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GİRİŞ 
 
 Frazeoloji birləşmələrin şeir mətnində özünəməxsus 
zəngin bədii həyatı var. Mühüm estetik ünsür kimi, poetik mətni 
təşkil edən ilkin dil materiallarından biri kimi frazeoloji vahidlər 
adi danişiq, məişət-ünsiyyət funksiyasindan  fərqli  olaraq  özün 
də,  daxili  semantikasında gözlənilməz  əsrarəngizliklər  gizlədir.  
Ondaki  potensial  imkanlar  söz  sənətkarlarinin  qələmindən 
misralara süzüldükcə açilir. Lakin heç zaman tükənib-qurtarmir.  
Gözlənilməz  bədii-estetik  kəşflər, üslubi tapintilar üçün həmişə 
etibarlı bünövrə, qüdrətli  özül  rolunu  oynayır.  Bu  məziyyət  –  
sabit  söz birləşmələrinin  obrazlı  deyim  mühitinin  yeni-yeni 
çalarlar da  təzahür  etməsi  ürəyə yatan  üslubi  məna rəngləri 
qazanmasi da spesifik dünya baxışından və söz  üzərində  
çəkdiyi  zəhmətin  səmərəsindən  asılı olaraq frazeoloji dil 
materiallarının rəngarəng, üslubi  keyfiyyətləri  təzahür  edir.  
Məşhur  fransız  şairi Pol Valerinin frazeoloji birləşmələri “hazır 
verilmiş şeir”  kimi  səciyyələndirməsi,  onun  poeziya üçün 
misilsiz  dil  materialı  adlandırması  şəksiz ki,  əsaslı  
arqumentlərlə  özünü  doğruldur.  Əlamətdar cəhət ondan 
ibarətdir ki, frazeoloji birləşmələr dilin leksik sistemin də öz 
xəlqi təbiətinə görə seçilir. Onlar bir sıra ciddi tədqiqat əsərlərin 
də sözə ekvivalent  hesab  edilsə  də,  ekspressivliyinə,  
emosionallıq  keyfiyyətlərinə  görə  mühüm  özünə 
məxsusluqları vardır. Buna görə də onlar şeirdə daha çox dil 
hadisəsi ki mi yox, nitq hadisəsi kimi çıxış edərək  semantika  və  
normalardan  yayınmahallarına məruz qala bilir. Söz sənətkarı 
onun semantik hərəkətinin  istiqamətini,  komponentlərini  
dəyişmə  imkanlarını duyur və bədii gözəllik naminə linqvistik 
normalara müdaxilə etmə səlahiyyətləri əldə edə bilir. Poeziyada 
frazeoloji vahidlər – zəngin semantik-üslubi xüsusiyyətlərlə çıxış 
edir. Düşdüyü kontekstdə onlar təsvir və tərənnüm obyektini 
təsirli poetik vüsətlə canlandirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, 
“bütün zamanlarda  frazeoloji  birləşmələr  ədəbiyyatşünaslar 
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tərəfindən  adi  leksik  vahiddən  daha  çox  obrazlılıq, yüksək 
ifadəlilik vasitəsi kimi dəyərləndirilmişdir. O da  xüsusi  
vurğulanmışdır  ki,  xalq  frazeologiyası  bu baximdan daha 
aparıcı mövqelidir”. (bax:  Б.А.Ларин. История русского 
языка и общее языкознание. Москва, «Просвещение», 1977, 
стр.158) 
 
 Hamı uca tutsun insan adını 
 Qoy qəlbi qaralar yanıb yaxilsın 
 Yaxşılıq açanda qol-qanadını 
 Yamanlıq əlləri qoynunda qalsın. (58, 120) 
 
 Dünən külək qabağından yemirdi 
 Dünən göylər belə nabıl demirdi 
 Yaman günün gödək ömrü əridi 
 Dağlar, sağ əliniz başıma mənim. (70) 
 
 Boydan hündür, səsdən uca 
 Öz yerini bilən olub 
 Söz altinda qalmaqdansa 
 Söz üstündə ölən olub! (74, 52) 
 
 Frazeoloji  birləşmələr  xalq  müdrikliyinin  parlaq  
ifadəsi  kimi  şairin  fikir  və  duyğularına  poetik hərarət verir, 
misralara şifahi xalq ədəbiyyatin təkrarsiz  ətrini  gətirir.  Mətn  
mühitində  frazeoloji  birləşmələrin  yeni-yeni  obraz yaratma  
potensialı,  obrazlı  mahiyyəti  aşkarlanır.  Sabit  söz  
birləşmələri şeirdə ifadə olunan fikrin genişlik tapmasinda, məna 
dərinliklərinə daha artıq nüfuz etməsində və onlarda təcəssüm 
olunan, ondan nəşət edən estetik təsirin davamliliğinda müstəsna 
rol oynayır. Frazeoloji  vahidlərdən  uğurlu  istifadə  qabarıq  
şəkildə  hiss etdirir  ki,  bədii  söz  sərraflarının  poetik  
düşüncəsi təbii  qaynaqlardan,  xalqın  obrazlı  təfəkküründən 
güc-qüvvət alır, bu qüdrətli özüldən frazeoloji birləşəmlər  
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bəhrələnərək  parlaq  obrazlılığın  meydana çıxmasında təkan 
verici rola malik olur. 
 
 Mən də gedəsiyəm, ay ana torpaq 
 Nakam taleyim də qorxutmaz məni. 
 Necə ki, arzum da axan kürün var 
 Gözümün altına almışam səni 
 Ölsəm də, gözümün üstə yerin var. (73, 18) 
 
 Tükənib dözümüm, gödəlib səbrim 
 Ta bıçaq sümüyə dirənib tamam 
 Sən özü-özünə alışan kibrit 
 Mən quru qov kimi od tutan adam. (83, 107) 
 
 Sən sönməyə qoymadın babaların odunu 
 Üzün ağ olsun, oğul, üzümü ağ elədin. 

(93, 238) 
 

 Dedin ömrümüzün odu bir qarış 
 Yüz ocaq söndürür bəzən bir ömür. 
 Vallah, gözümüzü açıb yumunca 
 Qapının ağzını kəsdirir ölüm. (102, 28) 
 
 Frazeoloji söz birləşmələrinin işlənmə intensivliyi ilə 
seçilən şeir mətnlərinin dili, adətən, zəngin və cazibədar, poetik 
və səmimi olur. Frazeoloji dil materiallari söz sənətkarlarinin 
poetik duyğularina, ruhi-emosional  vəziyyətinə  uyğun  
kökləndikcə  təbiilik və səmimiyyət şeirin əsas atributlarina 
çevrilir,  oxucunun  zövqünü,  estetik  duyumunu  intensiv 
şəkildə formalaşdirmağa istiqamətlənir. 
 Şeir dilində öz işlənmə fəallığını artırmaqla frazeoloji 
birləşmələr bədii sözə sənətkar məsuliyyətinin yüksəlməsinə 
təsir edir və səmimi poetik ovqat  onun  birbaşa  nəticəsi  kimi  
dəyərləndirilməyə layiqdir.  Frazeoloji  tərkibləri  şeirə  daxil  
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etməyin sənətkarlıq  meyari,  bədii  sənət  ölçüləri  ilə  
ahəngdarlığı  gözlənilməklə  yaradıcılıq  effektinə  sahib olunur. 
Doğrudan da həqiqi qələm sahibi üçün xalq danışıq 
frazeologiyası poetik düşüncənin, incə lirik duyğuların  açarıdır.  
Mövcud  olan  bütün  ibarə  və idiomlar  poeziya  sənətinin  
obrazli  potensialina  arxalandiği, ifadəlilik imkanlarina 
söykəndiyi ən güclü və tükənməz qaynaqlardandir. 
 Poetik  idrakin  xəlqi  səviyyəsini  büruzə  verən dil  
göstəricilərindən  biri  kimi  frazeoloji  birləşmələrdən  istifadə  
bacarığı  xalq  kimi  duymaq  və  xalq kimi demək səriştəsinin 
bariz nümayişidir. Bu cəhət poetik təfəkkürün xəlqilik 
yönümünü əyaniləşdirən vasitəsi, milli koloritin tutarlı əlaməti 
və düzgün yaradıcılıq yolunun göstəricilərindəndir. 
 Dilin emotiv funksiyasi frazeoloji birləşmələrinin 
kəmiyyət  və  keyfiyyət  etibarilə  intensivləşdirilmiş şeir 
mətnlərində özünü daha qabariq şəkildə göstərir. 
 Emotiv  funksiya,  məlum  olduğu  kimi,  şeir  müəllifi, 
onun subyektiv aləmi, şəxsi baxışları və təsvir obyektinə fərdi 
baxışlari ilə əlaqədar meydana çıxır. Başqa sözlərlə desək, söz 
sənətkarinin hiss və emosiyalarinin onun nitq predmetinə, təsvir 
olunan əşya və hadisəyə, ondan doğan təəssürata, bədii şəraitin 
doğurduğu  əhvali-ruhiyyəyə,  şeirin  mövzusuna  müxtəlif  
səviyyələrdə münasibət şeir nitqində emotiv funksiyanin  
məğzini  təşkil  edir.  Ümumiyyətlə  götürsək,  bu funksiya şeir 
müəllifinin özü ilə əlaqədardir. 
 Real həyata qlobal baxımın bütövlüyünü təmin edən 
yaradıcılıq prizmasında frazeoloji birləşmələrinin emotiv 
funksiyaya istiqamətləndirilməsi o deməkdir ki, frazeoloji 
birləşdirmələrin semantik cəhətdən müəyyən bir cəhətini, 
anlayışı adlandırmaqla  kifayətlənmir,  eyni  zamanda  onu  
qiymətləndirməyə meylli olur, səciyyəvi cəhətlərini qabariq 
şəkildə diqqətə çatdırır. 
 
 Bəlkə, min suçumu bilmisən mənim, 
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 Birini üzümə vurmamısan heç. 
 Eyhamla üzümə gülmüsən mənim 
 Bircə yol üzümə durmamısan heç. (78, 199) 
 
 Ikrahla seyr edirəm kişi donluma yani 
 Ağızlardansöz qapib ovuclara qoyanı. (95, 111) 
 
 Qohum var, düşüb düyada kölgəsi 
 Düşübdü, arada səs-küy olmasın. 
 Mən ki görməmişəm ata kölgəsi 
 Heç ki min üstündən əskik olmasın. (73, 105) 
 
 Frazeoloji  birləşmələrin  şeir  dilindəki  çox  mühüm  
üslubi-estetik  vəzifəsindən  biri  də  məzmunun ümumi 
istiqaməti, kontekstin təhriki ilə mətnə daxil olub,  fikrin  
anlaşılmasını  sürətləndirməkdən  ibarətdir. Düşdüyü bədii mətn 
şəraitində canlı danışıq dilinin  frazeologiyası  dilin  
ənginliklərindəki  zənginliyi aşkarlayır. Onlar şeir dili üçün ona 
görə spesifikdir ki, onlar üslubi-semantik anlaşma cəhətdən 
fəallaşmağa meyllidir.  Poeziyanın  faydalandığı  ən  qüvvətli  
qaynaqlardan biri kimi yaratdığı rəngarəng üslubi çalarlarla bədii 
fikrin ifadəsinə geniş imkanlar açır. Hazır bədii dil materiallari – 
frazeoloji tərkiblər şeir üslubunun tələblərinə cavab verir, şeir də 
fikrin məna çəkisinə xüsusi siqlət yükləyir. Frazeoloji 
birləşmələrin işlənmə tezliyi birinci növbədə ondaki dərin və 
geniş semantika ilə bağlıdır. Emosional çalarlarin tündləşməsi, 
xüsusi ekspressivliyə yüksələ bilməsi frazeologizmləri poetik 
sözlərlə yaxınlaşdirir. Onların poetik mətndə  sıxlaşmasıi  
sadalanan  keyfiyyətlərindən  irəli gəlir. Poetizmlər kimi, poetik 
mündəricəni, bədii təəssüratı qabartma xüsusiyyəti sabit 
birləşmələrə hopmuş xalq müdrikliyindən qidalanır. Şair nəfəsi 
frazeoloji  qəlibləri  kontekstdə  əridərək  poetik  məqsədləri 
üçün istifadə edir. Şeir dilinin qaydaları çərçivəsində hərəkətə 
gələn frazeoloji birləşmələrin ətrafına əlvan ifadə  vasitələri  
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cəmləşir  və  beləliklə,  frazeoloji  vahidlərin üslubi fəallığı digər 
dil materialları ilə qarşılıqlı əlaqə prosesində baş verir. 
 Frazeoloji  birləşmələr  şeirdə  zahiri  bər-bəzək naminə 
daxil edilmir. Onlar zahiri əlamətdən daha artıq  daxili  
mahiyyətin,  poetik  nəfəsin  mövcudluq formasıdır.  Özündə  
canlı  danışıq  dilinin  şirinliyini hifs  edərək  mətndə  
semantikasını  bədii  cəhətdən dərinləşdirir və poeziyanın dilində 
koloritin güclənməsinə  zəmin  yaradır.  Doğrudan  da  
müşahidələr əyani  şəkildə  göstərir  ki,  frazeoloji  vahidlərin  
işlənmə tezliyi o zaman intensivləşir ki, mətndə xalq təfəkkür 
tərzi bədii təsvirin, poetik fikrin istiqamət verici faktoru olsun. 
 Dilin bədii-poetik strukturunda frazeologizmlər çox 
güclü təsvir vasitəsi, xəlqi dil emosionallığının 
göstəricilərindəndir. Onda şeir dili meyarlarına uyğunlaşma 
qabiliyyəti də güclüdür. Ona görə də frazeoloji dil materiallari 
şeiri canlı nitqin təbiiliyi və ahəngdarliği ilə zənginləşdirir, fikri 
yiğcam və saira nə ifadə etmək imkanlarını genişləndirir. 
 
 Ömrə bel bağlama, ömür əzəldən 
 Amana bənd olub, aman, ay aman! 
 Ölüm qaşnan gözün arasındadır 
 Yaxşıya yaxşı ol, yamana yaman! (97, 157) 
 
 De, vüsal ummazmı qəlbini açan 
 Sanma hər gözəlin ağılı azdi 
 Görüşə qaçardım mən oğurluq can 
 O qız saqqızımı oğurlatmazdi. (83, 81) 
 
 Heç kimin payina ortaq deyiləm, 
 Heç kimin belinə yaraq deyiləm, 
 Heç kimin başına daraq deyiləm, 
 Heç kimin önündə qatlanmaz dizim. 
 Mən ki durmuşam öz köküm üstə 
 Kimə neynəmişəm, a canim, gözüm 
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 Mən ki dolaniram öz tüküm üstə 
 Özüm çıxarıram sudan çulumu 
 Bəs niyə kəsirlər mənim yolumu. (77, 12) 
 
 Nümunələrdəki frazeoloji birləşmələr əyani şəkildə  
göstərir  ki,  onların  sayəsində  misralar  xalqın təfəkkür tərzi ilə 
ahəngdardır. Onlar bədii təsəvvürlərə aydınlıq gətirməklə 
poetikləşdirmə funksiyasini da ödəyir. Xəlqi deyim tərzi 
frazeoloji birləşmələrin semantik zənginliyindən, üslubi 
potensialından qidalanır.  Frazeoloji  vahidlər  bədiiləşmə  
prosesinə  məruz qaldıqda bir növ mətnin poetik dayağına 
çevrilirlər.  Şeir  dilində  frazeoloji  birləşmələrinin  işlənmə 
təcrübəsindən çıxış edərək fikrimizi belə ümumiləşdirə bilərik ki, 
sabit söz birləşmələri şeirin dil materialına  çevrilməsi  üçün  
bədii  semantikasının  bütün imkanlarını nümayiş etdirir və 
bununlada şeir dilinin poetik ehtiyaclarını ödəyə bilir. 
 “Istənilən bir xalqın bədii söz sənətinin kökləri şifahi  
xalq  yaradıcılığının  dərinliyinə  gedib  çıxır. Folklor abidələri 
hər şeydən əvvəl genezis nöqteyi-nəzərindən  öyrənilməlidir.  
Lakin  bu  abidələr  bir çox aspektlərdə sonraki ədəbi ənənələrlə 
hiss edilmir. Buna görədə yalnız o zaman kafi nəticə əldə etmək 
olar ki, folklor və yazılı ədəbiyyatın kökləri paralel şəkildə 
öyrənilsin”. (Федеров О.И.) Şifahi  xalq  ədəbiyyatının  şeir  
dilinə  təsiri  haqqin da sirf elmi-nəzəri mülahizələr poetik 
linqvistika və  ədəbiyyatşünaslığın  bütün  inkişaf  dövrlərində 
əsas tədqiqat obyektlərindən biri olmasıda bununla əlaqədardır.  
Poeziyanın  folklordan  təsirlənmə  məqamlari və prinsiplərindən 
söhbət gedəndə bu məsələyə  ayrı-ayrı  aspektlərdən  yanaşılsa  
da,  bu  nəzəri müstəvidə bir problem – dil sənətkarlığı həmişə 
mərkəzi yer tutmalıdır. Diqqət çəkən əsas cəhət ondadir ki, şeirlə 
folklorun qarşiliqli əlaqəsindən danışılanda dil qaynaqları və 
onun şeir dili nə nüfuzu məsələsinə münasibət daim ön plana 
çəkilir, sənətkarın dil mənbələrinə estetik baxışı, bədii nitq 
mədəniyyətinin səviyyə etibarilə yüksəlməsi və dəyəri bir qayda 
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olaraq folklor ənənələrinə bağlılıq dərəcəsi ilə qiymətləndirilir. 
Şeirin dil qaynaqları və onun folklor ənənələrinə münasibəti 
mahiyyətcə bir sıra estetik amillərlə şərtlənir. Ağız ədəbiyyatının 
şeir dilinə nüfuzu və bu təmasın  çox cəhətliliyi  Azərbaycan  
şeirinin  qüvvətli ənənəsidir və təsadüfi deyil ki, bu ənənə 
nəhəng sənət korifeylərimizin – I.Həsənoğlu, Q.Bürhanəddin, 
Nəsimi, Xətai, Füzuli, Vaqif, Sabir kimi şairlərin yaradıcılığında  
bərqərar  olmuşdur.  Göstərilən  ənənə şeir tarixinin bütün 
dövrlərində özünü qoruyub saxlamış və bu sahədəki təcrübə get-
gedə təkmilləşmişdir. Folklor poetikasinin şeir dilinə sirayət 
etməsi və onu  estetik  məziyyətlərlə  zənginləşdirməsi  olduqca 
mürəkkəb  və  maraqlı  prosesdir.  Onun  bütün  istiqamətlərdə 
araşdırılaraq ən ümdə cəhətlərinin şərhi – prosesin  bir  sıra  
qanunuyğunluqlarına  aydınlıq  gətirir. Folklorun ifadə 
üsullarinin gözəlliklərindən yaradıcılıqla  əxzetmə  söz  
sənətkarinin  fərdi  dəsti-xəttinin  orijinallığını,  estetik  
mövqeyini  qabariqlığı  ilə nümayiş etdirən əhəmiyyətli amildir. 
Ədəbi-bədii irsimizin inkişaf və zənginləşmə qaynaqlarından 
olan folklor üslubunun mahiyyəti sabit qalsa da, təsir dairəsi 
müəyyən təbəddülatlarla müşayiət olunur. Başqa bir tərəfdən də 
folklor elementləri bütün söz ustalarının  qələmində  eyni  
işlənmə  tezliyinə  malik  deyil. Bu, daha çox fərdi səciyyəli 
olduğundan hər bir şairin yaradıcılıq üslubunda spesifik 
cəhətlərlə təzahür edir. Lakin belə bir fakt öz-özlü yündə heç bir 
şübhə yeri qoymur ki, şeir dilinin xalq təfəkkürüün bədii 
obrazlarının  təbiiliyindən  yararlanmasında  folklor ünsürlərinin 
misilsiz rolu vardir. Elə  bir  görkəmli  əbədi  şəxsiyyət  tapilmaz  
ki, onun xalq mənəviyyatı və ruhu ilə bağlı yaradıcılığına şifahi 
ədəbiyyatin koloritli dili bu və ya digər dərəcədə  təsir  etməmiş  
olsun.  Xalqın  əsrlər  boyu yaratdığı  bədii  sözdən  faydalanma  
qabiliyyəti  sənətkarlığın tərkib hissəsinə daxildir. 
 Folklor xalqın coşub-çağlayan bədii söz çeşməsidir.  Əsl  
yaradıcılıq  qüdrəti  də  folklora  möhkəm tellərlə bağlılıqdan, 
onunla yaxından təmasdan nəşət edir. Təcrübə göstərir ki, milli 
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dil qaynaqların, keçmişimizə, kökümüzə, ulularımızın 
müdrikliyinə söykənmədən  şeir də  dil  kamilliyinə  nail  olmaq  
mümkünsüzdür. Çünki “dil xalqın obrazlı, canlı, ətirli təfəkkür  
tərzindən  uzaqlaşdıqca  saxtalaşır  və  cılızlaşır, quru kitab 
dilinə, “ölü” dilə çevrilir”. (B.Vahabzadə) 
 Folklorun deyim tərzindən yararlanmağın özünə məxsus  
üsulları  vardır.  Birmənalı  şəkildə  qəbul olunmuş  yekdil  fikir  
ondan  ibarətdir  ki,  bu  zəngin mənbələrdən bəhrələnərkən 
sınaqlardan çıxmış sənət  və  sənətkarlıq  meyarlarını  
gözləmədən  onları şeir mətninə necə gəldi daxil etmək, təbiidir 
ki, hələ  yaradıcılıq  yolu  deyildir.  Bu,  xalq  düşüncəsinin 
məhsulu üzərində incə üslubi əməliyyat tələb edir, gərgin əmək 
və böyük sənət fədakarlıqları hesabına başa gəlir. Əsl istedad 
sahibi folklor dil materiallarını mətnin ümumi poetik ahənginə 
elə uyğunlaşdırır ki, aqil babalarımızın yüzilliklər boyu 
cilalayaraq nəsildən-nəslə  milli  söz  sərvətləri  kontekstə  yeni 
təravət, yeni nəfəs gətirir, həmin mətn onsuz nəzərə çarpacaq 
dərəcədə dolğun görünür. 
 Çoxəsrlik poeziyamızın zəngin ənənəsi və təcrübəsindən 
görmək mümkündür ki, folklor ifadə ustalığından istifadə də 
orijinal dəsti-xətti ilə seçilən şairlərin  şeirləri  arasında  
müəyyən  bir  ümumilik, üslub oxşarlığı olduğu kimi, müxtəlif 
üslubi çalarlı meyllər də vardı. Bu sahədə açı-aşkar müşahidə 
olunur ki, şifahi xalq yaradıcılığından, onun gur çeşmələrindən 
qaynaqlanmayan həqiqi söz sənəti mümkün deyil. 
 Bayati, atalar sözləri, məsəllər, frazeoloji tərkiblərin 
üslubi əməliyyata məruz qaldıqdan sonra bədii mətnə  
gətirilməsi  güclü  estetik  effektə  təkan  verir. Bu  üsulla  şair  
“oxucusunu  fəallaşdırmaq,  onun  düşünmək qabiliyyətini 
inkişaf etdirmək, onu düşüncəyə sövq etmək” (1, 136) məqsədi 
izləyir. 
 
 Döyər yel, vurar külək 
 Ağacdan yarpaq düşər. 
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 Hər ömrün kitabından 
 Gündə bir varaq düşər. (70, 175) 
 
 Xalq durur, el durur... mizan tərəzi 
 Onsuz qalsam yer titrəyər harayımdan 
 Kərpic-kərpic qopub ömür sarayımdan 
 Divarına hörülmüşəm, ana yurdum. (53, 8) 
 
 Hər gün sabah – deyirik 
 Sabahlarsa ötüşür. 
 Ömrün budaqlarından 
 Gündə bir sabah düşür. (V.Zeynal) 
 
 Aydın sezilir ki, H.Arifin, həm Z.Vəfanın, həm də 
A.Abdullanın nümunə kimi verilmiş misralarında aşağıdakı 
məşhur bayatının təsiri çox güclüdür. Həmin  sətirlərin  poetik  
özülündə  haminin  bildiyi  bu bayatdaki bədii ovqat və təəssürat 
dayanır: 
 
 Əzizim hər ayından 
 El yatmaz harayından 
 Gündə bir kərpic düşür 
 Ömrümün sarayından. 
 
 Şeir  sənətində  xalq  bədii  təfəkkürünə  məxsus sağlam  
mənəvi-fikri  istiqamətin  qorunub  saxlanılması  və  yeni  
əlamətlərlə,  siqlətli  keyfiyyətlərlə zənginləşməsi  poeziya  
dilinin  olduqca  mühüm  və səciyyəvi  cəhətlərindəndir.  Folklor  
ifadə  tərzinin fəallaşması sənətkarın varlığa, zamana poetik-
fəlsəfi münasibətini daha da vüsətləndirir, forma və üslub  
əlvanlığını  şərtləndirən  estetik  keyfiyyət  qazanır. Folklor üslu 
bunun müxtəlif çalarlarına müraciət bədii məzmunda 
dolğunlaşdırır, həyatın şairanə duyumu həssaslıqla və orijinal 
şəkillər də canlandırılır. 
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 Oxucuya folklordan tanış olan hiss və duyğular, poetik 
motivlər, obrazlar şeir mətnin də uğurlu estetik yük daşıyaraq 
fikir aydınlığına, bədii gözəllik mənbəyinə çevrilir. 
 Bədii nitqdə folklor dilindən istifadə zahiri bərbəzək 
xatirinə deyil. Folklor ünsürlərinin bədii nitqə, xüsusən də şeir 
dilinə nüfuzu elə bir sənətkarlıq amilidir ki, burada forma 
əlamətləri, zahiri cəhətlər ümumi  kontekstin  daxili-semantik  
sanbalından,  estetik  yükündən  asılı  olur.  Poetik  ovqatın  
səciyyəsi və  müvafiq  fikri  ifadə  vasitəsinə  folklor  nəfəsi,  el 
ədəbiyyatının ruhu qatılır. 
  
Sənin də mənim kimi  
   varlığını, ruhunu  
     söküb yeyəninmi var? 
Yaman yeyənin olsun 
   yaman yeyəninmi var. (73, 95) 
 
Abidəyəm – polad kimi 
  sinaram da 
   dəmir kimi 
    əyilmərəm. (53, 14) 
 
 Bu yazını poza bilsəydim əgər 
 Peşiman qəlbimi didir bəlkələr 
 Gəzməyə yaxşıdır qərib ölkələr 
 Ölməyə müqəddəs yer – vətən oldu. (97, 161) 
 
 Dağlar arxasında coşub-daşan kür 
 Aran düzlərinin sönən köpüdür. 

Ümid boğulanın saman çöpüdür, 
 Qorxub çəkinənin gözünə düşər. (73, 25) 
 
 Folklor dilini daxili-semantik zənginliyi onu yaradan  
xalqın  mənəvi  dünyasından,  obrazli  təfəkkür tərzindən 
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mayalanır. Onda fitrətən sankı daimi “şüalanma” xisləti 
mövcuddur və bətnindən həmişə yeni obrazların, obrazların 
dəqiq canlandırılması üçün təravətli ifadələrin nəşət etməsi təbii 
və qanunauyğun prosesdir. Poetik ovqatin istiqamətini bir çox 
hallarda folklor nümunələrindən mətnə düşən “qətrə” 
müəyyənləşdirir. Söz sənətkarının obrazlı düşüncəsi folklor 
deyim üsulunun və onun meydana gətirdiyi əhval-ruhiyyənin 
hesabına xüsusi poetik vüsət qazanır. Obrazlı  qavrayışın  şeir  
dilində  əyaniləşməsi,  bədii  qayənin konkretləşməsidə əksər 
məqamlar da hazir ifadələrin  –  folklordan  süzülüb  gələn  dil  
biçimlərinin imkanlarına söykənir. 
  
 Layla, araz, a layla, 
 Sil yaranı, qalayla 
 Qan görmüşəm yuxuda 
 O sahili harayla. (77, 31) 
 
 Usandırmadı, yormadı 
 Xəyallar, arzular səni 
 Ayrılığa çıxarmadi 
 Üz tutduğun sular səni. (183) 
 
 A.Kəmərlidən  və  Y.Nəğməkarin  “Qeyrət” şeirindən  
gətirilmiş  şeir  parçalarında  poetik  özül folklor düşüncəsi və 
folklor dilinin üzərində qərar tutmuşdur.  Mətnin  bədii  
semantikası  aşağidaki  atalar sözləri  kontekstində  qavranılır:  
“su  aydınlıqdır”, “qan qovuşaqdır”.  
 Folklor  elementlərindəki  bədii  məziyyətlər  olduqca 
mükəmməl formalarda özünü büruzə verir. Hər bir sənətkar öz 
dəsti-xəttinə, dil materiallarından yararlanmaq  vərdişləri  və  
səriştəsinə  müvafiq  şəkildə folklor deyim tərzinin təsirinə 
məruz qalır. Başqa sözlərlə desək, bədiilik, estetik incəlik 
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən folklor dil 
materiallarına və üslubuna qələm sahibləri etinasız yanaşa bilmir. 
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Bu, hər  şeydən  əvvəl,  o  məziyyətdən  qaynaqlanır  ki, folklor 
dilinin məna kəsəri, üslubi siqləti olduqca tutarlı və zəngindir. 
Həmin məziyyətləri təcəssüm etdirən poetik çalarlar dilin dərin 
qatlarındadır və intensivlik  dərəcəsi  tükənməzdir.  Onda  
gizlənmiş  estetik cövhəri aşkarlamaq, üzə çıxarmaq üçün 
şairdən istedad orijinallığı ilə bərabər, gərgin, ardıcıl və səmərəli 
yaradıcılıq zəhməti də tələb olunur. Xalq yaradıcılıq ənənələrinə 
bağlılıq şairə sözlə davranış mədəniyyəti aşilayir, bir sira estetik 
faktorların güclənməsinə münbit zəmin yaradir. 
 Sabit söz birləşmələri – frazeoloji vahidlər, atalar sözləri, 
zərbi-məsəllər və s. bədii üslubun mənbəyin də dayanaraq 
həmişə onu saflaşdıran tükənməzdil sərvətidir.  Canlı məişət-
ünsiyyət dilinin ilkinliyi, deyim tərzinin təbiiliyi bu kristallaşmış 
ifadələrdə öz təravətini daim hiss etdirir və olduqca təbii haldir 
ki, şeir yaradıcılığında milli kolorit vasitəsi kimi xüsusi işləklik 
dərəcəsinə malikdir. Kolorit etibarilə zəngin olan bu dil 
xəzinəsindən gen-bol istifadə nəticəsində söz  sənətkarları  
məişət  ünsiyyətinə  nüfuz  etməyə meyllənir və beləliklə də, 
mətnin aydın və sadə, mənaca tutumlu əsaslarini yarada bilirlər. 
 Poeziya dilində hazır xalq ifadələrindən, atalar 
sözlərindən, frazeoloji dil materiallarından müxtəlif səpkilərdə 
istifadə olunur. Qəlib halina düşmüş tərkiblərdə obrazlılıq 
xüsusiyyəti hakimdir və buna görə də ona həm olduğu kimi, həm 
də müəyyən dəyişikliklərə  uğradilaraq  müraciət  olunur.  
Üzərində aparılan üslubi əməliyyatların nəticəsindən asılı 
olmayaraq onlar bütün məqamlarda aydin və sadə səslənir. 
 Şeir  xüsusi  nitq  forması  kimi  uzun  əsrlərin məhsulu 
olan qəlibləşmiş dil materiallarını fəallaşdırmağa qadirdir. Onlar 
üzərində aparılan uğurlu üslubi  əməliyyatlardan  sonra  ciddi  
yaradıcılı  aktı kəsb  edir  və  önəmli  təsvir  imkanlari  qazanı.  
Bu əməliyyat frazeoloji tərkibləri, yaxud da ondan qopan 
müəyyn “qəlpə”ləri düşdüyü söz mühitinə uyğunlaşdımaqla 
ciddi poetik nitq şəratinə zəmin hazirlayır  semantik  və  struktur  
cəhətdən  dəyişən mövcud ibarə obrazlı mahiyyətini yeni 
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biçimdə daha  da  qüvvətləndirir.  Bu,  güclü  bədiilik  fakti  kimi 
meydana çixir və üslubi baximdan daha artiq maraq doğurur. 
 Demək lazimdir ki, forma və məzmunca dəyişilmə 
əslində zəruri bir üslubi-estetik prinsip – aktuallaşdirilma 
prinsipi üzrə həyata keçirilir. Donuq ifadələr  semantik-struktur  
təbəddülatlardan  sonra xüsusi dinamizmə, təravətli 
cazibədarlığa yiyələnir. 
 
 Kor kora kor desə – bu keçib gedər 
 Gözlüyə kor deyən kor daha dəhşət. 
 Gözün də dağ boyda tiri görməyən 
 Özgənin gözündə qıl seçər əlbət. (102, 47) 
 
 Özü də yüz ölçüb, bir biçən olub 
 Özgənin gözündə qıl seçən olub. (82, 202) 
 
 Nadan öz gözündə görməyib tiri, 
 Özgə gözdə qılı zənn edər iri 
 Şaha da deyərəm bədbəxtin biri 
 Sadiq ürək dostu, yari olmasa. (102, 212) 
 
 Gətirilən nümunələrdən göründüyü kimi, “kor kora  lağ  
etməsə  bağri  çatlayar”,  “öz  gözündə  qılı görmür, başqasının 
gözündə kəran axtarir” deyimlərinə söz sənətkarlarının yaradıcı 
müdaxiləsinin birbaşa nəticəsidir ki, sabitləşmiş ifadələri 
“özününküləşdirməklə” onlara yeni üslubi məna rəngləri əlavə 
etmişdir. Bu dəyişmənin bir səbəbi də poetexniki nitq mühitidir. 
Belə ki, həmin mühit tələb edir ki, hazır  ifadələrin  üslubi  
yönümünü  müəyyən  edib onun bu və ya digər komponenti 
üzərində əlgəzdirən müəllifi onların öz yaradıcılıq süzgəcindən, 
poetik “cəbbəxanasindan”, obrazlı təxəyyülündən keçirib  
ifadəlilik  potensialını  artırsın.  Frazeoloji  vahidlərin sintaktik 
konstruksiyasinda aparilmiş dəyişiklik bədii semantikanı da 
təsirə məruz qoyur, bütün  bunlar  kontekstə  üslubi  münasibəti  
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aşkarlayir, düşdüyü mətn mühiti həmin bitkin ifadəyə tam yeni 
poetik nəfəs verir. 
 
“Sənə güvəndiyim dağlar  
   sənədə qar yağarmış”.  
Gələn qış, gedən bahar 
   Səni də qarğayarmış. 
Saqqalı ələ verdin, 
   Ay saqqalı ağarmış. (105, 94) 
 
 Nahaq güvənmişəm mən sizə, dağlar, 
 Demə, üstümüzü qar alacaqdir. 
 Hardan biləydim ki, bu ayraliq var 
 Sevginin ocağı qaralacaqmış. (97, 168) 
 
 O gün olsun arazla da öyünüm, 
 Qar yağmasin güvəndiyim dağlara 
 Bircə qariş torpağina qarişim, 
 Sonra görüm ölüm hara, mən hara? (63, 184) 
 
 Şeirşünasliqda dil problemi ilə bağli birmənalı şəkil də 
təsdiqlənir ki, aktuallaşma dilin daxili enerjisini üzə çixarmaqda 
müstəsna rol oynayır. Doğrudur, sabit sözbirləşmələrinin 
aktuallaşmasi nəsr və dramaturgiya dili üçün də xarakterikdir. 
Lakin tezlik dərəcəsinə görə poeziya dili nəsr və dramaturgiya 
dilini üstələyir. Prozaiklər (nasirlər) üçün nitq elementlərinin  
aktuallaşmasi  tələbi  müəyyən  məna da fakultativ (könüllü) 
xarakter daşiyirsa, bu tələb şairlər üçün çox vacibdir. Bu, özünü 
frazeoloji  vahidlərin  aktuallaşmasi  prosesində  daha  fəal hiss 
etdirir. Belə ki, onun komponentini təşkil edən müəyyən 
hissəsinin dəyişikliyə uğramasi məna tutumunun həcminə də 
təsir edir. Dəyişmənin nəticəsi  olaraq  bədiiləşmə  prosesinə  
zəmin  hazirlanir. 
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 Yuxarida qeyd olunan şeir parçalarinda sabit ifadələrin 
əmələ gətirdiyi poetik ovqat və təəssürat, heç şübhəsiz, şairin 
xalq deyiminə yaradici münasibətindən qaynaqlanir. Sabitləşmiş 
söz birləşmələri məruz qaldiği üslubi əməliyyatdan sonra poetik 
səviyyəsindədir  və  onun  yaratdiği  ekspressivlik  poetizm  kəşf 
təsiri  bağişlayir,  təbiidir  ki,  cazibəsi  ilə  oxucunun heyrətinə 
səbəb olur. 
 
 Özün keçəl, sözün keçəl 
 Hardan oldun yosma gözəl? 
 Sən daraği sindirma gəl 
 Darağin günahi nədir? (97, 155) 
 
 Hardan dolub canima 
 Bir belə qurd sevgisi 
 Sönülməz, söndürülməz 
 Dədə Qorqud sevgisi 
 Atan qurddu, anan qurd 
 Hardan çıxdı a manqurd. (73, 43) 
 
 Bu misralardakı fikrin özəyi aşağida ki xalq 
deyimlərindəndir: “atan soğan, anan sarimsaq, hardan oldun  
gülməşəkər”.  Sabit  tərkiblərdən  bu  cür  faydalanma qələm 
sahiblərinin dilində bədii fakt kimi qəbul  olunur,  dil  faktlarina  
münasibətdə  belə  sərbəstlik bəraət qazanir. Nəzərə alinmalidir 
ki, sabit tərkiblərə müdaxilə şeir dili kontekstində epizodik 
səciyyəli deyil, əksinə, bu kontekstin özü frazeoloji vahidlərin 
spesifik təzahürünə şərait hazirlayir. Şeir dilində dilə yaradıcı 
münasibətin yüksək nümunəsi kimi qəbul edilməyə layiq əsərlər 
göstərir ki, sərbəst müdaxilə nəticəsində sabit sözbirləşmələrinin 
ifadəliliyi  maksimum  səfərbərliyə  alinmaq  imkani qazanib 
daxili gücünü, enerjisini, poetik işiğini əyaniləşdirir. 
 Aktuallaşdirma  obrazliliğin  spesifik  təzahür 
formalarindandir və sabit söz birləşmələrinin mütəhərrikliyini 
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təmin edən bir cəhət  də ondan ibarətdir ki, bu cür söz işlətmə 
üsulu obrazliliğa, ekspressivliyə  laqeydlik  göstərmir.  Sabit  söz  
birləşmələrinin bədii mətndə işlənmə prinsipləri əslində şeir 
dilinin folklor  kökünə,  xalq  dilini  ilkinliyinə  bağliliği  ilə 
tənzimlənir. Belə ki, onlarin şeir dili faktina çevirməyin  öz  
daxili  sirləri  və  qanunauyğunluqlari  var. Xalq  danişiq  dilinin  
lüğət  tərkibini  tamam  kamil mənimsəmək, üslubi laylarina 
bələd olmaq və hələ bu  obrazli  ibarələrin  poetik  şirəsini  şeir  
mətninə hopdurmaq üçün kifayət eləmir. Əsl məsələ onlarin 
bütün estetik çalarlarini duymaq, münasib mətn mühitin də bədii 
xislətini nümayiş etdirməyi bacarmaq – bir sözlə, sözlə yaşamaq, 
onun poetik qüdrəti ilə nəfəs almaqdir. Məhz bu keyfiyyətləri, 
yaradiciliq mədəniyyətini əks edən sənətkarlarin dilində sabit 
söz birləşmələri şeir dilində digər linqvistik vasitələrin  
ansamblinin  ahənginə  uyğunlaşaraq  bədii rənglərin  
harmoniyasina  xidmət  edir.  Bədii  təsvir və ifadə vasitələrinin 
ahəngdar quruluşunda və tərtibində özünə layiq üslubi mövqe 
tutur. 
 Sabit söz birləşmələrinin digər obrazli ifadə vasitələri  ilə  
təmasinin  qanunauyğun  nəticəsidir  ki, fikrin ifadə 
hegemonluğuna daha çox nail olur; şeir dilində  kommunikativ  
funksiya  çərçivəsinə  siğişmir. Hazir bədii dil materiallari söz 
mühitinin poetik ovqatina gözlənilməz istiqamət verir, müəllifin 
təlqin etdiyi mətləbə yeni üslubi ton, novator ab-hava verir,   
beləliklə,  əsas  ağirliq  təhrifə  məruz  qalmış birləşmələrin 
üzərinə düşür. N.Kəsəmənli “Buluddan  yuxari”  şeirindəki  
aşağidaki  misralara  diqqət yetirsək, bunun ən gözəl nümunəsini 
görə bilərik: 
 

Danışdıq ömürdən olub keçəni 
 Sən bahar soraqlı qarli qışmısan. 
 Yer də axtarırdım, axi, mən səni 
 Neyləyim, əlimə göydə düşmüsən. (78, 165) 
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 “Səni  göydə  gəzirdim,  yerdə  əlimə  düşdün”  –belə bir 
deyim xoş təsadüfin nəticəsində həmişə axtardığın, xiffət və 
nisgilini çəkdiyi adamla görüşəndə  tez-tez  səslənir.  Mətndən  
göründüyü  kimi,  belə bir təsadüf təyyarədə, buludlardan 
yuxarıda baş verir. Bu ovqatın poetik təcəssümü üçün məlum 
sabit tərkib üzərində aparilan üslubi əməliyyat mühüm rol 
oynayir. Bu, ilk növbədə bədii-üslubi bünövrə təsvir edir. Təsvir 
şəraitinə maksimum uyğunluğu ifadəyə xüsusi kəsər verir. Fikrin 
maksimum bədii rənglərlə verilməsi cəhdi üslubi tapinti ilə 
nəticələnir. 
 Frazeoloji  söz  birləşmələrinin,  xüsusən  atalar 
sözlərinin  sanki  improvizasiyasi  elə  bir  yaradiciliq faktorudur 
ki, bu prosesdə sanki özündən asılı olmayaraq  şair  iradəsi  dil  
materiallarinin  aktuallaşması zərurətindən  asılı  vəziyyətə  
düşür.  Improvizasiya olunmuş  sabit  söz  birləşmələrinin  dil  
elementinin kiçik  bir  elementi  qığılcım  şəklində  nitq  
mühitinə düşərək  özünəməxsus  bədii  şirinliyə  rəvac  verir. Öz 
gücünü və forma incəliyini sabit birləşmənin əslində götürən 
törəmə ifadə və tərkiblər öz üslubi təravəti, yüklənmiş detallari 
ilə bütöv kontekstdə xalq müdrikliyinin  ağırlığını,  xalq  
mənəviyyatının  sanballı  özündə  əks  etdirir.  Fikir  dərinliyi  
deyim  yığcamlığı  ilə  tamamlanır,  mətn  bütövlükdə  təbii  
ünsiyyət şəklini alir.  
  
 Atalar sözləri öyüddür bizə  
 Yüz illər, min illər deyiləcəkdir. 
 “Elə yaxşılığı sən at dənizə” 
 Balıq bilməsə də xalq biləcəkdir. 
 Xalqımdir, elimdir xaliqim mənim 
 Onun dostlarina dost demişəm mən 
 Onun düşmənidir mənim düşmənim. (102, 14) 
 
 Ayırmaq olarmı balığı sudan?! 
 (Xalıq bilməsədə baliq biləcək) 
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 Atıldı əlimdən qızıl vaxt kimi. 
 Gərək düşməyəydim heç bu arzuya, 
 Kim məni təzədən qalıb biləcək. 
 Bəxtimi balıq tək atmışam suya: 
 Balıq bilməsə də xalıq biləcək. (73, 69) 
 
 Xalq  bədii  təfəkkürünün  məhsullarina  –  sabit söz  
birləşmələrinə  aludəçilik  öz-özünə  yaranmir. Bu prosesin 
başlanğıcında söz sənətkarlarının xalq yaradıcılığı, folklor deyim 
tərzi ilə bağlılığı dayanır. Şeirin folklorla dil əlaqəsi o deməkdir 
ki, şair folklor qaynaqlarından mənimsədiklərini tam “həzm 
etməli” və onun üzərində aparilan yaradıcılıq əməliyyati  o  
dərəcədə  incəliklə  həyata  keçirilməlidir  ki, hazir dil 
materiallari dil mətninin canina-qanina hopub poetik mətnin 
sanbalına istiqamətlənir. Deməli, folklor dili ilə təmas şeir 
dilinin yetkin formalarda təzahürü  üçün  stimul  rolunu  oynayir  
və  belə  məqamlarda sabit söz birləşmələri aktuallaşaraq ləyaqət 
səviyyəsi qazanir. 
 Bir cəhəti xüsusilə vurğulamaq yerinə düşər ki, sabit  söz  
birləşmələrinin  semantikasinda  qüvvətli poetik siqlət vardir və 
onlar təkrarolunmaz koloritə malikdir.  Yaranma  tarixini  dəqiq  
bilmədiyimiz  bu koloritli, dadli-duzlu ifadələr oxucu qəlbinə tez 
təsir  edir,  yaddaşinda  dərin  iz  buraxir,  sirayətedici əks-səda  
doğurur.  Onun  koloritindən,  bədii  şirinliyindən əmələ gəlmiş 
improvizasiyada həm formasinda, həm də mündəricəsində 
söykəndiyi dil qəlibinin səslənmə – melodiya keyfiyyətini 
saxlamaqla yanaşi, şeir nitqində yeni ifadə orijinalliği 
nitəcəssüm etdirir. Odur ki, sabit söz birləşmələrinin 
aktuallaşmasinda – onun yalniz bir qətrəsinin işlənməsi ilə  geniş  
bədii  təəssürat  yaranmasinda,  komponentlərinin  şüurlu  surət 
də,  məqsədli  dəyişdirilməsində və s. şairin üslubi dəsti-
xəttindən, yaradiciliq şəxsiyyətindən çox şey asilidir. Məsələn, 
“it hürər, karvan keçər, yel qayadan nə aparar” xalq deyiminin 
məzmunu yeni ideya və üslubi çalarlara nail olmaq üçün bir söz 
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sənətkari onu improvizasiya uğratmişdir. Bu prosesdə dildən 
istifadə səriştəsi şeir dilini  həqiqi  sənət  örnəyinə  çevirə  bilir.  
Nümunə üçün  M.Ismayilin  “oxu,  ilhamim,  oxu”,  X.Rzanin 
“Üzümə de” və S.Rüstəmxanlinin “mən sarvanam” şeirlərindən 
aşağidaki hissələri nəzərdən keçirmək kifayətdir: 
 
 Bilirəm qeybətini 
 Qirirlar orda-burda. 
 Sözünün şirəsini 
 Sorurlar orda-burda. 
 Yaxşiliğin ruhunu 
 Yorurlar orda-burda. 
 Qoy olsun, karvan keçər... 
 Oxu, ilhamim, oxu, 
 Gün gələr, dövran keçər 
 Oxu, ilhamim, oxu! (74, 5) 
 
 Sənətə möhtacdir bu yurd, bu diyar, 
 Sənət məbədində kərtənkələ var. 

