deyərlər, ―Görünən dağa nə bələdçi?‖ 
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Ancaq alim dostumu  ―Dəli Kür‖ haqqında ağıllı, sanballı 

bir tədqiqat əsəri yaratması münasibətilə təbrik edir, ona 

yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Ġsmayıl 

müəllimin ruhu Ģad olsun! 

 

 
  “Bütöv Azərbaycan” qəzeti,  

6 mart 2013-cü il 



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      77 

 

 

 

 

 

                                                         

Aynurə ƏLĠYEVA,                                                                            
elmi işçi 

 

Ġ.ġIXLININ “DƏLĠ KÜR”  ROMANININ 

POETĠK DĠLĠ HAQQINDA  
 

TanınmıĢ alim Əzizxan Tanrıverdinin daha bir təd-

qiqat əsəri iĢıq üzü gördü. Bu dəfə o,  müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, xalqımı-

zın sevimli  yazıçısı Ġ.ġıxlının Ģah əsəri – ―Dəli Kür‖ ro-

manını tədqiqat obyekti götürür. Əsərin dilini əsaslı araĢ-

dırmaya cəlb edən alim ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ 

adlı qiymətli bir monoqrafiyanın ərsəyə gəlməsinə nail 

olur. Yenicə çapdan çıxmıĢ ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da at 

kultu‖ (Bakı, 2012) adlı maraqlı kitabından az  müddət 

sonra Ə.Tanrıverdinin belə bir sanballı əsər yazması onun 

iĢgüzarlığının, öz iĢinə vurğunluğunun və yüksək tədqiqat-

çılıq bacarığının göstəricisidir, həm də bu tədqiqat elə 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖da at kultu‖ əsərindən doğan mənti-

qi nəticədir. 

Müəllifin müasir Azərbaycan romançılığının inkiĢa-

fında əvəzolunmaz rolu və mövqeyi olan Ġ.ġıxlı yaradıcılı-

ğına müraciət etməsi təsadüfi deyil. Ġ.ġıxlı xalq yazıçı-

sıdır. Yüksək  sənətkarlıq, həyatı faktları ümumiləĢdirmə 

bacarığına malik yazıçının əsərlərinin dili də xəlqidir. O, 

Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələri, milli psixologi-
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yası, dilinin daxili xüsusiyyətləri ilə birbaĢa bağlı olan bir 

sənətkardır. Bu baxımdan onun ―Dəli Kür‖ əsəri daha xa-

rakterikdir. Çünki bu roman, sözün əsl mənasında, xəlqilik 

ideyalarına əsaslanan əsərdir. 

Professor N.Cəfərovun ―epos təfəkkürünə söykən-

məyən roman roman deyil‖ məntiqli fikrini nümunə gəti-

rən T.Salamoğlu yazır: ―Bu mənada da ―Dəli Kür‖ Azər-

baycan ədəbiyyatının, heç Ģübhəsiz, ən mükəmməl roma-

nıdır. Türkün epik düĢüncəsinin ―Kitabi-Dədə Qorqud‖-

dan üzü bəri süzülüb gələn əlamətdar keyfiyyətlərini ―Dəli 

Kür‖də tapmaq mümkündür‖ (T.Salamoğlu). Dil tarixçisi 

və qorqudĢünas alim kimi Ə.Tanrıverdi əsərin bu xüsu-

siyyətlərini duyaraq  və monoqrafiyanın ―Kitabın yazılma 

səbəbi‖ adlı hissəsində göstərdiyi digər səbəblərdən dolayı 

məhz  ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ kitabını yazmağa 

ehtiyac duymuĢ, eyni zamanda bunu özünə bir mənəvi 

borc hesab etmiĢdir. 

Kitab professor T.Salamoğlunun ―Ön söz, yaxud 

nəsr dilinin Ģeriyyəti monoqrafik araĢdırma obyekti kimi‖ 

adlı ön söz, əsasən, klassik bədii nümunələrin əvvəlində 

verilən müqəddiməni xatırladan ―Kitabın yazılma səbəbi‖ 

adlı giriĢ sözündən, dörd bölmədən, yarımbölmələrdən və 

―Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat‖dan ibarətdir. Professor T.Sa-

lamoğlunun ―Ön söz yaxud nəsr dilinin Ģeriyyəti mono-

qrafik araĢdırma obyekti kimi‖ adlı yazısında Ə.Tanrıver-

dinin dilə həssas münasibətindən, elmi qənaətlərindəki 

konkretlik və dəqiqlikdən, ümumilikdə tədqiqat əsərinin 

dəyərlərindən bəhs edilir. Kitaba yüksək qiymət verən 

ədəbiyyatĢünas alim haqlı olaraq yazır: ―Dəli Kür‖ roma-

nının poetik dili‖ monoqrafiyası ağır zəhmətin və gərgin 

axtarıĢların bəhrəsidir. Bu zəhmətin arxasında Azərbaycan 

Ģifahi və yazılı ədəbiyyatının tarixinə yetərincə bələd olan, 
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Azərbaycan dilinin tarixi inkiĢaf yolu və bədii üslubunun 

özəlliklərini incəliklərinə qədər mənimsəmiĢ dilçi-alim 

təfəkkürü dayanır‖ (T.Salamoğlu).  

―Kitabın yazılma səbəbi‖ adlı müəllif yazısı oxucu-

nun ruhunu oxĢayır, onu duyğulandırır və həm də kitabı 

oxumağa qarĢı bir həvəs, maraq oyadır. Burada müəllif ki-

tabın yazılma səbəblərindən, ―Dəli Kür‖ əsərinin ona dərin 

təsir bağıĢlamasından, əsərin onu xəyalən öz uĢaqlıq illə-

rinə qaytarmasından, Ġ.ġıxlının onun müəllimi olmasın-

dan, diplom iĢinə rəhbərlik etməsindən, ümumən Ġ.ġıxlı 

ilə bağlı xatirələrindən Ģirin bir dillə söhbət açır. Bu hissə 

məni də xatirələr aləminə apardı; mən indi erməni iĢğalı 

altında olan doğma yurdum – Ağdamı, oranın buz kimi 

soyuq bulaqlarını, meĢələrini, dağlarını və bağlı-bağatlı 

evimizi yada saldım, çox duyğulandım. Çünki Ġ.ġıxlı mə-

nim dünyadan vaxtsız köçmüĢ atam – Əliyev Sabir Cabir 

oğlunun da müəllimi olmuĢdur. Atam Ġ.ġıxlıdan tez-tez 

danıĢardı. O, aspiranturaya qəbul olunmuĢ, lakin ata və 

anasını vaxtsız itirdiyindən bacı və qardaĢlarına böyüklük 

etmək üçün rayona qayıtmağa məcbur olmuĢdur. Atam  

Bakıdan gəldikdən sonra da Ġsmayıl müəllimi unutmur, 

onun  əsərlərini izləyirdi. Bir gün atam evə həmiĢəkindən 

tez gəlmiĢdir, onun sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Üz-

gözündən fərəh hissi tökülən atam Ġ.ġıxlıdan ona məktub 

gəldiyini söylədi. Ġsmayıl müəllim atamı Bakıya – təh-

silini davam etdirməyə çağırır, onun çox bacarıqlı, bilikli 

olduğunu və gələcəyinə inandığını yazırdı. Bu da tələbə-

lərinə həssaslıqla yanaĢan Ġ.ġıxlı Ģəxsiyyətinin böyüklüyü 

idi. Atam həqiqətən də az müddət ərzində öz iĢində seçil-

miĢ, əvvəlcə iĢlədiyi məktəbin direktoru, sonra Ağdam-

kənd kənd sovetinin sədri vəzifəsində iĢləmiĢdir. Öz iĢinə 
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məsuliyyətlə yanaĢan atam bir müddət sonra o zamankı 

Kənd Xalq Deputatları Sovetinə deputat seçilmiĢdir. Bü-

tün nailiyyətlərinə təkbaĢına – atasız-anasız nail olan atam 

50 yaĢında dünyasını dəyiĢmiĢdir... Bu da xoĢ təsadüfdür 

ki, Ġ.ġıxlı elə Ə.Tanrıverdinin də müəllimi olub. Deməli, 

Ġ.ġıxlı böyük sənətkar olmaqla yanaĢı, öz peĢəsinin sirlə-

rinə dərindən bələd olan bir pedaqoq, müəllim idi. Onun 

dəyər verdiyi tələbələri də harada iĢləməsindən asılı olma-

yaraq öz bacarıqları, istedadları, dərin bilikləri və ən əsası 

öz insanlıqları ilə seçiliblər: atam – Əliyev Sabir kimi, 

professor Əzizxan Tanrıverdi  kimi... 

―Dəli Kür‖ romanı rus və Avropa ədəbiyyatı müstə-

visində‖  adlı hissədə müəllif Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ əsə-

rindən bəhs edən tədqiqatçıların onu Volter, Russo, Dosto-

yevski, ġoloxov kimi məĢhur yazıçıların əsərləri konteks-

tində təhlil etdiklərini göstərərək onların bu monumental 

əsər haqqındakı maraqlı mülahizələrini təqdim edir. 

Monoqrafiyanın ―Dəli Kür‖ün poetik strukturunda 

Azərbaycan Ģifahi və yazılı ədəbiyyatı‖ adlı bölmədə alim 

―Dəli Kür‖ün poetikasını Azərbaycan Ģifahi və yazılı 

ədəbiyyatı kontekstində təhlil süzgəcindən keçirir, ilk dəfə 

olaraq, ―Dəli Kür‖ün  bədii mətnini konkret Ģəkildə milli 

folklorumuzun epik və lirik janrları – atalar sözləri, nəğ-

mələr, eydirmələr, əfsanələr, mahnılar və s., xüsusən də 

―Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖ dastanlarının mətni ilə mü-

qayisə predmetinə çevirərək maraqlı mülahizələr irəli 

sürür. Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ əsərinin təkcə Ģifahi xalq 

ədəbiyyatından deyil, həm də özünəqədərki yazılı ədəbiy-

yatdan da qidalandığını vurğulayır və fikrini faktlarla 

əsaslandırır. O, ―Dəli Kür‖ əsərində yazılı ədəbiyyatımızın 

görkəmli simalarından M.Füzulinin, S.Ə.ġirvaninin və 

M.F.Axundovun adlarının iĢlənməsinin heç də təsadüfi 
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olmadığını, Ġ.ġıxlıının hər üç sənətkara olan dərin məhəb-

bətinin ifadəsi kimi qiymətləndirir. Müəllifə görə, təkcə 

M.Füzuli, S.Ə.ġirvani və M.F.Axundovun yox, eyni za-

manda digər yazıçıların əsərlərinin də ―Dəli Kür‖ə birbaĢa 

təsirindən, ümumiyyətlə, bəhs etmək olmaz. Belə ki, Ģifahi 

ədəbiyyatımızla ―Dəli Kür‖ arasındakı semantik-struktur 

əlaqə birbaĢa göründüyü halda, yazılı ədəbiyyatımızla 

―Dəli Kür‖ arasında konkret olaraq bu cür əlaqələrdən da-

nıĢmaq  olmur. Lakin Ġ.ġıxlının Azərbaycan yazılı ədəbiy-

yatını dərindən mənimsəyərək təfəkkür süzgəcindən keçi-

rən yazıçılardan olduğunu xatırladan Əzizxan Tanrıverdi 

bu mənada ―Dəli Kür‖dəki bəzi detalları Azərbaycan yazı-

lı ədəbiyyatı müstəvisində təhlil edir və maraqlı müqa-

yisələr aparır. Məsələn:  M.P.Vaqifin  ―Pəri‖ qoĢmasında 

yaradılmıĢ bədii portretlə ―Dəli Kür‖dəki Mələyin port-

retini, M.F.Axundovun ―AldanmıĢ kəvakib‖ povestində 

mənfi tiplərdən olan Axund Səmədlə ―Dəli Kür‖dəki Mol-

la Sadığın, N.Nərimanovun ―Nadanlıq‖ dramında ―müsbət 

obrazlar – Məhəmməd ağa və Ömərlə ―Dəli Kür‖dəki Rus 

Əhmədin eyni xətdə birləĢdiyini əsaslandırır və s. 

Kitabın ―Dəli Kür‖ün poetik strukturunda tarixi 

sənədlər‖ adlı hissəsində müəllif ―Dəli Kür‖ romanında ta-

rixi mənbələrə istinad olunmanın üç istiqamətdə müĢahidə 

olunduğunu nümunələr əsasında Ģərh edir və məsələyə 

münasibətini bildirir. 

Monoqrafiyanın ―Müəllifin və obrazların dili‖ adlı 

bölməsində mövzuya əsl tədqiqatçı həssaslığı və dəqiq 

müĢahidəçilik qabiliyyəti ilə yanaĢan  Ə.Tanrıverdi burada 

müəllifin dili ilə yanaĢı, bütün kiĢi və qadın  obrazlarının  

dilini ayrı-ayrılıqda dilçi dəqiqliyi ilə izah edərək orijinal 

fikirlər təqdim edir. O, romanda poetiklik yaradan bir sıra 
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üslubi vasitələrə - leksik-morfoloji təkrarlara, assonansla-

ra, alliterasiyalara, frazeoloji vahidlərə, epitetlərə, təĢbeh-

lərə, arxaizmlərə, dialektizmlərə və s. istər təhkiyəçinin, 

istərsə də obrazların dilində rast gəlindiyini qeyd edərək 

bu cür oxĢarlıqları nümunələr əsasında ümumiləĢdirir, ey-

ni zamanda əsərdəki təhkiyəçi və obrazların dilini fərq-

ləndirən detalları da nəzərdən qaçırmır, onları böyük usta-

lıqla üzə çıxarır. Alim ―Dəli Kür‖ romanındakı bütün kiĢi 

və qadın, hətta epizodik obrazların dilinin fərdi, həm də 

fərqli  cəhətlərini onların dili üzərində aĢkara çıxarır və bu 

obrazların səciyyəvi xüsusiyyətlərini analitik Ģəkildə təhlil 

edir. O, hər bir obrazın xarakterini açan dil faktlarını top-

layaraq maraqlı müqayisələr aparır. Müəllif iti müĢa-

hidəçilik qabiliyyəti və əsl tədqiqatçı bacarığı ilə Ġ.ġıxlının 

yaratdığı  Cahandar ağa, ġamxal, Molla Sadıq, Rus Əh-

məd, Zərnigar xanım, Mələk, ġahnigar və s. kimi obrazla-

rın dilindəki fərdiliyi və fərqliliyi aĢkara çıxararaq onların 

portretlərini göz önümüzdə canlandırır. Romandakı hər bir 

obrazın dilini ayrı-ayrılıqda incəliyən Ə.Tanrıverdi ―Dəli 

Kür‖ün bədii-estetik dəyərinin özünəməxsusluğunu da 

daha çox məhz obrazların dili kontekstində müəyyənləĢ-

dirir. Müəllifin təhlilini verdiyi hər bir obrazın dili oxucu-

da maraq doğurur və onların hər biri haqqında ayrıca bəhs 

etmək olar. Lakin mən bu obrazlardan biri – hər kəsin rəğ-

bətini qazanmıĢ Cahandar ağanın dilindən danıĢmaq istə-

yirəm. Cahandar ağa obrazına xüsusi rəğbətlə yanaĢan 

Əzizxan Tanrıverdi bu obrazın romandakı bütün təsirli, 

yaddaqalan, dramatik hadisələrin mərkəzində dayandığını, 

bütün varlığı ilə milli-etnik kökə bağlı olan Qazan xan, 

Beyrək, Koroğlu kimi obrazların məntiqi davamı olduğu-

nu göstərir. O, Cahandar ağanın xarakterindəki səciyyəvi 

xüsusiyyətləri ümumiləĢmiĢ Ģəkildə bu cür təqdim edir: 
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―Allahyarın kəbinli arvadı Mələyi qaçırdan da, arvadı Zər-

nigar xanımı diri gözlü öldürən, ağlar qoyan da, oğlu ġam-

xalı ata yurdundan didərgin salan da, bacısı ġahnigarı 

―dınqıra süzən müridlərin‖ meyxanasına getdiyinə görə öl-

dürən də, yalı və quyruğu qırxılmıĢ Qəməri, bir də banla-

yan toyuğu yerindəcə güllələyən də, ―Qarğalar laçın oldu, 

laçınlar qarğalandı‖  bayatısını eĢidəndə uĢaq kimi kövrə-

lən, məyus olan da, Allahyarın dalınca gedərək onu öz hə-

yətinə yaxın bir yerdə məhv edən də, pristava ―tərsinə çək-

sək, höcətləĢsək, iĢ pis olar‖ kimi hədələyici sözləri de-

məkdən çəkinməyən də, ömrünün son anlarında kazakı-

rus əsgərini güllələyərək atının  dırnaqları altına salan da 

Cahandar ağadır...‖. Alim Cahandar ağanın  xarakterində-

ki fərdi və fərqli cəhətləri də məhz bu müstəvidə müəy-

yənləĢdirir. Ə.Tanrıverdi romandan gətirilmiĢ bir ifadəni, 

pristavın daxili nitqində Cahandar ağa ilə bağlı iĢlədilmiĢ 

təĢbehi – ―Xalis ġamildir‖ xatırlatmaqla Cahandar ağa ob-

razının daha dolğun, daha ümumiləĢmiĢ, mükəmməl obraz 

olduğunu əsaslandırır. Həmin təĢbeh iĢlənmiĢ parçaya diq-

qət yetirək: ―Cahandar ağanın qıllı qaĢları gözünün üstünə 

endi, pristav onun zəhmli  baxıĢlarını anlamasa da, baĢını 

tərpədib gülümsündü. ―Xalis ġamildir‖ – deyə ürəyindən 

keçirdi‖ (―Dəli Kür‖). ―Xalis ġamildir― təĢbehinin poetik-

semantik çəki baxımından son dərəcə zəngin olduğunu 

qeyd edən Əzizxan Tanrıverdi qeyd olunan təĢbehin daxili 

məzmununu açmaqla fikrini bu cür arqumentləĢdirir: ‖Bi-

rincisi, ona görə ki, Cahandar ağa ġimali Qafqazda çar 

müstəmləkəçilərinə qarĢı mübarizənin rəhbəri olmuĢ ġeyx 

ġamilə (1797-1871) bənzədilir. Ġkincisi, Cahandar ağanın 

ġamilə bənzədilməsi təhkiyəçinin, eləcə də romandakı 

milli obrazların yox, məhz rus pristavının dili ilə real-
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laĢdırır. Üçüncüsü, ―Xalis ġamildir‖ təĢbehindəki ―xalis‖ 

sözü  bir tərəfdən, həmin  təĢbehi qüvvətləndirirsə, digər 

tərəfdən, onun reallığa söykənən ilkin konturlarını da açıq-

aydın göstərir. Dördüncüsü, pristavın daxili nitqində 

iĢlənmiĢ, ―Xalis ġamildir‖ təĢbehi ilə Cahandar ağanın qıl-

lı papaqlı, qıllı qaĢlı epitetləri (müqayisə et: pristav Ca-

handar ağanın  gözünün üstünə enmiĢ ―qıllı qaĢları‖nı gör-

dükdən sonra onu ġamilə bənzədir) bütün parametrlərinə 

görə eyni semantik yuvaya daxil olur‖. Beləliklə, Ə.Tan-

rıverdi ġeyx ġamillə Cahandar ağa obrazını müqayisəyə 

çəkərək görkəmli sənətkarımız Ġ.ġıxlının ġeyx ġamilin bir 

sıra xarakterik cəhətlərini Cahandar ağa obrazında ustalıq-

la canlandırdığını göstərir. Belə bir dolğun obrazın dilinin 

zənginliyi, özünəməxsusluğu ilə seçilməsi təbiidir. Bu mə-

nada müəllif Cahandar ağanın dilində qabarıqlığı ilə seçi-

lən ən əsas xüsusiyyətləri təqdim etməklə fikrini təsdiqlə-

yir. Belə ki, alim Cahandar ağanın dilindən verilmiĢ ―Dün-

ya iĢidir, bəlkə, mənim baĢıma bir bəla gəldi, onda nə 

olsun? Yurdum boĢ qalmalıdır? Bu arvad-uĢağın içində bir 

baĢıpapaqlı hərlənməməlidirmi?‖ tipli cümlələrin Dədə 

Qorqud‖ eposundan süzülüb gəldiyini, daha dəqiqi, se-

mantikasına görə Qazan xanın dili ilə səsləĢdiyini qeyd 

edir, eyni zamanda Cahandar ağanın ―Koroğlu‖ eposunun 

ruhunu düĢüncələrində yaĢadaraq hərəkət edən yeganə 

obraz kimi səciyyələndirir: ―...aĢığın ifasında ―Titrəyir əl-

lərim, tor görür gözüm‖ misrası ilə baĢlanan mahnıya  qu-

laq asan da, mahnıdakı ―Mənmi qocalmıĢam, ya zəmanə-

mi?‖ misrasını astaca təkrar edən də Cahandar ağadır‖. 

Ə.Tanrıverdi əsərdən gətirilmiĢ bu parçaları təqdim et-

məklə həm də Cahandar ağa obrazının xarakterindəki zid-

diyyəti də göstərmiĢ olur. Belə ki, Cahandar ağa sərtdir, fi-

kirlərində qətidir, mərddir, cəsurdur, gözünə tuĢlanan gül-
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lədən belə qorxub çəkilən deyil, eyni zamanda incə ruhlu 

və kövrəkdir. Xarakterindəki bu ziddiyyətli xüsusiyyətləri 

də Cahandar ağanı Koroğlu obrazına yaxınlaĢdırır. Əziz-

xan Tanrıverdi Cahandar ağa obrazının ―Koroğlu‖ dastanı-

nın ruhuna bağlı bir obraz olmasını professor Qəzənfər 

Kazımovun ―...igidliyinə və çevikliyinə görə bir növ Kor-

oğlunu xatırladan Cahandar ağa öz danıĢığı, səsi, sözünün 

kəsəri və tonu ilə fərqlənir. Onun ―yoğun, zəhmli səsi‖, 

―gur və heybətli səsi qarĢıdakıların canına qorxu salır‖ 

fikrini də təqdim etməklə öz qənaətini arqumentləĢdirir. 

Müəllif ―KiĢi tüpürdüyünü yalamaz‖, ―Toyuq ban-

layanda bədbəxtlik üz verər‖, ―Bir ovuc qanından qorxan 

namərddir‖ və s. kimi atalar sözlərinin, eləcə də ―ağır otur, 

batman gəl‖ tipli deyimlərin Cahandar ağanın dilini zən-

ginləĢdirən detallar kimi qiymətləndirir. O, romanda danı-

Ģıq dili və Ģivələrimiz üçün səciyyəvi olan ―əĢi‖ vahidinin, 

ən gərgin, ən dramatik anlarda  iĢlənən  vulqarizmlərin be-

lə bu obrazın dilində emosionallıq və ekspressivliyi güc-

ləndirdiyini göstərir. Alim haqlı olaraq, Cahandar ağanın 

bir obraz, xarakter kimi bütövlüyünü onun öz daxili nitqi 

kontekstində canlandırıldığını ―Mənim öz ağlım var, 

istədiyim kimi yaĢamıĢam, istədiyim kimi də öləcəm‖ 

nümunəsi ilə dəqiqləĢdirir. 

Ə.Tanrıverdi Cahandar ağanın dilində əmr cümlələ-

rinin üstün  mövqedə olduğunu, ―baĢına iĢ gəlmək‖, ―baĢı-

nı uca etmək‖, ―tüpürdüyünü yalamamaq‖ və s. kimi fra-

zeoloji vahidlərin, ―ay uĢaq‖, ―a bala‖ kimi xitabların, ―ay 

uĢaq‖, ―uĢaqların anası‖ kimi evfemistik ifadələrin, Qə-

mərlə bağlı iĢlədilmiĢ cümlələrdə ―sən‖ sözünün anafora, 

Qəmər xitabının epifora kimi iĢlənməsini də Cahandar 

ağanın dilinin  spesifik cəhətləri kimi təqdim edir. 
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Müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki ,Ġ.ġıxlı ―Dəli 

Kür‖ün döyünən ürəyi – Cahandar ağanı öz dilində danıĢ-

dırmağı bacarmıĢdır. Fikrimizcə, bu daha çox onunla bağ-

lıdır ki, Cahandar ağa obrazı, elə bir növ Ġ.ġıxlı Ģəxsiyyə-

tinin güzgüsüdür. Ona görə də Ġ.ġıxlı yaradıcılığında bu 

obraz daha dolğun, daha mükəmməl və daha poetikdir. 

Tədqiqatın ―Dəli Kür‖ romanının Ģeriyyəti‖ bölməsi də 

maraq doğurur. Bu bölmədə müəllif ilk dəfə olaraq kon-

kret Ģəkildə ―Dəli Kür‖ romanının dilinin Ģeriyyətini araĢ-

dırır. Romanda Ģeir dili üçün xarakterik olan ahəngdarlıq 

yaradan zəngin qafiyələrin, təcnis üçün səciyyəvi sayılan  

cinas qafiyələrin, ritm və ahəngdarlıq yaradan assonans və 

alliterasiyaların üstün mövqedə olduğu göstərilir. Tədqi-

qatçı ―Dəli Kür‖ün dilindəki obrazlılığın təzahürlərini 

dilin fonetik, leksik və qrammatik səviyyələrində böyük 

məharətlə təhlil edir. Ə.Tanrıverdi Ġ.ġıxlını ―Dəli Kür‖ ro-

manında Ģeriyyət müĢahidə olunan parçalarda təkcə bir 

nasir kimi deyil, həm də Ģair təbiətli yazıçı kimi 

qiymətləndirir. 

Yuxarıda biz Ə. Tanrıverdinin belə bir fikrini təqdim 

etdik ki, Ġ.ġıxlı ―Dəli Kür‖ün döyünən ürəyi – Cahandar 

ağanı öz dilində danıĢdırmağı bacarmıĢdır. Bizə görə isə, 

professor Əzizxan Tanrıverdi böyük əmək və istedad sərf 

edərək qüdrətli sənətkarımız Ġ.ġıxlının Ģah əsəri – ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dilini yüksək səviyyədə təhlil 

etməyi bacarmıĢdır.  

Son olaraq qeyd edək ki, bu kitab Ġ.ġıxlının ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dilinin özünəməxsusluğunu və 

zənginliklərini bütün geniĢliyi və dəyəri ilə əks etdirir. 

 

“Kredo” qəzeti, 9 mart 2013-cü il 
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Minaxanım TƏKLƏLI, 

filologiya üzrəelmlər doktoru, professor  

                       “DƏLĠ KÜR”ÜN POETĠK DÜNYASI  

HAQQINDA SÖZ 

 Görünür, heç də təsadüfi deyil ki, Əzizxan Tanrıver-

dinin bu kitabdan əvvəl ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kul-

tu‖ mövzusu üzərində iĢləyirdi. Ġlk olaraq həmin kitab çap 

olunsa da, müəllifin bir çox hallarda hər iki kitabı eyni 

vaxtda iĢlədiyi hiss olunur. ―Dəli Kür‖ün də cildində at, 

papaq olmaqla, bir növ, əsas mövzunun atributları önə çı-

xarılmıĢdı, bu Ģərəf, ar-namus simvolu demək idi. O za-

man bu rəmzlər də itib yox olan və bu üzdən də bizi yan-

dıran, dirəĢib əldən vermədiyimiz irsimiz idi... Bu romanı 

bizə sevdirən nə idi? Ən əvvəl bulaq suyu kimi saf, təmiz 

dil; burada çeĢmə kimi çağlayan dilimiz vardı, tariximiz, 

rəngarəng həkk olunmuĢ etnoqrafik cizgilərimiz vardı, 

düĢüncəmiz vardı. Müəllif də öz növbəsində təkcə bir dilçi 

kimi giriĢməmiĢ bu iĢə; həm tarixçi, həm ədəbiyyatçı kimi 

yanaĢmıĢdı. Əsər yazılıb çap olunduğu zaman ədəbiyyatda 

quru istehsalat mövzularına üstünlük verilən dövr idi; 

Ģüarçılıq, saxta sənət örnəkləri cövlan edirdi. Amma bura-

da doğmalıq, səmimi mühit, bir əsr əvvəlki kəndimiz, 

adamlar... Əsərin Ģirin-Ģirin oxunan səhifələri çox idi, 

canlı məiĢət səhnələri, adət-ənənələr, çərĢənbə-novruz bü-

satı vardı burada...    
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Böyük yazıçı ilə ilk tanıĢlığım 68-in yayında çapdan 

çıxan ―Dəli Kür‖ romanı ilə oldu; sentyabr baĢladığı gün-

lər idi; yaxĢı xatirimdədi, hamı bu yeni əsərdən danıĢırdı... 

Kitabdan aldığım həyəcanlı təəssüratlar bu gün də yadım-

dan çıxmayıb. Nə deyim, həm də bizim roman oxuyan 

yaĢımız idi... Kitablar bizi bərk məĢğul edirdi; roman da 

məni eləcə qapladı... 

Indi bu bizim əsərlə ikinci görüĢümüzdür; bizim 

fədakar alimimiz professor Əzizxan Tanrıverdi görüĢdür-

dü bu səfər ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ əsəri ilə... 

Kitab üzərində necə vurğunluqla iĢləməsi, ilhamlı, 

Ģövqlü halı; eynən romanın özündəki xəfif, yüngül, amma 

bərəkətli ab-hava çökmüĢdü üstünə sanki. Kafedrada söh-

bətlərimiz uzanıb gedirdi, Əzizxan Tanrıverdi romanın 

zəngin, orijinal obrazlar aləmini təhlil edir, əsərdəki ob-

razlılığın əsrarəngiz təzahürlərindən bəhs edir və onun 

aludəliklə apardığı təhlilləri sanki xəyal olub məni Ġsmayıl  

ġıxlı mühazirələrinə aparırdı; vüqarlı duruĢ, düĢüncəli, 

kübar, bir az melanxolik bir görünüĢdə isti təbəssüm... 

uzaq ellərin həyatı, xarici ədəbiyyat, cazibədar mövzular, 

o bizdən ötrü tanrı payı timsalında idi: ―Dəli Kür‖ün 

müəllifi... maraqlı suallar, atmacalar...çiyni üstündən az 

qala aktyor ədası ilə baxırdı...suallarımız çox olurdu. Ya-

ğıĢ kimi yağırdı bu suallar... Ismayıl  müəllim əsilli- köklü 

ailədən çıxmıĢdı, amma istibdad tuthatutu bu soyadından 

fəxr etməyə ona aman verməmiĢdi; sadə, mütəvazi bir 

həyatda yetiĢmiĢdi yazıçımız. Məhz gələcək illərdə təsvir 

edəcəyi həyat necə vardısa, dadına çatacaqdı, təcrübələri, 

dərsləri, hikməti ilə. 

Bundan əvvəl yazıçının ―Ayrılan yollar‖ romanı ilə 

həmsöhbət idim. Bu əsər kimi ―Dəli Kür‖ romanı da öz 

məiĢətimizdən, mühitimizdən idi... dili isə xalqın öz dili 
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qədər xariqə... Sonra Qəzənfər müəllimin elmi aləmin 

maraqla qarĢıladığı ―Dəli Kür‖ün dili‖ məqaləsi çıxdı... 

Romanda, əlbəttə, azman obrazlar, əsli surətlər, doğma 

məiĢət, mühit...daha nə deyəsən?! Amma əsrarəngiz xalq 

dili, xalq təfəkkürünü, anlayıĢını bərk-bərk hifz edən dil 

vardı... 

 Hər birinə bir dastan sığıĢacaq qədər böyükdən bö-

yük sözümüz... Sözümüzün, fikrimizin Dədə Qorquddan, 

Koroğludan  gələn və ―Dəli Kür‖lə qovuĢan, nəhayət, eyni 

ahəngdə birləĢən mayası... Mənəviyyatımızın təməl kitabı 

olan  "Kitabi-Dədə Qorqud"un, eləcə də ―Koroğlu‖nun 

―Dəli Kür‖lə səsləĢən notları və ortaq dil-üslub faktları 

dəqiqliklə, qədirbilənliklə seçilib ortaya çıxarılmıĢdır; bu 

həqiqətdir... Özün Ģahid olursan ki, eyni etnoqrafik xətlər, 

cazibədar dil, doğma məiĢət mənzərələri, təbiət... uzaq və 

yaxınımızın hər nə Ģirini varsa, hamısı; ürəkoxĢayan və 

doğmalıq üzündən bu qədər də kədər oyadacaq bir yaxın-

lıq burada... Nə yaxĢı ki, müəllif özü də bunlara köklənib; 

Əzizxan kitabın yazılma səbəbini göstərərkən öz yeniyet-

məlik çağlarını, uĢaqlıq macəralarını birər-birər xatırlat-

ması həm romanın həyatilik gücünün göstəricisi olmaqla, 

həm də elə bu səbəbdən də ürəklərdə oxĢar asossasiyalar, 

təbəddülatlar doğuran ortaq xəttə malik olduğundan xəbər 

verir. ―...dağlarda çiyələk, yemlik, kəklikotu yığdığım, ot 

biçdiyim, at çapdığım, anam Mahilənin inək sağarkən söy-

lədiyi eydirmələri dinlədiyim çağları xatırladım, ruhum 

dincəldi...məni lap uzaqlara apardı, həmin anlarda aldığım 

zövqü bir daha yaĢamalı oldum; qalın meĢələrdə uğultuya, 

vahiməli səslərə, quĢların zümzüməsinə qulaq asdığım, cır 

alma-armud dərdiyim, bəzən isə meĢənin dərinliklərində 

azdığım günlər bir kino lenti kimi göz önündən gəlib keç-
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di; novruz bayramında qara zurnanın sədaları altında ton-

qal qaladığım, qapı pusduğum, papaq atdığım günlər ya-

dıma düĢdü; toyda-niĢanda güləĢdiyimi, aĢıqların dastan 

söyləməsini saatlarla dinlədiyimi, müdrik qocaların yadda-

Ģıma hopdurduğu bayatıları, kəlamları, məzəli əhvalatları 

xatırladıqca ruhum təzələndi; çiçəklərdən bal soran arı-

ların vızıltısını, qatarlaĢaraq uçub gedən durnaların qaqqıl-

tısını, göy çəmənlikdə kəhər atların Ģahə qalxaraq kiĢnə-

məsini...yada saldıqca baĢqaları kimi kövrəlmədim, əksinə 

mənəvi qida aldım... romanın qəhrəmanları daha çox Kür 

çayının sahillərində təsvir olunur. Mənim də uĢaqlıq illə-

rim buz bulaqları ağuĢuna alan, Ģırıltısı ruhları sakitləĢdi-

rən, Kürə qovuĢan Xram çayı sahillərində keçib...‖ Necə 

deyərlər, baĢlamaq olar, iĢin əlli faizi hazırdır, yəni tədqi-

qatçı öz ovqatını tapa bilib, ―Dəli Kür‖ün indi əlçatmaz 

ruhani havasına, nadinc, təlatümlü xülyasına dala bilmiĢ-

dir. Professor Əzizxan Tanrıverdinin bir-birindən dəyərli 

―Qədim türk mənbələrində yaĢayan Ģəxs adları‖, ―Azər-

baycan dilinin tarixi qrammatikası‖, ―Dədə Qorqud kita-

bı‖nda at kultu‖, ―Poeziyanın dili, dilin poeziyası‖, ―XVI 

əsr qıpçaq (poloves) dilinin qrammatikası‖, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖un obrazlı dili‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un söz 

dünyası‖ və s. indiyədək çap olunmuĢ müxtəlif adda ki-

tabları da nə qədər çeĢidli ad daĢısalar da, eyni amala, 

yüksək alim idealına xidmət edir. 

Tədqiqat üslubu, mövzuya yanaĢma tərzi yeni, lakin 

köhnə yadigar, əziz-girami miras kimi maraqlıdır: obraz-

ların dili baĢlığı altında təqdim olunan ―Cahandar ağanın 

dili‖, ―ġamxalın dili‖, ―Molla Sadığın dili‖, ―ġahnigarın 

dili‖, ―ƏĢrəfin dili‖, ―Gəmiçi Qocanın dili‖, ―Allahyarın 

dili‖... deyim ki, bu surətlər üzrə verilən Ģərhlər, yorumlar 

bədii və linqvistik incələmələri içinə almaqla əslində 
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geniĢ, ətraflı təhlillərdir. Bir çox cəhətləri ilə, habelə elə 

məhz bu xüsusiyyəti baxımından tələbələrimiz üçün dil-

dən xüsusi məĢğələlərdə (eləcə də ədəbiyyat üzrə dərslər-

də) səmərəli vəsait kimi istifadə oluna bilər. Roman geniĢ 

və əhatəli Ģəkildə ―Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı və 

―Dəli Kür‖, ‖Azərbaycan Ģifahi və yazılı ədəbiyyatı və 

―Dəli Kür‖, ―Müəllifin və obrazların dili‖, ―Dəli Kür‖ün 

poetik strukturunda tarixi sənədlər‖, ―Obrazlılığın fonetik 

səviyyədə təzahürü‖, ―Dəli Kür‖də obrazlılığın leksik 

səviyyədə təzahürü‖ və s. fəsilləri və baĢlıqları altında də-

rin araĢdırmaya cəlb edilmiĢdir. Bölmələrin adları tədqiqa-

tın hüdudlarını, əhatə çərçivəsini ifadə edir, həm də onun 

elmi və əməli əhəmiyyətini ortaya qoymuĢ olur. 

Kitabın ―Ön söz‖ünün müəllifi prof.Salamoğlu Təy-

yar ―Dəli Kür‖ün poetik dili‖ əsəri ağır zəhmətin, gərgin 

əməyin bəhrəsi olduğunu dilə gətirərək haqlı olaraq bu 

zəhmətin arxasında Azərbaycan Ģifahi və yazılı ədəbiyya-

tın tarixinə yetərincə bələd olan, Azərbaycan dilinin tarixi 

inkiĢaf yolu və bədii üslubunun özəlliklərini incəliklərinə 

qədər mənimsəmiĢ dilçi-alim təfəkkürü dayandığını qeyd 

edir. Əzizxan Tanrıverdinin romanının dil və üslubuna, 

bədii təsvir vasitələri və s. olan müdaxilələrində hər bir 

halda dil aparıcıdır. Məsələn, təqdirəlayiq odur ki, vaxtilə 

dilimizə doldurduğumuz apokapa hadisəsi, anastrofa 

(sözlərin əks sıra ilə düzümü), litota, intonem, konativ 

funksiya, anafora, disfemizm (evfemizmə zidd olan se-

mantik hadisə) terminlərini iĢlədərkən dərhal onun qarĢı-

sında izahını verir. Bu da həmin yad ünsürlərin (bir neçə 

onilliklər ədəbiyyatĢünaslıq terminləri deyə əl atdığımız 

bu ―əlveriĢsiz‖ dil ünsürləri) özünün ana dilimizdə tam 

təcəssümünü gözləməkdədir. 
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Ümumiyyətlə, deyim ki, hər kəsin bir aludəliklə yaz-

dığı, yəni ayrıca dilini və ya üslubunu, ədəbi görüĢlərini, 

bədii obrazlarını və s. cəhətlər üzrə iĢləyə biləcəyi, ürəyinə, 

daha doğrusu, ruhuna yaxın ədəbi Ģəxsiyyətlərı, sənət 

adamları olur. Onu tam olaraq iĢləmə zərurəti, məhz onun 

yaradıcılığını, həyati fəaliyyətini və ədəbi Ģəxsiyyətini 

―hissələrə parçalaya bilməyəcəyi‖ əsərlər belə meydana 

çıxır.  ―Dəli Kür‖ün poetik dili‖ kitabı (adı necə qoyulursa 

qoyulsun, fərq etməzdi) hissələrə ayrılmayan tamdır, bitkin 

əsərdir. Nə demək istədiyimi bir örnək gətirməklə aydın-

laĢdırmağa çalıĢacağam. PuĢkin haqqında nə qədər yazı-

lıb?! Eləcə də hələ nə qədər yazılacaq!.. Böyük Ģairin həya-

tının və yaradıcılığının nəinki bir səhifəsi, bircə  anı belə 

araĢdırmaçı qələmindən, nə də nəzərindən yan keçməyib. 

Amma bu sahədə Anna Axmatovanın ―Mənim PuĢkinim‖ 

(Moy PuĢkin) əsəri müstəsnadır. Nədənsə, bizim ədəbi-

bədii anlayıĢımızda belə ―fərdiləĢdirmə‖ yoxdur. Bu onunla 

bağlıdır ki, biz çox zaman burada sahibliyi həqiqi mənada 

dərk edirik (paltarım, kitabım, evim kimi) əslində hər kəsin 

bir ―Mənim Səməd Vurğunum‖; ―Mənim Sabirim‖; ―Mə-

nim ġəhriyarım‖... kimi güclü maraq hədəfi vardır. Əzizxan 

Tanrıverdidə də bu maraq hədəfi uğurla baĢladığı və uğurla 

sona gətirdiyi Ġsmayıl ġıxlının söz –fikir dünyası oldu... 

Bu kitabı mən açıq fikrin təzahürü, baĢlıcası, bir 

çalıĢma örnəyi olaraq bizim ədəbiyyatımızda yeni tərzdə, 

yeni üslubda yazılmıĢ kitablardan sanıram və ―Dəli Kür‖ün 

özünə layiq əsər kimi qiymətləndirirəm. 
 

“Kaspi” qəzeti, 19 mart 2013-cü il 
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                                                            Adil BALIYEV,                                                                                     

baş müəllim 

 
“DƏDƏ QORQUD”DAN “DƏLĠ KÜR”Ə...  

 

Görkəmli dilçi alim, filoloq, elmi yaradıcılıq labora-

toriyasında çalıĢmaqdan zövq alan, türkçülük,  türk kultu, 

türk gen yaddaĢı ilə bağlı ən kiçik elementləri belə səbr, 

ziyalı dəqiqliyi və elmi ehtirasla  araĢdırmağı bacaran pro-

fessor Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ 

monoqrafiyasını oxuyarkən Ġ.ġıxlı adı və Ģəxsiyyəti bütöv-

lükdə gözüm önündə canlandı və müəllifin  ―Son mono-

loq‖ televiziya tamaĢasında Abbas Mirzə ġərifzadə haq-

qında dediyi ―yüz ildə bir dəfə belə kiĢilər doğulur‖ ifa-

dəsi yaddaĢımı silkələdi. Bir daha bu qənaətə gəldim ki, 

Ģəxsiyyəti və yaradıcılığı bir-birini bütün mənalarda ta-

mamlayan, fundamental bədii əsərindəki baĢ qəhrəmanla 

öz Ģəxsi xarakterini bütövləĢdirməyi bacaran ədiblərə 

həyatda az-az rast gəlinir. Ġ.ġıxlı mənim nəzərimdə bu 

bütövləĢmənin, bu vəhdətin simvollarından biridir. Tale 

elə gətirib ki, ―Dəli Kür‖ romanı müəllifini auditoriyada 

dinləmiĢ, qarĢısında ―böyük yazıçının önündəyəm‖ duyğu-

su ilə imtahan vermiĢəm. Ə.Dəmirçizadə, F.Qasımzadə, 

A.Qurbanov, A.Abdullayev və s. kimi böyük ustadların, 
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alimlərin dərslərini dinləsək də, filologiya fakültəsində  

bizdən qabaq formalaĢmıĢ mənəvi ənənəni pozmamıĢ, 

məhz onu  son  mühazirəsindən sonra gül-çiçək yağıĢında 

alqıĢlarla yola salmıĢıq. Mənə elə gəlirdi ki, bizə ustalıqla 

Qərbi öyrədən Ġsmayıl müəllim bütün dəyərləri ilə müdrik 

Ģərqlidir və Cahandar ağa onun danıĢığına,  xarakterinə 

tamamilə hopmuĢ bir obrazdır.  

Ġ.ġıxlı təbiəti etibarı ilə kökə, milli-tarixi varlığa bağ-

lı bir Ģəxsiyyət idi. O, cəmiyyət arasında, məiĢət sfera-

sında, elmi auditoriyalarda da mükəmməl və səmimi idi. 

Prof.Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ün poetikasına həsr 

edilmiĢ monoqrafiyasında duyulan Ġ.ġıxlıya sentimental-

nostalji xiffəti, burada diplom rəhbəri kimi yazılmıĢ rəyin 

arxivativ təqdimatı da Ġ.ġıxlı Ģəxsiyyətinə, ―Dəli Kür‖ 

monumentallığına, Cahandar ağalığa  hörmətdən, ehtiram-

dan doğur. 

Təbii ki, ―Dəli Kür‖  bütün zamanlar üçün yazılmıĢ,  

ideoloji sistemə deyil, milli kökə, türk varlığına söykənən 

bədii nümunədir. Bu əsərdə milli özgürlük, özünüdərk 

motivləri çox güclüdür. Romanda tarixi dövr, dövrün icti-

mai ziddiyyətləri, psixologiyası, dirçəliĢə meyillilik bədii 

həllini tapmıĢdır. Ümumilikdə, ―Dəli Kür‖ Ġ.ġıxlı yaradı-

cılığının, Cahandar ağa obrazı isə ―Dəli Kür‖ romanının 

zirvəsidir. Tarixi yaddaĢdan ictimai düĢüncəyə transfer 

əsərin əsas məziyyətidir. Ġ.ġıxlının obrazları ictimai ideo-

logiyadan doğan sosrealist ‖qəliblərə‖ sığmır və bədii 

qəhrəmanlar min illik türk ailə sisteminin, türk əxlaqının 

gətirdiyi dəyərləri özündə ehtiva edir. 

Məhz bu monumentallıq, eposdan gəlmə əzəmət, 

Ġ.ġıxlı Ģəxsiyyətinin bütövlüyü 31 il öncəki ―Dəli Kür‖ 

mütaliəçisi tələbə Əzizxanı alim-tədqiqatçı, dilçi, onun 

poetik semantikasını dərindən bilən Ə.Tanrıverdiyə çevi-
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rir. ―Dəli Kür‖ əsərinin bədii  əzəməti,  bir növ, onu ―məc-

bur‖ edir ki, əsəri yalnız dil kontekstində deyil, ədəbiy-

yatĢünaslıq, tarix, etnoqrafiya kontekstində də təhlil etsin. 

O, çox gözəl dərk edir ki, material (səs, söz, çalar), seman-

tik meydan, ideya – emosional sistem ―Dəli Kür‖ün poe-

tik-semantik strukturunun özəyidir. Professor rus və Qərbi 

Avropa ədəbiyyatı nümunələrini, ―Dədə Qorqud‖, ―Kor-

oğlu‖ dastanlarındakı mətnləri, Azərbaycan yazılı ədəbiy-

yatının M.F.Axundov, S.Ə.ġirvani, M.P.Vaqif kimi kori-

feylərini ―Dəli Kür‖lə müqayisə müstəvisinə çəkir və 

faktları zərgər dəqiqliyi ilə analiz edir. 

DüĢünürük ki,  bu müstəvidə Qaçaq Kərəmi də yad-

dan çıxarmayıb, Cahandar ağa və Allahyar münasibət-

lərinin açılmasında müqayisə aparmaq  tədqiqatın xeyrinə 

olardı.  

Pəri – Mələk sinonimik bağlılığından kefli Ġsgəndər 

və Rus Əhməd məzmun-semantik sintezinə qədər təhlil 

elementlərini seçmək, ayrı-ayrı əsərlərdəki bədii mətnlərin 

semantik uyuĢmasını göstərmək, təsvir elementlərini bir 

ana xəttə tabe etdirə bilmək bacarığının özü fundamental 

yaddaĢ problemidir və tədqiqatçı bu iĢin öhdəsindən çox 

bacarıqla gəlir. O, oxĢar motivlərdəki epizodik Ģtrixləri 

belə müqayisə predmetinə çevirə (Y.V.Çəmənzəminlinin 

―Ġki od arasında‖, ġ.Ġ.Xətainin ―Dəhnamə‖  və ―Dəli Kür‖ 

paralelliklərində təhkiyəçilərin dili ilə baharın təsviri)  və 

semantik bağları ortaq məxrəcə gətirə bilir.  

Tədqiqatçı alim bədii-poetik nümunələri tarixi fakt-

lar, sənədlərlə müvaziləĢdirmə prosesini də diqqətdən kə-

narda saxlamır, bədii-semantik mətnləri tarixi faktlar iĢı-

ğında elmi süzgəcdən keçirir. 
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―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyasında 

müəllifin və obrazların dili həcm və məzmun etibarı ilə 

oxĢarlıq  təĢkil edir və təbii ki, belə də olmalı idi. O, təh-

kiyəçinin və roman qəhrəmanlarının dili arasındakı ana-

litizmdən sintetizmə keçid prosesini türk dillərinin spesifi-

kası əsasında tədqiq edir, leksik-morfoloji, sintaktik 

ahəngdarlığı, assonans və alliterasiya düzümünü (―Ģaq-Ģaq 

Ģaqqıldayır‖, ―Ģırt-Ģırt Ģırtlayır‖, ―a‖, ―o‖ assonanstivliyi, 

―d‖ alliterasiya çaları və s.)  əsl dilçi-filoloq, yaradıcı 

təhlilçi kimi araĢdırır. 

Əsərdəki frazeoloji vahidlər sistemini, dialektizm və 

arxaizmlərin iĢlənmə dairəsini, xüsusilə qərb ləhcəsinin 

dilimizə gətirdiyi məhrəm elementləri təhkiyəçinin və 

obrazların dilində axtarıb sistemləĢdirməyə müvəffəq olur. 

Burada yadıma ―Dəli Kür‖ü  Anadolu türkcəsinə çevirən 

Yasemin Bayerin müsahibəsindəki detallar düĢdü. O 

deyirdi ki, Qərb dialektindəki ―qağa‖, ―ayə‖, ―dədə‖ de-

yimlərini olduğu kimi saxlasam da, ―anasının əmcəyini 

kəsən‖ frazeoloji vahidini ―anasının məməsini kəsən‖ kimi 

tərcümə etdim. ―Əmcək‖ ifadəsi Anadolu türkləri üçün an-

laĢılmaz statusa yaxın olsa da, mənə belə gəlir ki, Azər-

baycan türkcəsində birinin pis adam olduğunu bildirmək 

üçün Ġ.ġıxlıının seçdiyi ifadə daha uyğundur.  

Ə.Tanrıverdi çox düzgün olaraq obrazların dilindəki 

dramatik dialoqları, daxili nitq situasiyasını müəllif-təhki-

yəçinin nitq üslubundan fərqləndirir, onları spesifik çalar-

da təhlil obyektinə çevirir. Tədqiqat prosesində müəllifin 

dilini ədəbi dil normalarının sərhədlərində, Ģifahi xalq ədə-

biyyatı xəzinəsinin zəngin sferasında, elmilik müstəvisin-

də araĢdırırsa, ondan da ağır zəhmət və diqqətlə ayrı-ayrı 

obrazların dilini onların xarakterinə, psixoloji durumuna, 

konfliktiv situasiyada düĢdüyü vəziyyətə müvafiq təhlil 
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edir, sistemləĢdirir. Müəllifin dilindəki obrazlılıq, sinoni-

mik silsilə, metaforik və metonimik qatlar, sadə və mürək-

kəb cümlə komponentləri araĢdırılır, təhkiyədəki intensiv-

lik birbaĢa onlarla əlaqələndirilir. 

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ qəhrəmanlarının dilini təhlil 

edərkən də çox orijinal seçim etmiĢ, kiĢi və qadın obraz-

larının dilini həm genetik kodlaĢdırmaya (qadın, kiĢi), 

həm də əsərdəki konfliktiv situasiyada tutduğu mövqeyə 

görə analiz  etmiĢdir. AraĢdırmıĢdır ki,  Cahandar ağanın 

dilindəki amiranəlik, qürur effekti, sərtlik, qətilik, özünə-

məxsus zənginlik onun ümumiləĢdirilmiĢ əsas obraz ol-

ması səciyyəsi ilə, statusu ilə nə qədər bağlıdırsa, Zərniga-

rın, Mələyin, Salatının nitqindəki ekspressivlik bir ‖zəif 

cins‖ kimi onların düĢdüyü konfliktiv  situasiya ilə bağlı-

dır. O, Cahandar ağanın dilindəki emosionallıq və eks-

pressivliyi ―Dəli Kür‖dən ustalıqla seçdiyi nümunələrlə 

arqumentləĢdirir və göstərir ki, obrazların dilindəki vulqa-

rizmlər belə nitq ekspressivliyinin elementidir. Əmr cüm-

lələrindən çox istifadənin özü belə Cahandar ağanın xa-

rakteri ilə, onun əsərdəki əlahiddə statusu ilə bağlıdır. 

Bu təhlil aspektindən, yanaĢma bucağından da ġam-

xalın, ƏĢrəfin, Molla Sadığın, Allahyarın, Rus Əhmədin 

və digər obrazların da dili təhlil olunur. Maraqlıdır ki, 

obrazların dili yaĢ və peĢə xüsusiyyətlərinə qədər dəqiq 

mexanizmlərlə analiz edilir. Əsərdəki yaĢlı adamların di-

lində atalar sözləri, nəsihətlər, frazemlər dil effekti kimi 

daha çox qabardılır, daxili nitq, bədii təsvir vasitələrinin 

iĢlənmə aurası, fonetik-morfoloji-sintaktik çalar, litota, 

mübaliğə, semantik cümlə modelləri əsərdən gətirilmiĢ 

çoxlu sayda nümunələrlə təsdiqini tapır. Bədii-semantik 
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məzmun dilçilik və ədəbiyyatĢünaslıqla vahid yuvada, 

vahid spektrdə iĢıqlandırılır. 

Ə.Tanrıverdi dildə müĢahidə olunan emosional-eks-

pressiv vahidləri Zərnigar obrazının dilini təhlil edərkən 

daha qabarıq nəzərə çatdırır. Həm onun, həm də digər qa-

dın obrazlarının (Mələk, ġahnigar, Salatın, Güləsər və s.) 

dialoq və daxili nitqlərindəki ifadələri atalar sözlərinin se-

mantikası ilə bağlayaraq müsəlman-türk qadınının  tərbi-

yəverici funksiyasını da səciyyələndirir. Qadın obrazların 

dilinin təhlil aparatı Ģifahi xalq ədəbiyyatı, aĢıq Ģeir 

nümunələri ilə bir dizaynda araĢdırılır.  

Pəri – Mələk – Salatın paralellərində M.P.Vaqif, 

AĢıq Ələsgər, Ġ.ġıxlı bağlılığını sübut edərək çox maraqlı 

faktlar ortaya qoyur. 

Ə.Tanrıverdi ustalıqla eposa xas Ģeriyyəti, obrazlılı-

ğın fonetik səviyyədə təzahürünü (assonans, alliterasiya, 

cinaslıq, anafora, epifora və s.) , leksik-morfoloji təkrar-

lanmanı, dialektizm və arxaizmləri, dilimizə keçmiĢ əcnə-

bi sözləri, onomastik vahidləri, frazeoloji tərkib və 

vahidləri, evfemizm və epitetləri məcazi mənada desək,  

―çiçəklərin yerini dəqiq bilən bal arısı‖ kimi toplamıĢdır. 

Prof.Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ monoqrafiyasını diqqətlə oxuyub tamamladıqdan  

sonra bu qənaətə gəldim ki,  aĢağıda sadalayacağım üç 

əsas istiqamət və meyil müəllifə bu əsəri böyük uğurla 

baĢa vurmağa imkan vermiĢdir: 

Birincisi, müəllifin ön sözündən də göründüyü kimi, 

―Dəli Kür‖ təhkiyəçisinin dili, əsərin süjet xətti və məz-

munu onu doğulub boya-baĢa çatdığı mahala, yurda qay-

tarmıĢ, onda bir nostalji duyğu, uĢaqlığın xiffətini çəkmək 

hissi oyada bilmiĢdir. 
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Ġkincisi, Ġ.ġıxlı Ģəxsiyyəti ilə birbaĢa təmas, müəllim-

tələbə münasibətləri, diplom iĢinə rəhbərlik Ə.Tanrıver-

dinin boynuna bir mənəvi borc yükləmiĢdir. 

Üçüncüsü, ‖Kitabi-Dədə Qorqud‖dan baĢlanan təd-

qiqatçılıq meyli, türk adları, türk kultu ilə aparılan araĢ-

dırmalar onda belə bir inam yaratmıĢdır ki, artıq elmi püx-

tələĢmə, analitik müĢahidə qabiliyyəti, ən ümdəsi böyük 

ədibə, müəllimə səmimi və obyektiv pərəstiĢ ―Dəli Kür‖ 

romanına oxucu kimi deyil, dil tədqiqatçısı, filoloq kimi 

yanaĢmağa imkan verir, bir növ, müəlliminin, diplom 

rəhbərinin borcundan çıxmağa vadar edir. 

Ġlk iki amil yaddaĢla, nostalji hisslərlə bağlıdırsa, 

üçüncü amil  elmi kamilliyi göstərən və yüksək ustalıqdan 

xəbər  verən xətdir. 

Məhz bu xətdə professor Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ 

romanının poetik dili‖ monoqrafiyasını sanballı, ümum-

türk mədəniyyətinə, elminə xidmət edən əsər kimi dəyər-

ləndirir və ona yaradıcılığında uğurlar arzulayırıq.  

Böyük ədibimiz, müəllimimiz, ağsaqqalımız olan 

Ġ.ġıxlıya isə Allahdan rəhmətlər diləyərək ümid edirik ki, 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası Ġ.ġıxlı 

yaradıcılığını tədqiq edənlər üçün ―Son monoloq‖ 

olmayacaq.  

 
“Kredo” qəzeti, 16 mart 2013-cü il 
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Ġradə KƏRIMOVA,  

baş müəllim 
 

«DƏLĠ KÜR»DƏ OBRAZLILIĞIN ONOMASTĠK 

VAHĠDLƏR MÜSTƏVĠSĠNDƏ TƏZAHÜRÜ 

 

Məlum olduğu kimi, adlar hər bir xalqın tarixini, 

milli adət-ənənələrini, düĢüncə tərzini əks etdirir. Müxtəlif 

dövrlər bir-birini əvəz etdikcə onomastik vahidlərin tarixi-

müqayisəli aspektdə tədqiq olunması da vacib amilə çev-

rilir. Hər hansı bədii əsərdə onomastik vahidləri müəyyən-

ləĢdirərkən sözün etimoloji, semasioloji, morfoloji, leksik, 

fonetik cəhətləri ilə bərabər, həm də onun sintaktik rolu 

nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, hər hansı bədii əsərdə ono-

mastik vahidin öyrənilməsi müxtəlif dövrlərdə xalqın 

yaĢayıĢ tərzi, adət-ənənəsi, dini mənsubluğu, milli təfək-

kürü, müxtəlif xalqlarla dostluğu, xalqın iqtisadi və siyasi 

həyatı haqqında geniĢ təsəvvür yaradır.  

Professor Əzizxan Tanrıverdinin «Dəli Kür» roma-

nının poetik dili» adlı kitabında da görkəmli yazıçı Ġsma-

yıl ġıxlının «Dəli Kür» romanındakı onomastik vahidlərin 

– antroponim, toponim və ktematonimlərin üslubi-linqvis-

tik xüsusiyyətləri  sistemli Ģəkildə tədqiq olunmuĢdur.  

Bildiyimiz kimi, Ġsmayıl ġıxlının oxucular arasında 

geniĢ Ģöhrət qazanmıĢ «Dəli Kür» romanı Göytəpə kən-

dində baĢ verən mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələr fonun-
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da qələmə alınmıĢdır. Əsər müxtəlif xarakterli qəhrəman-

larına, ehtiraslar toqquĢması və bədii boyaların zənginli-

yinə görə, haqlı olaraq, milli tarixi roman janrının kamil 

nümunələrindən sayılır. 

Professor Ə.Tanrıverdi də bütün yuxarıda deyilənləri 

nəzərə alaraq romanı folklor, ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi və dilçilik kontekstində tədqiqata cəlb etmiĢ-

dir. Müəllif «Dəli Kür» romanının antroponimik siste-

mindəki vahidləri səciyyəvi cəhətlərinə görə ümumiləĢdir-

miĢdir. O, qəhrəman adlarındakı assosiativ bağlılığı geniĢ 

tədqiq etmiĢ, eyni zamanda yeri gəldikcə, yazıçının ad-

qoyma ilə bağlı bəzi mülahizələrini təqdim etmiĢdir. 

Ə.Tanrıverdi əsərdəki Cahandar ağa, Salatın, ġamxal, 

ƏĢrəf və ġahnigar adları arasındakı semantik bağlılığı belə 

izah edir: «Cahandar-cahangir, hökmdar, padĢah; Salatın- 

«sultan»ın cəmi-sultanlar; ġamxal, ƏĢrəf, ġahnigar adla-

rında «Ģ» samitinin iĢtirak etməsi onları fonetik tərkibcə 

yaxınlaĢdırır». Bu adlardakı semantik bağlılığı, həm də 

samit təkrarını müəllif təsadüfi saymır.  

Ə.Tanrıverdi romandakı antroponimləri  təhlil edə-

rək onları mənĢəyinə görə dörd qrupa bölür: a) türk mən-

Ģəli antroponimlər: Gəmiçi Qoca, Tapdıq; b) ərəb mənĢəli 

antroponimlər: Molla Sadıq, ƏĢrəf, Mələk, Salatın; c) fars 

mənĢəli antroponimlər: Cahandar, ġamxal, ġahnigar; ç) 

rus və Avropa mənĢəli antroponimlər: Çernyayevski, 

Petrov, Lida, Vera. 

Tədqiqatçı romanın dilində iĢlənmiĢ antroponimləri 

quruluĢuna görə sistemləĢdirir: sadə quruluĢlu antropo-

nimlərə Çərkəz, ƏĢrəf, ġamxal; düzəltmə quruluĢlu an-

troponimlərə Cahandar, Gəmiçi; mürəkkəb quruluĢlu an-
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troponimlərə ġahnigar; cümlə formasında olan antropo-

nimlərə Tapdıq və sair adları misal gətirir. 

Ə.Tanrıverdi romandakı qəhrəman adlarını leksik-

semantik xüsusiyyətlərinə görə də ayrı-ayrı qruplara daxil 

etmiĢdir: igidlik, məğrurluq mənasını ifadə edənlər:  Ca-

handar ağa, ġamxal, Çərkəz; dini-mifoloji məzmunlu ad-

lar: Allahyar, Molla Sadıq, Əhməd; gözəllik mənasını 

ifadə edənlər: Zərnigar, Mələk, Pakizə və s.  

Təhkiyəçi və obrazların dilində iĢlənmiĢ antropo-

nimlər də izah edilmiĢdir. Belə ki, romanda PuĢkin, Füzu-

li, Russo, RadiĢĢev, Pestalosi və baĢqa antroponimlər 

iĢlənmiĢdir ki, bu da müəllifin də qeyd etdiyi kimi, roma-

nın bədii təsir gücünü artıran vasitələr kimi çıxıĢ edir. 

Müəllif romanda iĢlənmiĢ bədii təsvir və ifadə vasi-

tələrində  antroponimlərin tutduğu mövqeyi dəqiq incələ-

miĢdir. Daha dəqiqi bu tip vahidlərin – assonans, allitera-

siya, təĢbeh, metonimiya və nəhayət, anaforaların yaran-

masında həlledici fiqur kimi çıxıĢ etməsini konkret 

faktlarla əsaslandırmıĢdır. 

 «Dəli Kür» romanı müxtəlif yer, bölgə, vilayət adla-

rı ilə zəngindir. Tədqiqatçı da toponimlər adlanan bu ono-

mastik vahidləri mənĢəyinə, həm də quruluĢuna görə müx-

təlif qruplara ayırır: a) türk mənĢəli toponimlər: Göytəpə, 

Gəncə, ġəki və s.; b) rus və Avropa mənĢəli toponimlər: 

Peterburq, Orenburq, Moskva və s. Əsərdəki toponimlər 

quruluĢuna görə belə təqdim olunur: a) sadə quruluĢlu to-

ponimlər: ġəki, Gəncə, ġamaxı; b) düzəltmə quruluĢlu to-

ponimlər: Köçəri; c) mürəkkəb quruluĢlu toponimlər: 

Göytəpə, ÇayqovuĢan, Çuxuryurd; ç) söz birləĢməsi 

formasında olan toponimlər: Acı dərə, Qız qalası. 

Obrazların dərdli, kədərli anlarının toponimlər kon-

tekstində canlandırılmasını müəllif məntiqi misallarla təs-



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      103 

diqləyə bilmiĢdir: «Zərnigar xanım özü də hiss etmədən 

gəlib yarğanın qaĢına çatdı... Əgər bir az irəlidə yarğan 

gurultu ilə uçmasaydı, o, ayaq saxlamayacaq, bəlkə də, 

torpağa qarıĢıb birbaĢa Kürə düĢəcəkdi».  

Məlum olduğu kimi, toponimlər poetiklik yaradan 

vasitələr kimi də çıxıĢ edir. Müəllif bu vasitələrdən allite-

rasiya, metonimiya, metafora, epitet və s. yaratmada istifa-

də edildiyini müxtəlif misallarla arqumentləĢdirir. Maddi 

mədəniyyət abidələrinin adlarını, inzibati idarə və təĢkilat 

adlarını özündə birləĢdirən ktematonimlər də tədqiqatda 

üç qrupa ayrılır. Xrononimlərə–tarixi gün, bayram adları 

bildirən xüsusi isimlərə yazıçının Novruz bayramı ilə 

bağlı təsvir etdiyi parçalar misal gətirilmiĢ və bu parçanın 

etnoqrafiyamızın zənginliyi barədə dolğun təəssürat yarat-

dığı qənaətinə gəlinmiĢdir. «Dəli Kür» romanındakı bədii 

əsər, qəzet və jurnal adları, yəni ideonimlər də ilk dəfə bu 

tədqiqatda araĢdırılır. «Dəli Kür» adına ilk olaraq diqqət 

yetirən alim, roman üçün bu adın təsadüfi seçilmədiyini 

maraqlı arqumentlərlə isbatlamıĢdır. Müəllifin «Dəli Kür» 

ideonimi ilə bağlı söylədiklərinə diqqət yetirək: «Birincisi, 

«Kür» hidronimi romandan leytmotiv kimi keçir. «Kür» 

bəzən lal, mürgüləmiĢ vəziyyətdə, bəzən də qəzəbli, çağla-

yan, coĢan, kükrəyən, dəli kimi təqdim olunur... Ġkincisi, 

romandakı qəhrəmanlar daha çox təbiətlə, xüsusən də 

«Kür»lə təmasda təqdim olunur. Üçüncüsü, «Kür» hidro-

niminin dəcəl, hay-küyçü anlamlı «kür» apelyativi əsasın-

da yarandığı göstərilir. Bu mənada «Dəli Kür» modelin-

dəki «dəli» və «kür» sözləri eyni semantik yuvaya daxil 

olur». Göründüyü kimi, professor Ə.Tanrıverdinin gətirdi-

yi arqumentlər son dərəcə inandırıcı və elmidir.  
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Kitabda idarə, müəssisə, təĢkilat və s. obyektlərin ad-

larını ifadə edən erqonimlər də incələnmiĢdir. Misal üçün: 

Qori seminariyası, Daxili ĠĢlər Nazirliyi, Zaqafqaziya 

müəllimlər seminariyası. Müəllifin özünün də qeyd etdiyi 

kimi, əsərdə erqonimlər az iĢlədilmiĢdir, lakin bu, tədqi-

qatçıya həmin vahidlər haqqında kifayət qədər söz deməyə 

də mane olmamıĢdır. 

Titullar bədii əsərdə obrazın ictimai mənĢəyini bil-

dirir. Bu baxımdan tədqiqatçı Cahandar ağa, Molla Sadıq 

və b. adlardakı titulların leksik-semantik xüsusiyyətlərinə 

diqqət yetirmiĢdir. Nəsr əsərlərində emosionallıq və eks-

pressivlik yaratmada ləqəblər də müstəsna əhəmiyyət daĢı-

yır. Tədqiqatçı «Rus Əhməd» antroponimik modelindəki 

«rus» sözünün bir ləqəb kimi ekspressivlik yaratdığını 

xüsusi olaraq vurğulayır. 

Professor Əzizxan Tanrıverdiyə çoxĢaxəli elmi 

yaradıcılığında yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirik! 

 
 “Müəllim sözü” qəzeti,  mart 2013-cü il 
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Asif Hacıyev, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 

TƏDQĠQATÇI MƏSULĠYYƏTĠ 

 

Ġsmayıl ġıxlı elə sənətkarlardandır ki, onun yaradı-

cılığı haqqında söz demək hər bir qələm əhlindən böyük 

məsuliyyət tələb edir. Bu məsuliyyət hissi təkcə ―əsl və-

təndaĢ‖ anlamını özündə ehtiva edən Ġsmayıl ġıxlı Ģəxsiy-

yətinə sonsuz sevgi və ehtiramdan deyil, həm də Ģəxsi hə-

yatını, elmi, pedaqoji və ictimai fəaliyyətini bədii yaradı-

cılığı ilə üzvi surətdə bağlayan qüdrətli söz ustadının oxu-

cularına aĢıladığı mənəvi dəyərlərə bağlılıqdan irəli gəlir. 

 Filologiya elmləri doktoru, professor Əzizxan Tanrı-

verdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ (Bakı, ―Elm və 

təhsil‖, 2012) adlı monoqrafiyasını oxuduqca beynimdə 

əks olunan ilkin mülahizələr bu Ģəkildə ifadəsini tapdı. 

XX yüzilliyin nadir ədəbi hadisələrindən sayılan ―Dəli 

Kür‖ romanının möhtəĢəm alınması, onun müəllifinə və 

təmsil olunduğu xalqa baĢucalığı gətirməsi, görəsən, nə ilə 

bağlı idi? Tədqiqatçı araĢdırdığı problemə birbaĢa giriĢ-

məzdən öncə, ―Dəli Kür‖ romanını rus və Avropa ədəbiy-

yatı müstəvisində, eləcə də Azərbaycan Ģifahi və yazılı 

ədəbiyyatı kontekstində təhlilə cəlb etməklə məhz bu sua-

la cavab axtarır. Bu, bir həqiqətdir ki, ―Dəli Kür‖ roma-
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nının monumentallığı xalqın taleyüklü problemlərinin 

kommunist idealogiyasının Ģüurlara hakim kəsildiyi impe-

riya mühitində daha önəmli mövzu kimi götürülməsi ilə 

birgə, özünəqədərki ədəbiyyatda rast gəlinməyən obrazlar 

silsiləsinin yaradılması ilə bağlı idi. Qədim yunan və 

Roma, orta əsrlər Avropa ədəbiyyatını sevə-sevə araĢdıran 

və təsəvvür edilməyən emosional duyğularla tədris edən 

alim-pedaqoq Ġsmayıl ġıxlı yazıçı Ġcmayıl ġıxlıya bir çox 

mətləbləri təlqin etmiĢdi. Buna görə də Ə.Tanrıverdi ―Dəli 

Kür‖ romanının qaynaqlana biləcəyi bəzi məqamlara 

toxunmaqla əsərin yüksək poetik vüsətdə ərsəyə gəlmə 

zəminini iĢıqlandırır. Həmin qaynaqlar sırasında xalqımı-

zın minilliklərin zaman süzgəcində süzülüb günümüzə ça-

tan atalar sözləri, bayatı, eydirmə, nəğmə, mahnı, əfsanə, 

dastan kimi folklor nümunələrini ayrıca qeyd edən tədqi-

qatçı zəngin faktların dili ilə romanın poetik strukturunda 

nəzərə çarpan cəhətləri Ģərh edir. Bədii mətni söz-söz, 

cümlə-cümlə, abzas-abzas, hətta onomastik  vahidlər üzrə 

qarĢılaĢdırıb incələməklə Ə.Tanrıverdi romanın xalq ruhu-

na nə dərəcədə bağlı olduğunu üzə çıxarır. Xüsusilə ―Dədə 

Qorqud kitabı‖, ―Koroğlu‖  kimi nadir sənət abidələrinin 

romanla əlaqə məsələləri aydın bir məntiq əsasında açıq-

lanmıĢdır. Fikrimizcə, bu, ilk növbədə ondan irəli gəlir ki, 

Ə.Tanrıverdi ―Dədə Qorqud‖ eposunun ardıcıl tədqiqatçı-

larından biridir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da Ģəxs adları‖, 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖un obrazlı dili‖, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖un söz dünyası‖, ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at 

kultu‖ və s. bu səpgidə olan dəyərli əsərləri dilçi-alimin 

ulu əcdadlarımız mənəvi ruhuna bələdliyindən xəbər verir 

və bu bələdlik ―Kitab‖la roman arasında qırılmaz tellərlə 

bağlı olan əlaqələri inandırıcı Ģəkildə ortaya qoymağa 

imkan yaradır. Bu bağlılıq yalnız obrazların xaraktercə uy-
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ğunluğu ilə əsaslandırılmır, həm də insan – təbiət münasi-

bətlərində yazıçının aĢılamaq istədiyi bədii-estetik dəyər-

lər vasitəsilə üzə çıxarılır. Tədqiqatçının ―Kitab‖ın nəzm 

hissəsində yaradılmıĢ ahəngdarlığı Ġ.ġıxlı nəsrdə ustalıqla 

yaratmıĢ, nəsrinə Ģeiriyyət dili hopdura bilmiĢdir‖ (səh.51) 

fikri konkret faktlara söykənən önəmli ümumiləĢdirmə 

gücündədir. Bu məqamda diqqəti çəkən cəhətlərdən biri 

Qazan xan və Cahandar ağa obrazları arasında düĢüncə 

yaxınlığının incə detallarla açıqlanmasıdır. Bu yanaĢma 

―Koroğlu‖ dastanı və ―Dəli Kür‖ bağlılığında daha tutarlı 

görünür. Cahandar ağa obrazı ilə Koroğlu arasında xarak-

ter uyğunluğu, psixoloji ovqat yaxınlığı, qardaĢ kimi əziz-

lənən ata, yeni formalaĢan zəmanəyə münasibət məsələ-

sində oxĢar mövqe nümayiĢi kimi bədii çalarların üzə çı-

xarılması yolu ilə dilçi-alim romanın xalq ruhundan qay-

naqlandığını onun ədəbi hadisəyə çevrilməsinin ən baĢlıca 

məziyyəti hesab edir. ―Dəli Kür‖ romanını özünəqədərki 

ədəbiyyatımızı ruhuna bütövlüklə hopdurmuĢ ədəbi mö-

cüzə kimi xarakterizə edən Ə.Tanrıverdi M.Füzuli, 

M.P.Vaqif, M.F.Axundov, S.Ə.ġirvani, C.Məmmədqulu-

zadə, N.Vəzirov, Y.V.Çəmənzəminli, S.Vurğun kimi 

klassiklərimizin yaradıcılığına müraciət etməklə oxĢar de-

talları qarĢılaĢdırır və bunda xalqımızın tarixinə, etno-

qrafiyasına, psixologiyasına, mədəniyyətinə bağlılıqdan 

irəli gələn təbiilik görür. 

Tədqiqatçının uğurlarından biri müəllifin dili ilə ob-

razların dilini linqvistik-üslubi müstəvidə təhlilə cəlb et-

məsidir. Təhkiyəçi dilinin daha qabarıq görünən cəhət-

lərini yığcam Ģəkildə təhlil edən alim obrazlılıq yaradan 

bütün məqamlara aydınlıq gətirir və nümunələrlə Ģərh 

edir. Obrazlılığın fonetik, leksik, qrammatik səviyyədə tə-
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zahür formaları konkret dil faktları ilə açıqlanır ki, bu mə-

qamda müĢahidələrinin dəqiqliyi xüsusilə gözə çarpır. 

Əsas və ya epizodik olmasından asılı olmayaraq, roman-

dakı bütün kiĢi və qadın obrazlarının dili özünəməxsus 

keyfiyyərtləri ilə araĢdırılmıĢdır. Bununla tədqiqatçı sübut 

eləməyə çalıĢmıĢdır ki, romanın bədii cəhətdən əvəzsiz 

sənət əsərinə çevrilməsinin baĢlıca səbəblərindən biri də 

müəllifin obrazları öz dilində danıĢdırmağı bacarmasıdır. 

