
  

İPƏK YOLU, No.3, 2021, səh.101-115 

 

 
101 

 

 

POETİK DİLDƏ QEYRİ-MÜƏYYƏN ZAMAN KƏSİKLƏRİNİ İFADƏ 

 EDƏN SÖZLƏR 

 

Fərid İbrahimli 

 
Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə, Azərbaycan 

e-mail: feridibrahimoglu@gmail.com 

  
Xülasə. Məqalədə “Zaman” bədii konseptinin tədqiqinə linqvopoetik, 

psixolinqvistik, kulturoloji, teoloji, fəlsəfi istiqamətlərdən baxılmışdır. 

Göstərilmişdir ki, poetik dildə zamanın ifadə vasitələrinin tədqiqi onun 

koqnitiv xüsusiyyətlərinin, zamanın bədii-fəlsəfi düşüncədə mövqeyi, 

məcazlar sistemində rolu haqqında elmi-nəzəri fikirlərin inkişaf etdirilməsinə, 

zamanın fiziki-obyektiv və subyektiv-psixoloji kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərinin dildə ifadə vasitələrinin sistemləşdirilməsinə imkan 

verəcəkdir. 

 

Açar sözlər: zaman, poetik dil, bədii konsept, qeyri-müəyyən zaman, məcaz. 
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Abstract. The article considers the study of the 

artistic concept of "Time" from linguopoetic, 

psycholinguistic, cultural, theological and 

philosophical directions. It was noted that the 

study of the means of expression of time in poetic 

language will allow to develop scientific and 

theoretical ideas about its cognitive properties, the 

position of time in artistic and philosophical 

thought, its role in the system of metaphors, 

systematization of physical-objective and 

subjective-psychological quantitative and 

qualitative indicators of time. 

Keywords: time, poetic language, artistic concept, 
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Резюме. В статье рассматривается исследова-

ние художественной концепции «Время» с 

лингвопоэтического, психолингвистического, 

культурологического, теологического и фило-

софского направлений. Было отмечено, что 

изучение средств выражения времени в поэти-

ческом языке позволит развить научные и 

теоретические представления о его познава-

тельных свойствах, положении времени в 

художественно-философской мысли, его роли 

в системе метафор. А также позволить  

систематизаровать физически-объективные и 

субъективно-психологические количествен-

ные и качественные показатели времени. 

Ключевые слова: время, поэтический язык, 

художественная концепция, неопределенное 

время, метафора. 

 

1. Giriş 

Zamanın ifadə vasitələri, onların dildəki mövqeyi, söz yaradıcılığında və dilin lüğət 

tərkibinin zənginləşməsində rolu, qrammatik strukturu [1, 13, 15] struktur-semantik 

xüsusiyyətləri [16, 17] Azərbaycan dilçiliyində tədqiqatçılar tərəfindən kifayət qədər 

araşdırılmış, zaman kateqoriyasının qrammatik strukturu elmi araşdırmaların toxunduğu 

məsələlərdən olmuşdur.  
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Azərbaycan şeir dilində zaman konseptinin üslubi xüsusiyyətləri, bədii-fəlsəfi fikrin 

ifadəsində zamanın mətn konstruksiyalarında ifadə imkanları, bədii yaradıcılıq prosesində 

zamanın koqnitiv kateqoriya kimi dərki məsələləri xüsusi tədqiqat mövzusu olmamışdır. Lakin 

ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri ilə bağlı tədqiqatlarda zaman 

konseptinə ötəri toxunulmuşdur. 

Əsasən, 1960-cı illərdə yazılmış poeziya nümunələri seçmə üsulu ilə bədii-linqvistik 

tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bədii-linqvistik təhlil zamanın koqnitiv xüsusiyyətlərinin, bədii 

dildə zaman konseptinin ifadə vasitələrinin ortaya çıxararılmasına, zamanın bədii-fəlsəfi 

düşüncədə mövqeyi, məcazlar sistemində rolu haqqında elmi-nəzəri fikirlərin inkişaf 

etdirilməsinə, zamanın fiziki-obyektiv və subyektiv-psixoloji kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərinin dildə ifadə vasitələrinin sistemləşdirilməsinə imkan verəcəkdir. 

Poetik dildə qeyri-müəyyən zaman kəsiklərinin semantik məzmununda yer alan qeyri-

müəyyənlik, mücərrədlik bədiiliklə yanaşı fəlsəfi konsept yaradır. Qeyri-müəyyən zamanı ifadə 

edən leksik-semantik vahidlər zaman bədii konseptinin ən geniş istifadə olunan ifadə 

vasitələrindəndir. 

 

2. Poetik dildə qeyri-müəyyən zaman kəsiklərinin ifadəsinin bədii-fəlsəfi və elmi-

nəzəri məsələləri 

Poetik dildə qeyri-müəyyən zaman kəsiklərinin semantik məzmununda yer alan qeyri-

müəyyənlik, mücərrədlik bədiiliklə yanaşı fəlsəfi konsept yaradır. Qeyri-müəyyən zamanı ifadə 

edən leksik-semantik vahidlər zaman bədii konseptinin ən geniş istifadə olunan ifadə 

vasitələrindəndir. İnsanın zamana münasibəti, onu dərketməsi çoxaspektlidir, belə ki, zamana 

fiziki, fəlsəfi, psixoloji, dini, ictimai-siyasi, iqtisadi baxış vardır. Bədii dildə zamana ilk 

münasibət fəlsəfi-dini istiqamətdə olmuşdur. İnsanlar zamanı dərk etməyə çalışmışlar, lakin 

zamana münasibət çoxluq etibarı ilə elmi mahiyyət yox, bədii mahiyyət kəsb edirdi. İnsanlar 

zaman məfhumunun təbii gücü qarşısında heyrətlənir, onu təbiətin ayrılmaz bir hissəsi hesab 

edərək, ona sitayiş edirdilər və beləliklə, zaman bədii kontekst daxilində konseptə çevrilirdi. 

