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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycan dilinin tarixi təkamülünü, 

onun daxili inkişaf yollarını araşdırıb üzə çıxarmaq, linqvistik xüsusiyyətlərinin 

dərindən, geniş  təhlilini vermək dilçiliyimizin, eləcə də filologiya elminin qarşısında 

duran ən aktual problemlərdəndir. Qədim və zəngin tarixi olan Azərbaycan dili tarix 

boyu milli-mənəvi dəyərlərimizi özündə yaşatmış və inkişaf etdirmişdir. “İnkişaf etmiş 

zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq”ımızın [52] yaratdığı dəyərli folklor 

materiallarının hərtərəfli öyrənilməsi bütövlükdə dilimizin inkişaf yolu barədə 

məlumatın zənginləşdirilməsində böyük rol oynayır. Bu baxımdan layla və oxşamaların 

dilinin tədqiqi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Layla və oxşamaların ədəbiyyatşünaslıq 

istiqamətində geniş öyrənilməsinə baxmayaraq [34; 42; 47; 48; 67; 74; 82; 83; 98; 111; 

112; 113], onun linqvistik aspektləri tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Odur ki, bu 

sahədəki sistemli araşdırmaların aktuallığı və vacibliyi özünü bir daha təsdiq etmiş olur. 

Məhz bu cəhətdən layla və oxşamaların dilinin monoqrafik tədqiqat obyektinə 

çevrilməsi Azərbaycan dilçilik elminin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri 

hesab olunmalıdır.  

Azərbaycan dilçilik elmində layla və oxşamaların dilinin öyrənilməsi sahəsində 

aparılmış bu tədqiqat əsəri yuxarıda göstərilən boşluğun doldurulması ilə bağlı ilk 

araşdırmadır. Xüsusilə, layla və oxşamaların fonopoetikası, üslubi leksikası bədii 

imkanları baxımından daha zəngindir. Ona görə də mövcud dissertasiyada layla və 

oxşamaların fonopoetik və üslubi leksikasının araşdırılması əsas hədəf kimi 

seçilmişdir.  

Layla və oxşamalar folklorun ən qədim və birinci sayılan janrlarıdır ki, insan 

dünyaya göz açdığı andan bu nümunələrlə tanış olmağa başlayır [115, s.175] Layla 

və oxşamalardakı dil materialları bir tərəfdən dilimizin tarixi inkişafını, onda baş 

verən linqvistik təkamülü təcəssüm etdirirsə, digər tərəfdən xalqımızın həyat tərzini, 

məişətini, ana-övlad münasibəti fonunda dünyabaxışını, milli psixologiyamızın ən 

mühüm göstəricilərini izləmək üçün zəngin materiallar verir. Eyni zamanda poetik 

örnəklərin milli təfəkkür işığında səciyyələndirilməsi fonunda dilimizin bədii 
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imkanlarının genişliyini üzə çıxarır. Bundan başqa, folklor dilinin poetik-üslubi 

vasitələrinin zənginliyini, layla və oxşamaların dilinin canlı ünsiyyət dilinə 

yaxınlığını da təsdiq edir. Bu mövzunun xalq yaradıcılığını, onun dilinin bədii-estetik 

səviyyəsini üzə çıxarmasını da nəzərə alaraq belə fikri söyləmək olar ki, dissertasiya 

işi aktualdır.  

Azərbaycan dili çağdaş zamanımıza qədər min ildən çox tarixi inkişaf yolu 

keçmiş, xarici təsirlərə müqavimətli olaraq, özünü qorumuş, xalqımıza ləyaqətlə 

xidmət etmiş, əsrlər boyu səlisləşmə, dəqiqləşmə, zənginləşmə yolu keçmiş və 

dünyanın ən zəngin dilləri səviyyəsinə yüksələ bilmişdir. O, milli-mənəvi 

dəyərlərimizi özündə yaşadan, qoruyan, inkişaf etdirən ən mühüm, ən yetkin inkişaf 

vasitəsidir.  

Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir. 50 milyondan artıq 

insanın ünsiyyətinə, fikir mübadiləsinə xidmət etməsi onu dünyanın ən geniş yayılmış 

dillərindən biri olduğunu söyləməyə əsas verir. 

Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı, Cənubi Azərbaycanda 

sayına görə çoxluq təşkil edən azərbaycanlıların da ünsiyyət vasitəsidir. Dağıstan, 

Gürcüstan, Türkiyə, İraq ərazilərində də azərbaycanlıların öz qədim yurdlarında  

toplu halında yaşadıqları danılmaz həqiqətdir. Dünyanın ən qədim dillərindən biri 

statusunu qazanmış Azərbaycan dili tarixi baxımdan Oğuz qrupuna aid digər 

dillərdən qədimdir.  

Türklərin ilkin vətəni sayılan Ön Asiyada hələ e.ə. III-II minilliklərdə 

Azərbaycanın əsas əhalisinin Kuti, Kassi, Lulu, Su, Turukki kimi güclü türk 

tayfalarının olduğu barədə verilən məlumat diqqəti çəkir. Araşdırmalara görə, Kutilər 

e.ə. 28-ci əsrdə Aratta dövlətini yaratmış və ətraf aləmlə, xüsusən, Şumerlərlə geniş 

əlaqələr saxlamışlar. Bütün bunlar təsdiq edir ki, xalqımıza məxsus layla və 

oxşamaların yaranma coğrafiyası geniş olmuşdur. 

Dilin, onun daşıyıcısının xalqın tarixi ilə ayrılmaz bağlılığı vardır. E.ə. I 

minilliyin başlanğıcında Azərbaycan türk tayfalarının güclü Manna dövlətini 

yaratması və bu dövlətin süqutundan sonra Midiya dövlətinin güclənərək Mannanı da 

öz içərisinə alması, mannalılarla midiyalıların qohum tayfalar olması, midiyalıların 



5 
 

ətraf tayfaları özlərindən asılı vəziyyətə salaraq böyük imperiya yaratması və digər 

tarixi faktlar layla və oxşamaların yaranıb yayılmasında heç də az rol oynamamışdır. 

E.ə. IV əsrdə respublikamızın indiki ərazisində Albaniya, Cənubda Atropatena 

dövlətinin yarandığı tarixi faktlardandır. Uzun müddət yunan işğalı (e.ə IV əsr) 

Parfiya (e.ə. 250 – e. 226) və Sasanilər (224-652) sülalələri dövründə Şimal və Cənub 

əhalisinin daim birlikdə olması, bir canişinlikdə birləşdirildiyi tarixi həqiqətdir. 

Feodalizmin ilkin inkişaf mərhələsində Azərbaycan-türk tayfalarının 

konsolidasiyasının baş verməsi, nəticədə Azərbaycan xalqının və ümumxalq 

Azərbaycan dilinin təşəkkül tapması tarix elminə aid gerçəklərdir.  

Ümumən Azərbaycan dilinin eramızın V əsrində formalaşdığı, VI-VIII əsrlər 

şifahi ədəbi dilimizin təşəkkülü və inkişaf dövrü sayıldığı, bu dövrün ən mükəmməl 

abidəsinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının olduğu barədə məlumat onu deməyə 

əsas verir ki, layla və oxşamalar xalqımızın folklorunun tərkib hissəsi kimi düşüncə 

tərzimizin ən qədim nümunələrindən biridir. Onun tədqiqi, təbii ki, xalqımızın bədii, 

linqvistik düşüncəsi ilə yanaşı, fəlsəfi düşüncəsinin imkanlarını üzə çıxarmaqda 

mühüm rol oynayır.  

Tədqiqatın obyekti. Tədqiqat işinin obyekti adından da göründüyü kimi, layla 

və oxşamaların dili və üslubudur. 

Tədqiqatın predmeti. Araşdırmanın predmeti tədqiqat obyektinə uyğun 

olaraq, layla və oxşamalardakı fonetik-üslubi vasitələr, leksik-semantik söz qrupları, 

frazeoloji birləşmələr, məcaz növləri və istifadə dairəsinə görə söz qruplarıdır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi layla və 

oxşamaların dilinin üslubi, obrazlılıq imkanlarını aşkara çıxarmaq, onların özəlliyini 

müəyyənləşdirməkdir. Bu məqsədə çatmaqdan ötrü aşağıdakı vəzifələr yerinə 

yetirilməlidir: 

 layla və oxşamaların dilindəki transkripsiyanın özəl əlamətlərinə diqqəti 

yönəltmək; 

 assonansın intonasiya çalarlarını və üslubi keyfiyyətlərini aşkarlamaq; 

 alliterasiyanın akustik incəliklərinin və ritm qəliblərinin təhlilini vermək; 

 intonasiya və ritmik-melodik vasitələrin üslubi özəlliklərini araşdırmaq; 



6 
 

 anaforanın fonetik-üslubi aspektlərini üzə çıxarmaq; 

 epiforada əksini tapan poetik dinamizmin səciyyəvi cəhətlərini dəyərləndirmək; 

 ümumişlək sözlərin üslubi yönümlərinin xarakterik vaxtlarını təyin etmək; 

 dialektizmlərin üslubi zamanlarda işləkliyini araşdırmaq; 

 köhnəlmiş sözlərin müəyyən üslubi kateqoriya kimi çıxış etməsini elmi təhsil 

müstəvisində nəzərdən keçirmək; 

 sinonimlərin üslubi xarakterini şərh etmək; 

 antonimlərin üslubi-semantik funksionallığına aydınlıq vermək; 

 omonimlərin bədiilik ölçülərini aşkara çıxarmaq; 

 frazeoloji vahidləri poetiklik prinsiplərin tələblərinə uyğun gözdən keçirmək; 

 məcazi sözlərin üslubi özəlliklərini və bədii dəyərinin təhlilini vermək; 

Tədqiqatın metodları. Dissertasiya işi tədqiqatın xarakterinə uyğun olaraq 

linqvistik təsvir metodu ilə aparılmış, yeri gəldikcə kontekstual-situativ və 

funksional-üslubi metodlardan da istifadə olunmuşdur. Layla və oxşamalardakı dil 

faktlarına sinxron aspektdə yanaşılsa da, konkret məqamlarda dil materialları diaxron 

müstəvidə də araşdırılmışdır. Ədəbi dilin  normaları ilə uyuşmayan faktları təhlildən 

keçirərkən tarixi-müqayisəli metoda da müraciət olunmuşdur. Müasir dilçilik, tarixi 

qrammatika və üslubiyyata dair elmi-nəzəri müddəalardan, müasir linqvistikanın 

nailiyyətlərindən, tədqiqat mövzusu ilə bağlı nəzəri konsepsiyalardan metodoloji əsas 

kimi bəhrələnilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

1. Şifahi xalq ədəbiyyatının  əsas qollarından biri kimi layla və oxşamaların dil 

və üslubunun tədqiqi folklor poetikasının qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən 

biridir. 

2. Fonetik transkripsiya layla və oxşamalarda bədii-üslubi imkanlarını nümayiş 

etdirərək mühüm bədii keyfiyyət göstəricisinə çevrilir.  

3. Fonoloji təkrarlar layla və oxşamalarda fəal bədii mövqe qazanaraq üslubi 

fəallıq göstərir. 
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4. Dilimizin fonetik sisteminin poetik imkanları alliterasiya və assonansın 

timsalında bədii-estetik keyfiyyətlərini nümayiş etdirir. 

5. Layla və oxşamaların səslənmə keyfiyyətində ritm və intonasiya çalarları 

orijinal təzahür formalarında meydana çıxır. 

6. Anafora və epiforaların poetik-üslubi aspektləri layla və oxşamalarda 

ekspressiv vasitə kimi çıxış edir, poetik mühitin emosional özülünü qüvvətləndirir. 

7. Layla və oxşamaların dil mənzərəsində ümumişlək sözlər bədii deyimi 

gözəlləşdirən, lirik ovqatın ən mühüm məqamlarını əks etdirən dil vahidləri kimi 

işlənmə intensivliyi qazanır. 

8. Dialektizmlər leksik-semantik və üslubi funksiyasında fəallığı ilə diqqət 

çəkir, onlar digər nitq layları ilə çulğaşaraq fəal leksik-üslubi kateqoriya vəziyyətinə 

keçir. 

9. Layla və oxşamalarda köhnəlmiş sözlər insanların keçmiş həyat tərzini, dini 

düşüncələrini, inanclarını, adət-ənənələrini təbii boyalarla əks etdirən poetik örnəklər 

kimi diqqət çəkir.  

10. Sinonimlər poetik fikrin estetik təsirini artırır, mətnin bədii təsirini 

vüsətləndirir və mənanın yeni çalarlarla zənginləşmə ehtiyaclarını ödəyir. 

11. Poetik fikri, lirik ovqatın təzadlı məqamlarını təsirli əksetdirmə vasitəsi 

kimi antonimlər daxili ekspressivlik və dinamik rolu gücləndirir. 

12. Omonimlərdən istifadə layla və oxşamaların forma və mündəricə 

münasibətlərini ən vacib bədii-estetik hadisə kimi biruzə verir. Omonimlərin 

kontekstdəki fəallığı onların daxili üslubi mahiyyətindən irəli gəlir. 

13. Layla və oxşamaların bədii dil sistemində frazeoloji vahidlər dilimizin milli 

ruhuna, xalq hikmətinə söykənir, obrazlılığın, emosional-ekspressiv məziyyətlərin 

yaranmasında müstəsna rol oynayır. 

14. Layla və oxşamalarda məcazi mənalar hesabına leksik vahidlərin məna 

tutumunun zənginləşməsi, epitet, təşbeh və metaforalarda sözlərin ekspressiv-

emosional əlamətlərinin güclənməsi folklor nitq mədəniyyətini təmin edən 

amillərdəndir. 
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Tədqiqatın elmi yeniliyi. Azərbaycan dilçiliyində layla və oxşamaların dili və 

üslubunun əsas istiqamətləri nəzəri baxımdan sistemli, kompleks şəkildə indiyədək 

araşdırılmamışdır. Dissertasiya işi bu sahədə ilk mükəmməl və tutarlı tədqiqat 

əsəridir. Müasir təfəkkür işığında və dilçilik elmi zəminində layla və oxşamaların 

dilinin elmi şərhini, təhlilini vermək dissertasiya işində diqqətçəkən yenilikdir. 

Dissertasiyada ilk dəfə olaraq, layla və oxşamaların dil materialları geniş planda 

tədqiqata cəlb edilərək, bu folklor örnəklərinin üslubi fonetik, leksik-poetik 

xüsusiyyətləri geniş aspektdə linqvistik tədqiqat işinə daxil edilmiş, xarakterik layla 

və oxşama nümunələri sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Dilin lüğət fondunun ayrılmaz 

qoluna aid leksik-semantik söz qruplarının qarşılıqlı əlaqələrinin layla və oxşamalar 

zəminində linqvistik nəzəri müddəalar, elmi-nəzəri mühakimələr əsasında tədqiq və 

təhlil edilməsi dissertasiya işində müsbət dəyərləndirməyə layiq ən mühüm, başlıca 

yenilikdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Dissertasiya işində qədim və 

zəngin folklor janrının – layla və oxşamaların dil və üslub xüsusiyyətləri müasir 

dilçilik elminin tələblərinə uyğun araşdırılmışdır. Tədqiqat işi bu mövzuda yazılmış 

ilk sistemli tədqiqat əsəri olduğu üçün dilçilər, eləcə də folklorşünaslar üçün nəzəri-

praktik əhəmiyyətli qaynaq ola bilər. Azərbaycan dilinin tarixi fonetika və 

leksikologiyasının bəzi problemlərinin düzgün yönümdə həllində faydalı rol 

oynayacağı da qeyd edilməlidir. Şifahi xalq yaradıcılığına aid nümunələri bəzəyən 

fonetik-leksik vahidlərin üslubi-semantik xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılmasında, 

müəyyənləşdirilməsində tədqiqatçıların bu dissertasiyadan bəhrələnəcəyinə şübhə 

yoxdur. Dissertasiya işi folklorşünaslığın bir sıra vacib məsələlərinin elmi izahına da 

töhfə verə bilər. Dissertasiya işindən dilçilik, o cümlədən folklorşünaslıq sahəsində 

aparılacaq tədqiqatlarda elmi mənbə kimi istifadə olunacaqdır. Filologiya fakültəsinin 

bakalavr və magistratura səviyyələrində təhsil alan tələbələr, həmçinin filoloq 

doktorantlar bu dissertasiya işindən faydalana bilərlər. Bu mövzuda seçmə fənlərin 

tədrisi zamanı tədqiqat işindən yararlanmaq mümkündür.  

Bundan başqa, dissertasiyadakı zəngin dil materialları imkan verir ki, tədqiq 

olunan materiallardan üslubiyyata, poetik linqvistikaya dair vəsaitlərin 
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hazırlanmasında, izahlı frazeoloji, məcazi sözlər və s. lüğətlərinin tərtibində istifadə 

olunsun. 

Tədqiqatın aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işi Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitetinin Müasir Azərbaycan dili kafedrasında yerinə yetirilmişdir. 

Tədqiqatın əsas məzmunu AAK-ın qeydiyyatında olan müxtəlif respublika 

əhəmiyyətli elmi məcmuələrdə, eləcə də xaricdə nəşr olunmuş məqalə və tezislərdə 

öz əksini tapmışdır.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müasir Azərbaycan dili kafedrasında 

yerinə yetirilmişdir.  

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi giriş, iki fəsil, nəticə və 

istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Giriş – 7 səhifə, I fəsil – 63 səhifə, 

II fəsil – 72 səhifə, nəticə – 4 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı – 12 səhifə, 

dissertasiyanın ümumi həcmi 160 səhifə, 221.376 işarədir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

I FƏSİL 

LAYLA VƏ OXŞAMALARIN FONOPOETİKASI 

Janrından və həcmindən asılı olmayaraq poetik nümunələrin dil mədəniyyətini 

linqvistik baxımdan tədqiq etmək filologiyamızda obraz və bədii təsvir 

yaradıcılığının spesifik təməli kimi işıqlandırılmışdır. Linqvopoetikada şeirin bütün 

növlərində canlı danışıq dili ilə sənət dili münasibətləri geniş aspektdə, dərin elmi 

əsaslarla təhlil edilmişdir. Müxtəlif janrlarda və həcmlərdə olan poetik nümunələri 

nitq mədəniyyəti baxımından tədqiq etməyin əhəmiyyəti böyükdür. Araşdırma 

prosesində ayrı-ayrı janrlarda, həcmlərdə qələmə alınmış bədii parçaların dilinin 

aydınlığı, yığcamlığı, özəlliyi, təmizliyi, düzgünlüyü, zənginliyi, sadəliyi üzə 

çıxarılır. Poetik mətnlərə linqvistik həssaslıqla yanaşma bədii nümunələrdə poetik 

incəliklərin linqvistik ifadə görümlərini aşkara çıxarıb, dəyərləndirməyə imkan verir. 

Həm də bu şeir dilinin sirlərini açmağa yetərincə kömək edir. İstər şifahi xalq 

yaradıcılığında, istərsə də yazılı ədəbiyyatda işlənən dil vahidləri linqvistik 

əlamətlərin yaşıyıcıları olduğu üçün şeiri linqvistik yönümdə araşdırdıqda 

ədəbiyyatşünaslığın, folklorun, ümumiyyətlə, poetikanın ən başlıca nəzəri 

məsələlərinin öyrənilməsi zamanı uğurlu nəticələr əldə etmək mümkündür. Digər 

şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri kimi, günümüzə şifahi şəkildə, ağızdan-ağıza 

ötürülməklə gələn layla və oxşamalar özündə təbiiliyi yaşadan, qoruyan maraqlı 

poetik nümunələrdir. Folklorun bu sahəsini tərif və xarakterizə etmək başqa xalqlarda 

daha çətin bir proses kimi görünsə də [163, s. 11] biz əminliklə deyə bilərik ki, 

nümunələr “özünəməxsus dilə, poetik lüğətə və aydın, sadə üsluba” [162, s. 111] 

malikdir. Ana ilə körpə arasında yaranan doğma və səmimi bir ruhda “doğulan” bu 

nümunələrin poetik dilinin ifadəlilik imkanlarından danışdıqda fonetik vasitələrə 

toxunmamaq, ondan yan keçmək olmaz. Bu şeir nümunələrinin dilindəki fonopoetik 

üsulların şeir daxilində yaratdıqları üslubi-semantik çalarları gözdən keçirərək, 

diqqətlə izləyərək aşkara çıxarmaq çox zəruri və maraqlıdır. Onlar araşdırılarsa, 

dəyərli linqvopoetik nəticələr əldə edilə bilər. 
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Layla və oxşamalarda fonetik ifadə üsulları olduqca zəngindir. Burada 

“Obrazlı strukturun mənası” [129, s. 16] dilin fonopoetik incəliklərinə söykənməklə, 

vacib söz qruplarının işlənməsinə zəruri ehtiyac doğurur, bu linqvistik işin başa 

çatmasını tezləşdirir. 

Poetik mətnlərdə bədii məzmunu zənginləşdirməkdə, onun ifadəsində fəal 

iştirak edən fiqurlardan sayılan layla və oxşamalar mühüm fonoloji vasitələrin 

daşıyıcısıdırlar. Layla və oxşamalar bədii düşüncənin obrazlı ifadəsinə xidmət edir. 

Fonopoetik vasitələr lirik təhkiyəni canlandırır və gücləndirir. Layla və oxşamaların 

məzmunlarının gerçəkləşməsində, üzə çıxmasında müəyyən ritm və ahəngdarlığın 

təməl rolu oynadığı qənaətinə gəlinmişdir.  

Ə. Dəmirçizadənin də qeyd etdiyi kimi, dildəki ifadəlilik vasitələri içərisində 

xüsusi yer tutan fonetik vasitələrdən xüsusən bədii üslubda geniş istifadə olunur. Çox 

zaman layla və oxşamaların məzmun və ideyasının fonopoetik vasitələr fonunda 

açıldığı göstərilir. Sözlərin, ifadələrin və cümlələrin mənaları ilə səslənməsi arasında 

ahəngdarlığın təmin edilməsi üçün istifadə olunan fonetik vasitə və imkanlar “fonetik 

üslubi vasitələr” adlanır [36, s. 144].  

İncəsənətin digər növləri ilə əlaqədə yaranan Azərbaycan xalq şeirinin ilk ritmik, 

fonopoetik xüsusiyyətlərinin araşdırılması, dövrümüzə gəlib çatan folklor 

nümunələrində onların izləri qədim şifahi poeziyamız haqqında təsəvvür yarada bilir.  

Layla və oxşamalardakı dil faktları ahəngdarlıq, xalq ruhuna xarakterik idrak 

hadisəsi olmaq baxımından fəal bədii mövqeyi ilə seçilmiş və bütün dövrlərdə yazılı 

poeziyamızın mükəmməlliyini təmin etməyə xidmət göstərmişlər. Qədim və zəngin 

poeziyamızın estetik kamilliyində layla və oxşamalardan mənimsənilən fonopoetik 

ənənələr davam etdirilmişdir.  

Fonetikanın tədqiqat obyekti və materialı sayılan danışıq səsləri, heca, vurğu, 

intonasiya, fonetik transkripsiya və b. fonopoetikanın da elementləri sayılır. 

Ümumxalq dilinin ruhunu və estetik qüvvəsini daha çox özündə hiss etdirən bu lirik 

növ nümunələri fonetik üslubi vasitələrin araşdırılması baxımından zəngin mənbə 

sayıla bilər. 
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Bu şeirlərdə fonetik üslubi vasitələrdən: Ədəbi tələffüzün transkripsiyası, 

assonans, alliterasiya, həmqafiyə sözlər, anafora və epifora daha çox diqqəti cəlb edir. 

 

1.1. Fonetik transkripsiyanın bədii üslubi imkanları 

Şifahi xalq ədəbiyyatına daxil olan nəzm nümunələrinin gözəlliyi daha çox 

ritm və ahəngin fonunda aşkara çıxır. Fonetik transkripsiya layla və oxşamalarda 

canlı danışıq dilinin ritmini, səs-ahəng birliyini təcəssüm etdirir. Məhz buna görə də, 

layla və oxşamaların fonetik sisteminə məxsus akustik imkanları, onların fəal estetik 

mövqeyini, yaratdığı forma kamilliyi fonetik transkripsiyasız təsəvvür etmək 

mümkün deyil.  

“Dildə olan səsləri dəqiq və düzgün yazıya köçürmək üçün istifadə olunan 

xüsusi hərflər və işarələr sistemi ümumiləşmiş halda fonetik transkripsiya adlanır” 

[63, s. 32]. Təbii ki, bu işarələr səs variantlarını olduğu kimi yazıda göstərmək 

üçündür. Lakin onun funksiyası şeir dilində tam başqadır. Layla və oxşamalarda 

istifadə olunan sözlərin tələffüz formasında olan yazılışları dili rəsmilikdən təbiiliyə 

çevirmək üçündür. Bu sözlər dinləyicidə daha real bir görüntü yarada bilir. Sözün 

tələffüz formasında səsləndirilməsi ilə səs naxışlarının bədii çalarları qabardılır. 

Layla və oxşamaların yaratdığı estetik həyəcanlar ritm və ahəng əlvanlığı kəsb edir: 

Dəsmalı kirri balam, 

Qəlbi fikirri balam,  

Gözəllərin içində,  

Hamıdan şəkilli balam [20, s. 687]. 

Nümunəyə nəzər salaq. Düşünsək ki, buradakı düzəltmə sifətlər orfoqrafik 

normaya əsasən yazılıb, sanki daha rəsmi bir münasibət, səmimilikdən uzaq ünsiyyət 

təcəssümü görərik. Düşünürük ki, sözlərin bu cür işlənməsi təsadüfi deyil. Ana ilə 

bala arasında ən saf, təmənnasız bir münasibətin olduğunu bilərək, əminliklə deyə 

bilərik ki, fonetik transkripsiya burada məhz üslubi məqsədlə işlənilib. Başqa bir 

tərəfdən isə, samitlərin bu cür qoşalaşması (fikirri, kirri) mətnin axıcı tələffüzünə 
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vəsilə olur. Hətta son misradakı (şəkilli) sözlə uyğunluq formalaşır. Nəticədə nümunə 

həm təsirli ifadə olunur, həm də musiqili səslənmə təmin olunur.  

Nəzərə alsaq ki, bu şeir nümunələri yazının elə də inkişaf etmədiyi dövrdə 

yaranmış və ağızdan-ağıza ötürülərək şifahi şəkildə çağdaş zəmanəmizə gəlib 

çatmışdır, burada fonetik transkripsiyanın üslubi rolunun daha güclü ola biləcəyi 

təəccüb doğurmamalıdır. 

Təsadüfi deyil ki, nəzm əsərləri şəklində  təzahür edən fonetik transkripsiyalar 

dilçilik elmini də maraqlandırmışdır. 

M.Hüseynova da folklor dili və üslubu üçün ədəbi dilin transkripsiyasını həm 

normal, həm də təbii hadisə hesab edir. Müəllif qeyd edir ki, “folklor nümunələri 

müxtəlif tarixi dövrlərin ədəbi nümunələri kimi ağızdan-ağıza keçərək dilimizin 

danışıq qaydalarına uyğunlaşdırılaraq çağdaş zəmanəmizə çatdığından və şifahi 

yolla yazıya alındığından mövcud örnəklərin dilində ədəbi tələffüzün 

transkripsiyasından, yəni bu əsərlərin ümumi lüğət fondunu təşkil edən sözlərin ədəbi 

tələffüz şəraitinə uyğun şəkildə yazılması təbiidir” [61, s. 6]. 

Layla və oxşamaları ifa edərkən bəzən sözlərin “nitq üçün səciyyəvi olan 

tələffüz variantını” [92, s. 156] işlədilir. Layla və oxşamalarda orfoqrafik normanın 

yerini orfoepik normaya verməsi sanki şeirlərə canlılıq gətirərək, daha axıcı 

səslənməsinə şərait yaradır. Bu barədə  bir mənbədə deyilir ki: “Şeirin məntiqi və 

emosional oxunuşu ilk baxışdan bəyənilir” [160, s. 31]. Bu cəhətdən layla və 

oxşamaların transkripsiyası bədii fikri düzgün fəhm etmək, anlamaq üçün olduqca 

vacib amildir. Təbii ki, həyatı dərk etməyə təzəcə başlamış körpə dinləyicilərin 

sözləri və hissləri daha tez qavramalarına kömək edir.  

Orfoqrafik normanın pozulması halları layla və oxşamalarda özünü ən çox bəzi 

şəkilçilərin, sait və samitlərin yazılışında göstərir. Bunlardan bəzilərinə misallarla 

nəzər salaq:  

-lar2 cəm şəkilçisi  dilimizdə sonu ş, t samitləri ilə bitən sözlərə qoşulduqda         

-dar2  kimi tələffüz edilir. Bu da orfoepik normaya uyğun tələffüzdür. Aşağıdakı 

nümunələr göstərir ki, sözün tələffüz variantı dil faktlarının bədii məqsədə 

uyğunlaşdırılmasından irəli gəlir: 
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Dağdakı atdar, 

Quyruğun qatdar, 

Göyçək arvatdar, 

Bu balama qurban [84, s.193]. 

 

Laylayım quşdar olsun, 

Dağda dərvişdər olsun. 

Zərgərin çoxlu gəlsin, 

Otağın gümüşdən olsun [25, s. 306]. 

-lar2 sonu sonor n samiti ilə bitən sözlərə bitişdirildikdə -nar, -nər formasında 

tələffüz edilir ki, bu da ədəbi dilin transkripsiyasıdır. l-n əvəzlənməsi sözdə uyarlılıq 

yaradaraq ekspressiv təsiri biraz da gücləndirir, layla və oxşamaların musiqili 

ahəngində mühüm rol oynayır. Bununla bədii ovqatın akustik rəngləri meydana çıxır. 

Tələffüz formaları poetik effekt yaradaraq mətnin struktur bütövlüyünü təmin edir. N 

samitinin qoşa işlənməsi birbaşa melodiklik yaranması üçün səbəbdir:  

Qızım-qızım nazana, 

Qızımın saçı uzana, 

Qızıma pis baxannar, 

 Görüm düşsün qazana [84, s. 193]. 

 

Dəsmalı göyçək balam, 

Saçağı ipək balam, 

Cavannarın içində, 

Hamıdan göyçək balam [23, s. 340]. 

Xüsusi qeyd edilməlidir ki, səs dəyişmələri bütün türk dilləri üçün xarakterik 

hadisə hesab olunur və türkologiyada bu problem bir çox dilçi alimlərin də diqqətini 

cəlb etmişdir. Məsələn, B.A.Serebrannikov, N.Z.Hacıyeva türk dillərində “l” 

samitinin dəyişməsi mövzusundan danışarkən, qeyd edirlər ki, -lar2 affiksi ancaq 

saitlə və ya sonorla bitən isimlərin əsasından sonra saxlanılır: qazax dilində çöllər 

(dalalar); qırğız dilində almalar (almalar); altay dilində kırlar (dağ silsilələri) və s. 
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Əgər sözün əsası sonor olmayan hər hansı bir başqa samitlə bitərsə, -lar affiksi -tar//-

dar variantına keçir. Məs: qazax dilində kızdar (qızlar), zattar (şeylər) və s. [155, s. 

88]. 

Tuva, xakas, şor və yakut dillərində əsasən bu qaydalar qüvvədədir. Lakin qeyd 

olunur ki, bu dillərdə cəm şəkilçisinin yeni -nar variantı meydana çıxır. Bu, o zaman 

olur ki, sözün sonu n (və ya [yan]) burun samiti ilə bitir [155, s. 88]. 

Bu şəkilçi bəzi məqamlarda orfoqrafik normaya uyğun da yazıla bilir. Cəm 

şəkilçisinin bu cür işlənməsinə də nümunələrdə az-çox rast gəlirik: 

Göydəki quşlar bu balama qurban, 

Yağan yağışlar bu balama qurban, 

Kişnəyən atlar bu balama qurban 

Sonsuz arvadlar bu balama qurban [13, s. 62]. 

Yuxarıda verilən nümunədən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, quşlar, yağışlar, 

atlar, arvadlar sözləri heç də yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Bu sözlərin yazıldığı 

kimi səsləndirilməsi əslində orfoepik normanın pozulmasıdır. Buna görə də belə bir 

qənaət hasil olur ki, kitab tərtibçiləri xalq tələffüz formasını əsas tutmamış və 

orfoqrafik prinsiplə mətni köçürmüşlər.  

-ıb4 xəbərlik şəkilçisinin sonundakı b samitinin f samiti ilə əvəzlənməsi də 

layla və oxşamaların dili üçün xarakterik sayılır. Bu şeirlərin dilində -ıb4 şəkilçisi 

həm də orfoqrafik normalara uyğun verilir. Bu zaman danışanın dili tipikləşir və daha 

təbii səslənir. Misallarla müqayisə edək: 

                     Bu gecə qərib gecə, 

Yuxumu dərib necə, 

Min qəm gönərib gecə, 

Canına qadan-qorxun, 

Yat şirin olsun yuxun [24, s. 299]. 

Burada bir məqama xüsusi diqqət yetirmək vacibdir. Bu da ondan ibarətdir ki, 

qafiyə sisteminin pozulması prinsipi “qərib” sözü ilə həmqafiyə olan “dərib, 

göndərib” feili bağlamaların şəkilçilərinin fonetik cildinin dəyişməsini stimullaşdırır. 
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Aşağıdakı nümunədəki əsif, quruyuf  feili bağlamaları qafiyə mövqeyində 

işlənmədiyi üçün b>f əvəzlənməsinə məruz qalmışdır. 

Bağdan axan selə bax, 

Əsif  keçən yelə bax, 

Can deməkdən quruyuf, 

Ağzımdakı dilə bax [20, s. 679]. 

-dır4 xəbərlik şəkilçisinin sonundakı “r” samitinin düşməsi ədəbi dilin orfoepik 

normasına uyğundur. N.Abdullayev şəkilçilərin tələffüzü ilə bağlı qaydaları 

sadalayarkən bu şəkilçinin də düzgün tələffüzdə -dır4 yox, -dı4 kimi deyildiyini qeyd 

edir [3, s. 123]. Aşağıdakı oxşama nümunələrində “budur” sözü, “budu” kimi, 

“körpədir” sözü “körpədi” kimi verilir və burada r samitinin düşməsi ardıcıl 

parçaların daha nizamla düzülməsinə imkan verir: 

Qızılgül bağın olsun, 

Bağlar oylağın olsun, 

Tanrıdan əhdim budu, 

At minən çağın olsun [9, s. 210]. 

 

Qapımızda var çinar, 

Yarpağı dinar-dinar, 

Mənim balam körpədi, 

Saxlasın pərvərdigar [13, s. 66]. 

Orfoqrafik normaya uyğun variantda isə: 

Dərya, dibin dərindir, 

Suyun qandır, irindir. 

Ata-ana əzizdir, 

Bala candan şirindir [9, s. 210]. 

Bizim fikrimizcə, bu nümunədəki “dərindir”, “irindir”, “əzizdir”, “şirindir” 

sözlərinin sonundakı r sonorunun saxlanılması üslubi zərurətin nəticəsidir. Çünki, 

burada [r]səsinin fonoloji imkanları olduqca canlıdır, estetik çalarları nisbətən 

tutumludur. “R” səsinin akustik keyfiyyəti ifadə olunan hökmlərə xüsusi qətiyyət 
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bəxş edir, misraları xoş ahəng üzərində kökləyir. Bu da poetik mətləbin tez 

qavranılmasını təmin edir.  

İsmin çıxışlıq hal şəkilçisi -dan2 sonu m və n sonor samitləri ilə bitən sözlərə 

qoşulduqda -nan, -nən kimi tələffüz olunur. Bu da dilimizin öz təbiətindəki 

melodiyadan, ahəngdarlıq yaratma məziyyətlərindən irəli gəlir: 

Ay balaca oglan, 

Bazarda tullan, 

Qoy qızlar görsün, 

Dərdinnən ölsün [19, s. 473]. 

 

Nehrəmizi çalxaram, 

Balama pay saxlaram, 

Gecə cıqqırı çıxsa, 

Yerimnən dik qalxaram. 

Balam laylay, a laylay  [20, s. 684]. 

l, n, r samitləri ilə bitən feillər, xəbər formasının qeyri-qəti gələcək zamanı 

şəkilçisini qəbul etdikdə yazıldığından fərqli tələffüz olunur [3, s. 124]. Bunu bütün 

layla və oxşamların dilində müşahidə etmək olur. Bu fərqli formalar poetik 

dinamizmi artırmağa, obrazlılığı gücləndirməyə xidmət edir. Sözün müəyyən 

komponentinin ixtisarı vacib estetik meyarların daxilində olduqca labüd bədii fakta 

çevrilir. Başqa sözlə desək, müəyyən ünsürləri ixtisar edilmiş formalar münasib 

ritmik qəliblərdə təzahür etməklə poetik nitqə ahəngdarlıq gətirir, bütövlükdə mətni 

poetik siqlətlə yükləyir: 

Laylay çallam adına, 

Tanrı yetsin dadına, 

Laylay səsi eşidəndə, 

Məni də sal yadına [27, s. 90]. 

 

Xoruzun ban səsinə,  

Oynaram, dan səsinə. 
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Sən get şirin yuxuya. 

Mən deyim can səsinə [19, s. 474]. 

-ilə qoşması. C.Cəfərov və N.Abdullayev ilə qoşmasının yazılışı ilə tələffüzü 

barədə danışarkən qeyd edirlər ki, ilə qoşması samitlə bitən sözdən sonra gəlirsə,       

-nan, -nən saitlə bitən sözlərdə isə -ynan, -ynən kimi tələffüz olunur [3, s. 176]. Bu 

tələffüz forması da orfoepik normaya tam uyğundur və bu şeir nümunələrində onlara 

az rast gəlinmir.  “İlə” qoşmasının qədim formasının hifz olunmuş forması kimi -nan2 

, -inən, -ynan, -ynən ünsürləri mətni bədii yetkinlik səviyyəsinə çatdırmaqda önəmli 

rol oynayır. Bunlar layla və oxşamaların səs quruluşunu vacib estetik faktor kimi 

diqqət mərkəzinə çəkir: 

Laylay dedim, gül balam, 

Ay mənim bülbül balam, 

Mən sevindim səniynən, 

Sən də sevin, gül balam [26, s. 387]. 

Nümunələrdə bəzən “ilə” qoşmasının -ynan, -ynən yox, -inən kimi də yazılışını 

görə bilirik: 

Dərya dolu lilinən, 

Balam oynar gülinən, 

Aləmə can bağışlar, 

Məni saxlar dilinən [13, s. 66]. 

Layla və oxşamalarda bəzi samitlərin söz daxilində yazılışı da digərlərindən 

fərqlənir. Belə ki, bu samitlərin bir qisminin tələffüz norması gözlənilərək yazılırsa, 

bir qismində orfoqrafik normadan kənara çıxılmır.  

Bildiyimiz kimi, k samiti ilə bitən sözlərdən sonra samitlə başlayan şəkilçi, 

yaxud söz gələrsə, həmin səs y samitinin kar qarşılığı sayılan [x1] kimi tələffüz edilir. 

Bu cür tələffüz layla və oxşamalarda da az işlənmir. Belə yazılış formaları layla və 

oxşamaların kitab şəklində tərtibində saxlanılır. Sözün dilə yatımına maksimum 

diqqət “k” samitinin tələffüz formasına üstünlük verilməsinə səbəb olur. Başqa sözlə 

desək, k>xi əvəzlənməsi şeirin fonetik üslubunun tələblərindən doğur və bədii 

yaradıcılıq vasitəsi kimi qəbul olunur: 
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Balam kiçihdi, qoy böyük olsun, 

Dörd yanını güllər bürüsün [27, s. 92]. 

 

Sənə qurban ellərdən, 

Küləhlərdən, yellərdən. 

Allah balamı sağ eləsin, 

Ağır aylardan, illərdən [27, s. 92]. 

q samiti çoxhecalı əsl Azərbaycan sözlərinin, eləcə də çoxdan milliləşmiş bir 

sıra alınma sözlərin sonunda [x] çalarlığında tələffüz olunur [37, s. 211]. Bu cür 

tələffüz forması da layla və oxşamaların səs quruluşunda, fonetik tərtibatında əsas yer 

tutur: 

Pişiyim, pişiyim bağda sər, 

Eşiyə çıxma, yel əsər, 

Bu gejə mənə qonaxsan, 

Gələn səhər sərhasər [84, s. 192]. 

 

Ay mənim qoçax balam, 

Telləri saçax balam. 

Böyü, igid bir ər ol, 

Ol cəsur, qoçax balam [23, s. 340]. 

Qeyd etdiyimiz sözlərə saitlə başlayan şəkilçi və ya söz qoşulduqda q samiti  

[ğ] kimi deyilir. Səsin yaratdığı bədii monumentallıq layla və oxşamalarda olduqca 

aydın sezilir. Orfoepik tələffüzün yaratdığı akustik cazibə poetik bütövün elementinə 

çevrilir: 

Bir quş vurdum uçanda, 

Ov ovladım qaçanda, 

Bir cüt qurban demişəm, 

Nəvəm ayağ açanda [84, s. 192]. 

Linqvistik araşdırmalarda görünür ki, q samitinin tarixi və inkişafı daim diqqət 

mərkəzində olmuş və bir çox dilçilər bu samitdən yan keçə bilməmişlər. M.Adilov 
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belə bir fikir yürüdür ki, q hərfi ikişaxəlidir, həm q, həm də x samitlərini ifadə edir. O 

qeyd edir ki, Qaf hərfinin q səsini ifadə etməsi yazı dilinin norması idi, lakin bu hərf 

[x] səsinin də ifadəçisi kimi işlədilirdi. Onun fikrincə, q-ğ, q-x əvəzlənmələri danışıq 

dilinin təsiri nəticəsində meydana çıxmışdır [6, s. 55]. 

Bu barədə B.A.Serebrannikov, N.Z.Hacıyeva da maraqlı elmi mülahizələr 

yürütmüşlər. Onlar hesab edirlər ki, ulu türkcədə başlanğıc mövqedə q samiti 

işlənməmişdir. Onlar türk dillərində intervokal mövqeli [q] səsini bütün hallarda 

törəmə hesab edirlər [155, s. 48]. 

ç və c ilə bitən bəzi sözlərdən sonra samitlə başlayan söz və ya şəkilçi gəldikdə 

ç, c əvəzinə [ş] tələffüz olunur. Ş samiti daha təsiredici, diqqətçəkici xüsusiyyət 

olduğu üçün, işləndiyi sözün də daha vurğulu deyilməsinə şərait yaradır [3, s. 122]. 

Bu məziyyətlər onların layla və oxşamalarda intensivliyini təmin etmişdir. Bu janrlar 

bədii mətləbi mənalı və axıcı dil ştrixləri ilə açmağa meyilli olduqlarından mətndə 

xüsusi yer tutur. Onlar layla və oxşamaların səslənmə effektini qabartmaq, fikri daha 

geniş poetik tutumda ifadə etmək imkanları yaradır.  

Dağ başında qarımsan, 

Namus, qeyrət, arımsan. 

Heş bir şeydə gözüm yox, 

Dövlətimsən, varımsan [84, s. 192]. 

 

Ninni deyim yavaşdan, 

Quş uçmasın ağaşdan. 

Sən şirin yuxuya get, 

Mən don tikim qumaşdan [39, s. 25]. 

Bitişdirici y samitindən əvvəl işlənən ə və e açıq saitlərinin tələffüzdə qapalı 

[ı]-ya keçməsi ədəbi dilimizin orfoepik qaydalarına uyğundur. Bu transkripsiya da 

layla və oxşamalarımızın dilində mövcuddur. Bu poetik ovqatın daxili məntiqi ilə 

bağlı olaraq təbii baş verir. Bədii dil normaları, ədəbi dil qaydaları çərçivəsində 

fəaliyyət göstərir, səslərin şeiriyyətini artırır: 

Laylay dedim doyunca, 
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Baş yasdığa qoyunca, 

Pardaxlan qızıl gülüm, 

Bir iyliyim doyunca [25, s. 306]. 

 

Qızıl gül butam, laylay, 

Ətrinə batam, laylay. 

Balam ərsiyə gələ, 

Toyunu tutam laylay [26, s. 90]. 

 

Laylay diyim yatasan, 

Qızıl güllərə batasan. 

Qızıl güllər mənim olsun, 

Kölgəsində yatasan [26, s. 92]. 

Mənsubiyyət şəkilçisindən sonra artırılan təsirlik hal şəkilçisinin ixtisarla tələffüzü 

də layla və oxşamaların nitqində tez-tez rast gəlinir. Bu layla və oxşamalarda avazlı 

tələffüzü gücləndirir, mətnin fonopoetikasında ritmik tənzimləməni təmin edir və şeirin 

emosiya dalğasının əmələ gəlməsinin iştirakçısı olur: 

Bağın dərdim heyvasın, 

Tökər külək meyvəsin 

Ata, ana can deyər 

Sevər ürək meyvəsin [8, s. 186]. 

 

Çəkdim cəfasın, 

Gördüm vəfasın, 

Böyütdüm onu, 

Sürüm səfasın [8, s. 187]. 

Deməli, qrammatik şəkilçilər poetik mətnlərdə də dilin müəyyən dəyərli 

funksiyalarını yerinə yetirməyə qadirdir. Gördüyümüz kimi, layla və oxşamalarda 

transkripsiyanın baş vermə yeri müxtəlifdir və fərqli üslubi xüsusiyyət daşıyırlar. 

