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Xülasə.  Məqalədə hiperbolanın termin kimi mahiyyəti öyrənilir və 

hiperbolanın təsnif formaları araşdırılır. Mark Tvenin bəzi əsərlərindən 
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Hiperbola ədəbi ifadə vasitəsidir. Ənənəvi olaraq, bu texnikadan danışan dinləyicinin 

diqqətini təqdim olunan vəziyyətə və ya onun bəzi xüsusiyyətlərinə cəlb etmək, dinləyicidə bu 

vəziyyət və ya onun xüsusiyyətləri haqqında təhrif edilmiş, şişirdilmiş fikir yaratmaq üçün 

istifadə olunur. Hiperbola təsvir olunan obyektin və ya hərəkətin hər hansı xassələrinin 

qabardılmasına əsaslanan bədii vasitəsdirdır. Hiperbola bədii konvensiya hesab olunur. Daha 

çox ifadəlilik üçün əsərin bədii toxumasına daxil edilmişdir: epik folklor, poeziya, romantizm 

və satira janrının poetikasına xas olan. Dil, fenomen olaraq, müxtəlif anlayışları ifadə etmək 

üçün çox vaxt eyni sözlərdən istifadə edir. “Hiperbola” termini elmi istifadəyə qədim yunan 

riyaziyyatçısı Perqalı Apollonius tərəfindən daxil edilmişdir. Əgər riyaziyyatda “hiperbola” 

sözü ilkin yunan mənasında işlənsə də, bu sözün orta əsrlər latın variantı - hiperbola XIII əsrdən 

bəzi parametrlərin həddən artıq şişirdilməsinin üslubi və ritorik vasitəsini ifadə etmək üçün 

istifadə olunmağa başlanmışdır. Stilistikada nitqin ifadəliliyini artırmaq üçün hiperboladan 

istifadə olunur. Hiperbola obyektin, hadisənin ölçüsünün, gücünün, əhəmiyyətinin hədsiz 

dərəcədə şişirdilməsini ehtiva edən obrazlı ifadədir. Məsələn: “If I read a book and it makes 

my whole body so cold no fire can warm me, I know that is poetry” [1, s.85]. 
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Hiperbola oxucuya emosional təsiri gücləndirmək, həmçinin təsvir olunan hadisənin 

müəyyən aspektlərini vurğulamaq üçün istifadə olunur. Hiperbola ifadənin ifadəliliyini artıran 

qəsdən edilən şişirtmədir. Hiperbolada, bəlkə də digər vasitələrdən daha çox, həssas məna ilə 

həssas rəngləmə arasında fərq var. Hiperbolada sözlər öz subyekti-məntiqi mənasını saxlayır, 

lakin məntiqsizlik bütün ifadəyə həssas konnotasiya verir. Mübaliğə ilə şişirtmə arasında fərq 

olmalıdır. Gücləndirmə ilə natiq ənənəvi olaraq bildirilən faktı öz təəssüratlarından keçirərək 

qiymətləndirir. Mübaliğə, hiperbola ilə bir şəxs təsvir olunan faktı və ya başqa bir faktla 

müqayisəli təsviri verir - sonra birincinin obrazlı şəkildə təhrif olunmuş xüsusiyyəti görünür və 

ya obyektin real reallıqdan kənara çıxan açıq-aşkar şişirdilmiş, ağlasığmaz xüsusiyyətlərindən 

danışır. 

Hiperbolanın mahiyyəti, onun emosional mənası haqqında incə mülahizələri 

A.A.Potebnya demişdir: “Hiperboliya hər hansı bir hisslə sərxoşluğun nəticəsidir ki, o, əşyaları 

öz real ölçülərində görməyə mane olur. Buna görə də, nadir hallarda, yalnız müstəsna hallarda, 

ayıq və sakit müşahidəçi insanlarda olur. Əgər qeyd olunan hiss dinləyicini ovsunlaya bilmirsə, 

o zaman hiperbola adi yalana çevrilir” [5, s.17]. 

Bundan əlavə, akademik Vinoqradov hiperbolanın mahiyyətindən danışaraq, Qorkinin 

“əsl sənətin şişirtməyə haqqı var” ifadələrini xatırladaraq, “hiperbolanın məharət qanunudur, 

həyatda faktiki mövcud olanı daha aydın və aydınlığa çatdıran sənət qanunu olduğunu bildirir” 

[3, s.59]. Hiperbolada hadisələr və cisimlər arasındakı münasibətlərdə adi, təbii ilə qeyri-

mümkün, qeyri-real, qrotesk arasında toqquşma var. 

