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Xülasə. Məqalədə XX əsrin II yarısında və XXI əsrin əvvəllərində Şəki 

ədəbi mühitində yazıb-yaratmış satirik-lirik  şair Yaqub Mahirin poetik 

irsinin sənətkarlıq keyfiyyətləri araşdırılır.  Göstərilir ki, Yaqub Mahirin 

bədii dili, nəzəri baxımdan bütün məsələləri özündə əks etdirir və şair 

özünəməxsus üslubu və deyim tərzindəki obrazlılıq və sadəliyinə görə 

müasirlərindən fərqlənir. 

 

Açar sözlər: Yaqub Mahir, poeziya, bədii təsvir vasitələri, bədii ifadə 

vasitələri, metafora, təzad, inversiya, assonans, dissonans, alliterasiya. 
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Abstract. The paper examines the artistic qualities 

of the poetic heritage of the satirical-lyrical poet 

Yagub Mahir, who wrote and created in the 

literary environment of Sheki in the second half of 

the XX century and the beginning of the XXI 

century. İt is shoün that Yagub Mahir's literary 

language theoretically reflects all issues, and the 

poet differs from his contemporaries due to his 

unique style and imagery and simplicity. 

Keywords: Yagub Mahir, poetry, means of artistic 

description, means of artistic expression, 

metaphor, contrast, inversion, asonance, 

dissonance, alliteration. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ И 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЯГУБА МАХИРА 
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Шекинский региональный  научный центр НАНА, 

Шеки, Азербаджан  

 

Резюме. В статье исследуются художественные 

качества поэтического наследия сатирически-

лирического поэта Ягуба Махира, писавшего и 

творившего в литературной среде Шеки во 

второй половине XX - начале XXI века. Пока-

зывается, что литературный язык Ягуба Махи-

ра теоретически отражает все проблемы, а поэт 

отличается от своих современников своим не-

повторимым стилем, образностью и простотой. 

Ключевые cлова: Ягуб Махир, поэзия, сред-

ства художественного описания, средства худо-

жественного выражения, метафора, контраст, 

инверсия, асонанс, диссонанс, аллитерация. 

 

1. Giriş 

XX əsrin II yarısında və XXI əsrin ilk onilliklərində Şəkidə ədəbi mühitin 

formalaşmasında Yaqub Mahirin özünəməxsus xidmətləri olmuşdur. Satiralarında dahi M.Ə. 

Sabir, klassik üslubda yazdığı qəzəllərində Ə. Vahid və xalq şeiri üslubunda aşıq şeiri tərzində 

yazdığı qoşma və gəraylılarında şair sübut etmişdir ki, söz sənətkarın bəzəyi, oxucunun 

şüuruna və hissinə toxunmaq üçün əlində bir vasitədir. Sözü seçməkdə və fikri cilalamaqda 

ustad olan Yaqub Mahir yaşadığı ədəbi mühitin mübaliğəsiz demək olar ki, ən qüdrətli şairi, 

poeziya, şeir nəğməkarı olmuş, şeir xiridarları tərəfindən sevilmişdir. Fəxriyyələrinin birində 

şair yazmışdır: 
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Şair tapın Şəkidə mən biçimdə, 

Alovlu bir təndir yanır içimdə, 

Yaqub Mahir yazarların içində, 

Aləm deyir, sözün təki söz olmaz [10, s.100]. 

 Yaqub Mahir poetik irsinə daxil olan bütün əsərlərində ədəbi ölçülərə nəzəri baxımdan 

əməl etmiş şair təsiri bağışlayır.Onun poeziyasında ifadənin daha bədii və təsirli olması üçün 

bədii təsvir və ifadə vasitələrindən məharətlə istifadə edilmişdir. 