Məlumdur ki, dilektizm və arxaizmlər ədəbi dilimizi 

zənginləĢdirən mühüm mənbələrdən biri sayılır. ―Dəli 

Kür‖ romanında Ġ.ġıxlı bu zəngin qaynaqdan yetərincə 

bəhrələnmiĢdir. Ə.Tanrıverdi bunu bir linqvistik problem 

kimi qaldıraraq romanın dilində iĢlənmiĢ dialektizm və 

arxaizmlərin sistemli və kompleks Ģəkildə öyrənilməsini 

vacib bilir və bu araĢdırmanın ―Fonetik dialektizmlər‖, 

―Dialektizmlərin ədəbi dilin orfoqrafik normalarına uy-

ğunlaĢdırılması‖, ―Dialektizmlərin obrazlılıq yaradan vasi-

tələrdə iĢtirakı‖, ―Dialektizmlərin leksik-semantik qrup-

ları‖ yarımbaĢlıqları adı altında ilkin cizgilərini cızmaqla 

gələcək tədqiqatlara istiqamət verir. Fikrimizcə, monoqra-

fiyanın elmi sanbalını artıran bu hissə həm də fikir 

mübadiləsi üçün müəyyən imkanlar açmıĢ olur. Romanın 

dilində iĢlənmiĢ bütün dialektizm və arxaizmlər leksik 

baxımdan, demək olar ki, dəqiq  izah olunmuĢdur. Lakin 

maraqlı olsun deyə hörmətli alimin diqqətinə iki məqamı 

çatdırmaq istərdik. Romanın ―Damın pərdilərini ġamxal 

özü düzdü‖ cümləsində getmiĢ ―pərdi‖ sözü ―Dialektoloji 

lüğət‖ə əsaslanılaraq ―tavan‖ kimi Ģərh olunmuĢdur ki, 

bizcə, bu mənanın düzəliĢə ehtiyacı vardır. Doğrudur, 

dilçi-alim haqlı olaraq həmin lüğətdə bu sözün yalnız ġəki 

və ġərur Ģivələrində iĢlənməsi fikrinə qarĢı çıxır və onun 

Ģivələrimizin əksəriyyətində iĢlənməsi hökmünü verir 
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(səh.176). Təəssüf ki, digər Ģivələrdə onun ―tavan‖ məna-

sını deyil, ―damın üzərinə divardan divara atılan ağac‖ 

mənasını daĢıdığını qeyri-ixtiyari nəzərdən qaçırır. Diqqə-

timizi çəkən digər məqam romanın dilində iĢlənmiĢ ―yay-

xanmaq‖ felinin dialektizmlər sırasında verilməsidir. Hal-

buki alimin özü ―Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğə-

ti‖ndə (Bakı, 2007) getmiĢ ―dinĢəmək‖, ―oxranmaq‖, ―öy-

nə‖, ―yortmaq‖ sözlərini ―Ģivə səviyyəsində mühafizə olu-

nan arxaik sözlər‖ kimi (səh. 185) səciyyələndirməklə da-

ha düzgün mövqe nümayiĢ etdirir. Bu aspektdən yanaĢ-

dıqda ―yayılıb oturmaq; yırğalanaraq yerimək‖ anlam-

larını daĢıyan ―yayxanmaq‖ feli də Ģivələrimizdə yaĢa-

maqda olan arxaizmlər sırasına aid edilməlidir.  

Ə.Tanrıverdi yazıçının istifadə etdiyi bədii təsvir 

vasitələri: epitet, təĢbeh, metafora və metonimiya, bədii 

ifadə vasitələri: mübaliğə, litota, antiteza, inversiya, ellip-

sis üzərində ayrıca dayanmaqla romanın bədii dil xüsu-

siyyətlərini ətraflı səciyyələndirməyə nail olmuĢdur ki, 

sözsüz, bu, onun tədqiqatçı məsuliyyətindən irəli gəlir. 

Xüsusi qeyd etməyi vacib bilirik ki, monoqrafiyada 

araĢdırılan problemlə bağlı tanınmıĢ dilçi və ədəbiy-

yatĢünas alimlərin fikir və mülahizələrinə yerli-yerində 

istinad olunmuĢdur və bu onun elmi dəyərini yüksəldən 

amillərdəndir.  

Monoqrafiya sanki birnəfəsə yazılmıĢdır. Burada 

fikir qırıqlığına, dolaĢıq mülahizələrə  rast gəlinmir. Mo-

noqrafik əsər filoloq-mütəxəssislərlə yanaĢı, dil-ədəbiyyat 

müəllimləri üçün də faydalı bir mənbə rolunu oynayacağı 

fikrindəyik. Bildiyimiz kimi, milli ruhun oyanıĢında müs-

təsna rol oynayan bu monumental əsər, artıq neçə illərdir 

ki, ümumtəhsil məktəblərimizin XI siniflərində ayrıca 
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tədris olunur. Əsərin məzmununda rast gəlinən dialekt və 

arxaizmlərin Ģagirdlərə dərindən açıqlanmasında, bədii dil 

xüsusiyyətlərinin elmi əsasda Ģərhində Ə.Tanrıverdinin 

haqqında bəhs etdiyimiz bu monoqrafiyasının müəllimlərə 

böyük yardım edəcəyi Ģübhəsizdir. 

 

 
“Təhsil problemləri” qəzeti,  

1 aprel 2013-cü il 
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Pərixanım SOLTANQIZI, 

                              filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
     

“DƏDƏ QORQUD”DAN QAYNAQLANAN  

“DƏLĠ KÜR”ÜN POETĠK DĠLĠ,  

YAXUD EPOS AġĠQĠ 

 

―Ġsmayıl ġıxlını Ġsmayıl ġıxlı edən ―Dəli Kür‖ oldu 

(Professor Nizami Cəfərov). Əzizxan Tanrıverdini də alim 

kimi məĢhurlaĢdıran ―Dədə Qorqud kitabı‖ oldu. ―Dəli 

Kür‖ romanı Ġsmayıl ġıxlıya nə qədər Ģöhrət gətirib məĢ-

hur etdisə, bir o qədər də Cahandar ağa obrazı ―Dəli Kür‖ə 

Ģöhrət gətirib onu məĢhur etdi. Müəllifinə Ģöhrət gətirən, 

onu məĢhurlaĢdıran bu romanın, romanı məĢhur edən 

obrazın (Cahandar ağa) ovsununa, sehrinə düĢənlər çox 

oldu. Lakin onun ovsunundan, sehrindən hələ də çıx-

mayanlar var. Onlardan biri müəllifin tələbəsi filoloq alim 

Əzizxan Tanrıverdi, biri də bu sətirlərin müəllifidir. Prof. 

Əzizxan Tanrıverdinin bu günlərdə ―Elm və Təhsil‖ 

nəĢriyyatında nəfis Ģəkildə çap olunmuĢ ―Dəli Kür‖ roma-

nının poetik dili‖ kitabı bu ovsunun, sehrin nəticəsidir.  

Əzizxan müəllim sadə, səmimi, xeyirxah insan, 

müəllim, ən nəhayət, elmi yaradıcılığı ilə bu günkü gənc 

nəslin də diqqətini cəlb edən fədakar alimdir. Onun elmi 

əsərlərini, kitablarını sadalamaq istəmirəm. Buna ehtiyac 
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da yoxdur. Yetərincə elmi ictimaiyyət tərəfindən tanınmıĢ 

və  qəbul edilmiĢ dilçi alimdir.  

Əzizxan müəllimi Ģəxsən üç ilə yaxındır tanıyıram. 

Bir ildir ki, onunla həmsöhbətəm. ―Dədə Qorqud‖ elmi-

tədqiqat mərkəzinə tez-tez gəlməsi, mərkəzin müdiri, 

yaxın dostu Prof. Ramazan Qafarlıyla elmi söhbətləri, 

mərkəzin elmi əməkdaĢları ilə elmi  diskussiyası, yüksək 

eridusiyası ilə o, məni özünə cəlb etmiĢdi. Bu görüĢlərin 

birində  söhbətimizin mövzusu Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli kür‖ 

romanı oldu. Mən professordan ―Azərbaycan dili və ədə-

biyyatı tədrisi‖ jurnalında dərc olunmuĢ məqaləmi (―Dəli 

Kür‖ romanında xarakter problemi‖ 2011,№4) oxuyub 

rəyini bildirməsini xahiĢ etdim. Çox sağ olsun, xahiĢimi 

yerə salmadı. Ertəsi gün  rəyini bildirərək bu istiqamətdə 

elmi araĢdırmamı  davam etdirməyi də tövsiyə etdi. Sonra 

onunla hər dəfə görüĢəndə hansı mövzu olursa--olsun 

mütləq söhbətimiz ―Dəli Kür‖ romanından, xüsusən də 

Cahandar ağa obrazından qırmızı xətt kimi  keçirdi. Bu da 

səbəbsiz deyildir. Professor  müəlliminin və onun yazdığı 

―Dəli Kür‖ün, mən də Cahandar ağanın aĢiqi idim. Bütün 

hadisələrin fövqündə isə Cahandar ağa dayanırdı. Ca-

handar ağa Qori Müəllimlər seminariyasında baĢ verən 

hadisələrdə iĢtirak etməsə də, o, bu məkanla bağlı olurdu. 

Çünki oğlu ƏĢrəf burada təhsil alırdı.  

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ çap olunmazdan 

öncə onun yazılma tarixi, yazılma səbəbi və tədqiqatın 

mərkəzində dayanan bir çox detallarla tanıĢ idim. Hətta 

çap tarixi ilə də. Və onun çapını böyük səbirsizliklə göz-

ləyənlərdən biri də mən idim. Çox gərgin əməyin məhsu-

ludur ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖.  



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      113 

Bir gün Əzizxan müəllim mənə imzanı gizlədərək bir 

diplom iĢinə yazılmıĢ rəy göstərdi. Rəyi oxuduqdan sonra 

soruĢdu: 

– Xətt kimindir, tanıdın?  

Deyəndə yox, professor əlini yelləyib ―Çox Ģey itir-

misən‖, – deyə təəssüflə dilləndi. Qulağımda tez-tez səs-

lənən Ġsmayıl ġıxlı adı idi. O, gözəl müəllim idi, gözəl in-

san idi. Eynilə Mir Cəlal PaĢayev, Əli Fəhmi, Cəfər Xən-

dan, Feyzulla Qasımzadə ünvanına deyilənləri eĢitdikcə  

düĢünürəm, Prof.Xalid Əlimirzəyev, Təhsin Mütəllimov, 

Ġnayət BəkdaĢi, Cəlal Abdullayev, Tofiq Hüseynoğlu, 

Pənah Xəlilov, Azad Nəbiyev, Əlyar Səfərli, Nizami 

Cəfərov, Əzizə Cəfərzadə və bu kimi fəxr elədiyim digər 

müəllimlərimlə yanaĢı, Mir Cəlal PaĢayev, Əli Fəhmi, 

Cəfər Xəndan, Feyzulla Qasımzadə kimi klassiklərimiz-

dən də dərs almaq kaĢ mənə də nəsib olardı!. (YaĢayanlara 

Allah cansağlığı versin, dünyasını dəyiĢənlərə Allah 

rəhmət eləsin.)  

Nə isə bu bir qədər, bir alın yazısıdır. Bir də doğum 

tarixi.  

Elə müəllimlər var ki, hələ sağ ikən tələbələrinin 

qəlbində əbədi heykəllərini ucaldırlar. Adı çəkilənlər belə 

müəllimlərdəndir. Professor Əzizxan Tanrıverdi də onların 

sırasındadır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, müəllif son 

iki kitabı – ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kultu‖ və ―Dəli 

Kür romanının poetik dili‖ ilə Azərbaycan dilçilik elmində 

bir daha imzasını təsdiqlədi. ―Dəli Kür romanının  poetik 

dili‖ monumental bir əsərdir Azərbaycan ədəbiyyatĢünas-

lığı ilə dilçiliyin  sintezidir. Birgə vəhdətidir. Müəllif ―Də-

li Kür‖ romanına istinad etməklə sirli-sehirli Azərbaycan 

dilinin gözəlliyini, poetikliyini elmi təhlilə cəlb etmiĢdi. 
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Gəldiyi nəticələrlə Azərbaycan dilçilik elmində XXI əsrin 

hadisəsinə səbəb olmuĢdu. ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at 

kultu‖nun təsiri altında mən də ―Dədə Qorqud kitabı‖nda 

at kultunun bədii ədəbiyyata gətirilməsi‖ mözusunda elmi 

əsər üzərində iĢlədim. 

Müəllimin (müəllif) sənətkarlığı, qələminin qüdrəti, 

dilinin sadəliyi, aydınlığı, axıcılığı –  bir sözlə, poetikliyi 

tələbənin elmi zəkası, məntiqi təfəkkürü ilə birləĢmiĢ nəti-

cədə belə bir əsər yaranmıĢdı. 50 ildən artıq həmiĢə oxucu 

auditoriyasının   diqqətində olan  ―Dəli Kür‖ün poetik dili 

indiyədək belə geniĢ monoqrafik tədqiqata cəlb olunma-

mıĢdı. Kitabın ən yüksək məziyyətlərindən biri də budur. 

Müəllif Ġsmayıl ġıxlıĢünaslığa yenilik gətirməklə ümumən 

dilĢünaslıqda yeni bir izin əsasını qoydu. 

 Cahandar ağanın ərli qadını qaçırması, bacısını, atını 

öldürməsi ―Dəli Kür‖ tədqiqatçılarının həmiĢə diqqət mər-

kəzində olub və bu səbəbdən də Cahandar ağa mənfi obraz 

kimi səciyyələndirilib. Onun keçirdiyi daxili psixoloji sar-

sıntılar kölgədə qaldığından hadisələrin baĢvermə səbəblə-

rinə bir o qədər də diqqət yetirilməyib. Elədiyi səhvi baĢa 

düĢmək və onu qəbul etmək böyüklükdür. Bu etirafı Ca-

handar ağa özünün  içində edir: ―Mənə nə pislik etmiĢdi 

ki, öldürdüm? Hər nə etmiĢəmsə, mən etmiĢdim. Əgər 

mən onun arvadını götürüb qaçırmasaydım heç, məni ta-

nımırdı da‖. Cahandar ağa Allahyarı öldürəndə onun ba-

xıĢlarını, gözlərindəki ifadəni unuda bilmir. Bu baxıĢlar 

onu izləyir. Bacısı ġahnigarla, Qəmərlə bağlı keçirdiyi 

hisslərin təsviri detallarla həm ədəbi, həm də poetik ba-

xımından təhlilə cəlb olunub. Obrazların dili fonetik lek-

sik, qrammatik səviyyədə araĢdırılmıĢ və onların vasitəsilə 

tədqiqatçı romanda milliliyi, tarixiliyi, müasirliyi əsas 

meyar kimi götürmüĢdür. Qadın obrazının dilini səsləndir-
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məklə indiyədək romanda əsas tədqiqat obyektinə çevril-

məmiĢ qadın azadlığı problemini də önə gətirmiĢdir. 

Tədqiqatda Ġsmayıl ġıxlı yaradıcılığına Ģifahi və ya-

zılı ədəbiyyatın təsirindən bəhs olunur. Ə.Tanrıverdi ro-

manda iĢlənən folklor nümunələrini – atalar sözləri, baya-

tılar, aĢıq Ģeirləri, nəğmələr, əfsanələr və mahnıları tədqi-

qatçı müəllifin və obrazların dili kontekstində araĢdırır. O, 

romanın dilində iĢlənən qalın, incə saitlərin assonansına 

həmqafiyə sözlərə və s. diqqət yetirir, nümunələr əsasında 

onları fonetik tədqiqata cəlb edir. ―Dəli Kür‖də arxaizm, 

dialektizm, onomostik vahidlər, cinas leksik-morfoloji 

təkrarlar və s. obrazlılığın leksik səviyyədə göstəricisi 

kimi araĢdırılır. Müəllif yazır: ―Romanın dilində ədəbi 

tələffüzün transkripsiyasını əhatə edən digər sözlər isə 

əsasən aĢağdakılardan ibarətdir‖:  

nəydi (nə idi)—Onların bir-birinə üstüörtülü 

dedikləri nəydi? 

neyləyim (nə eləyim)—Neyləyim, mən özümü 

yetirənəcən suyu keçib cələyə girdi. 

ləzzətnən (ləzzətlə)—Lap ləzzətnən 

yarpıznan (yarpızla—ilə) Özü də yarpıznan, eləmi?... 

―Dəli Kür‖də iĢlənmiĢ bir sıra dil vahidləri isə danı-

Ģıq dilinin transkripsiyası kimi götürülə bilər. Məsələn, 

Mələk obrazının dilindən verilmiĢ bir cümləyə diqqət ye-

tirək: ―-KaĢ öləydim, səni dərdə salmayaydım....‖. Fik-

rimizcə, Ġ.ġıxlı bu cümləni Azərbaycan dilinin qərb Ģivə-

lərinə uyğun Ģəkildə də transkripsiya edə bilərdi. Məsələn, 

belə: ―-KaĢ ölöydüm, səni dərdə salmeydim‖. Açığını 

deyək ki bu cür tanskripsiya Mələk obrazının dilindəki 

fərdiliyi qüvvətləndirə bilərdi. Amma müəllif digər vasitə-

lərlə yanaĢı, canlı danıĢıq dilindən də istifadə etməklə 
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Mələyi bir bölgənin obrazı olmaq çərçivəsindən çıxarmıĢ, 

onu kəbinli ola-ola qaçırılan türk qadınlarının ümumiləĢ-

miĢ obrazına çevirə bilmiĢdir. Yeri gəlmiĢkən, həmin 

cümlədəki kaĢ, səni, dərdə sözlərinin deyiliĢi və yazılıĢı 

eynidir, danıĢıq dilinə uyğun Ģəkildə verilmiĢ ―öləydim‖ 

və ―salmayaydım‖ sözləri isə müasir Azərbaycan ədəbi 

dilində bu cür iĢlənir: ölə idim, salmaya idim (orfoqra-

fiyası); öleydim, salmıyeydim (orfoepiyası) 

AraĢdırmalar göstərir ki, Ġ.ġıxlı tipikləĢdirmə vasitəsi 

kimi ədəbi tələffüzün transkripsiyasından ustalıqla istifadə 

etmiĢdir (s.140).  

Ġnversiya və ellipsisi obrazlılığın qrammatik səviyyə-

də təzahürü kimi nəzərə alan dilçi alim onu mətn kon-

tektsində təhlilə çəkmiĢdir  (bax: səh .236-238). Bu elm 

fədaisi, ―Dədə Qorqud‖ aĢiqi özü bir epos qəhrəmanıdır. 

Epos qəhrəmanları bir dastandan digərinə keçir. Zaman-

dan – zamana adlayır. Onun ―Dədə Qorqud‖a aĢiqliyi, 

―Koroğlu‖ya, ―Koroğlu‖dan ―Dəli Kür‖ə keçib. Hələ ki, 

―Dəli Kür‖də məskunlaĢıb. Bu fikri ―Dədə Qorqud 

kitabı‖nda at kultu‖ da təsdiqləyir.  

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ kitabı  tələbənin 

öz müəlliminin ruhu qarĢısında mənəvi borcunun təzahürü 

və müasir Azərbaycan romanının yüksəliĢini təsdiqləyən 

filoloji araĢdırmadır. Professor Əzizxan Tanrıverdi bir mə-

qalə ilə, bir xatirə ilə çiyinlərində  hiss etdiyi bu borcu 

ödəyə bilərdi. Mənən sakitləĢə bilərdi. Lakin o, bununla 

kifayətlənməyib. Müəlliminin xatirəsinə bir alim kimi 

möhtəĢəm bir əsər ithaf etməklə zaman-zaman ürəyində 

yaĢatdığı sevgini, hörməti dilə gətirib. ―Dəli Kür romanı-

nın poetik dili‖ Əzizxan Tanrıverdinin əziz müəlliminə - 

Ġsmayıl ġıxlıya sonsuz məhəbbətinin rəmzidir.  
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―Dəli Kür romanının poetik dili‖ çap olunduğu gün-

dən ədəbiyyatĢünasların, dilĢünasların diqqətində olub. 

Hörmətli alimlərimiz öz rəy və mülahizələrilə  dövrü mət-

buatda çıxıĢ ediblər. Mənim məqsədim isə heç də bu kita-

bın elmi məziyyətlərindən geniĢ bəhs etmək deyildir. 

Sadəcə demək istədiklərimi yazıya  köçürtdüm.  

 
“Ədalət” qəzeti, 5 aprel 2013-cü il 



 

                             
118 

 

 

 

Bəhram CƏFƏROĞLU, 

doktorant 

“DƏLĠ KÜR” ROMANININ POETĠK DĠLĠ” –  

 BƏDĠĠ DÜġÜNCƏNĠN ZĠRVƏSĠ 
 

Azərbaycan ədəbiyyatının nadir incilərindən sayılan 

―Dəli Kür‖ romanının yazılmasından əlli ilə yaxın bir vaxt 

keçir. Ġ.ġıxlı yaradıcılığının, eyni zamanda ədəbiyyat tari-

ximizin ən uğurlu nümunələrindən olan bu əsər haqqında 

ədəbi tənqiddə kifayət qədər danıĢılmıĢdır. Dəqiq desək, 

Ġ.ġıxlı yaradıcılığının Ģah əsəri hesab olunan ―Dəli Kür‖ 

romanı ilə bağlı onlarla tədqiqat aparılıb, məqalələr nəĢr 

olunub... Bu günün özündə də yeni fikirlər söylənilir, yeni 

mülahizələr irəli sürülür. Ġllər bir-birini əvəz etsə də, icti-

mai-siyasi epoxalar dəyiĢsə də, hər dəfə ―Dəli Kür‖ əsəri 

yeni nəzəri-estetik, elmi-ədəbi baxıĢ bucağı tələb edir. 

Əzizxan Tanrıverdinin bu yaxınlarda nəĢr olunmuĢ 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ (Bakı, 2012) monoqra-

fiyası bu tarixi zərurətin nəticəsidir. Əzizxan Tanrıverdi 

imzası elmi ictimaiyyətə, əsasən, dil tarixçisi, qorqudĢünas 

alim kimi tanıĢdır. Sonuncu əsəri isə onun həm də  san-

ballı ədəbiyyat tənqidçisi olmasından xəbər verir. Müəllif 

―Dəli Kür‖ əsərini tədqiq etməsinin səbəbini monoqrafi-

yanın ―Kitabın yazılma səbəbi‖ adlı bölməsində izah edir.  

Orxon Yenisey abidələrini, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖u 

araĢdıran, ömrünü Azərbaycan dilinin tarixi mənbələrini 

tədqiq etməyə həsr edən müəllif ―Dədə Qorqud‖dan sü-
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zülüb gələn Ģirin bir dillə kitabın yazılma səbəbini belə 

izah edir: ―Dəli Kürü üçüncü dəfə oxuyarkən uĢaqlıq il-

lərimin acılı-Ģirinli günlərini yenidən yaĢadım, xatirələr  

çözələndi: dağlarda çiyələk, yemlik, kəklikotu yığdığım ot 

biçdiyim, at çapdığım, anam Mahilənin inək sağarkən söy-

lədiyi eydirmələri dinlədiyim çağları xatırladım, ruhum 

dincəldi. Ruhları dinləndirən belə bir əsərin dili ilə bağlı 

kitab yazmaya bilərdinmi? Heç Ģübhəsiz ki, yox! Çünki 

―Dəli Kür‖ yaddaĢıma, ruhuma əbədi olaraq həkk olu-

nub‖. 

Ə.Tanrıverdi ruhunun səsinə qulaq asaraq ədəbi 

tənqidimizə, Ġ.ġıxlı yaradıcılığına yeni bir töhfə verdi. 

Yeri gəlmiĢkən, Ġ.ġıxlı ―Dəli Kür‖ əsərini nəĢr etdirdikdən 

sonra həmkarlarına tez-tez deyərmiĢ: ―Görək, ədəbi tənqid 

bu əsərə  nə deyəcək?‖. Böyük sənətkarlarımızın illər öncə 

söylədiyi bu sualı öz tələbəsi Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ 

romanının poetik dili‖ ilə cavablandırdı. 

Müəllif ―Dəli Kür‖ romanını tədqiq edərkən özünə 

qədərki tənqidçilərə böyük hörmətlə yanaĢmıĢ Ə.Hüsey-

nov, Q.Kazımov, N.Cəfərov, A.Hacıyev, Q.Mustafayeva, 

T.Hüseynoğlu, A.Eminov, T.Salamoğlu, T.ƏliĢanoğlu ki-

mi dəyərli ədəbiyyat tənqidçilərimizin ―Dəli Kür‖ haq-

qında söylədikləri fikirləri təqdir etmiĢ, bununla belə,  

―Dəli Kür‖ əsərinə ənənəvi  tənqiddən fərqli yanaĢmıĢdır. 

Müəllif əsəri iki istiqamətdə: həm ədəbiyyatĢünaslıq, həm 

də dilçilik müstəvisində tədqiq etmiĢdir. Məhz bu səbəb-

dən də qətiyyətlə söyləmək olar ki, ədəbi tənqidin ―Dəli 

Kür‖ əsəri haqqında əlli ilə söyləmədiyi, aĢkarlamadığı və 

yaxud da duymadığı məsələləri Ə. Tanrıverdi iĢıqlandır-

mıĢdır.  
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―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası 

―Dəli Kür‖ romanı rus və Avropa ədəbiyyatı müstəvi-

sində‖ bölməsi ilə baĢlayır. 

Monoqrafiyada haqlı olaraq qeyd olunur ki, ―Dəli 

Kür‖də cümlə modellərinin yaratdığı ahəngdarlıq, epik 

intonasiya birbaĢa ―Dədə Qorqud‖ kitabı ilə bağlıdır. Fik-

rini əsaslandırmaq üçün həm ―Kitab‖dan, həm də roman-

dan müəyyən hissələri oxucuya təqdim edən müəllif dasta-

nın ―Dəli Kür‖ün üslubi-poetik strukturunun əsasını təĢkil 

etməsini arqumentləĢdirir. 

Bu bölmənin yadda qalan cəhətlərindən biri də ro-

man daxilində Ġ.ġıxlı Ģəxsiyyəti ilə paralelliyin prototi-

pinin müəyyənləĢdirilməsidir: ―Rus Əhmədin dilindən ve-

rilmiĢ ―Elm dediyin iĢıq kimi bir Ģeydir, çoxaldıqca qa-

ranlığın ömrü azalır, adamın gözünə nur gəlir‖ cümləsinin 

semantik tutumunun assosiativliyi, ilk olaraq məhz alim 

Ġ.ġıxlını xatırladır... Çernyayevski, Kipiani kimi müəllim 

obrazlarında müəllim Ġ.ġıxlının konturları görünür. O, 

Çernyayevskinin dilindən verdiyi ―Bəs tələbələrim? Mə-

gər onlar mənim övladlarım deyilmi? Məgər mən öləndən 

sonra onların timsalında yaĢamayacağammı?... Məgər 

müəllim tələbələrini öz balasından azmı sevir? Kimi 

cümlələrlə sanki öz obrazını  yaratmıĢdır‖. 

Məhz bu təqdimatdan sonra oxucu Ġ.ġıxlı obrazını 

daha asan Ģəkildə dərk edir. Monoqrafiyanın diqqət çəkən 

bölmələrindən biri də ―Dəli Kür‖ romanında Ģifahi xalq 

ədəbiyyatı nümunələrini müəyyənləĢdirən ―Azərbaycan 

Ģifahi xalq ədəbiyyatı və Dəli Kür‖ bölməsidir. Bölmə 

dəyərli folklorĢünas alim M.Kazımoğlunun ―Psixoloji 

nəsrdəki özünütəhlil elementləri ilə sadə həsb-hal məqam-

ları arasında birbaĢa əlaqə yoxdur. Daha doğrusu, əlaqə 

üzdə yox, dərindədir, fokloru yamsılamada yox, folklorun 
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ruhunu, ondakı arxaik təsəvvür və təfəkkür tərzini özünə-

məxsus Ģəkildə əks etdirməkdədir‖ fikriləri ilə yadda qalır. 

Müəllif romanda iĢlənmiĢ atalar sözlərini, bayatını, 

nəğmələri, eydirmələri, əfsanə və mahnıları, aĢıq Ģeirlərini 

zərgər dəqiqliyi ilə müəyyənləĢdirir. ġifahi xalq  ədəbiy-

yatımızın incilərindən sayılan bu nümunələri romanın poe-

tik dilində necə ahəngdar səslənməsini qeyd edir. Tədqi-

qatçı alim romanda əllidən artıq atalar sözünün iĢləndiyini 

müĢahidə etmiĢ, bununla kifayətlənməyərək atalar sözləri-

nin semantik qruplarını müəyyənləĢdirmiĢdir. Ə.Tanrıver-

dinin ―Dəli Kür‖ romanında müəyyənləĢdirdiyi atalar söz-

lərinin semantik qruplarına diqqət yetirdikdə heyrətlən-

məyə bilmirsən. Müəllifin romandan seçdiyi atalar sözlə-

rinin məna qrupları əsərin məzmununu, bir növ, qayəsini 

təĢkil edir. Həmin atalar sözlərinin  məna növlərinə diqqət 

yetirək. 

1. Mərdlik, mübarizlik və igidlik bildirənlər; 

2. KiĢilik, qeyrət və namus ifadə edənlər; 

3. Dostluq, birlik, sədaqət və hörmət ifadə edənlər; 

Bu məna qrupları bir baĢa Cahandar ağa obrazının 

xüsusiyyətlərinə hesablanıb; 

4. Təmkinli, səbrli, tədbirli və ehtiyatlı olmaq haq-

qında; 

Cahandar ağa, eyni zamanda tədbirli və ehtiyatlıdır. 

5. Qismət və tale haqqında olanlar; 

6. Arzu və istəklə bağlı olanlar; 

7. Uğursuzluq və ümidsizlik ifadə edənlər; 

8. Yazıqlıq və kimsəsizlik bildirənlər; 

9. Hər Ģeyə hazır olma, çətinliyə dözməni ifadə 

edənlər. 
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Bu məna qrupları sanki əsərdəki digər obrazlara 

hesablanıb.  

10. Dəqiqlik ifadə edənlər; 

11. Elmi yüksək qiymətləndirmə. 

Sonuncu hikmətli sözlərin yaradıcısı məhz Ġ.ġıxlıdır, 

–  deyən müəllif sadə oxucuya o qədər də dərindən aydın 

olmayan, lakin əsəri oxuculara doğmalaĢdıran faktları 

böyük məharətlə müəyyənləĢdirir. 

Romanda rast gəlinən bayatı, nəğmələr, eydirmələr, 

anadil əfsanəsi, müəllifi el Ģairi ġəhrəbanının ―Naz bil-

məz‖ xalq mahnısı kimi nümunələrin hansı məqsədlə iĢlə-

dilməsi də tədqiqatçının nəzər diqqətindən qaçmamıĢdır. 

Qeyd olunan faktları ortaya çıxaran müəllif romanla oxu-

cu arasında mənəvi körpü yaratmağa nail olmuĢdur. Əsə-

rin əvvəlində ―Dəli Kür‖ romanının ―Dədə-Qorqud‖ das-

tanının dili ilə səsləĢdiyini vurğulayan Ə.Tanrıverdi bu 

fikirlərlə məhdudlaĢmamıĢ, monoqrafiyaya ―Dədə Qorqud 

kitabı‖ və Dəli Kür‖ bölməsini əlavə etmiĢdir. 

Adı çəkilən bölmənin dəyəri ədəbi tənqidin uzun 

illər toxunmadığı, bir məsələyə – ―Dəli Kür‖ və epos bağ-

lılığı faktına iĢıq salınmıĢdır. Bir çoxlarımızın duya bilmə-

diyi ―Dədə Qorqud‖ da əks olunan milli və bəĢəri azadlıq 

ideyalarının ―Dəli Kür‖də əks olunması ―Dədə Qorqud‖da 

qəhrəmanların kafirlərlə ―Dəli Kür‖də obrazların (Cahan-

dar ağa və silahdaĢları) rus imperiyası məmurları – kazak-

larla döyüĢməsi, Oğuz cəmiyyətində Bayandır xanın, ro-

manda Cahandar ağanın birinci Ģəxs olması, dastanda Qa-

zan xanın düĢmən üzərinə tək getməsi, romanda Cahandar 

ağanın Allahyarla savaĢmağa tək yollanması və bu kimi 

onlarla paralellərin müəyyənləĢdirilməsi müəllifin bu mə-

sələyə yüksək peĢəkarlıqla yanaĢmasından xəbər verir. 
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Müəllif bu bölmədə paralelliyi təkcə Cahandar ağa 

və Bayandır xan, Qazan xan arasında görmür. O, böyük 

ustalıqla dastanda və romanda iĢlənmiĢ digər obrazlar, 

hətta əsərlərin dil xüsusiyyətləri arasında olan oxĢarlığı da 

qeyd edir. GeniĢ və hərtərəfli müqayisələr xüsusi səy və 

bacarıq tələb edən yanaĢma tərzinə baxmayaq, müəllif 

yüksək təvazökarlıq hissi ilə yazır: ―Yuxarıda təqdim 

etdiklərimiz ―Dədə Qorqud kitabı‖ ilə ―Dəli Kür‖ arasın-

dakı oxĢarlıqların yalnız bir qismini əhatə edir. Bu mənada 

belə bir mövzu geniĢ və sistemli Ģəkildə araĢdırılarsa, 

filologiyamız üçün ən gözəl töhfə olar.‖ 

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanın bədii xüsusiyyət-

lərini obrazlar aləmini  Ģifahi xalq ədəbiyyatın digər inci-

lərindən olan ―Koroğlu‖ dastanı ilə müqayisəli Ģəkildə 

tədqiq etmiĢdir. 

―Koroğlu‖ dastanı və ―Dəli Kür‖ adlanan bu bölmə 

hər iki əsərin oxĢarlıqlarının müəyyənləĢdirilməsi ilə yad-

da qalır. Müəllif bu əsərlər arasındakı bənzərliklərdən biri 

kimi təhkiyə oxĢarlığını qeyd edir. Müəllif tərəfindən 

müəyyənləĢdirilən faktlardan biri bu Ģəkildədir: ―Koroğ-

lu‖da Çənlibel‖, ―Dəli Kür‖də Göytəpə simvollaĢdırılmıĢ 

cəmiyyətlərdir, daha dəqiqi vətənin- Azərbaycanın sim-

vollarıdır‖. Oxucunu heyrət qarĢısında qoyan faktlardan 

biri də ―Koroğlu Qıratı, Cahandar ağa isə Qəməri özünə 

qardaĢ hesab edir. Hər iki qəhrəmanın namusuna toxu-

nulur, daha doğrusu, atlarına görə zərbə alırlar: Keçəl 

Həmzə Qıratı qaçırır, Allahyar Qəmərin yalı və quyruğunu 

qırxır. Hər iki qəhrəman eyni gərgin anlar yaĢayır, eyni 

hisslər keçirir‖. Faktıdır. Təkcə obrazlarla məhdudlaĢma-

yan müəllif ―Koroğlu‖ və ―Dəli Kür‖dəki bir sıra onomas-

tik vahidlərin oxĢarlıqlarını tədqiqatçı həssaslığı ilə mü-
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Ģahidə etmiĢdir. Müəllif hər iki əsərdə müəyyənləĢdirdiyi 

oxĢar onomastik vahidləri aĢağıdakı Ģəkildə qruplaĢdırır: 

a) Çənlibel və Göytəpə vahidləri Azərbaycanı – vətə-

ni simvollaĢdırdığı üçün eyni semantik yuvaya daxil olur; 

 b) Su kultuna görə metoforik səciyyəli QoĢabulaq 

və Kür hidronimləri eyni semantik Ģaxədə birləĢir; 

c) Koroğlunun arvadının adı (Nigar) Cahandar ağa-

nın arvadının adında ikinci komponent kimi çıxıĢ edir 

(zər+nigar=Zərnigar), həm də bu, Cahandar ağanın bacısı-

nın adını da əhatə edir (Ģah+nigar=ġahnigar). Digər tərəf-

dən, Nigar da, Zərnigar da ―Xanım‖ titulunu daĢıyır: Nigar 

xanım Zərnigar xanım...‖ 

Monoqrafiyanın yadda qalan bölmələrindən biri 

―Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və ―Dəli Kür‖ adlanır. Əsas 

fəaliyyət sahəsi dilĢünaslıq olmasına baxmayaraq, Ə.Tan-

rıverdi həm də Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının incəliklə-

rinə bələd olan mütəxəssislərindəndir. Yazılı ədəbiyyatı-

mıza dərindən bələd olması müəllifə imkan verir ki, ―Dəli 

Kür‖ romanında böyük ustalıqla klassiklərimizin – Füzuli, 

S.Ə.ġirvani və M.F.Axundovun bədii obrazlarını müəy-

yənləĢdirsin. Romanda obrazların dialoqu əsnasında 

M.F.Axundovun kodlaĢdırılmıĢ  bədii obrazının yaradıl-

ması faktının müəyyənləĢdirilməsi tədqiqatçının uğurudur. 

Bu bölmənin səciyyəvi cəhətlərindən biri də ―Dəli Kür‖ 

romanı ilə M.Cəlilin ―Ölülər‖, Y.V.Çəmənzəminlinin ―Ġki 

od arasında‖ əsərləri ilə bağlılığın yüksək peĢəkarlıqla 

aĢkar olunmasındadır. 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası hər 

səhifəsində oxucunu təəccübləndirən, ―Dəli Kür‖ kimi 

möhtəĢəm bir romanın üzə çıxarılmayan, sözlərlə cilalanıb 

gələcək nəsillərə ötürülən Ģifrələrin çözümünü təmin edən 

bir əsər olması Ģübhəsizdir. 
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Monoqrafiyanın ―Dəli Kür‖ün poetik strukturunda 

tarixi sənədlər‖ adlanan bölməsi də digər bölmələrdə oldu-

ğu kimi oxucunu heyrətdə qoyacaq məsələlərə iĢıq salır.  

―Obrazların dili‖ adlanan bölmə də bu qəbildəndir. 

―Dəli Kür‖ romanında iĢlənmiĢ hər bir obrazın dilinə fərdi 

Ģəkildə yanaĢan müəllif surətlərin dilində iĢlənmiĢ leksik-

morfoloji təkrarlar, assonanslar, alliterasiyalar, frazeoloji 

vahidlər, epitetlər, təĢbehlər haqqında geniĢ məlumat ver-

miĢdir. ―Dəli Kür romanında iĢlənən obrazların dilinə də-

rindən bələd olması müəllifə imkan vermiĢdir ki, Cahan-

dar ağanın timsalında imperiya düĢməni sayılan ġeyx ġa-

milin surətinin yazıçı tərəfindən bir cümlə daxilində yara-

dılan obrazını aĢkara çıxarsın, bir növ, Ģifrəsini çözsün: 

―Burada cəmi bir detalı pristavın daxili nitqində 

Cahandar ağa ilə bağlı iĢlədilmiĢ təĢbehi xatırlatmaqla 

kifayətlənirik. ―Xalis ġamildir (Cahandar ağanın qıllı qaĢ-

ları gözünün üstünə endi, pristav onun zəhmli baxıĢlarını 

anlamasa da, baĢını tərpədib gülümsündü. ―Xalis ġamildir, 

- deyə ürəyindən keçirdi) Bu da belə bir fikri reallaĢdırır: 

Ġ.ġıxlı ġeyx ġamilin bir sıra xarakterik cəhətlərini  Ca-

handar  ağa obrazında ustalıqla canlandıra bilmiĢdir‖. 

Ə.Tanrıverdinin romanından gətirdiyi faktlarla razılaĢma-

ya bilmirsən. 

Ümumiyyətlə, yazıçı Qafqazda baĢ verən hadisələrə 

seyrçi mövqedə qalmamıĢdır. Prof.Ə.Tanrıverdinin 

aĢkarladığı faktdan çıxıĢ edərək bir məsələni vurğulamaq 

istərdik. Əsərdə ġeyx ġamil obrazı yaradılmıĢdır. ġeyx 

ġamil, ġimali Qafqazın lideridir. Eyni zamanda çarizmin 

müstəmləkə siyasətinə qarĢı çıxan ciddi qüvvə olan  ġeyx 

ġamilin yaĢadığı məkan müridizmin beĢiyidir. Əsərdə mu-

ridizmin müəyyən elementlərinə də rast gəlirik. Molla Sa-



 

                             
126 

dığın evində təĢkil olunan və ġahnigarın ölümü ilə nəti-

cələnən meyxana məclisinin ġimali Qafqazdan gəlmə 

faktları müəyyən mənada düĢündürücüdür. 

Müəllif romanın dilində bir çox tədqiqatçıların görə 

bilmədiyi poetik kateqoriyaları – assonansı, alliterasiyanı 

müəyyənləĢdirməyə müvəffəq olmuĢdur. ―...Qeyd etdiyi-

miz kimi, ―s‖-nın alliterasiyası sakitlik, süstlük kimi məna 

çalarlarının yaradılmasında ən mühüm vasitələrdən hesab 

olunur. Maraqlıdır ki, yazıçı bu cür məna çalarlarını təkcə 

cümlənin leksik mənası ilə yox, həm də s, z, Ģ samitlərinin 

alliterasiyası ilə reallaĢdırır: ―Salatnın saçını sığalladı. 

Səs-küy yavaĢ-yavaĢ binələrin üst tərəfindən aĢağı endi. 

Burada s, Ģ alliterasiyasının yaratdığı ―sakitlik‖ mənası se-

mantik dinamikadakı ―aĢağı endi‖ (səs=küyün aĢağı en-

məsi kontekstində) vahidi ilə birbaĢa bağlanır‖. ―Dəli 

Kür‖də obrazlılığın leksik səviyyədə təzahürü‖, ―Onomas-

tik vahidlər‖, ―Evfemizm‖ kimi bölmələr ―Dəli Kür‖ ro-

manının oxucu üçün aydınlaĢmasında müstəsna rol oyna-

yır. ―Evfemizm‖ bölməsi qeyd olunan bölmələr arasında 

öz orijinallığı ilə seçilir. 

Bölmədə mənfi reaksiya oyada biləcək sözləri nisbə-

tən mədəni, nəcib təsir oyadan sözlərlə ifadə edən yazı-

çının yaradıcılıq xüsusiyyətləri araĢdırılır. Bölmədən bir 

fakta nəzər salaq: ―SöyüĢ anlayıĢının evfemizmlərlə ifadə 

olunması: Zərnigar xanımın dilində iĢlənmiĢ ―yaxĢı ana‖ 

ifadəsinin ―söyüĢ anlayıĢı bildirməsi mətn semantikası 

müstəvisində müəyyənləĢir. ―Gəl, yaxın gəl, gör atan sənə 

nə yaxĢı ana gətirib?‖Bu cümlələrdəki ―yaxĢı ana‖ axmaq, 

yaramaz ana mənasındadır‖. 

Monoqrafiyanın sonuncu bölmələrindən biri ―Anti-

teza‖ adlanır. Fikrimizcə, bu bölmə bir çox polemikalara 

yol açan ―Cahandar ağa müsbət qəhrəmandır, yoxsa mən-
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fi?‖ sualına ən tutarlı cavab kimi səslənir. Məhz bu böl-

məni oxuyan oxucuya aydınlaĢır ki, Cahandar ağa obrazı 

haqqında birtərəfli qərar vermək mümkün deyil. Monoqra-

fiyadan bir parçaya diqqət yetirək: ―ġuxluq edən, güldürən 

Qoca – yumaq kimi büzüĢən qoca‖ ; ―KiĢinin məyus və 

müĢkül görkəmi bulud kimi tutulub susması, həmiĢə Ģux-

luq edib adamı güldürən Qocanın indi yumaq kimi büzüĢ-

məsi Cahandar ağanın da ürəyini ağrıtdı...‖ Bu parçanın 

son hissəsi isə (...Cahandar ağanın da ürəyini ağrıtdı.) Ca-

handar ağanın Gəmiçi Qoca barədə dedikləri ilə antiteza 

təĢkil edir: ―Belin sınsın, fərsiz oğul, gör kimnən qohum 

oldu! Arxasını kimə dayadı! Ġndi mən nə edim? Qapısına 

gediləsi deyil ki, beĢ on adam yığıb aparasan, el adətincə 

barıĢıqlıq eliyəsən. Nə də bir adamlığı var ki, kiĢi kimi 

düĢmənçilik çəkəsən...‖ Yazıçının yaratdığı antitezanın 

bədii təsir gücü məhz bu nöqtələrdə daha aydın görünür. 

Konkret desək, Gəmiçi Qoca barədə ―qapısına gediləsi 

deyil‖, ―adamlığı yoxdur deyən də, Gəmiçi Qocanın 

məyus, müĢkül görkəmini görəndə ürəyi ağrıyan da Ca-

handar ağadır. Deməli, yazıçı Cahandar ağanın insani key-

fiyyətlərini antitezalar konteksində də məharətlə yarada 

bilmiĢdir‖. Müəllif roman daxilində onlarla antiteza müəy-

yənləĢdirmiĢdir ki, bu antitezaların  izahı romanın dəyərini 

daha da artırır. Ġlk baxıĢda oxucu diqqətini cəlb etməyən 

lakin əsərin dinamikliyini təmin edən antitezaların müəy-

yənləĢdirilməsi müəllifin əsərə xüsusi həssaslıqla yanaĢ-

masından xəbər verir. Monoqrafiyanı oxuduqdan sonra 

qətiyyətlə söyləmək olar ki, Ġ.ġıxlı insanların Ģüuraltı dü-

Ģüncəsinə yaĢadığımız həyatın ziddiyyətlərini çatdırmaq 

istəmiĢdir. Bu arada müəllifin müəyyənləĢdirdiyi və Ca-

handar ağa obrazının çəkisini artıran bir antitezaya nəzər 
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salaq: Romanda Cahandar ağa güllə ilə öldürdüyü bacısı 

ġahnigarın yuyulmasını, ətrindən məst olduğu Mələyə yox, 

məhz birinci arvadına etibar edir. Belə nüansların tapılıb 

ortaya çıxarılması oxucuları istər-istəməz heyrətdə qoyur. 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası 

ədəbi tənqiddə yeni səhifə açaraq sübut etdi ki, ədəbi 

tənqid təkcə ədəbi əsərlərdə obrazların tədqiqi ilə deyil, 

eyni zamanda obrazların daxili təlatümlərinin dildə 

ifadəsinə də diqqət yetirməlidir. 

Əsərdə verilən faktlar Ġ.ġıxlının gələcək nəsillərə 

ünvanlanmıĢ Ģifrəli faktların çözümü, incə mətləblərin 

izahıdır – desək, yanılmarıq. 

 

“Şərq” qəzeti, 6 aprel 2013-cü il 



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      129 

    

 

 

 

 

                                               
                             

Arif KAZIMOV,                    

baş müəllim 

 
“DƏLĠ KÜR” –  RUHLARIN QOVUġDUĞU 

MƏKAN 

 

Mübaliğəsiz, son bir ildə  hədsiz dərəcədə maraqla 

oxuduğum tədqiqat əsərlərindən ən sanballısı filologiya 

elmləri doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili‖  monoqrafiyası oldu. Sözün 

düzü, müəllifin  Ģirin təhkiyəsi, romandan ―seçib-tapdığı‖, 

bəlkə də, çoxlarımızın təsadüf etmədiyi bədii nümunələrə 

verdiyi məntiqli-izahlı  Ģərhləri mənə ―Dəli Kür‖ romanı 

qədər mənə maraqlı gəldi. Monoqrafik tədqiqat elmi əsər-

dən çox mənə bədii əsər təsiri  bağıĢladı. Ə.Tanrıverdinin 

müxtəlif səpgili baxıĢ bucağından ―Dəli Kür‖ romanını bir 

daha yaxından mənimsəmiĢ oldum. 

Yeri gəlmiĢkən onu da qeyd edim ki, professor 

Ə.Tanrıverdinin özünəməxsus yazı manerasında  diqqəti 

cəlb edən  cəhətlərdən biri budur ki, yazdığı və oxuduğu 

hər bir əsəri,  ilk növbədə, polemikaya çıxararaq  həmkar-

larının  fikir və mülahizələrini öyrənmək istəyidir. Fikri-

mizcə, bu, özlüyündə çox müsbət haldır. Bu baxımdan 

Ə.Tanrıverdinin son illərdə yazdığı elə bir əsəri yoxdur ki, 
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həmkarları, o cümlədən kafedra üzvləri ondan bixəbər 

olsun. Əsərin elmi-bədii məziyyətlərinin təhlilinə keçməz-

dən öncə kitabın yazılma səbəbi maraq doğurur. Kitabın 

yazılma səbəbini müəllif belə açıqlayır: ―Romanda tez-tez 

dəyiĢən hadisələrə, təbiət təsvirlərinə, obraz rəngarəngliyi-

nə, dil zənginliyinə heyran olmuĢdum‖ (səh.10)... 

HaĢiyə: 

Tənqidçilərin ehtimalı, bəlkə də, görkəmli nasir Ġs-

mayıl ġıxlının öz etirafına görə, ―Dəli Kür‖ romanı Nobel  

mükafatçısı M.ġoloxovun ―Sakit Don‖ əsərindən təsirlə-

nərək yazıldığı qeyd olunur. Çünki ―Sakit Don‖ romanın-

dakı əsl həyat həqiqətlərinin, real mənzərələrin təsviri, 

keçmiĢə baxıĢda fərqli bucaqlar, unudulmuĢ xalq adət-

ənənələrinin yenidən dirçəldilməsi heyranlığı, təbii ki, 

―Dəli Kür‖ romanının yaranması üçün dərin, ―qaranlıq 

quyuda bir iĢıq‖ rolunu oynamıĢdır. Bu aspektdən yanaĢıb 

belə demək mümkünsə, əgər Ġ.ġıxlının ―Sakit Don‖ 

heyranlığı məhz ―Dəli Kür‖ romanının yaranmasına səbəb 

olmuĢdursa, Ə.Tanrıverdinin ―heyranlığı‖ da ―Dəli Kür‖ 

romanının poetik dili‖ monoqrafik tədqiqatının yaranma-

sına səbəb oldu. 

Bəs bu heyranlığın, vurğunluğun səbəbi nə idi? 

Müəllif də öz qarĢısına belə suallar qoyur: ―Nə üçün bu 

romana vurğunluğumun həddi-hüdudu yoxdur? Nədən bu 

romanın poetik dili ilə bağlı kitab yazmaq fikrinə düĢmü-

Ģəm?‖ Verdiyi suallara müəllif əsərinin ayrı-ayrı bölmə və 

yarımbaĢlıqlarında ətraflı cavab verir. 

―Dəli Kür‖ün poetik strukturunda Azərbaycan Ģifahi 

və yazılı ədəbiyyatı‖ bölümündə müəllif haqlı olaraq qeyd 

edir ki, Ġ.ġıxlı Ģifahi və yazılı ədəbiyyatımızın ən incə 

detallarını zərgər dəqiqliyi ilə ―Dəli Kür‖ün poetik struk-

turuna  hopdurmuĢdur. Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı 
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nümunələri ilə ―Dəli Kür‖ arasındakı bağlılığı bir mövzu 

daxilində deyil, müxtəlif problemlər müstəvisində tədqiqa-

ta cəlb etmiĢdir. Bölmənin ―Atalar sözləri‖ hissəsində  

müəllif obrazlıların dilində 50-dən artıq atalar sözlərinə 

təsadüf olunduğunu qeyd etmiĢ və eyni zamanda roman-

dakı atalar sözlərinin zənginliyini 11 məna qrupuna bölə-

rək, hər qrupun qısa icmalını vermiĢdir. Və müəllif bölmə-

nin sonunda çoxsaylı bədii nümunələrlə atalar sözlərini 

―Dəli Kür‖ün poetik strukturunu zənginləĢdirən mühüm 

vasitə hesab etmiĢ, hətta Ġsmayıl ġıxlıya məxsus ―tələbəsiz 

məktəb suyu sovrulmuĢ dəyirman kimi yaman qüssəli 

olur‖ hikmətli sözün atalar sözləri ilə səsləĢdiyini qeyd 

etməklə yanaĢı, bu səpgili deyimlərin görkəmli ədib 

Ġ.ġıxlıya məxsusluğunu da xüsusi olaraq vurğulamıĢdır. 

Romanın poetik strukturunu zənginləĢdirən vasitələr-

dən biri də müəllifin təbirincə desək, bayatılardır. Roman-

da dərin mənaya malik olan yalnız bir  bayatıya təsadüf 

olunur. Lakin prof.Ə.Tanrıverdi bir bayatı çərçivəsində 

Cahandar ağanın psixoloji durumunu, zamanın ovqatını 

bayatıda ifadə olunan məna yükünü çox asanlıqla aça 

bilmiĢdir. Cahandar ağanın daxili təhkiyəsini nümunə 

verən müəllif bu məqamı ustalıqla - ―qarğa‖ – ―laçın‖ 

modelləri əsasında izah etmiĢdir. Yəni  çar məmurlarının 

(pristav, naçalnik – qarğa, quzğunların) kəndə, meĢəyə 

doluĢaraq at oynatması yerli əhalinin, o cümlədən kəndin 

ağası ―Cahandarın (laçının) əvvəlki ―azadlığı‖nı,  bir növ, 

məhdudlaĢdıracağına iĢarədir. Rəmzi mənada bundan son-

ra ―kəbinli arvad olmağı‖ Cahandar ağa öz qüruruna sı-

ğıĢdırmır. Romanda verilmiĢ lirik səpgili (nəğmə, əfsanə, 

eydirmə və mahnılar) janrlar dil cəhətdən əsərin poetik-

liyinə, səlislik və dinamikliyinə təsir göstərən vasitələrdir. 
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Müəllif adı çəkilən janrların hər birinə öz münasibətini 

bildirməklə yanaĢı, həmin vasitələri romanda cərəyan 

edən hadisə və əhvalatlarla uyğunlaĢdırmıĢdır. Heç təsa-

düfi deyil ki, Ġ.ġıxlı ―Dəli Kür‖də üzü Seyid Nigaridən 

bəri gələn nəqĢbəndlik təriqətinin elementlərindən biri 

hesab olunan  meyxana müridlərinin oxuduğu beĢ misranı 

verməklə dini pərdə altında təĢkil olunan ―zifaf gecələrin‖ 

əsl mahiyyətini açıqlamıĢdır. Yeri gəlmiĢkən, onu da qeyd 

edək ki, Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, o cümlədən 

Qərb bölgəsində müəyyən bir arzu, diləyin əhd olunması, 

yerinə yetirilməsi müqabilində meyxana adı altında ziya-

fətlər indi də təĢkil olunur. Təbii ki, həmin meyxanaların 

mahiyyəti romanda təsvir olunan hadisələrdən tamam 

uzaq olmaqla yanaĢı, qohum-əqrəbanın, el-obanın iĢtirakı 

ilə təĢkil olunan xoĢməramlı ziyafət məclisləridir. 

―Dədə Qorqud kitabı‖ və ―Dəli Kür‖  bölümündə isə 

müəllif belə bir fikri əminliklə ifadə edir ki, ―Kitab‖ heç 

Ģübhəsiz ki, ―Dəli Kür‖ə də təsir etmiĢdir. Lakin bu təsir 

digər Ģifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindən fərqli olaraq, 

birbaĢa görünmür. Müəllifin qənaətinə görə,  oğuz türklə-

rinin möhtəĢəm abidəsi ―Kitab‖la roman arasındakı əla-

qələrə  mövcud tədqiqatlarda rast gəlinmir. Müəllif  onla-

rın  arasındakı əlaqəni mətnləri tutuĢdurmaq, xüsusilə də 

analitik təhlillə müəyyənləĢdirə bilmiĢdir. Müqayisəyə 

cəlb olunmuĢ bəzi paralellərə diqqət yetirək: Qazan xan 

da, Cahandar ağa da layiqli varis, etibarlı davamçı barədə 

düĢüncələrə dalır, yurdlarının boĢ qalmasından narahat 

olurlar. Qazanın dilində: ―Sabahkı gün vaxt gələr, mən 

ölüb sən qalanda taxt-tacımı birdən sənə verməzlər, - deyə 

sonumu andım, ağladım, oğul! dedi‖. Cahandar ağanın di-

lində: ―Dünya iĢidir, bəlkə, mənim baĢıma bir bəla gəldi! 

Onda nə olsun?  Yurdum boĢ qalmalıdır. Bu arvad-uĢağın 
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içində bir baĢı papaqlı hərlənməlidirmi? Müəllifin para-

lellik naminə gətirdiyi arqumentlər semantik yük  baxı-

mından  inandırıcı və maraqlıdır. Eyni zamanda həmin 

bölümdə dil və üslubi nöqteyi-nəzərdən ―Kitab‖la ―Dəli 

Kür‖ romanı arasındakı əlaqəni təsdiqləyən faktlar da 

sadalanır. Həmin nümunə - oxĢarlıqlardan bir neçəsini 

nəzərdən keçirək: 

1. Müasir ədəbi dilimiz baxımından arxaizm hesab 

olunan bir sıra sözlər (alalmaq,  çuxa, qısraq, qaĢqa, 

yaĢmaq, yortmaq və s.) həm ―Kitab‖, həm də ―Dəli Kür‖ 

romanının dilində iĢlənir. 

2. Eyni frazeoloji vahidlər hər iki mənbənin dilini 

zənginləĢdirən vasitələrdən biri kimi çıxıĢ edir (at 

oynatmaq, ağzının suyu axmaq, baĢına iĢ gəlmək və s.). 

3.AlqıĢ və qarğıĢlar  məna yükü baxımından  oxĢar 

cəhətləri ilə seçilir və s. 

Verilən hər bir nümunə və bədii detallar əsərlərin 

ümumi məğzini və ideya istiqamətlərini müəyyənləĢdir-

mək baxımından çox maraqlı və düĢündürücüdür. Ġncə 

müĢahidələr  nəticəsində müəllif türk xalqları mifologiyası 

baxımından xarakterik olan Su Kultunun izlərinin ―Dəli 

Kür‖də də eyni ilə saxlanıldığı qənaətinə gəlir və həmin 

nüansları inandırıcı Ģəkildə təqdim edir. Oxuyuruq: ―Bu 

kəndin qaydası idi: ilin-ayın axır çərĢənbəsində köhnə  ili 

yola salanda, baharın gəldiyini xəbər verən Novruzun ilk 

günündə dan yeri qızarar-qızarmaz axar suya – Kürə tökü-

lüĢərdilər. Su bumbuz olub adamı qılınc kimi kəssə də, 

cimiĢər, ağırlıqlarını-uğurluqlarını yuyar, təzə ilə tər-təmiz 

gələrdilər (səh.49). 

―Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və ―Dəli Kür‖ bölü-

mündə isə müəllif yazılı ədəbiyyatımızın izlərini, ruhunu 



 

                             
134 

―Dəli Kür‖ə hopdurmuĢ Ġ.ġıxlı qələminin möcüzəsindən 

bəhs edir. Çernyayevskinin timsalında Azərbaycan  ədə-

biyyatı və məktəbdarlıq  problemlərinə toxunulur. Roman-

da həmvətənlərinin maariflənməsi və savadlanmasında 

ömürlərini Ģam kimi əritmiĢ millət fədailərini −  S.Ə.ġir-

vani, M.F.Axundzadə və baĢqalarının adlarının çəkilməsi 

Ə.Tanrıverdinin diqqətindən yayınmamıĢdır: ―Əllərinə ke-

çən kitabları vərəqlədilər. Kim nədən Ģübhələndisə, gətirib 

ortaya qoydu. Burada PuĢkim də var idi, Füzuli də‖. Təd-

qiqatçı dörd məna çaları taparaq bir daha romanın bədii-

estetik mahiyyətini, dəyərini gözlərimiz önündə canlandıra 

bilmiĢdir. Haqlı olaraq, qeyd olunur ki, bəzi sənətkarla-

rımızın adları və yaxud əsərlərinin adı çəkilməsə belə, ro-

mandakı obrazların hər birinin ―canı‖nda hərəkət və ma-

neralarında, danıĢığında, həmin bədii nümunələrin ele-

mentlərini, Ģaxələrini görmək mümkündür. Əsərdə diqqəti 

cəlb edən cəhətlərdən biri də obrazların danıĢıq dilinin 

fərqləndirilməsidir. 

Yeri gəlmiĢkən, onu da qeyd edək ki, obrazların da-

nıĢıq dili bir-birindən nə qədər fərqlənsə də, ―Dəli  Kür‖də 

təhkiyəçi və obrazların dili sintez Ģəklində olduğundan biri 

digərini tamamlaya bilir. Müəllifin fikrincə, ġahnigarın 

daxili nitqi (Onda bildim ki, məni lap çox istəyirsən. Bəs 

indi nə olub ki, məni öldürmək fikrinə düĢmüsən. Ġnanmı-

ram...) müəllifin təhkiyəsi ilə tamamlanır. Eyni zamanda 

müəllifin təhkiyəsi ġahnigarın daxili nitqi ilə tamamlanır. 

Romanda poetiklik yaradan bir sıra üslubi vasitələrin 

istər müəllif təhkiyəsində, istərsə də obrazların dilində 

təsadüf olunmasına dair müəllifin ümumiləĢdirmələri də 

maraq doğurur. Həmin oxĢarlıqları aĢağıdakı kimi qrup-

laĢdırmaq olar: 

a) leksik-morfoloji təkrarlar; 



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      135 

b) assonanslar; 

c) alliterasiyalar; 

ç) frazeoloji vahidlər; 

d) epitetlər; 

e) arxaizmlər; 

ə) dialektizmlər; 

j) ismi və feli birləĢmələrin  bütün modelləri və ara 

sözlər və s. 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ əsərinin məziyyət-

ləri haqqında çox danıĢmaq olar. Ancaq bir məqalə çərçi-

vəsində bəhs etmək imkan xaricindədir. Növbəti yazıla-

rımızda bu tədqiqat əsərinə bir daha müraciət edəcəyik. 

Fikrimizi isə aĢağıdakı abzasla yekunlaĢdırırıq: 

Vaxtilə ədəbi tənqidimizdə söylənilən H.Cavidin 

―Ġblis‖  faciəsinin məzmun və ideyasını dərindən öyrən-

mək üçün yalnız tənqidçi H.Zeynallının faciə haqqında 

yazılarını oxumaq kifayətdir - fikrinə onu da əlavə etmək 

olar ki, Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanının poetik dil zəngin-

liyinə bələd olmaqdan ötrü Ə.Tanrıverdinin  monoqrafi-

yasını oxumaq kifayət edər. 

 

“Ekspress” qəzeti, 13 aprel 2013-cü il 
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Qüdrət UMUDOV, 

 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
ƏZĠZXAN TANRIVERDĠNĠN LĠNQVĠSTĠK 

ARAġDIRMALARINDA FOLKLOR VƏ YAZILI 

ƏDƏBĠYYAT PROBLEMĠ 

 

Folklor xalqın  milli sərvətidir. Bu sərvətdən hərə bir 

cür istifadə edir, faydalanır. Doğulduğu andan son mənzilə 

qədər insanı xalqın yaratdığı poetik örnəklər müĢayiət 

edir, nağıllarla böyüyür, dastanları dinləyib mətinləĢir, 

sevməyi öyrənir, saz musiqisi ilə ruhlanır, aĢıq Ģeirləri və 

bayatılarla zövqümüzü kökləyirik. 

Folklorun  ecazkarlığından qələm sahibləri daha çox 

bəhrələnmiĢlər. Folklor hər bir zaman yazılı ədəbiyyat 

üçün əsas qida mənbəyi olmuĢdur. Folklorla yazılı ədəbiy-

yatın qarĢılıqlı əlaqəsi ədəbiyyatĢünaslıqda zaman-zaman 

araĢdırılıb öyrənilmiĢdir. Bu iĢi görənlər çox zaman folk-

lorĢünaslar, ədəbiyyat tarixçiləri, tənqidçilər və nəzəriy-

yəçilər olmuĢlar. 

Folklorla yazılı ədəbiyyatın qarĢılıqlı təsiri özünü 

forma və məzmun elementlərində, ideya və motivlərdə, 

dildə  –  bədii ifadə vasitələrində göstərdiyi üçün folklor 

və yazılı ədəbiyyat probleminin araĢdırılması ilə daha çox 

folklorĢünas alimlər məĢğul olmuĢlar. Dilçi alimlərin də 

adı çəkilən problemə üz tutması təbii görünməlidir. Orta 
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əsr Azərbaycan alimləri Xətib Təbrizi, Yusif Tahir Xoylu, 

Ömər Gənci, Nəsirəddin Tusi, Vəhid Təbrizi, Məhəmməd 

Təbrizi və baĢqaları həm ədəbiyyat, həm də dil məsələ-

lərini tədqiq etməklə fundamental əsərlər yazmıĢlar. ġər-

qin böyük Ģairlərinin poetik əsərlərini Ģərh edən  tənqidi 

əsərləri ilə yanaĢı, onların bir sıra abidə və əlyazmaların 

(divanların) dilinə yazdıqları düzəliĢlər, dilçilik traktatları 

bu gün də elmi dəyərini itirməmiĢdir. XX yüzilliyin 

görkəmli alimləri Bəkir Çobanzadə, Əbdüləzəl Dəmirçi-

zadə və qeyriləri öz sələflərinin yolunu deyilən istiqamət-

də davam etdirmiĢlər. Bu gün Tofiq Hacıyev, Qəzənfər 

Kazımov, Nizami Cəfərov və baĢqaları həm dil, həm də 

ədəbiyyat məsələlərini dərindən tədqiq edən görkəmli 

alimlərimizdir. Onlar çoxĢaxəli tədqiqatlarını filologiyanın 

hər iki qolu üzərində quraraq qiymətli əsərlər yazırlar. 

Elmi indeks baxımından dilçi hesab olunsalar da, adı çəki-

lən alimlər ədəbiyyat tariximizi  ən qədim çağlardan ən 

yeni dövrə qədər çox yaxĢı bilir, tədqiq edir, müasir ədəbi 

prosesi ciddi Ģəkildə izləyərək, diqqət çəkən bədii əsərlər 

və onların müəlliflərinin sənətkarlığı barədə tənqidi 

yazılar yazmaqla ədəbiyyatĢünaslığımıza töhfələr verirlər. 

Ġxtisasca dilçi olub, lakin ədəbiyyatĢünaslıq və folk-

lorĢünaslıq məsələləri ilə də sintetik tərzdə məĢğul olan 

görkəmli alimlərimizdən biri də filologiya üzrə elmlər 

doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdidir. Alimin ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖un obrazlı dili‖ (2006), ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖un söz dünyası‖ (2008), ―Poeziyanın dili və dilin 

poeziyası‖ (2008), ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kultu‖ 

(2012) və sonuncu ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ 

(2012) kitabları və çoxsaylı məqalələri deyilənləri təsdiq 

etməkdədir. Ə.Tanrıverdi erudisiyalı alim, çoxplanlı tədqi-
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qatçıdır. Biz onu yuxarıda adı çəkilən sələfləri və müa-

sirləri olan böyük alimlərlə müqayisə edə bilərik. 

Ġyirmiyə yaxın kitabın müəllifi olan Əzizxan 

müəllim olduqca məhsuldar alimdir. Ötən – 2012-ci ildə 

alimin iki sanballı monoqrafiyası çapdan çıxıb. Ġlin birinci 

yarısında bizi ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kultu‖ əsərilə 

sevindirən professor ilin sonunda ―Dəli Kür‖ romanının 

poetik dili‖ monoqrafiyası ilə bir daha heyran etdi. Son 

kitab elmi ictimaiyyət və Ġ.ġıxlı nəsrini sevənlər üçün 

hadisəyə çevrildi. Əsərin rezonans doğurmasını ölkə mət-

buatında çap olunan çoxsaylı resenziyalar, əsərin təqdimat 

mərasimində səslənən, alimin yaradıcılığına dəyər verən 

qiymətli rəylər sübut etməkdədir. 

―At kultu‖nu oxumuĢ, bəzi fikirlərimi müəllifə söy-

ləmiĢdim. ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ni oxuduqdan 

sonra Əzizxan müəllimin təfəkkürünə, geniĢ diapazonlu 

yaradıcılıq məharətinə bir daha heyrət etdim. Onunla rast-

laĢarkən dərsə tələsirdim. Söhbətimiz  qısa oldu. Özüm də 

bilmədən nitqimə ―Xətib‖ ismi gəldi. Qəfil deyilmiĢ və 

ikimizin də tanıdığımız bu ada təəccübləndi. Əlini sıxıb 

təbrik  etdim. Və yenə təkrar etdim: ―Xətib Borçalı! Ġsma-

yıl müəllimin və digər ustadların haqqı sənə halal olsun! 

XI yüzillikdə Xətib Təbrizi, XXI əsrdə Əzizxan Tanrı-

verdi!...‖ 

Əzizxan Tanrıverdinin yaradıcılığının bir istiqaməti 

folklorla bağlıdır.  Onun həm də AMEA  Folklor Ġnstitu-

tunun aparıcı mütəxəssislərindən olması təsadüf deyil. O, 

Azərbaycanın nüfuzlu qorqudĢünaslarından biridir. Pro-

fessor M.Allahmanlı yazır: ―...‖Kitabi-Dədə Qorqud‖ das-

tanı ilə bağlı araĢdırmalar Ə.Tanrıverdinin elmi fəaliy-

yətində ayrıca bir tərəfdir. ... Təxminən iki yüz ilə ya-

xındır ki, dastan öyrənilir, təhlil edilir. Ədəbiyyatçılar, 
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dilçilər, tarixçilər, etnoqraflar, musiqiçilər, coğrafiyaçılar 

və s. hamısı bütün istəklərini, qaranlıqları aydınlaĢdırmaq 

üçün ona müraciət edirlər. Məhz dilçi alimimiz Ə.Tanrı-

verdi də dil tarixi kontekstində təkcə dil tarixi faktlarını 

araĢdırmaqla məhdudlaĢmır‖ (―Kredo‖ qəzeti, 9 fevral 

2013-cü il). Ə.Tanrıverdi ―Dədə Qorqud‖ eposunun dili, 

leksikası, obrazları ilə bağlı yeddi kitab müəllifidir. 

Onlardan sonuncusu ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kultu‖ 

folklorĢünaslığımız üçün daha əhəmiyyətlidir. Kitaba 

folklorĢünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru Ramazan 

Qafarlı tərəfindən geniĢ, elmi cəhətdən dəyərli bir ―Ön 

söz‖ün yazılması da təsadüfi xarakter daĢımır. 

Ə.Tanrıverdi ―Kitabi-Dədə Qorqud‖u əzbər bilir. 

Onun hər cümləsini, hər sözünü, səslərini, hətta rənglərini 

belə gözləri ilə çəkib içinə ötürüb. Xilqətindən öz soyunu 

sevən Əzizxan müəllim eposun vərəqlərini hər çevirəndə 

onun türkə, türkçülüyə olan sönməz sevgisi bir boy da 

artıb. Oğuz övladlarının pasportu olan ―Kitab‖ alimin 

varlığına hakim olan mənəviyyat külliyyatıdır. Yer üzündə 

türkü tanıyan, əlinin suyuna bələd olan hər kəs yaxĢı bilir 

ki, at türk kiĢisi üçün nə deməkdir. Mənə elə gəlir ki, 

Ə.Tanrıverdi bunu dünyada hamıdan yaxĢı bilir. Onun 

üçün də düĢüncə və qənaətlərini əldə etdiyi mənbə ma-

terialları və ağlının mühakiməsi əsasında yazdığı ―At kul-

tu‖ kitabında bəyan edir. O, ―Türk-oğuz cəmiyyətində ata 

olan münasibəti‖ at türk üçün ―oğuldur‖, ―qardaĢdır‖, ―sə-

daqətli dostdur, yoldaĢdır, xilaskardır‖ fikirləri ilə ümumi-

ləĢdirir. Alimin ―Dədə Qorqud kitabı‖ndakı türk düĢün-

cəsindən çıxardığı son nəticə belədir ki, ―at igidin (qəhrə-

manın) özündən də üstündür‖. Eldən eĢitdiyim, Əzizxan 

müəllimin özünə də söylədiyim atla bağlı ―at igidin arxa-
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sıdır‖ (oğul, qardaĢ, dost, arxa olduğu kimi), ―at igidin 

ölür-gün yoldaĢıdır‖ (alimin dediyi kimi tabutudur), ―at 

muraddır‖ (arzuya çatdıran, ideala qovuĢduran qanaddır) 

kimi atalar sözləri də bu yöndə fikri, düĢüncəni zəngin-

ləĢdirməyə xidmət edən sınanmıĢ xalq deyimləridir. 

Görkəmli folklorĢünas R.Qafarlı  doğru qeyd edir: 

―Professor Əzizxan Tanrıverdinin yaradıcılığında  əski 

oğuz-türk yazılı abidəsi – ―Dədə Qorqud‖ eposu dilçilik, 

folklorĢünaslıq, fəlsəfə, tarix və etnoqrafiya müstəvisində 

ümumiləĢdirilərək tədqiqata cəlb edilir. Onun elmi fəaliy-

yətinin əsas istiqaməti və mövzusu bu dünyaĢöhrətli oğuz-

namənin sirlərinin açılmasına yönəlmiĢdir‖ (―Dədə Qor-

qud kitabı‖nda at kultu‖, B., 2012, səh.5). 

Prof.Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ monoqrafiyası filoloji sferada hadisəyə çevrildi. Sen-

sasiya yaradan bu əsər haqqında ölkənin nüfuzlu mətbuat 

orqanları  səhifələrində respublikanın görkəmli alimlərin-

dən Himalay Qasımov (―Xalq qəzeti‖, 24 fevral 2013), 

Təyyar Salamoğlu (―525-ci qəzet‖, 13 fevral), Elman 

Quliyev (―525-ci qəzet‖, 23 fevral), Mahmud Allahmanlı 

(―Kredo‖, 9 fevral), Yaqub Babayev (―Kaspi‖, 16-18 fev-

ral), Məhərrəm Hüseynov (―Yeni Azərbaycan‖, qəz., 21 

fevral),  (Həcər Hüseynova ―Müəllim sözü‖, fevral, 2013) 

və baĢqalarının dərc etdirdikləri resenziyalarda ifadə olu-

nan  maraqlı fikirlər  monoqrafiyanın mündəricəsini, orada 

qoyulan mətləbləri təhlil edir, onun elmi məziyyətlərini 

açıqlayır. Yazılan rəylər  fərqli aspektlərə yönəlmiĢ olsa 

da, ümumi fikir  alimin yaradıcılığına düzgün qiymət ver-

məklə yekunlaĢır.Digər mühüm məsələlərlə yanaĢı,  ―folk-

lorla yazılı ədəbiyyatın qarĢılıqlı təsiri problemi‖ hər za-

man dilçi alimin diqqət mərkəzindədir. Əzizxan müəllim 

son tədqiqat əsərində bu məsələni daha geniĢ qoymuĢdur. 
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―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ əsərinin maraqlı 

mündəricə strukturu vardır. Görkəmli ədəbiyyatĢünas, 

nəsr tədqiqatçısı Təyyar Salamoğlu kitaba ―Nəsr dilinin 

Ģeriyyəti monoqrafik araĢdırma obyekti kimi‖ adlı ―Ön 

söz‖ yazmıĢdır. Kitab müəllifi də bu gün üçün qeyri-adi 

olan bir yolla gedərək qədim kitab (divan) bağlama ənənə-

sinə söykənib əsəri ―Kitabın yazılma səbəbi‖ adlı ―dibaçə‖ 

xarakterli ―Ön söz‖ü ilə baĢlayır. 

Ə.Tanrıverdi təbii fəhmi, nəzəri hazırlığı və alim sə-

riĢtəliliyi ilə uca Ġsmayıl ġıxlı mənəviyyatının, fenomenal 

epik düĢüncəsinin son dərəcə bədii, poetik ifadəsi olan 

―Dəli Kür‖ ecazkarlığını zərrəbin, rentgen dəqiqliyi  ilə 

araĢdırır, kim üçünsə sirli-gizli qalan nöqtələri ustalıqla 

aĢkarlayır. 

Diqqət etsək, öz araĢdırmalarını üç fəsildə istiqamət-

ləndirən müəllif  əvvəlinci fəsildə ―Dəli Kür‖ romanının 

poetikasını Ģərtləndirən  əsas amil  kimi Ģifahi xalq ədə-

biyyatını nəzərdən keçirir. ―... ―Dəli Kür‖ün bədii mətni 

milli folklorun  epik və lirik  janrları, xüsusən də ―Dədə 

Qorqud‖ və ―Koroğlu‖ eposlarının mətni ilə bu qədər 

konkretlikdə heç vaxt müqayisə predmetinə çevrilməyib. 

Etnik yaddaĢdan gələn ədəbi təcrübənin həm mətn səviy-

yəsində, həm epik düĢüncənin hüdudları səviyyəsində 

eposdan romana keçidi Ģərtləndirən əlamətləri dəqiq mü-

Ģahidə və tipoloji ümumiləĢdirmə obyektinə çevrilməyib‖ 

(T.Salamoğlu. Ön söz...//Ə.Tanrıverdi. ―Dəli Kür‖ roma-

nının poetik dili‖, Bakı, 2012, səh.7). 