Daha çox hansı sözlər fonetik transkripsiyaya uğrayırlar? Bunun üçün üç yüz layla və 
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oxşama nümunəsi üzərində müşahidə apardıq. Nəticədə bəlli oldu ki, sayca ən çox 

fonetik transkripsiyaya uğrayan şəkilçilərdən –lar2  cəm şəkilçisi, samitlərdən q, ğ, k, 

saitlərdən isə  [e], [ə] səsləridir. Zənnimizcə, cəm şəkilçisinin ilk samitinin (l) bu cür 

uyğunlaşaraq ([l] – [n]; [l] – [d]) tələffüzü musiqili oxunma, avaz yaratma üçün 

vacibdir. Göstərilən samitlərin (q, ğ, k) isə x və h-ya keçməsi bu samitlərin daha çox 

nəzəri cəlbetmə xüsusiyyətinə malik olması ilə bağlıdır ki, cingiltili samit axınının 

içində bir anda kar samitin bu cür yer alması beyinə daha çox təsir edir. Saitlər (e, ə) 

isə i saitinə keçərək, sözün daxilindəki digər i saiti və ya saitləri ilə ahəng yaradır. İ 

saitinin assonansı şeiri axıcılıq və emosionallıqla təmin edir. 

Beləliklə, şifahi xalq ədəbiyyatımızın lirik növünə daxil olan layla və 

oxşamalarda ədəbi tələffüzün transkripsiyasından istifadə olunması, bu şeirlərin 

nitqinin saflığını və təbiiliyini daha da artırmış, ritmiklik, ahəngdarlıq yarada 

bilmişdir. 

Fonetik transkripsiya ilk növbədə intonasiya elastikliyinin yaradılmasına tabe 

etdirilir. Layla və oxşamaların məzmununun verdiyi imkanlara söykənən fonetik 

transkripsiya bədii tələffüzü stimullaşdırır. Onlar şeir dilinin ən incə ənənələrinə 

əsaslanır, mətni elastik intonasiya ilə cəlbedici edir, ahəngli səslənişə rəvac verir. 

Fonetik transkripsiya bədii mətnə diləyatımlılıq verməklə poetik səmimiyyəti 

ahəngdarlıq ünsürləri vasitəsilə təbiiləşdirir. Fonetik transkripsiya layla və 

oxşamalara intonasiyalı struktur verir. Bu da B.P.Qonçarovun dediyi kimi, “şeirin 

əsasını müəyyənləşdirir, poetik quruluşunu təşkil edir” [131, s. 29-48].  

Deməli, layla və oxşamalarda sətirlərdəki arxitektonkanın kamil quruluşunu 

həm də fonetik transkripsiya təmin edir.  

 

1.2.  Assonansın poetik imkanları 

 Dilin səs fəallığı, əlbəttə poeziyada daha çox özünü göstərir. Bu 

qanunauyğunluq, dil vahidlərinin növbələşməsi və üslubi gücü müəyyən səslərin 

istifadəsinə üstünlük verir. Sözün mənası ilə bağlı səslərin intensiv təkrarı xüsusi 

əhəmiyyət əldə edə, qazana bilir [156, s. 79]. 
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Şeirdə poetik düşüncəni çevikləndirməyə yönəldən səs təkrarları fikir 

bitkinliyini forma tamlığına qovuşdurur. Misraların harmonik sahmanlanmasında 

eyni məxrəcə məxsus səslərin müəyyən məsafələrdə təkrarı şeirdə tələffüz çalarları 

doğurur. Şeirin fonopoetikasında avazlı tələffüz hiss olunacaq dərəcədə güclənir. Səs 

təkrarlarının da digər təkrar növləri kimi düşüncənin “fikrin, emosiyaların  dəqiq 

ifadəsi üçün əhəmiyyətli rolu vardır” [153, s. 440]. Layla və oxşamalar, bildiyimiz 

kimi, musiqi ilə, avazla oxunan, “söz ilə səsin vəhdətindən yaranan” [40, s. 21] 

melodik parçalardır. Onları ritmik hala gətirən, ahəngdarlıq yaradan vasitələrdən ən 

əsası isə bəlli olduğu kimi, saitlər, onların müəyyən düzülüşü və oxunuşudur:  

Laylay əməyim bala, 

Duzum-çörəyim bala. 

Gözləyirəm yekələsən, 

Görüm köməyin bala [31]. 

 

Nar budağın əyəndə, 

Ucu yerə dəyəndə. 

Bir qoç qurban kəsərəm 

Balam ana deyəndə [29, s. 24]. 

A.Hacıyev bildirir ki, səs təkrarları bədii mətnin ahəngdarlığına, quruluş 

bütövlüyünə, fikir dolğunluğuna, emosionallığına xidmət edərək ümumi türk şeirində 

çox əhəmiyyətlidir [47, s. 28]. 

Başqa bir mənbədə isə qeyd olunur: “Fonoloji təkrar mətndə təsirli ab-

havanın, lirik təəsuratın yığcam və lakonik ifadəsinə çevrilir. Təkrarlanan poetik 

elementlər şeirin ruhuna, məzmununa müvafiqdir” [55, s. 93]. Səslərin mənalı 

təkrarlarında xüsusi cazibədarlıq yaranır. Səslərin şeiriyyətinə imkanlar açılır. 

Səs təkrarları layla və oxşamaların demək olar ki, bütün nümunələrində az-çox 

özünü göstərir və mətni ahəngdarlıq elementləri ilə zənginləşdirir. Bu təkrarlar layla 

və oxşamalarda ahəngdarlığın əsasını təşkil edir. Bu da təbii haldır, çünki “musiqili 

əhvali-ruhiyyə olmadan bədii əsər də mümkün deyil” [119, s. 442].  
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Dilimizdə sözlərin milliliyini göstərən əsas amillərdən sayılan ahəng 

qanununun olması, eynicinsli səslərin bir-birini izləməsi prosesinin də zəruri, 

qaçılmaz sayılmasına və təbii hal almasına gətirib çıxarır. Üslubiyyatda bu fonetik 

üslubi vasitənin adı assonans kimi qeyd olunur. Eynicinsli saitlərin bir-birini 

izləməsi, təkrarlanması assonansdır.  

O.S.Axmanovanın lüğətində “assonans” termini ingiliscə “assonanse” şəklində 

verilir  və səsin ahəngdar, həmavaz, həmahəng, uyğun, səsləşən, həmçinin də üslubu 

vasitə kimi işləndiyi qeyd olunur [121, s. 58]. 

Assonansın xalq şeirimizdə çox məhsuldar ritm-intonasiya vasitəsi sayılması 

ilə yanaşı, həm də mətnin fonopoetik təşkilində mühüm rolu vardır. Assonansın 

tənzimləyici funksiyası layla və oxşamalarda özünü bütün üslubi çalarları ilə göstərir: 

Layla dedim adına, 

Haqq yetişsin dadına. 

Hər layla eşidəndə, 

Balam düşər yadıma [77]. 

 

Mən çalım oyna, 

Qurban boyuna. 

El-oba gəlsin, 

Sənin toyuna [31]. 

Ə.Tanrıverdi qeyd edir ki, assonans təkcə ahəngdarlıq yaratmır, həm də 

mətndəki semantik dinamikanı şərtləndirir, həlledici sözü qüvvətləndirir [105, s. 

153]. Deməli, həlledici sözün qüvvətləndirilməsi, həm də layla və oxşamaların 

intonasiya çalarlarını yeni səmtə yönəldə bilir. Bədii forma təkrarlanan sait səsin 

yaratdığı ahəngdə öz əksini tapır. 

M.Hüseynov isə qeyd edir ki, dilin saitlər sisteminin ritmemelodika imkanları 

şeirin ekspressiya mənbələrindən birini aşkarlayır. Poetik üslubi əməliyyat 

səviyyəsinə qalxmaqla sait səslər misraları ritmik parçalara çevirir [55, s. 82]. 

Misraların rəvanlığına, axıcılığına assonanslar zəruri notlar gətirir. Digər obrazlı dil 

faktları kimi sait səslərin təkrarı layla və oxşamalara xüsusi bədii nəfəs verir, 
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dinləyicinin duyğularına sığal çəkir. Deməli, assonans layla və oxşamaların ən mənalı 

elementlərindən biri kimi, onun ayrılmaz atributu kimi dəyərləndirilməyə layiqdir. 

Ümumiyyətlə, assonans stilistik vasitə olaraq türk dillərinin fonetikasında 

“ahəng qanununun normativliyinə” [58, s. 37] əsaslanır. Şeir dilinin özündə bu poetik 

keyfiyyəti yaşadan potensiya vardır. Layla və oxşama nümunələrinə diqqət etdikcə bu 

fikir bir daha özünü doğruldur. İncə və qalın saitlərin harmonik növbələşməsi, bu 

nümunələrin dilinin ekspressiya dərəcəsini ən böyük dərəcədə artırır. Şeirləri əmələ 

gətirən sözlərin tərkibindəki saitlərin ardıcıl, qoşa, bir-birinə yaxın olması, 

təkrarlanması bu şeirləri bir başa ahəngdar, emosional, musiqili hissələrə ayırır. 

Bütün saitlər miqdarından, təsir gücündən və yerindən asılı olaraq şeir 

nümunələrində assonans yarada bilir, şeirin daha zəngin və məzmunlu alınmasında, 

fikrin və mənanın qabarıqlaşdırılmasında böyük rol oynayır. Bir nümunəyə diqqət 

yetirək: 

Beşiyin bəzəmişəm,  

İçinə gül çitəmişəm. 

Tezcə yuxuya getsən, 

Keşiyini çəkmişəm [22, s. 337]. 

Gətirdiyimiz layla nümunəsində incə ə saitinin 10 dəfə işlənməsi, sanki ananın 

körpəyə ötürmək istədiyi o nəvazişi gücləndirir və ana öz körpəsini bu misralarla 

sanki ruhən “sığallayır”. Dilimizdə uzun tələffüz olunan saitlərdən biri olan ə saiti hər 

misranın sonunda uzanaraq ritmik incəlikli hissələr əmələ gətirir, misranın 

əvvəlindən başlayan yuxarı tempi aşağı salaraq sakitləşdirici, rahatlaşdırıcı təsir 

yaradır. Assonans layla və oxşamalara xüsusi təbiilik qazandırır. Təkrarlanan saitin 

üslubi siqləti ahəngin axarında deyim rəvanlığı qazanır, yeni nəfəslə təravətlənir. 

Məhz bu səbəbdəndir ki, görkəmli rus şairi Bunin şeir yazmağın ilkin şərti kimi 

münasib səsi tapmağı [118, s. 55] əsas hesab etmişdir.  

Assonans özünü dildə olduğu kimi, layla və oxşamalarda da iki formada 

göstərir: 1) eynicinsli saitlərin bir-birini izləməsi, yəni ahəng qanunu;  2) eyni bir 

saitin təkrarlanması. 
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1. Layla və oxşamalara aid nümunələrinin saitlər sisteminə diqqətlə göz 

gəzdirdikdə buradakı sözlərin 80-90 faizinin ahəng qanununa tabe olduğunu görürük. 

Az-az hallarda, bəzən bir bənddə on iki-on beş sözdən yalniz biri və bəzən ikisi bu 

qanuna tabe olmayan sözlərdir. Yalnız alınma sözlərdə qanunun pozulmasını 

görürük. Buna isə təbii baxıla bilər. Bir neçə nümunə ilə müqayisə aparaq: 

Bir gül əkdim boyunca,                   i//ü//ə,i//o,u,a 

İyləmədim doyunca,                        i,ə,ə,i//o,u,a 

Ömrüm, günüm uzansın,                 ö,ü//ü,ü//u,a,ı 

Bu balamın toyunca [15, s. 13]  u//a, a, ı//o, u, a 

 

A layla, yenə layla,                            a//a, a//e, ə//a, a 

Can deyim sənə layla,                        a//e, i//ə, ə//a, a 

Sənə gələn dərd-bəla,                         ə, ə//ə, ə//ə//ə, a 

Qoy gəlsin mənə layla [15, s. 14]  o//ə, i//ə, ə//a, a 

 

Mən aşiq quzu qurban,                        ə//a, i//u, u//u, a 

Qoç qurban, quzu qurban,                   o//u, a//u, u//u, a 

Hər sabah boyun görsəm,                    ə//a, a//o, u//ö, ə 

Kəsərəm quzu qurban [8, s. 185]         ə, ə, ə//u, u//u, a 

Gətirdiyimiz 3 layla və oxşama nümunəsində ümumilikdə 52 söz vardır. 

Bunlardan 18-ində incə saitlərin, 25-də isə qalın saitlərin ahəngi gözlənilir. II və III 

nümunədə bir söz (alınma) ahəng qanununa tabe deyil. Ümumi linqvistik mənzərə bu 

şeirlər içərisində qalın saitlərin ahəngi qorunan sözlərin çoxluğunu göstərir. Bütün 

hallarda saitlərin ahəngi, assonansın ritmik çalarlı sistemi layla və oxşamaların dilinin 

ecazkarlığında ən başlıca amildir. Eyni və yaxın məxrəcli sait səslərin bir mətndə bir-

birini izləməsi şeirin poetexnik nitq mühitinin tələbi ilə baş verir. Bu yönümdə 

saitlərin ahəngi layla və oxşamaların bədii dilində poetik məna tutumunun genişliyini 

göstərir. Bu əhatəlilikdə sait səs naxışları, assonans xüsusi fəallıq göstərir.  

Nümunələrə nəzər saldıqda bəzən hətta elə oxşama nümunələrinə rast gəlirik 

ki, buradakı sözlərdə ancaq qalın saitlərin ahəngini izləyə bilirik: 
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Balama qurban xalası, 

Balam qızıl parası, 

Balama qurban daylaqlar, 

Balam haçan oynaqlar [15, s. 17]. 

I nümunədəki sözlər açıq a və qapalı u, ı saitlərindən, II misalda isə yalnız açıq 

a saitindən təşkil olunub. Bu da janrın daxili mahiyyətindən qaynaqlanır. Saitlərin 

ahəngdarlığı onların üslubi potensiallığını aşkarlayır. 

2. Eyni saitin təkrarlanması layla və oxşamalarda daha çoxdur. Musiqi ilə 

oxunan bu şeirlərin tərkibində saitlərin bu cür təkrarlanması təbiidir və vacibdir. 

Saitlərin bu cür ahəngliyi gözəllik, axıcılıq yaratma baxımından əvəzolunmaz 

faktordur. Eyni sait səsin yaratdığı işarələr əsasında qruplaşıb ahəng yaradan səs 

üsulu bədii mətləbi daha aydın şəkildə verə bilir. Eyni saitin növbələşməsi ilə yaranan 

ahəng üslubi niyyətlidir. Başqa sözlərlə desək, buradakı səs ahəngi daha çox təsvir 

obyektinin əslini tez formada çatdırma vasitəsidir.  

Saitlərin qalın və incə növlərini əsas götürərək layla və oxşamalarda assonans 

hadisəsini belə qruplaşdıra bilərik: a) qalın saitlərin assonansı; b) incə saitlərin 

assonansı. 

a) Qalın saitlərin assonansı. Məlahətli səslənmə, gözəl ahəng layla və 

oxşamalarda adi, zəruri haldır, qalın saitlər yalnız üslubi əhatə dairəsinə, estetik 

keyfiyyət yaratma cəhətinə görə deyil, eyni zamanda folklor dilinin məzmun 

zənginliyi baxımından da diqqətəlayiqdir. Bütün qalın saitlərlə yaranan fonoloji ifadə 

vasitələri, o cümlədən assonans ciddi poetik faktorlardır və onun hər birində 

məzmunca xüsusi milli ruh vermə xüsusiyyəti vardır. Onları ayrı-ayrılıqda nəzərdən 

keçirək. 

A saitinin assonansı. Əlifbamızın ilk hərfi olan [a] səsinin şeirlərdə daha çox 

assonans yaradan qüvvə olmasının və məhsuldar çıxışının diqqətdən yayınması 

təbiidir. Demək olar ki, layla və oxşama nümunələrinin 80 faizində bu sait səs iştirak 

edir. Bir neçə oxşama nümunəsinə nəzər yetirək: 

Xalalar xalası, 

Göllərin sonası, 
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Gəlinimin anası, 

Bu balama qurban [85, s. 199]. 

 

Balama can demişəm, 

Ağlama, can demişəm, 

Balam dil açan günə, 

Quzu qurban demişəm [75] 

Bu bəndlərdə ilk misalda 12, ikincidə isə 13  dəfə a saiti işlənmişdir. Təbii ki, 

layladan fərqli olaraq oxşamalar daha çox oynaqlıq, şuxluq, xoş əhval yaratmaq üçün 

oxunur. Oxşamada bu sait qısa, sürətli tələffüz olunaraq şeirin poetik ritmini 

surətləndirir, fasilələrlə melodik, templi parçalar yaradır. Laylalarda isə bu saitin 

üslubi vəzifəsi biraz dəyişir. Burada a saiti daha çox uzanmaya məruz qalır ki, bu da 

laylanın musiqi parçasına çevrilməsi üçündür: 

Laylay dedim, yatınca, 

Gözlərəm ay batınca, 

Canım cəzanə gəldi, 

Sən hasilə çatınca [1, s. 45]. 

Gətirdiyimiz layla nümunəsində 12 [a]  səsi iştirak edir. Diqqətlə baxsaq 

görərik ki, burada bəzi sözlərdə (laylay, cəzanə, hasilə və s.) bu sait uzun tələffüz 

olunur. Körpəni yatırmaq üçün oxunan bu laylada [a] səsinin bu cür uzanması 

həzinlik yaratmaq baxımından əvəzsizdir. Laylaların və oxşamaların assonans 

vasitəsilə yaranan poetik gücü misraların quruluşuna, deyiliş tərzinə, söz düzümünün 

səliqəsinə təsirsiz qalmır. Mətnin məzmunundakı zəriflik, məna incəliyi digər 

linqvistik komponentlərlə uzlaşaraq poetik tələffüz axını formalaşdırır.  

O saitinin assonansı: 

Obalar obanız olsun, 

Bir belə balanız olsun, 

Hamıda beş-beş olsun, 

Qoy bizdə on beş olsun [26, s. 388]. 
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Boya-buxuna dol, gəz, 

Boynuma dola qol, gəz, 

Cavanlar cərgəsində, 

Sən də bir igid ol gəz [9, s. 182]. 

Burada ilk misalda o saitinin 8 dəfə və onunla paralel olaraq a saitinin 7 dəfə, 

ikinci misalda isə o saitinin 6 dəfə iştirak etdiyi assonans hadisələrinin şahidi oluruq. 

Tərkibində bu saitlərin olduğu həmin sözlərin sıralanaraq sadalanması mətnin tempini 

artırır, sözlər isə təkrar səslərin köməyi ilə daha da vurğulanır. Birinci mətndəki 

assonansın yaratdığı ritmiklik  olsun” sözünün təsir gücünü artırmağa kömək edirsə, 

ikincidə bu səsin misraların son sözündən əvvəl paralel eyni yerdə işlənməsi burada 

bir musiqili fasilə yaradır. O saitinin assonans yaratma tezliyi poetik səslənmə 

məcrasına yol açır. Sait təkrarı poetexnik tələblərlə şərtlənir. Tam qətiyyətlə demək 

olar ki, o saitinin təkrarlanması əslində forma aludəçiliyindən uzaqdır. Burada üslubi 

məqsəd poetik fikrin anlaşılmasını tezləşdirməkdir.  

I saitinin assonansı: 

Hacılar hacısı, 

Şəhərin qazısı, 

Balaca bacısı, 

Bu balama qurban [85, s. 199]. 

 

Qızım, qızdı, 

Yüz tümən azdı, 

Minliyi gətirin, 

Qızımı götürün [8, s. 182]. 

Nümunələrin hər ikisi oxşamadır və real olaraq bu saitin oxşamalarda 

məhsuldarlığı hiss olunur. I saiti uzanmır və sanki işləndiyi sözlə birlikdə misranı 

kiçik hissələrə bölərək oynaq ab-hava yaradır. Cümlənin belə ritmik halda bölünməsi, 

bir-birini əvəz etməsi kiçikyaşlıların nəzərini daha yaxşı cəlb edə bilir. I nümunədə ı 

saiti sonuncu misra istisna olmaqla qalan misralarda ümumi 7 dəfə, II nümunədə isə 

yenə də üçüncü misra sərbəst buraxılaraq 8 dəfə təkrarlanmışdır. Bu sait sətirlərin 
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sonunda qafiyə yaradaraq şeirin semantik dinamikasını gücləndirməyə də xidmət 

edir. Başqa saitlərdə olduğu kimi, ı saitinin təkrarı üzərində qurulmuş üslubi 

əməliyyat üslubi bitkinliyin yaranmasında aparıcı mövqedə dayanır ki, bu da poetik 

ünsiyyətin ən uğurlu üsullarından biridir.  

U saitinin assonansı da operativlik dərəcəsindən asılı olaraq bədii mətləbin 

qavranılmasında xüsusi çeviklik göstərir, poetik təəssüratın vüsətinə fəal yardımçı olur. 

Fikrimiz predmetsiz olmasın deyə aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək: 

Süzün, soyun qurbanı, 

Yaxşı buyun qurbanı, 

Sən yeri mən bir baxım, 

Olum buyun qurbanı [17, s. 275]. 

 

Sənə nolubdu, bala? 

Rəngin solubdu bala, 

Oyan bir gül yuxudan, 

Sinəm dolubdu bala [8, s. 182]. 

İlk misalda III misradan başqa qalan I, II və IV misralarda u səsi 9 dəfə 

təkrarlanaraq şeir parçasının ritmini gücləndirmiş və ahəngdarlıq yaratmışdır. Bu sait 

həm də şeirdəki “qurban” sözünün daha çox qabarıqlaşdırılması məqsədi ilə işlədilir. 

Digər nümunəmizdə u saitinin yerləşməsi də maraqlıdır. Burada u saiti hər misrada 

yalnız bir sözdə və hər dəfə də cüt şəkildə işlənmiş və şeirdə maraqlı bir bədii ovqat 

yaratmışdır. 

İncə saitlərin assonansı da səs-intonasiya uyarlığında müstəsna əhəmiyyət kəsb 

edir, fonoloji ifadə vasitələrinin mürəkkəb sintezini yaratmaq işində aparıcı rol 

oynayır. Poetik məna ilə keyfiyyətli səslənmə üçün incə saitlərin assonansı estetik 

bütövlüyə xidmət edir. 

Ə saitinin assonansı: A saitindən sonra işləkliyinə və assonans yaratmasına 

görə 2-ci yerdə ə saiti durur.   

Bu gecə qərib gecə,  

Yuxumu dərib, necə, 
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Min qəm gönərib gecə. 

Canına qadan-qorxun, 

Yat şirin olsun yuxun [24, s. 299]. 

Göstərilən laylada ə saiti yalnız əvvəlinci 3 misrada 8 dəfə təkrarlanmışdır. 

Şeirin qafiyəsini formalaşdıırmaqla bərabər, bu sait həm də həzinlik, incəlik, musiqilik 

ab-havası yaradaraq körpənin tezcə yuxuya getməsinə kömək edir. 

Nümunədə maraqlı hal odur ki, sonuncu 2 misrada bu sait ümumiyyətlə 

işlənməmişdir. Və eyni zamanda burada paralel olaraq qalın u saitinin 7 dəfə 

işləndiyinin şahidi oluruq. Yalnız u saiti şeirin poetik gücünü artırmaq işində ə 

saitindən azca geri qalır. Bötövlükdə isə hər iki sait yaratdığı assonansla layla və 

oxşamaların estetik təsirini gücləndirir. Estetik təsir göstərilən sait səslərin yaratdığı 

ritm və ahəngə əsaslanır. Mətnin mənası, səs ahəngi və onların ritmik funksiyası bir-

birini tamamlayır. 

Bəzən iki ən çox məhsuldar a və ə saitinin  çox vaxt birlikdə yaratdığı melodik 

dalğalardan yaranan assonansı da görə bilərik. Qalın və incə saitin bu cür 

növbələşməsi yüksək və aşağı, qabarıq və həzin tonun bir-birini izləməsinə, ahəngdar 

bir parça yaranmasına səbəb olur. Tədqiqat göstərir ki, bu formada olan assonans 

layla və oxşama dilində az deyil. Musiqili şeirlər sayılan layla və oxşamalar məhz bu 

saitlərin həmahəngləşməsindən bəhrələnirlər. Nümunələrə baxaq: 

Laylay, hər kəsim, laylay, 

Sənə nər kəsim, laylay. 

Yat, yuxun şirin olsun, 

Ucalsın səsim laylay [122, s. 9]. 

 

A laylay, yenə laylay, 

Can deyim sənə laylay, 

Sənə gələn dərd-bəla, 

Qoy gəlsin mənə laylay [122, s. 9]. 

Düşünürük ki, şeirin təsir gücünü birbaşa artıran bu hal, onun rahatlıqla 

yaddaşda qalmasını da təmin edir. Misralardakı sait səslərin assonans vasitəsilə 
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incəlik və çeviklik qazanması əsas məqsədin əsl mənasına təsir etməyi asanlaşdırır, 

bədii ovqatın, lirizmin daha intensiv şəkilə düşməsinə zəmin hazırlayır. 

İ saitinin assonansı: 

Sudan sel iyi gəlir, 

Daşdan gil iyi gəlir. 

A mənim bircə balam, 

Səndən gül iyi gəlir [122, s. 7]. 

 

Laylay beşiyim, laylay, 

Evim-eşiyim laylay, 

Sən yat şirin yuxuda,  

Çəkim keşiyin laylay [122, s.9]. 

Hər iki mətndə i saiti bütün misralarda vardır. İlk mətndə 12 dəfə işlənən i 

saitinin yaratdığı assonans “gül iyi” birləşməsinin məna tutumunu artıraraq, daha çox 

vurğulanmasına, diqqətə çatdırılmasına güc verir. Növbəti nümunədə isə i saiti 

misranın sonuna yaxın qonşu sözlərdə assonans yarada bilmişdir. Maraqlısı isə odur 

ki, i assonanslı sözlərdən sonra yenə də qalın saitli və əsasən a saitinin düzüldüyü 

sözlər gəlir. Bu da sətrin sonuna yaxın tonun qalxmasına və avazın uzanmasına 

görədir. İncə və qalın saitlərin bu cür növbələşməsi layla və oxşamaların ifadə 

strukturunun zənginliyində bənzərsiz rol oynayır. Poetik düşüncə və duyğuların ana 

ürəyindəki əks-sədası kimi səslənir. Layla və oxşamalar zəngin notlar üzərində qurula 

bilir. 

Ü saitinin assonansı:  

A laylay, gülüm laylay, 

Gülüm, bülbülüm laylay, 

Böyü sənin sayəndə, 

Mən də bir gülüm laylay [15]. 

Göstərdiyimiz nümunədə “ü” saiti bütün misralarda çıxış edərək 10 dəfə 

təkrarlanır. Burada ü saiti 3 dəfə “gülüm” sözünün tərkibində işlənir və təkrarlanan 

söz şeirin melodik quruluşunun formalaşmasına, lirik ovqat yaranmasına gətirib 
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çıxarır. Ü saitinin bu şəkildə yaratdığı assonans ahəng və intonasiya faktları kimi, 

tam, dürüst fonetik üslubi fiqur kimi dəyərləndirilməlidir. Layla və oxşamaların 

deyilişindəki elastiklik, oynaqlıq da məhz ü saitinin assonansından doğur. Digər 

tərəfdən assonansın bilavasitə təsiri ilə layla və oxşamaların sintaktik strukturu da 

lakonikliyə meyilli olur. Başqa bir nümunə: 

Laylay, bülbülüm, layla, 

Sarı sünbülüm, layla, 

Bağçalarda gül çoxdur, 

Bir qızılgülüm layla [15, s. 15]. 

Bu laylada ü saitinin yerləşməsi də çox maraqlıdır. Ümumilikdə burada  hər 4 

sətirdə 3 söz işlənir ki, bunların da ən mərkəzindəki, yəni 2-ci sözlər yalnız "ü" 

saitindən təşkil olunmuşdur. “ü” assonansından sonra qalın saitli assonansın gəlməsi 

sanki “ü” nün yaratdığı həzinlikdən, qapalılıqdan aydınlığa, açıqlığa aparır. 

Nəticə olaraq demək olar ki, layla və oxşamalarda assonans çox güclü fonetik 

üslubi vasitə kimi çıxış edir. Ən çox təkrarlanan isə qalın saitlərdən a, incə səslərdən 

isə ə hesab olunur. Bu saitlərin işlənmədiyi layla və oxşama nümunəsi, demək olar ki, 

yoxdur. A və ə saitləri burada dayaq və əsas rolunu oynayır. O və e saitləri isə az-çox 

nümunələrin tərkibində görünsə də, assonans yaratma işində digərlərindən geri qalır.  

Sait səslərin bu cür harmoniya yaratması, şeirin musiqililik xüsisiyyətini 

artırmaqla bərabər, sözlərin dinləyiciyə ‒ körpələrə təsir gücünü də artırır. 

Assonansın yaratdığı emosiya dalğaları şeirin dilində musiqi akkordları kimi 

səslənir [54, s. 89]. Dilin səs sisteminin bədii-funksional imkanları layla və 

oxşamaların yetkinlik səviyyəsinin göstəricisidir. Konkret desək, assonans şəklində 

səslərin formalaşdırdığı bədiilik fonoloji vahidlərin linqvopoetik imkanlarından xəbər 

verir.  

 

1.3.  Alliterasiyanın poetik imkanları 

Layla və oxşamaların üslubunda aparıcı ritm və intonasiya əlamətlərindən biri 

də alliterasiyadır. Ən qədim fonetik üslubi vasitələrdən sayılan alliterasiya şeir 
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dilində daha məhsuldardır. Alliterasiya misra ahənginin axarına yeni nəfəs verib onu 

təravətləndirir. Eyni zamanda şeir dilinə  xüsusi melodiklik və emosional effekt  bəxş 

edir. Alliterasiyada səslərin həm təsvir, həm də təlqinetmə xarakterinin öz əksini 

tapdığını görürük. 

Alliterasiya eyni səs və ya hecaların təkrarından ibarət fiqurdur. Sözlərin 

əvvəlində, yaxud ortasındakı samitlərin, ya da fonem birləşmələrinin eyni və ya yaxın 

olması alliterasiyanın mahiyyətini müəyyənləşdirir [61, s. 24]. Alliterasiya layla və 

oxşamalarda daha çox xüsusi bədii ovqatın yaranması üçün əsas olur, alliterasiya 

vasitəsilə formalaşan poetik ruh, misraları estetik cəhətdən uğurlu quruluşlu sətirlərə 

çevirir. Poeziya materialları üzərində araşdırma alliterasiyanın, səsin təsvir, ifadə 

imkanlarını aktuallaşdırmağa, ən yüksək həddə onları toplamağa qadirdir. 

Ə.Dəmirçizadə alliterasiyanı ahəng qanununun başqa növü hesab edir və qeyd 

edir ki, “səslilər ahəngi Azərbaycan dilində şeirin musiqiliyini təmin edən ən əlverişli 

bir amildir” [36, s. 52]. Səsləri alliterasiyalaşdıraraq mətnin bədii ünsürünə çevirməsi 

sənətkarın fitri-poetik talantının, onun fizioloji biliyinin yüksək səviyyədə olmasının 

parlaq göstəricisidir. 

Uşaq folkloru nümunələri olan layla və oxşamalarda ahəngdarlığı, musiqiliyi, 

ritmikliyi gücləndirən, fonetik üslubi vasitələrdən olan alliterasiyanın poeziyada 

böyük rolu vardır. Alliterasiyalı şeirdə fonetik ünsürün, danışıq səslərinin poetik 

təbiətinin bütün incəliklərlə açılışını görmək olur. 

Alliterasiya zamanı əşya və hadisələrin fonetik təsviri poetik fikrin 

qavranılması ilə paralellik təşkil etməklə müxtəlif assosiyalar doğurur, təkrarlanan 

samit səslərin şeirləşməsi baş verir. Alliterasiya mətni emosional tələffüz axarına 

çıxarılır ki, bunun nəticəsində də səsin alliterativ təkrarından şeiriyyətin 

zənginləşməsi, bədii notların keyfiyyətcə artması prosesi reallaşır [143, s. 96]. Layla 

və oxşamalarda xüsusi ekspressivliyə malik olan alliterasiya olduqca uğurla bədii 

mühit yaradır. Alliterasiyanı həm də fonoloji ifadə vasitələrinin estetik prinsiplərinə 

geniş sənətkarlıq kontekstindən yanaşma üsulu, şeir nitqində üslub gözəlliyini 

təsdiqləyən, gerçəkləşdirən faktor adlandırmaq mümkündür.  
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M.Adilov “Klassik ədəbiyyatımızda dil və üslub” [5, s. 156] kitabında 

alliterasiyanı yaranışından poeziya ilə bağlı hadisə kimi dəyərləndirmişdir. Bəzi 

qaynaqlarda alliterasiyanın sözlərin ilk hecası vurğulu olan dillərdə (german, monqol, 

fin və s.) daha çox özünü göstərməsi, möhkəm, önəmli yer tutması barədə fikirlər 

irəli sürülmüşdür. Buna görə də alliterasiyanın türkdilli xalqların şeir nümunələrində 

görünməsi və ya oradan yaranması mübahisə doğurmuşdur. Lakin qədim dövrlərə 

məxsus abidələrin dili bu mübahisələrə aydınlıq gətirmişdir. “M.Kaşğarinin 

“Divan”ında, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında alliterasiyadan ritmik vasitə kimi 

geniş istifadə olunmasına dair faktlar vardır. Belə faktlardan bəhrələnib alliterasiyanı 

türk dilləri, o cümlədən Azərbaycan dili abidələri, folklor nümunələri üçün olduqca 

xarakterik bədii dil hadisəsi saymaq mümkündür. 

Qədim poetik faktlar, zəngin folklorumuza aid nümunələr bu şeirlərdə 

folklorumuzun qədim növlərindən olduğu üçün, analarımızın, nənələrimizin 

körpələrə saf məhəbbətlə oxuduqları laylalar, oxşamalar nəsildən-nəsilə, ağızdan-

ağıza ötürülmüşdür. Yeni inkişaf etməyə başlamış körpələrin oxunulan şeirin musiqili 

tələffüzündən, ahəngdarlığından təsirlənmələrinə şübhə yoxdur. Onların diqqətini 

çəkən mətnlərə musiqi çalarları verən, onları emosionallaşdıran  təkrar səslərdir: 

Tüstüsüz damlar, 

Sarı badamlar, 

Tənbəl adamlar, 

Bu balama qurban [78]. 

 

Balam yatar axşamdan,  

Yuxudan durar o başdan. 

Balam oturar qucaqda, 

İşimiz qalar qucaqda [25, 307] 

Tədqiqata cəlb etdiyimiz şeirlərin tərkibində alliterasiya çox məhsuldar fonetik 

üslubi vasitə kimi çıxış edir. Samitlərin böyük əksəriyyəti alliterasiya prosesində 

iştirak edərək layla və oxşamalarda lirik ovqatın yaranmasına xidmət edir. Məqsədli 
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səs oyunu, eyni məxrəcli samit səslərin bir-birini izləməsi poetik məna tutumuna 

müsbət təsir edir. 

Səslə mənanın, avazlanma ilə onun qaynaqlandığı ana dilinin fonetik 

imkanlarının yaratdığı bədii toxumalar, naxışlar bütövlükdə təkrarolunmaz lirik 

məqamlarla müşaiyət olunur. Alliterasiya yaradan səslər məzmunun dəyərinə təsir 

göstərə biləcək dərəcədə uyğunlaşır. “Poetik səslənmənin əsası və poetik tapıntısı” 

[118, s. 56] kimi təkrarlanan səs uğurlu alınmaqla öz estetik təsdiqini tapır. Alliterativ 

təkrarların yaratdığı ovqat sözün bədii gücünü, estetikasını müəyyən ölçülər 

dairəsində təcəssüm etdirir [55, s. 96]. Layla və oxşamalarda təlqinetmə məziyyəti 

yüksək olduğu üçün nümunəvi forma naxışları törədir. Misraların daxili polifonikliyi 

dinləyicini öz təsiri altına almaq məziyyəti qazanır: 

A tanrı bundan beş dənə ver 

Göydən uçan quşdara ver, 

Qarımış qocalmışdara ver, 

Evimdə qalmışdara ver [109, s. 19]. 

Nümunədə kar ş və cingiltili d samitlərinin alliterasiyası və onların mətndə 

yaratdığı dalğalı ritmik parçaları, melodik hissəcikləri görürük. Ş samiti hər sətirdə 

misranı sanki 2 (yüksək templi və aşağı templi) hissələrə bölərək şux, oynaq ab-hava 

yaradır. Alliterasiya nümunələrdən göründüyü kimi poetik texnikanın bütün tələbləri 

ödənilir. Alliterasiya vasitəsi ilə səs diapazonunun genişlənməsi mətnin uğurlu 

strukturundan qaynaqlanır. Kamil bədii quruluşun formalaşdırılmasında isə 

alliterasiya mərkəzi yer tutur. Alliterasiya səsin istər təsvir, istərsə də ifadə 

imkanlarını aktuallaşdırmağın, ən yüksək dərəcədə səfərbər etmənin daşıyıcısıdır.  

Əsasən layla və oxşamalarda alliterasiya iki şəkildə aşkarlanır: 

a) Müəyyən samit səslər ixtiyari ardıcıllıqla təkrarlanır. Məsələn aşağıdakı 

nümunədə eyni sayda (8 dəfə) l və n samitlərinin ahəngi müşahidə olunur. Bu ahəng 

forma ilə məzmunun birliyinin təminatçısı kimi çıxış edir,  bədii nitqin bütövlüyündə 

müstəsna rol oynayır: 

Dağların lalasına, 

Gözlərin qarasına, 
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Bibilər qurban olsun, 

Qardaşın balasına [19, s. 475]. 

b) Alliterasiyanın ikinci növü semantik fəallıqla fərqlənir, yəni samitlər dayaq 

sözə görə təkrarlanır. Təkrarlanan samit hər dəfə dinləyicini lazımlı kəlməyə 

qaytararaq fikri istiqamətləndirir, layla və oxşamanın ümumi məzmununa üslubi 

siqlət gətirir. Misraların fonetik tərtibini cazibəli hala salır. Bir sözlə, samit təkrarları 

nəzm qanunları ilə bədii dil qanunlarının həmahəngliyini nümayiş etdirir: 

Qurbanam özüm sənə, 

Həkətim, sözüm sənə, 

İşıqlı ulduz kimi, 

Tikmişəm gözüm sənə [19, s. 474]. 

Bu misalda hər dörd misrada [z] səsinin təkrarı (özüm-sözüm-ulduz-gözüm) bu 

ifadələri bir-birinə bağlayır. I, II və IV misralardakı mənsubiyyət şəkilçili sözlər bir-

birilə daha rahat uyuşur. Bu formalı alliterasiya mənaca birbaşa bağlı olmayan sözlər 

arasında məcazi əlaqə yaradaraq bədii təsiri qabarıqlaşdırır. Səslərlə, xüsusən də, 

alliterasiya yaradan səs təkrarları ilə duyğu və düşüncələrə təsir məqamları dinamik 

səciyyə daşıyır. Samit səslərin cazibəli harmoniyası layla və oxşamaların bədii 

məzmununa xüsusi bir dəyər bəxş edir.  

Əlbəttə, şeirdə bir neçə samit də təkrarlana bilər. Lakin təkrarlanan samitlərin 

hamısı üslub yaratmağa eyni dərəcədə xidmət etmir. Önəmli olan samitin kəmiyyətcə 

çox olması deyil, onun şeirdə müəyyən üslubi-emosional təsir yaratma səviyyəsi, 

gücüdür. Təkrarlanan samitlərdən alliterasiya prosesində birbaşa iştirak edəni vurğulu 

deyilən saitdən əvvəl işlənəndir. Bu fikri O.V.Fomuşkinanın alliterasiya barədə 

yazdıqları da təsdiqləyir: “Hər bir poetik əsərdə bir çox səslər mövcuddur, lakin heç də 

bütün səslər alliterasiya üçün bərabər imkan yaratmır. Birincisi alliterasiya üçün 

samit səslər əhəmiyyətlidir. 2-cisi birinci dərəcəli əhəmiyyəti vurğulu, əsas saitdən 

qabaq dayanan samit tutur” [157].  

Deməli, samit səslərin alliterasiya yaratma imkanlarından asılı olmayaraq hər 

biri özündə layla və oxşamaların mündəricəsinin, duyğularının dinamikasını ifadə 
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edir. Fikir və hissiyyatları misraların varlığına hopdurur. Fonetik vahidlərin bununla 

da poetik funksiya və təsir dairəsi hiss olunacaq dərəcədə artır.  

Layla və oxşamaların nitqində alliterasiyanın 2 növündən istifadə olunmuşdur: 

Xarici alliterasiya – qonşu misraların sözləri eyni səslə başlayır. 

Daxili alliterasiya – sözarası və ya misra alliterasiyası ardıcıl gələn sözlərdə 

eyni samit səslərin təkrarı ilə formalaşır. 

Xarici alliterasiya. Bu növ alliterasiya layla və oxşamalarda, daxili alliterasiya 

ilə müqayisədə azlıq təşkil etsə də, mövcuddur və müxtəlif  formalarda özünü 

göstərir. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmağı məqsədəuyğun hesab edirik: 

Birinci forma: 

a   Atım-tutum mən səni, 

b   Şəkərə qatım mən səni, 

b   Şəkər şirin olmasa 

b   Şəkərə qatım mən səni [18, s. 193]. 

Bu laylada samit səslərin təkrarı ilə yanaşı, eyni sözlərin təkrarı da iştirak edir. 

Bu forma şeirdə səslər baxımından ağırlıq həm misranın əvvəlinə, həm də axırına 

düşür. Nümunədə kar [ş] səsinin xarici alliterasiyasını görürük. Bu samit beyinə təsir 

etmə, qıcıqlandırıb diqqət çəkmə, oyanıqlıq yaratma xüsusiyyətinə malikdir. 

Göstərdiyimiz oxşama nümunəsi səs təkrarları ilə zəngin sətirlərə malikdir. Burada 

həm də m samitinin daxili alliterasiyası. eyni zamanda ə incə saitinin assonansı şeirin 

poetik potensialını biraz da yüksəldir. 

və ya 

a   Bağçalar bağa dönsün, 

a   Bağlar yaylağa dönsün, 

a   Bircə kəlmə din, danış, 

b   Ürəyim dağa dönsün [17, s. 275]. 

b samitinin alliterasiyası mətnin üslubi semantikasını gücləndirərək ritmikliyə 

yol açır. Buradakı b samiti isə fərqli sözlərin tərkibində işləndiyindən səs ağırlığı baş 

vermir. Əksinə, onun sayəsində lirik təəssürat yığcam, lakonik formaya düşür. Səs və 

poetik əhval ruhiyyə, ana-bala ülfətinin üzərində qərar tutur.  
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İkinci forma: 

a   Buğda zəmisi, 

b   Ellərin dəlisi, 

a   Balaca əmisi, 

a   Bu balama qurban [85, s. 199]. 

Bu forma layla və oxşamalarda sıx-sıx rast gəlinən formalardandır. Burada b 

cingiltili samitinin xarici alliterasiyasını görürük. Onu da hiss edirik ki, poetik nitqin 

canlılığı, duyğulara, düşüncə tərzinə təkan verib dinamiklik yaradır. Çevik səs təbiilik 

və səmimiyyətə gətirib çıxarır. Səslərin ritm və avazlanma çalarları alliterasiyada öz 

parlaq ifadəsini tapır.  

Üçüncü forma: 

a   Laylay, maralım, laylay, 

b  Səbrim, qəralım, laylay, 

c  Böyü, qoç bir igid ol, 

b  Sənə yar alım, laylay [26, s. 387]. 

Göründüyü kimi, burada II və IV misralarda [s] səsinin xarici alliterasiyası 

vardır. Bu forma alliterasiyalı şeirlərdə müqayisə, şərt qarşılaşdırma daha üstündür. 

İlk üç misrada qoyulan şərtin qarşılığı sonuncu misrada ortaya çıxır: Qoç bir 

igid kimi böyüsən, sənə yar alaram.  

Dördüncü forma: 

a   Xalalar xalası, 

b   Göllərin sonası, 

b   Gəlinimin anası, 

c   Bu balama qurban [85, s. 199]. 

Burada  2-ci və 3-cü misralarda g samitinin xarici alliterasiyası baş verir. I və 

IV misralar arasında ard-arda II və III misraların eyni samitlə başlaması fərqli ritmik 

mənzərə yaradır. Xarici alliterasiyanın yaratdığı səs çevikliyi misralara musiqililik 

gətirir. Alliterasiyanın ritmində poetik məna assosiativ düşüncələrə genişlik verir. 

Emosional intonasiyanın təməlində alliterasiyanın yaratdığı poetik dolğunluq dayanır. 

Beşinci forma: 
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a   Laylay dedim oyandı, 

a   Laylam ərşə dayandı. 

b   Bu laylanın səsinə, 

c   Tamam ellər oyandı [21, s. 426]. 

Bu layla nümunəsində ilk iki misranın eyni samitlə, hətta eyni sözlə başladığını 

görə bilirik. “L” samitinin xarici alliterasiyası şeirin elə başlanğıcdan diqqəti çəkə 

bilməsinə nail olur. Bu formaya da layla və oxşamalarda az-çox rast gəlinir. Həm səs, 

həm də söz təkrarı layla və oxşama nitqinin ahəngini kökləyir, lirik ovqatı 

tənzimləyir. Eyni səs adlarının musiqi ardıcıllığı poetik təsəvvürü təcəssümetdirmə 

xassəsi daşıyır. Eyni fonemin qonşu misralarda sənətkarlıqla düzümü mənalı 

məzmunu təmin edir.  

Altıncı forma: 

a   Bağçada güllər, 

b   Laldı çöllər, 

c   Sarı sünbüllər, 

a  Bu balama qurban [84, s. 193]. 