Bədii kontekst isə dini-mifik dünyagörüşdən və həmin dünyagörüşə münasibəti əks etdirən 

fəlsəfi dünyagörüşdən ibarət idi. Qeyri-müəyyən zaman ifadə edən leksik-semantik vahidlər isə 

semantik məzmun etibarı ilə qeyri-müəyyənlik, mücərrədlik ifadə etdiyi üçün zamanın 

fövqəltəbii gücünü, zaman məfhumu ilə bağlı fəlsəfi-dini dünyagörüşü ifadə etmək potensialına 

malikdir, klassik ədəbiyyatda da çox rast gəlinən zəmanə, əyyam, əbədiyyət kimi leksik-

semantik vahidlər zamanın ifadəsində daha çox şəxsləndirilir, lirik obraza çevrilir və, beləliklə, 

bədii-fəlsəfi konseptə çevrilir. 

“Fəqət, belə görüşmək istəməzdik 

nə sən, nə də mən. 

Ancaq zamanın hökmüdür, 

nə edəsən... ” [4, s.59] 
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Balaş Azəroğlunun 1966-cı ildə qələmə aldığı “Zanbaq” şeirində rast gəldiymiz zaman 

sözünün fəlsəfi mahiyyətindən istifadə edərək, ədəbiyyatımızda və məişətimizdə çox 

qarşılaşdığımız ifadə formasından zamanın hökmü istifadə etmişdir. Bədii-fəlsəfi düşüncə 

tarixinin ən qədim dövrlərindən etibarən insan iradəsindən kənar mövcud olan bir sıra 

fövqəltəbii fakt və hadisələrə inam öz əksini tapmış, insan onların gücü qarşısında özünü aciz, 

köməksiz hesab etmişdir. Bu cür inam obyektlərindən biri də zamandır. İnsan daim öz 

düşüncəsində zamanı şəxsləndirmiş, baş verən müsbət və ya mənfi hadisələri zamanın iradəsi 

hesab etmiş və bu cür düşüncə tərzi zaman haqqında bədii-fəlsəfi düşüncənin əsasını təşkil 

edərək zamanın poetik dil strukturunda əsas ifadə vasitəsinə çevirmişdir. 

“...Amma şair də var ki, 

Zamanın doğma oğlu; 

İdrakın zirvəsindən,  

Hissin yanğınlarından 

Keçir şeirinin yolu. 

Əsrin ahəngi-vəzni, 

Müqəyyəd qafiyəsi. 

Gah qovuşan cüt ürək... 

Gah da ki orkestrin 

 Toqquşub şaqqıldayan 

 Qoşa zərb alətitək...” [8, s.68] 

Əli Kərimin “Sanki” şeirində işlənmiş zaman, əsr sözləri konkret zaman ifadə etmir. Burada 

zaman və əsr sözləri şeirin ümumi məcazlar sisteminə daxil olub bədii konsept təşkil edir. Şairi 

zamanın doğma oğluna bənzədən müəllif zamanın leksik-semantik zənginliyindən istifadə 

edərək sözü obrazlı-bədii təfəkkürün mərkəzinə gətirmişdir. Əsr sözünü də zaman, vaxt 

sözlərinin sinonimi kimi işlətmişdir. Göründüyü kimi, misralarda əsas bədii fikir, ideya 

məcmusu məhz zaman ifadə edən sözlərin üzərində cəmləşmişdir. Həmçinin semantikasında 

olan mücərrədlik, qeyri-müəyyənlik imkan verir ki, qeyri-müəyyən zaman kəsiklərini ifadə 

edən vahidlər bədii-fəlsəfi mühakimələr aparmaq üçün uyğun dil vasitələrinə çevrilsin.   

“Zaman günəşin əlindən tutub 

çəkdi günorta yerinə. 

Gün od ələdi dənizin üzərinə.” [4, s.70] 

Balaş Azəroğlunun 1966-cı ildə yazdığı “Dəniz və Günəş” şeirində zaman sözü ilə 

yaradılmış metafor elə zamanın özünü, günorta yeri ifadəsi ilə günəşin hərəkətini poetik dillə 

təsvir etməklə coğrafi zamanı ifadə etmişdir. Poetik dilin əsasında dayanan, zaman sözünün 

yaratdığı metafordur.  

 “Söz var beş günlükdü, söz var ömürlük, 

söz var ki, dadı damaqda qalır.” [6, s.400] 

N. Həsənzadənin 1962-ci ildə qələmə aldığı “Könlüm şeir istəyir” şeirində ömürlük sözü 

əbədi sözünün sinonimi kimi qeyri-müəyyən zamanı, beş günlük birləşməsi isə sintaktik-
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semantik strukturun hesabına qeyri-müəyyən zamanı ifadə edir. Ömürlük sözü bədii dildə bir 

çox hallarda bir şeyin, hadisənin qalıcılığını, dəyişməzliyini, sabitliyini ifadə edir, növbəti 

misrada dadı damaqda qalır ifadəsi ömürlük sözünün semantik məzmununu daha da 

konkretləşdirir. Beş günlük birləşməsi qeyri-müəyyən zamanın ən qısa ölçüsünü, ömürlük sözü 

isə ən uzun ölçüsünü bildirməklə qeyri-müəyyən, mücərrəd zamanın bədii-fəlsəfi müstəvisini 

formalaşdırır. 

 “Keçmişlərin birində; 

  yaşayıb kənd yerində 

  iki dost, iki qonşu: 

  Xoruzla Tovuzquşu.” [6, s.797] 

N. Həsənzadənin 1967-ci ildə Kalmık xalq nağılı əsasında yazdığı “Qızıl lələk nağılı” 

təmsilində qeyri-müəyyən zamanın ifadəsində  şifahi xalq ədəbiyyatında, xüsusilə, nağıl, 

dastan, əfsanə və rəvayətlərin dilində işlənən “günlərin bir günündə”, “keçmiş günlərin 

birində”, “qədim zamanlarda”, “Biri var imiş, biri yox imiş” kimi ifadələrin şeir ahənginə, 

intonasiyasına biçimlənmiş formasından istifadə edilmişdir. Şifahi xalq yaradıcılığından 

seçilmiş ifadə üsulunun estetik imkanları yüksək olur. İncəsənəti duyan, hiss edən, qavrayan 

insan zamanın keçmiş çağlarından qalmış muzey eksponatına necə münasibət ifadə edirsə, 

şifahi xalq yaradıcılığından qalmış ifadə formalarına da eyni münasibəti nümayiş etdirir. 