―Dəli Kür‖ü ―xalq ruhunun daĢıyıcısı‖ hesab edən 

Ə.Tanrıverdi doğru qeyd edir ki, Ģifahi xalq ədəbiyyatı ilə 

―Dəli Kür‖ün bağlılığı ayrı-ayrı folklor janrı örnəklərindən 

istifadə etməklə həm birbaĢa, həm də ―bir mövzu daxilin-
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də deyil, müxtəlif problemlər müstəvisində‖,  yəni dərin 

qatlarda özünü göstərməkdədir. Alim əvvəlcə romanda 

rast gəlinən atalar sözləri, bayatı, nəğmə, eydirmə, əfsanə, 

xalq mahnıları və aĢıq Ģeirlərindən bəhs edərək onları 

təhlil edir.  

Həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, əcdadlarının onunla 

bağlı müdrik kəlamlar, əsrlərin sınaq və təcrübəsi  nəticə-

sində gəldikləri qənaətləri ümumiləĢdirən  obrazlı atalar 

sözü söyləmiĢ olmasınlar. Adətləri hər Ģeyi ―yüz ölçüb, bir 

dəfə biçmək‖ olan Azərbaycan türkləri həyat və məiĢətlə-

rində qarĢılaĢdıqları hər bir Ģey, olay haqqında hökm 

vermək, qəti, bitkin fikir bildirmək üçün həkimanə tərzdə  

obrazlı sözlərdən istifadə etmiĢlər. Nəticədə atalar sözləri 

və zərbi-məsəllərdən ibarət çox zəngin bir xəzinə yarat-

mıĢlar. Elə bir insan yoxdur ki, danıĢıq zamanı xalqın bu 

xəzinəsindən az-çox istifadə etməsin. Yazıçı və Ģairlər 

yaratdıqları obrazlar vasitəsilə fikrin təsirli, dolğun olma-

sından ötrü xalqın söz xəzinəsinə tez-tez baĢ varmıĢlar. 

Ġ.ġıxlı atalar sözü və məsəllərdən təbii formada, yerli-

yerində, məharətlə faydalanan sənətkarlardandır. Əzizxan 

Tanrıverdi ―Dəli Kür‖də yazıçının xalq kəlamlarından bir 

neçə formada yararlandığını yazır. Yazıçı epik obrazların 

monoloq və dialoqlarında ifadə edilən fikirlə onu qüvvət-

ləndirən atalar sözləri arasında, əsasən, ―atalar demə-

yibmi‖, ―bir məsəl var‖, ―deyirlər‖ kimi rabitə yaradan, 

əlaqələndirici sözlərdən istifadə etmiĢdir. Yazıçının usta-

lıqla iĢlətdiyi atalar sözü  və məsəlləri romanın ayrılmaz 

hissəsi hesab edən tədqiqatçı surətlərin dilində 50-dən 

artıq xalq  kəlamının iĢləndiyini göstərir. Onun fikrincə, 

―romana daxil edilmiĢ atalar sözləri surətlərin dilinə 

uyğunlaĢdırıldığı üçün ahəngdar və poetik səslənir‖. 

Məsələn, ―Cahandar  ağanın dilində: ―KiĢi tüpürdüyünü 
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yalamaz‖, Zərnigar xanımım dilində: ―Təzə bardağın suyu 

sərin olar‖;  ġahnigarın dilində: ―Ərsiz arvad yüyənsiz at‖ 

və s. (Ə.Tanrıverdi. ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖, B., 

2012, s.27). Alimin fikrincə, Ġ.ġıxlının qoca kiĢinin 

dilində iĢlətdiyi ―Su sənəyi suda sınar‖ atalar sözü və ar-

xasınca iĢlətdiyi ―Gəmiçini ya sel aparar, ya suda boğular‖ 

cümləsi semantik baxımdan sinonimlik təĢkil edən obrazlı 

fikirlərdir. Monoqrafiya müəllifi qeyd edir ki, sonuncu 

obrazlı cümlə ―müəllifin (Ġ.ġıxlının – Q.U.)  yaratdığı 

hikmətli söz kimi görünür‖ (səh.28). Müdafiə etdiyimiz  

bu fikrə onu əlavə edək ki, bu təbii prosesdir. Xalqın söz 

xəzinəsi, atalar sözlərindən ibarət külliyyatımız daim 

Ġsmayıl ġıxlı kimi müdrik insanların, ustadların hesabına 

zənginləĢmiĢ və zənginləĢməkdədir. 

Tədqiqatçının fikrincə, romanda iĢlədilmiĢ atalar sö-

zü və məsəllər üç formada təzahür edir: orijinalda olduğu 

kimi (―KiĢi tüpürdüyünü yalamaz‖); qismən dəyiĢdiril-

məklə (―Dost dostla tən gərək, tən olmasa gen gərək‖ əvə-

zinə ―YoldaĢ yoldaĢa tən gərək, tən olmasa gen gərək‖ 

formasında); daha çox dəyiĢikliyə uğramaqla (―Mən ax-

tardığımı tapdım‖ – ―Axtaran tapar‖ əvəzinə) və fikrin se-

mantikasını, mahiyyətini baĢqa Ģəkildə ifadə edib örnəyin 

orijinalını xəlvətdə saxlamaqla (―Allah kasıba qız verincə 

baĢına daĢ salsa yaxĢıdır‖ cümləsi  dolayısı ilə ―Qız yükü, 

duz yükü‖ kəlamının məzmununu ifadə etməkdədir). 

Alim ―Dəli Kür‖ romanında iĢlədilmiĢ  atalar sözlə-

rini mənaca çeĢidləyərək 11 semantik qrupa ayırır. Bu 

qruplaĢdırma, bəzi məqamları mübahisəli görünsə də, 

əsasən, müsbət qiymətləndirilməlidir. 

Atalar sözü kimi səslənən, lakin yazıçı təfəkkürün-

dən qaynaqlanan bəzi hikmətli sözlər də tədqiqatçının 
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diqqətindən kənarda qalmamıĢdır. Qeyd etdiyimiz kimi, 

folklor həm təsir edir, həm də təsirlənir. Xaqani, Nizami, 

Füzuli, Vaqif, M.F.Axundzadə, Sabir, S.Vurğun, O.Sarı-

vəlli, B.Vahabzadə, Ġ.ġıxlı və onlarla baĢqa söz sənətkar-

larının qələmindən pərvazlanmıĢ söz və ifadələr xalqın 

sığal  və təğyirindən sonra  atalar sözü statusu qazanaraq 

təqdir  olunmuĢ və Ģifahi söz sərvətimizi daha da zəngin-

ləĢdirərək artırmıĢdır. 

Monoqrafiya müəllifi romanda rast gəlinən folklor 

nümunələrini janrlar üzrə xüsusi baĢlıqlar altında qruplaĢ-

dırır. Nədənsə alim özünün də etiraf etdiyi kimi, romanda 

cəmi bir bayatı, bir nəğmə mətni (əslində meyxana), bir 

eydirmə (əmək nəğməsi), bir əfsanə və bir aĢıq qoĢmasına 

təsadüf edilməsinə baxmayaraq, baĢlıqları cəm halında 

verir: ―Bayatılar‖; ―Nəğmələr‖; ―Eydirmələr‖; ―Əfsanə-

lər‖; ―AĢıq Ģeirləri‖. 

Ə.Tanrıverdi romanda çağırılan:  

                                   Eləmi qar qalandı, 

                                   QıĢ gəldi qar qalandı. 

                                   Qarğalar laçın oldu, 

                                   Laçınlar qarğalandı  – 

dərin ictimai-fəlsəfi məzmunlu el bayatısının  yazıçı tərə-

findən qəhrəmanının iztirablı düĢüncələrə qərq olduğu za-

man,  gərgin psixoloji durumunu oxucuya çatdırmaq mə-

qamında yardımçı vasitə kimi iĢlədildiyini qeyd edir. Təd-

qiqatçının (əslində oxucunun) bayatının Ģərti metaforik 

anlamına əsaslanaraq çıxardığı qənaət doğrudur: ―Qarğa 

pristavın, laçın isə Cahandar ağanın simvolu kimi çıxıĢ 

edir‖. Sufizm Ġslam tarixində ən geniĢ yayılmıĢ təriqət-

lərdən biri olmuĢdur. Qüdsiyyətə, mənəvi paklığa, ülviy-

yətə söykənən bu dini təriqətin müxtəlif məzmunlu qolları 
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və cərəyanları olmuĢdur. Onlardan biri də son  əsrlərdə 

geniĢ yayılmıĢ ―NəqĢibəndlik‖ hesab olunur. Bu sufi cə-

rəyanı Azərbaycanda da geniĢ yayılmıĢdı. Lakin yerlərdə 

insanların avamlığından, savadsızlığından istifadə edən 

mollalar, yalançı axundlar ideyanın mahiyyətini təhrif 

edir, Molla Sadıq kimi yalançı mürĢidlər  müridlərin baĢı-

nı piyləyir, onların ekstaza yetiĢmə vəziyyətlərindən poz-

ğun məqsədlər, əxlaqsız hərəkətlər üçün istifadə edirdilər. 

―Dəli Kür‖ romanında Ġ.ġıxlı qondarma sufi zaviyəsinin iç 

üzünü  açır. ġahnigarın aldanaraq getdiyi məclisi və 

xanəgahı təsvir edərkən yazıçı romanda beĢ misralıq  

―meyxana‖ mətnindən istifadə etmiĢdir. Ə.Tanrıverdi bu 

nümunəyə də öz münasibətini bildirmiĢdir. 

Monoqrafiyanın maraq doğuran  nöqtələrindən biri 

də romanda rast gəlinən sağın nəğməsi  (eydirmə) və 

anadil quĢları haqqında əfsanə barəsində tədqiqatçının 

Ģərhləridir. ―Eydirmə‖ sağına baĢlarkən sağılası inəyin ye-

lin əzələlərini boĢaltmaq, əmcəklərinin gözünü (klapanını) 

açmaq üçün sağıçı tərəfindən oxunan ovsunlayıcı nəğ-

mədir. Alimin fikrincə, yazıçı uyğun səhnədə örnəkdən 

yararlanmaqla ―sanki Mələyin ruhunu sakitləĢdirir, əzablı 

günlərini unutdurur, digər tərəfdən, burada qədim türk 

etnoqrafiyasından süzülüb gələn eydirmənin özünə yeni 

nəfəs, yeni ruh‖ vermiĢ olurdu. 

Yazıçı ―Anadil‖ əfsanəsini  romanın poetik struktu-

runa son dərəcə ustalıqla daxil etmiĢdir. Gecənin sakitli-

yində xəyalları ilə tək qalan ƏĢrəfin qulaqlarına  dəyən 

quĢ səsləri vaxtilə eĢitdiyi əfsanəni yenidən ona xatırladır. 

Onu da qeyd edək ki, əfsanə quĢlarla bağlı yaranmıĢ  digər 

örnəklərə bənzəsə də, orijinal variant təsiri bağıĢlayır. 
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Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatının ən geniĢ yayıl-

mıĢ janrlarından biri xalq mahnılarıdır. Bu janrın örnəkləri 

ümumiĢlək olmaları ilə səciyyələnirlər. Yazılı ədəbiyyatın 

dram və nəsr kimi sahələrində xalq mahnılarından geniĢ 

istifadə olunur. ―Dəli Kür‖də rast gəlinən mahnılar əsasən 

məhəbbət mövzusundadır. Əlbəttə, söhbət mahnı mətn-

lərindən gedir. Romanda rast gəlinən  parçalar bir, ya iki  

misra, bəzən bir və bir neçə bənddən ibarət olur. Alimin 

müĢahidəsinə görə mahnılardan alınan tək misralar təĢbeh 

kimi  iĢlədilir və poetikliyi artırır. QoĢa və ya daha çox 

misralı parçalar müəllifin təhkiyəsinə uyğunlaĢdırılaraq, 

əsərin məzmununa təbii Ģəkildə qovuĢaraq surətlərin 

dilində oxunur və səhnənin təsir gücünü çoxaldır. ―Dəli 

Kür‖də yeri gəldikcə iĢlənən (oxunan) ―xalq mahnısının 

semantik yükü ilə obrazın (zümzümə edənin – Q.U.) taleyi 

eyni xətdə birləĢir‖ –  deyən Ə.Tanrıverdi mətnləri qarĢı-

laĢdırıb ortaya çıxardığı nəticələri ümumiləĢdirərək oxu-

cusu ilə bölüĢür. Doğru qeyd olunur ki, romana daxil 

edilmiĢ xalq mahnıları vəsfi-hal olmaqla ―hamının ruhunu 

oxĢayır‖, ―xəyalən uzaqlara aparır‖. 

Romanın poetik strukturunda birbaĢa hadisənin təh-

kiyəsi ilə bağlanan, obrazın psixoloji durumunu, daxili 

duyğularını oxucuya bəyan  edən,  əsərin bədii siqlətini, 

təsir gücünü qüvvətləndirən bir məĢhur aĢıq Ģeiri də yer 

almıĢdır. Bu ulu Qurbaninin ―Sallana-sallana gələn Sala-

tın‖ misrası ilə baĢlanan məĢhur ―Dəyər sənə‖ rədifli qoĢ-

masıdır. Tədqiqatçı doğru qeyd edir ki, Ġ.ġıxlı qoĢmanın 

―möhürbənd‖ində nədənsə ―Qurbani‖ əvəzinə ―aĢıq‖ sözü 

iĢlədir. Bizcə, bunun bir səbəbi var. Yazıçı qoĢmanın 

müəllifini konkretlikdən ümumiliyə ona görə aparır ki, 

romanda təsvir olunan vəziyyətə (səhnəyə) daha uyarlı 

olsun. QoĢma ―Qurbani‖ dastanında ustadın – haqq aĢığı 
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Qurbaninin dilindən söylənir. ―Dəli Kür‖də vəziyyət baĢ-

qadır. Yazıçının uzlaĢdırdığı ünvan Salatın olsa da, sevən 

subyektin adı baĢqadır. O aĢiq, yəni aĢıqdır. Onu da xatır-

ladaq ki, qoĢma romanda, Əzizxan müəllimin də qeyd 

etdiyi kimi, çox yerinə düĢmüĢ görünür. Qurbaninin son 

dərəcə poetik dillə təsvir etdiyi ―gözəl‖ obrazı Ġ.ġıxlının 

qadın qəhrəmanı ilə çox oxĢardır. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ―Dəli Kür‖də ―Dədə 

Qorqud kitabı‖nın da təsiri sezilməkdədir. Tədqiqatçının 

müəyyənləĢdirdiyi kimi, bu təsir üzdə deyil, dərin qatlarda 

bəllənir. Semantik struktur əlaqələr, oxĢarlıqlar ―Kitab‖ın  

varisi olan bir çox epik nümunələr kimi, ―Dəli Kür‖ 

romanında da ―ideya-məzmun, poetik forma‖ baxımından 

özünü göstərməklə Ģərtlənməkdədir. ―Dədə Qorqud kita-

bı‖ özündən sonra gələn bir çox epik düĢüncə məhsulu 

üçün ideya qaynağı, ―mənəvi qida mənbəyi‖ olmuĢdur. 

―Kitab‖dakı milli və bəĢəri azadlıq ideyaları ―Dəli Kür‖ 

üçün də səciyyəvidir‖ – fikrini davam etdirən Ə.Tanrıver-

di sonra yazır: ―Kitab‖dakı qəhrəmanlar kafirlərlə döyü-

Ģürsə, qəzavata gedirsə, ―Dəli Kür‖dəki Cahandar ağa və 

silahdaĢları da rus imperiyasının məmurları ilə (kazak-

larla) döyüĢür‖ (Ə.Tanrıverdi. Göstərilən əsəri, səh.43). 

―Kitab‖la roman  arasındakı oxĢarlıq və paralelləri 

ümumiləĢdirən tədqiqatçı tayfa baĢçıları, liderlər arasında 

bənzəyiĢi, obrazların xarakter yaxınlığını dəqiqliklə görür 

və üzə çıxarır. Eposdakı bəzi motivlərin romanda analoji 

təzahürünə diqqət çəkilir. Ov səhnələri,  ailənin maraqla-

rının qorunması, qurtulması üçün baĢ qəhrəmanın təkba-

Ģına mübarizəyə qalxması, nökər-naibin köməyindən imti-

na, hər iki əsərdə atın kult səviyyəsinə qaldırılması, qəh-

rəman adlarının semantik yaxınlığı, tayfa baĢçılarının  öv-
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ladlarına məhəbbəti və onlara tələbkar münasibəti, papaq 

atributu, kiĢilik, comərdlik keyfiyyətləri, namus, ailə-əx-

laq  məsələləri eposu və romanı yaxınlaĢdıran  ideya-məz-

mun qaynaqları kimi Ə.Tanrıverdinin araĢdırmalarında 

həssaslıqla nəzərdən keçirilir. Alimin fikrincə, onun üzə 

çıxardığı oxĢarlıqlar hələ hamısı deyil, bu mövzu geniĢ və 

sistemli Ģəkildə araĢdırılarsa, çox Ģey əldə etmək olar. 

Alimin qənaətinə görə, ―Koroğlu‖ dastanı da roma-

nın ruhuna hopmuĢdur‖ (səh.51). Dastanla ―Dəli Kür‖ 

arasında yaxınlıq o dərəcədə güclüdür ki, Ə.Tanrıverdi 

Cahandar ağanı Koroğlunun davamçısı, bəlkə də, bir neçə 

əsr qeyb olub, Cahandar adı ilə yenidən peyda olan 

cəngavərin özü hesab edir. Lakin Cahandar öz ömrünü 

özünəməxsus tərzdə yaĢamaqdadır. 

―Koroğlu‖da qəhrəmanın öz qocalığı ilə bağlı söylə-

diyi qoĢmadan üç bəndi yazıçı, Cahandar ağanın düĢdüyü 

sarsıntılar burulğanı, depressiya vəziyyəti haqqında aydın 

təsəvvür yaratmaq üçün istifadə etmiĢdir. El aĢığının ifa-

sında səslənən qoĢmanın sözləri romanın poetik strukturu 

ilə üzvi Ģəkildə calaq olunur. Koroğlunun məyusluğunu, 

zəmanə və etibarsız  insanlar ucundan düçar  olduğu mə-

nəvi sarsıntıları ifadə edən poetik misralardan Ġ.ġıxlı öz 

qəhrəmanının keçirdiyi hissləri büruzə verib qabartmaq 

üçün ustalıqla istifadə etmiĢdir. Cahandar ağa oxunan aĢıq 

mahnısının hər bir misrasının ifadə etdiyi məzmunla öz 

halı, vəziyyəti arasında yaxınlıq, eyniyyət görür: ―Mənmi 

qocalmıĢam, ya zəmanəmi?!‖ – poetik-fəlsəfi sualı Cahan-

dar ağanı tərk etmir, əksinə, düĢüncələrin girdabına çəkir. 

Tədqiqatçı alim bunları dəqiqliklə müĢahidə edir və fəhm-

li bir psixoloq səriĢtəsi ilə təhlil edib oxucuya çatdırır. 

Ə.Tanrıverdi ―Koroğlu‖ ilə ―Dəli Kür‖ arasındakı 

oxĢarlıqları azı 12 xarakterik əlamət üzrə qruplaĢdırmıĢdır. 
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Bunlar təhkiyə oxĢarlığı, Çənlibel və Göytəpə adları ilə 

simvollaĢdırılmıĢ cəmiyyətlər, ata olan münasibət: Qırat 

və Qəmər paralelləri, qəhrəmanın igidliyini Ģərtləndirən 

amillər: döyüĢ Ģücaəti, silahla davranma, süvari məharəti, 

nərə-hayqırtı, saza-sözə dəyər vermə, QoĢabulaq və Kürün 

mifik gücü, qəhrəmanların sadəlik və təvazökarlıq kimi 

sifətləri, qəhrəmanın etibarlı ətrafa, dostlara malik olması 

və s. cəhətlərdə  özünü göstərir. Bundan əlavə, alim eposla 

romanın poetik strukturunda təsadüf edilən bir sıra ono-

mastik vahidlərin oxĢarlığı məsələsinə də diqqət çəkir: 

Çənlibel və Göytəpə toponimləri; QoĢabulaq və Kür hid-

ronimləri; Qırat və Qəmər zoonimləri; Nigar, Zərnigar, 

ġahnigar  kimi qadın adları; Əhməd və Həsən kiĢi adları 

və s. 

Bütün yuxarıda deyilənlər, alimin tədqiqata cəlb et-

diyi məsələlər onu göstərir ki, Azərbaycanın böyük yazı-

çısı, alimi, pedaqoqu və ən nəhayət, əbədiyaĢar vətəndaĢı 

Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanı xalqın epik irs poten-

siyasında özünəməxsus bir yer tutmuĢ, mövqe qazanmıĢ-

dır. Bu romanın ―xalq ruhunun daĢıyıcısı‖ olması, milli-

mənəvi dəyərləri özünə hopduraraq yaĢatması ilə bağlıdır. 

Biz bunu Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ əsərini oxuduqdan sonra bir daha yəqin etdik. 
 

 

“Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 24 aprel 2013-cü il 
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Nadir ABDULLAYEV,   

professor  

“DƏLĠ KÜR”ÜN DĠLĠNĠN ƏDƏBĠ TƏLƏFFÜZ 

QAYDALARININ GÖZLƏNĠLMƏSĠ BAXIMINDAN 

TƏHLĠLĠ 

 

Nitq mədəniyyətinin mühüm sahəsini təĢkil edən  or-

foepiya qaydaları ictimai ünsiyyətdə fikrin asan anlaĢıl-

ması, mənimsənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu qaydalar poeziyada da bədii nitqin təsir gücünü, ef-

fektini artırmaqda xüsusi rola malikdir. Məhz bu cəhəti 

nəzərə alan prof.Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanının poe-

tik dili‖ adlı tədqiqat əsərində ədəbi tələffüzlə bağlı məsə-

lələrin izahına, təhlilinə ayrıca yer vermiĢdir. Tədqiqatçı 

romanın poetik dilinin məziyyətlərindən danıĢarkən orada-

kı obrazların yerli Ģivə, adi danıĢıq dili ilə yanaĢı, onlardan 

bir qisminin ədəbi dildə, orfoepik normalara uyğun danıĢ-

masından da söhbət açır, bu danıĢıq tərzinin, ədəbi tələffüz 

qaydaları əsasında qurulan nitqin, obrazın danıĢığına xü-

susi bir ahəngdarlıq, təbiilik, axıcılıq verdiyini əsərdən gə-

tirilən xarakterik nümunələr əsasında aydınlaĢdırır, oxucu-

lara çatdırır. Məsələn, Ģor, süzmə anlamında iĢlədilən 

qurut sözünün əsərin dilində qurud Ģəklində verilməsini 

tədqiqatçı dildəki fonetik hadisə – səs uyuĢması ilə əlaqə-



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      151 

ləndirir, sözün ədəbi tələffüzə uyğun iĢləndiyini əsaslan-

dırır, göstərir ki, sonu cingiltili samitlərlə bitən çoxhecalı 

(bəzən də təkhecalı) sözlərdən sonra saitlə baĢlanan Ģəkilçi 

və ya söz gəldikdə sözün  sonundakı kar samit cingiltili 

qarĢılığı ilə (burada d səsi ilə) əvəzlənərək tələffüz olunur. 

Ə.Tanrıverdi əsərdən verdiyi ―qurud əzib‖ ifadəsi ilə 

yazıçının sözün qurud Ģəklində iĢlətməsinə aydınlıq 

gətirmiĢdir. 

Dilimizin baĢqa bir orfoepik qaydasına uyğun olaraq 

bitiĢdirici y samitindən əvvəl gələn açıq saitlər müvafiq 

qapalı saitlərlə əvəz olunaraq tələffüz edilir. Haqqında 

bəhs açdığımız tədqiqat əsərindən gətirilmiĢ nümunələrlə 

(məsələn, Niyə, olmıya korluq çəkir?‖ kimi) qrammatik 

formaların tələffüzündəki bu daralma hadisəsi izah olunur, 

aydınlaĢdırılır. 

Romanın dili ədəbi tələffüz baxımından təhlil edilər-

kən tədqiqatçı orada orfoepiyanın həm ədəbi dil, həm də 

adi danıĢıq dilində iĢlənən qaydalarına daha çox diqqət ye-

tirmiĢ, onlara aid nümunələrin göstərilməsinə, izahına üs-

tünlük vermiĢdir. Tədqiqatçının bu yönümdə, məsələn, is-

min çıxıĢlıq hal Ģəkilçisinin m, n samitləri ilə bitən sözlər-

dən sonra nan, nən Ģəklində tələffüz olunması (adamdan-

adamnan, insandan-insannan və s.), II Ģəxsin cəminin Ģə-

kilçisinin (-sınız
4
) bir heca ilə deyilməsi (gəlirsiniz-gəlir-

siz, oxuyursunuz-oxuyursuz və s.), III Ģəxsin xəbər Ģəkil-

çisindəki r samitinin tələffüzdən düĢməsi (həkimdir-hə-

kimdi, kitabdır-kitabdı və s.), nəqli keçmiĢ zaman Ģəkil-

çisindən sonra II Ģəxsin xəbər Ģəkilçisi gəldikdə zaman 

Ģəkilçisindəki s samitinin tələffüz olunmaması və s. kimi 

orfoepik qaydalar, yazıçının obrazlarını bu normalara uy-

ğun danıĢdırması haqda dedikləri ilə ədəbi tələffüzü 
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romanın dilində təbiilik, ahəngdarlıq, axıcılıq yaradan va-

sitə kimi qiymətləndirilir. 

Prof.Ə.Tanrıverdi əsərin dilində söz və qrammatik  

formaların tələffüz xüsusiyyətlərinin, çalarının bəzən 

müəyyən üslubi məqam, məqsədlərlə bağlı olduğunu da 

nümunələr əsasında diqqətə çatdırmıĢdır. Məsələn, Mələk 

obrazının dediyi ―KaĢ öləydim, səni dərdə salmayaydım‖ 

cümləsi ilə bağlı tədqiqatçı yazır: ―Fikrimizcə, Ġ.ġıxlı bu 

cümləni Azərbaycan dilinin qərb Ģivələrinə uyğun Ģəkildə 

də transkripsiya edə bilərdi. Məsələn, belə: ―KaĢ ölöydüm, 

səni dərdə salmeydim‖ Açığını deyək ki, bu cür transkrip-

siya Mələk xanım obrazının dilindəki fərdiliyi qüvvətlən-

dirə bilərdi. Amma müəllif digər vasitələrlə yanaĢı, canlı 

danıĢıq dilindən də istifadə etməklə Mələyi bir bölgənin 

obrazı olmaq çərçivəsindən çıxarmıĢ, türk qadınlarının 

ümumiləĢmiĢ obrazına çevirə bilmiĢdir‖.  

Prof.Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ əsərində ədəbi tələffüzə aid məsələlər yuxarıda göstə-

rilənlərlə məhdudlaĢmır. Orada həmçinin ədəbi tələffüzlə 

bilavasitə bağlı olan, əsərdə forma və məzmun gözəlliyi 

yaradan assonans, alliterasiya  kimi hadisələrindən də bəhs 

olunur, romandan gətirilən nümunələrlə bu ritmik səsin, 

çaların əsərin estetik gözəlliyini yaradan baĢlıca mənbələr-

dən olduğu əsaslandırılır. 
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Zahid XƏLIL,  

filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor 

“DƏLĠ KÜR”ÜN AĞILLI TƏDQĠQĠ  

Ali məktəbdə iĢlədiyim 50 ildə çoxlu ləyaqətli insan-

lara rast gəlmiĢəm. Tələbənin yaxın dostu, qayğıkeĢi olan 

bu insanlar arasında biri xüsusilə yaddaĢımda qalıb. Bu, 

Ġsmayıl ġıxlıdır.  

Filologiya elmləri doktoru, professor Ə.Tanrıverdi-

nin 2012-ci ildə nəĢr etdirdiyi ―Dəli Kür‖ romanının poe-

tik dili‖ adlı geniĢ bir düĢüncə ilə qələmə aldığı kitabının 

yazılma səbəbləri mənə aydın olanda xüsusi bir fərəh hissi 

keçirdim. Əzizxan müəllimin bu kitabı yazmağının bəha-

nəsi Ġ.ġıxlının vaxtilə onun diplom iĢinin rəhbəri kimi 

tələbəsinin fikirlərinə yüksək qiymət verməsi olmuĢdur. 

Kitabın yazılma səbəbi isə cavan professorun ədəbiyyatı-

mıza və doğma dilimizə böyük məhəbbətidir. Kitabın ya-

zılma səbəbi də, bəhanəsi də təmiz bir niyyətə - mənəvi 

təmizliyə əsaslanır. Mənəviyyat isə böyük nemətdir. Mən 

Ġ.ġıxlını yaxından tanıyan bir həmkar kimi o böyük Ģəx-

siyyətin nə qədər mənəvi təmizliyə, paklığa sahib oldu-

ğunun dəfələrlə Ģahidi olmuĢam. Bəlkə də, Ġ.ġıxlı nəsrinin, 

poetikasının təmizliyi, rəngarəngliyi, əlçatmazlığı, onun 

qüsursuz olmağı ilə çox bağlıdır. Bu fikrin təsdiqi üçün 
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kitabın 63-cü səhifəsində ―Dəli Kür‖ romanından misal 

gətirilən belə bir parçaya nəzər salaq: ―Bilirsinizmi, mü-

səlman Ģöbəsinin açılması fikrini kim ortaya artmıĢdır? 

–  Zənnimizcə, Sizin təĢəbbüsünüzdür. 

–  Yox, məndən qabaq bu fikri kapitan Axundov irəli 

atmıĢdır. 

–  Mirzə Fətəlimi? 

–  Bəli. 

– Mən onun haqqında çox eĢitmiĢəm. Əsərlərini 

oxumuĢam. Böyük zəkadır.  

–  Elə bəzilərini də qorxuya salan budur‖. 

Azərbaycan xalqını yaxĢı tanıyan, onun dilini və 

mədəniyyətini gözəl bilən A.O.Çernyayevskinin M.Fətəli 

haqqında dediyi bu fikirlərdə böyük həqiqət var. Ġ.ġıxlının 

özünün Ģəxsi keyfiyyətlərində də M.F.Axundovda bəyən-

diyi keyfiyyətlər mövcud idi. O, bir müəllim kimi həqi-

qəti, ədaləti həmiĢə göz bəbəyi kimi qoruyurdu.  

Bir dəfə indiki BDU – da (o zaman ADU adlanırdı) 

mərkəzləĢdirilmiĢ komissiyada qəbulimtahanı götürürdük. 

Filologiya ixtisası üzrə komissiyanın sədri Ġ.ġıxlı idi. Yazı 

iĢlərini yoxlayıb qurtarmıĢdıq. Universitetin qapısının 

ağzında Ģikayətçilərdən ibarət böyük bir növbə yaranmıĢ-

dı. Mən növbənin sonunda dayanan alçaqboylu, sol yanağı 

yanıq bir kiĢi gördüm. Həmin kiĢi mənə Yevlax Ģəhərində 

orta məktəbdə riyaziyyatdan dərs deyən Ģəkili ġövkət 

müəllim idi. Mən orta məktəbdə riyaziyyatı yaxĢı oxuyur-

dum. Amma həmin elmin arxasınca getmədim. Buna görə 

də ġövkət müəllim məndən küsmüĢdü. 10 ildən çox idi ki, 

Yevlaxa gedəndə onunla barıĢmağa can atırdım. Amma 

ġövkət müəllim üzünü yana çevirir, barıĢmaq istəmirdi.  
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Ġndi növbənin sonunda dayanan sevimli müəllimimi 

görəndə ürəyim titrədi. Növbətçilərdən xahiĢ etdim ki, onu 

içəri buraxsınlar.  

Bir neçə dəqiqədən sonra üzbəüz dayanmıĢdıq. 

ġövkət müəllim məni tanımadı. Mən çox dəyiĢmiĢdim. 

Mən də tanıĢlıq vermədim. Yad adamlar kimi soruĢdum: 

–  ġikayətiniz nədir?  

ġövkət müəllim ġəki ləhcəsində dedi: 

– Ha indi, bu qələmi qırılmıĢ müəllim uĢağın yazı-

sına aĢağı qiymət verib. ġikayətə gəlmiĢəm.  

Mən yazını gətizdirdim. Diqqətlə oxudum. ġövkət 

müəllim haqlı idi. InĢa o qədər səliqəli və məzmunlu idi ki 

ona ―5‖-dən aĢağı qiymət vermək olmazdı. Amma müəlli-

min (indi o, dünyasını dəyiĢib) yazının üstündə qeyd 

etdiyi ―2‖ rəqəmi qıvrılmıĢ ilan kimi elə bil bu saat mənim 

üstümə sıçrayacaqdı. ġövkət müəllimə bir söz demədən 

Ġ.ġıxlının yanına getdim. Ġsmayıl müəllim heç zaman 

mənə adımla müraciət etməzdi. Sadəcə ―Ģair‖ deyərdi.  

–  Nə olub Ģair, dedi. 

–  Bu yazı ―5‖ -ə layiqdir, amma ―2‖ yazıblar.  

Ġsmayıl müəllimin yanağı titrədi, sifəti saraldı. 

Yazını oxudu. Sonra dedi:  

–  Nə etmək istəyirsən?  

Orasını deyim ki, bu hadisə təxminən 80-ci illərin 

əvvəllərində olmuĢdur. O zaman ―2‖ alan yazını hətta ―3‖-

lə qiymətləndirmək sensasiyaya səbəb olurdu və mən 

bunu çox yaxĢı bilirdim. Dedim:  

–  Siz ədalətli adamsız... 

–  Adamı heç də həmiĢə ədalətli olmağa qoymurlar, 

deyə Ġ.ġıxlı köksünü ötürdü.  
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–  Azərbaycanın böyük bir qələm sahibi ilə gələcəyin 

böyük Ģairi (özümü nəzərdə tutduğum üçün sözü zarafatla 

dedim və Ġsmayıl müəllimin üzündə bir təbəssüm 

yaratdım) bu ədalətsizliyi düzəldə bilməzmi? 

Ġsmayıl müəllim bir qədər susub dedi: 

–  Get nə istəyirsən? elə! 

Həmin yazının həqiqi qiyməti yazıldı. Bu həqiqətin 

bərpa olunmağında Ġ.ġıxlı xüsusi rol oynadı. Çünki bütün 

mərhələlərdə o mənim verdiyim qiyməti (əslində isə həqi-

qəti) müdafiə etdi və özünün necə ləyaqətli bir Ģəxsiyyət 

olduğunu göstərdi.  

Ġ.ġıxlının həm bədii əsərləri və Ģəxsi hörməti ilə hə-

qiqətin qorunması, Ģübhəsiz ki, o zamankı gəncliyin inki-

Ģafında xüsusi rol oynayırdı. Belə gənclərdən biri də bu 

gün elmlər doktoru səviyyəsinə kimi yüksələn və öz 

müəllimi haqqında ürəyinin bütün sevgisi ilə monoqrafiya 

yazan Ə.Tanrıverdidir. O, öz müəllimini belə vəsf edir:  

―Taleyə bax!  Otuz bir il əvvəl diplom iĢimə yüksək 

qiymət vermiĢ Ġsmayıl ġıxlının Ģah əsərini – ―Dəli Kür‖ü-

nü tədqiqat obyekti götürmüĢəm. Bu isə o deməkdir ki, 

―Dəli Kür‖lə bağlı araĢdırmalar aparmağımın təməli bu 

gün deyil, düz otuz bir il əvvəl qoyulub. Ustad! Bilirəm ki, 

ruhun Ģaddır. Çünki əsərlərin bu gün də sevilə-sevilə oxu-

nur, tədqiq olunur, həm də təsvir etdiyin hadisələr, yarat-

dığın obrazlar, bir də bulaq suyu kimi saf, təmiz olan dilin 

barədə daha dolğun fikirlər söylənilir‖.  

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ kitabı təkcə böyük 

zəhmətin məhsulu deyil, həm də böyük bir sevgi nümunə-

sidir. Çünki yalnız güclü bir sevgi ilə çoxlu zəhmət tələb 

edən ―Ġynə ilə gor qazmaq‖ əziyyətinə qatlaĢmaq olar. 

Müəllif xalq ədəbiyyatının atalar sözləri, bayatılar, 

eydirmələr, əfsanələr və s. kimi janrlarından, ―Dədə Qor-
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qud‖, ―Koroğlu‖ kimi dastanlarından bulaq suyu kimi sü-

zülüb gələn Ģəhd-Ģirənin romandakı izlərini axtarır, əsərin 

poetik strukturunda rast gəldiyi tarixi əhvalatları araĢdırır, 

obrazların dilini səciyyələndirir, poetikasını bir filoloq ki-

mi tədqiq edir. Kitabın diqqəti cəlb edən cəhətlərindən biri 

də romanın yalnız milli çərçivədə deyil, ümumavropa ədə-

bi müstəvisində tutduğu yeri araĢdırmaqdır. Bu bölmədə 

Russo, Dostoyevski, ġoloxov kimi simaların adı çəkilir. 

Onların yaratdıqları Ģedevrlərin ―Dəli Kür‖ün meydana 

gəlməsində oynadığı rol, bu romanın milli və bəĢəri key-

fiyyətləri ustalıqla elmi fikrin mərkəzinə çəkilir. ―Dəli 

Kür‖ün poetik strukturunda xalq ədəbiyyatının oynadığı 

rol xüsusilə maraqlıdır. Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ün poe-

tikasını zənginləĢdirən xalq ədəbiyyatı nümunələrini bö-

yük həssaslıqla izləyir. ―Dədə-Qorqud‖, ―Koroğlu‖ kimi 

eposlarda bu poetikanın köklərini axtarıb tapır. Xalq ədə-

biyyatını dərindən bildiyi üçün axtarıĢlar zamanı əziyyət 

çəkmir, əslində, bu ―iynə ilə gor qazmaq‖ əziyyəti ona 

ləzzət verir. 

―Müəllifin və obrazların dili‖ bölməsi hər hansı 

sıravi dilçinin zəhmətinin məhsulu deyil. Yazıçı təhkiyəsi 

və obrazların dilinin araĢdırılması da orta səviyyəli bir 

filoloqun iĢi deyil. Müxtəlif düĢüncəli insanların psixoloji 

aləmini əks etdirən, nitqlərini səciyyələndirmək üçün ciddi 

bir intellektin olması zəruridir. Ə.Tanrıverdi bu iĢin öhdə-

sindən bacarıqla gəlmiĢdir. Romanda poetiklik yaradan 

sözləri və ifadələri, obrazlı deyimləri məharətlə seçən 

müəllif hər bir surətin dilini səciyyələndirir, onları qrup-

laĢdırır, müxtəlif cinsə və yaĢa malik olan obrazların duy-

ğu və düĢüncələrini əks etdirən sözləri məharətlə mənalan-

dırır. Bu prosesdə hər bir obrazın həyata münasibətini, 
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düĢüncə tərzini, onun nitqinə necə təsir göstərdiyini ma-

raqlı faktlarla izah edir. Əslində, obrazların dilindən götü-

rülən xarakterik misallar həmin insanların həyata baxıĢını 

müəyyənləĢdirir ki, bu da yazıçı sənətinin əsas sirlərindən 

biridir, və onların araĢdırılması güclü filoloji istedad tələb 

edir. 

―Obrazların dili‖ bölməsi bu monoqrafiyanın ən iri 

(46 səh) fəslidir. Müəllif ―Dəli Kür‖də iĢtirak edən hətta 

ən epizodik qəhrəmanların dilini də səciyyələndirir ki, bu 

da romanının poetikasının əsas bir cəhətinin açılmasına 

xidmət göstərir. 

Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖, 

əsəri Ġ.ġıxlı sənətinə gur iĢıq salan, onun ən önəmli  cəhət-

lərini, poetik xüsusiyyətlərini məharətlə açıqlayan qiymət-

li bir tədqiqatdır. 
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Seyfəddin RZASOY, 

filologiya üzrə elmlər doktoru 
 

RUHLARI DĠNDĠRƏN ƏSƏRĠN DĠLĠ ĠLƏ  

BAĞLI KĠTAB 

(bədii mətn linqvomodelləĢdirmə müstəvisində) 
 

Bu yaxınlarda Bakı Atatürk Mərkəzində dilçi pro-

fessor Əzizxan Tanrıverdinin «Dəli Kür romanının poetik 

dili» adlı monoqrafiyasının (Bakı, «Elm və təhsil», 2012, 

248 s.) təqdimat mərasimi oldu. Azərbaycan elminin, ədə-

bi-bədii fikrinin, elmi-pedaqoji ictimaiyyətinin bu gün üz-

də olan bir çox nümayəndəsi əsər haqqında dəyərli sözlər 

dedilər, əsəri, onun müəllifini, xeyli təriflədilər, görkəmli 

yazıçımız Ġsmayıl ġıxlının xatirəsini xoĢ sözlərlə yad 

etdilər. 

Əzizxan Tanrıverdi həm bir alim, həm də bir insan 

kimi bütün bunların hamısına layiqdir. Hərə «öz» Əzizxa-

nından – tanıdığı, yoldaĢlıq, əməkdaĢlıq etdiyi alim, tədqi-

qatçı, müəllif, müəllim, insan Əzizxandan danıĢdı. Və bu 

danıĢılanların içərisində bir söhbət də var idi. Onu danıĢ-

mağa imkan olmadı. Mənim ürəyimdə qaldı. Söz almaq 

istəyənlərin növbəsində mənə də söz verilsəydi, mən bəlkə 

də, nə kitabdan, nə də Əzizxan Tanrıverdinin alimliyindən 

danıĢmayacaqdım. Mən onun dilə və «Dəli Kür» kitabının 

dilinə olan uĢaq sevgisindən danıĢacaqdım. Deyəcəkdim 

ki, ay insanlar, bu adamın yaĢı əlli beĢi haqlasa da, o, özü-
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nün dil sevgisində hələ bütün varlığı ilə anasının qucağına 

can atan bir körpə uĢaqdır... Kitablarını sayı 20-ni, məqa-

lələrinin sayı 200-ü keçsə də, indi təqdim olunan kitabın 

çapını sanki ilk məqaləsinin çapını böyük intizar və həyə-

canla gözləyən aspirant kimi gözləyirdi… 

Və onun bu həyəcanlarının bəzi faraqmentlərini gör-

mək mənə də qismət oldu. Folklor Ġnstitutunda Atif Ġslam-

zadənin Salur Qazan obrazının semiotik strukturunun 

öyrənilməsinə həsr olunmuĢ qızğın müzakirəsindən sonra 

içimizdə yalnız tortla çay içmək həvəsi var idi. Əzizxan 

müəllim qoltuğunda saxladığı qalın vərəq dəstini stolun 

üstünə qoydu. «UĢaqlar, bu, mənim «Dəli Kür»ün dili 

haqqında çıxacaq kitabımdır, – dedi. – Bəzi yerlərini sizin 

oxumağınızı istəyirəm, folklorla bağlı yerləri çoxdur. 

Sizin üçün maraqlı olacaq. Seyfəddin, oxu». 

Ə.Tanrıverdinin kitabı ilə belə qeyri-adi Ģəraitdə 

ikinci dəfə Azərbaycan tənqidi və ədəbi-nəzəri fikrinin ar-

tıq görkəmli simasına çevrilmiĢ prof. T.Salamoğlunun 

Azərbaycan Yazarlar Birliyində keçirilən yeni kitabının 

təqdimatında tanıĢ oldum. Təqdimatın baĢlanmağına hələ 

qalırdı. Arxa sırada oturmuĢduq. Mən Əzizxanın artıq çap-

dan çıxmıĢ kitabını (onun özünün dediyi kimi) Ģirin-Ģirin 

oxuyur, o da Ģirin-Ģirin qulaq asırdı. Təqdimatın baĢlan-

ması ilə Ģirin oxumuz yarımçıq qaldı. 

Mən Əzizxan müəllimin – öz böyük dostumun xasiy-

yətini – əhvalını gözəl bilirəm. O, öz tədqiqatları ilə yaĢa-

yır. Və təkcə yaĢamır, həm də nəfəs alır. Bu yazılar onun 

həyatıdır. O, dünyaya dildən baxır və gerçəkliyi dil vasitə-

silə dərk edir. Onun düĢüncəsində dünyanın dərkinin uzun 

illər ərzində formalaĢmıĢ linqvomodeli var. Lakin bu mo-

del təkcə elmi təcrübənin illər ərzində yaratdığı düĢüncə 
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modeli yox, həm də Əzizxan dünyaya gələndən onun 

ruhunda yaĢayan dil sevgisi – linqvointuisiyadır. 

O, Azərbaycanın dil mühitlərinin, bəlkə də, ən zən-

ginlərindən olan Borçalıda dünyaya göz açıb. Borçalıda 

doğulub uĢaqlıqdan filoloq-dilçi olmaq sevgisi ilə yaĢa-

maq, əslində, iki dil kodunun sinxronlaĢdığı unikal linvqo-

mühitdə yaĢamaq deməkdir. O, məktəbdə müasir(ləĢən) 

Azərbaycan ədəbi dilini, el-oba içində özünün əsrlərin də-

rinliyindən gələn tarixi koloritini bütün ilmələri, naxıĢları 

ilə saxlayan Borçalı dialektində yaĢayırdı. Bizlərə Ģagird-

kən görünməyən linqvosahəni – ədəbi dillə canlı dialekt 

dilinin diffuz məkanını, xalq dilindən ədəbi dilə saf qan 

axıdan linqvodamarları o, canlı Ģəkildə görür, yaĢayır və 

duyurdu. Elə buna görə də ilk dəfə 1974-cü ildə Ģagirdkən 

oxuduğu «Dəli Kür» romanı onun əbədi sevgisinə çevrildi. 

Bəzən bizə əbədi təsiri bağıĢlayan sevgilərin də ömrü qısa 

olur. Ancaq Əzizxan müəllimin «Dəli Kür» sevgisi solma-

dı, əksinə, ali məktəbdə müəllif və müəllim Ġsmayıl ġıxlı 

ilə canlı ünsiyyətdən sonra bu sevgi əbədiyyətə qovuĢdu. 

Sevgilər cürbəcür olur: insan bəzən kimisə bəyənir 

və sonradan sevir. Azərbaycanlıların əksəriyyəti bu cür 

sevir. Bu, ağılla sevgidir. Bəzən də insan ilk gördüyü gö-

zəlliyin aĢiqinə, xəstəsinə, əsirinə çevrilir. Bu, dəlicəsinə 

sevgidir. Əzizxanın «Dəli Kür» sevgisi dəlicəsinə sevgi-

dir. Bəlkə də, burada bir anlamadığımız dil məntiqi də var: 

«Dəli Kür»ü yalnız «dəlicəsinə» sevmək olardı. Və bu da 

Əzizxanın taleyinə düĢdü. Əzizxan müəllim üçün «Dəli 

Kür» təkcə bir bədii sevgi, yaxud elmi maraq obyekti yox, 

həm də həyat qaynağı, yaĢamağın, özünü gerçəkləĢdirmə-

yin forması və üsuludur. Müəllif yazır ki, «Dəli Kür»ü 

üçüncü dəfə oxuyarkən uĢaqlıq illərimin acılı-Ģirinli 
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günlərini yenidən yaĢadım, xatirələr çözələndi: dağlarda 

çiyələk, yemlik, kəklikotu yığdığım, ot biçdiyim, at çapdı-

ğım, anam Mahilənin inək sağarkən söylədiyi eydirmələri 

dinlədiyim çağları xatırladım, ruhum dincəldi…» 

O, zamanla öz həyat saatını «Dəli Kür»ün zamanına, 

həyat ritmini «Dəli Kür»ün poetik yaĢam ritminə köklə-

yib. Həmin zaman və onun ritmi Əzizxan Tanrıverdinin 

əbədi həyat ritminə çevrilib. Müəllif yazır ki, «Dəli Kür»-

dəki ƏĢrəf Kür sahillərindən Qoriyə gedərək Kipiani, Çer-

nyayevski kimi müəllimlərlə yaxından tanıĢ olursa, həyat 

dərslərini onlardan öyrənirsə, mən də Kürə qovuĢan Xram 

çayı sahillərindən Bakıya gedərək Ġsmayıl ġıxlı kimi bö-

yük bir Ģəxsiyyətlə tanıĢ olmuĢ, mənəvi dünyamızın ən 

dərin qatlarına varmağın yollarını da ondan öyrənmiĢəm. 

Ruhları dindirən belə bir əsərin dili ilə bağlı kitab yazma-

ya bilərdimmi? Heç Ģübhəsiz ki, yox! Çünki «Dəli Kür» 

yaddaĢıma, ruhuma əbədi olaraq həkk olunub». 

Filologiya elmləri doktoru, professor, ADPU-nun 

Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının 

müdiri Əzizxan Tanrıverdinin «Dəli Kür romanının poetik 

dili» kitabı haqqında yazmaq o qədər asan deyil. Çünki 

bu, yalnız bir mətnlə, yalnız bir müəlliflə məhdudlaĢan 

əsər deyildir. Tədqiqatın obyektini təĢkil edən «Dəli 

Kür»ün dil poetikasının arxasında  Azərbaycan dilinin 

bütün tarixi-mədəni arsenalı durur. Eləcə də Ə.Tanrıverdi-

nin tədqiqatının mürəkkəb və eyni zamanda funksional 

strukturunun arxasında onun uzun onilliklər ərzində apa-

rdığı tədqiqatlar durur. Mən onun «Kitabi-Dədə Qorqud» 

ağırlıqlı linqvotədqiqatlarının, demək olar ki, əsas hissəsi 

ilə tanıĢam. Əzizxanın dil sevgisi onun təfəkküründə yeni 

qapılar açıb. O, məni hələ «Kitabi-Dədə Qorqud»un söz 

dünyası» adlandırdığı tədqiqatlar toplusunda hər bir obra-
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zın dilindən bərpa etdiyi etnolinqvistik modellərlə təəc-

cübləndirmiĢdi. Ə.Tanrverdi eposun obrazlarının adları, 

xarakterləri və dilini vahid müstəviyə gətirir, onların dü-

zülüĢ və bağlılıq məntiqini açır və qurduğu semantik ox 

ona metodoloji yol kimi eposun poetik dünyasının də-

rinliklərinə hələ heç kəsin daxil ola bilmədiyi yönlərdən 

varmağa imkan verirdi. Alimin əvvəlki yaradıcılığı ilə ta-

nıĢ olanlar aydın Ģəkildə görə bilərlər ki, o həmin linqvo-

modelləri bu yeni əsərində də tətbiq edib. Lakin söhbət 

mexaniki tətbiqdən yox, yaradıcı təfəkkürün milli bədii 

düĢüncə məkanının fəth olunmamıĢ ənginliklərinin sınaq-

dan çıxmıĢ üsul və vasitələrlə mənimsənilməsindən gedir. 

Bu mənada, «Dəli Kür» romanı Ə.Tanrıverdinin yanaĢma-

sında təkcə bədii-filoloji faktura kimi yox, həm də «Oğuz-

namə»dən, «Kitabi-Dədə Qorqud»dan gələn epik düĢüncə 

fakturası kimi təqdim olunur. Məhz bu cəhət müəllifə, sa-

də desək, romana folklor düĢüncə kodu ilə yanaĢmağa im-

kan vermiĢdir. Lakin məsələ yalnız ilk görünüĢdə belə 

sadə təsir bağıĢlayır. Ə.Tanrıverdi yazır ki, romanda atalar 

sözləri, bayatılar, eydirmələr, nəğmələr, xalq mahnıları və 

əfsanələrdən, xüsusən də «Koroğlu» dastanı kimi Ģifahi 

ədəbiyyat nümunələrindən birbaĢa istifadəyə rast gəlinir. 

Amma bu da var ki, bütövlükdə romanın ümumi ruhuna, 

qanına, canına hopmuĢ «Dədə Qorqud kitabı»na istinad 

olunma yalnız mətn kontekstində müəyyənləĢmir». 

Göründüyü kimi, müəllif «Folklor» və «Dəli Kür» 

fakturalarını təkcə mətnlərin müqayisəsi kontekstində gö-

türmür: bu müqayisə Ə.Tanrıverdinin yanaĢmasında vahid 

milli düĢüncənin Ģifahi və yazılı kodlarının tarixi-mədəni 

yaĢantıları olaraq,canlı funksional sistem kimi təqdim olu-

nur. Həmin təqdimatın arxasında, özünün ədəbiyyat sev-
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gisi ilə Ə.Tanrıverdinin dil sevgisinə tən gələn prof.T.Sa-

lamoğlunun təbirincə desək, «Azərbaycan Ģifahi və yazılı 

ədəbiyyatının tarixinə yetərincə bələd olan, Azərbaycan 

dilinin tarixi inkiĢaf yolu və bədii üslubunun özəlliklərini 

incəliklərinə qədər mənimsəmiĢ dilçi-alim təfəkkürü du-

rur» (T.Salamoğlu.Ön söz, yaxud nəsr dilinin şeriyyəti mo-

noqrafik araşdırma obyekti kimi/Ə.Tanrıverdi.”Dəli Kür” 

romanının poetik dili. Bakı,“Elm və təhsil”,2012,s. 6).  

«Dəli Kür» romanı Ə.Tanrıverdinin yanaĢmasında 

eyni zamanda həm XX əsr nəsr təfəkkürünün, həm də 

milli epos təfəkkürünün fakturasıdır. Burada Ə.Tanrıverdi 

sözün həqiqi mənasında «Dəli Kür»ün janr modeli olan 

«roman» konseptinin epik dərinliklərinə, onun baĢlanğıcı-

na – epos mərhələsinə gedib çıxa bilib. Axı M.Cəlalın da 

«roman» haqqında yazdığı kimi, orta əsrlərdə, ümumiy-

yətlə, roman dillərində yazılan əsərlərə belə ad verirdilər. 

Sonralar bu ad ancaq bədii əsərlərin böyük formasına ve-

rildi. Orta əsrlərdə Ģöhrət tapan romanlar əsasən cəngavər-

lərə həsr olunurdu. Bu romanlarda igid, müstəsna cənga-

vərin sərgüzəĢti və Ģöhrəti təsvir olunurdu» (Cəlal M., Xə-

lilov P. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı, Maarif, 1972, 

s.148). Bu fikrə əsaslanan Y.Ġsmayılova da yazır ki, roman 

janrının öz mənĢəyi etibarilə orta əsrlər cəngavərlərindən 

bəhs edən dastan olması onu tipoloji baxımdan «Kitabi-

Dədə Qorqud»la yanaĢı qoyur: orta əsrlər roman xalqları-

nın qəhrəmanlarından bəhs edən dastanlar «Roman» 

adlanmıĢdır. Həmçinin qədim və orta əsrlər daha çox oğuz 

xalqlarının qəhrəmanlarından bəhs edən dastanlar «Oğuz-

namə» adlanmıĢdır: «roman» janrı – roman xalqlarının 

milli eposu, «oğuznamə» janrı – oğuz xalqlarının milli 

eposudur. Bu cəhətdən «roman» və «oğuznamə» tipoloji 

baxımdan eynidir. Yəni qədim romanlar üçün «roman» nə 
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olubsa, qədim oğuzlar üçün də «oğuznamə» elə o demək 

olub. Bu nöqtə müasir Azərbaycan ədəbiyyatında «Dədə 

Qorqud» motivlərinin janr baxımından «böyüməsini», 

özünün dolğun ifadə formasını «roman» janrında tapma-

sını izah edir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastan-eposdur. 

Onun ideyalarının ədəbiyyatdakı dolğun təcəssümü özünə 

uyğun janr tələb edir. Bu janr romandır. Çünki roman 

janrının ruhunda, janr yaddaĢında dastan-epos yaĢayır» 

(Y.İsmayılova. «Dədə Qorqud kitabı» və müasir Azərbay-

can ədəbi düşüncəsi. Bakı, «Elm», 2011, s. 180).  

Ə.Tanrıverdi də, cəsarətlə demək olar ki, həm də 

«Dəli Kür» romanının poetik ruhunda, janr yaddaĢında 

yaĢayan «Dədə Qorqud» dastan-eposunu linqvomüstəvidə 

bərpa edərək ortaya qoya bilib. Təbii ki, əsərin məziyyət-

ləri təkcə bunlarla məhdudlaĢmır. Bizim dediklərimiz bu 

zəngin əsərin yalnız müəyyən cəhətlərini əhatə edir. O 

cəhətlərini ki, Ə.Tanrıverdinin intellektual düĢüncə alə-

mində mənim anladığım, mənə doğma olan folklorla, mi-

fologiya ilə bağlıdır. Və Ə.Tanrıverdi mənim üçün həm də 

məhz bu cəhəti ilə orijinal alimdir. O, tez-tez mənə «Ki-

tabi-Dədə Qorqud»un mifologiyası ilə bağlı «müəmmalı» 

suallar verir. Mən artıq əvvəlki kimi sadəlöhv olub, onun 

bu suallarına cavab vermirəm. Bilirəm ki, Əzizxan yenə 

də özünün linqvointuisiyası ilə eposun mətnindən nə isə 

təzə bir Ģey tapıb və bizi təəccübləndirmək istəyir. Etiraf 

edirəm ki, o, həmiĢə məqsədinə nail olur. 

Səni həmiĢə belə görmək istəyirəm: yaradıcılıq sev-

gisi və yorğunluğu içərisində.  
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MÜƏLLĠM –  YAZIÇI  NÜFUZUNDAN 

DOĞAN ETĠRAF 

 

          Əziz Əzizxan! Adının baĢlanğıc hissəsinin təkrarına 

ehtiyac hiss olundu;  axı bu müraciət sənə çox yaraĢır.  

Onsuz da valideynlərinin qoyduğu adın tərkibindəki Əziz 

kəlməsi sənə müraciətimdə arzu olunandır. Xan hissəsi də 

adın tamlığına xidmət edir, bunun da öz rəmzi vardır.  So-

vet dövründə ünvanı nifrətlə qarĢılanmasına baxmayaraq, 

tarixən hər iki cinsdən olan ən nüfuzlu, hörmətli insana 

deyilən addır-xan! Axı Sənin də bir filoloq-tədqiqatçı kimi 

daha çox müraciət etdiyin dil tarixində,  eləcə də «Kitabi-

Dədə Qorqud» abidəsində xan, bəy obrazları, xüsusən də 

Qazan xan surəti əsərdə olduğu kimi, Sənin də nəzərində 

ucadır, uludur, nümunəvidir! 

          Bu da təsadüfi deyildir ki, böyük bir məhəbbətlə 

haqqında yazdığın «Dəli Kür» qəhrəmanı Cahandar ağanı 

həmin o Qazan xan surəti ilə sınağa çəkibsən və doğru nə-

ticəyə gəlibsən ki, bu surətlərin yaranma tarixinin uzaqlı-

ğına baxmayaraq, onları yaxınlaĢdıran, doğmalaĢdıran xü-

susi mahiyyət məqamları vardır və bunlar ibrətamizdir. 

Düzdür, qardaĢ, düz sözə nə deyəsən. Mən müraciətimlə 
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bağlı bu giriĢ hissəsini yazmaya da bilərdim. Amma gör-

düm ki, sən simvolikalara ciddi diqqət yetirirsən, dedim, 

bir-ikisini də mən deyim. 

          Hə, əziz Əzizxan, «Dəli Kür» romanının poetik di-

li» kitabının ərsəyə gəlməsini biləndə bu yaradıcılıq məh-

sulunu heç də təsadüfi, gözlənilməz hesab etmədim. Çünki 

«Dəli Kür»lə «Dədə Qorqud»un müqayisəsi (əsərlərin 

adını ixtisarla verirəm) barədə dəfələrlə, dönə-dönə Sənin-

lə söhbətlərimiz olub. Təkcə universitetin koridorlarında, 

bufetdə, çayxanalarda deyil, auditoriyalarda, konfranslar-

da və s. fikir mübadilələrimiz yaddaĢlarda yaĢayır. O da 

yadımdadır ki, bəndəni – böyük Ġsmayıl ġıxlının sevimli  

tələbəsi, aspirantı və laborantı hesab etdiyin üçün həm 

məndən bəzi Ģeylər soruĢardın, həm də məni sınağa çəkər-

din… Hətta o da yadımdadır ki,  bir dəfə romanda ġeyx 

ġamil obrazı ilə bağlı verdiyin suala təminedici cavab ala 

bilmədikdə məni mənalı-mənalı süzdün də…  Nə isə…. 

         …  Bir gün kitabı bir nəfərin əlində gördüm. Ġki hiss 

keçirdim. Kitabın üz qabığı həm adına görə, həm də sadə, 

lakin mənalı nəfis tərtibatına, xüsusən də  rəssam iĢinə 

görə məni tutdu, yaman tutdu. Qəlbimdə iĢıq yandı. Ələl-

xüsus da  Ġsmayıl müəllimin əzəmət və doğmalıq ifadə 

edən portretini və romandan rəmzi səhnələri kitabın üz 

qabığında görüb çox sevindim. Qəfildən də pərtləĢdim: 

Axı Sən bu kitabı mənə yox, baĢqasına hədiyyə etmiĢdin. 

Bəs nə üçün Əzizxan kitabı mənə göstərməmiĢdir?, – deyə 

düĢündüm.  Özümü o yerə qoymayıb tezcə Sənə yaxınlaĢ-

dım. Təbrikdən sonra kitabı istədim. Elə-belə quruca bir 

imza atıb kitabı mənə verdin. 

          Bir-iki gün keçdi. Məni görüb soruĢdu: «Bir Ģey 

yazmadın?». Mən susdum. Əlavə etdin: «Özün bilərsən, 
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hamı rəyini yazıb – deyib siqaretinə bir qüllab da vurub  

uzaqlaĢdın. Növbəti günlərin birində eĢitdim ki, kitabın 

təqdimatıdır. YoldaĢlar dəvət olunduqlarını söylədilər. Ka-

fedradan və ayrı-ayrı yoldaĢlardan mənim dəvət olunma-

ğım haqqında soruĢdum, kimsə bir söz deyə bilmədi. 

Deməli, xəbər doğrudur, axĢam təqdimat mərasimi olacaq, 

mənə isə deyilməyibdır. Qət elədim ki, Ġ.ġıxlının unudul-

maz ruhuna ehtiram əlaməti olaraq gedim, iĢtirak edim, 

lazım gələrsə, söz də deyim. Qəfil yadıma düĢdü ki, axı 3-

cü  gündür, mənim də dərsim var. Dilxor oldum,axı dərsi 

buraxıb gedə bilməzdim. Yenə bircə gün əvvəl bilsəydim, 

dərsi əvəz edən tapılardı. Gedə bilmədim. 

         Ertəsi gün üzrxahlıq əvəzinə məni borclu çıxartdın. 

Dedim, əgər mənim gəlməyimi istəsə idin, zəng edərdin, 

xəbər verərdin, cavab vermədin… 

        ...O gün evə çox qayğılı, yorğun gəldim. «Ədəbiyyat-

Ģünaslığın əsasları» proqramını tamamlayıb nəĢriyyata 

çatdırmalıyam… Yazı masamın üstündəki kitabları yerbə-

yer eləyəndə  kitabını əlimdə saxlayıb fikrə getdim. Ġstər-

istəməz onu vərəqləməyə baĢladım…Rəhmətlik Ġsmayıl 

müəllimin çin (kitay) qələmi ilə qara mürəkkəblə  Sənin 

diplom iĢinə yazmıĢ olduğu yarım səhifəlik rəy, sanki 

mənalı-mənalı mənə baxıb dilə gəldi...  

         Ġlahi!  Bu xətt, mənə nə qədər doğma və əzizdir, ay 

Allahsız Əzizxan!  Kitabın elə ilk səhifələrindən birində 

(səh.15) belə yazmıĢdın: «Ustad müəllimim Ġsmayıl ġıxlı-

nın otuz bir il əvvəl öz xətti ilə yazdığı rəyi eynilə təqdim 

edirəm». Arxasınca mətn gəlirdi. Bəli, rəylə yanaĢı, bu 

səmimi sözlər məni yumĢaltdı… 

         … Bəli, möhtərəm professor! Bu rəyin xətt və mətn 

özünəməxsusluğu məni bir daha kövrəltdi. Xəyalən daha 

əvvəllərə - nəinki 30, hətta 40- 45 il əvvəllərə yollandım. 
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Xəyali səfərim illəri, ayları, günləri, mühazirə otaqlarını, 

ədəbi tədbirləri – görüĢləri dolaĢdı və gəlib həmin ana 

yetiĢdi. Bir çox xatirələrlə yanaĢı, Ġsmayıl müəllimin Ģəx-

siyyəti, müəllimliyi, dərslikləri … haqqındakı məqalə-

lərim, 60 illiyi münasibəti ilə hazırlayıb çap etdirdiyim 

«Ġsmayıl ġıxlı. Biblioqrafiya», daha nələr, nələr gözümün 

önündə canlandı… 

          Bu xətt, bu qələm, qızıl suyuna çəkilmiĢ  perodan 

süzülüb gələn kəlmələr, sözlər Ġsmayıl müəllimin öz sə-

sinə – nitqinə çevrilib qulaqlarımda səsləndi: «… Diplom 

işini yüksək səviyyəli hesab etmək olar… İsmayıl Şıxlı». 

Bu sözlərin ahəngi, intonasiyası, yaratdığı assosasiyalar 

Ġsmayıl ġıxlını tanıyan hər bir insana təsir edərdi, bu söz-

lərin ahənginə dalardı … O ki qaldı o adama ki, onun 

müəllimi olub, onu üç dəfə imtahanda beĢlə qiymətlən-

dirib, adlı təqaüd (Nizami adına!) almasına Elmi Ģurada 

səs verib, sonra da kafedrasında iĢə götürüb, müəllim keç-

məsinə, elmi-pedaqoji yüksəliĢinə bilavasitə qayğı – kö-

məklik göstərib, elmlər doktoru səviyyəsinə yüksəlməsinə 

səbəb olmuĢ ola! Belə bir Ģəxsiyyət haqqında kitab yaza-

nın fəaliyyətini giley-güzarı unudub alqıĢlamaq mənim 

borcumdur. 

          Əziz Əzizxan! Qəlbimdən gələn bu səslər mənə 

Sənin zəhmətinin müqəddəsliyini və əzəmətini qiymətlən-

dirmək səlahiyyəti verdi. 

          Ġsmayıl ġıxlı elə yazıçı, elə müdrik Ģəxsiyyətlər-

dəndir ki, millətini və Vətənini sevən hər bir ziyalı onun 

barəsində ürəkdən danıĢmağa və yazmağa borcludur. Ġs-

mayıl müəllim sözün həqiqi mənasında humanist insandır. 

O, bütün insanları insanlıq naminə sevərək yaĢamıĢ və ya-

ratmıĢdır. Bir çoxlarında kök salmıĢ zona – regionçuluq  
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bu Ģəxsiyyətə yad olmuĢdur… Bir çoxlarına xas olan  

özündən yüksəkdəki vəzifə sahiblərinə yaranmaqla «Ģan-

Ģöhrət» qazanmaq ehtirası bu yazıçıya kökündən uzaq ol-

muĢdur…Əksinə, kimliyindən, vəzifəsindən asılı olmaya-

raq, belələrini həmiĢə ifĢa etmiĢdir. Ġ.ġıxlı yalnız və yalnız 

ləyaqətlilərin, xüsusən də gənc istedadların daim xilaskarı 

olmuĢdur. Ġ.ġıxlı mərdlik, kiĢilik və milli qeyrət  timsa-

lıdır!..  

         Əzizxan, özün yaxĢı bilirsən, müəllimimiz haqqın-

dakı bu həqiqətlərin sayını xeyli artırmaq da olar. Ancaq 

sənə elmi rəhbər kimi diplom mövzusunu   «Anarın nəs-

ri»ni tövsiyə etməsi  bir çox mətləbləri əyan edir. 

       «Dəli Kür» romanın dil-üslub xüsusiyyətələrindən da-

nıĢmaq Sənin araĢdırma predmetinin ana xəttini, mayasını 

təĢkil edir. Sən bu problemin çözələnməsinə baĢlamazdan 

əvvəl, yaxĢı eləyib bu məĢhur müəllif və onun roman ya-

radıcılığı barədə ölkədaxili və ölkədənkənar nüfuzlu fikir-

lərə müraciət etmisən. Axı bu kitaba təkcə respublikamız-

da, filoloqlar arasında deyil, həm də vətəndən kənarda da 

oxuyub münasibət bildirəcəklər. Xaricdə yaĢayan soydaĢ-

larımız, xüsusən gənclərimiz, qoy «Dəli kür» müəllifi 

haqqında əməlli-baĢlı təsəvvür əldə etsinlər. Buna bir də 

ona görə ehtiyac vardır ki, bu kitab Ġsmayıl müəllim haq-

qında xeyli vaxtdır sükut edən ədəbi tənqidin, ədəbiy-

yatĢünaslığın yaddaĢını oyadır, təzələyir, onun fəallaĢma-

sına stimul verir.  

         Əsas tədqiqat obyektinə gəldikdə mübaliğəsiz deyə 

bilərəm ki, elə bil Sən dövlət, hökumət Sərəncamı ilə 

səsləĢən problemi qabaqlamısan. QloballaĢma Ģəraitində 

çoxunun çaĢıb qaldığı, milli dəyərlərin itirildiyi bir vaxtda 

düzgün olaraq vaxtında ədəbi irsimizə, hətta bu irsin 

nəsildən-nəslə keçib gələn məqamlarına iĢıq salıb diqqət 
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yetirmisən. «Dəli Kür»ün poetik-estetik mayasında milli 

ədəbiyyatımızın həm Ģifahi və həm də yazılı qollarına 

məxsus əvəzsiz sənətkarlıq keyfiyyətlərini aĢkarlamaqla 

bugünkü yazarlarımıza mesaj göndərmisən. Düz eləmisən. 

Müasirlik adına klassikanı unudub modern görünmək 

ədalarına son qoyulmalıdır. 

         Sən səbir və təmkinlə hər iki tərəfin (klassiklərin, 

həm də müasirlərin) verdiyi konkret mətn nümunələri 

bazasında həssaslıqla iĢ aparmısan.  Zahirən bir-birindən 

çox uzaq görünən genoloji-tipoloji müqayisələr konkret 

materialların müqayisəli təhlilində inandırıcılıq kəsb edir. 

Əsrlərin o tayından boylanan «Dədə Qorqud» dastanı ilə 

XX əsrin ədəbi məhsulu olan «Dəli Kür» romanını qovuĢ-

duran və fərqləndirən məqamların aĢkarlanması oxucuları, 

elə bilirəm, razı salar. 

         Mən çox danıĢmayacağam, kitabın məzmununu söy-

ləmək niyyətindən də uzağam, bir-iki məsələyə diqqət ye-

tirməklə kifayətlənəcəyəm. Məsələn, əsərində «Dəli Kür»-

dəki folklor nümunələrindən yaradıcılıqla istifadə məsələ-

sində yazıçı sənətkarlığının dəyərləndirilməsi uğurlu mə-

qamlardandır. Deyək ki, atalar sözləri və zərbi-məsəllərin 

semantik qruplaĢmasındakı tapıntıların, qaynaqların təyi-

natında müasir araĢdırma qabiliyyətin çox yaxĢı təsir ba-

ğıĢlayır. Təhlillər və müqayisələr nə qədər maraqlı və 

inandırıcıdır! Qeyrət, kiĢilik, namus və s. ifadə edən atalar 

sözlərinin yozumu və təsir gücü mentalitetdən gələn 

nümunələrlə möhkəmləndirilir. Bayatılar, nəğmələr, əfsa-

nələr, aĢıq poeziyasına məxsus sinkretiklik və xüsusən də 

«Dədə Qorqud», «Koroğlu» kimi epopoetiklik «Dəli 

Kür»ün tarixilik və müasirlik zəminində iĢsqlandırılma-

sında köməyə gəlir.  
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         Əzizxan, «Dəli Kür»ün poetik strukturunda Ģifahi 

ədəbiyyatla yanaĢı, yazılı ədəbiyyatın da təsir gücünü önə 

çəkməkdə tamamilə haqlı hərəkət etmisən. Burada həm 

ədəbi təsir, bəhrələnmə faktı, həm də Ġsmayıl ġıxlı 

romanının novatorluğu daha parlaq üzə çıxır. 

         Onu da deyim ki, kitabının elmi sanbalını artıran 

məqamlardan biri də bu tarixi-bədii romanın əsasında da-

yanan bir sıra rəsmi sənədlərə istinad məsələsinin diqqətə 

gətirilməsidir. Düz eləmisən. Tarixi həqiqət və bədii həqi-

qət prinsipinin Ģərhi ilə bağlı elə  bu romanda baĢlıca mə-

sələlərdən biri də budur. Burada da filoloq-ədəbiyyatĢünas 

kimi hərəkət etməyin problemin öz təbiətindən doğur. 

Çünki tarixi roman ustasının bədii dilindən danıĢanda bu 

nöqtəyə çox zaman nəzər salmaq unudulur. Halbuki əsas 

məsələlərdən biri də tarixi sənədlərin, fakt və arqument-

lərin yazıçı-ədib  qələmində necə poetikləĢməsidir. Görə-

sən, rəsmi tarixi faktlar yazıçı qələminin bədii-estetik və-

zifəsini əlindən almamıĢdır ki?! Yazıçı qələminin roman-

tik vüsəti özünü qoruyub saxlaya bilmiĢdirmi? Və s. Bax, 

bu baxımdan da Sənin tədqiqat obyektin parlaqdır. Və sən 

də romanın ayrı-ayrı hissələrindən gətirdiyin bədii fakt-

larla bu parlaq, iĢıqlı məqamları yerində dəyərləndirmisən. 

Müəllifin dili və personaj  nitqi bölməsi də bu mənada 

kitabın dəyərli və aktual səslənən hissələrindəndir. 

        Sənin əsərin Azərbaycan dilinin iĢlədilməsi səviyyəsi 

və qorunması haqqındakı Respublika Prezidentinin imza-

ladığı Dövlət Proqramına layiqli töhfədir. Bu kitab Azər-

baycan Respublikasının dil siyasətinə bir dilçi-filoloq alim 

kimi Sənin öncədəngörmə cavabın kimi mənalı – simvolik 

səslənir. Monoqrafiyanın adı özü ölkə rəhbərinin dil siya-

sətinə  layiqli mütəxəssis münasibətidir! Qoy millət, xalq 

öz dilini  ürəklə, sevə-sevə iĢlətsin, yad təsirlərdən qoru-
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sun, onun gözəlliyindən və zərifliyindən, emossionallığın-

dan və ülviyyətindən bəhrələnsin, qürrələnsin, zövq alsın. 

Qoy çağdaĢ yazarlar Ġsmayıl ġıxlının klassik bir yazıçı və 

pedaqoq kimi doğma dilə məhəbbətindən və ondan bəhrə-

lənmə ustalığından öyrənsinlər, fəxr etsinlər... Bəli, 

Ġsmayıl ġıxlının dili təkcə müasir bədii dil kimi yox, həm 

də çağdaĢ ünsiyyət vasitəsi kimi əvəzsiz  bir örnəkdir.  

        QardaĢ, Sənin çəkdiyin zəhmətin ətri, barı-bəhrəsi bu 

yaz fəslinin saflığı qədər  rayihəli və ətirlidir, ondan doy-

maq olmaz. Bu istiqamətdə Səninlə söhbəti hələ çox da-

vam etdirmək olar. Ancaq qoy bədii dilin semantikasını, 

qrammatikasını… Ģərtləndirən amillərin araĢdırılma vəziy-

yəti ilə bağlı Sənin dilçi həmkarların öz mütəxəssis sözlə-

rini desinlər. Mən isə Sənin  kitabının məndə oyatdığı 

təəssüratlarımı  bölüĢdürməklə mənəvi borcumu yerinə 

yetirməyə çalıĢdım. 

       Əzizxan! Qoy bu uğurun səni sevindirsin, baĢını 

ucaltsın! 
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Məhərrəm  MƏMMƏDLĠ,                                     
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

 

AZƏRBAYCAN FĠLOLOGĠYASINA YENĠ TÖHFƏ 

Görkəmli yazıçı Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanı tarixi 

keçmiĢimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi yaĢadan ədəbi 

abidələrdəndir. Hər dəfə romandan söz düĢəndə ədəbiy-

yatĢünaslıq baxımından dövrünün ədəbi hadisəsi kimi 

yüksək dəyərləndirilir. Romanın tarixi, folklorĢünaslıq, et-

noqrafik və dilçilik araĢdırmarına cəlb edilməsi olduqca 

zəruridir. TanınmıĢ alim, dil tarixçisi Ə.Tanrıverdinin bu 

yaxınlarda iĢıq üzü görmüĢ ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ adlı monoqrafiyasında ilk dəfə romanın dili incəliklə-

rinə qədər araĢdırılmıĢ, ədəbi dilimizin yüzilliklər boyu 

qazandığı zənginliyi özündə yaĢadan mükəmməl sənət nü-

munəsi kimi elmi ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə çıxarıl-

mıĢdır. 