Gətirilən oxşama nümunəsində ilk və son misranın eyni samitlə (b samiti) 

başlaması, fikrin başlaması ilə bitməsini bir-birinə bağlayır. Bu isə psixoloji 

paralellik yaradır. Səslərin musiqili ardıcıllığı, eyni samit səsin ahəngi yalnız forma 

əlaməti kimi çıxış etmir, alliterasiyada canlanan səs dalğaları psixoloji gerçəklikləri 

üzə çıxarır.  

Yeddinci forma: 

a   Laylay çalım həmişə, 

b   Karvan gedər yenişə, 

c   Yorğanında gül bitsin, 

c   Yastığında bənövşə [18, s. 377]. 

Bu forma şeirlərdə son III və IV misranın eyni samitlə (y) başlaması 

“çatdırılacaq fikrin daha emosional çıxması üçün zəmin olur” [44, s. 61]. Layla və 

oxşamaların poetikasında ysamitinin alliterasiyası ritmik səslənməyə zənginlik verir. 

O fəal bədii dil faktına çevrilib layla və oxşamanın əsas cövhərini nümayiş etdirir. 
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Fonetik faktlarda canlanan səs obrazları bu janrın mühüm poetik özünəməxsusluğunu 

aşkarlayır. 

Səkkizinci forma: 

a   Göydə ulduzlar, 

b   Çaydakı qazlar. 

a   Göldəki buzlar, 

c   Balama qurvan [23, s. 343]. 

Bu oxşama nümunəsi sadalama xarakterli misralardan tərtib olunmuşdur.  

Burada I və III misraların g samiti ilə başlaması sətirlərin daha sürətli və templi 

səslənməsinə kömək edir.   

Nümunə gətirdiyimiz xarici alliterasiya formalarının fərqli xüsusiyyətlərini 

sadalamağa çalışdıq. Lakin onları birləşdirən əsas vəzifə misraları bir-birinə 

bağlamaqdır. Bu, nitqin zahiri və daxili məzmunun təşkilini bütövləşdirən rabitə 

formasıdır. Səs təkrarlarının poetik obraza nüfuzetmə imkanları çoxalır. Eyni samitin 

yaratdığı səs naxışı məzmunun bədii boyaları vasitəsilə təqdimini yüngülləşdirir.  

Daxili alliterasiya – ardıcıl gələn (bir misrada) samitlərin alliterasiyasıdır. Bu 

növ alliterasiya sözarası və misra alliterasiyası da sayılır və ona layla və oxşama 

nümunələrində tez-tez rast gəlmək mümkündür. Bu şeirlərin əksəriyyətində daxili 

alliterasiyadan uğurla istifadə edilmiş və o, böyük ekspressivlik vasitəsinə 

çevrilmişdir. 

Bu fonetik üslubi hadisəni həm kar, həm də cingiltili samitlərin iştirakı ilə 

görmək mümkündür. Lakin müşahidələr göstərir ki, burada bənd və ya misra 

daxilində sıralanan eynicinsli samitlər daha çox cingiltili, və daha da dəqiqləşdirsək, 

sonor samitlərdir. Bir neçə nümunə ilə müqayisə aparaq: 

Bu gecə qərib gecə, 

Yuxumu dərib necə, 

Min qəm gönərib gecə, 

Canına qadan qorxun, 

Yat şirin olsun yuxun [24, s. 299]. 
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Əzizinəm bala dadı, 

Bal dadı, bala dadı, 

Nə balda, nə şəkərdə, 

Bulunmaz bala dadı [19]. 

I nümunədəki samitləri misralar üzrə sıralasaq:  

b, g, c, q, r, b, g, c. 

y, x, m, d, r, b, n, c. 

m, n, q, m, g, n, r, b, g, c. 

c, n, n, q, d, n, q, r, x, n. 

y, t, ş, r, n, l, s, n, y, x, n. 

Burada ümumilikdə 47 samit səs vardır. Onlardan 4-i1 cingiltili, 6-sı kar 

samitlərdir. Cingiltili samitlərdən 18-i sonordur. Sonorların kəmiyyət üstünlüyü daha 

dəqiq desək, onların vasitəsilə fonoloji təsvir üsulu lirik təhkiyənin poetik qaynağına 

çevrildiyi üçün diqqət çəkir. Təkrarlanan sonorların ahəngdarlığı sayəsində yaradılan 

dinamizm hiss və düşüncələri psixoloji səpkidə ifadə etmək şansını yüksəldir.  

II nümunədəki samitlərə baxaq: 

z, z, n, m, b, l, d, d. 

b, l, d, d, b, l, d, d. 

n, b, l, d, n, ş, k, r, d. 

b, l, n, m, z, b, l, d, d. 

Bu şeirdə isə işlənən cəmi 34 samitdən 32-si cingiltili, 2-si kar samitlərin 

payına düşür. Bunlardan da 13-ü sonor samitlərdir.  

Ümumi mənzərə olaraq aydın görmək olur ki, daxili allitersiya yaratmada 

cingiltili (sonor) samitlər, kar samitlərə nisbətən daha fəaldır. Bu samitlərdən daha 

məhsuldar olanlarına və onların layla və oxşamalarda necə işlənməsinə nümunələrlə 

nəzər salaq. Cingiltili samitlərdən başlayaq: 

[D] səsinin daxili alliterasiyası: 

Göydə ulduzdar, 

Çaydakı qazdar, 

Göldəki buzdar, 
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Bu balama qurban [23, s. 345]. 

 

Layla dedim ucadan, 

Səsim çıxdı bacadan 

Səni tanrı saxlasın, 

Çiçəkdən qızılcadan [69, s. 28]. 

 

Laylay dedim, can dedim, 

Yuxudan oyan dedim, 

Sən yuxudan durunca, 

Canımı qurban dedim [35, s. 343]. 

Nümunələr onu deməyə əsas verir ki, [d] səsinin daxili alliterasiyası, onun 

təkrarı ilə yaranan ahəngdarlıq layla deyənin poetik niyyətinə uyğundur. Məhz buna 

görə d sonorunun alliterasiyası laylanın, onun dilinin funksional mənzərəsinə xüsusi 

təravət gətirmişdir.  

Y samitinin daxili alliterasiyası: 

Laylay beşiyim, laylay, 

Evim-eşiyim laylay, 

Sən yat şirin yuxuda, 

Çəkim keşiyin laylay [109, s. 9].  

 

Evimizin dirəyi, 

Hamımızın gərəyi, 

Bajısının diləyi, 

Balama qurban olsun [23, s. 341]. 

Dərhal hiss olunur ki, [y] samit səsi mükəmməl bir bədii detal kimi çıxış edir. 

Səs təkrarı bütövlükdə ritmik qrupları formalaşdırır. Misraların nizamı [y] səsinin 

fəallığını təmin edərək poetik normalara uyğunlaşdırır. Bütövlükdə layla və 

oxşamanın poetik quruluşu [y] səsinin yaratdığı cazibdən zənginlik əxz edir.  

L samitinin daxili alliterasiyası: 
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Bağçamızın gülüsən, 

Gülüsən, bülbülüsən. 

Zəmilərin çiçəyi, 

Dərilməmiş gülüsən [23, s. 345]. 

 

Dağların lalasına, 

Gözlərin qarasına, 

Bibilər qurban olsun, 

Qardaşın balasına [19, s. 475]. 

 

Güllü balam, gül balam, 

Dişləri inci balam, 

Dodağı açmasa da, 

Ürəyi gülən balam [27, s. 94]. 

Diqqətlə yanaşsaq görərik ki, bu nümunələrdə l sonorunun yaratdığı səslənmə 

gözəlliyi mənanın əks-sədası kimi diqqət çəkir, layla və oxşamaların texniki 

tərkibində üslubi zərurət kimi fəallıq göstərir. Uğurlu ifadə elastikliyi məhz l 

sonorunun köməkliyi ilə meydana çıxmışdır. 

Z samitinin daxili alliterasiyası: 

Qızım, qızım, qızana, 

Qızımın saçı uzana, 

Qızım ərə gedəndə, 

On beş yengə bəzənər [27, s. 94]. 

 

Balam geyif tər-təmiz, 

Balam hər güldən əziz, 

Mən balamı sevirəm, 

O da əzizdən əziz [23, s. 342]. 

İlk baxışdan diqqət çəkir ki, bu laylalarda [z] səsinin yaratdığı incəlik güclü 

üslubi əməliyyatın nəticəsidir. [Z] səsinin alliterasiyası əslində poetik forma 



45 
 

yaradıcılığının təməlində dayanır. [Z] səsinin ahənginə fəal münasibət forma 

kamilliyinə gətirib çıxarır.  

M samitinin daxili alliterasiyası: 

Arzum, diləyim, 

Göydə mələyim, 

Duzum, çörəyim, 

Balama qurban [23, s. 344]. 

 

Dinim, imanım, 

Yaxşı yamanım, 

Bu şirin canım, 

Balama qurban [23, s. 344]. 

 

Balama can demişəm, 

Ağlama can demişəm, 

Balam dil açan günə, 

Quzu qurban demişəm [17, s. 276]. 

Bu laylanın dili bir daha təsdiq edir ki, onun şəkli əlamətlərində və ahəngində m 

sonoru müstəsna mövqeyə malikdir. M sonorunun nümunələrdəki dəyəri, əslində, 

fikrin emosional və təsirli formasına çevrilməsindədir. [M] səsinin istifadəsinə 

üstünlük sayəsində laylaların kompozisiyası mükəmməllik qazanır.  

R samitinin daxili alliterasiyası: 

Dağlara sərin düşər, 

Kölgəsi sərin düşər, 

Nə vaxt leyla edəndə, 

Yadıma Pərim düşər [69, s. 28]. 

 

Dağda darılar, 

Sünbülü sarılar, 

Qoca qarılar, 
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Bu balama qurban [32, s. 278]. 

Layla və oxşamaların üslubi gücü, heç şübhəsiz r sonorunun mütəşəkkil 

işlənməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Mətn r sonorunun təkrarlanmasından konkret poetik 

cizgilər mənimsəyir. Vahid mətn kontekstində [r] səsinin alliterasiyası ilə fikrin ifadə 

elastikliyinə nail olunur. 

N samitinin daxili alliterasiyası: 

Sözün, suyun qurbanı, 

Yaxşı buyun qurbanı. 

Sən yeri, mən bir baxım, 

Olum buyun qurbanı [17, s. 275]. 

 

Əzizim sənə qurban, 

Könül verənə qurban, 

Elə bildim fərəsən, 

Becə verənə qurban [19, s. 474]. 

N sonorundan nəşət edən səs avazı poetik fikrin boyuna elə sərrast biçilmişdir 

ki, layla və oxşamalar sərrast deyim üsulundan poetik düşüncəyə, övlada sevgi 

duyğularına asanlıqla nüfuz edir.  

Ğ samitinin daxili alliterasiyası: 

Çalxan-çalxan yağ olsun, 

Balam yeyib sağ olsun, 

Qızılgül bağım olsun, 

Bağlar oylağım olsun, 

Tanrıdan arzum budur, 

At minən çağın olsun [15, s. 21]. 

Müşahidələr göstərir ki, sonorlar və cingiltili samitlər alliterasiya yaradıcılığında 

daha fəaldır. Layla və oxşamaların da dil materiallarını zəngin notlar üzərində qurmaq 

üçün sonor və cingiltili səslərin kəmiyyət üstünlüyü vardır. Bununla belə bu qədim 

folklor nümunələrinin nitqində kar samitlərin yaratdığı alliterasiyalarla da rastlaşırıq.  

Bəzi kar samitlərin alliterasiya prosesində iştirakına nümunələrlə diqqət yetirək: 
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Ç samitinin daxili alliterasiyası: 

Laylay dedi çarçı mən, 

Harayçı mən, çarçı mən, 

Toy günündə ulaydım, 

Küçələrdə çarçı mən [17, s. 275]. 

[Ç ]kar samitinin təkrarının müəyyən üslubi yönümdə fəallığı, göründüyü kimi, 

layla və oxşamalarda poetik məzmunun qavranılmasına xüsusi tezlik verir. [Ç] səsinin 

çevikliyi əsas qayənin, bədii ovqatın mahiyyətinə dalmaq şansını artırır.  

S samitinin daxili alliterasiyası: 

Tuluq səni asaydım, 

Yağın tasa basaydım, 

Oğlum böyük olanda, 

Qulplu qazan asaydım [109, s. 19]. 

 

Bağın bağçası sənsən, 

Qoşa xonçası sənsən, 

Ümidim, diləyimsən, 

Gülün qonçası sənsən, 

Tanrı sənə yar olsun, 

Atan, anan sağ olsun [23, s. 337]. 

T samitinin daxili alliterasiyası: 

Mənim gül butam oğul, 

Ətrinə batam oğul, 

Bir arzum var ürəkdə, 

Sənə toy tutam oğul [109, s. 5]. 

Layla və oxşamalarda s samitinin vasitəsilə formalaşan alliterasiya məzmunun 

mahiyyətini və nüfuzetmə şansını intensivləşdirir, mətləbi tam və dolğun 

əyaniləşmək imkanı formalaşdırır. 

Ş samitinin daxili alliterasiyası: 

Laylay beşiyim laylay, 
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Evim-eşiyim laylay, 

Sənin həmişə, hər vaxt, 

Çəkim keşiyin laylay [22, s. 200]. 

Kar samitlər misra daxilində sayca az olsalar da, eyni mövqede yerləşən 

sözlərdə işlənməklə ritmikliyi qoruyub saxlaya bilirlər. Bu zaman kar samitli söz 

diqqəti daha çox çəkə bildiyindən, dinləyicini ondan sonra gələn misranın 

dinlənməsinə hazırlayır. 

Göründüyü kimi, folklorumuzun qədim nümunələri olan layla və oxşamaların 

böyük əksəriyyətində ayrı-ayrı samit səslərin daxili və xarici alliterasiyası özünü 

göstərir. 

Layla və oxşamalarda bəzən bir bənddə həm assonans, həm də alliterasiyanın 

movcudluğunu görə bilərik. Bu onu göstərir ki, layla və oxşamalardakı şeiriyyət canlı 

danışıq dilinin daxili ahəngindən gəlir. Assonansın alliterasiya ilə birlikdə yaratdığı 

estetik ovqat layla və oxşamaların ruhunu müəyyənləşdirir:  

Qurbanam özüm, özüm, 

Yuxusuz necə dözüm, 

Gecəni gündüz kimi,  

Tikmişəm sənə gözüm [109, s. 12]. 

 

Balama can demişəm, 

Ağlama can demişəm, 

Balam dil açan günə, 

Quzu qurban demişəm [17, s. 276]. 

Gətirdiyimiz nümunələrin birincisində z samitinin yaratdığı alliterasiyanın (6 

dəfə) və ü saitinin yaratdığı assonansın (5 dəfə) şahidi oluruq. İkinci şeirdə isə bu 

funksiyanı eynilə [m] (9 dəfə) və [a] (13 dəfə) səsləri yerinə yetirilər. Bununla burada iki 

fonetik hadisə (alliterasiya, assonans) özünü göstərərək şeirin təbiilik və emosionallıq 

xüsusiyyətini, ahəngdar, ritmik səslənməsini ikiqat artırır.  

Bir nəticəyə gəlmək üçün 100 layla və oxşama nümunəsi üzərində müşahidə 

apardıq. Bəlli oldu ki, 100 nümunədən 43-də müxtəlif samitlərin xarici alliterasiyası 
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vardır. Bunlardan 22-si  b samitinin payına düşür. Çoxdan aza doğru növbəti yerləri 

g, q və y samitləri tutur.  

B samitinin xarici alliterasiya yaratmada üstünlüyü bu şeirlərdə tez-tez işlənən 

“balam”, “bu”, “bala”, “bal” və s. kimi sözlərlə əlaqəlidir. Bu sözlərdən də ən çox misra 

əvvəlində işlənən “balam” sözüdür ki, onun işlənməsi şeirin başlanğıcından adresata 

müraciəti bildirir. Bu isə sətirlərin davamını dinləməyə maraq, təhrik, xahiş yaradır.  

Eyni müşahidəni daxili alliterasiya üzərində apardıqda məlum olur ki, 80-90 faiz 

nümunələrdə hansısa samitin alliterasiyası özünü göstərir. Təbii olaraq burada üstünlük 

cingiltili samitlərdədir ki, onlardan da daha məhsuldar olanları sonorlardır (l, m, n, r). 

Sonor samitlər saitlərə daha yaxın olduqları və yumşaq səsləndikləri üçün, şeirlərin 

musiqi ilə səslənməsinə imkan yaradır və sanki saitlərə yardımçı olurlar. 

Xarici alliterasiya ritmin saxlanmasına, ahəngdarlığın artmasına xidmət edirsə, 

daxili alliterasiya şeirin ahəngdarlığını təmin etməklə yanaşı, misraların bir-birinə 

bağlanmasında da əhəmiyyətli rol oynayır [51, s. 105]. 

 

1.4.  Ritm və intonasiyanın bədii imkanları 

Özəl bədii quruluşu ilə fərqlənən layla və oxşamaların ahəngdarlıq 

keyfiyyətləri janrın öz məzmunundan və formasından qaynaqlanır. Ahəngdar, düzgün 

və ardıcıl sıralanan poetik nitqi ilə diqqəti çəkdiyi vurğulanan layla və oxşamaların 

ciddi, özəl, münasib və oynaq bir quruluşu vardır.  

Şeir nitqinin linqvistik təhlilində səsin poetik funksiyası ona görə xüsusi diqqət 

çəkir ki, şair məhz səslərlə konkret bir poetik ovqat yaradır [55, s. 71]. Layla və 

oxşamalarda da bədi dil şifahi nitqə məxsus ifadə tərzinə uyğunlaşdığı üçün yığcam 

misra ahəngdarlığı əsas yer tutur.  

Bu lirik nəğmələr ritmdən xaric yarana bilməz, qəbul edilə bilməz. Ritm və 

intonasiya şeir dilinin ən vacib göstəricilərindəndir. Biz bunu layla və oxşamaların 

bədii dil materiallarında açıq-aşkar hiss edirik.  

Şeir poeziyadır, poeziya nəğmədir, nəğmə isə ritmsiz ola bilməz. Bəşər 

tarixində ilk nümunə olan beşik nəğmələri dildə ritm və avazlanmanın aydın, 
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gözəçarpan nümunələridir. Körpənin şeirin, musiqinin nə olduğunu dərk eləməsinə 

təbii baxılmalıdır. Amma təbiətin uşağa bəxş etdiyi ahəngin, ritm hissinin məhz ana 

laylası ilə oyanmağa başladığı danılmaz həqiqətdir [34, s. 75]. 

Ritm şeir quruculuğunun təşkiledici başlanğıcıdır, onun mühərrikidir, dil 

materialları isə onun yanacağı örnəyi anlamındadır [151, s. 468]. Layla və 

oxşamalarda ritm mətnin ümumi ovqatını əks etdirir. Bədii formanın əlamətləri 

laylanın “ümumi ovqatına təsir göstərir və nitq gözəlliyi yaradır” [141, s. 52] ki, 

mətnin bədiiliyi bu göstəricilərdən əks-səda doğurur.  

Ümumiyyətlə, hər hansı ardıcıl, ahəngdar bölgü ritmdir. Bu hökm dil 

hadisələrində də özünü doğruldur. Ritm nəsr əsərlərində özünü qarışıq formasında 

göstərir, o özünü daha cox şeir dilində özünü büruzə verir. “Ritm şeirdəki dil 

vahidləri ilə birləşərək musiqililik yaradır” [99, s. 110]. Layla və oxşamalar ritm və 

intonasiya qəliblərinə doldurulmuş nəğmədir.  

Məsələn bir sətirdə təkrarlanan sözləri adi bir cümlə (nəsr cümləsi) kimi 

tələffüz etsək, bu zaman şeir dili ilə nəsri fəqləndirən tək ölçü, tək meyar ritm 

olacaqdır. Şeirlərin nəğmə kimi səslənməsi məhz ritmin imkanlarından törəyir. 

Lakin ritmin vəzifəsi yalnız xarici fərqlilik, gözəllik yaratmaq deyil. “Onun 

mahiyyətində lirik “mən”in daxili mənəvi aləminə dərindən nüfuzetmə, bədii 

düşüncədə dramatik-psixoloji çalarlara qüvvətli meyl dayanır” [55, s. 118]. Layla və 

oxşamalardakı dil ünsürlərinin ritmik quruluşu  o dərəcədə önəmlidir ki, çox vaxt 

bədiilik məhz bu ritmik səslənmə ilə yaranır.  

Şeirdəki bədii fikrin qavranılma sürəti də ritmdən asılıdır. Ritmin, melodiyanın, 

tempin və tembrin təkrarlarla fəallaşması poetik fikri oxucunun şüuruna daha tez 

çatdırır [55, s. 127].  

Araşdırma apardığımız şeirlər kiçik yaşlı və hətta yaşı tamam olmamış uşaqlara 

ünvanlandığı  üçün, burada ritm və intonasiya şeirdəki fikrin, mənanın çatdırılmasına 

fəal təsir göstərən amil kimi çıxış edir. Həyatlarının ilk ilindən körpə beyni 4 dəfəyə 

qədər böyüməyə başlayır. Artıq onlarda ilk kiçik hərəkətlərə qarşı reaksiya 

formalaşmağa başlayır. P.Dobryakovun fikrincə körpə bu mərhələdə musiqinin kiçik 

həcmli ritmlərini və çox da mürəkkəb olmayan səs əvəzlənmələrini qəbul edə bilir 
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[134]. Bütün nəzm nüunələrində olduğu kimi, “şeirin əsasını onun intonasiya 

quruluşu” həll edir [131, s. 41] və bu səbəbdən layla və oxşamaların ritm-intonasiya 

parametrlərinin aparıcı üslubi mövqeyi vardır. 

Layla və oxşamalarda ritm və intonasiya çalarları dərin həyəcanlarla, səmimi 

duyğularla izlənilir. Səslənmə ahənginin nizamlı yeri nümunəvi ritmik quruluş tələb 

edir. Bədii intonasiyanın özünü göstərməsində simmmetrik nitq axını əsas amildir. 

“Şeirin əsasını təşkil edən spesifik intonasiya” [142, s. 171] layla və oxşama 

üslubunun bünövrəsində dayanır. 

Şeirdə bu ritm və avazı yaradan amillər, səbəblər çoxdur. Bunlardan biri, şeirdə 

vəznyaradıcı funksiyası olmayan vurğudur. Əlbəttə, vurğu, şeirin vəzninə bir təsir edə 

bilməsə də, bədii mətnin ifası prosesində az rol oynamayan ritmik vasitədir. Xalq 

şeirimizin bəzi janrlarında, eləcə də layla və oxşamalarda vurğu məzmundan irəli 

gələn “emosional tona, pafosa, ünsiyyət situasiyasına” [70, s. 121] uyğunlaşaraq 

həmahəng, münasi ritmi təyin edir. Təbii ki, bu zaman ifaetmə üslubunun fərdiliyi və 

musiqi müşaiyəti ilə izlənilmə, yanaşılma da yardımçı vasitə kimi çıxış edirlər. 

Aşağıda gətirəcəyimiz layla nümunəsində hər misrada vurğulu hecaların sayının və 

pozisiyalarının eyni olması və şeirin ümumi ritminin buna uyğun olmasını görmək 

mümkündür: 

Laylay dedim, adına. 

Haqq yetişsin dadına, 

Hər vaxt layla deyəndə, 

Balam düşər yadıma. 

Balam,  layla, a layla! 

Gülüm,  layla, a layla [30, s. 265]. 

Nümunədə vurğular 2, 4, 7 / 1, 4, 7 / 1, 4, 7 / 2, 4, 7/ nəqarət: 2, 4, 7/ 2, 4, 7 

ardıcıllığı ilə düzülmüşdür. Misraların məntiqi ardıcıllıqla düzülüşündən asılı olaraq 

1, 4, 5, 6-cı və 2, 3-cü misralarda eyni ritmik ahəng və ya misraların paralellik 

prinsipi ilə düzülüşü izlənilir. Misranın başlanğıcında vurğunun yeri bəzən 1, bəzən 

də 2-ci hecanın  üzərində qərar tutsa da, misranı bitirən heca hər dəfəsində vurğulu 

olur. Bu da laylalara xas bir deyim tərzi, bir musiqililik, bir üslub formalaşdırır. 4-cü 
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hecadan başlayan həzin və sakit temp, nəqərat bitənə qədər davam edir. Bu da 

laylanın daha axıcı və melodik səslənməsinə və bir şeir olaraq bədii məqsədinə 

çatmasına (körpəni rahatlamaq, yatırmaq) təkan verir.  

Oxşamada isə vurğu sisteminin daha fərqli bir ritm formalaşdırmağa xidmət 

etməsi təbii görünür. Oxşamanın oxunma məqsədi daha fərqli olduğu nəzərə alınsa, 

(uşağı oyandırma, əyləndirmə və s.) bunu təbii hesab etmək olar. Söylənilən fikri bu 

oxşama nümunəsi üzərində də göstərək: 

Altında xalça, 

Çalır kamança. 

On dənə xonça. 

Gələr qızımçün [87, s. 551]. 

Oxşamada misralar üzrə 3, 5 / 2, 5/ 1, 3, 5 / 2, 5 vurğu ardıcıllığı görünür. 

Burada 2 və 4 -cü misralar arasında vurğu tənasüblüyü aşkarlansa da, digər misralar 

(1, 3) fərqli vurğu sistemi ilə diqqət çəkir. Oxşarlıq yalnız son hecaların vurğulu 

olmasındadır. Misralar üzrə hecaların sayının az olması və vurğulu hecaların bir-

birinə yaxınlığı məhz oxşamaya məxsus sürətli tempin, oynaq, şux tempin yaranması 

üçündür.  

Layla və oxşamalarda ritm daha çox təkrarlanan səs və sözlərin yardımı ilə 

yaranır. “Nitqdə duyulan ovqatı aşkarlamaq” [120, s. 322] işində təkrarlanan səs və 

sözlər mühüm və həlledici yaradıcılıq funksiyası daşıyır. Təkrarların yaratdığı 

təəssürat əsasən daxili ritmlə şərtlənir. Təkrarlar şeirin ritmik göstəricisi olaraq  çox 

geniş yayılmış emosionallıq vasitələrindən sayılır.  

C.Xəndan “təkrir”i (ədəbiyyatşünaslıq dilində) nitqi qüvvətləndirən və təsirini 

artıran bir vasitə hesab etməklə bərabər, əminliklə qeyd edir ki, bədii dildə "təkrir" 

qədər işlənən üslubi fiqur mövcud deyil [65, s. 157]. 

Təkrarlanan vahidlər ritm, intonasiya ilə bir-birini izləyərək şeirin 

emosionallıq, ifadəlilik, təsirlilik xüsusiyyətlərini ortaya çıxarır. Ümumi desək, 

təkrarlar şeir dilini nəsrdən fərqləndirən əsas amil kimi çıxış edir [5, s. 29]. Layla və 

oxşamalarda da ritm dil materiallarının nizamlı bölgüsünü tələb edir. Bu da öz 
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növbəsində layla və oxşamalarda dil vahidlərinin emosional boyalarla 

dolğunlaşmasına gətirib çıxarır.  

Balacasan, laləsən, 

Laylay, balam, laylay.  

Nə vaxt böyüyəcəksən, 

Laylay quzum, laylay [107, s. 160]. 

Layla və oxşamalarda əsasən ritm məqsədli təkrarlardan törəyir və daha çox 

semantik cəhətdən tutumlu sözlərdən ibarət olur. Təkrarlar poetik normaların qanunları 

çərçivəsində fəallıq göstərir.  Odur ki, layla və oxşamalarda daha çox sözlərin iki dəfə 

təkrarına sıx rast gəlirik və bu da leksik-qrammatik mənanın ifadəsinə xidmət edir. 

Daxilən bir-birini tamamlayan təkrarlar misra qəliblərində ritmik quruluşlu intonasiyaya 

rəvac verirlər. Onun intensiv  imkanları daxili dinamikasına təkan verir. Dil vahidlərinin 

bu şeirlərdə ikidən çox sayda təkrarlanması isə məhz ritm yaratmaq, ritmi 

sürətləndirmək, tempi artırmaq üçündür: 

Leyla-Ieyla edərəm, 

Leyla  haxtan dilərəm. 

Səni verən xudadan, 

 Can sağlığı dilərəm [9, s. 205]. 

  

Atım, tutum mən səni, 

Şəkərə qatım mən səni, 

Dədən evə gələndə, 

Qavağa tutum mən səni [14, s. 63]. 

Bu misralarda sözün təkrarı şeirin ritminin təmin olunmasında böyük rol 

oynayır. Lakin təkrarın funksiyası yalnız ritm yaratmaqdan ibarət deyildir. Estetik 

səslənmə keyfiyyətləri də təkrarlardan törəyir. Təkrarların ümumi mətnə uyğunlaşma 

keyfiyyəti mühüm üslubi amilə çevrilir. Layla və oxşamaların konstruksiyası sözü 

təkrarlama üsulları ilə zənginləşir.  
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Dil vahidlərinin təkrarı ilə uşaq şeirlərində həm ritm, həm ahəng, həm 

musiqililik yaradılır, mənaca təkidlilik, şiddətləndiricilik, şişirtmə, obrazlılıq ifadə 

edilir [7, s. 63]. 

Məlum olduğu kimi, layla və oxşamaların dinləyiciləri körpə və azyaşlılardır. 

Və buna görə də oxunan misraların mənasından çox musiqili emosional səslənmə 

onların beyinlərinə təsir edə bilir. Eyni səs tərkibli sözlərin təkrarlanması isə istər-

istəməz beyinə siqnal ötürə bilir və diqqət çəkməyə nail olur. Belə sözlər yan-yana 

işləndikdə ardıcıl melodik ritmik parçalar ərsəyə gətirir ki, məhz bu da körpələrin 

əhvalına xoş ab-hava qata bilir:  

Pişiyim-pişiyim bağda sər, 

Eşiyə çıxma, yel əsər. 

Taxçada pendir, 

Qaç onu yendir [19, s. 473]. 

 

Layla dedim yatasan, 

Gönçə gülə batasan. 

Gönçə gül payın olsun, 

Kölgəsində yatasan. 

Laylay balam, a laylay, 

Laylay gülüm, a laylay[18,331] 

Qeyd olunan təkrarlar tərkibinə, quruluşuna, mənasına və nitqdəki funksiyasına 

görə bir-birindən fərqlənir və bu fərqlər onların uşaq şeirində oynadıqları üslubi rola 

təsir edir. Şeirin daxili məzmununa uyğunluğu yaranan ritmin mahiyyətini təşkil edir.  

Bildiyimiz kimi, layla və oxşamalarda bəzi ifadələrə daha tez-tez rast gəlinir və bu 

ifadələr ekspressivliyin, emosionallığın, ritmikliyin yaranmasına xidmət edir. Bu 

ifadələrdən biri olan vokativ sözlər uşaq şeirlərində təkrarların yaranmasında da mühüm 

rol oynayır. “Ümumiyyətlə vokativ sözlər uşaq şeirlərində xüsusi yer tutan dil 

vahidləridir” [98, s. 219]. İşlənmə yeri əsasən ilk misrada təsadüf olunan bu təkrarlar 

daha çox oxşamalarda işlənərək oynaqlıq, şuxluq yaradır və ritmi surətləndirir. Belə 
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məqamlarda ritm bədii mündəricənin daxili dinamikasını, hərəkətverici qüvvəsini 

qabarda bilir. O, özünü bütün bədii məziyyətləri ilə təqdim edə bilir:  

Oğlum, oğlum oyunda, 

Qoç qalmadı qoyunda. 

Həppi qoçlar kəsildi, 

Bir oğlumun toyunda [14, s. 209]. 

Bütün əsas nitq hissələri bu şeirlərdə təkrarlana bilirlər. Burada daha məhsuldar 

iştirak edən isə isimlərdir. Təbii ki, burada daha çox mənsubiyyət şəkilçili isimlər 

üstünlük təşkil edir. Mənsubiyyət şəkilçili isimlərin ritmik təkrarı, hərəkəti 

nəticəsində isimlər kommunikativ funksiya ilə yanaşı, bədii ifadə funksiyası da 

daşıyır və bədiiliyin vacib meyarlarına uyğunlaşır. 

Qonağımsan, qonağım, 

Çıraxta yanar, yağım. 

Ona hər gün deyerler, 

Sən olasan qonağım [68, s. 300]. 

 

Laylay dedim adına, 

Allah çatsın dadına, 

Allah dada çatmasa, 

Məni də sal yadına [19, s. 475]. 

Uşaq şeirində əlamət və keyfiyyət bildirən sözlərin (sifət və zərf) də təkrarı 

üstünlük təşkil edir. İşlənmə yeri sərbəst olan bu təkrarlar da, uşaq şeirində obrazlılıq, 

emosionallıq, təkidlilik yaranmasına xidmət edir. Mürəkkəb və çoxsaylı dil 

ünsürlərindən, onların vəhdətindən törəyən layla və oxşamalarda əlamət və keyfiyyət 

mənalı sözlərin melodik düzülüşü, həmin sözlərin misra nizamındakı sərbəstliyi 

şeirin üslubi vüsətini artırır, ritm və intonasiyanı mətnin ifadə etdiyi fikrə və hisslərə 

tabe etdirir: 

Laylay çallam su gəlsin, 

Balamın yuxusu gəlsin. 

Uzaq-uzaq ellərdən, 
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Balamın dayısı gəlsin [22, s. 112]. 

  

Çiriqim başqa çiriq, 

Minibdi eşqə çiriq, 

Yumru-yumru dükçələr, 

Dikibdi köşkə çiriq [14, s. 210]. 

Layla və oxşamalarda təbii olaraq feillərin də təkrarlanmasını müşahidə edə 

bilirik. Daha çox feilin əmr şəklində olan bu təkrar feillər danışanla dinləyənin 

ünsiyyət şəraitinə uyğun olaraq oynamağa, qulaq asmağa və bəzən də yatmağa təhrik 

xarakterlidir, bu da daim hərəkət etməyə meyilli uşağın təbiətinə uyğundur. Feillərin 

təkrarı layla və oxşamalarda ritmik cəhətdən zənginlik yaradır. Layla və oxşamalarda 

əmr formasında olan feillər təkrarlanmaqla sanki uşaq nəğmələrinin əsl mahiyyətini, 

məğzini və harmoniyasını əyaniləşdirir. Onların sayəsində ritm və intonasiya vacib 

forma gözəlliyinə çevrilir. 

Bağçamızda miyana, 

Gül sünbülə dayana, 

Oxu, bülbülüm, oxu 

Bəlkə balam oyana [26, s. 386]. 

 

Gölü sonalı böyü, 

Teli xınalı böyü, 

Xudadan diləyimdi, 

Ata-analı böyü [20, s. 679]. 

Təkrar sözlərin tərkibinə fikir verdikdə görürük ki, bu vahidlər daha çox 

azhecalı və konkret sözlərdən təşkil olunur və şeirə həm vizual ekzotiklik qatır, həm 

də dinləyərkən maraqlı səs və söz ansamblı nümayiş etdirir.  

Bəzən bir bənddə hətta iki müxtəlif sözün də təkrarını görə bilirik. Bu forma 

şeirə biraz da şuxluq, oynaqlıq qatır və daha asan yadda qalmasına imkan yaradır. Bu 

amillər zahiri bər-bəzək təəssüratı yaratmır, daha çox dərin və əhatəli estetik 

məziyyətini nümayiş etdirir. Xoşagəlimli səslənmə yaratdığı ahəngi nümayiş 
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etdirməklə bərabər, layla və oxşama deyənin hiss və duyğularının sistemli ifadəsinə 

səbəb olur. Layla və oxşamanın ritm və intonasiyası ilə onun daxili məzmunu 

əyaniləşir:  

Kərdi-kərdi çağlaram, 

Nehrə-nehrə çalxaram. 

Hər kəs balamı istəmir, 

Onun dilin, gözün bağlaram [85, s. 200]. 

 

Qoxusu güldən gəlir, 

Güldən bülbüldən gəlir. 

Balamın gül beşihdə, 

Yuxusu birdən gəlir [21, s. 428]. 

Bəzən bir misrada sözün ard-arda üç dəfə təkrarına da rast gələ bilirik. Bu da 

bütöv halda layla və oxşamaların ən mühüm ünsürləri kimi daxilən bir-biri ilə 

bağlanaraq bədii tamlığın mükəmməlliyinə xidmət edir. Sadalanma əslində layla və 

oxşama üçün spesifik olan qaydalarla tənzimlənir. Belə tənzimlənmə prosesində ritm 

və intonasiya aparıcı rol oynayır:  

Ay saçaq, saçaq, saçaq, 

Balam balalardan qoçaq. 

Hər kəs balamı istəmir, 

Onun gözünə olsun bıçaq [85, s. 200]. 

 

Ay tanrı, tanrı, haqq tanrı, 

Gəl bağçadan bax tanrı, 

Hər kəs balamı istəmir, 

Onun dilin, gözün bağlaram [85, s 200]. 

İntonasiya və ritm şeirin dilini xalq danışıq dilinə daha da yaxınlaşdırır ki, bu da 

şeiri daha da qəbul edilən, diqqət cəlb edən hala gətirir. Danışıq dilinə yaxınlıq layla və 

oxşamaların qayəsində nəzərə çarpan xalq ruhunu daha da intensivləşdirir, 

ritmemelodika sütətinə ritmik səslənməyə xüsusi bir gərginlik gətirir. Şeirin 
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melodiyasındakı, intonasiya və ahəngindəki, ritmik tələffüzündəki xoşagəlimlilik 

həm də təkrarlanan sözlərin mətnə uyarlılıq dərəcəsindəndir [55, s. 134]. 

Təkrarlanan söz şeirdə müxtəlif quruluşda yerləşərək emosiya dalğaları və 

ritmik-melodik parçalar yarada bilir. Bu məziyyət görkəmli dilçi alimlərin 

diqqətindən yayınmamışdır. Məsələn, Ə.Dəmirçizadə bu dil vahidlərinin bədii 

üslubda bu cür işlənməsini spesifik əlamət hesab edir [36, s. 33]. Estetik-üslubi 

ləyaqətini poetik dil düzgün səciyyələndirir.  

Ritm yaratma funksiyası daşıyan və bu işdə birbaşa iştirak edən digər poetik dil 

vahidi qafiyədir. Qafiyə layla və oxşamaların aparıcı ritm və intonasiya 

yaradıcılarındandır. Layla və oxşamaların məzmununu açmaqda mühüm amil olan 

qafiyələr eyni zamanda mətnin ritmik konstruksiyasında aparıcı mövqedədir. Onlar 

layla və oxşamaların dilinin daxili tələblərindən doğan ahəngdarlığı stimullaşdırır, 

uşaqların duyğularına sürətlə sirayət edir. Qafiyə haqqında, onun estetik məziyyəti, 

üslubi mahiyyəti barədə çoxsaylı elmi mülahizələr vardır. Onlardan bir neçəsini 

nəzərə çatdırmağı lazımlı hesab edirəm. K.İ.Çukovskiy onu belə səciyyələndirir: 

“Qafiyə olduğundandır ki, belə sözlər uşağın diqqətini xüsusilə cəlb edir” [158]. 

“Qafiyə qızıl mismardır, o şairin arzularını şeirlə birləşdirərək şeiri bəzəyir” 

[139, s. 21]. Bu ondan irəli gəlir ki, qafiyələrin tələffüzü zaman yaranan şeiriyyət öz 

ahəngi ilə yüksək zövqə səbəb olur, uşaqların duyğularına sirayət gücü qazanır. 

Qafiyəyə məxsus vacib əlamət ondan ibarətdir ki, bu anlayış sözlərlə yox, daha 

çox səs təsəvvürləri ilə qavranılır, misra sonluğunda və sətir qonşuluğundakı 

sözlərdə, yaxud söz qruplarında eyni məxrəcli səs cərgələrinin oxşarlığının şeir dili 

üçün əlamətdar cəhəti ondadır ki, sözün “magik gücü”nü aşkarlamaqda əvəzsiz 

xidmət göstərir [54, s. 175]. 

Paralelizm dünya folklorunun ən mühüm əlamətlərindən sayılır. Qafiyənin 

əsasını da məhz paralelizm təşkil edir. Ümumiyyətlə, psixoloji paralelizm ən qədim 

dövrlərdən də qavrama üçün çox böyük faktor idi. Xalq şeirində özünəməxsus 

psixologizm vardır ki, onun da qaynaqları “qədim natur-fəlsəfi düşüncəyə, mühitin 

canlandırdığı və insanla eyniləşdirdiyi mifoloji qavrayışa” [70, s. 104] söykənir. Bu 

paralelizm dildə səslərin təkrarı, səs simvolizmi, qafiyələşmə, sintaktik paralelizm və 
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s. ilə özünü büruzə verə bilir. Sintaktik paralelizm də psixoloji paralelizmdən 

yaranmışdır və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, eyni quruluşlu cümlələr ardıcıl işlənərək 

qafiyəni yaradır.  

Uşaq şeirində olduğu kimi, uşaq folkloru nümunələrində də qafiyənin əsas rolu 

şeirdəki əsas fikri, hiss-həyəcanı səslər vasitəsilə göstərə bilməkdir. Qafiyə şeirin 

estetikasını gözəlləşdirdiyi kimi, bədii fikrin də təsirli verilməsini təmin edir. Şeirdə 

eyni səs məxrəcindən təşkil olunan dil vahidlərinin eyni mövqedə dayanması qafiyəni 

yaradır. “Şeir nitqində qafiyənin yaratdığı səs dalğaları mükəmməl intonasiya 

məcrasında  estetik tamlığa səbəb olur, xoşagələn səs uyğunluğu oxucunun qəlbini və 

qulağını asanlıqla oxşayır” [54, s. 179]. Qafiyənin öz tərkibindəki melodiyadan 

süzülüb gələn ahəng, ritmik səslənmə dərin və cazibəli formalarda təzahür edir. Ona 

görə də layla və oxşamalarda ritm və intonasiya doğuran üslubi vasitələr içərisində 

qafiyə qədər ritmik ünsür təsəvvürə gəlmir: 

Laylay dərdin alım, yat, 

Ürəyimə salım, yat, 

Sən bat şirin yuxuya, 

Mənsə oyaq qalım, yat [25, s. 306]. 

 

Mən gülləri dərərəm, 

Dərif yerə sərərəm, 

Mən bu şirin canımı, 

Öz balama verərəm [23, s. 341]. 

Qafiyə şeirin digər tərkib hissələrindən olan vəzn, ritm, intonasiya ilə əlaqəli 

yaranır. Çünki qafiyə layla və oxşamalarda ən münasib ritm və intonasiyaya xoş 

təəssürat yaratma vasitəsidir. Məhz bunun nəticəsidir ki, layla və oxşamalar uşaqların 

daxili dünyasının əks-sədasına çevrilə bilir, uşaq qəlbini ovsunlayır. Mayası xalq 

dilinin koloritindən gələn qafiyələr xalq ruhunun zənginliyini uşaq qəlbinə ötürən 

sehrli notlar kimi dəyər qazanır: 

Qarabağın yaylağında, 

Şəkinin güllü bağında, 
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Təzə gəlin sübh çağında, 

Oğlun alır, laylay çalır [86, s. 20]. 

 

Dərya ollam bulannam, 

Sucaq ollam, sulannam, 

Sağ gözüm sənə qurban, 

Sol gözümlə dolannam [71, s. 74]. 

Uşaq şeirlərini tədqiq edən K.İ.Çukovskiy qeyd edirdi ki, belə  şeirlərdə qafiyələr 

bir-birinə yaxın yerləşdirilərsə, uşaqlar bu şeirləri daha yaxşı qavraya bilərlər. 

Layla və oxşamalarda qafiyə əsasən göz və qulaq qafiyəsi şəklində 

qruplaşdırılır. Adından göründüyü kimi, göz qafiyəsi yazıda gözlə görülürsə, qulaq 

qafiyəsi şifahi tələffüzlə müəyyən olunur. Xalq yaradıcılığı nümunələrimizdə hər iki 

qafiyə növünə rast gəlinsə də, qulaq qafiyəsinin daha çox fərqləndiyini müşahidə 

edirik: 

Arzumsan, diləyimsən, 

Gülümsən, çiçəyimsən, 

Bizim öydə hamıdan, 

Mənim ən göyçəyimsən, 

Ömrüm-günüm a lay-lay, 

Şirin sözüm a lay-lay [23, s. 338]. 

 

Əziziyəm şonqarı, 

Dülgər yonar yonqarı, 

Balama qurvan olsun, 

Doqquz qoca, on qarı [20, s. 688]. 

Qulaq qafiyəsinin işlənməsi şeiri daha maraqlı, çalarlı və oynaq hala gətirir. 

Tələffüzə əsaslanan bu qafiyə üçün əsas fikrin nəzərə çatdırılmasında, sözün müxtəlif 

formalarda işlədilməsinə imkan verir [7, s. 24]. 

Bu zaman mətndə daha vacib və dolğun mənalı sözlər qafiyələndiyi üçün, 

şeirin qafiyəsi daha demokratik səciyyə daşıyır. Bir çox layla və oxşamada 
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gətirdiyimiz nümunədə olduğu kimi təkrar söz misraların sonunda gələrək həm qafiyə 

yaradır, həm də ritmi gücləndirir. Onun bədii fəaliyyət dairəsi layla və oxşamalarda 

güclü üslubi yükə malik olur, mayası xalq dilindən gələn, xalq ruhunun 

zənginliklərini canlandıran qafiyələr rəngarəng ritm və intonasiya aksentinə çevrilə 

bilir.  

Qafiyə ilə ritmin bu cür vəhdəti şeiri daha yaddaqalan və daha təsiredici edir. 