Eşitdim ardimca qəzəlləmisən 
 Ulu qəhrəmanlar yadindadirmi? 
 Fil gedir... ardinca hürür alabaş 
 Köpəklər saxlaya bilmir filləri 
 Buyur, dərman verim sənə, yekə baş 
 Görüş də aldiğim qərənfilləri 
 Anla ki, dünyada heç bir alabaş 
 Saxlaya bilməyib hələ filləri. (95, 135) 
 
 Mən sarvanam, yol gedirəm, 
 Karvanima hürənə bax! 
 Yaxşiliğim haqqa bəlli, 
 Pisliyimi görənə bax! (S.Rüstəm) 
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 Şeir mətnində sabit birləşmələr poetik siqlətlidir. Əksərən 
bədii fikrin əsas ağirliği onlarin çiyninə düşür. Ən önəmli hal 
onunla bağlidir ki, həmin birləşmələr,  yaxud  onlarin  üzərində  
qurulan  digər ifadələr canli danişiq tərzinə söykənən dil 
faktlaridir  və  xalq  ruhu,  xəlqi  deyim  tərzi  bu  ifadələrdə 
kristallaşmiş, son dərəcə kamil ifa dəlilik imkanlari kəşf etmişdir. 
Canli ünsiyyət elementləri kimi onlar bütün məqamlar da obrazli 
mahiyyətini büruzə verir, xəlqi deyim tərzinin güclənməsində 
müstəsna xidmət göstərir. Bu da heç şübhə yoxdur ki, şeir dilinin 
ən  önəmli  məziyyətidir,  çünki  “xəlqilik  böyük  sənətin ən 
böyük meyaridir. Biz nəzəriyyədən hər nə qədər  
intellektualliqdan,  realizmdən,  psixologizmdən, bədii forma 
əlvanliği və sairədən danişsaqda, yenə bu nəticəyə gəlib çixiriq 
ki, şeirin ürəyi xalqin ürəyi, şeirin fəlsəfəsi xalqin həyat fəlsəfəsi, 
şeirin əxlaqi xalqin gözəl əxlaqi keyfiyyətləri, şeirin dili xalqin 
dili olmalidir”. (M.Cəfər) 
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I FƏSİL 

FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BƏDİİ TƏSVİR VƏ 
TƏSİR İMKANLARI 

 
Şeir poetikasının tələblərinə yeni baxış və yaradıcı 

münasibət dil problemini poeziyanın başqa komponentləri ilə 
vəhdətdə götürməyi tələb edir. Bu da poeziya dilinin hərtərəfli 
inkişafı və yeniləşməsi prosesini şərtləndirir. 1960-1980-ci 
illərdə ədəbi prosesdə bədii dil məsələsi, bədii nitq 
mədəniyyətinin spesifik cəhətləri, keyfiyyət dəyişmələri və 
təkamül yeni istiqamət aldı. Poeziyanın dilində həyatilik qüvvət-
lənməyə başladı, coşqun yaradıcılıq çeşməsi xalq dilinin təbii 
ifadə üsulları ilə şəffaflaşdı. 

Fikrin ifadəsində elastiklik, anlaşıqlıq, emosionallıq və 
ekspressivlik kimi məziyyətlərin yüksəlişi öz başlanğıcını poetik 
dilin ahəngində görünməyə və tərəqqi etməyə başlayan 
təzələnmələrdən alır. Canlı ünsiyyət dilinin poeziyaya güclü 
nüfuzu, təbii haldır ki, bədii düşüncənin də aydınlaşma prosesinə, 
yeni poetik əhvali-ruhiyyənin formalaşmasına müsbət təsirini 
göstərir. 

 1960-1980-ci illər poeziyası mühüm bir inkişaf mərhələsi 
kimi, demək olar ki, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq, 
linqvistik poetika tərəfindən qəbul və təqdir edilmişdir. 
Azərbaycan şeirinin ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi 
təbii olaraq forma xüsusiyyətlərinin, o cümlədən də bədii sözdən 
istifadə səriştələrinin yeni bir mərhələyə yüksəlməsi ilə müşayiət 
olunmuşdur. Poetik təfəkkürün sürətli inkişafı dilin ahənginə, 
onun sadələşməsi və aydınlaşması prosesinə müsbət təsir 
göstərmişdir. Bu yeniləşmə hər şeydən əvvəl, bədii dildəki 
konkretlik və dəqiqliyin dərinləşməsi, ümumxalq danışıq dilinə 
daha artıq yaxınlaşmaqla ondan səmərəli faydalanması istiqamə-
tində gedirdi. Dil və üslub cəhətdən yüksək bədii-estetik ləyaqət 
qazanması göstərilən illər ərzində şeirimizin sənətkarlıq 
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cəhətdən təkamülü prosesi ilə daxili vəhdətin bilavasitə 
nəticəsidir. 

1960-1980-ci illər poeziyasında baş verən düşüncə tərzinin 
yeniləşməsi, bir tərəfdən, şeir sənətinin canlı həyatda daha yaxın 
təması ilə əlaqədardırsa, digər tərəfdən, xalq danışıq dilinə, onun 
təbiiliyinə və daxili qüvvəsinə meylin güclənməsi ilə bağlıdır. 
Dilin bədii məntiqinin dərinləşməsi və kamilləşməsi, söz 
duyumunun genişlənməsi ilə əlamətdar olan bir dövrdə 
poeziyanın dili canlı xalq dilindən gələn linqvistik materiallarla 
xüsusi təravət kəsb etmişdir. Poeziyanın ən başlıca və 
diqqətəlayiq keyfiyyətlərindən birinə – dilimizin ilkinliyinə 
qaydış mövqeyinin yeni vüsət almasıdır. Ulularımızın yaratdığı 
misilsiz mənəvi sərvətimizin dərin köklərinə prinsipial şəkildə 
və yeni baxışlarla yanaşmaq tələbi bütün səviyyələrdə, xüsusilə 
frazeoloji söz birləşmələrinin şairlərin yaradıcılıq 
laboratoriyasında yeni keyfiyyətlər kəsb etməsi ilə 
nəticələnmişdir. 

1960-1980-ci illər Azərbaycan poetik dilinin elə bir inkişaf 
mərhələsi, elə bir təkamül həddidir ki, bu mərhələdə canlı 
danışıq dili səviyyəsində xəlqilik yaradan vasitələr şeirin nitq 
sistemində aparıcı mövqedə dayanır, frazeoloji leksikanın poetik 
dilə güclü müdaxiləsi hiss olunur, orijinal ekspressiya mənbələri 
aşkarlanır. Frazeoloji materialların obrazlılıq cizgiləri poeziya 
aləminin poetikasına getdikcə daha geniş miqyasda daxil olur. 
Müxtəlif üslubi təmasda, söz əhatəsində, qaynayıb-qarışdığı 
ayrı-ayrı linqvistik vahidlər mühitində rəngarəng poetik 
qənaətlərin uğurlu ifadə vasitəsinə çevrilir. 

Poetik sözlər kimi, frazeologizmlərin emosional mühakimə 
tərzinə fəallıq verməsi onların ən əhəmiyyətli və uğurlu 
cəhətlərindəndir. Küll halında nəzərdən keçirildikdə sabit söz 
birləşmələri üçün o da xarakterikdir ki, onlar şeiri fikir və 
məzmunca, forma və üslubi cəhətdən zənginləşdirdiyi kimi, 
poetik təəssüratı qabardır, bədii mətləbi xüsusi ekspressivliyə 
yüksəldir, emosional çalarları xeyli tündləşdirir. Şeirin canlı dil 
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üzərində qurulmasında da frazeologizmlər fəal başlanğıc təşkil 
edir, məişət-ünsiyyət estetikasının mətndə sıxlaşmasının 
təminatçısı olmaqla yanaşı, onları xəlqi ifadə tərzinin 
yaranmasına istiqamətləndirir. Beləliklə, frazeoloji tərkiblər 
canlı nitq ünsürlərinin sadə və aydın şeir dili üçün əsas mənbə 
rolunu gücləndirir. 

Frazeoloji birləşmələrin obrazyaratma tipologiyası məcazi 
leksikaya çox yaxındır və poetik söz ustalığının yaratdığı 
məzmun zənginliyi frazeologizmlər üçün də xasdır. Bədii-estetik 
və linqvistik tipoloji yaxınlıq bədii dil daxilində gedən üslubi 
yaradıcılıq bəhrəsidir, sözün müsbət mənasında sözün məcazlaş-
ma prosesinin nəticəsidir. Bu proses şeir nitqində özünü daha 
kəskin formalarda göstərir ki, bunun da təbii elmi-təcrübi 
əsasları vardır. Məlum olduğu kimi, yaradıcılıq fəaliyyətində hər 
bir söz sənətkarının qarşısında biri-biri ilə bağlı üç sual – nə?», 
«necə?», «niyə?» sualları dayanır və bunlardan «necə?» daha 
kəskin xarakter daşıyır. Bədii formaya, sənətkarlıq problemlərinə 
ciddi münasibət istər-istəməz bu sualın aktuallığını bütün 
dövrlərdə qoruyub saxlayır. 1960-1980-ci illər Azərbaycan 
poeziyasında kamil forma yaradıcılığı uğrunda mübarizə 
şəraitində dil sisteminin bütün ünsürləri kimi, frazeoloji birləş-
mələr və məcazlaşmağa məruz qalmış leksik vahidlər şeir dilinin 
ən fəal üslubi faktlarına çevrildilər. Frazeoloji birləşmələrin 
semantik mənasına uyğun məcazi sözlərin işlənmə tezliyi, 
kəmyyət üstünlüyü bir daha göstərdi ki, idiomatik birləşmə və 
onunla bağlı poetizmlərin müvaziliyi şeir dilinin spesifik cəhət-
lərindən biridir, şeirə məxsus dil mühitinin vacib tərəflərinin 
üslubi təzahürüdür. 

«Dilin frazeoloji fondu xalq mədəniyyətini, onun tarixini və 
məişətini, keçmiş zamanların xarakterik cəhətlərini, insani 
münasibətləri, təbiəti, canlılar aləmini və s. əks etdirən xüsusi 
xəzinədir. Bizim müasirlərimizə mənası qaranlıq qalan 
frazeologizmlərin etimologiyasını, müxtəlif sferalarda 
mahiyyətini açıqlamaq mümkündür. Frazeologiya qaynaqlarının 
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araşdırılması imkan verir ki, onun əsasında dayanan bir sıra 
maraqlı psixoloji-linqvistik hadisələrə aydınlıq gətirilsin, hər bir 
milli dilin frazeoloji vahidlərinə xas olan əlamətlər üzə 
çıxarılsın» (26, 54). 

Poeziya dili milli folklor qaynaqlarından, zəngin 
frazeologiyasından, ibarələr sistemindən ayrı düşsə, ondan 
yaradıcı şəkildə faydalanmağın bədii-estetik prinsiplərini 
dərindən öyrənməsə, lazımi sənət dili səviyyəsindən məhrum 
olmağa məhkumdur. Frazeoloji birləşmələrin yaratdığı üslubi 
sanbal, poetik ovqat, ondakı obrazlılıq elementlərinin qabarıqlığı 
hissolunacaq dərəcədə əhatəlidir. Məsələnin bu tərəfi də ma-
raqlıdır ki, frazeologizmlərə xas olan parlaq obrazlılıq olduqca 
yığcam formadadır. Böyük bədii mətləb semantik cəhətdən dərin, 
ifadə vasitələrinin iştirakı baxımından «sıxılmış» qəliblərdədir. 
Onların dil, obraz və leksik-semantik səciyyəsi, məcazilik ma-
nerasının çoxyönümlü xüsusiyyəti şeir mətninin təşəkkülündə 
səmərəli mövqe qazanır. 

Frazeoloji birləşmələrin mayası obrazlılıqdan tutulmuşdur. 
Odur ki, onun bətnində çox güclü enerji ehtiyatının, gözlənilməz 
üslubi potensialının hələ aşkarlanmamış ehtiyatı mövcuddur. 
Rüşeymlərində mövcud olan obrazlı əlamətlər əsl istedadlı 
qələmin köməyilə pöhrələnib üzə çıxır, şaxələnib sənətin əsra-
rəngiz poetik keyfiyyətlərini açır, şeirin ideya və bədii-estetik 
strukturunun əsasında dayanır. 

Frazeoloji birləşmələrin vasitəsilə poetik deyim tərzi sənət 
ölçülərinə uyarlıdır və buna görə də nəzərə alınmalıdır ki, şeir 
dilində fəallığı onların üslubi tələbkarlığının bədii ləyaqət kimi 
nümayişidir. Poetik aforizmlər, dərin xalq hikməti frazeoloji 
materialların yaratdığı bədii ovqat üzərində dayanır, dilimizin 
milli ruhu onun üslubi zənginliklərində əks olunur. 

Xalqın bədii təfəkkürünün məhsullarına aludəçilik S.Rüstəm, 
R.Rza, O.Sarıvəlli, M.Dilbazi, N.Rəfibəyli, B.Azəroğlu, 
B.Vahabzadə, N.Xəzri, Ə.Kürçaylı, H.Arif, C.Novruz, 
A.Zeynallı, S.Tahir... kimi şairlərin yaradıcılığında qabarıq 
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nəzərə çarpır. Bu ənənə nisbətən cavan nəslin və onlardan sonra 
gələnlərin – F.Sadıq, F.Qoca, Ə.Salahzadə, M.Aslan, M.İsmayıl, 
İ.İsmayılzadə, R.Rövşən, S.Rüstəmxanlı, A.Bədəlzadə, 
Ç.Əlioğlu, N.Kəsəmənli kimi şairlərin dilində də davam 
etdirilirdi. Bu sənətkarların dilində folklor motivləri və deyim 
tərzi frazeoloji birləşmələrin bilavasitə iştirakı ilə uğurla 
mənimsənilərək onların bədii yaradıcılıq üslubuna hopmuşdur. 
Söz sənətkarları frazeoloji dil faktlarında təzahür edən fikir və 
məqsəd aydınlığından ifadəlilik ləyaqəti və üslubi dəyərlər əxz 
etmşlər. 

 
Nə qədər ümidin toxundu daşa, 
Nə qədər istəyin gözündə qaldı. 
Bədənin torpaqda daldalansa da, 
Döyünən ürəyin sözündə qaldı  (55, II, 91). 
 
Məsləksiz adam var, yaşar birtəhər 
Yoxdur ki, tapıla üz bişərəfdə. 
Tərəzi gözünə girsə tərəflər 
O, quyruq bulayar ağız tərəfdə (105, 20). 
 
Rəngin dalındakı həqiqətə bax! 
Həqiqət nəzilər, amma üzülməz. 
Yalan çiçəklənər, boy atar, ancaq 
Bəhər verə bilməz, bar verə bilməz (103, 67).  
 
 
Dünən bir tiyə ildırım 
Düşdü Xəzərə. 
Çalxandı dəniz, 
Üfüqdə qara buludlar bağırdı. 
Qorxudan yarıldı qaranlığın bağrı (57, 118). 
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Diqqəti belə bir cəhətə yönəltmək yerinə düşər ki, poetik 
təsvirdə frazeoloji birləşmələrin fundamental yaradıcılıq 
prosesindəki üslubi vəzifələrindən biri də konkretlik, 
müəyyənlik yaratma vasitəsidir, aydın müəllif mövqeyinin 
ifadəçisi olmasıdır. Tərkib hissələrindəki ünsürlərin məcazi 
səciyyəsi və ümumiləşdirmə keyfiyyəti onun müəyyən mənada 
yarandığı əsasdan, kökündən uzaqlaşdırsa da, o, kontekstdə yeni-
dən konkretlik qazanır. Bu ondan irəli gəlir ki, söz sənətkarının 
obrazlı düşüncələrində mücərrədlikdən daha çox, reallığın 
spesifik meylləri canlı əlamətlərlə əks olunur. Həmin keyfiyyət 
bədiiliyin əsas məziyyətlərindən və şərtlərindən biri kimi öz 
ifadəsini frazeologizmlərdə tapır. 

Frazeoloji birləşmələrin konkretləşməsi əhatəsindəki dil 
materiallarının üslubi mövqeyindən və işlənmə istiqamətindən 
çox asılıdır. Konkret bədii lövhə yaratmaq niyyətini rəhbər tutan 
müəllif frazeologizmləri eyni anlayışlarla bağlı başqa söz və söz 
qrupları ilə – sinonimlərlə yanaşı işlətməklə məqsədinə nail olur. 
Obrazı hansı mövqedən yaratma prinsipi dil faktlarına laqeyd 
qalmır, frazeoloji faktların üslubi istiqamətini müəyyənləşdirir: 
təsviri əyaniləşdirmə keyfiyyəti məhz bu prinsipin tələbinə görə 
frazeoloji birləşmələrə məxsus bədii effektin əsasında durur. 

Frazeoloji birləmələrlə konkretləşdirmə məharəti fərdi 
səciyyəlidir. Bunu 1960-1980-ci illər ədəbi nəslinin ayrı-ayrı 
şairlərin qələm məhsullarının dili üzərindəki müşahidələrin 
nəticəsi təsdiqləyir. Müşahidələr göstərir ki, frazeologizmslərlə 
canlandırılan obrazların qüvvətli təzahürü yaradıcılıq məharəti, 
sənətkar təxəyyülünün hüdudları, istedad dərəcəsi ilə müəy-
yənləşir. N.Arif, Ə.Kərim, A.Laçınlı, H.Kürdoğlu, 
S.Rüstəmxanlı, N.Kəsəmənli, A.Bədəlzadə, R.Rövşən, Z.Yaqub, 
S.Sərxanlı, M.Yaqub, E.Baxış, Ə.Muxtar, A.Kəmərli, V.Nəsib, 
D.Nəsib kimi orijinal yaradıcılıq üslubu olan şairlərin yazı tərzi 
göstərir ki, bu üsul intensiv şəkildə davam etdirilirsə, sistem təş-
kil edirsə, fərdi yaradıcılıq dəsti-xəttinin, dildən səmərəli istifadə 
prinsiplərinin effektli göstəricisi ləyaqətinə nail olur. 
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Ömrüm qalıb qaşla gözün arasında, 
Bir almanın parasının parasınca. 
 
Kürəyimə qəm şələsi qoydu getdi, 
Deyinirəm gəncliyimin qarasınca (79, 141). 
 
Fəqət, necə inanasan 
Anasının əmcəyini kəsənlərin 
Ana andına? 
Dədəsindən-nənəsindən küsənlərin 
Ata andına? (88, 59) 
 
Əlində bayraq et haqqın işini, 
Sən özün lazımsan, baş düş mənə. 
Çəkək insanlığın tamah dişini 
Tamahdır çevirən dostu düşmənə (73, 126). 
 
Könül nə danışır, könül nə deyir, 
Gəlib-gedənlərin həsrəti canda. 
Necə də burnumun ucu göynəyir, 
Köhnə kişiləri xatırlayanda (55, II, 192). 
 
Obraz bolluğu yaratmaq frazeoloji söz birləşmələrinin ən 

səciyyəvi üslubi xüsusiyyətlərindəndir. Buna görə də onun bu 
spesifikası söz sənətkarlarını dilin frazeoloji materiallarına 
yaradıcı münasibətə sövq edir. Yeri gələndə kontekstin tələbi ilə 
bədii mühakimənin əsas obyektini frazeologizmlərin doğurduğu 
bədii söz həyəcanları, xoş ovqat yüksək həddə çatır. Poetik 
mənanın bu cür intensivləşdirilməsi paralel şəkildə şeir dilinin 
təbiiliyini də səciyyələndirir. 

Lirik düşüncə tərzinə malik olan şairin dil materialının 
poetik cəhətlərini kəşf etmək, xüsusən frazeoloji birləşmələrin də 
daxil olduğu obrazlar sisteminin xarakterik nümunələrini axtarıb 
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tapmaq böyük yaradıcılıq diapozonu tələb edir. Şairin obrazlı tə-
fəkkür tərzi frazeoloji dil ünsürlərinin yaratdığı əhəmiyyətli 
təfərrüatlar arxasında varlığın ən vacib meyllərini sezmək 
məharəti ilə qovuşub estetik yetkinliyin həlledici əlamətlərini 
üzə çıxarır. 

Frazeoloji söz birləşmələrində hissi təsvir imkanı çox 
qüvvətlidir. Onların bədii mətndəki iştirak həddi və fəallığı 
kəmiyyət yox, keyfiyyət faktı kimi düşünülüb qəbul edilir. 
Obrazın təşəkkül və inkişafında, şeirin daxili mexanizmini 
hərəkətə gətirməkdə fəal və yaxından iştirak edir, oxucu ilə 
kontaktı gücləndirir, müəllif və dinləyici arasında körpü qurur. 
Frazeoloji vahidlərin üslubi özünəməxsusluğu bədii şəraitin tə-
siri ilə meydana çıxır, poetik situasiya onları keyfiyyətdən-
keyfiyyətə keçirir. Frazeoloji ifadə vasitələrindən sərbəst və 
geniş ölçüdə istifadəetmə səylərinin intensivliyi, yaratdığı zəngin 
poetik ovqat bir daha göstərir ki, şeir kontekstində frazeoloji ele-
mentlə sırf üslubi faktlardır. İfadə tərzinin elastikliyini də onların 
üslubi məqsədləri ilə izah etmək olur. Həmin məziyyətləri ilə 
R.Rza, H.Arif, C.Novruz, M.Araz, A.Laçınlı, T.Bayram, 
İ.Kəbirli, R.Zəbioğlu, N.Kəsəmənli, R.Rövşən, A.Kəmərli, 
Ç.Əlioğlu, Ə.Salahzadə və digər şairlərimizin yaradıcılığı 
şeirimizin sənətkarlıq, bədii-estetik hüdudlarının 
genişlənməsində mühüm rol oynamışdır. Frazeologiya sayəsində 
onların dilində poetik düşüncədən qaynaqlanan xəlqilik, xalq 
ruhu hakimdir. 

 
Köhlən səyirtdilər daşda, qayada, 
Mərd mərdi qısnayıb darda satmadı. 
Bu ona, o buna güllə atsa da, 
O buna, bu ona böhtan atmadı (55, I, 193). 
 
Zəhləm gedir sonralardan, 
Vaxtsız dinən zurnalardan. 
Boşboğazdan, avaradan, 
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Toydan sonra nağaradan, 
Sağlığında sevindirin 
   təmizləri (91, I, 226). 
 
Görüm qara olsun, ey ölüm, üzün, 
Bu necə kədərdir, bu necə hüzn (58, 29). 
 
 
Heç kimin üzünə soyuq baxmazdın, 
Ana duyğuluydu ana beşiyin. 
Qonaq bolluğunda heç darıxmazdın, 
Yorğunu qucardı yorğan-döşəyin. (84, 35). 
 
Varlığı obrazlı qavrayışın estetik istiqaməti ətrafında lirik 

ovqat fomalaşdıran frazeoloji dil materiallarından bəhrələnməyin 
özünəməxsus istifadəsindəki cəhətlərindən biri də ondan 
ibarətdir ki, o, predmet və hadisələrə poetik münasibətin estetik 
meyarı ola bilir. Frazeoloji vahidlərin strukturunda, deyim qəlib-
lərində orijinal poetik nəfəsin təravəti duyulur, bədii inikas 
prosesində istiqamətləndirici rol oynayır. Digər nitq vahidləri ilə 
elə qaynayıb-qarışır ki, əhatəsindəki söz mühitini də estetik 
mündəricəli bir kateqoriya səviyyəsinə qaldırır. Onu başqa bir 
dil materialı ilə əvəzləsək, mətnin bədii sönüklüyü, ifadə bəsit-
liyi açıq-aşkar hiss olunur. 

Şeir mətni hissədən-hissəyə keçdikcə onun dil ma-
teriallarından tutmuş ritm və intonasiya əlamətləri də 
müxtəlifləşir. Bütün hallarda isə şeirin dili sadələşməyə meyl 
edir. Həmin prosesdə frazeoloji dil faktları daha aydın və sadə 
səslənir. 

 
Kimi çörək dərdində, 
Kimi ürək dərdində 
...Birinin sinəsində çiçək, 
Birinin sinəsində 
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  güllədən yara. 
Deyəsən, məzhəb itib 
Qarışıb ara... 
Mən sənə baxıram 
Sən də divara... (82, 189) 
 
Mən ki sənə yaraşmadım, 
Söz demədim, dolaşmadım. 
Ulduzumuz barışmadı, 
Qoy yenə ulduzun gülsün. 
Yüz il qocalma, qarıma, 
Bir səhər çıxıb yoluma 
Duz səpsən köhnə yarama 
Yaram gülsün, duzun gülsün (92, 86). 

 
Sözün poetik təntənəsi üçün meyar onun intim və ictimai 

duyğulara böyük səmimiyyət qazandırabilmə qabiliyyətindədir. 
Duyğu və mühakimələri söz qəliblərində canlandırmaq poetik 
mədəniyyət hissindən qidalanır, bunun üçün müəyyən olunmuş 
hədd, dar çərçivələr mövcud deyildir. Şairin ideya-bədii təkamü-
lünün mənbələri, onun estetikasının mahiyyəti, üslubi dərinliyi 
və yetkinlik dərəcəsi sözün öz şeiriyyətindən irəli gəlir. Təsirli 
misralar, emosional sətirlər sözün poetik cizgilərindən törəyir. 
Müfəssəl lirik formanın başlıca mühüm amili kimi, şairin poetik 
mətnə cəlb etdiyi frazeoloji söz birləşmələri şeirdə incə 
müşahidələri, səmimi hissləri ifadə etmək vasitəsinə çevrilir. Bu 
sahədə söz sənətkarının professional vərdişləri poetik detalları 
üslubi cəhətdən mənalı vahidlər səviyyəsinə qaldırır, varlığın 
metaforik obrazını cızır. 

Frazeoloji dil materialı şeir mətnində dramatik situasiya 
əmələ gətirməyə qabildir. Aşağıdakı şeir fraqmentləri əyani 
şəkildə göstərir ki, fikir dərinliyi, şeir nitqinin fikir yükü əslində 
frazeoloji birləşmələrinin işləndiyi misralardadır. Bu 
misralardakı frazeologizmlər təbii və nüfuzedici şeir dilinin 
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formalaşmasına kömək edir, mətni canlı danışıq faktları ilə zən-
ginləşdirir. Obrazlılıq frazeoloji vahidlərin üzərində qurulur və 
estetik mükəmməlliyin təminatçısı olur. İfadənin poetikliyi 
poetik fikrin tutumunu xeyli genişləndirir. Şairin 
mühakimələrindən keçib dövrün yaddaşına çevrilən həyəcanlar, 
düşüncələr canlı və emosional cizgilərlə təkrarolunmaz 
dinamizmə yiyələnir. Frazeoloji ifadələrə xas olan belə rasional 
poetik keyfiyyət 1960-1980-ci illər nəslinə mənsub şairlərin 
yaradıcılığında özünü bütün incəlikləri ilə büruzə verir. Bunu 
M.Arazın «Nazimə Türkiyə sovqatı», Ə.Kürçaylının «Ülkər», 
A.Laçınlının «Dönük», A.Kəmərlinin «Ömrümə düşən işıq», 
M.Aslanın «Məndən sonra» və başqa şeir nümunələrinin dilində 
müşahidə etmək olar. 

 
Nazim yaşadı 
  nə qədər yaşadı, – 
Özündə bir ölkə yaratdı. 
Bir ölkə adından 
Dalınca neçəsi daş atdı. 
Nazim bu xəyanət daşlarını yaşatdı (54, 180). 
 
Ay usta, o daşı hörmə binaya, 
Gözüm su içməyir o daşdan deyim. 
...Bir daşı quyuya salır bir dəli, –  
Kar aşmaz sonrakı fəsaddan, deyim, 
Usta, göz qoyursan belələrinə, 
Üzməyi bacarmır – gedir dərinə. 
Burnundan uzağı görə bilməyir, 
Dərsi alimlərə vermək istəyir (80, 17). 
 
Gah dedim sısqayam, gah dedim: «Kürəm!» 
Gahdan heçəm, gahdan dünyayla birəm. 
Yolların sonunda Dan yeri görəm, 
Arzularım yanıquzulu qalar (56, 114). 
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Elin yatırını sümürüb tıxar, 
Özgəyə xoş gələr – dinc oturandı, 
Qazancı xalqının qanından çıxar, 
Çörək itirəndi, ad batırandı (84, 84). 
 
Başqa dil materiallarından fərqli olaraq frazeoloji vahidlərlə 

obrazlı ifadə vasitəsi kimi yığcam və konkretdir. Onun üslubi 
imkanlarına söykənən poetik obraz şeirin dinamik və emosional 
lirik təhkiyəsinə zənginlik verir, lirik təəssüratlar aləmi hiss 
olunacaq dərəcədə rəngarəng olur. Şeirin estetik miqyasını ge-
nişləndirən frazeologizmlərə müraciətlə şair dərin lirik 
mühakimələri diqqətçəkisi vəziyyətə salır; ondan doğan dinamik 
ritm ahəngi çox güclü olur. Şairanə rəvanlıq öz başlanğıcını 
frazeoloji birləşmələrin yaratdığı lirik ifadə tərzindən götürür. 

Frazeoloji birləşmələr düşdüyü hər təzə söz mühitində yeni 
təsvir və təsir imkanları qazanır. Yeni məzmun poetik mündəricə 
ona mətnin semantikası, üslubi istiqaməti səviyyəsindən 
yanaşmağı tələb edir. Frazeoloji dil faktlarını şairin bədii qayəyə 
xas olan keyfiyyətləri təsvir obyektində canlandırmaqla onu mə-
nalandırmaq niyyətini fəallaşdırır. Frazeologizmlərin başlıca 
üslubi məziyyətləri, öz bədii ifadəlilik imkanlarını qoruyub 
saxlamaq iqtidarı şeir nitqində geniş və cazibəli mənzərə yaradır. 

Frazeoloji birləşmələrdə orijinal obrazlı cizgilər olduqca 
aydın, məna tutumu isə çox sanballıdır. Onların şeir nitqinə daxil 
edilməsinin estetik prinsipləri milli poetik təcrübənin əsaslarına 
söykənir: şeir mətni onun bədiilik əlamətlərindən, forma 
kamilliyindən daha çox qidalanır. Şeirin üslub prinsipləri 
frazeoloji birləşmələrin zəngin bədii ab-hava, sənətkarlıq yetkin-
liyi, poetik əks-səda yaratma keyfiyyətlərinin yaranmasına 
münbit zəmin hazırlayır. Fikri və hissi təsvirin mahiyyətinə 
varmaq, bədii tamlıqla fikri aydınlığın sintezi frazeoloji 
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birləşmələrin mayasındadır, onda təcəssüm tapan mühakimə siq-
lətinin müdrikliyi bətnindədir. 

M.Arazın «Mən bir zaman şair idim» şeirində olduğu kimi: 
 

Dik baxıram dağlara, dik, 
İldırımlar yazmamışdı 
Baş əyməklik, əl öpməklik. 
Yazmamışdı yapıncının 
Ətəyinə, kürəyinə, yaxasına 
Bax beləcə dağa sığın, 
         dağa sığın (54, 195). 

 
Poetik mətn sisteminə düşən frazeoloji birləşmələr, yuxarıda 

deyildiyi kimi, şeirin əsas ideya yükünü daşıyır, ona yeni 
motivlər gətirir, gözlənilməz ifadə modelləri yaradır. Mündəricə 
və forma – kompozisiya xüsusiyyətlərinin təzələnməsindəki rolu 
frazeoloji birləşmələrin başqa estetik keyfiyyətlərini – onun poe-
tik şəraitseçmə, üslubi mühityaratma qabiliyyətini aşkarlayır; dil 
materiallarının sistemləşdirilməsinə müdaxilə edir və 
ekspressivlik amilləri ilə bağlı bədii gücünü təsdiqləyir. 

Frazeoloji birləşmələrin bilavasitə köməyi ilə yaranan poetik 
əhval-ruhiyyə, mühakimə dərinliyi, fikrin şairanəliyi 
diqqətçəkici olur: müfəssəl poetik qayə dərinləşdikcə 
frazeologizmlərin üslubi-semantik potensialı da artır ki, bu da 
şübhə yoxdur ki, şeir üslubu üçün xüsusi məziyyət kimi 
dəyərləndirilməyə layiqdir. 

Elə frazeoloji birləşmələr vardır ki, onların məna kəsəri, 
üslubi çalarları olduqca dərin qatlardadır. Onun sətiraltı 
mənasında gizli qalan cövhərini üzə çıxarmaq üçün söz sənətkarı 
incə üslubi əməliyyatlar aparır, frazeologizmlərin lüğət 
tutumunu genişləndirməyə səy göstərir. Xalq dili zəminində 
cəlbedici obrazlar yaradıb onun məzmun gərginliyini nəzərə 
çarpdırır. Frazeoloji ifadələrin yaratdığı hisslərin təzəliyi, 
əlvanlığı və canlılığı B.Vahabzadə, F.Sadıq, F.Qoca, M.Araz, 
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R.Zəka, İ.Kəbirli, A.Abdulla, A.Salahzadə, A.Bədəlzadə, 
R.Rövşən, M.Yaqub, Z.Yaqub, X.Rza, A.Zeynallı və başqa 
qələm ustalarının şeirlərinin də bəyənimli cəhətləridir. 

 
Gerçəyin üzünü kirşanlaşanda, 
Xoruzun quyruğu görünür yenə (102, 65). 
Düşmən ayağa baxır, dost başa, 
Odur ki, fikir ver üst-başa (97, 211). 
 
Xoş arzularla yüklənən 
Ağzı yoxuşa diklənən, 
Sarı sim üstə köklənən 
Bu aylar, illər sevinər (82, 119). 
 
Kəsilən duz-çörəyim, düz çörək olmuş ancaq, 
Süfrəsi dizləri üstündə olan tək qalacaq. 
Üzünə yüz kərə getsən, qapılar çırpılacaq, 
Kimsəsiz qalmış iki başdaşıdır dostsuz ocaq 
       (108, 71). 
 
Dağlara qar düşdü, deyirəm yəqin: 
Adamlar bu saat kövrəkdir, mumdur. 
Hamı cızığından çıxıb fitnənin 
Hamı bir-biriylə hal-əhval tutur (54, 222). 
 
Şeiri tutumlu ifadə vasitələri ilə zənginləşdirmək, el 

ədəbiyyatının incəliklərinə vaqif olub böyük maraq və ehtirasla 
öyrənmək, poetik nümunələri ana dili abidəsi səviyyəsinə 
qaldırmaq – şair üçün bundan ali məqsəd ola bilməz. Şair öz 
poetik düşüncələrini, hiss-həyəcanlarını sözün müqəddəs itşığına 
tutduqca Azərbaycan dilinin möcüzə yaratma qabiliyyətini nü-
mayiş etdirir. Bu işdə şeirin məzmun kamilliyində və formasında 
mərkəzi yer tutan frazeoloji dil faktları olduqca əhəmiyyətlidir. 
Yığcamlıq və obrazlılıq onun əsas məziyyətidir və bu məziyyət 
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1960-1980-ci illər şeirimizdə olduqca yeni çalarlarla təzahür edir, 
şeirin lirik keyfiyyətləri müsbət təsirini göstərib mükəmməl bə-
dii tamlıq naminə janrın zəruri ehtiyacını ödəyir. 

Qeyd olunduğu kimi, obrazlılığın müəyyən cizgiləri 
frazeoloji birləşmələrin daxili məzmununda artıq mövcuddur, 
söz sənətkarı onu yeni mətn mühitində daha da inkişaf etdirir, 
təcəssüm etdirdiyi fikrə əlavə müdriklik çalarları qatır. Bunun 
bilavasitə poetik yekunu kimi lirik təsvir çox asanlıqla yüksək 
obrazlıqla tutumlu hala keçir: təhkiyə dərin poetik mühakimənin, 
emosional və psixoloji təhlilin nəticəsi kimi təəssürat oyadır. 
Lirik dərinləşdirmə frazeoloji birləşmələrin fəal iştirakı ilə baş 
verir: misrada, bənddə, hətta bütöv şeirdə ifadə olunan psixoloji 
vəziyyətə yeni ovqat bəxş edilir. 

 
Silah da yaddan çıxıb, ölüm, qırğın da yalan, 
Qılınc kəsməyən başı səs-səmirsiz su kəsir 
       (93, 234). 
 
İlanı ulduza göstərdim – ölmədi, 
Ulduza ilan göstərdim –  
Ürəyi getdi ulduzun. 
Bir olsaq dözərdk, 
Ancaq dözəmmədi ulduz. 
İlan oğlu ilanın 
Xırsız oğlu xırsızın 
   soyuqluğuna (60, 66). 
 
Adam gələr iş başına 
İş gələr adam başına. 
Nə özünü tox tutmusan, 
Qadam sənin xam başına (73, 127). 
 
Özgənin atına minən tez düşər, 
El gözü düşməndir halal şöhrətə. 
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Yüz ildir lənətlər yağdırır bəşər, 
Vazehi talayan Bodenştetə (58, 137). 
 
Neynirəm, baxmır sözümə, 
Əlimdən çıxır ayağım. 
 
Hərdən güc verib dizimə, 
Yolumdan çıxır ayağım (92, 77). 
 
Fəqir o kəsdir ki, qızmamış bişər, 
Əlləri özüyçün daim əlləşər. 
Həmişə odu öz önünə eşər, 
Közü bol, özü bol, 
Qızmaz ocaqdan 
Özgə qənşərinə köz qoya bilməz (76, 242). 
 
Şeir mətnində frazeoloji birləşmələrin poetik-üslubi 

impulsları daim təzələnmə prosesi keçirir, uzun qərinələr boyu 
xalqın yaddaşından süzülüb gələn frazeologizmlərin dərin üslubi 
əsası vardır və bunun üçündür ki, onların yaratdığı obrazlılıq və 
bədii düşüncə genişliyi şeir dilinin ləyaqəti olaraq qalır. Xalq dü-
şüncə tərzi və obrazlı idrak qabiliyyətinin dərinliyi frazeoloji 
birləşmələrin timsalında təzahür formasını tapır və bu başlanğıc, 
ənənə və kök üzərində obrazlı dil, lirik üslub münbit zəminə 
sahib olur. Buna görə də şairin frazeoloji birləşmələrə müraciəti 
adi bir meyl kimi başa düşülə bilməz: bu müraciətin arxasında 
mətnin obrazlar sistemini tənzimləmək stixiyasını görmək 
vacibdir. Frazeoloji birləşmələrin üslubi fəallığı ondadır ki, o, 
özlüyündə misralara hopmuş fikrin ekvivalentinə çevrilir və 
poetik qayənin nüvəsi onun ifaedicilik gücündə təmsil olunur. 
Beləliklə, zərif duyğuları, poetik mühakimələri sözə çevirmək 
üçün frazeoloji birləşmələr etibarlı özül rolunu yerinə yetirir. 
Şeirin forma və strukturundakı fəallıq məna tutumuna da təsir 
göstərir, bədii qavrayışın sürətinə təkan verir. Kontekstdə 
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frazeologiyanın məzmun tutumu semantik mənasından daha 
vüsətli olur, ibarələr və idiomlarla hissi duyum lirik düşüncə 
tərzinə yüksək emosilonallıq əlavə edir, düşüncə şairanə xüsu-
siyyətlər kəsb edərək idraki əhəmiyyt qazanır. Bu üslubi siqlət 
və keyfiyyətinə görə misraların enerjisi əksər hallarda frazeologi 
dil faktlarından qaynaqlanır, forma əlamətinin bu komponentinin 
mündəricə ilə əlaqəsindən güc alan obrazlı sözlər – metafora, 
epitet, bənzətmə, metonimiya, sinoqdoxa və s. bədii təsvir vasi-
tələri bir-birinə calaşaraq bədii mətləbin tam dolğun ifadəsini 
gerçəkləşdirir. Bədii yaradıcılıq vərdişləri frazeoloji vahidləri 
daha geniş məzmunu və keyfiyyəti ifadə etməyə yönəlir; şeirin 
mündəricəsinin, poetik fikir və mühakimənin, mürəkkəb 
psixoloji vəziyyətlərin bədii əks-sədası kimi yadda qalır. 

Bu motivlər baxımından O.Sarıvəlli, R.Rza, B.Vahabzadə, 
N.Xəzri, H.Arif, Q.Qasımzadə, N.Həsənzadə, Ş.Əkbərzadə, 
M.İsmayıl, X.Rza, E.Borçalı, Z.Yaqub, M.Yaqub və başqa 
şairlərin frazeologizmlərlə zəngin şeirləri şeirimizin uğurları 
sırasına daxil olmuşdur. 

 
Özüm yeddinci qatdayam, 
Kefim göyün 
Yeddinci qatında. 
Neçə özündən dahi 
Məndən üst mərtəbədədir. 
Neçə özündən klassik 
Yeddinin altında (95, II, 77). 
 
İkrahla seyr edirəm kişi donlu mayanı 
Ağızlardan söz qapıb ovuclara qoyanı. 
      (95, I, 111) 
 
Dilimdən var gəlmir, dil açıb dinəm, 
Əcəlin əliylə dağlanıb sinəm. 
Anası ölmüşün biri də mənə, 
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Anam ol, anam ol, ay Bəyim xala (64, 44). 
 
Səni əlimdən alıb 
Günəşi gündüzümdən. 
Dünya gözümdən düşüb, 
Düşmüşəm öz gözümdən (93, 214). 
 
Şairin zəngin bədii rəngə malik dil materialı kimi müraciət 

etdiyi frazeoloji vahidlər həm də öz sadəliyi və aydınlığı ilə 
səciyyəvidir və zəngin bədii yüklü bu sabit ifadələrin 1960-
1980-ci illər şeirində bütöv silsiləsi vardır. Frazeologizmlərin 
doğurduğu sadəlik şeirdə ana dilinin milli xüsusiyyətlərini 
gözləmək niyyətinə əsaslanır. Belə məqamlarda sözün estetik 
keyfiyyətləri daha qabarıq şəkildə üzə çıxır. Misraların obrazlı 
mənası və duzu frazeologizmlərin yaratdığı poetik ovqatla 
zənginləşir. Şeir dilinə etinasız, obrazlılıq baxımından 
əhəmiyyətsiz frazeologizm mümkün deyil. Oxucunu düşüncəyə 
sövq etmək, duyğularını hərəkətə gətirmək, mətni təşkil edən di-
gər dil materiallarını da fəallaşdırmaq, xalq dilinin po-
tensiallığına nüfuz etmək frazeologiyanın nəzərə çarpan əsas 
spesifikasıdır. Ümumxalq danışıq dilində elə frazeoloji ünsür 
yoxdur ki, şeirin dili ona biganə qalsın. Bu, o deməkdir ki, 
frazeoloji sistemə daxil olan bütün dil vahidləri bədii obrazın 
yaranmasında bu və ya digər dərəcədə fəaldır: şeirin sətirlərində 
frazeoloji birləşmələr ona görə xoş təsir bağışlayır ki, onlarda 
xalq poeziyasına məxsus bir koloritli deyim çaları, xalq 
psixologiyası və düşüncə tərzi vardır. Xəlqi ifadə tərzini şeirə 
gətirmək üçün söz sənətkarları frazeoloji birləşmələrin istifadə 
yönümünü düzgün müəyyənləşdirməklə qüvvətli sənətkarlıq 
cəhdləri nümayiş etdirmişlər. Poetik fikrin gözəl ifadəsinə xid-
mət məqamlarında bədii kontekst və frazeoloji ifadələrin 
doğurduğu məna uyarlığı poetik fəhmlə hiss edən şair dinamik 
şeir təhkiyəsinə nail olmaq üçün frazeologizmləri fəal qüvvəyə 
çevirir. Düşüncə və qavrayış genişliyi sayəsində frazeoloji 
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birləşmələr kommunikativ vurğulara çevrilib assosiativ məntiqlə 
rəngarəng emosional impulslar doğurur. R.Rza, N.Xəzri, 
B.Vahabzadə, B.Azəroğlu, C.Novruz, X.Rza, N.Həsənzadə, 
F.Mehdi, F.Sadıq, F.Qoca, Qabil, R.Zəbioğlu, M.Araz, 
M.İsmayıl, N.Kəsəmənli, S.Sərxanlı, A.Bədəlzadə və başqa 
şairlərin yaradıcılığında frazeoloji birləşmələrin bu istiqamətdə 
işlədilməsinə təşəbbüs edildiyini aydın görürük. 

 
Həmişə döyşünə döyən şairin 
Təbibdən, dərmandan söz açır bu gün. 
Dünən qocalmıram deyən şairin 
Qocalır, a dağlar, qocalır bu gün (55, I, 209). 
 
Əkərsən, biçərsən... bu da təsəlli, 
Hansı əməllərim qarşıma gəlib. 
Səhərin bədliyi axşama bəlli, 
Ağlıma gələnlər başıma gəlib (73, 68). 
 
 
Onda məhəbbətim yuxulu imiş, 
Sonradan oyanıb, onda bilib ki, 
Suyun lal axanı qorxulu imiş, 
Sən gərək özünü tanıtmayaydın (78, 147). 
 