 

2. Bədii təsvir vasitələrinin işlənməsi 

Şeirlərində təşbeh, istiarə, metonomiya və. s kimi bədii söz vasitələrini seçmək, ifadə 

tərzini məzmuna uyğun qura bilmək, forma və məzmunun vəhdəti Yaqub Mahirin şairlik 

istedadının qüvvətli olduğunu göstərməkdədir. Yaqub Mahir sözə qənaətlə yanaşmağı 

bacaran, sözdən yerli-yerində istifadə edərək məna  dol- ğunluğu yaratmağa cəhd edən və 

tamamilə müvəffəq olan ustad şairdir.Şair şeirlərində az sözlə çox məna ifadə etmiş, 

məzmunla formanın vəhdətinə çalış- mışdır. “Var” rədifli qəzəlində şair şeirin gözəlliyindən, 

şeiriyyətin tələblərindən, şeirdə mükəmməl forma və məzmun vəhdətindən bəhs edərək  

yazmışdır:   

Heç də əfsanə deyil, sadəcə bir şeiriyyətin, 

Məzmunu, bu bir yana, forması var, qayəsi var. 

 

Tikanı yoxsa gülün, bol-bol ətir verməz o gül, 

Şeiriyyət də belədir, gülüşü, kinayəsi var [10, s.140]. 

 

Yaqub Mahirin şeirlərində obrazlılığın əsas təyinedicisi olan təşbehlər müxtəlif 

növlərdə özünü göstərir. Sadə təşbehlər bu baxımdan onun bənzətmələrində üstünlük təşkil 

edir. Belə təşbehlər yaradılarkən, adətən bənzətmə əlamətləri atılır, ancaq bənzəyənlə 

bənzədilən qalır. Məsələn, gözəlin şux baxışı ceyrana, yerişi qaza, saçları şəlaləyə, yanağı 

laləyə, üzü gülə, dodağı qonçəyə, dili bala bənzədilir:  

 

Gözəlim, mən sənin barəndə sözü az demişəm, 

Şux baxışına ceyran, yerişinə qaz demişəm                           

 

Şəlalə tək tökülüb gərdanə şəvə saçların, 

Əqlim çaşıb ona mən Kür ilə Araz demişəm [10, s. 69]. 

 

yaxud, 

Surəti güldən gözəl, sevimli şahım var mənim, 

Ləbi qönçə, dili bal, teli siyahım var mənim [10, s.79]. 
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 Yaqub Mahirin şeirlərində epitet silsiləsi də çoxluq təşkil edir. Şairin  qoşma, gəraylı 

və qəzəllərində çoxlu miqdarda bədii təyinlərdən – epitetlərdən istifadə edildiyini görürük. 

Yaqub Mahir məcaz yaradarkən yeri gəldikdə təsvir və ya tərənnüm predmetinin təyini ilə 

aşiqin vəziyyəti arasında şərti müqayisə yaratmaq kimi maraqlı epitetlərdən də istifadə 

etmişdir: 

Şipşirin püstə dili, incə beli qalsın hələ. 

Döşünün bənzəri qışda ağappaq qaradı [10,s. 80]. 

 

beytdə verilmiş “şipşirin dil”, “incə bel”  ifadələri  epitet kimi diqqəti cəlb edir. 

yaxud; 

Ağ üzün, qara gözün, şux baxışın qalsın hələ, 

Öylə bil, ey afət, yanaqları allalasan [10, s.57] 

 

beytdə “ağ üz”, “qara göz”, “şux baxış”, “al yanaq” ifadələri fikri qüvvətləndirməyə xidmət 

edən epitetlərdir.   

Klassik poetikanın məcaz sistemində mühüm yer tutan istiarə (metafora) də Yaqub 

Mahirin əsərlərinin obraz aləmində geniş yer tutur. İstiarədəyalnız bənzədilən olur. 

Bənzədilən vasitəsilə əşya və ya hadisə adı çəkilmədən təsəvvürə gətirilir. Bu zaman istiarə 

kimi istifadə olunan obrazlar orijinal bədii tutum nümayiş etdirə bilir. Məsələn, aşağıdakı 

numunələrə diqqət edək: 

Baxıb gülür göz də qaşa, 

Bu da dərddi başdan – başa, 

Toxunanda daş da daşa, 

Dedim bəs mən daş da güldü [10, s.71]. 

 

Dolan zaman novalçalar, dolçalar, 

Sevincindən yaşıl otlar əl çalar. 

Ağ çəhrayı açıb ərik, alçalar, 

Qoca bağban oldu kefin saz dedi [10, s.127]. 