Ə.Tanrıverdinin romanı tədqiqat obyekti seçməsinin 

müəyyən səbəbləri vardır. Alim dil tarixçisi kimi yaradı-

cılığının ilk çağlarında antroponimləri tarixi- linqvistik 

müstəvidə araĢdırmıĢ, türk mənĢəli Ģəxs adlarının struktu-

runu və semantikasını açmıĢ, ərəb və fars mənĢəlilərlə mü-

qayisədə üstünlüklərini sübut edərkən son istinadı ―Dədə 

Qorqud kitabı‖ olmuĢdur. Tədqiqatlarında tarixi- ədəbi 

mənbələrə söykənərək dilimizin tarixinin aktual problem-

ləri ilə bağlı yeni orijinal fikirlər irəli sürən Ə.Tanrıver-
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didə istər-istəməz ―Dədə Qorqud kitabı‖na sonsuz mə-

həbbət yaranmıĢdır. Onun son dövrdə ―Kitab‖la bağlı  

dörd monoqrafiyası (―Kitabi-Dədə Qorqud―da Ģəxs adla-

rı‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un obrazlı dili‖, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖un söz dünyası‖, ―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kul-

tu‖) çap olunmuĢ və oxucu auditoriyası tərəfindən rəğbətlə 

qarĢılanmıĢdır.  Ə.Tanrıverdi xəyallarında qur- duğu Dədə  

Qorqud dünyasının parametrlərini – qədim oğuz həyat tər-

zini, adət-ənənələri, etnoqrafiyasını, antroponimlərini, in-

sanların antropologiyasını, söz aləmini ―Dəli Kür‖ roma-

nında görmüĢdür. Digər tərəfdən də əsərdə hadisələrin baĢ 

verdiyi qədim oğuz yurdu – Qazax-Borçalı mühitinə 

bağlılığı, həmin bölgədə  böyüyüb ərsəyə gəlməsi alimi 

romanın tədqiqinə sövq etmiĢdir. 

Monoqrafiyada öncə roman dünya ədəbiyyatının in-

ciləri ilə müqayisə olunur, əgər həyat həqiqətlərini əks 

etdirməsinə görə, həmin əsərlərlə, o cümlədən də ―Sakit 

Don‖ epopeyası ilə səsləĢirsə, xalq ədəbiyyatına bağlılıq 

uzunömürlülük statusu qazandırır, zaman-zaman nüfuzunu 

daha da artırmıĢdır. Romanda özünə yer almıĢ atalar söz-

ləri, bayatılar, nəğmələr, eydirmələr, əfsanələr, mahnılar 

və aĢıq Ģeirlərini Ə.Tanrıverdi seçmiĢ, kontekstdə təhlil 

etmiĢ, atalar sözlərini semantikasına görə qruplaĢdırmıĢ, 

maraqlı mülahizələr irəli sürmüĢdür. Hər bir obrazın dilin-

də atalar sözlərinin iĢlənməsi onların xarakterinin açılma-

sında əsas arqument kimi götürülmüĢdür. Romanın ―Dədə 

Qorqud kitabı‖ və ―Koroğlu‖ kimi möhtəĢəm abidələrlə 

bağlılığı ,eposların təsiri, bir sıra paralellər qədim türklərin 

təfəkkür tərzinin müasir varisləri tərəfindən saxlanmasının 

bariz nümunəsidir. Qazan xan – Koroğlu – Cahandar ağa 

adlarının semantik yaxınlığı, xarakterlərindəki oxĢarlıqlar, 
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Burla xatun – Zərnigar xanım, Selcan xatun-Zərnigar, 

Çənlibel – Göytəpə, Qonur at – Qırat-Qəmər obrazları 

qarĢılaĢdırılır, onlar arasındakı əlaqələr sistemli Ģəkildə 

araĢdırılır. Xüsusilə hər üç qəhrəmanın atlara münasi-

bətinin eyni olması – özünə dost, qardaĢ, silahdaĢ bilməsi 

və qayğı göstərməsini müəllif əsas tutaraq Ġ.ġıxlının yarat-

dığı Qəməri ―Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖dakı at obraz-

larının məntiqi davamı hesab edir. Bütün bunlar epos 

ənənəsinin yazılı ədəbiyyatda – romanda uğurla davam 

etdirilməsini Ģərtləndirir. Burada qədim türklərin atla bağlı 

bir adətini xatırlatmaq yerinə düĢər. 

―Orxon-Yenisey kitabələrindən ―Tonyukuk‖da belə 

cümlə var: Bu türk xalqının üstünə yaraqlı yağı gətirtmə-

dim, düyünlü at yüyürtməmiĢəm( yəni quyruğu düyünlü at 

üstündə gələn düĢmənə imkan verməmiĢəm, xalqın üstünə 

atını səyirtsin).  

―Quyruğu düyünlü at‖ döyüĢ atı deməkdir, döyüĢ 

qabağı qıvraq olsun deyə, atın quyruğunu düyərmiĢlər. Bu 

deyim artıq frazeoloji ifadə Ģəklidə Naxçıvan bölgəsində 

qalmıĢdır‖( T.Hacıyev). Qədim türklərin döyüĢ adətinin 

yurdumuzun qərb bölgəsində canlı Ģəkildə saxlanması 

―Dəli Kür‖ romanında xüsusi kontekstdə –  Cahandar ağa-

nın Allahyarla döyüĢə hazırlaĢması səhnəsində verilmiĢ-

dir: ―Cahandar ağa atı tövlədən çıxardıb talvarın altına gə-

tirdi. Sağrısını, yalını sığalladı. At astaca oxranıb kiĢini iy-

lədi, qulaqlarını qırpıb dayandı. Cahandar ağa dərindən 

köksünü ötürdü və yəhəri atın belinə qoydu. Qarınaltı 

qayıĢları möhkəm çəkdi, üzəngini, yüyəni  yoxladı, dal 

tətəfə keçib atın quyruğunu düydü‖ . 

Romanın yazılı ədəbiyyatda mövqeyi monoqrafiyada 

geniĢ iĢıqlandırılır. M.Füzuli, S.Ə.ġirvani və M.F.Axun-

dov kimi görkəmli klassiklərin adının və ədəbiyyat tari-
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xindəki fəaliyyətlərinin xatırlanması ilə mədəniyyətimizin 

qədimliyinə və zənginliyinə iĢarə edilmiĢdir. M.P.Vaqifin 

―Pəri‖ qoĢması, M.F.Axundovun ―AldanmıĢ kəvakib‖, 

N.Nərimanovun ‖Nadanlıq‖, C.Məmmədquluzadənin 

‖Ölülər‖, N.Vəzirovun ‖Müsibəti-Fəxrəddin‖, Ə.Haqver-

diyevin ‖OdabaĢının hekayəsi‖, Y.V.Çəmənzəminlinin 

‖Ġki od arasında‖, S.Vurğunun‖ Vaqif‖ əsərləri ilə müqa-

yisələr müəllifdə belə qənaət doğurur ki, ‖ana dilli ədədiy-

yatımızdakı istənilən bir əsərin, hətta Həsənoğlunun bizə 

gəlib çatan cəmi iki qəzəlinin izlərini, ruhunu‖Dəli Kür‖ 

də tapmaq mümkündür‖. 

Monoqrafiyada romanın Azərbaycan, Avropa və rus 

ədəbiyyatı müstəvisində tədqiqi ədəbiyyatĢünaslıq təsiri 

bağıĢlasa da, romanın dilinin araĢdırılması üçün zəmin ya-

radır. ―Müəllifin və obrazların dili‖ bölməsində yazıçının 

və obrazların hər birinin dili ayrıca söz-söz, cümlə-cümlə 

təhlil süzgəcindən keçirilmiĢ, xarakterlərini tamamlayan 

vasitə kimi bəhs edilmiĢdir. Ə.Tanrıverdi yazıçının təkrar-

lardan qaçaraq, üslubi əlvanlıq yaratmaq məqsədi ilə ana-

litizmə meylini (xəyallanmaq, ehtiyatlanmaq, arlanmaq  

və s.) dilçi həssaslığı ilə duymuĢ, yüksək qiymətləndir-

miĢdir. 

Romanda obrazların dilini bir-birindən fərqləndirən 

vasitələr –  leksik-morfoloji təkrar, assonans, alliterasiya, 

frazeoloji ifadə, epitet, təĢbeh, arxaizm, ellipsis və  ardıcıl 

sadə cümlələr alim istedadının qüdrəti ilə aĢkara çıxarıl-

mıĢ, obrazların daxili aləmi ilə əlaqəsi göstərilmiĢdir. Ob-

razların dili cinsinə, yaĢına, xalq arasındakı nüfuzuna, sa-

vadına görə özünəməxsus ifadələrlə fərdiləĢdirilir. Fərq-

ləndirici vasitələr çox olsa da, ilk dəfə Ə.Tanrıverdi atalar 

sözlərindən də bu məqsədlə istifadəni müəyyən etmiĢdir. 
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Cahandar ağa (KiĢi tüpürdüyün yalamaz, Bir ovuc qanın-

dan qorxan namərddir), ġamxal (Ölmək ölməkdir, xırıl-

damaq nədir), Molla Sadıq (Nə dil bilsin, nə dodaq; Bir 

daĢ altda, bir daĢ üstə), Allahyar (Bardağa girdin, oldun 

bardağ suyu), Rus Əhməd (Ġlan ulduz görməsə, ölməz; 

Elmsiz adam kor kimidir), Gəmiçi Qoca (Su sənəyi suda 

sınar), Çərkəz (Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz) Həsən ağa 

(Könlü balıq istəyən gərək suya girsin), Rüstəm (Avazın 

yaxĢı gəlir, oxuduğun quran olsa), Zərnigar (Təzə bar-

dağın suyu sərin olar), Mələk (Qeyrətli kiĢi arvada əl 

qaldırmaz), ġahnigar (Ərsiz arvad yüyənsiz at), Allahyarın 

anası (AxĢamın xeyrindən sabahın Ģəri yaxĢıdır) və s. 

surətlərin xarakteri atalar sözləri və frazemlərin daĢıdığı 

semantik yük ilə tamamlanır. Obrazların dilindəki dialekt 

fərqləri də alimin diqqətindən yayınmamıĢdır.‖ Təhkiyəçi-

nin dilində orfoqrafik normalara uyğun, yəni ―təqsir‖, 

ġahnigarın dilində danıĢıq dilinə uyğun, ―taqsır‖, Cahan-

dar ağa və Mələyin dilində qərb Ģivələrinə uyğun, ―tax-

sır‖Ģəklində rast gəlinir‖.  

 Tarixiliklə bədiiliyin vəhdəti həmiĢə əsərlərə əbədi-

lik qazandırır. Bu cəhətdən romann yazıldığı vaxtdan ya-

rım əsr keçməsinə baxmayaraq, oxucuların maraq dairə-

sindən çıxmamıĢdır. Ə.Tanrıverdi ilk dəfə ―Dəli Kür‖ nəs-

rinin bədiiliyini tədqiqat obyekti seçmiĢdir. Romanda bə-

dii təsvir və ifadə vasitələrinin zənginliyi nəzm təsiri ba-

ğıĢlayır. Alimin fikrincə, romanın dili bu cəhətə görə 

―Dədə Qorqud kitabı‖ nın dili ilə səsləĢirsə, digər tərəfdən 

də müasir poeziyamızdakı sərbəst Ģeiri xatırladır. Roman-

da ahəngdarlığın baĢlıca atributu kimi obrazlılıq fonetik, 

leksik və qrammatik səviyyədə təzahür etmıĢdir. Mono-

qrafiyada 25-dən artıq bədii ifadə vasitəsindən bəhs olunur 

ki, bunlardan 9-u fonetik (ədəbi dilin transkripsiyası, asso-
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nans, alliterasiya, fonetik kəkələmə, həmqafiyə sözlər, ci-

nas sözlər, leksik-morfoloji təkrarlar, asindeton , polisin-

deton, anastrofa, anafora və epifora), 14-ü leksik (dialek-

tizm, arxaizm, varvarizm, antroponim, toponim, ktemato-

nim, frazeologizm, emosional sözlər, evfemizm, epitet, 

təĢbeh, metafora, metanimiya, mübaliğə, litota və anti-

teza), 2-si qrammatik (inversiya, ellipsis) səviyyəyə aiddir. 

Hər bir vasitə kontekstdə götürülmüĢ, struktur- seman-

tikası açılmıĢ, obrazlılıq və ahəgdarlığın gücləndirilməsin-

də rolu və funksiyası göstərilmiĢdir. Leksik səviyyədə 

obrazlılıq yaradan dialektizmlərin Ģərhinə geniĢ yer verilir. 

Müəllif romanda iĢlənmiĢ 100-dən artıq dialektizmin 

semantikasını və arealını tarixi-linqvistik müstəvidə  digər 

Ģivələrlə əlaqədə müəyyənləĢdirir. Buradakı dialektizmlə-

rin əksəriyyəti (nəmi, peĢqurd, bıçqıl, sınqın, cimbata çə-

kilmək, eymənmək, qanrılmaq, mətəris etmək, suyulmaq, 

Ģırvanmaq, üĢürgələnmək, yehrələnmək və s.) hadisələrin 

baĢ verdiyi qərb bölgəsi üçün xarakterikdir. Monoqrafi-

yada dialektizmlər obrazlılıq yaradan vasitə- lərdən biri 

kimi alliterasiya, anafora və təĢbehlərin ifadəsində rolu və 

əhəmiyyəti konkret nümunələrlə əsaslandırılır. Bundan 

baĢqa, dialektlərdə çox sayda sözlər vardır ki, ədəbi dildə 

qarĢılığı yoxdur, və ya həmin mənada alınma sözlərdən is-

tifadə edilir. Zəruri məqamlarda dialektizmlərin ədəbi dil-

də vətəndaĢlıq hüququ qazanmasında bədii əsərlər vasitə-

çilik missiyası yerinə yetirir. Dialektizmlərin ədəbi dildə 

iĢlənməsinin zəruriliyinə yaradıcılığı boyu diqqət yetirən 

Ġ.ġıxlı ―Dəli Kür‖ romanında da öz amalına sadiq qalmıĢ-

dır. Ə.Tanrıverdi prof. Q.Kazımovla həmfikir olaraq, ro-

manda iĢlənmiĢ təngildəmək ―səndələmək‖, üĢürgələnmək 

―qorxmaq‖ yehrələnmək‖ zolaq-zolaq olmaq‖, Ģırvanmaq 
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―yaltaqlanmaq‖, ―çığnamaq ―tapdalamaq‖ və s. dialek-

tizmlərin ədəbi dildə yer almasını məqbul sayır. 

Romanda keçmiĢ həyat tərzinin təsvirində arxaik 

sözlərdən məharətlə istifadə edilir. Bu cəhətdən qaravaĢ, 

eĢik, sapand, öynə, yaĢmaq, yortmaq və s. qədim türk söz-

ləri Orxon-Yenisey kitabələri, ―Dədə Qorqud kitabı‖ kimi 

möhtəĢəm abidələrin dili ilə səsləĢir. Əsərdəki  arxaizmlər 

sərhədsizdir, yurdumuzun əksər bölgələrində bu və ya 

digər dərəcədə qorunub saxlanmaqla, XIX əsrin 70-ci 

illərində Azərbaycan reallıqlarını özündə əks etdirir. Bü-

tövlükdə, romanda iĢlənmiĢ 90-dan artıq arxaik söz leksik-

semantik cəhətdən qruplaĢdırılır, müəllifin və obrazların 

dilini zənginləĢdirən ən mühüm vasitə kimi Ģərh olunur.   

Beləliklə, monoqrafiyada Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ ro-

manının dil möcüzəsi Ə.Tanrıverdi istedadının qüdrəti ilə 

açılır, ədəbi dilimizin zənginliyi, ifadə imkanlarının ge-

niĢliyi, ən əsası ―Dədə Qorqud kitabı‖nın ənənələrinin 

yüzilliklər boyu yaĢanması əyaniləĢdirilir, eyni zamanda 

filologiyamızın bu sahəsi yeni fikir və faktlarla zəngin-

ləĢdirilir. 

 
   “Palitra” qəzeti, may 2013-cü il 
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Pəri PAġAYEVA, 

                      pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

“DƏLĠ KÜR” ROMANININ POETĠK DĠLĠ” 

MONOQRAFĠYASINDA A.O.ÇERNYAYEVSKĠ 

OBRAZINA MÜNASĠBƏT 

 

Azərbaycan dilçiliyinin inkiĢafında öz dəsti-xətti və 

üslubu ilə seçilən professor Əzizxan Tanrıverdi imzası el-

mi ictimaiyyətə çoxdan tanıĢdır. Filologiya üzrə elmlər 

doktoru, professor Ə.Tanrıverdi dil tarixinə dair  yazdığı 

monoqrafiyalarla dilçilik elminin tədqiqi və tətbiqi sahə-

sində öz sözünü demiĢ ziyalılardandır. 

Xalq yazıçısı Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanı əsasında 

yazdığı ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ adlı kitabı isə 

Əzizxan Tanrıverdi imzasını təkcə elm aləminə deyil, 

bütün  Azərbaycan ictimaiyyətinə bir daha tanıtdırdı. 

Azərbaycanda xalq yazıçısı Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ 

romanını oxumayan az-az adam tapılar. Romanın ssenarisi 

əsasında çəkilən eyniadlı film isə kitabı oxumayan yaĢlı 

nəsli və uĢaqları da çoxdan öz sehrinə salmıĢdı. ―Dəli 

Kür‖ romanı və filminin bu qədər sevilməsinin əsas səbəb-

lərindən biri, bəlkə də, birincisi romanın dilinin xalq dilinə 
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yaxınlığı, burada bütün yaĢ kateqoriyalarını əhatə edən 

obrazların olması, hər surətin səhvindən hərənin özü üçün 

nəticə çıxarmaq imkanının olması idi. 

Prof.Ə.Tanrıverdi oxucularına təqdim etdiyi ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili‖ adlı monoqrafiyasında roman-

dakı obrazların xarakterini, onların dilini təhlil etməklə hər 

bir surəti bizlərə bir daha yaxından tanıtdırdı.  

Nəfis tərtibatlı kitabın üz qabığından boylanan se-

vimli müəlliminin Ģəkli məni xəyal aləmində uzaqlara, tə-

ləbəlik illərinə qaytardı. Gözlərim önündə Ġsmayıl müəlli-

min məğrur, mərdanə duruĢu, iti baxıĢı, səsi dağ Ģəlaləsi 

tək gur, əsl Azərbaycan kiĢisinə xas olan əzəmətli obrazı 

canlandı. Özümü tələbə auditoriyasında hiss etdim. Sanki 

bu saat qapı açılacaq, sevimli müəllimimiz içəri daxil 

olacaq və ... 

O ilahi səsin sehrinə düĢən təkcə mən deyildim. 

Auditoriyada nəfəs almağa cəsarət etmirdik, sanki nəfəsi-

mizin o səsin ahəngini pozacağından qorxaraq bütün hiss-

lərimizi ancaq gözlərimizə və qulaqlarımıza verirdik. Gö-

zəl diksiyaya malik Ġsmayıl müəllim sözləri o qədər məla-

hətlə, yumĢaq tələffüz edirdi ki, biz sanki mühazirəyə yox, 

musiqiyə qulaq asırdıq. 

Əsərlərini dönə-dönə oxuyurduq. ―Dəli Kür‖ romanı 

isə onu təkcə biz tələbələrin deyil, bütün Azərbaycan 

xalqının sevimlisinə çevirmiĢdi. 

Ġllər sonra Ġsmayıl müəllimin tələbələrindən olan 

prof.Ə.Tanrıverdinin geniĢ oxucu kütləsinə təqdim etdiyi 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası sevimli 

müəlliminin xatirəsinə bir töhfə olmaqla yanaĢı, Ġsmayıl 

ġıxlı dühasının böyüklüyünü bir daha bizlərə tanıtdırdı. 

Monoqrafiyanın dilinin sadə, oxunaqlı olması onu 

romana yaxınlaĢdırır. Monoqrafiya ilə romanı bir-birinə 
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yaxınlaĢdıran baĢqa bir cəhət isə Ə.Tanrıverdinin kitabın 

əvvəlində qeyd etdiyi kimi ―Romanın qəhrəmanları daha 

çox Kür çayının sahillərində təsvir olunur.  Mənim  də 

uĢaqlıq illərim buz bulaqları ağuĢuna alan, Ģırıltısı ruhları 

sakitləĢdirən, Kürə qovuĢan Xram çayı sahillərində ke-

çib...‖ deyimi ilə bağlıdır. 

Heç Ģübhəsiz, ―Dəli Kür‖ün professor Ə.Tanrıverdi-

nin ―ruhuna əbədi olaraq həkk olunması‖ onu  ―ruhları dil-

ləndirən belə bir əsərin dili ilə bağlı kitab‖ yazmağa məc-

bur etmiĢdi və o, bu monoqrafiyanı ―yazmaya bilməzdi‖. 

Romanda obrazlılığın fonetik, leksik, qrammatik sə-

viyyədə təzahürlərinin həm dil tarixi baxımından, həm 

məna baxımından, həm də surətin xarakterini açmaq baxı-

mından professor tərəfindən çox əhatəli izah olunması 

oxucunu yenidən romanın sehrinə salır. Onu da qeyd edim 

ki, ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası dilçi 

alimlər tərəfindən yetərincə təhlil olunub və münasibət 

bildirilib. Mən bir metodist olaraq romanda əsas obrazlar-

dan olan A.O.Çernyayevski haqqında Ġ.ġıxlı, həm də 

Ə.Tanrıverdinin fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. 

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanında tarixi mənbələrə 

istinad olunmanın üç istiqamətdə olduğunu qeyd edir:  

1. Mənbələr göstərilmir, amma hadisələrin baĢvermə 

tarixi dəqiq Ģəkildə ifadə edilir; 

2. Hadisələrin baĢvermə tarixi mətn semantikası 

müstəvisində müəyyənləĢdirilir; 

3. Tarixi sənədlər romanın poetik strukturuna eynilə 

daxil edilir. 

Birinci istiqamətlə bağlı kitabda məlumat belə ifadə 

edilir: ―Bu söhbətlər 1879-cu ildə olmuĢdur. ġöbənin açıl-

masına rəsmi icazə verilməsə də, onlar sentyabr ayına qə-
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dər beĢ-altı tələbə yığa bilmiĢdilər...‖. A.O.Çernyayevski-

nin Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan Ģöbəsi-

nin ilk inspektoru (1879-1893) olması tarixi mənbələrdə 

aydın Ģəkildə göstərilir. 

Tarixə müraciət edək. 

...Azərbaycanda xalqın savadlanması uğrunda dön-

mədən mübarizə aparan A.Bakıxanov, M.ġ.Vazeh, 

M.F.Axundov, H.B.Zərdabi, S.Ə.ġirvani və baĢqaları ana 

dilində məktəb açmaq, proqram və dərsliklər tərtib etmək, 

əlifba, ədəbi dil, ana dili, termin, orfoqrafiya kimi məsələ-

lərə aid elmi, bədii əsərlərdə, Ģəxsi məktublarında, dövrü 

mətbuatda qiymətli fikirlər söyləyir, həmin fikirlərin prak-

tik olaraq həyata keçməsi uğrunda mübarizə aparırdılar. 

M.F.Axundov ―Əkinçi‖ qəzetinin 1877-ci il nömrə-

lərinin birində məktəb açmaq, ana dilini tədris etməyin 

yollarına dair dəqiq proyekt də tərtib etmiĢdi. Arxiv mate-

rialları M.Axundovun Azərbaycan dilinə aid bir dərs ki-

tabı  tərtib etdiyini göstərir. Lakin həmin əlifba bizə gəlib 

çatmamıĢdır. Bu səbəbdən A.O.Çernyayevskinin tərtib et-

diyi ―Vətən dili‖ kitabı Azərbaycanda ilk ―Əlifba‖ dərsliyi 

kimi tanınır. 

1879-cu ildə M.F.Axundovun böyük səyi və təĢəb-

büsü ilə Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində rus, 

gürcü bölməsi ilə bərabər, Azərbaycan-tatar Ģöbəsi də 

açılır və A.O.Çernyayevski həmin Ģöbəyə müdir təyin 

olunur. A.O.Çernyayevski kəndləri gəzərək, az-çox qabi-

liyyəti olan türk uĢaqlarını həmin seminariyaya cəlb edir, 

onların maariflənməsinə qayğı göstərirdi. Bu zaman 

gələcəkdə ibtidai sinif müəllimləri olacaq seminariya 

tələbələri üçün ―Əlifba‖ dərsliyi tərtib etmək mühüm bir 

vəzifə kimi qarĢıda durur və A.O.Çernyayevski qısa vaxt 
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ərzində ərəb dilini öyrənərək 1882-ci ildə sövti-üsulla 

―Vətən dili‖ adlı ilk ―Əlifba‖ dərsliyini yazır. 

1888-ci ildə isə öz tələbəsi olmuĢ ġ.Vəlibəyovla 

birlikdə Tiflisdə ―Vətən dili‖ kitabının II hissəsini ―Qiraət 

və oxu‖  dərsliyini çap etdirmiĢdir. Kitabın giriĢ hissəsin-

də qrammatika, orfoqrafiya və s. aid bir sıra metodik 

məsələləri izah etmiĢ, Azərbaycan dili müəllimlərinə 

dəyərli məsləhətlər vermiĢdir. 

Göründüyü kimi, romanda bütün hadisələrin 

baĢvermə tarixi dəqiq göstərilmiĢdir.  

Daha sonra Ə.Tanrıverdi A.O.Çernyayevskinin qısa 

tərcümeyi-halını xatırladır: ― A.O.Çernyayevski (1840), 

ġamaxı – 14.13.1894 (Tiflis) Azərbaycan maarifçisi, 

pedaqoq-metodist əmək fəaliyyətinə kənd poçtunda 

baĢlamıĢ... Qori seminariyası, Azərbaycan Ģöbəsinin ilk 

inspektoru olmuĢdur‖. 

Yenə tarixə nəzər salaq. Bəli, həqiqətən də A.O.Çer-

nyayevski ġamaxıda doğulmuĢ, ilk təhsilini ġamaxı qəza 

məktəbində almıĢdır. Əvvəlcə Mərəzə kəndində poçtal-

yon, sonra stansiya nəzarətçisi vəzifəsində iĢləmiĢdir. 

1866-cı ildə Mərəzə kəndində ilk xalq məktəbi təsis 

edilir və müəllimlik vəzifəsini pulsuz olaraq Çernyayevski 

öhdəsinə götürür. 

Xüsusi təhsili olmamasına baxmayaraq, Çernya-

yevski təhsil iĢini çox yaxĢı səviyyədə qurur, baĢqa mək-

təblərdə oğlanlar və qızlar ayrı-ayrı oxuduqları halda, bu 

onun məktəbində bir yerdə təĢkil olunmuĢdu. 

A.O.Çernyayevskinin xalq kütləsinə yaxınlığı, təhsi-

lin pulsuz və kütləvi olması, məktəbdə cismani cəzanın 

olmaması, təlimin əyanilik prinsipinə əsaslanması onun 

məktəbinin Ģöhrətini artırırdı... və s.  
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Romanda Çernyayevskinin iĢlətdiyi ―YoldaĢ yol-

daĢla tən gərək, tən olmasa gen gərək‖ atalar sözü Ə.Tan-

rıverdinin ―Çernyayevski nəinki Azərbaycan dilini bilir, 

hətta Azərbaycan etnoqrafiyasına yaxından bələddir‖ − 

fikrini bir daha təsdiqləyir. Əlbəttə, uzun müddət azərbay-

canlıların içində yaĢayan, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, 

xalq kütləsinə yaxın olan Çernyayevski onun dilinə, etno-

qrafiyasına biganə qala bilməzdi. 

Çernyayevski doğulduğu ġamaxını, adamlarını özü-

nə o qədər yaxın, o qədər doğma bilir ki, istər ġamaxı, 

istər onun yazıçı və Ģairləri haqqında doğma, məhrəm söz-

ləri dönə-dönə iĢlətməkdən yorulmur: ―Bizim ġamaxıda 

S.Ə.ġirvani adlı bir Ģair var. O, çox güclü və gözüaçıq 

adamdır‖ və s. 

Ə.Tanrıverdi romandan gətirdiyi sitatla Ġ.ġıxlının 

məhz Çernyayevskinin dili ilə Azərbaycanın coğrafi mən-

zərəsini göstərərək Ģəhərlərimizin bədii obrazını yaratdı-

ğını  vurğulayır: ―Cəmi otuz Ģagird  seçə bilmiĢəm, Naxçı-

vandan üç nəfər gələcək. ġuĢa rus-tatar məktəbində səksən 

nəfər oxuyur, onlardan on üç nəfəri bizim məktəbə daxil 

olmaq üçün ərizə yazıb. ġəkidən iki, Gəncədən beĢ, Dər-

bənddən üç uĢağın gəlməsi yəqindir. Qazaxdan da dörd-

beĢ nəfər gələsidir. Görək sözlərinin üstündə duracaqlar-

mı?‖ 

Bu yuxarıda qeyd edilən ―sentyabra qədər yığılan 

beĢ-altı uĢağa‖ iĢarədir. Həmin uĢaqların içində Azərbay-

canın böyük maarifpərvər müəllimi və metodisti, hamımı-

zın yaxĢı tanıdığı F.Köçərli də var idi. Çernyayevski 

F.Köçərlini ġuĢadan gətirib seminariyada oxutdurmuĢdu. 

Əlbəttə, Azərbaycan xalqı, eləcə də onun bir parçası olan 

ġamaxı və onun ziyalıları A.O.Çernyayevskinin azərbay-

canlı uĢaqların savadlanması uğrunda apardığı mübarizəni 
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heç zaman unutmamıĢ və onun xatirəsini hər zaman uca 

tutmuĢdur. 

Vaxtilə Çernyayevskinin iĢlədiyi məktəb hal-hazırda 

onun adını daĢıyır  (Mərəzə 1№-li kənd məktəbi – P.P.) 

məktəbin önündə A.O.Çernyayevskinin büstü də qoyulub. 

Deməli, nə qədər Azərbaycan xalqı var, o qədər də 

A.O.Çernyayevski yaĢayacaq. Xalq yazıçısı Ġsmayıl ġıxlı 

və professor Əzizxan Tanrıverdi A.O.Çernyayevskinin 

―bədii portretini‖ yaratmaqla onu oxuculara daha yaxından 

tanıtdırmaqla bərabər, həm də onu əbədiyaĢar etmiĢlər. 

 

“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2013-cü il, № 2 
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      Təranə RƏHĠMLĠ, 

    filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
«DƏLĠ KÜR» ROMANI ÇAĞDAġ LĠNQVĠSTĠK 

TƏNQĠD MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

 
Ġsmayıl ġıxlının «Dəli Kür» romanı 60-cı illər Azər-

baycan nəsrinin ilk möhtəĢəm bədii nailiyyətidir. Tarixi 

keçmiĢin bədii əksinə yeni, çağdaĢ mövqedən yanaĢan 

Ġ.ġıxlı milli nəsrimizin epik təcrübəsindən yaradıcı Ģəkildə 

bəhrələnərək tamamilə təzə problematikası, ideya-bədii 

mündəricəsi, sənətkarlıq məziyyətləri ilə seçilən «Dəli 

Kür»ü ərsəyə gətirmiĢdir. Sosrealizmin mövzu standart-

larını qıran, soy-kökə, milli-tarixi varlığa möhkəm tellərlə 

bağlılığı əks etdirən bu əsər tarixiliklə müasirliyin dialek-

tik əlaqə və vəhdətinin ən mükəmməl bədii təzahürü kimi 

meydana çıxmıĢdır. Birinci hissəsi 1962-ci ildə çap olunan 

«Dəli Kür» 1967-ci ildə tamamlanmıĢdır. Əsər ilk hissəsi-

nin «Azərbaycan» jurnalında iĢıq üzü gördüyü vaxtdan bu 

günədək tənqid və ədəbiyyatĢünaslığın diqqət mərkəzində 

olmuĢ, ədəbiyyatımızın ən mühüm nailiyyətlərindən biri 

kimi qiymətləndirilmiĢdir.  

Roman haqqında ilk məqalənin müəllifi Əhəd Hü-

seynovdan sonra M.Hüseyn, B.Nəbiyev, Y.Qarayev, 

Q.Xəlilov, S.Əsədullayev, Y.Seyidov, X.Əlimirzəyev, 

A.Hüseynov, G.Əlibəyova, M.Ġbrahimov, Y.Axundlu, 
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M.Əliyev, H.Qasımov, T.Hüseynoğlu, N.Cəfərov, Ġ.Mus-

tafayev, T.Salamoğlu və digər ədəbiyyatĢünaslar müxtəlif 

vaxtlarda yazılmıĢ tədqiqatlarında «Dəli Kür»ə elmi-

nəzəri münasibət bildirmiĢlər. Bu tədqiqatlarda əsərin bə-

dii məziyyətlərinin fərqli rakurslardan dəyərləndirilməsinə 

baxmayaraq, onların hamısında Ġ.ġıxlının «Dəli Kür»lə 

özünün sənətkar kamilliyini təsdiqlədiyi, əsərin milli nəs-

rimizin qüdrətli bir nümunəsi kimi diqqəti cəlb etdiyi xü-

susi vurğulanırdı. «Dəli Kür»də yazıçının xarakter 

yaratmaq məharəti, psixoloji səhnələrin zənginliyi, 

bədii təsvirin, təhkiyənin səmimiliyi, üslub aydınlığı 

və yığcamlığı, bədii dil mükəmməlliyi Ġ.ġıxlı isteda-

dının ən qüvvətli cəhətləri kimi göstərilirdi. 

Tənqid müəyyən bir tarixi dövrdə «cəmiyyətin 

psixologiyasını, ictimai ziddiyyətləri, inkiĢaf meyil-

lərini düzgün əks etdirdiyi» üçün (M.Ġbrahimov), 

«zəhmətkeĢlərin mübarizəsini yox, onları mübarizəyə 

gətirib çıxarmıĢ səbəbləri» açıb göstərdiyinə görə 

(Y.Seyidov), əsərdə «yeniliyin qarĢısıalınmazlığına 

dərin inam» ifadə olunduğundan (Y.Axundlu), «əqidə 

və inamın möhkəmliyindən doğulan» xarakterlər 

romanı kimi diqqəti cəlb etdiyindən (Ġ.Mustafayev), 

«keçmiĢimizlə gələcəyimiz arasındakı sənət körpüsü» 

kimi əbədiyaĢarlıq qazandığından (M.Əliyev) «Dəli 

Kür»ü yüksək sənət örnəyi hesab edirdi.  

Lakin dövrün ədəbi yeniliyi, dəyərləndirmə me-

yarları əsərin mürəkkəb poetikasını açmağa, ideya-

məzmun mündəricəsinin, sənətkarlıq xüsusiyyətlə-

rinin mükəmməl izahına imkan vermirdi. YaĢar Qara-

yevin yazdığı kimi, bu illərdə «Dəli Kür» kimi nəsr 

əsərini dərindən açan, «Dəli Kür»ü tənqiddə yenidən 
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yaradan, onun həmhüquq «tənqid obrazı» olan məqa-

ləmiz» hələ yazılmamıĢdı (Qarayev Y. Tənqid: prob-

lemlər, portretlər. Bakı, Azərbaycan Dövlət NəĢriy-

yatı, 1976, səh. 115).  

ƏdəbiyyatĢünaslıq və tənqidin əsərə daha obyek-

tiv qiymət verdiyi, onu ən yüksək estetik meyarlarla 

dəyərləndirdiyi 90-cı illərdə «Dəli Kür» «50-ci illə-

rin sonlarından 60-cı illərin ortalarına, təxminən 10 

ilə qədər «guĢəniĢinlik»dən sonra ədəbiyyatımızın 

S.Vurğundan sonrakı Ģah əsəri» (Cəfərov N. Klassik-

lərdən müasirlərə. Bakı, ÇaĢıoğlu, 2004, səh.170) 

hesab olunurdu.  

Ümumiyyətlə, 1960-1970-ci illər tənqidində haqqın-

da ən çox məqalə, resenziya yazılan, bədii nəsr haqqında 

fundamental tədqiqatlarda yer alan əsər «Dəli Kür» ol-

muĢdur. Əsəri təhlil edən tədqiqatçılar onun millilik as-

pekti, bədii qəhrəman konsepsiyası ilə yanaĢı, üslub özü-

nəməxsusluğuna, dil zənginliyinə də xüsusi diqqət yetir-

miĢlər. Tənqid mühaĢidələrində Ġ.ġıxlı üslubunun müasir-

liyi ilə seçildiyini, «epik sakitliyi, təmkini ilə» diqqəti cəlb 

etdiyini, «təsvirçilik, yersiz təfərrüat, patetika, ritorika və 

Ģüarçılığ»ın bu üslubun ümumi ruhuna yad olduğunu 

aĢkara çıxarırdı. Qulu Xəlilov Ġ.ġıxlının romanda hər bir 

sözü yerində iĢlətdiyini, onların məna çalarlarını zəngin-

ləĢdirdiyini göstərərək yazırdı: «Müəllifin üslubu, dili, 

mübaliğəli desək, Kür kimi maneəsiz, sakit, həzin axır və 

bu «axın» xalqın mütərəqqi, iĢıqlı cəhətlərini, adət-ənənə-

sini, azadlıq və humanist görüĢlərini özü ilə bərabər müa-

sir günlərimizə gətirib çıxarır… Yazıçı bütün gücü ilə 

çalıĢır ki, əsərinin səhifələrini, əriĢ-arğacını xalq sözləri, 

ifadələri ilə ilmələyib hörsün, incə zövqlü xalçaçı kimi 

kirgitləsin, həvələsin, lazımsız təfərrüatları – qırıntıları isə 
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iti qayçı ilə kəssin və tam, bitkin, gözəl lövhə – xalı yarat-

sın.» (Xəlilov Q. Azərbaycan romanının inkiĢaf tarixin-

dən. Bakı, Elm, 1973, s.325-326) 

Müxtəlif ədəbiyyatĢünaslıq araĢdırmalarında və 

tənqidi məqalələrdə «Dəli Kür»ün dil xüsusiyyətlərinə 

diqqət yetirilsə də, bu problem ayrılıqda, sistemli Ģəkildə 

monoqrafik tədqiqat mövzusu olmamıĢdır. Professor 

Əzizxan Tanrıverdinin «Dəli Kür» romanının poetik dili» 

monoqrafiyası əsərin linqvistik tənqidinin ilk fundamental 

tədqiq örnəyi kimi meydana çıxmıĢdır.  

Ə.Tanrıverdi tədqiqatının ilk bölməsində «Dəli 

Kür»ü daha geniĢ ədəbi sferada – rus və Avropa ədəbiy-

yatı müstəvisində dəyərləndirir. Tədqiqatçı burada Ġ.ġıxlı-

nın «Dəli Kür»ü dünya romanının ədəbi təcrübəsindən, ən 

yaxĢı ənənələrindən bəhrələnərək yazdığını isbat edən 

ədəbiyyatĢünaslıq qənaətlərinə əsaslanır. Y.Surovtsevin 

Ġ.ġıxlını ġoloxov ənənələrinin varisi hesab etməsi arqu-

menti ilə razılaĢsa da, eyni zamanda məsələyə fərqli elmi 

baxıĢ bucağından yanaĢaraq əsərin, hər Ģeydən əvvəl, epos 

təfəkkürünə söykəndiyini vurğulayır. Müəllif romanda 

cümlə modellərinin yaratdığı ahəngdarlığı, epik intonasi-

yanı birbaĢa «Dədə Qorqud kitabı» ilə bağlı izah edir. 

Ə.Tanrıverdiyə görə, «Dəli Kür»ün epik intonasiyası ġo-

loxovun «Sakit Don»u ilə nə qədər yaxından səsləĢsə də, 

əsər «Dədə Qorqud kitabı» ilə həm epik intonasiya, həm 

də oxĢar hadisələrin təsviri xəttində birləĢir.  

«Dəli Kür»ə «xalq ruhunun daĢıyıcısı» kimi dəyər 

verən Ə.Tanrıverdi bu ruhun əsərin poetik strukturuna 

hopduğunu müĢahidə edir, folklor janrlarının romanda tə-

zahür özünəməxsusluqlarını diqqətlə araĢdırır. Romanda 

bilavasitə istifadə olunan atalar sözləri, bayatılar, eydirmə-
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lər, nəğmələr, xalq mahnıları və əfsanələr, «Koroğlu» das-

tanı ilə yanaĢı, yalnız bədii mətn kontekstində müəy-

yənləĢən «Dədə Qorqud kitabı»na istinad da tədqiqatçının 

diqqətindən yayınmır. Atalar sözləri və bayatıların, nəğ-

mələrin, eydirmələrin surətlərin dilinə, ruhi-mənəvi və-

ziyyətlərinə uyğunluğu, semantik cəhətdən əsərdəki hadi-

sələrlə bağlılığı «Dəli Kür»ün bədii dilinin ahəngdarlığını, 

poetikliyini təmin edən baĢlıca məziyyətlər kimi vurğu-

lanır.  

«Dədə Qorqud kitabı»nın milli və bəĢəri azadlıq 

ideyalarının «Dəli Kür» üçün də səciyyəviliyi, Bayındır 

xan, Qazan xan obrazlarının Cahandar ağa ilə qarĢılaĢdı-

rılması, bu xarakterləri bir nöqtədə birləĢdirən keyfiyyət-

lərin aĢkara çıxarılması, hər iki əsər üçün xarakterik olan 

səhnələrə diqqət yetirilməsi, eposda və romanda At və Su 

kultlarının müqayisəsi «Kitab»la «Dəli Kür» arasındakı 

oxĢarlıqlar haqqında aydın elmi-nəzəri təsəvvür yaradır.  

Ə.Tanrıverdi romanın «Koroğlu» dastanı ilə müĢ-

tərək cəhətlərini də ayrıca bir bölmədə təhlil mərkəzinə 

çəkmiĢdir. Müəllif «Koroğlu»nu «Dəli Kür»lə bağlayan 

qırılmaz telləri araĢdırıb üzə çıxarır, hər iki əsər arasındakı 

struktur-semantik əlaqə bənzərliyinə, təhkiyə oxĢarlığına, 

Koroğlunu və Cahandar ağanı bir nöqtədə birləĢdirən 

xarakter keyfiyyətlərinə, eləcə də hər iki əsərdə təkrarla-

nan Ģəxs adlarına diqqət yetirir. Ə.Tanrıverdi dastanın və 

romanın poetik strukturunda aĢıq Ģeirinin xüsusi yer 

tutduğunu aĢkarlayaraq belə qənaətə gəlir ki, «Qurbanidən, 

«Koroğlu» dastanından verilmiĢ aĢıq Ģeirləri, eyni za-

manda bayatı, mahnı, eydirmə kimi Ģifahi ədəbiyyat nü-

munələri də «Dəli Kür»ün poetik strukturunda xüsusi çə-

kiyə malikdir. Hətta bu nümunələrin hər birinin assosia-

tivliyi ilə yaradılmıĢ zəncirvari bağlılıq «Dəli Kür»ü das-
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tan kimi səciyyələndirməyə imkan verir.» (Tanrıverdi Ə. 

«Dəli Kür» romanının poetik dili. Bakı, Elm və təhsil, 

2012, s.53). 

«Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və «Dəli Kür» bölmə-

sində isə tədqiqatçı romanda Ġ.Həsənoğlunun məlum iki 

qəzəlinin izlərini, M.P.Vaqifin «Pəri» qoĢmasının bədii 

təsirini görür, M.F.Axundov, N.Nərimanov, C.Məmməd-

quluzadə, N.Vəzirov, Y.V.Çəmənzəminli, S.Vurğun yara-

dıcılıqları ilə səsləĢən məqamları aydınlaĢdırır. Bu təh-

lillərdə Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı nümunələri ilə «Dəli 

Kür»ü birləĢdirən milli-mənəvi, psixoloji, genetik-qneso-

loji təfəkkür amili də nəzərdən qaçırılmır. 

Monoqrafiyada «Dəli Kür»də tarixi sənədlərə istinad 

məqamları da tədqiq-təhlil predmetinə çevrilir, dövlət 

sənədləri və rəsmi məktublar romanın poetik strukturunda 

tarixi həqiqətləri, cəmiyyət problemlərini reallıqla əks 

etdirən ən mühüm vasitələr kimi dəyərləndirilir. «Müəllif 

və obrazların dili» fəsli «hər bir obrazı öz dilində danıĢ-

dırmağı bacaran», «sözdən möhtəĢəm bir dil abidəsi ya-

radan» Ġ.ġıxlının xüsusi ustalıqla ana dilimizin incə-

liklərinə varmasından, dil vahidlərinə yüksək sənətkarlıqla 

yanaĢmasından bəhs edir. Burada təhkiyəçi dilinin sərrast-

lığı, mükəmməlliyi əsərin bədii-estetik məzmununun 

kamilliyini təmin edən konkret dil faktları ilə izah edilir.  

70-ci illər tənqidi əsərin dili haqqında yazırdı: «Yazı-

çı surəti bədii sözün qüdrəti ilə elə canlandırır ki, xarakteri 

gün kimi aydın olur.» (Xəlilov Q. Azərbaycan romanının 

inkiĢaf tarixindən. Bakı, Elm, 1973, s.324). Ə.Tanrıverdi-

nin əsərdəki obrazların dili haqqında fikirləri bu qənaəti 

daha da möhkəmləndirir. Tədqiqatçı romanda Cahandar 

ağa, ġamxal, ƏĢrəf, Molla Sadıq, Allahyar, Əhməd, Qoca 
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kiĢi, Çərkəz, Tapdıq, Çernyayevski və baĢqa kiĢi obraz-

larının, Zərnigar xanım, ġahnigar, Salatın, Mələk, Güləsər, 

Pakizə və digər qadın surətlərinin dilində poetikliyi qüv-

vətləndirən vasitələrə diqqəti çəkir. Ə.Tanrıverdinin elmi 

təhlilləri «Dəli Kür»də hər bir obrazın xarakter və psixo-

logiyasının, Ģəxsi keyfiyyətlərinin dil faktoru ilə müəyyən-

ləĢdiyini isbat edir. Obrazların dilindəki nitq detallarının 

onları fərdiləĢdirməyə, fərqləndirməyə xidmət etdiyini 

göstərən tədqiqatçı bu cür detalların milli ədəbiyyatı 

zənginləĢdirməklə yanaĢı, Ġ.ġıxlının yazıçı kimi əbədiya-

Ģarlıq statusunu qüvvətləndirdiyini də vurğulayır. 

Ə.Tanrıverdinin tədqiqatında «Dəli Kür»ün Ģeriyyə-

tindən ilk dəfə bəhs edən fəsil də ciddi elmi maraq doğu-

rur. Müəllif romanda Ģeir dilinin ecazkarlığını, ahəngdar-

lığını təmin edən cəhətləri araĢdırır, Ġ.ġıxlı nəsrinin Ģe-

riyyətini Ģifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnmə, yazıçının 

doğulub boya-baĢa çatdığı mühit və Ģeir yaradıcılığı amil-

ləri ilə əlaqələndirir ki, bu da tamamilə məntiqi səslənir.  

Ə.Tanrıverdi iyirmi kitabın, iki yüzədək məqalənin 

müəllifidir. Bu tədqiqatların hər birinin zəminində isə ana 

dilinə təəssübkeĢ alim-vətəndaĢ münasibəti, dil amilini 

ədəbiyyatın, mədəniyyətin, ümumilikdə xalqın, millətin 

mövcudluğunun, varlığının «təməl daĢı» kimi təqdim et-

mək məntiqi dayanır. «Dəli Kür» romanın poetik dili» 

monoqrafiyası da bu məntiqdən yaranan, ustadına Ģagird 

ehtiramını bəyan edən dilçi-alimin Ġsmayıl ġıxlı əzəmətinə 

yaraĢan tədqiqat əsəri kimi dərin rəğbət hissi doğurur. 
 

“Filoloji araşdırmalar”, aprel 2013-cü il 
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Məmmədxan SOLTANOV, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

BĠR ƏSƏRĠN ĠKĠ POETĠK DÜNYASI 

Əzizxan Tanrıverdi Azərbaycan dilçilik elminin son 

dövrlərdə yetiĢdirdiyi ən parlaq simalardan biridir. Bu is-

tedadlı və zəhmətkeĢ alimin hər yeni əsəri dilçiliyimizin 

dəyərli incisi olaraq onu yeni elmi fikir və mülahizələrlə 

zənginləĢdirir. Əzizxan müəllimin Azərbaycan Ģifahi və 

yazılı ədəbiyyatı konteksində araya-ərsəyə gətirdiyi «Dəli 

Kür» romanının poetik dili» əsəri də dilçiliyimizin dəyərli 

sənət nümunələrindən biri sayıla bilər.  

Vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq, kitabı çox tezliklə 

oxuyub qurtardım. Böyük ruh yüksəkliyi və hissiyyatla 

yazılmıĢ əsərin ilk səhifələrindən oxucu qarĢısında iki 

poetik dünya canlanır. Bunlardan birincisi Əzizxan müəl-

limin öz dünyası, öz hissi aləmi, öz duyğu və həyə-

canlarının poetik təzahürüdür.  

Əsərin «Ön söz»dən sonrakı «Kitabın yazılma səbə-

bi»ndən baĢlayaraq qarĢımızda həssas, səmimi və duyğulu 

bir insan, sadə, lakin sadə olduğu qədər də mənəvi cəhət-

dən zəngin bir elm yazarı canlanır. Kimsəni tərifləmək 

təbiətimə yad olsa da, doğrunu doğru Ģəkildə qələmə al-

maqdan çəkinmirəm. Biz Əzizxan müəllimi yalnız dilçi 

alim kimi tanıyırıq. Lakin bu əsər onu bizə yeni bir am-

pulada tanıdır. Adi halda sadə bir dilçi alim kimi görünən 

Əzizxan müəllim poetik müstəvidə daxili aləmi Ģeriyyətlə 
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yoğrulan, incə, həssas duyğulara malik bir insan, Ģirin və 

zərif bir obrazlılığa malik, poetik fikir və düĢüncələri 

poetik dillə ustalıqla oxucu süfrəsinə qoymağı bacaran 

ədəbiyyatĢünas kimi görünür. Bunu sübut etmək üçün 

əsərdən kiçik bir hissəni nəzərə çatdırıram:  

«Dağlarda çiyələk, yemlik, kəklikotu yığdığım, ot 

biçdiyim, at çapdığım, anam Mahilənin inək sağarkən söy-

lədiyi eydirmələri dinlədiyim çağları xatırladım, ruhum 

dincəldi; qıjıltılı dağ çaylarında çimdiyim, balıq tutduğum, 

bıçqıl (hamısı bir biçimdə, balıq sürüsünün düzümü) ba-

lıqların Ģütüməsinə tamaĢa etdiyim… məni lap uzaqlara 

apardı, həmin anlarda aldığım zövqü bir daha yaĢamalı 

oldum; qalın meĢələrdə uğultuya, vahiməli səslərə, quĢla-

rın zümzüməsinə qulaq asdığım, cır alma-armud dərdiyim, 

bəzən isə meĢənin dərinliklərində azdığım günlər bir kino 

lenti kimi gözlərim önündən gəlib keçdi; Novruz bayra-

mında qara zurnanın sədaları altında tonqal qaladığım, 

qapı pusduğum, papaq atdığım günlər yadıma düĢdü; 

toyda-niĢanda güləĢdiyimi, aĢıqların dastan söyləməsini 

saatlarla dinlədiyimi, müdrik qocaların yaddaĢıma hopdur-

duğu bayatıları, kəlamları, məzəli əhvalatları… xatırladıq-

ca ruhum təzələndi; çiçəklərdən bal soran arıların vızıltı-

sını, qatarlaĢaraq uçub gedən durnaların qaqqıltısını, göy 

çəmənlikdə kəhər atların Ģahə qalxaraq kiĢnəməsini… bir 

də buz bulaqlardan səhənglə su daĢıyan qız-gəlinlərin naz-

lana-nazlana bir-birinə söz atmasını yada saldıqca baĢ-

qaları kimi kövrəlmədim, əksinə, mənəvi qida aldım…» 

Nədir bu Ģeriyyətin səbəbi? Əzizxan müəllimin Xram 

çayı sahillərində keçirdiyi uĢaqlıq və gənclik illərinin xoĢ 

və Ģirin təəssüratımı, onun öz müəlliminə olan dərin və 

munis münasibəti – simpatiyasımı, ya özünün daxili alə-

mimi? Məncə, bunların hamısını əsas götürsək, bu Ģeriy-
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yəti onların hamısının harmoniyasından doğmuĢ bir melo-

diya kimi düĢünmək daha düzgün olar. Hələ bir az da irəli 

getsək, kitabın tərtibindən və üz qabığından müəllifin yük-

sək estetik zövqə malik bir alim olduğunu söyləmək olar.  

Hər hansı əsər haqqında nəsə bir söz demək asandır, 

lakin poetik dil haqqında poetik dillə danıĢmaq, poetik 

düĢüncələri Ģeriyyət dili ilə ifadə etmək hər alimə nəsib 

olmur. Əzizxan müəllim isə bu iĢin öhdəsindən çox 

bacarıqla gəlmiĢ, yüksək emosional-estetik dəyərə malik 

bir monoqrafiya yaratmıĢdır. Əsərin hər bir səhifəsində 

müəllifin öz keçmiĢ müəlliminə olan yüksək ehtiram və 

hörməti, ustad qarĢısındakı Ģagird məhəbbəti açıq Ģəkildə 

özünü göstərir. 

«Dəli Kür» romanının poetik dili» kitabında Əzizxan 

Tanrıverdinin ortaya qoyduğu ikinci poetik dünya Ġsmayıl 

ġıxlı dünyasıdır, müəllifin, eləcə də mənim özümün 

(Ġsmayıl ġıxlı ali məktəbdə mənim də müəllimim olmuĢ, 

mənə də dərs demiĢdir) ustad saydığımız bir yazarın iç 

aləmi, bu hissi aləmin Ģeriyyəti, poetik ifadəsidir.  

«Dəli Kür» romanı XIX əsrin sonu və XX əsrin əv-

vəllərində Azərbaycan kəndinin, Azərbaycan kəndlisinin 

və Azərbaycan mülkədarının ailə-məiĢət tərzini, kəndli-

mülkədar münasibətlərini, insanların lirik-psixoloji alə-

mini öyrənmək üçün çox zəngin material verir, Ģirin poe-

tik bir dillə nəzərimizə çatdırır. Tarixi keçmiĢimizin təs-

virində yazıçının sözdən istifadə ustalığı, arxaik və mə-

həlli sözləri, etnoqrafik dialektizmləri romanın dilində iĢ-

lətmə bacarığı xüsusi nəzərə çarpır. Romanın bir çox yer-

lərində müəllifin təhkiyə dili və bu cür təhkiyə prosesində 

obrazların əhvali-ruhiyyəsinin təsviri bir mahnı kimi səs-

lənir. Müəllif təhkiyəsindəki Ģirin təsvir, obrazların dilin-
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dəki fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər və xalq danıĢıq dilindən 

gələn lakonik ifadə tərzi, ümumən əsərin poetik dili nəsrin 

poeziyası, nəsrin Ģeriyyəti kimi qəbul oluna bilər. 

―Dəli Kür‖ romanı haqqında çox danıĢmaq, çox söz 

demək olar. Romanda Azərbaycan kəndi üçün, azərbay-

canlı həyatı üçün, tariximiz, dilimiz və etnoqrafiyamız 

üçün lazım olan hər Ģey vardır və Əzizxan Tanrıverdi 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili» kitabında bunların heç 

birini nəzərdən qaçırmayaraq linqvistik-poetik süzgəcdən 

keçirir. Lakin Əzizxan müəllimin araĢdırmalarında mənə 

ən xoĢ gələn cəhət müəllifin apardığı müqayisələr, 

bənzətmələrdir. 

«Dəli Kür»ün «Kitabi-Dədə Qorqud»la, Cahandar 

ağanın ġeyx ġamillə müqayisəsi əsərin ən gözəl məziy-

yətləri kimi diqqəti cəlb edir. 

Çox uğurlu monoqrafiya kimi qəbul etdiyim «Dəli 

Kür» romanının poetik dili» əsəri göstərir ki, Əzizxan 

Tanrıverdinin həm bir dilçi, həm də obrazlı dilə malik bir 

ədəbiyyatĢünas istedadı keçmiĢimizin və bu günümüzün 

bədii irsinin poetik dil baxımından araĢdırılmasında çox iĢ 

görə bilər və hələ çox iĢ görəcəkdir. 
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Füzuli  ƏSGƏRLĠ,  

 filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent 

 

POPULYAR BƏDĠĠ NƏSRĠN POETĠKASI 

Bədii nitqin poetik təĢkilati prinsipləri özünün  özü-

nəməxsus qanunauyğunluqları ilə diqqəti cəlb edir. Nəsr 

əsərinin təhlilində həm də üslubi açarın – ahəngin, intona-

siyanın, sintaktik söz hörgüsünün, bədii obrazların və di-

gər ədəbi komponentlərin araĢdırılması baĢlıca amillərdən 

biridir. Bütün bu elementlər poetikanın müəyyən qayda-

larına tabe edilmiĢ, müəyyən olunmuĢ ciddi çərçivə daxi-

lində özünü göstərə bilir. 

Poetika sualına cavab tapmaq üçün hələ qədim za-

manlardan ayrı-ayrı görkəmli alim və yazıçılar bu terminə 

bu və ya digər prizmadan nəzər yetirmiĢ, müxtəlif fərqli 

mülahizələr irəli sürmüĢlər (Aristotel, Horatsi, Bualo, 

M.Xrapçenko və baĢqaları). Həmçinin ədəbiyyatĢünaslar 

poetikaya uzun müddət təsviri və normativ Ģəkildə yanaĢ-

mıĢlar.  Biz buna təbii bir hal kimi baxmağı lazım bilirik. 

Çünki poetika müxtəlif dövrlərdə fərqli funksiyaları öz 

üzərinə götürmüĢ, gah müstəqil bir elmi status qazanmıĢ 

və yaxud da, fəlsəfə və estetika elminin tərkibində özünü 

büruzə vermiĢdir. 
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 ―Hazırda ədəbiyyatĢünaslığın qolu olmaq etibarilə 

poetika yaradıcılığın spesifikasını təyin etməklə, bədii 

əsərin quruluĢunu, onun ideya-estetik məzmununu, kom-

pozisiya və süjetini, surətlər sistemini, Ģeir və nəsr dilinin 

xüsusiyyətlərini öyrənməklə, ədəbi prosesin qanunauy-

ğunluqlarının, ədəbi metodların, cərəyanların, üslubların, 

ədəbi növlərin və janrların tədqiqi ilə məĢğuldur‖. Yəni 

baĢqa sözlə desək, poetika bu və ya digər əsərin xüsusiy-

yətlərini müəyyənləĢdirən, bədii-estetik və üslub keyfiy-

yətlərinin məcmusu, onun daxili quruluĢu və kompo-   

nentlərinin qarĢılıqlı əlaqələrinin spesifik sistemi mahiy-

yəti daĢıyır.  

Roman isə epik janrın iri həcmli formalarından biri 

olmaqla yanaĢı, həm də mövcud həyat hadisələrinin geniĢ 

bir inkiĢaf mərhələsini təsvir edən bir sənət əsəridir. 

Tədqiqata cəlb edilmiĢ Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanı 

da bu məziyyətləri özündə birləĢdirən bitkin bir sənət abi-

dəsi statusunu qazanmıĢdır. Məhz buna görə də çoxsaylı 

oxucuların mənəvi-estetik tələbini ödəmiĢ bu əsər dilçi 

alimlərimizin də tədqiqat obyektinə çevrilmiĢdir.  

Bu gün filoloq alimlərimiz yazıçı və Ģairlərin müx-

təlif janrlı əsərlərinin sənətkarlığını üzə çıxarmağa səy 

göstərərkən ilk növbədə onların poetik siqlətini, bədii 

üslub xüsusiyyətlərini, bədii təsvir vasitələrinin məcmusu-

nu ciddi analitik təhlil yolu ilə araĢdırmağa çalıĢırlar. Belə 

təĢəbbüs göstərən dilçi alimlərimizdən biri də dil tarixçisi, 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrı-

verdidir. Onun Ģifahi və yazılı ədəbiyyat kontekstində 

apardığı dərin araĢdırmalar nəticəsində ərsəyə gətirdiyi 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ adlı monoqrafiyası sis-

temli Ģəkildə toxunulan maraqlı qrammatik səciyyəli mə-
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qamları və öz dəyəri ilə elmi-ədəbi ictimaiyyətin diqqətini, 

Ģübhəsiz ki, cəlb edə biləcəkdir. 

Kitaba ön söz yazan filologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor Təyyar Salamoğlu təhlilə cəlb edilmiĢ romanın 

mükəmməl əsər olduğunu qeyd etməklə yanaĢı, görkəmli 

yazıçının bədii təfəkkür imkanlarını, tədqiqatçının təqdim 

etdiyi real elmi-estetik təqdimatını, ayrı-ayrı problemlərin 

obyektiv həllini, bu dolğun əsərin bədii mətnindən üzə 

çıxarılmıĢ dilin daxili imkanlarına bir dilçi alim kimi mü-

nasibətini və çıxarılan ağlabatan nəticələri təfəkkür 

süzgəcindən keçirərək düzgün dəyərləndirmiĢdir.  

Monoqrafiyanın yazılma səbəbinin geniĢ izahını ve-

rən müəllif  Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ əsərinin bədii 

siqlətini daha dərindən dərk etmək üçün öyrənilməsi daha 

zəruri olan bir sıra dil problemlərinin səciyyəvi xüsusiy-

yətlərini sadalayır. Bu romanın poetik çəkisi və bədii-

estetik özünəməxsusluğunun dərki zəruriliyini önə çəkir. 

Müəllif ―Dəli Kür‖ romanını rus və Avropa ədəbiy-

yatı müstəvisinə çıxararaq, bu əsərin daha populyar oldu-

ğunu, oxucular tərəfindən daha çox sevildiyini tanınmıĢ 

ədəbiyyatĢünas alimlərdən sitat gətirməklə və digər elmi 

faktlara söykənməklə sübuta yetirir, bunu Azərbaycan 

ədəbiyyatının (romanının) uğuru kimi qiymətləndirir. 

Həmçinin ayrı-ayrı mənbələrdən misallar gətirərək, Ġ.ġıx-

lının bu romanını məntiqi olaraq, dünya ədəbiyyatının na-

dir incisi ölçüsü qismində dəyərləndirməyi zəruri hesab 

edir. 

Əsərin maraqlı fəsillərindən biri də ―Dəli Kür‖ün 

poetik strukturunda Azərbaycan Ģifahi və yazılı ədəbiyya-

tının bir mənbə rolunu oynaması fikrinin irəli sürülmə-

sidir. Müəllif burada, özünün qeyd etdiyi kimi: ―Mənəvi 
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qidasını Ģifahi xalq ədəbiyyatından almayan yazılı ədəbiy-

yat nümunələrinə rast gəlmək çətindir‖deyimi ilə tədqi-

qatın istiqamətini müəyyənləĢdirir, romanda iĢlənən atalar 

sözləri və onun semantik qruplarını, bayatıları, nəğmələri, 

eydirmələri, əfsanələri, mahnıları, aĢıq Ģeirlərini təsvir 

edilən obrazların xarakterik xüsusiyyətlərini üzə çıxarır. 

Məsələn, mahnılardan söz açarkən bir Ģeir mətni üzərində 

ġahnigar obrazının xarakterini müəyyən edir və belə bir 

məntiqi nəticəyə gəlir ki: ―ġahnigarın xarakteri, psixologi-

yası məhz bu mahnı kontekstində daha aydın görünür. 

Deməli, yazıçı mahnının semantik yükünü ġahnigar 

obrazına ustalıqla köçürə bilmiĢdir‖. 

Müəllif  belə bir nəticəni yazıçının aĢıq Ģeirlərini 

(qoĢmalarını) iĢlətməklə Salatın obrazının xarakter və da-

xili aləmini açması ilə də səciyyələndirir, son məqamda 

onun bitkin mənəvi və zahiri portretini yaratmaq məq-

sədini üzə çıxarır. 

Monoqrafiyanın bölmələrində müəllif  ―Dəli Kür‖ 

romanını ―Dədə Qorqud kitabı‖nın və ―Koroğlu‖ dasta-

nının təsiri ilə yazıldığını və oxĢar semantik-struktur əla-

qələri dəqiqləĢdirmək imkanı verdiyi fikrini irəli sürür və 

elmi mülahizələrini gətirdiyi konkret misallarla əsaslan-

dırır. Fikrini həm dilçilik, həm də ədəbiyyatĢünaslıq müs-

təvisində izah etməyə çalıĢır və birmənalı olaraq məqsə-

dinə nail olur. Təsvir edilmiĢ məkan və obrazların, situasi-

yaların oxĢar cəhətləri ağılabatan faktlarla aydınlaĢdırılır: 

―Koroğlu‖da Çənlibel, ―Dəli Kür‖də Göytəpə simvollaĢ-

dırılmıĢ cəmiyyətlərdir... Koroğlu Çənlibeldə, Cahandar 

ağa Göytəpədə söz sahibidir, Çənlibel Koroğlu üçün, 

Göytəpə də Cahandar ağa üçün əvəzedilməz bir məkandır; 

Koroğlu Qıratı, Cahandar ağa isə Qəməri özünə qardaĢ 

hesab edir‖ və sair. 
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Monoqrafiyada ―Dəli Kür‖ün Azərbaycan yazılı ədə-

biyyatı ilə bağlılığı da öz əksini tapmıĢdır. Müəllif haqlı 

olaraq, təkcə romanda adı çəkilən qələm sahiblərinin bu 

romanın birbaĢa təsirindən bəhs etməyin tərəfdarı deyildir. 

Özü də bunun qəbuledilməz olduğunu bildirir, Ġ.ġıxlının 

Azərbaycan yazılı ədəbiyyatını dərindən mənimsəmiĢ 

görkəmli bir qələm sahibi kimi təqdim edir. Belə bir fikir 

irəli sürür ki, zəngin dünyagörüĢünə, geniĢ erudisiyaya 

malik olan yazıçı bir çox sənətkarlardan bəhrələnsə də, 

orijinal xarakterli obrazlar silsiləsi yaratmağa nail olmuĢ-

dur. Ə.Tanrıverdi müəyyən etdiyi bu obrazların oxĢar cə-

hətlərini sadalayır (―AldanmıĢ kəvakib‖də Axund Səməd 

– ―Dəli Kür‖də Molla Sadıq, ―Müsyö Jordan‖da ġahbaz – 

―Dəli Kür‖də ƏĢrəf, Rus Əhməd, ―Ölülər‖də Kefli Ġs-

gəndər – ―Dəli Kür‖də Rus Əhməd və sair), Ġ.ġıxlının 

―Dəli Kür‖ romanının ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus 

yeri olduğunu dönə-dönə vurğulayır. 

Monoqrafiyanın sonrakı fəsil və bölümlərində maraq 

doğuran məqamlar yetərincədir. Müəllif ―Dəli Kür‖ün 

poetik strukturunda tarixi sənədlər‖ fəslində yazıçı tərəfin-

dən tarixi dəqiq ifadə edilən, lakin mənbələri göstəril-

məyən, gerçək tarixi mahiyyəti obrazların dilində səslənən 

sənədlərin geniĢ və dürüst açıqlamasını verir. O, mənbə 

kimi üzə çıxarılan məktubların yazı üslubunda iĢlənən 

XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin leksikasına da münasi-

bətini bildirmiĢdir. 

Ardıcıllıqla Ģərh edılmiĢ fəsillər və bölümlərdə  

(―Müəllifin və obrazların dili‖, ―KiĢi obrazlarının dili‖, 

―Qadın obrazların dili‖, ―Epizodik qadın obrazlarının 

dili‖, ―Dəli Kür‖ün Ģeriyyəti‖, ―Dilin müxtəlif səviyyə-

lərində obrazlılığın təzahürü‖, ―Dəli Kür‖də obrazlılığın 
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fonetik səviyyədə təzahürü‖, ―Dəli Kür‖də obrazlılığın 

leksik səviyyədə təzahürü‖ və sair) bu romandan doğan bir 

sıra örtülü məqamlara aydınlıq gətirilmiĢdir.   

Ümumiyyətlə, təbii bədii istedad sahibi olmuĢ, milli 

ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus yeri olan, görkəmli 

nasir Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanının müəllif tərə-

findən bu səpgidə tipoloji ümumiləĢdirmə yolu ilə araĢdı-

rılması diqqətəlayiqdir. Bu cür əsərlərin yazılmasına  bö-

yük ehtiyac duyan müəllif sonralar yazılacaq monoqrafi-

yaların ərsəyə gəlməsi üçün yeni bir cığır açmıĢdır. ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyasını  müəllifin 

yeni uğuru kimi dəyərləndirsək? fikrimizdə yanılmarıq. 

Çünki bu fundamental əsər dolğun elmi təsəvvür yaradır. 
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filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent 

 
GÖZÜ, KÖNLÜ, TOX ĠNSAN.... 

 

O, Azərbaycanın  xalq yazıçısı, ictimai xadim, millət 

vəkili, ürəklərdə, könüllərdə yaĢayan böyük müəllim 

Ġsmayıl ġıxlıdır. O Ġsmayıl ġıxlı ki, bədii yaradıcılığa  

Ģeirlə gəldi, kiçik  hekayələri ilə qələmi püxtələĢdi, ―Ayrı-

lan yollar‖, ―Dəli Kür‖ və bədii təcəssüm formalarının 

yeni zirvələrini fəth etdi. 

1980-ci illərdə Azərbaycanın xalq yazıçısı fəxri 

adına layiq görüləndə ―Azərbaycan müəllimi‖ və ―Ədə-

biyyat və incəsənət‖ qəzetlərində Ġsmayıl ġıxlı yaradıcılı-

ğını ―Xarakterlər sənətkarı‖ kimi səciyyələndirmiĢdim. Bu 

gün də həmin portret oçerklərin üzərində dayanıram. 

Çünki bu yazıları Ġsmayıl müəllim bəyənmiĢdi.  

O da həqiqətdir ki, Ġsmayıl ġıxlı Ģəxsiyyət idi. Ədəbi 

mühitdə onun öz baxıĢı, öz sözü, öz mövqeyi olmuĢdur. 

Ondan yazmağa dəyər! Bu baxımdan dilĢünas-alim, Ġsma-

yıl müəllimin diplomçusu Əzizxan Tanrıverdinin qələmə 

aldığı ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ (Bakı, 2012) 

monoqrafiyası təqdirəlayiqdir. 

Monoqrafiya iki cəhətdən mənə doğmadır. Birincisi, 

kitab möhtəĢəm bir Ģəxsiyyətin qələmə aldığı ―Dəli Kür‖ 
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kimi əsərin poetik dilinə həsr olunub. Ġkincisi, monoqra-

fiyanın müəllifi – tələbəliyi, gəncliyi, elmi, pedaqoji fəa-

liyyəti gözlərim önündə keçmiĢ Ġsmayıl müəllimin ye-

tirməsi Əzizxan Tanrıverdidir. O, nüfuzlu alim, dilĢünas 

kimi dil tarixinə dair onlarca kitab, monoqrafiya müəl-

lifidir.  
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                                        ġöhrət BƏDƏLOV, 

                               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 

 
“DƏLĠ KÜR” ROMANININ POETĠK DĠLĠ”  

MONOQRAFĠYASININ SƏCĠYYƏVĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ HAQQINDA 
 

ÇağdaĢ Azərbaycan dilçilik elminin tanınmıĢ nüma-

yəndələrindən Əzizxan Tanrıverdinin imzası elmi icti-

maiyyətə və ümumilikdə oxucu kütləsinə yaxĢı bəllidir. 

Alimin tarixi qrammatikaya, onomastikaya, dastan poeti-

kasına, qədim türk abidələrinin problemləri, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖, ―Divanü lüğat-it türk‖ kimi qədim mənbələrlə 

bağlı araĢdırmaları dilçilik tədqiqatları tariximizdə xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ tələbəlik illərindən eti-

barən Ə.Tanrıverdinin bu elm sahələri il maraqlanması 

professor-müəllim heyətinin diqqətini cəlb etmiĢdir. Bəri 

baĢdan qeyd etmək istəyirəm ki, hələ o illərdə Ə. Tanrı-

verdi bədii mətnə həssas münasibəti ilə baĢqa tələbələrdən 

seçilirdi. Tələbəlik illəri ilə bağlı xatirələrinin oyanmasına 

impuls verən bu kitab üzərində iĢləyərkən Ə.Tanrıverdinin 

söhbətlərindən onun araĢdırdığı materiala nə qədər həs-

saslıqla, incəliklə yanaĢdığını müĢahidə etmiĢdim. 

Belə ki, isti yay günlərinin görüĢ məqamlarının bi-

rində, ‗‗Sahil‖ bağında kitabın üzərindəki iĢ prinsiplərin-
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dən bəhs edərək söylədikləri onun bu mövzuya hələ uzun 

illər öncə hazırlığından xəbər verirdi. Və hər Ģeydən əvvəl, 

bu kontekstdə  Ə.Tanrıverdinin yaradıcılıq  psixologiya-

sındakı eĢqin vüsəti mənə də çox doğma olduğundan araya 

– ərsəyə gələcək kitabın ümumi görüntüsünü aydın Ģəkildə 

təsəvvür edə bildim. 

Demək olar ki, birnəfəsə oxuduğum bu kitabın baĢ-

lıca məziyyəti olaraq, diqqətimi cəlb edən müəllif yanaĢ-

masındakı tarixi gerçəkliklə çağdaĢ elmi təfəkkürün sinte-

zi kitabın oxunaqlı olmasının da baĢlıca meyarlarındandır. 

Və bu istiqamətdə gəldiyim nəticəyə tutalğa olaraq ön söz 

müəllifi professor T.Salamoğlunun fikirlərini vurğulamağı 

vacib bilirəm: ‖...Ə.Tanrıverdi Azərbaycan ədəbi dilinin 

və bədii dilinin inkiĢaf tarixinə və qanunauyğunluqlarına, 

texnologiyasına yaxĢı bələddir... ―Dədə Qorqud kitabı‖nın 

dilinin tədqiqatçısı kimi onun ―eposdan romana‖a doğru 

hərəkəti ―Dəli Kür‖ün dilinin eposdan, milli tarixi və ədə-

bi ənənədən qaynaqlanan mənbələrini, zənginliklərini doğ-

ru-dürüst aĢkarlayacağına öncədən inam yaradır, təminat 

verir. ―  

Bu fikrin davamı olaraq qeyd etmək istərdim ki,  

professor Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanını Azərbaycan 

nəsrinin inkiĢafı tarixində epos poetikasından nəĢət alan 

yeni bir təmayülün baĢlanğıcı kimi səciyyələndirməklə bu 

roman haqqında ədəbi tənqidin görmədiyi və ya demədiyi 

məziyyətləri professionallıqla elmi təhlilə cəlb edə bilmiĢ-

dir. 

Bəllidir ki, nəsrin tarixi ikiĢaf yolunda ədəbi tənqidin 

daha çox diqqət yetirdiyi yazıçının dil, üslub – ifadə və 

milli koloritlə davranıĢ etiketləridir. Bu cəhət zaman – za-

man nəsr tədqiqatçılarının baĢ vurduğu əsas məsələlərdən 

olmaqla, bu gün də öz aktuallığını  saxlayır. Məsuliyyətlə 
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vurğulamaq olar ki, Ə.Tanrıverdi bu monoqrafiyasında 

qeyd etdiyimiz cəhətləri diqqət mərkəzində saxlamaqla 

romanın bu baxımdan səciyyəvi prinsiplərinin geniĢ elmi 

araĢdırmalar müstəvisində təqdimatına müvəffəq ola 

bilmiĢdir.  