«Şair öz əsərlərinin poetik dilinin bütün zənginliyini 

tükənməz bir mənbədən alır ki, bu da xalqın hərtərəfli, şirin və 
obrazlı dilidir, şifahi ədəbiyyatın dilidir» (24, 370). Folklor 
üslubuna xas olan çalarların şeirə nüfuzu təbii rənglər bolluğuna 
və milli koloritin zənginliyinə gətirib çıxarır. Ritm, ahəngdarlıq, 
vəzn yaratmaq işində, poetik aforizmlər və dərin xalq hikməti 
səviyyəsi qət etmək də mahiyyət etibarilə poetik kökə 
bağlılıqdan irəli gəlir. Dilimizin ruhu onun akustik 
gözəlliklərində əks olunduğu kimi, doğma sözlərimizin 
şeriyyətində təcəssüm tapdığı kimi, xəyalla, romantik ovqatla 
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lirik-fəlsəfi mühakimələrin sintezi frazeoloji birləşmələrdə əks 
olunur. Çünki frazeoloji birləşmələr həm lüzumsuz bər-bəzəkdən 
uzaqdır, həm də onlarda artıq söz və ifadə də yoxdur. Böyük bir 
fikrin frazeoloji birləşmələrin iştirak etdiyi misralara sığışması 
da ondakı semantik siqlətdən, quruluş mükəmməlliyindən gəlir. 
Frazeoloji vahidlərdən təsirlənən şeirin ritm və konstruksiyası 
həm şeirin lüğət tərkibinə, həm də sintaktik tərkibinə, qrammatik 
quruluşuna nəzərəçarpan effekt verir. Bənzərsiz şair Ağasən 
Bədəlzadənin «Həyat eşqi» adlı şeirindən götürülmüş aşağıdakı 
bənddə oxucu qəlbini ovsunlayanda məhz frazeoloji ifadənin üs-
lubi-semantik imkanlarının nüfuzetmə qabiliyyətidir. 

 
Ömrün ən dolaşıq, çətin anında 
Gözlər bu dünyadan bir pay umurlar. 
Diriykən hər şeyə göz yumanın da 
Ölərkən gözünü güclə yumurlar (61, 25). 
 
Poeziya sənətinin, onun dilinin mayası el ədəbiyyatından, 

canlı danışığın gözəlliklərindən mayalanır. Bədii yaradıcılığın 
bütün sahələrində olduğu kimi, poeziyada da şifahi xalq 
yaradıcılığından və məişət-ünsiyyət üslubundan faydalanma 
daimi səciyyə daşıyır. Bu keyfiyyətli cəhəti 1960-1980-ci illər 
poeziyasının timsalında da görmək mümkündür. 

Folklorlardan və canlı nitqdən qaynaqlanan xəlqi ruh şeir 
yaradıcılığının bütün komponentlərində, xüsusən də frazeoloji 
birləşmələrdə biruzə verir. Ən fəal üslubi laylara məxsus olan 
frazeologiyanın işlənmə məqamlarına həssaslığında 
bünövrəsində ümumxalq dili xəzinəsinə dərindən bələdolma 
məharəti ilə yanaşı, ondan yetərincə yararlanma bacarığı frazeo-
logizmi üslubi çalarlarına uyğun seçmə vərdişi və istifadəsindəki 
sənətkarlıq səriştəsi dayanır. 

Xalqın əsrlər boyu yaratdığı tükənməz bədii söz 
yaradıcılığından faydalanma sırf sənətkarlıq məsələsinə daxildir. 
Folklor bütün dövrlərdə poeziyanın coşub-daşan bədii söz 
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bulağıdır. İncə axıcılığı, qəribə kövrəkliyi və təbiiliyi ilə 
oxucunu valeh edən frazeoloji materiallar da onun mənalı 
qəlpələridir. Onların şeir dilinə yararlığının üslubi əsasları vardır. 
Bu, çox güman ki, ondan irəli gəlir ki, frazeologizmlərdəki de-
yim tərzi qondarmaçılıqdan uzaqdır. Məhz buna görə poeziya və 
onun dili frazeoloji materiallarla daim təmasdadır, həmişə milli 
qaynaqlara, kökümüzə, ulularımızın müdrikliyinə söykənir və bu 
davamlı səciyyə daşıyır. O, həmçinin poeziya üçün səmimi və 
ilıq nəfəsin, ilhamlı söz sərvətinin mənbəyidir. Köklərin 
dərinliklərdən gələn şeir sənətinin dadı-tamı yaradıcılıq idealına, 
ənənələrə sədaqətindədir. Bu mənada şeirimizin dili R.Rza, 
B.Vahabzadə, Ə.Kürçaylı, Q.Qasımzadə, F.Sadıq, A.Laçınlı, 
M.Araz, M.İsmayıl, R.Rövşən, S.Rüstəmxanlı, S.Sərxanlı və 
başqa şairlərin yaradıcılığının timsalında xəlqi ifadə vasitələri ilə 
farazeoloji ifadələrdə zənginləşmə prosesi keçirmişdir. Onlar 
poeziya dilinin milli qaynaqlarından müxtəlif üslubi çalarlar 
mənimsəmiş, şeirin məzmununu daha da dolğunlaşdırmağa cəhd 
göstərmişlər. 

 
Kökəlt köhlən kefini 
Bir sümükdü, bir dəri, 
Qışda kefinə baxdın, 
Yay götür çıxar dağa. 
De, soğan əkməsinlər, 
Kefinə doğramağa (99, 135). 
 
Anan bir ağbirçək el anasıydı, 
Atan yan səngərdə canını qoydu. 
Quyruq bulamağı, diş qıcamağı, 
Gözə soxulmağı, tələ qurmağı, 
Kiçiklərə hər gün qan uddurmağı, 
Xəlvətdə pambıqla baş kəsməyi sən 
Kimdən öyrənmisən, 
  hardan öyrənmisən, 



           

 45 

   ay evi yıxılmış?! (88, 65) 
 
Küsən yox şair sözündən, 
Öpən yox şair gözündən, 
Şerin astarı üzündən, 
Baha çıxır, baha çıxır (92, 58). 

 
Təcrübə göstərir ki, şeir üslubunu yarıtmayan dil faktı 

yoxdur və bədii mətnə daxil olan, bütün üslubi layları təmsil 
edən vahidlərin konkret səciyyəsindən asılı olmayaraq şeir dili 
öz təravətini mühafizə edə bilir. Mətnin lirik məzmununda da 
sabitləşmə qabiliyyəti kəsb edən hər bir söz şeir dilinin 
leksikonu kimi təqdim olunmaq fürsəti qazanmağa qabildir. Şeir 
dilini belə bir məziyyət xarakterzə edir ki, burada fərdi ovqat 
bədii detallara söykənir və bu detallar obrazlı ifadə tərzi 
yaratmaq, bədii niyyəti aşkar etmək baxımından gərəklidir. Belə 
məqamlarda sözün estetik keyfiyyəti daha qabarıq formalarda 
üzə çıxır. Üslubi mövqeyinin fəallaşması ilə əlaqədar sözün ilkin 
və əsl mənası bir qayda olaraq arxa plana keçir. Nominativ məna, 
məntiqi amil, ünsiyyət vasitəsi funksiyası öz yerini emosional-
ekspressiv və estetik keyfiyyətlərə güzəştə gedir. Bədii 
situasiyanın, mətn şəraitinin dəyişməsi eyni linqvistik vahidi 
başqa-başqa üslubi məna istiqamətə yönəldir. Deməli, konkret 
mətn mühitində sözə daxili məzmun və xarici əlamətlərinə görə 
yox, üslubi elastikliyi, poetik ovqat üçün yararlığı baxımından 
yanaşmaq lazım gəlir. Bu baxımdan frazeoloji söz birləşmələri 
daha orijinal təsir bağışlayır. 

Ulu babalarımızın yadigarlarını – hər biri bir bitkin bədii 
mətn təsiri bağışlayan frazeoloji nümunələri sevə-sevə, əzizləyə-
əzizləyə şeir nitqinə daxil etməyə cəhd edən şairlər bu ifadələrə 
öz poetik siqlətinə, estetik  məna yükünə görə, onların sanbalına 
və üslubi kəsərinə görə müraciət etməyi üstün tutmuşlar. Xalq 
təfəkküründən süzülən, xalqın zəngin mənəviyyatından sızan bu 
ifadələr şeiri folklor ab-havası ilə zinətləndirir. Nümunələr əyani 
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şəkildə göstərir ki, frazeologizmlər bədii əhval-ruhiyyənin mü-
kəmməlləşməsinə xidmət edən bir estetik keyfiyyətdir, xalq zə-
kasının, xalq müdrikliyinin yığcam ifadəsidir. 

 
Aşığın sözü qurtaranda 
«Neynim», «neynim», - deyir. 
Sərxoşun – içkisi, pulu, 
Əliəyrinin gəlir yeri, 
Yalançının – haqqa dirənəndə yolu (72, 79).  
 
Bu gecə şer yazacaydım, 
Bu gecə iynə ilə gor qazacaydım. 
Külüng çalmalıydım 
   bir gecənin qaranlığına (77, 21). 
 
Ancaq belə fərz edək 
İlk dəfə yalan deyən 
Ya qorxusundan deyib, 
Ya can yanğısından. 
O zamndan dünyada 
Ayaq tutub, yeriyib yalan (96, II, 204). 
 
 
Sən axmaqsan, öyənin var, 
Kürəyinə döyənin var. 
«Vur, gəlirəm» – deyənin var, 
Pazla çıxardılar pazı (82, 158). 
 
Bir sıra frazeoloji birləşmələr leksik-semantik məna yükünə, 

üslubi rənginə, funksiyasına görə sözlərə ekvivalent olsa da, incə 
özünəməxsusluqları ilə ciddi fərqlərə də sahib olur. Eyni 
məfhuma bağlı olub mənaca üst-üstə düşsələr belə, bir sıra 
üslubi rənginə və məna çalarlarına görə bir-birindən ciddi şə-
kildə fərqlənirlər. Elmi ədəbiyyatda doğru müəyyənləşdirilmişdir 
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ki, «Frazeologizmlər sözlərin ekspressiv sinonimləri 
keyfiyyətində qəbul edilməlidir» (45, 7). 

Buna görədir ki, Azərbaycan dilinin frazeoloji fondunun 
poeziya dilində fəaliyyət sferası olduqca geniş və məzmunludur. 
Şeir dilinin quruluşuna,  daha konkret desək, onun 
qanunauyğunluqlarına görə elastikləşmə keyfiyyyəti kəsb edən 
frazeologiya bütün poetik məqamlarda bədii təsvir imkanlarının 
tükənməzliyini təsdiq edir. Onların obrazlılıq cizgiləri şeirin 
poetika aləminə daha geniş miqyasda daxil olur. Bu meyli 
H.Arif, F.Sadıq, F.Qoca, E.Borçalı, A.Abdulla, M.Yaqub, 
Z.Yaqub, M.Aslan, S.Rüstəmxanlı, F.Mehdi, R.Zəbioğlu, 
E.Borçalı, A.Laçınlı və digər şairlərimizin poeziya dilində 
görmək mümkündür. 

 
Odur ki, bəxtimiz gətirməyəndə, 
Yad gözlər bizləri götürməyndə, 
Bəhsə girişməyək arxalılarla, 
Yenə yolumuza düşək vüqarla. 
...İradə – qulaqda sırğamız olsun, 
Dizdə taqətimiz, arxamız olsun (63, 60). 
 
Yetimin əlləri aşa çatanda 
Başı daşa çatır, bu, bir məsəldir. 
Canını özgə bir oda yaxırsan, 
Yerdə külü qalır, odu görünməz (95, 20). 
 
«O şair xoşbəxtdir ki, onun dili təbiidir və bununla birlikdə 

milyonlarla oxucunun dəruni fikir və hisslərini ifadə edən bədii 
bir dildir... Poeziyada böyük emosional qüvvə canlı insan 
nitqinin təbiiliyi ilə birləşməlidir» (24, 267-268). Şeir dilinin 
səmimiyyəti, təravət və hərarəti onun xəlqiliyindədir. Xəlqilik 
poeziyanın və onun dilinin ən canlı, ən aktual məsələsi, 
sənətkarlıq problemidir. Poetik yaradıcılıq fəaliyyətində orijinal 
bir şair kimi təqdir olunmaq, parlamaq üçün xəlqi təfəkkür tərzi, 
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dil xəlqiliyi ən mühüm estetik meyar olmuşdur. Məsələn, dahi 
rus mütəfəkkiri V.Q.Belinskinin «rus xalq şairi» adlandırdığı 
Lermontov poeziyası yüksək bədiiliyi ilə yanaşı, xəlqi 
keyfiyyətləri ilə ləyaqət səviyyəsinə qalxmışdır. Bunun əsas 
kökü, yaradıcılıq qaynağı, xalqın zəngin folklorundan, koloritli 
danışıq dilindən yararlanmaq məharətindəndir. Lermontovun özü 
bu barədə belə yazırdı: «Əsl xalq poeziyasını rus xalq mahnı-
larında axtarmaq lazımdır. Heyif ki, mənim anam rus yox, alman 
idi. Mən xalq nağılı eşitməmişəm. Onlarda bütün fransız söz 
yaradıcılığında olan poeziyadan daha çox proeziya vardır» (30, 
269). 

Şeir dilinin xəlqiliyi sözün həqiqi mənasında qiymətli bədii 
ovqat, sonsuz estetik təsir vasitəsidir. Xəlqilik şeir misralarına 
hopmuş elə bir cövhərdir ki, o, şairin bədii dil sistemində dərhal 
sezilir, mənəvi mənşəyə, milli qaynaqlara yaxınlığı ilə təbii 
şəkildə poetik fikrə çevrilir. Bu məziyyətləri frazeoloji ifadələr 
daha artıq təcəssüm etdirir. 

Müdrik ulu babalarımızın deyim tərzində mühüm yer tutan 
frazeoloji birləşmələr müasir şeirin ifadə üsullarına da qida verir. 
Onun semantik yükündəki, səs ahəngindəki dadın-tamın dərin 
kökləri əsrlərin o üzündən gələn doğma səslər bugünkü şeir 
dilini doğma nəfsə qovuşdurur. Frazeologizmləri poetik fikrin 
canlı və gözəl ifadəsinə tabe etdirmək, hər şeydən əvvəl, 
müəyyən bir poetik niyyətin bədii təcəssüm aktıdır. 
Aktuallaşdırma prosesində poetik ovqatın səviyyəsinə müvafiq 
ifadə vasitələrinə folklor nəfəsi, el ədəbiyyatının şirəsi qatılır. 
Aktuallaşmış ifadələr öz gücünü frazeologiyadan aldığından 
zəngin üslubi çalarlara yiyələnir. Xalq dilinin tükənməz üslubi 
çalarları frazeoloji birləşmələrin aktuallaşması vasitəsilə 
rövnəqlənir. 

Frazeoloji tərkiblərin leksik-semantik tutumu əhatəli, daxili 
enerjisi kəskin və tükənməzdir. Şair əməyi, sənətkarlıq iradəsi də 
frazeoloji novatorluqla ifadə olunan poetik əhatəsinə xüsusi bir 
genişlik verir. Sənət örnəyi olmağa layiq şeir mətnlərində xalq 
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hikmətindən maya tutan frazeoloji birləşmələr və onun bü-
növrəsi üzərində dayanan ifadələr öz daxili semantik-üslubi 
əhatəsinə yeni vüsət qazandırır. 

Frazeoloji birləşmələrin komponentlərini təşkil edən 
hissələrin semantik dəyişmələri məna tutumunun genişlənməsinə 
və məcazlaşaraq poetikləşmə keyfiyyəti kəsb etməsinə münbit 
zəmin hazırlayır. Bu söz birliyi semantik-üslubi inkişafa məruz 
qaldığından tərkibindəki ayrı-ayrı sözlər öz nominativ-kom-
munikativ mənalarından uzaqlaşmaqla bərabər, bir qəlib 
daxilində bir-birinə qarışıb, «xəlitə»yə dönür. Sözlər məna 
baxımından bir-birinə hörüldüyündən yeni-yeni məcazi məna 
daşıyıcılarına çevrilir. 

 
Mən özüm də 
Böhtanların  
Biləyini qatlamayan 
Qibtələri, həsədləri 
Ayaqlayıb adlamayan 
Bir sevgini istəmirəm (54, 186). 
 
Su bulaqda bardaqlanıb 
Xurma baxır xumar-xumar. 
Nar budaqda pardaqlanıb 
Çırtma vursan qanı çıxar (83, 37). 
 
Nə gözümüzdə yaş qaldı, 
Nə qəlbimizdə məhəbbət. 
İlanın ağına da, 
Qarasına da lənət (96, III, 185). 
Bu səhər... açılan, atlanan ürək 
Atından salırdı qəmi, kədəri. 
Hayıf ki, səhərin gözündə yeltək 
Ömrü gödək olur kəpənəklərin (100, 13). 
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Belə də çarə olar, 
Belə də acıq olar, 
Onda bütün qapılar 
Qapıdan qovulub 
   pəncərədən 
Pəncərədən qovulub 
          bacadan girənlərin 
Üzünə açıq olar (99, 99). 
 
Frazeoloji birləşmələr şeir dilində ona görə son dərəcə 

tutumlu və əhatəlidir ki, onlar lirik təəssüratlar aləminin 
zənginliklərində və rəngarəngliklərində fəallıq göstərməyə 
qadirdirlər və böyük ifadəlilik imkanlarına malikdirlər. Onlar 
şeir mətnində lirik təsvirə, müfəssəl və təsirli, forma əlamətinə 
dönə bilmək çevikliyi ilə seçilir. Poeziya dili ilə həyatın dolğun, 
kövrək və müdrik ifadəsində frazeologizmlər aktivləşir. Bunun 
səbəbi aydındır: frazeoloji vahidlərin daxili potensialında 
sanballı fikir yükü, hərəkət, üslubi-semantik siqlət, dramaturji 
gərginlik vardır. 

Frazeoloji birləşmələrin ümdə bir xüsusiyyətini ifadə edən 
bir cəhət də əhatəsindəki sözləri də  yeni obrazlı çalarlarla 
zənginləşdirməkdən, onları kəsərli ifadəliliklə silahlandırmaqdan 
ibarətdir. Varlığın bədii dərk və inikasının prinsiplərini əsas 
tutmaqla söz sənətkarı frazeologizmlərin misilsiz üslubi 
canlılığını öz fərdi təcrübəsi ilə zənginləşdirir. Bununla yanaşı, 
frazeoloji faktlarla daxili bağlılıq mətn mühitindəki sözlərdə 
poetik şüalanma xislətini gücləndirir. Əhatəsindəki sözlər 
frazeoloji birləşmələrdən məcazi-poetik məna çalarlarının 
əlvanlığını əxz edirlər. Frazeologizmi məqsədə müvafiq şəkildə 
və yerində işlədəndə onun «ətri» misraların, bəndin bütün hissə-
lərinə səpələnir. Mayasında olan ekspressiya da, emosiya da 
meydana çıxır, professional keyfiyyətlərlə zənginləşir. 
Poetikləşərək sənət dilinə çevrilmə frazeoloji birləşmələrə xasdır 
və bundan irəli gələrək onlardan istifadə zahiri bər-bəzək naminə 
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deyil. Bu şeir dilində elə bir təbii yaradıcılıq amilidir ki, zahiri 
cəhəti, forma əlamətini şeir sənətinin daxili mahiyyətindən asılı 
edir. 

 
Sən gözmü ağartmısan 
Ayın üzü bəmbəyaz. 
Dinməyin ağrılıdı 
O zil səsin bəm, bəyaz (99, 46). 
 
Kaş ki bu sözləri sən deməyəydin 
Oduna yandığım alagöz Pəri. 
Kövrələn çağımda xətrimə dəydin, 
Qara pul eylədin dürrü, gövhəri (79, 39). 
 
Dözməz, ürəyimə hökm etməyin çox, 
Haqqı haqsızlığa çata bilmərəm. 
Ona da qadın de, buna da, yox, yox! 
Mən elə günaha bata bilmərəm (107, 55). 
 
Gəlməmişik ömür sürək toy ilə, 
Qoy arabir nəşəmiz də bulansın. 
Sənətkarın bir əsəri qoy elə 
Arvadının gileyindən yaransın (54, 218). 
 
Şeirin poetikası, onun tarixi təcrübəsi birmənalı şəkildə 

dönə-dönə təqdir etmiş, müsbət bir hadisə kimi alqışlamışdır ki, 
xalq danışıq qaynaqlarına yön almadan poetik dil kamilliyinə 
nail olmaq mümkünsüzdür. Dərin tarixi kökə malik 
poeziyamızın elə bir inkişaf mərhələsi, elə bir səviyyəli poetik 
nümunələri yoxdur ki, o, xalq müdrikliyinin təcəssümü olan bu 
mənəvi sərvətlərə istiqamətlənməsin və bu tükənməz xəzinədən 
yaradıcı şəkildə qaynaqlanmasın. 1960-1980-ci illər poeziyası da 
ümumxalq dilinin koloritli qaynaqlarından cansız sxem şəklində 
yox, onunla canlı ünsiyyətdən doğan sahmanlı üslub ləyaqə-
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tindən bəhrələnmişdir. Üslubi axtarışlar və bədii kəşflər fonunda 
frazeologiyadan istifadə mədəniyyəti, poetik faydalanma ölçüləri 
öz məzmunlu cizgiləri ilə estetik zövq mənbəyinə çevrilir. 

Canlı danışıq dili frazeologiyasına bu güclü meylin 
intensivliyi poeziyamızın onlarca görkəmli nümayəndələrinin – 
qocaman sənətkarlardan başlamış gənc qələm sahiblərinə qədər 
hamının poetik təcrübəsində diqqət çəkən və üslubi 
rəngarəngliyinə görə maraq doğuran məziyyətlərdəndir. 1960-
1980-ci illər poeziyasında da folklora bağlılıq, canlı danışıq fra-
zeologiyasına güclü meyl şeirin dilini bədii təravət və şəffaflığa 
qovuşduran estetik ləyaqət mənbəyi bir də ona görə məxsusi 
təqdir olunmağa layiqdir ki, onun varlığında obrazlılıq və ifadə 
qüdrətinin güclü rüşeyimi vardır və poetik mətnin mündəricəsi 
özünü həmin vasitələrlə zənginləşdirir, təzahür etdirir. 

 
Diplomatiya, siyasət çatıb bir əndazəyə, 
Qaç deyirlər dovşana, tut deyirlər tazıya 
      (102, 107). 
 
Nə axtardım, bulmadım 
Yollarda qaldım. 
Aranda tutdan oldum, 
Dağda qurutdan ((53, 52). 
 
Cırtdanın biriydi momontu əzən, 
Mənliyi püskürdü – işini gördü. 
Toyuğu kəsməyi əli gəlməyən 
Boğaza yığılıb adam öldürdü (84, 130). 
 

Dedim: 
 – Elmin bu vaxtı... 
   Təbabətin qüdrəti... 
   Məgər... 
Həkim dedi: 
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 – Zəhrimara qalsın bu şəhər! 
Dedim: Qalsın, qalsın. 
  Neyləyək 
  Nəzilən yerdən üzüləcək.  
    (96, III, 166) 

 
Frazeoloji dil faktlarının bolluğu 1960-1980-ci illər 

poeziyasının mühüm əlamətlərindəndir və burada məişət-
ünsiyyyət üslubunun böyük təsiri açıq-aşkar hiss olunur. Canlı 
xalq dilindən gələn  frazeoloji vahidlərin işlənmə tempi artdıqca 
şeir mətni leksik cəhətdən, koloritlilik baxımından 
zənginləşmişdir. Müşahidələr göstərir ki, 1960-1980-ci illərdən 
başlayaraq frazeoloji birləşmələrin işlənmə nisbətində dəyişmə 
prosesi getmiş, şeirdə məna dərinliyi artdıqca frazeoloji dil 
zənginliyində də qabarma halları çoxalmışdır. 

Frazeoloji deyim qəlibləri fikrin maksimum aydınlığına 
xidmət etmişdir. Anlaşma imkanlarının yüksəkliyi 
frazeologiyanın nəzərə çarpan spesifikası olduğu üçün onlar 
digər dil faktlarından fərqli olaraq daha çox təbii-üslubi yük 
daşıyır. Xüsusilə aydın nəzərə çarpır ki, frazeologiya 1960-cı 
illərdən  şeir dili kontekstində epizodik səciyyəli olmayıb fəal 
üslub mövqelidir. Frazeoloji birləşmələrin üslubi çevikliyi imkan 
verir ki, misra və bənd strukturlarında danışıq-ünsiyyət 
elementləri sıxlaşsın, canlı nitq cümlələrinə uyğunlaşsın. Bu 
keyfiyyətlərinə görə xüsusi işləklik kəsb edib və 1960-1980-ci 
illər şeirində də frazeoloji material bolluğu müşahidə olunur. 

Frazeoloji tərkiblər poetik anlayışların olduqca təsirli 
ifadəçiləridir və onlar xalqın ünsiyyət dilinə məxsus koloritli 
xüsusiyyətlərin üstünlüyü ilə seçilir. Frazeoloji ifadə 
vasitələrindən istifadə üslubu özünü müxtəlif istiqamətlərdə 
göstərir və bütün hallarda maksimum xəlqiliyini, deyim 
təbiiliyini özündə saxlayır. Təbiiliyin bilavasitə nəticəsi olaraq 
frazeoloji tərkiblər danışıq elementlərini şeir dilinə gətirir. 
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Tindən pay-püşlü bir «hammal» çıxır, 
gülməyə «xammal» çıxır; 
gözü kəlləsinə çıxır, 
heyrəti Eyfel qülləsinə çıxır adamın 
gözündən şimşək çaxır (99, 96). 
 
Mığmığa sul əkir, zülm edir sana, 
Mürsəl ola, tab gətirib dayana! 
Rəhbər müəllim çəkilibdi bir yana, 
Nə bizə xeyri var, nə də şəri var (56, 91). 
 
Tale bizim qəsdimizə gülürkən 
Doğanaqdan keçə bilməz bu örkən. 
Torpağında öldüyünü bilirkən 
Söz qalmadı bu dünyadan sorası (102, 79). 
 
Bapbalaca evimizdə 
Mənim yuxularım yarımçıq qalıb 
   necə görüm arxasını 
Bapbalaca evimizdə duyğularım 
   ələ vermir yaxasını (75, 56). 
 
Frazeoloji birləşmələr şeir kontekstində fikri ümu-

miləşdirmə xüsusiyyəti kəsb edir. Belə məqamlarda ifadələrin 
mənası daha da dolğunlaşır. Ümumiləşdirmə qabiliyyəti 
frazeoloji materialların estetik zənginliyini təmin edir, poetik 
rəngini qabardır. Frazeologizmin potensialında lirik məzmun 
aşkarlanır. Söz sənətkarı ondakı poetik çalarları axtarıb tapmaqla 
obrazlı ifadəliliyin yüksək həddinə nail olur, şeir bədii-üslubi 
əməliyyat səviyyəsinə qalxır. Frazeoloji birləşmə elə mətn 
mühiti formalaşdırır ki, burada ən neytral söz də poetikləşə bilir: 
söz mühitin üslubi cəhətdən soyuq və quru dil vahidlərin poetik 
funksiyalara təhrik edir. 
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Frazeoloji söz birləşmələrinin yaratdığı təravətli poetik 
iqlim dolğun və təsirli obrazları yeni biçimdə, orijinal səpkidə 
əks etdirmək təşəbbüsünün nəticəsi kimi meydana çıxır. Onlar 
şeir poetikasının ən vacib tələblərini ödəyir və belə demək 
mümkünsə, poetik kontekstdə linqvistik anlayışdan daha çox 
estetik təəssüratlı olur. Bu yüksək bədii məziyyətli əlamət, bizim 
fikrimizcə, oxucuda ona görə xoş duyğular oyadır ki, həmi 
ifadələrin mayasında zəngin obrazlılıq potenialı mövcuddur. 
Frazeoloji birləşmələr ona istinadən yaranıb struktur-quruluş 
cəhətdən ondan fərqlənməyən ifadə qəliblərinin hərəkətlərini 
istiqamətləndirir və bədii kəşflərin, tapıntıların mahiyyətini 
bütün incə detalları ilə qavramağa imkan yaradır. 

 
Sən vuran yaranı Vətən sağaltdı, 
Ellərin yanında ağ oldu üzüm. 
Gülə bilməyirsən daha bığaltı, 
Gözümə tikan tək basıram özüm. 
Ömründə yamanlıq gözləmə məndən 
Yamana yamanlıq mükafat olar. 
Unutma, ər törər ər oğlu ərdən, 
Ondan da dünyada yaxşılıq qalar (53, 30). 
 
Pişik istədiyindən 
  yeyir balasını 
Mən də səni yeyəcəyəm istədiyimdən. 
Təndirindən çıxan çörəyi yeyəcəyəm, 
Ağacın gətirən barın yeyəcəyəm. 
Pətəyinlən sülüzən balı yeyəcəyəm, 
Yemişəm, yeyəcəyəm... (60, 16) 
 
Dağlar düşdü qabağa 
Daşlar nişan verdi. 
Daşlar gətirdi adamları bura 
Bir də 
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  daşlar dişinə vurdu 
    adamları burda. 
Adamlar daşların izinə düşdü 
Burdan da keçib gedən gördülər Zərdüştü! 
Sudan quru çıxan daşlar 
dənizlə vuruşanlara, 
dalğayla tutaşanlara, 
tufanlarla güləşənlərə 
Od yerini nişan verdi. 
Diz çökmədi dəniz, 
dil tökmədi dəniz, 
can vermədi dəniz, 
qan verdikcə qan verdi (98, 14). 
 
Frazeoloji material şairdən-şairə, şeirdən-şeirə keçərək 

cilalanan, poetik ruhun, poetikamızın misilsiz ünsürünə dönüb 
mətnin siqlətini artırır. Bədii mətnə orijinal naxışları həkk edib 
poetik ovqatı, lirik obrazı həddən ziyadə aydınlaşdırır. Bədii 
qavrayış prosesində frazeologiya şeirin elə bir detalıdır ki, öz 
məqamında işlədilərsə, lirik düşüncələr silsiləsinə təravətli ab-
hava bəxş edir, lirik «mən»in ruhunu və intellektini poetik 
dolğunluqla canlandırır. Lirik əhval-ruhiyyə frazeoloji 
birləşmələrin şeirin forma sərrastlığında iştirakı ilə bahəm məna 
axarına qovuşması ilə də birbaşa bağlıdır. 

Poetik yükdən nisbətən məhrum, üslubi siqlət daşımaq 
funksiyasında məhdudluq olan dil vahidlərindən fərqli olaraq, 
cilalandıqca, əsərdən-əsərə keçdikcə bədii leksikasımızın 
mühüm ünsürünə çevrilir, özünəməxsus poetik nəfəsi ilə diqqət 
çəkir. Həzin düşüncə intonasiyası, kövrək lirizm frazeologizmlə-
rin ilıq nəfəsi ilə isinir. 

Frazeoloji birləşmələrdə şeir poetikasının vacib tələblərini 
ödəyib fikri-hissi vüsətin genişliyini yaratma xassəsi vardır. 
Onlar obraza məxsus poetik cizgiləri dərindən səciyyələndirir və 
şeirin daxili poetik pafosu frazeoloji tərkibin yaratdığı forma və 
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mündəricədən bu qənaət hasil olur ki, şeir dilində frazeologizm-
lərə belə münasibət onun üslubi incəliyini, daxili mündəricəsini 
dərindən duymağın və qavramağın nəticəsidir. Buna görə sadəcə 
quruluş təzahürü, forma əlaməti kimi çıxış etmir, müəyyən bədii 
qayənin ifadəçisi olaraq üslubi fəallığa yiyələnir. 

Düşmənin güclüdür 
    əgər sözünü 
Üzünə deməyə üzün olmasa (102, 82). 
 
Üzülərsən qatardan, 
Çalış, düşmə tutardan. 
Qurtulmazsan bu dardan 
Yoxluq dara çəkdisə (56, 65). 
 
Arzu dünyasında yaş ötüşəydi, 
İllər bir-birindən xoş ötüşəydi. 
Başıma göylərin daşı düşəydi, 
Qarşıma taleyin qışı düşüncə (73, 134). 
 
Şeir mətnində frazeoloji dil ünsürləri lirik bir qüvvə ilə 

nəfəs alır. Bu canlanmanın  dərin estetik əsası vardır. İfadə 
möhtəşəmliyi, üslubi genişlik əlamətləri ilə olduqca mənalı və 
məzmunlu görünən frazeologiya lirik təhkiyə manerası, səmimi 
təsvir forması üçün çox yararlıdır: bədii zərurətin, üslubi eh-
tiyacın tələblərini ödəməyə yönəldiləndə, bədii niyyətin poetik 
həllində frazeoloji söz birləşmələrini poetik enerji mənbəyinə, 
poeziyanın əvəzedilməz dil sərvətinə çevirir. Oxucuda yüksək 
fikirlər, zəngin duyğular məhz canlı xalq dilinin, frazeoloji dil 
materiallarının ifadəlilik imkanları hesabına yaranır. Fraze-
ologiya şeir sətirlərinə elə sənətkarlıqla daxil edilir, elə 
məharətlə işlədilir ki, onun yaratdığı obraz poetik kəşf təsiri 
bağışlayır və oxucunu heyrətləndirir. 

Şeir dilində canlı danışıq dilinin ab-havasının gətirilməi 
prosesini izlədikcə aydın şəkildə sezilir ki, poeziyanın dili 
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frazeoloji materialsız keçinə bilmir. Şeirin poetik toxumasında 
onlar aydın cizgilərlə görünür. Fikrin poeziya səviyyəsinə 
qalxmasında frazeoloji söz birləşmələrinin enerjisi və bədii 
pafosu həlledici üslubi mövqedə dayanır. M.Arazın «Bir axşa-
mın balladası» şeirində olduğu kimi: 

 
Ötən məhəbbətim yadıma düşüb, 
İtən məhəbbətim yadıma düşüb. 
İlahi, qəlbimə bir duyğu göndər, 
Yazıqdır, yazıqdır məni sevənlər 
Bəlkə bir quyuya atılan daşam, 
Ağlı kəsilməmiş kəsilən başam, 
Kürədən indicə suya salınmış 
Odu söndürülmüş, köpü alınmış 
Bir parça poladam, bir parça dəmir (54, 294). 
 
Güclü müasirlik duyğusu ilə əlaqədar olaraq frazeologiya 

bədii sənət ölçülər daxilində xüsusi çeviklik nümayiş etdirir. 
Mətn mühitində yaratdığı «maqnit sahəsi»ndəki söz və söz 
qrupları idiomatik ifadələrin içərisində əriyir. Söz və ifadələr 
frazeoloji birləşmələrə məxsus başlanğıc semantik mənadan 
ayrılmır, əksinə, onun üslubi yükündən bəhrələnərək poetik 
amilə çevrilirlər. Bu da deyim əlvanlığına real zəmin hazırlayır, 
yeksənəqliyin meydana çıxmasına əngəl törədir. 

Frazeoloji birləşmələrin yaratdığı üslubi effekt, məna siqləti 
şeir dili üçün ötəri səciyyə daşımır. Bədii mühakiməni dolğun 
şəkillərdə işıqlandırmaq qüdrəti olan frazeologizmlər estetik 
kamilliyinə görə olduqca qiymətlidir. Bədii niyyətin reallaşdırıl-
masında çox qüvvətli bədii mənbədir və müasir oxucunun zöv-
qünə uyğun gəlməyən, məzmunca dayaz, formaca sönük 
şeirlərin meydana gəlməsinin səbəblərindən biri də frazeoloji 
materialın üslubi ləyaqətinə etinasızlıqdan doğur. Bu etinasızlıq 
şeirin dilini təravət və hərarətdən məhrum edir. 
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Deməli, belə bir fikir yürütmək olar ki, frazeoloji bir-
ləşmələrin işlədilməsinə meylin üstünlüyü obyektiv amillərə 
əsaslanır: onların şeir mətnindəki üslubi fəaliyyəti və işləklik 
səviyyəsi janrın estetik potensialına uyğundur və bu uyğunluğun 
başlanğıcı köklərdən, dərinliklərdən gəlir. 

Frazeoloji birləşmələrə əndazə ilə yanaşmağın başlıca 
meyarı ona olan ehtiyac məqamını, üslubi istiqaməti düzgün 
tutmaqdadır. Sabit birləşmələrin şeir nitqində iştirakı üçün bir 
özünəməxsusluq bundan ibarətdir ki, onlar dilimizin hərarəti ilə 
yoğrulduğundan şeirin əsas fikri istiqamətini təşkil edir, şeiri 
lirik ürək poeziyasına çevirə bilir. 

 
Vətənimdə kasıb komam olaydı, 
Qan qusduğum qızıl teştdi saray. 
Göz yaşımı şirin şöhrət yerinə 
Badə-badə süzüb içdi saray (78, 257). 
Xatırladım babamı, 
Çünki, yaxşı öyrənsəydi 
Müasir silaha əlimiz: 
Daha az qurban verərdik, 
Daha artıq düşmən anası ağladardıq (96, II, 84). 
 
Frazeoloji birləşmələrə xüsusi məna və əhəmiyyət verilməsi 

lirik obrazın təsvirində genişlik və möhtəşəmlik əlamətlərini 
gücləndirmək qayəsi izlənilir. Obrazlılığın formalaşma 
intensivliyi baxımından da frazeologizmlər poetik incəlikləri ilə 
seçilir. Söz sənətkarlarının dönə-dönə müraciət etdiyi bu idioma-
tik ifadələrdə hər dəfə bir üslubi cəhət axtarılıb tapılır. Şeirin 
lazımi bədii səviyyə həddinə yetməsində, poetik incəliklərin 
əmələ gəlməsində özünü daha qabarıq hiss etdirir. İzah etməyə 
ehtiyac yoxdur ki, işlənmə tezliyindən asılı olmayaraq hər 
frazeoloji söz birləşməsi poetik mətnin tərkib hissəsində xüsusi 
emosionallıq və ekspressivliklə çıxış edir. 
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Obrazlılıq yaratma komponentləri içərisində frazeologiya 
ona görə özünü daha qabarıq və üslubi keyfiyyətlərlə göstərə 
bilir ki, onların hər biri öz üslubi təbiəti etibarilə, az və ya çox 
dərəcədə konkret bir fikrin, bədii ovqatın, lirik əhval-ruhiyyənin 
daşıyıcısıdır. Üslubi cəhətdən natamamlıq, oxucunu narazı salası 
yeksənəq ifadə tərzi frazeologiyanın yaratdığı mündəricə 
əhatəsinə yaddır. Lirik «mən»in hisslər aləminə təravət bəxş 
edən, fikrini qidalandıran ən koloritli dil faktlarıdır. Xalqın bədii 
təfəkküründən süzülüb gələn bu ifadələr bədii zərurət, üslubi eh-
tiyac məqamlarında istənilən şeirin qələmə alındığı dövrün də 
təfəkkür tərzinə, o cümlədən müasir deyim tərzinə də 
uyğunlaşdırılır, bütün qabarıqlığı ilə konkret və məzmunlu hissi 
mühit yaradır, şairin ritorikaya uymaq təhlükəsini aradan qaldırır. 

Frazeoloji dil vahidinin ən önəmli poetik məziyyətləri 
içərisində hissi-emosional təsir yaratma qabiliyyəti başlıca yer 
tutur. Bu məziyyətin zəngin linqvistik əsası mövcudur; frazeoloj 
birləşmələrinin, demək olar ki, bütün komponertləri qarşılıqlı 
surətdə üslubi səfərbərliyə hazır vəziyyətindədir və onlar seman-
tik cəhətdən, daxilən bütöv və tamdır. 

Əhəd Muxtarın «Xalaxətrin qalmasın» şeirində sərlövhə 
frazeoloji vahid kimi haqqında deyilən bu xüsusiyyətləri əks 
etdirir. 

 
Xalaxətrin qalmasın çağrılırıq toya biz, 
Xalaxətrin qalmasın yollanırıq vaya biz, 
Xalaxətrin qalmasın oxunur jurnal, kitab, 
Xalaxətrin qalmasın başlanır sual-cavab. 
Əl-ələ görüşürük xalaxətrin qalmasın, 
Lap elə öpüşürük xalaxətrin qalmasın. 
Salam! Təbrik! Hər nida xalaxətrin qalmasın, 
Var ol! Yaşa! Əlvida! – Xalaxətrin qalmasın! 
       (88, 18) 
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Hər bir şairin öz dili olduğu kimi, ayrılıqda hər bir şeirin də 
öz dili var və bu dil o zaman gözəl və cazibədardır ki, şair 
sözünün estetik mənası sənətkarın yaradıcılıq siması, üslubi 
özünəməxsusluğu həmin sözün, həmin dil vahidinin işığında öz 
üslubi müəyyənliyini təsdiq etsin. Konkret poetik ovqatın məh-
sulu olan hər bir şeir nümunəsi özündə şairin dəsti-xəttinin 
spesifik əlamətlərini əks etdirir. Bədii təsvir vasitələrinin 
genişliyi özlüyündə məziyyətə çevrilmədiyi kimi, bu geniş əhatə 
dairəsində hər bir linqvistik vahidin iştirak fəallığı da öz poetik 
siqlətinə uyğun qiymətləndirilir. Bədii inikasın dar çərçivəsində 
hər bir bədii ifadə vasitəsi öz üslubi xidmətinə uyğun şəkildə 
anlaşılır və burada başlıca cəhət estetik idrakın poetikləşdirmə 
imkanlarının ölçülərindən asılıdır. Bu mənada şeir dilində 
xəlqilik ruhunun qüvvətlənməsi və sənət qayğıları ilə birbaşa 
bağlılığı nöqteyi-nəzərindən frazeoloji tərkiblər müstəsnalıq təş-
kil edir. 

Öz-özlüyündə aydındır ki, şairanə ilhamın məhsulu olan 
şeirlər adətən, mənalı mühakimələrlə, lirik ricətlərlə bol olur. 
İntim-lirik çalarların gücləndirilməsində sırf leksik-qrammatik 
vasitələrlə, hətta ilk baxışda şeir dili üçün poetik məziyyətdən 
məhrum olan dil vahidləri ilə yanaşı, frazeoloji birləşmələr daha 
güclü bədiilik yaratma vasitəsi ola bilir. Onu da ayrıca sübut 
etməyə ehtiyac yoxdur ki, frazeoloji birləşmələr milli bədii 
düşüncəni əks etdirir, şeirdə bədii-estetik aspektin vüsətinin, 
miqyas ölçülərinin genişlənməsinə rəvac verir. 

 
Çəkənin üzünü yusun mürdəşir, 
Pambıq çəkib aldatmağa tələsir. 
Dava salır, çənələşir, dilləşir, 
Durub ulğumunu üzsəm yeri var (56, 91). 
 
Dönüb kor yappalağa 
Qapıları döyürdü. 
Hardasa bəd xəbərin 
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Yığvalı yeyin idi (73, 39). 
 
Hamı bilir bu döyüş qurtaran deyil, 
Çaylardan su yerinə yenə də qan gedəkən. 
      (93, 229) 
 
Dil gözəlliyi fikrə təsirlilik keyfiyyəti verir. Deməli, fikri 

gözəl ifadə etmək qabiliyyətinə yiyələnmək vərdişi çox vacib 
sənətkarlıq aktıdır və bu, yaradıcılıq prosesinin sanbalı üçün 
məziyyətli amilidir. Dilin poetik qayda-qanunlarına dərindən 
vaqif olma səviyyəsi də bədii təsir qüvvəsi ilə zəngin olan dil 
gözəlliyi üçün başlıca şərtdir. Söz duyumu, səslərin poetik 
çalarları, intonasiya əlvanlığının poeziyası və digər şeriyyət 
qaynaqları düzgün dəyərləndirilmədən böyük mənəvi sərvətimiz 
olan ana dilinin misilsiz estetik sehrinə düşmək olmaz. Şeirin 
canlı və təbii dil materialları sistemində frazeoloji birləşmələrin 
poetikləşdirmə xisləti barədə isə ona görə xüsusi danışılmalıdır 
ki, onlar bədii mətləbi qabarıq boyalarla işıqlandırmağı və 
ümumiləşdirməyi maksimum dərəcədə reallaşdırmağa qabildirlər. 
Frazeoloji birləşmələr şeir dilində semantik cəhətdən daha 
tutumlu poetik fikir və təəssürat yaradır. Misralara xüsusi ağırlıq, 
fikirlərə sanbal, təbii səslənmə keyfiyyətləri frazeoloji 
birləşmələrin daxili mahiyyətindən, linqvistik təbiətindən güc-
qüvvət alır. Frazeologizmin daxil olduğu mətndə sözçülüyə yer 
qalmır, uzun-uzadı ritorika əvəzinə mənalı strukturla zəngin olan, 
yığcam ifadə formalarına sığışan sərrast misraların fəallığı 
aparıcı olur. Məsələn, 

 
Açıldı sabahı elin, obanın, 
Sular da başqa bir ahənglə dində. 
 
Arzusu gözündə köçən babanın 
Torpağı sevindi, daşı sevindi (54, 39). 
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Sirrini o kimə söyləsin axı 
Arada öz burnu ovulacaqsa, 
Beləcə-beləcə üşünüb-qorxur 
Sonra olasını öncə duyuxur (85, 85). 
 
Evlərə siyasətdən qanlı arxlar çəkilər, 
Öz yurdunda məzlumun başına turp əkilər. 
      (93, 248) 
 
Şeirin şifahi nitqə uyğun təbiiliyində frazeoloji material 

aparıcı mövqedədir və poeziya dilinin ən mühüm tərkib 
elementlərindəndir. Bədii mətləb və düşdüyü üslubi mühit 
frazeoloji vahidlərin estetik nəfəsinə yeni çalarlar qatır. 
Frazeoloji birləşmələri uğurla bədii nitqinə salmaqla şair öz 
qələm məhsulunun poetik bir keyfiyyət halında meydana çıxma 
şansını artırır. 

Poetik ölçü duyğusunu gözləməklə frazeoloji material mətnə 
elə ustalıqla daxil edilir ki, obrazlılığın təmin edilməsində, 
zövqümüzün, bədii-zehni təfəkkürümüzün inkişafında sərrastlıq 
və dəqiqlik meyarlarına uyğun olur. 1960-1980-ci illər 
poeziyasının ən mühüm əlamətləri sırasında frazeoloji dil vahid-
lərinin təravətini, obrazlı söz və ifadə yaradıcılığında fəallığını 
görməmək mümkün deyil. 