Əzizləmə mənalı bu cür isimlərin təkrarı təhrik mənalıdır və körpəni yatırmaq 

məqsədilə oxunur: 

Anan tel düzər sənə, 

Bacın gül bəzər sənə, 

Tanrıdan əhdim budur, 

Dəyməsin nəzər sənə [18, s. 330]. 

 

Bala demə qan olar, 

Yel əsər fəqan olar, 

Bala gəzən yerlərə, 

Analar qurban olar [13, s. 67]. 

Uşaq şeirlərində misraların azhecalılığı daha çox müşahidə olunur. Təbii ki, bu 

da uşaq səviyyəsi ilə bağlıdır ki, fikir daha sadə, anlaşılan, oynaq dillə uşaqlara 

çatdırılır. Təsadüfi deyil ki, şeir texnikasından bəhs edən dilçilik ədəbiyyatında bu 

məsələ də gündəmdə olmuşdur. Məsələn, A.M.Qurbanov şeirdə çoxhecalılıq və 

azhecalılığı da fonetik vasitə hesab edir [74, s. 193]. 

Birmənalı şəkildə belə bir fakt təsdiqlənir ki, “bədiilik yalnız sözlərin yerində 

işlənməsi deyil, həm də mühüm qədər azlığıdır” [117, s. 138]. Bu baxımdan layla və 

oxşamalar olduqca səciyyəvi folklor nümunələridir. Yığcamlıq və lakoniklik onların 

poetik strukturunda aparıcı mövqedədir. Layla və oxşamalarda sözlərin heca tutumuna 

nəzər salsaq görərik ki, şeirlərin böyük qismi 2, 3 və bəzən də 4 hecalı sözlərdən təşkil 

olunub. Bu azhecalılıq şeirin daha ritmik, oynaq səslənməsinə, uşağın beyninə, qəlbinə 

daha rahat təsir etməsinə, diqqət çəkməsinə səbəb olur ki, bu da uşaq folklor 

nümunələrinin ən başlıca üslubi xüsusiyyətlərindəndir: 
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Dağda darılar, 2-3 

Sünbülü sarılar, 3-3 

Qoca qarılar, 2-3 

Bu balama qurban 1-3-2 [32, s. 278]. 

 

Layla dedim, yat bala, 2-2-1-2 

Yuxuna şəkər qat, bala, 3-2-1-2 

Ümidim bircə sənsən, 3-2-2 

Boya-başa çat bala 2-2-1-2 [15, s. 13]. 

Nəticə olaraq məlum olur ki, layla və oxşamalarda ritm yaratma vasitələrinin 

ən əsas və öndə gedənləri səs və söz təkrarları və qafiyədir. Bu ünsürlər birlikdə çıxış 

edərək bu şeirlərdə tempin yaranmasına, sürətin idarə olunmasına, eyni zamanda da 

intonasiya yaranmasına birbaşa yardımçı olur. Şeirin ritm və intonasiya ilə bağlı 

estetik əlamət və keyfiyyətlərinin üzə çıxarılmasında bu vasitələrin rolu 

əvəzolunmazdır. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, ritm və intonasiya layla və oxşamaları 

bədii-estetik kamilliyə çatdıran elə forma göstəricilərindəndir ki, onların bilavasitə 

iştirakı ilə üslubi rezonans güclənir, şeirin pafosu dinləyicinin hissi-emosional 

səviyyəsinə uyuşur. Ritm və intonasiya laylaların, oxşamaların musiqisini aşkarlayır. 

Ritm və intonasiya vasitəsilə dil musiqisinin bütün qammaları səslənir. Deməli, ritm 

və intonasiya gözəlliyi uşaq şeirinin, konkret desək, layla və oxşamaların həlledici 

şərtləndirir. Layla və oxşamaların bədii-estetik kamillik dərəcəsinə çatmasında ritm 

və intonasiya amili aparıcı qüvvəyə çevrilir, çünki onlar layla və oxşamaların ən 

vacib forma göstəricilərindən biri kimi uşaq şeirinin poetik forma 

göstəricilərindəndir.  

 

1.5. Anafora və epiforanın poetik imkanları 

Layla və oxşamalarda oxunan mətnin, deyilən fikrin ekspressivlik imkanlarını 

daha da artıran, ritmini surətləndirən, ahəngdarlığı gücləndirən təkrar növlərindən 
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anafora və epifora xüsusi işləklik tezliyinə və üslubi rola malikdir. Onlar öz ifadə 

füsunkarlığı ilə layla və oxşamalarda bədii memarlıq funksiyasını yerinə yetirən ən 

çevik ifadə vasitələrindəndir. Təsirli həyəcanlara rəvac verməklə anafora və 

epiforaların təbiətində üslubi qüdrət və siqlət vardır. Anaforik və epiforik təkrarlar 

ana ülviyyətini, ana məhəbbətini misralara hopdurma vasitəsi olaraq şeiriyyəti 

intensiv notlarla gücləndirir.  

“Həm anafora, həm də epifora şeir janrının təbiətinə, estetik prinsiplərinə 

olduqca yaxın və uyğun olduğundan mətndə yaratdığı dadı-duzu hiss etmək o qədər 

də çətin deyil” [54, s. 252]. 

Anafora cümlələrin, misraların əvvəlində eyni sözün və ya söz qrupunun 

təkrarlanmasıdır. Bu cür təkrarlanma fikir və duyğuların akustik rəngini təmin edir. 

Layla və oxşama dilini musiqi ilə təmin edən şeir sətirlərinin kamil avazlanma 

prinsipi ilə düzümünü gerçəkləşdirən ifadə formasıdır. 

Anafora bədii əsərlərdə çox zaman ekspressiv vasitə kimi çıxış edir, sətrin, 

cümlənin və ya bəndin əvvəlində, təkrarlanan sözün mənasını gücləndirir [145]. 

Ümumiyyətlə, bu fonetik-üslubi fiqur tarixən də misraların başlanğıcında 

diqqəti cəlb etmişdir. Bu təkrarların işlənmə tezliyi baxımından da kəmiyyət 

üstünlüyü vardır. Müxtəlif psixoloji ovqat formalaşdıran epiforaların işlənmə tezliyi 

onların fonoloji imkanlarının genişliyi ilə əlaqəlidir. Estetik çalarları daha tutumlu 

olduğu üçün anaforalar layla və oxşamaların bir sıra mühüm ritm və ahəngdarlıq 

sirrlərini də aşkar edir. Anaforaların ifadəlilik imkanları geniş və tükənməz olduğu 

kimi, əmələ gətirdiyi obrazlılıq, emosionallıq və ekspressivlik də zəngin və 

çoxcəhətlidir [54, s. 247]. 

Layla və oxşamalarda da anafora ritm və intonasiya göstəricisi kimi çıxış 

edərək sətirlərin əvvəlində təkrarlanır, tempi surətləndirir, poetik mənanı gücləndirir: 

Bala dadı, bal dadı, 

Bala adam aldadı, 

Şirini-şirin olur, 

Acısı da bal dadı [13, s. 67]. 
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Bostanda sarmaşıq, 

Bostana yaraşıq. 

Məclisdəki işıq, 

Bu balama qurban [85, s 200]. 

M.A.Hüseynov belə hesab edir ki, sözlərin bu yolla təkrarlanmasının mühüm 

tərəfi ondan ibarətdir ki, bu üsulla həm bədii situasiyanın diametri geniş miqyas alır, 

həm də mətn semantik cəhətdən doğmalaşır. Eyni səs tərkibi təkrarlanmaqla nitqin 

konkret və spesifik cizgilərini canlandırır. Sözün sistemli əvəzlənməsi intonasiya 

effektinin alınmasında mühüm fəallığa malik olur, lirik “mən”in keçirdiyi hiss-

həyəcan, yaşadığı psixoloji proses oxucunun təsəvvüründə aydınlaşır və bütün 

detalları ilə konkretlik tapır. Təkrarların üzərinə düşən bədii-üslubi yük bədii əhval-

ruhiyyəni təzələyir [54, s. 140]. Onlar layla və oxşama mətnlərinin quruluşunda 

həlledici rol oynayır. Misraların əvvəlində təkrarlanan sözlər layla və oxşamaların 

üslubu üçün xarakterik olan şərtləri xüsusi çevikliklə ödəyir:  

A Tanrl-Tanrı, kərəm Tanrı, 

Bunu da bizə verən Tanrı, 

Birini veribsən nəzir-nizam, 

Birini veribsən namə yazan, 

Birini də ver üç olsun, 

İstəyənlər istəyir, 

İstəməyənlər heç olsun [19, s. 475]. 

Bu oxşama nümunəsində iki övladına görə şükür edən və üçüncü ovladı 

arzulayan ananın daxili duyğularını görə bilirik. 3 misranın əvvəlində təkrarlanan 

“biri” sözünə -ni elementi artırılmışdır. Anaforik formada işlənən bu sözlər sadalama 

funksiyası daşıyır. Sadalanmanın da öz üslubi-poetik özünəməxsusluqları vardır. 

Misraların ölçüsündə daxili bölgüsünün tənzimlənməsində onlar mühüm vəzifə 

yerinə yetirir. Layla və oxşamaların cazibəli forma təşəkkülündən onlar üslubi tapıntı 

təəssüratı yaradır.  

Başqa nümunələrə də diqqət yetirək: 

Hop-hopun olsun bala, 
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Gül topun olsun bala, 

Gül ağacın dibində, 

Gül toyun olsun, bala [72, s. 174]. 

 

Balama quzu qurban, 

Qoç qurban, quzu qurban, 

Bibinin quzusu olmasa, 

Bibinin özü qurban [72, s. 175]. 

Gətirilən 1-ci nümunədə ilk misradan başqa qalan üç misra “gül” sözü ilə 

başlayır. “Gül” sözü burada bildiyimiz bitki anlamında yox, gözəllik, xeyirlilik 

mənalıdır və arzuların, xoş diləklərin ifadəsinə kömək edir. 

İkinci bənddə isə bibisinin əziz qardaş balasına olan sevgisinin böyüklüyü iki 

misrada dalbadal vurğulanan “bibinin” sözünün yaratdığı anafora ilə göstərilir. 

Göründüyü kimi, melodik dil vahidlərinə çevrilməklə anaforik təkrarlar layla və 

oxşamaların sənət ehtiyaclarını, üslubi tələblərini ödəyir.  

Anaforların layla və oxşamalarda ifadə imkanlarına nəzər salaq. Hansı sözlər 

daha çox təkrar yarada bilir? Müəyyən qisim nümunə üzərində müşahidə apararaq 

belə qənaətə gəldik ki, anaforalar burada əsasən isimlərlə (mənsubiyyət şəkilçili) 

ifadə olunur. Onlardan isə sayca ən çox işlənənləri isə “balam”, “qızım”, “bala” və 

“laylay” sözləridir. Göründüyü kimi bu sözlər sırf əzizləmə mənalı ifadələrdir ki, 

onların da bu formada təkrarlanması şeirdəki doğmalıq, təbiilik, saflıq ab-havasını 

daha da yüksəldir. 

“Balam” vokativ sözü ən çox oxşamalarda ilk misrada, onun yönlük hallı digər 

forması isə II misrada işlənərək maraqlı anaforik situasiya yaradır. Bu təkrarlama 

növünün yaratdığı ritmika daha cəlbedici, daha təsiredici, daha yaddaqalandır: 

Balama qurban ilməklər, 

Balam nə vaxt iməklər, 

Balama qurban kalçalar, 

Balam haçan dil açar, 

Balama qurban buzovlar, 
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Balam nə vaxt düz oynar, 

Balama qurban inəklər,  

Balam nə vaxt iməklər [26, s. 388]. 

Bu misraların əvvəlində işlənən “balam” vokativi əzizlənməni ən yüksək pilləyə 

qaldıraraq, ananın balaya olan məhəbbətini lazımınca göstərə bilir. Hər sətrin əvvəlində 

bu sözün təkrarlanması ritmik ovqatı daha da yüksəldir ki, bu da körpələrin əhval-

ruhiyyəsinə uyğundur və uşaq əhvalını şən hala gətirməyə kömək edir.  

İkinci sırada isə işləkliyinə görə “qızım” sözü dayanır: 

Qızım-qızım, nazana, 

Qızımın saçı uzana, 

Qızıma pis baxannar,  

Görüm düşsün qazana [20, s. 689]. 

 

Qızım nazdı, 

Bir tümən azdı,  

Qızıl gətir, 

Qızımı götür [20, s. 688]. 

Nümunələrdə “qızım” sözünün ayrı-ayrı misraların əvvəlində təkrarını görürük. 

Ananın qızının gözəlliyi ilə öyünməsi, onun bəd nəzər götürməsindən qorxması 

“qızım” sözünun vasitəsilə daha çox diqqətə çatdırılır. Burada insanların qədim 

inanclarını, adətlərini aydın görə bilirik: qızıma pis baxannar, görüm düşsün qazana, 

qızıl gətirin, qızımı götürün. Anaforik “qızım” sözü birinci nümunədə ananın gözəl 

qızına çox baxılarsa, ona nəsə olacağından qorxusunu, ikinci nümunədə isə qızının 

başlıq pulunu yüksəltməsini, onun dəyərli olmasını daha qabarıq vermək üçün işlənir. 

Bəzən sətirlərin başında təkrarlanan söz bir vahiddən yox, söz birləşməsindən də 

ibarət ola bilir. Belə hal şeirdəki ritmi bir az da hərəkətli və oynaq edir. Bu birləşmələr 

bəzən a) birinci növ, b) bəzən də ikinci növ təyini söz birləşməsi şəklində ola bilir. 

a) I növ təyini söz birləşməsi formasında: Aşağıda verəcəyimiz nümunədə həm 

“gül yastıq” I növ təyini söz birləşməsinin, eyni zamanda ona paralel “laylay” 

sözünün təkrarını müşahidə edirik. Anaforik şəkildə təkrarlanan söz birləşməsini 
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“laylay” sözünün müşaiyət etməsi xüsusi üslubi ovqat yaradır. Ananın ürək 

çırpıntılarını melodik dil vahidlərinə çevirir. Tam əmin olursan ki, bu cür mətn 

tərtibatı dilin incə poetik imkanlarının yaradıcılıq potensialını göstərmək üçün 

olduqca önəmlidir: 

Laylay çallam yatasan, 

Gül yastığa batasan, 

Gül yastığın içində, 

Şirin yuxu tapasan, 

Laylay beşiyim, laylay, 

Evim, eşiyim, laylay [20, s. 685]. 

b) II növ təyini söz birləşməsi formasında: 

Leyla edim yatgınan, 

Bağ gülünə batgınan, 

Bağ gülü kölgə salıb, 

Kənarında yatgınan [68, s. 298]. 

Burada anafora II və III misranın əvvəlində təkrarlanan “bağ gülü” 

birləşməsidir. Bu təkrar, ananın övladının güllər içərisində yatmasını təsəvvür edərək, 

daha rahat yuxuya keçməsi arzusunu göstərir.  

Epifora da şeirin hissi-emosional əsaslarını möhkəmləndirən ünsürdür. O da 

layla və oxşama dilinin şeiriyyətini canlandırır. Epifora fəallığı estetik məcraya 

yönələrək potensiallıq qazanır. Bunu layla və oxşamaların möhkəm bədii meyarları 

dönə-dönə təsdiqləyir.  

Epifora elə bir üslubi fiqurdur ki, bu “eyni sonluq” oxşar nitq vahidinin ardıcıl 

işlənən, yaxud bir-birinə yaxın yerləşən misraların, bəndlərin, yaxud da cümlələrin 

sonunda təkrar edilməsindən ibarətdir [60, s. 57]. 

Müqayisə ilə desək, aparılan araşdırmalar göstərir ki, laylalarda daha çox 

epifora, oxşama nümunələrində isə anaforaya çox rast gəlinir. Əlbəttə ki, bu normal 

haldır. Bu şeirlərin spesifik xüsusiyyətlərindən biri misralarının yüksək tonla 

başlayıb, sona doğru aşağı düşməsidir. Laylalar beyini yormadan rahatlatmaq, 

sakitləşdirmək, körpələrin yuxuya keçməsini asanlaşdırmaq üçün deyildiyinə görə bu 
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təkrarlar (epifora) məhz misranın sonunda işlənərək aşağı tonu bir az da gücləndirir, 

yumşaq avazı bir az da çoxaltmağa kömək edir.  

Oxşamalar isə uşaqların daha çox diqqətini çəkmək, oynadaraq xoş əhval 

yaratmaq, əyləndirmək xassəsinə malik olduqları üçün, təkrarlar (anafora) daha çox 

misranın əvvəlində işlənir, yüksək tonu daha qabarıqlaşdıraraq diqqət cəlb etməyə 

nail olur. Epiforalar da nitqin ritmik təşkilində müstəsna rol oynayır. Layla və 

oxşamaların arkiotexnik funksiyalarını gerçəkləşdirməkdə xüsusi fəallıq göstərir. 

Məhz buna görə də epifora layla və oxşamalarda işlənmə sıxlığı ilə diqqəti cəlb edir: 

Mən sənə qalam deyim, 

Gül deyim, balam deyim, 

Yat, incitmə ananı, 

Sağ olsun balam, deyim [9, s. 205]. 

Yuxarıdakı nümunədə üç misranın sonunda təkrarlanan “deyim” feili yaratdığı 

epifora ilə ananın yatırmaq istədiyi körpəsinə etdiyi yalvarış, xahiş, istək duyğularını 

çatdırır. Ana öz balasına bu istəyini avazlı, xoşagəlimli formada səsləndirir və hər 

misranın axırında bu sözü təkrar etməklə dinləyicisinin diqqətinə daha çox çatdırmaq 

istəyir:  

Laylay, əzizim, laylay, 

Gecəm, gündüzüm, laylay, 

Yuxuna anan qurban, 

Körpəcə quzum, laylay, 

Balam laylay, a laylay, 

Gülüm laylay, a laylay [43, s. 24]. 

“Laylay” ifadəsi demək olar ki, laylaların böyük əksəriyyətində nəqərat kimi 

çıxış edir. Yəni, nəğmənin – laylanın hər bəndinin sonunda təkrarlanan beyt və 

misralar kimi. Leksik mənası olmayan bu söz laylaların sonunda işlənərək, yalnız 

şeirin musiqiliyini, ahəngdarlığını qaydaya salmağa xidmət edir. Bu kiçik hissəcik 

sanki özündə, özündən də böyük bir poetik güc daşıyır. Anaların məlahətli səsi ilə 

birləşərək yuxuya hazırlanan körpələrə rahatladıcı bir musiqi bəxş edir. 
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Təkrar növlərindən biri sayılan şeir misralarının, cümlənin axırında gələcək 

nitqi qüvvətləndirir. Epiforaların bu şeirlərdə ifadə forması, anaforaya nisbətən daha 

müxtəlifdir. Təkririn növü anaforalar misraların, yaxud cümlələrin başlanğıcında 

təkrar olunan sözlərdir.  

Ədəbiyyatın ilk ünsürünün dil olması, onun (ədəbiyyatın) dilin materialı 

əsasında yaranması, söz sənəti sayılması, dilin və onun vahidlərinin yalnız dilçilik 

elmində hərtərəfli, dərindən öyrənilməsi, bu elmin tədqiqat predmeti olması, 

dilçiliyin ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinin izahında önəmli, aparıcı rolundan 

danışmağa yetərincə əsas verir. Elə buna görə də ədəbiyyatşünaslığa aid bir sıra 

mühüm, başlıca məsələlər dilçiliyin fonunda açılır, aydınlaşdırılır. Məsələn, 

ədəbiyyatşünaslığa aid təkrir, epifora, anafora və s. kateqoriyaların elmi açımı birbaşa 

dilçiliklə bağlıdır. Feili epiforalar, ismi epiforalar, əvəzliklə ifadə olunan epiforalar 

deyilənə nümunə ola bilər. 

Nümunələrə nəzər salsaq görərik ki, misra sonlarında təkrarlanan bu üslubi 

fiqurlar əsasən daha çox hərəkət mənalı sözlərlə ifadə olunurlar. Bu cəhətdən 

epiforaları bu cür qruplaşdırdıq: a) feili epiforalar; b) ismi epiforalar; c) əvəzliklə 

ifadə olunan epiforalar. 

a) Feili epiforalar kəmiyyətcə daha çoxdurlar. Ən çox feilin əmr şəklində olan 

sözlərə rast gəlinsə də, feilin xəbər (keçmiş, qeyri-qəti gələcək zaman, indiki zaman) və 

arzu şəklində işlənən feillər də az deyildir. Nümunələrə baxaq: 

Gölü sonalı böyü, 

Teli xınalı böyü, 

Xudadan diləyimdi, 

Ata-analı böyü [20, s. 679]. 

 

Ay Allah bundan üç dənə ver, 

Üç dənə vermə, beş dənə ver, 

Həsrətin çəkmişdərə ver, 

Təzə gəlin vermişdərə ver, 

Alı-gülü solmuşdara ver [20, s. 686]. 



70 
 

Oxşama nümunələrinin birincisində “böyü” sözü III misra xaric, qalan 

misraların sonunda təkrar olunur. İkinci nümunənin isə hər sətri “ver” feili ilə 

sonlanır. Hər iki mətndə epifora tanrıdan istək, arzu, yalvarış məzmunu kəsb edir.  

Başqa nümunələrə nəzər yetirək: 

Laylay dedim, can dedim, 

Yuxudan oyan dedim, 

Sən yuxudan durunca, 

Canımı qurban dedim [1, s. 45]. 

 

Qoxusu güldən gəlir, 

Güldən, bülbüldən gəlir, 

Balamın gül beşikdə, 

Yuxusu birdən gəlir [20, s. 692]. 

Gətirdiyimiz nümunələrin birincisində epifora keçmiş zamanda olan feillə, 

ikincidə isə indiki zamanda olan feillə ifadə olunmaqla üç misrada təkrarlanır. Bu 

epiforik təkrarlar emosional təcəssüm, nümunəvi ifadə siqləti həddinə çatır. Feillərin 

forma və şəkillərindən asılı olmayaraq epiforik işlənmə mövqeyində bədiilik vasitəsi 

kimi çıxış edir. Onların zəngin ritm və intonasiya çalarları yaratma xüsusiyyətləri 

layla və oxşamalara forma və məzmun təravəti gətirir.  

b)  İsmi epiforalar adətən mənsubiyyət şəkilçili sözlərdən ibarətdir (balam, 

qızım və s.). Əzizləmə mənalı sözlərin bu cür təkrarlanması, adresatın daha qabarıq 

göstərilməsinə şərait yaradır: 

Dəsmalı kirri balam, 

Qəlbi fikirri balam, 

Gözəllərin içində,  

Hamıdan şəkilli balam [20, s. 687]. 

 

Qızım-qızım nazdı qızım, 

Min tümənə azdı qızım, 

Min tüməni gətirələr, 
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Qızı yerdən götürələr [13, s. 70]. 

c) Əvəzliklə ifadə olunan epiforalara baxsaq, bu şeirlərdə ən çox şəxs 

əvəzliklərinin təkrarlanmasını görə bilərik. Əvəzliklərin bu cür misra sonunda təkrar 

olunması inversiya nəticəsində baş verir. Xəbər cümlənin əvvəlinə, mübtəda (əvəzlik) 

isə sonuna keçir: 

Laylay deyim, gündə mən, 

Kölgədə sən, gündə mən, 

İldə qurban bir olar, 

Sənə qurban gündə mən [13, s. 66]. 

Əvəzliklərin işlənməsində daha bir maraqlı məqam I və II şəxs təkində olan 

şəxs əvəzliklərinin qarşı-qarşıya qoyulmasıdır. Layla və oxşamalarda az da olsa rast 

gəlinən bu forma, tələffüz zamanı iki əvəzlik arasında fasiləyə səbəb olur. Bu 

fasilənin nəticəsində nümunələrdə sanki xüsusi bir ritmika formalaşır. Daha çox 

oxşama nümunəsində rast gəldiyimiz bu üslubi priyom, elə oxşamanın xarakterinə 

uyğun olaraq oynaqlıq, şuxluq ab-havası yaradır:  

Atım, tutum mən səni, 

Şəkərə qatım mən səni, 

Dədən evə gələndə, 

Qavağa tutum mən səni [13, s. 63]. 

 

Nərgizi üzüm laylay, 

Yaxana düzüm laylay. 

Sən böyü, mən qocalım, 

Toyunu tutum laylay [26, s387]. 

Bəzi nümunələrdə hər 2 təkrar növünə rast gəlmək olur. Təbii ki, bu hal 

şeirdəki poetik dinamizmi daha da  çoxaldaraq, ritmiklik, obrazlılıq, ekspressivlik 

cəhətdən ən yüksək həddə çatdırır. 

Bala demə, qan olar, 

Yel əsər, fəqan olar, 

Bala gəzən yerlərə, 
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Analar qurban olar [13, s. 67]. 

Göstərilən bu nümunədə həm “bala” sözünun yaratdığı anaforanın, həm də 

“olar” sözünün yaratdığı epiforanın şahidi oluruq. Dilimizin zəngin ifadə 

imkanlarının və  dil vahidlərinin istənilən fikri çatdıra bilmə potensialının olması, 

burada anafora və epiforanın birlikdə işlənərək yüksək emosionallığa, sürətli tempə, 

musiqili ritmə malik bir şeir parçası yaratmasına imkan yaradır. 

Burada ananın doğma balasına olan analıq sevgisi, istəyi, vurğunluğu məhz bu 

fonetik vahidlərin üslubi köməyi ilə ən yüksək şəkildə, açıq-aşkar hiss olunaraq 

sətirlərdən oxuna bilir. 

Deyilənlərdən də aydın olur ki, anafora və epifora bir üslubi fiqur kimi layla və 

oxşamalarda özünü aktiv göstərir. İfadə formaları, işlənmə yerləri, tezlikləri müxtəlif 

olsa da, onların əsas vahid funksiyası şeirdəki fikrin daha qüvvətli və asan 

ötürülməsini təmin etmək, eyni zamanda ritmik-melodik çalar yaratmaqdır. 

Misraların əvvəlində və sonunda sözlərin bu cür təkrarı poetik mühitin hissi-

emosional əsaslarını hiss olunacaq dərəcədə möhkəmləndirir. 

Beləliklə, layla və oxşamalarda öz işlənmə intensivliyi ilə seçilən anafora və 

epiforalar xüsusi poetik ab-hava yaradan ifadə vasitələridir. Onlar bu folklor janrının 

emosional enerjisini aşkarlayır. Təkrarlanan leksik vahidlərin semantik-üslubi 

yükünü, dinamik tutumunu qabarıq formalarda nəzərə çarpdırır. Layla və oxşamaların 

kontekstinə daxil olan anafora və epiforaların yaratdığı bədii təsvir olduqca davamlı 

olur. Eyni sözün və sözə qoşulan şəkilçilərin anaforik və epiforik təkrarı bədii mətnin 

konkret desək, layla və oxşamaların zəruru konstruktiv vahidi kimi öz deyim 

təbiiliyini, üslubi potensialını nümayiş etdirə bilir. Şeir üslubunda linqvistik zəriflik 

dedikdə alliterasiya nəzərdə tutulur. 
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II FƏSİL 

LAYLA VƏ  OXŞAMALARIN ÜSLUBİ LEKSİKASI 

Görkəmli şeir nəzəriyyəçilərindən V.Bryusovun fikrincə, şeirdə sözdən yüksək 

məharətlə bəhrələnməklə bədiiliyi gücləndirmək qarşıya qoyulan başlıca məqsəddir. 

Bədii nəsrdə isə söz bir vasitədir. Əgər müəllif sözü bir məqsəd hesab edərsə, onun 

yaratdığı şeir olacaqdır [7, s. 30]. Bu fikir başqa şeir nümunələri kimi, uşaq folkloru 

nümunələri olan layla və oxşamalara da aid edilməlidir. Bizə doğma olan bu şeir 

nümunlərinin yaradıcıları dünyaya göz açdığımız gündən bizi əzizləyən, hər 

əziyyətimizə dözən, bizi qoruyan, tərbiyə edən analarımız, nənələrimizdir. Bu 

müəlliflər də şeirləri (layla və oxşamaları) ifa edərkən sözün gücünə, qüdrətinə 

söykənərək öz məqsədlərini həyata keçirmək, körpə dinləyicilərinə nələrisə aşılamaq 

istəmişlər. Həqiqətən də, kiçik yaşlı dinləyicilərə bu şeirlər qədər “sözlə təsir etməyin 

ikinci uğurlu ifadə görümünü, yolunu tapmağın mümkün olmadığını söyləyə bilərik” 

[81, s. 52]. 

“Uşaq əyləncə tələb edir və onun bu tələbi bioloji cəhətdən tam qanunidir. O 

oynamaq istəyir, o hər şeylə oynayır və xarici aləmi hər şeydən əvvəl və asanlıqla 

məhz oyun prosesində oyun vasitəsilə dərk edir. O həm də söz vasitəsilə, habelə sözün 

özü ilə oynayır. Məhz söz ilə oynamaq əsasında uşaq ana dilinin incəliklərini öyrənir, 

onun musiqisini və filoloqların söylədikləri kimi, “dilin çox estetik ruhunu” 

mənimsəyir” [23, s. 113].  

Layla və oxşamalarda sözlər nominativ mənadan daha çox estetik 

funksiyalarda çıxış edir. “Fikrin daha önəmli çalarlarını yenə sözlə nəzərə 

çatdırmaq” [122, s. 80] funksiyası layla və oxşama dilində olduqca qabarıq nəzərə 

çarpan məziyyətdir. 

Bildiyimiz kimi, laylalar körpələrə hələ həyatı, hadisələri qavramadıqları, dərk 

edə bilmədikləri bir dövrdə onları rahatlatmaq, yuxuya vermək, sakitləşdirmək üçün 

oxunur. Oxşamalar laylalara bənzəsələr də, onlar  uşaqların nisbətən inkişaf etdikləri, 

deyilənləri az da olsa başa düşdükləri bir zamanda, daha çox onları əyləndirmək, 

şuxluq yaratmaq üçün ifa edilir.  
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Bu şeirlərdə istifadə olunan sözlər uşaqların körpə beyinlərini yormamaq üçün 

daha sadə tərkibli, daha anlaşıqlı olmalıdır. Eyni zamanda bu sözlər uşaq şeirlərinə 

ahəngdarlıq, ritmiklik, musiqililik, emosionallıq xüsusiyyətləri də gətirir. 

Layla və oxşamalarda söz mətn daxilində melodiyalı xislət qazanır , “böyük poetik 

qığılcımlar” [147, s. 118] yaranır, həmin söz vasitəsilə qığılcımlar dinləyicinin 

psixikasına nüfuz edir, onun kamil aləminə hakim kəsilir. Bir rus qaynağından 

götürdüyümüz bu fikirlər, sözün layla və oxşamalarda daşıdığı ağır və məsuliyyətli 

üslubi vəzifəni göz önünə gətirir. Belə olduqda ifa olunan layla və oxşamalar daha çox 

təsiredici olur və uşaqlar tərəfindən daha asan qavranılır.  

Uşaq şeirlərində bu xüsusiyyətləri yaradan bir çox vasitələr vardır. Fonetik 

üslubi vasitələrdən sonra növbəti tədqiqatımız bu şeirlərin üslubi leksikası 

üzərindədir. Üslubi leksika sözlərin poetik fəaliyyətinin göstəricisi, onun estetik 

təbiətinin duyulması, bədii zövqə uyğun işlədilməsi, müxtəlif boyalarda bədii mətnə 

uyğunlaşdırılmasıdır. Yəni layla və oxşamalarda bunlar şeirin üslubunu 

zənginləşdirməyə xidmət göstərən yardımçı xüsusiyyətlərdir.  

Üslubi leksikada aşağıdakı söz qruplarının üslubi rəng xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirilir: a) ümumişlək sözlərin üslubi xüsusiyyətləri; 

b) xüsusi və ya məhdud dairədə işlənən sözlərin üslubi xüsusiyyətləri [42, s. 132]. 

Layla və oxşamalar ayrı-ayrı coğrafi zonalarda yaşayan insanlar tərəfindən 

yaranmış və yarandığı şəkildəki kimi, yəni ilkin formada toplanıb yazıya alınmışdır. 

Şeirlərdə regional xarakterli poetik nümunələr sayılan dialekt leksikasına yer 

verilməsi normal qəbul edilə bilər. Bəzən sırf bir bölgəyə aid edilən, yalnız orada 

oxunan şeirlərə rast gəlsək də, əksər şeirlər ortaq xarakterlidir. Onları fərqləndirən isə 

yalnız yerli mənsubiyyəti, özəlliyi diqqətə yönəltmək, göz önündə canlandırmaq üçün 

işlədilən dialekt sözlərdir.  

Layla və oxşamalarda alınma sözlərin də az-çox gözə dəymələrinə təbii 

baxılmalıdır. Bu isə bəşəri linqvistik qanunauyğunluqdur.  

Layla və oxşamalarda özəl ahəngdarlığın, ritmikliyin, emosionallığın, 

musiqililiyin, eləcə də digər xüsusiyyətlərinin yaranmasında və ya daha da 

inkişafında, dolğunlaşmasında sinonimlərin, antonimlərin rolu çox böyükdür. 
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Şeirlərin əksəriyyətində yan-yana işlədilən, və ya ayrı-ayrı sətirlərdə gözə dəyən 

sinonimləri, bəzən də yaxın mənalı sözləri izləmək mümkündür. Oxşar mənalı 

sözlərin bu cür sadalanması şeirlərin ritmini, poetik gücünü artırır. Poetik situasiya 

(şərait, mühit) daxilində üslubi keyfiyyətlər meydana çıxır. Layla və oxşamaların 

məzmunlarına uyğun formaları vardır. Bu şeirlərdə sözlərin ananın uşağına 

məhəbbətindən, ona bəslədiyi ümidini, gələcəyinə inamını çevik şəkildə əks 

etdirdiyini görürük.  Onlar işlənmə tezliyi ilə diqqəti çəkən leksemlərdir. Əks mənalı 

sözlərin – antonimlərin sadalama və ya eyni sətirlərdə, bəzən də ayrı-ayrı sətirlərdə 

işlənmələri şeirə canlılıq verir. Layla və oxşamaların linqvistik mənzərəsi onların 

tərkibindəki sözlər, xüsusən sinonim və antonimlər öz semantik zənginlikləri ilə 

həmin şeirlərə məna incəlikləri verir, onların emosionallığını, obrazlılığını 

gücləndirir.  

Omonimlər digər xalq ədəbiyyatı nümunələrimizdə, əsasən aşıq şeirlərində və 

hətta şəkilcə laylalara bənzəyən bayatıların tərkibində aktiv üslubi vasitə olsa da, 

layla və oxşamalarda onların işlənmə tezliyi fərqlidir. Misra sonlarında eyni səs 

tərkibi olan bu sözlərin fərqli mənaları ifa etməsi layla və oxşama nitqi üçün o qədər 

də xarakterik hal deyildir. Bununla belə layla və oxşamalarda omonimlər az işlənsə 

də, öz üslubi qüdrətini parlaq şəkildə göstərə bilir. Eyni cür səslənmə, fonetik 

tərkibcə eynilik,  mətn daxilində öz üslubi çalarlarını, poetik rənglərini canlandıra 

bilir. Layla və oxşamaların onomastikasına gəldikdə bu sahədə kasadlıq hiss olunur. 

Çox az şeirlərin tərkibində xüsusi adlara rast gəlmək olur. Bəzən şeirlərdə, onun 

oxunduğu bölgənin, bəzən də xüsusilə onun üçün  yazılmış hansısa körpənin adının 

işləndiyini də görə bilirik.  

Şeirlərin frazeologiyası isə çox zəngindir. Kəmiyyətcə çox olmasından əlavə 

bu vahidlər həm də şeirlərin üslubuna rəngarənglik qata bilir. Tez-tez rastımıza çıxan 

və diqqətimizi çəkən bu məcaziliklər şeiri daha emosional və oynaq hala gətirir. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, frazeoloji dil materiallarının mayasında semantik 

zənginlik, milli çalar potensialı mövcuddur. Onların üslubi-semantik məna çalarları 

tərkibindəki sözlərin mənası da bütövlükdə layla və oxşamalara təravətli nəfəs gətirir.  
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Terminlərə gəldikdə, elmi üslubun əsasını təşkil edən bu vahidlər təbii olaraq 

bu nümunələrdə ümumiyyətlə işlənmirlər. Çünki layla və oxşamaların yarandığı və 

işləndiyi mühit və onların üslubu buna imkan vermir. 

Köhnəlmiş sözlərin həm arxaizm, həm də tarixizm növləri bu şeirlərdə 

məhsuldar fəaliyyət göstərir. Onlar tarixi dövr çalarlıqlarını, xalqın qədim adətlərini, 

inanclarını, həyat tərzini, eyni zamanda, həmin dövrün siyasi, iqtisadi durumunu daha 

real çatdırmağa yardımçı olurlar. Bu sözlərin daha çox öz sinonim və ya antonim 

variantları ilə paralel işlənmələri mənalarının daha rahat və asan anlaşılmasına səbəb 

olur.   

Bu sadalananları təbii ki, layla və oxşamalar üçün üslubi vasitə hesab etmək 

olar. Zənnimizcə, şeirdəki əsas fikrin təsir gücünü artıra bilən hər hansı söz və ifadə 

üslubi münasib dil materiallarıdır və onlar mətnin məzmun və məğzini açmaq işində 

birgə iştirak edir.  

Dilin lüğət tərkibində bütün söz və ifadələr üslubi xarakter daşıyıcısı ola bilər 

[42, s. 136]. Bunu stimullaşdıran amil isə onların görkəmindəki və məzmunundakı 

poetiklik cizgiləridir. Göstərilən dil faktlarının mətndə yerinə sərrast düşüb-

düşməməsindən asılı olaraq layla və oxşamaların bədii həyatının təminatçısı kimi 

çıxış edirlər. Uğurlu işlənmə sayəsində onlar layla və oxşamaların forma və 

məzmununu orijinal üslubi rənglərlə zinətləndirir. Koloritli mətn mühiti leksik-

semantik söz qruplarının poetik yönümünə müəyyənlik gətirir. Yeni üslubi məzmun 

almaqla bütün söz qrupları düşdüyü kontekstdə obrazlı təsəvvür formalaşdırır. Hər bir 

lüğəvi vahid yeni bir üslubi məcraya daxil olmaqla layla və oxşamaların dilini bədii 

keyfiyyət cəhətdən zənginləşdirir. 

 

2.1. Ümumişlək sözlərin bədii imkanları 

Dilimizin söz ehtiyat bazasının əsas materialı ümumişlək sözlərdir. Ümumişlək 

sözlər digər söz qruplarından həm kəmiyyətinə, həm də işləkliyinə görə seçilirlər. 

B.Ə.Xəlilov bu vahidləri lüğət tərkibinin özülü hesab edir. O, qeyd edir ki, dili bu 

vahidlərsiz təsəvvür etsək o, quru görünər [64, s. 73]. 
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Ümumişlək sözlər bədii yaradıcılıqda ən sadə və təbii, eyni zamanda da ən 

zəruri hadisələr haqqında məlumat verilir. Bu sözlərlə qüvvətli bədii lövhələr 

yaratmaq olur [39, s. 178]. Ümumişlək söz bədii mətn daxilində öz üslubi simasını 

təzələmək, yeni-yeni üslubi çalarlarla zənginləşmək özəlliyi qazanır. Canlı 

ünsiyyətdən qaynaqlanan ümumişlək leksika, onda əks olunan həyati detallar uğurlu 

mətn mühitində poetik həqiqət səviyyəsi qazanır. Layla və oxşamalarda bədiilik 

yaratma baxımından ümumişlək sözlərin mühüm üslubi dəyərləri vardır.                    

A. Qurbanov da ümumişlək sözlərin üslubi leksikada çox istifadə olunduğunu qeyd 

edir. Onun fikrincə, bu sözlər insanların əsas fikir və hisslərini ifadə etdiyinə görə 

hamı tərəfindən eyni və ya yaxın səviyyədə anlaşılır. Buna görə də həmin sözlərin 

semantik tutumundan bədii ədəbiyyatda yüksək sənətkarlıqla istifadə olunduqda 

müvəffəqiyyətli obrazlı ifadələr alınır [74, s. 196]. 

Layla və oxşamalarda ümumişlək sözlər mühiti və sadə danışıq ünsürləri bədii 

mətnin bünövrəsini, özəyini yaradır, əsas kütləsini təşkil edir, bədii istəyin 

məzmununun özülündə, təməlində dayanır. Mətnin “obrazlı elementlərinin digər 

sözlərlə uyğunlaşması” [124, s. 179] xoşagəlimli deyim tərzi formalaşdırır. İstənilən 

layla və oxşama nümunəsinə nəzər salsaq, burada ümumişlək sözlərin həm üslubi 

xidmətinə, həm də sayca aparıcı yerdə dayandığına görə üstünlüyünü görə bilərik: 

Laylay dedim, can dedim, 

Yuxudan oyan dedim, 

Sən yuxudan durunca, 

Canımı qurban dedim [109, s. 6]. 

Həyatın müxtəlif sahələrinə aid bu anlaşıqlı sözləri düzgün və yerində 

qarşılaşdırmaqla istənilən fikri bədii formada və çox emosionalcasına göstərmək 

mümkündür. Görünüşcə sadə görünən bu sözlər birləşərək layladakı sevgini, 

nəvazişi, oxşamadakı şuxluğu, əzizlənməni tam ifadə etməyə qadirdirlər. Sadə 

görünən sözlər olduqca mürəkkəb ovqatın, əhval-ruhiyyənin, ana məhəbbətinin 

təntənəli əks-sədasına çevrilir. Bütövlükdə bədii mətn ana-övlad münasibətlərinin 

bənzərsiz  müqəddəsliyi ilə dil sənətkarlığının, dilin melodiya və nəğmə qaynağının 

birliyindən yaranır: 
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Unumuzu ələdim, 

Üst-başımı bələdim. 

Bu balama tanrıdan, 

Can sağlığı dilədim. 

Gülüm laylay, a laylay. 

Balam laylay, a laylay [20, s. 680]. 

Şeirlərin üslubuna ekspressivlik gətirən, musiqililiyini artıran ümumişlək 

sözlər, eyni zamanda layla və oxşamaların nitqində işlənən spesifik üslubi rəngli 

sözlərin və ifadələrin meydana çıxmasına da kömək edir. Az-az hallarda şeir 

misralarında rast gəlinən alınma, loru, dialekt, emosional və s. sözlər məhz 

ümumişlək sözlər fonunda tanınır. Çətin anlaşılan və ya mənası başa düşülməyən 

belə sözlərin mənası da, ümumişlək sözlərin köməyi ilə üzə çıxır, bəlli olur. 

Ümumişlək sözlər vasitəsilə ifadə olunan fikir dəqiq və aydın olur. Burada qaranlıq 

və mücərrəd anlayışlar, demək olar ki, görünmür.  

A layla balam, layla, 

Alınmaz qalam, layla. 

Sənə kəc baxanları, 

Yandırsın nalam, layla [15, s. 14]. 

Gətirdiyimiz layla nümunələrini ümumi gözdən keçirdikdə sözlərin böyük 

hissəsinin ümumişləkliyi üzə çıxır. Yalnız burada ilk nümunədə kəc alınma sözü 

işlənmişdir ki, onun da mənası, sonuncu misrada işlənən qarğış mənalı cümlənin 

köməyilə ortaya çıxır. Aydın olur ki, “kəc” mənfi anlamda işlənən sözdür, “pis” sözü 

isə onun ədəbi dildəki qarşılığıdır.  

Layla və oxşamalarda işlənən ümumişlək sözlər həyatın müxtəlif sahələrində 

işlənir. İstənilən mövzunun, münasibətin və hissin ifadəsi üçün ümumişlək sözlərdən 

istifadə olunur. Bu baxımdan buradakı ümumişlək sözləri şərti qruplara ayırmağı 

lazım bildik. Prof. B. Xəlilovun ümumişlək sözlər üçün apardığı bölgünü [64, s. 74] 

əsas götürərək layla və oxşamaların dilində mövcud olan bu qrup sözləri biz də məhz 

belə qruplaşdırdıq.  
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Ad bildirənlər. Bu qrupda müxtəlif anlayışların adları cəmləşib. Ümumişlək 

sözləri təşkil edən vahidlər təbii olaraq ən çox ad bildirənlərdir. Ad bildirən 

ümumişlək sözlərin əsas mənanın ifadəsi ilə bağlı işlənmə tezliyi daha çoxdur. Sayca 

da daha çox, həm də müxtəlif məzmunlu olduqlarını nəzərə alaraq onları bir neçə 

yarımqrupa bölə bilərik: 

a) Qohumluq bildirən sözlər: ata, ana, oğul, qız, əmi, dayı, bacı, qardaş, baba, 

nənə, bibi və s.  Belə sözlərin işlənməsi layla və oxşamaların bədii nitqinə məxsus bir 

üslubi dolğunluq verir. Bu sözlərlə şeirin qız və ya oğlan uşağı üçün oxunması 

bəlliləşir. Eyni zamanda körpəyə daha doğma olanlar xatırlanır və həyatında, 

taleyində  daha yaxından iştirak edən insanların, qohumların adı çəkilir. Bu bəzən 

müraciət və ünvanlanma xarakteri daşısa da, çox zaman şeiri oxuyanın özünün 

kimliyini də göstərir: 

Nənəmin qızı, 

Aşımın duzu. 