 Monoqrafiyada Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyya-

tının janr xüsusiyyətləri ilə romanın dili arasındakı  oxĢar,  

bəzən də eyniyyət təĢkil edən cəhətlərin araĢdırılması, sis-

temli paralellikləri ilə kifayət qədər zəngin nəticələr ver-

məsi tədqiqat iĢinin elmi strukturallığını daha da geniĢ-

ləndirir. Müəllif romandan gətirdiyi paralel nümunələr 

kontekstində Azərbaycan nəsri üçün tarixi səciyyəviliyə 

malik olan dastan təfəkkürünü həm lokal epos, həm də 

daha geniĢ əhatəli dil təzahürləri prizmasından təqdim et-

məklə fikirlərinin sübutuna nail olur. Əslində, Ġ.ġıxlı ya-

radıcılığı üçün səciyyəvi olan xəlqi dil anlayıĢı professor 

Ə.Tanrıverdinin tədqiqatında sözün həqiqi mənasında özü-

nün elmi – stuktural təsdiqini tapa bilmiĢdir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Azərbaycan nəsr tarixində aĢıq poeziyası nü-

munələrindən istifadənin müəyyən ənənəsi bəlli bir fakt-

dır. Romanın mətnində bu ənənədən bəhrələnmə əmsalı 

kifayət qədər əhatəli olduğundan tədqiqatçı alim bu is-

tiqamətdə fikirlərini faktoloji kontekstdə ümumiləĢdirərək 

yazır:‖... müəllif özünün yaratdığı Salatın obrazına görə 

məhz həmin qoĢmanı (Qurbani qoĢması nəzərdə tutulur – 

ġ.B.) romana daxil etmiĢdir... qoĢmanın məna yükü ilə 

romandakı Salatının döyünən ürəyindən, titrəyən dilindən 

qopan ifadələr eyni xətdə birləĢir: ‖Qız adının çəkildiyini 

eĢidəndə özünü itirdi. Addımlarını yeyinləĢdirib dərədən 

tez uzaqlaĢmağa çalıĢdı.‖ 
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Qeyd etmək yerinə düĢər ki, monoqrafiya müəllifi 

uzunmüddətli araĢdırmalar sayəsində romanın dil və üslub 

xüsusiyyətinə dair zəngin fakt və arqumentlər müəyyən-

ləĢdirib. Kitabın əksər baĢlıq və yarımbaĢlıqlarının dilçilik 

araĢdırmaları baxımından poetik strukturallığın bütün 

tələblərini ehtiva etməsi bu fikri söyləməyə əsas verir.  

Ġ.ġıxlının yaradıcılıq laboratoriyasına mükəmməl bə-

ləd olan hörmətli tədqiqatçı romanın poetikasında arxiv 

mətnlərinin arxitepik ornamentallığına analitik baxıĢlarını 

ifadə edərək yazır: ‖Ġ.ġıxlı rəsmi məktubları rus dilindən 

Azərbaycan dilinə tərcümə edərkən bir məsələyə – mək-

tubların məhz XIX əsrin sonlarında yazılmasına xüsusi 

diqqət yetirmiĢdir. Konkret desək, yazıçı tərcümə etdiyi 

məktubların dilində vali, həĢəmətli (əzəmətli, böyük), 

təhdi – himayə (təhdid – qorxutma, hədələmə; təyin etmə ; 

himayə - qoruma, mühafizə etmə), qayət (son dərəcə) və s. 

kimi arxaizm və tarixizmləri iĢlətməklə XIX əsr Azər-

baycan ədəbi dilinin leksikası barədə müəyyən təəssürat 

yaratmıĢdır...‖   

Əlbəttə, tarixi – leksik funksionallığın nəsr dilində 

kolorit təzahürlərini mənbə və mətnlərdən iqtibas etməklə 

bədii-üslubi ornamentallığı əhatə etmək ənənəsinə təd-

qiqatçı öz münasibətini də roman janrının poetika səciyyə-

viliyinin əsas xüsusiyyətlərdən olması ilə aydınlıq gətirir. 

Monoqrafiyanın əhatə dairəsində ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖ dastanı ilə ―Dəli Kür‖ romanının müqayisəli elmi 

təhlil prinsipləri dilçilik, həm də obrazlar silsiləsinin yaxın 

və oxĢar cəhətləri baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik-

dir. Həm dastan, həm də romanda etnopsixoloji və ritual 

eyniliklərin müqayisəli tipologiyası deməyə imkan verir 

ki, bədii mətn prinsipləri əksər xalqların ədəbiyyatında 

olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında da folklordan ya-
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zılı ədəbiyyata translativliyi prosesi geridönməzliyə ma-

likdir. Bu mənada ata, qadına, yurda, cahangirliyə və eləcə 

də suya münasibət səciyyəsi dastanda, həm də romanda, 

demək olar ki, tam eyniyyət təĢkil etməsi ilə diqqəti cəlb 

edir. Tədqiqat müəllifi bu oxĢar cəhətləri, belə demək olar 

ki, idiomatik qəlpəsindən semantik frazeologiyasına qədər 

incələyərək uğurlu, məntiqi nəticələr əldə etməklə məsə-

ləni yekunlaĢdıra bilmiĢdir. Bu baxımdan romanın, həm 

də dastanın qədim türk mifologiyasının su kultuna uyarlı 

assosiativliyini tədqiqatçı alimin diqqət mərkəzində saxla-

ması monoqrafiyanın ən uğurlu nəticələrindən hesab edilə 

bilər. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında atalar sözü olaraq 

diqqəti cəlb edən ―su haqq didarı görüb‖ deyimi su kultu-

nun sakrallıq dərəcəsi niĢanlarından hesab edilir. Bu mə-

nada müəllifin dastanın mətnindən  gətirdiyi nümunə tipo-

loji müqayisə yönümündən kifayət qədər uyarlıdır: 
                           

                             Çağlayaraq qayalardan çıxan su! 

                             Ağac gəmiləri atıb – tutan su! 

                             Həsən ilə Hüseynin həsrəti su! 

                             Bağ ilə bostanın zinəti su!       
 

Və belə hesab etmək olar ki, romanda Kür obrazı su kultu-

nun kompleks mücəssəməsidir. Bu mənada monoqrafiya 

müəllifinin T.Salamoğlundan gətirdiyi sitat tam yerinə 

düĢür: ‖Əsərdə Kür Ģərti-metaforik obraz səviyyəsinə 

qədər yüksəlir. Roman qəhrəmanlarında Kürə əsatiri bir 

inam vardır. Ölümə gedən də, xoĢbəxtlik axtaran da üzünü 

Kürə tutur...Maraqlıdır ki, insanların içi həyat eĢqi ilə 

dolanda da, ölüm varlığına hakim kəsiləndə də Kürə üz 

tutur, onun suyunda təmizlənib ruhani paklığa qovuĢur, 
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alınlarına qəza, ölüm yazılıbsa, ölümə tərəf xoĢbəxtlik 

yazılıbsa, xoĢbəxtliyə tərəf gedirdilər―. 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, tanınmıĢ tədqiqatçı 

alim, professor Əzızxan Tanrıverdinin bu əsəri Azər-

baycan filoloji fikir tarixində  dilçilik elminə, həm də ədə-

biyyatĢünaslığımıza sanballı töhfə hesab edilə bilər. 

 

„„Dönüş„„  qəzeti, may 2013-cü il 
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 Kamil BƏġĠROV, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
“DƏLĠ KÜR” DASTANININ POETĠK DĠLĠNƏ  

DAĠR YENĠ TƏDQĠQAT ƏSƏRĠ 

Qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan ədəbiyyatı ta-

rixində 50-60 ildən sonra cəmi bir neçə roman qalacaqsa, 

onlardan  biri mütləq Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanı olacaq-

dır. Sirr deyildir ki,  sovet dönəmində  yazılmıĢ əsərlərin 

böyük qismi  bu dövrün siyasət və ideologiyasına hesab-

lanmıĢdı. ―Dəli Kür‖ romanı isə əksinə,  zamanı qabaqla-

yan, getdikcə aktuallaĢan, öz milli-bədii dəyərini artıran 

bir əsərdir. Hər bir əsər  müəllifin  özüdür, onun mənəvi-

estetik qayəsinin təcəssümüdür mənasında Ġ.ġıxlı Ģəxsiy-

yəti və ―Dəlü Kür‖ romanı bir-birini tamamlayan monu-

mental  bir abidə təsir bağıĢlayır. 

Ġ.ġıxlı mənim, o cümlədən mənim kimi yüzlərin-

minlərin müəllimi olub. Nəfəsimizi qısıb antik ədəbiyyat-

dan söylədiyi mühazirələrə qulaq kəsilmiĢik, dinlədikcə 

bəhs etdiyi hadisələri içimizdən keçirib yaĢamıĢıq, müəl-

limimizin təbirincə desək, ―xələcanlı‖ hisslərdən azad 

olub, saflaĢmıĢıq, durulmuĢuq. Adamın həyatda müəllimi 

çox ola bilər, hərəsindən yaxĢı-pis nəsə yadda qalır, bə-

ziləri isə, ümumiyyətlə, unudulur. Ġsmayıl müəllim bizim 
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oxĢamaq, bənzəmək istədiyimiz az və unudulmaz müəl-

limlərdən biri idi. Ġnstitutu bitirib rayonda müəllim iĢləyir-

dim. EĢitdim ki, Ġ.ġıxlını o dövrün ən böyük ədəbi jurnalı 

olan ―Azərbaycan‖ jurnalına baĢ redaktor vəzifəsinə irəli 

çəkiblər. Bir az sonra isə Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqına 

rəhbər vəzifəyə seçildi. Desəm ki, müəllimimizin uğurları-

na sevinmədim,  yalan olar, ancaq indiyə qədər ürəyimdə 

qövr edən bir giley duyğusunu da dilimə gətirməyə bilmi-

rəm: Ġ.ġıxlının Ģəxsində o vaxtkı APĠ əvəzolunmaz, sözün 

əsl mənasında böyük bir müəllimini itirdi – Xalq müəl-

limini. 

Ġ.ġıxlı uzun illər Yazıçılar Birliyinə rəhbərlik etdi. O 

illərdə yazıçılarımızın qazandığı uğurları bir-bir sadalama-

ğa ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, Ġ.ġıxlı xalqın dərdindən-

sərindən yazan, xalq arasından çıxmıĢ, milyonların sevgi 

və rəğbətini qazanmıĢ bir yazıçı idi – Xalq yazıçısı. 

90-cı illərdə Azərbaycan respublikasının Milli Məcli-

sinə üzv seçildi və respublikanın çətin günlərində xalqa və 

dövlətə hayan oldu. O təlatümlü illər Ġ.ġıxlının daha bir 

keyfiyyətini üzə çıxardı – Xalq ağsaqqalı. 

Belə məlum olur ki, xalqımızın tarixi, mədəniyyəti, 

maarifi, etnoqrafiyası və ən nəhayət, dilinin salnaməsini 

möhtəĢəm bir surətdə özündə əks etdirən ―Dəli Kür‖ kimi 

bir romanı ancaq Xalq müəllimi, Xalq  yazıçısı, Xalq 

ağsaqqalı kimi epitetlərin sahibi Ġ.ġıxlı yaza bilərdi. 

Bir neçə il bundan əvvəl bir məclisdə  Ġ.ġıxlının 

―Dəli Kür‖ romanından söz düĢmüĢdü. Xeyli yaĢlı bir 

qoca əsərin qəhrəmanı Cahandar ağa barədə bir rəvayət 

danıĢdı. Hamı maraqla dinləyəndən sonra  məclisdəkilər-

dən biri qocaya irad tutdu ki, sənin danıĢdığın dastandır, 

axı romanda belə bir əhvalat yoxdur. Qoca heç tövrünü 

pozmadan cavab verdi: - Ġndi yoxdur, gələcəkdə olar. 
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 Düzü, söhbətə qoĢulmasam da qocanın sözləri məni 

düĢüncələrə saldı: ―Deməli, onda belə çıxır ki, ―Dəlü Kür‖ 

roman deyil, dastandır, Cahandar ağa isə Qaçaq Nəbi, 

Qaçaq Kərəm, ġeyx ġamil kimi xalq qəhrəmanıdır ....‖. 

Bu yaxınlarda iĢıq üzü görmüĢ prof.Ə.Tanrıverdinin 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ adlı əsərini vərəqləyər-

kən diqqətimi ilk cəlb edən bu baĢlıqlar oldu: ―Dədə Qor-

qud‖ kitabı və ―Dəli Kür‖; ―Koroğlu‖ dastanı və ―Dəli 

Kür‖. Yadıma həmin o müdrik qocanın əhvalatı düĢdü. 

―Dəli Kür‖, doğrudan da, get-gedə dastanlaĢan, eposlaĢan 

bir əsərdir. Prof. Ə.Tanrıverdinin özünəməxsus  yanaĢma 

tərzi, təhlil və müqayisələri bu fikrin doğruluğuna məni 

bir daha  inandırdı. Müəllifin ―Dədə Qorqud‖ və ―Koroğ-

lu‖ dastanları ilə ―Dəli Kür‖ romanı arasındakı semantik-

struktur, ideya-məzmun, poetik-estetik və s. istiqamətlərin 

oxĢarlığına aid söylədikləri dəlillər öz ilkinlik və inandırı-

cılığı ilə diqqəti cəlb edir. Ümumiyyətlə etiraf etməliyəm 

ki,  bədii əsərin dili ilə bağlı bu qədər geniĢ və orijinal bir 

tədqiqat əsəri ilə ilk dəfə rastlaĢdım. Məsələ burasındadır 

ki,  indiyə qədərki yazıçının və ya bədii əsərin dilinə  həsr 

edilmiĢ əsərlərdə  daha çox leksik-üslubi xüsusiyyətlərə 

önəm verilir, bu fonda əsərdə iĢlənmiĢ bəzi məcazlar, 

frazeologizmlər, arxaizm və dialektizmlər  statistik metod-

la diqqətə çatdırılırdı. Burada isə dilin bütün səviyyələ-

rində obrazlılığın təzahür formaları tədqiqata cəlb edilmiĢ, 

hətta folklor səviyyəsində belə sözün poetik-forma 

xüsusiyyətləri elmi əsaslarla incələnmiĢdir. 

Dilçiliyə aid mövcud əsərlərdə atalar sözləri, məsəl-

lər və hikmətli sözlər müstəqil dil vahidi kimi fərqlən-

dirilsə də, bayatılar, eydirmələr, nəğmələr və mahnılar 

lüğəvi vahid anlamından kənarda qalmıĢdır. Əslində isə 
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atalar sözü  və hikmətli sözlər kimi bayatılar, eydirmələr 

və nəğmələr də semantik sıxılma ilə meydana çıxan poetik 

dil vahidləri, sintaktik bütövlərdir. Müəllifin bu qrup nü-

munələrə  qeyd olunan aspektdən  yanaĢaraq onları ―Dəli 

Kür‖ romanı müstəvisində üslubi-semantik və fonetik 

təhlil süzgəcindən keçirməsi bizə çox doğru görünməklə, 

həm də tədqiqatın adı ilə tam səsləĢir. 

Romanda  istifadə edilmiĢ folklor nümunələrinin ro-

man strukturunda yeri, ifadə tərzi, semantik funksiyası, 

obrazın və hadisələrin xarakterinə nisbəti, məntiqi əlaqəsi 

və s. barədə mülahizələr müəllifin  ―Dəli Kür‖ əsərinin 

psixoloji və estetik qatlarına necə ustalıqla vara bilmək 

bacarığından, həm də  roman və onun müəllifinə sonsuz 

sevgi və sayğısından xəbər verir. 

Məlum olduğu kimi, obrazların fərdiləĢməsində dil 

amili baĢlıca vasitələrdəndir. ―Dəli Kür‖ romanında hər 

bir obrazın öz dil üslubu var və bu, obrazın daxili aləminin 

açarı funksiyasında çıxıĢ edir. Monoqrafiyanın ―Müəllif 

və obrazların dili‖ adlanan bölməsində Ə.Tanrıverdi yük-

sək həssaslıqla müəllifin təhkiyəçi dili ilə obrazların dili-

nin əlamətdar cəhətlərini müəyyənləĢdirmiĢ və bu nəticəyə 

gəlmiĢdir ki, həm müəllifin, həm də obrazların dili öz 

leksik zənginliyi, ifadə imkanları, koloriti baxımından 

ümumi bir xətdə birləĢir: ―Dəli Kür‖də təhkiyəçi və obraz-

ların dili sintez Ģəklindədir, biri digərini tamamlayır... 

Romanda poetiklik yaradan bir sıra üslubi vasitələrə istər 

təhkiyəçinin, istərsə də obrazların dilində təsadüf edilir‖.  

Monoqrafiyada diqqəti çəkən məqamlardan biri də 

obrazların dilinin cinsə görə fərqləndirilməsidir. KiĢi ob-

razlarının nitqi formaca nə qədər  yığcam, məzmunca sərt, 

qürurlu və amiranədirsə, qadın obrazlarının nitqi bir o 

qədər poetik, yapıĢıqlı, yumĢaq, emosional və leksik tər-
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kibcə zəngindir. Ġstər kiĢilərin, istərsə də qadınların nitqi 

onların cəmiyyətdə tutduğu mövqe, aldığı tərbiyə, qazan-

dığı dünyagörüĢü, düĢdüyü psixoloji durumla adekvat 

təĢkil edir. Monoqrafiya müəllifi Cahandar ağanın bacısı 

ġahnigarın nitqinin digər qadınların nitqindən əsaslı 

Ģəkildə fərqləndiyini vurğulayaraq qeyd edir ki, bu obrazın  

dili daha mükəmməldir, ―ġahnigarın dilində iĢlənən bir 

sıra cümlə modelləri hikmətli sözlər kimi çıxıĢ edir‖. 

Müəllif Cahandar ağanın qızı Salatının nitqinin onun 

xarakter cizgiləri ilə həmahəng olduğu qənaətindədir. Sa-

latın ağa qızı olsa da,  sadədir, təmiz qəlblidir, xalq mahnı-

larının, xüsusən də aĢıq mahnılarının vurğunudur, öz gizli 

məhəbbətindən fərəhlənən, xəyallara dalan, qardaĢları ilə 

öyünən saf, təmiz və ismətli bir qızdır. Monoqrafiyada bü-

tün bu cəhətlər onun nitqini formalaĢdıran və gözəlləĢdi-

rən amillər kimi təqdim edilir: ―Emosional leksika Salatı-

nın dilindəki Ģirinliyin güzgüsüdür. Salatının dilində iĢlən-

miĢ anafora və frazemlərin sintezindən ibarət olan cümlə-

lərdə dilin konativ, alliterasiya, emosional leksika və 

təĢbehin sintezindən ibarət olan cümlələrdə isə dilin 

emotiv funksiyası müĢahidə olunur‖. 

―Dəli Kür‖də obrazlılığın müxtəlif səviyyələrdə təza-

hüründən geniĢ söhbət açan Ə.Tanrıverdi ilkin olaraq fo-

netik səviyyədə təzahürdən bəhs etmiĢ, roman leksikası 

əsasında ədəbi dilin fonetik normaları ilə bağlı olan bir sı-

ra dil hadisələrinin elmi izahını vermiĢdir. O, romanda ob-

razlılığın fonetik səviyyədə təzahürünə bunları aid etmiĢ-

dir: ədəbi tələffüzün transkripsiyası, assonans, alliterasiya, 

fonetik kəkələmə, cinas (həmqafiyə) sözlər, leksik-morfo-

loji təkrarlar, asindeton və polisindeton, anastrofa, anafora 

və epifora. Müəllif sadalananları poetik kateqoriyalar kimi 
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səciyyələndirərək romanda iĢlənmə tezliyi, üslubi imkan-

ları, poetik dəyəri və s. ilə bağlı maraqlı fikirlər irəli 

sürmüĢdür.  

Monoqrafiyada elmi tutumu ilə fərqlənən bölmələr-

dən biri ―Dəli Kür‖də obrazlılığın leksik səviyyədə təza-

hürü‖ adlanır. Burada həm müəllifin  təhkiyəsində, həm də 

obrazların dilində iĢlənmiĢ bir sıra söz qrupları geniĢ linq-

vistik əsaslarla araĢdırılaraq təhlilə cəlb edilmiĢ, bu söz-

lərin obrazın xarakterinə uyğunluq dərəcəsi konkret nü-

munələr əsasında tədqiq olunmuĢdur. Romanın dilindən 

bəhs edən mövcud əsərlərdə bu qəbildən olan sözlərə mü-

nasibət də diqqətdən yayınmamıĢ, müqayisə və tutuĢdur-

malar kontekstində fərdi münasibət ifadə edilmiĢdir. YaxĢı 

cəhətdir ki, romanda iĢlənmiĢ bir sıra dialektizm və ar-

xaizmlərin etimologiyası ilə bağlı elmi mülahizələr də mo-

noqrafiyada öz əksini tapmıĢdır. Dialektizmlərin obrazlılıq 

yaradan vasitələrdə iĢtirakı‖, ―Dialektizmlərin  leksik-

semantik qrupları‖, ―Arxaik sözlər‖, ―Varvarizmlər‖, 

―Onomastik vahidlər‖, ―Frazeoloji vahidlər‖, ―Ekspressiv, 

emosional sözlər‖  kimi baĢlıqlar altında romanın leksik 

özəllikləri yüksək elmi  prizmadan təhlilə cəlb edilmiĢdir. 

Məcazın növlərindən olan  evfemizm, epitet, təĢbeh, 

metafora, metonimiya və s. kimi söz qrupları da romanın 

dili müstəvisində nəzərdən keçirilmiĢdir. Romanın dilində 

Ģifahi xalq ədəbiyyatı üçün xarakterik olan mübaliğə və 

litotaya qismən də olsa rast gəlindiyini söyləyən 

prof.Ə.Tanrıverdi onu da qeyd etməyi lazım bilir ki, bu-

radakı mübaliğə və litotalar təkcə formasına deyil, həm də 

semantikasına görə çox zəngindir. Obrazlılığın yaranması 

üçün romanda antitezalardan bir üslubi fiqur kimi ustalıqla 

istifadə edildiyini vurğulayan müəllif bu cür lüğəvi vahid-

lərin iĢlənmə zərurəti, üslubi imkanları barədə də söhbət 
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açaraq belə nəticəyə gəlir ki, yazıçının yaratdığı anti-

tezalar poetikliyi qüvvətləndirən digər üslubi fiqurlarla bir 

sırada dayanır və burada antitezanın ən gözəl nümunələri 

yaradılmıĢdır. 

Məlum olduğu kimi, dilin bütün qrammatik kateqori-

yaları obrazlılıq yaratma imkanına malikdir, lakin qram-

matik səviyyədə obrazlılıq yaratmaq daha çox Ģeir dilinə 

aid bir xüsusiyyətdir. Buna rəğmən, ―Dəli Kür‖ romanında 

obrazlılığın bu formasına da geniĢ rast gəlinir. Qrammatik 

səviyyədə obrazlılığın romanda daha çox inversiya və el-

lipsis vasitələri ilə reallaĢdığını nəzərə çatdıran Ə.Tanrı-

verdi qeyd edir ki, bu yazıçının əvvəlcədən nəzərdə tutdu-

ğu bir vasitə deyil, roman dilində sintaktik mühitdən do-

ğan təbii bir hal kimi nəzərə çarpır. Tədqiqatçının müəllif 

dilindən və obrazların dilindən verdiyi poetik seçmələr və 

bunların linqvistik əsaslarla Ģərhi adı çəkilən qrammatik 

hadisələrin düzgün qavranılmasına Ģərait yaradır, mətn 

sintaksisinə dair mövcud bilikləri nəzərə çarpacaq dərəcə-

də inkiĢaf etdirir. Prof.Ə.Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ roma-

nının poetik dili‖ adlı monoqrafiyası ilk baxıĢdan  bir dil-

çilik əsəri təsiri bağıĢlasa da, əslində, mövzuya yanaĢma 

tərzi, tədqiq üsulu və predmet geniĢliyi baxımından bu 

əsər ədəbiyyatĢünaslığın və dilçiliyin sintezindən yaran-

mıĢ orijinal bir tədqiqat əsəri kimi qavranılır. Bu əsasla 

monoqrafiyanı ədəbiyyatĢünaslığımızın və dilçiliyimizin 

yeni böyük uğuru adlandırmaq olar. 
 

 “Kredo” qəzeti, 25 may 2013-cü il,  
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Ənvər ABBASOV, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 

BÖYÜK MƏHƏBBƏTĠN ƏKS-SƏDASI 

Ġnsan öz düĢüncələri ilə yaĢadıqca və həyata bu dü-

Ģüncələrlə baxdıqca onun mənasını daha dərindən dərk 

edir. Həyatın məna dolu həqiqətlərinə doğru inamla ad-

dımlayır. Özünün mərdlik və kiĢiliklə yoğrulmuĢ mənəvi 

bütövlüyünü tapdıqda daha əzəmətli və bənzərsiz olur. Bu, 

onun yaratdıqlarına sirayət edir, yazdıqlarında görünməyə 

baĢlayır. Bu görsəniĢlərdə o, özünün poetik varlığını yara-

dır. Bütün zamanlar üçün əbədiyaĢar olan böyük yazıçımız 

Ġsmayıl ġıxlı kimi. 

Tələbəsi olan hər kəs Ġsmayıl müəllimin vüqarlı, əzə-

mətli, yenilməz görkəmini, mənalı və hikmətli gözlərini 

yaxĢı xatırlayır. Eyni zamanda onun klassik ədəbiyyatı-

mızın bənzərsiz nümunələrinə çevrilmiĢ nəsr əsərlərini bu 

gün də yaddan çıxarmır. Xüsusən ötən əsrin 60-cı illərinin 

böyük hadisəsinə çevrilmiĢ ―Dəli Kür‖ ―möhtəĢəm bir dil 

abidəsi kimi ədəbiyyat salnaməsində özünün milli koloriti 

ilə seçilir. Onun mövzusu, ideyası və dili bu baxımdan 

daha çox diqqəti cəlb edir. Ġstedadlı dilçi alim Əzizxan 

Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖romanının poetik dili‖ monoqra-

fiyası bu romanın dil məsələlərinə həsr olunub. 

Əsər səmimi bir etirafla baĢlayır. Bu etiraf məzmun 

və mündəricəsinə görə müəllifinin tədqiqatçılıq etikasına 

bələdliyindən xəbər verir. Müəllif tələbəlik illərini yada 
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salır. Böyük yazıçı Ġsmayıl ġıxlının dərslərini, söhbətləri-

ni, vərdiĢlərini doğmalıqla xatırlayır. Onun zəngin elmi 

potensialından danıĢmaqla, böyük müəllimlik təcrübəsin-

dən də söhbət açır. Yazıçı Ġsmayıl ġıxlı üçün parlaq diksi-

yanın, sağlam və aydın fikir mübadiləsinin xarakterik 

olduğunu deyir. Hər kəsin bu cazibədar nitqin qarĢısında 

heyrətləndiyini, onu böyük maraqla dinlədiyini fəxarət 

hissi ilə qeyd edir. 

Müəllifin tələbəlik heyrətindən doğan və zaman-za-

man böyük məhəbbətə çevrilən bu tələbə-müəllim müna-

sibətində zərif bir məqam vardır ki, o da onun müqəddəs 

etirafıdır: ―Mən də mənəvi borcumu ―Dəli Kür‖ün poetik 

dili ilə bağlı əsər yazmaqla ödəmək istəyirəm, Ġsmayıl 

müəllim! Bu monoqrafiyanın necə qarĢılanacağını proq-

nozlaĢdırmaq çətindir. Bircə onu deyə bilərəm ki, mono-

qrafiyanın hər hansı bir yaxĢı cəhəti mənəvi qidasını məhz 

Sizin ideyalarınızdan alır...‖ Bu etiraf heç də böyük mo-

noqrafik tədqiqatın fikir yükündəki özəlliyi azaltmır, ək-

sinə, onun Ġsmayıl ġıxlı təfəkkürü ilə bağlılığından, əlaqə-

lərindən xəbər verir. Həm də özünün düĢüncələrini Ġsma-

yıl ġıxlının bənzərsiz fikirləri ilə cilalayır. O, özünün araĢ-

dırmalarının mərkəzində müəlliminin iĢıqlı təfəkkürünün 

dayandığını deməklə tədqiqatın sanbalını bir daha artırır. 

Monoqrafiyada ikinci bir cəhət valideynə olan mə-

həbbətdir. Müəllif bu müstəvidə təsadüfi olaraq düĢünmür. 

―Bu kitabı atam Vəli Ġmaməli oğlunun unudulmaz xatirə-

sinə ithaf edirəm‖ – deməklə valideyninə olan məhəbbəti-

ni müəlliminə olan məhəbbətlə sintez edərək böyük bir 

monoqrafik araĢdırmanın aparılmasına nail olur. Həm də 

bu araĢdırmalarını mərdlik, kiĢilik, namus mücəssəməsi 

olan ―Dəli Kür‖ün üzərində icra edir. Onun tarixilik və 
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müasirlik qaynağında təhlilini aparmaqla poetik dilinin 

xəritəsini yaradır. Bu xəritənin ədəbiyyatĢünaslıq və dilçi-

lik konturlarını iĢləməklə özünün böyük məhəbbətinin 

əks-sədasını yaratmağa çalıĢır. Heç Ģübhəsiz, hərtərəfli fi-

loloji bazaya malik olan, geniĢ yaradıcılıq imkanları ilə se-

çilən istedadlı alim prof.Əzizxan Tanrıverdi bu məqsədinə 

nail olur. ―Dəli Kür‖ün poetik dili haqqında ensiklopedik 

mahiyyət daĢıyan, dil və üslubu ilə maraq doğuran müha-

kimə xarakterli poetik bir əsər yaradır. 

Monoqrafiyanın maraqlı cəhəti orasındadır ki, roma-

nın dil məsələlərini tədqiqat obyektinə çevirən müəllif, ey-

ni zamanda onun mövzu, məfkurə məsələlərindən də da-

nıĢmaya bilmir. Ġstər-istəməz ədəbiyyatĢünaslıq məsə-

lələrinə toxunur. ―Dəli Kür‖ romanının rus və Avropa ədə-

biyyatı müstəvisində təhlilini verir. Daha sonra ―Dəli 

Kür‖ün poetik strukturunda Azərbaycan Ģifahi və yazılı 

ədəbiyyat nümunələrini araĢdıraraq onları toplayır və 

ümumiləĢdirmələr aparır, Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiy-

yatı və ―Dəli Kür‖ əlaqələrini ilk dəfə tədqiqata cəlb edir.  

Prof.Əzizxan Tanrıverdi bu hissələri iĢləyərkən, ilk 

növbədə özünün bir ədəbiyyatĢünas alim kimi potensialını 

meydana çıxartmaqla yüksək tədqiqatçılıq səriĢtəsi ilə 

―Dədə Qorqud kitabı‖, ―Koroğlu‖ dastanı, eləcə də Ģifahi 

xalq ədəbiyyatının digər nümunələri, janrları ilə roman 

arasında bağlılıqları Ģərh edir, onların mahiyyət və məz-

mununu açıqlayır. Ən maraqlısı ondadır ki, müəllif bu təh-

lillərdə ―Dəli Kür‖ün ideya-bədii xüsusiyyətlərinə uyğun 

faktlara istinad edir.  

Ümumiyyətlə, ―Dəli Kür‖ün böyük bir epoxanı ümu-

miləĢdirən əsər kimi gücü, qüvvəti onun Azərbaycan xal-

qının adət-ənənəsi, milli mədəniyyəti, mentaliteti ilə bağ-

lılığındadır. Eyni zamanda obraz yaradıcılığında, dilin-
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dədir. Prof.Əzizxan Tanriverdi böyük bir ustalıqla ədəbiy-

yatĢünaslıqla dilçilik elminin qovĢağında dayanaraq bədii 

nümunə kimi bu romanın dil xüsusiyyətlərini araĢdırır. 

Müəllifin qənaətinə görə, romanın poetik strukturun-

da dil mühüm amildir. Ümumiyyətlə, yazıçı özünün sənət-

karlığını, demək olar ki, bütövlükdə dil vasitəsilə meydana 

çıxarır.  

Monoqrafiyada orijinal bir yanaĢma tərzindən istifa-

də olunmuĢdur. Poetik dilin ifadəsində orijinal bir qruplaĢ-

dırma aparılaraq  müəllifin və obrazların dili ayrılıqda təd-

qiqata cəlb edilmiĢdir. Müəllifin dili epik təhkiyə dili kimi 

analiz edilmiĢ, yazıçının özünəməxsus keyfiyyətləri mey-

dana çıxarılmıĢıdr. Eləcə də obrazların dilinə müraciət 

olunaraq onların da orijinal xüsusiyyətlərə malik olması 

aĢkarlanmıĢ, kiĢi və qadın obrazlarının dili ayrılıqda təd-

qiq olunmuĢ, onların dil, nitq xüsusiyətlərinin eyni olma-

ması qərarına gəlinmiĢdir. Təbii ki, ―Dəli Kür‖ romanında 

bu məsələlərə xüsusi peĢəkarlıqla yanaĢılması qadın və ki-

Ģi psixologiyasının fərqliliyindən irəli gəlir. Tədqiqatçı da 

həmin fərqləri nəzərə almaqla qadın və kiĢi dilindəki özü-

nəməxsusluğun məhz psixoloji zəmində izahına nail olur.  

Tədqiqatçı həm də bədiiliyin, obrazlılığın ifadə vasi-

tələrini təhlil edir. Romandakı obrazlılığın fonetik, leksik 

və qrammatik səviyyələrdə təzahürlərini meydana çıxarır.  

Müəllif romandakı assonans, alliterasiya, fonetik 

kəkələmə, həmqafiyə sözlər, cinas sözlər, asindeton, poli-

sindeton kimi fonetik, dialektizm, arxaik sözlər, varva-

rizmlər, onomastik vahidlər, evfemizm, epitet, təĢbeh, 

metafora kimi leksik və inversiya, ellipsis kimi sintaktik 

təzahürləri toplayır  və ümumiləĢdirir.  
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Yeri gəlmiĢkən qeyd etmək lazımdır ki, müəllifin bu 

araĢdırmaları təkcə romanın dil potensialından deyil, həm 

də onun müəllifinin özünəməxsus yaradıcılıq imkanların-

dan xəbər verir.  

Bu gün məktəb və pedaqoji fikir tarixinin öyrənilmə-

si, müasirlik müstəvisində onun təhlil olunaraq ümumiləĢ-

dirilməsi son dərəcə əhəmiyyətli hesab edilir. Monoqrafi-

yada da bu prinsipə istinad olunması, yeri gəldikcə obraz-

ların xarakterinin açılması zamanı onlara toxunulması 

nümunəvi təcrübə kimi daha çox əhəmiyyət daĢıyır.  

Monoqrafiyada Cahandar ağanın, ƏĢrəfin, ġamxalın, 

Molla Sadığın, Allahyarın, Rus Əhmədin və baĢqalarının 

hər birinə yer ayrılır. Xüsusilə tarixi Ģəxsiyyət olan Seyid 

Əzim ġirvani və Aleksey Osipoviç Çernyayevskinin haq-

qında xarakterik cəhətlər qeyd olunmaqla, həm də onların 

həyatından maraqlı məlumatlar verilir. Bu məlumatlar 

ümumi tarixi kökdə əhəmiyyət daĢımaqla, həm də obraz 

yaradıcılığında  sənətkarlıq baxımından da maraq doğurur. 

Və bir tarixi Ģəxsiyyət kimi onların bioqrafiyasında vacib 

olan ən xarakterik fakt və hadisələr kimi dəyərləndirilir.  

Monoqrafiya dil və üslub xüsusiyyətlərinə görə də 

oxucunun maraqla qarĢıladığı əsərlərdəndir. BaĢqa sözlə, 

bu əsəri əsl mənasında müəllim üçün vəsait kimi də qəbul 

etmək olar. Çünki orada ədəbi dilin elmi üslubundan isti-

fadə olunmaqla yanaĢı,  yeri gəldikcə ədəbi dilin digər üs-

lublarına da müraciət olunur. Bu həm Ģagirdin nitqinin 

inkiĢaf etdirilməsində, həm də zəruri faktlarla məlumat-

landırılmasında əhəmiyyətli vasitə kimi çıxıĢ edir.  

Bu kiçik yazımda mən Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ 

romanı haqqında sistemli bir tədqiqatın aparılmasından 

danıĢdım. Bu zaman mükəmməl məntiqi struktura malik, 
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dərin məzmunlu analitik bir əsərin meydana gəlməsi barə-

də söhbət açdım.  

Yekun olaraq belə bir qənatə gəlmək olar ki, mono-

qrafiyada həm də ―Dəli Kür‖ün müxtəlif parametrlərdə 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi xüsusi araĢdırma mexanizmi 

kimi yeni və orijinaldır. Məncə, digər əsərlərin öyrənilmə-

sində də bu metodologiyadan istifadə etmək faydalı olardı. 

Monoqrafiya həm də tarixi kontekstdə əhəmiyyətli 

hesab edilməlidir. Oradakı araĢdırmaların sistemi dilimi-

zin böyük bir mərhələsi üçün xarakterik hal kimi qəbul 

olunmalı və bu iĢ ardıcıl olaraq geniĢlənməli, davam etdi-

rilməlidir. Bu yolda prof.Əzizxan Tanrıverdiyə böyük 

yaradıcılıq uğurları arzulamaqla fikirlərimi tamamlayıram.  

     

 

“Təhsil problemləri” qəzeti, may 2013-cü il 
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Hacı Tofiq SEYĠDZADƏ, 

professor 

 
PROFESSOR ƏZĠZXAN TANRIVERDĠNĠN  

YENĠ UĞURLARI 

 

Professor Əzizxan Tanrıverdinin yeni kitabı iĢıq üzü 

görüb: ―Dəli Kür‖ romanın poetik dili. Bu, müəllifin ən 

sanballı kitablarından biridir.  

Xatırladaq ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un söz dün-

yası‖, ―Poeziyanın dili, dilin poeziyası‖, ―Azərbaycan dili-

nin tarixi qrammatikası‖,  Türk mənĢəli Azərbaycan Ģəxs 

adlarının tarixi-linqivistik tədqiqi‖ kimi monoqrafiyaları 

onu bu sahədə xüsusi mütəxəssis kimi tanıtmıĢdır. ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası ağır və gərgin 

axtarıĢların bəhrəsidir. Kitab bir neçə bölmədən ibarətdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərov kitab 

haqqında belə deyir: ―Dəli Kür‖ü Azərbaycan ədəbiyyatı-

nın Səməd Vurğundan sonrakı Ģah əsəri kimi dəyərləndir-

mək olar‖.  

Müəllif bu kitabda ―Dəli Kür‖ haqqında əsas qənaət-

lərini fəsillərə bölərək ortaya qoyur. Bununla yanaĢı, 

Ə.Tanrıverdinin bu monoqrafiyasında Ġ.ġıxlının nəsr 

dilinin Ģeriyyəti də araĢdırılır.  

Əzizxan Vəli oğlu Tanrıverdi 1981-ci ildə APĠ-nin 

(ADPU) filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə biti-

rib. 1981-83-cü illərdə Siyəzən, 1983-1985-cü illərdə Də-
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vəçi rayonunda ixtisası üzrə müəllim iĢləyib. 1987-ci ildə 

namizədlik, 1998-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müda-

fiə edib, 1995-ci ildə dosent, 1999-cu ildə professor elmi 

adını alıb. Hazırda ADPU-nun Azərbaycan dili və onun 

tədrisi metodikası kafedrasının müdiridir. Əzizxan Tanrı-

verdinin 20 kitabı, 170-dən artıq məqaləsi çap olunub. Bu 

mənada onun ‗‗Dəli Kür‗‗ romanının dili ilə bağlı kitab 

yazması təbii qarĢılanır. Professor Əzizxan Tanrıverdi 

―Dəli Kür‖ romanında iĢlədilmiĢ atalar sözlərini 11 se-

mantik qrupa ayırır. Bu, müsbət qiymətləndirilməlidir. 

Bundan baĢqa, monoqrafiyada elmi mənbələrdən bacarıqla 

istifadə olunub. Müəllifin fikrincə, romana daxil edilmiĢ 

atalar sözləri romanın dilinə uyğunlaĢdırıldığı üçün ahəng-

dar səslənir. Daha sonra Ə.Tanrıverdi qeyd edir ki, müəl-

lifin yaratdığı bir sıra ifadələr hikmətli söz kimi görünür. 

Xalqımızın söz xəzinəsi Ġ.ġıxlı kimi müdrik insanların – 

ustadların hesabına zənginləĢmiĢ və zənginləĢdirməkdədir.  

Monoqrafiyanın maraq doğuran nöqtələrindən biri də 

romanda rast gəlinən sağın nəğməsinin metaforik məna-

sının dəqiqləĢdirilməsidir. Biz də bir ziyalı kimi inanırıq 

ki, Ə.Tanrıverdinin yeni iĢıq üzü görmüĢ kitabı dilçi 

alimlər tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcəkdir. Alimə 

yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. 

 

“Azad Azərbaycan” qəzeti, 5 may 2013-cü il 
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Rüfət HÜSEYNZADƏ, 

                 pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

“DƏLĠ KÜR” ROMANI HAQQINDA DƏYƏRLĠ 

ƏSƏR VƏ YA “SEVGĠDƏN  DOĞAN  ƏSƏR” 

 

 Görkəmli yazıçı Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖  romanı 

haqqında, xüsusilə  onun  poetik dili haqqında əsər yaz-

maq həm Ģərəfli, həm də çətin və məsuliyyətli bir iĢdir. Bu 

əsəri oxuduqdan sonra  belə qənaətə gəlmək olur ki,  ―Dəli 

Kür‖  haqqında ən yaxĢı sözü, ən yaxĢı ədəbi tənqidi fikri, 

məhz  professor Əzizxan Tanrıverdi deyə bilərdi. 

Müəllifin qeyd etdiyinə görə, bu əsəri ilk dəfə hələ 

Ģagird olarkən oxumuĢ, daha sonra görkəmli yazıçının 

rəhbərliyi altında diplom iĢi yazarkən  və  nəhayət, dil tari-

xindən tədqiqat iĢləri apararkən, doktorluq  dissertasiyası 

yazarkən ―Dəli Kür‖ə bir daha qayıtmıĢ, onu bir daha 

oxumuĢdur. Hər dəfə oxuduqca əsər Ə.Tanrıverdi üçün 

yeni olmuĢ və yeni fikirlər, yeni düĢüncələr  doğurmuĢdur. 

Demək olar ki,  müəllif  ―Dəli  Kür‖ün ideyaları ilə böyü-

müĢ, onunla yaĢamıĢ, yaratmıĢ, ondan ilham almıĢdır. 

Əzizxan Tanrıverdinin qələmindən süzülüb gələn Ģirə  

sanki müəllifin ürəyindən, canından, qanından gələn bir 

Ģirə olmuĢdur.  Onun qəlbində bu əsərə  yaranan  sevgi-

dən, məhəbbətdən  bu gün belə möhtəĢəm bir əsər mey-

dana gəlmiĢdir ki, bunu ―Sevgidən doğan əsər‖ də adlan-

dıra bilərik (Əzizxan Tanrıverdi. ―Dəli Kür‖ romanının 
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poetik dili. Elmi redaktoru. Akad.Nizami Cəfərov. Bakı, 

Elm və təhsil, 2012).      

 Bu günə qədər  ―Dəli Kür‖ romanı haqqında xeyli  

əsərlər, məqalələr yazılmıĢdır. Amma professor Ə.Tanrı-

verdinin elmi yaradıcılığında bu əsərə müraciəti  tamamilə 

fərqli olmuĢdur. Buna görə də onun romanla bağlı əsər 

yazması məntiqi  və qanunauyğun bir hadisə kimi qiymət-

ləndirilməlidir. 

 ―Dədə Qorqud kitabı‖nın dili, ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖un söz dünyası‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un obrazlı 

dili‖  kimi əsərlərin müəllifinin – mahir dil tədqiqatçısının  

dastan dilindən roman dilinə keçməsi və burada  dil tarixi-

miz üçün elmi müqayisələr aparması, ‗‗Dədə Qorqud‗‗la, 

‗‗Dəli Kür‗‗ arasında paralellər axtarıb tapması, tarixiliklə 

müasirliyin sintezini göstərməsi yazıçının yüksək sənət-

karlığını, peĢəkarlığını üzə çıxarması dilimizin daha dərin-

dən öyrənilməsinə dəyərli  bir töhfədir. 

Əsərdə müxtəlif obrazların dilinin təhlili, surətlərin 

xarakteristikası, o dövrdə baĢ verən hadisələrin Ģərhi, 

nəinki dil tariximiz üçün, həmçinin ədəbiyyatımız, tarixi-

miz, mədəniyyətimiz, məktəb və pedaqoji fikir tariximiz 

üçün də  çox qiymətli, zəngin məlumatlar  və materiallar 

mənbəyidir.      

Müəllifin araĢdırmalarına görə, ―Dəli Kür‖də 50-dən 

artıq atalar sözü verilmiĢdir. Əsərdə verilən atalar sözü be-

lə qruplaĢdırılmıĢdır: ―mərdlik, mübarizlik və igidlik bildi-

rənlər; kiĢilik, qeyrət və namus ifadə edənlər; dostluq, bir-

lik, sədaqət və hörmət ifadə edənlər; təmkinli, səbrli, təd-

birli və ehtiyatlı olma haqqında; qismət və tale haqqında 

olanlar; dəqiqlik ifadə edənlər; uğursuzluq və kimsəsizlik 

bildirənlər; hər Ģeyə hazır olmanı, çətinliyə dözməni ifadə 
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edənlər; elmi yüksək qiymətləndirmə‖ və s. Göründüyü 

kimi, müəllif bu istiqamətdə də geniĢ araĢdırma və tədqi-

qat iĢləri aparmıĢdır. Əsərdə yazıçının iĢlətdiyi atalar söz-

lərinin tutumuna, mənasına  baxdıqda və bunlara pedaqoji 

nöqteyi-nəzərdən yanaĢdıqda xalq müdrikliyinin orijinal-

lığını və böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb etdiyini görürük.  

Əsərdə Cahandar ağanın dilindən –  ―KiĢi tüpürdüyü-

nü yalamaz‖, Zərnigar xanımın dilindən –  ―Təzə bardağın 

suyu sərin olar‖, ġahnigarın dilindən –  ‗‗Ərsiz arvad yü-

yənsiz at‖ və s. kimi atalar  sözləri verilir ki, bunlar da xal-

qımızın müdrikliyini, məiĢətini, həyat tərzini göstərən əla-

mətlərdir. Kitabda həmçinin bayatılar, nəğmələr, eydir-

mələr, əfsanələr, mahnılar, aĢıq Ģeirləri də bu istiqamətdə 

araĢdırılıb təhlil edilmiĢdir.  

―Dəli Kür‖də M.Füzuli, S.Ə.ġirvani, M.F.Axundov, 

F.Köçərli, A.O.Çernyayevski kimi görkəmli Ģəxsiyyətlərin 

adları çəkilir, onların  xalqımızın maariflənməsində, tərəq-

qisndə  xidmətləri göstərilir. Prof.Əzizxan Tanrıverdi  isə 

böyük Ģövqi-həvəslə onların fəaliyyətlərini Ģərh etmiĢ, ya-

zıçının düĢüncə, dil, üslüb xüsusiyyətlərini semantik cə-

hətdən təhlil etmiĢdir. 

Romanda Qori Müəllimlər Seminariyası ilə bağlı ve-

rilən yazılar  məktəb və pedaqoji fikir tariximiz üçün yeni 

və əhəmiyyətlidir. Əsərdən məlum olur ki, Qori Müəl-

limlər Seminariyasının Azərbaycan Ģöbəsinin yaradılması-

nın ilk təĢəbbüskarı və fəal təĢkilatçısı  böyük demokrat 

yazıçı M. F.Axundov olmuĢdur. 

Əsərdə  adı çəkilən Rus Əhmədin Qori Müəllimlər 

Seminariyasında oxuması və daha sonralar onun maarif və  

mədəniyyət carçısı kimi fəaliyyət göstərməsi pedaqoji fi-

kir tariximizin ən qiymətli səhifələrindəndir. Bu günkü tə-

ləbə gənclərimizə, pedaqogika üzrə gənc tədqiqatçılarımı-
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za  bildirməliyik ki, yazıçının Rus Əhməd kimi  göstərdiyi 

obraz  XX əsr Azərbaycan pedaqogikasının əsasını qoyan-

lardan  biri, böyük pedaqoq alim, professor Əhməd Seyi-

dovdur. 

Yeri gəlmiĢkən, bunu da qeyd edək ki, Əhməd 

Seyidov sonralar Azərbaycan Dövlət Universitetində atam 

Lətif Hüseynzadə ilə bir  yerdə təhsil almıĢdır. Hər ikisi 

öncə Müəllimlər Seminariyasının sonra isə 1930-cu ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin məzunu olmuĢlar. Ata-

mın xatirələrindən və bu günədək qoruyub saxladığımız 

―Student-jurnalist‖ qəzetinin ilk nömrəsindən məlum olur 

ki, ali məktəb tarixində ilk çox tirajlı qəzet 1929-cu ilin 1 

noyabrında Universitetdə nəĢr olunmuĢ ―Student-jurnalist‖ 

qəzeti olmuĢdur ki, bu qəzetin buraxılması, tərtib və nəĢ-

rində Əhməd Seyidov və Lətif Hüseynzadənin böyük xid-

mətləri olmuĢdur. Çox maraqlıdır ki, dünyagörmüĢ və bu 

gün dünyasını dəyiĢmiĢ həmin Ģəxsiyyətin  övladları  ata-

larının yolunu davam etdirir və hər ikisi pedaqogika üzrə 

professor səviyyəsinə yüksəlmiĢlər. Hər iki professorun 

övladları da atalarının və babalarının yolunu tutmuĢ,  onlar 

da alimlik dərəcəsi qazanmıĢlar.   

 ―Dəli Kür‖ əsərindən öyrənmək olur ki, ―Yeni üsul‖ 

(―Üsuli-cədid‖) məktəblərinin açılmasında, yeni ana dilli 

dərslik və dərs vəsaitlərinin  yazılmasında böyük Ģairimiz 

S.Ə.ġirvaninin, maarifpərvər A.O.Çernyayevskinin və 

baĢqalarının böyük xidmətləri olmuĢdur.  Qeyd edək ki, 

romanda tarixi sənədlərə, tarixi məlumatlara, qiymətli ar-

xiv materiallarına – etibarlı mənbələrə istinad edilmiĢdir 

ki, bu gün, bəlkə də həmin mənbələr  bir daha ələ keçməz 

və artıq əlçatmaz  olmuĢdur. 
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 Buna görə də  ―Dəli Kür‖ xalqımızın müəyyən bir 

tarixi dövrünü, həyat tərzini bir daha bizə xatırladır, 

keçmiĢimizə dönüb baxmağa çağırır. 

 Bu qiymətli tarixi romanın dili, üslübu, xüsusi mə-

ziyyətləri professor Əzizxan Tanrıverdinin  qəlbindən qə-

ləminə gələn sətirlərdə yeni bir məna kəsb etmiĢ,  yeni bir 

mənəviyyat  aləminin mənzərəsini yaratmıĢdır.        

 
“Zəngəzurun səsi” qəzeti, 24 may 2013-cü il 
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Məhəmmədəli MUSTAFAYEV, 

  filologiya üzrə elmləri doktoru    

 
“DƏLĠ KÜR”ÜN DĠLĠNƏ 

 PROFESSĠONAL ELMĠ BAXIġ 

 

Bu gün ədəbi tənqidin 60-cılar kimi qəbul etdiyi yeni 

nəsil Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ündən baĢlayır. Romanı 

yeni nəslin manifesti kimi də qəbul etmək olar. O vaxta 

qədərki povestlərin, romanların, poemaların qəhrəmanları 

mənfi və müsbət kimi iki cəbhəni təmsil edirdi. ―Dəli 

Kür‖ün poetik strukturu, məzmunu, əsərdəki konfliktin 

xarakteri, müəllifin qəhrəman konsepsiyası ənənəvi bədii 

təcrübədən tamamilə fərqlənirdi. Süjet xəttindəki hadisə-

lərin real həyatdakına uyarlığı, həyat həqiqətlərinin bədii 

həqiqətə  çevrilməsi, roman haqqındakı mövcud təsəvvür-

lərin dəyiĢməsi baxımından ―Dəli Kür‖ ədəbiyyatımızda 

yeni ədəbi hadisə kimi qarĢılandı. Ġsmayıl ġıxlının əsəri-

nin bu qədər uğur qazanması, ictimai rəyə güclü təsir et-

məsinin səbəblərini müəyyənləĢdirmək o qədər də çətin 

deyil. Bu, birinci növbədə sənətkarın müasirliyə fəal reak-

siya verməsi və onu qiymətləndirməsi,  obrazlarla bir ta-

leyi yaĢaması və bölüĢməsi, milli psixologiyanı yaxĢı bil-

məsi ilə bağlıdır. 
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Roman təkcə ideya-məzmun deyil, həm də sənətkar-

lıq cəhətdən çox güclüdür. Yazıçı bədii təsvir və ifadə 

vasitələrindən, obrazların  dilində folklor qaynaqlarından, 

Ģifahi və yazılı ədəbiyyat ənənələrindən kifayət qədər isti-

fadə edib, canlı və dramatik dialoqlar yaradıb, obrazların 

nitqini leksik-qrammatik cəhətdən zənginləĢdirib. Bütün 

bunlara görə ―Dəli Kür‖ romanının sənətkarlıq xüsusiy-

yətlərini, poetik dilini müstəqillik dövrünün yaratdığı im-

kanlar baxımından yenidən öyrənmək, tədqiq etmək vacib 

bir məsələ kimi ortaya çıxır. Filologiya elmləri doktoru, 

professor Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının 

poetik dili‖ monoqrafiyası ədəbiyyatĢünaslığımız və dil-

Ģünaslığımızdakı məlum boĢluğu doldurmaq üçün yazılıb. 

Əvvəlcədən deyək ki, Ġsmayıl ġıxlı ―Dəli Kür‖ ro-

manını yazmaqla necə uğur qazanıbsa, Əzizxan Tanrıverdi  

də ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ əsəri ilə eyni müvəf-

fəqiyyəti bölüĢüb, yazıçının nəsr dilinin fonetik, leksik və 

qrammatik xüsusiyyətlərini professional səviyyədə tədqi-

qat predmetinə çevirib. Bu mövzuya müraciət etməsinin, 

―Dəli Kür‖ romanını bu qədər çox sevməsinin səbəblərini 

müəllif monoqrafiyanın yazılma səbəbləri hissəsində çox 

aydın Ģəkildə ifadə edə bilib. Ġsmayıl ġıxlı ADPU-da 

Əzizxan Tanrıverdiyevin müəllimi, diplom rəhbəri olub, 

öz ecazkar və maraqlı mühazirələri ilə tələbəsinin ürəyinə 

yol tapıb. Digər tərəfdən, romandakı hadisələrin baĢ ver-

diyi məkanla Əzizxan Tanrıverdinin anadan olduğu BaĢ-

keçid yaylaqları arasında təbiət oxĢarlığı, coğrafi məkan 

yaxınlığı var.     

Monoqrafiyada müəllifin nostalji hissələri öz dili ilə 

belə xatırlanır: ―Dəli Kür‖ü üçüncü dəfə oxuyarkən uĢaq-

lıq illərinin acılı-Ģirinli günlərini yenidən yaĢadım, xatirə-

lər çözələndi, dağlarda çiyələk, yemlik, kəklikotu yığdı-
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ğım, ot biçdiyim, at çapdığım, anam Mahilənin inək sağar-

kən söylədiyi eydirmələri dinlədiyim çağları xatırladım, 

ruhum dincəldi, qıjıltılı dağ çaylarında çimdiyim, balıq 

tutduğum, bıçqıl (hamısı bir biçimdə balıq sürüsünün 

düzümü) balıqların sütüĢməsinə tamaĢa etdiyim... məni 

lap uzaqlara apardı, həmin anlarda aldığım zövqü bir daha 

yaĢamalı oldum‖
1
. 

―Dəli Kür‖ yalnız Azərbaycanda deyil, eyni zamanda 

Ġttifaq miqyasında rəğbətlə qarĢılanıb. Buna səbəb yazıçı-

nın milli psixologiyanı, etnoqrafik-tarixi yaddaĢı bədii 

yaradıcılığa gətirməsidir. Kitabın ―Dəli Kür‖ romanı rus 

və Avropa ədəbiyyatı müstəvisində‖ hissəsində müvəffə-

qiyyətin səbəblərinə aydınlıq gətirilir. Məlum olur ki, bu 

istiqamətli tədqiqatlarda Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ 

romanı Volter, Russo, Dostoyevski, ġoloxov kimi yazıçı-

ların əsərləri kontekstində təhlil olunub. 

―Dəli Kür‖ün tədqiqat tarixinə nəzər yetirən müəllif 

Y.Surovtsev, T.Salamoğlu, M.Kazımoğlu və baĢqalarının 

əsərə verdiyi qiyməti geniĢ təhlil edir, müqayisələrə, para-

lellərə, mübahisəli məsələlərə qiymət verir. Bu zaman an-

caq müəyyən tədqiqatçıların fikirlərini sadəcə olaraq ol-

duğu kimi qiymətləndirməklə vəzifəsini bitmiĢ hesab et-

mir, lazım gələndə özü də polemikaya qoĢulur, cəsarətli, 

orijinal, kifayət qədər əsaslandırılmıĢ fikirlər söyləyir. 

Məsələn, Y.Surovtsev ―Dəli Kür‖ü M.ġoloxovun ―Sakit 

Don‖u ilə qarĢılaĢdırır, müəyyən müqayisələr aparır. Təd-

qiqatçı təbiət təsvirlərini, obrazların xarakterini, nitqini, 

hadisələrin cərəyan etdiyi məkanın oxĢarlığını və bir sıra 

                                                 
1  Əzizxan Tanrıverdi. ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili. Bakı, ―Elm və 

təhsil‖, 2012, s.11. 
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baĢqa arqumentləri əsas götürərək bu iki əsər arasında 

bağlar, əlaqələr axtarır. Əzizxan Tanrıverdi Y.Surovtsevin 

bu fikirlərinə hörmətlə yanaĢır, bəzi məqamlarda onunla 

razılaĢır, onu da yada salır ki, M.ġoloxovun yaradıcılığı 

ilə Ġ.ġıxlının əsərləri arasındakı bağlardan bəhs edərkən, 

ədəbi əlaqələr səviyyəsində fikir bildirmək mümkündür. 

Lakin söhbət ədəbi ənənədən, kökə, milli klassik irsə bağ-

lılıqdan gedirsə, ―Dəli Kür‖ birbaĢa ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖ dastanı ilə daha sıx təmasdadır: ―...Amma bu da var 

ki, ―Dəli Kür‖də cümlə modellərinin yaratdığı ahəngdar-

lıq, epik intonasiya birbaĢa ―Dədə Qorqud kitabı‖ ilə bağ-

lanır. Məsələn: ―Bir gün Qam Ğan oğlu xan Bayındır 

yerindən durmuĢdu. Sami günlığı yer yüzinə dikdirmiĢdi. 

Ala sayvanı göğ yüzinə aĢanmıĢdı. Bir yerdə ipək xalicəsi 

döĢənmiĢdi. Xanlar xanı xan Bayındır yildə bir kərrə toy 

edib, oğuz bəglərini qonaqlardı‖. Bu parça təkcə yuxarı-

dakı (―Dəli Kür‖dən seçilmiĢ parça nəzərdə tutulur) sin-

taktik bütövlə səsləĢmir, ümumən ―Dəli Kür‖ün üslubi-

poetik strukturunun əsasını təĢkil edir. Daha aydın olsun 

deyə, – ―Dəli Kür‖dən baĢqa bir parçaya diqqət yetirək: 

―Molla Sadığın on iki kərənli  uzun evi baĢdan-baĢa gəbə 

ilə döĢənmiĢdi. Divar boyu döĢəkçələr atılmıĢdı. Hər tərəf 

tərtəmiz süpürülmüĢ,  tavandan asılan çırağın məftili elə 

bil qəsdən lap aĢağıya endirilmiĢdi. Divara vurulan ala-

bəzək kilimlərin tozu alınmıĢ, künc-bucağın qurumu da 

təmizlənmiĢdi. Ev adamın üzünə gülürdü‖. Bu isə ―Dəli 

Kür‖ü ―Kitab‖la təkcə epik intonasiya ilə yox, həm də 

oxĢar hadisələrin təsviri xəttində birləĢdirir‖
1
. 

                                                 
1
 Əzizxan Tanrıverdi. ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili. Bakı, ―Elm və 

Təhsil‖, 2012, s.20.  
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Əzizxan Tanrıverdinin tədqiqat üsulu belədir ki, o 

heç vaxt zahiri görüntülərə, formal əlamətlərə əsasən nəti-

cə çıxarmır, mahiyyətə, mətləbin daha dərin qatlarına en-

məyi bacarır, mətndən, bədii strukturdan, əsərin dinamika-

sından çıxıĢ edir. Ona görə də həmiĢə fikir və mülahizələri 

obyektivliyi ilə seçilir, yazıçı ideyası ilə eyni mövqedə 

dayanır.  

―Dəli Kür‖ün ideya-estetik əsaslarını ancaq ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖ dastanı ilə əlaqələndirməklə  kifayətlənmə-

yən tədqiqatçı bir qədər də əvvəlki əsrlərə, yazılı ədəbiy-

yatdan qabaqkı dövrlərə qayıdır, romanın poetik struktu-

runda Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatının izlərini axta-

rır. Problemin qoyuluĢuna düzgün mövqedən yanaĢan 

müəllif doğru olaraq göstərir ki, mənəvi qidasını Ģifahi 

xalq ədəbiyyatından almayan yazılı ədəbiyyat nümunəsinə 

rast gəlmək mümkün deyil. Əzizxan Tanrıverdi öz fikirlə-

rini əsaslandırmaq üçün romandakı atalar sözlərinə, baya-

tılara, eydirmələrə, nəğmələrə, xalq mahnılarına və əfsa-

nələrə, xüsusən də ―Koroğlu‖ dastanına müraciət edir. Bu 

cəhətdən o yenə öz tədqiqat ideyalarına söykənir, öz kon-

sepsiyasını mətn kontekstində müəyyənləĢdirir.   

Monoqrafiyada ―Dəli Kür‖ romanı ilə ―Koroğlu‖ 

dastanı arasında əlaqələr, bağlar axtarılır, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanına nisbətən ―Koroğlu‖nun ―Dəli Kür‖ə 

yaxınlığı etiraf olunur. Bu mənada da romanın poetik 

strukturu tədqiqatçıya tutarlı arqumentlər verir və o əlavə 

edir ki, romana  ―Koroğlu‖ dastanından üç bənd aĢıq Ģeri 

daxil edilib. Bu romanla dastan arasında struktur-semantik 

əlaqə oxĢarlığı kimi əsaslandırılır. 

Əzizxan Tanrıverdi romanda müəllifin və obrazların 

dilinin təhlilinə daha çox üstünlük verir. Ġsmayıl ġıxlının 
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Azərbaycan dilinin ifadə imkanlarından necə faydalandı-

ğını üzə çıxarır. Xüsusi olaraq qeyd edir ki, Ġsmayıl ġıxlı 

yazıçı təhkiyəsini obrazların dilindən tamamilə fərqləndir-

miĢ, hər obrazı öz dilində danıĢdırmağa daha çox üstünlük 

vermiĢdir. Müəllif bu fikirdədir ki, ―Dəli Kür‖də təhkiyəçi 

və obrazların dili sintez Ģəklindədir, biri digərini tamamla-

yır. Öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün tədqiqatçı belə 

mülahizə irəli sürür ki, romanda ġahnigarın daxili nitqi 

müəllifin təhkiyəsi ilə tamamlanır.  

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyasında 

əsərdəki obrazların dilinin təhlilinə geniĢ yer verilib. Hər 

obrazın dili ayrılıqda təhlil olunub. Onların dilinin fərdi və 

fərqli cəhətlərinə daha çox diqqət yetirilib. Tədqiqatçı  öz 

tədqiqat istiqamətinə belə qiymət verir: ―Bu cür detallar 

bədii əsərin dəyərini Ģərtləndirən ən mühüm amillərdən 

hesab olunur. ―Dəli Kür‖ün bədii-estetik dəyərinin özünə-

məxsusluğu da daha çox obrazların dili kontekstində mü-

əyyənləĢir. Elə buna görə də romandakı kiĢi və qadın ob-

razlarının dilini ayrılıqda nəzərdən keçirmək lazım gəlir‖
1
. 

Əzizxan Tanrıverdi obrazlılığın fonetik, leksik və 

qrammatik səviyyədə təzahürünü ayrı-ayrılıqda tədqiqata 

cəlb edib və bütün hallarda professional səviyyədə öz 

sözünü deyib və ―Dəli Kür‖ romanına yeni bir nəfəs gəti-

rib, romana müasir baxıĢ ifadə edib. Ümid edirik ki, ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası ədəbi ictimaiy-

yətin marağına səbəb olacaq.  

                                                 
1
 Əzizxan Tanrıverdi. ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili. Bakı, ―Elm və 

Təhsil‖, 2012, s. 
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Yusif YUSIFOV, 

                  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 

ĠSMAYIL ġIXLIYA LAYĠQ ELMĠ ƏSƏRLƏ 

BAĞLI DÜġÜNCƏLƏRĠM 
 

Talantlı və zəhmətkeĢ filoloq alim Əzizxan  Tanrı-

verdinin bu yaxınlarda çap olunmuĢ ―Dəli Kür‖ romanının 

poetik dili‖ monoqrafiyası məni də çox sevindirdi. Çünki 

linqvopoetik təhlili verilən həmiĢəyaĢar bu gözəl əsərin 

yaradıcısı mənim sevimli müəllimim idi. Azərbaycan xal-

qının qəlbində əbədi yer qazanmıĢ Ġsmayıl ġıxlı çox yük-

sək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin daĢıyıcısı kimi yaddaĢ-

larda qalıb. 

Əzizxan müəllim aktual mövzuda qələmə aldığı bu 

monoqrafiyada bədii ədəbiyyatın ən səciyyəvi əlamətlə-

rindən biri sayılan obrazlılığı ölməz yazıçımız Ġsmayıl 

ġıxlının milli sərvətimizin qızıl fonduna daxil olan ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili fonunda araĢdırmıĢdır. Bədii 

əsərlərin bu aparıcı əlamətinin dilin müxtəlif səviyyələrin-

də – laylarında bir-birindən seçilən vasitələrin köməyi ilə 

yaradıldığını yaxĢı bildiyi üçün obrazlılığın kriteriyalarını 

düzgün müəyyənləĢdirə bilmiĢdir.  

Əzizxan Tanrıverdinin haqqında söhbət açdığımız 

kitabından aydın olur ki, bədiiliyin, poetikliyin izahında, 

açımında, ifadə imkanlarının üzə çıxarılmasında sırf linq-
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vistik, yaxud linqvopoetik araĢdırmaya ehtiyac duyulur. 

Çünki poetikliyin təkcə hər hansı bir dil materialına aid 

anlayıĢ hesab edilmədiyi aydınlaĢır.  

Bədiiliklə obrazlıllığın fərqli və müxtəlif anlayıĢlar 

olmasının açıq-aydın göründüyünü demək mümkündür. 

Əslində, bunlar eyni məqsədə xidmət edən anlayıĢlar kimi 

dəyərləndirilə bilər. Ona görə də onların məna və məzmun 

oxĢarlığına təbii baxılmalıdır. Eyni zamanda bunlardan 

biri digərinin tərkib hissəsi də ola bilər. Lakin bədiilik ya-

ratmaq imkanı olan hər bir dil vahidi, elementi obrazlılıq 

yarada bilmir. 

Görkəmli filioloq-alim, istedadlı dilçi, zəngin təfək-

kürlü ədəbiyyatĢünas Nizami Cəfərov 31 mart 1989-cu il 

tarixli ―Azərbaycan müəllimi‖ qəzetində ―Yazıçı Ģəxsiy-

yəti, yaxud müdriklik poetikası‖ adlı məqaləsində yazmıĢ-

dır: ―Ġsmayıl ġıxlı Ģəxsiyyəti də Ġ.ġıxlı yaradıcılığı qədər 

tərbiyəedicilik gücünə malikdir‖.  

Nizami Cəfərov ―Dəli Kür‖ə milli tarixi roman tipi 

kimi baxmıĢ, burada formalaĢmıĢ poetik modellə yanaĢı, 

əvvəlki onilliklərin sxolastik təhkiyə materiallarının da qa-

lıq Ģəklində mövcudluğundan danıĢmıĢ, bütövlükdə isə 

əsərin əsasında duran problemin struktur həllinin tamamilə 

orijinal xarakter daĢıdığını demiĢdir. 

Nizami müəllim Ġsmayıl ġıxlının ədəbiyyata milli 

nəsr təfəkkürünü mövcud tarixi təbiiliyində mənimsəyərək 

gəldiyini, bu mənimsəmədə tələsmədiyini, axtarıĢlar apar-

dığını, kamala dolduğunu göstərmiĢdir. 

O yazmıĢdır: ―Dünyanı insan yaratmamıĢdır, insan 

da məhv edə bilməz, biz dünyanı dərk edə bilərik, əlbəttə, 

buna gücümüz çatırsa…‖Dəli Kür‖də dünya yaradılmır, 

dərk edilir‖. 
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Ġsmayıl ġıxlı ona görə xoĢbəxt Ģəxsiyyətdir, yazıçıdır 

ki, haqqında Nizami Cəfərov, Tofiq Hacıyev, Qəzənfər 

Kazımov, Buludxan Xəliliov, Ġsrail Mustafayev kimi hər-

tərəfli, geniĢ bilikli, istedadlı filoloq alimlər elmi məqa-

lələr yazmıĢlar. Ġsmayıl müəllimin ruhunun Ģad olmasına 

Ģübhə etmirəm, çünki dərs dediyi, diplom iĢinə rəhbərlik 

etdiyi, hazırda istedadlı dilçi alim kimi tanınan Əzizxan 

Tanrıverdi kimi yüksək elmi səviyyəli filoloq alim ona 

layiq ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ adlı əsər 

yazmıĢdır. 

Mən buna Ģəxsən çox sevinirəm. Atalar yaxĢı demiĢ-

lər ki, zər qədrini zərgər bilər. Hər elmi dərəcənin, elmi 

adın daĢıyıcısı Ġsmayıl ġıxlı haqqında elmi monoqrafiya 

yazmağa qadir deyildir. Nəsrimizin iftixarı Ġsmayıl ġıxlı 

və onun ədəbiyyatımızın qızıl  fonduna daxil edilən ―Dəli 

Kür‖ romanı haqqında monoqrafiya yazmağa filologiya 

üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin  

yetərincə mənəvi haqqı var – deməyə əsas verir. 

Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ əsəri  filoloq alimlər, doktorantlar və tələbələr üçün 

çox dəyərli elmi qaynaqdır.  

Tədqiqatçı ―Dəli Kür‖ romanının nitqinin poetik 

xüsusiyyətlərini sistemli Ģəkildə tədqiq və təhlil etmiĢ, bu 

orijinal araĢdırmasında Ģifahi və yazılı ədəbiyyatımızın 

keçdiyi tarixi inkiĢaf yolunun zəngin təcrübəsindən, dünya 

ədəbiyyatı fonunda roman janrının epik ənənəsi ilə bağlı 

filoloji düĢüncələrdən, tarixi-elmi baxıĢlardan, milli folk-

lorumuzun, lirik, epik janrlarına dair nümunələrdən, ―Də-

də Qorqud‖, ―Koroğlu‖ eposlarının mətnlərindən yaradıcı-

lıqla bəhrələnmiĢ, romanın mətni üzərində dəqiq müĢahi-

dələr aparmıĢ, yazıçının fərdi üslubunun müəyyənləĢmə-
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sində, onun özünəməxsusluğunun üzə çıxarılmasında dil 

məsələsinin önəmli faktor olduğunu sübut etmiĢdir. 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyası, ey-

ni zamanda əvvəl nəĢr olunmuĢ ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un 

söz dünyası‖ (2007), ―Poeziyanın dili, dilin poeziyası‖ 

(2008), ―Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası‖ (2010), 

―Türk mənĢəli Azərbaycan Ģəxs adlarının tarixi-linqvistik 

tədqiqi‖ (2012) kitabları bizdə dil tarixçisi statusunun da-

Ģıyıcısı prof.Əzizxan Tanrıverdinin Azərbaycan ədəbi dili-

nin tarixinə, ədəbiyyatĢünaslığımıza, eləcə də zəngin folk-

lorumuza yetərincə bələd olması barədə dolğun təsəvvür 

yaradır. 

Professor Əzizxan Tanrıverdi ―Dəli Kür‖dəki bir sıra 

bədii parçaların Ģeir kimi səsləndiyini, sanki romanın 

ümumi ruhundan dərin bir lirizm, bir Ģeriyyət leytmotivi 

keçdiyini, romanda Ģeir dilinin ecazkarlığını, füsunkarlığı-

nı təmin edən, ahəngdarlıq yaradan zəngin qafiyələrə rast 

gəlindiyini diqqətə yönəldir: alarmı-salarmı (- Bə ata da 

mən boyda kiĢinin anasının üstünə arvad alarmı? Təzə ar-

vadın gözünün qabağında oğlunu təpiyin altına salarmı?);  

Müəllif təcnis üçün səciyyəvi olan cinas qafiyələrin 

―Dəli Kür‖ romanında ardıcıl iĢlənmiĢ cümlələrdə aydın 

Ģəkildə göründüyünə diqqət yetirir: günü- gün(+ü) (Axı 

niyə onun üstünə günü gətirir? Bundan sonra ananın günü 

ah-vayla keçməyəcəkmi?). Bu cümlələrdəki ―günü‖ sözlə-

rinin birbaĢa cinas qafiyələr kimi çıxıĢ etdiyini göstərir. 

Əzizxan Tanrıverdi assonans və alliterasiyanın daha 

çox Ģeir mətnləri, daha doğrusu, bədii yaradıcılığın  nəzm 

tipi üçün xarakterik olduğunu, göstərilən poetik kateqori-

yaların ritm və ahəngdarlıq yaratdığını, ən ümdəsi isə 

―Dəli Kür‖də də üstün mövqedə nəzərə çarpdığını söylə-

yir. O, öz  fikrini nümunələrlə aydınlaĢdırır: ―a‖-nın asso-
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nansına aid verilən nümunə - ―Allahyar aldığı arvadla altı-

yeddi aydan artıq yaĢamırdı‖; ―g‖-nın alliterasiyası ilə 

bağlı nümunə - ―Güləsərin gözləri gülürdü‖. Doğrudan da, 

mühüm fonetik vasitələr sayılan alliterasiya və assonansın 

bədii yaradıcılıqda xüsusi rolu vardır. Heç də təsadüfi de-

yildir ki, В.В.Кожинов ―Как пишут стихи‖ əsərində (M., 

1970, s.152) onları fonetik ritm adlandırmıĢdır. 

Əzizxan Tanrıverdi romandakı Ģeriyyəti, obrazlılığı 

üzə çıxarmaq məqsədilə Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ ro-

manı kontekstində dilin müxtəlif səviyyəsi üzrə dərin və 

hərətərəfli elmi müĢahidələr, axtarıĢlar aparmıĢ, ―Dədə 

Qorqud kitabı‖nda olduğu kimi, haqqında söhbət açdığı-

mız romanda da obrazlılığın fonetik, leksik  və qrammatik 

səviyyələrdə təzahürünün sintez Ģəklində özünü göstərdi-

yini müəyyən etmiĢdir. Sanki ―Dədə Qorqud kitabı‖nın 

möcüzəli, ecazkar dilinin ―Dəli Kür‖ə də hopduğunu 

söyləmiĢ, ―QurğuĢun silqətli‖ bu romanda da obrazlılığın 

fonetik, leksik və qrammatik səviyyələrdə təzahürünün 

vəhdət təĢkil etdiyini söyləmiĢdir. O, araĢdırıcıların məhz 

bu cür qaynaqlara söykənib obrazlılığın fonetik səviyyədə 

təzahürünün qrammatik səviyyədəki təzahürü ilə, leksik 

səviyyədə təzahürünün isə həm fonetik, həm də qramma-

tik səviyyədəki təzahürləri ilə birbaĢa bağlılığı haqqında 

irəli sürdüyü fikri diqqətə yönəltmiĢdir. 

Əzizxan Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ün Ģirin nitqini zən-

ginləĢdirən assonans, alliterasiya, təqlidi sözlər kimi fone-

tik-üslubi vasitələri digər poetik kateqoriyalarla birlikdə  

təhlil süzgəcindən keçirməyin mümkünlüyünə Ģübhə et-

mədiyini bildirmiĢdir. O, əsərdən gətirdiyi nümunələr əsa-

sında fikrini izah etmiĢdir. Məsələn, ―Demirsənmi duyuq 

düĢərlər, iri tikəni qulağın boyda eləyərlər?‖ cümləsində 
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―d‖-nın alliterasiyası, frazeoloji vahidlər (duyuq düĢmək, 

iri tikəni qulağı boyda eləmək) və sual cümləsinin seman-

tikasından doğan qorxu intoneminin  vəhdətdə olmasına 

ümumi Ģəkildə münasibət bildirməklə kifayətlənməyin 

mümkünlüyündən söhbət açmıĢdır. Əzizxan Tanrıverdi 

burada iki məsələdən yan keçməyin mümkün olmadığını 

deyir. O, burada, daha doğrusu, iki məsələdən yan keçmə-

yin mümkünsüzlüyünə toxunmuĢdur: birincisi, romanda 

poetiklik yaradan vasitələrin üstün mövqedə göründüyünü 

bildirmiĢ; ikincisi, Ġsmayıl  ġıxlının obrazlı dilinin zəngin-

liyini təsdiqləmək üçün, sözün həqiqi mənasında, ən kiçik 

detalı belə ayrılıqda təhlil etmək lazım gəldiyini göstər-

miĢdir. 