 

Gətirilmiş nümunələrdə gözün qaşa gülməsi, daşın da gülmək ehtizazı, otların 

sevincindən əl çalması adi informativ sözlər olmayıb, poetik məzmun kəsb etmiş, nəzəri 

tələbə görə insana xas olan xüsisiyyətləri cansızların üzərinə köçürməklə şair poetik 

obrazlılığı qüvvətləndirmişdir. Hər bir janrda yazmış olduğu əsərlərdə Yaqub Mahir məcazları 

o qədər dəqiq və münasib şəkildə işlətmişdir ki, heç bir izahat olmadan oxucu şairin fikrin 

ifadə tərzi ilə tanış ola bilir.  

Yaqub Mahir əsərlərində ayrı-ayrı əşyalara, quşlara, heyvanlara müraciət yolu ilə 

onlara metaforik don geyindirməyi bacarmışdır.Dilçiliyə dair yazılmış əsərlərdə və ədəbi - 
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nəzəri fikirdə metaforanın müxtəlif yollarla əmələ gəlməsi vurğulanır. Professor Türkan 

Əfəndiyevaya görə, “Metaforanın ən geniş yayılmış formaları əşya və hadisələr arasında 

mümkün olan bənzəyiş əlaqələri nəticəsində yaranmışdır” [6, s.16] ki, bunların sırasında 

“daxili əlamətlərinə görə oxşarlıq nəticəsində əmələ gələn metaforalar” [6, s.16] mühüm yer 

tutur. Məsələn, çaqqal, kərtənkələ, əjdaha, ilan, öküz, at, eşşək, donuz, xoruz, fərə və s heyvan 

və quş adları insan üzərinə köçürüldükdə həmin sözlər metaforaya çevrilir. Yaqub Mahirin 

əsərlərində bu cür metaforik məqamlar çoxdur. “Bərəkallah” satirik şeirində şair mənfi tipin 

yaramaz əməlləri üzündən drujinaçılardan qaçmasını ceyranla müqayisə edir: 

 

 “Drujinaçılar” istədi tutsun, tez əkildi, 

  Qaçmaqda çatmaz ona ceyran, bərəkallah [10, s.114]. 

 

yaxud, şair “Bir cür” şeirində mənfi qəhrəmanını “donuz”, “it”, “xoruz” müqayisəsi ilə tənqid 

edir: 

Adam var ki, xalis donuz, 

Öylə sanki dəyib quduz, 

Toyuq görcək olur xoruz, 

Çöldə bir cür, hində bir cür [10, s.46]. 

 

Yuxarıda şairin yaradıcılığından gətirdiyimiz metaforalarda bənzətməlik, müqayisəlik 

xüsusiyyətinin də olduğunu görürük. Tədqiqatımızla tanış olan mütəxəssis oxucuda fikrimizdə 

yanlışlığın olması fikri dədanılmazdır. Onlar gətirdiyi-miz nümunələrdə təşbehlilik əlamətinin 

çox olduğu qənaətinə gələ bilərlər. Bu xüsusiyyəti nəzərə alan görkəmli bədii dil araşdırıcısı 

Musa Adilov yazmışdır: “Metaforalar təşbehə nisbətən daha qüvvətli təsir yaradır. Burada 

maksimum yığcamlıq tələb olunur” [1, s.213].  

Yaqub Mahirin əsərlərindən gətirdiyimiz nümunələrdə təsviricilik, qiymətvericilik 

şairin əsas məqsədi olduğundan nümunələrdə əks etdirilmiş metaforalar asanlıqla müqayisə 

təsiri bağışlayır. 

Şairin əsərlərinin bədii təsvir vasitələri zəngindir və biz tədqiqatımızın həcmini nəzərə 

alaraq konkret şəkildə məlumat verməklə kifayətlənirik. 

 

3. Bədii ifadə vasitələrinin  işlənməsi 

Yaqub Mahirin lirikasında  bədii  ifadə vasitələrinin zənginliyi  əsərlərinin poetik 

obrazlılığını təşkil edir. “Bədii ədəbiyyatda poetik obrazlılığı  yaradan  məhz  poetik fiqurlar 

və məcazlar  sistemidir” [5, s.40]  ki, Mahirin yaradıcılığı  bu sistemi tam əhatə edir. 