Hiperbolalar bunlardır: 

1. Silinmiş (adi): haven’t seen for ages, told you 40 times; 

2. Nitq: Writing desk was a size of a tennis court; He was so tall that I was not sure he 

had a face.  

Bundan əlavə, hiperbolaları aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

1. Rəqəmsal hiperbolalar (1000 percent); 

2. Hiperbolik məna daşıyan sözlər: 

a. İsim (ages); 

b. Sifət (colossal); 

c. Zərf (astronomically); 

d. Fel (die). 

3. Müqayisələr və metaforalar (cross as a devil); 

4. Müqayisəli və üstünlük (in less than no time); 

5. İfadəli genitiv (the finest of fine watches); 

6. Cəm (all the perfumes of Arabia, Shakespeare); 

7. Bütün cümlələr (he is nothing if not deliberate) [2, s.63]. 

İ.R.Qalperinə görə, hiperbolada digər üsullara nisbətən daha çox emosional məna ilə 

emosional rəngləmə arasındakı fərq özünü göstərir. Hiperbolada sözlər öz subyekti-məntiqi 
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mənasını saxlayır, lakin məntiqsizlik bütün ifadəyə emosional konnotasiya (rəngləmə) verir [4, 

s.18]. Bədii vasitə kimi hiperbola yaradılmış obrazın subyektivliyinə, onun düşünülmüş 

şərtiliyinə diqqət yetirir. Hiperboladakı məlumatlar ilə yanaşı, reallıqla əlaqə saxlansa da, 

hiperbolizasiya ilkin reallıqda öz analoqu (referenti) olan bədii hadisələrin (şəkillərin) 

qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Komiksin formaları milli xarakterə xas konnotasiyaya malikdir. 

Baxmayaraq ki, bununla yanaşı komiksdə beynəlmiləl və universal xüsusiyyətlər də özünü 

göstərir. İctimai formalaşma qanunlarının ümumiliyi nəticəsində bütün xalqlar çox vaxt eyni 

hadisələri oxşar barışmazlıqla ələ salırlar. Komiksin ən əhəmiyyətli araşdırmalarının 

əksəriyyəti şişirtməni bu fenomenin yaranmasında əsas amil kimi vurğulayır. Şişirtmə 

ifadəliliyi artırmaq və deyilən fikri vurğulamaq üçün stilistik fiqurlardan istifadə etmək kimi 

başa düşülür. Hiperbola çox ifadəlidir. Komik nəticənin inkişafında təkcə kəmiyyət deyil, həm 

də keyfiyyət (obrazlı) hiperboliya iştirak edir. Demək olar ki, bütün kontekstlərdə hiperbola 

digər üslub vasitələri ilə qarışaraq hiperbolik metaforalar, müqayisələr, epitetlər əmələ gətirir. 

Mark Tvenin yumoristik hekayələri şən zarafat, gülməli ixtira, gülməli söz oyunu ilə 

oxucunu valeh edir. Onun qısa hekayələrində özlərinin gözlənilmədən üzə çıxardıqları 

absurdluqları ilə gülüş doğuran çoxlu “vəhşi yumor”, hiperboliya var. Gülməli hiperbola və söz 

oyunu ilə doymuş bəzi çıxışlarında Mark Tven Amerika sosial şəbəkələrinə çox mənfi 

münasibət bildirir. Şəkillərin vurğulanmış hiperbolizasiyası Mark Tvenin povestlərinin ən 

uyğun əlamətlərindən biridir. M.Tvenin əsərlərində hiperbola da çox mühüm yer tutur. Onun 

tərəfindən komiks anlayışı və onun həyata keçirilməsinə nəzər salaraq qeyd etmək olar ki, 

yazıçının yaradıcılığında komiks mənalı oyundur, hər hansı bir hərəkətin və ya hadisənin 

tamamilə fərqli formalarda şərh edilməsi, dərketmə ikililiyinə gətirib çıxarır.  

İlk nümunə olaraq onun “My First Lie, and How I Got out of It” (“İlk yalanım və ondan 

necə çıxdım”) adlı hekayələrindən birini təhlil edəcəyik. Hekayə, hiperbola kimi stilistik 

vasitənin tətbiqini nümayiş etdirmək üçün idealdır. Əsərin ikinci abzasında biz artıq cümlə ilə 

əmələ gələn kontekstual hiperbolanın cəlbedici nümunəsini müşahidə edə bilərik: 