Əzizxan Tanrıverdi ―Dəli Kür‖də obrazlılığın fonetik 

səviyyədə təzahürü dedikdə həmin ad – baĢlıq altında 

aĢağıdakıların əhatə edildiyini söyləmiĢdir: 

Assonans 

Alliterasiya 

Fonetik kəkələmə 

Həmqafiyə sözlər, cinas sözlər 

Leksik-morfoloji təkrarlar 

Asindeton və polisindeton 

Anastrofa  

Anafora və epifora 

Onun fikrincə, ədəbi tələffüzün transkripsiyası göstə-

rilən sıraya Ģərti olaraq daxildir, Əzizxan Tanrıverdinin 

―Dəli Kür‖də obrazlılığın fonetik səviyyədə təzahürü barə-

də fikirləri müasir nəzəri dilçiliyin tələblərinə cavab verir. 

Prof.Əzizxan Tanrıverdi dilin fonetik səviyyəsində 

təzahür edən və nitqin obrazlılığını formalaĢdıran poetik 

kateqoriyaların hər biri barədə dolğun və inandırıcı məlu-

mat  vermiĢ, xarakterik əlamətlərini aydınlaĢdırmıĢdır. 
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Poetik kateqoriyalardan sayılan assonansdan danıĢar-

kən onun iki baĢlıca əlamətinə diqqət yetirildiyini nəzərə 

çarpdırmıĢdır: ―eyni bir saitin təkrarlanması kimi təzahür-

etmə; eynicinsli saitlərin bir-birini izləməsi, yəni ahəng 

qanunu‖. O, hər iki halda assonansın dilə söykəndiyini, 

mənəvi qidasını dildən aldığını göstərmiĢ, bu mənada 

ümumtürk ədəbiyyatında insana estetik zövq verən asso-

nansların zənginliyinin heç də təsadüfi olmadığını bildir-

miĢdir. 

Müəllif bir sıra araĢdırmalarda assonansa daha çox 

Ģeir dilinin mənbələrindən biri kimi baxıldığını yazır: 

―Alliterasiya və assonansın ritmik çalarlı sistemi Ģeir dili-

nin ecazkarlığının mühüm amilidir. Ritmli səs füsunkarlığı 

Ģeir mətninin struktur quruluĢuna estetik gözəllik vermək-

lə bərabər, forma və məzmun gözəlliklərinin əsas mənbə-

lərindən biridir‖ (M.Hüseynov. Səsin poeziyası. Bakı, 

2010, s.20). ġeir dili ilə bağlı deyilmiĢ bu fikirləri eynilə 

―Dəli Kür‖ün  nitqinə də aid etməyi mümkün sayan 

prof.Əzizxan Tanrıverdi romanın dilində assonansın hər 

iki mühüm cəhətinin qabarıqlığı ilə seçildiyini söyləyir. O, 

romandakı ―Özün bil, əl mənim, ətək sənin, əl çəkən deyi-

ləm‖  cümləsində eyni bir saitin (―ə‖-nin) 3 dəfə söz əvvə-

lində, 6 dəfə söz daxilində təkrarlanmasının və bunun 

digər incə saitlərlə çulğaĢmıĢ vəziyyətdə olmasının poetik 

mənanı  qüvvətləndirdiyini, nəsrə Ģeriyyət gətirdiyini, ya-

xud ―Güləsərin gözləri gülürdü‖ cümləsində ahəng qanu-

nunun möhkəmliyi, ―g‖ samitinin alliterasiyası ilə incə 

saitlərin hamısının vəhdətdə çıxıĢ etməsinin onun Ģeir ki-

mi səslənməsini təmin etdiyini göstərir. Əzizxan Tanrı-

verdinin məlum əsərində oxuyuruq: ―Bu mənada‖biz Ģeir-

də duyğuların dilini, nəsrdə isə anlayıĢların, soyuq mü-
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nasibətlərin dilini görməyə adət etmiĢik‖ – deyən M.Xar-

lanın fikirləri ilə ―Dəli Kür‖ün dili nəinki üst-üstə düĢür, 

həm də bunlar tam əks qütblərdə dayanır. Çünki ―Dəli 

Kür‖ün dilində eyni danıĢıq səsləri üzərində köklənmə ilə 

təbiətdəki səslərin, xüsusən də bülbülün cəh-cəhi vəhdət-

dədir: ―…QuĢlar oyanmıĢdı. Onların səsi bir-birinə qarıĢ-

mıĢdı. Hardasa ağacların budaqları arasında gizlənmiĢ bir 

bülbül səhərin açılmasına sevindiyindənmi, yoxsa ürəyin-

dəki kədərin təsirindənmi, nədənsə cəh-cəh vururdu. Onun 

səsi budaqdan-budağa düĢüb yarğanda cingildəyirdi…‖. 

Müəllif (Ə.Tanrıverdi – Y.Yusifov) Ģeir kimi səslə-

nən bu parçada sanki hissin, duyğunun, danıĢıq səslərinin 

möcüzəsinin, bir də bülbülün möcüzəli səsinin çulğaĢmıĢ 

vəziyyətdə olduğunu, ən dərin simfoniyalar kimi səsləndi-

yini göstərir (s.142). 

Kitabda qalın saitli və incə saitli assonans haqqında 

maraqlı məlumatlar və onlara aid nümunələr  verilmiĢdir.  

Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ monoqrafiyası nəzəri ümumiləĢdirmələrlə zəngin bir 

əsərdir. Unudulmaz və sevimli yazıçımıĢ Ġsmayıl ġıxlı 

Azərbaycan nəsrinin nadir incisi ―Dəli Kür‖ romanının 

dilinə çox ciddi yanaĢmıĢ, əsərdə mərdlik, mübarizlik 

(―Qurddan qorxan meĢəyə girməz‖, ―Ət yeyən quĢ dimdi-

yindən bilinər‖), kiĢilik, qeyrət və namus (―Qeyrətli kiĢi 

arvada əl qaldırmaz‖, ―Hünərin varsa, get atanla haqq-

hesab çək‖), dostluq, birlik, sədaqət və hörmət (―Böyüyün 

sözünə baxmayan böyürə-böyürə qalar‖, ―Tək əldən səs 

çıxmaz‖, ―Qonağa əl qaldırmazlar‖), təmkinli, səbrli, təd-

birli, ehtiyatlı olma (―Acıqlı baĢqa ağıl olmaz‖, ―Ehtiyat 

igidin yaraĢığıdır‖, ―Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz‖, ―Gə-

midə oturub, gəmiçi ilə dava etməzlər‖), qismət və tale 

haqqında (―Olacağa çarə yoxdur‖, ―Atılan daĢ geri qayıt-
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maz‖), arzu, istəklə bağlı olan (―PiĢiyin könlü samanlıq-

daydı, it də vurdu samanlığa saldı‖), dəqiqlik ifadə edənlər 

və ya ―Yüz ölç, bir biç‖ atalar sözünün semantik tutumu 

ilə səsləĢən (―Yolçu yolda gərək‖, ―AxĢamın xeyirindən 

sabahın Ģəri yaxĢıdır‖), uğursuzluq və ümidsizlik bildirən 

(―Toyuq  banlayanda bədbəxtlik üz verər‖), yazıqlıq və 

kimsəsizlik bildirən (―Ərsiz arvad, yüyənsiz at‖, ―Vaxtsız 

banlayan beçənin baĢını tez kəsərlər‖), hər Ģeyə hazır ol-

manı, çətinliyə dözümü ifadə edən (―Könlü balıq istəyən 

suya girər‖), elmi yüksək qiymətləndirmə (―Elmsiz adam 

kor kimidir‖) atalar sözlərindən, bayatılardan (―Eləmi qar 

qalandı, QıĢ gəldi, qar qalandı, Qarğalar laçın oldu, La-

çınlar qarğalandı‖), nəğmələrdən (―Ay baba, gödək baba, 

Meyxanaya gedək baba…‖), eydirmələrdən (―Laylay çal-

lam həmiĢə, Karvan gedib yemiĢə‖…), əfsanələrdən 

(―Hüt-hüt quĢu‖), mahnılardan (ġəkidən furqon gəlir, 

Atları yorğun gəlir..,‖), aĢiq Ģeirlərindən, dialektizmlər-

dən, arxaik sözlərdən, əcnəbi sözlərdən, antroponimlər-

dən, toponimlərdən, frazeoloji vahidlərdən, bədii ifadə və 

təsvir vasitələrindən istifadə edərək, obrazlılığı ilə oxucu-

ları heyran edən və onlara estetik zövq verən gözəl sənət 

nümunəsi yaratmıĢdır. Ġsmayıl ġıxlının nitqində diqqəti-

mizi çəkən, bizi heyrətləndirən güclü Ģeriyyət vardır. 

Əzizxan Tanrıverdi güclü filoloq həssaslığı ilə bu Ģeriy-

yəti, obrazlılığı bütövlükdə ustad yazıçının bədii sənətində 

– nəsrində, ―Dəli Kür‖dəki epik lövhələrin təsvirində, 

obrazların danıĢıqlarında tapıb üzə çıxarmıĢdır. Ġstedadlı 

filoloq alim nəsrimizin zirvəsi sayılan ―Dəli Kür‖ün hər 

sətrində Ģeriyyət, obrazlılıq olduğunu sübut edə bilmiĢdir. 

O, monumental və mükəmməl sənət əsərinin – ―Dəli 

Kür‖ün dili – mətni üzərində gərgin axtarıĢlarından belə 
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qənaətə gəlmiĢdir ki, Ġsmayıl ġıxlı sözü həmiĢəyaĢardır. 

Bu böyük ədib mahir söz sərrafıdır, düĢünən və düĢündü-

rən yazıçıdır. Əzizxan Tanrıverdi öz unudulmaz və se-

vimli müəllimi Ġsmayıl ġıxlını bədiilik, obrazlılıq ustadı 

kimi dəyərləndirmiĢdir. O, ―Dəli Kür‖ romanının poetik 

dili‖ adlanan sanballı monoqrafiyasında Ġsmayıl ġıxlıda 

yüksək dil mədəniyyəti olduğunu aĢkarlamıĢdır. 

Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ünü M.ġoloxovun ―Sakit 

Don‖, M.Auezovun ―Abayın yolu‖, Yonas Avıjysun ―Ġti-

rilmiĢ qan‖ romanları ilə maqayisə edənlər və onu yeni 

tipli roman-epopeya adlandıranlar tamamilə haqlıdırlar. 

Prof.Əzizxan Tanrıverdi tədqiqat obyektini çox düz-

gün seçmiĢdir: Ġsmayıl ġıxlıya böyük və həqiqi Ģöhrət qa-

zandıran, onun sənətkarlığının bir sıra yeni cəhətlərini, 

orijinal xüsusiyyətlərini üzə çıxaran, fərdi yaradıcılıq üs-

lubu barədə daha tutarlı, inandırıcı fikir söyləməyə imkan 

verən məhz ―Dəli Kür‖ romanıdır. Ġsmayıl ġıxlı doğru 

göstərirdi ki, yazıçılıq hər adama müyəssər olmayan fitri 

bir istedaddır.  

 
“Elm” qəzeti, iyun 2013-cü il
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Təranə  ġÜKÜROVA, 

                         filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
              YADLAġMAYAN  ĠRSĠN  ÜNVANI 

 

Əzizxan Tanrıverdinin filoloji mühitdə geniĢ maraq 

doğurmuĢ ―Dəli Kür romanının poetik dili‖ kitabı mənə 

ona görə xoĢ təsir bağıĢladı  ki, burada ilk növbədə, yad-

daĢı oyatmaq missiyası var. Kitaba ön söz yazmıĢ Təyyar 

Salamoğlu  Ə. Tanrıverdinin bu monoqrafiyasını oxumağı 

məsləhət görür. Yəqin ki, insanı sənət axtarıĢlarına sövq 

edən qüvvə onun içindəki yaradıcılıq istəyi, daima  axta-

rıĢda olmasıdır. ―Dəli Kür‖ romanının müəllifi Ġsmayıl 

ġıxlı və onunla eyni mənəvi məkanı bölüĢən Əzizxan Tan-

rıverdi… fəqət hər iki yolun son ucu sənət adlı müqəddəs 

zirvədə birləĢdiyindən onların da yolları bu əsərdə kəsiĢdi.  

Əzizxan müəllimin bu əsərini, demək olar ki, əlyaz-

ma Ģəklində oxumuĢam. Çünki müəllif əsəri yazarkən 

onun məzmununu dəfələrlə bizə Ģərh etmiĢdir . 

  Monoqrafiyada  ―Dəli Kür‖ romanının dili linqvis-

tik baxımdan təhlil edilmiĢdir. Romanın dili ilə bağlı 

müəllifin orijinal fikirləri bugünkü Azərbaycan dilinin 

lüğət tərkibi ilə fərqlərin, müxtəlif səviyyədəki paralelizm-

lərin üzə çıxarılma dəyəri ölçülməzdir.  

―Dəli Kür‖ romanının lüğət tərkibi, söz ehtiyatı 

Ə.Tanrıverdinin tədqiqatında hərəkətə gətirilir. Obrazlılı-
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ğın fonetik səviyyədə təzahürü konkret nümunələrlə izah 

olunur. Assonans və alliterasiyaların yaratdığı emosiya 

dalğaları poetik kateqoriya müstəvisində izah edilir. ―Dəli 

Kür‖ romanının dili lokal səviyyədə deyil, ədəbi dillə mü-

qayisəli Ģəkildə təqdim olunur. Milli leksikonun üstünlüyü 

ilə yanaĢı, onun dilində xəlqiliyi bütövləĢdirən cəhətlər, 

yazıçı dilinin təsirediciliyi, elastikiliyi diqqəti cəlb edir. 

Budur, ... Ə. Tanrıverdi iç dünyasına baĢ vurduğu 

ömürdən o anı seçib əvvələ gətirir. Bu da onun tələbəlik 

illərinin təmizlik və paklıq dərəcəsinin göstəricisi hesab 

edilir. 

  Professorun yüksək elmi dildə yazdığı əsərdə ədəbi 

dilimizin inkiĢafı üçün hər Ģey var. Onun zəhməti, əlbəttə, 

böyükdür. Ə.Tanrıverdi Ġsmayıl ġıxlı yaradıcılığını  daha 

yaxĢı duyur. Səbəbi məlumdur: illər sonra elmi rəhbərinin 

yaradıcılğını yadlaĢmayan irsin ünvanında araĢdırmaq 

yalnız məhəbbətin tərənnümü kimi meydana çıxır. Həmin 

məhəbbətin möhürləndiyi detallara  Əzizxan müəllimin 

qələmində nəzər yetirək: ― Taleyə bax! Otuz bir il əvvəl 

diplom iĢimə yüksək qiymət vermiĢ Ġsmayıl ġıxlının Ģah 

əsərini tədqiqat obyekti götürmüĢəm. Bu isə o deməkdir 

ki, ―Dəli Kür‖ lə bağlı araĢdırmalar aparmağımın təməli 

bu gün deyil, düz otuz bir il əvvəl qoyulub‖. Bu misraları 

oxuduqca elmi rəhbərə olan sevgi və hörmətin vəhdəti 

oxucuda heyrət yaradır.  

Deyirlər, bir alimi, müəllimi, ilk növbədə, onun 

tələbəsi yaĢatmalıdır. Əzizxan müəllim, mən sizin ―Dəli 

Kür romanının poetik dili‖ adlı monoqrafiyanızı elmi rəh-

bərə ehtiramın bariz nümunəsi hesab edirəm, yüksək də-

yərləndirirəm. Məncə, Siz bu gün illəri geri qaytarıb, dok-

torant olsaydınız, Ġsmayıl ġıxlı yaradıcılığını dissertasiya 

iĢi səviyyəsində tədqiq edərdiniz. Bu gün professor Əziz-
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xan Tanrıverdinin bu mövzuya qayıtması bizim kimi gənc 

tədqiqatçıları ĢaĢırdır, içimizdə elmi rəhbərə olan sayğının 

belə bir cığırda olmasını tövsiyə edir.  

 Elə xatirələr olur ki, bütün məqamlar orada öz əksini 

tapır, yaĢayır. Mən bu gün oxuduğum əsərin giriĢ hissəsin-

də Əzizxan müəllimin ömürdən silinməyən xatirələrinin 

Ģahidi oldum. Həmin xatirələr ki, onu da bizim müəllim öz 

oxucuları ilə bölüĢmək istəyib. Bu da mənə məlum oldu 

ki, Əzizxan müəllim ədəbiyyata iz gətirən bir yazıçının 

dilini təhlil etməklə, ən qəribə təhkiyə ustalığı ilə ədəbiy-

yatla dilçiliyin sintezində dayanan bir əsərin müəllifidir.  

Ġnsan ömrü geriyə qayıtmır,  məqam isə daima öz 

yerinə tələsir. DüĢündüm ki, Ə. Tanrıverdinin Ġsmayıl ġıx-

lı Ģəxsiyyətinə olan zəhməti, sayğını  biz də qiymətləndir-

məliyik. Mən də çalıĢdım ki, öz məqaləmdə bunları gös-

tərə bilim. Uğurlu hesab etdiyim monoqrafiyanı bacardı-

ğım qədər analiz etməyə çalıĢdım. Sonda isə fikrimi 

―Ġncil‖dən keçən bu misralarla bitirim: ―Siz hansı ölçü ilə 

ölçsəniz, Sizi də eyni ölçü ilə ölçəcəklər‖.  

 



 

                             
252 

 

 

 

 

                                                

  Aybəniz  HƏSƏNOVA,      

                                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
 

„„DƏLĠ KÜR„„ÜN YENĠ KƏġFĠ 

    TanınmıĢ ĢərqĢünas alim Məsiağa Məhəmmədi yazır: 

―Söz bazarının ucuzlaĢdığı, efirdən və mətbuat səhifələrin-

dən mənasız ibarələrin üstümüzə axıĢdığı, mətləbsiz ―kər-

pic‖lərin stolumuz üstə qalaqlanıb rəflərimizə doluĢduğu 

bir zamanda nə yaxĢı ki, böyük ideallara söykənən, millə-

tin yaddaĢını korĢalmağa qoymayan kitablar da iĢıq üzü 

görür‖ (―Güney Azərbaycan məsələləri‖ Bakı, 2012). Mə-

siağa müəllimin bu fikirləri, sanki tanınmıĢ dilçi, bütün 

varlığı ilə Azərbaycan dilinin tarixi, bugünkü inkiĢafı üçün  

çalıĢan - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan 

Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‗‗ adlı əsəri 

haqqında deyilmiĢdir. Öz zəngin irsi  ilə dünya arenasına 

çıxmağa  qadir olan Azərbaycan ədəbiyyatı hər zaman 

qüdrətli sənətkarları ilə fəxr edə bilər. Əzizxan Tanrıverdi 

də məhz Azərbaycan dili kimi, ədəbiyyatını da yüksək sə-

viyyədə bildiyindən ədəbiyyatımızın Ģah damarlarından  

biri, öz üslubu ilə seçilən, bütün  xalqın qəlbində Cahan-

dar ağa kimi yaĢayan, məğrur, əyilməz, istər sosializm, 

istərsə də demokratizm dövründə, dəyiĢməyən həmiĢə 

millətinin mənafeyini, dilini, adət-ənənəsini qoruyan yazı-

çı, yüksək natiqlik bacarığı olan müəllim, Ġsmayıl ġıxlının 

yaradıcılığına müraciət etmiĢ, cavanlığında tələbəsi kimi, 

indi isə bir ustad  kimi bu ağır imtahandan ləyaqətlə keç-
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miĢ müəlliminin  adını zirvəyə ucaltmıĢ, ―Dəli Kür‖ roma-

nına yeni həyat vermiĢ, əsəri Azərbaycan sifahi və yazılı 

ədəbiyyatı kontekstində araĢdırmıĢ, fonetik, leksik və 

qrammatik səviyyələrdə sistemli Ģəkildə təhlil etmiĢdir. 

    Müəllif əsərin yazılma səbəbindən danıĢarkən gözlə-

rimiz qarĢısında dünyanın hansı guĢəsində – Azərbaycan-

da, Gürcüstanda – yaĢamasından asılı olmayaraq türk dün-

yasını, adət-ənənəsini, onların çaya, suya inamlarını, Kür 

çayı, Xram çayı kimi hidronimlərlə birlikdə təbiət təs-

virlərini nəzərə çatdırmıĢ, bütün bunların əsərin qəhrə-

manlarına, müəllifə necə müsbət təsir etdiyini vurğulamıĢ-

dır. Ə.Tanrıverdinin tədqiqatı gözlərimiz qarĢısına Məsi-

ağa Məhəmmədinin tərcüməsində Azərbaycanda  məĢhur 

olan, böyük Ġran Ģairi Söhrab Sipehrinin ―Suyun ayaq 

səsi‖ adlı poemasındakı fikirləri gətirir:  suyun bir məlhəm 

tək  ürəkdən dərdi, kədəri yuduğunu, gözəllik və təmizlik  

mənbəyi kimi obrazlaĢdırdığını yenidən bizə xatırladır. 

Yəni bütün varlıqlar su kimi təmiz olmalıdır:   

        

                     Suyu bulandırmayaq:       

                    AĢağıda, deyəsən, bir göyərçin su içir.         

                    Ya uzaq bir meĢədə bir bülbül qanadını yuyur.                             

                    Ya da bir kənddə bir səhəng doldurulur.                  

                             

                     Suyu bulandırmayaq:       

                     Bəlkə bu axar su bir qovağın dibinə gedir ki,                   

                     Bir ürəkdən kədəri yusun.  

                    Bəlkə də, bir kasıbın əli qaxaca dönmüĢ  

                    çörəyi onda isladır.              
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                            Gözəl bir qadın çayın sahilinə gəlib, 

                            Suyu bulandırmayaq: 

                            Gözəl üz ikiqat gözəlləĢib. 
                                

Əsərdə Ə.Tanrıverdi Ġsmayıl ġıxlını oxuculara üç 

planda: öz elmi ilə minlərlə tələbələrə ruh, can, mənəvi 

qida verən  müəllim, hər zaman vətənini  yüksək məhəb-

bətlə sevən, sözünü qorxmadan cəsarətlə deyən  siyasi 

xadim və  yazıçı kimi göstərir. 

Müəllifin ən böyük xidmətlərindən biri odur ki, ―Də-

li Kür‖ romanının Türk dünyasının ilk yazılı dastanı olan 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ kimi abidə ilə müqaisəsini  apar-

mıĢ, cümlə modellərinin yaratdığı ahəngdarlıq, epik in-

tonasiyanın üst-üstə düĢdüyünü, surətlərin əməlləri ilə bir-

birinə oxĢar olduğunu göstərmiĢ, geniĢ təhlilini vermiĢdir. 

Əzizxan Tanrıverdi romanı nəinki türk dünyası, hətta Rus 

və Avropa ədəbiyyatinin tanınmıĢ simalarının populyar 

əsərləri ilə də müqaisə etmiĢ, Ġsmayıl ġıxlı qələminin bö-

yüklüyünü Yuri Surovtsevin dili ilə ―sovet nəsrinin ta-

nınmıĢ rus yazıçıları ilə‗‗–  Georgi Markov, Vasili Smir-

nov, Sergey Zalıgin, belorus Ġvan Melaj, qazax Abdi-Ca-

mal Nurpeisov, eston Aadu Xint, ukraynalı Mixail Stel-

max, kabardin Alim KeĢakov kimi müəlliflərlə müqayisə 

etmiĢ, bu imzalar arasında azərbaycanlı Ġsmayıl ġıxlının 

öz yeri olduğunu qeyd etmiĢdir. 

Müəllif əsərdə elə detalları göstərir ki, bu, Ġsmayıl 

ġıxlı böyüklüyünü bir daha nəzərə çarpdırır. Məsələn,  80- 

ci illərin sonlarında Azərbaycanın azadlığı uğrunda  bütün 

varlığı ilə mübarizə aparan sevimli yazıçımız Ġ.ġıxlı vax-

tilə Cahandar ağanın dilindən verdiyi fikirləri açıq, həm də 

daha kəskin  Ģəkildə sovet imperiyasına rəhbərlik edənlərə 

qarĢı deməkdən çəkinmədi. Rus Əhmədin dilindən veril-
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miĢ ―Elm dediyin  iĢıq kimi bir Ģeydir, çoxaldıqca qaranlı-

ğın ömrü azalır, adamın gözünə nur gəlir‖ cümləsi – 

Çernyayevskinin dilindən verdiyi‖... Bəs tələbələrim? Mə-

gər onlar mənim övladlarım deyilmi? Məgər mən  öləndən 

sonra onların timsalında yaĢamayacağammı?.. Məgər 

müəllim tələbələrini öz balasından azmı sevir?..‖ kimi 

cümlələrlə Ġ.ġıxlı sanki öz obrazını yaratmıĢdır.  

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanını Azərbaycan Ģifahi 

xalq ədəbiyyatının  janrları –  atalar sözləri, bayatılar, nəğ-

mələr, eydirmələr, əfsanələr, mahnılar, aĢıq Ģeirləri ilə də 

müqayisə etmiĢ, romanda 50-dən artıq atalar sözünün 

olduğunu, Cahandar ağanın, Zərnigar xanımın, ġahnigarın 

və b. qəhrəmanların dili ilə verildiyini, yerli-yerində iĢlən-

diyini, hər birində milli ruhun olduğunu ustalıqla göstər-

miĢdir. Bundan baĢqa, müəllif romandakı  atalar sözlərini 

məna qruplarına ayırmıĢdır: 1)Mərdlik, mübarizlik və 

igidlik bildirənlər; 2) KiĢilik, qeyrət  və namus ifadə edən-

lər; 3)Dostluq, birlik, sədaqət və hörmət ifadə edənlər; 

4)Təmkinli, səbrli, tədbirli və ehtiyatlı olma haqqında; 

5)Qismət və tale haqqında olanlar; 6) Arzu və istəklə bağlı 

olanlar; 7)Dəqiqlik ifadə edənlər; 8) Uğursuzluq və ümid-

sizlik ifadə edənlər; 9) Yazıqlıq və kimsəsizlik bildirənlər; 

10)Hər Ģeyə hazır olmanı, çətinliyə dözməni ifadə edənlər. 

11) Elmi yüksək qiymətləndirmə.                    

Bütün məna qruplarında göstərilən atalar sözləri əsə-

rin dilini daha zəngin etmiĢdir. Bu bölümün ən maraqlı 

yerlərindən biri müəllifin  öz ustadının dilindən verilmiĢ 

hikmətli sözlə oxucuları tanıĢ etməsidir:‖ Tələbəsiz mək-

təb, suyu sovulmuĢ dəyirman‖, yaxud ―Tələbəsiz məktəb 

suyu sovulmuĢ dəyirman kimidir‖. Müəllif müqaisə apa-

rarkən elə məsələlərə toxunur ki, ədəbiyyatımız o köklər 
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üzərində durmuĢ, bu gün də həmin mənbələr üzərində 

inkiĢaf edir.  

Ə.Tanrıverdi əsərin dilindəki antroponim, toponim, 

ktematonim kimi onamastik vahidləri də təhlil etmiĢ, onla-

rın mənĢəyi, quruluĢu və obrazlılıq yaratma imkanlarını 

ayrılıqda nəzərdən keçirmiĢdir. Müəllif antroponimləri  

mənĢəyinə görə dörd yerə - türk, ərəb, fars, rus və Avropa 

qruplarına bölmüĢ, ayrı-ayrılıqda istər kiĢi adlarını, istərsə 

də qadın adlarını təhlil etmiĢdir. Bundan baĢqa, müəllif 

romanın dilində iĢlənmıĢ antroponimlərin quruluĢuna görə 

(sadə, düzəltmə, mürəkkəb) bölgüsünü vermiĢ, nümunələr 

göstərmiĢdir. Monoqrafiyada romandakı qəhrəman adları 

leksik-semantik xüsusiyyətlərinə görə üç istiqamətdə 

qruplaĢdırılmıĢdır: a) igidlik, qüdrətlilik, məğrurluq məna-

sını ifadə edən antroponimlər; b) dini-mifoloji məzmunlu 

antroponimlər; c) gözəllik mənasını ifadə edən antropo-

nimlər. Romanda iĢlənən antroponimlər onun dilini zən-

ginləĢdirir və bədii təsir gücünü artırır. Müəllif toponim-

ləri də mənĢəyinə görə türk, rus və Avropa mənĢəli növ-

lərə ayırmıĢ, bu kontekstdə onların quruluĢunu müəyyən-

ləĢdirilmiĢ, eləcə də söz birləĢməsi və cümlə formasında 

olan toponimlərin təhlilini aparmıĢdır. Ə.Tanrıverdi  əsə-

rin dilindəki ktematonimlərdən geniĢ bəhs etmiĢdir:    

  1) xrononimlər (tarixi gün, bayram adları bildirən xü-

susi isimlər). Müəllif qeyd edir ki, yazıçı ―Novruz bayra-

mı‖nın ən səciyyəvi cəhətlərini poetik səkildə ifadə et-

miĢdir: ―Novruz bayramı‖ idi... Ġri bir gərməni ortasından 

deĢib həmin ağaca keçirmiĢ və lopa düzəltmiĢdilər... Gə-

linlər yumurta boyayır, arvadlar tez-tez düyü arıtlayan 

qızlara göz yetirirdilər. Səmənilər süfrələrə düzülürdü. 

Hamı bayrama hazirlaĢırdı...‖ Bu parçada milli bayramı-

mız, həm də etnoqrafiyamızın zənginliyi əksini tapmıĢdır.                                                      
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  Ə.Tanrıverdi  romanda  frazeoloji vahidlərin  geniĢ 

iĢləndiyini, sözlərin ən azı 15-20 %-ni təĢkil etdiyini, ob-

razların dilinə gözəllik, ahəngdarlıq gətirdiyini  göstər-

məklə bərabər, onları qruplaĢdırmıĢ, obrazların dilində iĢ-

lənmiĢ frazeoloji vahidlərə isə daha çox diqqət vermiĢdir:                                

 Cahandar ağanın dilində: ürəyi dağa dönmək, əl- 

ayağa dolaĢmaq, tüpürdüyünü    yalamamaq..., 

 ġamxalın dilində: cəmdəyinə tüpürmək, ürəyinin 

baĢı göynəmək, əyni doymaq, yan basmaq..., 

 Allahyarın dilində: dağ çəkmək, divan tutmaq, papa-

ğını yerə soxmaq, tüstüsü təpəsindən çıxmaq..., 

 Zərnigar xanımın dilində: ağlını baĢından almaq, 

altını üstünə çevirmək, boynuna mindirmək..., 

  Əsəri daha oxunaqlı edən baĢlıqlardan biri ―Epitet‖  

bölümüdür. Romanda ―Kür‖ çayı, Cahandar ağa, ġamxal, 

Qəmər və təbiətlə bağlı epitetlər əsəri daha dolğun və ma-

raqlı etmiĢdir. Cahandar ağa obrazı ilə bağlı olan epitetlər 

daha çox diqqəti cəlb edir: ―Qıllı papaqlı, qıllı qaĢlı, iri hə-

bəĢi dodaqlı bu adam onun özünə də yad gəldi‖. Müəllif  

qeyd edir ki, bu epitetlər silsiləsindəki Ģeriyyət, eləcə də  

poetik mənanın qüvvətləndirilməsi təkcə ―qıllı‖ və ―həbə-

Ģi‖ sözləri ilə yox, həm də ―q‖ səsi və ―-lı‖ Ģəkilçi  morfe-

minin alliterasiyası ilə yaradılmıĢdır; diĢli tayfa (Özün 

bilirsən ki, onlar diĢli tayfadırlar). Cahandar ağa ilə bağlı 

iĢlədilmiĢ bu epitetdə ―tayfa‖ sözünün qüvvətləndirilməsi 

həm ―diĢli‖ epiteti, həm də ―d‖ və ―t‖ alliterasiyası ilə 

reallaĢdırılmıĢdır; Ģir ürəkli kiĢi (Onsuz da taleyindən na-

razı olan Mələk isə bu Ģir ürəkli kiĢinin  iradəsinə tabe 

olub susmuĢdu). Deməli, ―kiĢi‖ sözünün məna yükü (əs-

lində, Cahandar ağa obrazının) ―Ģir‖ ürəkli‖ epiteti ilə 

qüvvətləndirilmiĢdir; odlu baxıĢ (KiĢinin odlu baxıĢlarını 
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üzündə hiss edən Mələk azca qızarıb  həyalandı). Burada 

Cahandar ağanın hirsli, qəzəbli anları daha qabarıq Ģəkildə 

canlandırılmıĢdır. Ə.Tanrıverdinin əsərindən gətirilmiĢ bu 

misalları saymaqla bitən deyil. Əsər gərgin əməyin bəh-

rəsidir. Müəllif əsər üzərində iĢləyərkən ən xırda detal-

lardan belə yan keçməmiĢdir. Bu əsər Ġ.ġıxlı yaradıcılığı 

haqqında yazılan əsərlər içərisində öz orijinallığı, zəngin-

liyi, rəngarəngliyi, təsir qüvvəsi ilə seçilən, insana mənəvi 

qida verən bir sənət əsəridir. Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ ro-

manındakı hər bir surətin daxili dünyasını, müsəlman dün-

yasını, ailə qanunlarını, ailə Ģərəfini əhatə edən faktları, 

obrazların dili ilə göstərmiĢ, bununla əsərin  yenidən gün-

dəmə gəlməsini təmin etmiĢdir. Çox yaxĢı olardı ki, rejis-

sorlarımız yenidən bu əsərə müraciət etsin, Ġ. ġıxlının özü-

nün dediyi – ―Dəli Kür‖ filmi tam baĢqa cür idi, onu impe-

riya casuslarının əli ilə Moskvada qayçıladılar‖ fikrinə, 

müəllifin ürəkdən gələn səmimi etirafına ehtiramla yana-

Ģib, dəyərli bir film ərsəyə gətirsinlər. 

Hörmətli Əzizxan müəllim, bütün əsərlərinizdə oldu-

ğu kimi bu əsərinizdə də, əsl alim, müəllim, vətənpərvər 

bir insan olduğunuz özünü göstərir. 

Əsər o qədər yüksək ustalıqla iĢlənmiĢ, təhlilər edil-

miĢ, müqayisələr dilçilik, bədiilik cəhətdən dəyərli mən-

bələrə istinadən yerli-yerində iĢlənmiĢdir ki, belə Ģedevr 

əsərə rəy yazmağın özü bir imtahandır.     

Siz ―Dəli Kür‖ romanına yeni can verdiniz, onu 

yenidən kəĢf etdiniz.  

Uca Tanrı Sizə cansağlığı, yazan əllərinizə güc 

versin! 
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Esmira Fuad (ġÜKÜROVA), 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

 
“DƏLĠ KÜR”LÜ DÜġÜNCƏLƏRƏ PƏNCƏRƏ 

Bizim nəsil onu istedadlı yazıçı, fərdi üsluba malik 

sənətkar kimi sevirdi… Ölümündən bir neçə il əvvəl – Milli 

Məclisin iclaslarından birində etdiyi çıxıĢında O dövr üçün 

böyük cəsarətlə söylədiyi, sonralarsa, sanki ümumiĢlək ata 

sözünə çevrilən ―Allah bizi sapı özümüzdən olan baltalardan 

qorusun‖ fikri – ittihamı isə hər bir Azərbaycan türkü kimi 

mənim də ürəyindən xəbər verdi və… həqiqətən böyük qələm 

və fikir adamına sevgimi daha da dərinləĢdirdi… Mənim və 

təmsil etdiyim nəslin ürəyində kəsərli söz sahibi olan bir 

ictimai xadim – Ģəxsiyyət – Ġsmayıl ġıxlı ocağını közərtdi…  

Doğrusu, yazıçını, hər hansı tanınmıĢ sənətkarı əsərlərinə 

görə sevirsən, amma o məĢhurun xarakteri yaradıcılığı ilə üst-

üstə düĢürsə, bu uca keyfiyyətlər bir-birini tamamlayırsa, o 

insan gözündə daha da ucalır və sən onu təkcə sənətkar kimi 

deyil, həm də dəyərli bir Ģəxsiyyət kimi qazanırsan… DüĢünü-

rəm ki, bu məqam çox önəmlidir… Çünki cəsarətli, qorxmaz, 

əqidəli, bütün hallarda sözünü deməyi, ləyaqətini qorumağı 

bacaran qürurlu kiĢi, yaxud qadın həmiĢə sevilib, dəyərləndi-

rilib, ehtiram qazanıb… Ġsmayıl ġıxlı sağlığında ikən bu 
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sevgini qazanmıĢ, bu böyük ehtirama layiq olduğunu təsdiqlə-

miĢdi… O, cəsarətli, mübariz, xeyirxah və bütün varlığıyla 

milli mentallığa, soykökə bağlı idi. Əlbəttə, ―Qətl‖ kimi sadə, 

kiçik həcmli bir hekayədə iki xalqın – erməni və Azərbaycan 

xalqlarının bircə nümayəndəsinin simasında onların təmsil 

olunduqları bütöv bir xalqın xarakterini açan yazıçı məhz bu 

cür cəsarətlə danıĢa, dövrünün ədəbi kanonlarını sındırıb bir 

küncə atan ―Dəli Kür‖ kimi möhtəĢəm bir əsər, Cahandar kimi 

real, canlı və gerçək, ağayana bir obraz yarada bilərdi. Və bu 

obrazla da xalqı təmsil edən ictimai zümrələrin dəyərləndiril-

məsi məsələsini qabarda, vaxtilə Azərbaycan, eləcə də bütün 

sovet ədəbiyyatında aparıcı xətt olan, xalqı bəyə, xana və 

yoxsul kəndliyə, proletariata bölüb ―birincilərə hər cür qara 

yaxmaq, ikincilərdənsə müsbət qəhrəman düzəltmək‖ tenden-

siyasını dəyiĢə, qəbahətin də, fəzilətin də fərdi psixoloji xüsu-

siyyət kimi hər bir təbəqənin nümayəndəsinə xas olmasının 

tam bir gerçək olduğuna oxucusunu inandıra bilərdi.  

―El bülbülü‖ Ģeirində ustad ġəhriyarın xalqın ağa-bəy-

xan təbəqəsinə fərdi münasibətini bəyan edən bir məqam var: 

Siz qədimdən adlı-sanlı xanlarsız, 

Hər biri min cana dəyən canlarsız, 

Sirri-həyatı oxuyub anlarsız (2, s.114). 

Bu üç misrada təqdim olunan bəy-xan-əsilzadələrin 

mərd, mübariz, yurdsevər, ―Sirri-həyatı anlayan‖ müdrik və ən 

əsası, nəcib insanlar olduğu yansıyır.  

Maraqlıdır ki, Quzey Azərbaycan ədəbiyyatında ifrat 

sosioloji ruhun tüğyan elədiyi vaxtlarda Ġ.ġıxlı silahdaĢları 

S.Rəhimov, Ġ.Əfəndiyev, F.Kərimzadə və digərləri kimi bu 

mənfi versiyadan az və ya çox dərəcədə kənara çıxdı, həyati 

gerçəklikləri, hətta Ģahidi olduğu həqiqətləri qələmə aldı, bir 

sıra milli xüsusiyyətlərə malik obrazlar, bədii tip və xarak-

terlər yaratdı. Onun böyük məhəbbətlə yaratdığı Cahandar ağa 
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S.Rəhimovun Sultan bəyi, Xosrov bəyi, Gəray bəyi, Ġ.Əfəndi-

yevin Böyük bəyi, S.Vurğunun Gəray bəyi, F.Kərimzadəninsə 

Kərbəlayı Ġsmayıl xanı sosial mənsubluqdan, dövrün ab-hava-

sından doğan bəzi mənfi, ya müsbət cəhətləri olsa da,  həyatda 

namusla, alnıaçıq, üzüağ, mərd yaĢayır, yeri gələndə elin 

havadarına, köməyinə, arxa-dayağına çevrilməyi bacarırdılar. 

Bu sənətkarların hər birinin əsərində bəy, ağa, xan obrazları 

hərtərəfli, bütün mənəvi cəhətləri ilə kompleks Ģəkildə iĢlən-

miĢ, qəhrəmanlar öz dövrləri, mühitlərilə vəhdətdə qələmə 

alınmıĢdır. Ədəbiyyat tənqidçisi, filosof Asif Əfəndiyev – Asif 

Ata I.ġıxlının yaratdığı Cahandar ağa obrazını özünəməxsus 

tərzdə qiymətləndirirdi: ―Cahandar ağanı tənqid etmək olar və 

lazımdır. Lakin heç kəs onu cılız, balaca, ikiüzlü, qorxaq, baĢ-

qaları ilə eyniləĢən, fərdi xüsusiyyətlərdən məhrum saya bil-

məz. Cahandar ağa quru, ehtirassız, namərd, zavallı adam 

deyil. O, həyatda tısbağa addımları ilə deyil, geniĢ kiĢi addım-

ları ilə yeriyir.‖  

Ġsmayıl ġıxlı ―məhz geniĢ kiĢi addımları ilə yeriyən‖ co-

mərd insanlara – bəy, xan, əsilzadələrə yüksək dəyər verərək 

həyatdan seçib ədəbiyyata gətirirdi. ġərq ölkələrində imperia-

list siyasət yürüdən Amerikanın məsləhəti ilə Məhəmməd Rza 

Ģahın Ġranda və Güney Azərbaycanda həyata keçirdiyi ―Ağ 

inqilab‖ dövründə yurd-yuvasından dərbədər, pərən-pərən sa-

lınmıĢ Məlikniyaz kimi qeyrətli, el təəssübü çəkən, geniĢ dün-

yagörüĢlü oğulların doğma məmləkətlərindən baĢ götürüb get-

mələri nəticəsində el-ulusa dəyən mənəvi zərbəni, bu zərbə-

lərin xalqın ürəyində yaratdığı təəssüf qarıĢıq kədəri böyük 

ġəhriyar qısa, lakonik Ģəkildə ifadə edirdi: 

Bəy-xan olmazsa, deyərdik, olacaq kəndimiz abad, 

O xarab kət də və lakin elə bəy-xan ilə getdi (3, s.200). 
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Dahi ġəhriyarın yaxĢı-yaman, xarab-abad, olan-olmaz, 

nə vardısa elə ―o bəy-xanilə getdi‖ kimi fikirlərini bu gün çox-

ları təqdir edir. Ġsmayıl ġıxlını da ―Dəli Kür‖ü ərsəyə gətir-

məyə sövq edən amil xalqın xarakteri, mədəniyyəti, məiĢəti 

üçün tipik olan xüsusiyyətlərin bütövlükdə bədii təcəssümünü 

vermək, əsl bəy-kiĢi obrazı yaratmaq, Azərbaycan milli kolo-

ritini, xalqımızın özünəməxsus adət-ənənələrini qabartmaq, 

Azərbaycan türkünün özünəqayıdıĢını təmin etmək idi. Deyir-

lər, kiĢini ucaldan Ģey mərdlik, qadını isə namusudur. Cahan-

dar ağa Allahyarın kəbinli arvadını gözü tutub qaçırtsa da, 

içində onu o dərəcədə qınamır (çünki o, Ģəxsən tanımadığı 

Mələyin Allahyarın arvadı olduğunu bilmirdi), bəlkə də haqq 

qazandırırsan. Çünki sevilməyən, əri tərəfindən yalnız fiziki 

zor, kobudluq və Ģiddət görən (Bu məqam Mələyin dilindən 

səslənən: ―Qeyrətli kiĢi qadına əl qaldırmaz‖ atalar sözündə də 

öz təsdiqini tapır), acı sözlər eĢidən və bu təhqiramiz həyatdan 

bezən Mələyin onun odlu sevgisinə, özünü əsl qadın kimi hiss 

etməyə, bir insan kimi sevilməyə ehtiyacı vardı. Bəlkə də, bu 

üzdən Cahandar ağaya namus hırsızı kimi baxmaq olmur, ək-

sinə, onu qonağın Ģərəfini qoruyan, sözünün ağası, basdığını 

kəsməyən, düĢmənini belə arxadan vurmayan, özünə qardaĢ, 

sirdaĢ, arxa-dayaq sandığı Qəmərin – atının təhqir olunmasına 

dözə bilməyən, elin təəssübünü çəkən, balalarının üstündə əsl 

ata kimi durmağı bacaran mərd bir kiĢi kimi qəbul edirik. 

1970-ci illərdə Azərbaycan radiosunda ―Dəli Kür‖ü səsləndi-

rərkən Cahandar ağanın namərd Allahyar tərəfindən yalı və 

quyruğu qırxılan atı Qəmərlə dərdləĢdiyi səhnə, xalq artisti 

Həsənağa Salayevin kədərli səsi, gizli fəryadı bu günədək 

qulaqlarımda səslənir: ―Axı, sən mənim sirdaĢım, dar günüm-

də harayçım idin. Sən məni çox dardan çıxartmısan. Mən səni 

özümə qardaĢ, sirdaĢ bilirdim. Qəmər, sən kiĢnəyəndə ürəyim 
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dağa dönürdü. ġahə qalxıb fırlananda elə bilirdim yeri, göyü 

mənə bağıĢlayırlar…‖  

Ədəbiyyatı duyan və sözlə nəfəs almağı, onu öz könül 

qabında yoğurmağı, bəzən lap muma döndərməyi bacaran 

alim həmkarımız Əzizxan Vəli oğlu Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ 

romanının poetik dili‖ monoqrafiyasını oxuyandan sonra da 

sanki əsərin səhnələĢdirilmiĢ orijinal variantını oxuyurmuĢ 

kimi oldum və bir çox məqamlar qulaqlarımda taxılıb, təsəv-

vürümdə daĢlaĢıb qaldı… Əsərə və onun müəllifinə bu dərin-

likdə məhəbbətin, sevgi və ehtiramın qarĢısında dahi Füzulinin 

―Heyrət, ey büt!‖ heyranlığını duydum… Və düĢündüm ki, 

Əzizxan Ġsmayıl ġıxlının mənəvi övladı, ruhani varisi, 

qısacası, ruhdaĢıdı…  

Ədəbiyyat əslində dil hadisəsidir. Əsəri düĢüncələrindən 

sıyıraraq yazar nasir, yaxud Ģair, təbii ki, təfəkkürünün diktə 

etdiklərini gözəl bildiyi, bütün incəliklərini –  ―cikini-bikini‖ 

öyrənib mənimsədiyi bir dildə qələmə alırsa, məhz o zaman 

gələcək uğura imza atmıĢ olur. Ədəbiyyat tarixindən də yaxĢı 

bilirik ki, xalqın təfəkkür bulağından su içən, milli dilin – ana 

dilinin ləngərli axarında rahatlıqla əl-qol atıb üzə bilən, qəv-

vastək ən qiymətli inciləri – sözləri seçən yazarın ədəbi-bədii 

dilin qanunauyğunluqlarına da əməl edərək yazdığı əsərlər 

məhz ədəbi hadisəyə çevrilə bilir. Əzizxan Tanrıverdi də öz 

tədqiqatında XX əsrin burulğanlı, təlatümlü çağlarında feno-

menə çevrilən ―Dəli Kür‖ romanının poetik dilini elə bu as-

pektlərdən araĢdırır, Ġsmayıl ġıxlının və ədəbi qəhrəmanlarının 

bədii dilinin özəlliklərini lirik-poetik ovqatda təqdim edə bilir. 

Romanın rus və Avropa ədəbiyyatı müstəvisindəki mövqeyini 

müəyyənləĢdirən müəllif ―Dəli Kür‖ü Volter, Russo, Dosto-

yevski, ġoloxov kimi dünya miqyasında tanınmıĢ yazarların 

əsərləri kontekstində təhlil edən tədqiqatçıların monumental 
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romanlar yaradan müəlliflər sırasında Ġsmayıl ġıxlının da adını 

çəkmələrini qürur hissilə qeyd edir. Poetik strukturunda Azər-

baycan Ģifahi və yazılı ədəbiyyatı nümunələrinin çoxluq təĢkil 

etməsini romanın xalq ruhunun daĢıyıcısı olması, yəni, atalar 

sözləri, bayatı, eydirmə və xalq mahnıları, əfsanə və ―Koroğ-

lu‖ dastanı kimi folklor nümunələrindən birbaĢa istifadə olun-

ması, obrazların yüksək bədii-estetik dəyəri ilə bağlayan 

Ə.Tanrıverdi ədibin ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ adlı intibah abidə-

mizə də istinad etməsini ―yalnız mətn kontekstində müəyyən-

ləĢdirir.‖  

Əsərdə təsvir edilən bütün obrazlar canlı və təbiidir. Hər 

bir obraz öz dilində, ictimai-sosial vəziyyətinə, xarakterinə 

uyğun dildə danıĢır. Tədqiqatçı bu incəliyi xüsusi həssaslıqla 

araĢdırır. Oxucu yazarın təhkiyəçiliyinə, kiĢi və qadın obraz-

larının hər birinin dilindəki özünəməxsusluğun təqdiminə 

heyran kəsilir və bir anlıq düĢünür ki, yazıçı bu özəlliyə necə 

nail olub görəsən?..  

Xalq ruhunu bu dərəcədə içdən duymaq, milli zəminə 

dərindən-dərinə bağlanmaq gendənmi gəlir? Bu sualların ən 

doğru cavabı Ġsmayıl ġıxlının öz dilindən çıxan sözlərdə, mü-

sahibələrindədir: ―Mən ən balaca, ötəri obrazların da canlı çıx-

masına çalıĢmıĢam. Gəmiçi Qocanı, stansiya gözətçisini belə, 

təsvir edəndə çalıĢmıĢam ki, yaddaqalan cəhətlər tapım, onla-

rın xarakterini yaradım. Əsərdəki surətlər böyüklü-kiçikli 

müəllifin övladlarıdır. Ata isə övladlarının birinə mehriban, o 

birinə soyuq ola bilməz. Amma övladın biri güclü, o biri isə 

zəif ola bilər. Bu baxımdan, Cahandar ağa, əlbəttə qalan surət-

lərin hamısından güclüdür. Onun belə güclü və hardasa əzə-

mətli xarakter olması müəllifin iradəsindən asılı deyil, zaman-

dan asılıdır. Cahandar ağanı feodal dünyası yaratmıĢdır. Onun 

timsalında orta əsr cəngavərliyi, qüruru, mənliyi, kiĢiliyi, eyni 

zamanda ziddiyyətləri əksini tapmıĢdır. Elə ziddiyyətləri ki, 
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onu əyib təslim edə bilmir, ancaq məhvinə hökm verir. De-

mək, bu xarakteri, bayaq dediyim kimi müəllif yox, zaman 

yaradıb.‖  

Əlahəzrət zaman isə heç vaxt səhv eləmir. Ədib bu həqi-

qəti elə orijinallıqla çatdırıb ki, oxucusuna… Bu orijinallıq 

hələ çox-çox illər, lap əbədiyyətədək bu əsəri yaĢadacaq, 

haqqında danıĢılacaq, könüllərə öz iĢığını saçacaq… 

―Ġnsanı sındıran, qürurunu, mənliyini tapdalayan məhdu-

diyyətlərin baĢ alıb getdiyi, cılızlığın cəngavərliyə meydan 

oxuduğu, mənəvi zənginliyi mənəvi müflisliyə çevirən, rəzalə-

ti qüdrətə qarĢı qoyan‖ sovet cəmiyyətində ―Dəli Kür‖ kimi 

bir əsərin ədəbi hadisəyə çevrilməsinin, böyük uğur qazanma-

sının əsas səbəbini istedadlı gənc yazarlarımızdan olan ġərif 

Ağayar yazıçının əsərin baĢ qəhrəmanına ənənəvi sovet obraz-

ları kimi birmənalı yanaĢmamasında, onu nə tam mənfi, nə də 

tam müsbət qəhrəman kimi qələmə verməməsində, obraza 

insan kimi – mənfisiylə, müsbətiylə... yanaĢmasında görür və 

―Nəsrdə bu, çox ciddi məsələdir. ―Dəli Kür‖ milli ədəbi fakta 

çevrilmiĢ əsərdir‖ –  hökmünü verir. 

Bu, çılpaq həqiqətdir. ―Uydurma süjetlər,  hadisələr qura 

bilmirəm. Yazılarımın hamısının əsasında gerçək hadisələr, 

mövcud insanlar dayanır‖, – deyən Ġsmayıl ġıxlının prototiplə-

rini – müxtəlif obraz və xarakterləri, keçmiĢlə çağdaĢlığı bir 

müstəviyə gətirdiyi əsəri elə tarixiliklə müasirliyin vəhdətində 

araĢdıran Ə.Tanrıverdi baĢ verən əsas hadisələrin tam mərkə-

zində duran, romanın baĢ qəhrəmanı – ―döyünən ürəyi‖ olan 

və oxucular tərəfindən güclü xarakter, əsl kiĢi kimi bəyənilən 

Cahandar ağa obrazını məxsusi tərzdə, böyük məhəbbətlə təd-

qiq və təqdim edir. ―Cahandar ağanın dili, tipi, xarakteri, ob-

razının poetikası haqda açıqlamalar sözün əsl mənasında qürur 

doğurur. Çünki tədqiqatçı bir obrazla bağlı elə məqamları dü-
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Ģüncə müstəvisinə çıxarır ki, ona qədər heç bir araĢdırmaçı baĢ 

qəhrəmanın tipoloji arsenalının incəliklərinə bu qədər də-

rindən vara bilməmiĢdir. ―Dəli Kür‖ün Ģeriyyəti, obrazlılığının 

fonetikası, leksikası, semantikası, məcazlar sistemi haqda 

açıqlamalar mahiyyətə yönəlik olub araĢdırmaçının təhlil 

imkanlarının tükənməzliyindən soraq verir.‖ (F.e.d. Himalay 

Qasımov)‖  

Əzizxan Tanrıverdi romanı ciddi Ģəkildə təhlil edən və 

obyektiv qiymətini verən tədqiqatçı Təyyar Salamoğlunun 

analitik təhlillərinin assosiativliyində Cahandar ağa obrazı ilə 

bağlı hər Ģeyi yada saldığını, lakin bircə cəhəti, önəmli detalı – 

rus pristavının daxili nitqində onu ―Xalis ġamildir‖ deyərək 

çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə qarĢı 25 il mübarizə apar-

mıĢ igid Qafqazlı balasına – ġeyx ġamilə bənzətməsini unut-

duğunu xatırladır. Alimin bu detalla bağlı reallaĢdırdığı fikir-

lər və gəldiyi nəticələr də çox maraqlıdır: ―Bu təĢbeh poetik-

semantik çəki baxımından son dərəcə zəngin olan bir məcaz 

kimi diqqəti cəlb edir. Birincisi, ona görə ki, Cahandar ağa 

ġimali Qafqazda çar müstəmləkiçilərinə qarĢı mübarizənin 

rəhbəri olmuĢ ġeyx ġamilə bənzədilir. Ġkincisi, Cahandar 

ağanın ġamilə bənzədilməsi təhkiyəçinin, eləcə də romandakı 

milli obrazların yox, məhz rus pristavının dili ilə reallaĢdırılır. 

Üçüncüsü, ―Xalis ġamildir‖ təĢbehindəki ―xalis‖ sözü, bir 

tərəfdən, həmin təĢbehi qüvvətləndirirsə, digər tərəfdən, onun 

reallığa söykənən ilkin konturlarını da açıq-aydın göstərir. 

Dördüncüsü, pristavın daxili nitqində iĢlənmiĢ, ―Xalis ġamil-

dir‖ təĢbehi ilə Cahandar ağanın qıllı papaqlı, qıllı qaĢlı epitet-

ləri bütün parametirlərinə görə eyni semantik yuvaya daxil 

olur… Ġ.ġıxlı ġeyx ġamilin bir sıra xarakterik cəhətlərini Ca-

handar ağa obrazında ustalıqla canlandıra bilmiĢdir. Məhz bu 

cür detallara görə Cahandar ağa daha dolğun, daha ümumi-

ləĢmiĢ obraz təsiri baĢlayır.‖ Əzizxan Tanrıverdinin Semyenov 
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obrazının dilindən gətirdiyi nümunəyə də heç vəchlə laqeyd 

qalmaq olmur: ―Müəllim el anasıdır. Maarif gözlərin ziyası-

dır.‖ Ġ.ġıxlının ―yaratdığı bu hikmətli sözlər‖ əsərdə Semyeno-

vun ―dilini Ģərtləndirsə‖ də, onun Ģəxsi keyfiyyətlərinin göstə-

ricisi assosiasiyasını doğurur. Əslində bu cəhəti diqqətli oxucu 

bütün əsər boyu müĢahidə edir. Tədqiqatçı uzun illərin təcrü-

bəli pedaqoqu olan yazarın əsərdə bu prizmadan da çıxıĢ etdi-

yini seçdiyi nümunələrdə usta araĢdırmaçı səriĢtəsilə yanaĢ-

mıĢdır.  

Bircə məqama toxunmaq istəyirəm: Ġ.ġıxlı xalqının qız 

və qadınlarını sanki könül verib sevdiyi, ailə quraraq taleyini 

əbədiyyən bağladığı kiĢinin xarakterini öyrənməyə, anlamağa, 

onun Ģah damarını tutmağa, könlünün sarı siminə toxunmağa, 

―dilini bilməyə‖ dəvət edirdi. Özü də bir kiĢi, ailə baĢçısı olan 

Ə.Tanrıverdi bu vacib cəhəti əsərdə ―Əyə‖ söz vahidi ilə Ca-

handar ağanın Ģah damarını tutmağı bacaran Mələyin dilini in-

cələyərkən qabardır: ―Xitab kimi iĢlənən ―əyə‖ vahidi Mələyin 

dilində daha obrazlıdır: Əyə, bəri, yaxın gəl. Bu cümlənin se-

mantik yükünün assosiativliyi ilə yaradılmıĢ sonrakı cümləyə 

diqqət yetirək: ―Mələyin onun adını çağırmayıb, sadəcə ―əyə‖ 

deməsindən xüsusi bir ləzzət aldı. Ayaqlarını ləyənin içinə sal-

dı.‖ Mətndəki semantik tutum belə bir fikri reallaĢdırır: Mələk 

Cahandar ağa kimi zəhmli bir kiĢinin Ģah damarını ―əyə‖ kəl-

məsi ilə tutan, onun qəlbini, ruhunu oxĢamağı bacaran bən-

zərsiz bir qadın obrazıdır.‖ 

Ədəbiyyat sənətdir, amma söz sənəti... bu sənəti yaradan 

söz insanın ruhundan, içindən qopur. Təbiət isə doğaldır, insan 

da doğal, təbii bir varlıqdır. Ədəbiyyat hər iki təbii, doğal var-

lıqların üzərində, onların emosional bədii təsvirindən, hiss və 

həyəcanlarının, duyğu və düĢüncələrinin ifadəsindən yaranır. 
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Ədəbiyyatı söz sənəti kimi sayan Ġsmayıl ġıxlı ―Yazı-

çının əsas silahı sözdür‖ deyir, gənc yazarları sözün canlı, ca-

zibədar, bəzən qılınc kimi kəsərli, bəzən də oxĢamalar qədər 

cana yatımlı olmasına əlinə qələm aldıqları ilk andanca əhə-

miyyət verməyə çağırır və onların gələcək qələbələrinin məhz 

bu nüansdan asılı olduğuna diqqətlərini yönəldirdi.‖  
O da yaradıcılığa çoxları kimi Ģeirlə baĢlayıb və ―QuĢlar‖ 

adlı ilk Ģeiri 1938-ci ildə ―Ədəbiyyat‖ qəzetində çapdan çıxıb. 

Ölümündən bir müddət öncə tamamladığı və bədii-mənəvi sər-

vətimizə yeni və sonuncu töhfə olaraq bəxĢ etdiyi ―Ölən dün-

yam‖ romanı isə 1995-ci ildə çapdan çıxıb... ―Ölən dünyam‖la 

sanki öz elegiyasını, bəlkə də rekviyemini yazıb. Çünki elə 

həmin ildə də dünyasını dəyiĢib. Sevə-sevə canlandırdığı ədə-

bi obrazlarına ruhən qovuĢub. Sanki ―QuĢlar‖ kimi ölən 

dünyasından uçub gedib... Çox qəribə, qeyri-adi bağlılıqdır... 

Orijinal yazı üslublu Ağa Cəfərli ―Lent.az‖ saytında 

verdiyi maraqlı məqalədə ―Dəli Kür‖ün süjet xəttini, baĢ qəh-

rəmanın ölüm anını lakonik Ģəkildə təqdim edir: ‖Roman köh-

nə kiĢilərdən olan Cahandar ağanın Allahyarın arvadı Mələyi 

götürüb qaçırmaqla baĢlayan faciəsindən bəhs edir. Cahandar 

Ağanın bu hərəkətindən sonra oğlu ġamxal evi tərk edir. Ca-

handar ağanın digər oğlu ƏĢrəf atasının israrına baxmayaraq 

Qori seminariyasına oxumağa gedir. Burada baĢ verənlər, 

inqilabçıların gördüyü iĢlər, eyni zamanda maarifçi rus 

Əhmədin yaĢadıqları, onların həbsi əsərdə ikinci xətdir. ―Dəli 

Kür‖də maarifçilərin yorulmaz fəaliyyəti, mövhumatçıların at 

oynatması, maarifçilərin bunun qarĢısını almaq cəhdləri təsvir 

olunub. Cahandar ağa oğlunun Qoriyə getməsinə qarĢı çıxsa 

da oxumağı təbliğ edənlərin üzərinə hücuma keçən mollalara 

təpinir. Molla Sadıq isə bunun qisasını alır. Cahandar ağanın 

bacısı ġahnigarı tora salır, nəticədə Cahandar ağa bacısının qa-

tilinə çevrilir. Əsərin sonunda Cahandar ağa onun torpaqlarını 



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      269 

almaq istəyənlərə qarĢı silahlı müqavimət göstərir və çar 

əsgərləri tərəfindən öldürülür.‖ 

Nədənsə, Cahandar ağanın aqibəti mənə həmiĢə Babəki 

və onun sonunu xatırladır... Hər ikisinin həyatına vuruĢduqları 

rejimin fitvasıyla son verilir. Babək inancı, əqidəsi, Cahandar 

ağa isə dədə-baba torpaqlarının itirilməməsi uğrunda... ölümə 

gedir. Onları eyniləĢdirmək fikrindən uzağam. Ancaq hər iki 

ədəbi qəhrəman sanki təkləndikdən, sevdiklərini itirdikdən 

sonra ölümə doğru gedərək əbədiyyətə qucaq açırlar... Babək 

silahdaĢlarını, qadınını, oğlunu, Cahandar ağa isə Qəməri, 

ġahnigarı, Mələyi, oğulları ġamxalla ƏĢrəfi mənən itirəndən 

sonra hiss edirlər ki, onları həyata bağlayan iplər boĢalıb və 

qırılıb.  

Maddi dünyadan ipləri qırılsa da, Əzizxan Vəli oğlu 

Tanrıverdi kimi ədəbi irsimizə və bu irsi yaradan böyük 

Ģəxsiyyətlərimizə dəyər verməyi bacaran istedadlı alimlərimiz 

öz tədqiqatları ilə Ġsmayıl ġıxlının və digər sənətkarlarımızın 

mənəvi, ruhani ömrünü uzadır, əbədiyaĢarlığının müəyyən 

dərəcədə təminatçısı olurlar. 
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Vaqif  ĠSRAFĠLOV, 

                       filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

“DƏLĠ KÜR” ROMANI DĠLÇĠLĠK MÜSTƏVĠSĠNDƏ 

XX yüzilliyin birinci yarısında ―QuĢlar‖ Ģeiri ilə ədə-

biyyata gələn  Ġsmayıl ġıxlı sonralar  ―Həkimin nağılı‖, 

―Səhəri gözləyirik‖, ―Kerç sularında‖ hekayələri və  ―Ay-

rılan yollar‖ romanı ilə ədəbiyyat tariximizdə  bir nasir 

kimi tanındı. Ġsmayıl ġıxlı öz fərdi üslubu ilə baĢqa nasir-

lərdən həmiĢə fərqlənmiĢdir. Onun özünəxas ifadə tərzi,  

hadisələrə real baxıĢı ―Dəli Kür‖ əsərindəki surətlərin xa-

rakterində də müĢahidə olunur. Məsələn, ədəbiyyatımızda 

yeni və orijinal bir surət kimi diqqəti cəlb edən  baĢ qəh-

rəman Cahandar ağa bitkin xarakteri , sözünün kəsəri ilə 

tam fərqləndirilir.  

Uzun illərdir ki, dil tarixi ilə bağlı fundamental təd-

qiqatlar aparan professor Əzizxan Tanrıverdi ―Kitabi-Də-

də Qorqud‖un söz dünyası‖ (2007), ―Poeziyanın dili, dilin 

poeziyası‖ (2008), ―Azərbaycan Ģəxs adlarının tarixi-

linqvistik tədqiqi‖ (2012) kimi monoqrafiyaların müəlli-

fidir. Onun ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ kitabı da 

dəyərli əsərlərdən  biridir.   

Müəllifin qeyd etdiyi kimi, ―Dəli Kür‖ əsəri onun 

yaddaĢında əbədi iz buraxmıĢ bir sənət əsəridir, bir tarixi 

abidədir. Ə.Tanrıverdi Kürə tökülən Xram çayının mənbə-

yində, Qırxbulağın sahillərində uĢaqlıq və gənclik illərini 
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yaĢamıĢ,  mənəvi dünyasının formalaĢmasında isə ―Dəli 

Kür‖ romanı əvəzsiz rol oynamıĢdır. ―Dəli Kür‖lə bağlı 

Ə.Hüseynov, Q.Kazımov, N.Cəfərov, A.Hacıyev, Q.Mus-

tafayeva, T.Hüseynoğlu, A.Eminov, T.Salamoğlu, T.Əli-

Ģanoğlu və baĢqa tədqiqatçılar araĢdırmalar aparmıĢlar. 

Romanın dili ilə bağlı ilk dəfə olaraq sistemli Ģəkildə 

tədqiqat aparan isə professor Ə.Tanrıverdidir.  

Kitabın ―Dəli Kür‖ün poetik strukturunda Azərbay-

can Ģifahi və yazılı ədəbiyyatı‖ hissəsində ―Dəli Kür‖ xalq 

ruhunun daĢıyıcısı, ruhları oxĢayan, qəlbləri riqqətə gəti-

rən bir  əsər kimi dəyərləndirilir, obrazlarının hər birinin 

yüksək bədii-estetik dəyərə malik olduğu əsaslandırılır. 

Ġsmayıl ġıxlı ―Dəli Kür‖ü daha çox Ģifahi xalq ədə-

biyyatı qaynaqlarından bəhrələnərək  yazmıĢdır. Bu da 

təsadüfi deyil. Çünki ―milli  etnik, etnoqrafik, psixoloji, 

estetik, sosioloji, antropoloji özəlliklərin qaynağı, məbədi 

olan folklor elə bir fenomendir ki, istər mifoloq, istər 

sosioloq, istərsə də yazıçı ondan yan keçə bilməz‖ (K.Və-

liyev). Bu xüsusiyyət ―Dəli Kür‖də daha aydın görünür. 

Belə ki, romanda atalar sözləri, bayatılar, eydirmələr, nəğ-

mələr, xalq mahnıları və əfsanələrdən, xüsusən də ―Kor-

oğlu‖ dastanı kimi Ģifahi ədəbiyyat nümunələrindən birba-

Ģa istifadəyə rast gəlinir.  Bu mənada Ə.Tanrıverdi ―Dəli 

Kür‖də 50-dən artıq atalar sözündən istifadə olunduğunu, 

onların surətlərin dilinə uyğun olaraq verildiyini, ahəng-

darlıq və poetiklik yaratdığını xüsusi olaraq vurğulamaqda 

haqlıdır. Atalar sözlərinin məna qrupları üzrə sistemləĢdi-

rilməsi də maraq doğurur:  

1) Mərdlik, mübarizik və igidlik bildirənlər; 

2) KiĢilik, qeyrət və namus ifadə edənlər; 

3) Dostluq, birlik, sədaqət və hörmət ifadə edənlər; 



 

                             
272 

4) Təmkinli, səbrli, tədbirli və ehtiyatlı olma 

haqqında; 

5) Qismət və tale haqqında olanlar; 

6) Arzu və istəklə bağlı olanlar; 

7) Dəqiqlik ifadə edənlər və ya ―Yüz ölç, bir biç‖ 

atalar sözünün semantik tutumu ilə səsləĢənlər; 

8) Uğursuzluq və ümidsizlik ifadə edənlər; 

9) Yazıqlıq və kimsəsizlik bildirənlər; 

10) Hər Ģeyə hazır olmanı, çətinliyə dözməni ifadə 

edənlər; 

11) Elmi və maarifi yüksək qiymətləndirmə və s. 

Müəllifin qeyd etdiyi kimi, bu atalar sözlərinin hər 

biri romanın poetik strukturunu zənginləĢdirən  mühüm 

vasitələrdəndir. Ə.Tanrıverdi romanda cəmi bir bayatının 

iĢləndiyini göstərir. Romanda nəğmələr, eydirmələr, əfsa-

nələr, nağıllar, aĢıq Ģeirlərindən də xeyli miqdarda istifadə 

olunmuĢdur. Ə.Tanrıverdi bütün bunları əsərin xalq ru-

hunda yazılması ilə əsaslandırır. Tədqiqatçının ―Dədə 

Qorqud‖ kitabı ilə ―Dəli Kür‖ü müqayisə etməsi də uğur-

ludur, belə ki, bu hər iki əsərin milli və bəĢəri ideyalarla 

zənginliyindən xəbər verir. Müəllif müasir ədəbi dilimiz 

baxımından arxaizm hesab olunan bir sıra sözlərin ―Kitab‖ 

və ―Dəli Kür‖ün dilində intensivliyini konkret nümunələr-

lə diqqətə yetirir.Əsərdə ―Koroğlu‖ ilə ―Dəli Kür‖ arasın-

dakı oxĢar və fərqli cəhətlər də qruplaĢdırılmıĢ və hər iki 

əsərdəki onomastik vahidlər ümumi mənzərəsinə görə 

xarakterizə edilmiĢdir. Müəllif haqlı olaraq araĢdırma za-

manı bu nəticəyə gəlmiĢdir ki, ―Dəli Kür‖ öz mənəvi 

qidasını təkcə Ģifahi xalq ədəbiyyatından deyil, həm də 

özünəqədərki yazılı ədəbiyyatdan almıĢdır. 

Tədqiqatçı romanın dili üzərində iĢləyərkən hər bir 

obrazın dilinə yazıçının  dil faktları ilə müraciət etmiĢdir. 
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Ġ.ġıxlı doğrudan da, hər bir dil vahidinə sənətkarlıqla ya-

naĢmıĢdır. Ġ.ġıxlının yaratdığı kiĢi obrazlarının – Cahandar 

ağa, ġamxal, Molla Sadıq  Rus Əhməd, Gəmiçi Qoca kimi 

obrazların özünəməxsusluğu xüsusilə qeyd edilmiĢdir. Hər 

bir obrazın dili –  istər kiĢi, istərsə də qadın obrazlarının 

dili – tədqiqatçı tərəfindən çox düzgün xarakterizə olun-

muĢdur. Roman barədə danıĢan X.Əlimirzəyev yazırdı ki,  

Ġ.ġıxlı kənd həyatını, qələmə aldığı dövrü yaxĢı bilir. 

Xüsusilə obrazların psixoloji vəziyyətini, romanın ümumi 

bədii təsirini artıran, tamamlayan təbiət təsirlərindən gözəl 

müĢahidəçilik, rəssam zövqü Ģairanəlik duyulur. 

Tədqiqatçı ―Dəli Kür‖də obrazlılığın fonetik səviy-

yədə təzahürü bölümündə ədəbi tələffüzün transkripsiyası, 

assonans: a) qalın saitlərin assonansı; b) incə saitlərin as-

sonansı; alliterasiya, fonetik kəkələmə, həmqafiyə sözlər, 

cinas sözlər, leksik-morfoloji təkrarlar, asindeton və po-

lisindeton, anastrofa, anafora və epiforalardan istifadənin 

səviyyəsini önə çəkərək ―Dəli Kür‖də ahəngdarlıq yara-

dan,  poetik mənanı gücləndirən anafora və epiforalardan 

konkret nümunələr vermiĢdir: ―Olar, olar. Elə kiĢidən hər 

nə desən çıxar‖; ―YaxĢı, yaxĢı, gözünü sil, ayıbdır, görən 

olar‖... Bu nümunələrdəki anaforaların hər biri fikri qüv-

vətləndirən, emosionallığı artıran, nəsrə Ģeriyyət gətirən 

detallar kimi səciyyələndirilir.  

Tədqiqatın ―Dəli Kür‖ün dilində obrazlılığın leksik 

səviyyədə təzahürü‖ hissəsində əsasən dialektizmlər təd-

qiq edilmiĢdir. Qeyd edək ki, romanın dilindəki dialek-

tizmləri ilk dəfə prof.Q.Kazımov tədqiq etmiĢdir. O, 1970-

ci ildə çap etdirdiyi ―Dəli Kür‖ün dili‖ adlı məqaləsində 

romanın dili üçün səciyyəvi olan yığcam və ifadəli cümlə-

lərdən istifadə edərək: soğulmaq, dinĢəmək, dazımaq, peĢ-
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qurt, cılğı və s. dialekt  sözlərini araĢdıraraq maraqlı fikir 

söyləmiĢdir. Ə.Tanrıverdi əsərində bu fikirləri yada sal-

maqla yanaĢı, yeni nümunələri də tədqiqata cəlb etmiĢdir. 

Müəllif dialektizmlərlə bağlı bir çox məsələləri, konkret 

desək, dialektizmlərin ədəbi dilin orfoqrafik normalarına 

uyğunlaĢdırılmasını dialektizmlərin obrazlılıq yaradan 

vasitələrdə iĢtirakını, dialektizmlərin leksik-semantik 

qruplarını; ərzaq adlarını, geyim adlarını, heyvan və hə-

Ģərat adlarını, bitki adlarını, yer-məkan məzmunlu sözləri, 

əlamət, keyfiyyət və kəmiyyət bildirən sözləri və s. əsaslı 

Ģəkildə tədqiq etmiĢdir. AraĢdırmalardan bir daha aydın 

olur ki, romanın dilində doxsandan artıq arxaik söz iĢlən-

miĢdir ki, bunların da hər biri yazıçı təhkiyəsi və obrazla-

rın dilini zənginləĢdirən ən mühüm detallar kimi görünür.   

Əzizxan Tanrıverdi romanın dili ilə bağlı tədqiqat 

apararkən  varvarizmlər – əcnəbi sözlərdən istifadənin üs-

lubi imkanları, onomastik vahidlərin əsərin dilində obraz-

lılıq yaratma xüsusiyyətləri,  antroponim, toponim və kte-

matonimlərin roman kontekstində yeri və s. barədə orijinal 

mülahizələr irəli sürmüĢdür. 

Monoqrafiyada romandakı epitet, təĢbeh, metafora, 

metonimiya, mübaliğə, litota və s. kimi məcaz növlərinə 

aid nümunələr geniĢ Ģəkildə linqvistik təhlilə cəlb edilmiĢ-

dir.  

Prof.Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ romanının 

poetik dili‖ əsəri dilçiliyimizə və ədəbiyyatĢünaslığımıza 

ən gözəl töhfədir. 
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Günay VERDĠYEVA, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

ƏZĠZXAN TANRIVERDĠNĠN «DƏLĠ KÜR»  

ROMANININ POETĠK DĠLĠ» ƏSƏRĠ HAQQINDA  

Dəli Kür… Vətənimizin coğrafi və strateji baxımdan 

böyük əhəmiyyət daĢıyan bir çayı… Azərbaycan xalqına 

məxsus çılğınlıq və emosionallığın təcəssümü olan bir 

çay…  ġəninə  mahnılar, əsərlər yazılan bir çay … 

XX əsrin görkəmli yazıçısı və publisisti Ġsmayıl ġıx-

lının yaradıcılığının və demək olar ki, müasir ədəbiyyatı-

mızın kulminasiya nöqtəsi sayılan «Dəli Kür» romanı 

məktəb illərindən hamımızın qəlbini oxĢayan, müxtəlif 

obraz və qəhrəmanları ilə zəngin olan bir əsərdir. Əsl azər-

baycanlı ailə baĢçısına məxsus bütün xüsusiyyətlər Cahan-

dar ağa obrazında cəm olunmuĢdur. Ümumiyyətlə, əsər 

çox oxunaqlıdır və maraqlı süjet xətti ilə seçilir.  Bütün 

bunlar bizi vadar etdi ki, tanınmıĢ dilçi-alim, filologiya üz-

rə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli 

Kür‖ romanının poetik dili» əsəri haqqında bir neçə söz 

deməyə cəhd göstərək.  