Frazeoloji birləşmələrin yaratdığı obrazlılıq rəngarəng 
poetik şəkillərdə təzahür edir və bədiiliyin ən gözəl etalonuna 
nümunə ola bilir. Təsvir edilən gerçəkliyi bir rəngdə, bir biçimdə 
yox, rəngarəng üslubi boyalarla əks etdirməkdə frazeologizmlər 
yaxından iştirak edir. Şair yaratdığı həyəcan və təlatümləri yeni 
biçimdə, yeni ahəngdə oxucuya çatdırmaq, incə və səmimi 
duyğuları oxucu üçün daha da doğmalaşdırmaq üçün 
frazeologiyanın imkanlarına əsaslanır. Fikir bütövlüyü və dilə, 
onun idiomatik ifadələrinə daxili inam hissi poetik ləyaqətə açar 
rolunu oynayır. Bədii məzmunun ifadəsində frazeoloji vahidlərin 
işləkliyi və poetik ovqat formalaşdırmasındakı fəallığı şeir 
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dilinin səliqə-sahmanında özünü göstərir. Başqa sözlərlə desək, 
müəllif niyyətini poeziya dilinə çevirmək hünərinə təkan verir. 

Frazeologizmlərin bir xüsusiyyəti N.Xəzrinin «İlan... insan... 
zəhər» şeirində özünü bariz şəkildə təqdim edir: 

 
İldə bir yol çıxır 
   ilan qabıqdan. 
Fəqət bircə gündə 
Dünya üzündə – 
Dəridən-qabıqdan 
Min yol çıxanlar 
Qarşıma çıxdı, 
Onların dişində 
   yalan zəhəri 
Yalandır yanında 
   ilan zəhəri! 
Biri tərif deyib 
   sənin adına, 
Biri də «qayğıyla» 
   üstündə əsib 
Biri yastıq qoyub 
   başın altına. 
Biri də pambıqla 
   elə baş kəsib (71, 31). 
 
1960-1980-ci illər şeirində sənətkarlıq, bədiilik diapozonun 

artması – məzmun yeniliyinə uyğunlaşan forma rəngarəngliyinin 
genişlənməsi, təhkiyədə poetik sadəlik və səlisliyin üstünlüyü, 
bir sözlə, şeirin daxili sanbalının və poetik dilinin keyfiyyət də-
yişmələrinə məruz qalması danışıq frazeologiyasından istifadə 
üsullarında aydın hiss olunur. Danışıq dili potensialındakı 
mühüm keyfiyyətləri aşkarlayan frazeoloji birləşmələrin istifadə 
bolluğu söz sənətkarına imkan verirdi ki, əvvəlki onilliklərdə 
qəlib halına düşmüş ifadələrdən, klişe və trafaretlərdən xilas ola 
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bilsin. Digər tərəfdən, frazeoloji dil materiallarının zəngin se-
mantik məna yükündən təsirlənən söz əhatəsi vahid üslubi 
əməliyyatın tələbləri ilə nizama salınırdı. Frazeoloji vahidlərdə, 
məlum olduğu kimi, güclü obrazlılıq xüsusiyyəti hakimdir və 
şeirə mətnində onun diametrik əhatəsi daha çevikliklə 
poetikləşərək emosionallıq qazanır. Frazeologizmlərin 
əhatəsindəki sözlərlə semantik əlaqəsi bədii nitqə danışıq 
çalarları gətirdiyi kimi, emosionallığın tənzimləyicisi rolunda da 
çıxış edir. Deməli, frazeoloji  vahidlər danışıq dilinin 
leksikasının bolluğunu təmin etməklə yanaşı, misralara müəllifin 
bədii niyyətini, lirik ovqatını hopdurur. 

Yaya güvənirsən? Güvənmə yaya! 
Yayın istisinin axırı yoxdu. 
Yayın istisi də it günündədir, 
Atı var, otu var, axurur yoxdu (60, 54). 
 
Utanıram... günahımda üzür gəz, 
Əyin dözər, qarın yamaq götürməz. 
Yox, bəlkə də alınsaydı çarpayı, 
Gözəl bacın heç olmazdı yer payı (85, 73). 
 
1960-1980-ci illər şeirinin dili, sənətkarlıq səviyyəsi belə bir 

fikri aşılayır ki, obrazın təzə, emosional çalarları özündə dil 
vahidlərlə poetik ovqatın təkrarolunmaz vəhdətini əxz edir. 
Frazeoloji birləşmələrlə bağlı poetik mənzərələr bu əbədi təmas 
üzərində qurulmuşdur. Bu ülfətin sayəsində pafos çılpaq şəkildə 
təzahür etmir. Frazeologizmlərin güclü bədii şəraityaratma 
qabiliyyəti pafosun canlı ifadə formalarını meydana çıxarır. 
Özünəxas ifadəlilik imkanlarının gücü ilə əhatəsində olduğu 
bədiilik komponentlərini, real danışıq elementlərini də hərəkətə 
gətirir. Şeir dili əndazəsinə uyğunlaşan frazeoloji material adi 
poetik mühakimə sxeminin hüdudlarını ağır, şeirn ifadə tərzində 
və obrazlılığında əlvan boyaların sıxlığı müşahidə olunur. 
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Frazeologiya ilə bilavasitə daxili bağlılığı olan bədii-emosional 
şərait, bədii nitq atmosferi geniş vüsət alır. 

 
Bircə atalar sözün 
Bir tarx kitabıdır. 
Haqqı nahaqqa satan 
Susan zülmə tabedir. 
 
Niyə öz kəlamların 
Özünə ibrət olmur. 
Özün demisən, qızıl 
Yığana qismət olmur. 
 
Atalar sözlərinin 
Görüm nəyi yalandır? 
Yalan ayaq tutsa da, 
Yeriməyi yalandır. 
 
Toyuq-cücə axtaran 
Alıcı quş dən yeyər? 
İçini qoru, xalqım; 
Demişəm – qurd ağacı 
Girib içindən yeyər (74, 33). 

 
Şeirin dirilik suyu onun təbii dilidir, misralarının dilə 

yatımlılığıdır. Onun bədii-idraki təsir gücünün genişliyi və 
əhatəliliyi də, bədii keyfiyyət meyarı da dilindən asılıdır. Gözəl 
yaradıcılıq nümunə səviyyəsi, lirik məziyyət kəsbetmə 
keyfiyyəti şeir dilindəki xalq ruhuna yaxınlıqdan qidalanır. 
Frazeologi birləşmələrdən yaradıcı istifadə şeiri həyatın real, 
canlı cizgiləri ilə zənginləşdirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, xalq 
sözünün bədii sirri, xalq kəlamlarındakı müdrikliyin qaynaqları 
şeir kontekstində daha qabarıq açılır: frazeoloji dil ehtiyatı şair 
üçün sonsuz yaradıcılıq meydanıdır. 
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Frazeoloji birləşmələr özlüyündə lirik məzmun qəlibidir və 
bu qəlibin şeir kontekstindəki fəallığı yeni-yeni poetik 
ünsiyyətin bünövrəsində dayanır. Varlığın ilhamlı tərənnümündə 
diqqətəlayiq yaradıcılıq keyfiyyətlərinin meydana çıxmasında 
yaxından iştirak edir. Təsvir obyektinin tam bədii qüvvətlə, 
bütün estetik və fikri dərinliyi ilə mənimsəmə prosesində fra-
zeologizmlər semantik gücünü qoruyub saxlayır, şeir üslubunun 
ən dəyərli materialına çevrilir. 

 
Mənzili yaxınmı yolu seçənin, 
Qismət əvəzinə pulu seçənin 
Bizim gözümüzdə qılı seçənin 
Özünün gözündə tirə bax, Allah (74, 19). 
 
Kündəsi küt getməz etibarlının, 
Dolaşmaz düz yolu düz ilqarlının. 
Cəfası barlının, əli barlının, 
Ömrünün hər gün bəxtəvər oldu (76, 145). 
Ancaq deyirəm: 
Bircə dərman olaydı, 
Dərmanların daşını atmaq üçün. 
İnsan dərmansız yaşayıb 
Yaratmaq üçün (96, I, 205). 
 
Azərbaycan dilinin frazeoloji fondunun şeir dilində fəaliyyət 

dairəsi bir də onunla səciyyəvidir ki, onlar məhz poetik 
ehtiyacından bədii mətnə nüfuz edir, istər təsviri, istərsə də 
üslubi aspektdə özünü doğruldur. Bu, öz-özünə baş vermir. 
Frazeoloji vahidlərin daxili işığını, enerjisini üzə çıxarmaq üçün 
onun bütün poetik imkanlarını maksimum dərəcədə səfərbərliyə 
almaq tələb olunur. 

Şeirdə canlı ünsiyyət elementlərinə, xüsusən frazeo-
logizmlərə müraciət tezliyinin əsas səbəblərindən biri də budur 
ki, bədii niyyəti daha dolğun və əhatəli miqyasda söyləmək 
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vəzifəsini məhz frazeoloji birləşmələri daha dolğun icra edir. 
Frazeoloji birləşmələrin təhriki ilə poetik qayə xüsusi aydınlıqla 
üzə çıxır və bütövlükdə dilin ənginliklərindəki zənginliyi aşkar-
layır. Xalq dilinin nəfəsi ən çox frazeoloji vahidlərin bolluğunda 
duyulur. 

Mətnin bədiiləşdirici faktorlarından biri kimi frazeoloji 
birləşmələrin poetik fəallığı müəyyən çərçivə daxilində 
məhdudlaşmır. Milli kommunikativ faktlar dairəsindən kənara 
çıxmaqla frazeoloji dil materialları şeiri canlı danışıq faktları ilə 
zənginləşdirir. Beləliklə də ənənə və novatorluğun harmonik 
birliyi baş verir. 

 
Daha qarınınkı «Quran»dan keçib, 
Keçib zamanın da, arzuların da. 
Mənim misralarım haqdan su içib, 
Yuyunub qəlbimin haqq sularında (74, 38). 
Təzədən, təzədən uşaq olmuşam, 
Təzədən, təzədən «day» dururam mən. 
Bir vaxt oyuncaqsız böyüdüyümdən 
Deyəsən ürəyi yumşaq olmuşam. 
Nə dayım gələcək gedər-gəlməzdən, 
Nə də çömçələrdə payım gələcək (75, 143). 
 
Göründüyü kimi, şeirin məzmununa və ideya istiqamətinə 

müvafiq gələn frazeoloji ifadələrin aktuallaşdırılması öz-
özlüyündə dil əlvanlığına gətirir. Bu rəngarənglik canlı ünsiyyət 
dilinin frazeologiyasına müraciət məqamlarında xüsusi təsir 
gücü nümayiş etdirir. Poetik düşüncələrin daxili məntiqi, lirik 
«Mən»in mənəvi dünyasının əksi parlaqlıq qazanır. Belə bir fikir 
təsbit olunur ki, öz əksini tapan hadisənin, şəraitin, ruhi-
emosional vəziyyətin tələbəbinə uyğun dili var. Bunun 
qanunauyğun nəticəsi kimi  dil ahəngi şairin poetik duyğularına, 
hissi-emosional durumuna uyğun köklənir. 
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Yanında üzüm qara, 
Üzünə ağ olmuşam. 
Evlənmək bu idisə 
Axı, sən sağ olanda 
Niyə evlənməmişəm, 
Niyə axmaq olmuşam (74, 69). 
 

1960-1980-ci illər ərzində meydana gələn poetik nümunələr, 
şeirşünas alimlərin düzgün qiymətləndirdiyi kimi, yalnız mövzu 
və ideya problemləri ilə yox, dil-üslub baxımından da, hissi-
idraki təsirinin vüsətliliyi nöqteyi-nəzərdən də xarakterizə 
edilməyə layiqdir. Ənənəvi məcraya sığışmayan şeirin üslubi 
meyllərində yeniləşmə prosesi sürətləndikcə, təsvir və ifadə 
vasitələrinin üslubi çevikliyi də açıq-aşkar hiss olunmağa 
başlayrdı. Canlı və təbii xalq danışıq dili ilə birbaşa ünsiyyət 
geniş miqyas şeir dilinin leksik-semantik tərkibində, qrammatik 
quruluşunda mütəhərriklik keyfiyyətlərinə yeni hərəkət verdi. 
İntensiv təravət və təzələnmə prosesinin linqvistik əlamətləri fra-
zeoloji naxışlarındakı çevikliklərdə hiss olunurdu. 

Frazeoloji birləşmələr düşdüyü bədii kontekstdə zəngin 
semantik xüsusiyyətləri ilə çıxış edir. Poetik mükəmməllik 
yaradıcılığında – yeni, gözlənilməz üslubi mənaları 
aşkarlamaqda – bir sözlə, şeir dilinin daxili sanbalında çıxış edir. 
Bu sabit struktura malik ifadələrin potensial imkanları fikir və 
poetik ahəngdarlığın vəhdətində təcəssüm olunur. 

Üslubi-semantik imkanlarının genişliyi frazeoloji ma-
terialdan zəngin «xammal» kimi istifadə olunmasına münbit 
şərait yaradır. Effektli, təravətli obrazın meydana gəlməsi, yeni 
boyalarla siqlət qazanan söz və ifadələrin, birləşmələrin üslubi 
cizgilərlə zənginləşməsi üçün frazeologizmlər şeirin ruhuna 
yaxın poetik səciyyənin daşıyıcılarına dönür, mətni yeni ab-hava 
ilə təravətləndirirlər. 

Frazeoloji birləşmələr həmişə poeziyaya layiq mövqedə 
dayanır və şairin poetik cəsarətindən bilavasitə  asılı olaraq 
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şeirin üslubi simasını müəyyənləşdirə bilir. Şeir üçün əsas amil 
olan təsvir və tərənnüm də, onların  oxucu qəlbini riqqətə 
gətirmək qayəsi də frazeoloji birləşmələrin fəallığı ilə daha san-
ballı şəkildə həyata keçirilir. Bu üslubi əməliyyat fra-
zeologizmlərin sinonimlərlə, antonimlərlə, yaxın mənalı sözlərlə 
bir sırada, eyni misrada düzülməsi emosionallığı qüvvətləndirir. 

 
Qış vaxtı dənizdə üzmək asandır, 
Soyunub geyinmək bir azca çətin. 
Yenə vurçatlasın, yenə tufandır, 
Ayıq ol köynəyin bada getməsin. 
 
...Yoxsa düymələmək çətinmi? Nə qəm, 
Hovxur, təp ağzına barmaqlarını (95, 15). 
 
Özümdən çıxıram, hirslənirəm, 
Özümdən qırağa çıxa bilmirəm (75, 169). 
 
Forma cəhətdən şeir dilində bir özünəməxsusluq da ondan 

ibarətdir ki, frazeoloji birləşmələrin işlənmə tezliyi və yaratdığı 
bədii-estetik ovqat xalq dili zəminində durur. Onlar şair 
tərəfindən yeni poetik fikir söyləmə cəhdi ilə birləşəndə daha 
güclü üslubi maraq doğurur. Bədii niyyətin təəssüratı frazeoloji 
birləşmələrin yatımındakı təravətdən törəyir. Frazeoloji 
tərkiblərin asanlıqla çatdırdığı poetik niyyət ümumi mətn 
mühitinin məntiqi yekunu kimi meydana çıxır və şeirin mənalar 
poeziyasına çevrilməsində sabit söz birləşmələri səciyyəvi üslubi 
əlamət və cizgilər kəsb edir. 

Bədii həqiqətin poetik təsdiqinə yönəldilən frazeoloji dil 
materialları şeir dilində dinamik səcyyə daşıdığı üçündür ki, şeir 
poetikasının qaynaqlarında, bədiilik sirlərinin təzahüründə 
mərkəzi yer tutur. Folklor poetikası ilə səslənmə məziyyəti də 
şeirin dilinə xüsusi doğmalıq gətirir. Əslər boyu davam edən və 
zəngin üslubi təcrübəsi ilə heyrət doğuran bu ənənəni 1960-
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1980-ci illər Azərbaycan şeiri xüsusi həssaslıqla davam 
etdirmişdir. 

1960-1980-ci illər mərhələsində poeziya dilinin ən mühüm 
əlamətləri sırasında duran cəhətlərdən biri də şeirin danışıq 
dilinin bütün qanunlarını, xüsusilə obrazlı mahiyyəti ilə seçilən 
keyfiyyətli formalarını əxz edilməsidir. Poetik hərarət və təravəti 
leksik vahidlərin obrazlı ekvivalentinin – frazeoloji birləşmələrin 
təcəssüm etdirməsi uğurlu təşəbbüsdür. Buna əsas verən amil isə 
sabit söz birləşmələrinin lirik inikas qabiliyyətidir. 

Frazeoloji birləşmələrin ifadəlilik imkanlarında dərin lirik 
vüsət hakimdir. Anlaşıqlı gözəl üslubun, sadə və aydın poetik 
dilin bir məziyyət kimi diqqəti cəlb etməsində idiom və 
ibarələrin işləklik dərəcəsindəki intensivlik də təsirli rol 
oynamışdır. Deyim təzəliyinə nail olmaqda frazeoloji 
materialların fəallığı aparıcı mövqeyə yiyələnmişdir. 1960-1980-
ci illər poeziyası qüvvətli impulsu və ritmi məhz frazeoloji 
birləşmələrin işlənmə tezliyində tapdı. Şeir poetikasının zəngin 
qida mənbələrindən biri kimi çıxış edib poeziyamıza şifahi xalq 
ədəbiyyatının ətrini gətirdi. 

 
Xalq var özü odsuz, ocaqsız qalır, 
Odundan qonşuya pay verir özü. 
Xalq da var, o odu əvəzsiz alır, 
Qonşu torpağına tikilir gözü (102, 19). 
 
Gerçək eşqiylə coşub dilçələcək şairlər, 
Yalanın ömrü gödəkdir, əruzun ömrü uzun. 
      (108, 76) 
 
Bütün gəncəlilər yüz illər boyu 
Qılınctək qələmi qoşa gəzdirib. 
Biri daş qoyanda, biri baş qoyub, 
Gücünü yağıya, yada göstərib (53, 165). 
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Frazeoloji birləşmələrdəki hazır poetik obrazlar öz söz 
əhatəsinə estetik müəyyənlik gətirir. Dilin zəngin vokal 
imkanları da frazeoloji birləşmələri bədii təsvir vasitələrinin 
mərkəzi fiquruna çevirir. Onların üslubi müəyyənliyi həm 
tərkibindəki leksik tərkibin milli mənsubiyyətini qabardır, həm 
də onda əks olunan koloritli ifadə formasında özünü büruzə verir. 

Frazeologiya şeiri qəliz ifadələrdən, gərəksiz söz oyunundan 
hifz edir və şeirin dilini daha da xəlqiləşdirir. Xalq dilinin həm 
lüğət tərkibini, həm də qrammatik quruluşunu bütün dolğunluğu 
ilə əksetdirmə xüsusiyyəti frazeoloji materiallarda daha qabarıq 
şəkildə özünü göstərir. 

Şeir dili konstruksiyalarının şair tərəfindən fəallaşdırılması 
məqamlarında frazeoloji birləşmələr keyfiyyətcə yeni ideya-
estetik xüsusiyyətlərlə zənginləşir, obrazlar aləminin lirik 
inkikasında müstəsna rol oynayır: oxucunun şüuruna və 
duyğularına bədii təsir imkanlarını artırır. 

Şairin ideya-estetik istiqamət və mahiyyəti frazeoloji 
vahidlərin də şairin bədii niyyətinin reallaşdırılmasında iştirakını 
təmin edir. Estetik tutumunun əhatəliliyi frazeologiyaya imkan 
verir ki, misralarda üslubi dolğunluq yaradıb şeirin məntiqini, 
poetik pafosunu açsın. 

Sözün obrazlı ekvivalenti olmaq və yaratdığı mətn 
şəraitindən güclü poetik enerji kəsb etmək frazeoloji 
birləşmələrin ən vacib fərqləndirici xüsusiyyətlərindəndir. Odur 
ki, müasir təfəkkür sahibi olan şairin qələmindən süzülən, 
zamanın ictimai sifarişi ilə yazılan şeirlərin dil mənzərəsində 
frazeoloji materiallar daim işlək vəziyyətdə olub təbii nitq faktı 
kimi görünür, poetikliyi və şirinliyi ilə seçilir, mükəmməllik və 
emosionallığına görə bədii ovqat formalaşdırmağa qadir olur. 
Məsələn, X.Rzanın «Xeyirxah rolunda» adlı şeirdə canlı danışıq 
frazeologiyası bədii təəssüratın gücləndirilməsində olduqca 
fəaldır. 

Məgər sən deyildin həmin «dostunun» 
Ayağından çəkən, başından basan. 
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Bacarsan qanını içərdin onun 
Ey hər gün haqqında anonim yazan, 
Dabbaqda gönünlə bizə bəllisən, 
Gözünlə sözündən əsər görünmür. 
İlandan betərsən, haçadillisən, 
Ürəyin bir cürdür, dilin başqa cür. 
Hamını dişinə vurubdur bu xalq 
Gizlənə bilməzsən, könlünü sıxma. 
Xeyirxah roluna girən bədəxlaq, 
Girməkdə mahirsən... eləcə çıxma (95, 149). 
 
Estetik mükəmməllik frazeoloji birləşmələrin məna 

cövhərindədir. Poeziyanın bədi məna cəhətdən məzmunlu və 
zəngin olmasında, ğəsvir və tərənnüm obyektinin ölçülü-biçili 
boyalarla rəsm edilməsində frazeologiya fəal hərəkət sferasına 
sahib olur. Onun yaratdığı bədii ovqat bəzən bütövlükdə şeirin 
leksik materialının seçimini müəyyənləşdirir. Frazeoloji birləş-
mələrin məna cazibəsinə düşən söz qrupu nəticə etibarilə 
semantik chətdən genişlənir və bununla yanaşı, sözün müsbət 
mənasında şeiri deyim sadəliyinə gətirib çıxardır. Predmet və 
hadisələrin cövhərini üzə çıxarmaqda bu sadəlik poetik ləyaqət 
səvyyəsi kəsb edir. Çünki bu cür sadəlik bəsitlik deyil, qaynin 
anlaşıqlılığına, sözün bədii-estetik və poetik təkamülünə aparan 
vasitədir. Frazeoloji materialların yaratdığı sadə deyim tərzi 
anlaşıqlı olduğu qədər də dayazlıqdan uzaqdır. Bu cür poetik 
keyfiyyətləri özündə əks etdirən şeir mətni daha çox bədii 
məntiqi ilə düşündürücüdür. Deməli, mətnin frazeoloji 
materiallar hesabına sadələşməsi şeirin bütün səviyyələrdə 
anlaşıqlı şəklə düşməsidir. Poeziya  dilini sadəliyi onda ifadə 
olunan dərinliklə, müdrikliklə qovuşanda onun daha tapıntılı və 
tutarlı görüntüsü meydana çıxır. 

 
Qardaşım yoxdur, neçə 
Qardaş kimilərim var. 
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Bəlkə belə yaxşıdır 
Məndən kiçik olsaydı, 
Əlimdən dad çəkərdi. 
Məndən böyük olsaydı, 
Başımda turp əkərdi (96, V, 9). 
 
Qeyrətin qoruna yad baxışlardan, 
Mənim də diləyim yerdə qalmaya. 
Kaş ki, qarğadığım bu qarğışlardan 
Başımın bir tükü əskik olmaya (83, 107). 
 
Şeir bədii təfəkkürün ən mükəmməl ifadə formalarındandır 

və onun pafosu, həyati estetikası 1960-cı illərdən öz yaradıcılıq 
çərçivəsini genişləndirməyə meylli idi. Janrın potensialına uyğun 
gəlmə naminə hər bir dil vahidi özünün poetik-üslubi 
hüdudlarını genişləndirməyə səy göstərirdi. Şeirin mövcud este-
tik təcrübəsinə fəal və yaradıcı münasibət dil materiallarının 
poetik kəşflər yoluna yönəldilməsinə, yeni üslubi misraya 
salınmasına stimul verirdi. Xalq danışıq frazeologiyasının şeir 
mətnində poetik cəhətdən mənalılığı və və üslubi baxımdan 
tutumluluğu da, bir sözlə, sənətkarlıq və yüksək bədii keyfiyyət 
uğrunda mübarizə məsələsi ilə bağlı idi. 

Oxucunun xəyalında tərənnüm obyektinin obrazlı cizgilərini 
canldandırmaq üçün söz sənətkarları frazeoloji tərkibləri poetik 
sənətin böyük ölçülərinə uyğunlaşdırır, onlar digər ifadə 
vasitələri ilə qaynayıb-qarışması sayəsində süni dil 
quruluğundan yayınma imkanı qazanırlar. Şeir mətni frazeoloji 
birləşmələri həqiqi poeziya sənətinin məhək daşına çəkmək üçün 
təbii və etibarlı zəmin rolunu oynayır, sözün vasitəsilə, 
frazeologiyanın imkanları ilə təsvir olunan predmet və 
hadisələrin cövhərini üzə çıxarır, şeirlərdəki frazeoloji 
birləşmələrin yaratdığı poetik ovqatın özünəməxsusluğu 
oxucuya xoş əhval-ruhiyyə və təsir bağışlayır. 

Ölçülüb-biçilib qəzəb də, kin də, 
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Bəli, bu kök üstə boy atırıq biz. 
Tarixin amansız keçidlərində 
Böyük bir ənənə yaratmasaq diz 
Hitler kül üfürüb gözlərimizə, 
Hücum etmədimi qəfildən bizə 
    (103, II, 57). 
 
Hamı uca tutsun insan adını 
Qoy qəlbi qaralar yanıb qaralsın. 
Yaxşılıq açanda qol-qanadını 
Yamanın əlləri qoynunda qalsın (58, 49). 
 
Sənin bu halına acığım gəlir, 
Sənin bu qəlbiə yazığım gəlir (54, 289). 
 
Seçim və deyim variantı şeir nitqi üçün bir meyarla – dilə 

yatımlılığı və ifadə çevikliyi ilə özünü doğruldur. Bundan irəli 
gələrək şair ekvivalentləri ilə birgə frazeoloji vahidləri götür-qoy 
edəndə ikinciyə daha çox üstünlük verir. Çünki əsrlər boyu 
xalqın sinəsindən qopmuş bu sabit söz birləşmələri şeiri xalq 
müdrikliyinin aynasına çevirməyə qadirdir. Frazeoloji 
birləşmələr şeirə xalq ruhu hopdurur, zəngin poetik mühit 
yaradır və bunun bilavasitə nəticəsində dil yığcamlığı 
mənalılıqla, zəngin məzmunla müşayiət olunaraq həyat 
materialını obraza çevirir. Əbəs yerə belə bir qənaət 
formalaşmamışdır ki, xalqın xarakteri onun yaratdığı poeziya 
sənətində əks olunur. 

Şeirin daxili sanbalı, şairin estetik konsepsiyası frazeoloji 
birləşmələrin bilavasitə yaxından iştirakı ilə koloritli hərarət və 
təravət keyfiyyətlərinə sahib olur. Obrazlı təfəkkürün adi sözlər 
və frazeolji birləşmələr şəklində təcəssümü professional 
səviyyəyə qalxması da ibarələrin yaratdığı bədii mühitin imkan-
larına söykənir. Təsvir-tərənnüm obyektinin poetik təhlili və 
onun ümumiləşdirmə vüsəti şairin bədii niyyəti ilə sintez təşkil 
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etdiyi məqamlarda frazeologiya daha tutumlu tabloların 
yaradıcısına çevrlir, poetik mükmməllik məlum idiomatik ifadə 
və tərkiblərlə, onların mayasındakı potensial obrazlılıqla uğurla 
hasilə yetir. 

Pərvanə kül olur şam əriyəndə 
Yanırsan, əriyir sərraf olanlar. 
Var dodaq büzən də, köhnə deyən də, 
Doğma anasını dananlar da var (58, 35). 
 
İllər keçib, indi belə, 
Xatırlasan, tük ürpənir. 
Hər şey yandı, külə döndü, 
Torpaq 
əzəmətli bir tabut üstünə salınmış 
qara örtük kimi göründü (96, III, 130) 
Şeirdə lüğət tərkibinin geniş və əsrarəngiz mənzərəsi açılır. 

Burada təsvirə cəlb olunmuş əşya və hadisənin diametrik əhatəsi 
də az rol oynamır. Təsvirin həcminə uyğun da dil materialları 
cəlb olunur. İfadə çevikliyi ifadə yığcamlığı ilə obraz əlvanlığını 
bir vəhdətdə birləşdirir. Bu üslubi proses də, şeir dilinin 
koloritində frazeoloji dil vahidlərinin özündə nəyi təmsil etdiyini 
dərindən duymaq üçün onun söz əhatəsinə təsirini də nəzərdən 
qaçırmaq olmaz. Şeir nitqində frazeoloji birləşmələr təmasda 
olduğu bütün linqvistik ünsürün semantitk əhatəsinə nüfuz edir. 
Onlar bir-birini qarşılıqlı surətdə tənzim edir. 

Frazeoloji birləşmələrin şeir dilində işlənmə tezliyinə görə 
üstünlüyü, qaynayıb-qarışdığı dil vahidləri içərisindəki üslubi 
mövqeyi belə mühakiməyə imkan yaradır ki, koloritli danışıq 
elementi olmaq etibarilə idiomatik birləşmələr bədii ovqat 
yaratma cəhətdən konkret hədd müəyyənləşdirmir. O, poetik 
sözün qavranılma tempinə uyğunlaşır. Bu bir də onunla əlaqə-
dardır ki, «frazeologizmlər dilin mürəkkəb və ziddiyyətli hadisə-
lərindən biri kimi, dilin quruluşunda ortaq mövqedədir; həm 
leksik-semantik laya daxildir – bir leksemin ekvivalenti kimi adi 
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nominativ vahiddir – sözdür» (31, 11), həm də struktur və tərkib 
etibarilə müəyyən sintaktik vahidlərin modellərinə uyğundur. 

«Frazeologiya insan şüurunun hazırladığı ilk bədii 
məhsuldur. Frazeoloji vahidlər öz başlanğıcında məhz bədii 
əsərdir» (8, 4). Münasib ifadə vasitəsi kimi, şeir nitqində onun 
yeni-yeni poetik mahiyyəti aşkarlanır. Şeirdəki psixoloji 
dramatizm, daxili monoloq, lirik düşüncə axını frazeologizmin 
yartadığı poetik ovqat fonunda daha cazibəli görkəm alır. 

Sanballı məna siqləti imkan verir ki, frazeoloji vahidlər 
şairin professional keyfiyyətlərini, yaradıcılıq ustalığını nümayiş 
etdirsin. Frazeoloji birləşmələri mətnin estetik komponentinə 
çevirməklə söz sənətkarı ona poetik düşüncələrinin tərcümanı 
səlahiyyəti verir. Məhz buna görədir ki, «Frazeoloji birləşmələ-
rin aktuallaşması, əlbəttə, yalnız poeziya dilində yox, digər 
janrlarda, hətta publisistik üslubda da özünün müxtəlif ifadəlilik 
imkanları ilə çıxış edir (21, 113-132). Lakin onlar şeir dilindəki 
qədər təsiretmə səviyyəsinə çata bilmirlər. Şeir mətni frazeoloji 
ifadələr üçün ən etibarlı sınaq yeridir. 

 
Yalan satmağından əl çəkmir yalan, 
Dizə dirsək vurur, düz baxa-baxa. 
Su olur yandıran, su tapmır yanan, 
Göz də oğurlanır söz baxa-baxa (54, 202). 
 
 
Axı saqqızımı kim oğurlamış? 
Ayrılıq nə lazım bəxti adaşa? 
Sevgin sevəninə loğman olarmış 
Həsrətin yazıldı yorğun yaddaşa (84, 52). 
 
Bircə dəfə məğrur başım endi yerə 
Qılıncıyla bir əlləri qurumuşun (58, 21). 
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Şeir sənətinin ideya-estetik şərtini ödəyən bir mühüm cəhət 
– təsvir-təhkiyə predmetinin təhlil-düşüncə obyektinə çevrilməsi 
səviyyəsi mündəricəsini və sənətkarlıq boyalarını üzə çıxardır. 
Məhz bununla reallığın təhlil-təsdiq pafosu böyük idrak 
əhəmiyyət kəsb edir və lirik-emosional təhkiyə, təhkiyə tərzinin 
cazibəsi, daha konkret desək, şeir sənətinin 1960-1980-ci illər 
mərhələsindəki poetik dili öz koloriti ilə yadda qaldı. Şeirin 
poetik qayğı və düşüncələri həyəcanlı nidaların tündləşməsi, 
poetik mətnin ideya-estetik qüvvəsinin əlamətlərindən publisist 
intonasiya çalarları əxs etməsi də 1960-1980-ci illərə məxsus 
şeir nümunələrinin fərqləndirici cəhətləridir. 

Ana dilinin daxili ehtiyatları sənətkar təfəkkürünün 
fəaliyyəti nəticəsində bədii ifadə formalarını dəyişir, şeir dilinə 
baxış tədricən yeniləşir. Lirik «mən»in xarakteri, səciyyəsi də 
məhz təzə nəfəslə təravətlənən dil materialının estetik 
zənginləşdirilmə vasitəsi kimi mövcud frazeoloji ehtiyat aşıq 
şeirindən, folklor poetikasından bəhrələnir. Müasir anlayışların 
ifadə tərzi kimi indiyəcən mövcud olmayan yeni çalarlar kəsb 
edir. 

Bədii situasiyadan asılı olaraq frazeoloji material uğurlu 
poetik əməliyyat üçün şairin köməyinə gəlir. Milli səciyyəsi və 
kolorit yaratma imkanlarına görə frazeoloji söz birləşmələri lirik 
qəhrəmanın daxili-psixoloji aləminin şərhinə yönəlməsi böyük 
üslubi əməliyyatın reallaşdırılmasına xidmət göstərir, şeirin 
inikas imkanlarını gücləndirir. 

 
Çənələrdə keçir bəzən vaxt, vədə, 
Marıqda dayanıb ağzıgöyçəklər. 
Mənim bu müqəddəs kədərimə də 
Kim bilir, nə qədər rəng çəkəcəklər (56, 117). 
 
Bu pak insanların, saf insanların 
Başına tələsik yüz oyun açma. 
Əvvəl əlləinə bel verib sonra 



           

 79 

Yel verib, onların dalından qaçma (73, 115). 
 
Xalq danışıq frazeologiyası şeir poetikasının arxalandığı, 

söykəndiyi ən güclü və zəngin qaynaqlardan biridir. Onun şeir 
mətninə nüfuzu özü ilə bərabər emosionallıq və ekspressivlik 
gətirir. Xalqın poetik düşüncə tərzinə və bədii yaradıcılığına 
yaxınlıq misralara poetik aforizmlər ağırlığı, dərin xalq hikməti 
aşılayır. Xalq müdrikliyinin ifadəsi kimi dərin təsir bağışlayan 
frazeologizmlər söz ustadının poetik axtarışlarını daha səmərəli 
məcraya salır, düşündürücülük və bədii təsir keyifyyətlərini, 
emosional qüvvəsini artırır, bədii mətləbin estetik cəhətdən incə 
qavranılmasına kömək olur. «Nitq fəaliyyətində frazeologiya xü-
susi semantik kateqoriya kimi çıxış edir. Canlı nitq mühitində 
onu əhatə edən dil vahidləri ilə vəhdətdə frazeologizmlər təşkil 
edirlər» (40, 24). Bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə 
frazeologizmlərin bu ayrılmaz birliyi onun poetik imkanlarına 
xüsusit intensivlik əlavə edir. 

1960-1980-ci illərin gözəl şeir nümunələri göstərdi ki, canlı 
poetik fikir ifadə etmək çevikliyi adi, gündəlik məişət-ünsiyyət 
frazeologyasının şeir dilinə axınını təmin etdi. Şeir dili tarixində 
bu dövr qələm sahiblərinin ən böyük xidmətlərindən biri budur 
ki, onlar şəxsi təcrübələrində məişət frazeologiyasının lirik nitqə 
də yaradığını əsaslı şəkildə bədii sınaqdan keçirdilər. Xalq dili 
frazeologiyasının şeir dilinə intensiv axınının kəmiyyət 
göstəricilərində keyfiyyət, üslubi sanbal da təzahür etdirməyə 
nail oldular. Konkret şeir nümunələri əsasında müəyyənləşdi ki, 
real danışığa məxsus əlamətlərin çoxluğu – poeziyada canlı 
ünsiyyət frazeologiyasının sıxlığı şairlərin girişdiyi yaradıcılıq 
işinin xeyrinə olmuşdur. Frazeoloji ifadələrn poetik təəssürat 
yaratma imkanları məhz bu məziyyətlərdən bəhrələnir: 

 
Düşür də, düşmür də gedənlər yada 
Qarışır insanın başı dünyada. 
Nə qədər ulduzlar sönüb dünyada, 
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Yerdə tər çiçəklər saralıb, ata (70, 21). 
 
Sızıl-sızıl sızlayırdı 
Bir ayağa daş dəyəndə. 
Biri azca «uf» deyəndə, 
   «ah» deyəndə 
Bir körpənin burnu azca 
    qanayanda (91, I, 144). 
 
Babaların məramından 
   ibrət götür! 
Düşməninə o deyir ki, 
Əgər gəlsən, 
Yumruğumun ləzzətini sən görərsən. 
Gəldiyinə peşman olub, 
   dabanıma tüpürərsən (103, 226). 
 
Bu nümunələr əyani şəkildə göstərir ki, əsl şair və əsl şeir 

xalqa, oxucu kütləsinə onun öz doğma dili ilə – təbii deyim 
ölçüləri daxilində müraciət edir. Bu müraciətdə orijinal poetik 
xallar, notlar öz başlanğıcını frazeoloji materialın poetik 
enerjisindən götürür, onların milli kolorit yaratma imkanlarının 
genişliyi şeir dili dada-tama gətirir. Bu isə səbəbsiz deyil. Belə ki, 
frazeologizmlər xalq müdrikliyindən nəfəs alır və  şeir mətnində 
orijinal esetik təsir bağışlayır. 

Frazeoloji dil vahidlərinin dərin qatlarında gizlənmiş estetik 
cövhər hər şairin yaradıcılıq əməyi ilə vəhdətdə fəallaşıb obrazlı 
düşüncənin aydınlaşdırılmasına daha səmərəli şəkildə kömək 
edir. Frazeologizmlərin şeir mətnində işlənmə spesifikası 
ondadır ki, bədii dəyərin və estetik gözəlliyin yaranıb dərk olun-
masında yaxından iştirak etsin, şairin obrazlı təfəkkür 
imkanlarının göstəricisinə, təzahür formasına çevrilsin. Şeirdə 
frazeologizmlərin nüfuzediciliyi də məhz bu zəmində yaranır, 
yaradıcılıq prinsipləri zəminində frazeoloji materialı müəyyən 
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üslubi-poetik qayənin ifadəsinə doğru yönəltmək baxımından 
1960-1980-ci illər poeziyasının müstəsna rolu vardır. 

Konkret dil faktlarına estetik cəhətdən yanaşmaq, bədii 
meyarları düzgün əlaqələndirmək 1960-1980-ci illər 
mərhələsində Azərbaycan şeirinin başlıca məziyyətlərini təşkil 
edir. Şeir dilinə bu münasbət oxucuya mənaca dolu sətirlər, 
cazibəli misralar, canlı emosiya vəd edir. 

Şeir dilinin müasir ölçülərinə bədii-estetik cəhətdən 
yanaşdıqda görərik ki, frazeoloji birləşmələr yalnız danışıq-
məişət mənsubiyyəti ilə diqqət çəkmir, məzmunu ilə də yadda 
qalandır. Danışıq-məişət mənsubiyyətli frazeologyanın şeir 
dilinə ayaq açması təbii amillərə söykənir. Şeir dilinin leksik-
frazeoloji tutum genişliyi imkan verir ki, adi məişət-ünsiyət fra-
zeologiyası da lirik nitq mühitində öz bədii enerjisini aşkarlasın. 
Bu enerji şeirə xəlqi ifadə tərzi gətirən vasitə kimi frazeoloji 
ifadələrin üzərində cəmləşir. Bəzən elə olur ki, frazeologizmin 
özünün semantikasına münasibət, onun məzmununun poetik 
şərhi bütövlükdə əsərin ideya istiqamətini müəyyənləşdirir. 
Poetik şərh frazeologizmin yaratdığı fəal daxili ekspressiya 
fonunda açılır. M.Arazın aşağıdakı məşhur şeiri başdan-başa 
«Məndən ötdü, qardaşıma dəydi, elə bildim saman çuvalına dəy-
di» xalq deyimi ətrafında mühakimədən ibarətdir. Frazeologizm 
təhkiyəni intensiv axın halına salıb mənalı emfatikləşdirmə və 
qavryış mühakimə obyektinə çevirir. Şeiri ixtisarsız verməyi 
məqsədəuyğun hesab edirik: 

 
Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam! 
Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam! 
Küləkləşən, dumanlaşan ruhunla sən 
Ayağa dur, səninləyəm! 
Səs getməyən, əl yetməyən 
Qədim tarix dərəsindən səs ver 
    mənim səsimə sən. 
Sənə gələn, səndən ötən nəydi belə? – 
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Səndən ötüb qardaşına dəydi belə? 
Bununlamı neçə dəfə 
Ata-oğul, qardaş hissi haçalandı, 
Bir şəhərin. Beş qardaşın xanlığına parçalandı? 
O zamanmı bitdi bizim dilimizin 
«Sənin», «mənim» qabarı da? 
O zamanmı bitdi bizim 
Dilimizin «haralısan?» damarı da! 
Səninləyəm, ulu babam! Bu məsəli kimdi yazan? 
Hansı soysuz ata idi. Ataların imzasını 
Çəkib ona möhür basan?! 
Adınızı dastanlardan oğrayıram, 
Ruhunuzu qıyma-qıyma doğrayıram 
Qara Çoban, Dəli Domrul, ey Xan Elyar, 
    Cizir oğlu Mustafa bəy! 
Əgər ki, siz bu məsələ qol çəkdiniz! 
Sonra, sonra hansımızsa xalqa gələn bu qəzadan 
Öz başını yana əydi, o qəza bir topa dönüb 
Səttarxanın tifaqına yaman dəydi, 
Məndən ötdü!.. Məndən ötdü!.. 
Sevincə bax, qeyrətə bax, 
Bunu yazan xilqətə bax! 
Məndən ötdü!.. 
Qulağımdan getmir bu səs, 
Zərbələri qardaşına, sirdaşına ötürən kəs 
Xətainin süqutuna qəh-qəh çəkdi. 
Sonra, sonra səhərəcən başına yuz qədəh çəkdi. 
O qəh-qəhin dalğasından, 
   o məstliyin baş fırladan 
Havasından qopan daşdı – 
Azərbaycan torpağında araz boyda şırım açdı. 
Məndən ötdü... 
Bunu dedi Şəki xanı. Bunu dedi Bakı xanı, 
Bunu dedi İbrahim xan, Fətəli xan, Kəlbəli xan... 
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Qəza ötdü məndən, - dedi, ötən kimi 
     «mən-mən» dedi. 
«Mən-mən» dedi bu ölkədə nə qədər xan. 
Onlar «mən-mən» deyən yerdə sən olmadın,  
      Azərbaycan! 
Səni səndən alıb belə yüz illərlə uyutdular, 
Səni sənlə ələdilər, səni səndə üyütdülər. 
Dibək oldun öz duzunla, öz daşınla. 
Ögey oldun doğma, ekiz qardaşınla – 
Məndən ötdü deyənlərin qeyrətindən, 
Namusunu yeyənlərin qeyrətindən! 
Məndən ötdü... məndən ötdü! 
Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam! 
Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam! 
Ayağa dur! Dəfn etdiym məsəlinin başdaşına 
Bir təəssüf xatirəsi yazıb, yondur: 
Səndən ötən mənə dəydi, 
    məndən ötən sənə dəydi. 
Səndən, məndən ötən zərbə 
Vətən, vətən, sənə dəydi... (54, 78-81) 
 
Bu gözəl şeir nümunəsində olduqca qabarıq şəkildə şezilir ki, 

frazeologizm digər linqvistik vasitələrin ansamblının ahənginə 
uyğunlaşaraq bədii rənglərin harmoniyasına xidmət edir. Ümumi 
ansambldakı ahəngdarlıqda özünməxsus üslubi mövqe tutur. 

«Frazeologizmlər sözün ciddi və xüsusi mənasında həmişə 
dolayısı ilə xalqın zəkasını, ictimai quruluşu, öz dövrünün 
ideologiyasını əks etdirir. Həm də şeh damlasında səhər işığının 
əks olunduğu kimi əks olunur» (41, 4). 

Çünki frazeoloji birləşmələr xalqın bədii təfəkkürünün yol 
yoldaşıdır. Bədii dil mədəniyyətinin özülü şifahi xalq 
ədəbiyyatında, dilinin milli səciyyəli ifadələrində, 
obrazlarındadır. Dilin obrazlarının əsasında ilk növbədə böyük 
ifadə imkanlı frazeologiya başlanğıcının dayandığını təsdiq edən 
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konsepsiya ilə razılaşaraq birmənalı şəkildə təsdiq olunmalıdır ki, 
dilin gözəllik qanunları zəminində onun estetik vüsəti də məhz 
frazeoloji zəmindən boy göstərir. Azərbaycan dilli poeziya 
tariximizdə elə bir müdrik, yaradıcı sənətkar tapılmaz ki, mənəvi 
sərvətimizin bu tükənməz çeşməsindən yararlanmasın. Dildə 
ifadə üsullarında millilik probleminin həlli üçün bu cəhətə xüsusi 
diqqət yetirmək faydalıdır ki, frazeoloji birləşmələrdə poetik 
fikir dinamik hərəkətdədir. Poetik ovqatın inikasında incə bədii 
zövqün münasib sabit birləşmələrlə aşkarlamaq 1960-1980-ci 
illər şeir dilinin daxili keyfiyyətlərindəndir. 