Burada da koqnitiv semantik təəssürat duyğusunun aktivləşməsi qavrayışın əsasında 

dayanmaqla poetik nitqin estetik tələblərini təmin edir. Ətraf aləmdə bütün müşahidə 

etdiklərimiz, qavradıqlarımız mücərrəd və ya konkret varlıqlar, muzey eksponatı kimi digər 

əşyaların dərkedilməsi, o cümlədən, zamanın qavranılması təfəkkür və nitqin birgə fəaliyyəti 

ilə mümkün olur, lazım gələrsə, yazılı və ya şifahi dil vasitəsinə çevrilir. Zamanın ifadəsində 

şifahi xalq yaradıcılığına məxsus dil vasitəsinə məxsus koqnitiv-semantik təəssürat zamanın 

ifadə vasitəsinin estetikasını təmin edir.    

 “Geri dön, tarixi bir an varaqla, 

  Gör onu həqiqət aynasında sən. 

 

...Tarix hökm elədi, qaranquş kimi 

   Bahara səslədik bu elləri biz. 

 

...Tarix haqqımızı qaytardı geri, 

    Sorulan qanımız qayıtmaz artıq.” [3, s.38] 

M. Arazın 1960-cı ildə qələmə aldığı “Nobel mükafatı” şeirində tarix sözü keçmişə 

nəzərən qeyri-müəyyən zamanı ifadə edir. Bu qeyri-müəyyənlik dövr, zaman, əyyam sözünün 

ifadə etdiyi semantik məzmunun eynisi olsa da, misrada tarix sözü funksional üslubi 

məzmununda bədii məqsədin ifadə edilməsində özünəməxsus informativ funksiya daşıyır. 

Tarix sözünün yaratdığı məcaziliyin işlənmə məqamları müxtəlifdir. Tarixi bir an varaqla 
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ifadəsi metonimiya, tarix hökm elədi, tarix haqqımızı qaytardı geri ifadələri metafor 

yaratmışdır. Qeyri-müəyyən zaman ifadə edən vahidlər poetik dil sistemində bədii, koqnitiv-

semantik təəssürat məcmusunun ifadə etdiyi mənalara görə fəlsəfi konseptdir. “Konsepsiya 

quruluşuna konsepsiyanı təşkil edən müxtəlif idrak təbiətinin əsas struktur komponentləri – 

həssas görüntü, məlumat və şərh sahələri daxildir. Konsepsiya quruluşu konsepsiyanın bu tərkib 

hissələrinin hər birinə aid bir sıra koqnitiv atributlar şəklində təsvir edilmişdir. Konsepsiyanın 

məzmunu konseptual obyektin və ya fenomenin fərdi xüsusiyyətlərini əks etdirən koqnitiv 

atributlar tərəfindən formalaşır və bu atributların birləşməsi kimi təsvir olunur. Konsepsiyanın 

məzmununun daxili quruluşu sahə nümunəsinə - nüvə və yaxın, uzaq və ekstremal çevrələrə - 

ərazilərə malikdir.” [12, s.588] 

“Səs gəlməyən, 

  əl yetməyən 

  Qədim tarix dərəsindən 

  Səs ver mənim səsimə sən: - 

  Sənə gələn, səndən 

  Ötən 

  Nəydi belə?” [3, s.84] 

M. Arazın 1967-ci ildə qələmə aldığı “Məndən ötdü, qardaşıma dəydi...” şeirindən 

seçilmiş misralarda zamanın ifadəsində qeyri-müəyyənliklə yanaşı keçmişi ifadə edir. Səs 

gəlməyən, əl yetməyən ifadələri ilə daha uzaq keçmişi ifadə etməklə qədim tarix dərəsi 

birləşməsi ilə məntiqi-semantik əlaqə yaradır, tarix sözünün ifadə etdiyi zaman sintaktik 

strukturun (qədim tarix dərəsindən) daxilində bədii-obrazlı dilin elementinə çevrilərək öz 

mövqeyini, ekspressivliyini daha da inkişaf etdirir.  

 “Milyon il, milyard il 

  bir yol, bir cığır –  

  Nə geriyə dönür, 

  nə sona çıxır. 

  Hərəkət əbədi, 

  Sürət əbədi.” [3, s.94] 

M.Arazın 1968-ci ildə qələmə aldığı “Günəşi ittiham edənlər” şeirində milyon il, 

milyard il birləşmələri zamanın daha uzun ölçüsünü ifadə edir. Şeirdə müşahidə edildiyi kimi 

zamanın kəmiyyət ölçüsü nə qədər uzun olursa, onun dəqiqliyi, konkretliyi azalır, bəzən də 

tamamilə ortadan qalxaraq, əvəzində qeyri-müəyyənliyi, mücərrədliyi ifadə edir, nəticədə 

növbəti misralardakı əbədi sözünün semantikası ilə eyniləşir. Bu cür yaradılmış semantik 

simmetriya şeirin bədii təsir gücünü artırır və bədiiliyi hiss edən, duyan oxucu əsil həyat 

həqiqətini dərk edir.  

 

“Gəncliyim atından nə zaman yenib,   

Elə doluxsundum uşaq sayağı...   
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Sürüşə-sürüşə dağlardan enib   

Gəlirdi elə bil qocalıq çağım.” [3, s.152] 

M. Arazın 1968-ci ildə yazdığı “Dağlara qar düşdü” şeirində işlənmiş gənclik, qocalıq 

sözləri qeyri-müəyyən zamanı ifadə edir. Bədii dildə zaman elə bir konseptdir ki, leksik-

semantik və sintaktik strukturların zamanı ifadə etmək imkanları üslubi funksionallıq nümayiş 

etdirir. İlk misrada gənclik sözü metafor yaratmaqla bərabər, şəxsləndirmə ilə bədii obraza 

çevrilib. Həmçinin qocalıq və gənclik sözləri təzad yaradaraq, bədii fikrin ifadəsində 

emosionallığı artırmışdır. Qocalıq sözü isə sintaktik struktur daxilində metafor yaradaraq 

zamanın ifadəsində (sürüşə-sürüşə dağlardan enib) müddətin tez keçdiyini ifadə edir. 