Evimin gülü, 

Pəpəm havıncı [14, s. 208]. 

b) Heyvan və bitki adları: maral, nərgiz, quzu, lalə, bülbül, ceyran, xoruz, qoç, 

qızıl gül, buğa, zəfəran və s. Ümumiyyətlə heyvan və bitki adlarının uşaq şeirlərində 

məhsuldar istifadə olunması normal və təbii haldır. Bir çox xalqların uşaq folkloru 

nümunələrində heyvan və bitki adlarının çox işləndiyini və şeirə xüsusi maraq 

oyatdığını və məna çalarlıqları verdiyini görmək mümkündür. Belə sözlər uşaqların 

diqqətini daha çox çəkdiyi və onlarda şeiri dinləmək arzusu oyatdığı üçün tez-tez 

işlədilir. Hətta başqa xalqların (Şərqi slavyan və başqa Avropa ölkələrinin) uşaq 

folkloru nümunələrində də ən sevimli obrazların heyvanlar, quşlar və bitkilər olduğu 

bildirilir [146, s. 2-3]. Heyvan və bitki adları bu nümunələrdə həm zahiri görkəmin, 

həm də daxili aləmin bənzətməsini, müqayisəsini yaratmaqda da əvəzsiz sözlərdir.  

Dağın maralı, 

Gözü qaralı. 

Dünyanın malı, 

Bu balama qurban [32, s. 278]. 
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Dağlarda lalam sənsən, 

Alınmaz qalam sənsən, 

Kimim yox, kimsənəm yox, 

Bir şirin balam sənsən [9, s. 209]. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, layla və oxşama mətnlərində “qızıl gül” 

ifadəsi işlənmə tezliyi çox olan sözlərdəndir. Araşdırmalar “qızıl gül” sözünün 

tarixən şifahi xalq ədəbiyyatımızın başqa janrlarında da rəmzi mənada çox istifadə 

edildiyini göstərir. Nümunələrin əksəriyyətində “qızıl gül” sözü müxtəlif mənalarda 

işlənsə də, daha çox gözəllik anlamını bildirdiyini görürük. Körpənin gözəllik 

baxımından güllərin şahı olan qızılgülə bənzədilməsi, onun ətrinin qızılgül ətri ilə 

müqayisə olunması layla və oxşamalar üçün çox xarakterikdir. Bu da təbiidir.  

c) Məişət və bəzək əşyalarının adları: döşək, yastıq, üzük, güzgü, qolbaq, 

qayçı, beşik, palaz, tana, daraq və s. Layla və oxşamalar körpə və uşaqlara adətən ev 

şəraitində ya oyun zamanı, ya da beşik başında ifa olunur. Nümunələrə nəzər saldıqca 

görmək olur ki, analar, nənələr və s. şeirləri tərtib edərkən gözlə gördükləri ev 

əşyalarının adını tez-tez çəkirlər. Bu zaman sanki ana ilə övlad arasında saf sevginin 

isitdiyi doğma ev mühiti göz önündə canlanır və bu şeirlər daha real təsir bağışlayır. 

Bundan əlavə bu tip sözlər müsbət bənzətmə məqamında da çıxış edirlər. Belə 

bənzətmələr layla və oxşamalara xüsusi hərarət gətirir. Bütün dil faktlarında öz 

təcəssümünü tapan düşüncə və duyğulara xoş ovqat bəxş olunur. Müqayisənin uğurlu 

alınması nəticəsində göstərilən ad göstəriciləri təsvir obyektinin zahiri təsviri ilə yanaşı 

onun daxili cövhərinə, mahiyyətinə də nüfuz edir: 

Oğul, gəl, yarağımsan, 

Güzgümsən, darağımsan. 

Hər gün lazım olmasan, 

Dar gündə gərəyimsən [26, s. 390].  

ç) Dini məzmunlu adlar: Allah, tanrı, xuda, mövla, haqq, qurban və s. Layla və 

oxşamaları ərsəyə gətirən əsas səbəb, əlbəttə ki, ana ilə övlad arasındakı mənəvi 

bağlılıqdır. Bəllidir ki, bu şeirlər yüksək emosionallıqla və daxili hisslərin təsirindən 
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yaranır. Ana öz sevimli övladı üçün müxtəlif diləklərini, gələcək arzularını dilə 

gətirir, onu əzizləyir və öyüd-nəsihətlər verir. Dini məzmunlu adlar bu zaman digər 

sözlərə qoşularaq alqış, dua, arzu və s. məna çalarları formalaşdıraraq, fikrin daha 

qabarıq və daha səmimi çatdırılmasına üslubi yardımçı olur. Tez-tez rastlaşdığımız 

“qurban kəsmək”, “qurban demək”, “qurban olmaq” kimi ifadələr isə qədim türklərin 

ən qədim adət ənənələrindən, inanclarından yaranmışdır. Mənbələrin birində deyilir: 

”Türklərdə hər yeni doğulan körpə üçün qurban kəsilir, qurban əti paylanılır, bir 

hissəsi isə bişirilərək qonaqlara təqdim edilir” [116, s. 78].  

Qurbanam özüm, özüm, 

Yuxusuz necə dözüm. 

Gecəni gündüz  kimi, 

Tikmişəm sənə gözüm [108, s. 12]. 

 

Lay-layı dərin bala, 

Yuxusu şirin bala. 

Tanrıdan əhdim budur, 

Toyunu görüm bala [23, s. 337]. 

Əlamət və keyfiyyət bildirənlər. Əziz, doğma, şirin, gül qoxulu, gözəl, göyçək, ağ, 

qara, təmiz,doğru, halal və s. sözlər layla və oxşamaların əlamət bildirən semantik 

nüvəsini, yəni məna mərkəzini təşkil edir. Bu sözlər vasitəsilə şeirdə haqqında danışılan 

vacib və bədii məqsədə daha çox yararlı olan cəhəti qabardılır. Bu zaman poetik 

mənanın açılması asanlaşır, fikir daha da konkretləşir. Belə layla və oxşamalarda 

sadalanan sözlər diqqəti çəkir. Burada göstərilən sözlər, yəni sifətlər-epitetlər əlamət və 

keyfiyyət bildirən sözlər əsasında yaranan bədii mətnlərdə digər sözlərdən üslubi 

fəallıqlarına görə yetərincə seçilirlər.  

Ayım-günümdü  balam, 

Şirin dilimdi balam. 

Mənim həm yurdum-yuvam, 

Həm də elimdi balam [17, s. 277]. 
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Dəsmalı göyçək balam, 

Saçağı ipək balam. 

Cavannarın içində, 

Hamıdan göyçək balam [23, s. 336]. 

Nümunələr göstərir ki, layla və oxşamalarda ən çox istifadə olunan əlamət 

mənalı söz “şirin” sözüdür. Şeirlərin böyük bir hissəsində bu sözə çox rast gəlinir. 

Uşağın təbiətinə uyğun olaraq bu fərqləndirici əlamətin (şirinliyin) daha üstün 

mövqedə çıxışı realdır. Tərbiyəçilər körpəni yuxuya verərkən ona şirin yuxu arzu 

edirlər, onların şirin yuxu tapmasını, şirin-şirin yatmasını diləyirlər. Əlbəttə, burada 

“şirin” sözü məcazı anlamda, "rahat və dərin yuxu" ifadəsinin əvəzləyicisi kimi çıxış 

edir. Beləliklə, sözün məcazlaşmasıyla poetik mətləb əyaniləşdirilir. Sözün rəngarəng 

üslubi çalarlarla bəzədilməsi hadisəsi baş verir. Bununla da layla və oxşama deyənin 

inandırıcılıqla irəli sürdüyü düşüncələrinin psixoloji  qavrayışında səmərəlilik yaranır, 

lirik qavrayış dairəsinin sərhədləri, ölçüləri genişlənir.  

Laylay beşiyim, layla, 

Evim, eşiyim layla. 

Sən get şirin yuxuya, 

Çəkim keşiyin layla [76]. 

Əvəzliklər (əsasən şəxs əvəzlikləri): mən, mənim, sən, sənə və s. Tədqiqatlar 

göstərir ki, layla və oxşamalarda əsasən şəxs əvəzliklərindən, daha dəqiq desək I və II 

şəxsin təkini bildirən sözlərdən geniş bəhrələnilir. “Sən”, “mən” əvəzlikləri şeirlərdə 

ana ilə övlad arasında daxili ünsiyyəti, qarşılıqlı münasibəti üzə çıxarır. Hətta çox vaxt 

hər iki əvəzlik bir mətnin tərkibində qarşılaşdırılır. Bu zaman isə maraqlı fikir 

bölüşdürülməsi və mənanın qütbləşdirilməsi ortaya çıxır. Nəticədə şeir daha fərqli 

üslubi “don geyinərək”, daha cəlbedici səslənmə qazanır. Müraciət edənlə müraciət 

olunan arasındakı ülfət I və II şəxs əvəzliklərinin təki olan “mən” və “sən” sözlərinin 

işləkliyini tələb edir. Əvəzliklərin konkret məna dolğunluğu, genişliyi layla və 

oxşamanın mündəricəsi-məzmunu ilə müəyyənləşir. Bəzən sözlərin üslubi çalarları 

leksik-semantik mənanın sərhədlərini aşır. Nümunələrə baxaq: 

Sən yatasan beşiyində, 



83 
 

Mən oturum keşiyində, 

Qul-qarabaş eşiyində, 

Layla, balam, layla [27, s. 92]. 

 

Sənə qurban birgə mən, 

Bir sən söylə, bir də mən, 

İldə qurban bir olsa, 

Sənə qurban bir də mən [27, s. 93]. 

Hal-hərəkət bildirənlər sözlər: Ad bildirən sözlərdən sonra kəmiyyətcə daha çox 

olan hərəkət bildirən sözlərdir: oxu, uyu, yat, oyna, de, olsun, danış, gəlir, vermişəm, 

yadına sal, ümid bağlama və s. Hal-hərəkət mənalı sözlər, şeirdə adlarla başlanan, əlamət 

bildirən sözlərlə konkretləşdirilən fikri tamamlayır. Nümunələrdən göründüyü kimi, 

şeirdə tələffüzcə, səs tərkibinə görə bir-birinə yaxın olan hal-hərəkət bildirən sözlər sətir 

sonlarında işləndikləri üçün qafiyə sistemini formalaşdırırlar: 

Layla dedim yatinca, 

Gözlərəm ay batınca. 

Canım zinhara gəldi, 

Sən hasilə çatınca [69, s. 28]. 

 

Balam tezcə dil açsın, 

Şəfəq olub, nur saçsın, 

Əzizlənsin hər yerdə, 

Xata, baladan qaçsın [23, s. 340]. 

Hal-hərəkət bildirən sözlər, yəni feil çox zəngin linqvistik əlamətlərin 

daşıyıcısıdır. Mətnlərdəki hərəkət mənalı sözlər həm də, bu şeirlərə xas istək, yalvarış, 

xahiş, rica, əmr, məsləhət çalarlarının ifadəsində ən başlıca üslubi fiqur kimi çıxış 

edirlər. Tərbiyəçinin çatdırmaq istədiyi əsas məqsəd məhz belə sözlərin iştirakı ilə tam 

ifadəsini tapır.  

Laylay dedim düz barı, 

Gəl dərdimi üz barı, 
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Balama qurban olsun, 

Yüz arvad, yüz qarı [17, s. 276]. 

 

Bağçalar bağa dönsün, 

Bağlar oylağa dönsün, 

Bircə kəlmə din-danış, 

Ürəyim dağa dönsün [20, s. 682]. 

Nəzərdən yayınmır ki, feillər müxtəlif şəkillərdə daha çox qafiyə 

mövqeyindədir. Bu fakt hərəkət bildirən leksik vahidlərin – feillərin layla və 

oxşamalarda sanki poetik təntənəsidir. Feillərin mənasında gizlənmiş enerji potensialı 

layla və oxşamaların qafiyə sistemində qızğın bir şeiriyyətlə təsdiq olunur. Feillərin 

yaratdığı məna olduqca təbii səslənir və bədii tapıntı səviyyəsinə yüksəlir. Feilin 

tərifində istifadə edilən üç söz diqqəti çəkir. Həmin nitq hissəsinin tərifində gah 

onların üçündən (iş, hal, hərəkət), gah ikisindən (hal, hərəkət), gah da yalnız birindən 

(hərəkət) yararlandığı deyilir. Hər dəfə hərəkət sözünün işləndiyi, ixtisarın iş və hal 

sözləri ilə bağlı söylənildiyi göstərilir. Lakin hərəkət sözünün həmişə işləndiyini 

görürük Bu göstərilən sözün daha geniş anlayış bildirməsi ilə əlaqələndirilir. İş də, 

hal da müəyyən baxımdan hərəkət deməkdir.  

Beləliklə, ümumişlək sözlər layla və oxşamalarda ən çox işlənən dil 

vahidləridir, şeirlərin əsas tikinti materialı və vacib nitq faktorudur. Eyni zamanda bu 

sözlər hər kəs tərəfindən rahat anlaşılaraq, dərketməni asanlaşdırır, asan qəbul edilir. 

Daha çox konkret və azhecalı sözlərdən ibarət olan bu leksik vahidlər, layla və 

oxşamalarda axıcılığı və ritmikanı artırır. Həyatın müxtəlif sahələrinə aid olan bu 

sözlər şeirdəki əsas mündəricənin, bədii fikrin açılmasında, daha real və emosional 

səslənməsində bədii tapıntı səviyyəsi kəsb etmişdir.  Ümumişlək sözlərin bütün məna 

qrupları poetik əks-səda ilə müşahidə olunur. Onların üslubi çevikliyi obrazın ideya-

estetik təsirini qabartmaq işində fəallıq göstərir. Bədii dolğunluq daha çox ümumişlək 

leksikanın imkanlarından törəyir. Layla və oxşamaların dil əlamətlərində ümumişlək 

sözlər öz orijinal üslubi çalarlarını müəyyənləşdirir. Bir sözlə, ümumişlək sözlər layla 
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və oxşamalarda düşdüyü poetik sferada leksik-semantik mənasına yeni üslubi boyalar 

əlavə edərək bədii dolğunluq yaradır.  

 

2.2. Dialektizmlərin bədii xüsusiyyətləri 

Layla və oxşamalarda obrazlılığın “leksik səviyyədə göstəricilərindən” [91, s. 

463] biri də dialektizm sayılır. Dialekt leksikasının layla və oxşamalarda 

ümumişləkliyi ən öncə xalqın folkloru, etnoqrafiyası ilə sıx bağlı olmasıdır. 

Dialektizmlər möhkəm linqvistik ənənələrə söykənən dilin funksional üslublarını, 

normalarını diqqətə yönəldir. Layla və oxşamalar, eləcə də başqa folklor janrlar 

yarandığı dövrün danışıq üslubunu, tərzini milli ruhda və özəlliklə əks etdirir. 

Dialektizmlərin fəal işləklik qazandığı layla və oxşamaların nitqində xalqın poetik 

düşüncəsi öz əksini tapmışdır.  

Dialektlər yalnız bədii üslubda işlənir. Görkəmli dilçi, prof. Türkan 

Əfəndiyeva yazmışdır: “Üslubi cəhətdən neytral məna bildirən dialekt sözləri bədii 

əsərin dilinə daxil olduqda ifadəli nitq vasitəsinə çevrilir. Doğma mühitdən ayrılıb 

yeni şəraitdə, yeni mətn çərçivəsində, yeni sözlərlə birləşib işlənən dialekt sözləri 

artıq bədii əsərin dilində estetik funksiya daşımağa başlayır. Dialektizm leksik bir 

kateqoriyadan leksik-üslubi kateqoriya vəziyyətinə keçir” [39, s. 158]. 

Nəzərə alaq ki, layla və oxşamalar hələ onların mənasını tam dərk etməkdə 

çətinlik çətən körpələr üçün oxunur, düşünürük ki, bu sözlər onların beyinlərinə və 

qulaqlarına düşünülən qədər ağırlıq gətirmir. Balaca dinləyicilər bu sözlərin 

mənasından çox onu oxuyanların sözə qatdığı təbii sevgidən və musiqili ifadan 

dinclik tapırlar: 

Qızım qızlar içində, 

Altun, hicil qıçında. 

Qızıma diləkçi gəli, 

Bugun yarın içində [68, s. 300]. 

 

Nənəm ay şişək qoyun, 
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Yunu bir döşək qoyun. 

Bulamanı çox eylə, 

Qırıldı uşaq qoyun [26, s. 389]. 

M.Hüseynov belə hesab edir ki, ölçü hissini itirməmək, münasibliyi gözləmək 

şərtilə dialektizmlərdən emosional təsir vasitəsi kimi istifadə bu vahidlərin obrazlı-

ekspressiv çalarlarını üzə çıxara bilir [54, s. 359]. Dialekt leksikasının yaratdığı ovqat 

poetik təfəkkür tərzini tamamlayır. Bununla da dialekt ünsürləri layla və 

oxşamalardakı başqa sözlərlə birlikdə, digər komponentlərlə vəhdətdə götürülür. 

Dialektizmlər layla və oxşamaların poetexnik faktorunda iştirakçı olur, məhz buna 

görə də layla və oxşamalardakı dialekt sözləri mətnin struktur məziyyətlərinə xidmət 

edən dil vahidləri kimi dəyərləndirilir. 

Laylay çallam adına, 

Tanrı çatsın dadına. 

Layla səsi eşidəndə, 

Nənəni sal yadına [27, s. 91]. 

Nümunədə işlənən “çallam” qeyri-qəti gələcək zamanda olan feili ədəbi dildəki 

“çalaram” variantına bənzəsə də, eyni məna daşıyıcısı olsa da, burada dialekt 

variantının işlənməsi daha məqsədəuyğun sayılıb, üslubi cəhətdən şeirin nitqinə 

şuxluq qatmaqdan, ritmiklik yaratmaqdan əlavə həm də misra bölgüsünün, heca 

sayının da pozulmaması üçün işləndiyini aydın görmək olur.  

Digər tərəfdən lirik məzmun və xalq deyiminin göstəriciləri olan dialektizmlər 

bizə ana Vətənin müxtəlif doğma guşələrini, onun olduqca xoş ətrini xatırladır. Ayrı-

ayrı coğrafi bölgələrdə yaşayanlara məxsus olan və ədəbi dilimizdə qarşılıqları 

işlənən dialektizmlər nitqimizə Vətənin ətrini hopdurur.  

Yaylığı kirli balam, 

Qəlbi fikirli balam. 

Cahıl-cuhul içində, 

Mənim şəkilli balam [8, s. 184]. 

Bu nümunənin üçüncü misrasında cahıl-cuhul dialekt sözü işlənib. Oxuduqca 

aydın olur ki, ana bu sözü körpəsinin hamıdan gözəl və yaraşıqlı olduğunu daha 
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cəlbedici, daha maraqlı və diqqətçəkən formada ifadə etmək üçün işlətmişdir. Digər 

sətirdəki sözlərin ədəbi dilin qaydaları çərçivəsində işləndiyini nəzərə alsaq, əminliklə 

deyə bilərik ki, bu dialekt sözü məhz üslubi məqsədlə bağlı burada yer almışdır.  

Layla və oxşamalarda işlənən dialektizmlərin müəyyən fonetik, semantik və 

qrammatik xüsusiyyətləri vardır. Bu baxımdan onları aşağıdakı kimi qruplaşdıra 

bilərik: 1) fonetik dialektizmlər; 2) qrammatik dialektizmlər; 3) lüğəvi-leksik 

dialektizmlər. 

1) Fonetik dialektizmlər. Uşaq folkloru nümunələrimizdə Azərbaycan dilinin 

dialekt və şivələrində özünü göstərən fonetik hadisələr gözə çarpır. Bu 

dialektizmlərin başlıca cəhəti ədəbi dildəki qarşılıqlarından müəyyən fonetik 

xüsusiyyətlərlə fərqlənmələridir. 

Layla və oxşamalarda işlənən fonetik dialektizmlərdə daha çox səsdüşümü, 

səsartımı və səs əvəzlənməsi fonetik hadisələrinin baş verdiyini görürük. Bu 

hadisələrin ümumi mənzərəsini və həmin dialekt sözlərinin ədəbi dildəki 

variantlarından fərqlərini aşağıdakı cədvəldə (cədvəl  2.2.1) daha aydın görmək olar: 

Cədvəl  2.2.1 

Fonetik 

dialektizm 

Ədəbi 

dildəki 

variantı 

Mətndə işlənməsi Səs 

əvəzlən

məsi 

Səsart

ımı 

Səsdüşü

mü 

Duva Dua Quşlar uçdu havada, 

Balası var yuvada, 

Gözüm bəndivanındı 

Dilim sənə duvada [8, s. 181]. 

 v  

Əzən Azan Oxunur əzən bala, 

Dur geyin bəzən bala. 

Boyuna anan qurban, 

Tappatap gəzən bala [8, s. 181]. 

a→ə   

Hax Haqq Laylay dedim adına, 

Hax yetişsin dadına. 

Boya-başa çatanda, 

Məni də sal yadına [8, s. 182]. 

q→x  q 

Hana Xına Əlində var hanası, 

Qulağında tanası, 

Bir boyunu görəydim, 

Olaydım bəy anası [8, s. 183]. 

x→h 

ı→a 

  

Oynur Oynuyur Balam oynur yatmayın 

Sözünə söz qatmayın. 

Layla deyin balama, 

Qoy yatsın, oyatmayın [8, s.185]. 

a→u  y,u 
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Cədvəl 2.2.1-in ardı 

 

Cədvəl üzrə ümumiləşdirmə aparsaq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, layla və 

oxşamalarda işlənən fonetik dialektizmlərdə onların bütün tipləri eyni dərəcədə 

işləkliyə malik deyildir. Layla və oxşamalarda ən çox səs əvəzlənməsi-assimilyasiya  

Gök Göy Bir bölük atlar, 

Atlar gök otlar. 

Ərsiz arvadlar, 

Bu balama qurban [32, s. 278]. 

y→k   

Öy Ev Laylay balam laylay, 

Öyüm-eşiyim laylay. 

Dolu beşiyim, laylay [27, s. 89]. 

e→ö 

v→y 

i→ü 

  

Məhtəv Məktəb Bööhlənif yeddi yaşa yetginən, 

Səhər tezdən dur məhtəvə getginən [27, 

s. 91]. 

k→h 

b→v 

  

Üş Üç Ay Allah bunnan üş dənə ver [27, s. 95]. ç→ş   

Tola Tövlə Göydə uçan quşdara ver, 

Toladakı qamışdara ver [27, s. 95]. 

ö→o 

ə→a 

  

Bulax Bulaq Gözdəri qaynar bulax, 

Eyilif işmaxım gəliy [27, s. 95]. 

q→x   

Tarı Tanrı Tarı bundan beşini ver, 

Beşini ver, on beşini ver 

Hamıya on beş verəndə, 

Bizə iyirmi beşini ver [25, s. 308]. 

  n 

Qəçi Qayçı Əlində qəçi, 

Kürəkdə saçı. 

İtdən qaraçı, 

Mənim balamdı [25, s. 308]. 

a→ə  y 

Gejə Gecə Ananın ümidisən, 

Gejəsi, gündüzüsən. 

Keşik çəkən ananın, 

Elə bilki özüsən [22, s. 338]. 

c→j   

Qəriv 

Qürvət 

 

 

 

Div 

Bivi 

Qərib 

Qürbət 

 

 

 

Dib 

Bibi 

Aranımsam, dağımsan, 

Baharımsan, yazımsan. 

Qəriv eldə, qürvətdə, 

Sən arxam, dayağımsan [22, s. 339]. 

Süd divi, qaymax divi, 

Qurbandı sağa bivi [4, s. 58]. 

b→v   

Yulduz Ulduz Qurbanam özüm, sənə, 

Həkətim sözüm sənə. 

İşıqlı yulduz kimi, 

Tikmişəm gözüm sənə [14, s. 207]. 

 y  

Maa Mənə Laylay quzum ağlama, 

Ürəyimi dağlama, 

Böyü bir qoç igid ol, 

Maa ümid bağlama [26, s. 387]. 

ə→a  n 
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fonetik hadisəsi müşahidə olunur. Bu əvəzlənmələr həm sait, həm də samit 

əvəzlənmələridir. Sait əvəzlənmələrində incələşmə prosesi ən çox a→ə (qayçı-qəçi, 

azan-əzən) variantında təsadüf olunur. Qalınlaşma hadisəsi isə ə→a, ö→o kimi 

formalarda (mənə-maa, tövlə-tola və s. ) özünü göstərir. 

Eyni zamanda bu şeirlərdə işlənən fonetik dialektizmlərin tərkibində qalın 

saitlərin (a→u oynayır-oynur, ı→a xına-hana) və incə saitlərin (e→ö, i→ü evim-

öyüm) bir-birini əvəz etməsi halları müşahidə olunur. 

Samit əvəzlənmələri fonetik dialektizmlərdə tez-tez müşahidə olunan 

hallardandır. Daha xarakterik olanlar bunlardır: q→x (hax) k→h, b→v (məktəbə-

məhtəvə), ç→ş (üç-üş) və s. Deməli, layla və oxşamalarda mətnin üslubi tələblərini 

ödəmək üçün səs məxrəcini dəyişən samitlərə nümunə kimi yuxarıdakı əvəzlənmələri 

göstərmək olar. Əvəzlənən bu samitlər layla və oxşamaların daxili əlamətləri ilə 

uyğunlaşmaqla kamil ifadə formasının əmələ gəlməsinə istiqamətləndirilir. Çünki bu 

dəyişmələrin təməlində üslubi zərurət dayanır. Danışıq dilinə xas olan fonetik 

deyişmə şeir dilinin konkret göstərsək layla və oxşamaların tələffüz olunma xassəsinə 

uyğunlaşır.  

Səsdüşümü hadisəsi də, layla və oxşamalardakı dialektlərin tələffüzündə özünü 

göstərən faktorlardandır. Haqq-hax, oynayır-oynur və s. kimi sözlərdə bu hal 

müşahidə edilir.  

Səsartımı dialektizmlərdə ən az rast gəlinən fonetik hadisədir. Layla və 

oxşamalarda işlənən fonetik dialektizmlərdə daha çox səsartımı fonetik hadisəsinin 

“samitartımı” [37, s. 142] adlı növünə rast gəlirik. Tək-tək fonetik dialektizm 

nümunələrində (ulduz-yulduz, dua-duva) bu prosesi görmək mümkündür.  

2) Qrammatik dialektizmlər. Qrammatik dialektizmlər morfoloji və sintaktik 

xüsusiyyətləri özündə əks etdirir [64, s. 98]. Onların linqvistik təbiəti layla və 

oxşamalarda bütün nüansları ilə özünü əks etdirir. Qrammatik dialektizmlərin üslubi 

məziyyətləri layla və oxşama mətninə nümunəvi poeziya səviyyəsi qazandırır. Onlar 

o zaman sənətkarlıq meyarlarına uyğunlaşır ki, misralardakı fikir və duyğuların ifadə 

təbiiliyinə xidmət etsin. 
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Ümumiyyətlə, hər hansı bir bədii əsərin qrammatik quruluşuna nəzər saldıqda, 

oradakı dialektlərdə ədəbi dildən fərqli formalar axtarmaq düzgün deyil. Çünki istər 

yazılı, istərsə də şifahi ədəbiyyat nümunələrimiz ümumxalq dili əsasında yaranmışdır 

və ümumi milli dilin tərkib hissəsidir. Təbii ki, burada bəzi qrammatik 

kateqoriyalarda dialekt fərqini görmək olur. Belə fərqli xüsusiyyətləri layla və 

oxşamalarda işlənən dialekt və şivə sözlərində də görmək mümkündür. Bu nümunələr 

qrammatik dialektizmlərin köməyi ilə canlanan ifadə tərzinin linqvistik təbiətini, 

işlənmə spesifikasını düzgün açır. Səs ahəngi, deyim tərzi layla və oxşamalarda 

qrammatik dialektizmlərin işlənmə tempini stimullaşdırır. Qrammatik 

dialektizmlərdən törəyən məna rənglərini üslubi boya fərqlərində aydın sezmək olur. 

Ona görə də onlar bütöv mətnin poetik funksiya və bədii təsir dairəsinə düşür.  

Bəzi nümunələrə cədvəl 2.2.2. üzrə nəzər salaq: 

Cədvəl 2.2.2. 

Qrammatik 

dialektizm 

Ədəbi 

dildəki 

variantı 

Mətndə işlənməsi Qrammatik fərqi və izahı 

Atıban 

Ağlayıban 

 

 

 

 

 

Atıb 

Ağlayıb 

Atıban tutdum səni, 

Əcəb ovutdum səni. 

Ömr üzdüm, cəfa çəkdim, 

Şükür böyütdüm səni [8, s. 

182]. 

Layla balam, can balam, 

Mən sənə qurban, balam, 

Ağlayıban könlümü, 

Gəl eyləmə, qan balam 

 [109, s. 6]. 

Feili bağlama şəkilçisi  

-ıb, öz tarixi formasında -ıban 

şəklində işlənib. Şəkilçini “Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanında (Kafir 

dəxi düşübən bir yerdə ağça 

ülüşməkdəydi), Nişat Şirvanidə 

(Düşübən eşq oduna sən də mənim 

tək yanasan) və s. mənbələrdə 

görmək olar.  Arxaik şəkilçi XIX 

əsrə qədər çox məhsuldar olub. 

Sarınnam 

Ollam 

Sarınaram 

Olaram 

Yol üstə bulaq ollam, 

Sarınnam dolaq ollam. 

Sən mənim birdənəmsən, 

Özüm göz-qulaq ollam . 

[8, s. 184]. 

Qurban ollam bu qıza, 

Kişisiydən gəli bizə [68, s. 

300]. 

Laylay çallam həməşə, 

Karvan gedər yenişə [19, s.  

474]. 

 

-ar2 qeyri-qəti gələcək zaman - 

şəkilçisi, sonu l, n, r sonorları ilə 

bitən feillərə artırılarkən  I şəxs tək 

və cəmində zaman şəkilçisinin bir 

saiti düşür və r assimilyasiya 

nəticəsində l, n ilə əvəz olunur. 

Vaxtilə ədəbi dildə və şeir 

nümunələrində də rast gəlinir: 

Deyibsiz yəni gəlləm, gəldi bir belə 

xəbər Vaqif (M.V.Vidadi), Nə 

qədər könlümə verrəm nəsihət 

(Zakir) və s. Bu xüsusiyyət Göyçə, 

Ağbaba və s. şivələrdə də özünü 

göstərir. 
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Cədvəl 2.2.2-nin ardı 

Oluf Olub Laylay quzum, laylay gözüm 

yatginən, 

Rahat oluf bir az da boy 

atginan [27, s. 91]. 

Nəqli keçmiş zaman şəkilçisi –ıb4 –

ıf4 variantında verilib. 

Yatgınan 

Batgınan 

Yat 

Bat 

Laylay dedim yatgınan, 

Bağ gülünə batgınan. 

Bağ gülü kölgə salıb, 

Kənarında yatgınan 

[19, s. 475]. 

Əmr şəklində bəzi feillərin sonuna 

-gınan şəkilçisi artırılıb. Bu arxaik 

şəkilçi də tarixən müxtəlif -ginən, -

ynan, - -gil, -gilən variantlarında 

işlənib. Klassik  nümunələrdə də 

yetərincə məhsuldardır: Könlümdə 

məskən eyləginən, iztirabə bax 

(Q.Təbrizi); Şəha, öldürgilən bu 

Bəxtiyarı (Fədai) və s. 

Beşigiv Beşiyini Bala vay, 

Bal demədim, bala vay. 

Çox beşigiv bələdim, 

Bir demədim bala vay [68, s. 

297]. 

III şəxs mənsubiyyət +təsirlik 

hal şəkilçisi -in+i kimi yox, -iv 

formasında işlənib. 

Küstüv Küsdün Beşigiv bəzəyəydim, 

İçinə gül düzəydim, 

Nə dedim sən küstüv, 

Mən dilimi kəsəydim [68, s. 

297]. 

Şühudi keçmiş zamanda olan feil, 

II şəxsin təki üzrə dəyişərkən qəbul 

etdiyi şəxs şəkilçisinin son samiti n 

v ilə əvəzlənib. 

Nanca Nə qədər Gedirəm yolum dağdı, 

Gör nə bağçalı bağdı, 

Sənə leyla edərəm,  

Nanca bu canım sağdı [68, s. 

297]. 

Nə qədər qeyri-müəyyən əvəzliyi, 

nanca kimi işlənir. 

Kişisiydən Kişisiylə Qurban ollam bu qıza, 

Kişisiydən gəli bizə. 

Edərəm hamıya pilav, 

Qoyaram ögüvüzə [68, s. 

300]. 

-ilə qoşması, -dən variantındadır 

Küstüy Küsdün Beşigiv bəzəyəydim, 

İçinə gül düzəydim. 

Nə dedim küstüy məndən, 

Mən dilimi kəsəydim [14, s. 

203]. 

Şühudi keçmiş zamanda olan feil, 

II şəxsin təki üzrə dəyişərkən qəbul 

etdiyi şəxs şəkilçisinin son samiti n 

y ilə əvəzlənib. 

Yuxuv Yuxun Leyla edim mən dayim, 

Yuxuv olsun mülayim 

Tanrıya çox yalvarram, 

Olasan mənim payım [68, s. 

298]. 

II şəxsin mənsubiyyət sonluğu -un, 

(saitlə bitən sözlərdə -n) morfoloji 

dəyişikliyə uğrayaraq -uv (-v) 

formasında verilib. 

Səniynən I Səninlə Layla balam, gül balam, 

Gül balam, bülbül balam. 

Mən sevindim səniynən, 

Sən də, sevin, gül, balam [26, 

s. 387]. 

-ilə qoşması, bir laylanın ayrı-ayrı 

mənbələrdəki variantlarında fərqli 

morfoloji formada tələffüz olunur.  
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Cədvəl 2.2.2-nin ardı 

Sənilən II Səninlə Layla dedim, gül balam, 

Gül balam, bülbül balam. 

Mən sevindim sənilən,  

Sən də sevin, gül, balam [8, 

s. 184]. 

 

Gəliy Gəlir Dişləri inci-mərcan, 

Düzüb taxmağım gəliy [27, s. 

95]. 

İndiki zaman -ır şəkilçisi üçüncü 

şəxsə artırılarkən dəyişərək -iy 

kimi yazı-lıb. 

Gəli 

Olu 

Gəlir 

Olur 

Gözlərindən yaş gəli, 

Dingirləni daş gəli. 

Sən yat mən leyla edim, 

Gör ki, nanca xoş gəli  

[68, s. 298]. 

 

Yağış yağar göl olu, 

Karvan keçər yol olu  

[68, s. 290]. 

İndiki zaman -ır şəkilçisi üçüncü 

şəxsə artırılarkən dəyişərək r hərfi 

düşmüşdür. Bu forma tarixən də 

məhsuldar olmuşdur: Talib olu ki, 

bular dilər mal (Məsihi), Xublar 

varı çəmən seyrinə zinhar gəlin 

(Q.Təbrizi) 

Heç vədə Heç vaxt Laylay dedim gözünə, 

Su ələnsin üzünə. 

Heç vədə göz dəyməsin, 

Sənin qara gözünə 

[19, s. 475]. 

İnkar əvəzliyi heç vaxt, heç vədə 

variantında göstərilir. 

Ərimənəm 

Qarımanam 

Ərimərəm 

Qarımaram 

Dağların qarı mənəm, 

Gün vursa ərimənəm. 

Balam leyla deməğdən, 

Ölüncə qarımanam  

[68, s. 297]. 

Qeyri-qəti gələcək zamanın inkar 

forması arxaik formasında görünür. 

Bu morfemin uzun əsrlər boyu 

ədəbi dildə işlən-məsi, onun həm 

danışıq, həm ədəbi dil üçün 

xarakterik olmasının göstəricisidir 

[89, s. 162]. 

Şikayət eyləmənəm dillərin 

cəfasından (Nəsimi), Vermənəm 

dünyavü üqba dövlətinə eşqini 

(Xətai).   

 

Dialektlərdə canlı dil faktlarının  morfoloji fərqləri özünü daha çox feillərdə, 

onlara artırılan zaman və forma şəkilçilərində göstərir. Məsələn: atıb-atıban, 

sarınaram-sarınnam, yatgınan-yat və s. Eyni zamanda müxtəlif zamanlarda olan 

feillərin sonuna artırılan şəxs sonluqları da fərqli morfoloji görünüşdə çıxış edə bilir. 

Hətta bir neçə feilə müxtəlif variantlarda rast gəlinir: küstüv-küstün-küsdün; gəliy-

gəli-gəlir. 

Layla və oxşamalarda əvəzliklərlə bağlı morfoloji dəyişmələri də görmək olur. 

Məsələn: nə qədər-nanca, heç vaxt-heç vədə və s. Bu dəyişikliklər də mətndə həm 



93 
 

hecaların sayının bərabərləşməsində, həm də incə-qalın saitlərin ahənginin 

pozulmasında əksini tapır.  

Qrammatik dialektizmlər xalq düşüncəsinin yaratdığı bu bədii nümunələrdə 

poetik imkanlarını gözə çarpdırır. Qrammatik dialektizmlərlə düşüncə və duyğuları 

əksetdirmə yolu çevik səciyyə daşıyır. Bütün bunlar təbii stixiya ilə gedir və cazibəli 

bir forma harmoniyasını vüsətləndirir.  

3) Lüğəvi-leksik dialektizmlər. Bu dialektlərdə müxtəlif şivəyə aid lüğəvi 

dialekt xüsusiyyətləri əks olunur. Lüğəvi-leksik dialektizmlərin ədəbi dildə 

qarşılıqları olsa da, özləri məhz hansısa şivəyə məxsus olurlar və ədəbi dildə 

işlənirlər. Ədəbi dildə işlənən bir yerli dialektə aid söz və ifadə dialektizm adlanır. 

Belə sözlərin bədii əsərdə həddindən çox yox, normasında, zəruri ehtiyaca uyğun və 

yerində işlənməsi normal sayılır. Bu vahidlərin şeirlərə gətirilməsinin səbəbi məhz 

hadisələri daha real və təbii göstərə bilmək, eləcə də milli çalar yaratmasıdır. Xalq 

dilindən şeirə gətirilən bu vahidlər danışanla dinləyənin bir-birinə münasibətinin 

təsirli ifadəsinə, əsas fikir və düşüncələrin emosional çatdırılmasına təkan verir. 

Leksik dialektizmləri gözdən keçirdikdə layla və oxşamaların nitqində işlənən 

dialektlərin böyük əksəriyyətinin konkret isimlər olduğu dəqiqləşdirilmişdir, lakin 

həmin dialektin leksik-qrammatik sistemində bəzi hallarda mücərrəd isimlər, feillər 

və digər əsas və köməkçi nitq hissələrinə də rast gəlinir. Hansı nitq hissəsinə mənsub 

olmasından asılı olmayaraq, dialekt leksikası layla və oxşamaların lüğət tərkibində 

xüsusi lay təşkil edir. Həmin leksik təbəqənin üslubi-bədii zəmində işlədilməsi layla 

və oxşamalarda linqvistik araşdırmanın əsas obyektini daha cazibəli ifadə etməsinin 

təmin olunmasında önəmli rol oynayır. Fikri maksimum dərəcədə sərrast demək 

zərurəti leksik dialektizmləri mətnə nüfuz etdirir. Bu da folklor janrında  ümumxalq 

dilinin zəngin söz xəzinəsindən yararlanma məziyyətlərinə dəlalət edir. Çünki dialekt 

leksikası layla və oxşamalarda bədii mətləbi aydın məcraya yönəltmək qabiliyyətinə 

malikdir. Onlar layla və oxşamalarda ana düşüncəsinin əsas cizgilərini yaratmaqda 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Cədvəl 2.2.3. 

Leksik 

dialektizm 

Mətndə işlənməsi Dialektoloji lüğət üzrə izahı 

Kərdi Kərdi-kərdi çağlaram, 

Nehrə-nehrə çalxaram. 

Hər kəs balamı istəmir, 

Onun dilin, gözün bağlaram [85, s. 200]. 

Kərdi – (Borçalı, Cəbrayıl, Culfa, 

Qazax, Ordubad və s.) 

-lək mənasında [11, s. 250]. 

Qıcıdal Hacı qıcıdal yarpağı 

Astanalar torpağı. 

Hər kəs balamı istəmir, 

Gözünə bibar yarpağı [85, s. 200]. 

Qıcı – (Cəbrayıl, Xanlar) –vəzəri 

[11, s. 295]. 

Tana Əlində var hanası, 

Qulağında tanası. 

Bir toyunu görəydim, 

Olaydım bəy anası [8, s. 183]. 

Tana II - (Ağdam, Bərdə, 

Gədəbəy, Gəncə, Qax və s.) – 

sırğa [11, s. 480]. 

Yengişdən Beşigi beş quruşdan, 

Bağırdağı gümüşdən, 

Bəsləyək, böyük edək, 

İstəmirik yengişdən [14, s. 206]. 

Yengi I – (Bakı, Kürdəmir, Meğri, 

Şamaxı) – təzə, yeni [11, s. 548]. 

Şöy  Ağacın göyü qadanalım 

Dibinin şöyü qadanalım. 

Gözümü sənə tikmişəm, 

Tezcə böyü, qadan alım [19,s. 474]. 

Şöy – (Çənbərək, Daşkəsən, 

Gədəbəy, Qazax) – ağacın 

dibindən çıxan cavan pöhrə, zoğ 

[11, s. 473]. 

Tomalğa Qızım-qızım, qızlar ağası, 

Başında var tomağası [19, s. 473]. 

Tomalğa II – (Şəmkir) – kəkil [11, 

s. 501]. 

Yüyrük Laylay dedim bolluca, 

Ağzım sözlə doluna, 

Yürüyünü yellərəm 

Qollarım yorulunca [21, s. 425]. 

Yü:rük – (Ağdam, Cəbrayıl, 

Qazax, Cəlilabad və s.) – beşik 

[11, s. 553].  

Çitəmək Beşiyini bəzəmişəm, 

İçinə gül çitəmişəm.  

Tezcə yuxuya getsən, 

Keşiyini çəkmişəm [23, s. 337]. 

Çitəmək – (Gədəbəy) – naxış 

vurmaq, bəzəmək [11, s. 104]. 

Ulaq Çay aşağı köç gedər, 

Ulaq yurda boş gedər [72, s. 171]. 

Ulaq – (Ağdam, Borçalı, Laçın, 

Gədəbəy və s.) – qoşqu heyvanı 

[11, s. 516]. 

Bağırdağ Beşigi beş quruşdan, 

Bağırdağı gümüşdən, 

Bəsləyək, böyük edək, 

İstəmirik yengişdən [14, s. 206]. 

Bağırdağ – (Quba, Salyan, Şəki, 

Zaqatala və s.) bələkbağı, Beşikdə 

uşağı beşiyə bağlamaq üçün enli  

bağ [11, s. 201]. 

Tağan Dağda tağan bar, 

Bir-birini boğanlar, 

Oğlan doğanlar, 

Bu balama qurban [32, s. 278]. 

Tağan – (İmişli) – dolaşa (11, 

478). 

Şişək  Nənəm ay şişək qoyun, 

Yunu bir döşək qoyun [26, s. 391]. 

  

Şişək – (Ağdam, Ağdərə, 

Biləsuvar, Culfa və s.) ilk dəfə 

qoça və ya kələyə gələn, doğum 

ərəfəsində olan heyvan  

[11, s. 469]. 
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Cədvəl 2.2.3 – ün ardı 

Bulama Bulamanı çox eylə, 

Qırıldı uşaq qoyun [26, s. 391].  

Bulama – (Ağbaba, Çəmbərək, 

Dərələyəz, Vedi və s.) təzə doğan 

qaramalın, qoyunun südündən 

bişirilən yemək [33, s. 75). 

Dükcə Çiriqim başqa çiriq, 

Minibdi eşqə çiriq. 

Yumru-yumru dükçələr, 

Atıbdı köşkə çiriq [14, s. 210]. 

Dükcə – cəhrənin iyinə sarınmış 

ip [11, s. 147]. 

 

Layla və oxşamaları milli zəminlə bağlayan əsas amillərdən biri də 

dialektizmlərdir. Dialekt ünsürlərə məxsus xəlqilik bu folklor janrının ən başlıca 

özəlliklərindəndir. Onu da demək yerinə düşər ki, layla və oxşamaların milli 

bünövrəsində, təməlində dialektizmlər də daxil olmaqla canlı dil ünsürləri dayanır. 

Koloritli, zəngin dialekt leksikası layla və oxşamaların dilini sxematizmdən qurtarır, onu 

xəlqiləşdirir, sadələşdirir və məzmunca dolğunlaşdırır. Buna görə də danışıq-məişət 

leksikası, xüsusən dialektizmlər xalq dilindən götürdüyü dolğun  ketfiyyətləri layla və 

oxşamaların bədii nitqinə yönəldir. Layla və oxşamalarda xalq dilinin güclü nüfuzu, 

ünsiyyəti, onların qarşılıqlı münasibəti canlı xalq danışıq elementlərinin semantikasının 

çox asanlıqla layla və oxşamaların məzmununa keçməsini təmin edir.  

 

2.3. Köhnəlmiş sözlərin bədii imkanları 

Layla və oxşamaları təşkil edən leksik dil vahidləri içərisində zaman keçdikcə 

dilimizdə işləkliyini itirmiş sözlər də az deyil. Bunların bir qismi isə öz varlıqlarını 

dialekt və şivələrdə qoruyub saxlayırlar. Mənbələrdə də deyildiyi kimi, “xalq 

ədəbiyyatımız özünü kənar təsirlərdən qoruyaraq saflığını itirməyən yeganə 

sərvətimizdir” [114, s. 100]. Buna görə də, belə sözlər dilin qədimliyini göstərən ən 

başlıca vahidlər kimi, ədəbi nümunələrimizin tərkibində yaşamış, müasir dövrümüzə 

qədər gəlib çıxa bilmişlər. Nəzərə alsaq ki, uşaq folkloru nümunələrimiz bir dövrün 

deyil, müxtəlif tarixi mərhələlərin məhsuludur, köhnəlmiş sözlərin bu nümunələrdə 

işlənməsi təbii sayıla bilər. Köhnəlmiş sözlər qədim dövr insanlarının həyat 

şəraitinin, yaşayış tərzinin, məişətinin, dünyagörüşünün ilkin mənzərəsini göstərə 

bilməklə yanaşı, həm də qədim insanların adətləri, inancları və həmin tarixi dövrün 
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siyasi mənzərəsi barədə təsəvvür formalaşdıra bilir. Belə demək olar ki, köhnəlmiş  

sözlər tarixi dövr çalarlarını təbii şəkildə çatdırmaq üçün ən uyğun üslubi vasitədir: 

Layla dedim, carçı mən, 

Harayçı mən, carçı mən. 