“...advertising one when there wasn't any” [6].  Əslində tərcümədə belə səslənir: “belələrinin 

varlığını yüksək səslə elan etdi, hətta görünmədi”. Göründüyü kimi, biz hiperbolanın aydın 

göstəricilərini görmürük, baxmayaraq ki, kontekstdə bu hərəkəti həyata keçirən şəxsə müraciət 

edərək, körpənin özünün təntənəli şəkildə sancağın varlığını bildirmək imkanı olmadığını başa 

düşürük. Bu ifadəni hiperbola kimi təyin etməyə imkan verən digər mühüm siqnal vasitəsi bu 

kontekstdə praktiki olaraq “advertising” kimi qəbul edilən “reklam” sözünün mənasıdır ki, 

əslində cümlənin həssas rəngini artırmaq üçün edilir. Nəhayət, biz səmavi repressiya, təqib kimi 

körpələrin sancaq haqqında yalan danışa bilməməsini anlayırıq. Beləliklə, kontekstual 

hiperbola alırıq, bu halda iki fərqli hissənin emosional rənglənməsinin ziddiyyətinə əsaslanırıq 

ki, bu da əslində son nəticədə bu texnikaya uyğun gələn ötürülən xassələrin və hadisələrin 

qavranılmasının təhrifinə səbəb olur. Hekayənin aşağıdakı bəndində cümlə ilə təqdim olunan 

başqa bir nümunə var: “...another liar had been added to the world's supply” [6]. Bu, 

“...yalançılardan ibarət qlobal legiona daha biri əlavə olundu” deməkdir. Bu hiperbolanın 
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fakturasını araşdıraraq, asanlıqla tapmaq olar ki, sözlərdən hər hansı bütövlükdə bu 

hiperbolanın dəyərini başa düşmək üçün əsas olan öz semantik konnotasiyasını təyin edir. Məna 

əmələ gətirən “world's supply” sözlərinin birləşməsində iki sözdən hər hansı biri təkcə bir 

ifadənin tərkib hissəsi kimi deyil, həm də bu cümlənin kontekstində çoxalmış hiperbolanın 

müstəqil struktur vahidləri kimi qəbul edilməlidir. Əvvəlki nümunədən dərhal sonra başqa bir 

nümunə aşkar edildi: “...all people are liars from the cradle onwards, they lie without 

exception, and that they begin to lie as soon as they wake in the morning, and keep it up without 

rest or refreshment until they go to sleep at night...” [6] – “...istisnasız olaraq bütün insanlar 

yalançıdırlar və üstəlik, beşikdən bəri insanlar səhər yuxudan oyandıqca yalan danışır, fasilə və 

möhlət olmadığı halda, yalan danışmağa davam edirlər...”. Burada, əvvəllər verilmiş 

nümunələrdən fərqli olaraq, Mark Tvenin yaradıcılığına uyğun gələn ən gözəl xüsusiyyət var: 

insan pisliklərinin danması, bütün insanlara istehzalı keyfiyyət aid edilməsi. Kontekstdə o qədər 

də güclü bağlılıq görmürük, ona görə də mənaca bağlı cümlə üzvləri zəncirinə rast gəlirik ki, 

bunlardan hər hansı biri adi hiperbola hesab olunur, öz növbəsində hazır linqvistik vasitələrə 

aid olan və mətndən asılı olmayaraq istifadə olunur. Buradakı şişirtmə planetimizin bütün 

sakinlərinin tənqidində var, çünki təbii ki, bu, məntiqi olaraq qeyri-realdır. Hekayənin sonuna 

yaxın başqa bir hiperbolanı müşahidə edirik: “Not so very many perhaps but say a billion - just 

so as to keep within bounds” [6] - “Bir az, bəlkə, yaxşı, deyək, şişirtməmək üçün, – milyardla”. 

Bu gözəl texnika təsvir olunan hərəkətin miqyasının böyüklüyünü nümayiş etdirmək üçün 

müəllif tərəfindən o qədər uyğun şəkildə istifadə edilmişdir. Dərhal bu tip hiperbolanı ədədi 

birinə aid edə bilərik, çünki burada hiperbolik an sadəcə ifadənin absurdluğunu göstərən 

hiperbollaşdırılmış ədədi “a billion” dəyəri hesab olunur. 