“Metaforik lüğətin gəldiyi çərçivə mənbə çərçivəsi (məs.: hərəkət) adlanır və həqiqətdə 

danışılan konseptlərin rolları olan çərçivəyə hədəf çərçivə (məs.: şəxsəsaslı zaman) deyilir. 

Konseptual metaforlar mənbə çərçivə lüğətinin hədəf çərçivə haqqında danışmaq üçün istifadə 

edir, fərqli vəziyyətdə metafor yaranmır. Bu səbəbdən, Milad bayramı yaxın gələcəkdir 

mənasında Milad bayramı gəlir deyə bilərəm, ancaq Nənəm yaxın gələcəkdir mənasında Nənəm 

gəlir deyə bilmərəm” [11, s.33]. Deməli, ikinci nümunədəki söz (nənəm) hədəf çərçivəyə 

çevrilə bilmir. Şeirin misralarında qocalıq sözünün ifadə etdiyi zaman onu hədəf çərçivəyə 

çevirmiş, beləliklə, zamanın bədii konepti – metafor yaranmışdır. İkinci misrada ifadə olunan 

fikir gənclik sözünün koqnitiv semantik məzmununda duyğu dəyərini – təəssürat keyfiyyətini 

yüksəltmişdir. Həmçinin bu nümunədə də zaman subyektiv keyfiyyət və kəmiyyət göstəricisi 

ilə ifadə olunmuşdur. “Yaşlandıqca zaman daha sürətli keçir. Həyatdakı daha müntəzəm 

təcrübələr daha intensiv hala gəlir. Deməli, düşüncəmiz onları daha az aydınlıqla yadda 

saxlayır. Subyektiv həyat təcrübəmiz çoxaldıqca və onun ömrü yaddaşdan asılı olduğundan 

subyektiv zaman sürətlənir. Müxtəlif hadisələrlə zəngin və dəyişən bir həyat da uzunömür 

deməkdir” [18, s.80]. bədii nümunələrdən aydın olur ki, zamanın subyektiv kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricisi çoxtərəflidir. Deməli, subyektiv zamanın sürəti keçmişdə baş verənlərin 

hansı sıxlıqla yaddaşda qalması ilə bağlıdır, öyrənmə mərhələsində olan gənc yaşlarda olan 

insan yeni görünən hər bir müşahidəni, təcrübəni daha həvəslə yadda saxlayır, yaşlandıqca isə 

təkrar təcrübələrlə, müşahidələrlə qarşılaşdığından onları bir-birindən fərqləndirə bilmir, 

yaddaşında az saxlayır və tez unudur və buna görə də zamanın sürətlə keçdiyini zənn edir. 

Yuxarıdakı nümunədə subyektiv zamanın koqnitiv-psixoloji dərketməsinin bu əlaməti bədii 

dillə ifadə olunmuş və bədii konsept yaratmışdır.  

“Hər ulduz bir evin pəncərəsinə bənzəyir. 

  Sevincli, qəmli, işıqlı, insan həyatlı. 

  Onunçün göylərin qapısını döyürük 

zaman piyada olub, biz atlı” [9, s.28]. 

 F. Qocanın 1963-cü ildə qələmə aldığı “Ulduzlara doğru yürüş” şeirində zaman sözü 

vaxt, müddət sözünün sinonimi kimi işlənərək fiziki-obyektiv zamanın sürətə münasibətindən 

ortaya çıxan xüsusiyyəti ilə məcaz yaratmış və bədii konseptə çevrilərək bədii fikri ifadə 
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etmişdir. Hərəkət halında olan cisim, məsafə və zamanın münasibətində məsafənin sürətə 

nisbəti hərəkət halında olan cismin qət etdiyi məsafənin zamanını müəyyənləşdirir. Zaman 

piyada olub, biz atlı ifadəsi ilə müəllif sürət nə qədər böyük olarsa, zaman o qədər kiçik olar 

xassəsini poetik dillə ifadə etmişdir.  

 “Zaman da tələsmir ömrün bu çağı, 

  Dayanır gözləyir görüşənləri” [9, s.33]. 

F.Qocanın 1960-cı ildə qələmə aldığı “Hardasa, nə vaxt” şeirində zaman, ömür, çağ 

sözləri zamanı ifadə edir. Lakin zaman sözü şəxsləndirilərək metafor yaratmış və lirik-bədii 

obraza çevrilərək psixoloji-subyektiv zamanı ifadə etmişdir. 

“Bəzən axır yuxuma 

  Bir cır xoruzun banı. 

  Hürküdür kirpiyimdə 

  Mürgüləyən zamanı” [9, s.36]. 

F. Qocanın 1966-cı ildə “Dənizdə ay çiməndə” şeirində zaman sözü qısa müddəti ifadə 

etsə də, həmin müddət konkretlik ifadə etmir, sözün koqnitiv-semantikasında qeyri-

müəyyənlik, mücərrədlik qalmaqdadır. Yaradılmış metafor zamanı bədii obraza çevirmiş və 

bədii fikri öz semantikasında cəmləşdirmişdir. 

“Bircə anda 

O bizdən 

Min il aralanıbdır. 

Elə bil zaman bizə 

Bu ölümlər, 

ölümlər, 

Arxasından hey gülür. 

Kim deyir ki, vaxt - 

zaman 

Saat ilə ölçülür?!” [17, s.19] 

B. Vahabzadənin 1963-cü ildə qələmə aldığı “An – min il” şeirində zamanın fəlsəfi 

mahiyyəti bədii fikrin mərkəzində dayanır. Min il, zaman, vaxt sözləri qeyri-müəyyənlik, 

mücərrədlik ifadə edir. Həmçinin şeirdə psixoloji-subyektiv zamanın koqnitiv-semantikasının 

yaratdığı təəssürat da bədii-fəlsəfi mahiyyəti zənginləşdirir. Şeirin məzmununda zamanın 

fiziki-obyektiv dərketməsi ilə psixoloji-subyekyiv dərketməsi qarşı-qarşıya qoyularaq bədii 

fikir ifadə edilir.  

“Nədən məzarlıqda vaxt düşmür yada? 

Demə o burda da, burda da varmış! 

Ölülər məskəni - məzarlıqda da 

Zaman, qədəm-qədəm addımlayırmış!..” [17, s.20]. 