Toy günündə olaydım, 

Küçələrdə carçı mən [17, s. 275]. 

Nümunə kimi təqdim etdiyimiz laylada carçı və harayçı sözləri diqqəti cəlb 

edir. Bu iki söz həm də bir-birilə sinonimdir. 

“Car çəkmək” köhnəlmiş sözündən düzəlmiş “carçı” ifadəsi izahlı lüğətdə 

“car çəkən”, “uca səslə bir xəbəri hər kəsə elan edən, bildirən” anlamında izah 

olunur” [15, s. 392]. 

Laylada işlənən bu arxaik söz sətir sonlarında təkrarlanaraq həm ritmiklik 

yaratmağa nail olmuş, həm də həmin dövrü az da olsa oxucunun təsəvvüründə 

canlandıra bilmişdir. Eyni zamanda “carçı” köhnəlmiş sözü, şeirdəki əsas mənanı, yəni 

ananın balası barədə toy arzusunu biraz da qabarıq və təsirli çatdırmağa xidmət edir. 

Göründüyü kimi, bədii mətndə yer alan hansısa arxaik söz, ilk baxışda oxucuya 

yad və çətin anlaşılan görünsə də, qədim dövrün çalarlıqlarını daha təbii çatdırmaq 

üçün ən əlverişlı üslubi vasitədir. Arxaik sözün işləndiyi sətirlər daha çox diqqəti cəlb 

edir və daha maraqlı səslənir və oxucuya aid olduğu xalqın keçmişdəki həyat tərzini, 

düşüncələrini və həyata baxışını çatdırmağa çalışır. Əcdadlarımız öz ovladlarına necə 

bir həyat arzulayır? Onlar üçün nümunəvi övlad necə olmalıdır? Əsl insan olmaq 

üçün hansı xüsusiyyətləri daşımalıdır? Bir sözlə qədim xalqımız, analarımız 

övladlarını hansı psixologiya və inanclarla tərbiyə edirdilər? Bu sualların cavabı 

tariximizi özündə yaşadan başqa bədii nümunələrdə olduğu kimi, layla və 

oxşamaların da vardır: 

Laylay dedim Qazana, 

Hörmət elə ozana. 

İgid o adamdır ki, 

Halal çörək qazana [24, s. 298].  
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Çox maraqlı bir leksik tərkibə malik layla nümunəsini təhlil edək.  Buradakı iki 

arxaik sözdən biri işləkliyini itirmiş “Qazan” antroponimi, digəri isə müasir ədəbi 

dilimizdə “aşıq” sözü ilə əvəzlənən “ozan” sözüdür. Olduqca professional bədii 

texnika ilə tərtib olunmuş nümunədə seçilən arxaizmlər həm qafiyə, həm də bədii 

fikrin çatdırılması naminə çox uyarlı görünür.   

Layla başdan sona ananın öz balasına ötürmək istədiyi qiymətli məsləhətlərlə 

zəngindir.  Ana bu məqsədinə nail olmaq üçün bildiyi və hörmət etdiyi iki növ insan 

modelini nümunə göstərir. O düşünür ki, övladı Kitabi-Dədə Qorqudun müsbət 

qəhrəmanlarından olan Qazan kimi güclü qəhrəman, ozan kimi ağıllı olmalıdır. Hər 

iki arxaik sözün etimoloji izahına diqqət yetirək. “Qazan” antroponimi adından da 

göründüyü kimi, “qazanmaq”, “qalib gəlmək” mənasını daşıyır. Xalqımızın 

əbədiyaşar abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında yer alan bu obraz, görünür, 

xalqımızın qəlbini fəth edə bilmiş və nümunəyə çevrilmişdir. Məhz qorxmaz və güclü 

olduğu üçün, düşmənlə mübarizədən üzüağ çıxdığı üçün Dədə Qorqud bu adı ona 

vermişdi.  

Dastanın dilinin təhlilini çox uğurla aparmış Ə.Tanrıverdi buradakı 

antroponimlərin etimologiyasına da toxunmuşdur. O, “Qazan” adını izah edərkən 

bildirir ki, antroponim “şərəfli”, “şöhrətli”, “ad qazanmaq” ifadələrinə uyğundur [106, 

s. 132]. 

“Ozan” arxaik sözünün etimoloji izahı da maraqlıdır. Bu söz də “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da tez-tez işlənən ifadələr sırasındadır. Dastanda “ozan”, hər kəsin xəbər 

öyrəndiyi, məsləhət aldığı və hörmət etdiyi biri kimi göstərilir: 

Mərə Ozan! Qarşı yatan qara dağdan, 

Aşub gəldigində-keçdigində 

Beyrək adlu yigidə buluşmadınmı? [106]. 

Etimoloji lüğətdə [41, s. 201] də “ozan”, “dərrakəli”, “ağıllı” anlamında 

yozulur. Sözdəki “oz”, “üz” hissəciyi müxtəlif mənbələrdə “bıçağın ağzı”, uyğur 

dilində isə “gözəl səs çıxaran” mənaları ilə əlaqələndirilir.  



98 
 

Görünür, bu layla nümunəsi məhz “Kitabi-Dədə Qorqud”dan təsirlənərək 

yazılmışdır. Hər iki arxaik söz şeirin təsir gücünü, məna ötürücülüyünü biraz da 

artırmışdır.  

Layla və oxşamaların lüğət tərkibində daha çox diqqətçəkən və məhsuldar 

arxaik sözlərdən biri də “birçək” sözüdür. Bu sözə şeirlərdə həm ayrıca, həm də 

müasir ədəbi dildəki “saç” variantı ilə qoşa şəkildə də rast gəlmək olur: 

Qızım solmaz çiçəkdi. 

Qızım qara birçəkdi. 

Bütün qızlar içində, 

O, hamıdan göyçəkdi [23, s. 342]. 

 

Qızım qızlar içində, 

Saç-birçəyi qıçında. 

Qızım kimi qız olmaz. 

Kəlbəcərdə, Laçında [72, s. 172]. 

Etimoloji lüğətdə “birçək” sözünün qədim forması “burcaq” kimi göstərilir [41, 

s. 48] və anlamı “alına tökülən saç” deməkdir. “Birçək” sözünün izahlı lüğətdə həm 

də “ümumiyyətlə saç” mənası da qeyd olunur. Bu arxaik sözü şeirlərdə təsiredici 

üslubi vasitə kimi, daha çox ana və nənələrin qız uşaqlarına oxuduğu layla və 

oxşamalarda görə bilirik. Yenə də, köhnəlmiş söz öz əsas üslubi funksiyası ilə çıxış 

edərək, həmin dövr insanının dünyagörüşünü, ailə psixologiyasını oxucuya çatdırır. 

Tarixən də analarımız öz qızlarını gözəl qamətli, uzun saçlı görmək istəmiş, onları 

böyütdükcə bir gün qızlarına xeyirli bir qismət çıxacağını arzulamışlar. Əlbəttə ki, 

qədimdə də, indi də, xalqımızın hər şeydən üstün saydığı milli-mənəvi dəyərləri 

qoruyub saxlamış, vətənə, dövlətə layiqli övlad, həyat yoldaşı və ana yetişdirməyə 

çalışmışlar.  

Layla və oxşamalarda köhnəlmiş sözlərin həm arxaizm, həm də tarixizm 

növləri yer alır. Tarixizmlər bu nümunələrdə daha çox məhsuldarlıq kəsb edərək 

diqqəti cəlb etdiyi üçün onları qruplaşdıraraq təhlil aparmağı məqsədəuyğun saydıq: 
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1. Köhnə üsul-idarə, titul, vəzifə, silk və s. bildirən sözlər. Bu tarixizmlərə 

layla və oxşama dilində daha çox rast gəlinir. Beşik başında layla deyən və ya 

övladını oxşama deməklə əyləndirən analar, can parçalarını yüksək titula, vəzifəyə 

sahib biri kimi görməyi xəyal etmişlər. Övladlarının gələcəkdə heç bir çətinlik 

görməməsini, sayılıb-seçilən insanlardan olmasını diləmiş və bu arzularını şeirlərlə 

göstərməyə çalışmışlar: 

  Sən yatasan beşikdə, 

Mən oturum keşiyində, 

Qul-qarabaş eşiyində, 

Layla balam, layla [27, s. 92]. 

Layla və oxşamalarda işlənən bu tip tarixizimlər həm də şeirin dilinə şirinlik 

qataraq, yumor, zarafat, kinayə çalarları yarada bilir: 

Qızım-qızım qız ağa, 

Qızı vermərəm uzağa. 

Qızıma elçi gələcək. 

Əlli atlı, yüz ağa [19, s. 473]. 

2. Silah və döyüş ləvazimatlarının adları: Layla və oxşama nümunələrində 

bəzən tarixən döyüşlərdə istifadə olunan silahların adı da çəkilir. Təsadüfi hal deyil 

ki, bu vahidlər daha çox oğlan övladlarına oxunan şeirlərdə məhsuldardır. Tarix boyu 

torpağımıza göz dikən müxtəlif düşmənlərlə mübarizə aparan xalq olaraq, əlbəttə ki, 

oğlan övladı böyüdərkən ilk növbədə ona qorxmazlığı, vətənə sadiqliyi, mübarizliyi 

aşılamaq istəmişik: 

Tanrı bunun tayını ver, 

Oxunu gizlət, yayını ver. 

Olanlarınkını saxla, 

Olmayanların payını ver [25, s. 309]. 

Nümunəvi oğlan övladları kiçik yaşlarından artıq silahla davranmağı, at 

sürməyi, döyüşməyi bacarmalı idilər. İnanca görə belə oğula qız almaq da çətin 

deyildi, çünki qızlar var-dövlətə, yaraşığa görə deyil, məhz igidliyinə görə həyat 

yoldaşı seçirdilər: 



100 
 

Ay Allah, bu kimdi-kimdi?! 

Bağçada-bağda qovundu 

Xəncər-bıçaq belində, 

Qızlara pəhləvandı [28, s. 6]. 

3. Geyim və örtük adları: Poetik örnəklərdə bəzən tarixi geyim növlərinin adları 

da çəkilir. Bu tarixi vahidlər də bizə, əcdadlarımızın geyim tərzini, hansı libasları və 

örtükləri istifadə etdiklərini göstərmək üçündür. Qədimdə yaşayan xanım-xatun, həyalı 

Azərbaycan qadınlarının nümunəsi göz önündə canlanır. Aşağıdakı oxşama 

nümunəsində “çalma” tarixizmi işlənmişdir. Bu örtük növü qədimdə yaşlı nənələrin 

istifadə etdikləri bir geyimdir. İzahlı lüğətdə hind kişilərinin başında olan sarılmış 

parçaya bənzədilir [79]. Yaylığın sarılaraq bağlandığı bir örtük növü olan çalma, dəyərli 

bir əşya kimi göstərilərək, övlada qurban deyilir: 

Bağçamızın alması, 

Qonşumuzun heyvası. 

Qarıların çalması. 

Qurvan olsun balama [23, s. 341]. 

Nümunə kimi göstərəcəyimiz növbəti oxşamada isə, tarixi geyim adı 

xalqımızın qədim adət-ənənələrinin bir göstəricisi kimi diqqəti cəlb edir. Şeirdə 

işlənən “tuman” sözü tarixən qadın geyiminin aşağı hissəsi, yəni ətəyi mənasında 

istifadə olunub. Oxşamada ana qız övladına öz diləklərini dilə gətirərək, bir gün 

qızının ailə quracağını və ona xonçada geyimlər gələcəyini təsəvvür edir: 

Dağlarda ceyran, 

Bu qıza qurban, 

On xara tuman, 

Gələr qızımçün [109, s. 18]. 

4. Pul vahidlərinin adları: Belə vahidlər layla və oxşamalarda müəyyən tarixi 

dövrün siyasi mənzərəsini canlandıra bilir. Bu pul vahidləri xalqın yaşadığı dövrün 

sosial-iqtisadi durumunu göstərməklə tarixilik prinsipini qoruyub saxlayır: 

Qapımızda var çinar, 

Yarpağı dinar-dinar, 
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Mənim balam körpədi, 

Saxlasın pərvərdigar [13, s. 66]. 

Bəzən də valideyn ən dəyərlisini-övladını, həmin tarixi dövrə münasib pul 

vahidi ilə müqayisə edir. Təbii ki, bu nisbi bənzətmə balasının ana-ata üçün qiymətli 

olduğunu göstərmək üçün işlənir. Bu zaman işlənən tarixizm şeirə ekspressivlik 

qataraq, oynaq ab-hava bəxş edir: 

Qızım, qızdı, 

Yüz tümən azdı, 

Minliyi gətirin, 

Qızımı götürün [8, s. 182]. 

Layla və oxşamalarda, eyni zamanda müxtəlif üslubi vəzifələri yerinə yetirən, 

fərqli sahələrə aid arxaizmlər də işlənir. Bu arxaizmlər şeirləri üslubi-semantik cəhətdən 

hərəkətə gətirə bilir. Müşahidələr göstərir ki, nümunələrdə əsasən lüğəvi arxaizmlər 

aktiv çıxış edir və bunların da əksəriyyəti alınma mənşəlidir: 

Xoş gəldin mehmanımız, 

Sənə qurban canımız. 

Uzaq yoldan gəlibsən, 

Hanı ərməğanımız [14, s. 203]. 

Folklor nümunələrimizdə diqqət çəkən digər məqam, dini inancla bağlı “Allah” 

sözünün müxtəlif arxaik variantlarının işlənməsidir. İnsanlar istənilən problemlə bağlı 

uca Allaha əl açır, imdad diləyir, nəzərdən, xəstəlikdən qorunmaq istəyir, arzu və 

istəklərinin həyata keçəcəyini gözləyirlər. Təbii ki, bu istəklər məhz övladla bağlı 

olur. Şeirdə layla sözünün dialekt variantı işlənmişdir. 

Leyla edərəm naçar, 

Leyla dərd ogün açar, 

Xudama çox yalvarram, 

Bəlkə dərdüvdan keçər [88, s. 167]. 

 

Leyla dedim ucadan, 

Ünüm çıxdı bacadan. 
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Səni mövla saxlasın, 

Çiçəkdən, qızılcadan [30, s. 265]. 

Beləliklə, köhnəlmiş sözlərin hər iki növü (arxaizm və tarixizm) layla və 

oxşamalarda diqqətçəkən və güclü üslubi vahid kimi çıxış edir. Əsas üslubi funksiyası 

tarixilik, yəni müəyyən tarixi dövrün çalarlarını daha real və təsirli çatdırmaqdır. Bu 

leksik vahidlər məhz zərurət nəticəsində, əsərin məzmunu ilə əlaqədar geniş üslubi 

məqsədlərə xidmət edirlər. Arxaik sözlər layla və oxşama dilinin ekspressivlik dərəcəsini 

də artırır, hətta bəzi məqamlarda şeir nitqinə satira, istehza, kinayə çalarlıqları da qata 

bilir.  

2.4. Sinonim, antonim və omonimlərin bədii imkanları 

Ümumilikdə bir dildə, xüsusi bildirmək lazım gəldikdə isə bir bədii əsərdə 

sinonimlərin çox olması, həmin dildə danışan cəmiyyət üzvlərinin bu sinonimlərin 

ifadə etdiyi anlayışlara daha artıq önəm verdiyi anlamına gəlir [11, s. 260]. 

Bu leksik vahid semantik kateqoriyadır və nitqi zənginləşdirmək, mənanı 

qüvvətləndirmək məqsədləri daşıyaraq nitq mədəniyyətində həlledici rol oynayır 

[100, s. 89]. Layla və oxşamaların janr poetikası ilə bağlı strukturunda eyni məzmunu 

müxtəlif ifadə formaları, bir-birindən şəkilcə fərqli dil vahidləri ilə gerçəkləşdirməsi 

bu folklor növünün başlıca funksiyasıdır. Sinonimliyin mahiyyətini, əsasını 

məzmunca yaxın semantik çalarlı linqvistik vahidlərlə ifadə etmək təşkil edir.  

Sinonimlik üslubiyyatın əsasını, bünövrəsini təşkil edir və üslubiyyatla bağlı 

araşdırmanın mərkəzində sinonimlik qırmızı xətt kimi keçir [129, s. 26]. Çünki məhz 

eyni, yaxın məna daşıyıcıları olan leksik vahidlər fikri müəyyən bir anlayış üzərində 

təmərgüzləşdirə bilir. Layla və oxşamalarda predmeti yekrəng çalarlarla ifadə 

etməmək, yekrənglikdən qaçmaq üçün sinonim sözlərdən istifadə olunur ki, bu da 

bədii təəsüratları qüvvətləndirir. 

“Poeziya dildə labaratoriya rolunu oynayır” [140, s. 133]. Belə ki, nəzm mətni 

dil ünsürlərinin məna incəliklərini üzə çıxarır. Bu məziyyət layla və oxşamalar üçün 

də səciyyəvi haldır. Sinonim cərgəyə daxil olan hər bir leksik vahid layla və oxşama 

mətnində öz üslubi rəngini nümayiş etdirir. 
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İ.P.Qalperin sinonimlik haqqında danişarkən qeyd etmişdir ki, əsərin bədiilik 

xüsusiyyəti söz və ifadələrin düzgün seçilib-işlədilməsi, məna və üslubi tələbə uyğun 

dil vahidlərindən istifadə edilməsi ilə müəyyənləşir. Bu isə sinonimlik məsələsi ilə 

möhkəm bağlı olub, sinonimik cərgəyə daxil olan söz və ifadələrdən ən uyğun 

olanları seçib götürmək deməkdir. Onun fikrincə, dilin tədqiqi stilistik cəhətlərin 

öyrənilməsi istiqamətində aparılırsa, sinonimlikdən yan keçmək olmaz [129, s. 26]. 

Məzmununa görə bir-birinə yaxın olub, formasına görə fərqlənən sözləri-

sinonimləri və onların poetik üslubi xüsusiyyətlərini öyrənmək layla və oxşamaların 

nitqinin leksik-semantik xüsusiyyətlərini üzə çıxarmağa kömək edir. Bu vahidlər 

üslubi tələbatla bağlı işlənərək şeirin ifadəliliyini, elastikliyini birbaşa təmin edən 

faktor kimi çıxış edirlər. Ən başlıca vəzifə burada sinonimlərdən yerli-yerində və 

onların düzgün variantının seçilərək işlədilməsidir: 

Qızım qızlar içində, 

Saç-birçəyi qıçında  

Qızım kimi qız olmaz, 

Kəlbəcərdə, Laçında [72, s. 172]. 

Qızını hər kəsdən gözəl hesab edən ana, onun gözəlliyini daha təsirli ifadə 

etmək üçün saç və birçək sinonimlərinə müraciət etmişdir. Sətirləri oxuduqca bu 

sinonim sözlərin daxili üslubi keyfiyyətindən başqa, şeirə qatdığı ritmikliyi, oynaqlığı 

da duymaq olur. Eyni məna istiqamətli leksik vahidlər təsvir-tərənnüm obyektinə 

diqqət artırır. Sinonimlərin eyni, yaxud yanaşı misralarda işlədilməsi digər ifadə 

vasitələrini də bir məcraya salır. Sinonimlərin üslubi keyfiyyətləri layla və 

oxşamaların janr poetikasına tutumlu siqlətli dəyərlər gətirir. Demək sinonimlər şeirə 

həm daxili, həm də zahiri poetik güc və gözəllik verə bilir.  

Lay-lay dedim can, bala, 

Dərdimə dərman bala, 

Şirin yuxu tapginan, 

Sultan bala, xan bala [20, s. 680]. 

Hər bir ana övladını yüksəkdə və daha yaxşı yerdə görməyi arzulayır. Bu 

nümunədə də, məhz həmin istəyin ifadəsini görə bilirik. Sinonim sözlər də (sultan, 
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xan) bu cəhətdən diqqəti çəkirlər. Belə ki, eyni misrada sinonimlik təşkil edən leksik 

vahidlərin işlədilməsinin diqqətin bir nöqtəyə yönəldilməsi işində böyük əhəmiyyəti 

vardır. Fikir daha çox eyni anlayış üzərində cəmləşdikdə ifadə olunan əsas 

anlayışların məna hüdudları genişlənir. Sinonimlərin semantik mayası bütöv mətni 

canlı bədii formaya salır. 

Eyni bir hadisə, düşüncə, anlayış məfhumu ifadə edilsə də, onların işlədilməsi 

yolları mətndə çatdırılan məzmunun daha incə, dəqiq ötürülməsinə şərait yaradır. 

“Hər bir söz eyni və ya yaxın mənanı bildirsə də, sinonimlərin bu və ya digər əlaməti 

səciyyəvi çalarları ilə fərqlənir” [148, s. 78]. Buna görə də layla və oxşamalardakı 

sinonim cərgəyə daxil olan hər bir leksik vahidin misra melodiyasına uyğunluğu 

vacib şərtdir. Onlarn hər biri məzmunun emosionallığına xüsusi dinamika verir.  

Dağ başında qarımsan, 

Namus, qeyrət, arımsan. 

Heş bir şeydə gözüm yox, 

Dövlətimsən, varımsan. 

Balam, ay-lay, a lay-lay, 

Gülüm, ay-lay, a lay-lay [18, s. 328]. 

“Namus, qeyrət, arımsan”, “dinim, imanım”, “dövlətimsən, varımsan”  sözləri 

göründüyü kimi, layla və oxşamalarda müstəqil misra kimi çıxış edir. Eyni mənalı 

sözün bir şeir sətrində sadalanması poetik düşüncənin şirinliyinə rəvac vermə 

istəyindən qaynaqlanır. Bu faktlar bir daha təlqin edir ki, layla və oxşamaların da 

özünəməxsus üslubi, estetik cəhətdən xüsusi məna bildirən deyim tərzləri vardır.  

Layla və oxşamalarda sinonimlərdən leksik-üslubi vasitə kimi istifadə 

olunması müxtəlif məqsədli ola bilər. Lakin daha çox onların işlədilmə ehtiyacı 

aşağıda qeyd edəcəyimiz iki məqamda diqqəti cəlb edir: 

a) Mətndəki vacib sözü daha da qabarıqlaşdırmaq, ondakı mənanı 

qüvvətləndirmək üçün sinonim variantlarının birlikdə işlədilməsinə ehtiyac duyulur. 

Burada daha çox çatdırılması lazım olan fikri ifadə edən sözlər sinonimləşir-

vurğulanır. Bu həm də nitqə bir çeviklik gətirərək, şeirin daha maraqlı, oynaq 

səslənməsinə kömək edir: 
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Balamsan sən, nəyimsən, 

Arxamsan, köməyimsən. 

Mən sənin əziz anan, 

Səm mənim diləyimsən [9, s. 185]. 

 

Xırdacasan, məzəsən, 

Sən hər güldən təzəsən. 

O günə qurban olum, 

Tapbır-tapbır gəzəsən [21, s. 427]. 

İlk nümunədə ana balasını özünə arxa, dayaq hesab etdiyini daha qabarıq 

vermək üçün arxamsan, köməyimsən sözlərini birlikdə işlədirsə, ikinci mətndə 

körpəsinin balaca və sevimli olduğunu göstərmək üçün xırdaca, məzə sinonimlərini 

qoşalaşdırır, mənaca yaxın sözlərin yanaşı ifadə etdiyi mənanı daha da 

qabarıqlaşdırır.  

b) Əlavə izahat, yəni hər hansı sözün ətraflı və aydın anlaşılması üçün sinonim 

sözlər yanaşı işlədirlir. Belə məqamlarda sinonim sözlər mətnin estetik fəallığında 

mərkəzi yer tutur. Sinonimlər sanki layla və oxşamaların janr təbiətinə, məzmunun 

məğzinə işıq salır. Layla və oxşama janrının spesifik xüsusiyyətlərindən biri də 

sinonim sözlərin işlənmə zərurətləri ilə bağlı olur. Aşağıdakı nümunəyə diqqət 

yetirək: 

Ayım-günümdü balam, 

Şirin dilimdi balam, 

Mənim həm yurdum, yuvam, 

Həm də elimdi balam [17, s. 277]. 

Göründüyü kimi, bu mətnə yurd, yuva sinonimləri yan-yana sıralanmış, növbəti 

misrada isə el sözü onlara köməkçi olaraq fikri daha da ətraflı izah edə bilmişdir. 

Başqa bir nümunəyə baxaq: 

Doğma balam, can balam, 

Şəkər-şirin, bal balam. 

Böyük bir oğlan ol sən, 
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Boya-başa çat balam [22, s. 12]. 

Burada isə əvvəlcə övladının şəkər qədər şirin olduğunu bildirən ana, sonradan 

bu əlaməti son həddində göstərmək üçün bal sözünü də əlavə edir. Deyilən sözlər 

leksik sinonim olmasalar da, eyni məna ifadəsinə xidmət etdikləri üçün məna 

sferaları üst-üstə düşür. Onların poetik tutumu semantik tutumundan güc alıb bədii 

enerjisini sətirlərə hopdurur. Adi sözlər sinonimləşib gözlənilməz üslubi rənglərlə 

çıxış edirlər. 

Fərqli məqamlarda işlənmələrinə baxmayaraq sinonimlərin müştərək bir üslubi 

xidməti var ki, bu da eyni söz və ifadənin təkrarlanmasının qarşısını almaqdır. 

Şeirlərdə işlənən sinonim sözlərin hamısı eyni mənşəli deyildir. Əşya va hadisənin 

əlavə xüsusiyyətlərini əhatə etmək, xalq ruhuna, dünyagörüşünə uyğun sözlər seçmək 

müxtəlif mənşəli sinonimlərin işlənməsinə zəruri tələbat doğurmuşdur. Bu cəhətdən 

layla və oxşamalarda işlənən sinonimlərin mənşəyinə görə əsasən aşağıdakı formalarda 

çıxış etdiklərini göstərə bilərik: 

a) milli mənşəli söz + milli mənşəli söz: 

Laylay çiçəyim laylay, 

Gözəl, göyçəyim, laylay 

Bala dərdi çəkməkdən, 

Soldu birçəyim, laylay [18, s. 329]. 

b) alınma mənşəli söz + milli mənşəli söz: 

Gül dolu taxtın olsun, 

Qızıldan baxtın olsun, 

Laylay göyçəyim laylay, 

Gülüm, çiçəyim laylay [17, s. 294]. 

c) alınma mənşəli söz + alınma mənşəli söz: 

Laylay dedim yatasan, 

Dərdi-qəmi atasan. 

Qızılgül bağın olsun, 

Gül-çiçəyə batasan [18, s. 329]. 
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Mənşəyindən asılı olmayaraq layla və oxşamalarda işləklik qazanmış 

sinonimlərin hamısı bədii ünsiyyətə yararlıdır. Hətta alınmalar da gündəlik 

ünsiyyətdə ümumişlək leksik vahidlərdir. Dilimizin bu leksik-semantik layında 

ümumişlək sözə çevrilməmiş alınma sinonim gözə çarpmır. Ərəb və fars dillərindən 

alınmalar nisbətən əslindən uzaqlaşmış, fonetik cildini dəyişərək Azərbaycan dilinin 

deyim tərzinə, ahəng qanununa uyğunlaşdırılmışdır. Yuxarıdakı nümunələrdə “gül” 

farscadır, lakin o, “qol” şəklində əslinə uyarlıdır. Dilimizdə ğ>q əvəzlənməsi həmin 

sözü milliləşdirmişdir və s.  

Uşaq folkloru nümunələrimizdə işlədilən sinonim sözlərin üslubi 

xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsində onların hansı formada işlənmələrinin də 

əhəmiyyəti vardır.  Nümunələrdə bu leksik vahidlərin 2 formasına daha çox rast gəlinir: 

a) qoşa şəkildə işlənən sinonimlər; b) sadalamaq şəklində işlənən sinonimlər. 

a) Qoşa şəkildə işlənən sinonimlər qoşa sinonim sözlərin iştirakı ilə yaranır.    

Bu formada olan sinonimlər vasitəsilə layla və oxşamaların nitqi adi vəziyyətdən 

yüksəyə qaldırılır, şeirlərin nitqi qanadlı və obrazlı olur. “Qoşa sözlərdə dilimizin 

möhkəm qanunları mövcuddur. Bu sözlər vasitəsilə sanki fikir hamarlanır, nizama 

salınır, dil qanadlanır” [59, s. 200]. 

Bağçalar bağa dönsün, 

Bağın laylaya dönsün. 

Bircə kəlmə din-danış, 

Ürəyim dağa dönsün [17, s. 275]. 

Göründüyü kimi, sıralanan sinonimlərin hamısında əsas maddi-əşyavi mənadan 

başqa incə məna çalarlığı vardır. Layla və oxşamaların timsalında göstərmək olar ki, 

sinonim cərgə ifadəlilik gücünün yaradılması vasitələrindəndir və onların bədii mətnin 

mühüm tərkib hissələri kimi öz üslubi üstünlükləri, xüsusi səslənmə və poetik 

qavranılma əlamətləri vardır.  

b) Sadalamaq yolu ilə işlənən sinonimlərdə sinonimik cərgədəki sözlərin bir 

neçəsi sadalamaq yolu ilə işlənir. Bu hal daha çox əlavə məna çalarları yaratmaq 

ehtiyacı ilə bağlıdır. Əsas fikri qüvvətləndirmək və məfhumu başqa cəhətləri ilə 

birlikdə daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırmaq üçün sinonim sözlərin sadalanması 
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üsulundan istifadə olunub. Aşağıda verəcəyimiz misallarda bahar-yaz, arxa-dayaq, 

ev-eşik sözləri mənaca eyni cərgədə dayanan sinonimlərdir. Bu nümunələrdə ana  

övladını çiçəklərin açdığı, torpağın oyandığı, həyatın canlandığı gözəl bahar fəslinə 

bənzədir, övladını özünə arxa, dayaq hesab edir və bunu tam şəkildə canlandırmaq 

üçün eyni sinonim cərgəyə daxil olan sözlərin ikisini yan-yana, bir-birinin ardınca 

işlədir: 

Aranımsan, dağımsan, 

Baharımsan, yazımsan, 

Qəriv eldə, qürvətdə 

Sən arxam, dayağımsan. 

Lay-lay, beşiyim, lay-lay! 

Evim-eşiyim lay-lay! [23, s. 339]. 

Layla və oxşama nümunələrində sinonimlərin müxtəlif nitq hissələrindən, daha 

çox, isim, sifət və feillərdən ibarət olması da diqqəti çəkir. 

İsmi sinonimlər kəmiyyət göstəricilərinə gör daha çox üstünlük təşkil edir. Bu 

sinonimlər çox zaman qrammatik kateqoriaların morfoloji əlamətləri ilə işlənir. 

Onların əksəriyyəti mənsubiyyət şəkilçili olub, əzizləmə mənasını bildirir. 

Arzum, diləyim, 

Göydə mələyim, 

Duzum, çörəyim, 

Balama qurvan [18, s. 333]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, sinonimlik təşkil edən isimlər daha çox mənsubiyyət 

şəkilçili olur. Lakin fərqli formalı ismi sinonimlər də az deyildir: 

Sənə qurban ellərdən, 

Küləklərdən, yellərdən. 

Allah balamı sağ iləsin, 

Ağır aylardan, illərdən [27, s. 92]. 

İsmi sinonimlərdən sonra feili sinonimlər də layla və oxşamalarda işlənərək, 

sözün, mənanın təsir gücünü artırmağa, fikrə emosional və rəngarəng çalarlar 

verməyə xidmət edir. Bu feili sinonimlərə adətən feilin əmr şəklində rast gəlinir: 
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Uyu balam, yat balam, 

 Qızılgülə bat, balam, 

 Şütük bağın, bağlayım, 

 Şirin-şirin yat balam [8, s. 184]. 

 

 Başına mən dolanım, 

 Mən dönüm, mən dolanım, 

 Səni Allah saxlasın, 

 Sayəndə mən dolanım [25, s. 193]. 

Feilə məxsus sinonim sözlərin layla və oxşamalarda yaratdığı struktur özəlliyə 

diqqət yetirmək yerinə düşər. Nümunələrdəki “uyu”, “yat” və “dönüm”, “dolanım” 

sinonimləri xüsusi işlənmə qəliblərində verilmişdir. Bunlar iki üslubi məziyyəti 

formalaşdırmışdır: 1) “Uyu, balam, yat, balam” misrasında “balam” xitabının eyni 

misradakı təkrarı məhz sinonim feillərin yaratdığı bədii durumla ilə bağlıdır. 2) “Mən 

dönüm, mən dolanım” misrasında isə təkrir sintaktik paralelizmə rəvac vermişdir. Hər 

iki poetik fakt-həm təkrarlanan xitab, təkrarlanan "mən" əvəzliyi və sintaktik 

paralelizm misraları xüsusi quruluş içərisinə salmışdır. Təkrirlərin danışıq tərzinə 

uyğunlaşdırılması yığcam misra ahəngdarlığını tezləşdirmiş, canlı nitqin bütün 

avazlanma çalarları layla və oxşamaların kontekstinə köçürülmüşdür. Deməli, layla 

və oxşamaların məzmununun ahəngdar sintaktik qəliblərə doldurulmasının təməlində 

sinonim feillər dayanır. 

İsim və feillər qədər olmasa da, layla və oxşama nümunələrimizdə az sayda 

sifətlərdən ibarət sinonimlər də işlənir: 

Laylay, çiçəyim, lay-lay,  

Gözəl-göyçəyim, lay-lay. 

Bala dərdi çəkməkdən 

Soldu birçəyim, lay-lay. 

Balam, ay-lay, a lay-lay. 

Gülüm, ay-lay, a lay-lay [18, s. 329]. 
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Layla və oxşamalarda yer alan sinonim sözlər məna çalarlığına və üslubi 

rəngarəngliyinə görə də fərqlənirlər. Daha çox mütləq sinonimlər çox işlənsə də, bəzən 

ədəbi dildə öz fərdi mənası olan sözlər  mətn daxilində sinonimləşə bilirlər. A.Hacılı bu 

sinonimləri adi və məcazi sinonimlər adlandıraraq bildirir ki, bu tip sinonimləşmə şeirdə 

ifadəliliyi artırır, ünsiyyət vaxtına, ruh yüksəkliyinə rəngarənglik yaradır [47, s. 44]. Bu 

hal həm də mətndəki fikrin daha təsirli çatdırılması üçündür: 

Baharım yazım laylay, 

Söhbətim, sazım laylay, 

Sən yat çəkim keşiyin,  

Körpəcə qızım, laylay [18, s. 329]. 

 

Dağlar çəni arzular, 

Sünbül dəni arzular. 

Atan səni arzular. 

Yat arzum, muradım, yat, 

Yat qolum qanadım, yat [24, s. 299]. 

Bədii məzmunun ifadəsində, poetik ovqatın formalaşmasında sinonimlərin 

estetik müəyyənliyinin rolu vardır. Onların üslubi müəyyənliyi layla və oxşamalarda 

əks olunan koloritli ifadə formalarında özünü göstərir. Şeirin dilinin xəlqiləşdirilməsi, 

bədii niyyətin gerçəkləşdirilməsi işində eyni məna daşıyıcısı olub müxtəlif fonetik 

tərkibdə formalaşan sözlərə tez-tez müraciətin əhəmiyyəti böyükdür.  

Sinonimlər poetik mənanı gücləndirən qüvvətli bir üslubi vasitədirsə, 

antonimlər şeirdə təzad yaradan fərqləndirici və müqayisəedici vasitədir. Dilin leksik-

semantik tərkibinin bir qolu olan layla və oxşamaların nitqində reallaşan sözlərin, 

ifadələrin maraqlı xüsusiyyətləri diqqəti çəkir. Onların daxili mahiyyətində üzə çıxa 

bilən obrazlılıq vardır və bu potensial gerçəkləşdiriləcək obrazlılıq imkanı mətn 

mühitinin yaratdığı əlverişli şəraitdə gerçəkləşə bilir.  

Ümumiyyətlə şeir dilində müəyyən fikri, əlaməti daha qabarıq şəkildə gözə 

çarpdırmaq, nitqə kinayə, tərif və s. çalarlar vermək, şikayət, razılıq və yalvarışları 

daha təsirli ifadə etmək və “canlı dilin xüsusiyyətlərini saxlamaq”dan [66, s. 160] 
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ötrü mətndəki təzadlı halların uğurlu bədii ifadəsinə təkan vermək üçün antonimlik 

bildirən leksik vahidlər uğurla qarşılaşdırılır. 

Leksik bir kateqoriya olaraq antonimlərin əsas mahiyyəti əkslik və ziddiyyət 

formalaşdırmaq; şeir nitqində isə onun  əsas üslubi vəzifəsi fikri daha emosional və 

təsirli çatdırmaqdır. Layla və oxşamalarda antonimlərin bədii-üslubi çəkisi 

müəyyənləşir. Uğurlu bədii mətn mühiti antonimləri üslubi yüklə təmin edir. Onlar 

xalq şeir üslubuna xas olan bədii əlamətləri dolğun, bütöv əksetdirmə məziyyətləri 

qazanırlar.  

Fikri, mənanı dəqiq və təsirli vermək, lirik ovqatın psixoloji və təzadlı 

məqamlarını ifadə etmək üçün də antonimlər ən münasib təsvir vasitələrindəndir. 

Antonimlər maddi və mənəvi aləmlə əlaqədar hər şeyi qarşılaşdırma yolu ilə üzə 

çıxarmağa imkan yarada bilir. A.N.Qvozdyevin bu haqda bir fikri çox maraqlıdır: 

“Bu və ya digər vəziyyəti qiymətləndirərkən biz, onun müsbət və mənfi olub-

olmamasını öyrənməyə çalışırıq və bunun üçün də bir-birinə zidd cərgədə 

qarşılaşdırırıq” [130, s. 38]. 

Antonimlərin mətndə lirik ovqatın dərin psixoloji dərinliklə, təzadlı məqamları ilə 

sintezini canlandırma vasitəsi hesab edən M.Hüseynov yazır ki, antonimlərlə şeir dilinin 

sanballı olması, onun estetik mahiyyətinin dərinləşməsi bir də onunla şərtlənir ki, əks 

mənalı sözlər şeirdə həyat materiallarının poetik mənalandırılması və obrazlı təqdimi 

üçün olduqca yararlı dil vahididir [54, s. 348]. Dilimizin zəngin lüğət tərkibindəki 

antonimlər layla və oxşama janrının öz daxili bədii tələbləri ilə işləklik tapır və mətnin 

estetik məqsədinə uyğun gəlir. Onların vasitəsilə canlanan xalq ruhu olduqca qabarıq 

şəkildə gözə çarpır.  

Layla və oxşamalarda işlənən antonimlər də məhz bu baxımdan obyektləri bir-

birindən fərqləndirmək və qarşılaşdırmaq yolu ilə əsas fikri üzə çıxarır. Və ən əsası bu 

işi daha emosional və cəlbedici formada yerinə yetirərək şeirlərə canlılıq qatır: 

Allah, allah amandı, 

Bunun qaşı kamandı. 

Aşağı qoyma hisdənər, 

Yuxarı qoyma pasdanar [20, s. 686]. 
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Bu təsvir vasitələri şeirin ekspressivlik dərəcəsini gücləndirməklə bərabər, həm 

də onun ritmik axarını daim hərəkətə gətirir, nitqi canlandırır, gah xəfif, gah da əsəbi 

hissi dalğalanmalar yaradır. Antonimlərin yaratdığı antiteza müəyyən anlayışların əks 

qütblərini qarşılaşdırır:  

Payızımsan, yazımsan, 

Həm çoxum, həm azımsan, 

Sən mənim vuran qəlvim, 

Çiçək açan yazımsan [23, s. 339]. 

 

Yatmışdım, oyanmışam, 

Yastığa dayanmışam, 

O qədər layla deyib, 

Yorulub, dayanmışam [25, s. 308]. 

Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, “mənaca bir-birinin tam və mütləq 

ziddini təşkil edən antonim sözlər” [64, s. 189] bu şeirlərdə növbələşərək davamlı, 

zəncirvari ekspressiya işığı yarada bilmiş və varlıqların ziddiyyətli cizgilərini təsvir 

edə bilmişlər. Təbii ki, başqa üslubi vasitələr kimi antonimlərin layla və oxşamalarda 

yaratdığı üslubi çalarlar, xüsusiyyətlər və işlənmə məqamları da müxtəlifdir. Təzadlı 

lövhələr yaratmasına baxmayaraq, antonim sözlər bədii nitq şəraitinin ümumi ruhu ilə 

uyğunlaşa bilir, layla və oxşamaların ümumi poetik ruhunun sahmanlanmasında 

qabaqcıl və fəal mövqe tutur. Onlar üstün bədii görünüşə yeni keyfiyyətlər qatır və 

müxtəlif çağlarda işlənir. Amma biz onların daha özəl olanlarını əsas götürməklə bu 

cür qruplaşdırdıq: 

1. Antonimlərin iştirakı şeiri dinləyən insanda ruh yüksəkliyi, dərin emosional 

hiss,  yüksək əhval-ruhiyyə yaranmasına səbəb olur. Bu leksik vahidlər ziddiyyət 

bildirdiyindən, danışılan hadisə, əlamət və s. barədə aydın təsəvvür yaratmağa kömək 

edir. “Antonimlər vasitəsilə fikir təsirli ifadə olunur, insanda emosional ovqat, bədii-

estetik zövq, xoş əhval-ruhiyyə” [90, s. 333] yaranmağa başlayır. Aşağıdakı sətirlər, 

həqiqətən də daha ritmik səslənmə keyfiyyəti kəsb edir, daha yaxşı yadda qalır: 

Pişiyim-pişiyim bağda sər, 
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Eşiyə çıxma yel əsər, 

Bu gejə mənə qonaxsan, 

Gələn səhər sərhasər [84, s. 192]. 

 

Dərya ollam, bullannam, 

Sucaq ollam, sulannam. 

Sağ gözüm sənə qurban, 

Sol gözümlə dolannam [46, s. 2/6]. 

Göründüyü kimi, bu şeirlərdə əks, zidd qarşılaşdırmalar daxilində qütblər 

müxtəlifləşir və daha rəngarəng ifadə tərzinə çevrilir. Hər iki oxşama nümunəsində gecə-

səhər, sağ-sol antonim cütlükləri şeirlərə oynaq, şux ab-hava qatmaqla bərabər, bədii 

fikrin çatdırılmasına da kömək edirlər. Bu üsul ilə əhatəli bədii ümumiləşdirmə 

imkanları əldə edilir. Layla və oxşamaların emosional məğzi yeni üsulu keyfiyyətlərlə 

zənginləşir. Poetik nitq antonimlik təşkil edən leksik-semantik vahidlərin bilavasitə  

köməyi ilə yığcam ifadə formaları ərsəyə gəlir.  

2. Antonimlər təsvir olunan əsas anlayışların başlıca daxili özəlliyinin 

açılmasına kömək edir. Danışanın və dinləyənin bir-biriləri ilə davranışlarının 

inandırıcı və real təsvirini verə bilir. Eyni zamanda bu üslubi fiqur ifaçının arzu və 

duyğularını daha inandırıcı çatdırmağa kömək edir:  

Bala dadı, bal dadı, 

Bala adam aldadı, 

Şirini, şirin olur, 

Acısı da, bal dadı [23, s. 91]. 

Bu bənddə şirin-acı antonim cütlüyü vasitəsilə maraqlı söz konflikti bədii 

kontrast yaranmışdır ki, bu da şeirə xüsusi rəngarənglik qatmışdır. Burada şirin-acı 

antonimləri sözlərin həqiqi mənasından uzaqlaşaraq, məcazi mənaları ilə 

müxtəlifləşmişlər. Sağlam düşüncə sahibi olan ananın dilində səslənən əks mənalı 

sözlər bədii düşüncənin ağırlıq mərkəzinə çevrilir. Təzadlı anlayışlar bədii kontekstin 

ən yaddaqalan cizgisi kimi yaddaşlara köçür.  

Qış üstündən bahar yox, 
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Bitən ağacda bar yox, 

Dəyişib qoca dövran, 

Sabaha etibar yox [21, s. 424]. 

Növbəti mətndə isə qış-bahar antonimləri öz həqiqi mənalarında çıxış edərək 

ananın daxili iztirabının, mənəvi narahatlığının ifadəsinə xidmət edir.  

3. Layla və oxşamalarda antonimlər vasitəsilə antiteza yaradılır. Antiteza təsvir 

olunan obyektin xüsusiyyətlərinin açılmasında böyük rol oynayır. Antitezanın əsasında 

dayanan təzad məfhumları müqayisə etməklə, bir-birilə qarşılaşdırmaqla onların düzgün 

qiymətləndirilməsinə nail olur. F.Məmmədli bu barədə qeyd edir ki, antonimlərdən 

antiteza yaradılarkən müxtəlif ziddiyyətli anlayışları bir-birindən fərqləndirmək yox, 

xüsusi üslubi effekt yaratmaq məqsədi güdülür [80, s. 85].                  

Laylay dedim gündə mən, 

Kölgədə sən, gündə mən, 

İldə qurban bir olar, 

Qurbanınam gündə mən [27, s. 90]. 