Yaqub Mahirin əsərlərinin poetik strukturunda təkrir sisteminin özünəməx- sus rolu 

vardır. Şairin əsərlərinin bu istiqamətdən təhlili göstərir ki, təkrir sistemi onun şeirlərinin bədii 

nitq parçasında söz və ya ifadə təkriri aparıcı yer tutur.Bu təkrir sistemlərinin müştərəkliyi 

əsərlərinə yüksək emosional təsir aşılamışdır. Bədii dildə səs təkrirlərinin əhəmiyyətini xüsusi 
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qeyd edən nəzəriyyəçi alim M. Rəfili yazır: “ Səs təkrarlarının öz-özlüyündə  müstəqil bədii 

əhəmiyyəti yoxdur. Bunlar yalnız bədii ifadəni qüvvətləndirmək üçün ədəbi əsərin mətninə 

daxil edildiyi zaman məna və əhəmiyyət qazana bilər”  [9, s.178]. 

Yaqub Mahir yüksək qabiliyyətə malik söz sənətkarı olduğundan poetik fonetikanın 

qaydalarından şeirlərində assonanslıq yaratmaq üçün istifadə edərək alliterativliyi təmin 

etmişdir. Nümunələrə diqqət edək: 

               Daş atma, ay başı boş, daş toxunar daşa dəyər, 

               O daşın qəlpələri göz çıxarar, başa dəyər [10, s.71]. 

 

Beytdə “a” və “ə” sait səslərinin misralarda ahəngdarlığın yaranmasında oynadığı rol 

göz önündədir. 

Yaxud, şair “Yol gedirəm” gəraylısında “ü”, “a” və “ə” saitlərini misraların heca 

bölümündə bir-birinə izlətməklə şeirdə ifadəliliyi qüvvətləndirərək assonanslığı təmin 

etmişdir: 

Yol gedirəm gecələri, 

Gündüzümə qata-qata, 

Gah gedirəm qaça-qaça, 

Gah gedirəm yata – yata [11, s. 46]. 

  

Söz və ifadə təkriri Yaqub Mahirin əsərlərində ən mühüm üslubu gedişlərdəndir. Şair 

söz və ifadənin təkrarını şeir boyunun müxtəlif yerlərində işlətməklə bədii ifadəliliyi 

gücləndirmişdir. Söz və ifadə təkrir məqamlarının Yaqub Mahirin əsərlərində mənzərəsi 

aşağıdakı kimidir: 

1. Proses araya söz daxil olmadan baş verir. 

a) misranın əvvəlində. 

 

Qoybəzilər kasıbı adi insan sanmasın, 

Qoy bəzilər zərrəcə əhvalıma yanmasın, 

Qoy bəzilər dərdimi anlamasın, qanmasın, 

Mənim də Allahım var, Allah istəsin məni [10, s.9]. 

 

yaxud, şair M.Ə. Sabirə bənzətmə yolu ilə gedərək yazdığı “Şikayətnamə” şeirində satirik 

qəhrəmanın düşdüyü çıxılmaz vəziyyəti “nə biləydim” etirafları ilə fikirdə mənanı 

qüvvətləndirmək üçün misra əvvəli  təkrirdən məharətlə istifadə etmişdir: 

 

Nə bilim bəxti-çırağım sönəcək, 

Nə biləydim əmim işdən çıxacaq, 

Nə biləydim məni dərd-qəm sıxacaq, 
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Nə biləydim demaqoqlar qızacaq [11 , s.131]. 

 

b)  misranın sonunda. 

 

Qəfəsdə çox  zaman darıxmışam mən, 

Sizinçün çox zaman darıxmışam mən [10, s.39]. 

 

c) Proses misra boyunu başdan - başa bürüyür. 

 

Daş qəlbini, ay qız, muma döndərən, 

İlahimdi, ilahimdi, ilahim. 

İçimdəki od-alovu söndürən, 

İlahimdi, ilahimdi, ilahim [12, s. 23]. 

yaxud, 

Girləyirik yalanlarla başı biz, 

Doğruluğa lap olmuşuq naşı biz, 

Kaş ətəkdən tumarlıyaq daşı biz, 

Qorxuruq ki, xam it hürər dalanda, 

Yalan da var, yalan da var, yalan da. 

 

İnanırıq göydə öküz böyürsə, 

İnanırıq lovğa özün öyürsə, 

İnanırıq hər kim nə söz deyirsə, 

Neyləyəsən, söz uyarmı olanda. 