«Şeirdə müəllifin keçirdiyi daxili həyəcanlar, bu hə-
yəcanların əsl təbiəti və mahiyyəti obrazların zənginliyində 
təcəssüm olunur» (38, 37). Bu obrazların canlandırılmasında 
frazeoloji vahidlər müstəsna mövqedə dayanır. Bu dəyər onun 
poetik-linqvistik təbiətindən irəli gəlir. Frazeologiyanın mətn 
mühitindəki fəaliyyətindən belə bir qənaət hasil olur ki, obraza 
keçid frazeoloji birləşmələrdəki məcazi sözün daxili enerjisindən 
güc alır. Frazeoloji birləşmələrin struktur elementləri də güclü 
lirizmlə yoğrulmuş təfərrüatlar canlandırır. Mürəkkəb ovqatların, 
müxtəlif psixoloji vəziyyətlərin orijinal estetik boyalar kəsbi ilə 
frazeoloji vahidlər gözlənilməz bədii funksiyalar nümayiş etdirir. 
Başqa sözlə, frazeoloji söz birləşmələri spesifik dəyər – poetik 
idrak prosesini sürətləndirir, şairin təfəkkür imkanlarının maddi 
göstəricisinə, təzahür formasına çevrilir. 

 
Dəniz öz bildiyindədir, 
Gah endirir 
Dalğaların kötüyünə 
Gah qaldırır yoxuşa; 
Çəkir bizi bərkə-boşa. 
Gah yumruqlayır 
Dəniz gəmimizin 
Böyrünü-başını (96, V, 49). 
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O güllər – bənövşə, qızıl lalələr, 
Uğursuz sevginin, üzun bir ömrün 
Çətin etirafı, son nidasıdır, 
Başı daşdan-daşa dəymiş qocanın. 
Günahı qəddini əymiş qocanın 
Ülvi məhəbbətə əlvidasıdır (65, 122). 
 
Söz yox ki, kamil şeir gərgin yaradıcılıq işinin nəticəsidir, 

dilin bütün üslubi laylarını duymaq, onu məqamında işlədə 
bilmək hər bir qələm sahibinin ilkin vəzifəsidir. Şeir mətni 
müxtəlif dil vahidlərinin elə sintezidir ki, burada hər bir 
linqvistik vahidin spesifik işlənmə məqamları və bədii yükü 
vardır. Ayrı-ayrı dil ünsürlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri nəti-
cəsində kontekstin bədii tutumu təmin olunur. Göstərilən nümu-
nələrdəki frazeoloji vahidlərin yaratdığı üslubi ab-hava poetik 
ovqatın özünəməxsusluğunu təmin edir. Bütövlükdə kontekstin 
uğuru frazeoloji birləşmələrin ifadəlilik imkanlarının inadla 
axtarılması sayəsində aşkarlanmışdır. Söz sənətkarlarının idio-
matik tərkiblərə bu cür ciddi əhəmiyyət verməsi də məhz onların 
üslubi özünəməxsusluğu ilə əlaqədardır. 

Frazeoloji birləşmələr şeirdə canlı danışığın, şifahi nitqin 
mühüm səciyyəvi keyfiyyətlərini özündə mühafizə etmək 
iqtidarındadır. Bədii mətndə ifadəlilik imkanlarının genişliyi, 
emosionallıq-ekspressivlik yaratma keyfiyyəti, heç şübhəsiz, 
frazeoloji birləşmələrin də payına düşür. Milli koloritin şeir 
nitqində danışıq prosesindəki qədər effektli olmasında frazeolo-
gizmlər real şəkildə təcəssüm etdirmə imkanlarına yiyələnə 
bilirlər. Çünki hissi-emosional təsir bu dil vahidinin ən önəmli 
poetik məziyyətidir. 

Frazeoloji birləşmələr şeirdə bədii nitq atmosferi yaradır. 
Üslubi aydınlığı və təbiiliyi ilə bərabər bədii mətndə iştirak edən 
ünsürlərin sistemliliyində, təsvirin müfəssəlliyində aparıcı 
mövqeyə keçir. 
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Bədii məzmunun lirik təqdimatı fonunda frazeoloji 
materiallar asanlıqla sığala gəlir, şairin yaradıcılıq prizmasından 
keçib rəngarəng semantik-üslubi çalarlarla bəzənir. Söz ustaları 
bu spesifik dil materialının üslubi tələbini duyduğu üçün onlara 
sənətkarlıq meyarı ilə yanaşıb məzmun dərinliyinin gözəl forma-
sını yaradır. 

Frazeoloji birləşmələrin şeirdəki mütəhərrikliyini təmin 
edən bir cəhət də milli dil faktlarının bədii yaradıcılıq dərəcəsi 
ilə bağlıdır. Frazeologizmlər şeirdə milli lüğətin üstünlüyünü 
təmin etməklə mətni yeni ab-hava ilə təravətləndirir. Belə olan 
təqdirdə frazeoloji birləşmələrin bədiiləşdirici izləri daha da də-
rinləşir, obraz olduqca siqlətli görünür. Bu, şeir dlinin yüksək 
inkişaf həddinə qalxması, mükəmməl səviyyəsi deməkdir. 

Ümid qönçələrim sarala qaldı, 
Çiçəkli yazımı nəsə apardı. 
Nə qatdı başımı, necə qatdısa 
Qəfil saqqızımı necə apardı (56, 84). 
 
Palaza bürünüb ellə sürünən 
Düşünmək qisməti xeyirmi, şərmi? 
Alçaqlar vətənin üstünə düşsə, 
Vətəndən onlara bir şey düşərmi? (108, 93) 
 
Sevinsəm, qarnını sancı doğrayır, 
Gülsəm, gülüşümü ağzımdan qapar. 
İstər söz yazımla üzümü yuya, 
İstər göz yaşımda mirvari tapa (54, 324). 
Məlum olduğu kimi, şeir dilində canlı danışıq dilinə məxsus 

üslubi çalarlar çox güclüdür və bu, janr səviyyəsində üzə çıxan 
poetik bir faktdır. Frazeoloji birləşmələrə poetiklik prizmasından 
yanaşanda bu amil özünü hiss olunacaq dərəcədə qabardır. 
Misraların sxemində dinamik imkanlı linqvistik vahidlər kimi, 
frazeoloji tərkiblər də mətnin bədii-üslubi bünövrəsində dayanır 
və şeirn obrazlı mahiyyətini, bədii məzmununu qavrama 



           

 87 

prosesinə təkan verir. Obrazlaşdırma əməliyyatındakı fəallığı 
frazeoloji birləşmələrə imkan verir ki, digər dil faktlarını da 
hərəkətə gətirsin və onların obrazlı vahidə çevrilməsi prosesini 
başa çatdırsın. Beləliklə də onlar obrazlı anlayışların daha da 
canlandırılmasında orijinal deyim tərzi müəyyənləşdirir. 

 
Yox, düşə bilmsirəm 
  təzə eşqə mən. 
Demə hicran məni 
  tutardan salıb. 
Dönüyəm bir para 
  sevənlər kimi. 
Əlim ətəyinə 
  yapışıb qalıb. 
Ya ətyini kəs,  
  ya da əlimi (68, 72). 
Gələcək günün nigarançılığı: 
İnsanlara bir doyumluq çörək, 
Bir içimlik su çatacaqmı? 
Yer üzünün yığın-yığın insanı 
Köhnəliyin, mənəmliyin, 
Fənalığın, qəzəbin, kinin 
Daşını atacaqmı? (96, III, 291) 

 
Bu poetik nümunələrdə frazeoloji birləşmələrin nümayiş 

etdirdiyi dil saflığı, üslub gözəlliyi xüsusi bir təravət bəxş edir. 
Təbiilik, sabit söz birləşmələrn poetik yatımından doğan hiss-
həyəcan şeirlərə xalq ruhu hopdurur. Deyim tərzində xəlqi ifadə 
formalarının səmimiliyi, təsirliliyi oxucu qəlbinə və yaddaşına 
dərin izlər buraxır. Xalqın xarakteri, düşüncə tərzi poeziya 
sənətində məhz bu ifadələrin vasitəsilə əks olunur. Frazeoloji 
təsvir vasitələrinin dəqiqliyi dilimizin tükənməz qaynaqlarının 
qüvvət və qüdrətinin əyaniləşməsidir. Obrazlı təfəkkürün adi 
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danışıq frazeologiyası şəklində təzahürü onun ahəng və məlahət-
li səslənmə keyfiyyətlərində daha da qabarır. 

Canlı danışıq dilinin zəngin xəzinəsindən alınmış bitməz-
tükənməz frazeoloji materialların bədii imkanları şeir nitqində o 
zaman poetik tapıntılarıa çevrilir ki, onlar söz sənətkarının 
ideya-estetik ideallarını səmimiyyətli təcəssümü olsun, şairin 
poetik məqsədini ifadə etməkdə etibarlı vasitə kimi özünü doğ-
rultsun. Təcrübə göstərir ki, frazeologizmlərlə orijinal deyim 
tərzi məzmunun daha dolğun ifadə təravətinə yol açır. Çünki 
məzmun nə qədər mənalıdırsa, dil də bir o qədər yığcamdır, fikir 
nə qədər dərin və aydındırsa, dil də bir o qədər təbii və rəvandır. 
Bu baxımdan fikri və hissi təsvirin mahiyyətinə varmaq, yüksək 
ideya-bədii meyarlara yiyələnmək üçün frazeoloji birləşmələr 
üslubi keyfiyyət baxımından ən münasib linqvistik materialdır. 
Həqiqi poetik yaradıcılıq frazeoloji birləşmələrin laylarına elə 
nüfuzetmə prosesidir ki, bu, şair üçün indiyə qədər istfadə olun-
mamış vasitələrini aşkarlamaq, dilin frazeoloji xəzinəsini bü-
tünlükdə səfərbərliyə almaq, onların potensial imkanlarını açmaq 
fürsətidir. 

Doğrudan da, frazeoloji birləşmələrin sıxlığı ilə seçilən 
misralarda lirik vüsət hakimdir. Forma çalarlarında milli koloriti 
rövnəqləndirməkdə onların misilsiz rolu vardır, çünki onlar öz 
yaranışından şeriyyət üstündə köklənmişdir. Güclü kolorit və 
poetik gözəllik frazeoloji birləşmələrin daxili xislətindədir və 
ona görə də şairin yaradıcılıq taleyinin müəyyənləşməsində, 
onun yazı tərzinin yeniləşməsində, bədii yetkinliyin 
yaranmasında böyük xidməti vardır. 

Varlığın şairanə, bədii idarkı frazeoloji dil materiallarının 
daxili mahiyyətindən qidalanır. Sənətkarlıq meyarı, bədii sənət 
ölçüləri ilə düzgün uyğunlaşdırıldıqda onlar lirik təhkiyənin 
təbiiliyini təmin edir. Şeirin ifadə tərzindəki kamillik, bədii 
formasınakı bütünlük də öz mayasını bu keyfiyyətli poetik baş-
lanğıcdan götürür. 
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II FƏSİL 
 

ŞEİR DİLİNDƏ FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN 
AKTUALLAŞMASI 

 
Frazeoloji ifadələrin ən mükəmməl bədiilik keyfiyyətləri 

aktuallaşdırma prosesində meydana çıxır. Formanın 
məzmunluluğu və ifadə kamilliyində özünü büruzə verən daxili 
məntiq şeirin poetik sistemində geniş yer tutan frazeoloji 
novatorluğun canlandırdığı təsəvvürlərlə bağlıdır. Qəliblənmiş 
xalq ifadələri üzərində aparılmış yaradıcılıq əməliyyatı donmuş 
ifadələri hərəkətə gətirir, onların daxil olduğu sistemli 
komponetlərin qarşılıqlı əlaqə münasibətləri dəyərli üslubi faktor 
kimi oxucunun diqqət və marağına səbəb olur, şairin bəldii hökm 
və estetik qənaətlərini reallaşdırır. 

Bədii ifadə təravəti, ritm yeniliyi leksika və sintaksisin 
qeyri-adiliyində, epitet və metaforaların gözlənilməzliyində hiss 
olunduğu kimi, frazeologizmlərin dəyişməsində, sənətkar 
tərəfindən «özününküləşdirilməsində» də xüsusi kəsərlilik kəsb 
etmiş olur. Hiss olunur ki, «1960-1980-cilər» özündən əvvəlkilər 
kimi danışmaq istəmirlər və yeni poetik ifadə vasitələrinə 
intensiv müraciətləri də, aydındır ki, doğuran obyektiv səbəblər 
vardır. Bu da yaradıcılıq dövrünün nəbzini tutaraq, onun irəli 
sürdüyü mövzu, ideya və obrazlar sisteminin təzəliyini 
duymaqdan ibarət idi. Yeni məzmun naminə nitq materiallarının 
seçiminə novatorcasına yanaşmaq, leksik, morfoloji, sintaktik-
üslubi vasitələrin aktuallaşdırma prinsiplərinə riayət edib 
sənətkarlıq məharəti göstərmək, habelə ritm və intonasiya 
səviyyəsində yeniləşmə 1960-1980-ci illər poeziyasının orijinal 
cəhətlərini təmsil edir. 

Novatorluğun bədii funksiyasında frazeoloji formaların 
məzmunluluğu, üslubi mündəricəsi aparıcı mövqeyə yüksəlir. 
Şeirin estetik təbiəti, şairin əsrlərdən bəri kristallaşmış ifadələrə 
yaradıcı münasibətə zövq edir və donmuş söz birləşmələrinin bu 
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və ya digər şəkildə dəyişdirilməsi sayəsində oxucu bədii mətnin 
obrazlar aləminə daha artıq nüfuz edir. 

Aktuallaşdırma üslub cəhətdən neytrallaşan ifadələri enerji 
ilə qidalandırır; mətnin məntiqi birliyi dil ünsürlərinin assosiativ 
əlaqəsini təmin edir. Mətn strukturunda öz təravəti ilə, 
təkrarlunmazlığı ilə seçilən aktuallaşdırılmış frazeologizmlər, 
idiomatik ifadələr obrazlı mahiyyəti ilə fərqlənir, təsvir predme-
tinə konkret və subyektiv sənətkar münasibətinin ən fəal 
ifadəçisinə çevrilir. Üslubi cəhətdən neytral səciyyəli dil 
vahidlərindən fərqli olaraq hazır xəlqi ifadələrə müdaxilə 
metaforik obrazlılığın bünövrəsində dayanır. 

Bəzən elə üslubi şərait yaranır ki, tapdanmış ifadə üsulları 
şeirdə qarşıda duran bədii vəzifələrin həlli üçün kifayət etmir. 
Belə hallarla üzləşən söz sənətkarları həyat materiallarını dolğun 
canlandırmaq üçün zəruri olan üsullara – dil faktlarının aktual-
laşdırılmasına üstünlük verir. Potensial yaradcılıq imkanları  
müşkül bir problemə çevrilmiş ifadə yeksənəqliyini aradan 
qaldırmaqdan ötrü novator deyim tərzi ilə yüksək sənət 
meyarlarına cavab verən yollar aşkarlayır. Frazeoloji novatorluq 
həyat materiallarının bədii dərki zəminində üslubi diapozonunu 
genişləndirməklə yanaşı, onun estetik qavrayışına da əməli 
xidmət edir. Frazeoloji dil faktlarının daxili mənasındakı seman-
tik dəyişmələr bu imkanlardan maksimum istifadə cəhdləri ilə 
müşayiət olunur. Məsələn, B.Vahabzadə «Qızınmadıq istisinə, 
kor olduq tüstüsünə» ifadəsini «Qisas» adlı şeirində bu cür 
aktuallaşdırır: 

 
Sən ki mənim oduma alışmadın, nə olar, 
Əminəm ki, gün gələr, alışarsan tüstüsünə. 
Amma bircə ricam var: 
Dizlərinə döyəndə gəlmə qəbrim üstünə (102, 70). 

 
Eyni ifadə R.Rzanın «Sənin Bağdadın» şeirində də, 

A.Abdullanın aşağıdakı şeir nümunəsində də tamam başqa 
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psixoloji detal və təfərrüatı emosionallaşdırmaq məqsədi izləyir. 
Hər iki şeir fraqmentində motivləşmiə aktuallaşdırılmış 
frazeologizmin üslubi imkanları, onun daxili ekspressivliyi 
üzərində qurulmuşdur: 

 
Bir verib yüz apardılar, 
Torpağımın altını, üstünü. 
Özləri közə qızındı, 
Sənə bəxş etdilər tüstünü. 
Belədir, qardaş, 
Müstəmləkəçilərin əxlaqı 
Xalq adından soyar xalqı (96, III, 87). 
 
Baxıb babalara nəvə utanır, 
Korşalıb qılıncı, kəsmir ülgücü. 
Ocağın oduna yadlar qızınır, 
Onun tüstüsünə kor olub gürcü (53, 192). 
 
Ə.Bədəlzadənin «Yanmaq ona deyərəm ki...» şeirində isə 

dilimizin frazeoloji fondundan alınmış bu ifadə aydın poetik 
nəfəs yaratmağa xidmət edir. Şeirin ideya məzmunu, onun daxili 
mahiyyəti xarakterik cizgilərlə, incə detallarla, təfərrüat ştrixləri 
ilə konkretləşdirmə imkanları qazanır, yeni semantik notların və 
bədii tamlığın təzahür qaynağına çevrilir ki, bu da poetik 
mənalandırma duyğusu ilə bağlı sənətkar həssaslığının sübutudur. 

 
Yanmaq ona deyərəm ki, 
Bu yanğının qurbanı da 
Yanan kəsin özü olsun 
El olmasın! 
Yanmaq ona deyərəm ki, 
Od tüstüdən artıq olsun; 
El qızınsın istisinə, 
Kor olmasın tüstüsünə. 
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Tüstü oddan artıq olub 
Asimana yol almasın! (62, 9) 

 
Konkret mətn mühitində hər hansı bir hadisəyə münasibətlə 

frazeoloji birləşmələrin linqvopoetik imkanları açılır. Olduqca 
güclü poetik linqvistik ünsür kimi onlar mətn mühitində 
dramatik situasiya yarada bilir. Ümumi məna siqləti gizli 
formadan xilas olub üzə çıxır; onların üslubi cizgiləri 
aşkarlanaraq uğurlu söz əhatəsində poetik fikir özülünü təşkil 
edir. 

Poetik misraların lirizmlə maksimum dərəcədə yükləmək 
frazeologizmlərin estetik gücünü hərəkətə gətirir. Ən mühüm 
poetik tələbləri ödəməklə frazeoloji birləşmələr vasitəsilə lirik 
əhval-ruhiyyə poetik tədqiqata cəlb olunur. Söz axınının ümumi 
ləngəri frazeoloji dil faktlarını novatorluq dəyərlərinə istiqamət-
ləndirir ki, bunun nəticəsində də bədii ovqat onların təsir 
dairəsində çıxa bilmir. Frazeoloji novator axtarışları öz vüsəti və 
estetik təbiəti etibarilə ədəbi dil üçün müəyyən edilmiş qayda-
qanunlar çərçivəsinə sığmaya da bilir. Poeziya dilinin özünə-
məxsusluğu kimi qeyd edilməlidir ki, onda fərdi-üslubi əlamətlər 
daha geniş və ardıcıl şəkildə təzahür edir. Bu da hər şairə 
müyəssər olmur. Sənətkarlıq sirlərini dərindən və ətraflı 
mənimsəmiş mahir söz ustaları konkret söz mətnləri üçün zəruri 
olan frazeoloji dil materalları üzrində novatorcasına üslubi 
əməliyyatlar aparmağa qadirdirlər. Ancaq sənət və sənətkarlıq 
təcrübəsindən irəli gələn frazeoloji aktuallaşma şeirin poetik 
atmosferasına daxil ola bilir. 

 
Bir sevgi ocağı yanımda yanır, 
İstisi özgənin, tüstüsü mənim (105, 70). 
 
İsiinmişik istisinə 
Kor olmuşuq tüstüsünə. 
Sal yorğanı üstümüzə: 
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«Çək yataq, layla vaxtıdır» (Ağasəfa, 155). 
 
Frazeoloji novatorluq sənətkarın söz işlətmə vərdişinin 

tərkib hissəsi və nümunəvi göstəricisidir. Frazeoloji novatorluq 
həm də şairin varlığı bədii dərketmə kamilliyinin təsdiqi kimi 
maraqlıdır. Mətnə doğma dilimizin nəfəsi ilə xüsusi təravət 
verən frazeoloji novatorluq şairin yaradıcılıq borcundan əlavə 
həm də sənət dilinə, xalqın mənəvi sərvətinə bağlılığının təbii 
nəticəsidir. Məsələn, Famil Mehdinin «Susmaq qızıldır» şeirində 
frazeoloji birləşmə bir növ bədii memarlıq funksiyasını yerinə 
yetirir. Bütöv poetik sistem yaratmağa istiqamətləndirilən 
frazeologizm olduqca zərif bədii strukturun yaranması üçün 
stimul yaradır. Sərlövhədəki frazeoloji vahidin semantikası ilə 
bağlı mənalı mühakimələrin təbii yekunu kimi frazeoloji 
neologizm meydana çıxır. 

 
Qəribə məsəldir, 
Məntiqə bir bax! 
«Gümüşdür danışmaq, qızıldır susmaq!» 
Bəlkə dünyamızı yaraladılar, 
Bütöv bir torpağı paraladılar. 
Bəs onda necə? 
Bəlkə ədalətə güllə atıldı, 
Bir xalqın mənliyi ucuz tutuldu. 
Bəs onda necə? 
Hardasa körpələr öldü acından, 
İgidlər asıldı dar ağacından, 
Bəs onda necə? 
Bəlkə susduruldu yanımda biri, 
Sıxıb dodağını kəsdi dişldəri, 
Bəs onda necə? 
Bəlkə şər atıldı başqa birinə, 
Yaş deyil, od qondu kirpiklərinə, 
Bəs onda necə? 
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Mələk donu geydi bəlkə bir iblis, 
Bəlkə öz həddini aşdı karyerist, 
Bəs onda necə? 
Bəlkə nə ürəyi, nə gözü doydu, 
Bəlkə öz adını özgəyə qoydu, 
Bəs onda necə? 
Əgər bacarırsan 
 sus, 
     danışma, 
         döz! 
Qorxuram ürəyim partlaya, fəqət, 
Qoy hərb-məsəl olsun dilində bu söz: 
«Danışmaq qızıldır, 
   susmaq cinayət!» (86, 36) 
 
Göründüyü kimi, son misralar – şairin novatorcasına deyim 

nümunəsi poetik başlanğıc olan «Gümüşdür danışmaq, qızıldır 
susmaq» strukturuna – frazeoloji birləşmə modelinə uyğun gəlir. 
Şeirdən göründüyü kimi, şeir yaradıcılığı və folklor dil əlaqəsi o 
deməkdir ki, söz sənətkarı qaynaqlardan mənimsədiyi frazeoloji 
birləşmələrin sənət imkanlarını zənginləşdirmə niyyətlidir. Onu 
tam həzm etdiyi üçündür ki, onun üzərində yaradıcılıq işi apara 
bilmişdir. Novatorluq şeir mətninin canına-qanına hopmuş, bədii 
mətnin poetik sanbalına çevrilmişdir. Frazeoloji ifadənin 
səfərbəredici xarakterini, çevikliyini duyan müəllif onun bu 
imkanlarından faydalanmaq fürsətini ötürməmişdir. F.Mehdinin 
«Tülküdən qorxan Əhməd» şeiri ilə məhz bu meylin ifadəsi 
olaraq meydana çıxmışdır. 

 
Pah atonnan, 
 bu Əhməd 
Nə yaman qorxaq imiş, 
Bununku lap ağ imiş. 
Kişi hara, ağzı qara 
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Tülküdən qorxmaq hara? 
...lənət, bir də bu adı 
Ona verənə lənət. 
Ad qoyub, göz qoymayıb 
O tülkü mürdəşirə 
Bəlkə elə qohummuş 
ya qurda, 
ya pələngə, 
ya ayıya, 
ya şirə. 
...Eləsə, yazıq Əhməd 
Qorxmayıb neyləyəydi? 
Döşünəmi döyəydi, 
Özünümü öyəydi? 
...Bu sayaq tülkülərdən 
Mən özüm də qorxuram. 
Əgər inanmasanız 
Hər gün ötərək dil-dil 
Siz məni də çağırın 
«Tülküdən qorxan Famil» (86, 120). 

 
Poeziya dilində frazeologizmlərin işlənmə tempini, üslubi 

əhəmiyyətini izah və dərk edərkən belə bir mövqedə dayanmaq 
özünü doğruldur ki, frazeoloji dil vahidi yüksək bədii meyar 
keyfiyyətlərinə çox yaxındır. Obrazlı təcəssüm frazeoloji 
birləşmələrin imkanlarından maksimum şəkildə faydalanır. 
Fikrin müstəqim deyimi laqeyd təsvirçiliyin yol yoldaşıdır, şeir 
dilinin təməli daha çox çoxmənalılıq, üslubi çalarlar üzərində 
qərar tutur ki, bu da poeziyada ideya-bədii fikrin zərifliyinə 
dəlalət edir. Bu zərifliyi frazeoloji ifadələr daha sanballı 
canlandırır. Oradakı hər bir söz oxucu qəlbini isitməyə, həyat 
həqiqətini öz poetik vüsəti ilə canlandırmağa qabildir. Yüksək 
poetik şüurla mənimsənilən frazeoloji birləşmələr bədiiliyin 
obyektiv meyarlarına, şeir üslubuna uyğunlaşma prosesində 



           

 96 

xüsusi mütəhərriklik göstərərək güclü semantik məna vüsətinə 
yiyələnir. Onun əmələ gətirdiyi bədii təəssürat və ovqat şairin 
yaradıcılıq fədakarlığından qaynaqlanır. Bu, frazeologiyanın 
aktuallaşdırılmasında xüsusi çalarlarla təzahür edir və bədii dilə 
qələm sahibinin yaradıcı münasibətinin yüksək nümunəsi 
təəssüratını formalaşdırır. Məsələn, canlı danışıq dilində 
«Gözümün kökü saraldı» klişe şəkli almış frazeoloji ifadədir. Bu, 
şeir mətninə olduğu kimi – üzərində heç bir əməliyyat 
aparılmamış formada da işlənir və təbiidir ki, müəyyən estetik 
funksiya yerinə yetirir. Bu, frazeologizmin semantik təbiətindən 
irəli gəlir. F.Sadıqın «Gözlərin gözlüyü» və A.Kəmərlinin 
«Haçan yola çıxar bu cığır» şeirlərindən götürülmüş aşağıdakı 
nümunələrdə olduğu kimi: 

 
Saralıb hicrandan gözümün kökü, 
Yoxsa gözə gəldin, gözə görün bir. 
Üstünə bir həsrət duman çöküb, 
Gözümə bu boyda dünya görünmür (97, 173). 
 
Bu cığırım haçan yola çıxacaq, 
Gözləməkdən gözüm kökü saraldı. 
Bu cığırım haçan yola çıxacaq 
Axşam düşüb, şər qarışıb, qaralıb (77, 56). 
 
Frazeologiya dildə semantik hadisədir və semantik cəhətdən 

onun zənginləşməsi qazandığı estetik keyfiyyətlə müəyyənləşir. 
Poetik fəhmlə sabit söz birləşmələrinin intensiv dəyişməsi, bu və 
ya digər komponentinin əvəzlənməsi, ixtisarı onun əsas üslubi 
cizgilərini yaradır. R.Rzanın «Afrika nəğmələri» şeirində 
«saralmaq» feli əvəzinə «sarı» sifətinin işlədilməsi 
frazeologizmin mənasında, semantikasında aparılan əməliyyatın 
əsasını təşkil edir. İfadənin konstruksiyasına bu müdaxilə 
novatorluq faktı kimi mətnin poetik ab-havasının, həyatı bədii 
dərketmə prosesini kamilləşməsinin əsas istiqamətini təşkil edir. 
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Frazeologizmin struktur sxemində reallaşdırılan üslubi fərdiyyət 
qabarıq əlamətlərlə təzahür edir: 

 
Gözümün kökü sarı 
İllər keçir – qəm qatarı! 
Kim qırar bu intizarı! 
Nə vaxt, nə vaxt yıxılacaq 
Gecələrin qəm hasarı? (96, III, 42) 
 
R.Rza «Bolqarıstan, Bolqarıstan» şeirində isə tamamilə 

orijinal bir bədii vasitədən yararlanaraq frazeoloji vahidin 
assosiativ motivləri əsasında poetik deyilişin elastikliyinə nail 
olur. Frazeoloji dəyişmə yaddaqalan kompozisiya 
ornamentlərinə çevrilir və bununla da ifadənin tanınmaz 
dərəcədə dəyişməsi mühüm arxitektonik prinsip vasitəsi kimi 
çıxış edir. Frazeoloji birləşmənin ümumi qrammatik quruluşu 
müəyyən təbəddülata uğrasa da, abstrakt sxem özünü büruzə 
verir: 

 
Üfüqdə göy gözlərin sarı həsrəti 
Bir səs: 
- Oğlum, oğlum! – deyə 
Çağırır Məmət... 
Miz üzü – br işıq gölü. 
Miz arxasında Məmət. 
Dəftər, kağız mis üstünə töküldü (96, III, 134). 
 
R.Rzanın məşhur «Rənglər» silsiləsinə daxil olan «Sarı» 

şeirində frazeoloji ifadənin aktuallaşdırılmasında başqa bir 
maraqlı cəhət sezilir. 

 
Dolu dənli sünbül dənizi. 
Şikəst bir övlad anasının bənizi. 
... Yol çəkən gözlər 
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Qüdrətli nərgizlər (96, III, 365). 
 
Frazeoloji birləşmənin bircə «damlası» da orijinal cizgilərə 

yiyələnir. İfadənin bircə «qığılcımı» geniş əks-səda doğurur, öz 
vüsəti və estetik təbiəti ilə məzmunu dərinləşdirir, fikir 
üfüqlərini genişləndirir. Bir «qəlpə» ilə edilən eyham oxucunun 
təsəvvüründə frazeoloji tərkibi bütöv şəkildə canlandırır. Bu 
üslubi vasitə ilə söz sənətkarı oxucunun təfəkkür qabiliyyətinin 
inkişafına təkan verir. Bu cür ixtisarlara daxili bir dramatizm, 
poetik hərarət, hiss və fikir aləminin bədii açılışı da xasdır və 
bununla bağlı 1960-1980-ci illər Azərbaycan şeirinin maraqlı 
nümunələrinə rast gəlmək olur. Vaqif Bəhmənlinin «Bala sərçə» 
və «Zəmi» şeirlərindlə həmin frazeoloji birləşmənin 
aktuallaşdırılması, onun yaratdığı poetik cizgilər də emosional 
və canlıdır. 

 
 
Yarısı bu taydadı 
Bapbalaca qanadının. 
O taydadı yarısı 
Dimdiyindən getməyib 
İndicə içldiyin 
Sarı suyun sarısı 
O sarılıq mənim də 
Gözümün kökündədi (59, 51). 
 
Mən ki sənə yad olmadım, 
Niyə məndən aralandın. 
Damağımda dad olmadı 
Bəbəyim də sarılandı, 
O tayda saralan zəmi (59, 55). 
Təfəkkür tərzindəki dəyişikliklərlə, ifadə vasitələrindəki 

təkamüllə bağlı bir fakt aydınca sezilir ki, həyatın, reallığın bədii 
tədqiqində analitik meyllərin güclənməsi ilə bağlı frazeoloji 
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birləşmələrin də üslubi baxımdan fəallaşması diqqətçəkən 
müsbət cəhətlərdəndir. Frazeoloji dil vahidləri və onların leksik 
ekvivalentlərinin fəallaşdırılması bu fikri qəbul etdirir ki, bu 
sanballı proses 1960-1980-ci illər şeirində ideya-bədii 
axtarışların intensivliyini əks etdirir. Bu dövrdəki poetik 
nümunələrdə frazeologizmlərin kəmiyyəi və keyfiyyət üstünlüyü 
ona görə möhtəşəm yer tutur ki, burada onların üslubi tutumunda 
fikrin, bədii niyyətin elastik ifadəsi, bədiliyin nüfuzediciliyi ay-
rıca çərçivə daxilindədir və bu hüdudlar frazeoloji vahidlərin 
poetik mahiyyət kəsb etməsinə mane olmur, əksinə, o, nisbi 
səciyyə daşıyır və heç bir məhdudiyyət daşımır. Üslubi məna 
əhatəsini frazeoloji elementlər mütəhərrikləşdirməyə, poetik 
mündəricənin boyuna biçilməyə qabil olur. Frazeoloji birləşmə-
lər bütün üslubi məqamlarda müəllifin fikirlərini incəliklərinə 
qədər ifadə etməyə, qəlbi riqqətə gətirən hiss-həyəcan və 
təlatümləri yeni ahəngdə, yeni biçimdə oxucuya çatdırmağa 
imkan verir. M.Arazın aşağıdakı misralarında olduğu kimi: 

Bir gəlinin gözlərindən – 
bir sarımtıl həsrət dağı, 
Bir əsgərin  duruşundan 
Toy eşqini, nidasını 
gətir, gətir! (54, 403) 
 

Analoji poetik dilə 1960-1980-ci illərin ədəbi qüvvələrin 
yaradıcılığında tez-tez rast gəlirik. Onların hər birinin fərdi 
yaradıcılıq üslubunda frazeoloji birləşmələrdən istifadə 
özünəməxsusluğu sezilir. Doğrudan da frazeoloji birləşmələri 
şeir dilinə gətirməyin spesifik üsulları vardır: onu olduğu kimi, 
ancaq semantik-kommunikativ funksiyada işlətməyin ya-
radıcılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Mətnin bədii toxumasında 
diqqətçəkən naxış olmaq üçün frazeoloji vahidlər müəyyən 
üslubi təbəddülatlara məruz qalır, quruluş-strutur əlamətləri 
dəyişsə də, öz başlanğıc formasından real cizgilər mənimsəyib 
onu yeni çalarlarla zənginləşdirir: 
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«Əl mənim, ətək sənin» deyənlərin 
Qoy kəsilsin ümidi. 
– Bunu da bildim (97, 141). 
 
Ətək sən olardın, əl mən olardım, 
Yanaq sən olardın, tel mən olardım. 
Dilində ən şirin kəlmən olardım, 
Sən hara itirdin, sən hara məni (56, 159). 
İnam azdır, ümidimsə gümandır, 
Bu sevdanın sabahı çən-dumandır. 
Yapışmışam ətəyindən, amandır, 
İstəyirsən ətəyini kəskinən (78, 182). 
 
F.Sadıq, M.Aslan və N.Kəsəmənli kimi 1960-1980-ci illər 

şeirimizin görkəmli nümayəndələrinin şeir nümunələri belə bir 
ətraflı təsəvvür yaradır ki, ana dilimizin frazeoloji qəliblərindən 
istifadə etmək, mətndəki bədii şərait və situasiyanın tələbi ilə 
müəyyənləşir. Frazeoloji novatorluğun ruhumuzda, fikrimizdə 
oyatdığı təsir qüvvəsi uzun müddət davam edir. 

Frazeologizmlər şeir dilində tarixən məhdud kəmiyyətdə 
fəaliyyət göstərməmişdir, həmişə özünü leksik əhatə dairəsində 
öz işləkliyi, işlənmə tezliyi ilə seçilmişdir. Onun üslubi 
sanbalyaratma qabiliyyəti bundadır ki, hər biri ən güclü 
poetizmin ekvivalenti səviyyəsindədir. Dərin və mürəkkəb 
oğrazlı anlayışların sadə təsvir vasitəsilə açılışı 
frazeologizmlərin poetik kamillik göstəricisidir. 

Frazeoloji birləşmələrin misralarda əmələ gətirdiyi 
modellərin üslubi yönü xəlqi ovqat doğuran dil faktı kimi 
dəyərləndirilir, çünki bu model danışıq dilinə söykənir. 
Frazeoloji vahidlərin ifadəliliyində təsvir obyektinə poetik 
münasibət baş qaldırır və ilk baxışdan elə təəssürat yaradır ki, 
frazeologizmlərə aludəçilik və ona müraciət intensivlyi aydın və 
dəqiq dillə yazmaq prinsipindən doğur. 
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1960-1980-ci illərdə şeirin ideya-estetik imkanlarının 
artması ilə bədii dil materiallarında, o cümlədən frazeoloji söz 
birləşmələrində bədii keyfiyyət dəyişiklikləri yarandı. Yeni 
şəraitdə şeirin toxumalarında mühüm yer tutan frazeoloji 
vahidlərin də ümumi üslubi səviyyəsi yüksəldi. 

Nəzərdə tutmaq lazımdır ki, frazeoloji birləşmələrin 
oxucuda laqeydlik və soyuqluq yaratma əlaməti tamamilə 
yoxdur, qələm məhsullarının tutumlu şeir nümunələrinə 
çevrilməsi üçün frazeoloji materalların bütün komponentləri fəal 
üslubi mövqedə dayanır. Şeir poetikasında frazeologiya ilə bağlı 
əlvanlıq və ümumiləşdirmə qabiliyyəti xüsusi çeviklik qazanır 
və şeirin müasir poetik tələblərini ödəyir. Frazeologizmlərdən 
hasilə gələn müdrik kəlamlar, onların poetik forması ondan 
sonra gələn digər ifadələrə də köçürülür, aktuallaşma nəticəsində 
əvvəlki şəklində olmasa da, öz üslubi-semantik mənası və 
strukturu ilə oxucunun yaddaşına hopur. 

 
Dünən əl çalında bir sənətkara 
Bir kürsü qulunun rəngi dəyişdi. 
 
Elə bil səhnədlə çox sıralar 
Matəm buludundan su çiləmişdi (54, 227). 
 
Yaxşı deyiblər ki, yüz eşitməkdən 
Gedib bircə dəfə görmək yaxşıdır. 
Uzaqdan gülzarı seyr eləməkdən 
Çəməndən bircə gül dərmək yaxşıdır (53, 169). 
 
İzimi qaşıyan bədim var mənim, 
Mən dağa gəlmişəm dağa söykənim, 
Ağlım söz kəsəndən əhdim var mənim (76, 112). 
 
Frazeoloji dil qaynaqlarının şeir mətninə nüfuzu bədii qayə 

və mündəricənin sənətkar tərəfindən poetik dərkinə 
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istiqamətləndirilir. Həyat materiallarının bədii dərki zəminində 
frazeologizmlər mənalı obrazlar səviyyəsinə qalxır. Hiss-
həyəcan və duyğuların dinamik coşğunluğunu poetik fikrin ritmi 
ifadə sürəti ilə qovuşduran söz sənətkarı frazeoloji birləşmələrin 
ifadəlilik imkanlarına əsaslanaraq məzmun və forma yeniliyinə, 
ideya-sənətkarlıq yetkinliyinə səy göstərir. Xalq ruhuna yaxınlıq 
folklor deyim tərzini zəruriləşdirir. Belə məqamlarda frazeoloji 
novatorluq poetik ovqatı dəyişir, mətn xüsusi ahəng alır. Belə ki, 
frazeoloji materiala yaradıcı münasibət onu sadəcə təkrarlamaq 
deyil, onun məna yükünə, üslubi siqlətinə istinadən orijinal 
səslənmə keyfiyyətli ifadələr icad etməkdir. Danışıq 
frazeologiyasından təsirlənərək onun bəzi şəkli xüsuiyyəilərini, 
semantik sanbalını saxlayaraq məzmuna yeni məna çalarları, 
üslubi incəliklər əlavə etməkdir. 

Frazeoloji novatorluq xalq müdrkliyindən nəfəs alır və 
özünün bütün üslubi məziyətləri ilə hiss etdirir ki, onun poetik 
fəallığı da, ifadə çevikliyi də şeir dili əlamətlərnin 
təkrarolunmazlığından və canlılığından doğur. Bu cəhəti poeziya 
dilində frazeoloji vahidlərin mütəhərrikliyini təmin edir, 
emosional çalarlara yiyələnir, bədii qayəni dərinləşdirir, poetik 
fikrin üfüqlərini genişləndirir. 

 
Saldıq özümüzü özümüz gözdən 
Kül ilə oynadıq əl çəkib közdən. 
Ölkələr nur aldı şəfəqlərimizdən 
Günəş bizim oldu, səhər özgənin (103, II, 72). 
Dost olmaz ondan-bundan 
De, xəyalın azdımı? 
Girib söz qapısından 
Ev yıxanlar azdımı? (85, 120). 
 
Şeirin dili obrazlarının sadəliyi və aydınlığı ilə mükəmməl 

dildir. Müəllif mövqeyinin ifadəsi bu sadəlik və aydınlığın 
fonunda daha canlı təzahür formaları kəsb edir. Bu poetik 
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prosesdə frazeoloji dil nümunələri mərkəzi yer tutur. Frazeoloji 
söz birləşmələri şeirdə kəsərli dil, lakonik deyim üstünlüklərinə 
rəvac verir və dərhal hiss etdirir ki, xalq ruhunun təcəssümü olan 
frazeologizmlər aydın və obrazlı düşüncədən sızır. Xalq dilinə 
yaxınlıq isə öz növbəsində təbiilik, emosionallıq və bədii şirinlik 
kimi keyfiyyətli cizgilər doğurur. Şairin dili xəlqi ifadə zəngin-
likləri üçün özünə frazeoloji birləşmələrin timsalında dayaq tapır. 
Canlı ünsiyyət dilinin qayda-qanunlarına, koloritli deyim 
ənənələrinə bağlılıq və sədaqət təsirli şeir yaratmaq üçün etibarlı 
başlanğıca çevrilir. 

Ənənəvi hazır qəliblərə müdaxilə, dilə yaradıcı münasibət 
bu üslubi keyfiyyətləri yeni orijinallıqlarla daha dolğun görkəmə, 
dərin məna siqlətinə çatdırır. Ənənəvi şəkildə təkrarlanan 
ibarələrin müvafiq yeniləşməsi xalqın mənəvi sərvətindən 
yaradıcı faydalanma timsalıdır. Frazeoloji novatorluq, sabit söz 
birləşmələrindəki təzələnmə mətnin başqa komponentlərinə də 
ritm və intonasiya çalarlarına, qafiyə sisteminə, şeirin axıcılığına 
da müsbət təsir göstərir. 

Tər çiçək muştuluqdu, 
Hələ yaz olmaq deyil. 
Vida ümid deməkdi, 
Hələ üzülmək deyil! (56, 71). 
Ürəklərdə qorxu, təlaş, 
İlim-ilim itsə əgər 
Dodaqlarda təbəssümlər 
Çiçək kimi bitsə əgər 
Bir çiçəklə yaz açılar (64, 8). 

 
Frazeologizmlər poetik dilin əksər əlamətlərinə yiyələnə 

bilir və buna əsasən də oxucunun hisslərini coşdurmaq, güclü 
emosionallığa nail olmaq məqsədi ilə söz sənətkarları frazeoloji 
dil materallarını daha intensiv formalarda işə qoşmalı olurlar. Bu 
prosesdə frazeologizmlərə söykənən obraz və metaforaların göz-
lənilməzliyi, üslubi təravəti ekspressiya mənbəyinə çevrlir, lirik 
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məzmun diqqəti cəlb edə biləcək dərəcəyə gəlir. Frazeoloji 
birləşmələrin bilavasitə fəallğından irəli gələrək poetik 
informasiya geniş miqyas alır. 

Frazeoloji vahidlər ürəyəyatan şeriyyəti ilə ona görə 
diqqətəlayiq təəssüratla bağlıdır ki, onlar xalq şeirinin dil 
sadəliyi ənənələrini izləyir, milli poeziyamızın min ildən artıq 
zəngin təcrübəsinə yeni çalarlar əlavə edir. Onların ümumi 
poetik ruhu bir də onda açıq-aydın görünür ki, forma və 
məzmununa fəal və şüurlu müdaxilə məqamlarında yeni lirik 
mühit formalaşdırsın. Frazeoloji dil materialı ilə belə davranış 
əslində dilə novator baxış deməkdir və onların müəyyən 
təbəddülata uğradılmış şəkillərdə işlədilməsi şeir dilində canlı 
danışıq intonasiyasının həlledici səviyyədə iştirakının təminatçısı 
olur. 

Frazeoloji vahidlərlə şeirin obrazlar əlamində yeni-yeni 
yaradıcılıq niyyətlərinin izləri təzahür edir. Poetik sistem 
bütövləşdikcə yetkinləşir, həyatı bədii idrak funksiyasına güclü 
təkan verir, obrazın gözlənilməz bədii çalarları qavranılır. 
Məntiqi və bədii təfəkkürün qovuşuğunda frazeologizmlərin də-
yişikliklərə məruz qalaraq semantik yükünü zənginləşdirməsi 
emosiyanı yaradan mənbəyə çevirməkdə xüsusi gücə sahib olur 
və oxucunu bədii sözün təsir qüdrəti ilə heyrətləndirmək 
səlahiyyəti qazanır. 

 
Ucalığa yamanmışı zirvə dığırlar, 
Xəlvətliyin tülkü bəyi lotu-potudur. 
Başı papaq təqdimatlı axmaq dılğırlar 
Bəzən gedib baş aldatdı, başda oturdu (85, 13). 
 
Yenə parçalanmışdı kim bilir neçin, niyə? 
Düşmənin kündəsini öz əlimiz yayırdı. 
Xanlar xoruzlanırdı yenə dimdik-dimdiyə, 
Hər dərədə bir tülkü özünü bəy sayırdı (93, 221). 
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Frazeoloji birləşmələrin şeir mətninə bəxş etdiyi lirizmin 
zənginliyi onun daxili modelində mövcuddur. «Poetik 
frazeologiya özlüyündə fantastik element» (43, 217) 
zənginliklərini birləşdirir və onun komponentləri semantik-
ekspressiv keyfiyyətləri ilə folklorun dil ənənələrinə söykənir. 
Onu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, şeir dilində 
mühafizəkarlıq vardır və bu mühafizəkarlıq nə qədər güclü olsa 
da, dil normalarına müdaxilə məqamlarında ənənəvi deyim üsul-
larında yenilik izlərinin görünməsi qaçılmaz olur. Frazeoloji 
ifadə qəlibəlrində şair varlığın poetik modelini yaradır və təbiidir 
ki, bu modellər daimi ola bilməz. «Çünki poeziyanın təcəssüm 
etdirdiyi həyatın özü hərəkətədir» (27, 162). Bu dinamizm dil 
normalarını da hərəkətə gətirir, standart modellərdəki təbəddülat 
lirik materialın daha tutumlu olmasına zəmin yaradır, ifadə 
şəkillərini sxematizmlərdən uzaqlaşdırır və beləliklə, 
aktuallaşmış ibarə ilə canlandılan poetik mənzərə tamam başqa 
məzmunda görünür. 