Layla və oxşamalarda antonim sözlərin quruluşlarının tədqiqi də, onların üslubi 

yükünün təyin olunmasında əsas faktorlardandır. Müşahidələr göstərir ki, bu şeir 

nümunələrində işlənən antonimlərin əsasən sadə quruluşu vardır: ağ-qara, qış-bahar, 

aran-dağ, çox-az, gecə-səhər və s. Ana və nənələrimiz bu musiqili şeirləri 

mürəkkəblikdən uzaq, aydın axıcı dildə yaratmışlar ki, yenicə inkişaf etməkdə olan 

körpə beyinlər bu deyilənləri rahat anlaya bilsinlər. Bu səbəbdən də quruluşca düzəltmə 

və mürəkkəb antonim cütlüklərinə bu nümunələrdə rast gəlmək çətindir.  

Antonimlərin mənşəcə mənsubiyyətinin üslubi məqamlarının 

müəyyənləşdirilməsi onların düzgün istifadəsinə imkan verir. 

Layla və oxşamalarda işlənən antonimlərin mənşəyinə nəzər salsaq, 

sinonimlərdən fərqli bir mənzərə görə bilərik. Nümunələrdən də aydın olur ki, bu 

şeirlərdə daha çox milli mənşəli antonimlər qoşalaşmışlar (kiçik-böyük, gecə-səhər, 

yalan-doğru, kölgə-gün) və s. 
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Az-az hallarda poetik örnəklərdə antonim variantlardan biri alınma (ərəb, fars) 

mənşəli olan cütlüklərə də rast gələ bilirik. Məsələn: şirin (fars) – acı (Azərbaycan); qış 

(Azərbaycan) – bahar (fars); şəkər (fars) – acı (Azərbaycan) və s.  

Beləliklə, layla və oxşamalarda işlənən antonimlər şeirdəki mənanın, fikrin 

dəqiqliyini, təsirliliyini artıran bir leksik-semantik kateqoriya kimi çıxış edir. Eyni 

zamanda bu əks mənalı sözlərin işlənməsi şeirdə təzad yaratmağa daha çox xidmət 

edir.  

Ümumiyyətlə, uşaqlar üçün yazılan şeirlərdə əsas diqqət sözün yerli-yerində və 

məqamında seçilib-işlənməsinə və leksik-semantik söz qruplarının iştirakına 

yönəldilir. Layla və oxşama dili üçün xarakterik daha bir leksik-üslubi vahidin-

omonimlərin bu şeirlərdə iştirakından və üslubi xüsusiyyətlərindən bəhs edəcəyik. 

“Eyni səs tərkibindən təşkil olunmuş dil vahidlərinin müxtəlif və bir-birilə 

əlaqəsiz məna bildirməsi omonimiya adlanır və belə vahidlərə “omonim” deyilir” [7, 

s. 96]. Müxtəlif mənaları ifadə edən bu eyni səs kompleksli sözlərin bədii 

yaradıcılıqda istifadəsi  təbii və qanuni hadisədir. Bu vahidlər şeir dilində həm üslubi, 

həm də estetik funksiya daşıyıcısı kimi çıxış edirlər. Səslərin harmonik düzülüşü 

layla və oxşama üslubunda da əsas üslubi keyfiyyətdir. Odur ki, omonimlər də layla 

və oxşamaların tərkibində bədii qayənin daxili məntiqinə uyğun gəlir.  

“Poetik mühitdə eyni səs tərkibinə malik olan sözlərin yaxın və uzaq mənalı 

predmetləri, hadisələri əks etdirməsi, müxtəlif səs tərkibinə malik sözlərin zidd 

mənaların ifadəsinə necə xidmət etdiyi omonimlər vasitəsilə üzə çıxır” [60, s. 103]. 

Omonimlər bədii səslənmə təsiri yaratmaqla geniş lirik formanı, bədii təsviri 

nümunəvi hala salır.  

Omonimlərin bütün növləri-leksik-semantik omonimlər, omoqraflar, 

omofonlar bədii dildə, xüsusən də folklorda güclü ifadəli vasitədirlər. Bu baxımdan 

layla və oxşamaların dilində də omonimlərdən bədii dilin zəruri vasitəsi kimi geniş 

istifadəsini görmək olur.  

Dağların qarı mənəm, 

Gün vursa ərimənəm. 

Balam leyla deməğdən, 
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Ölüncə qarımanam [68, s. 297]. 

Nümunədə qarı mənəm və qarımanam sözləri təsadüfi fonetik uyğunluq 

nəticəsində qarşılaşdırılır və omofon adlanırlar. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 

“qarımanam” feilinin kökündə “qarı” maq feili dayanır və o qarı (qoca) sözü ilə leksik 

omonimdir. Bu vahidlər şeirin dilinə xüsusi şirinlik və təbiilik qatmaqla bərabər, maraqlı 

səslənməsinə də şərait yaradır.  

B.Xəlilov bədii dildə omonimlərin üslubi vəzifələrini dörd qrupda 

birləşdirmişdir. Bu bölgünü layla və oxşama dilindəki omonimlərin də üslubi 

vəzifələrinə uyğun sayaraq əsas götürürük və aşağıdakı kimi qruplaşdırırıq: a) 

omonimlər nitqin obrazlılığını təmin edir; b) dinləyicidə emosional ruh yaradır; c) 

estetik təsir vasitəsi kimi çıxış edir; d) şeirdə cinas yarada bilir [64, s. 174-176]. 

Omonimlərin şeir nitqində çox işlək çıxışı, leksik-üslubi vahid kimi aparıcı 

yerdə olması hər zaman müsbət hal kimi qarşılanmayıb. Amma nəzərə almaq 

lazımdır ki, bu vahidlər bədii mətnin həm semantik həm də forma yaradıcılığında az 

iş görmürlər. Zənnimizcə də, omonim sözlər zamanla müxtəlif dilçilərin qeyd etdiyi 

kimi, “lazımsız” və “mənfi” dil vahidləri [39, s. 56] deyillər. Bu leksik vahidlər 

M.Hüseynovun da vurğuladığı kimi şeir dilində xüsusi üslubiyyat formalaşdıra 

bilirlər. Onlar şeirlərdə qarşılaşdırılaraq ahəngdarlığı və səlisliyi artırmaqla bərabər, 

həm də bir musiqililik və axıcılıq yarada bilirlər.  

Laylay dedim, gündə mən, 

Kölgədə sən, gündə mən. 

İldə qurban bir olar, 

Qurbanınam gündə mən [27, s. 91]. 

Laylada gün (24 saat) və gün (günəş) leksik-semantik omonimləri misra 

sonlarında qafiyələnirlər. Zahirən çox fərqli sahələrdə işlənən və ayrı-ayrı mənaların 

göstəriciləri olan bu sözlər, mətn daxilində gözlə görünməyən daxili semantika ilə 

bağlanırlar. Hər iki gün sözü övladı yolunda heç bir çətinlikdən qorxmayan, ona layla 

deməkdən bezməyən, usanmayan ananın güclü mənəviyyata, iradəyə sahib olduğunu 

və övlada olan əvəzsiz sevgidən zövq aldığını göstərir.  
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Layla və oxşamalarda omonimlərin işlənməsi sinonim və antonimlərə nisbətən 

bir qədər azdır.  Omonimlər şeir daxilində daha çox qarşı-qarşıya və ya paralel (misra 

sonlarında) işləndikdə daha faydalı olur. Buna görə də da təbii olaraq omonimlər 

layla və oxşamalarda qafiyə mövqeyində çıxış edirlər və qafiyəni formalaşdıran əsas 

vasitə hesab olunurlar. Bu zaman morfoloji (omoform və omoqraflar) omonimlər 

daha aktiv iştirak edərək maraqlı cinas qafiyələr ərsəyə gətirirlər. Layla və oxşama 

dilində tez-tez işlənən bu tip omonimlər şeirin dilinə canlılıq və rəvanlıq gətirirlər: 

Bağında üzüm, 

 İzin ver üzüm. 

 Hər iki gözüm, 

 Bu balama qurban [20, s. 690]. 

 

Bala şirin, 

Kim qatıb bala şirin. 

Can hər şeydən şirindi, 

Candan da bala şirin [14, s. 206]. 

Bir-birilə semantik bağlılığı olmayan omonimlər həm şeirin məzmununu 

zənginləşdirir, həm də şeiri forma yaradıcılığı ilə təmin edir. Omonimlərin yer aldığı 

sətirlər digərlərinə nisbətən daha çox mənimsətmə və yaddaqalma xarakterli olur. 

Omonimlər obrazlılıq yaratmaqla bərabər, diqqətin istiqamətlənməsinə də yardımçı 

vahid kimi çıxış edir. 

Laylay balam, gül balam, 

Gül balam, bülbül balam. 

Mən sevindim səninlə, 

Sən də sevin gül, balam [84, s. 190]. 

Digər leksik vahidlər kimi omonimlər də şeirdəki hər hansı sözün deyil, daha 

vacib, əsas mənanın ifadəsinə daha çox xidmət edən sözlərlə üst - üstə düşür. Bədii 

fikrin daha cəlbedici, daha dolğun, daha əhatəli çatdırılması, üslubi vəzifəsi də 

omonimlərin üzərinə düşür. Aşağıdakı nümunədə qarşılaşdırılan omonim cütlüyünün 
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biri həqiqi, digəri məcazi mənadadır. Bu cür qarşılaşdırma təsvir obyektini daha 

cazibəli bədii formada ifadə edə  bilir: 

Başına mən dolanım, 

Mən dönüm, mən dolanım. 

Səni Allah saxlasın, 

Sayəndə mən dolanım [46, s. 6]. 

Burada dolanmaq (dönmək) – dolanmaq (yaşamaq) omonimləri ananın 

körpəsini nəvazişlə əzizləməsi ilə onun övladı haqqında gələcək arzularını dörd misra 

ilə tam şəkildə oxucuya göstərə bilir. Hər bir ananın gözləntisi və ümidi odur ki, bu 

cür sevdiyi və uğrunda hər əzaba qatlaşdığı övladı, gələcəkdə onun həm maddi, həm 

mənəvi qayğısını çəkə bilsin.  

Beləliklə, nəticə olaraq deyə bilərik ki, tarixi leksik kateqoriya olan omonimlər 

layla və oxşamalarda çox güclü və məhsuldar bədii vasitə kimi çıxış edir. Xarici 

səslənmə bənzərliyi ilə şeirlərdə musiqililik və axıcılığı asanlıqla təmin edə bilir. 

Eyni zamanda omonimlər uşaq folkloru nümunələrində qafiyə yaratma işində əvəzsiz 

üslubi-leksik vahid kimi seçilirlər.  

Layla və oxşamalarda məqsədin omonimlərin ifadəlilik imkanlarına söykənməsi 

poetik ovqatdan qidalanır. Omonimlərin yaratdığı poetik ovqat məzmuna uyğun olduqca 

bədii mətnə təravətli ana-bala münasibətlərinin nəfəsi gəlir.  Omonimlərin doğurduğu 

ritmik avazlanma və mənalı ahəng qəlibləri layla və oxşama dilinin estetik 

gözəlliyinin təminatçılarından birinə çevrilir.  

 

2.5.  Frazeoloji birləşmələrin obrazlılığı 

“Frazeologiyanın mənbəyi folklordur” [122, s. 125]. Xalqın poetik nəfəsi daha 

çox frazeoloji vahidlərlə canlandırılır. Bu amildən irəli gələrək layla və oxşamaların 

dilində də frazeoloji vahidlər bədii şərait və vəziyyətlərin tələbi ilə bədii dəyərlərin 

yaradıcıları kimi çıxış edir.  

Frazeoloji birləşmələr layla və oxşamalara orijinal bədii düşüncə və təravətli 

ifadə tərzi gətirir sevimli peyğəmbərimizin “Dünyanın bütün gözəllikləri dildədir” 
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[159, s. 106] deyimi layla və oxşamaların linvistik təbiətini nəzərdən keçirdikdə 

bütün incəlikləri ilə təsəvvürümüzdə canlanır. 

Frazeologiya terminini elmdə ilk dəfə işlədən Ş.Balli bu ifadələrə belə izah 

verirdi: “Söz birləşmələrinin iki tipi var. Bəziləri sabit olmayan birləşmədir, bunlar 

daimi olmur, nitq prosesində yaranır və ona görə də nitq vahidlərini təmsil edir. 

Birləşmələrin bəzisi isə frazeoloji tərkib yaradır. Bunlar dil sisteminə onun vahidləri 

kimi daxil olur” [53, s. 3]. Layla və oxşamalardakı frazeoloji vahidlərin fəallığı, 

onların sözlərin obrazlı ekvivalenti olması bədii ovqat formalaşdırır.  

N.Seyidəliyev bu vahidləri, xalqın həyat və məişətini, adət və ənənəsini əks 

etdirən bir güzgü hesab edir və qeyd edir ki, “Frazeologiya dilin rəngarəngliyinin, 

obrazlılığının, ekspressivliyinin, ifadəliliyinin formalaşması prosesinin göstəricisi 

olaraq, nitqin də səlisliyini, gözəlliyini, emosionallığını təmin edən linqvistik bir 

sahədir” [101, s. 14]. 

Frazeologizmlər əslində “sözlərin ekspressiv sinonimləri dəyərində qəbul 

olunur” [153, s. 7]. Çünki əslində onlar da eyni məfhumla bağlı olur və mənaca üst-

üstə  düşür. Bununla belə layla və oxşamalarda frazeologizmlərin fəaliyyət  sferası 

daha genişdir. 

Frazeologizmlərə xas olan obrazlılıq, məcazilik, emosionallıq, ekspressivlik 

xüsusiyyətləri onların şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində geniş şəkildə 

istifadəsinə imkan verir. Bədii mətnlərdə bu vahidlərin işlənmə tezliyi, onların sahib 

olduqları dərin və geniş semantika ilə bağlıdır. 

Layla və oxşamalarda frazeoloji vahidlər özəl əlamətli danışıq elementləridir 

və bədii ovqat yaratma imkanları olduqca genişdir. “Bir leksemin ekvivalenti kimi adi 

nominativ vahid” [137, s. 11] olsa da, onun yaratdığı poetik ovqat sözlərdən daha 

tutumlu olur.   

Obrazlılığın göstəricisi kimi, dilimizdəki frazeoloji vahidləri layla və 

oxşamaların demək olar ki, hər bəndində, hətta hər misrasında görə bilirik. Nəzərə 

alsaq ki, “bu nümunələr çox aydın, rəvan, parlaq və obrazlı dilə malikdir” [93, s. 

313], frazeoloji vahidlərin bu şeirlərdə məhsuldarlığını təbii hal saymaq olar. Bu 

şeirlərdə olduqca qabarıq şəkildə sezilən frazeoloji vahidlər bədii rənglərin 
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harmoniyasına səbəb olur. Frazeoloji ifadələr vasitəsilə bu şeirlərdə ifadə olunan 

fikirlər həm incəliyinə qədər çatdırıla bilmiş, həm də emosionallıq, obrazlılıqla təmin 

edilmişdir: 

Canım bala, gül bala, 

Ana qədrin bil bala. 

Yaman günün gərəyi, 

Çağıranda gəl bala [9, s. 205]. 

Nümunəyə nəzər salsaq görərik ki, şeirin əsas bədii dayağı, obrazlılıq mənbəyi 

burada işlənən frazeologizmlərdir. Bir nümunə içərisində tək bu sabit birləşmələr bir 

neçə üslubi vəzifə yerinə yetirə bilirlər. Gül bala birləşməsi daha çox tərif, bəzətmə 

çaları ifadə edirsə, ana qədrin bil, yaman günün gərəyi birləşmələri valideynin 

övladına etdiyi tövsiyələrin daha obrazlı səslənməsini təmin edir.  

Başqa nümunələrə baxaq: 

Atıban tutdum səni, 

Əcəb ovutdum səni. 

Can qoydum, cəfa çəkdim, 

Şükür böyütdüm səni [2, s. 160]. 

Nümunədə sanki uzun və cəfalı ana ömrünün təsviri dörd misrada ümumiləşib. 

Ananın düşüncə tərzi, qayğıları, övladına olan munis duyğuları məhz bu frazeoloji 

söz birləşmələri ilə əks olunur. Onun obrazlı təfəkkürü adi danışıq frazeologiyası 

şəklində məlahətli səslənmə məziyyətləri qazanır. Ana illər ərzində övladı ilə necə 

zaman keçirdiyini, ağlayanda ovutduğunu, xəstələnəndə qayğısına qaldığını bir anlaq 

göz özünən gətirir. Və sonda indiki gününə şükür edir, artıq balasının böyüdüyünü görüb 

sevinir. Sətirlərdə yer alan frazeoloji birləşmələr bu sadaladığımız fikirləri daha obrazlı 

çatdıraraq, dinləyici üçün daha inandırıcı edir. Diqqətlə baxsaq görərik ki, burada yer 

alan frazeoloji birləşmələr gündəlik danışıq dilində işlətdiyimiz ifadələrdir.  

Evində eşiyində, 

Yat quzum beşiyində, 

Dan ulduzu, birdə mən, 

Durmuşuq keşiyində [15, s. 13]. 
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Bu layla nümunəsinin ikinci hissəsində (3 və 4-cü misralar) dan ulduzu, 

keşiyində durmuşuq frazeoloji ifadələri işlənib. Bu ifadələr yatmış körpəsini bütün 

pisliklərdən qorumaq istəyən ananın daxilindən gələn o mənəvi gücü hiss etdirməklə 

bərabər, bu duyğunu daha emosional çatdıra bilir. Övladının keşiyində durmaq üçün 

dan ulduzunu özünə kömək bilən ana ulduzun timsalında həm də sevgisinin ən 

yüksək dərəcəsini göstərmək istəmişdir.  

Başqa bir oxşama nümunəsinə də nəzər salaq: 

Ara qatannar, 

Vətən satannar, 

Darda qaçannar, 

Bu balama qurban [24, s. 344]. 

Görürük ki, bu şeir başdan-başa frazeoloji ifadələrlə zəngindir. Bütün misralar 

məhz bu “məcazi ifadələr”dən təşkil olunub. Ana balasına qurban etmək üçün ən 

mənfi insan tiplərini sıralayır: Ara qatanlar, vətən satanlar, darda qaçanlar. Burada 

eyni zamanda bu cür ara qatan, vətənini, dostunu yarı yolda qoyub qaçan insanlara 

nifrət hissini də duymaq olur.  

Bədii dildə işlənən frazeoloji birləşmələrin əsas vəzifələri bunlardır: surətlərin 

dilini tipikləşdirmək; daxili və xarici keyfiyyətlərini əks etdirmək; əsərin dilini 

ümumxalq dilinə yaxınlaşdırmaqla daha canlı etmək; əsas məqsədi, ideyanı daha 

təsirli çatdırmaq; dinləyicidə müsbət emosional hisslər yaratmaq və onun marağına 

səbəb olmaq. Bu sadalananlar indiyədək nümunə kimi göstərdiyimiz nümunələrdə 

özünü bariz şəkildə nümayiş etdirir. Bunlar layla və oxşamaların şeir yaradıcılığı və 

folklor dil əlaqəsi ilə bilavasitə bağlıdır. Frazeologiyanın semantik zənginlikləri 

deyilən cəhətlərin hamısını əhatə edə bilir. Frazeoloji birləşmələrin istifadəsində layla 

və oxşamalarda poetik ölçü həmişə gözlənilir. Onun bütün növləri sərrastlıq və 

dəqiqlik meyarlarına müvafiq olur.  

Ümumiləşmiş halda frazeologizmlər üç formada işlənir: a) frazeoloji sözlər;   

b) frazeoloji ifadələr; c) frazeoloji cümlələr. 

Layla və oxşamalarda frazeoloji sözlərə o qədər rast gəlinməsə də, frazeoloji 

ifadə və cümlələr yetərincə məhsuldardır.  
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Frazeoloji ifadələr iki, üç, bəzən də dörd və daha artıq sözün birləşməsindən 

ibarət olur. Məlum olduğu kimi, frazeoloji birləşmələrin əsasında məcazilik durur. 

Yəni tərəflərin bəzən biri, bəzən də hər ikisi həqiqi mənasından uzaqlaşaraq birləşmə 

yaratmış olurlar.  

Bu baxımdan layla və oxşamalarda işlənən frazeoloji vahidləri 

komponentlərinin sayına görə üç yerə bölmək olar: a) ikikomponentlilər: başı 

ağarmaq, dimdiyi almaz, səhər gülü, qara göz... b) üçkomponentlilər: gözümü sənə 

dikmişəm, ayın-günün parası, yuxuya şəkər qatmaq, c) dörd və daha çox 

komponentlilər: heç bir şeydə gözüm yoxdur, tanrı səni bəd nəzərdən saxlasın, hay-

küyə basma məni və s.  

Şeirlərdə, o cümlədən layla və oxşamalarda işlənən frazeologizmlərin 

qrammatik cəhətdən qruplaşdırıb tədqiq edilməsi, bunlardan bədii ifadə vasitəsi kimi 

istifadə imkanlarını aydınlaşdırmaqla, uşaq folklorunda bu vahidlərin üslubi 

əhəmiyyəti müəyyənləşdirilir [80, s. 93]. Layla və oxşamaların üslubunun leksik-

frazeoloji tutum genişliyi imkan yaradır ki, onlar öz üslubi müəyyənliklərini 

gerçəkləşdirsin. Belə ki, quruluşundan və növündən asılı olmayaraq bütün frazeoloji 

vahidlərin yaratdığı ekspressiya fonunda bədii məzmun daha tez açılır. Bu amilin 

səciyyəsində frazeoloji dil materialını təşkil edən sözlərin leksik-qrammatik 

xüsusiyyətləri də xüsusi diqqət çəkir. 

Bu cəhətdən layla və oxşamalarda yer alan frazeoloji vahidlər ismi, sifəti, zərfi, 

feili və nidayi olaraq təsnif edilə bilər.  

İsmi frazeoloji vahidlər. Bu tip frazeologizmlərin sayı layla və oxşamalarda 

yetərincədir. Bu birləşmələrdə feil iştirak etmir və buna görə də, bəzən onları qeyri-

feili birləşmələr də adlandırırlar. Başqa sözlə desək, bu birləşmələrdə “ifadənin əsas 

aparıcı sözü-birləşmənin struktur-sintaktik mərkəzi isimdir” [53, s. 29]. Tərəfləri 

əsasən isim + isimlə, isim + sifətlə, sifət + isimlə, isim zərflə ekvivalent olur.  

1. İsimlə ismin birləşməsindən yaranan frazeoloji vahidlər. 

Söz birləşmələrinin komponentləri arasında mövcud olan sintaktik əlaqələr, 

birləşmələrin tiplərini müəyyənləşdirməklə bərabər, həm də sabit söz birləşmələri ilə 
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sərbəst birləşmələrin müxtəlif cəhətdən fərqlərini aşkara çıxarır. Belə vahidlər 

müxtəlif üsulla, daha dəqiq desək təyini söz birləşmələri əsasında formalaşırlar:  

a) I növ ismi birləşmələri əsasında formalaşanlar: Gül beşik [21, s. 418], qızıl 

düymə [13, s. 69], gül döşək [68, s. 297], şirin yuxu [2, s. 161] və s. Bu birləşmə 

modelində formalaşan frazeoloji birləşmələr layla və oxşamaların nitqində çox 

işlənmişdir. Birləşmə tərkibində nominativ mənalı komponentlə məcazi mənalı 

komponentin (təbii ki, bu komponent məcaziliyi məhz mətn daxilində əldə edə bilir) 

birləşməsi şeirə bədii gözəllik qatan bir ifadənin yaranması ilə başa çatır. Bu cür 

frazeoloji vahidlər bədii məzmunla şəkil ahəngdarlığının birliyinə güc verir. Səslənmə və 

məna ardıcıllığını pozmadığına görə frazeoloji söz birləşməsi poetik məntiqi 

qüvvətləndirir, layla və oxşamaların bədii-estetik simasına xüsusi cizgilər qatır: 

Canım bala, gül bala, 

Ana qədrin bil, bala. 

Yaman günün gərəyi, 

Çağıranda gəl, bala [9, s. 205]. 

 

Bir səs gəlir ellərdən, 

Şirin-şirin dillərdən. 

Tanrı, balamı saxla, 

Ağır aylar, illərdən [2, s. 161]. 

Frazeoloji söz birləşmələri bütövlükdə layla və oxşamaların nitqini folklor 

kökünə bağlamağa yönəlir. Bu da mətnin emosional rənglərlə zənginləşməsinə səbəb 

olur.  

b) II növ ismi birləşmələri əsasında formalaşanlar. Layla və oxşamalara aid 

mətnlərdə II növ ismi birləşmə modelində olan frazeoloji birləşmələrə nəzər salsaq 

görərik ki, bu tip birləşmələrdə daha çox xalq dilindən bəhrələnilmiş və xalq dilində 

məhsuldarlıq qazanmış ifadələrdən istifadə olunmuşdur. Məsələn: sabah yuxusu [26, s. 

383], bəxt ulduzu [23, s. 338], ellər qınağı [23, s. 341], dünya malı [68, s. 301] və s. Bu 

tip ifadələr mətnin üslubi nitqini canlı danışıq nitqinə yaxınlaşdırmaqla, təbii 

səslənməsinə şərait yaradır. Sərrast bədii ifadə ünsürləri kimi frazeoloji dil materialları 
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fəal üslubi laylara estetik münasibəti fəallaşdırır. Mətnə çevik keçidetmə layla və 

oxşamalarda diləyatımlı gerçəkləşdirmə ehtiyaclarını ödəməyə yönəldilir. Canlı 

danışıq dili dərəcəsində xalqın istəyini yaradan linqvistik yollar kimi, frazeoloji 

sözlərdə bənzərsiz semantikliyin qaynaqları üzə çıxarılır.  

Çörəyimsən, duzumsan, 

Mənim bəxd ulduzumsan. 

Evin körpə balası, 

Oğlum, həm qızımsan [23, s. 338]. 

 

Yuxudan qalxdı sərsəm, 

Səhər gülünü dərsəm. 

Neynirəm dünya malın, 

Bir öpsəm, bir qoxlasam [23, s. 301]. 

c) III növ ismi söz birləşmələri əsasında formalaşan frazeoloji vahidlər: 

Beşiyimin soltanı [21, s. 424], Mərdlərin gözü [23, s. 340], Evimizin dirəyi [23, s. 

341], Evimin malı [23, s. 343], Gözümün ağı-qarası [17, s. 274], Beşiyin başı [68, s. 

300] və s. Alimlər bu model frazeoloji birləşmələri daha möhkəm birləşmələr 

adlandırırlar [103, s. 65]. Səbəbi isə III növ təyini söz birləşmələrinin komponentləri 

arasında həm idarə, həm də uzlaşma əlaqəsinin olmasıdır. Eyni zamanda burada I 

tərəfin yiyəlik halda olması birləşməyə konkretlik gətirir. Digər birləşmələrdən fərqli 

olaraq bu tip birləşmələrdə çatdırılması vacib olan fikir, bədii məqsəd daha asanlıqla 

anlaşılır. III növ təyini söz birləşməsi modelində olan frazeoloji söz birləşmələri 

üslubi imkanlarının üstünlüyü ilə seçilir.  

Oğlanların yaraşığı, 

Evimizin gur işığı, 

Məhəbbətdə haqq aşığı, 

Mərdlərin gözüdü oğul [23, s. 340]. 

2. Sifətlə ismin birləşməsindən əmələ gələn frazeoloji vahidlər.  

Layla və oxşama nümunələrimizdə ismi frazeoloji vahidlərin bir qismini sifətlə 

ismin birləşməsindən əmələ gələn ifadələr təşkil edir. Şeirlərdəki emosionallığın və 
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məcaziliyin təmin olunmasında bu tip vahidlərin rolu az deyildir. Bu frazeoloji 

birləşmələrin də birinci tərəfi təyinedici olduğuna görə formaca birinci növ təyini söz 

birləşməsinə uyğundur.  

Frazeoloji birləşmənin ilk komponenti kimi çıxış edən sifətin seçim ölçüsü ifadə 

çevikliyi və dilə yatımlılığı ilə müəyyənləşir. Nümunələr belə frazeoloji birləşmələrin 

layla və oxşamalara zəngin poetik mühit gətirdiyini, yığcamlığı dərin məna ilə, zəngin 

məzmunla təmin etdiyini əyani şəkildə göstərə bilir. 

Qış üstündən bahar yox, 

Bitən ağaşda bar yox. 

Dəyişib qoca dövran,  

Sabaha etibar yox [21, s. 424]. 

 

Məni oyaq qoyan sən, 

Qızılgülə boyan sən. 

Öpüm qara gözündən. 

Bəsdir yatdın, oyan sən [15, s. 16]. 

Layla və oxşamaların əksəriyyətində rastlaşdığımız bu tipli frazeoloji 

birləşmələr pis göz [20, s. 686], halal çörək [24, s. 298], yaman göz [68, s. 300], açıq 

qabaq [19, s. 473] və s. stabil və hərəkətsiz sətirlərə sanki canlılıq qatır, onları hərəkətə 

gətirir. Sifətin iştirakı ilə formalaşan frazeoloji birləşmələrin daxili sanbalı sayəsində 

layla və oxşamalar mükəmməl bədii bütövə çevirir. Çünki frazeoloji vahidlərin işlənmə 

məharəti bütöv poetik məzmuna uyğunluğu təmin edir. Frazeoloji vahidlərin işləndiyi 

misralar bədii mətnin ən cəlbedici hissəsi sayılır. 

Belə strukturla birləşmələr bədii təyinlər kimi işlənən vahidlərdir. Şeirlərdə 

həm də feili sifətlə ismin birləşməsindən yaranan sabit birləşmələr işlədilir. Hər biri 

bitkin mətn təsiri bağışlayan bu cür frazeoloji vahidlər bədii məna daşıyır. Xalq 

təfəkküründən, xalqın zəngin mənəviyyatından süzülüb layla və oxşamalarda qərar 

tutan belə frazeologizmlər mətni folklor əlaməti ilə zənginləşdirir, bədii ovqatın 

mükəmməlliyinə xidmət göstərir.  



126 
 

Sifətli frazeoloji vahidlər (Sifət sabit birləşmələri). Uşaq folkloru 

nümunələrimizdə ismi və feili birləşmələrlə tutuşdurduqda, sifət frazeoloji 

birləşmələrinin az işləndiyi gözə çarpır. Sifət frazeoloji birləşmələri quruluşuna görə 

ismi frazeoloji birləşmələrə uyğun gəlsə də, onlar eyniləşdirilə bilməz. Bu fərqli 

əlamətlər qrammatik strukturun səviyyəsində və onların üslubi işləkliyində də özünü 

göstərir.  

 İsim və sifət birləşmələrinin ayrı-ayrı suallarının olması onların başlıca 

fərqləndirici əlaməti və özəlliyidir. Həm ismin, həm də sifətin müstəqil suallara cavab 

olmaları deyilənləri sübut edir [101, s. 73]. 

Zəngin məna zənginliyi ilə fərqlənən sifət frazeoloji vahidlərin “müsbət və 

mənfi obrazlara, baş verən yaxşı və pis hadisələrə uyğun olaraq” [80, s. 96] 

dinləyicidə (uşaqlarda) mənfi, yaxud müsbət emosiyalar yarada bilir. Layla və 

oxşamalarda sifət frazeoloji vahidlər bədii məqsədin qabarıq cizgilərini 

canlandırmağa xidmət edir. Onlar layla və oxşamaların sətirlərində üslubi dolğunluq 

yaradıb bədii mətnin ruhunu gerçəkləşdirir. Mətn şəraitində sifətli frazeoloji vahidlər 

poetikliyi və üslubi şirinliyi ilə diqqət çəkir, bədii düşüncənin güclənməsinə güc 

verir. Nümunələrə nəzər salaq: 

Kamalı dərin bala, 

Kəlməsi şirin bala, 

Allahdan əhdim budur, 

Toyunu görüm bala [17, s. 226]. 

 

Dağlara sərin düşər,  

Kölgəsi sərin düşər. 

Hər vaxt layla deyəndə. 

Yadıma Pərim düşər [30, s. 265]. 

Bu tipli sifətli frazeoloji vahidlər şübhə yoxdur ki, anlaşıqlı deyim üsulu 

formalaşdırır, mətni daha çox bədii düşündürücülüklə, poetik məntiqlə zənginləşdirir. 

Bu üsulla layla və oxşamalarda dilin sadəliyi daha da genişlənir və o məna dərinliyi 

ilə qovuşub bədii düşüncənin dolğun ifadə formasına çevrilə bilir. 
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Zərfli frazeoloji vahidlər. Bu birləşmələr qrammatik mənaca zərflərə uyğun 

gəldikləri üçün belə adlanır.  

F.Məmmədli zərf birləşmələri barədə bunları söyləmişdir: “Zərfi frazeolji 

ifadələr hərəkət bildirən sözlərin siqlətini, vüsətini artırır. Bunlar adi zərflərə 

ekvivalent olduğu üçün “iş və hərəkəti” müxtəlif cəhətdən rəngləməkdə də zərflərin 

funksiyasına müvafiq gəlir” [80, s. 97]. Həmin zərf birləşmələri mətndə məna və 

forma dolğunluğu ilə seçilirlər. Onlar laylalarda, həmçinin oxşamalarda yüksək 

obrazlılıq ifadə edən zərfli frazeoloji vahidlərdir. Olduqca zəngin metaforik mənanın 

uğurlu göstəriciləri daha da təkmilləşmə, yetkinləşmə yönümündə inkişaf yolu keçən 

bu frazeologizmlər çox dəyərli linqvistik faktlardır.  

   Layla və oxşamalarda başqa birləşmələrlə qarşılaşdırmalarda, tutşdurmada 

zərf sabit birləşmələrinin (zərfli frazeoloji vahidlərin) ekspressiv xüsusiyyətliliyinin 

üstünlüyü heç də ötəri deyildir. Bu ekspressivlik-mənalılıq zərfin linqvistik təbiəti ilə 

birbaşa bağlıdır. Zərfin hərəkətin və əlamətin əlamətini bildirən nitq hissəsi olmasının 

həmin nitq hissəli frazeoloji birləşmələrin daha ekspressiv xüsusiyyətli sayılmasının 

səbəbi sayıla bilər.  

Zərfi frazeoloji vahidləriin çoxsaylı nümunələri göstərir ki, əsasən onlar dil 

saflığına, üslub gözəlliyi ilə layla və oxşamalara xüsusi təravət gətirir, deyim tərzində 

xəlqi ifadə formalaşdıraraq dinləyicinin qəlbinə və yaddaşına məzmundan irəli gələn 

emosiya və düşüncələrin asanlıqla yol tapmasını asanlaşdırır.  

Feili frazeoloji vahidlər. Təbii olaraq qeyd etməliyik ki, başqa bədii 

nümunələrdə olduğu kimi, layla və oxşamalarda da feili frazeologizmlərin üstünlüyü 

hiss olunur. Bu birləşmələrdə ikinci tərəf feillə, birinci tərəf əsasən isimlə ifadə 

olunur. Layla və oxşamalarda bədii məqsədin genişlənməsi, poetik fikrin 

dərinləşməsi prosesini gücləndirən feili frazeoloji vahidlər xüsusi axıcılıqla və 

avazlanma çalarları ilə ötürülür.  

Feili frazeoloji vahidlər xəlqiliyin ünsürlərindən biri olmaqla, bədii dilin canlı 

dil ilə sıx əlaqəsini təmin edən vasitələrdəndir [80, s. 100]. 

Bir diqqətçəkən xarakterik amilə diqqət yetirmək vacibdir ki, feili frazeoloji 

vahidlərin yaranmasında hərəkətlə bağlı olan bütün leksik ünsürlər eyni dərəcədə 
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fəallıq göstərə bilmir. Müəyyən feillər layla və oxşamaların dilində digər nitq 

hissələri ilə təmasda olub frazeoloji birləşmələrin semantik əhatəsinə təsir göstərir. 

Birləşməyə daxil digər leksik ünsürləri də bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə tənzim edən 

söz də həmin fəal feil olur. 

Feili frazeoloji vahidlərin yaranmasında bəzi feillər var ki, (çatmaq – muradına 

çatmaq, kamına çatmaq, sabaha çatmaq, vermək – səs vermək, izin vermək,  çəkmək 

– həsrət çəkmək, cəfa çəkmək, nazını çəkmək və s.) daha məhsuldar iştirak edirlər.  

Feili frazeoloji birləşmələrin birinci komponenti müxtəlif qrammatik 

formalarda olur və bunu əsas götürərək onun müxtəlif tiplərini və layla və 

oxşamalarda işlənmə fəallığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Feili frazeologizmləri 

müxtəlif cür təsnifi də onun feilin idarə etdiyi adlar və onların qəbul etdiyi morfem-

şəkilçilərin əsasında qruplaşdırmaq lazım gəlir. 

Bu nümunələrdə işlənən feili frazeoloji vahidləri biz I tərəfin iştirakına görə 

qruplaşdırmağı daha məqsədəuyğun hesab edirik. Bu cəhətdən belə bir bölgü 

aparırıq: 

a) adlıq halla işlənən frazeoloji vahidlər; b) yönlük halla işlənən feili frazeoloji 

vahidlər; c) təsirlik halla işlənən feili frazeoloji vahidlər; d) yerlik halla işlənən feili 

frazeoloji vahidlər; e) çıxışlıq halla işlənən feili frazeoloji vahidlər.  

a) adlıq halla işlənən frazeoloji vahidlər: 

Göz-qulaq olmaq – nəzarətdə saxlamaq. Sən mənim birdənəmsən, özüm göz-

qulaq ollam [9, s. 208]; gün çıxır – günəşin üfüqdə görünməsi. Gün çıxanda ay batar 

[17, s. 276]; ahı tükənmək – fəryad etmək. Tükəndi ahım, yoxdur pənahım [15, s. 

211]; rəngi saralmaq – yorulmaq, bezar olmaq. Həsrət çəkənin, rəngin saraldır [9, s. 

212]; canı çürümək – əziyyətlə yaşamaq. Cavan canın çürüyər, gəzəndə eldən ayrı 

[24, s. 298]; nəzər dəymək – inanca görə pis niyyətli baxışın qurbanı olmaq. 

Tanrıdan əhdim budur, dəymməsin nəzər sənə [26, s. 385].   

b) yönlük halda işlənən feili frazeoloji vahidlər: 

Yuxuya daş bağlamaq – yuxusu olmamaq. Sən get şirin yuxuya, yuxuma daş 

bağlama [21, s. 425]; yastığa baş atmaq – uzanıb, yatmaq. Laylay dedim, yat dedim, 

yastığa baş at dedim [35, s. 342]; sabaha çatmaq – yatıb səhər oyanmaq. Şirin yuxu 
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içində, sabaha çatsın quzum [26, s. 384]; qızılgülə batmaq – məcazi mənada gözəllik 

içinə düşmək. Laylay çalım yatınca, qızılgülə batınca [84, s. 190]; ətrinə batmaq – 

ətrini qoxlamaq. Qızılgül butam, laylay, ətrinə batam, laylay [13, s. 65]; murada 

çatmaq – arzusuna yetmək. Görüm tez boy atasan, hər murada çatasan [23, s. 340]; 

gözünə şiş batırmaq – yuxusuz qalmaq. Gözümə şiş batırram, sən hasilə çatınca [68, 

s. 298]; kama çatmaq- arzuya çatmaq. Qönçə dolu bustansan, hər kamına çatasan 

[18, s. 174]; boynuna qol dolamaq – qucaqlamaq. Boya buxuna dol gəz, boynuma 

dola qol, gəz [15, s. 14];  

Göründüyü kimi, yönlük halında olan isimlə işlədilərək frazeoloji vahid 

yaradan feillər də frazeoloji vahid kimi formalaşıb lirik-emosional təhkiyə vasitəsinə 

çevrilir. Bunun sayəsində layla və oxşamaların dili öz çaları ilə yadda qalır. Bədii 

situasiyadan asılı olaraq belə feili frazeoloji vahidlər uğurlu üslubi əməliyyat üçün ən 

vacib dil materialları kimi çıxış edirlər. 

c) təsirlik halla işlənən feili frazeoloji vahidlər: 

Ürəyini dağlamaq – qəlbən incitmək, əziyyət vermək. Bir bu qədər ağlama, 

ürəyimi dağlama [21, s. 425]; həsrət çəkmək – darıxmaq. Həsrət çəkənin, rəngin 

saraldır [9, s. 212]; səs vermək – cavab vermək. Çağırıram səs verməz, bilmirəm 

dərdi nədi [68, s. 299]; zor vermək – burada sürətlə, hərarətlə ifa etmək. Oğlan girib 

bağçaya, zor verib kamançaya [72, s. 172]; ömür üzmək – yaşamaq. Ömür üzdüm, 

cəfa çəkdim, şükür böyütdüm səni [8, s. 84-182]; nazını çəkmək – əzizləmək. Bala 

çəkim nazını, boya başa çat dedim [35, s. 343]; könlünü qan eyləmək – qəlbini 

incitmək. Ağlayıban könlümü, gəl eyləmə qan balam [18, s. 193]; qədrini bilmək – 

dəyərləndirmək. Canım bala, gül bala, ana qədrin bil bala [16, s. 20]. 

d) yerlik halla işlənən feili frazeoloji vahidlər: 

Darda qalmaq – çətin vəziyyətdə olmaq. Dayanasan ucada, qalmayasan darda 

sən [23, s. 342]; toyunda süzmək – toyunda oynamaq. Sən böyü, mən qocalım, 

toyunda süzüm, laylay [21, s. 426]; keşikdə durmaq – qorumaq. Sən yat yuxun 

alginan, mən durmuşam keşikdə [26, s. 384] və s.  

Yerlik halda frazeoloji vahidlərin tərkib hissəsinə daxil olan isimlər də 

qrammatik və semantik cəhətdən əlaqələndiyi sözlərlə nümunəvi üslubi təzahür 
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formasına çevrilir. Münbit üslubi zəmində frazeologizmlərin bədii nüfuzediciliyi 

artırır.  

e) çıxışlıq halla işlənən feili frazeoloji vahidlər:  

Yerindən dik qalxmaq – cəld oyanmaq. Gecə cınqırın çıxsa, yerimdən dik 

qalxaram [21, s. 427]; bədnəzərdən uzaq olmaq – pis insanların yaratdığı ab-havadan 

uzaq olmaq. Bədnəzərdən uzaq ol, dərdi-qəmi at dedi [84, s. 193]; dərdindən ölmək – 

məcazi mənada. Öldüm Ahunun dərdindən, incir qaxının dərdindən [13, s. 62]; 

maldan gəlmək – mal qara otarıb geri dönmək. Şalvarı şaldan balam, gəlirdi maldan 

balam [18, s. 174]; haldan düşmək – çox yorulmaq. Arvad horra bişirib, düşübdü 

haldan balam [72, s. 174]. 

Layla və oxşamaların dilinə, onların sənət ölçülərinə bədii-üslubi cəhətdən 

yanaşarkən görürük ki, feili frazeoloji vahidlər vasitəsilə layla və oxşamaların 

məzmunu daha yaddaqalan olur. Onların məna tutumunun genişliyi imkan verir ki, 

nitq mühiti bədii enerjisini daha da artırsın. Mətnə xəlqə ifadə forması gətirən feili 

frazeoloji vahidlər daxili ekspressiya fonunda intensivləşir. Bunun nəticəsi olaraq 

ənənəvi frazeologizmlər misra strukturunda mühüm mövqe qazanır.  

Nidayi frazeoloji birləşmələr. Layla və oxşamaların frazeoloji materialının bir 

hissəsi də nidayi frazeoloji vahidlərdən təşkil olunub. Nidayi frazeoloji vahidlər 

subyektin obyektə, predmet və hadisələrə emosional münasibətini bildirmək 

məqamında işlənən dəqiq və koloritlə zəngin üslubi vasitələrdəndir [80, s. 117]. 

Psixoloji halın, dinləyənə münasibətin təsviri məqamında işlənən dua, alqış, 

qarğış, yalvarış, söyüş tipli frazeoloji vahidlər, bu şeirlərə xüsusi üslubi gözəllik və 

təbiilik qata bilmişdir. Ana ilə körpəsi arasında içdən gələn, saf və emosional 

münasibətin ifadəsi baxımından nidayi frazeoloji vahidlərin üslubi rolu əvəzsizdir. Bu 

şeirlərdə daha çox danışıq və dini frazeologiyaya məxsus nidayi frazeoloji vahidlər 

üstünlük təşkil edir. Struktur cəhətdən cümlə təşkil edən bu vahidlər daha çox alqış, 

qarğış, and, arzu, yalvarış və s. məzmunda olurlar. İfadə eydiyi mənaya və üslubi 

məqamına görə nidayi frazeoloji vahidləri aşağıdakı formada qruplaşdıra bilərik: 

1. Alqış xarakterli frazeoloji nidalar.  
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Alqış xarakterli frazeoloji vahidlər özlüyündə lirik məzmun qəlibləri kimi layla  

və oxşamaların dilində xüsusi ekspressivlik vasitəsidir. Əslində onlar ana-bala 

ünsiyyətinin bünövrəsində dayanır və emosional əhvali-ruhiyyənin yaranmasında 

yaxından iştirak edir.  

Tanrı səni saxlasın – Tanrı səni saxlasın, çiçəkdən qızılcadan [35, s. 342]; haqq 

dadına yetişsin – Laylay dedim adına, haqq yetişsin dadına [13, s. 65]; Tanrı sənə yar 

olsun, atan anan sağ olsun – Tanrı sənə yar olsun, atan anan sağ olsun [23, s. 332]; 

bədnəzərdən uzaq olasan – Bədnəzərdən uzaq ol, dərdi-qəmi at bala [23, s. 338]; 

muradına çatasan – Görüm tez boy atasan, hər murada çatasan [23, s. 340]; ucada 

dayanasan, darda qalmayasan – Dayanasan ucada, qalmayasan darda sən [23, s. 