Yalan da var, yalan da var, yalan da [10, s.148 ]. 

  

 Numunə gətirdiyimiz bəndlərdə misra boyundakı təkrirlər misralarda bir oynaqlıq 

yaratmaqla bərabər, şairin sevinc və kədər duyğularını da bildirir. 

 Yaqub Mahir leksikası zəngin şairdir. O, yaradıcılığında dil məsələlərinə mə suliyyətlə 

yanaşmış, şeirin dil sadəliyinə xüsusi fikir vermişdir. Elə buna görədir ki, xalq dilinin bütün 

incəlikləri onun şeirlərində öz əksini tapmışdır. Şairi şəkili oxuculara sevdirən şeirlərinin 

məzmun xüsusiyyətləri ilə yanaşı, dil sadəliyi də olmuşdur. Şəki ədəbi mühitinin söz 

sərraflarından olan Ramiz Orsər şairin söz sənətinin dərinliklərinə vaqif olmasını 

dəyərləndirərək yazmışdır: “Yaqub Mahir söz mülkündə də mahirdir. Qəlbinin döyüntülərini 

sözlə ovudub özünü ovundura bilir” [10, s.3]. 

  Şairin şeirlərini oxuyan hər bir oxucu üçün danılmazdır ki, o, doğma Azərbaycan 

dilinin bütün zənginliklərini şeirlərində əks etdirib yaşadan şairdir. Yaqub Mahirin əsərlərində 

söz oyunu elə qurulur ki, söz öz mənasını daha da dərinləşdirir. Mahiri oxucularına sevdirən 

onun hüceyrəsindən qanınadək milli şair olmasıdır. Onun şeirlərində Şəki dialektinin şirinliyi 
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ilk andaca diqqəti cəlb edir. Şair şeirlərində işlətdiyi “obaşdan durmaq”, “birdəncə o itdi, bir 

əppək oldu”, “qıxmıx”, “taxta – tuxta”,  “Anan sino gedir bir göyçək üçün” [10, s.33], 

“Əlindən dürr tökülür” [10, s.36], “O qız çuval təki bir küncdə qalıb” [10, s.16], “Nanə 

yarpağı tək ürəyim əsir”, “Eh təpəmdən çıxdı tüstüm” [10, s.103], “Adamda heç insaf 

olmazmı bəyəm?”, “İdimsizdən lap əzəldən” [10, s.129], “Zalım, nə vecinə sənin, yeyib- 

yatırsan fıshafıs”, [12, s.64], “Olandan, olmazdan, Allah verəndən” [10, s.76], “Tamarzıyam 

mən onun səsinə” [10, s.81], “Qatı-qutu salıb söymə, dalaşma”  [10, s.84], “Simsiməkdən 

etsinmi könlünü yarə, neyləsin”,  [10, s.49], “Varmıdır bu dəhrdə mümkün-müdara, neyləsin” 

[10, s.49], “Yarıyanın xoş halına” [10, s.62], “Fikr etdikcə ağrı qopur başımdan” [10, s.65], 

“Kim olsa həyatda bil dəymə-düşər” [10, s.88], “Urvatı heç olmaz elə nakəsin” [10, s.89], “O 

zaman istəyirəm mən də salım dambadaram” [10, s.142], “Ovcumu iyləmədim, mən nə 

biləydim, ey afət” [10, s.142], “Ay qız sənin gözuu yiyim” [10, s.160], “Yıxıq evin dirəyidir” 

[10, s.9], “Sürünməzdim dizin-dizin” [10, s.12], “Göz açandan darmacala düşmüşəm” [12, 

s.26] və s. kimi söz və misralar şairin doğma Azərbaycan dilinin dialekt və şivə 

xüsusiyyətlərinə dərindən bələdliyindən xəbər verir. 

 Şairin müxtəlif janrlı əsərlərindən bu cür nümunələri çoxlu sayda gətirmək olar.  