Zaman cəmiyyətdən kənarda təbiətdə mövcud olsa da, insan və ətraf mühitin 

münasibətində zaman sosial, bədii, fəlsəfi mahiyyət kəsb edir. İnsan zamanı sosial, iqtisadi, 
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ictimai-siyasi, əmək münasibətləri ilə bağlı daim müşahidə edir. Zamanın insan tərəfindən dərki 

zaman ifadə edən semantik vahidlərin koqnitiv-semantikasını formalaşdırmaqla sosial, bədii, 

fəlsəfi konseptə çevirir. Ümumiyyətlə, dil sisteminin bütün səviyyə və strukturu insanın ətraf 

mühitə münasibəti və dərketmənin bütün istiqamətlərini özündə əks etdirməklə şəxsəsaslıdır. 

Çox aydın müşahidə edilən bu məsələlər üzərində B.Vahabzadə “Zaman” şeirində bədii 

mühakimə aparmış və qeyri-müəyyənlik, mücərrədlik ifadə edən zaman sözünü bədii-fəlsəfi 

konseptə çevirmişdir. 

“Altmışın üstündə durub yaşın da. 

Artıq sənin üçün dayanan zaman 

Mənimçün dolanır... 

Gün olur axşam. 

Vaxt keçir, sən məndən uzaqlaşırsan, 

Mən sənə günbəgün yaxınlaşıram” [17, s.22]. 

B.Vahabzadənin 1963-cü ildə qələmə aldığı “Bu gün yeddin oldu” şeirində də ölən bir 

insan üçün zamanın dayandığını ifadə edir. Özünün isə günbəgün ölən adama – anasına 

yaxınlaşmasını, bir zaman ölməsini düşünür. Bu nümunədə də zaman ətrafında bədii-fəlsəfi 

mühakimələr aparılmışdır. Poetik-fəlsəfi təfəkkürdə zaman sonsuz varlıq kimi qavrandığı 

halda, sonu olan, bitən, tükənən varlıq kimi də qavranılır. “İnsan doğuşu, inkişafı və ölümü ilə 

əlaqəli qurulmuş keçid xəyalından istifadə edərək yaşamaq müvəqqətiliyini təcəssüm etdirən 

və drammatikləşdirən mifologiyanın, poeziyanın, hətta fəlsəfənin bütün ən konkret təsvirlərinin 

arxasında qarşısıalınmaz tale və gözlənilməz son kimi bir aydınlıq var; bu, dənizin ağzına qədər 

hər şeyi süpürən qoca, məşhur çay kimi ölümə doğru və ya sona doğru yaxınlaşma nöqtəsi 

müasir düşüncənin müəyyən bir axınında müvəqqəti zamanın görüntülərinə səbəb olur” [2, 

s.144]. 

“Durnamı ayrıldı, öz qatarından 

 Obamı dağıldı, elmi talandı? 

 Zamanmı ayrıldı öz axarından?  

Əslimi hıçqırdı, Kərəmmi yandı?” [17, s.23]. 

B.Vahabzadənin 1964-cü ildə qələmə aldığı “Habil segahı” şeirinin poetik sintaksisində 

bədii suallar əsas üslubi fiqura çevrilmişdir. Zamanmı ayrıldı öz axarından bədii sualı isə 

sintaktik-semantik məna etibarı ilə daim irəliyə doğru hərəkətdə olan zamanın hər hansı bir 

hissəsinin öz istiqamətindən ayrılmasını ifadə edir, durnamı ayrıldı, öz qatarından ifadəsi də 

zamanmı ayrıldı öz axarından ifadəsinin mənasını aydınlaşdırmağa xidmət edir. Şair segahın 

səsləndirildiyi zamanı öz axarından ayrılmış ifadəsi ilə daha zəngin, daha qiymətli hesab 

etməklə segahın ifasının gözəlliyini tərənnüm edir. Segahın səsləndirildiyi qeyri-müəyyən, 

mücərrəd zaman şeirin poetik sintaksisi ilə uyğunlaşaraq, tərənnümün ən uğurlu dil vasitəsinə 

çevrilmişdir.  

“Sevinin, uşaqlar, ömür gödəkdir, 
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Həyat tumarlayır, oxşayır sizi. 

Hələlik dünya da götürəcəkdir 

Sizin nazınızı, şıltağınızı” [17, s.27]. 

B.Vahabzadənin 1965-ci ildə qələmə aldığı “Karusel” şeirində həyat, ömür sözləri ilə 

ifadə olunan qeyri-müəyyən zaman xüsusi semantik funksiyaya malikdir. Belə ki, ömür, həyat 

sözlərinin semantik məzmunu məhz insana aiddir, semantik əsasında insan dayanır. Həyat, 

ömür sözlərinin leksik-semantik məzmunu zaman sözünün semantikası ilə uyğunluq təşkil edir. 

Lakin məhz bu misralarda həyat, ömür sözlərinin işlənməsi poetik-semantik tələblərdən irəli 

gəlir. Həyat tumarlayır, oxşayır sizi metaforunun sintaktik-semantik məzmunu yaşanan 

zamanın müsbət emosiyalarla dolu olmasını, işlərin uğurlu olmasını, qayğısız, xoşbəxt 

təəssüratın olmasını ifadə edir. Buradakı zamanın insanın uşaq yaşını ifadə edir, lakin zamanın 

hissələrinin kəmiyyət ölçüsü qeyri-müəyyən, mücərrəd olsa da, kontekstin semantikasında 

müəyyənlik ifadə olunur.  

“Azərbaycan oğluyam, 

At belində doğuldum; 

Zamanın qazanında 

Neçə dəfə dağ oldum” [17, s.32]. 

B. Vahabzadənin 1966-cı ildə qələmə aldığı “Azərbaycan oğluyam” şeirində zaman 

tarixi, yəni keçmişi ifadə edir, zamanın qazanında neçə dəfə dağ oldum məcazi sistemində ifadə 

olunan bədii fikrin məzmununda xalqımızın yaşadığı tarixin əzablı, keşməkeşli dövrlərini, 

zamanlarını canlandırır, lakin bunlar sadəcə tarixi faktlar yox, tarixi həqiqətin bədii əksidir. 