 
O deyərdi: - İnsan olan bütöv ola, 
Hörmətilə, nifrətilə bir növ ola. 
O deyərdi: - Bala qurban 
Dad yarımçıq toxumlardan, 
Dad yarımçıq qohumlardan, 
Dad yarımçıq vicdanlardan, 
Dad yarımçıq insanlardan, 
Dad yarımçıq hörmətlərdən, 
Dad yarımçıq qeybətlərdən (91, II, 123). 
 
«Qananın da quluyam, qanmayanın da, dad yarımçıq 

əlindən» strukturunun bir hissəsinə uyğun gələn və eyni 
semantik yükdən qidalanan paralellər frazeoloji birləşmə 
modelinə uyğun olmaqla bərabər, şeirdə emosional-psixoloji 
məqamların zilə qalxması ilə müşayiət olunur. 
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Frazeoloji novatorluq şeirin bədii mənasını qəlizləşdirmir, 
əksinə, onun poetik mövqeyində xüsusi aydınlığa zəmin 
hazırlayır. Qazandığı üslubi keyfiyyətlər onun semantikasına 
məxsus dərinliyində, məzmunun əhatəliliyində aşkar olunur. 
Neytral leksik materiallardan fərqli olaraq aktuallaşdırılmış fra-
zeologiya şeir nitqində emosional təsir dərinliyini, ifadə də-
qiqliyini, üslubi siqləti layiqincə təmsil etmək səviyyəsindədir. 
Frazeoloji birləşmələrə novatorcasına yanaşma və 
aktuallaşdırılmış ibarələrin şeir dilinə daha geniş diapozonda 
ayaq açması məhz onların daxili məzmununun zənginliyi ilə 
bağlıdır. Məna və forma etibarilə müəyyən təbəddülatlara məruz 
qalmış sabit söz birləşmələri şeir dilinin leksik-frazeoloji tutu-
munu xeyli genişləndirir. 

Aktuallaşmış frazeologizmlərin şeirdə işlənməsinin əsas 
çıxış nöqtəsi onların milli deyim tərzini və milli ruhu, koloriti 
təmsil etməsidir. Şeir poetikasının ehtiyaclarına maksimum 
uyğunluğu, şairin novator bədii axtarışları ilə əlaqəsi 
frazeologiyaya imkan verir ki, fəal üslubi mövqedə dayansın və 
şeir dilinə uyğunlaşma prinsiplərinə riayət etsin. Mükəmməl və 
zəngin poeziyada, yüksək bədiiliyi ilə seçilən şeirlərdə frazeolji 
birləşmələr aktuallaşdıqca öz poetik ölçülərini axıracan davam 
etdirir, öz təbiiliyini və təravətini gözləyir. 

Şeir dilində frazeoloji birləşmələrin işlədilməsində statistik 
müşahidələr göstərir ki, sabit birləşmələrin improvizasiyası daha 
güclü yaradıcılıq aktı kimi təqdirəlayiqdir. Onların müxtəlif 
dərəcədə dəyişikliklərə uğradılaraq işlədilən formalarında canlı 
nitq əlamətlərinin sıxlaşdırılmasına geniş imkanlar mövcuddur. 
Bu keyfiyyətli bədii əlamət isə daha çox səlis dil mədəniyyətinə 
yiyələnmiş istedadların üslubunda özünü büruzə verir. 

 
Yoxsa tül-tül dumanlıqdır, 
Yaxşı sifət yamanlıqdır, 
Su üstündən samanlıqdır 
Əsrin sonunda gizlənib 
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Başa nə salsın daşsızlar 
Daşmı gəzsin bu başsızlar. 
 
Yar tapammır yaddaşsızlar, 
Anın içində gizlənib (99, 68). 
 
Od nə çəkdi, küldən soruş, 
Baş nə çəkdi, dildən soruş (96, I, 20). 
 
Xalq durur, el durur... mizan, tərəzi 
Hər gözün önündə çəki daşı var. 
Daşını, qayanı at nalı əzib 
Hər çiçək kökündə bir göz yaşı var (77, 136). 
 
Milçəyi fil eyləyirsən, 
Dağ deyirsən kəsəyə sən. 
Gözlərini tutubmu çən 
Özgə gözdə tük axtaran, 
Tir sallanan gözünə bax (76, 68). 
 
 
Nə allahdan umacağı vardır anamın, 
   nə bəndədən. 
Qara bəxtinə bürünər, 
   elinən sürünərdi (53, 54). 
 
Fərdi üslub və dil mədəniyyəti canlı ünsyyət dilindən 

səmərəli istifalə məharətinə söykənir. Ganlı dilə daha artıq bağlı 
olan şairlər xalq dili mədəniyyətinə vaqif olmaqla obrazlı 
poeziya dilinə bu tükənməz mənbədən yaradıcılıqla istifadə yolu 
ilə nail olmuşlar. Sözdə yeni mənalar kəşf etməyi, onun ifadə-
lilik qüdrətinə yeni imkanlar əlavə etməyi öz dilində əks 
etdirməklə, şair ən ali duyğuları, ən dərin hiss və həyəcanları, ən 
yüksək fikirləri ustalıqla canlandırır. Poetik mətnə cəlb olunan 
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bütün dil materialı, xüsusən frazeoloji birləşmələr şair tərəfindən 
ölçülüb-biçilmiş üsullarla tətbiq edilir. Xüsusi olaraq nəzərə 
çarpdırmaq lazımdır ki, frazeoloji birləşmələrin aktuallaşdırılma 
orijinallığında hər bir şairin fərdi dəsti-xətti vardır və frazeo-
logizmlərin şeir dilindəki üslubi fəaliyyətini qiymətləndirərkən 
belə bir reallıq haqqında da düşünməliyik ki, idiom və 
ibarələrdəki bədii dəyər, poetik təsir forma bitkinliyi nümayiş et-
dirmə məqamlarında daha tutumlu və dolğun görünür, şeir 
dilinin ləyaqətli tərəfini təmsil edir. 

Frazeoloji birləşmələrin törətdiyi ifadələrdəki zəriflik, 
təbiilik və kamillik lirik mənbəyin fəal rolundan törəyir və vəzn 
tələblərinə sığışır. Sabit söz birləşmələrinin üslubi 
differensasiyası bir mənanı incələndirmək, yaxud da başqa 
münasibət bildirmək məqamlarında daha qabarıq görünür. Onlar 
şeirin poetik toxumasına xələl gətirmədən müəyyən əndazə çər-
çivəsində mükəmməl və yeni modeli yaradırlar. Bu yeni molel 
daxilində onların üslubi dəyəri ilə semantik potensialı açılır. 
Şeirin forma-üslub məxsusluğu frazeoloji dil faktlarının 
mənimsədilməsi yollarına yeni istiqamət verir, onun poetik 
mətnə uyğunlaşması üçün imknlar açır. Ən əsası odur ki, 
aktuallaşmış frazeologiyada xalq dilinin ahəngi və obrazlılığı 
mühafizə olunur. 

 
Cismimi yandırma, rəhm et yaşimə, ey bağrı daş, 
Ehtiqat et, yanmasın nagah quru oduna yaş. 
 
Füzulinin işlətdiyi frazeologizm əslinə nə qədər yaxındırsa, 

1960-1980-ci illərin poetik nümunələrində həmin ifadə 
improvizə edilmiş, hər bir nümunədə spesifik üslubi mühit 
yaratmışdır. 

 
Doğmalar yad olar, yaxın yan durar, 
Quru höyüşü də yaxıb-yandırar. 
Şairi başına söz dolandırar, 
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Xəsisin payına xəzinə düşər (73, 125). 
 
Höyüş yanmayacaq quru yoxdusa, 
Küllükdə közərən qoru yoxdursa (53, 11). 
 
Yığıb gözümüşə yarı-yoldaşı, 
Nəğmə olmalıyıq başlanan günə. 
 
Qurunun odundan qurtarıb yaşı 
Nəğmə olmalıyıq insan ömrünə (67, 97). 
 
Kimsəyə bir qibtəm olmayıb haşa 
Qurunun oduna yanan bir yaşam (65, 69). 
 
Gözəl deyib atalar, gözəl deyib babalar 
– Kişinin bar gətirən ağaca bənzəri var. 
Yerə dikər başını bar gətirən ağaclar (95, 152). 
 
Ağac bar gətirəndə 
   başını aşağı əyər. 
Meyvə tutmuş əllərini 
   uzadar yerə. 
Quruyub özünü dik tutanlar 
   budaq sayılmır (97, 244). 
 
Frazelogiyadan, onun ifadəlilik imkanlarından bəh-

rələnərkən onun müəyyən üslubi ölçülərini və norma 
ənzadələrini gözləmək mühüm yaradıcılıq şərtlərindəndir. 
Frazeoloji birləşmələri necə gəldi şeirə gətirmək, 1960-1980-ci 
illər şeirinin bəzi nümunələrindən göründüyü kimi, hələ 
yaradıcılıq vasitəsi deyil. Həqiqi yaradıcılıq prosesində 
frazeoloji birləşmələrə yerli-yersiz müraciət müəyyən hüdudlar 
daxilində həyata keçirilir və şair onu elə məharətlə bədii mühitə 
uyğunlaşdırır ki, aqil babalarımızın əsrlər boyu yaratdığı və 
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cilalaya-cilalaya nəsillərdən-nəsillərə ötürdüyü milli dil 
sərvətləri kontekstə yeni bədii nəfəs bəxş edir, həmin mətni 
onsuz təsəvvür etmək qeyri-mümkün olur. Şeirşünaslıqda 
birmənalı şəkildə hamının qəbul etdiyi yekdil fikrə görə, frazeo-
loji dil faktlarından yararlanan xəlqi ifadə tərzi milli təfəkkürdən, 
xalq mənəviyyatından qidalanır və həmin tükənməz 
qaynaqlardan boy verir. Şair o şəxsdir ki, bu sahilsiz xəzinəyə 
baş vurub onun tükənməz üslubi ətrini duyur, onun doğurduğu 
bədii ovqatla yaşaya bilir. Bu ifadələrə uzunömürlü ədəbi həyat 
bəxş etməyə qadir olur. 

Frazeoloji novatorluğun uğuru onun xalq düşüncəsinə 
uyarlığıdır və xalqın ruhuna uyğunlaşdırılmış ifadə şairin estetik 
mövqeyi və üslubi istiqamətindən güc alır. Bu və ya digər təsviri, 
obrazı qiymətləndirərkən frazeoloji tərkibin aktuallaşdırılmasına 
xüsusi əhəmiyyət verilir. Frazeologizmlərlə onun semantik-üs-
lubi özülündə əmələ gələn ifadə, heç şübhəsiz, gerçəkliyə 
həssaslıqdan törəyir və anamızın halal südündəki müqəddəslik 
kimi əvəzsiz və təkrarolunmazlıq qazanır. Bu cür müqəddəsliyə 
bağlı hər bir kəlmə doğma dilimizin təravətli nəfəsi ilə isindiyinə 
görə misralara bayatı kövrəkliyi, layla səmimiliyi verir. Buna 
əsasən də frazeoloji novatorluğu, xalq deyimi qəliblərində misra-
lara köçən tərkibləri xalq təfəkkürünə bağlılığın ilkin əlaməti 
kimi qəbul etmək yerinə düşər. 

«İt hürər, karvan keçər, yel qayadan nə aparar» frazeoloji 
vahidinin improvizəsi müxtəlif səciyyəli əhval-ruhiyyələrin 
assosiasiyası üzərində qurulur. Nümunə kimi S.Rüstəmxanlının 
«İt hürər, karvan keçər», Ç.Əlioğlunun «Sağlıq» və 
Ş.Əkbərzadənin «Susa bilmədim» əsərlərindən aşağıdakı 
parçalara diqqət yetirək: 

 
Ancaq yenə axşam-səhər 
   yığışaraq yol üstünə 
    itlər hürər. 
İtlər hürər, maşın keçər, 
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İtlər hürər, qatar keçər. 
Limanlarda səfil itlər 
diksinərlər gəmilərin fit səsinə. 
İtlər hürər 
  təyyarənin kölgəsinə 
Gölə düşmüş bir daş kimi. 
Motorların nəfəsində 
   bu səs itər. 
Maşın gələr, qatar gedər, 
Qatar gələr, maşın gedər, 
Yazıq itlər... yazıq itlər (94, 55). 
Qoy ömür gül açsın arzu, diləklə, 
Demə ki, qayadan yel nə aparar. 
Yaşayq dünyada təmiz ürəklə 
İllər öz payını alıb aparır (65, 10). 
 
Məni dilləndirən söz yarasıdır, 
Heç nə aparmayıb qaydan yellər. 
Nahaq odlanıram, nahaq yanıram, 
Səni məndən yaxşı tanıyır ellər (64, 25). 
 
R.Rza isə bu frazeologizmi aşağıdakı şəkildə işlədir: 
 
Kim nə deyir, desin 
Karvan keçir... 
Zəngildəyən Alabaşdır (I, 367). 
 
Standart deyim tərzi, qəlibləşmiş ifadələr bədii üslubun, 

daha çox da şeirdə fərdi dəsti-xəttin yoxluğu əlaməti kimi 
yozulur. Poetik əhval-ruhiyyə, fikir və hiss təzəliyi hazır 
ifadələrə müdaxilə məqamları yaradır və yeni məzmuna cavab 
verə bilən forma axtarışlarına təhrik edir. Çünki qəlib formalara 
düşmüş sabit ifadələrə müdaxilə etmədən canlı söz aşkarlamaq 
absurddur. Aktuallaşdırma hazır ifadələri yeni ifadəyə çevirmək 
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oxucunun düşüncəsində baş verəcək fikri əməliyyatlara yol açır, 
qəlbi və ürəyi oxşamağa qadir olan ifadələr assosiativlik və 
yetkinlik həddinə çatır. 

Aktuallaşdırma frazeoloji birləşmələri bəsitləşdirmir, əksinə, 
o, adi danışıq ifadələrinə can verir və şeiri təravətli xalq dili ilə 
bəzəyir. Dilin poetik-üslubi imkanlarını hərəkətə gətirməklə 
yanaşı onun həyati gücünü də nümayiş etdirir. 

Şeir bütün sahələrdə yaratdığı mündərcə təravətinin, əmələ 
gətirdiyi ovqat dəyişikliyinin bədii təsdiqi üçün frazeoloji 
birləşmələrə istinad edən yeni deyim formalarına çox meyllidir 
və frazeoloji novatorluq dilin yeni imkanlarını axtarıb-tapmaq 
zərurətini irəli sürür. Bu proses nəticəsində dilin bədii-estetik po-
tensialı hərəkətə gəlir ki, bu da zəngin ənənələrdən, yaradıcı 
faydalanmağın sınanmış yollarından biridir. Deməli, frazeoloji 
novatorluq zahiri bər-bəzək kimi deyil, şeirdə ana dilinin mlli 
xüsusiyyətlərini gözləməyin əsasıdır. Buna görə də dilimizin 
koloritli xüsusiyyətlərini özündə mühafizə iqtidarında olan va-
hidlər kimi daha cazibəli görünür, şeir nitqinin təbiətinə xas olan 
emosional keyfiyyətlərin təcəssüm vasitəsi olur. 

 
Ayrı düşdüyümüz gör neçə aydır, 
Biz nəyi saymışdıq, fələk nə saydı... 
Kaş ölüb-dirilmək mümkün olaydı, 
Onda keçirəydim sınaqdan səni (56, 153). 
 
Hərə sayır saydığını, 
Görək indi 
  müharibə nələr sayır?.. 
Dünən qələm tutan əlim 
    silah tutur. 
Xeyli vaxtdır cəbhədəyəm (70, II, 135). 
 
Nəs aydı, 
Çox nəs gündü, nəs aydı, 
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Mən nə saymaq istədim, 
Gör bir fələk nə saydı (106, 85). 
 
Bədii həqiqətin kəşfində sözişlətmə ustalığı subyektiv 

amildir. Şeirin peşəkarlıq və sənətkarlıq məhsulu, yararlı mənəvi 
sərvət səviyyəsi qazanması dil vahidlərinin bütün səviyyələrdə 
oxucu ilə şair arasında ünsiyyət yaratma qabiliyyəti ilə ölçüyə 
gəlir. Xalq danışıq dilindən alınıb müxtəlif məna və struktur 
dəyişmələrinə məruz qalmış frazeoloji birləşmələr həmin 
əməliyyat sayəsində siqlətlidir. Məna ağırlığı, semantik yük milli 
dil zəminində frazeologizmlərin quruluşuna və məzmununa 
müdaxilə edilmiş variantlarında daha da püxtələşmiş formalara 
düşür. Ondakı bədii şirinlik, həzinlik və müdrikliklə həmin mün-
bit zəmindən boy atır. 

Bitkin və yığcam sintaktik konstruksiyalı frazeoloji ifadələr 
Azərbaycan dilinin leksik sistemində xüsusi bir lay təşkil edir ki, 
şeir yaradıcılığında özünün semantik məzmunu, forma-struktur 
əlamətləri ilə şairin hayına çatan milli dil sərvətimizdir. Onlar 
şeirə, hər şeydən öncə, xalq danışıq ləhcəsinin ləzzətini, canlı 
ünsiyyət şirinliyini gətirir. İxtiyar ulu babalarımızın əsrlər boyu 
yaradıb cilaladığı dil vahidləri yerində və məqsədəmüvafiq 
şəkildə dəyişmə çevikliyi ilə qüdrətlidirlər və bu qüdrət özünü 
bütün incəlikləri ilə aşağıdakı nümunələrdə nümayiş etdirir: 

 
Yalan ayaq tutsa da 
   yeriməz deyiblər. 
Yalançını işə gələn 
   gördüm hər səhər (97, 244). 
 
Yalan ayaq tutsa düz yetməz ona, 
Atını dördnala çapasıdır o. 
Yol tapsa ədalət salonlarına 
Bir əldən yüz alqış qapasıdır o (54, 303). 
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Xalqın bədii təfəkkürünün kamil məhsullarından olan 
frazeoloji vahidlər estetik səviyyəsinin yüksəkliyinə görə seçilir. 
Şeirə xalq ifadə tərzi gətirməkdə onlar misilsiz əhəmyyət kəsb 
edir və yüksək meyarlarla qiymətdləndirilir. Mənalı və 
mündəricəli poetik üsul kimi frazeoloji birləşmələr şeir dili üçün 
səciyyəvi obrazlardır və onun semantik mahiyyətində ideya-
poetik məzmunu bütün çalarları, mürəkkəbliyi ilə əks etdirmək 
səyi hakimdir. Onun poetik imkanlarının tükənməzliyi 
aktuallaşdırılma prosesində daha qabarıq formalarda nəzərə 
çarpır. Aktuallaşdırma vasitəsi ilə söz sənətkarları frazeoloji 
birləşmələri müəyyənedici motivə və aparıcı pafosa çevirir ki, bu 
da bədii mətləbin ideya-estetik təsirliliyi üçün olduqca vacib 
şərtdir. 

Frazeoloji dil elementlərnin, impravizasiyası elə yaradıcılıq 
foktorudur ki, bu prosesdə sanki şair iradəsi ondan asılı olmayan 
dil manevrlərindən asılı vəziyyətə düşür. İmprovizasiya olunmuş 
frazeoloji dil ünsürləri qığılcım şəklində şeir mətninə, bədii nitq 
mühitinə düşməklə özünəməxsus poetik şirinliyi və melodiya 
detalları ilə bütöv kontekstdə xalq müdrikliyinin ağırlığını 
yaradır: şeir dilində xəlqilik ruhunun qüvvətləndirilməsinə 
yönəldilən bu cür dil materialları şeirləşib bütün nitq mühitinə 
işıq şüalandırır, oxucunun və dinləyicinin yaddaşında dərin izlər 
buraxır. Bu cür yazı tərzinə folklor ruhunun, dilimizin koloritli 
təbiətinin çökməsi də cüsusi razılıq doğurur, poetik lakonizmlə, 
emosional yığcamlıqla müşayiət olunub assosiativ genişliyə 
malik olur. Müasirliklə xalq obrazlı təfəkkürünün sintezi kimi 
meydana çıxan bu inikas üsulu təkcə poetikiyi ilə diqqət çəkmir. 
O eyni zamanda üslubi düşüncə tərzinin özünəməxsusluğu üçün 
də ən etibarlı dəlildir və təsvir obyektinin koloritinə nüfuz mə-
harəti, müşahidələrin əyaniləşdirilməsi emosional-psixoloji 
incəlikləri ilə də seçilir. 

 
Xəbərçi gizli qalmır, 
Əvvəl-axır bilinir. 
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Çuval da gizləyəmməz 
Onun cida dilini (97, 241). 
 
Dedin, eşitdim, 
  qardaşım, vətən oğlum, 
Adın nədir – Rəşid, 
  qurban olum, 
   mən də deyim sən eşit (53, 140). 
 
Nahaq güvənmişəm mən sizə, dağlar, 
Demə, üstünüzü qar alacaqdır. 
Hardan biləydim ki, bu ayrılıq var, 
Sevginin ocağı qaralacaqdı (97, 168). 
 
Üslubi-semantik zənginliyi, ifadə potensiallığı frazeoloji 

birləşmələrə daimi bədii şüalanma xisləti bəxş edir. Onun 
bətnindən həmişə təravətli ifadələrin, yeni məcazi sözlərin, 
obrazlı tərkiblərin nəşət etməsi olduqca təbii prosesdir. 
Aktuallaşdırılmış frazeoloji birləşmələrin üslubi keyfiyyətlərinə 
gəldikdə, qeyd etməliyik ki, onlar obrazlılığa konkretlik verən 
linqvistik vahidlərdir və buna görə də obrazlı təfəkkürün sənət 
dilində əyaniləşməsi və konkretlik qazanması da müəyyən 
hallarda frazeologizmlərin təkrarolunmaz poetik imkanlarına 
söykənir. Bütövlükdə şeirin yaşamaq hüququnu təmin etməkdə 
aktuallaşma frazeoloji birləşmələrə fəal məna və məzmun 
tutumu verir, lirik ünsür və məqamlarla müşayiət olunur. İde-
yanın tam bir qüvvətlə ifadəsində, fikri münasib dil faktlarının 
deyim işığında dərk etmək və qiymətləndirmək işində də 
frazeoloji dil materalları müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Frazeoloji birləşmələrin obrazlı mahiyyəti və xarakteri 
əzəmətli poetik ovqatı yaratmağa yönəldilərkən müəllifin 
məzmunlu və dolğun planda genişləndirdiyi poetik niyyətini 
münasib üslubi zəmində açır, lirik formanı məzmunlu cizgilərlə 
əhəmiyyətli miqyasda dərinləşdirir. 
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Ümumiyyətlə götürdükdə, 1960-1980-ci illər şeirində 
frazeoloji birləşmələr və onların aktuallaşma tempi aşkar və 
qabarıq şəkildə diqqət çəkir. Bu dövr şeirindəki canlı danışıq 
dilinə yaxınlıq onun əsas məziyyətlərindən biri kimi nəzəri cəlb 
edir. Nəzərdən qaçmır ki, xalq dilinin kolorili ünsürlərindən, ilk 
əvvəl də frazeoloji birləşmələrdən mayalanması şeirin anla-
şıqlığının təminatçısı olur, şeiri təravətli xalq dili ilə bəzəyir. 

 
Yağ, ey yağış, yağ, 
Göydən asılmış 
fişəng kimisən. 
Yayda gəzirdim 
Yazda əlimə 
düşən kimisən (99, 50). 
 
Utanma, qara qız, 
Çörəyi gözəllik 
Olanlar utansın. 
Bir xalq məsəlinin 
tərsini deyim mən. 
Boğazından görünər 
Ağ üzüm yesən. 
Qaralıqda şöhrət 
Yanaşı olur bəzən, 
Ağlıqla da nifrət 
Yanaşı olur bəzən (54, 37). 

Dilin poeziyasını duymaq və onun şeriyyətini obraza 
çevirmək olduqca maraqlı və mürəkkəb yaradıcılıq prosesidir. 
Bu məziyyət şeir yaradıcılığının təməlidir: söz bu etibarlı özül 
üzərində bədii obraz səviyyəsinə qalxır. 

Dildə hazır şəkildə mövcud olub qapalı modelli frazeoloji 
birləşmələr elə semantik məna vüsətinə malikdirlər ki, şairin söz 
işlətmə bacarığından asılı olaraq bütöv bir kontekstin poetik 
dayağına, aktuallaşaraq əhatəli bədii məzmunun obrazlı 
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daşıyıcısına, leytmotivinə çevrilə bilir. Ruhu və şirəsi milli 
zəmindən sorulan bu rəngarəng qəlibli və diləyatımlı ifadələrin 
reallığa, həyat hadisələrinə emosional-ekspressiv münasibəti 
xüsusi olaraq vurğulanmağa layiqdir. 

Obrazlılıq frazeoloji birləşmələrin, ibarələrin, atalar sözlərin 
və zərb-məsəllərin mayasında, poetik mənasında və 
semantikasında mövcuddur. Sənətkarın bu ifadə qəliblərinə 
müdaxiləsi obrazların yeni çalarlarla dolğunlaşdırır. Söz 
sənətkarı aktuallaşdırılmış idiomatik ifadələri, sabit söz 
birləşmələr mətnin səciyyəsinə uyğun, bədii qayə ilə əlaqədar elə 
məharətlə işlədir ki, poetik düşüncələr arasında assosiasiyalar 
güclənir, yeni ifadə ilə müəllif sanki onu ilkinliyindən, əslindən 
uzaqlaşdırıb «özününküləşdirir». 

 
Qəm yemə vurğundu, bil, sənə deyim, 
Sözümü bu sirri bilənə deyim. 
Namərdin verdiyi bala nə deyim? 
Zəhər arzularam mərdin əlindən (93, 168). 
 
Tapşırdılar dönə-dönə, 
Keçmə namərd körpüsünü. 
Amma hayıf o körpünün 
Sinəsini ot basmadı, 
Adamlar bir nəfər kimi 
Onun qəbrini qazmadı (90, 216). 
 
1960-1980-ci illərin ən yaxşı şeirlərinin timsalında, poetik 

mündəricəli şeirlərdə işlənmiş frazeoloji materiallar belə bir fikri 
təsdiqləyir ki, poetik ünsiyyət formasının səmərəliliyi idiomatik 
mənbənin fəallığı ilə əlamətdardır. Poetik qayənin obrazlı təsdi-
qində, lirik hissin kifayət qədər dərin və orijinal ifadəsində – 
ümumiyyətlə, üslubi-poetik prosesdə frazeoloji novatorluğun 
fəallığı daha çox ənənəvidir. Belə olmasaydı, frazeoloji 
novatorluğun üslubi sadəliyi bədii mətləbin ümumiləşdirilməsi 
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üçün real imkanlar yarada bilməzdi. Bədii düşüncənin 
əhatəliliyinə təkan verdiyi üçündür ki, frazeoloji birləşmələrin 
şeir kontekstində aktuallaşması şairin təsvir və tərənnüm obyek-
tinə poetik baxışlarını, obrazın xarakterik cizgilərini xüsusi 
incəliklərlə ifadə edir. Məsələn, aşağıdakı şeirlərdə lirik forma 
ayrı-ayrı elementlərdən təşkil olunsa da, əsas struktur vasitəsi 
aktuallaşmış frazeoloji söz birləməsidir. Bu bədii üsul təsvir ob-
yektinin əsas mənşəyini yaratmaq üçün sabit tərkibləri ciddi 
poetik detallara çevirir, strukturun ayrı-ayrı ünsürləri lirik 
«mən»in fəal mənəvi mövqeyinin təzahür etdirilməsində 
üstünlüklərini göstərir. Məsələn, M.Əliyev məlum frazeoloji 
ifadələri olduğu kimi saxladığı halda, B.Vahabzadə onun 
rüşeymi əsasında novatorluğa meyl edir. Şair həmin qəlibin yeni  
ifadə yaratmaq imkanlarından yaradıcılıqa bəhrələnir. 

 
Özgə cür düşünək biz bu gün gərək 
Bir sərhəd dirəyi sözdən əyilmir. 
Özgə cür düşünək, nə üçün görək 
Yüz fikir bir borcu ödəyə bilmir (66, 99). 
 
Şöhrətin yükünü düşündünmü bəs? 
Min şöhrət bir borcu ödəyə bilməz (102, 16). 
 
Min şöhrət yaradır bəzən bir şair 
Min şöhrət bir şeri yarada bilmir. 
Sənəti şöhrətə yedək olanlar 
Sonsuz olduğunu gorunda anlar (102, 17). 
 
Poetik düşüncəni, bədii fikri frazeologizmlərin üslubi-

semantik məzmunu əsasında qurmaq şairlərin gözəl yaradıcılıq 
ənənəsinə daxildir. Onları aktuallaşdırma əməliyyatına məruz 
qoymaqla, struktur və məna cəhətdən dəyişməklə obrazlılıq 
sferasını yüksəltmə işinə daha yararlı olur. Müəyyən novatorluq 
meyarları ilə işləndikdə bu keyfiyyət qat-qat artır. 
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Frazeoloji novatorluq lirik əsərlərə daxilən xas olan 
xüsusiyyətdir, lirik əhval-ruhiyyənin, lirik təfəkkürün ifadə 
özünəməxsusluğudur. O da digər mühüm poetik dil materialları 
kimi varlığı poetik dərketmə vasitəsi rolunu oynayır, estetik 
zövq mənbəyinə çevrilir. 

Saxta novatorluq əlamətindən uzaq olan frazeologizmlərin 
ayrı-ayrı qəliblərə düşmüş  formaları şeirdə çox qüvvətli poetik 
təəssürat yarada bilir, onunla eyni kontekstdə işlədilən digər dil 
materialları ilə vəhdətdə güclü obrazların meydana gəlməsinə 
səbəb olur və müvafiq ritmin, ahəngin müşayiəti ilə tamamlanır. 
Forma yığcamlığı, məzmun aydınlığı, oynaqlıq və ahəngdarlıq 
frazeoloji novatorluqla bilavasitə bağlı poetik keyfiyyətdir və 
ona görə də şairanə ilhamın məhsulu olan şeirlər, kökü frazeoloji 
birləşmələrə bağlı olan ifadələr bədii düşüncənin əhatəliliyinə və 
məna dolğunluğuna xüsusi təkan verir, obrazlılıq daha fəal 
səviyyədə meydana çıxır. 

Dildə «Qırxında öyrənən gorunda çalar» frazeoloji 
birləşməsi var. X.Rza «Şerbaz» əsərində onun işlədilməsində 
avtomatlaşdırma əsasdır. B.Vahabzadə isə əksinə, bu ifadəyə 
müdaxilə etmişdir. Bu müdaxilə şeir dilinin semantikasını 
zənginləşdirmişdir. Müdaxilə nəticəsində ifadələrin sintaktik 
biçimi də dəyişikliyə məruz qalmışdır və belə sintaktik quruluş 
və onun yaratdığı ritm-ahəng çalarları şeir dilinə frazeoloji 
birləşmədən, folklor dilindən gəlir. 

 
Şer məktəbinə tələbə gəlsən 
Səni götürmərəm birinci sinfə. 
Rüsvay eləmisən bizi min dəfə 
Əl çək, xalası göyçək! 
Şer nə əyləncədir, nə də oyun-oyuncaq! 
Bir də məsəl var... anla, 
Qırx yaşında öyrənən gorunda çalar ancaq. 
       (95, 150) 
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Sənəti şöhrətə yedək olanlar, 
Sonsuz olduğunu gorunda anlar (102, 17). 
 
Frazeoloji novatorluğun şeir dilindəki mühüm bir keyfiyyəti 

onun daxili semantik mahiyyətinə hopmuş bədii 
ümumiləşdirmənin genişliyindəndir, onun ideya-estetik 
qüvvətindəndir. Şeirin ideya-emosional məğzi əksər hallarda 
frazeoloji novatorluqla ifadə olunur. Müəyyən cəhətdən 
dəyişikliyə məruz qalmış frazeoloji vahidlərin semantik 
tutumluluğu bir də ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda şair xalq 
dilindəki idiomatik ifadələrin formasını mənimsəyərək sintaktik 
sxemini olduğu kimi saxlayır. Köhnə qəlibin daxilində leksik 
vahidlərdə müəyyən əvəzetmə əməliyyatlarından sonra da ilkin 
məna siqləti özünü mühafizə edir. Lakin sənətkarın əlavə etdiyi 
yeni çalarlar onun semantikasını bir qədər də zənginləşdirir: bu 
dəyişmələr üslubi əhəmiyyət kəsb edir, geniş lirik əhatəsi ilə 
bərabər poetik təsir dairəsini də artırır. Bu üslubi priyom xalq 
dilinin zəngin təcrübəsini mənimsəmə vasitəsidir və frazeoloji 
novatorluğun estetik dəyərini aşkara çıxarmaq baxımından, onun 
estetik keyfiyyətlərini təyin etmək nöqteyi-nəzərdən zəruridir. 

Frazeoloji novatorluq bədi dili koloritli edir, nitqə qüvvə və 
kəsər verir. Bu istiqamətdə frazeoloji aktuallaşmanın fəallığını 
qorumaq və inkişaf etdirmək sahəsində təfəkküründə şeiri xeyli 
iş gördü, sənətkarlıq mədəniyyətini yüksəltmək yolunda səmərəli 
nəticələr əldə etdi: şeir yaradıcılığıının poetik mənzərəsində 
ənənəvi idiomlar uyarlı söz-rəng əhatəsinə düşdüyündən şairin 
novatorluğu təzəliklə ənənviliyin peyvəndində aşkarlanır. 

Xalqa arxalanan xalqsevərlərin 
Özü də xalq üçün arxaya döndü. 
Xalqa arxasını çevirənlərin 
Arxası həmişə yerdə süründü (102, 15). 
 
Ürəyinin içinə 
Üzünün çölünə 
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Çalın-çarpaz qırışlar çəkilib, 
Bəbəyinin nuruna yorğunuq əkilib. 
... Qocalıq meymunluq deyil. 
Ömrün ən göyçək dövrüdü qocalıq. 
 
Buna saç-saqqal ağlığı deməzlər 
Ağlın ağ çiçək dövrüdü qocalıq (82, 139). 
 
Poeziya lirik «mən»in estetik cəhətdən özünütəsdiq 

formasıdır və qələm sahibinin yetkinlik dərəcəsi, milli təbiətinin 
çoxcəhətli məzmunu frazeoloji dil materiallarına yaradıcı 
münasibətlə müəyyənləşir. «Şairin dil yaradıcılığı ilə bağlı əl-qol 
atdığı yer frazeoloji sahədir. Burada da aforizm yaradıcılığı nis-
bətən daha vüsətlidir. Sənətkar müəyyən ümumiləşdirmələr 
əsasında oxucusuna həyat haqqında müdrik söz deyir. Yazıçı-
şairin bu müdrik sözü məzmunca atalar sözlərinə və məsəllərə 
uyğundur. Hətta bir çox hallarda bu aforizmlərin xalq 
yaradıcılığında atalar sözləri şəklində qarşılıqları olur, sənətkar 
xalqda olanı təzələyir, müəyyən bədii şəraitə görə konkretləşdirir 
və onun aforizmi oxucunun təsəvvüründə verdiyi bədii lövhə ilə 
bağlı həkk olunur. Bu improvizasiya olunmuş variant xalqdakı 
ilə yanaşı yaşayır, hətta bəzən ziyalı mühitində daha işlək mövqe 
qazanır» (10, 6). 

Zahiri strukturuna görə, misralarda ənənəvi düzümünə və 
təşkilinə görə frazeoloji birləşmələrdən o qədər də fərqlənməyən 
aktuallaşmış idiomatik ifadələr qüvvətli poetik qənaətlər doğurur. 
Misralarda onların ənənəvi qurumu fikir, emosiya təzəliyinə qə-
tiyyən mane olmur. Ənənəvi forma daxilində söz sənətkarı 
varlığa poetik baxışlarını canlandırır. Şeirin əsas poetik 
mənalandırma formasına keçməklə aktuallaşan frazeoloji 
birləşmələr ideyanı müəyyən bir cəhətdən dərinləşdirir və 
konkretləşdirir. Aktuallaşan frazeoloji vahidlərdə poetik 
qənaətlər ona görə güclü və emosionaldır ki, onlar bədii mətləbin 
açılmasında üslubi başlanğıc rolunu ifa edirlər. Onların 
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məziyyəti sadəcə xalq müdrikliyinin təcəssümçüsü olmaqla bit-
mir, bu ifadələrin yaratdığı təəssürat və ovqat da onun üzərində 
yüksəlir. 

 
Çox şey uydurmaq olar, 
Qırx gün çəkməz ağ olar. 
Nə danışsa yağılar, 
Sevən yara yapışmaz (82, 112). 
 
Nöqtəm var ki, 
Çürük olub, saxta olub, 
Ümidim üç nöqtə olub... 
Bir işarəm od olsa da, 
Bir işarəm kül olubdur, 
Gümanım vergül olubdur (64, 22). 

 
«Həqiqi xəlqi duyğuların ifadəsi üçün xalq dili labüddür» 

(51, 108). 
Şair üçün xaldq dili, daha doğrusu, xəlqi ifadə tərzi onun 

bədii məramını, poetik mühakimələrini daha təsirli 
aydınlaşdırmaq üçün olduqca əlverişli üslubi vasitədir. Digər 
üslubi layların rolunu azaltmadan qətiyyətlə demək lazımdır ki, 
bu sahədə – xəlqi ifadə tərzinin təşəkkülündə frazeoloji dil va-
hidləri siqlətli tutum və miqyas kəsb edir. Onu xatırlatmaq ki-
fayətdir ki, frazeologizmlər poetik qənaətləri yekunlaşdırmaq 
anlarında, obrazın estetik səviyyəsini yüksəldərkən, bədii 
təfəkkürün axarını bədii-estetik axtarışların məcrasına 
yönədilərkən daha intensiv aktuallaşma xisləti nümayişq etdirir, 
şairi ana dilinin üslubuna tam sahib olmağa, xalq dilini sənətka-
ranə duymağa vadar edir. Folklor poetik təfəkküründən bəh-
rələnmək şəraiti formalaşdırır. «Folklor sənətkarlıq qüdrətini əks 
etdirən bir məhək daşıdır ki, ondan istifadə etməyi bacaranlar 
həm əsərlərinin təsir qüvvəsini artırır, həm də onların uzun 
müddət yaşamasını təmin edirlər» (7, 373). 
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Frazeoloji birləşmələrin aktuallaşdırılaraq şeir nitqində 
işlədilməsi 1960-1980-ci illərdə söz sənətkarlarının poetik 
təcrübəsində xüsusi çeviklik qazandı. Bu sahədəki zəngin 
ənənələri müasir poeziyada davam və inkişaf etdirən şairlər – 
R.Rza, B.Vahabzadə, N.Xəzri, H.Arif, C.Novruz, M.Araz, 
Ə.Salahzadə, R.Rövşən, İ.İsmayılzadə, A.Laçınlı, N.Kəsəmənli, 
S.Sərxanlı, S.Rüstəmxanlı, Z.Yaqub... frazeoloji ifadələri 
aktuallaşdırmaqla xalq dili formalarının şeirə gətirilməsi 
nümunələrini nümayiş etdirdilər və göstərdilər ki, sözün həqiqi 
mənasında xalq ruhunun sətirlərə köçürülməsi dilin 
dərinliklərindən qidalanır, bu dil özü ilə xalq mənəviyyatını 
təcəssüm etdirir. Dahi rus mütəfəkkiri V.Q.Belinski təsadüfi de-
məmişdir ki, «Hər bir poeziya o zaman səmimidir ki, o, xəlqidir 
və özündə öz xalqının şəxsiyyətini, varlığını əks etdirir» (47, 5). 

Frazeologiya şeir dilinin xəlqiliyini qidalandıran faktordur. 
Çünki onlar özündə ulularımızın obrazlı təfəkkürünü yaşadır. 
Buna görə də frazeoloji novatorluq da əslində şair təfəkkürünün 
orijinal məhsulu hesab edilə bilmir. Bu yenilik xalq təfəkkürünə, 
onun dil materiallarına söykənmədən reallaşa bilmir. O, bütün 
semantik-üslubi siqləti ilə xalq frazeologiyasının təkindən 
doğulur. Burada əsas aparıcı cəhət ondan ibarətdir ki, təsvir 
obyektinə şair baxışı – poetik baxış frazeologizmin həqiqi 
semantik mənasını üstələyir. 

 
Adım çıxdı, canım çıxdı o gündən, 
Adım çıxdı günüm yoxdu o gündən. 
Gələn atlı çirkabını üstümə, 
Gələn soxdu ayağını gözümə. 
...Şumladılar, şumladılar, yordular, 
Mənə min cür dava-dərman verdilər (82, 5). 
 
Vəhşilik dişini çəkdi çiy ətdən 
Elə ki, dünyada od aldı insan 
Təkcə işıq deyil, bu təbiətdən 
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O gün ləzzət aldı, dad aldı insan (54, 168). 
 
«Xalq dilinin obrazlarından yaradıcı şəkildə əxz etmək şeirə 

təkrarolunmaz məftunluq, orijinallıq, yüksək ovqat və emosional 
dərinlik bəxş edir» (29, 80). Xalq bədii təfəkkürünün yaratdığı 
obraz zənginliyi frazeoloji dil materiallarında xüsusilə sezilir və 
şeirdə xalq ruhuna yaxınlıq folklor deyim tərzini zəruriləşdirir. 
Frazeoloji birləşmələrin aktuallaşması onun müdriklik qaynağı 
olma funksiyasından törəyir. Şeiri xalq poeziyası ilə bağlayan 
notlar frazeoloji birləşmələrin aktuallaşması prosesində daha 
tutumlu olur, şeir dilini daha enerjili edir. 

Sabit söz birləşmələrinin aktuallaşdırılması bir sıra 
sənətkarlıq aktına da daxili enerji verir. Fikirləri yetkin və bitkin 
formaya salmaq, şeirin təravətini, estetik dəyərini aşkra 
çıxarmaq naminə frazeoloji vahidlər təbii deyim ölçülər 
daxilində aktuallaşdırılır. Bu əməliyyat ilk öncə onunla 
əlamətdardır ki, bu, ana dilinin daxili ehtiyatlarına daha dərndən 
nüfuzetmə imkanlarına yol açır. 

Sözə can verən, ona estetik təsir qüdrəti aşılayan şairdir. Söz 
sənətkarı oxucuya dilimizin əvəzolunmaz gözəlliklərini hiss 
etdirib sevdirmək üçün onun potensial imkanlarını aşkarlamağa 
səy göstərir. Bu prosesdə danışıq idiomları sənətkarlar tərəfindən 
yenidən yaradıcılıq süzgəcindən keçirilir və aktuallaşdırılır. 

 
Dizlər girdən düşür, gözlər işığından, 
Sifət də əvvəlki yar-yaraşıqdan (95, 33). 
 
Alnı açıq, dili uzun, 
Olanların qabağında 
Nə deyəsən – 
Əli uzun, dili gödək? 
O qanqaldır, 
Bir tərəfdən qoparsaq da, 
O tərəfdən göyərəcək (102, 18). 
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Qorxuram daş yağa çörək təknəmə 
Söz ki, ağsaqqallıq eyləyə bilmir. 
Qəzəb çəlləyinə barıt tökənə 
Qələmim yağ-ballıq eyləyə bilmir (54, 202). 
 
Göründüyü kimi, frazeoloji birləşmələrin stimul verdiyi 

emosional-psixoloji məqamların zilə qalxması ilə nümunəvi şeir 
məhsulu hasil olur. Bu təkzibedilməz fakt – sözün həqiqi 
mənasnda fitri qabiliyyətə malik olan hər bir şairin dilində 
frazeologizmlərdən güc alan xalq nəfəsi mütləq iştirak edir. 

1960-1980-ci illərin poeziya dilində şifahi xalq ədə-
biyyatının ilıq nəfəsi daha çox duyulmağa başladı və onun aşkar 
səmərəsi belə bir qənaəti daha qəti şəkildə təlqin etdi ki, şeirdə 
şifahi və yazılı bədii dil ənənələrindən bəhrələnməyin faydası 
böyükdür. Folklor poetikası poeziya dilinin mənbəyində dayanan 
və onu həmişə saflaşdıran tükənməz sərvətdir. Xalq dilinin 
ilkinliyi, deyim tərzinin təbiiliyi el ədəbiyyatında daha etibarlı 
hifz olunur və təbiidir ki, şeir yaradanlar milli ruhun hopduğu bu 
zəngin xəzinədən həmişə bəhrələnmişlər. 1960-1980-ci illər 
poeziyası da bu təmiz bünövrə üzərində yaranıb inkişaf etmişdir. 
Belə deyim tərzi bu illərin şeir nümunələrinin canına-qanına elə 
hopmuşdur ki, onun orijinal istedad sahiblərinin yaradıcılıq 
üslubunda, şeir dilində sezmək o qədər də çətin deyildir. Deməli, 
folklor dilinə məxsus şirinlik və cazibədarlığın müasir şeir sənə-
tindəki təzahürləri öz-özünə baş verməmişdir. Bunu folklor ruhlu 
xəlqi deyim tərzinə, milli düşüncəni özündə əks etdirən 
frazeoloji dil materiallarına yaradıcı münasibət doğurmuşdur. 
Frazeoloji materiallardan istifadə vərdişləri, poetik ənənələr 
1960-1980-ci illər poeziyası tərəfindən geniş və intensiv şəkildə 
əxz edilmiş, ayrı-ayrı söz sənətkarlarında isə bu ənənə xüsusi 
olaraq zənginləşmə prosesi keçirmişdir. 

Frazeoloji vahidlərin improvizəsi müxtəlif səciyyəli əhval-
ruhiyyələrin assosiyası üzərində yaradılır və bunun nəticəsi 
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olaraq fikir dərinliyi deyim yığcamlığı ilə uyuşur. Qərinələrdən 
keçən və bu gün də nitqimizdə işlək olan koloritli idiomlar, 
onlaın aktuallaşması müasir ünsiyyət materialı və bədii obraz 
kimi fəallaşır. Ənənəvi frazeoloji birləşmə modelləri misra struk-
turlarında mühüm yer tutur. 

Qələmim yol çəkə, dağ yara bilmir, 
Yoxdu sözlüyümdə sözdən ayrı dən. 
Qələmim bəşəri qurtara bilmir, 
Əməliəyridən, əliəyridən (54, 202). 
 