XX əsrin sonlarında əldə edilmiş müstəqilik sayəsində müstəqil ədəbiyyat-şünaslıq və 

dilçilik elmimizin yaranması dilimizin lüğət tərkibinin beynəlmiləlləşməsinə şərait yaratmış, 

dilimizin lüğət tərkibinə rus və Avropa mənşəli yeni sözlər daxil olmuşdur. Müasirləri kimi, 

Yaqub Mahir də bədii dilini rus və Avropa mənşəli sözlərin hesabına zənginləşdirmişdir: 

“Mehdinin gül balası, Zeynəbin solisti xanım” [12, s.45], “Çox da ki, sənin atan sevgidən 

defisitdi xanım” [12, s.45], “Amma ki, xanımına yumyumşaq norka düşüb” [12, s.45], 

“Binəva  Mahirə də, ay qadası, yarmarka düşüb” [12, s.45], “Dünən dilənən biznesmen olub, 

aman Allah” [12, s.45], “Mobil telefon aldı dayı” [12, s.45], “Mafiya hər şeyi vallahi çıxardıb 

qəhətə” [12, s.80], “Biznes tərs dəyirman açır bu el-obanın başına” [12, s.80], “İmkanlılara 

axar bulaqdı o esemes” [12, s.90], və s. misralarda verilmiş  “solist”, “defisit”, “norka”, 

“yarmarka”, “biznesmen”, “mafiya”, “esemes” kimi sözlər rus və Avropa mənşəli sözlər 

kimi diqqəti cəlb edir.  

Yaqub Mahirin poeziyasında təzad da dilin bədii ifadə vasitəsi kimi geniş yer 

almışdır. Şair bu yolda antonimləri təzad yaratmaq üçün vasitə seçmişdir. Diqqət edək: 

Yol gedirəm, gecələri 

Gündüzümə qata-qata. 

Gah gedirəm qaça-qaça, 

Gah gedirəm yata-yata [12, s.46]. 

  

Yuxarıda gətirdiyimiz nümunələrə fikir verilərsə, görməmək mümkün deyil ki, şairin eyni 

sözlərin təkrarı ilə də təzadı qüvvətləndirmək manevri göz qabağındadır. 
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                                        Gah şirinsən, gah acı, gah da kəm, 

                                        Həyat səndə nə yaxşıdı, nə pisdi? 

                                        Biri gülür, yüzü çəkir dərdü-qəm, 

Həm soyuqsan, həm mötədil, həm isti [12, s.161] . 

  

 Həyatın biri üçün şirin, digəri üçün qəmli, kədərli olması, birinin gülüb, yüzlərlə 

insanın kədər dənizində böğulması yaşadığı zəmanədə şairin diqqətindən yayınmamış, bu 

mükəmməl bədii nümunədə romana sığacaq bir məzmunu təzadlı şəkildə oxucuya 

çatdırmışdır. 

 Ədəbiyyatın nəzəri əsaslarını gözəl bilən Yaqub Mahir yaradıcılığında bədii sualdan da 

təsvir vasitəsi kimi istifadə etmişdir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi öyrədir ki, bədii sual və nidalar 

poetik fiqur kimi şeirdə yüksək intonasiya, pafos yaradır, fikri vüsətli verməyə xidmət edir. 

Bədii sual isə fikrin daha qüvvətli çıxmasına xidmət edir. Poeziyada geniş yayılmış bu poetik 

fiqurları Yaqub Mahir də  şeir texnikasına tətbiq etmişdir:  

 

Beş günlük qonağıq biz bu dünyada, 

A gözəl, həmdəmin olum-olmayım? 

Oxşayır cəmalın o parlaq Aya, 

Baxıb, ilhamımı alım-almayım? [10, s.173]. 

  

 Aforizmlər məzmun xüsusiyyətlərindən məlumdur ki, həyatı yığcam, mənalı,dəqiq 

ifadə edən bədii vasitələrdir. Yaqub Mahirin şeir dili bu cür hikmətlərdən də kənar deyildir.Bu 

cür ifadələr şairin daha çox didaktik-tərbiyəvi şeirlərində özünə yer almışdır. Şairin şeirlərində 

yer alan “İnsana bəla bil ki, gəlir nəfsi üzündən”[10,s. 85], “Aqili aparar, saxlayar zayı” [10, 

s.115], “Namərd olar düz-çörəyi itirən” [10, s.99], “İstəsən gələsən aləmdə kara, özünə bab 

olan bir gözəl ara” [10, s.58] kimi aforistik məzmun daşıyan misralar şairin müdrikliyindən və 

fikir dünyasının dərinliyindən xəbər verir. 