Tarix isə keçmişi ifadə edən daha uzun bir zamandır, onun bədii dillə ifadəsi isə zamanın bədii 

konseptidir. Bədii konsept isə ifadə etdiyi bədii həqiqətin məzmununda tarixi, fəlsəfi, psixoloji 

konsepti birləşdirir. 

“O zaman əbədi yadigar qalar 

Yazan qələmin də, yazı masan da. 

Yox, əgər sənətin elin deyilsə, 

Yaşasan da olar, yaşamasan da...” [14, s.64]. 

O. Sarıvəllinin 1965-ci ildə yazdığı “Ən geniş aləm” şeirində qeyri-müəyyən zaman 

kəsiyini ifadə edən “əbədi” leksik-semantik vahidi məcaz yaratmasa da, şeirin poetik 

mənzərəsinin əsas elementinə çevrilmişdir.  

“Al məndən ömrümlə 

  əbədi qalan 

  o ani, 

  o ani 

  Görüşlərini” [7, s.147]. 

N. Xəzrinin 1967-ci ildə qələmə aldığı “Təkcə ümid qalsın” şeirində əbədi sözü bir insan 

ömrünə bərabər zamanı bildirməklə leksik-semantik məzmun etibarı ilə həmişəlik, ömürlük 
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kimi zaman zərflərinin sinonimi kimi işlənərək sərbəst şeirin intonasiya və ahəngdarlıq tələbinə 

uyğun seçilmiş ən uyğun zaman vahididir.  

“Bu gündən, sabahdan, əbədiyyətdən 

  Mehriban-mehriban danışan gündür” [7, s.160]. 

N. Xəzrinin 1967-ci ildə qələmə aldığı “Yaz günü-Novruz günü” şeirindən seçilmiş 

misralarda əbədiyyət sözü sonsuz zamana işarə etməklə yaxın gələcəyi ifadə edən sabah 

sözündən sonra işlənməklə daha uzaq gələcəyi ifadə edir. Temporal leksik vahidlər keçmiş, 

indiki, gələcək zaman mikrosahəsinin daxilində yerləşsə də, qeyri-müəyyən zamanı ifadə 

vahidlərin kəmiyyət ölçüsü əksər hallarda hər üç zaman mikrosahəsini bütövlükdə əhatə edir. 

Lakin əbədiyyət sözü zamanın sonsuzluğunu ifadə etməklə, bir sıra nümunələrdə daha uzaq 

gələcəyi ifadə edir. Qeyri-müəyyən zaman ifadə edən vahidlər öz qeyri-müəyyənliyinə, 

mücərrədliyinə görə bədiiliklə yanaşı, fəlsəfi konsepsiya təşkil edir. 

“Mən il, ay bilməyəydim, 

Vaxtın çərçivəsindən çıxaydı ömrüm-günüm. 

Əbədiyyət ən kiçik ölçüm olaydı mənim...” [17, s.102]. 

B. Vahabzadənin 1965-74-cü illərdə yazdığı “Mən kiçik bir ürəyəm” adlı şeirində şair 

il, ay, vaxt, əbədiyyət sözləri ilə zamanın poetik müstəvisini yaradaraq bədii fikrini ifadə 

etmişdir. Burada vaxt, ömür, əbədiyyət sözləri qeyri-müəyyən zamanı ifadə etməklə sonsuz, 

daimi zamanı ifadə edir. Öz varlığının əbədi olmasını arzulayan lirik qəhrəman ömrünün illərə, 

aylara bölünməməsini istəyir, yəni zamanın keçdiyini hiss etmək istəmir, “Əbədiyyət ən kiçik 

ölçüm olaydı” deyir.  

“Mən bilsəydim, 

  biz əbədi ayrılırıq, 

  qucaqlardım o gün səni.” [6, s.677] 

N. Həsənzadənin 1963-cü ildə yazdığı “Mən bilsəydim” şeirində əbədi sözü əslində bir 

insan ömrünə bərabər qeyri-müəyyən zamanı ifadə edir, lakin “əbədi ayrılıq” birləşməsi daha 

ekspressiv olmaqla yanaşı, bədii dildə ənənəvi ifadə formasıdır. 

“Mənzili görünməyən 

Bir əbədi yolum var. 

Məni yerdən qaldıran, 

Həddi, hüdudu qıran 

Fikir qanadlarım var” [17, s.57]. 

B. Vahabzadənin 1969-cu ildə qələmə aldığı “Fikir qanadlarım” adlı şeirində amalın, 

məqsədin daha uzun bir zamana aid olduğunu ifadə etmək üçün əbədi sözü işlənmişdir. Poetik 

dildə daha uzun, daimi, həmişəlik, sonsuz, zamanı ifadə etmək üçün məhz əbədi sözünün 

işlənməsi xüsusi poetik məqsədə xidmət edir. Klassik ədəbiyyatın poeziya örnəkləri, əsasən, 

əruz vəznində yarandığı üçün ərəb mənşəli əbədi və əbədiyyət sözlərinin poetik imkanları bu 

vəznin tələblərinə uyğun olduğundan tarixən Azərbaycan şeir dilində özünə mövqe 
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qazanmışdır. Buna görə də bu sözlərin koqnitiv-semantik məzmunu inkişaf etmiş, yeni poetik 

imkanlar qazanmışdır. “Ey zatına mümkinat bürhani-vücub, / Sabit sana imtinai-imkani-üyub. 

/ Şayisteyi-ne’məti-həyati-əbədi, / Ərvahi-məarifinlə əbdanü qülub” [10, s. 365]. 

“Zamandan-zamana əqidənizi 

Keçirib yaşatdı nəğmələriniz; 

Adi bir uşaq da aldadar sizi – 

Xəyal dünyasında yaşadınız siz” [17, s.58]. 

B.Vahabzadənin 1969-cu ildə qələmə aldığı “Şairlər” adlı şeirində sintaktik üsulla 

yaranmış zamandan-zamana sözü fonetik səviyyədə obrazlılıq yaratmışdır. Müəllif şairin 

yaratdığı əsərlər qalır və onun fikirlərini gələcəyə daşıması həqiqətini iki misrada (Zamandan-

zamana əqidənizi / Keçirib yaşatdı nəğmələriniz;) bədii fikrin mərkəzinə gətirmişdir. Müşahidə 

edilən poeziya nümunələrindən aydın olur ki, əgər zaman bədii konseptə çevrilirsə, o, mütləq, 

bədii düşüncənin mərkəzində dayanır, bədii fikrin poetik dil strukturunun əsas elementinə 

çevrilir. 