342]. 

Alqış səciyyəli frazeologizmlər, göründüyü kimi, təsvir-tərənnüm obyektini 

xüsusi bədii qüvvətlə canlandıraraq layla və oxşama üslubunu vacib dil materialına 

çevrilir. 

2. Arzu xarakterli frazeoloji nidalar. 

Arzu xarakterli frazeoloji birləşmələr də misraların diliyatımlılığında, layla və 

oxşamaların bədii-idrakı təsir gücünün əhatəliliyində xüsusi lirik məziyyət kəsb edir. 

Aşağıdakı nümunələr bariz şəkildə göstərir ki, bu tipli frazeologizmlər layla və 

oxşamalarda övlada ana məhəbbətinin mühüm cizgilərini ifadə edir. 

Tanrıdan əhdim budur – Tanrıdan əhdim budur, toyunu görüm bala [21, 

s.426]; qurban demişəm – Bir cüt qurban demişəm, nəvəm ayaq açanda [84, s.193] 

və s. 

3. Xahiş, yalvarış xarakterli frazeoloji nidalar. 

Xahiş, yalvarış xarakterli frazeoloji vahidlər layla və oxşamaların üslubunda ən 

dəyərli dil materiallarındandır.  Onlar həm təsviri, həm də üslubi aspektlərdə özünü 

doğruldur: Alma canımı – Əzrayıl, alma canım, balam var qanatlansın [68, s. 300]; 

ümidim sənsən – Ümidim bircə sənsən, boya-başa çat bala [27, s. 384]; Allah saxlasın 

– Allah balamı saxlasın, ağır aydan illərdən [27, s. 385]; məni diləkdən salma – Boy at 

igid cavan ol, məni salma diləkdən [15, s. 205]. 

4. Əzizləmə xarakterli frazeoloji nidalar. 
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Əzizləmə xarakterli frazeoloji nidalar öz-özlüyündə dərin emosiya yaradaraq 

layla və oxşamalarda üslubu əlvanlığa rəvac verir. Onlar canlı ünsiyyət dilinin 

çalarını mətnə hopdurur və uşağa müraciət məqamlarında xüsusi təsir gücü nümayiş 

etdirir: Qadanı alım – Sənə gələn qadanı, özüm alsam olurmu? [21, s. 426]; sənə 

qurban olum – İldə qurban bir olar, sənə qurban gündə mən [35, s. 343]; balama 

qurban – Arımın balı, balama qurban [23, s. 343]; canımı verərəm – Mən bu şirin 

canımı, öz balama verərəm [23, s. 341]; qadanalım – Gözümü sənə dikmişəm, tezcə 

böyü qadan alım [19, s. 474]. 

5. Qarğış xarakterli frazeoloji nidalar. 

Qarğış xarakterli frazeoloji nidalar da layla və oxşamalarda ana, valideyn 

düşüncəsinin daxili məntiqini əks etdirir. Onlar belə bir fikri təlqin edir ki, layla və 

oxşamalarda öz əksini tapan şəraitin, emosional vəziyyətin tələblərinə uyğun olsun. 

Övladını şərdən, bəd hadisələrdən hifzetmə məqamlarına münasibət ifadə edən qarğış 

xarakterli nidalar ananın hissi-emosional vəziyyətinə uyğun köklənir və mətnin üslubi 

simasını müəyyənləşdirməkdə mühüm yer tutur.  

Düşmən xar olsun – Sən ayaq aç, gəz dolan, düşmən görsün, xar olsun [15, s. 

210]; dilimi kəsəydim – Nə dedim ki, sən küsdün, mən dilimi kəsəydim [68, s. 297]; 

ellər qınağı olsun – Kim balamı istəmir, olsun ellər qınağı [23, s. 341]; gözünə bibar 

yarpağı olsun – Kim balamı istəmir, gözünə bibar yarpağı [19, s. 474] və s.  

Beləliklə, sabit söz birləşmələri – frazeoloji vahidlər bədii üslubun mənbəyində 

dayanmaqla, layla və oxşamaların dilini saflaşdıran bir vasitə kimi çıxış edir. Canlı 

məişət dilinin ilkinliyi, deyim tərzinin təbiiliyi [54, s. 403] bu ifadələrdə öz əksini 

tapır. Kolorit etibarilə zəngin olan bu vahidlərdən istifadə nəticəsində, layla və 

oxşamaların dili daha aydın və daha sadə səslənir. Obrazlılıq və məcazilik 

xüsusiyyətlərinə sahib olan frazeoloji birləşmələrin bu şeirlərdə həm hazır, həm də 

mətn daxilində cüzi dəyişilərək iştirakı bədii keyfiyyəti yüksəldə bilmiş, mətnə xüsusi 

rəngarənglik qata bilmişdir.  
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2.6. Məcazlar sisteminin ekspressiv imkanları 

Söz hər hansı məfhumun adıdır. Bu adlandırma nominativ məna adlanır. Bədii 

dil isə obrazlı olduğu üçün buradakı söz öz nominativ mənası ilə kifayətlənmir. 

Daxili semantik tutumundan asılı olaraq bədii dilin “söz”ü əsas mənadan başqa əlavə 

mənalar da bildirir. Bu dilçilikdə “məcaz” adlanır. Bədii əsərdəki söz hiss və 

duyğuları ifadə edən, dinləyicinin estetik zövqünü oxşayan, obraz yarada biləndir.  

“Söz öz üslubi səciyyəsini ancaq ifadə əhatəsində göstərir” [127, s. 204]. Bu 

baxımdan layla və oxşamalardakı məcazlaşan sözlərin üslubi çalarları kontekst 

daxilində müəyyənlik tapır. Onlar ümumi mövzu fonunda konkret anlayışla bağlı öz 

məzununu təsdiqləyir. 

“Daha çox ənənəvi səciyyəli nəzm dili kimi” [144, s. 244] layla və oxşamaların 

üslubu tarixi təcrübədən bəhrələnmişdir. Bədiilik faktı kimi onların tərtibində məcazi 

leksika da bu ənənəni qoruyub saxlayır. Belə ki, eyni obraz müxtəlif mətn mühitində 

eyni dərəcədə təravətli görünür. 

“Sözün məcazi məna kəsb etməsi bədii mətndəki sözlərlə əlaqəli şəkildə 

yaranır” [97, s. 221]. Bu məna sözün adlandırdığı əşyanı, hərəkəti, hadisəni həm də 

müxtəlif cəhətdən izah edir, aydın təsvirini verir. Məcazın köməyi ilə bədii əsərdəki 

əsas məna daha obrazlı və təsirli ifadəsini tapır.  

Sadaladığımız bu xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olan məcazlardan yetərincə 

araşdırmaya daxil edilməsi, onlardan geniş danışılması təsadüfi deyildir. Çünki layla 

və oxşamalarda məcazi sözlərə çox rast gəlinir. Ana ilə övladı arasında ən saf, ən 

güclü sevgi və bağlılıq hissi vardır, bu şeirlərdə hissin, emosiyanın, obrazlılığın daha 

üstün yerdə dayandığını təbii saymaq lazımdır. Şeirlərdəki hər bir misra, hətta hər bir 

birləşmə və söz yüksək daxili hisslərin tələbatına uyğun yaranıb. Məcazlar bu 

prosesin əsas yaradıcı, güclü ifadə görümləridir. Bədii təsvir və ifadə vasitələri kimi 

də adlandırılan məcazlar, layla və oxşama üslubunun əsas dayağı, tikinti materialıdır.  

Sözün əşyavi-məntiqi əlaqələrinin müxtəlifliyi bu şeirlərdə də məcazların fərqli 

növlərinin yaranmasına imkan verir. Onlardan daha fəal və üslubi üstünlüyü 

olanlarının üzərində dayanıb, nümunələrlə izah etməyə çalışacağıq.  
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Metafora. Bu məcaz növü əşya və ya hadisələrin oxşarlığı əsasında yaranır. 

Belə ki, bir əşyaya aid xüsusiyyət, əlamət və ya hərəkət başqa birisinin üzərinə 

köçürülür. Abbas Hacıyev metaforaya belə bir tərif verir: “Metafora qeyri-adi bir 

ismi, ya cinsdən növə, ya növdən cinsə, ya da növdən növə köçürmək və ya bənzətmək 

yolu ilə məcazlaşdırmaqdır” [49, s. 210]. 

Metafora hər hansı səciyyəvi əlamətin başqa bir hadisəyə, canlı və ya cansızlar 

aləminin predmetinə keçməsi ilə yaranır. Təbii ki, bu köçürmə zamanı predmetin bütün 

cəhətləri deyil, üslubi məqama uyğun ən vacib olanı və ya olanları seçilir: 

Laylay, a balam, laylay, 

Alınmaz qalam, laylay. 

Sənə kəc baxannarı, 

Yandırsın nalam laylay [2, s. 160]. 

Körpəsinə ziyan vura biləcək, pislik edə biləcək hər bir kəsə qarşı özünü sipər 

edən ananın ah-zarı, alov qədər yandırıcı təsvir olunur. Odun yandırma 

xüsusiyyətinın insanın üzərinə köçürülməsi metaforanı formalaşdırır. Metaforanın 

işləndiyi sətir şeirin ən təsirli hissəsinə çevrilir və fikri tamamlayır.  

“Metafora az sözlə çox fikri deməyin təsirli vasitəsidir” [56, s. 150] Həqiqətən 

də həcmcə çox böyük olmayan bir vahid kimi görünən metaforanın məna tutumu 

olduqca böyükdür. Bir metaforik söz və ya söz birləşməsi özündə çox dərin hissləri, 

incə məqamları saxlaya və ötürə bilir. Aşağıdakı laylaya fikir verək: 

Bu gecə qərib gecə, 

Yuxumu dərib necə, 

Min qəm göndərib gecə, 

Canıma qadan-qorxun. 

Yat şirin olsun yuxun [24, s. 299]. 

“İnsan beyninin olduqca incə və mürəkkəb prosesi” [135, s. 9] olan metafora 

layla və oxşamaların ekspressiv əlamətlərini daha da tündləşdirir. Lakonikləşməyə 

xidmət etməklə az sözlə əhatəli fikir deməyin gözəl nümunəsinə çevrilir.  
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Emosional-ekspressiv xarakterə malik olan və layla oxşamalarda güclü bədii 

təsvir vasitəsi kimi məhsuldar olan metaforalar, bənzəyişin, yaxınlığın dərəcəsindən, 

xarakterindən asılı olaraq fərqli növləri ilə çıxış edə bilir: 

a) Bəzən bu bənzəyiş obyektlərin zahiri əlamətlərinə əsaslanır: 

Laylayım el başına, 

Sancılsın tel başına, 

Səni kim istəməsə. 

Qalmasın il başına [9, s. 205]. 

Nümunədə “qalmasın il başına” ifadəsində insanın orqanizminin ən yuxarı 

hissəsi-başı, ilin əvvəli anlayışının ifadəsinə xidmət edir. Və eyni zamanda bu 

metafora layla deyən ananın övladını istəməyən kəslərə hiss etdiyi qarğış hissinin, 

arzusunun daha emosional və inandırıcı çatdırılmasını təmin edir.  

b) Daxili əlamətlərinə görə məna köçürmələri də az deyildir. Aşağıda 

gətirəcəyimiz layla nümunələrində körpə, təbiətin oyanması ilə xoş gün rəmzi olaraq 

bahara, yaza, danışığı xoş söhbət, avazlı musiqiyə uyğun olaraq söhbətə, saza, 

əzizləmə mənasında quzuya bənzədilir: 

Baharım, yazım laylay, 

Söhbətim, sazım laylay. 

Sən yat çəkim keşiyin, 

Körpəcə quzum, laylay [17, s. 277]. 

Poetik qayənin obrazlı təsdiqində, lirik duyğuların dərin və orijinal 

təcəssümündə metaforikləşmənin faəllığı layla və oxşamalarda daha çox ənənəvidir. 

Bu da bədii mətləbin ümumiləşdirmə tələblərindən yaranır.  

c) İnsana və başqa canlılara məxsus hərəkətlərin əşyaların üzərinə köçürülməsi 

əsasında yaranan metaforalar. Bu köçürmə zamanı əsas şərt obyektlər arasında əsas 

“gizlin” bağlılığı tapmaq, uyğunlaşdırmaq və onu bədii formaya salmaqdır. Bir 

maraqlı layla nümunəsinə diqqət edək: 

Yatsın laylamla, balam, 

Mən də yuxumu alam. 

Qoy çaylar layla desin, 
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Mən də yuxumu alam [26, s. 385]. 

Ana artıq çox yuxusuzdur, yorgundur. Yuxusunu alsın deyə öz həzin səsi ilə 

oxuduğu laylanı “axan çaylara həvalə edir”. Bu da təsadüfi deyil. Çay şırıltısı, su 

axması insanın ruhunu dincəldir. Musiqili layla səsi burada çayın axarkən çıxardığı  

səslə qarşılaşdırılır. Ana bu maraqlı metafora ilə həm özünə mənəvi güc qazandırır, 

həm də övladını rahatladır, yatırdır.  

Göründüyü kimi belə köçürmədə obyektlər arasında zahiri oxşarlıq görünməsə 

də, daxili semantik bağlılıq vardır. Metaforanın məhz bu cür özəl səslənməsi üçün bu 

tip bağlılığın əsas götürülməsi vacibdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi,  metafora işləndiyi şeirlərdə müxtəlif üslubi vəzifələr icra 

edə bilir. Layla və oxşamalardakı metaforaları bu cəhətdən şərti olaraq aşağıdakı kimi 

qruplaşdırdıq: 

1. Körpəni ona müraciətlə oxşamaq, nəvaziş göstərmək funksiyasında çıxış 

edən metaforalar. Belə metaforalarla yaranan obrazlar dinamik məzmunludur və 

mətnin daxili hərəkətindən doğur. Digər tərəfdən xitab-metaforalar mətnin daxili 

enerjisini qüvvətləndirməklə layla və oxşamaların mükəmməl konstruksiyasını 

formalaşdırır. Beləliklə, mətnin bütün üslubi cizgiləri digər komponentlərlə ahəngdar 

şəkildə birləşir.  

Arzum, diləyim mənim, 

Gülüm, çiçəyim, mənim. 

Bu dünyada hamıdan, 

Sənsən göyçəyim mənim [20, s. 680]. 

2. Layla və oxşamalarda bəzi metaforalar ananın öz balasına olan gələcək 

arzularının təsvirinə xidmət edir. Maraqlı metaforik köçürmələr nəticəsində yüksək 

emosionallıq dolu bədii lövhələr yaranır. Öz sevimlisini gələcəkdə müsbət insani 

keyfiyyətlərə malik, hər kəsin hörmət etdiyi və vətəninə layiq əsl vətəndaş kimi 

görmək istəyən ananın arzuları, bu məcaz növünün sayəsində daha obrazlı və 

inandırıcı təsvirini tapır. Poetizmin ən dolğun növü kimi metafora layla və 

oxşamalarda standart xarakter daşımır. Onlar daha çox bədii mövzunun mühüm 

üslubi təzahür üsulu kimi özünü göstərir, güclü işləkliyi ilə özünü göstərir.  
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Nazlasın dilim səni, 

Böyütsün elim səni. 

Meydanda at oynadan. 

Bir igid bilim səni [9, s. 205]. 

3. Şeirlərin dilində bəzi metaforalar tərif xarakterlidir. Bu tip metaforalar 

ananın övladına olan vurğunluq və sevgi hisslərini yüksək incəlik və zərifliklə açıb 

göstərilməsinə xidmət edir. Aşağıdakı nümunədə laylay çalan ana, bu həzinliyin 

altında həm də balasını tərifləyir, onu sultana bənzədir. Bənzətmənin anlaşıqlığı 

təlqinedici fikrin aydınlığına səbəb olur. Beləliklə, metaforadan doğan təəssürat 

körpənin qəlbini təlatümə gətirən vasitəyə çevrilir. Doğrular poetik sözdə əsas 

anlayışların mahiyyətinə dalma şəraiti formalaşdırır. Emosiya və hərarətdən 

qidalanan metaforik sözlər mündəricənin ahənginə uyğun gəlir.  

Qızıl üzüyün yanı, 

Laylay gözün qurbanı. 

Yuxuya keç yoruldum, 

Beşiyimin soltanı. 

Balam laylay, a laylay. 

Gülüm laylay, a laylay [21, s. 424]. 

Gətirəcəyimiz oxşama nümunəsində isə övladın valideynin gözündə ay və 

günəş qədər tək və yüksəkdə olması, gözəlliyi ilə işıq saçması düşüncələri, I və II 

misrada işlənən metaforalarla daha ifadəli əksini tapır. Belə məqamlarda mətnin bədii 

ab-havası sözün idrak gücünə stimul yaradır. Metaforanın zahiri təsvirçilik əlaməti 

silinir, daxili mahiyyət bədii fikrin əsas atributu kimi dərk olunur. Düşündürən və 

həyəcanlandıran söz kimi layla və oxşamaların əsas üslubi istiqamətlərinə yönəldilir.  

Ay belə tək-tək doğar, 

Gün belə tək-tək doğar. 

Sənin kimi oğulu, 

Analar tək-tək doğar [20, s. 684]. 

Nəticə olaraq demək olar ki, metafora layla və oxşamalarda bəzi seçilmiş 

sözlərin məcazi mənalarından yaranaraq obrazlı bir vahid kimi çıxış edir. Çox 
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qüvvətli və məhsuldar bir məcaz olan metafora, bu şeirlərdə müxtəlif hisslərin, 

fikirlərin, arzuların ifadəsinə, ana ilə övladı arasında daxili və xarici ünsiyyətin 

yaranmasına üslubi cəhətdən kömək edir. Köçürmənin baş verdiyi hər bir söz, misra 

bəzən də bütöv bənd öz məna yeniliyi ilə diqqəti daha çox çəkə bilir. Eyni zamanda  

metafora şeirin dilinə obrazlılıq və emosionallıq qatır.  

Təşbeh. Yazılı ədəbiyyatda olduğu kimi, şifahi ədəbiyyatda da, obrazlı 

təfəkkürün ən geniş yayılan növü olan təşbeh layla və oxşamalarda da işləkdir. 

Təşbehin leksik mənası müəyyən xüsusiyyətlərinə görə iki məfhum arasında 

uyğunluq deməkdir [73, s. 103]. Bu uyğunluq layla və oxşamalarda təsvir obyektinin 

mahiyyətinə çökür, bədii gözəlliyin misilsiz nümunələrini yaradır. Təşbeh poetik fikir 

yükünü öz üzərinə götürən bədii təsvir vasitəsi kimi layla və oxşamalarda mühüm 

üslubi funksiyalı detaldır və mətnin poetik məğzini üzə çıxarmaqla misilsiz rol 

oynayır. Təşbehlər layla və oxşamalarda obrazlı düşüncənin yığcam ifadə vasitəsi 

olaraq mətni bədii cizgilərlə zənginləşdirir.  

Bu məcaz oxşatma və ya bənzətmə kimi də adlandırılır. Lakin bənzədilmək 

əksər məcaz növlərində başlıca şərtlərdəndir. Təşbehin isə özünəməxsus bir strukturu 

vardır. Burada bənzətmə yaranması üçün dörd ünsür çıxış edir: bənzəyən, bənzədilən, 

bənzətmə qoşması və bənzətmə sifəti. Lakin həmişə bu dörd ünsürün iştirakı vacib 

deyildir. Təşbehin varlığının əsasını bənzəyən və bənzədilənin varlığı təyin edir. Yəni 

mətndə bənzətmə əlaməti və ya bənzətmə qoşması çıxış etməsə belə, bu iki tərəf ya 

gözlə ya da dərkedilmə ilə müəyyən edilərsə təşbeh sayıla bilər: 

Dağlarda lalam sənsən, 

Alınmaz qalam sənsən. 

Kimim yox, kimsənəm yox.  

Bir şirin balam sənsən [9, s. 208]. 

Tarixən dövlətin ən dəyərli nişanı onun qalası sayılmışdır. Bu qalanın alınması 

dövlətin süqutuna bərabər tutulurdu. Gətirilən nümunədə övlad bu mənada “alınmaz 

qalaya” bənzədilmiş və çox maraqlı təşbeh formalaşdırmışdır. Burada bənzəyən 

“qala”, bənzədilən “övlad”, bənzətmə sifəti “alınmaz” sözləridir, dördüncü ünsür 

bənzətmə qoşması isə iştirak etmir.  
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Təşbehin uğurlu alınması üçün əsas şərt bənzəyən və bənzədilən obyektlərin 

uyarlı seçilməsi və eyni zamanda aralarındakı oxşarlığın sərrastlığıdır. Bənzəyişin 

səciyyəsi mətndəki əsas fikri daha təsirli edir.  

“Təşbehlərin komponentlərindən bənzəyən və bənzədilənlərin poetik fikrə 

uyğunluğundan, ustalıqla yaradılan bədii tabloların təravətindən asılı olaraq bədii 

predmet xüsusi intensivliklə yaddaşa hopur və obrazlı tsəvvürün hüdudlarını 

genişləndirir” [56, s. 145]. Layla və oxşamaların lakonizmi də dil materiallarına 

mühüm rol oynayır. Təşbehin yaratdığı poetik siqlət mətni müşaiyət edir, bədii dil 

faktı kimi yüksək dəyər qazanır. Beləliklə, layla və oxşamalarda təşbehlər lirik 

üslubun zəruriliyini stimullaşdırır. Təşbehlərlə deyim üslubunun orijinallığı həm də 

körpə duyğularına hakim kəsilmə keyfiyyəti qazanır. 

Gözlərindən yaş gəli, 

Dingirləni daş gəli [14, s. 203]. 

Bildiyimiz kimi, təşbehdə iki tərəf-bənzəyən və bənzədilən iştirak edir. Bu 

tərəflərin ifadə vasitələri isə müxtəlifdir. Layla və oxşamalarda bənzəyən tərəf təbii 

olaraq əsasən körpələrdir. Şeirlərdə ən çox rast gəlinən tərbiyəçi ana və nənələrin 

körpələrinin üz cizgilərinin, bədən üzvlərinin və ya başqa cəhətlərinin digər 

obyektlərə bənzədilməsi ilə yaranan təşbehlərdir. Bu bənzətmə sözləri körpənin sanki 

ruhunu oxşayır və onu xoş əhval-ruhiyə ilə təmin edir. Aşağıdakı nümunədə 

oynamağa, əylənməyə can atan uşağın parıltılı baxışları bulağın qaynayan suyuna, 

dodaqları isə südün üzərini örtən dadlı qaymağa bənzədilir: 

Gözləri qaynar bulaq, 

Eyilif işmaxım gəliy, 

Dodağı süd qaymağı, 

Soyuf yimağım gəliy [26, s. 93]. 

Göründüyü kimi, müqayisələr ananın ovqatını yüksək səviyyədə 

bədiiləşdirməyə müvəffəq olmuşdur. Onlar həmçinin kövrək intonasiya çalarları, incə 

və zərif cizgiləri ilə bədii ovqatın canlılığına xidmət göstərmişlər. 

Növbəti ümunədə isə balaca körpənin yeni inkişaf etməyə başlamış dişləri inci 

ilə bərabər tutularaq çox emosional və maraqlı təsvir olunur. Belə mükəmməlliklə 
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layla və oxşamalar dinləyicini öz cazibəsinə sala bilir. Bu ondan irəli gəlir ki, uğurlu 

təşbeh mətn mühitində mühakimələrə, lirik düşüncəyə emosional münasibət gətirir ki, 

bu da bədii inikas dolğunluğuna zəmin hazırlayır.  

Güllü balam, gül balam, 

Dişləri inci balam. 

Dodağı açmasa da, 

Ürəyi gülən balam [26, s. 93]. 

Bu cür bənzətmələr layla və oxşamaların dilində yetərincə məhsuldardır. Belə 

təşbəhlərin üslubi vəzifəsi daha çox danışanla dinləyən arasında münasibəti, mənəvi 

bağlılığı və daxili ülvi hissləri təbii, inandırıcı şəkildə çatdırmaqdan ibarətdir.  

Təşbehin bənzədilən tərəfinin ifadə vasitələri isə daha rəngarəngdir. Bu 

rəngarənglik sayəsində məcazi söz bədii təkamül aktı kimi meydana çıxır və mətn 

bütövlükdə keyfiyyət həddinə yetişir. Beləliklə, təşbehlər canlı ünsiyyət nişanələrini 

özündə əks etdirir.  

Layla və oxşamalarda təşbeh çox geniş bədii vəzifə daşıyır. Təsvir olunması 

vacib obyekti, əşyanı, hadisəni, əlaməti və s. daha obrazlı lövhələrlə çatdırmaqla 

bərabər, dərketmə funksiyasını da yerinə yetirə bilir. Şeirdəki əsas fikri xüsusi 

dinamizmlə və daha parlaq şəkildə əks etdirə bilir.  

Təşbeh quruluşuna görə də müxtəlif cür çıxış edə bilir. Onun quruluşu ibarət 

olduğu dörd ünsürün (bənzəyən, bənzədilən, bənzətmə qoşması və bənzətmə sifəti) 

iştirakına əsaslanır. Bu ünsürlərin hamısının iştirak etdiyi təşbeh müfəssəl təşbeh [73, 

s. 112] sayılır. Bu quruluşa malik təşbehlər layla və oxşamalarda az deyildir. Bir 

maraqlı nümunəyə diqqət edək: 

Qarayam qəmbər kimi, 

Müşk ilə ənbər kimi. 

Anam məni çox sevir, 

Tanrı Peyğəmbər kimi [19, s. 473]. 

Nümunəmiz demək olar ki, elə təşbehlər üzərində qurulub. Başdan-başa 

bənzətmələrdən ibarət olan bu oxşamada, ana hələ danışa bilməyən körpəsinin 

adından danışır. Ananıın qəmbər daşı kimi qara, müşk-ənbər kimi ətirli, tanrı-
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peyğəmbər kimi müqəddəs saydığı balasına olan sonsuz sevgisi, çox yüksək 

bədiiliklə ifadə olunur. Bu təşbehlər ana ilə balası arasındakı saf bağlılığın və 

məhəbbətin real təsvirini yaratmaqda əvəzsiz rol onayır.  

Quruluş baxımından fikir versək, bu mətnin ilk cümləsində müfəssəl təşbeh 

(qarayam qəmbər kimi) iştirak edir. Digər təşbehlərdə (müşk ilə ənbər kimi, tanrı, 

peyğəmbər kimi) isə bənzəyən, bənzədilən və bənzətmə qoşması çıxış etsə də, 

bənzətmə əlaməti-sifəti yoxdur. Bu tip təşbehlər yığcam təşbeh [73, s. 113] adlanır.  

Bənzədilən tərəfin leksik-semantik mənasından asılı olmayaraq layla və 

oxşamalarda təşbehlər istənilən anlayışa estetik münasibəti, obrazlı baxışları diqqət 

mərkəzində saxlayır, gerçəkliyin poetik şərhinə, onların doğurduğu poetik təəssüratın 

şərhinə istiqamətlənir. Təşbehin yaratdığı bədii ovqat onun tərəflərinin lüğəvi 

mənasından asılı olmayaraq fikir və hiss zənginlikləri ilə seçilir, lirik fəallığı ilə 

özünü təqdim edir.  

Təşbehlər bənzətmə qoşmasının iştirak edib-etməməsinə görə də fərqlənirlər. 

Bənzətmə qoşmasının işlənmədiyi təşbeh-sadələşmiş təşbehdir [73, s. 111]. Məsələn: 

Yol üstə bulaq ollam, 

Sarınnam dolaq ollam. 

Sən mənim bir dənəmsən. 

Özüm göz-qulaq ollam [8, s. 184]. 

Lakin bənzətmə qoşması iştirak edən təşbehlər daha sadə və anlaşılan olur. Bu tip 

təşbeh – təkidli təşbeh [73, s. 111] adlanır. Təkidli təşbehləri mətn daxilində müəyyən 

etmək daha rahat olur. Bəzən bu qoşmaların iştirakı üslubi zərurətdən yaransa da, bəzən 

sırf qafiyə yaratmaq, şeirin tempini sürətləndirmək məqsədi güdür: 

Başına dönüm baş kimi, 

Üstü qatıqlı aş kimi. 

Toyunu çəməndə tutum. 

Pulu töküm daş kimi [72, s. 173]. 

 

Gül əkdim gül olasan, 

Suvarram gögərəsən, 
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Çöldəki seyran təkin, 

Meylin mənə salasan [68, s. 301]. 

Təşbehlər layla və oxşamalarda bədiilik yaratma faktı kimi təzahür edir. 

Dilimizin daxili poetik mənbələrinin aktivliyində özünü təqdim edən təşbehlərdə 

məxsusi üslubi çalarlar vardır. Xüsusi poetik ünsiyyət forması olan layla və 

oxşamalarda onlar mətnin üslubi keyfiyyətcə gözəlləşməsinə xidmət edir, 

düşündürücü bədii detallar, orijinal təsvir vasitələri kimi diqqəti cəlb edir. 

Epitet. Layla və oxşamalarda işlənən məcaz növlərindən biri də epitetdir. 

Məcazın bu növü həm də bədii təyin adlanır. Poetik nitqdə hansısa vacib sözün 

mənasını və ya hansısa xüsusiyyətini qüvvətləndirmək məhz epitetin işidir. Bu zaman 

epitet təyin etdiyi məfhumun daha canlı təsəvvürünə şərait yaradaraq, onu bir az da 

obrazlı edir. Bu da layla və oxşamalarda xüsusi bir üslubi məziyyətdir. 

M.Hüseynov ən mühüm leksik kateqoriya hesab etdiyi epiteti, sözə qayğı və 

tələbkarlığın təzahürü kimi göstərir [56, s. 132]. Xalq danışıq leksikasının poetik 

çalarları epitetlərdə daha bariz formalarda özünü təqdim edir, reallıq fraqmentlərinin 

bədii təhlil vasitəsi rolunu oynayır.  

Epitet təyin etdiyi varlığın ən zəruri olanını təsvir edir.  

Bir əşyanın müxtəlif sayda özünəməxsus əlaməti vardır. Epitet isə bu mövcud 

əlamətlərdən yalnız birini əsas götürərək təyin edə bilir. Varlığı obrazlı şəkildə  dərk 

edən sənətkar  əşya və hadisələrin təsviri zamanı, onun müəyyən bir cəhətini, məhz 

həmin an üçün vacib olan əlamətini oxucunun nəzərinə çatdırmaq istəyir [39, s. 118]. 

Üslubiyyat sahəsində epitet təkcə bədii təyin kimi deyil, həm də söz ustasının 

fikrini özündə cəmləşdirən bədii təsvir vasitəsi kimi də qiymətləndirilir [10, s. 356]. 

Mətn daxilində yer alan obrazların hansısa keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi də 

bu məcazın payına düşür. Nəzərə alsaq ki, bədii mətnlər hansısa müəllif tərəfindən 

tərtib olunur, qeyd etməliyik ki, burada işlənən bədii təyin danışanın həmin məfhuma 

emosional münasibətindən yaranır. Layla və oxşama nümunələrimizdə də bu məcaz 

məhz ana ilə övladı arasındakı münasibətin və dərin hisslərin təzahüründən yaranır. 

Bu münasibət layla və oxşamalara, onun dilinə, ruhuna xüsusi təravət bəxş edir: 

Payızımsan, yazımsan, 
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Həm çoxum həm azımsan. 

Sən mənim vuran qəlbim, 

Çiçək açan yazımsan [23, s. 339]. 

Mətndə yer alan vuran qəlbim və çiçək açan yazım epitetləri göründüyü kimi 

ananın körpəsinə olan isti münasibətinin ifadəçisi kimi iştirak edir. Bədii təfəkkürün 

və emosional şəraitin əsas daşıyıcısına çevrilir. 

Epitetin formalaşma mərhələsində birləşmənin komponentlərindən biri öz 

semantik əslindən uzaqlaşır, köhnə mənalar əsasında yeni üslubi mənalar üzə çıxır və 

sözün fikri  fəaliyyətinə xüsusi ton verir [56, s. 137]. 

A.Hacıyev də məhz bu cür düşünərək yazır: “Assosasiya ilə məcazlardan 

yaranan nitqin tələbi ilə işlənən epitetlər daha təsirli olur, varlığın ya əlamətini, ya 

keyfiyyətini, ya da meyl və istiqamətini real göstərir” [48, s. 213]. 

Layla və oxşamalarda epitet müxtəlif üslubi vəzifələrdə çıxış edə bilir. Lakin 

nümunələrə baxdıqca aydın olur ki, daha çox iki məqamda işlənən epitetlər daha 

fəaldır. Onları bu cür qruplaşdıra bilərik: 

 a) övladına olan sevginin, vurğunluğun göstərilməsi naminə işlənən tərif 

xarakterli bədii təyinlər. Bu tip epitetlər layla və oxşamalarda çox məhsuldardır. Ana 

övladını dünyada gözəl, şirin bir sözlə müsbət nə varsa ona bənzətmək və hər kəsdən 

üstün görmək istəyir. Bu zaman dinlənməsi qulağa çox xoş və doğma gələn maraqlı 

epitetlər ortaya çıxır: 

Laylay balam, gül balam, 

Gül balam, bülbül balam. 

Mən sevindim səninlə. 

Sən də sevin, gül balam [84, s. 190]. 

b) Övladının daha rahat yuxuya keçməsi üçün işlədilən arzu xarakterli bədii 

təyinlər. Beşik başında layla deyən ana, körpənin asanlıqla yata bilməsi, heç bir 

narahatlıq keçirməməsi üçün bu birləşmələrin yararlı ola biləcəyinə və onu 

sakitləşdirəcəyinə qəlbən inanaraq ifadə edir. Belə məqamlarda da məna yükündə 

məcazi siqlət olan epitetlər layla və oxşamaların dilində yeni keyfiyyət dəyişmələrinə 



144 
 

rəvac verir. Fikir daha tutumlu səciyyə daşıyır, epitet sayəsində yaranan hiss 

həyəcanların coşqunluğu yüksəlir. 

Layla dedim, yatasan, 

Qızıl gülə batasan. 

Qızıl gülün içində, 

Şirin yuxu tapasan [69, s. 29].  

Epitet tək əşyaya deyil, həm də hərəkətə aid ola bilir. Layla və oxşamalarda hər 

iki növ epiteti görmək mümkündür. Nümunələrə baxaq: 

İsmi epitet: 

Laylay ay oğul balam, 

Qənd balam, noğul balam. 

Ürəyim üstündədi, 

Gəz, dolaş mağıl balam [20, s. 680]. 

Feili epitet: 

Ata-analı böyü, 

Göldə sonalı böyü. 

Anan toyunu görsün. 

Teli xınalı böyü [23, s. 332].  

Təbii ki, hər iki epitetin ümumi üsubi vəzifəsi mənanın, fikrin obrazlı və daha 

ifadəli çatdırılmasıdır. İsmi  epitet layla və oxşamalarda adətən övladın ana tərəfindən 

tərif olunmasına, müsbət obyektlərə bənzədilməsinə əsaslanır (qənd balam, noğul 

balam). Feili epitetlər isə, gətirdiyimiz oxşama nümunəsinə əsaslansaq daha çox 

ananın övladı barədə gələcək arzularının daha emosional ifadə edilməsinə (ata-analı 

böyü, göldə sonalı böyü) xidmət edir. Deməli, ismi epitet yaxud feili epitet 

olmasından asılı olmayaraq hər bir məcazi leksika bədii mətləbin obrazlı ifadəsinə 

qulluq edir. Onlarda güclü bədii elastiklik duyulur və folklor ruhunun daşıyıcıları 

olduğu üçün heç zaman süni görünmür. Onların müxtəlif anlayışlarla bağlı olub bədii 

biçimlərə düşməsi onları mətn mühitinə doğmalaşdırır. Bütün hallarda layla və 

oxşamalardakı epitetlər zəngin semantik ahəngdarlıqla müşaiyət olunur.  
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NƏTİCƏ 

Layla və oxşamaların dilinə, onların poetik-üslubi xüsusiyyətlərinə 

ümumiləşdirici nəzər salsaq, aşağıdakı qənaətlərə gəlmək olar: 

1. Azərbaycan ədəbi dilinin danışıq dili əsasında formalaşan müxtəlif 

yönümlərini, onun inkişaf yolunun ilkin mərhələlərini dəqiqləşdirmək üçün qədim və 

zəngin folklor janrlarında, o cümlədən layla və oxşamalarda zəngin material vardır. 

Buna görə də layla və oxşamalarda işlədilən fonetik-leksik vahidlərin linqvistik 

xarakterinin açılması, onların üslubi mahiyyətinin araşdırılması mühüm əhəmiyyət 

daşıyır.  

2. Layla və oxşamaların nitqi və üslubu üçün ədəbi dilin transkripsiyası təbii 

hadisədir və onun təhlili prosesində bir sıra özünəməxsus cəhətlər meydana çıxır. 

Şifahi yolla yazıya alındığından layla və oxşamaların dilində ədəbi dilin 

transkripsiyası, leksik vahidlərin ədəbi tələffüzə uyğun şəkildə yazılması təbiidir. 

Sabitləşmiş orfoqrafik normalara təsir göstərən mövcud qaydalardan kənaraçıxma 

meylləri əsasən poetexnik zərurətdən irəli gəlir. 

3. Layla və oxşamaların formalaşmasında sözün səs tərkibinə ciddi poetik 

mövqedən yanaşılmış, sözlərin tərkibindəki sait təkrarlarına, onların səslənmə 

keyfiyyətlətinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bunun nəticəsi olaraq assonans mətnin 

şeiriyyətini təbii ritm və ahəngdarlıqla yükləmişdir. Dinləyicinin diqqətini özündə 

cəmləşdirmə işində saitlərin fonoloji təkrarı müstəsna rol oynayır, sözlərin 

əlaqələnmə nizamına, misraların optimal ölçülər qəlibinə düşməsinə, ahəngdar 

qruplaşma sisteminə güc verir.  

4. Mətnin akustik incəliklərinin yaranması, oynaq vəzn və ahəngdarlığın 

meydana çıxması bütün dolğunluğu ilə alliterasiya vasitəsilə üzə çıxır. Layla və 

oxşamalardakı alliterasiya samit səslərin sadəcə müəyyən məsafələrdə təkrarı kimi 

yox, milli şeir ənənəsinə, folklor deyim tərzinə bağlılığını dəyərləndirmək 

baxımından diqqəti çəkir. Layla və oxşamalarda alliterasiya-samit səslərin eyni və 

qonşu misralara uyğun düzümü bədii nitqin təmizliyinə, mövzusunun 

zənginləşdirilməsinə ən aydın, gözəçarpan nümunədir. 
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5. Ritm və intonasiya layla və oxşamaların əsas dil faktı, göstəricisidir. Uyğun 

misra biçimləri, dil ünsürlərinin uyğun quruluşu ritm və intonasiya yaradıcılığını 

inkişaf etdirir. Oynaq ahəng və avazlanma, onların yaratdığı obrazlılıq səmimi duyğu 

və həyəcanlarda əks-səda tapır. Ritm və intonasiya ilə daha çox bağlı olan layla və 

oxşamalarda misraların çeviklik və oynaqlığı da bu amillə birbaşa bağlıdır.  

6. Anafora və epifora layla və oxşamalarda ifadəliliyi gücləndirən üslubi vasitə 

kimi çıxış edən poetik kateqoriyalardandır. Misraların əvvəlində və sonunda 

təkrarlanan sözlər mətnin mövzusuna xüsusi sanbal, səslənmə gözəlliklərinə 

intensivlik verir, məzmunun daxili enerjisini qabarıq şəkildə üzə çıxarır. Bütün bunlar 

şeir sətirlərinin əvvəlində və sonunda təkrarlanan leksik vahidlərin semantikasında 

güclənən intensivlik sayəsində baş verir.  

7. Poetik mətnin təşkilində ümumişlək sözlər üslubi fəallığına görə seçilir, 

poetik meyarların ölçülərini genişləndirir. Müşahidələr göstərir ki, layla və 

oxşamalarda canlı xalq dilinə yaradıcı yanaşma ilk növbədə bədii-üslubi zərurətdən 

doğur, lirik düşüncəni maksimum dərəcədə sərbəst əksetdirmə istəklərindən nəşət 

edir. Deməli, layla və oxşama dilinin milli bünövrəsində kolorit etibarilə zəngin 

ümumişlək sözlər dayanır.  

8. Layla və oxşamalarda dialekt leksikasının xüsusi üslubi mövqeyi, bədii-

semantik çalarları, nominativ və ekspressiv funksiyaları vardır. Müxtəlif üslubi 

məqamlarda dialekt materialları layla və  oxşamaların kontekstinə nüfuz etməklə 

onun sətirlərinə canlı xalq danışıq dilinin saflığını, deyim təbiiliyini gətirmişdir. 

Ədəbi dildən  fərqli müəyyən fonetik, semantik və qrammatik xüsusiyyətlərlə özünü 

göstərən dialektizmlər ifadəli nitq vasitəsi olan poetik canlandırmanın təbii naxışları 

təsirini bağışlayır.  

9. Arxaik leksika şeirlərdə obrazların tipikləşdirilməsi və fərdiləşdirilməsinin 

başlıca icraçısı olan dil vahidləridir. Öz dövrü üçün vacib məfhumları bildirən və 

həmin tarixi mərhələdə ümumişlək sözlər kimi mövcud olan köhnəlmiş sözlər şeirin 

dilində olduqca təbii görünür. Layla və oxşamalarda əks olunan köhnəlmiş sözlərin 

dilimizin dialekt və şivələrində paralellərini aşkara çıxarmaq onların dilimizin 

inkişafında nə qədər mühüm dil vahidləri olması faktını təsdiqləyir. 
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10. Mövzu və poetik şəraitə uyğun söz seçmə ölçüsü layla və oxşamalarda 

yüksək üslubi göstəricilər sırasındadır, məzmuna uyğun sinonim cərgənin uyğun 

sözünü işlətmək layla və oxşamaların dilində nümunəvi hadisədir. Mətnin üslubi 

yönəlməsinə uyğun gələn sinonimlər layla və oxşamaları canlı şəkildə əks etdirən dil 

vahidləridir. Layla və oxşama kontekstində sinonimlərin öz üslubi çalarlarını, poetik 

nitq fəaliyyətində bədii rəngləri üzə çıxır.  

11. Layla və oxşamalarda əks mənalı sözlər yalnız təsvir obyektinin zahiri 

təsviri ilə məhdudlaşmır, onlar məzmunun daxili məğzində nüfuzetmə imkanları 

yaradır. Antonimlərin yaratdığı təzadlı bədii lövhələr tərənnüm və təsvir obyektini 

dinləyicinin təsəvvüründə dolğun şəkildə canlandırmağa yönəldilir. Layla və 

oxşamalardakı antonimlərlə deyim şəklinin xalq ruhuna uyğunluğu ilə yanaşı zəngin 

folklor kökünə, qədim poetik ənənələrə söykənikliyi aşkara çıxır. Zidd mənalı leksik 

vahidlər milli təfəkkür tərzini, düşüncə mədəniyyətini göstərməklə məzmunu xalq 

ruhuna və zövqünə yaxınlaşdırır.  

12. Omonimlər layla və oxşamaların dilində olduqca təsirli və zəruri tələbata 

uyğun təsvir vasitəsidir. Eynicinsli səs tərkibli sözlərin ifadəlilik imkanlarından 

istifadə, təsvir obyektinin daxilində olan bütöv məzmunlu anlayışları üslubi 

incəliklərlə canlandırır, mövzunu tutumlu fikir və düşüncələrlə zənginləşdirir. 

Omonimlər ana-bala münasibətlərinin şairanə duyumunu və ana məhəbbətinin 

zəriflik tərzlərini olduqca canlı formalarda təzahür etdirir. Deməli, ana-bala 

ünsiyyətinin intensiv səciyyəsini müəyyən etməkdə omonimlər yaxından iştirak edir. 

13. Layla və oxşamaların dil sistemində frazeoloji vahidlər başlıca yer tutur. 

Bu bədii materiallarda xalq hikmətinə əsaslanmaq olduqca güclüdür və onun ifadəsi 

dilimizin milli ruhuna söykənir. Frazeoloji vahidlər layla və oxşamalarda öz 

ekspressivliklərinə, emosionallıq məziyyətlərinə görə seçilir və zəngin semantik-

üslubi keyfiyyətlərlə çıxış edir. Təbii qaynaqlardan, xalqın obrazlı təfəkküründən 

qaynaqlanan frazeologizmlər layla və oxşamanın dil materialına çevrilərkən bədii 

semantikasının bütün imkanlarını aydın göstərir, mətnin poetik ehtiyaclarını ödəyə 

bilir. 
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14. Layla və oxşamaların bədii keyfiyyətində məcazi sözlərin yüksək dərəcədə 

bənzərsiz əhəmiyyəti vardır. Sözün məcazlaşdırılması üslubi keyfiyyət kimi sözün 

obrazlı çəkisinin ağırlığını müəyyən edir. Epitet, müqayisə, metafora və digər bədii 

təsvir vasitələri layla və oxşamaları poeziya sərvətinə, mənəvi enerji mərkəzinə 

çevirir. Mətnin bədii qayəsinə dərindən nüfuzetmə məcazi sözlərin fərqləndirici 

məziyyətlərindəndir. Layla və oxşamalarda işlədilən məcazi sözlər dərin fikri, bədii 

ovqatdakı dinamizmi, həyəcanlı anları, məzmunun emosional mahiyyətini son dərəcə 

intensiv şəkildə çatdırır. 
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