İtdən çox 
  çarıq aparan yoxdur, 
  birini də geymədi. 
Dələdən çox 
  qoza gizlədən yoxdur, 
  yüzdə birini yemədi (7, 247). 
 
 
Oğlun yaman pərtdi, ana!.. 
Saçı ağarandan bəri 
Laylana həsrətdi, ana. 
Gözü yol çəkəndən bəri 
Sözü yol çəkəndən bəri, 
Səsinə həsrətdir, ana! (75, 57) 
 
Frazeoloji novatorluq söz üzərində yaradıcılıq işinin, 

yaradıcılıq sınağıının uğurlu nəticəsidir. Deyim tərzinin sadəliyi 
və səmimiliyi də bu aktuallaşdırılma prosesinin məhsuludur. 
Frazeoloji novatorluq şeir nitqində ona görə məqbul sayılır ki, o, 
tutarlı poetik təfərrüatın uğurlu ifadə-obrazlar üzərində 
təcəssümüdür, obrazlı təfəkkürün sanballı inikas formasıdır. 
Bədii fikrin müəyyən üslubi istiqaməti frazeoloji əsas üzərində 
təşəkkül tapmış ifadələrin bilavasitə yardımı ilə yüksək 
ideyalılıq, monumentallıq qazanır, bu dil vahidləri şeirdə lirik 



           

 127 

notları gücləndirir. Ekspressiya həmin ifadələrin səciyyəvi 
xüsusiyyətləridir: son dərəcə novator ifadə tərzi düşdüyü mətnin 
təsvir sistemi ilə əlaqəlirini daha da möhkəmlədib forma 
baxımından təqdirəlayiq məziyyətini – ifadə gözəlliyi ilə poetik 
təfəkkür qabiliyyətinin üzvi vəhdətini yaradır. 

Frazeoloji novatorluq canlı danışıq dilinin  incəliklərini 
praktik dərketmə prosesində yetkinlik tapır. Frazeoloji 
birləşmələr üzərindəki üslubi əməliyyatın son məqsədi isə 
məcazi münasibətlə ifadə yaradıcılığıdır. Bu proses şeirin dilini 
folklor deyim tərzinə qovuşdurur. 

 
Bu yazığın başı daşlar görübdü, 
Bu yazığın gözü yaşlar görübdü, 
Bu yazığın ömrü qışlar görübdü, 
Niyə onu gətirdiniz görüşə (90, 248). 
 
Yüz ölçüb  bir biçə-biçə 
Üzləri astara çevirə bilsəm. 
Bir biçib yüz ölçə-ölçə 
Astarları üzə çevirə bilsəm (75, 128). 
 
Qabilin şeirlərindən biri belə adlanır: «Saman çöpü». 

İrihəcmli bu şeir bütövlükdə məlum frazeologizmin motivləri 
üzərində qurulub. Bu motiv bədii mənada genişlik, əhatəlilik 
vasitəsi kimi gerçəkləşir. Həmin bünövrədə frazeologizm poetik-
üslubi əməliyyat səviyyəsinə qalxır, fikrin poetik-fəlsəfi tutum 
dairəsi geniş miqays kəsb edir. Şeir aşağıdakı misralarla 
başlayır: 

 
Üzürəm saman çöpündən yapışa-yapışa 
Vuruşa-vuruşa, əlləşə-əlləşə, çalışa-çalışa. 
       (81, 118) 
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Eyni frazeoloji vahidi C.Novruz aşağıdakı kimi 
aktuallaşdırır: 

 
Yoxdur böyük, kiçik inam 
Bəzən böyük bir dəryada 
Boğulana bir çöp-inam (91, II, 133). 
 
«Danışıq dilində söz ünsiyyətin avtomatlaşmasına daha 

meylli olduğu halda, poeziya dilində bu əksinədir: o, aktuallaşma 
intensivliyini artırmaqla poetik funksiyanı yerinə yetirməyə 
yönəldilir» (32, 11-12). Söz sənətkarlarının frazeoloji 
birləşmələrin semantikasına müdaxiləsi, şübhəsiz ki, obrazlılığa 
yeni çalarlar əlavə edir. Aktuallaşdırma bədiiliyin dinamikasına 
güclü təkan verir, ibarənin mayasında mövcud olan obrazlılıqdan 
xüsusi enerji mənimsəyən şair təfəkkürü uğurlu keçidlər – üslubi 
əməliyyatlar həyata keçirir. Fərdi üslubunun orijinal cizgilərini 
zənginləşdirir, bədii boyaların tündləşdirilməsi poetik məna dai-
rəsinin genişlənməsi ilə başa çatır. Belə bir hal nəticə etibarilə 
şairi şeir üçün çox böyük qüsur sayılan üslub məhdudluqdan da 
xilas edir. 

Novatorcasına işlədilən sabit birləşmələr xalqın frazeoloji 
birləşmələrindən su içən ifadələrdir və bunun nəticəsidir ki, 
onların ahəngində xalq dilinin nəbzi vurur. Onun hər bir uğurlu 
nümunəsi şairin poetik kəşfidir. 

 
Dünya dərk edədi bir həqiqəti 
Həqiqət tapdanar, ancaq üzülməz. 
Xalqların birləşən fikri, niyyət, 
Zorla susdurular, məhv ola bilməz (103, II, 34). 
 
Meşənin tən ortasında 
 Əli yalın qaldım 
        Əli yalın, beli yalın, ürəyi yalın (75, 141). 
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Dünya o gün 
qaraya batmışdı. 
Ulağı açılmış araba kölgəsində 
Kitabı bağlanmış 
bir oğlan yatmışdı (90, 249). 
 
Dili topuqçalan oldu, 
Şeri topuqçalan oldu. 
Öz şairlik aleyinə 
Ordu yumruq çalan oldu (91, I, 228). 
 
Şeirdə ənənələr üzərində novatorluğa, yeni yaradıcılıq 

axtarışı yollarına güclü meyl olduqca təbii haldır, poetik reallığı 
əks etdirmə manerasında, oxucu qəlbinə xoş və ilıq hisslər axını 
daxiletmə niyyətində və şeirdə dil-üslub müasirliyinin intensiv-
ləşməsində dəyərli bədii vasitədir. Frazeoloji materiala belə ya-
naşma tərzi bədii dilin təbiiliyindən törəyir ki, bunun bilavasitə 
nəticəsi olaraq misralar ürəyəyatan ahəng alır, yeniləşmiş 
ibarələrdə indiyəcən istifadə olunmamış məna çalarları 
aşkarlanır. 

Frazeoloji novatorluğun məhsulu olan ifadələr poetik dil 
qaynaqlarının qüdrət və qüvvəsinin nümayişidir, şairanə duyum 
və bədi deyim tərzindəki özünəməxsusluqdur. Bu üslubi 
əməliyyatın nəticəsidir ki, poetik nitq şəraitində 
frazeologizmlərdəki sözlər məna əhatəsini genişləndirir, şeirin 
üslubi simasına uğurlu poetik tapıntı təəssüratı qətiləşir. 

Aşağıdakı nümunələr göstərir ki, bəzən bütöv bir şeirin 
mətni müəyyən frazeoloji novatorluğun mənasına, semantik 
qüdrətinə söykənir. Xalqın və şairin müdrikliyindən qidalanan 
frazeoloji novatorluq möhtəşəm bir şeir mətnini meydana çıxarır. 

 
İlan qabıq qoyan kimi 
Dərindən çıxsan da, 
Dərdindən çıxa bilməyəcəksən (82, 163). 
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Mən onu könlümü söküb tikmişəm, 
Gözümü kağıza töküb tikmişəm (73, 65). 
 
İgid ölər, adı qalar! 
Odu qalar!.. (99, 54) 
 
Frazeoloji birləşmələr üzərində aparılan üslubi dəyişmələr 

uğurla nəticələnən məqamlarda gözəl nitq nümunəsi alınır, şeirin 
üslubi incəliyini bərpa edir. Əsas cəhət ondan ibarət olur ki, 
üslubi əməliyyat leksik-qrammatik normalar çərçivəsində aparı-
lır, novatorluq sintaktik normanın sabitləşmiş möhkəm qəlibləri 
daxilində baş verir. Məlum ifadə və tərkiblərdə təcəssüm edən 
obrazlar yeniləşmə prosesində ənənəvi məzmununu davam 
etdirməklə yanaşı, yeni çalarlar kəsb edən obrazları canlandıran 
dil nümunəsinə yaxın gəlir. 

Frazeoloji novatorluq sayəsində vərdiş etdiyimiz ənənəvi 
ifadələrin bədii təsiri, poetik mənzərə hissolunacaq qədər yüksək 
səviyyəyə qalxır. Frazeoloji materiala novatorcasına yanaşmanın 
nəticəsi sırf bədiilik faktıdır və təbiidir ki, bu faktın fonunda 
poetik mənzərə tamamilə başqa məzmunda görünür. 

 
Sel keçən yerlərdən bir də sel gələr, 
Mənim doğma yurdum sənət yurdudur. 
Müslümün köksündən qopan nəğmələr 
Elə bil yeriyir – mətin ordudur (101, 100). 
 
Bir qərar verməyək vaxtından əvvəl 
Ocaqda qor varsa, bir də qor olar. 
Adam var yaranır bəxtindən əvvəl 
Adam var bəxtindən arxada qalar (77, 11). 
 
«Su gələn arxa bir də gələr» ifadəsinə novatorcasına 

müdaxilə öz bəhrəsini verir: onun işığından yaranan yeni 
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ifadələrə, göründüyü kimi, danışıq dilinin mayası qatılmışdır. 
Buna görə də asanlıqla oxucunun zövqünü oxşayır, düşüncəsini 
işıqlandıra bilir. Yeni deyim üsulu şeirə doğma çalarlar əlavə 
edir. Folklora söykəndiyinə görə emosiyasındakı doğmalıq 
oxucu qəlbini isindirir. Aydın sezilir ki, ondakı bütün rənglər, 
poetik ovqat xalq dilinin qüdrətindəndir. 

Şeirin zamanla həmahəng nəfəsi söz sənətinin dil mən-
bələrndə mütəhərrikliyə təkan verir. Yaradıcılıq axtarışının 
səmərəsi, bu axtarışların səmərəli nəticəsi kimi frazeoloji söz 
birləşmələri də şeirin ruhuna uyğunlaşır. Bu uyğunlaşma prosesi 
idiomatik ifadələrin struktur və məna cəhətdən müdaxiləyə 
məruz qalmasına da yol açır. Novatorcasına yanaşma tərzi 
frazeologizmlərin mətnə daxilolma sərbəstliyində və yaratdığı 
poetik ab-havada aydın şəkildə duyulur. Onların estetik 
funksiyası bütünlükdə şeirə yüksək sənətkarlıq səviyyəsi, 
bütövlük və sanbal bəxş edir. Frazeoloji birləşmələrin  
aktuallaşmasından dərhal hiss olunur ki, söz sənətkarının poetik 
düşüncəsi saf qaynaqlardan, xalqın ənənəvi poetik təfəkkürün-
dən güc və qüvvət alır. Bu qüdrətli bədii özül obrazlı təcəssüm 
üçün təkanverici rol oynayır. Məsələn, R.Rzanın  şeir dilində 
frazeoloji novatorluğun bu cür nümunəsinə rast gəlirik. «Başına 
dönüm» frazeologizmi əsasında yaradılan ifadə şeir dilinə 
doğmalıq və hərarət gətirir. Şeir dilinin dadına xalq yaradıcılığı-
nın doğma nəfəsini qatır. 

 
... Boynuna almasa da, 
beyni bu fikirlərlə 
qəlbi bu hisslərlə dolu olur, 
ayağı yerdən üzülənlərdən çoxunun. 
Bəs azı necə? 
Təbidir bu sual. 
Susan da müxtəlif olur 
ağac kimi. 
... Arlısı, arsızı var 
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ağrın alım 
qanadlarına dönüm, 
Aer – indi 
Şığı, get!» (96, III, 346). 
 
Şeir mətnində sözün yerini dəyişməyin mümkünsüzlüyü 

poeziya dilinin, ümumiyyətlə, hər bir bədii kontekstin, əsl sənət 
əsərinin özünəməxsus keyfiyyətidir. Şeirdə yerində olmayan söz 
fikir və poetik ahəngdarlığın vəhdətinə xələl gətirir və şeirdəki 
səs və məna nizamını pozur. Bu əlamət şairin poetik təfək-
küründəki qüsurları ortaya qoyur. Çünki şeirdəki üslub və ifadə 
hərcmərcliyi, qarışıqlıq hər şeydən əvvəl müəllif fikrinin 
dolaşıqlığının, bədii mətləbin dumanlılığının əlamətidir. Poetik 
məntiqin aşağı səviyyəsi şeirdə ideya-estetik amilləri 
solğunlaşdırır ki, bu cür ciddi qüsurun birbaşa nəticəsi olaraq söz 
kasadlığı meydana çıxır. Söz kasadlığı fikir məhdudluğuna yol 
açır, söz sənətkarını yaradıcılıq vüsətindən məhrum edir. Əksinə, 
kəsərli söz meydanı bədii-estetik təfəkkür genişliyindən 
qidalanır. Bu baxımdan frazeoloji novatorluq cəhdi özlüyündə 
sözün cövhərini üzə çıxarıb fikri aydıqlıq və bədii tamlığın sinte-
zinə istiqamət alır, sabit birləşmələr üzərində aparılan ak-
tuallaşdırmaya şair tərəfindən şüurlu nəzarəti zəruləşdirir. Çünki 
frazeoloji novatorluq və onun işləkliyi şeir dilinin folklor kökünə 
bağlılığıdır. Gündəlik ünsiyyətdə, canlı danışıqda fəal olan ifadə 
tərzi və deyim qəlibləri kimi sənətkar tərəfindən icad edilmiş fra-
zeoloji birləşmələr ənənəvi frazeologizmlərin ladlarında köklənir. 

Frazeoloji tərkibin adi bir «qəlpəsi» belə əsl sənətkar 
qələmində poetik fikir predmetinə şair münasibətini xüsusi 
rəngdə aşkara çıxarır. Orijinal istedad sahibi Nüsrət 
Kəsəmənlinin «Çanaqlı bağa» şeirində bu cəhəti aydınca görmək 
mümkündür: 

 
Bir sinə altında bir fəhlə ürək 
Bəzən od qəzəbi oyuda bilmir. 
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İnsan «çanağından» çıxmasın gərək 
Sonra bəyənsə də, qaydı bilmir (78, 47). 
 
Frazeoloji birləşmələr yeni qiyafədə şeir dilinə xüsusi 

naxışlar əlavə etdi, təkrarlunmaz emosional rənglərlə onu 
zənginləşdirdi. Şeirin hiss-həyəcan, emosiya tutumu, lirik ovqat 
öz miqyasını genişləndirdi. Aktuallaşdırma üsulu bədii qayənin 
şeriyyətinə nail olmağın təzahürü kimi, poetikləşdirmə vasitəsi 
kimi özünü doğruldan, estetik zövqü təmin edən ən münasib 
bədii üsul vasitəsinə çevrildi. Başqa sözlərlə desək, bütün 
səviyyələrdə aktuallaşdırılma ilk növbədə ona görə özünü 
doğrultdu ki, bu üslubi əməliyyat standartlaşmış, qəlibləşmiq 
köhnə ifadə strukturlarının yeniləşməsi ilə bədii məzmuna da 
təzə məna çalarları əlavə etdi, ən əsası da mətnə xalq ruhunu və 
psixologiyasını həkk etməklə poetik ləyaqət səviyyəsinə qalxdı. 

Aşkar hiss olundu ki, folklor yaradıcılığı motivlərinin sönük, 
qeyri-bədii şəkildə təkrarlanmaq vərdişləri 1960-1980-ci illər 
ədəbi təcrübəsində seyrəkləşir, bütün hallarda əsl yaradıcılıq 
səciyyəsinə qayıdış güclənirdi. Xüsusilə 60-cı illər ədəbi nəsli 
yeni söz deməyə meylləri ilə yaxşı təsir bağışlayırdılar. Onlar 
özləri ilə şeirə, onun dilinə yeni ruh, yeni hava gətirir, idiomatik 
ifadələrin aktuallaşdırma axtarışlarını daha sürətlə qavrayırdılar. 
Bu, özünü frazeoloji novatorluqla çəkilən mənzərənin 
miqyasında aşkarlayırdı. 

 
Qananı qanmazdan ayıra bilsə, 
Qoy var olsun bu dünyada ayrılıq (55, II, 15). 
Dərdini mənə danış 
Dərd qədrini dərdli bilər (78, 81). 
 
1960-1980-ci illərin şerində estetik mədəniyyətin yüksəlişi 

prosesində frazeoloji dil materiallarından istifadə 
özünəməxsusluğu diqqət cəlb etdi. Sabit söz birləşmələrinə 
münasibətdə orijinallıq dilə yaradıcı yanaşma vərdişindən, 
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novator deyim tərzinin zəruriliyindən faydalandı. Fikri inikas 
üsulunda maksimum təbiiliyə və sərbəstliyə nail olmaq üçün fra-
zeoloji vahidləri aktuallaşdırma meyli intensivləşməyə başladı. 

Xalq dilinin qüdrəti, onun frazeoloji dil materialları 
ifadəlilik imkanları 1960-1980-ci illər ədəbi nəslinin 
yaradıcılığında bütün çalarları ilə nümayiş etdirildi. Xalqın 
tükənməz sərvəti, danışıq dilinin ab-havası və ətri idiomatik 
ifadələrdən sərbəst istifadə orijinallığı ilə şeir dilini daha cazibəli 
və enerjili etdi. Şeir dilinə qayğı və məhəbbətin nəticəsi olaraq 
frazeoloji novatorluq canlı danışıq koloritini mətnə hopdurdu. 
Köhnə ifadələr yeni biçimlərdə bədii nitqə üslubi bəzək vurdu. 
Bu proses, şəksiz, folklora, xalq sənətinə müraciəti də intensiv-
ləşdirdi. Ümumi mənəvi ehtiyacdan, sadəliyə, aydınlığa – bir 
sözlə, ilkin söz sənətinə, onun ilkinliyinə qayıtmaq arzumundan 
doğan bu üslubi keyfiyyət bir də xalqın uzaq keçmişi ilə bu günü 
arasında əlaqə yaratmaq istəyini əks etdirirdi. Folklor poetikası 
1960-1980-ci illər şeirinin cövhərində dayanan və onu duruldub 
saflaşdıran tükənməz mənəvi sərvət kimi öz mahiyyətini və tə-
biətini xüsusi çevikliklə nümayiş etdirirdi. Xalq dilinin ilkinliyi, 
deyim tərzinin təbiiliyi aktuallaşmış frazeoloji ifadələrdə hifz 
olunduğu üçün şer yaradanlara bu əvəzsiz xəzinədən – milli 
ruhun hopduğu dil materiallarından bəhrələnmək imkanları 
verirdi. 

 
Meydan sulayan nadanların 
Buşa o başdan düzəlir. 
Ağac kəsən baltaların 
Sapı ağacdan düzəlir (82, 111). 
 
Soğan doğrayacağam bu gün nəşənə 
Xardalla pozacam bir az kefini 
Oyat içərində yatan əfini (95, 139). 
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Dil xalqın poetik tarixi ilə yol yoldaşıdır. Lakin heç bir dil 
vahidi söz sənətinin qüdrətini frazeoloji birləşmələr, frazeoloji 
novatorluq və hikmətli ifadələr qədər lakonik şəkildə nümayiş 
etdirə bilmir. Bu səbəbdəndir ki, qanadlı sözlərin, müdrik 
kəlamların qüdrəti gətirilən şeir nitqində aydın görünür. 

Şeirin kamil bədii forması bütün dil vahidləri kimi, 
frazeoloji dil materiallarına da hərəkət verir. Bu sabit ifadələrə 
məxsus obraz əlvanlığı və zəriflik üslubi mövqeyindən asılı 
olaraq poetik formada tamlıq və bütövlük üçün maksimum enerji 
ilə çıxış edə bilir. Onlar şair niyyətinin inikası, poetik obrazın 
mahiyyətinin ifadəçiləri kimi çox mənalıdırlar və buna görə də 
mətn mühitində güclü daxili məntiq, dinamizm yaradıcılığında 
olduqca fəaldır. Lirik qəhrəmanın könül dünyasına məxsus 
zəngin və cazibədar ovqat frazeoloji novatorluqla bədii 
təcəssümü ifrat dərəcədə poetik və səmimidir. Bu keyfiyyətli hal 
– frazeoloji birləşmələrin aktuallaşaraq mövcud ifadə qəliblərin-
dən uzaqlaşması və bədii dil spesifikasına uyğun məna və 
struktur dəyişkənliyinə məruz qalması sənətkarlıq axtarışlarının 
təbii yekunu kimi qiymətlidir. 

Novatorluq forma orijinalığına sağlam ideya ruhu qatır, 
bədii qayənin şairanə inikasına, varlığın estetik dərkinə və bədii 
təcəssümünə stimul verir. 

Yaxşı yuxularda Günəş var, Ay var, 
Üşüyən sirdaş da yuxuma sinsin. 
Piyləsin başımı yaxşı yuxular 
Piyada yığvalım ağ ata minsin (84, 89). 
 
Bu kimi sumbatların, 
Fikri yeddi qatların 
Söhbəti çox uzundur. 
Onlar çöldə fərədir, 
Evdə ağbaş quzğundur (96, II, 182). 
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Novatorcasına yaradılmış frazeologizmlər obrazın siqlətinə, 
məna tutumuna tən gələn linqvistik vahidlərdir. Onların üslubi 
ləyaqətinin biri də ondadır ki, onlar boş ritorikanın, lüzümsuz 
hay-küyün meydanını daraldır. 

1960-1980-ci illər şeirimizin timsalında görməmək olmur ki, 
dilin frazeoloji sistemində əmələ gələn yenilik intəhasız 
assosiativ imkanlara zəmin hazırlayan tükənməz qaynaqdır. O, 
öz köklərinə görə dilimizin dərin poetik qatlarına bağlıdır və 
poeziya öz təbiətinə uyğun oxucunu ana dilinin ən dərin və saf 
guşələrinə aparmağa qadirdir. 

Frazeoloji novatorluqda da xalq dilinin duruluğunu və ətrini 
görmək olur. Sənət dilinə mükəmməl bələd olmayanlar 
novatorluq prosesinin iştirakçısı ola bilmirlər. Dil mədəniyyətinə 
kamil formada yiyələnmədən dilin frazeoloji fondundan səmərəli 
istifadə etmək mümkün deyil. 

Frazeoloji birləşmələrdə olduğu kimi, onun novatorluğu da 
yığcam konstruksiyalarla müşayiət olunur. Yığcam 
konstruksiyaya isə ondakı obrazlılığa xüsusi bir kəskinlik də 
əlavə edir. Bütün hallarda təbii səslənməsi, dilə yatımlılığı ilə 
xoş ovqat üçün stimul rolunu oynayır. 

 
Şirin gəlin, şirin gedin, cavanlar, 
«Can» - söyləyin, can eşidin, cavanlar. 
Qocalara hörmət edin, cavanlar, 
Ay qocalar, cavanlara yol verin (55, 112). 
 
H.Arifin «Yol verin» şeirindən göründüyü kimi, şair «Su 

kiçiyin, yol böyüyündür» frazeologizminin motivlərinə müdaxilə 
etməklə olduqca uğurlu ifadə yaratmışdır. Frazeoloji birləşməni 
yonub onu istədiyi üslubi fiqurun tərkibinə salır. «Qəlpə»lər 
yerinə düşməklə onun məcazi mənaları daha güclənir. 

Xalq frazeologiyasından bədii məqsədlərlə istifadə etməyin 
özünəməxsus tələbləri, dialektikası, qanunauyğunluqları vardır. 
Bu tələblər, meyarlar mövqeyindən 1960-1980-ci illər 



           

 137 

mərhələsindəki poeziyanın axtarışlarını, uğurlarını göstərib şeir 
sənətinin dili haqqında bütöv, sistemli mühakimə yürüdərkən bu-
nu xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, hazır xalq ifadələrini 
olduğu kimi şeir mətninə daxil etmək hələ yaradıcılıq yola sayıla 
bilməz. Əsl məsələ qəlibləşmiş frazeoloji birləşmələr üzərində 
yaradıcılıq əməliyyatını həyata keçirməkdən ibarətdir. Hazır 
ibarə və tərkibləri özününküləşdirmək üçün onu müəyyən təbəd-
dülatlara uğratmaq olduqca mühüm şərtdir. Poetik fikrin 
nüfuzediciliyi, təsirliliyi də məhz bu zəmində güclüdür. 

Sabit söz birləşmələrinin forma dəyişikliklərinə məruz 
qalması, şəkildən-şəklə düşməsi halları şeir üslubunun 
eksperimental faktı kimi meydana çıxır və uğurlu məqamlarda 
struktur fərqi keyfiyyət fərqinə də təsir göstərir. Yeni söz və 
ifadə yaradıcılığının bütün əlamətləri – konstruksiya, kök və 
şəkilçi birliyinin müxtəlif formaları bədii-üslubi mənalarda fakt-
laşır və şeir mətnində müvafiq semantik çalarlar – qərarlaşdırır, 
poetika-sənətkarlıq planında yaradıcılıq axtarışlarına yeni 
istiqamət verir. 

Xalq dilinin, canlı danışığın ən ümdə keyfiyyət və 
xüsusiyyətlərini şeir dilinə köçürməklə frazeoloji novatorluq 
sözün estetik funksiyasına xidmət göstərir. 

 
Ömrə bel bağlama, ömür əzəldən 
Amana bənd olub, aman, ay aman! 
Ölüm qaşnan gözün arasındadır, 
Yaxşıya yaxşı ol, yamana yaman (97, 157). 
 
 Gedər-gəlməz bir yol var deyirlər, 
 arasında gözlə qaşın. 
Bəlkə bu 
 təcili yardım maşınıdır 
  bir ömrü, beş ömrü 
   xilas etməyə gedir (96, II, 178). 
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Çox uzatma məktubların arasını 
Qaşla gözün arasını bilmək olmur. 
Bu həyatda  bizə düşən səadətin 
Bütövünü, parasını bilmək olmur (106, 53). 
 
Dilin özü poeziyadır.  Poetik xislət sözün mayasında 

gizlənib. Onu aşkarlamaq isə şairin öhdəsinə düşən ən vacib 
vəzifədir. Bu cəhətdən frazeoloji novatorluq şairdən daha çox 
həssaslıq tələb edir. Qanadlı sözlər, müdrik ifadələr kimi şeirin 
məna siqlətinə təsir edən frazeoloji novatorluq poetik mühaki-
mələrin əsasını təşkil edir, canlı danışıq dili çərçivəsinə sığınıb 
hikmət yaradıcılığı modelinə çevrilir. 

Frazeoloji novatorluq sabit birləşmələrin semantik mənası 
ilə şairin həmin deyim tərzinə istinad edərək orijinal ifadə 
bacarığının sintezindən yaranır. Kökü el ədəbiyyatından, xəlqi 
deyim tərzindən gələn dil gözəlliyi və bu gözəlliyin 
faranmasında frazeoloji birləşmələrin iştirakı və rolu təbiidir. 
Dildən yaradıcı şəkildə yararlanmaq təşəbbüsü, fikri yeni poetik 
obrazlarla ifadə etmək meyli xalq deyim üslubuna aludəçiliyi 
zəruriləşdirir. Xəlqi deyim üsulları folklor poetikasından, onun 
dil qaynaqlarından qidalanmadan sözün həqiqi mənasında güclü 
bədii-estetik təsir yaratmaq mümkün deyildir. Dilin saf 
çeşməsindən səmərəli faydalanma o zaman uğurlu olur ki, xalqın 
mənəvi sərvətinə yaradıcı və fəal münasibət göstərilsin. Fərdi və 
orijinal poetik nəfəs, sözün estetikasını duyma istedadı həmişə 
mövcud ənənədən, dil və sənət qaynaqlarından novatorcasına 
faydalanır, hazır deyim qəliblərini sadəcə təkrarlayaraq 
yaradıcılığa yad əllaməçilikdən qaçmağı üstün tutur. Bu mənada 
1960-1980-ci illər poeziyasının frazeoloji dil materiallarına bu 
cür yeni baxışı hər cür üslubi əməliyyatın aparıcı istqamətini 
təyin edir. 

Frazeoloji novatorluq obrazlılığı maksimum həddə 
çatdırmağa qabildir. Frazeoloji novatorluq o zaman təravətli 
görünür ki, söz sənətkarının bədii düşüncəsinin 
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özünəməxsusluğunun fərdi yaradıcılıq çalarlarını ifadə etsin. 
Formalaşdığı kontekstdə, yeni söz mühitində doğma və munis 
təsir bağışlasın. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, şairin dilində 
aktuallaşan, novatorluq səviyyəsi kəsb edən frazeoloji birləşmə-
lər üslubi-semantik təbiətindən nəşət edən yeni notları öz 
ilkinliyindən uzaqlaşdırmır. Onlarda folklor izləri aydın nəzərə 
çarpır. Üslubi-semantik zənginliyi iki yönümdə uğurla 
nəticələnir; əvvəla, leksik material ağır-sanballı leksik-semantik 
dil vahidləri hesabına xüsusi siqlətə yiyələnir, ikincisi, daxili 
potensialında güclü semantik şüalanma xisləti üslubi səlislik 
formalaşdırır və onu yaradan  istedada güzgü tutan faktorları 
əyani şəkildə gerçəkləşdirir. Frazeoloji novatorluq və onun 
semantik zəminində meydana çıxan fərdi müdrik ifadə yaradıcı-
lığı ümumən şeir mətnini ruhən qidalandırır. Frazeoloji ifadələrlə 
mənəvi təmasın birbaşa nəticəsidir ki, şeir dilində frazeoloji no-
vatorluq kommunikativ funksiya ilə məhdudlaşıb qalmır. Hazır 
dil materialları söz mühitinin ahənginə – müəllifin ifadə etmək 
istədiyi poetik mətləbə müvafiq yeni üslubi ton, poetik əhval-
ruhiyyəyə, gözlənilməz novatorluq nümunəsi yaradır. 

Vaqif Bəhmənlinin «Sonra» rədifli şeirində «Müsəlmanın 
sonrakı ağlı məndə olaydı» deyimindən yaranan poetik təəssürat 
frazeoloji novatorluğun açarı rolunda çıxış edir. Əyani şəkildə 
görünür ki, frazeoloji novatorluğu şeir dili faktına çevirməyin öz 
daxili sirləri və qanunauyğunluğu vardır. Xalq dilinin lüğət 
tərkibini bilmək, onun üslubi laylarına nüfuz etmək hələ bu 
ibarənin poetik sirlərini şeir mətninə hopdurmaq üçün kifayət 
deyil. Əsl məsələ onların bütün estetik çalarlarını duymaq, mü-
nasib mətn mühitində onun poetik xislətini nümayiş etdirməyi 
bacarmaq – bir sözlə, sözlə yaşamaqdır, onun poetik qüdrəti ilə 
nəfəs almaqdır. Məhz bu keyfiyyətləri əxz edən sənətkarların 
dilində frazeoloji novatorluq çox orijinal səslənir. 

 
Müsəlmanın özü deyil, 
 izi də, 
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  xroniki azarıdı – 
   sonra (59, 13). 
 
Frazeologizmin bu şəkildə işlədilməsi xalq dilinin zəngin 

ifadə və idiomların şeir dilinə gətirməyin ən bariz nümunəsidir. 
Belə hallarda frazeoloji novatorluğun daha dolğun ifadə 
vasitələrinə doğru təkamülü baş verir və bu tədrici təkamülün 
nəticəsində forma kamilliyi məzmun dərinliyinə uyğunlaşdırılır. 
Bunların birinin digərinə güzəştə getməməsi olduqca mühüm və 
mürəkkəb yaradıcılıq aktı kimi özünü göstərir. 

Frazeologizmlərin müxtəlif məna çalarlarını tuta bilmək 
bacarığı dilin bütün potensiallığını hərəkətə gətirir. Frazeoloji 
novatorluq xalq təfəkkürü və xalq dilindən mayalanır. Ən əsası 
da budur ki, frazeoloji novatorluq nəyinsə naminə süni surətdə 
işlədilmir, onlar daha çox şeirin ümumi ruhunda doğur. 

Ümumiyyətlə, 1960-1980-ci illər poeziyasında frazeoloji 
novatorluq fəal üslubi fiqura çevrilmiş, şeir dili üçün səciyyəvi 
material olmuşdur. Onun yaratdığı kolorit bu dövr poeziyamızda 
olduqca fəaldır. Onlar güclü bədii-üslubi xarakter daşıyır, ən 
önəmlisi isə ondan ibarətdir ki, şeir dili üçün çox vacib bir key-
fiyyəti – dilə qənaət prinsipini ödəyə bilir. Mətndə xüsusi aksent 
yaratmaq, güclü bədii-emosional təsirə çevrilmək frazeoloji 
birləşmələrin imkanları daxilindədir. Onların dil-ifadə 
yeniliyində fəallığı üslubi əməliyyət qəliblərinin çərçivəçini 
böyütmək imkanlarına yol açır. 1960-1980-ci illər şeir dilində 
frazeoloji birləşmələrin aktuallaşdırılması göstərir ki, ənənəvi 
qəliblərin yeni formalara düşüb orijinal məna çalarları kəsb 
etməsi novatorluq naminə edilən əməliyyatdır. Bədii forma 
yeniliyi naminə frazeoloji birləşmələrdə edilən dəyişikliklərin 
oxucuya bağışladığı təsir isə bu dil vahidinin ən əhəmiyyətli 
poetik müəyyənliyidir. Bu üsulla ən adi həyati detal qeyri-adi 
məzmunla qabarıq obraza keçir, onu üslubi rənglərlə 
poetikləşdirir. Frazeoloji novatorluq fikrin canlı və daha da 
qabarıq tərzdə ifadə olunmasına zəmin yaradır. 
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Verdiyinə bir əvəz 
Qoparmasa gəbərən 
Xeyri üçün qulağa 
dürtülən, gözə girən 
Minnətə salam alan 
Minnətlə salam verən 
Mədəsində əqidə 
Tiplər tanıyıram mən (107, 84). 

 
«Gözə girmək» frazeologizminin işığında meydana gələn 

«qulağa dürtülmək» ifadəsi ona görə uğurludur ki, buradakı söz 
işlətmə üslubu xalq dilinə məxsus məna qarşılaşdırılması 
prinsipi əsas götürülmüşdür. Mətndə ona görə konkretləşmişdir 
ki, burada təsvir obyektinin özü də konkretdir. Şair frazeoloji 
birləşmənin linqvistik-üslubi mahiyyətinə nüfuz edib onu başqa 
şəkildə mənalandırmaqla təsvir obyektinin mahiyyətini üzə 
çıxarır. 

R.Rza «Anonimçi» şeirində «qulağa dürtülmək» motivinə 
uyğun tamamilə orijinal ifadə forması yaradır. Hiss olunur ki, 
böyük istedad sahibi sözün poetik nəfəsini dərindən duymuş, 
ondakı ülviyyəti hiss etmişdir. Ən ümdəsi isə novatorcasına 
deyilmiş ifadəni bədii mətnə daxiletmə məqamını düzgün müəy-
yənləşdirmişdir. 

 
Hey dönə-dönə açdı-tökdü yaddaşını; 
görsün yenə nə var: 
Gözləri – qan çanağı, 
Ağzı – qupquru. 
Barmaqları yazmaqdan qabar, 
Su çəkən burnu 
Darı dəmləyən qulaqlar (96, II, 184). 
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1960-1980-ci illərin şeirindəki frazeoloji novatorluğun 
yaratdığı poetik təəssürat öz başlanğıcını bədii sözə sənətkar 
məsuliyyətindən alır. Novatorcasına yaradılan ifadələr üslubi bir 
dövr şeirinin ləyaqətindən, dil gözəlliyindən danışmağa material 
verir. Frazeoloji birləşmələrə yaradıcı mövqedən yanaşma bədii 
fikrə təravətli forma gətirmək cəhdinin səmərəsidir və çox təbii 
haldır ki, frazeoloji novatorluq öz gözəllik yaratma imkanlarını 
şeirdə tapır. Bu üslubi əməliyyatı ana dilinə məxsus doğma 
deyim tərzinin şeirə geniş axınının təzahürü kimi qiymətləndiril-
məyə layiqdir. 

Sevindirici haldır ki, sabit söz birləşmələrinin qəlibləri 
daxilində təzə deyim formalarının axtarışları 1960-1980-ci illər 
üçün səciyyəvi olan üslubi dinamikanın vacib əlamətidir, obrazlı 
təfəkkürdə əmələ gələn hərəkətin, yeniləşmənin poetik 
təzahürüdür. 

Nümunələrdən aşkar hiss olunur ki, fərdi yaradıcılıq mə-
ziyyətlərinin məhsulu olan ifadələrdə saxta novatorluq əlaməti 
yoxdur. Sənətkarlıq mükəmməlliyinin formalaşmasında həlledici 
xidməti aydın sezilən bu ifadələr şair niyyətini üslubi cəhətdən 
doğruldur və həqiqi yaradıcılıq ehtirasının qanunauyğun nəticəsi 
təəssüratını qətiləşdirir. 

Hikmətli sözlərin olduğu kimi saxlanılan misralar, əlbəttə ki, 
çoxluq təşkil edir. Əksərən şair sabit birləşmələrin həm 
quruluşunu, həm də lüğət tərkibini dəyişməli olur. Bu, hər 
şeydən əvvəl, şeir dilinin əsas əlamətlərinin – vəzn və qafiyənin 
xatirinə həyata keçirilir. Elə hallar da olur ki, sənətkar bu və ya 
digər məzmunun, konkret mənanın daha tutarlı ifadəsi naminə 
eyni frazeoloji birləşmə qəlibində, eyni üslubi-məna zəminində 
yeni ifadələr yaradır. Bu, ən etibarlı hikmət yaradıcılığı 
modelidir. E.Borçalı «Yarımçıqlar haqqında» adlı şeirində məhz 
bu üsuldan istifadə edərək «əyriyə əyri: düzə düz» frazeologiz-
min əsasında orijinal novator ifadə yaratmışdır. Daha sonra 
«əyni qalın, beyni yalın» aforizmini də həmin motivin zəminində 
düşünüb meydana gətirmişdir. 
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Əyriyə dost, 
 Düzə zalım 
  yarımçıqlar. 
İşimizə qarışanda 
 Əyni qalın 
  beyni yalın 
   yarımçıqlar. 
Vəzifəyə daraşanda (63, 134). 
Frazeoloji novatorluğa xas olan estetik dəyərlərdən biri də 

ondan ibarətdir ki, o, müəyyən həddə şeirin dilini şab-
lonçuluqdan, mühafizəkarlıqdan qoruyur, donuq birləşmələrin 
isinməsinə və bədii-üslubi dirçəlişinə yol açır. Bu üslubi 
prosesin gedişatı poetik nəfəsdəki hərarət və təravətdən güc alır. 

Şeir mətni, şeir dilinin şərtilikləri frazeoloji novatorluq üçün 
münbit şərait yaradır və bu şəraitdə başqa bir bədiilik siqlətinin 
qaynağı – yeni bədii notlarda canlı ifadəsini tapan şair fərdiyyəti 
və onun əlamət göstəricilərinin tündləşdirilməsi diqqətdən yayın-
mır. 

Frazeoloji birləşmələr kimi, frazeoloji novatorluğun özündə 
də duzlu və təkrarolunmaz kolorit vardır. Yarandığı tarixi dəqiq 
bilmədiyimiz bu koloritli, dadlı-duzlu ifadələr oxucu qəlbində 
əks-səda yaradır, onun koloritindən, bədii şirinliyindən yaranan 
improvizasiya da özündə söykəndiyi dil qəlibinin həm səslənmə 
– melodiya keyfiyyətlərini saxlayır, həm də bədii nitqdə yeniliyi, 
təzə ifadə tərzini təmin edir. Bu ifadələr şeir nitqindən təcrid 
olunsa belə, dilin poetik materialı kimi təravətlidir. Çünki 
onların cövhərində müdriklərimizin şairanə düşüncələrinin po-
zulmaz naxışları vardır. Onu hiss etməmək mümkün deyil ki, 
onlar bədii nitq şəraitində olduqca cazibədardır. Məsələn, 
Məmməd Arazın «Durnaları dönməz oldu» şeirində qafiyə 
mövqeyində dayanan frazeologizmlərdən yalnız biri – «buz 
bağladı» xalq dilində işlənir. «Söz bağladı» (müqavilə, əhd-pey-
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man bağlamaq), «göz bağladı» (gözləmək, gözlərini yollara 
dikmək) isə sırf frazeoloji novatorluq dur. 

 
İki cavan bulaqda söz bağladı, 
Durnaların yoluna göz bağladı. 
Saxsı sənək göyərdi, buz bağladı, 
Durnaları dönməz oldu dağların (54, 113). 
 
Frazeoloji novatorluq şeir dilini sənət örnəyinə çevirir. Təbii 

üsullarla şeir mətninə çitənməklə müstəqim və məcazi 
mənalarından təbiiliyə yönəlir. Bütöv mətndə bədii dad yaradıb 
ona əlavə emosiya verir. 

Frazeoloji novatorluq adi olduğu qədər də bədiidir. Onlar 
sənətkarlıq üçün gərəkli hesab olunan yığcam ifadə tərzi, 
lakonizm törədir və frazeoloji dil faktlarının sənət potensialını 
aşkar edir. Bu keyfiyyət şairin dərin poetik zəkasından, sözə son 
dərəcə qənaət etmək bacarığından, fikrə maksimum genişlik ver-
mək qabiliyyətindən irəli gəlir. Frazeoloji vahidin bir «qətrəsi» 
ilə daxil olduğu məqamlarda bu keyfiyyət daha tutumlu olur. 
Məsələn, xalq danışıq dilində belə qəliblər mövcuddur: 
yamanlığa yamanlıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər 
kişinin kişidir. Sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış. 
Canlı nitq prosesində onların bütöv işlənməsi vərdiş olunmuşdur. 
Poeziya dilində isə əksinə, xüsusi əməliyyatdan sonra şair həmin 
vərdiş olunmuş ifadənin ancaq bir «qığılcımını» bu cür işlədir: 
«yamanlığa yaxşılıq», «yamana yamanlıq», «qar yağıb» və s. 

R.Rzanın «Bioqrafiya etüd» şeirində oxuyuruq: 
 
Doğrudur, «yamanlığa yaxşılıq» 
Həyat fəlsəfəm olub. 
Ancaq hansı günüm var ki, 
Könlümcə olsa belə 
Bir anı, bir zərrəsi 
qayğı, nigaranlıq, 
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qəm olmayıb (96, I, 114). 
 
«Bir böhtançıya» şeirində isə A.Abdulla həmin «qığılcımı» 

mətn mühitinə belə uyğunlaşdırmışdır. 
 
Ömründə yamanlıq gözləmə məndən 
Yamana yamanlıq mükafat olar. 
Unutma, ər törər ər oğlu ərdən 
Ondan da dünyada yaxşılıq qalar (53, 29). 
M.Araz eyni yazı üslubu ilə «qar yağıb» birləşməsi ilə bir 

ifadənin enerjisini «Sizə yetim deyən olsa» şeirinə 
hopdurmuşdur: 

 
Demək, günəş yer üzünə qarğıyıb, 
Demək, sənə, Vətən eşqim, qar yağıb. 
Demək, kardı Azərbaycan torpağı – 
Sizə yetim deyən olsa, qızlarım (54, 39). 
 
Göründüyü kimi, xalqın poetik nəfəsindən düşən «damla» 

deyim tərzindəki novatorluğun bariz nümunəsidir. Frazeoloji 
vahiddən düşən «qığılcım» bütöv mətnin üzərinə işıq saçır və bu 
zəmində şeir sənətinin poetikasına məxsus mühüm əlamətlər 
aşkarlanır. 

Frazeoloji novatorluğa meyl canlı dildən, danışıq 
elementlərindən bəhrələnməyin nəticəsidir. Çünki canlı ünsiyyət 
dilindən qidalanmadan poeziyada bədii nitqin koloritinə nail 
olmaq müşkül işə çevrlir. Əvvəllər deyildiyi kimi, canlı ünsiyyət 
elementlərindən təcrid olunmuş şeir, şübhə yoxdur ki, canlı 
poetik nəfəsdən də məhrum olur. Deməli, şeir dili xalq yaradıcı-
lığından, onun dilindən müntəzəm və ustalıqla faydalanmaqla 
püxtələşir. Şair dilinin aydınlığı, obrazlı ifadə tərzi xalq 
təfəkkürünə, onun folklor dilinə söykənir. 

Frazeoloji tərkiblərdən istifadə mədəniyyəti, folklor dili ilə 
təmas 1960-1980-ci illər poeziyasında yetkin formalarda təzahür 
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edir. Frazeologizmlərin iştirakı ilə deyim üslubunda folklorla 
yaxın əlaqə duyulur. Bu da səbəbsiz deyildir. Çünki «Folklor 
frazeologiyanın mənbəyidir. Canlı danışıq dili milli frazeo-
logiyanın əsas zənginləşmə qaynağıdır»(25, 106). 

Şeir mətnində frazeoloji birləşmələr adi kommunikativ ifadə 
vasitəsi təsiri bağışlamır, onlar fikrin sadəcə ifadəçisi, 
informasiya daşıyıcısı yox, poetik qayə, estetik keyfiyyət 
səviyyəsi qazanmış linqvistik vahidlərdir. Öz rüşeymini canlı 
danışıq dilindən götürmüş frazeoloji vahidlərə müdaxilə meylləri 
də şair tərəfindən aforizm yaratma üslu ilə üst-üstə düşür. Ana 
dilinin idiom qəliblərindən istifadə etmək, mətndəki bədii şərait 
və situasiyanın tələbi frazeoloji novatorluğa ehtiyac yaradır. 
Həmin ehtiyacdan doğan hikmətli söz qəlibləri bədii tapıntı 
səlahiyyətindədir. 