Adı çəkilən əsərdə müəllif ―Dəli Kür‖ romanını dilçi-

lik elmi baxımından analiz edir, burada iĢlədilən dil ele-

mentlərini nəzərdən keçirir, həmçinin ―Dədə Qorqud ki-

tabı ilə ―Dəli Kür‖ romanı arasında paralellər aparır. Bun-
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dan baĢqa, romanda iĢlədilən Ģifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələri olan atalar sözləri, bayatılar, laylalar, oxĢa-

malar və s. tədqiqat obyekti kimi götürülür.   

Əsərin digər bir fəslində müəllif roman qəhrəmanla-

rının – ədəbi obrazların dilini təhlil edir. Burada Cahandar 

ağa, Molla Sadıq, ġamxal, ƏĢrəf, Zərnigar xanımla yanaĢı, 

digər qəhrəmanların, hətta epizodik obrazların dili də 

tədqiqata cəlb edilir. Əlavə olaraq alim yazıçının – müəlli-

fin dilini də nəzərdən keçirir, bununla bağlı fikirlərini 

qeyd edir.  

Əsərin sonrakı fəslində «Dəli Kür» romanının fone-

tikasından söhbət açılır. Burada ədəbi tələffüzün transkrip-

siyası, assonans, alliterasiya, fonetik kəkələmə, leksik-

morfoloji təkrarlar, anastrofa və s. poetik kateqoriyalar 

araĢdırılır.     

Digər bir bölümdə əsər leksik baxımdan təhlil olu-

nur. Burada dialektizm, arxaik sözlər, varvarizm, ono-

mastik vahidlər, epitet, təĢbeh  və s. dil vahidləri nəzərdən 

keçirilir.  

Sonda onu da qeyd etmək lazımdır ki, yeniliklərlə 

dolu olan bu monoqrafiya Azərbaycan ədəbiyyatının par-

laq nümayəndəsi olan Ġsmayıl ġıxlı yaradıcılığının öyrə-

nilməsi zəminində ən vacib bir mənbə hesab oluna bilər. 
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Rüstəm  KAMAL, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

“DƏLĠ  KÜR”DƏ OV METAFORĠK ARXETĠP KĠMĠ 

(tezisvari yazı) 

Professor Əzizxan Tanrıverdinin “Dəli Kür” roma-

nının poetik dili” adlı gərəkli və sanballı  araşdırması bu 

möhtəşəm romanın dili ilə bağlı müəyyən mülahizələrin 

yaranmasına səbəb oldu. Bu kiçik yazı da həmin araşdır-

manın işığında yazıldı.  

―Dəli  Kür‖ün  konseptual  sistemi, yaxud  konsepto-

sferası  böyük yazıçının həyat təcrübəsini əks etdirən, dün-

ya  haqqında  müəyyən  təsəvvürlər, fikirlər  və  bilgilər  

sistemidir. Konseptosfera dil və  düĢüncədə  ―dünya  mən-

zərəsinin‖ qarĢılıqlı  əlaqəsi  əsasında  yaranır. Konseptlər  

dil  daĢıyıcısının  yaddaĢında  qorunub  saxlanılır.  

 Ġ.ġıxlının  dilində  konseptosferanı  əsaslandırmaq  

üçün  C. Lakoffun  metafora  nəzəriyyəsinə  müraciət  edi-

rik. Bu  nəzəriyyəyə  görə, konseptual  sferalardan  birinin  

baĢqa  bir  sferaya  proeksiyası,  bir  mental  sferanın  baĢ-

qa  anlayıĢlarla  konseptuallaĢmasıdır (Bu haqda bax: Ла-

кофф  Дж., Джонсон М. Метафоры, коmорыми мы  

живем //Теория  метафоры. – М., 1993. С. 387-415). 

Ġ. ġıxlının  düĢüncəsində  dərin  kök  salmıĢ  metafo-

rik arxetiplərdən biri də ov ritualıdır. Ov  konsepti  ―Dəli  

Kür‖də  qəhrəmanların  davranıĢının  psixoloji  motivasi-
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yasını anlamağa, təhtəlĢüurunu bərpa  etməyə imkan verir. 

Ov onların gündəlik  məĢğuliyyəti (quĢ ovu, balıq  ovu) 

olmaqla  yanaĢı, həm  də  insanların  ilkin, əbədi  ehtiras-

larından  biridir. Ov  qəhrəmanlarda, Freydə  görə,  iki  

instinktin – cinsəl instinktin və zorakılıq instinktinin oyan-

masını  Ģərtləndirir: ―ġamxal  ələ  keçirdiyi ovu  yırtıcı  bir 

ehtirasla  parçalamaq fikrində deyildi. O, Güləsəri  evinə  

aparmaq  və  həmiĢəlik  özünə  arvad  etmək  istəyirdi.‖ 

Ov  situasiyası  inisiasiya  situasiyasıdır. Ovda  mə-

dəniyyət – təbiət, özümüzünkü-özgə, ev-çöl  qarĢıdurma-

ları  aktuallaĢır. Rus  Əhməd  mədəniyyəti, ƏĢrəf  təbiəti  

təmsil  edir. Rus  Əhməd  özgədir. Onun  yadlığını, özgəli-

yini  adı (ləqəbi) və  geyimi  bildirir, toplumdan  kənarda 

– ―Zayej‖də  yaĢayır. Rus  Əhməd  gənc  ƏĢrəfi  sanki sı-

naqdan  keçirir: ―Yəni  deyirsən  mahir  ovçusan, məndən  

də  ustasan?!‖ – deyə  onun  ovçuluq  məharətini  yoxla-

yır. Təbiət  dünyasında  Rus  Əhməd  mədəni  davranıĢ  

qaydalarından  simvolik  imtina  etməli  olur.  

―Dəli Kür‖də kiĢi-qadın  arasında  münasibətlər də  

ov  arxetipində  gerçəkləĢir. Axı çox  qədim  zamanlarda  

kiĢilər  həmiĢə  ovçu  rolunda  çıxıĢ  etmiĢlər. K. Q. Yunq  

leksikasından  istifadə  etsək, ovçuluq – ov  bizim  Ģüural-

tımızda  kök  salmıĢ  ən  qədim  və  dərin  arxetiplərdən  

biridir. Qız  götürüb  qaçma  ritualı  ov-ovlama  aktı  kimi  

düĢünülür.  

Romanda  qadınlar həm də  kiĢilərin  seksual  istək  

obyektidir. Su  qırağında  Allahyarın  gənc, gözəl  arvadı  

Mələyin  bədənini  görən  kimi Cahandar  ağada  onu  əldə  

etmək, onu  ―ovlamaq‖  ehtirası  oyanır, Ģüuraltı  yırtıcılıq  

ehtirası  onun  baĢını  dumanlandırır. 

―Güləsər  qıĢqırmaq istədisə, güclü bir əl  onun  ağzı-

nı  qapadı. ġamxal  qucağında  titrəyən  qızın  çapalamağı-
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na baxmadı. Üz-gözünün  cırılmasına  da  fikir  vermədi. 

Ac canavar  quzu  götürən  kimi  qızı  basmarlayıb  qayığa  

saldı. Tapdığa  ―tərpən‖- dedi. Özü  isə  dal  tərəfdə  otu-

rub  paçasının  arasına  saldığı  qızı  sinəsinə  sıxdı. Onun  

çapalayıb  qayığı  çevirməsinə, ya  da  suya  atılmasına  

imkan  vermədi. Lal  suları  yarıb  Ģütüyən  qayıq  Kürün  

ortasındakı  adanın  arxasında  görünməz  oldu (səh.69).‖ 

―Gəlin  əlləri  titrəyə-titrəyə  iri  mis  parçı  doldurub  

qabağa  uzadanda  Cahandar  ağa  Mələyin  biləyindən  

yapıĢıb  özünə  doğru  çəkmiĢ  və bir göz  qırpımında  atın  

qucağına  almıĢdı. Onun  çırpınmasına  baxmayaraq, atı  

Kürə  salmıĢ  və  birbaĢ  o  taya – meĢəyə  keçmiĢdi‖.  

K.Q.Yunqa görə, arxetipik simvolları ―instinktlərin 

korrelyatıdır [...].Arxetip vasitəsilə instinkt özünü tanıyır‖. 

―Ovçular‖ öz ―Ģikarlar‖ını qayıqlı sudan keçirib ya  meĢə-

yə, ya da Kürün ortasındakı adaya,yulğunluğa  aparırlar.  

Mifoloji  mətnlərdə  çaydan  keçmə  ―dünya‖ya  keç-

məkdir. MeĢə  isə  ölmək  formuludur. K. Q. Yunqa  görə, 

meĢə  və  meĢə  qorxusu  təhtəlĢüurun  təhlükəli  aspektlə-

rini, ―idrakın  gizlinlərini‖ simvolizə  edir [Керлот  Х. Э. 

Словарь  символов. М., 1995. с. 90]. 

―ġamxal  elə  o  gecə  kəndə  qayıtdı. Güləsəri  me-

Ģəyə  aparmadı. Qayığı  birbaĢ  Kürün  ortasındakı  balaca  

adaya  sürüb, yulğun  kolluğunda  gizləndi‖. [s. 72].  

Ov  situasiyasında  Ģikar  ovçunun  əlindən  çıxmaq  

istəyir. Yazıçı  götürülüb  qaçırılan  qızla tutulmuĢ balığın  

müqavimətini eyni  təsvir  edir: ―Çərkəz  hər  Ģeyi  unu-

dub, birbaĢ çiləkənin  yanına  qaçdı. Balıq  çırpınıb  suyun  

üzərinə çıxır, quyruğunu Ģappıldadıb dartınır, sonra da  

suyun  dibinə cumurdu. Kəndir az qalırdı ki, üzülsün‖ [...]. 
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―Çərkəz  kəndirdən  tutub  var  gücü  ilə  dartır, balıq  

isə  onu  sürüyüb  aparırdı. ġamxal  onun  köməyinə  çat-

masa  idi, Çərkəz  axıracan  tab  gətirə  bilməyəcəkdi...‖ 

Ovçuya – oğlana  qarĢı  Ģikarın – qızın da  reaksiyası  

belədir: ―Oğlan  onu  qucaqlayanda  sudan  kənara  atılmıĢ  

balıq  kimi  çapalayır, əl-qolu  tutulanda  isə  dartınıb  

çırpınırdı‖ [s.73]. 

Milli  spesifikliyə  malik  konseptlərdən  biri  də  mi-

femlərdir. Mifemlər  insan  təxəyyülünün  faktlarıdır. Mi-

fopoetik  konsept, fikrimizcə, dilçilikdə  kifayət  qədər  

öyrənilməmiĢ  xüsusi  konsept  tipidir. Mifopoetik  kon-

sept dünyanın  dərkində insanın koqnitiv  qabiliyyətini  

əks  etdirən  metaforalardan  yaranır.  

KiĢilərin  vəhĢi, yırtıcı  instinkti  zoometaforalarda, 

təĢbehlərdə  əksini  tapır. Əzizxan Tanrıverdi  haqlı  ola-

raq  yazır: ―Ġ.ġıxlı  təĢbehlərlə  danıĢmağı  və  danıĢdır-

mağı  bacaran  ən  görkəmli  yazıçılardan  biridir‖ [s.213]. 

―Ac  canavar  quzu  götürən  kimi  qızı  basmarlayıb  

qayığa  saldı‖ [s.69]. 

―Lazım  olanda  qartal  kimi  qanad  çalıb  ovunu  

götürmüĢdü‖ [s.101]; 

―Bax  elə  bu  vaxtlar  Cahandar  ağa  peyda  oldu  və  

ley  cücə  götürən  kimi, onu  caynağına  alıb  birbaĢ  

evinə  gətirdi‖ [s.27]. 

Beləliklə, ov  yalnız Ġ.ġıxlının mifopoetik düĢüncə-

sinin  əsasını  təĢkil  etmir, həm  də  süjetin  metaforik  ge-

niĢlənməsini  təmin  edir. Bu  isə  öz  növbəsində  Ġ.ġıxlı-

nın  düĢüncəsində  mifoloji  arxetipləri  bərpa  etməyə  

imkan  verir. 
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Ədalət ABBASOV, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

                         
“DƏLĠ KÜR” ROMANININ POETĠK DĠLĠ”NDƏ 

ARXAĠK SÖZLƏRƏ NOVATOR YANAġMA 

 

Ədəbiyyatımızın ən yeni dövrünün inkiĢafında 60-

70-ci illər mühüm və əhəmiyyətli bir mərhələ təĢkil edir. 

Belə ki, bu mərhələdə ədəbiyyat yeni məzmun və ideya 

istiqamətində inkiĢaf edir, əvvəlki dövrlərin normativ 

tələblərindən uĢaqlaĢırdı. Sovet ideologiyasının ―millətçi-

lik‖ hesab etdiyi motivlərin müxtəlif səviyyələrdə inkiĢafı 

artıq ədəbiyyatda özünə yer almıĢdı. Zamanın köhnə tələb-

ləri daha məqbul sayılmır, həm məzmunu, ideya kon-

sepsiyası, qəhrəmanın xarakteri, həm də bədii dilinin özü-

nəməxsusluğu ilə ciddi surətdə fərqlənən, yeni keyfiyyət 

dəyiĢikliyi ilə yaddaqalan əsərlər yaranırdı.  

Ədəbiyyatın humanist dəyərləri, bəĢəri ideyaları aĢı-

laması təkcə müasir mövzularla deyil, həm də tarixi dövr-

lərin qələmə alındığı əsərlərdə də əks olunurdu. Bu ba-

xımdan Ġ.ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanının mövqeyi xüsusi-

dir. Bu romanın epik təsvirinin əsasında XIX əsrin son-

larındakı Azərbaycan kəndi durur. Yazıçı cəmiyyət həya-

tındakı ideya-sosial dəyərlərin milli gerçəkliyə daxil olma-

sı ilə insanların duyğusunda və Ģüurunda yaranan reallığı 

göstərirdi. Dövrün kəĢməkeĢli hadisələrinin və bu hadisə-
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lərin fonunda insan xarakterinin canlandırılmasında bədii 

dilə orijinal mövqedən yanaĢma əsərin novator əlamətlə-

rindən biri kimi dəyərləndirilə bilər.   

Xalqın, millətin tarixi yaddaĢını qoruyub saxlayan, 

milli varlığı potensial Ģəkildə yaddaĢına həkk edən vasitə-

lər maddi-mənəvi abidələrdir. Bu mənada ―Dəli Kür‖də 

tarixi keçmiĢimiz və bugünkü həyatımız, istək və arzuları-

mız uyuyub yatır. Bu romanla xalqımızın zəngin tarixi 

keçmiĢini öyrənmək və tarixi dilə gətirmək tariximizi baĢ-

qa mənbələrdən öyrənmək qədər vacibdir. Müəllif bu bö-

yük missiyanı həyata keçirmək üçün bədii dilin bütün rən-

garəng enerjisindən maksimum dərəcədə bəhrələnmiĢdir.  

―Dəli Kür‖ün ədəbi-nəzəri cəhətləri ilə yanaĢı, bədii 

dil xüsusiyyətləri haqqında da ayrı-ayrı dərslik, elmi 

məqalə və monoqrafiyalarda müxtəlif səviyyələrdə bəhs 

edilmiĢdir. Bu elmi mənbələrin sırasında prof. Ə.Tanrıver-

dinin ―Dəli Kür― romanının poetik dili‖ monoqrafiyasının 

olduqca böyük rolu vardır.  

Yazıçı romanda dilin potensial imkanlarından nə 

qədər həssaslıqla istifadə etmiĢdirsə, müəllif də öz mono-

qrafiyasında bu potensialı üzə çıxarmaq, canlandırmaq 

üçün bir o qədər səy göstərmiĢdir. Monoqrafiyanın oriji-

nallığı orasındadır ki, ―Dəli Kür‖ün poetik dili yalnız bir 

cəhətdən deyil, müxtəlif baxımdan linqvistik tədqiqata 

cəlb edilmiĢ, onun rəngarəng çalarlıqları müəyyənləĢdi-

rilərək üzə çıxarılmıĢdır.  

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ əsərində dilin çox 

funksiyalılığından geniĢ Ģəkildə bəhs edilmiĢdir. Bu təhlil-

lər bir-birindən novator keyfiyyətləri ilə müəllif tərəfindən 

diqqətlə araĢdırılaraq, mükəmməl bir səviyyəyə çatdırıl-

mıĢdır. Monoqrafiyada dilin bədii funksiyasının mükəm-
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məl səviyyədə təqdim edildiyi istiqamətlərdən biri də 

―Arxaik sözlər‖ bölməsidir.  

Məlumdur ki, əbədi dilin əsasını canlı xalq dili təĢkil 

edir. Bədii dil isə müəyyən xüsusiyyətlərinə görə ədəbi 

dildən alınıb obrazlaĢdırılmıĢ, cilalanmıĢ dildir. Ümumiy-

yətlə, bədii dilin obrazlılığı, cilalanması iĢləndiyi yerdə və 

məqamda sözə verilən məna çalarlığı ilə bağlıdır. Müəllif 

öz əsərində haqlı olaraq göstərir ki, bədii əsərdə müəyyən 

məqsəd üçün iĢlədilmiĢ hər hansı söz ədəbi dildə oldu-

ğundan daha güclü təsirə malik olur.  

Bədii dilin məna çalarlığı, rəngarəngliyi və xoĢa-

gələn, gözəl bir dil olması isə onun obrazlılığından, emosi-

onallığından irəli gəlir. Bədii dilin zəngin vəzifələrindən 

biri də müəllif qayəsinin həyata keçirilməsinə xidmət 

etməkdir.  

Köhnə həyat tərzi ilə əlaqədar, keçmiĢ adət-ənənə-

lərlə bağlı olan bəzi sözlər köhnəlib sıradan çıxır, hazırkı 

danıĢıq dilində iĢlənmir. Lakin belə sözlərə bədii əsərlərdə 

rast gəlirik. ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ əsəri bu cə-

hətdən də önəmli bir əsərdir. Belə ki, müəllif ―Dəli 

Kür‖ün lüğət tərkibini müxtəlif baxımından tədqiq edər-

kən, həm də romandakı sözlərin forma və məzmunca 

qruplaĢması məsələsini də unutmamıĢdır. Bu cür söz qrup-

larından biri olan arxaizmlər qabarıq Ģəkildə nəzərə çarp-

dırılmıĢdır. Müəllif arxaizmlərin – ―leksik arxaizm‖ növü-

nün daha çox iĢlənməsi faktını qabarıq Ģəkildə diqqətə 

çatdırmıĢdır.  

Romanın dilində iĢlənmiĢ arxaik leksikanın mənĢəcə 

təsnifi də bütövlükdə bədii dilin təhlili məkanında diqqəti 

cəlb edən vacib məsələlərdəndir. Belə ki, bu, mənĢəyi 

baxımından dörd yerə bölünür: a) türk mənĢəlilər: arxalıq, 
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çuxa, dinĢəmək, qağa...; b) ərəb mənĢəlilər: molla, təhdihi-

mayə, məfrəĢ, əndam....;  c) fars mənĢəlilər: didə, namər-

bud, zənəxdan....; ç) rus və Avropa mənĢəlilər: qubernator, 

uyezd, pristav...
1
 

Romanda təsadüf olunan arxaik sözlərin əsasən milli 

mənĢəli olması faktını önə çəkən müəllif (ağır, sapand, ün, 

iraq, qısraq, qaravaĢ, yaraq, yortmaq...; və s.) ümumiy-

yətlə, dilimizin lüğət tərkibində milli leksikanın bir tərəf-

dən daha aktiv olması, digər cəhətdən də onu (alınma lek-

sikanı-Ə.A.) üstələməsi fikrini bir daha təsdiqləmiĢ olur.  

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ göstərir ki, roman-

da arxaik sözlər nəzərdə tutulan hər hansı məsələ ilə 

əlaqələr iĢlədilir. Eyni zamanda, yazıçı yaratdığı obrazın 

xarakteri, daxili aləmi, dünyagörüĢü, düĢüncəsi haqqında 

təsəvvür yaratmaq, yaĢadığı dövrü səciyyələndirmək üçün 

arxaik sözlərə müraciət etmiĢdir.  

Hesab edirik ki, ―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ 

―Dəli Kür‖ün linqvistik tədqiqinə həsr olunmuĢ mükəm-

məl bir araĢdırma olmaqla onun yeni üfüqlər fəth etmə-

sində yardımçı rola malik əsər kimi yeni keyfiyyətlər 

qazanacaqdır. 
 
 
 

                                                 
1
 Əzizxan Tanrıverdi.―Dəli Kür‖ romanının poetik dili. ―Elm və Təhsil‖. 

Bakı, 2012. 
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Leyla KƏRĠMOVA, 

dissertant 

MƏNƏVĠ KAMĠLLĠYĠN ZĠRVƏSĠ, BƏDĠĠLĠYĠN 

TƏNTƏNƏSĠ 

 

Mən görkəmli alim-pedaqoq, prof.Əzizxan Tanrıver-

dini tələbəlik illərindən tanıyıram. Hələ tələbə ikən onun 

Azərbaycan dilinin tarixi ilə bağlı olan dərin bilgisi, ―Kita-

bi-Dədə Qorqud‖ dastanı haqqında möhtəĢəm tədqiqləri 

məni valeh edirdi. Əzizxan müəllimin müəllifi olduğu 

çoxsaylı kitabları oxuduqca bu insana olan hörmətim get-

dikcə artırdı. Prof.Əzizxan Tanrıverdinin müəllifi olduğu 

kitablardan ―Türk mənĢəli Azərbaycan antroponimləri‖, 

―XVI əsr qıpçaq (poloves) dilinin qrammatikası‖, ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖da Ģəxs adları‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un 

obrazlı dili‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un söz dünyası‖, ―Di-

limiz, mənəviyyatımız‖, ―Poeziyanın dili, dilin poeziyası‖, 

―Dədə Qorqud kitabı‖nda at kultu‖, ―Qədim türk mən-

bələrində yaĢayan Ģəxs adları‖, ―Azərbaycan dilinin tarixi 

qrammatikası‖ və s. adlarını sadalamaq mümkündür. Bu 

yaxınlarda isə Əzizxan müəllimin daha bir qiymətli kitabı 

iĢıq üzü gördü. Oxuculara təqdim olunan ―Dəli Kür‖ ro-

manının poetik dili‖ kitabı öz möhtəĢəmliyi ilə elə ilk ba-

xıĢdan hər kəsin diqqətini cəlb edir. Bu kitabı oxuduqca 
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ölməz Ġsmayıl ġıxlı yaradıcılığının bədii zirvəsi sayılan 

―Dəli Kür‖ romanı haqqında aparılan əhatəli tədqiqə hey-

ranlığı gizlətmək mümkün olmur. Mən də öz növbəmdə 

fikirləĢdim ki, bu dəyərli və əvəzsiz kitab haqqında öz 

düĢüncələrimi qələmə alım. 

Görkəmli yazıçımız Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ ro-

manı yazıldığı gündən bu günə kimi oxucu və tədqiqat-

çıların diqqət mərkəzində olan möhtəĢəm bir romandır. 

Burada öz bədii əksini tapmıĢ milli-mənəvi məsələlər bu 

günkü gündə də öz aktuallığını itirməmiĢdir. Əsrlərdən və 

qərinələrdən süzülüb gələn əxlaq, namus, millilik, mənə-

viyyat ideologiyası yazıçının daxili düĢüncə müstəvi-

sindən keçərək, müxtəlif obrazların timsalında öz bədii 

inikasını tapmıĢdır. Bütün bu məsələlər heç bir tədqiqat-

çının diqqətindən yan keçə bilməzdi. Hətta bu əsərin səs-

sorağı Azərbaycan hüdudlarından da kənara aĢaraq, dünya 

alimlərinin də diqqətini çəkmiĢdir. Lakin bu günə kimi 

heç bir tədqiqatçı Əzizxan Tanrıverdi qədər romanın dərin 

təfərrüatlarına varmamıĢdır. Təqdirəlayiq haldır ki, Əziz-

xan Tanrıverdi kitabı bütövlükdə, kompleks halında tədqiq 

etmiĢ və heç bir cümlədən, hətta sözdən belə yan keçmə-

miĢdir. Əzizxan müəllimin əsərə baxıĢ bucağı bu baxım-

dan çox maraqlıdır. Ġlk baxıĢda bizə adi görünən fikirləri 

alim-tədqiqatçı Azərbaycanın milli-mənəvi keçmiĢi ilə 

müqayisə edərək və dərin mülahizələr irəli sürərək möh-

təĢəm fikirlər irəli sürür. Prof.Əzizxan Tanrıverdi türk 

təfəkkür kontekstindən bəhrələnərək bu romandakı milli-

liyi və tarixiliyi əhatəli bir Ģəkildə araĢdırmıĢdır. Bu 

baxımdan tədqiqatçı ―Dəli Kür‖ romanındakı folklor izlə-

rini, eləcə də türk təfəkkürünün qüdrətli bədii salnaməsi 

olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖ dastanından irə-

li gələn müqayisələri də elmi Ģəkildə isbatlayaraq mükəm-
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məl və sanballı bir tədqiq ərsəyə gətirmiĢdir. Prof.Əzizxan 

Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanının poetik dil xüsusiyyətləri-

ni araĢdırarkən bütün məqamlara toxunmuĢ və oxucuların 

nəzərində əsərin dəyərini bir qədər də yüksəltməyə nail 

olmuĢdur. Bəllidir ki, adi oxucular hər hansı bir əsəri oxu-

yarkən onun leksik-semantik xüsusiyyətlərindən daha çox 

süjet xəttinə, bədii dəyərinə, təhkiyəsinə önəm verir. Əziz-

xan Tanrıverdinin ustalığı isə ondadır ki, bu möhtəĢəm və 

qüdrətli əsərin poetik dilini geniĢ Ģəkildə araĢdırmaqla 

əsərin bədii çəkisinin və bədii dəyərinin oxucunun 

nəzərində bir qədər də yüksəlməsinə nail olmuĢdur.  

Kitabın əvvəllində tədqiqatçı-alim, prof.Əzizxan 

Tanrıverdi ilk öncə ―Dəli Kür‖ romanındakı Azərbaycan 

Ģifahi xalq ədəbiyyatı motivlərini müəyyənləĢdirmiĢ və 

ayrı-ayrı folklor janrlarının romandakı bədii təzahür Ģəkil-

lərinə aydınlıq gətirmiĢdir. Müəllif həmin folklor janrla-

rını atalar sözləri, bayatılar, nəğmələr, eydirmələr, əfsanə-

lər, mahnılar, aĢıq Ģeirləri və s. Ģəklində qruplaĢdıraraq 

onların iĢlənmə məqamına toxunmuĢ və romandakı bədii 

rolunu dəyərləndirməyə müvəffəq olmuĢdur. Romanda 

iĢlənən atalar sözlərindən bəhs edərkən prof.Əzizxan Tan-

rıverdi həmin atalar sözlərini semantik baxımdan qrup-

laĢdırmağı da unutmur, eləcə də romanda iĢlədilmiĢ hər 

bir bayatının, əfsanənin, nəğmənin, mahnının, aĢıq Ģeirinin 

təzahür formasına da aydınlıq gətirir. Maraqlıdır ki, bu 

əsəri oxuduqdan sonra romandakı folklor motivlərinin 

izlərinə diqqət yetirərkən görürük ki, mərhum yazıçımız 

Ġsmayıl ġıxlı Ģifahi xalq ədəbiyyatının, demək olar ki, 

bütün janrlarından bəhrələnmiĢdir. Bu isə öz növbəsində 

romanın poetik qüdrətindən xəbər verir. Prof.Əzizxan 

Tanrıverdinin toxunduğu maraqlı bir nüans isə müəllifin 
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təbiət təsvirlərini olduqca inandırıcı təqdim etməsi mə-

qamıdır. Yazıçı təbiətin füsunkar gözəlliyini bədii qələmlə 

vəsf edərkən sanki Göytəpə kəndinin, eləcə də Azərbayca-

nımızın füsunkar təbiətinin incilərinin tərənnümün gözlə-

rimiz qarĢısında canlanmasını Əzizxan müəllim tərəfindən 

Ġsmayıl ġıxlının uğuru kimi dəyərləndirilir. Bu yerdə gör-

kəmli xalq Ģairimiz Zəlimxan Yaqubun dəyərli misraları 

yada düĢür: 
 

Yenə təbiətlə üz-üzəyəm mən, 

Təpədən dırnağa möcüzəyəm mən, 

Meşəyəm, bulağam, ormanam, çayam, 

Dünyaya sığmayan gizli dünyayam... 

Doğrudan da, xalq yazıçısı Ġsmayıl ġıxlı təbiətin gö-

zəlliyini öz bədii-poetik qələmi ilə elə inandırıcı təsvir et-

miĢdir ki, romanı oxuyarkən insan özünü bir anlıq təbiətin 

qoynunda hiss edir... 

Əzizxan müəllim həm də romanın bədii möhtəĢəm-

liyini ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı ilə də müqayisə et-

miĢdir. Hər iki bədii salnamənin əsas qəhrəmanı olan 

Qazan xan və Cahandar ağanı müqayisə edərkən Əzizxan 

müəllim maraqlı faktlar ortaya qoymuĢ, bu iki qəhrəmanın 

öz adlarından tutmuĢ atlarının adlarınadək ətraflı müqa-

yisələr aparmıĢ və onların leksik-semantik xüsusiyyətlə-

rindəki bənzərliyi üzə çıxarmıĢdır. Əzizxan Tanrıverdi ya-

zır: ―Qazan Ģəxs adı ucalan, uca, yüksək, Cahandar ağa isə 

cahangir, hökmdar, padĢah mənasındadır. Bu, onları eyni 

semantik yuvada birləĢdirir. Yəni burada belə bir model 

təbii qarĢılanır: ucalan, uca, yüksək cahangir, hökmdar, 

padĢah; Qazan və Qonur adlarını ―q‖ səsinin alliterasiyası 

birləĢdirsə də, Cahandar və Qəmər adlarını da ―r‖ səsi ilə 

qurtarma xəttində birləĢdirir. Bu da hər iki mənbədə qəh-
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rəman və at adlarının bir-birinə uyğunlaĢdırılmıĢ vəziy-

yətdə olduğunu göstərir. Digər tərəfdən, Qəmər adı da ―q‖ 

səsi ilə baĢlayır ki, bu da onu ―q‖ səsi ilə baĢlayan Qazan 

və Qonur adları ilə ilə birbaĢa bağlayır. Qazan, Qonur, 

Qəmər (q-q-q); Qazan Qonur adlı atı ilə öyünürsə, Cahan-

dar ağa da Qəməri öz doğmalarından üstün hesab edir.‖ 

Göründüyü kimi prof.Əzizxan Tanrıverdi əsərdəki obraz-

ların daxili-mənəvi dünyasında baĢ verən təlatümləri Ģərh 

etməklə yanaĢı, onların tarixdən süzülüb gələn ədəbi-bədii 

qaynaqdan bəhrələndiyini vurğulayır. Eləcə də digər ob-

razların da adlarının leksik-semantik xüsusiyyətlərinə 

aydınlıq gətirən Əzizxan Tanrıverdi bir sıra maraqlı tapın-

tılar ortaya qoymuĢdur. Eyni zamanda bu dəyərli tədqiqdə 

türk mənəviyyatından irəli gələn bir sıra mühüm məqam-

lara da aydınlıq gətirilmiĢdir. Zərnigar xanımla Burla 

xatunu müqayisə edən tədqiqatçı-alim hər iki qəhrəmanın 

bir ana olaraq övladına görə hər kəslə mübarizə aparmağa 

hazır olduğunu konkret nümunələrlə isbatlamıĢdır. Daha 

sonra müəllif ―Dəli Kür‖ romanının poetik dilindən bəhs 

edərkən bu əsəri ―Koroğlu‖ dastanı ilə müqayisə etmiĢdir. 

Eyni Ģəkildə, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında olduğu 

kimi bu dastanla da əsər arasındakı bağlılığı aĢkarlayaraq 

müəllif bir sıra maraqlı məqamları üzə çıxarmıĢdır. Ümu-

miyyətlə, Ġsmayıl ġıxlının ―Dəli Kür‖ romanında mə-

nəviyyata bağlılıq çox güclüdür. Prof.Əzizxan Tanrı-

verdinin bir çox məqamları aĢkarlayaraq üzə çıxarması bir 

daha bu sənət əsərinin mükəmməlliyindən xəbər verir.  

 ―Koroğlu‖ dastanın qəhrəmanları ilə ―Dəli Kür‖ ro-

manının qəhrəmanı arasında müqayisəli təhlil aparan təd-

qiqatçı bir sıra maraqlı mülahizələr irəli sürmüĢdür. Ob-

razların adlarını müqayisə edərkən ―Koroğlu‖ dastanın-
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dakı Nigar adının ―Dəli Kür‖ romanında Zərnigar və ġah-

nigar Ģəklində rast gəlindiyini bildirən prof.Əzizxan Tanrı-

verdi digər maraqlı məqamlara da toxunmuĢdur. Məsələn, 

hər iki bədii nümunədəki baĢ qəhrəmanların ata olan mü-

nasibətini təqdiqatçı türk mənəviyyatı müstəvisində xarak-

terizə edir. Əzizxan Tanrıverdi Qıratı qaçırılan Koroğlu ilə 

Qəmər atının quyruğu qırxılan Cahandar ağanı müqayisə 

edərək hər iki qəhrəmanın bunu öz Ģəninə sığıĢdırmadığını 

birmənalı Ģəkildə vurğulayır. Hər iki qəhrəmanın kiĢi kimi 

meydanda mərdi-mərdanə dayanmaq əzmində olduğunu 

müqayisə edən tədqiqatçı-alim türk təfəkkür kontekstin-

dən çıxıĢ edərək həm Cahandar ağanın, həm də Koroğ-

lunun mübarizliyini parlaq çalarlarla ehtiva etməyə nail 

olmuĢdur. Eləcə də ―simvolik cəmiyyət‖ məsələsinə də 

toxunan Əzizxan müəllim ―Dəli Kür‖ romanında Göytəpə 

kəndini, ―Koroğlu‖ dastanında isə Çənlibeli ―simvollaĢmıĢ 

cəmiyyət‖ kimi xarakterizə edir.   

―Dəli Kür‖ü dastanlarla müqayisə edərkən Əzizxan 

müəllim bir sıra digər maraqlı nüansları üzə çıxarmıĢdır. 

Bunlardan ən mühümü ―su kultu‖ məsələsidir. Əgər 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında Qazan xan suya müra-

ciəti vardırsa, ―Koroğlu‖ dastanında həmin su kultu QoĢa-

bulaq, ―Dəli Kür‖ romanında isə məhz Kür çayı kimi öz 

əksini tapmıĢdır. Bütün bu məqamları su kultunun meta-

forik obrazı kimi xarakterizə edən Əzizxan Tanrıverdi 

―Dəli Kür‖ romanının tarixin əbədi və ədəbi yaddaĢından 

qaynaqlanan mühüm məqamları qabartmağa çalıĢmıĢdır.  

Bundan baĢqa prof.Əzizxan Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ 

romanındakı ayrı-ayrı obrazların dilini poetik cəhətdən 

təhlil etmiĢdir. KiĢi obrazlarından Cahandar ağanın, ġam-

xalın, ƏĢrəfin, Allahyarın, Rus Əhmədin, gəmiçi Qocanın, 

Çərkəzin, Tapdığın, Çernyayevskinin, Həsən ağanın, qa-
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dın qəhrəmanlarından Zərnigarın, Güləsərin, ġahnigarın, 

Salatının, Mələyin, eləcə də epizodik obrazların hər biri-

nin dilini bədii-poetik müstəvidə tədqiq edən alim-pe-

daqoq Əzizxan Tanrıverdi bu obrazların daxili-mənəvi 

dünyasına nüfuz edərək onların mənəvi təlatümlərini, duy-

ğu və düĢüncələrini də təhlil etməyi unutmur. Bu da təd-

qiqatçının əsərin ideya yükünü bədii düĢüncə kontekstində 

müvəffəqiyyətlə sərgiləməsi üçün əsas yaradır. Əzizxan 

müəllim bununla kifayətlənməyərək, əsərin bədii dilinin 

həm fonetik, həm leksik, həm də qrammatik səviyyədə 

tədqiq etmiĢdir. Romandakı obrazlılığı müxtəlif aspektdən 

araĢdıran tədqiqatçı-alim dialektizmlərin, frazeoloji və 

onomastik vahidlərin, eləcə də bədii təsvir və ifadə 

vasitələrinin iĢlənmə məqamlarına da aydınlıq gətirmiĢdir. 

Həmçinin Əzizxan müəllim ―Dəli Kür‖ romanındakı 

obrazlılığın ən dərin təfərrüatlarına varmıĢ və mükəmməl 

bir sənət əsəri meydana çıxarmağa nail olmuĢdur.   

Prof.Əzizxan Tanrıverdinin müəllifi olduğu ―Dəli 

Kür romanının poetik dili‖ kitabı haqqında nə qədər müs-

bət fikirlər söyləsəm də, yenə də azdır. Mən öz növbəmdə 

―Dəli Kür‖ romanının müəllifi olmuĢ sevimli xalq 

yazıçımız Ġsmayıl ġıxlıya ulu tanrıdan rəhmət diləyir, bu 

roman haqqında sanballı tədqiq aparmıĢ tədqiqatçı-alim, 

prof.Əzizxan Tanrıverdiyə isə cansağlığı arzulayıram. 
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Sahibə XƏLƏFOVA, 

magistrant 
 

“DƏLĠ KÜR” ROMANI LĠNQVĠSTĠK TƏNQĠDDƏ 
 

Tarix təkrarlanır. Əslində dəyiĢməyən bir Ģey varsa, 

o da həyatdır. Bu və ya digər insanların həyatında eyni 

tarixi ardıcıllığı müĢahidə etmək mümkündür. Elə mənim 

müəllimim professor Əzizxan Tanrıverdi kimi. 

Bir zamanlar, tələbə ikən yazdığı diplom iĢi ilə bağlı 

elmi rəhbərindən – Ġsmayıl ġıxlıdan xeyir-dua alan pro-

fessor Əzizxan Tanrıverdi indi onun öz əsərini – ―Dəli 

Kür‖ romanını təhlil edir. Mən də diplom iĢimdə öz elmi 

rəhbərim, ən əziz müəllimimdən xeyir-dua almıĢ bir tələbə 

kimi indi müəllimimin əsəri ilə bağlı öz təəssüratlarımı, 

hisslərimi paylaĢıram.   

Ġlk olaraq qeyd edim ki, əsəri bir dəfə oxumaqla onu 

anlamaq çox çətindir. Doğru deyirlər, hər yaĢın öz gözəl-

liyi var, amma onu da əlavə edib demək istərdim ki, hər 

yaĢın öz düĢüncə tərzi, hadisələri qavrama təcrübəsi var. 

Bu əsəri təkrar-təkrar oxuduqca insan orada xüsusi yeni 

bir nüansı görür. Müəllimim də əsəri dəfələrlə oxuduğunu, 

oradakı təbiət təsvirlərinə, obraz rəngarəngliyinə, dilinə 

heyran olduğunu yazır. Əlbəttə, bu yerlərdə böyüyüb, bu 

dağların havasını udan bir insana belə bir əsər təsir etməyə 

bilməz. Romanı təhlil edərkən professor ona müxtəlif bu-

caqlardan yanaĢmıĢ, Ģifahi ədəbiyyat nümunələri ilə mü-

qayisə etmiĢdir. Məsələn, məni cəlb edən, maraqlandıran 

müqayisələrdən biri ―Dədə Qorqud‖la bağlı oldu. Müəllif 
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göstərir ki, romandakı ahəngdarlıq, epik intonasiya birbaĢa 

―Dədə Qorqud‖la bağlanır. Hətta nümunə də verərək 

fikrini təsdiqləyir: ―Bir gün Qam Ğan oğlı xan Bayındır 

yerindən turmıĢdı. ġami günligi yer yüzinə dikdirmiĢdi.‖ 

Bu ardıcıllıq ―Dəli Kür‖də davam etdirilir: ―Molla Sadığın 

on iki kərənli uzun evi baĢdan-baĢa gəbə ilə döĢənmiĢdi. 

Divar boyu döĢəkçələr atılmıĢdı.‖ 

Sonra obrazların dili ilə bağlı aparılan müqayisələri 

də qeyd edək: Öz açıq fikirləri və mübarizə əzminə görə 

Ə.Tanrıverdi Cahandar ağanı bir neçə tarixi Ģəxsiyyətə 

bənzədir: Cahandar ağa və Ġ.ġıxlı. Hər ikisinin də fikirləri 

açıq, mübarizə əzmi güclüdür. Cahandar ağa bunu nitqin-

də və gücündə, Ġ.ġıxlı isə qələmində göstərir. Əsərdə çox 

incə və maraqlı bir detal da var: Cahandar ağanın ġeyx 

ġamilə bənzədilməsi: ―Cahandar ağanın qıllı qaĢları gözü-

nün üstünə endi, pristav onun zəhmli baxıĢlarını anlamasa 

da, baĢını tərpədib gülümsündü. ―Xalis ġamildir‖,  – deyə 

ürəyindən keçirtdi‖. Pristavın dilində iĢlənən bu ifadəni 

tədqiqatçı ―son dərəcədə zəngin bir məcaz‖ hesab edir. 

Birincisi, ona görə ki, Cahandar ağa çar müstəmləkəçili-

yinə qarĢı mübarizə rəhbəri ġ.ġamilə bənzədilir. Ġkincisi, 

bu ifadə məhz rus pristavın dilində səslənir və ―xalis‖ sözü 

bu təĢbehi daha da qüvvətləndirir və reallaĢdırır. Növbəti 

maraqlı bənzətmələrdən biri də Bayındır xan - Cahandar 

ağa xəttidir: ‖...hər ikisinin müəyyənləĢdirdiyi qayda-qa-

nunlar toxunulmaz hesab olunur və cəmiyyəti dədə-baba 

qaydası ilə idarə edirlər. Qazan xan ailəsini kafirlərdən 

təkbaĢına xilas etməkdə israrlı olduğu kimi, Cahandar ağa 

da Allahyarla döyüĢə təkbaĢına gedir‖. Qazan xan kimi 

Cahandar ağanı da bir gün yurdunun boĢ qalması düĢüncə-
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si qorxudur: ―Dünya iĢidir, bəlkə, mənim baĢıma bir bəla 

gəldi, onda nə olsun? Yurdum boĢ qalmalıdır?‖  

Yeri gəlmiĢkən, professor Əzizxan Tanrıverdiyə qə-

dər ədəbi tənqiddə sadaladığım məcazlara bu paradiq-

madan yanaĢılmayıb. Düzdür, roman müstəvilərdə tədqi-

qata cəlb olunub, ancaq dastandakı bir sıra paralelliyin 

aĢkarlanması, romanın mayasını ―Koroğlu‖, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ və digər xalq dastanlarının ruhundan aldığını 

göstərən və bunu faktlarla sübut edən məhz professor 

Əzizxan Tanrıverdidir. Məhz bu maraqlı müqayisələr ro-

manın çox qədim tellərə bağlı olduğunu bir daha göstərir. 

Professorun aĢkar etdiyi daha bir maraqlı fakt Qazan xan 

və Cahandar ağa obraz adlarının məna cəhətdən birləĢ-

məsidir. Tədqiqatçı adların mənasını açaraq ―Qazan Ģəxs 

adını ucalan, uca, yüksək, Cahandarın Cahangir, hökmdar, 

padĢah mənasında iĢləndiyini göstərir və belə bir müqa-

yisə verir: ucalan, uca, yüksək – cahangir, hökmdar, pad-

Ģah‖. Eyni paralellikdə qadın obrazlarının timsalında 

Zərnigar, ġahnigar adlarının eyni mənbədən gəldiyini və 

―xanım‖ titulu daĢıdığını göstərir. Ə.Tanrıverdi bir sıra 

məqamlarda romanı ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ və ―Koroğlu‖ 

ilə müqayisə edir, obrazların timsalında bir neçə məqamda 

göstərir: 1.Dastan obrazlarının davamı olaraq, romanda da 

ƏĢrəf – Pakizə, Rus Əhməd – Salatın, Zərnigar xanım – 

Mələk, ġamxal- ƏĢrəf, Molla Sadıq – ƏĢrəf kimi bir sıra 

süjetlər nisbətən tamamlanmamıĢ vəziyyətdədir. 

2.Dastanda irəli sürülən milli- bəĢəri azadlıq ideyaları 

eynilə ―Dəli Kür‖lə səsləĢir. 3.Dastan qəhrəmanlarının 

kafirlərlə döyüĢü Cahandar ağanın və silahdaĢlarının rus 

imperiyasının məmurları ilə döyüĢ səhnələrini xatırladır.
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Diqqət çəkən müqayisələrdən, bəlkə də, ən maraqlısı 

dastandakı atlarla romandakı Qəmər atın bir- birinə bağlı-

lığı oldu. ―Oğuz elində igidlər atlarını yoldaĢdan, qardaĢ-

dan artıq bildiyi kimi, Cahandar ağa da Qəməri özünün 

harayçısı, dardan çıxaranı, sirdaĢı hesab edir‖. – Bu ma-

raqlı müqayisə romanın mövzusunun tarixini çox incə 

detallara bağlayaraq qədimlərə aparıb çıxarır. 

Dastan və roman obrazlarının ifadəsindəki bənzət-

mələri müĢahidə etdikcə müəllifin kitab üzərində necə 

zərgər dəqiqliyi ilə iĢlədiyini aydın görürük. Ən incə detal 

belə onun diqqətindən qaçmamıĢ, müqayisə obyektinə 

çevrilmiĢdir. Məsələn: Müəllif göstərir ki, ―ağzının suyu 

axmaq‖ ifadəsi həm ―Dədə Qorqud‖, həm də romanda var. 

Salatının dilində belə iĢlənir: ―Qoy ağzının suyu axsın, 

qoy qardaĢımın dalınca sürünsün, boyuna qurban olduğu-

mun boyuna vurulsun, – deyə xəyalından keçirtdi‖. Növ-

bəti müqayisə su kultu izlərinin hər iki əsərdə müĢahidə 

edilməsidir: ―Bu kəndin qaydası idi: ilin-ayın axır çərĢən-

bəsində köhnə ili yola salanda, baharın gəldiyini xəbər ve-

rən Novruzun ilk günündə dan yeri qızarar-qızarmaz axar 

suya – Kürə tökülüĢərdilər. Su bumbuz olub adamı qılınc 

kimi kəssə də, çimiĢər, ağırlıqlarını yuyar, təzə ilə tərtəmiz 

gələrdilər‖. Bu bənzətmələrə ―Koroğlu‖nu da aid edə 

bilərik. Müəllifin sözü ilə desək, ―hər iki qəhrəman atı 

özünə qardaĢ hesab edir və namuslarına toxunulur, daha 

doğrusu, atlarına görə zərbə alırlar‖.   

Diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də əsərin dilinin 

Ģifahi ədəbiyyat nümunələri ilə zənginliyidir. Professor 

göstərir ki, romanda ―50-dən artıq atalar sözünə təsadüf 

olunur ki, bunların da əksəriyyəti surətlərin dilində müĢa-

hidə olunur‖. Hətta obrazın dilində formasını dəyiĢsə də, 
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mənasını qoruyub saxlayan cümlələrin atalar sözü oldu-

ğunu göstərir: ―Mən axtardığımı tapım‖ (―Axtaran tapar‖). 

―ġamxal tərsdir, tüpürdüyünü yalayan deyil‖ (―KiĢi tüpür-

düyünü yalamaz‖). 

Müəllifin araĢdırması nəticəsində ―Ġ.ġıxlının özünün 

yaratdığı bir sıra hikmətli sözlərin atalar sözləri ilə səsləĢ-

məsi‖nin Ģahidi oluruq: ―Tələbəsiz məktəb, suyu sovul-

muĢ dəyirman kimi yaman qüssəli olur‖. 

Romanın dilindəki bayatıya diqqət edək: 
 

   Eləmi qar qalandı, 

   QıĢ gəldi, qar qalandı. 

   Qarğalar laçın oldu, 

   Laçınlar qarğalandı. 
 

Cahandar ağanın psixoloji durumu ilə onun ifa etdiyi 

bayatı, buradakı alliterasiya, cinas sözlər, mənanın izahı 

ilə çox aydın Ģəkildə öz təhlilini tapır. Tədqiqatçı belə bir 

mükəmməl və son dərəcə maraqlı fakt ortaya qoyur: ―Qar-

ğa pristavın, laçın isə Cahandar ağanın simvolu kimi çıxıĢ 

edir‖. Bu paradiqmadan çıxıĢ edib deyə bilərik ki, Cahan-

dar ağanın dilindən səslənən bu poetik siqlətli bayatı dərin 

bir mənanın açarı kimi səslənir. 

Maraqlı faktlardan biri də müəllifin təcnis üçün sə-

ciyyəvi olan cinas qafiyələri aĢkar etməsidir. Romanda 

iĢlənmiĢ cinaslar ―Dəli Kür‖ün dilinin ecazkarlığını daha 

da artırır. Məsələn; günü-günü; ―Axı niyə onun üstünə gü-

nü gətirir? Bundan sonra anamın günü ah-vayla keçməyə-

cəkmi?‖ Bu ifadənin iĢlənmə məqamını bu Ģəkildə izah 

edir: 1-ci cümlədə arvad, 2-ci cümlədə isə ömür-gün 

mənasında iĢlənmiĢdir. 

Müəllif romanın dilində iĢlənmiĢ assonansın 2 mü-

hüm cəhətini göstərir:eyni bir saitin təkrarlanması kimi tə-
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zahür etmə, eynicinsli saitlərin bir-birini izləməsi, yəni 

ahəng qanunu. ―Arvad asta-asta, ayağının altında bir Ģey 

qalıb sınacağından qorxurmuĢ kimi ehmalca sandığa ya-

xınlaĢdı.‖ Bu cümlədə biz qalın saitlərin assonansını, daha 

dəqiq desək, ―a‖nın assonansını müĢahidə edirik. Bu cür 

assonansları və alliterasiyaları yenə ―Dədə-Qorqud‖la 

bağlayaraq əsərin əski türk ruhunda yazıldığı fikrini ortaya 

qoyur. Tədqiqatdakı maraqlı faktlardan biri də Mələyin 

nitqidir. Maraqlıdır, yazıçı obrazlarının nitqini qərb Ģivə-

sinə uyğun versə də, ―Mələyi bir bölgənin obrazı olmaq 

çərçivəsindən çıxarmıĢ, onu kəbinli ola-ola qaçırılan türk 

qadınlarının ümumi obrazına çevirə bilmiĢdir. ―Açığını 

desəm, Mələyin nitqinin digərlərindən seçilməsini bölgə 

fərqliliyi kimi baĢa düĢürdüm. Bu sitat mənim üçün çox 

maraqlı oldu. Çünki onu oxuduqdan sonra mən Mələyin 

simasında gücsüz və çarəsiz Azərbaycan qadınlarının 

həyatını göz önümdən keçirmiĢ oldum. 

Bir əsəri əsər edən onun dilidir. Əgər romanın dili 

xalq üslubunu, tarixini, onun düĢüncə tərzini, məiĢətini di-

lini canlandırırsa, bu onu qiymətlilər içində daha da qiy-

mətli edəcək. Məhz belə zəngin qələm təcrübəsi ―Dəli 

Kür‖ü  ədəbiyyat tarixində Ģah əsərə çevirib. Professor ro-

manın dilini araĢdırarkən göstərir ki, obrazların nitqi ol-

duğu kimi – tələffüz formasında verilib. Məsələn, ―qurut‖ 

sözündən sonra saitlə baĢlanan söz gəldiyi üçün ―qurud‖ 

Ģəklində iĢlənmiĢdir. Və ya ―y‖ samitindən sonra gələn 

açıq saitin tələffüz formasındakı kimi qapalı saitlə yazıl-

ması - qarğıyan, -dan çıxıĢlıq hal Ģəkilçisinin ―m, n‖ 

sonorlarından sonra iĢləndikdə ―-nan‖ formasında iĢlən-

məsi, ―dır+ar+an‖ Ģəkilçi morfemlərinin ixtisar formada 

yazılmasını göstərə bilərik.  
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Mətni dilçilik aspektindən araĢdıran tədqiqatçı dia-

lektlərlə bağlı maraqlı faktları da ortaya qoyur. O, əsərdə 

qərb Ģivəsi ilə bağlı bir çox dialektizmləri göstərərək 

mənalarını izah edir. ―Çibin‖-milçək, ―sirkan‖- alaq otu, 

―çığnamaq‖- tapdalamaq, ―dürməkləmək‖- dürmək düzəlt-

mək, ―xosunlaĢmaq‖- pıçıldaĢmaq, ―qanrılmaq‖- çevril-

mək və bu kimi onlarla sözlərin ədəbi dildə sinonimlərini 

verərək, mənalarına aydınlıq gətirmiĢdir. Hətta bəzi arxaik 

sözlərin tarixi formalarını bərpa edərək onların köklərinin 

qədimliyini göstərmiĢdir. Biz bu tədqiqat iĢini oxumaqla 

öyrənirik ki, ―mal-qara suvarmaq üçün düzəldilən yer‖ 

anlamında iĢlədilən ―suvadağ‖ sözünün ―suv‖ hissəsi 

M.KaĢğarinin ―Divan‖ında elə bu formada iĢlənən ―su‖ 

sözünün qədim formasını təĢkil edir. Və ya növbəti yeni 

bir məlumat romanın dilindəki ―dinĢəmək‖ sözü ilə bağlı 

çox maraqlı faktı ortaya qoyur. Doğrudur, Q.Kazımov da 

bu felə aydınlıq gətirmiĢ və onun ―dinləmək‖ feili ilə 

sinonim olduğunu göstərmiĢdi. Ancaq onun kökü və mən-

Ģəyi ilə bağlı daha dəqiq məlumatı professor Ə.Tanrıverdi 

verir. O, müasir ədəbi dilimizdə sadə söz kimi göstərilən 

―dinləmək‖ felini diaxronik müstəvidə kök və Ģəkilçilərə 

parçalayaraq təhlil edir.  Müəllif göstərir ki, M.KaĢğarinin 

―Divan‖ında ―tın‖ (―din‖ feilinin qədim variantı) kök mor-

femi ―ruh, nəfəs, soluq‖, ―tınqla‖ sözü isə ―dinləmək, sonu 

gəlmək, nəfəs almaq‖ kimi izah edilir. Bundan baĢqa, 

professor ―eĢik, sapand, öynə, yaĢmaq, yortmaq‖ kimi ar-

xaik sözlərin Orxon-Yenisey abidələri, ―Dədə-Qorqud‖un 

dili ilə səsləməsini, eyni zamanda hal-hazırda qərb Ģivə-

sində mühafizə olunduğunu yazır. Xüsusi olaraq qeyd 

edim ki, kitab mənim üçün yeni məlumat mənbəyi də 

oldu. Əzizxan müəllim burada nəinki əsərin dilini araĢ-

dırmıĢ, hətta bəzi dilçilik terminlərini də iĢlədərək bu sa-
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həyə aydınlıq gətirmiĢdir. Məsələn: asindeton, polisin-

deton, anastrofa kimi terminlər mənim üçün yeni idi, 

dilçilik sahəsində oxusam da, bu terminlərə bu vaxta kimi 

rast gəlməmiĢdim. Çünki bədii əsərlərimiz həmin istiqa-

mətlər üzrə təhlil olunmamıĢdır. Kitabı oxuduqda onlar ilk 

olaraq diqqətimi cəlb etdi. Mənim üçün yeni olan mə-

lumatı oxudum və öyrəndim. Sözlərin əks sıra ilə düzülə-

rək anastrofa yaratması mətnin poetik səslənməsinə, 

ahəngdarlığının artmasına səbəb olur. Maraqlıdır ki, yazıçı 

belə məqamları özünə uyğun sintaktik mühitdə canlandı-

rır. Professor Ə.Tanrıverdi bunun davamı olaraq, inversi-

yanı mətnin bədii gücünü qüvvətləndirən vasitə kimi gös-

tərir. Müəyyən situasiyalarda, məsələn; sevincə, qəmə, 

kədərə bürünən anlarda cümlədə söz sırasının pozulması 

halları baĢ verir ki, buna Ģifahi nitqdə də rast gəlmək olur. 

Ümumiyyətlə, unudulmuĢ, geniĢ iĢlənmə dairəsinə 

malik olmayan, lakin gərəkli sözləri onları araĢdırmaq 

Əzizxan müəllimə xas xüsusiyyətlərdən biridir. Ġstər Ģifahi 

nitqində, istərsə də yazı dilində həmiĢə tələbələrinə yeni 

olan sözlər iĢlədərək elmi hərtərəfli Ģəkildə onlara çatdır-

mağa çalıĢır. Düzdür, elm sahəsində çox kitablar yazılır, 

nəĢr olunur. Bunların içərisində orijinal olanları da olur,  

köçürülənləri də. Ancaq Əzizxan müəllimin elə bir kitabı 

yoxdur ki, orada bildiyimiz məlumatlar təkrarlansın. Onun 

hər bir kitabının  özəlliyi, yeniliyi vardır. Mən hər dəfə bu 

kitabları oxuduqda yeni bir məlumatla qarĢılaĢır, düĢün-

cəmdəki suallarıma cavab tapıram. Bu gün də romanın 

dilinin təhlilində mən yeni biliklərlə silahlandım. Qələmi-

niz iti, atdığınız addımlarınız güclü, sözünüz isə kəsərli 

olsun,  mənim əziz müəllimim! 
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ġəfa NURĠYEVA,                                                                           

magistrant 

     RUHLARI DĠNDĠRƏN KĠTAB, YAXUD “DƏLĠ KÜR”                     

ROMANININ POETĠK DĠLĠ HAQQINDA 
 

Çoxlu elmi əsərlərin müəllifi, filologiya elmləri dok-

toru, professor Əzizxan Tanrıverdinin dil tariximizin öyrə-

nilməsində müstəsna xidmətləri vardır. O, dilimizdəki söz-

lərin hansı sınaqlardan keçib gəldiyini Ģifahi və yazılı ədə-

biyyatımıza istinadən isbatlamıĢdır. Əzizxan Tanrıverdi-

nin ―Türk mənĢəli Azərbaycan antroponimləri‖ (1996); 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖da Ģəxs adları‖ (1999); ―Poeziyanın 

dili, dilin poeziyası‖ (2008); ―Azərbaycan dilinin tarixi 

qrammatikası‖ (2010)  kimi əsərləri filologiyamız üçün 

dəyərli töhfədir. Onların sırasına biri də əlavə olundu: 

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖. Açığını deyim ki, bu 

əsərlə tanıĢlıq zamanı həm Əzizxan Tanrıverdini, həm də  

―Dəli Kür‖ü  yenidən kəĢf etdim. 

Kitabın ön hissəsində əsərin yazılma səbəbini oxu-

duqda öyrəndim ki, Əzizxan Tanrıverdi böyük alim ol-

maqla yanaĢı, eyni zamanda  qəlbi, ruhu vətənə  bağlı, 

onun hər daĢı, çiçəyi ilə fəxr edən bir Ģəxsiyyətdir. Bəlkə 

də, bu hisslərin nəticəsidir ki, Əzizxan Tanrıverdi öz 

müəllimi Ġ.ġıxlını hələ də unutmamıĢ, onun ―Dəli Kür‖ 

romanını yeni müstəvidə tədqiq etmiĢdir. Deyə bilərəm ki, 

monoqrafiya təkcə əsərin dilinin araĢdırılması ilə bitmir. 

Burada  romanının ideyası, onun dövrə, zəmanəyə müna-
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sibəti araĢdırılmıĢ və hər səsin, sözün, cümlənin hansı 

mənada çıxıĢ etməsi konkret faktlarla əsaslandırılmıĢdır. 

Roman  bir neçə rakursdan araĢdırılmıĢdır. Əsəri  

oxuduqda aydın olur ki, Əzizxan Tanrıverdi kitabı öz ru-

hunda qaynayan ilhamına uyğun təhlil edib. 

―Dəli Kür‖ romanı Əzizxan Tanrıverdinin dönə-dönə  

müraciət etdiyi və ədəbiyyatımızın ən sanballı abidəsi, öz 

dövrünün dilini, adət-ənənəsini əks etdirən ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ və qəhrəmanlıq tariximizin real hadisələrinin 

dastanlaĢdırılmıĢ variantı olan ―Koroğlu‖ dastanı ilə əla-

qələndirilmiĢdir. Məndə elə təəssürat yarandı ki, bəlkə də, 

―Dəli Kür‖ bu dastanların, xüsusilə ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖un  varisidir. Dilimizin və ədəbiyyatımızın tarixini 

dərindən bilən Əzizxan Tanrıverdi romandakı ən incə de-

talları belə kəĢf edə bilmiĢdir. Belə ki, bu incə məqamlar 

içərisində obrazların xüsusiyyətləri, dili ilə yanaĢı, onların 

adlarının belə yaxın olduğunu göstərmiĢdir (əsəri 3 dəfə 

oxuduğuma baxmayaraq, mən bunu görə və hiss edə 

bilməmiĢdim). 

Əsərin Ģifahi ədəbiyyatdan bəhrələndiyini göstərən 

müəllif onun dilində 50-dən çox atalar sözünün, bir baya-

tının, eydirmələrin, əfsanələrin, mahnıların, aĢıq Ģeirləri-

nin iĢləndiyini göstərmiĢ, atalar sözlərini müxtəlif leksik-

semantik qruplar adı altında vermiĢ, formasını dəyiĢmiĢ 

atalar sözlərini digər dastanlarda iĢlənmiĢ atalar sözləri ilə 

müqayisə etmiĢ və onların əsl variantında necə olduğunu 

qeyd etmiĢ, mərdlik, kiĢilik, namus, dostluq, səadət, qis-

mət, tale, arzu, istək və s. bildirən atalar sözlərinin ayrı-

ayrıqda dili üzərində iĢləmiĢdir. Məsələn, ―Ət yeyən quĢ 

dimdiyindən tanınar‖ (mərdlik və igidlik haqqında); ―Atı-

lan daĢ geri qayıtmaz‖ (qismət və tale haqqında) və s. 
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Əzizxan Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanını təkcə Ģifahi 

ədəbiyyat deyil, yazılı ədəbiyyat nümunələri ilə də əlaqə-

ləndirmiĢdir. Belə ki, M.F.Axundovun ―AldanmıĢ kəva-

kib‖, C.Məmmədquluzadənin ―Ölülər‖, ―DanabaĢ kəndi-

nin əhvalatları‖, Y.V.Çəmənzəminlinin ―Ġki od arasında‖,  

S.Vurğunun ―Vaqif‖ və s. əsərlərlə müqayisə etmiĢ  ən 

incə oxĢarlıqları belə göstərmiĢdir.  

Əzizxan Tanrıverdi obrazların dili üzərində daha çox 

dayanmıĢ, ―Dəli Kür‖ romanında iĢtirak edən əsas və 

epizodik surətlərin dilini istər nəzəri, istərsə bədii cəhət-

dən  yüksək səviyyədə iĢləndiyini bədii nümunələr əsasın-

da izah etmiĢdir. 

Ən maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Ə.Tanrı-

verdi hər obrazın, xüsusilə də baĢ obrazların dili üzərində 

danıĢmazdan əvvəl, onların xarakterik xüsusiyyətlərini, 

psixologiyasını, dünyagörüĢünü vermiĢ, daha sonra onla-

rın dili üzərində dayanmıĢdır. Bu  əsərin ideyasının anla-

Ģılmasında xüsusi rol oynayan, düĢünülmüĢ və bəlkə də,  

kəĢf edilmiĢ metodlardan biridir. Müəllif əsərdə iĢlədilən 

istər kiĢi, istərsə də qadın obrazlarının nitqinin danıĢığının 

onların məiĢəti, dünyagörüĢü ilə üst-üstə düĢdüyünü oxu-

cuya aydın Ģəkildə çatdırır.  Məsələn,  obrazların dilində 

verilən ifadələr onların xarakterik xüsusiyyətlərini ən 

güclü bədii formada tamamlayır.  

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dili leksik cəhətdən 

zəngin və məna yüklü dildir. Bu dilin zənginliyindən isti-

fadə edən görkəmli yazıçı və Ģairlərimiz həmiĢə uğur qa-

zanıblar. Məhz Ġsmayıl ġıxlı da belə yazıçılardandır. Onun 

romanda iĢlətdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələrinin zən-

ginliyini Əzizxan Tanrıverdinin araĢdırması bir daha sübut 

etdi. Müəllif romandakı ən incə detalları belə gözdən 

qaçırmamıĢ, burada iĢlədilmiĢ assonanslar (Əl məndən, 
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ətək səndən), alliterasiyalar (Allahyar dabanı üstə fırlanıb 

fısıldadı), leksik-morfoloji təkraralar (gözləri oyur-oyur 

oynayır), dialektizmlər (Ay qağa, o bə niyə geyinirsən?), 

arxaizmlər (yaraq, eĢik, iraq və s.), epitetlər (Əlini Ģıltaq 

ləpələrə uzatdı), təĢbehlər (Ayaqlarını iri ovucunun içində 

sıxıb qoyun kimi çiyninə aldı), metonimiyalar (Bütün 

kənd ayağa qalxmıĢdı) və s. bədii təsvir  və ifadə vasitələ-

rini sistemləĢdirmiĢ və ilk dəfə olaraq müxtəlif məna 

qrupları altında vermiĢdir. Dil tarixinə yaxından bələd 

olan Əzizxan Tanrıverdi ümumiĢlək olmayan sözlərin hər 

birinin romana Ģirinlik, milli koloritlik gətirilməsini və hər 

bir obrazın  xarakterik xüsusiyyətini oxucuya daha aydın 

çatdırılmasında mühüm olan vasitə kimi göstərmiĢdir. 

Onomalogiya sahəsində də qələmini sınayan və san-

ballı əsərlərin müəllifi olan Əzizxan Tanrıverdi ―Dəli 

Kür‖ romanında da iĢlənmiĢ onomastik vahidləri  mənala-

rına görə qruplaĢdırmıĢdır. Bu tədqiqat əsərində təkcə 

onomastik vahidlər sadalanmır, hətta bəzilərinin  izahı da  

verilir. Misal üçün, antroponimlərdən  bəhs edərkən ob-

razların xarakteri ilə adları arasında əlaqənin olmasını gös-

tərmiĢ və bunu Ġsmayıl ġıxlının öz  söylədiyi fikirlərlə 

əsaslandırılmıĢdır (ġamxal, ƏĢrəf). 

Əzizxan Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ romanının böyük 

sənətkarlıqla qələmə alındığını bir daha təsdiqlədi. Burada 

X.Təbrizinin bir fikri yada düĢür: ―Əsəri təhlil etmək, 

qiymətləndirmək onu yazmaqdan çətindir‖. 

Əzizxan Tanrıverdinin bu əsəri romanın dilinin, üs-

lubunun, ideyasının oxucu tərəfindən baĢa düĢülməsi və 

aydınlaĢdırılmasında dəyərli monoqrafiya kimi böyük rol 

oynayacaq. 
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Ramazan Qafarlı, 

filologiya üzrə elmlər doktoru 

 
“DƏLĠ KÜR”ÜN YENĠ ÖMRÜ BAġLANDI 

 

«Sizin ədəbi, pedaqoji və ictimai fəaliyyətiniz hər bir 

gənc üçün əvəzsiz olmuşdur. Azərbaycan xalqının 

böyük bir nəslinin layiqli övlad, əsl vətəndaş və 

hərtərəfli şəxsiyyət kimi yetişməsində sizin əməyiniz 

böyükdür. Siz istedadlı yazıçı, müdrik və mahir 

pedaqoq, mübariz vətəndaş kimi xalqın qəlbində əbədi 

məskən salmısınız. Belə bir sevgiyə layiq görülmək ən 

böyük səadətdir». 
 

Heydər Əliyev, 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

 

Ömrümün bu çağınadək ancaq böyük ilhamla yazıl-

mıĢ bədii əsərləri oxuyanda duyğulanmıĢam və çox hallar-

da epik təsvirin, ya da lirik tərənnümün təsirinə düĢüb xə-

yala dalmıĢam. Söz sənətkarlarının təxəyyüldə yaratdıqları 

aləmin sakininə çevrilmək, mətnlərdəki qəhrəmanlarla 

yoldaĢlıq etmək arzusuna düĢmüĢəm. Bu dəfə əksinə oldu. 

Son illər orijinal tədqiqatları ilə oxucuları heyrətləndirən 

görkəmli filoloq alim Əzizxan Tanrıverdinin ―Dəli Kür‖ 

romanının poetik dili‖ (Bakı, ―Elm və təhsil‖ nəĢriyyatı, 

2012. Elmi redaktoru: AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya 

üzrə elmlər doktoru, professor Nizami Cəfərov; rəyçilər: 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Təyyar Salam-

oğlu, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Ramiz 
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Əskər, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Məhərrəm 

Məmmədli və jurnalist-tənqidçi-pedaqoq Ġlham Abbasov) 

adlı monoqrafiyasını oxuyub baĢa çatdıranda ruhumda elə 

səmimi hisslər baĢ qaldırdı ki, gözümün önündə fövqəladə 

məkan və xəyali obrazlar deyil, Azərbaycan cəmiyyətinin 

son 40 illik dövrünün isti anları canlandı. Gəncliyimə 

qayıtdım. Qayıtdım və onunla təskinlik tapdım ki, nə 

yaxĢı, ömrümün dayanacaqlarında Bəxtiyar Vahabzadə, 

Ġsmayıl ġıxlı, Feyzulla Qasımzadə, Əbdüləzəl Dəmirçiza-

də, Ağamməd Abdullayev, Məmməd Hüseyn Təhmasib, 

Afad Qurbanov, Əhəd Hüseynov, Məmməd Məmmədov, 

Xeyrulla Məmmədov kimi insanlarla birlikdə xoĢ və 

mənalı günlər yaĢamıĢam.  

 

 

 

Ġ.ġıxlı 1974-cü ildə APĠ-də (indiki ADPU) tələbələri arasında. Prof. 

Ramazan Qafarlı ayaq üstdə, soldan üçüncü. 
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Xüsusi olaraq iki böyük söz sənətkarından – Ġ.ġıxlı 

və B.Vahabzadədən xeyir-dua almıĢam, yazmağın, fikir 

yürütməyin sirlərini onlardan öyrənməklə yanaĢı, insanı 

Ġnsan kimi formalaĢdıran keyfiyyətləri - düzlüyü, dözüm-

lülüyü, haqsızlıqla barıĢmazlığı, ədalətli olmağı, mübariz-

liyi, mərdliyi, ən ümdəsi isə ziyalılığı, müəllim və alim 

davranıĢını, yüksək mədəniyyəti müəllimlərimdə görüb 

payıma düĢənləri həmiĢəlik içimdə əritmiĢəm. Bu gün 

respublikanın pedaqoq yetiĢdirən əsas təhsil ocağında 

Ġ.ġıxlının Ģirin mühazirələrindən, nitq və söhbətlərindən 

qidalanan, 50 və 60 yaĢ həddini aĢan 50-dən çox elmlər 

doktoru, 100-ə qədər fəlsəfə doktoru var ki, hər biri 

müəyyən sahədə öz sözünü deyib, ədəbiyyatĢünaslıqda və 

dilçilikdə dərin iz buraxmıĢdır. Onların yetiĢməsində 

Ġ.ġıxlının da yetərincə payı vardır.  

―Dəli Kür‖ romanının poetik dili‖ monoqrafiyasını 

vərəqlədikcə Ġ.ġıxlı ilə müəllifi birləĢdirən, yaxınlaĢdıran 

çoxlu əlamətlər üzə çıxdı. Ə.Tanrıverdi özü də böyük 

yazıçı ilə bağlılığının səbəbindən danıĢır və ―Anarın nəsri‖ 

adlı diplom iĢinə Ġ.ġıxlının rəhbərlik etməsini xatırlayır, 

hətta müəlliminin 33 il əvvəlki rəyinin foto surətini də 

kitabının əvvəlində verir. Ġ.ġıxlının diplom rəhbərliyi 

əsərin yazılmasına təkan verən səbəblərdən biridir, lakin 

ən ümdəsi deyil. Son illər Ə.Tanrıverdinin elmi yaradıcı-

lığının əsasında ―Dədə Qorqud kitabı‖ dayanır və bu 

möhtəĢəm abidə zəngin türk mədəniyyətinin mayasında 

durur. Ədəbiyyatımızın qazandığı bütün uğurların kökün-

də ―Kitab‖ın payı var. Ġ.ġıxlının da yaratdıqları bütünlüklə 

mənsub olduğu xalqın tarixi-mədəni ənənələrinin özülü 

üzərində meydana gəlmiĢdir. Bu, onları yaxınlaĢdıran ilk 

amildir. Ġkincisi, Azərbaycan türklərinin insanpərvərliyi, 

xeyirxahlığı, gözütoxluğu, xəmirlərinin yaxĢılıqdan yoğ-
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rulması hər ikisində yüksək səviyyədədir. Üçüncüsü, 

yurdsevərlikdə, elin adət-ənənələrinə hörmətlə yanaĢmada 

keçmiĢ tələbə öz ustadından geri qalmır. PeĢə eyniliyini, 

doğulduqları torpaqların qonĢuluqda yerləĢməsini, daha 

dəqiq desək, eyni təbiətin qoynunda boya-baĢa çatmala-

rını, bumbuz bulaqlardan su içmələrini, yaĢıl çəməndə, at 

keçməyən dar dağ cığırlarında gəzib-dolaĢmalarını, topla-

dıqları zəngin təcrübə, bilik və bacarığı gələcək nəslə ötür-

mək, yazıb-yaratmaq ehtiraslarının tükənməzliyini, nəha-

yət, üz tutduqları problemlərin bütün incəliklərinə nüfuz 

etmək bacarıqlarını da bu sıralamaya əlavə etmək olar.  

Yazıb-yaratmağa meyil insanın içindən gəlməlidir, 

ataların təbirincə desək, ilahidən gəlməlidir. Çünki yarat-

maq Allaha məxsus əlamətdir. Öz üzərində çalıĢsa, bilik, 

bacarıq, qabiliyyət hər kəsdə yüksək ola bilər. Ancaq onun 

Yaradana doğru uzanan yolu qapalıdırsa, onda fəhm, iste-

dad yoxdursa, yazdıqları ya susuz səhraya, ya da köpüklü 

dəryaya bənzəyəcək. Fikirləri qumların və suların içində 

itib-batacaq. Yaradıcılığın hər iki istiqamətinin – bədii və 

elmi əsərlərinin mayası fövqəltəbiiliklə yoğrulmalıdır. 

Bunu Ġ.ġıxlının və Ə.Tanrıverdinin təhlilə cəlb etdiyimiz 

əsərlərindən duymamaq mümkün deyil.  

Bu yaxınlarda Pedaqoji Universitetin dəhlizində xa-

rici dillər kafedrasının dosenti YaĢar müəllimlə rastlaĢdım. 

Çoxdan görüĢmürdük. O, səmimiyyətini bildirərək dedi: – 

―Uzaqdan sənə baxanda yadıma köhnə kiĢilər düĢdü. Əsl 

Azərbaycan ərlərinin üzündəki nuru görürəm simanda‖... 

Onda təvazökarlıq tərinə büründüyümdən dillənməmiĢ-

dim. Amma indi demək istəyirəm: – YaĢar müəllim, təĢək-

kür edirəm xoĢ sözlərə görə! Əgər doğrudan da mənim 

üzümdə aydınlıq görmüsənsə, bu, nəslimdən və Ġ.ġıxlıdan 
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keçən iĢığın niĢanələridir. O iĢıqdan Ə.Tanrıverdinin ru-

hunda daha çoxdur. Və Ġ.ġıxlının hər tələbəsində az-çox 

niĢanələrini tapmaq mümkündür. Yeri gəlmiĢkən, mərhum 

Ģair, pedaqoq, alim dostumuz Mətləb Nağını yada salmaq 

istəyirəm. Mətləb müəllimin simasında nurla, iĢıqla yanaĢı 

ustadın zahiri görünüĢündəki bir çox cizgilər də yaĢa-

yırdı...  

Bir də qələm sahibinin, istər yazıçı, istər alim-tədqi-

qatçı, tənqidçi, yaxud jurnalist olsun, əməli ilə yazdıqları 

bir-birini tamamlamırsa, onun yaradıcılıq məhsulu 

yaddaĢlarda dərin yuva qura bilmir. Bu mənada Ġ.ġıxlının 

da, Ə.Tanrıverdinin də yaratdıqları həyatlarından, yaĢan-

tılarından doğur. Çünki ―Dəli Kür‖ də, onun poetik dili 

haqqındakı monoqrafiya da ancaq bir məqsədə xidmət 

üçün qələmə alınmıĢdır: Azərbaycan xalqının yaxın 

keçmiĢində baĢ verən taleyüklü olaylara güzgü tutmaq.  