         “Şair - zəmanənin, əsrin vicdanı, 

Şair - tarixlərin şərəfi, şanı, 

Şair - bu dünyaya zamanın sözü, 

Şair - həqiqətin, haqqın güzgüsü!” [17, s.59]. 

B.Vahabzadənin 1969-cu ildə qələmə aldığı “Şairlər” adlı şeirində qeyri-müəyyən 

zamanı ifadə edən zamanə, tarix, zaman sözləri zamanın bədii-fəlsəfi konseptini yaradır. 

Zamanın ifadə vasitələrinin poetikası misralarda şair sözü ətrafında olan bədii mühakimələri 

bədii həqiqət müstəvisində aydınlaşdırır.   

 “Bu minvalla dolanır, 

Yerlər, 

Göylər, 

Dənizlər. 

Əqrəblər vaxtı izlər, 

Vaxt da günəşi izlər” [17, s.165]. 

B. Vahabzadənin 1964-cü ildə qələmə aldığı “Ürəkdəki “saatlar” şeirində coğrafi zaman 

bədii dillə ifadə edilir. Yerin, yerlə birlikdə göyün, dənizin günəş ətrafında fırlanması vaxtı – 

zamanı yaradır, saatın əqrəbləri də vaxtın – zamanın ölçüsünü ifadə edir. Əqrəblər vaxtı izlər, 

Vaxt da günəşi izlər ifadəsi ilə yaranmış metafor ilə fiziki-obyektiv zamanın ölçmə mexanizmi 

– coğrafi zaman poetik dillə ifadə edilmişdir. 

“Bəzən sonsuzluq qədər 

Uzanır, 

uzanır gün, 

Ürəkdəki "saatlar" 

Qəlbin öz iqliminə, 

Nəğməsinə, siminə 
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Daim həmahəng olur...” [17, s.165]. 

B.Vahabzadənin 1964-cü ildə qələmə aldığı “Ürəkdəki “saatlar” şeirində sonsuzluq 

sözü qeyri-müəyyən zamanı ifadə edir. Günün sonsuzluq qədər uzanaraq daha uzun, qeyri-

müəyyən zamanı ifadə etməsi ilə formalaşan zaman bədii konsepti psixoloji – subyektiv 

zamandır.  

“Vaxt gələcək, 

bir zaman 

Qəlbimizdə dolanan 

Saatlarla dönəcək, 

Dolanacaq bu dövran” [17, s.166]. 

B.Vahabzadənin 1964-cü ildə qələmə aldığı “Ürəkdəki “saatlar” şeirində vaxt, zaman, 

dövran sözləri ilə şair coğrafi zamanı insan şüurunda olan zamanla qarşılaşdırır, yəni koqnitiv 

orqanlarımızın gerçək – fiziki-obyektiv zamanı dərketməsində müşahidə edilən dəyişikliklər 

zamana subyektiv münasibəti formalaşdırır.  

“Yox, zamanın öz sözü var. 

Hər gecənin gündüzü var. 

Əyrilər də düz görünür 

Siyasətin aynasında” [17, s.183]. 

B. Vahabzadənin 1968-ci ildə qələmə aldığı “Neo” şeirində zamanın hökmü ifadəsi ilə 

semantikası eyni olan zamanın öz sözü ifadəsi işlənmişdir. Zamanın öz sözü ifadəsinin gündüzü 

sözü ilə səs sistemi uyğunluq təşkil edir. Fonetik, leksik, qrammatik strukturda müşahidə olunan 

çoxvariantlılıq dilin təbii xüsusiyyətidir və zənginləşmə yolları, üsulları bu strukturların 

daxilində inkişaf edir. Poetik dil də eyni üsullarla zənginləşərək fonetik, leksik və qrammatik 

səviyyələrdə obrazlılıq yaradır. Əslində dilin təbiəti poetikdir, istənilən funksional üslubda və 

ya dialektdə dilin zənginləşmə və inkişaf xüsusiyyətləri estetik meyarlara uyğundur. Bu onunla 

bağlıdır ki, koqnitiv orqanlarımızın dil vasitələri ilə nitqi yaratma, qəbuletmə variantları 

oxşarlığa, uyğunluğa, bənzətməyə, müqayisəyə, seçimə əsaslanır və bu cür çoxvariantlılıq 

yaddaşımızda tarixən sabitləşmiş ətraf aləmə münasibətin, sosial mühitdə davranışlarımızın 

yaxşı və pis, müsbət və mənfi, gözəl olan və olmayan kimi keyfiyyətlərin dialektikasının seçimi 

ilə dilin estetikası, obrazlılığı yaranır. Poetik dilin obrazlılığı geniş mənada dil estetikasından, 

obrazlılığından onunla fərqlənir ki, poetik dilin obrazlılığı yalnız koqnitiv orqanların ümumi 

fəaliyyət prinsiplərinə əsaslanmır, bədii fikir, bədii məqsəd, poetik dilin tarixən formalaşmış 

estetik tələbləri onun formalaşmasında xüsusi rol oynayır.  

“Cürbəcür adlarla adlandırmışıq 

Ötən hər əyyamı, ötən hər əsri. 

Köhnə hüdudları çoxdan qırmışıq, 

Əsrimiz elm əsri, kəşflər əsri!” [17, s.185]. 



F. İBRAHİMLİ: POETİK DİLDƏ QEYRİ-MÜƏYYƏN ZAMAN KƏSİKLƏRİNİ… 

 

 

 
113 

B. Vahabzadənin 1969-cu ildə qələmə aldığı “Elm-əxlaq” şeirində əyyam sözü sözü 

qeyri-müəyyən zamanı ifadə etməklə yanaşı ikinci və dördüncü misralarda rast gəlinin əsr 

sözlərinin kontekst daxilində ifadə etdiyi zaman məzmununda da əyyam sözünün 

semantikasında nəzərə çarpan qeyri-müəyyənlik vardır. 