 Yaqub Mahir şeirdə qafiyəyə poetik bir ünsür kimi həm diqqət yetirmiş, həm də çox 

əhəmiyyət vermişdir. Bildiyimiz kimi, “Şeirdə tələfffüzcə, səs tərkibi etibarı ilə bir-birinə 

yaxın olan sözlərə qafiyə deyilir” [7, s.41]. Qafiyə misrada fikri tamamlayıb yekunlaşdırdığı 

kimi, ona bir ahəng, bir məlahət gətirir. Orta əsr estetikasının görkəmli nümayəndəsi Bualo 

şeirdə məzmun və qafiyənin əlaqəsin- dən danışarkən yazır ki, “fikir qafiyənin hökmdarı, 

qafiyə isə fikrin müti quludur. Lakin qafiyə adlanan bu qula etinasız yanaşıb, azacıq sərbəstlik 

versəniz, qul öz vəzifəsi əleyhinə üsyan qaldırar, itaətdən çıxar, ağlın isə onu tapıb ələ 

keçirməsi uzun çəkər” [3, s.21].  

Yaqub Mahirin poetik irsində işlənmiş qafiyələr poetikliyi və orijinallığı ilə seçilir. 

Ədəbiyyatşünaslıq tələb edir ki, “müxtəlif sözlərin, müxtəlif birləşmə və tənasübdən yaranan, 

oxucu üçün gözlənilməz və yeni olan qafiyələr söz sənətində hünər və şairanə, qüvvətli hesab 
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edilir” [8, s.130]. Yaqub Mahirin poeziyasında kök, əzəl, zəngin qafiyələr bol - bol özünü 

göstərir. Nümunəyə diqqət edək: 

 

İdrakın, sönməyən çırağın olsun, 

Çalış ki, sənətə marağın olsun, 

Yaxşılıq əlində yarağın olsun, 

Pisliyi çıxmaqçün başa tələsmə [11, s.36]. 

 

Şairin “Tələsmə” qoşmasından gətirdiyimiz  “çırağın”, “marağın”, “yarağın” zəngin 

qafiyələri ilə fikrin dolğunluğunu təmin edərək şeirin ifadəlilik yükünü artırmışdır. El şairi 

kimi adı ürəklərdə gəzib, şeirləri dillərdə dolaşan Yaqub Mahir müdrikliyin və xalq 

yaradıcılığını mükəmməl bilməyin nəticəsi kimi şeirlərində cinas qafiyələrdən də məharətlə 

istifadə etmişdir. Omonim sözlərin olduğu kimi, yaxud fonetik dəyişməyə məruz qoymaqla 

cinas yaradılmış aşağıdakı bəndə diqqət yetirək: 

 

                            Qadan alım, sən məni az qına, yar. 

                            Aşiqini oxşatma azğına, yar. 

                            Bundan ötrü məni qanmaz qınayar, 

                            Qoy qınasın, neynək, məndə dözüm yar [11, s. 35]. 

  

Yaqub Mahirin əsərlərində bədii  ifadə  vasitəsi  kimi  inversiyadan  da istifadəyə  çox  

rast  gəlinir: 

 

Bürünəndə tənin tülə, 

Bənzəyirsən qızılgülə, 

Dönüb şeyda bir bülbülə, 

Bağçanıza qonan mənəm [11, 39]. 

 

Nəticə: Ümumiyyətlə, Yaqub Mahirin poetik irsi çoxlu məcaz və ifadə gözəllikləri ilə  

zəngindir. İnanırıq ki, bədii yaradıcılığında yüksək sənətkarlıq nümayiş etdirən bu söz 

ustadının əsərlərinin dili üzərində geniş tədqiqat işləri aparılacaq, xalq şeirinin ruhunu 

məzmununda daşıyan qoşmaları, gəraylıları sevə-sevə oxunulacaq, kəskin satiraları ilə M.Ə. 

Sabir və dərin məzmunlu qəzəlləri ilə Əliağa Vahid ənənələrinin davamçısı kimi  ədəbiyyat 

tariximizdə öz layiqli yerini tutacaqdır.  
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