Ġ.ġıxlının saflığını, səmimiliyini, həlimliyini və onun 

arxasında gizlənən ―dəliliyini‖ - üsyankarlığını hamıdan 

qabaq qələm dostları, xüsusi olaraq Mehdi Hüseyn duy-

muĢdu. Böyük yazıçının ―sapı özümüzdən olan baltalara‖a 

qarĢı daxili mübarizəsini anlayanlardan biri də B.Vahab-

zadə olmuĢdur. Müasir dövrdə böyük yazıçının yaradıcılıq 

sirlərinin açarını tapan N.Cəfərov, T.Salamoğlu və Ə.Tan-

rıverdidir. Sonuncu ―Dəli Kür‖ün daxilinə baĢ vurub 

gəzib-dolaĢmadığı bir cığır belə qoymadı... 

ƏbədiyaĢar B.Vahabzadə hələ 1966-cı ilin aprelində 

qələm dostuna ―Təyyarələr‖ adlı Ģeir həsr etmiĢdi. Bu elə 

bir çağ idi ki, Ġ.ġıxlı ―Dəli Kür‖ romanını ―Azərbaycan‖ 

jurnalında hissə-hissə çap etdirirdi. Poeziyada insan xarak-

terini müasir texnikanın bir növü ilə müqayisədə təqdim 

etmək ənənəsi, demək olar ki, ―Təyyarələr‖ əsəri ilə baĢ-

lanır. Ancaq əsas məsələ onda deyil. Tanıyanlar yaxĢı bi-



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      309 

lirlər ki, Ġ.ġıxlı qədər həlim, gülərüz, mülayim və xoĢsifət 

insan yox idi. Ġlk baxıĢda adama elə gəlir ki, Ģeirdəki mü-

qayisədən alınan insan Ġ.ġıxlı deyil. ġair sanki Ģeirlə o 

çağlarda yenicə ədəbi aləmin geniĢ meydana çıxarılan 

Cahandar ağa obrazının cizgilərini niĢan verir: ―duruĢu‖ 

və ―yeriĢi əzəmətli‖dir, ―Dəli Kür‖ kimi ―aĢıb-daĢar‖dır, 

―yerdən güc alıb nərilti ilə göyə qalxar‖ (elə bil Cahandar 

ağanın Qəmərin belinə minməsinə iĢarə olunur), ―vüqarlı-

dır‖, ―vüqarından hamıya pay verir‖, həmiĢə ―məqsədinə 

çatır‖, ―eniĢ, yoxuĢ, dolay bilmir‖, ―yolundan dönmür‖, 

―əyilməz‖dir, ―öz içindən üzülür‖, ―öləndə də yavaĢ 

ölmür, birdən-birə məhv olur‖. ―Təyyarələr‖ Ģeirinə diqqət 

yetirək: 
 

Yerdən alıb öz gücünü  

Qalxar göyə təyyarələr,  

Məhəl qoymaz  

nə yağışa,  

nə küləyə  
təyyarələr.  

Uçuşu da əzəmətli,  

Duruşu da əzəmətli...  

Aşıb-daşar  
təyyarələr.  

Yerdə deyil,  

göydə yaşar  

təyyarələr.  

Sərnişinə  

Vüqarından – vüqar verir  

təyyarələr,  

Günlərin yox,  
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Saatların az ömründə  

Qütbləri birləşdirir  

təyyarələr.  

Gecə gedir,  

Gündüz gedir  
təyyarələr. 

Məqsədinə,  

Mənzilinə dümdüz gedir  

təyyarələr. 

Eniş bilməz,  

Yoxuş bilməz,  

Dolay bilməz  
təyyarələr.  

Nə burulmaz,  

Nə əyilməz  

təyyarələr.  

İçəridən alışmasa  

bu sürətlə,  

bu cürətlə  

Mənzilinə uça-uça,  

qaça-qaça  

Gedə bilməz  

təyyarələr.  

Öz içindən tez üzülər  

təyyarələr.  

Özü kimi  

Ölümü də mərdanədir.  

Yavaş-yavaş ölə bilməz.  

Öləndə də birdən ölər  
təyyarələr. 
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(Vahabzadə B. Əsərləri. 12 cilddə. 2-ci cild. Bakı, 

“Elm” nəşriyyatı, 2008, s. 185). 

ġeirdə göstərilən cizgilər Ġ.ġıxlının zahiri portreti 

deyil, onun daxili aləminin mühüm əlamətləridir və 

ümumilikdə sanki B.Vahabzadə Cahandar ağa obrazının 

ən xarakterik cəhətlərini və həyatının təlatümlü məqamla-

rını obrazlı dillə göz önündə canlandırırdı. Məlum məsələ-

dir ki, Ġ.ġıxlı sovet quruluĢunun ―Ayrılan yollar‖ını 

birləĢdirmək uğurlu cəhdindən sonra keçən əsrin 60-cı 

illərinin əvvəllərindən baĢlayaraq daim əsas romanının 

süjetini, obrazlar qalereyasını, mövzu çalarlarını beynində 

düzüb-qoĢurdu. Yaradıcılıq prosesi zamanı daxildəki 

coĢqu, təlatüm, dəyiĢiklik insanın zahiri görünüĢündə də 

müəyyən izlər buraxır. Ġki böyük fəhm və istedad sahibi-

nin bir-birinin iç dünyasına nüfuz etmək bacarığı ilahidən 

gələn qüdrət kimi qiymətləndirilməlidir. Axı yazıçı Ca-

handar ağanı zamanın vurduğu möhürlərə görə nə qədər 

ziddiyyətli obraz kimi düĢünsə də, onun iĢıqlı tərəflərini 

daha əsaslı və milli koloritə uyğun cizgilərlə yaradırdı. Əsl 

kiĢilərə xas müsbət keyfiyyətlər, hər Ģeydən əvvəl, əvəzsiz 

bədii obrazı yaradan sənətkarın özündən, soyundan gəlir-

di. Bu mənada ―Təyyarələr‖ Ģeirində Ġ.ġıxlının portretinin 

görünməyən tərəfləri, daha doğrusu, iç dünyası əks 

olunmuĢdu.  

Ġ.ġıxlı ―Dəli Kür‖lə Azərbaycan romanını yeni 

əhvali-ruhiyyə ilə elə yüksək zirvəyə qaldırdı ki, Qafqaz 

dağlarını aĢıb sorağını Rusiyaya, Ġrana, Türkiyəyə, Orta 

Asiyaya və yurdumuzun sərhədlərindən çox uzaqlara 

çatdırdı. Əsərdə bir epoxanın hərtərəfli görüntüləri qədim 

dil ənənələri əsasında canlı Ģəkildə təsvirə gətirilib. Müx-

təlif ölkələrin insanlarının romanı sevə-sevə oxumalarının 



 

                             
312 

səbəbini təkcə seçilən mövzunun maraqlı, toqquĢmalarla 

dolu və dramatik olması ilə bağlamaq düzgün səslən-

məzdi. Əslində, ―Dəli Kür‖ün Ģöhrətinin sirlərini onun 

poetik dilinin zənginliyində axtarmaq lazım idi. Məhz 

Ə.Tanrıverdi monoqrafiyasında doğru yol tutaraq axtarıĢ-

larını, ümumiləĢmələrini bu istiqamətdə aparmağı qarĢı-

sına məqsəd qoydu. Çünki əbədiyaĢar bədii əsərlərin mö-

cüzəsi ideyaların və fikirlərin fövqəltəbii yolla çatdı-

rılmasındadır. Alimin təhlilləri göstərir ki, canlı xalq 

dilinin sadəliyində də qüdrətli sənətkarlar qeyri-adilik 

tapmağı bacarırlar. 

Romanda təsvir olunan hadisələr Azərbaycan tarixi-

nin bütün səviyyələrdə (ailə-məiĢət, ictimai-siyasi, milli-

əxlaqi, dini-tərbiyəvi zəmində) toqquĢmalar, qarĢıdurma-

lar, ziddiyyətlərlə dolu ―zorla avropalaĢdırılma‖ çağlarına 

həsr olunmuĢdu. XIX yüzilliyin əvvəllərində ayrı-ayrı 

xanlıqlara parçalanmıĢ, öz əski ənənələri, ġərq əxlaqı, is-

lam təlim-tərbiyəsi ilə yaĢayan ulu bir xalqın baĢının üs-

tünü Ģimaldan təhlükəli qara buludlar almıĢdı. Beləcə, əv-

vəllər Ġran və Osmanlı imperiyaları arasındakı çəkiĢmə-

lərdə onların döyüĢ meydanına çevrilən vətənimizə üçün-

cü, daha məkrli və hiyləgər olan Rus çarizminin gözünün 

düĢməsi nəticəsində torpaq da, millət də ikiyə parçalanır. 

Özünü daha sivil sayan Ģimallılar, nə yolla olur-olsun, zəbt 

etdikləri əraziləri tövləsinə, sakinləri isə nökərinə çevir-

məyə çalıĢırdılar. Çarizmin əsas məqsədi xalqı içindən 

parçalamaq, russayağı ―maarifləndirmə‖ yolu ilə yerlərdə 

havadarlarını – ―milli kadr‖larını yetiĢdirmək idi. Lakin 

imperiyanın bu mənfur niyyəti gerçəkləĢəndə bəzi mə-

qamlarda əks nəticə verməsi gələcək qarĢıdurmalara 

zəmin hazırlayırdı. Ə.Tanrıverdi, ilk-əvvəl, rus tənqid-

çilərinin romandakı bu xətti qabardıb dolaĢıq qənaətlər 
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irəli sürmələrinə aydınlıq gətirir və ―epik intonasiya‖nın 

―Dəli Kür‖ə M.ġoloxovun ―Sakit Don‖ əsərindən 

gəldiyini irəli sürənlərə etiraz etməsə də, bildirir ki, bu 

əsərdə epik intonasiya birbaĢa ―Dədə Qorqud kitabı‖ ilə 

bağlanır. Əslində, M.ġoloxovun əsərinin ruhunda da türk 

təfəkküründən mayalanma açıq-aydın duyulur. Yazıçı özü 

də romanın baĢlanğıcında bunu açıq-aydın göstərir. ―Sakit 

Don‖la ―Dəli Kür‖ arasında bir-biri ilə səsləĢən epik 

intonasiyaya gəlincə, müqayisə aparsaq, bu cür bağlılığı 

ayrı-ayrı bədii əsərlərin yarandığı dövrdən və məkandan 

asılı olmayaraq, hər birində tapmaq mümkündür. Ġnsan 

təfəkkürünun məhsulları bir kökdən və eyni ənənədən 

qidalanaraq meydana gəlir. Əlbəttə, Don çayının sahili ilə 

Kürün ətrafı müəyyən əlamətlərinə görə bir-birinə 

bənzədiyi kimi, hər iki çayın yaxınlığındakı yaĢayıĢ mən-

təqələri arasında da təbii Ģəraitdən doğan oxĢarlıq təəccüb 

doğurmamalıdır. Qriqori Melexovla Cahandar ağanın xa-

rakterindəki bənzəyiĢlərin isə mənbəyi çox dərindir. 

Ə.Tanrıverdi Türkün Ata ―Kitabı‖nın adını təsadüfi olaraq 

çəkmir. Axı, M.ġoloxov qəhrəmanı da Türk qadınının sü-

dünü əmmiĢdi. ―Sakit Don‖ romanında oxuyuruq: “Kazak 

Prokofi Melexov xutora keçən Türkiyə müharibəsindən 

qayıtmışdı. O gələndə Türkiyədən özünə arvad da gətir-

mişdi; bu balaca qadın daim başına şal örtür və adam-

lardan yaşınırdı, vəhşiləşmiş, qüssəli gözlərini nadir hal-

larda göstərirdi. İpək şalından uzaq yerlərin tanınmaz-bi-

linməz ətri gəlirdi, onun əlvan naxışlarına qadınlar həsəd 

aparırdılar. Əsir türk qızı Prokofinin qohumlarından 

kənar gəzdiyi üçün qoca Melexov tezliklə oğlunu ayırdı. 

Oğlundan küsdü, ölənə qədər onun evinə getmədi.” (Шо-
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лохов М. Собрание сочинений в восьми томах. Том 

1, М., «Художественная литература», 1985, с. 13).  
Göründüyü kimi, M.ġoloxov romanının türk xasiy-

yətli baĢ qəhrəmanı Qriqori Melexov xutorda hamıdan 

uzaq gəzən ailədə dünyaya göz açır və yerli əhali ilə heç 

bir bağlantı qurmayan Türk qadınının tərbiyəsi altında 

yetiĢib boya-baĢa çatır. Bu amil əsərdə elə-belə verilmə-

yib. Yazıçı kazak Prokofi Melexovun əsir türk gözəlinin 

bətnində yetiĢən oğlunun qohumlarına bənzəməyən davra-

nıĢlarının mayasında sanki Burla xatundan, Banuçiçəkdən, 

Nigar xanımdan, Telli xanımdan miras qalan aslan 

xislətliliyin dayandığını bildirmək istəmiĢdi. Mədəniyyət-

lərin bir-birindən qarĢılıqlı Ģəkildə pay götürməsi 

danılmazdır. Lakin Fransa maarifçiliyinin təbiətə, xalqa 

dönüĢündə, eləcə də RadiĢĢev və PuĢkin əsərlərinin 

inqilabi ruhunun təsir dairəsinə düĢmədə qeyri-adilik 

axtarmaq, yaxud bu epizodları kimdənsə hazır Ģəkildə 

mənimsəmək kimi yozmaq əsassızdır. Çünki romanda elə 

bir dövrün hadisələrinə güzgü tutulur ki, ziyalıların xalqın 

içinə gediĢi, təbiətlə təması həm siyasi, həm də ictimai 

zərurətdən doğur. Qafqaz xalqlarının etnoqrafik məlu-

matlarını toplamaqla çarizm öz mənfur siyasətini həyata 

keçirmək məqsədi (adət-ənənələrini öyrənib bu xalqlar 

arasına nifaq toxumu səpmək) güdürdüsə, azadfikirli rus 

ziyalılarının elin mənəvi sərvəti ilə tanıĢlığı iqtidarın 

―parçala, hökmranlıq elə‖ Ģüarına qarĢı əks fəaliyyətə 

meydan açırdı: Qafqazın dili və dini əqidəsi ayrı olan 

sadə, köklü əhalisinin mənəvi sərvətinin, əxlaqının, məiĢət 

mədəniyyətinin yüksəkliyi əyani dəlil kimi yazı yaddaĢına 

ötürülürdü. Ġ.ġıxlı əsərində həmiĢə öz torpağında sərbəst 

yaĢayan, atını minib təkbaĢına istədiyi istiqamətə doğru 

maneəsiz gedən, yol boyu köməyini heç kimdən 
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əsirgəməyən, QazanlaĢan, BeyrəkləĢən, BasatlaĢan, 

KoroğlulaĢan Qafqaz türklərinin müstəqilliyini əlindən 

alıb köləliyə sövq edənlərin törətdikləri ictimai bəlaları elə 

bir dillə təsvir edir ki, tarixi həqiqətlər inandırıcı Ģəkildə 

bir kəndin və bir ailənin timsalında canlanır. Hansı əsrə 

düĢməsindən asılı olmayaraq, Rusiya, Fransa və digər 

ölkələrdə də oxĢar situasiyalar baĢ verib. Ġstedad sahibləri 

bir-birindən xəbərsiz analoji məsələləri qələmə alırlarsa, 

onların yaratdıqlarında səsləĢmələrin olması mümkündür. 

Hətta zaman etibarilə bir-birindən 2000-2500 illik məsafə 

ayıran, biri dünyanın gündoğanında, o biri günbatanında 

meydana gələn, bir-birindən xəbərsiz qələm sahiblərinin 

düĢüncəsinin məhsulu olan bədii söz sənəti nümunələri 

arasında da səsləĢmələr tapmaq mümkündür. Bu mənada 

Ə.Tanrıverdi tədqiqatında ən xırda detalları belə xüsusi 

qabartmaqla poetik dilin böyük imkanlarını üzə çıxardır.  

Uca dağların baĢı ona görə həmiĢə ağappaq qar olur 

ki, insanların çirkin əməllərindən, pisliklərdən uzaqda 

yerləĢir. Ana təbiətin əsrarəngizliyi, təbiiliyi insanların 

saflığının qorunmasına yardım göstərir. Xalq arasında 

deyilir ki, dağ adamından heç vaxt pislik, xəbislik, 

xəyanət görməzsən. Bu mənada ədəbiyyatın müasir 

istiqamətlərində bu günün olaylarının ilkinliklə, qızıl əsrlə 

müqayisədə təqdimi dünya əhalisini öz təbiiliyini 

qoruyub-saxlamağa çağırmaq istəyindən doğur. Monoqra-

fiyadan alınan nəticəyə görə, az qala sözbəsöz təhlilə cəlb 

olunan romanda mənasız, qayəsiz, məqsədə çatmağa 

xidmət etməyən artıq detala rast gəlmirik. 

Bir cəhət xüsusilə diqqətəlayiqdir ki, müəllif daha 

çox filoloji araĢdırmalarda boĢ qalan, araĢdırılmayan 

məqamları gündəmə çıxardır və qarĢıya qoyduğu problemi 
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əsasən üç istiqamətdə təhlil süzgəcindən keçirir: Ģifahi 

xalq yaradıcılığının ―Dəli Kür‖ün obrazlı dilinin forma-

laĢmasında rolu; yazılı ədəbiyyat ənənələrinin ―Dəli Kür‖-

də davam və inkiĢaf etdirilməsi; dilçilik kateqoriyalarının 

müxtəlif səviyyələrdə obrazlılığın təzahürünə yardımı. 

Tədqiqatın bölmələrinin hər birinin öz sistemi, mövzuları, 

yarımbölmələri, predmeti, tamamilə seçilən yanaĢma 

üsulu və fərqli təhlil obyekti vardır. Problemin Ģərhinə bu 

cür incəliklə yanaĢma həm dilimizin zənginliyini, həm də 

yazıçının ustalığını üzə çıxardır. 

Ə.Tanrıverdi ―mənəvi qidasını Ģifahi xalq ədəbiyya-

tından almayan yazılı ədəbiyyat nümunəsinə rast gəlmək 

çətindir‖ hökmünü verərək romanın poetik dilinin forma-

laĢmasına yardım edən elə məqamlara toxunur ki, onlar bu 

tipli gələcək tədqiqatlar üçün qəlibləĢmiĢ cığırlar açır, 

ölçü, meyar rolunu oynayır. Əslində, insanın inkiĢafına, 

normal böyüməsinə gərəkli olan bütün amillərin ünsürləri 

xalq yaradıcılığında qoyulub. Bəllidir ki, cəmiyyətdən 

təcrid edilib meĢədə ―tarzanlıq‖, ―mauqlilik‖ həyatı yaĢa-

yanların dili və Ģüuru inkiĢafdan qalır. Və folklor xalqın 

qədimliyi, böyüklüyü, dahiliyi, müdrikliyi, mübarizliyi, 

saflığı, təmizliyi, iĢgüzarlığı, qorxuya, fəlakətə üstün 

gəlməsi, əxlaqı, birliyi, ədalətə, haqqa tapınması demək-

dir. Hər bir kəs istəsə də, istəməsə də xalq yaradıcı-

lığından bir çox əlamətləri içində əridir. Deyə bilərsiniz ki, 

bəs nə səbəbə bəzilərinin mayası xəbisliklə, Ģərlə yoğu-

rulur. Çünki xalqın düĢüncəsində də Dünyanın, Zamanın, 

Təbiətin, ayrı-ayrı Varlıqların ikiliyi - iĢıqlı və qaranlıq 

tərəfləri göstərilir. Hərə folklordan öz iç dünyasına uyğun 

gələn tərəfi mənimsəyir. Ġ.ġıxlının dünyadakı ziddiyyətləri 

folklorun əsrlərin sınağından çıxmıĢ ənənələrinə 

söykənərək təsvir etməsini Ə.Tanrıverdi doğru olaraq həm 
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üzdə olan cəhətlərinə, həm də alt qatda, obrazların psixo-

logiyasına, xarakterinin üzə çıxmasına yardım edən de-

tallara görə müəyyənləĢdirir. El arasında təsadüfi deyilmir 

ki, dil ürəyin açarıdır. Ġnsan ağzını açıb danıĢmaqla 

kimliyini, nəyə qadirliyini biruzə verir. Və dilimizin inki-

Ģafında, zənginləĢməsində ən çox rolu olan folklor janrı 

atalar sözü və məsəllərdir. Təəssüflər olsun ki, nə folk-

lorĢünaslar, nə də dilçilər hələ də bu müdriklik güzgüsünü 

düzgün qiymətləndirməkdə aciz qalıblar. Lakin Ə.Tan-

rıverdi özündə cəsarət tapıb bir roman çevrəsində iĢlənən 

50-60 nümunə əsasında atalar sözü və məsəllərin spe-

sifikliyini üzə çıxarmağı bacarır, janrı dəqiq semantik 

qruplara (11 qrupa) bölərək təhlil edir. Yazıçının xalqın 

müdrik kəlamlarına üz tutaraq obrazın xarakterini zərgər 

dəqiqliyi ilə göstərməsini əsaslandıran faktları Ģərh 

edərkən alim yazır: “Ət yeyən quş dimdiyindən bilinər” 

atalar sözü romanın ilk hissəsində Cahandar ağa ilə bağlı 

ona görə iĢlədilir ki, o qonĢu kənddə keçirilən toy məra-

simində at oynadır, yəhərdə baĢı üstə dayanır, kəhərin 

böyrünə yatsa da, sıçrayıb ayaq üstə onun belinə qalxır, – 

bir sözlə, igidlik nümayiĢ etdirir. Maraqlıdır ki, müəllif 

Cahandar ağa obrazını roman boyu məhz həmin atalar 

sözünün semantik yükünə uyğun inkiĢaf etdirir. Romanın 

son hissələrində Cahandar ağanın dilindən “bir ovuc 

qanından qorxan namərddir” deyiminin iĢlənməsi də de-

diklərimizi arqumentləĢdirir‖. Yaxud ―Dəli Kür‖ əsərində 

istifadə edilən yeganə bayatının məqsəd və məramını tam 

dəqiqliklə üzə çıxardır ki, adam müəllifin əllərini sıxıb 

―sağ ol‖ demək istəyir. Əslində, ―Qarğaların laçın olması, 

laçınların qarğalanması‖ elə fəlsəfi qənaətdir ki, bütün 

zamanlar üçün aktualdır. Dövrün məngənəsinin ağzına 
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düĢmək böyük fəlakətdir. Bu halda nəinki insan laçınlığını 

itirib qarğalaĢır, yerdə sürünən həĢərata da çevrilir.  

Ġki ay ərzində respublikanın əllidən çox tanınmıĢ 

alimi monoqrafiyanın uğurunu böyük sevinclə qarĢılayıb, 

mətbuatda rəy və təkliflərini dərc etdirib. Heç kim müəl-

lifin qaĢ-gözünə aĢiq olmayıb. Bizi, meydana çıxan əsərin 

orijinallığı və novatorluğu qələmə sarılmağa vadar edib.  

Monoqrafiyanın ―Nəğmələr‖ bölməsində təhlilə cəlb 

edilən beĢ misralıq Ģeir bir vaxtlar mərasimlərdə oxunur-

du. XIX yüzillikdə Azərbaycanda təriqət ocaqlarının son 

qığılcımları közərirdi. Oralarda qəribə meyxana məclislə-

rinin keçirilməsi təsadüfi deyildi. Bu, çarizmin törətdiyi 

bəlalardan daha dəhĢətli fəsadlar meydana gətirirdi. Məq-

sədi və məramı o qədər də bəlli olmayan, din pərdəsinə 

bürünüb, hər tərəfdən məngənəyə salınıb sıxılan adamların 

baĢını qatan bu cür qapalı toplantılara daha çox taleyi 

dönük insanlar təsəlli üçün qoĢulurdular. ToplaĢanların 

dingildəməsinin əsas səbəbi ağrı-acını unutmaq olsa da, 

mahiyət etibarilə ―laçınların qarğalaĢması‖ fəlsəfəsinin 

məiĢətdəki təzahürü idi. Doğma yurdunda qəsbkarlar tərə-

findən sıxıĢdırılan zəif iradəli sakinlərin əlacı Allaha üz 

tutmaqdır. Molla Sadıqlar (―laçınlaĢan qarğalar‖) soy-

daĢlarının köməksizliyindən öz məqsədləri üçün faydala-

nırlar. Ə.Tanrıverdi nəğmənin semantik yükünün ―dınqıra 

süzmək‖lə bağlılığını vurğulamaqda haqlıdır. Təsadüfi de-

yil ki, müasir dövrümüzdə ―dınqıra süzmə‖nin mahiyyəti 

dəyiĢib yalançı ―ulduzlar‖ın hay-harayı – gülünc, əttökən 

Ģouları ilə əvəz olunduğundan həmin nəğmə ilə ―dınqıra 

süzmə‖yə ehtiyac qalmayıb. Ona görə də ―Ay Sənəm, 

Sənəm...‖ müraciət formulu böyüklərdən uĢaqlara keçərək 

Ģəxs adlarının lağa qoyulmasına köklənən uĢaq nəğməsinə 

– acıtmaya (dolamaya) çevrilmiĢdir. Bu tipli Ģeir parçaları 
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indi ancaq uĢaqların dilində səslənir: ―Ay RəĢid, RəĢid... 

Bir de, bir eĢit‖. Yaxud: ―Mustafa, ay Mustafa, Yolda 

durur aftafa.‖ Bu nümunələrdə eyni ilə ―Ay Sənəm, Sə-

nəm...‖ nəğməsində olduğu Ģəkildə dolamalıq, acıtmalıq, 

ələ salma ifadə edilir və Ə.Tanrıverdinin müĢahidəsində 

zərgər dəqiqliyini görməmək mümkün deyil. Mono-

qrafiyada oxuyuruq: ―Ġ.ġıxlı meyxana ilə bağlı hadisələri 

bu nəğmənin semantikasına uyğunlaĢdırmıĢdır. Dəqiq 

desək, ilk iki misradan sonra ―ġahnigar xanım yanındakı 

arvadların da dingildədiyini gördü‖ cümləsi ilə baĢlayan 

sintaktik bütövü verir‖. 

Monoqrafiya müəllifi roman yaradıcısının uĢaqları 

oxĢamaq, əzizləmək üçün anaların beĢik baĢında oxuduq-

ları məĢhur laylanın misralarını dəyiĢərək sağın nəğməsinə 

- eydirməyə çevirməsini təsadüfi saymır. Analar özləri ilə 

buzovunu əmizdirən inək arasında yaxınlıq görürlər. Belə-

cə aydın olur ki, Ġ.ġıxlı zəngin folklor örnəkləri içərisin-

dən elə janrlara və xüsusi nümunələrə üz tutur ki, onlar 

mübahisəsiz romandakı təsvirləri qüvvətləndirsin, bir-biri-

ni tamamlayan obrazların xarakterini açsın, alimin sözləri 

ilə söyləsək, mətnin sintaktik bütövlüyü tam təmin edilsin.  

Xalq arasında ―Yapalaq quĢu‖, ―Hüt-hüt quĢu‖, 

―Turac‖, ―Yusif-Nəsib quĢu‖ kimi əfsanələrin semantik 

yükünü üzərində daĢıyan motivin yeni, daha orijinal, iĢıq 

üzü görməyən variantını və mahnılardakı uyğun deyimləri 

hadisələrin axarına daxil edəndə də yazıçı aĢıladığı fikri 

daha məcazi, təsirli və anlaĢıqlı Ģəkildə çatdırmağı qarĢı-

sına məqsəd qoyur. Bu mənada Qurbaninin (roman yazı-

landa qoĢmanın Qurbaniyə məxsusluğu bəlli olmadığın-

dan möhürbənddə ―Qurbani der‖ ifadələri ―AĢıq deyər‖ 

Ģəklində iĢlədilmiĢdir) ―Göz dəyər sənə‖ rədifli məĢhur 
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qoĢmasının romanın poetik strukturunda oynadığı roldan 

Ģairanəliklə söz açan Ə.Tanrıverdinin qənaətinə görə, 

yazıçı gənc qızın davranıĢını, əxlaqını, ürək çırpıntıları, 

psixoloji durumunu məhz aĢıq Ģeirinin semantikası ilə 

açır, sanki qoĢmanın Salatının boy-buxununa biçimləndi-

yini diqqət mərkəzinə çəkir. Və ―Dəli Kür‖un folklor 

qaynaqlarını saf-çürük edən alim iki məsələyə görə ―Dədə 

Qorqud kitabı‖ və ―Koroğlu‖ dastanından yan keçə bilmir. 

Birincisi, ona görə ki, Ġ.ġıxlı ərənliyin, mərdliyin, kiĢiliyin 

rəmzinə çevrilən bədii obraz yaratmıĢ və onu qanına, 

iliyinədək milli zəmində iĢləmiĢ, Ģifahi epik ənənənin ma-

yasından yoğurmuĢdu. Lakin xüsusi vurğulamalıyam ki, 

Qazan bəy, Buğac, Bamsı Beyrək, Kərəm, Qərib, Koroğlu 

kimi Cahandar ağa da milli olduğu qədər bəĢəridir. O, 

əvvəl toyda, sonra bulaq baĢında gördüyü qadına ürək 

qızdırır, lakin tezliklə daxilində eĢqi coĢub gözünü örtür, 

özünün və qadının ailəli olduğunun fərqinə varmadan onu 

qaçırır. Məncə, eĢqin bəĢəri hiss olduğunu heç kim 

danmaz və romandakı bu xətti Azərbaycan türkündən çox, 

rus, ingilis, fransız, alman daha yaxĢı anlayar. Cahandar 

ağanın bəĢəriliyi milliliyinin, milliliyi isə bəĢəriliyin 

içindən keçir. Qəhrəmanlıq eposlarımızın qəhrəmanları da 

(Dəli Domrul, Basat, Koroğlu, Bamsı Beyrək, Qərib, Kə-

rəm və b.) xaraktercə Türkün bəĢəriləĢən cəhətlərinin 

daĢıyıcılarıdırlar. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan mühitində 

yaranan Koroğlu, Kərəm, Qərib, Nəsrəddin türk xalqları 

ilə yanaĢı fars, gürcü, erməni, ləzgi, avar, moldovan və 

çeçenlər arasında da geniĢ yayılmıĢ, məhz bəĢəri ideyaları 

özündə daĢıdıqlarına görə xristian əqidəli xalqların da 

milli qəhrəmanına çevrilmiĢlər. Bu mənada Ə.Tanrıverdi 

eposlarla romanın müqayisəsini apararkən hətta obraz 

adlarında da yaxınlıq tapır.  
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Türk anaları üçün övlad hər Ģeydir. Laylalarda balası 

üçün canını qurban deyir, sol gözü ilə dolanacağını bildi-

rib sağ gözündən belə keçməyə hazır olduğunu bildirir. 

Uruzun əsir düĢməsində təqsirli bildiyi ərinə üzünü tutub 

ürək yanğısını ifadə edən Burla xatun Qazanı utandırmağa 

çalıĢır, lakin dilinə pis söz gətirmir. Zərnigar xanım isə 

oğluna əl qaldıran həyat yoldaĢını qarğayır. Romanda ərə 

qarĢı söylənən yaman sözün arxasında Mələyin ikinci 

arvad kimi ocağa gətirilməsi dayanır. Ata-oğul qarĢıdur-

masında silahlar (xəncər və tüfəng) meydana gətirilmə-

səydi, Zərnigar xanım da Burla xatun kimi qəzəbini içində 

boğar, zəhmli Cahandar ağanı ―əlin qurusun‖ –deyə ya-

manlamazdı. Digər tərəfdən, Cahandar ağa, ilk dəfə baĢqa-

sının, özü də qadının onun ünvanına söylənən acı sözünü 

cavabsız buraxır. Yazıçı bildirmək istəyir ki, nə qədər 

hökmlü, höcət, ağına-bozuna baxmadan ağlına gələni 

eləyən olsa da, onun qəhrəmanı heç vaxt ədalət hissini 

itirmir. Bu mənada o, elədiklərinə görə arvadının qarĢısın-

da üzünün qara olduğundan qəzəbini içində boğur. Ədəbi 

dairələrdə mübahisəyə çevrilən ―nikahlı arvadı qaçırma‖ 

motivi ailədə ciddi münaqiĢə ocağı yaradır. Bu incə məsə-

lədə yazıçının mövqeyini aydınlaĢdırmağa çoxları cəhd 

göstərib. DüĢünürəm ki, Cahandar ağanın ən çətin mə-

qamlarda Mələyə deyil, birinci arvadına – üstünə günü gə-

tirdikdən sonra bircə gecənin içində qocalıb, yumaq kimi 

büzüĢən, günü ah-vayla keçən Zərnigar xanıma etibar 

etdiyini vurğulayan Ə.Tanrıverdinin gəldiyi qənaət daha 

arqumentilidir. Alim əsərdən tutarlı dəlil gətirir: ―Cahan-

dar ağanın adam göndərib onu çağırtdırdığını, ġahnigarın 

meyitinin yuyulmasının ona etibar edildiyini xatırladı. Ar-

vad baldızının qanlı sifətini görəndə dəhĢətə gəldi... hər 
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Ģeyi baĢa düĢdü. Onu da anladı ki, Cahandar ağa bu sirrin 

açılmasını istəmir. Elə ona görə də köhnə arvadını çağırt-

dırıb, ona etibar edib‖. Dəlilik dərəcəsinə çatan eĢqin za-

manı, yaĢı, hətta həya-abırı, isməti olmur. Cahandar ağanı 

qəfil haqlayan bu bəĢəri duyğunu yazıçı ―quduzluq‖ kimi 

qələmə verməklə, bəlkə də, gələcək mübahisələrdən qo-

runmaq, özünə bəraət qazandırmaq istəmiĢdi. Düzü, 

Cahandar ağa insanlığını hələ itirmədiyindən öz hisslərini 

cilovlaya bilmir, məqam düĢən kimi ürəyində dərin yuva 

qurmuĢ Mələyi atının tərkinə alır. Ə.Tanrıverdi bu məsələ 

ilə bağlı yazıçının mövqeyini əks etdirən məqamları 

düzgün müəyyənləĢdirərək yazır ki, ―Cahandar ağanın 

kəbinli arvad qaçırması‖ ədəbi tənqidimizdə əsasən qəbul 

olunmur və bu hadisənin təsvirinə görə Ġ.ġıxlı qınaq 

hədəfinə çevrilir. Həmin tənqidçilərə cavab olaraq bildiri-

rəm ki, Ġ.ġıxlı ―Cahandar ağanın kəbinli arvad qaçırma-

sı‖nı təqdir etsə idi, ona haqq qazandırsa idi, Cahandar ağa 

ilə bağlı semantikasında disfemizm olan ―ehtirası quduz it 

kimi oyanmaq‖ təĢbehini iĢlətməz, əksinə, həmin təĢbehin 

semantik yükünü evfemistik ifadələrlə canlandırmazdı‖.  

Cahandar ağa qəlbinə sevgi toxumları səpilməsini o 

qədər də anlamırdı. Lakin Mələyə eĢqi o qədər coĢqulu idi 

ki, dağ cüssəli, vüqarlı kiĢi özünü qeyri-ixtiyari burulğan-

ların içinə salmıĢdı. Bu, Azərbaycanın ―sonuncu ərən‖inin 

ictimai faciəsinin baĢlanğıcı idi. Məhz Mələyin həyatına 

daxil olması ilə baĢ qaldıran dünyəvi eĢq duyğusunun 

qığılcımları əsərin sonunda onun qəlbindəki Vətən, torpaq 

sevgisini də çılğınlıqla oyadır. Əgər Cahandar ağa kazak-

larla təkbaĢına vuruĢub həlak olmasaydı, içindəki sonsuz 

yanğı ürəyini parçalayacaqdı.  

BəĢəriliyin mühüm əlaməti olan daxili yanğı romana 

qəhrəmanlıq eposlarından və məhəbbət dastanlarından 



                                                                         “Dəli Kür” romanının poetik dili”                                             

                                                                                                  ədəbi tənqiddə 

                                      323 

süzülüb gəlmiĢdir. Yazıçı xalq epik ənənəsinin geniĢ ya-

yılmıĢ detallarını böyük məharətlə romanda tamam baĢqa 

boyalarla, yeni ampulada təsvirə gətirmiĢ və qələminin 

qüdrətini əyani Ģəkildə nümayiĢ etdirmiĢdir. 

Azərbaycan yazılı ədəbiyyat ənənəsindən Ġ.ġıxlının 

yararlanmasından danıĢanda da Ə.Tanrıverdi məsələyə 

müxtəlif istiqamətlərdən yanaĢır: ġairlərin, yazıçıların 

adlarının müəllifin və obrazların dilində məqsədli Ģəkildə 

çəkilməsi, alimin qənaətinə görə, M.Füzuli yaradıcılığına 

vurğunluqla yanaĢı, Ġ.ġıxlının qəlb Ģairinin lirikasındakı 

bəzi məqamların romandakı obrazların əhvali-ruhiyyəsinə 

uyğunluğunu əsas götürür. Təbiidir ki, XIX yüzilliyin xalq 

maarifçiliyini  romanının süjetinin əsas xətlərindən birinə 

çevirən yazıçı dövrün təlim-tərbiyəyə köklənən korifey-

lərini – A.S.PuĢkini, M.F.Axundovu və S.Ə.ġirvanini xa-

tırlamaya bilməzdi; b) klassiklərin əsərləri, xüsusilə Va-

qifin qoĢmaları əsasında qadın obrazlarının bədii  portre-

tini yaratmaq; Pəri - Mələk paralelindən danıĢarkən alimin 

gətirdiyi bütün arqumentlər əsaslıdır. Azərbaycan filologi-

ya elmində ilk dəfədir ki, məsələyə bu cür dərinliklə 

yanaĢılır; c) açıq Ģəkildə, yaxud dolayı yolla ġ.Ġ.Xətai, 

N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, Y.V.Çəmənzəminli 

və S.Vurğun əsərlərindən faydalanma. Müəllif problemin 

əhatə dairəsinin geniĢliyini dərk edib bu problemin əsas 

məsələlərini Ģərh etməklə kifayətlənib ―Yazılı ədəbiyyat 

və ―Dəli Kür‖ mövzusunun ayrıca tədqiqat obyektinə 

çevrilməsini arzulayır. 

Tarixi əsərlər fakt və dəlillərə əsaslanmalıdır. Bu 

mənada romanda bir sıra tarixi sənədlərə də müraciət olu-

nur. Bunlar da alimin müĢahidələrindən kənarda qalmır. 

O, romanda tarixi mənbələrdən istifadə olunmanın üç is-



 

                             
324 

tiqamətini üzə çıxardır: 1) Mənbələr göstərilmir, amma 

hadisələrin baĢvermə tarixi dəqiq Ģəkildə verilir; 2)Hadi-

sələrin baĢvermə tarixi mətn semantikası müstəvisində 

müəyyənləĢdirilir; 3)Tarixi sənədlər romanın poetik struk-

turuna eynilə daxil edilir. Hər istiqamətə aid maraqlı mi-

sallar gətirib Ģərh etdikdən sonra dolğun nəticələr çıxara-

raq bildirilir ki, rəsmi məktublar rus imperiyasının ideoloji 

strukturlarının çürüklüyünü aydın Ģəkildə nümayiĢ etdirir.  

Monoqrafiyanın ən maraqlı hissələri müəllifin və ob-

razların dilinə həsr olunur. Romanda poetiklik yaradan bir 

sıra üslubi vasitələrə eyni dərəcədə təhkiyəçinin və obraz-

ların dilində təsadüf edildiyi vurğulanır, leksik-morfoloji 

təkrarlar, assonanslar, alliterasiyalar, metaforalar, epitet-

lər, təĢbehlər, dialektizmlər və s. dil formullarının bədiilik 

yaradan vasitə kimi rolu və əhəmiyyəti üzə çıxarılır. Bədii 

əsərin təhlilinə yeni yanaĢma üsulu bu bölmədə də göz 

qabağındadır. Ġnsanların hər biri öz dünyagörüĢünə, mühi-

tinə, ləhcəsinə, peĢəsinə, təhsilinə, nitqin normallığına, na-

sazlığına, düĢündüklərini nitqində əks etdirmə qabiliyyə-

tinə görə baĢqalarından fərqli danıĢığa malikdir. Dillə çat-

dırılacaq məlumatın mahiyyətindən asılı olaraq hətta bir 

Ģəxsin nitqində belə dəyiĢkənlik, baĢqalaĢma (bu hala 

emosiyalar da təsir edir) hadisəsi baĢ verir. Böyük Niza-

minin həmyerlisi, müasiri, həmfikri və qələm dostu Əbu 

Bəkr Qəzənfər ibn Xosrov əl Ustad hələ XII yüzillikdə 

dilin əhəmiyyətini dərk edib vurğulayırdı ki, maddi və mə-

nəvi dünyanın əsasını canlılar təĢkil edir, canlı heyvanat 

çələnginin isə zirvəsində insan dayanır. Daha sonra «Mu-

nisnamə»də oxuyuruq: «O canlı heyvan ki, danıĢmağı ba-

carır - adamdır. Ġnsan öz nitqi ilə Ģöhrət tapmıĢdır, yəni 

insanlığın bünövrəsi danıĢmaqla qoyulmuĢdur. Deyildiyi 

kimi: «Kişi dil altında gizlənmişdir». BaĢqa sözlə, danış-
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masa, heç kəs kişini tanımaz». (Абу-Бакр ибн Хосров ал-

Устад. Мунис-наме. Перевод с фарси, предисловие и 

примечания Рустама Алиева. – Язычы, Баку, 1991, с. 

12.) Bu fikirlərlə səsləĢən, üst-üstə düĢən onlarla atalar 

sözü bu gün də canlı danıĢıqda geniĢ iĢlənir: «Kişinin sözü 

bir olar», «Kişilik dil altdadır», «Kişinin dili qıfıllı olar», 

«Kişi sözündən bəllidir», «Kişi sözü ilə tanınar» və s. 

Eləcə də Xosrov əl-Ustad misal çəkdiyi bir beytdə də 

sözün bütün varlıqlardan ilkinliyi göstəririr: 

«Əgər dünyada sözdən üstünü yaransaydı, 

Allah peyğəmbərlərinə onu bağışlayardı». 

Göstərilən mənbə, s. 12. 
 

Ona görə də əbədiyaĢar əsərlərdə müəllifin və ayrı-

ayrı obrazların dilindəki fərqlər dəqiqliklə iĢlənir. Ə.Tan-

rıverdi filologiyamızda ilk dəfədir ki, romandakı obraz-

ların böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq, hər 

birinin (hətta hadisələrin axarında ani görünüb dilinə bir 

söz gətirənin də) nitqindəki özəllikləri, seçilən əlamətləri 

diqqət mərkəzinə çəkir. Bəzən xarici ölkə ədəbiyyatının 

böyük əsərlərini dilimizə çevirənlər əvvəldən axıradək 

standart cümlələr iĢlədir, möhtəĢəm sənət nümunələrinin 

bədiiliyini heçə endirirlər. Ə.Tanrıverdi göstərir ki, əsl 

bədii əsər bəhs etdiyi dövrün aynası olmalıdır, özündə 

çağın Dünya modelini tam əks etdirməlidir. Çünki ağa ilə 

nökər, ata ilə oğul, gəlinlə qayınana, pristavla kazak, ba-

lıqçı ilə molla, müəllimlə tələbə bir-biri ilə eyni qəliblərlə 

danıĢa bilməzlər. Müəllifin dilinin spesifikliyini Ģərtlən-

dirən amillər sırasına hadisələrin, təsvirlərin peyzajlarla 

əlaqəli Ģəkildə verilməsini, perifrastik formaların intensiv-

liyini, obrazlılıq yaradan tərzi-hərəkət zərflərinin üstün 
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mövqeyini, sinonimlər silsiləsinin aktivliyini, metafora, 

metanomiya, ara sözlər, tərkibində əlavələr iĢlənmiĢ cüm-

lə, budaq cümləsi baĢ cümlənin ortasında yerləĢən müb-

təda budaq cümlə, tamamlıq budaq cümləli tabeli mü-

rəkkəb cümlə, qarĢılaĢdırma budaq cümləli tabeli mürək-

kəb cümlə modellərindən yerində istifadəni daxil edir. 

Yazıçının obrazların dilinə fərqli münasibət bəslədiyini 

diqqət mərkəzinə çəkmək üçün maraqlı qruplaĢma aparır: 

a) ―KiĢi obrazlarının dili‖ yarımbölməsində Cahandar ağa, 

ġamxal, ƏĢrəf, Molla Sadıq, Allahyar, Rus Əhməd, 

Gəmiçi Qoca, Çərkəz, Tapdıq, Aleksey Osipoviç 

Çernyayevski, Həsən ağa və epizodik kiĢi obrazlarının bir-

birindən seçilən əlamətlərini, b) ―Qadın obrazlarının dili‖ 

yarım bölməsində isə Zərnigar xanım, Mələk, ġahnigar, 

Salatın, Güləsər, eləcə də epizodik qadın obrazlarının 

spesifikliyini üzə çıxardır. Maraqlıdır ki, Ġ.ġıxlı istər kiĢi, 

istərsə də qadın obrazlarının təsvirində və dil çalarlarını 

verəndə poetikliyə o qədər meyil etmiĢdir ki, bir sıra par-

çalar nəsr deyil, Ģeir təsiri bağıĢlayır. Bu cəhətə xüsusi 

diqqət yetirən Ə.Tanrıverdinin də Ģərhlərində bir Ģairənə-

lik duyulur. Romanı oxuyanda duyğulandığımız kimi, el-

mi monoqrafiyanın mütaliəsi zamanı da ruhumuz dincəlir. 

Çünki elmi əsərdə elə detallar incəliyinədək təhlilə cəlb 

edilir ki, istər-istəməz adam özünü obrazların xəyali 

mühitində hiss edir, gözəlliklərə vurulur. Bu vurğunluğun 

təsiri ilə seçim aparmağa çalıĢır: bilmir, kimə üstünlük 

versin... ―Sevgi, məhəbbət, zövq və ehtiras haqqında‖ təĢ-

behlər bölməsində insanın daxili aləminin görüntülərinin 

rəssam fırçası ilə qələmə alındığını təsdiqləyən faktlara 

diqqət yetirək: ―ƏfsunlanmıĢam, bacı, Kərəm kimi yanı-

ram qoyma..; O, Mələyin sinəsindən və saçından gələn 

mixək iyinə bənzər rahiyəni hələ də unuda bilmirdi; Ca-
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van, ətli-qanlı gəlini su kənarında görəndə sönməkdə olan 

ehtirası birdən-birə quduz it kimi oyanmıĢdı..; Ġstəyirsən 

ki, qollarıyın arasındakını beçə balı kimi sorub yeyəsən... 

Yazıçı bu təĢbehlərdə obrazların daxili aləminin ən həssas 

nöqtələrini incəliklə canlandırmıĢdır. Belə ki, ―Kərəm 

kimi yanmaq‖ ƏĢrəf, ―mixək iyinə bənzər rahiyəni unuda 

bilməmək‖ Allahyar, ―ehtirası birdən-birə quduz it kimi 

oyanmaq‖ Cahandar ağa, ―qolları arasındakını beçə balı 

kimi sorub yemək‖ ġahnigar obrazını səciyyələndirir‖.  

Ə.Tanrıverdi ―Dəli Kür‖ün Ģeriyyəti‖ bölməsində 

sanki Ġ.ġıxlının böyük nəsr ustası olduğunu unudub onun 

Ģairlik qüdrətini açıqlamağa baĢlayır. Doğrusu, Ģeirdə 

misralar arasında heca bölgüsü olmaya da bilər. Ritmi və 

ahəngi baĢqa vasitələrlə, ―Dədə Qorqud‖ sayağı da yarat-

maq mümkündür. ġeirin canı hiss və duyğunun mətnə 

hopdurulmasındadır və qeyri-adiliyi insanın iç dünyasına 

körpü salmağı bacarması ilə müəyyənləĢməlidir. BaĢqa 

sözlə, həyəcan, təlatüm, coĢqu yoxdursa, Ģeir də yoxdur. 

Alim Ġ.ġıxlı nəsrində bu əlamətlərin varlığını tutarlı dəlil-

lərlə göstərir. Məgər ―ġaq-Ģaq Ģaqqıldamaq, Ģırt-Ģırt Ģırtıl-

damaq, yırım-yırım yırğalanmaq, oyur-oyur oynamaq ki-

mi leksik-morfoloji təkrarlar romanda Ģeriyyət yaradan 

vasitələr‖ deyilmi?  

Dilin bədii təsvir və ifadə vasitələrinin romanda iĢ-

lənməsinin Ģərhində Ə.Tanrıverdi bu sahədə açılan çox-

saylı cığırlara ayaq basmır, tamam baĢqa, daha orijinal 

cığırla addımlayır. Məsələn, alimin təĢbehləri ―Ġgidlik, 

mərdlik, məğrurluq, mübarizlik ifadə edənlər‖, ―DöyüĢ 

səhnəsini ifadə edənlər‖, ―Qadın gözəlliyini əks etdi-

rənlər‖, ―Sevgi, məhəbbət, zövq və ehtiras haqqında olan-

lar‖, ―Qız qaçırılmanı ifadə edənlər‖, ―Saza vurğunluq və 
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at kultunu ifadə edənlər‖ kimi 16 leksik-semantik qrupa 

bölərək təhlil aparması, bir tərəfdən, məsələyə novator-

luqla yanaĢmadırsa, digər tərəfdən, romandakı təsvirlərin 

dolğunluğunun, hadisələrin gərginliyinin, xarakterlərin 

fərdi cizgilərinin əksində yazıçının ustalığının niĢanələrini 

sistemli Ģəkildə nəzərə çatdırmaq bacarığıdır. Beləliklə, 

Ə.Tanrıverdi göstərdi ki, istedadla, fəhmlə yazılan əsərlər 

sirlərlə doludur. O, romandakı gizli məqamları üzə çıxar-

dıb yeni araĢdırmalar üçün stimul yaratdı. 

Stefan Sveyq böyük əsərlər meydana gətirən qələm 

sahiblərini göydə yeni ulduzun doğmasına bənzədir. Mən 

isə onları səhər tezdən günəĢin dağlardan boylanması ilə 

müqayisə edərdim. GünəĢin gəliĢi gecənin qaranlığını yer 

üzündən qovduğu kimi ―Dəl Kür‖ kimi əsərlər də insan-

ların daxilindəki zülməti aydınlaĢdırır. Ə.Tanrıverdi əvəz-

siz tədqiqatı ilə bir daha bildirdi ki, Ġ.ġıxlı unudulmaz, 

əbədiyaĢar sənətkardır, onun romanı hər zaman ruhlara tə-

mizlik gətirəcək və nəsillər təzələndikcə, ―Dəli Kür‖ yeni-

dən GünəĢtək dağlardan boylanıb yeni ömrünü yaĢayacaq. 
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Oqtay RZA, 

 şair, əməkdar müəllim 
 

EġQ OLSUN! 
 

Əzizxan! Dəyərli təzə əsərin 

Böyük ehtiramdır ulu ustada. 

XoĢ ovqat bəxĢ edir bizə əsərin, 

Bir həzin tarixi salırsan yada. 
                

Kitabın xəzinə - yer alıb onda 

Ġsmayıl ġıxlının poetikası, 

Ədib təfəkkürü, alim zəkası. 

Sən qəvvas kimisən söz ümmanında. 
               

Gözəl tərtibatlı, qızıl cildli –  

Ġncilər düzülüb içində səf-səf. 

...Mahal ağsaqqallı, mahal igidli – 

Mayası, qayəsi milli Ģan-Ģərəf! 
 

Kitabın xəzinə - hər varağında 

Sevib-sevilənin  duyğuları var, 

―...Kürün‖ ləpələri, dalğaları var; 

Ġsmayıl ġıxlının ruhu var onda. 
               

Ümidlə baxırsan ulduzlu göyə, 

Bağın hər fəsildə bar gətiribdir. 

EĢq olsun Əzizxan Tanrıverdiyə, 

Ona istedadı Tanrı veribdir! 
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Abbas ƏMBALA, 

                    şair 
B A Y A T I L A R 

                                                                    

Əzizxan Tanrıverdinin “Dəli Kür”                                           

romanının poetik  dili” monoqrafiya-

sından təsirlənərək yazdığım bayatılar 

 

―Dəli Kür‖ qana hopur, 

Zamana, ana hopur. 

Dilinin aydınlığı 

Lap ruha, cana hopur. 

 

Tüfəng, patrondaĢlı ər 

Bağlayıb gümüĢ kəmər. 

Yaydan ox kimi çıxır 

Cahandar bəylə Qəmər. 

 

Söz nur səpir ömrümə, 

Uludur, ona görə. 

Ġsmayıl ġıxlı dili 

Dad verir ―Dəli Kür‖ə. 

 

Dilin tarixi sirdi, 

Ona töhfələr verdi. 

Sözdən ilmələr açdı 

Əzizxan Tanrıverdi. 
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Ġlham ABBASOV 

 
                          SON SÖZ ƏVƏZĠ, YAXUD                                                                        

“DƏLĠ KÜR”ÜN  TƏDQĠQĠNDƏ YENĠ MƏRHƏLƏ 

 

Professor Əzizxan Tanrıverdinin “Dəli Kür” ro-

manının poetik dili” monoqrqafiyası XX əsr Azər-

baycan ədəbiyyatının ən dəyərli  nümunələrindən olan 

bu əbədiyaĢar romanın öyrənilməsində yeni mərhə-

lənin baĢlanğıcını qoydu, əsərin fərqli baxıĢlar möv-

qeyindən yenidən qiymətləndirilməsinə təkan verdi. 

“Dəli Kür” çap olunduğu gündən ədəbi tənqid, 

ümumən ədəbi ictimaiyyət tərəfindən böyük maraq və 

rəğbətlə qarĢılanmıĢ, filologiya elmimizin bir çox gör-

kəmli nümayəndələri əsərin bədii məziyyətləri haqqın-

da mülahizələr söyləmiĢlər. Romanın ədəbi xüsusiyyət-

ləri, o cümlədən dil və üslub məsələləri barədə ilk 

dövrdə və sonralar söylənilən fikirlər “Dəli Kür”ün  

ədəbiyyatımızın ən mükəmməl nəsr nümunələrindən 

biri kimi qiymətləndirilməsinə zəmin yaratdı. Ancaq 

bütün ölməz əsərlər kimi “Dəli Kür” romanı da yalnız 

bir dövrün, bir nəslin münasibəti çərçivəsində dəyər-

ləndirilə bilməz. Bu mənada hər yeni nəsil kimi, XXI 

əsrin ilk onilliyini təmsil edən çağdaĢ ədəbiyyat tədqi-

qatçılarının da “Dəli Kür”ə öz münasibətini, yeni döv-

rün insani, ictimai və ədəbi meyarları mövqeyindən öz 

yanaĢma prinsiplərini nümayiĢ etdirməsi tamamilə 

təbii görünür.  
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“Dəli Kür” romanı haqqında ilk monoqrafik təd-

qiqat olan Ə.Tanrıverdinin bu kitabı da təkcə bir 

müəllifin əsəri kimi deyil, həm də Azərbaycan filolo-

giya elminin yeni nəslinin mövqeyini əks etdirən bir 

nümunə kimi maraq doğurur. 

Professor Ə.Tanrıverdi çağdaĢ filologiyamızda  

dil tarixçisi, ilk növbədə, ulu kitabımız “Dədə Qor-

qud”un görkəmli  tədqiqatçısı kimi tanınır. Təkcə onu 

qeyd etmək kifayətdir ki, Ə.Tanrıverdi “Dədə Qorqud 

kitabı”nın bədii dil xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə 

həsr olunmuĢ yeddi  monoqrafiyanın müəllifidir. 

Maraqlıdır ki, tədqiqatçı “Dəli Kür” romanının 

ədəbi köklərinin ilk növbədə məhz “Dədə Qorqud 

kitabı”na bağlandığına xüsusi diqqət yetirir və mülahi-

zələrinin təsdiqi üçün təkzibolunmaz dəlillər aĢkara 

çıxarır. Bu mənada filologiya elmləri doktoru, profes-

sor Təyyar Salamoğlunun  yazıçı Ġsmayıl ġıxlının 

eposdan romana keçidinin bədii məntiqi ilə tədqiqatçı 

Əzizxan Tanrıverdinin eposdan romana keçməsinin 

elmi məntiqi arasında bağlılıq və paralellik müĢahidə 

etməsi həm tədqiqatın səmərəliliyini, həm də ona 

yanaĢmanın həssaslığını nümayiĢ etdirir. 

Linqvistik tənqid ümumən ədəbi tənqidin əsas 

qollarından biridir və bədii əsərlərdə sosial, estetik ya-

naĢmanın diqqətindən kənarda qalmıĢ, onların araĢ-

dırma üsulları ilə əhatə oluna bilməmiĢ bir çox detal-

ların aĢkara çıxarılmasına və dəyərləndirilməsinə im-

kan yaradır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, “Dəli Kür”ün 

əvvəlki tədqiqatçıları yeri gəldikcə əsərin dil və üslub 

xüsusiyyətlərinə də münasibət bildirmiĢdilər. Lakin 

Ə.Tanrıverdinin tədqiqatına kimi heç kim romanın di-

lini bu qədər  dərindən  və ətraflı, bütün incəliklərinə 
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qədər araĢdırmamıĢdı. Ə.Tanrıverdi romanın dilini öz 

tədqiqat üslubuna xas olan dəqiqlik və sərrastlıqla, 

sözbəsöz incələyərək, bir dilçinin  mətndə müĢahidə 

edə biləcəyi bütün detalları qeydə almıĢ, mənalandır-

mıĢ və dəyərləndirmiĢdir. Bu zaman  alim yalnız dil  

xüsusiyyətlərini araĢdırmaqla kifayətlənməmiĢ, paralel 

olaraq əsərin bir sıra ədəbi-bədii motivlərini də diqqət 

mərkəzinə çəkərək linqvistik tənqidin araĢdırma po-

tensialını bütün dolğunluğu ilə tədqiqata cəlb etmiĢdir. 

Məsələn, monoqrafiyada ayrı-ayrı surətlərin dili 

araĢdırılarkən onların nitq xüsusiyyətləri mənsub ol-

duğu sintaktik mühitin, mətnin, ümumi kontekstin fo-

nunda öyrənilir, beləliklə, dil elementləri ədəbi xarak-

terlərin  səciyyəsinin açılmasına xidmət edir. Bununla 

da dilçilik analizi ilə ədəbi təhlil üzvi surətdə əla-

qələndirilir. Ə.Tanrıverdinin  tədqiqatında bədii surət-

lərin dil xüsusiyyətləri onların ədəbi portretlərinin ən 

gizlin cizgilərinin açılması və mənalandırılması üçün 

bir açar rolu oynayır. Dil araĢdırmaları vasitəsilə 

müəllif “Dəli Kür”dəki ayrı-ayrı detalların, motivlərin 

məna yükünü, bədii funksiyasını ilk dəfə olaraq ən 

dərin qatlarına qədər açmağa nail olur. Bu fikrin 

təsdiqlənməsi üçün müəllifin diqqət mərkəzinə çəkdiyi 

bir detala – “Kitabi-Dədə Qorqud”un baĢ qəhrəmanı  

Qazan xan obrazı ilə “Dəli Kür”ün baĢ qəhrəmanı  

Cahandar ağa obrazı arasında öz ifadəsini mətnin alt 

qatlarında tapmıĢ paralelliyə bir də diqqət yetirək: 

“...Qazan xan oğlu Uruzu güclü, məğlubedilməz bir 

igid kimi görmək istəyir: 
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 Sol tərəfə baxdıqda 

                                    dayım Aruzu gördüm - 

                    BaĢ kəsib – qan tökübdür, 

                                    haqqın alıb ad qazanıbdır. 

                    QarĢıma baxanda  səni gördüm 

                    On altı yaĢın oldu, 

                    Bir gün ola, düĢüb öləm, sən qalarsan; 

                    Yay çəkməmisən, ox atmamısan, 

                            baĢ kəsməyibsən, qan tökməyibsən. 

             Qanlı Oğuz yurdunda bir mükafat almayıbsan. 
  

Cahandar ağa  da bu düĢüncənin sahibidir. Ġstə-

yir ki, oğlu ƏĢrəf  hamıdan güclü olsun: “...O öz  övla-

dını qollu-budaqlı iri palıd ağacı kimi möhkəm görmək 

istəyirdi. O istəyirdi ki, oğlunun əlləri cod, barmaqları 

möhkəm, kürəyi enli, sinəsi və qolları tunc kimi olsun. 

Duranda palıd kimi əzəmətli, yıxılanda da palıd kimi 

nəriltili olsun. Ancaq, deyəsən, ƏĢrəf qız kimi zəiflə-

miĢdi”. 

Qazan xan da, Cahandar ağa da layiqli varis, 

etibarlı davamçı barədə düĢüncələrə dalır, yurdlarının 

boĢ qalmasından narahat olurlar. Qazanın dilində: 

“Sabahkı gün vaxt gələr, mən ölüb sən qalanda taxt-

tacımı birdən sənə verməzlər, - deyə sonumu andım, 

ağladım, oğul! – dedi”; Cahandar ağanın dilində: 

“Dünya iĢidir, bəlkə mənim baĢıma bir bəla gəldi, on-

da nə  olsun? Yurdum boĢ qalmalıdır?  Bu arvad-uĢa-

ğın içində bir baĢıpapaqlı hərlənməməlidirmi?” Bu 

parçalar məna yükü baxımından bütün  parametrlə-

rinə görə eyni xətdə birləĢir. Obrazlı desək, bütün 

varlığı ilə milli olan, folklorumuzla nəfəs alan Ġ.ġıxlı 
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sanki “Kitab”dakı həmin parçaya  yeni nəfəs vermiĢ, 

onun əbədiyaĢarlığını yeni bir müstəviyə keçirmiĢdir”. 

BaĢqa bir detalı nəzərdən keçirək: 

“...Beyrəyin dilində: “Mən sənə at demərəm, 

qardaĢ deyərəm, qardaĢımdan artıq! BaĢıma iĢ gələndə 

yoldaĢ deyərəm, yoldaĢımdan artıq!”. 

Cahandar ağanın dilində: “Axı sən mənim sirda-

Ģım, dar günümdə harayçım idin. Sən məni çox dardan 

çıxarmısan. Mən səni özümə qardaĢ, sirdaĢ bilirdim, 

Qəmər,  sən kiĢnəyəndə ürəyim dağa dönürdü. ġahə 

qalxıb fırlananda elə bilirdim, yeri, göyü mənə bağıĢla-

yırlar...”. Bu motiv “Koroğlu”da da  qabarıq Ģəkildə-

dir. Daha dəqiqi, Koroğlu da Qıratı özünə qardaĢ bilir.  

...Bu mənada Ġ.ġıxlının yaratdığı Qəmər “Kitab” və 

“Koroğlu”dakı at obrazlarının məntiqi davamı, son 

dərəcə yüksək səviyyədə  ümumiləĢdirilmiĢ obrazı kimi 

çıxıĢ edir...”. 

Bu sayaq dil təhlili nümunələri ilə Ə.Tanrıverdi 

“Dəli Kür” romanının milli ədəbi yaddaĢımıza, milli 

epos yaradıcılığı təfəkkürümüzə qırılmaz tellərlə 

bağlılığını,  milli genetik kodun daĢıyıcısı olduğunu 

sübut edir. 

Ġndiyəcən heç bir tədqiqatçı “Dəli Kür”ün  dilini 

bu sayaq təhlil etmək cəhdində olmamıĢdı. Bizim filo-

logiyamızda bədii dil təhlilində müxtəlif bədii təsvir və 

ifadə vasitələrinin iĢlənmə məqamlarından kifayət qə-

dər bəhs olunub, ancaq onların sırf bədii və psixoloji 

funksionallığı açılmayıb. Elə  poetik kateqoriyalar da 

var ki, Ə.Tanrıverdiyə qədər, ümumiyyətlə, poetik 

araĢdırmalardan kənarda qalıb. 
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Ə.Tanrıverdi “Dəli Kür”ün dilindən bəhs edər-

kən yeri gəldikcə dil tarixi, dialektologiya, onoma-

logiya, etimologiya sahələrinə aid mülahizələrini də 

ifadə edir və bütün bunlar romandakı personajları, 

hadisələri əhatə edən dil mühitini, mətn situasiyasını 

daha dəqiq və ətraflı dəyərləndirməyə kömək edir.  Bu 

həm Ə.Tanrıverdinin dil tarixi mütəxəssisi, həm də 

romandakı dil mühitini əks etdirən dialektin daĢıyıcısı 

olmasından irəli gəlir. 

Ə.Tanrıverdi romanın bədii dilini araĢdırarkən 

bədii təsvir və ifadə vasitələrinin yalnız poetik-linq-

vistik funksionallığını deyil, həm də məntiqi-psixoloji 

və yeri gəldikcə, eyni zamanda fəlsəfi məna yükünü, 

xidmət etdiyi ədəbi ideyanın mahiyyətini açmağa  nail 

olur. Məhz  bunun sayəsində o, əsərin mətnində  bütün 

tədqiqatçıların və oxucuların  diqqətindən yayınmıĢ 

Cahandar ağa ilə  ġeyx ġamil arasında paralellik ba-

rədə yazıçının ifadə etdiyi “gizli” informasiyanın 

“kodunu” aça bilmiĢdir. 

Bundan əlavə, tədqiqatçı ilk dəfə olaraq ro-

mandakı tarixi sənədləri həm dil materialı, həm də əsə-

rin bədii səciyyəsinin bir detalı kimi təhlilə cəlb edərək 

onların ümumi məna yükünü dəyərləndirməyə 

müvəffəq olmuĢdur. 

Nəhayət, Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür” romanının 

poetik dili” kitabının ən böyük dəyəri Ġ.ġıxlı yara-

dıcılığına yenidən bu qədər geniĢ maraq oyatması, 

“Dəli Kür” mövzusunu yenidən  aktuallaĢdıraraq ədə-

bi mühitimizin  gündəminə qaytarmasıdır. Etiraf et-

mək  lazımdır ki, heç xalq yazıçısının 80, 90 illik yu-

bileyləri qeyd olunarkən də ədibin Ģəxsiyyətinə və ya-

radıcılığına, o cümlədən  də onun Ģah əsərinə, ən azı 
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məhsuldarlıq baxımından, bu qədər  geniĢ maraq mü-

Ģahidə olunmamıĢdı. Monoqrafiyanın nəĢrindən keçən 

qısa müddət ərzində onun elmi dəyəri, orada qal-

dırılan problemlərin vacibliyi barədə əllidən çox rəy və 

resenziyanın dərc olunması dediklərimizin sübutudur. 

Müasir elmi-ədəbi təfəkkürümüzün ümumi 

mənzərəsini əks etdirmək baxımından həmin yazıların 

aktuallığını və dəyərini nəzərə alaraq onları bir kitab 

Ģəklində birləĢdirmək qərarına gəldik. 

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, elmi-ədəbi həya-

tımızın təcrübəsində belə bir kitabın tərtib olunması 

indiyəcən analoqu olmayan bir hadisədir. Kitaba daxil 

olunmuĢ yazıları mövzu dairəsi baxımından ümumi-

ləĢdirmək lazım gəlsə, əsasən, dörd mövzunun əhatə 

olunduğunu görərik: 1) Ġsmayıl ġıxlının Ģəxsiyyəti və 

yaradıcılığı; 2) “Dəli Kür” romanının bədii xüsusiyyət-

ləri və ədəbiyyat tariximizdə yeri;  3) “Dəli Kür” ro-

manının poetik dili” monoqrafiyasının dəyərləndiril-

məsi; 4) Əzizxan Tanrıverdinin bir tədqiqatçı kimi 

xarakterizə olunması. 

Kitaba daxil edilmiĢ məqalələrin hamısında gös-

tərdiyimiz mövzular üzrə kifayət qədər dəyərli fikir və 

mülahizələr əhatə olunmuĢdur. Eyni zamanda onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, müasir filologiyamızın tanın-

mıĢ nümayəndələrinin qələmindən çıxmıĢ bu yazıların 

hər biri mövzuya yanaĢma tərzinə, problemləri qiy-

mətləndirmə xarakterinə, məzmununa və təhlil üslu-

buna görə bir-birindən fərqlənir və hər biri orijinal 

tədqiqat nümunəsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Konkret faktlara müraciət etsək, vurğulamaq 

lazım gəlir ki: 
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– S.Rzasoy Ə.Tanrıverdini həm dilçi mütəxəssis, 

həm də Azərbaycan dilinin qərb dialektinin daĢıyıcısı 

kimi xarakterizə edərək onun “Dəli Kür” mühitinə 

bağlılığına diqqət yetirərək əsərin uğurlu alınmasında 

bu doğmalıq amilinin  xüsusi rol oynadığını vurğu-

layır;  

– T.Salamoğlu Ġ.ġıxlının  bədii yaradıcılıq tərzi ilə 

Ə.Tanrıverdinin elmi yaradıcılıq tərzi arasında tipoloji 

yaxınlıq olduğu fikrini diqqətə çatdırır; 

– Y.Babayev Cahandar ağa, Ġ.ġıxlı, Ə.Tanrıverdi 

Ģəxsiyyətlərindən formalaĢan üçbucağın təbii uyarlı-

ğını əsərə uğur gətirən əsas faktorlardan biri kimi 

götürür; 

- H.Ənvəroğlu Ə.Tanrıverdinin öz tədqiqatında 

ənənəvi araĢdırma metodları ilə getmədiyini, “Dədə 

Qorqud”a yanaĢmada olduğu kimi “Dəli Kür”ə müna-

sibətdə də bədii mətnin incəliklərindən çıxıĢ etməyə 

üstünlük verdiyini qeyd edir; 

– R.Əhmədov Ə.Tanrıverdinin Ġ.ġıxlının sevimli 

tələbəsi, ona qəlbən yaxın, mənən bağlı bir insan ol-

duğunu vurğulayaraq əsərin uğurlu alınmasında bu 

amilin də əhəmiyyətli  rol oynaması qənaətinə gəlir; 

– E.Quliyev  Ə.Tanrıverdinin əsərində  filologiya-

mız üçün yeni olan bir cəhətin – obrazların bədii sə-

ciyyəsinin açılmasında ilk növbədə dil müstəvisinə aid 

olan cəhətlərdən istifadənin ön plana çəkilməsini 

dəyərləndirir; 

– M.Hüseynov Ə.Tanrıverdinin kitabında dil  

faktlarından ədəbi məzmunun daxili mənasını açan 

vasitə kimi istifadə olunmasını mənalandırır; 

–M.Allahmanlı Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür”ün  

dil xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən bu möhtəĢəm nəsr 
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nümunəsində Ģeriyyət elementlərini taparaq üzə çı-

xarmasını, mənalandırılmasını yüksək qiymətləndirir; 

– Ġ.Ġsayev Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür”dəki pe-

daqoji yönümlü problemlərin açılıĢı üçün Ġ.ġıxlının 

özünün müəllimlik fəaliyyətini uğurla əlaqələndir-

məsinə diqqət yetirir; 

– K.BəĢirov Ə.Tanrıverdinin əsərində “Dəli Kür” 

romanının dəyərləndirilməsi üçün dastan poetikası ilə 

aparılan paralelləri əsərin uğurlarından biri sayır; 

– A.Kazımov Ə.Tanrıverdinin kitabında “Dəli 

Kür”dəki frazeoloji vahidlərin mətn semantikası 

kontekstində araĢdırılmasını xüsusi olaraq dəyər-

ləndirir; 

– A.Hacıyev  Ə.Tanrıverdinin  monoqrafiyasının 

yüksək poetik vüsətdə ərsəyə gəlməsini, eyni zamanda 

romanda obrazlılıq yaradan bədii təsvir və ifadə va-

sitələrinin dəqiqliklə araĢdırılmasını xüsusi qeyd edir; 

– M.Təkləli Ə.Tanrıverdinin Ġ.ġıxlının söz dün-

yasına ən incə məqamlara, ən dərin mətləblərə qədər 

baĢ vura bilməsini xüsusi məziyyət kimi göstərir; 

– B.Cəfəroğlu Ə.Tanrıverdinin romanın dil xü-

susiyyətlərini araĢdırmaqla yanaĢı, Ġ.ġıxlının fikir dün-

yasına da nüfuz edə bilməsini diqqət mərkəzinə çəkir; 

– A.Balıyev  Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür”lə yazılı 

ədəbiyyatımızın ən möhtəĢəm nümunələri arasında 

uğurlu bağlantı və paralellər taparaq məna-

landırmasını monoqrafiyanın əsas məziyyəti sayır; 

– P.Soltanqızı Ə.Tanrıverdinin romanın dilindəki  

tələffüz elementlərini dəqiqliklə əks etdirərək ümumi-

ləĢdirməsini yüksək qiymətləndirir; 
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– N.Abdullayev  Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür” ro-

manının dilini təhlil edərkən haqlı olaraq ədəbi tələffüz 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməsini ön plana çəkir; 

– Z.Xəlil Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür”ün milli və 

bəĢəri  keyfiyyətlərini ustalıqla elmi fikir müstəvisinə 

gətirməsini alqıĢlayır; 

– R.Yusifoğlu Ə.Tanrıverdinin  monoqrafiya-

sında bir sıra publisistik ünsürlərin oxucu marağının 

təminatçısına çevrilməsini əsas məziyyətlərdən biri 

hesab edir; 

– P.PaĢayeva Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür”dəki 

Çernyayevski surətini yalnız Azərbaycan maarifçilik 

hərəkatının görkəmli nümayəndəsi kimi deyil, eyni 

zamanda milli varlıöımıza və ana dilimizə ruhən baölı 

olan bir insan kimi dəyərləndirməsini əlamətdar sayır; 

– T.Rəhimli Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür” roma-

nını xalq ruhunun daĢıyıcısı kimi dəyərləndirə bilmə-

sini əsərin uğuru sayır; 

– M.Məmmədli Ə.Tanrıverdinin “Dəli Kür”də is-

tifadə olunmuĢ bədii təsvir və ifadə vasitələrindən əsə-

rin poetik dil xüsusiyyətlərinin açılması və dəyərləndi-

rilməsi üçün bacarıqla istifadə etdiyini yüksək qiymət-

ləndirir; 

– Q.Umudov Ə.Tanrıverdinin  kitabında dilçilik 

və folklorĢünaslığın tədqiqat üsullarının bacarıqla 

uzlaĢdırıldığını yüksək məziyyət sayır; 

– M.Soltanov Ə.Tanrıverdinin tədqiqat əsərinin 

öz dilinin elmiliklə yanaĢı, bədiilik və poetiklik 

elementləri ilə  zəngin olmasına diqqət yönəldir; 

– Y.Yusifov Ə.Tanrıverdinin öz tədqiqatında 

linqvopoetik təhlil üsullarını və nəzəri ümumiləĢdirmə 
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prinsiplərini bacarıqla tətbiq etdiyini diqqət mərkəzinə 

çəkir;  

– F.Əsgərli Ə.Tanrıverdinin monoqrafiyasının 

“Dəli Kür”lə bağlı sonrakı tədqiqatlar üçün bünövrə 

rolu oynaya biləcəyini  xüsusi qeyd edir; 

– R.Qafarlının monoqrafiya haqqında yazdığı 

geniĢ həcmli məqalə  Ġ.ġıxlının Ģəxsiyyəti, sənəti, özəl-

liklə “Dəli Kür” romanı barədə, əslində, müstəqil xa-

rakterli mükəmməl və orijinal bir araĢdırma nü-

munəsidir.  

Son olaraq bir daha vurğulamaq istərdik ki, pro-

fessor Əzizxan Tanrıverdinin linqvistik tədqiqatla ədə-

bi araĢdırmanın mükəmməl sintez nümunəsi olan 

“Dəli Kür” romanının poetik dili” kitabı romanın bə-

dii dil xüsusiyyətlərini araĢdırmaqla əsərin indiyə 

qədərki tədqiqatçıların vara bilmədiyi bir sıra məna və 

məzmun incəliklərinə nüfuz edə bilmiĢdir. Bununla da 

XX əsr ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, xalq 

yazıçısı Ġsmayıl ġıxlının yaradıcılığının öyrənilməsində 

yeni bir mərhələnin baĢlanğıcı qoyulmuĢdur. 

Bu kitaba toplanmıĢ yazılar da həmin həqiqəti 

təsdiq edir. 
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