 “Çıxıb çərçivələrdən 

Göylərə baş vuraydıq. 

Vaxtı da donduraydıq” [17, s.259]. 

B.Vahabzadənin 1966-cı ildə qələmə aldığı “Azadlıq” şeirində Vaxtı da donduraydıq 

frazeologizmi ilə zamanın daha uzun, sonsuz olması arzulanır. Fiziki-obyektiv zaman həmişə 

sonsuzdur, lakin burada arzulanan sonsuzluq bəlli bir zaman kəsiyinə aiddir, yəni nəzərdə 

tutulan zaman kəsiyinə aid müsbət məqamların, hadisələrin, hərəkətlərin daimi olması arzulanır 

və psixoloji-subyektiv zamanın bədii konsepti yaranır. 

“Dayandım, 

Vaxt da mənim kimi dayandı, sandım. 

Yox! O dayanmadı, işlədi yenə” [17, s.259]. 

B. Vahabzadənin 1967-ci ildə qələmə aldığı “Küçədə itirdim” şeirində cümlənin poetik 

sintaksisində olan təzad qrammatik forma hesabına formalaşmışdır, lakin vaxt sözünün bədii-

fəlsəfi dərki təzadın formalaşmasında yaradıcı xüsusiyyətə malikdir. Fiziki-obyektiv zaman 

daim gələcəyə doğru hərəkətdədir və bu zaman hadisələrdən, baş verənlərdən, indiki zaman 

üçün məqbul olan dəyişikliklərdən daim uzaqlaşmaq, ötüb keçmək halındadır. Məhz fiziki-

obyektiv zamanın qeyd edilən əlamətinin bədii dildə ifadəsi zamanın mücərrəd obrazlılığının 

bədii-fəlsəfi konseptini yaratmışdır.    

“Ayrıldıq... nəğməmiz qaldı yarımçıq, 

Fikirlər pərişan, könüllər qırıq. 

Ayrıldıq... de harda ləngidi zaman? 

İndi nə sən sənsən, nə də mən mənəm” [17, s.260]. 

B. Vahabzadənin 1967-ci ildə qələmə aldığı “Unudam gərək” şeirində ləngidi zaman 

ifadəsi ilə məntiqi-yaradıcı təfəkkür tərzindən istifadə etməklə bədii fikir ifadə edilmişdir. 

Ayrıldıq, nəğməmiz qaldı yarımçıq söz və ifadələri ləngidi zaman ifadəsinin poetik-semantik 

məzmununu tamamlayır, oxucu üçün anlaşılan edir. Əslində zaman ləngiməz – dayanmaz, 

zaman daim hərəkətdədir, dayanan – ləngiyən isə hərəkət edən cisimdir. Bu misralarda o qədər 

də aydın görünməyən metonimiyadan istifadə edilmişdir. Bu misralarda getdiyi nöqtəyə 

çatmayan, ləngiyən hərəkəti ehtiva edən aşiq və məşuqənin sevgisidir, ləngiyən - yarımçıq 

qalan nəğmədir, məsafənin bu şeylərin hərəkət sürətinə nisbətində alınan qiymətlərin kəmiyyəti 

aşağı olur və sürət aşağı olur. Burada hərəkətin sürəti zamanla işarələnmişdir, eyni vaxtda 

zaman metonimiya yaratmaqla bərabər metafor yaratmış, poetik dil vasitəsinə çevrilmişdir.   

“Zaman dönməz öz hökmündən... Biz ayrıldıq, tez ayrıldıq, 

Dilim bar verməz, ay dostlar, deyəm ki, sevgilim yoxdur” [17, s.277]. 
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B. Vahabzadənin 1961-ci ildə qələmə aldığı “Qəzəl, qoşma, gəraylı” şeirində də xalq 

danışıq dilində geniş yayılmış “zamanın hökmü” ifadəsi fərqli poetik tərzdə işlənmişdir. Zaman 

sözü ilə yaranmış metafor, həm də şəxsləndirmənin formalaşmasına imkan vermişdir. “Zaman 

dönməz öz hökmündən” ifadəsi fiziki – obyektiv zamanın dərkindən meydana çıxmış “zaman 

geri dönməz” ifadəsinin semantik baxımdan eynisidir və semantik məzmununda keçmişi, olub 

keçmişləri ifadə edir.   

          Nəticə. Poetik dildə qeyri-müəyyən zaman kəsiklərinin ifadə vasitələri bədii-fəlsəfi 

konsepti formalaşdırmaqla bədii fikrin ifadəsi zamanı mühakimələr aparmağa, mücərrəd 

obrazlılıq yaratmağa, nəticədə, həyat həqiqətini ifadə etməyə xidmət edir. Poetik dildə qeyri-

müəyyən zaman kəsiklərini ifadə edən leksik-semantik vahidlər zamana fiziki-obyektiv və 

psixoloji-subyektiv münasibəti əks etdirməklə yanaşı, bir sıra hallarda zaman məfhumunu 

adlandıraraq, “zaman” sözünün sinoniminə çevrilərək zaman ətrafında aparılan bədii-fəlsəfi 

mühakimələrin ifadə vasitələrinə çevrilir. 

Zamanın bədii-fəlsəfi dünyagörüşdə tədqiqinə elmi-nəzəri məsələləri özündə 

birləşdirən linqvopoetik, psixolinqvistik, kulturoloji, teoloji, fəlsəfi istiqamətlər daxildir. 

Zamanın dil qatında ifadə vasitələri isə onun linqvistik istiqamətdə tədqiqatına şərait yaradır. 

Buradan belə bir qənaətə gələ bilərik ki, zamanın koqnitiv kateqoriya kimi tədqiqatı daha 

ümumi məsələ olub, özündə zamanın ümumi elmi-nəzəri məsələlərini, fəlsəfi və linqvistik 

istiqamətdə tədqiqatını cəmləşdirir. Zaman koqnitiv kateqoriyasının dildə ifadə vasitələrinin 

bədii-fəlsəfi və elmi-nəzəri aspektlərinin tədqiqatından əldə olunan nəticələr zamanın fiziki 

tərəflərini tədqiqata cəlb edən elm sahələrinin tədqiqat modelinə yeni keyfiyyət və məzmun 

gətirə bilər. 
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