Frazeoloji novatorluq bədii-poetik ekspressiya şəkillərinin 
mühüm bir qismini təşkil edir və ona meyl nəticəsində sə-
nətkarın yaradıcılıq uğuru xeyli dərəcədə dolğunlaşır. Xalq 
ifadələrinə bənzər ifadələrin yaradılması ilə söz sənətkarı şeirə 
şirinlik gətirir, şeir dilinə fövqəladə təsir qüvvəsi əmələ gəlir. 
Bəzi sabit söz birləşmələri, idiomlar müəyyən zaman hüdudları 
daxilində işləklikdən düşsə də, dilin passiv fonduna keçsə də, 
şeir dilindəki novatorluq sayəsində fəallaşa bilirlər. Birdən elə 
poetik şərait yaranır ki, qədim dövrlərə məxsus həmin ünsürlər 
bədii mətn mühitində baş qaldırır. Məsələn, «Altı təzək, üstü bə-
zək» kimi xalq ifadələrinə bənzər ifadələrin yaradılması, hik-
mətamiz səciyyəli birləşmələrin meydana gəlməsi şeir 
sətirlərində tez-tez müşahidə olunur. «Evi muzey, qəlbi quzey» 
(R.Rza), «Əyni qalın, beyni yalın» (E.Borçalı) və s. 

Atalar sözlərinə müvafiq gələn bu cür ifadələr – 
sentensiyalar quruluş-struktur cəhətdən frazeologizmlərə yaxın 
olduğu üçün tezliklə ümumxalq malına çevrilə bilirlər. 
Sentensiyalar konkret bədii ovqat, müəyyən əhval-ruhiyyə ilə 
bağlı olsalar da, hər hansı emosiyanı canlandırsa da, mahiyyət 
etibarilə ümumi səciyyə daşıyır. Buna görə də müəyyən anlayış, 
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psixoloji məqam, emosional ovqatla bağlı ümumiləşdirilmiş 
hökm ifadə edir. Həmin hökm qabarıqlaşdırılmış şəkildə 
meydana çıxır. 

 
Mədəni sayırsan özünü yəqin 
Amma bilmirsən ki, bu mədəniyyətin 
Yalnız əynndədir 
  Çölü bəzəksən, 
   içi təzəksən (102, 129). 
 
Qorxma, təzək üstündə görəndə bəzək, 
Qranit deyil ki, iradən sına. 
Qorx ki, cah-cəlalı ayaq tozu tək 
Vura bilməyəsən yad qapısına (95, 44). 
 
Sənin sarmaşıqdan xoşunmu gəlir? 
Batini zülmətdir, zahiri işıq. 
Yaxşı ki, həmişə sərv olmuşuq biz, 
Hər kəsin boynuna sarılmamışıq (95, 187). 
 
Frazeoloji dil faktları şeirin məzmun və mündəricəsinə, 

ifadə tərzinə görə yeniləşmə prosesinə məruz qalır. Bu sahədəki 
novatorluq bədii ifadə tərzinə, obrazlar silsiləsinə orijinal poetik 
vasitə çalarları əlavə edir. Bu prosesdə ciddi rol oynayan amil, 
deyildiyi kimi, şairin  sözə yanaşma vərdişi, sözə sənətkar müna-
sibəti, söz seçmə meyarıdır. 

Frazeoloji novatorluq şeirin formasından daha çox məzmun 
gözəlliyinə xidmət edir, oxucunu məzmunun açılışı ətrafında 
düşünməyə vadar edir. Fikir obyektinə münasibət xüsusi 
rənglərlə üzə çıxmasında nəinki frazeoloji dil faktları, frazeoloji 
novatorluq, hətta ayrı-ayrı istedad sahiblərinin özünə məxsus 
olan fərdi aforizmləri, hikmətli ifadələri də 1960-1980-ci illər 
poeziyasının mütərəqqi istiqaməti kimi izah edilə bilər. Fərdi 
frazeoloji novatorluq – hikmətli söz yaradıcılığı söz sənətinə 



           

 148 

zamanın nəfəsinə uyğun yeni həyat verir. Hikmətli ifadələr 
doğma dil qəliblərinə salınaraq semantik cəhətdən zənginləşdiril-
miş müdriklik xalqa, oxucu kütləsinə təqdim edilir. Fərdi 
səciyyəli aforizmlər frazeoloji novatorluğun füsunkarlığını 
nümayiş etdirir. Fərdi yaradıcılıq məhsulu olan hikmətli sözlərin 
yığcamlığında dərin məna ifadəsi, məzmun dolğunluğu, fikir 
genişliyi, təsir dairəsinin əhatəliliyi incə poetik duyuma əsaslanır. 
Onun cazibəli ifadə siqləti də frazeoloji ifadələr kimi, yeni 
«obrazların dilidir» (42, 4). 

Şeiri folklor düşüncə tərzi ilə bağlama, yeni intellektual 
obrazlarla zənginləşdirmə vasitəsidir. Frazeologizmlərin 
ekvivalenti səviyyəsində bədii-estetik və emosional kamillik 
nümunəsi olan hikmətli ifadələr də frazeoloji dil vahidlərinin 
bədii həyatını yaşayır. Məsələn, M.Müşfiqin dillər əzbəri olan 
«Yaşamağı hamı bilər, yaşatmaqdır böyük hünər» aforizmi poe-
ziya tarxinin sonrakı dövrlərində – 1960-1980-ci illər 
mərhələsində eyni semantik mənanın yeni ifadə vasitələrini üzə 
çıxartdı. B.Vahabzadə, Məmməd Araz, Rəfiq Zəka kimi 
tanınmış şairlər eyni müdrik kəlamın yeni emosional impulslar 
doğuran variasiyalarını yaratdılar. 

Xoşbəxtəm ki, ürəyin çılğın duyğularıyla 
    Yaşadıram səni mən. 
Başqasını yaşatmaq – 
  Daha gözəl olurmuş 
   Yaşamağın özündən (102, 61). 
 
Sənin qalib niyyətinəm – 
   yaşayırsan. 
Yüaşamağa nə var, qardaş, 
Hünər odur yaşadasan (54, 409). 
 
Dünya öz dənizini aşıb-daşıtmaqdadır, 
Duyğusu daş adamlar ona daş atmaqdadır. 
Yaşamaq hünər deyil, hünər yaşatmaqdadır 
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      (108, 93). 
 
1960-1980-ci illər poeziyasında bu poetik kateqoriya daimi 

səciyyə daşıyır. Onlar təsadüfdən-təsadüfə deyilən dərin hikmətli 
fikirlər, fəlsəfi mühakimələr deyil, dərindən düşünülmüş və 
zəngin təcrübənin təməli üzərində qərar tutmuş sistemli ifadə tər-
zidir. 

Fikrimzi təsdiq etmək üçün təkcə onu qeyd etmək kifayətdir 
ki, R.Rza, H.Arif, M.Araz, F.Sadıq, F.Qoca, M.İsmayıl, M.Aslan, 
E.Borçalı, A.Laçınlı, R.Rövşən, A.Bədəlzadə kimi şairlərin 
dilində belə ifadə tərzinə geniş yer verilmişdir. Onlar şeirin dilin-
də gözəllik ünsürü, poetik motiv ks etdirən bədii forma naxışları 
olaraq müdriklik üzərində təməl tutur. Hüseyn Arifdən bəzi 
misralarla tanış olaq: 

 
Alçala-alçala yüksələnləri 
Yüksələ-yüksələ alçalan gördüm. 
Bir ovuc torpaqdan dönən deyiləm, 
Bir ovuc torpağa dönənə kimi. 
Aman allah, katibələr qocaldı, 
Qoca nazir qocalmır ki, qocalmır və s. 
 
Bu cür novator deyim üsulu obrazlılığı get-gedə yüksəldir, 

oxucunun düşüncə qabiliyyətini itiləşdirir. Şairin fərdi 
yaradıcılıq uğuru olan aforistik misralar, mürəkkəb quruluşlu, 
dərin semantikalı birləşmələr yeni üslubi istiqamət alır. 

Frazeoloji novatorluq bütünlükdə şeir kompozisiyasının 
vəhdətini yaradır. Bədii toxumanın ayrı-ayrı naxışlarındakı son 
dərəcə təsirli, dramatik məqamlar fikir predmetini fəal anlatmağa 
təhrik edir. Təhrik ruhu isə poetik qavranışın əsas mahiyyətini 
təşkil edir. 

 
Bircə şapalağa dəyməyənləri 
Hörmətə mindirmə bir şapalaqla (54, 241). 
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Şöhrət azarına tutulanları 
Şöhrətin özü də sağalda bilməz. 
Oxucu imzası olmayan şöhrət 
Oğurluq alınmış sənəd kimidir (54, 228). 
 
Birinə doğrudur, birinə yalan, 
Birinə mələkdir, birinə şeytan, 
Birinə əlçatmaz uca asiman, 
Birinə torpağın təkidir dünya (79, 6). 
 
«Qanadlı sözlər»in məntiqi-emosional tutumu ifadə for-

masından xeyli kənara çıxır. İfadə siqləti lirik təhkiyəni intensiv 
axın halına salır. Şair aforizmin yaranmasına birbaşa keçmir. Bu, 
müəyyən hissi mühit, əsaslı poetik zəmin üzərində qurulur. 
Mənalı və dərin məzmunlu təfərrüatın özü bədii kəşflərə gətirib 
çıxarır ki, bu da müxtəlif motivlər arasında assosiativ uyarlıqlar 
aşkarlayır. Poetik fəhmlə əlaqələndirilən fikirlər bədii-frazeoloji 
strukturlar şəklində meydana çıxır. Bunu A.Bədəlzadənin «Vaxt 
və bəxt» şeirindən asanlıqla sezmək mümkündür: 

 
Vaxt bir xəzinədir, verilib sənə 
Cavanlıqla itən haqdı, tapılmaz. 
Bəxti itirənin vaxtı var yenə 
Vaxtı itirənin bəxti tapılmaz (62, 49). 
 
Frazeoloji novatorluq şeir təcrübəsində özünü daha çox 

doğruldur, daha artıq miqyas və vüsət ifadə edir. Frazeoloji 
birləşmələrin məna rəngi üzərində dərindən düşünüb onun incə 
boya fərqlərini duymaqla şair ənənəvi ibarələrə, basmaqəlib 
ifadələrə, qədim tarixi olan və semantik cəhətdən daşlaşan söz 
qruplarına yeni bədii həyat verir. Bu üslubi prosesin səmərəli 
yekunu bir daha göstərir ki, dil üzərində səbrlə, vicdanla işləmək, 
üzüntülü əmək uğurlu poetik tapıntı ilə sona yetir, yaradıcılıq se-
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vinci və qüruru ilə nəticələnir. Əbəs yerə deyilməmişdir ki, «Şeir 
dili adi danışıq dilinə nisbətən daha çox məhduddur. Ümu-
miyyətlə, danışıq özlüyündə gərgin bir əməkdirsə, şeirlə 
danışmaq (yazmaq) qat-qat ağır zəhmətdir... Beləliklə, 
özlüyündə şeirin varlığı bir möcüzədir. Qeyd olunan 
məhdudluğa baxmayaraq, şeirin ifadə etdiyi fikir, məzmun öz 
dərinliyi ilə fərqlənir. Sözün qədri şeirdə bilinir. Burada söz daha 
sanballı, qiymətli olur. Şeirdə ifadə olunan fikirdən daha artıq 
sözün özü, sözün gözəlliyi, sözişlətmənin «gözlənilməzliyi», 
orijinallığı, yeniliyi vacib olur» (1, 172-173). Lakin bu forma 
keyfiyyətləri mündəricə siqləti ilə tamamlananda daha qüdrətli 
görünür. 

Frazeoloji novatorluq zəngin ifadə variasiyaları yaradır, 
ekspressiv çalarlaşma effekti bu novatorluqdan baş verir. 
Frazeoloji vahidlərin forma və semantikasında aparılan istənilən 
əməliyyat şüurda müəyyən əlaqələr yaradır. Bu assosiasiya 
zəminində bədii söz öz hərarətini, emosional təsirini artırır. Mətn 
memarlığında təşkiledicilik frazeoloji dil faktlarının fəal işt-
irakını təmin edir. Mətnin ifadə nizamında aparıcı mövqeyi olan 
frazeologizmlər şeir dilinin zəngin ifadə qaynaqlarındandır. 

Frazeoloji novatorluqda xalq deyim tərzinin nəfəsi duyulur. 
Şeirin ideya məzmununun açılmasına təkan verir. Sənətkarcasına 
işlənməsi ilə bədii məntiqə xələl gətirmir, əksinə, dərhal belə bir 
poetik təəssürat formalaşdırır ki, aktuallaşdırılmış 
frazeologizmlər şeirə xüsusi gözəllik, məlahət gətirən ünsürdür. 
Belə bir mühüm ifadə üsulu aşkarlayır ki, aktuallaşdırmanın 
imkanlarından incə zövq və bacarıqla istifadə yolları üslubi 
zənginlik mənbəyidir. 

Frazeoloji dil vahidlərini təşkil edən hər bir söz ümumi 
məna ətrafında, daxili həmrəylikdə çıxış edir. Ümumi struktur 
sxemində həmin kəlmənin yeri olsa da, özünəməxsus semantik 
yükü digər söz birliyində əriyib bir xəlitə yaradır. Dilçilik 
elminin müəyyənləşdirdiyi kimi, «Frazeologizm o zaman 
yaranmağa başlayır ki, onu təşkil edən komponentlərin müstə-
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qim mənası qurtarır» (31, 6). Frazeologiyanın tərkib hissəsini 
təşkil edən sözlərin müstəqil söz əlamətlərindən məhrum olması 
ilə məcazi-assosiativ motivlər əsasında bədii təcəssüm vasitəsi 
kimi çıxış edir. 

Sabit söz birləşmələrdəki məcazlaşma aktuallaşdırılmış 
ifadələrdə iştirak edən sözlərə də sirayət edir və nəticədə hər bir 
məcazlaşmış söz və ifadə poetik çalarlarla yoğrulur. Söz 
sənətkarının fərdi sənət aləmi, lirik «mən»in ictimai fəallığı da 
aktuallaşdırılma prosesinin gedişinə müsbət təsirini göstərir. Sə-
nətkarın fərdi üslubunu müəyyənləşdirən  poetik əlamətlərdən 
biri kimi bu proses bədii dil sənətkarlığının spesifikasını qabarıq 
nümayiş etdirir. 

Şeir dilində realizm, ənənə və novatorluq misraların 
özünəməxsus melodiyasında özünü bütün qabarıqlığı ilə hiss 
etdirir. 

Yuxarıda gətirilən şeir fraqmentlərindən aydınca sezilir ki, 
frazeoloji birləşmələr bədii düşüncə və ifadə tərzinə yeni rəng 
verir. Onlar məna incəliyi baxımından da olduqca çeşidlidir. Şeir 
dilinin ecazkarlığında frazeoloji vahidlər başqa linqvistik mate-
riallardan yüksəkdə dayanır. Məhəmməd (ə.s.) peyğəmbərin belə 
bir kəlamı vardır: «Dünyanın bütün gözəlliyi dildədir» (52, 106). 
Gözəlliklə dilin müştərək cəhətlərinin estetik duyumu frazeoloji 
birləşmələrin təcəssümündə aydın anlaşılan keyfiyyət sə-
viyyəsindədir. Frazeologiya xalq müdrikliyi ilə şeiriyyətin qo-
vuşduğu bir dil möcüzəsidir. 
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NƏTİCƏ 
 
1960-1980-ci illər Azərbaycan şeir dili qədim və köklü 

ənənələr üzərində ucalmaqla özünün də yeni cizgilərini 
yaratmışdır. Göstərilən üç onillikdə milli poetik proses 
hərəkətdən qalmamış, bədii yeniliyin məzmunu müxtəlif 
yönümlərdə hərəkətdə olmuş, bir sıra səciyyəvi cəhətləri ilə 
seçilmişdir. Məhz buna görə üslubi axtarış ruhu, dilin dərin 
qatlarına meyl bu dövrü xarakterizə edən əsas cəhətlər kimi 
təqdir olunmağa layiqdir. Poetik hərəkatdakı üslubi rəngarənglik 
və mürəkkəblik bu mərhələnin əsas əlamətlərindəndir. 

Bu illərdə, xüsusən üçüncü onillikdə yazılan əsərlərə, poetik 
təfəkkürə həyəcanlı və qayğılı bir ruh gətirildi. Şeir 
yaradıcılığına, bununla bağlı şeirşünaslığın müxtəlif 
problemlərinə diqqətin artmasının gözəl nəticələri oldu. Canlı 
ədəbi prosesin, şeirdə müasirlik duyğusunun güclənməsi təbii 
şəkildə dil-üslubi məsələlərinə də münasibəti dəyişdi. Şairlərin 
orijinal yaradıcılığında ciddi dönüş yarandı, bu dönüş təkcə bir 
qrup qələm ustadının yaradıcılığı ilə məhdudlaşmadı, dil 
sənətkarlığında yeniləşmə, ümumyyətlə, 1960-1980-ci illər 
Azərbaycan poeziyası üçün səciyyəvi hadisəyə çevrildi. Bu illər 
Azərbaycan poeziyası sənətkarlıq baxımından yeni yüksəliş 
dövrü keçirdi, belə ki, bütün ədəbi nəsli təmsil edən şairlər bu 
sahədə xüsusi fəallıq göstərdilər. Poeziya aləminə qədəm qoyan 
gənc qüvvələr də öz səmərəli ədəbi fəaliyyyəti ilə şeirin dil 
sənətkrlığında yeni ab-hava yaratmağa ciddi səy göstərdilər. 
Onların yaradıcılıq təcrübəsində dil problemi, üslubi novatorluq 
xüsusi yer tutdu, yeni ədəbi şəraitin təsiri ilə şeirimiz yeni key-
fiyyətlər qazandı ki, bu uğurların başlıca mənbəyi bədii düşüncə 
tərzinin orijinallığı və yeniləşməyə meylli olmasında idi. 

1960-1980-ci illərin bədii söz yaradıcılığı danışıq dili ilə 
bədii dil arasındakı sədd, demək olar ki, tam şəkildə aradan 
qalmışdır, canlı xalq dilinə məxsus söz və ifadələrin poeziya 
dilinə nüfuzu geniş vüsət almış, sənət dili yeni ruhda inkişafını 



           

 154 

davam etdirmişdir. Şeir dili ilə xalq danışıq dili poeziyanın heç 
bir inkişaf mərhələsində bu qədər yaxın olmamışdır. Əslində 
burada yaxınlıqdan yox, eynilikdən söhbət açmaq daha doğru və 
əsaslıdır. Çünki 1960-1980-ci illər Azərbaycan şeirində onun dili 
ilə canlı ünsiyyət dili arasındakı hədd, demək olar ki, yox dərə-
cəsindədir. Bu illərdə şeir dilinin bütün üslubi laylarında xeyli 
təzələnmə getdi. Bu yeniləşmə bütün dil səviyyəsində baş verirdi. 
Yeni mövzu, məzmun yeniliyi təbii olaraq yeni bədii təsvir və 
ifadə vasitələri tələb edirdi və bunun nəticəsi olaraq şeir dilinə 
təravətli söz və ifadələr daxil edilirdi. 

1960-1980-ci illər şeirinin yaradıcıları insan qəlbinin daxili 
dialektikasının açılmasına, ruhi-mənəvi dinamizminə daha 
dərindən nüfuz etməklə yanaşı, hər cür ritorikadan, süni poetik 
qəliblərdən də qaçırdılar. Deklorativlikdən, qeyri-təbii poetik 
modellərdən uzaqlaşıb böyük səmimiyyətlə öz sözünü deməyə 
üstünlük verirdilər. Bu dövrün lirikasında bədii mətləbi qəlbə və 
dilə yatımlı formalarda, yüksək sənət dili ilə deməyə meyl çox 
güclü idi. 

1960-1980-ci illər poeziyasına xas olan başlıca meyllərdən 
biri də dilin bütün leksik laylarına aid vahidlərin maksimum 
poetik yük daşıma cəhdidir. Dövrün ab-havasını müasir dillə 
ifadəetmə prosesində dialektizmlərdən tutmuş poetizmlərə qədər 
hər sözü şeirin canlı bir varlıq kimi formalaşdırmaqda fəal üslubi 
mövqedə dayanmışdır. Hər sözün ədəbi hadisə kontekstində göz 
oxşayan görüntüsü bu dövr şeir dilinin əsas atributlarındandır. 
Sözün üslubi çevikliyi və kamilliyi 1960-1980-ci illər 
poeziyasının üslubi təmayüllərini təmsil edən qələm sahiblərinin 
hər birinin yazı tərzində bütün dolğunluğu ilə özünü nümayiş 
etdirdi. 

1960-1980-ci illər Azərbaycan şeir dilinin əsas məzy-
yətlərindən biri öz təsir dairəsini genişləndirməyə nail olmasıdır. 
Ən mühüm faktor kimi bunu xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır 
ki, şeir dili əvvəlki onilliklərdə mövcud olan rəsmiyyətçilik mey-
lindən sözün tam və həqiqi mənasında azad olmağı bacardı. Bu 
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dil öz milli köklərinə daha çox meylləndi, xəlqilik və təbiilik 
bütün çalarları ilə şeir dilində nümayiş olundu. Bu yaradıcılıq 
keyfiyyətləri milli dilimizin frazeoloji fonduna münasibətdə 
bilavasitə öz əksini tapmışdır. 

Şeirin sənətkarlıq dəyərində, bədii keyfiyyətində frazeoloji 
birləşmələrin iştirakından sözbət gedirsə, deməli, poeziyada dil 
mədəniyyəti, söz duyumu və deyiminin vəhdəti yüksək 
səviyyədədir. Şairin sözü obraza çevirmək bacarığı, obrazla 
frazeologizmlərin ekvivalentliyini yaratma çevikliyi 1960-1980-
ci illər poeziyasının ən yetkin təzahürüdür. Bu dövr şeir örnəklər 
göstərir ki, frazeologizmlər əksərən bədii fikrin əsasında dayanır, 
ideya-bədii mündəricənin mahiyyətinə çevrilir. Frazeoloji söz 
birləşmələrinin doğurduğu ahəngin məcrasında bədii qayə daha 
uğurla açılır, ucadan deyilən «dəbdəbəli» sözlər, publisistik mü-
raciətlərdən fərqli olaraq sabit ifadələrin yaratdığı təəssürat 
asanlıqla oxucunun inamına çevrilir. Şeirin bədii strukturunda 
idiomatik ifadələr daha aydın cizgilərlə görünür. 

Frazeoloji dil faktlarının işlədiyi misralar yalnız məzmun ilə 
deyil, bədii formanı xarakteri ilə də yaddaqalandır. Onun 
bünövrəsində canlı danışıq dili durur və üslubi tələbə maksimum 
əməl olunduğu məqamlarda yaratdığı estetik təəssürat folklor 
dilnn şeir dilinə buraxdığı izlər kimi xoşagəlimli olur. Bu baxım-
dan frazeologizmlərin şeir dilində yaratdığı ab-hava sayəsində 
bədii niyyət mükəmməlliklə əks olunmuş, şairlər frazeoloji 
qəliblərin yeni ifadə yaratmaq imkanlarından yaradıcılıqla bəhrə-
lənmişlər. 

1960-1980-ci illər mərhələsində meydana gələn şeir ör-
nəkləri frazeoloji dil materallarının estetik ölçülərini, onların söz 
sənətkarları tərəfindən yaradıcı şəkildə «özününküləşdirmə» 
üsullarını büruzə verir. Frazeologizmlər sənət dilinin qaynağı 
olması ilə öz novator imkanlarını geniş şəkildə təzahür etdirməsi 
ilə əlamətdardır. Folklor çeşməsi frazeoloji birləşmələrin bədii 
duruluğunda, ahəngində, ruhundadır. 
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Frazeoloji birləşmələrin bədii sxemi və ümumiləşdirici 
qəlibi ilə təsvir və tərənnümün daha mükəmməl vasitələrinə nail 
olunmuşdur. Ulularımızdan bizə irs qalan bu söz yaradıcıları – 
frazeoloji dil vahidləri şeir mətnində bədii idrak miqyasının ge-
nişliyini açıb göstərir. Folklor ifadəsi kimi müasir mətn mühitinə 
düşür və fikirlər, düşüncələr assosiasiyasında etibarlı təməl rolu-
nu oynayır. Poeziya onun kamil forma imkanlarını, ümumiləş-
dirmənin daha mürəkkəb üsullarını mənimsəyir. Estetik tələbkar-
lıq göstərməyin nəticəsi kimi frazeoloji birləşmələr şeir dili üçün 
yaraşıqdır. Milli koloritin, xəlqiliyin bədii siqləti, canı və qanı da 
frazeolji birləşmələrdədir. Xaq həyatının və düşüncəsinin 
koloriti hopmuş idiomatik ifadələr heç bir lüğəvi materialın çata 
bilmədiyi bədii effekt və fikir dolğunluğu yaratma imkanlarına 
malikdir. Çünki frazeologizmlər obrazlılığı öz içində olan ifa-
dələrdir və poetik təcrübənin verdiyi imkanlara arxalanaraq 
1960-1980-ci illərin ədəbi nəsli üslubi tələblərin meyarı həddin-
də öz çalarlarını da əlavə etmişdir. Məlumdur ki, şeir dilində bu 
cür deyiliş tərzində folklor dili ilə danışıq dili şərikdir. Dilin fra-
zeoloji fonduna yaxından bələdlik imkan vermişdir ki, göstərilən 
zaman kəsiyində şeirimiz həyatın müxtəlif tərəflərini olduğu 
kimi, daha canlı, daha zəngin əks etdirsin. Ümumiyyətlə, poetik 
düşüncələrin kamil ifadəsi, təbiiliyi və rəngarəngliyi 1960-1980-
ci illər şeirinin iliyinə işləmişdir və frazeoloji tərkiblər poetik 
rəngarəngliyin göstəricisi olmaqla yanaşı, obrazı dəqiqliklə 
canlandırma vasitəsidir. Onda dilin poetik qüdrəti bütün 
qammaları ilə səslənir. 

Frazeologiyanın poetik gözəlliyi şeirimizə bayatı və 
qoşmaların melodik intonasiyasını, ürəyəyatımlılığını gətirmişdir. 
Xalq dilindən götürülmüş idiomatika mətn üçün səciyyəvi poetik 
iqlimi novatorcasına təsdiq etmək tələbindən doğur. Bədii obraz 
frazeoloji tərkibin kökündən cüxərir, üzərinə söz sənətkarı tərə-
findən artırılan çalarlarla daha da püxtələşir. Bu prosesdə 
frazeologizmlərin obrazlı mahiyyətinin maksimum dərəcədə üzə 
çıxması şairin yaradıcılıq şəxsiyyətindən, dildən istifadə 
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səriştəsinin səviyyəsindən asılı olur. Ancaq poetik fəhmi 
nəticəsində frazeoloji vahidlər mətn mühitinə uyğun və uyğunlu-
ğuna görə də olduqca uğurlu poetik nəfəs hiss etdirir. Söz 
sənətkarları frazeoloji birləşmələrin ifadə tərzinə müvafiq 
novatorluğu poetik dilin potensial semantikasına əsaslanır. Xalq 
hikmətinə söykeənən təfəkkür inkişafı dilə təsir edib frazeoloji 
birləşmələrin ümumiləşdirmə xüsusiyyətindən faydalanaraq 
aforizm yaradıcılığına meyl edir. Şair mövcud atalar sözü, afo-
rizm və ibarələrin qəlibinə, poetik sxeminə uyğun gələn yeni 
ifadələr yaradır ki, bunlar da hikmət və müdriklik semantikasını, 
məna cəzabiəsini frazeoloji birləşmələrdən əxz edir. 

Şair tərəfindən müxtəlif formalarda təshih olunan fra-
zeologizmlər öz dərinliyi, müdrikliyi ilə ona görə müasir və 
emosional səslənir ki, yığcamlıq onun estetik mayasıdır. İlk 
baxışda sadə görünən frazeoloji novatorluğun semantikasında da 
folklor mayası var. Şeir dilinin sərrastlığı da, üslubunun təbiiliyi 
də həmin mayadan bəhrələnir. Xalqın bu mənəvi sərvəti öz 
bədii-estetik kəsəri ilə şairin poetik mükalimələrində mənalı 
olduğu qədər də vüsətlidir. İfadə tərzinin və obraz sistemlərinin 
təzələnmə prosesində yaxından iştirakı da, şeir-sənət dilinə 
çevrilməsi də, üslubi vüsət alması da onun bətnindəki şeirləşmə 
üçün ilkin və fitri xislətindən nəşət edir. 

1960-1980-ci illər poeziyasında frazeoloji nova-torluq 
anlayışı şairlik mədəniyyəti, bədii yaradıcılıq vərdişlərinin 
mükəmməl mənimsənilməsi məzmunu daşıyır. Burada 
gerçəkliyə sənətkar münasibətinin ümumi prinsipləri əsas yer 
tutur. Bu prizmadan yanaşmaqda aydın şəkildə sezmək olur ki, 
dilə novatorcasına yanaşma nəticəsində əmələ gələn ifadələr 
yüksək bədii keyfiyyətləri, yığcamlığı və konkretliyi ilə mükəm-
məl poetik əsərə bərabər tutula bilər. Şeir mətnində xalq 
müdrikliyinin ifadəsi olan sabit söz birləşmələrinin ritm və 
sintaktik quruluşuna uyğun gələn deyimlər həm müstəqim, həm 
də məcazi mənada el sözlərinin siqlətini qazanır və aforizm 
mövqeyinə yüksəlir. 
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Frazeoloji novatorluq lirik qəhrəmanın hiss və mənə-
viyyatını bəsit, zəif, sönük ifadəsindən xilas edir. Obrazlarla 
zəngin olan frazeoloji birləşmələr təsvir obyektinin əsas 
cizgilərinə, bədii hadisələrə qiymət verməyin estetik meyarıdır. 
Digər leksik ünsürlərlə müqayisədə çox intensiv imkanlara 
malikdir və buna görə də üslubi tutum etibarilə onun geniş 
ölçüləri vardır. 

Frazeoloji novatorluğu üslubi-estetik hadisə kimi izah edə 
bilmək üçün 1960-1980-ci illər mərhələsində meydana çıxan şeir 
örnəkləri kəmiyyət və keyfiyyət baxımdan diqqət çəkir. 
Göstərilən zaman kəsiyində yazıb-yaradan şairlərin fərdi 
üslubunu araşdırmaq, onu dövrün ədəbi prosesi fonunda qiymət-
ləndirmək, ümumiyyətlə, ədəbi qüvvələrin bu sahədəki fəa-
liyyətini düzgün müəyyənləşdirmək baxımından çox önəmlidir. 
Söz sənətkarlarının qələmində frazeoloji birləşmələrin üslubi 
dönüşləri daha fəal üslubi əməliyyatlara meydan açır. Məhz bu 
cəhətləri şeir dilində onların işlənmə tezliyinə müsbət təsir göstə-
rir. İlhamlı zəhmətin bəhrəsi kimi xalq deyim üsullarına 
arxalanmaq frazeoloji novatorluğa yol açır. Frazeoloji 
novatorluq sayəsində hər misrada bir şeirlik məna gizlənir. 
Misraların çoxu aforizm təsiri bağışlayır, hikmətli sözlər kimi 
səslənir. Sabit söz birləşmələrini «yonub» onu istədiyi üslubi 
fiqurun tərkibində lazımi yerinə salmaqla söz sənətkarları 
Azərbaycan dilinin ülviliyini, müdrikliyini nümayiş etdirir. Onun 
gücü-qüdrəti ilə oxucunun duyğularına, mənəvi dünyasına 
əzəmət və qürur bəxş edir. Onu obrazlı sözün ətri, misilsiz 
rahiyəsi ilə məst edir. Dilimizin frazeoloji fondu və onun 
ifadəlilik qüdrəti poetik don geymiş bütün məfhumları 
əsrarəngiz və ali yüksəkliyə qaldırır. 

 
 



           

 159 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 
Azərbaycan dilində 

 
1. Adilov M. Sənətkar və söz. Bakı, «Yazıçı», 1981, 184 s. 
2. Axundov A. Dilin estetikası. Bakı, «Yazıçı», 1985, 224 s. 
3. Axundov A. Şeir sənəti və dil. Bakı, «Yazıçı», 1980, 159 

s. 
4. Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı. Bakı, «Elm», 1985, 

360 s. 
5. Bayramov A. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. 

Bakı, «Maarif», 1978, 176 s. 
6. Əliyev R. Poeziyanın təbiiliyi. Bakı, «Yazıçı», 1982, 96 s. 
7.  Hacıyev C.X. Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsu-

siyyətləri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962, 436 s. 
8. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I cild, Bakı, 

ADU-nun nəşri, 1976. 
9. Hacıyev T. Bədii dilin şerir və nəsr ladları. «Azərbaycan» 

jurnalı, № 9. Bakı, 1981, s.161-171. 
10. Hacıyev T. Şerimiz. Nəsrimiz. Ədəbi dilimiz. Bakı, 

«Yazıçı», 1990, 360 s. 
11. Hacıyev T. Zaman, janr, dil. «Azərbaycan» jurnalı, № 4, 

1980, s.174-183. 
12. Hüseynov M. «Yazıçı»nıın dili və üslubu. Yerevan, 

1981, 98 s. 
13. Hüseynov M. Romanın üslub zənginliyi. Bakı, «Yazıçı», 

1990, 159 s. 
14. Hüseynov M. Dil və poeziya. Bakı, «Elm», 2008, 434 s. 
15. Hüseynov M. Şeirşünaslıqda dil sənətkarlığı. Bakı, 

«Elm», 2007, 240 s. 
16. Hüseynov M. Frazeoloji birləşmələr poetik mətnin 

obrazlı dayağı kimi. ADPU-nun xəbərləri, № 1-2, Bakı, 2003, 
s.325-328. 



           

 160 

17. Hüseynov M. Poeziya dilində folklor deyim tərzinin 
üslubi çalarları. ADPU-nun elmi xəbərləri, № 4. Bakı, 2004, 
s.67-71. 

18. Hüseynov M. Poeziya dilində sabit söz birləşmələrinin 
aktuallaşma prinsipləri. ADU-nun elmi xəbərləri, № 1. Bakı, 
2005, s.185-189. 

19. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, «Maarif», 
1995, 496 s. 

20. Qarayev Yaşar. Poeziya və nəsr. Bakı, «Yazıçı», 1989, 
198 s. 

21. Məmmədov M. Publisist sözün qüdrəti. Bakı, «Yazıçı», 
1992, 144 s. 

22. Paşayev M.C. Bədii dilimiz haqqında bəzi qeydlər. 
«Ədəbiyyat qəzeti», 12 iyul 1938-ci il. 

23. Poeziya: problemlər, mülahizələr. «Azərbaycan» jurnalı, 
№ 2, 1983. 

24. Vurğun S. Əsərləri, VI cild. Bakı, 1972. 
 

Rus dilində 
25. Babkin A.M. Russkaə frazeoloqiə, ee razvitie i istoçniki. 

Leninqrad, «Nauka», 1970, 264 s. 
26. Vovk V.N. Əzıkovaə metafora v xudojestvennoy reçi. 

Kiev, İzd-vo Naukova Dumka, 1986, 140 s. 
27. Qriqorğeva A.D. Sudğba pogtiçeskoy frazeoloqii v 

russkoy poezii XIX – naçalo XX v. V kn.: Oçerki po stilistike 
xudojestvennoy reçi. Moskva, «Nauka», str.165-198. 

28. Qriqorğev V.P. Pogtika slova. Moskva, «Nauka», 1979, 
343 s. 

29. Dalqat U.B. Literatura i folklor. Moskva, «Nauka», 302 
s. 

30.  Efimov A.İ. İstoriə russkoqo literaturnoqo əzıka. 
Moskva, Qosudarstvennoe uçebno-pedaqoqiçeskoe izdatelğstvo 
ministerstva prosveheniə RSFSR, 1955, 422 s. 



           

 161 

31. Jukov V.P. Semantika frazeoloqiçeskix oborotov. 
Moskva, «Prosvehenie», 1978, 160 s. 

32. Zaqorovskaə O.V. Ob gstetiçeskoy funküii əzıka. V kn.: 
Pogtiçeskaə stilistika. Voronej, İzd-vo Voronejskiy universitet, 
1982. s. 7-16. 

33. Kalinin A.V. Kulğtura russkoqo slova. Moskva, İzd-vo 
MQU, 1984, 304 s. 

34. Kojinov V.V. Kak pişut stixi. O zakonax pogtiçeskoqo 
tvorçestva. Moskva, «Prosvehenie», 1970, 339 s. 

35. Kojinov V.V. Smena stiley i pogtiçeskaə tradiüiə. V kn.: 
Mnoqoobrazie stiley sovetskoy literaturı. Moskva, «Nauka», 
1978, s. 407-445. 

36. Leonov B.A. Voprosı stilə i janra v lirike. Moskva, İzd-
vo MQU, 1964. 

37. Lotman. Struktura xudojestvennoqo teksta. Moskva, 
1970, 384 s. 

38. Matiev K. Liriçeskoe v isskustvo kak gstetiçeskoe 
əvlenie. Frunze, «Ilim», 1971, 149 s. 

39. Mixaylov A. Maəkovskiy i sovremennaə pogziə. V kn.: 
V mire Maəkovskoqo. Moskva, «Sovetskiy pisatelğ», s.250-290. 

40. Minaev L.V. Slovo v əzıke i reçi. Moskva, «Vısşaə 
şkola», 1986, 197 s. 

41. Mokienko V.M. Obrazı russkoy reçi. Leninqrad, İzd-vo 
Leninqradskoqo universiteta, 1986, 280 s. 

42. Oqolğüev V.M. Uçtoyçivıe sravneniə v sistem russkoy 
frazeoloqii. Leninqrad, İzd-vo Leninqradskoqo universiteta, 
1978, 160 s. 

43. Ossoveükiy İ.A. Nekotorıe nablödeniə nad əzıkom sti-
xotvornoqo folklora. V kn.: Oçerki po stilistike xudojestvennoy 
reçi. Moskva, «Nauka», 19798, s.199-252. 

44. Petrov D. Pogziə i nauka. Moskva, İzd-vo «Znanie», 
1974, 64 s. 



           

 162 

45. Popov R.N. Frazeoloqizmı sovremennoqo russkoqo 
əzıka s arxaiçnımi znaniəmi i formami slov. Moskva, «Vısşaə 
şkola», 1976, 200 s. 

46. Skvorüov L.İ. Teoretiçeskie osnovı kulğturı reçi. 
Moskva, «Nauka», 1980, 352 s. 

47. Sidelğnikov V.M. Pisatelğ i narodnaə pogziə. Moskva, 
«Sovremennik», 1974, 191 s. 

48. Sidorov E. O lirike, ee kritikax. «Pravda», 13 marta 
1983 q. 

49. Tomaşevskiy B.V. Stilistika. Leninqrad, İzd-vo 
Leninqradskoqo universiteta, 1983, 288 s. 

50. Uşakov N. Masterskaə. Moskva, «Sovetskiy pisatelğ», 
1983, 423 s. 

51. Çernışevskiy N.Q. Pogziə mısli. Saratov, 1978, 112 s. 
52. Şidfar B.Ə. Obraznaə sistema arabskoy klassiçeskoy 

literaturı (VI-XII vv.). Moskva, 1974. 
 

Bədii əsərlər 
53. Abdulla Abbas. Üzü dan yerinə. Bakı, «Yazıçı», 1986, 

131 s. 
54. Araz Məmməd. Seçilmiş sərləri. Bakı, Azərnəşr, 1986, 

480 s. 
55. Arif Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı, «Yazıçı», 

1985, I c. 408 səh; II c. 251 s. 
56. Aslan Məmməd. Bilməcədir bildiyimiz bu dünya. Bakı, 

«Yazıçı», 1990, 311 s. 
57. Azəroğlu Balaş. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı, 

«Yazıçı», 1970, 211 s.; II c., 1970, 302 s. 
58. Bayram Tofiq. Məsləkim – silahım. Bakı, «Yazıçı», 

1984, 267 s. 
59. Bəhmənli Vaqif. Yolumun üstə bitən gül. Bakı, «Yazıçı», 

1986, 131 s. 
60. Baxış Eldar. Ağ saçların işığı. Bakı, «Yazıçı», 1985, 85 

s. 



           

 163 

61. Bədəlzadə Ağasən. Payızda məhəbbət. Bakı, «Yazıçı» 
62. Bədəlzadə Ağasən. Yanmaq ona deyərəm ki... Bakı, 

«Gənclik», 1978, 48 s. 
63. Borçalı Eyvaz. İllər, pillələr. Bakı, «Gənclik», 1975, 176 

s. 
64.  Əkbərzadə Ş. Sevgi borc verilməz. Bakı, «Yazıçı», 

1982, 71 s. 
65. Əlioğlu Çingiz. Günəşli dayanacaqlar. Bakı, «Gənclik», 

1984, 2000 s. 
66. Əliyev Məstan. Mən bir durna qatarında. Bakı, 

«Gənclik», 1983, 292 s. 
67. Göyçaylı İbrahim. İlduzlar nədən danışır. Bakı, 

«Gənclik», 1984, 140 s. 
68. Həsənbəy Yusif. Məhəbbət məşəlləri. Bakı, «Yazıçı», 

1984, 198 s. 
69. Həsənzadə Nəriman. Mənim nikahımı pozdu təbiət. Bakı, 

«Yazıçı», 1989, 332 s. 
70. Hüseynzadə Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı, 

Azərnəşr, 1975, I c. 300 s.; II c. 284 s. 
71. Xəzri Nəbi. Nəsillər – əsrlər. Bakı, «Gənclik», 1985, 

208 s. 
72. İbrahim Vaqif. Taleyimə yazılanlar. Bakı, «Gənclik», 

1986, 188 s. 
73. İsmayıl Məmməd. Döyüş, qələbə. Bakı, «Yazıçı», 1983, 

229 s. 
74. İsmayıl Məmməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 

1992, 304 s. 
75. İsmayılzadə İsa. Salam, yer kürəsi. Bakı, «Gənclik», 

1982, 232 s. 
76. Kəbirli İbrahim. Sənə arxayınam. Bakı, «Yazıçı», 1984, 

303 s. 
77. Kəmərli Aslan. Ömrümə düşən işıq. Bakı, «Gənclik», 

1984, 152 s. 



           

 164 

78. Kəsəmənli Nüsrət. Hamısı sevgidəndir. Bakı, «Gənclik», 
1988, 220 s. 

79. Kürdoğlu Hüseyn. Bu dünya bir karvan yolu. Bakı, 
«Yazıçı», 1989, 184 s. 

80. Kürçaylı Ə. Ülkər. Bakı, «Yazıçı», 1980, 236 s. 
81. Qabil. Təmizlik. Bakı, «Yazıçı», 1983, 224s. 
82. Qoca Fikrət. Ömürdən bir damla. Bakı, «Yazıçı», 1991, 

240 s. 
83. Laçınlı Ağa. Aşırımlar qarşısında. Bakı, «Yazıçı», 1978, 

140 s. 
84. Laçınlı Ağa. Gecə yuxusu. Bakı, «Yazıçı», 1986, 150 s. 
85. Laçınlı Ağa. Meşə nəğməsi. Bakı, «Gənclik», 1985, 144 

s. 
86. Mehdi Famil. Borc. Bakı, «Gənclik», 1984, 280 s. 
87. Məmmədli Firuzə. Yetkinlik. Bakı, «Yazıçı», 1989, 128 

s. 
88. Muxtar Əhəd. Dünya yaman dünyadır. Bakı, «Yazıçı», 

1989, 216 s. 
89. Nəsib Davud. Ürək sözsüz danışır. Bakı, «Gənclik», 

1976, 136 s. 
90. Nəsib Vaqif. Dağ havası. Bakı, «Gənclik», 1983, 248 s. 
91. Novruz Cabir. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı, I c. 1982, 

340 s.; II c. 1983, 246 s. 
92. Rövşən Ramiz. Yer üzü daş saxlamaz. Bakı, «Yazıçı», 

1987, 157 s. 
93. Rüstəmxanlı Sabir. Qan yaddaşı. Bakı, «Yazıçı», 1986, 

264 s. 
94. Rüstəmxanlı Sabir. Sağ ol, ana dilim. Bakı, «Gənclik», 

1983, 208 s. 
95. Rza Xəlil. Hara gedir bu dünya. Bakı, «Yazıçı», 1989. 

28 s. 
96. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. Bakı, «Yazıçı», I 

c. 1980, 390 s.; II c. 1980 294 s.; III c. 1981, 382 s.; IV c. 1982, 
396 s.; V c. 1983, 284 s. 



           

 165 

97. Sadıq Fikrət. Məndən soruşsalar. Bakı, «Yazıçı» 1985, 
326 s. 

98. Salahzadə Ələkbər. Xatirə çiçəyi. Bakı, «Yazıçı», 1982, 
144 s. 

99. Salahzadə Ələkbər. Od odası. Bakı, «Yazıçı», 1989, 184 
s. 

100. Sərxanlı Səyavuş. Mənim nərgizli dünyam. Bakı, 
«Gənclik», 1988, 88 s. 

101. Tapdıq İlyas. Dünya gülzar oldu. «Azərbaycan» jurnalı, 
№ 9, 1983, səh.100. 

102. Vahabzadə Bəxtiyar. Axı dünya fırlanır. Bakı, 
«Yazıçı», 1987, 208 s. 

103. Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. Bakı, 
Azərnəşr, 1975, I c. 304 s.; II c.252 s. 

104. Vəfa Zeynal. Çinarım mənim. Bakı, Azərnəşr, 1967, 28 
s. 

105. Yaqub Musa. İki qəlbin işığı. Bakı, «Gənclik», 1985, 
124 s. 

106. Yaqub Zəlimxan. Od aldığım ocaqlar. Bakı, «Yazıçı», 
1986, 150 s. 

107. Zəlioğlu Rüfət. Kainatla üz-üzə. Bakı, «Yazıçı», 1983, 
233 s. 

108. Zəka Rəfiq. Axıb gedən günlərimiz. Bakı, «Gənclik», 
1084, 260 s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 166 

 
 
 

KITABIN IÇINDƏKILƏR  
  Səh. 

 
GİRİŞ .........................................................    3 
I FƏSİL 

FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BƏDİİ TƏSVİR VƏ 
TƏSİR İMKANLARI................................................................24 

II FƏSİL 
ŞEİR DİLİNDƏ FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN 
AKTUALLAŞMASI.................................................................89 
NƏTİCƏ ...............................................................................  153 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT ...............................  159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