Buna görə də, bu əsərin timsalında geniş şəkildə ifşa olunmuş hiperbola və hiperbolik 

amilləri təhlil edərək, biz öz fakturasına və əmələ gəlmə üsuluna görə fərqlənən bu üslubun 

nümunələrini ayırdıq və sistemləşdirdik, onların əhəmiyyətini və janr xüsusiyyətlərinə təsir 

dərəcəsini araşdırdıq. Hiperbolanın axtarışı və sistemləşdirilməsi təhlili üçün növbəti iş Mark 

Tvenin 1882-ci ildə yazdığı “The McWilliamses and the Burglar Alarm” (MakVilyams və 

soyğunçu həyəcanı) hekayəsidir ki, bu da Tvenin yazdığı avtobioqrafik povestlər silsiləsinin 

sonu oldu. Xarakterik oynaq şəkildə özünü və həyat yoldaşını təsvir etmişdi. Beləliklə, artıq 

hekayənin əvvəlində MakVilyams evinə girən oğrunun, evdə quraşdırılmış həyəcan siqnalından 

yan keçməsinə necə haqq qazandırdığını və şişirdilmiş “I beg a thousand pardons” (Min üzr) 

ifadə ilə deyir [6]. Bu nümunəni sistemləşdirməyə çalışaraq, qeyri-müəyyənliklə qarşılaşırıq, 

çünki hiperbolanın növünü müəyyən etmək çətin ola bilər. Görünür, hiperbolanın ədədi tipinin 

əlaməti aydın şəkildə izlənilir, çünki “a thousand” dəyəri açıq şəkildə hiperbollaşdırılır. Lakin 

bu şifahi dövriyyə çoxlu ifadədən, frazeoloji vahiddən başqa bir şey hesab edilmir. Əsəri təhlil 

edərək belə qənaətə gəlirik ki, əslində hələ də frazeoloji vahid var. Quraşdırılmış həyəcan 

siqnalının görünüşünü təsvir edən Tven aşağıdakı hiperboliyaya meyl edir: “The gong was the 

size of a wash-bowl” [6]. Bu, əslində belə deməkdir: “Qonq yuyan qabın ölçüsündə idi”. Bu 
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halda hiperbolik müqayisə və metafora kateqoriyasına aid olduğu üçün istifadə olunan 

texnikanı asanlıqla sistemləşdirə bilərik. Əlbəttə ki, belə bir hiperbolanın istifadəsi, birincisi, 

rəvayətçinin bu vasitəyə münasibətini göstərir, çünki müqayisə nəinki həcmi xarakterizə edir, 

eyni zamanda oxucunu ona qarşı bəzi mənfi münasibət üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirir. 

Sonradan tapdığımız hiperbol bu vasitənin müəllifə təsirindən xəbər verir. Öz təsvirində 

rəvayətçi son dərəcə əyləncəli hiperbola istifadə edib: “...and you are good for eighteen hours 

of wide-awakeness subsequently - eighteen hours of the very most inconceivable wide-

awakeness that you ever experienced in your life” [6]. Azərbaycan dilinə belə tərcümə olunur: 

“...və siz sonradan on səkkiz saatlıq geniş oyaqlıq üçün yaxşısınız - həyatınızda heç vaxt 

yaşamadığınız ən ağlasığmaz geniş oyanışın on səkkiz saatı”. Şübhəsiz ki, qarşımızda hiperbola 

var, çünki o, ən böyük təzahürünə keçid ilə xüsusiyyəti ifadə edir. Mürəkkəb cümlənin sadə 

komponentləri hiperbolada yerləşdirilmiş vahid məzmunu tamamlayır və onun son “very most 

inconceivable wide-awakeness that you ever experienced in your life” ifadəsi xarakterik olur, 

bu misalın uyğunlaşmasını müəyyən edən xarakterik göstəriciləri özündə daşıyır. Semantik 

komponentə qayıdaraq, vurğulamaq lazımdır ki, ifadənin zahiri mənfiliyinə baxmayaraq, oxucu 

onu yazıçının peşəkarlığının diqqətini cəlb edən, düzgün istifadə olunan ifadə vasitələri 

sayəsində bir növ oynaq təsvir kimi qəbul edir. Bu hekayəni nəzərdən keçirməyimizə yekun 

vuraraq, müəllifin aşağıdakı növbə ilə bizə təqdim etdiyi hiperbolanın stilistik qurğusunun 

başqa variantını tapırıq: “...alarm went to buzzing like ten thousand bee swarms ” [6] - 

“...həyəcan on min arı sürüsü kimi vızıldadı”. Bununla yanaşı, onu ədədi hiperbolaya aid 

etməyin kifayət qədər məqsədəuyğun olacağına dair yanlış fərziyyə ortaya çıxa bilər, çünki, 

göründüyü kimi, ifadənin əlavəsini araşdırsaq da, “thousand bee” ədədi şişirtməsi fərqlənir. 

Hekayənin kontekstində, hesab edirik ki, burada əhəmiyyətli məqam xüsusi olaraq müqayisə 

hesab olunur, lakin ədədi şişirtmə deyil. 

Bundan əlavə, göstərilən nümunələrin əhəmiyyət dərəcəsini öyrəndik. Nəticə etibarı ilə 

belə bir qənaətə gəlirik ki, nəzərdən keçirilən hekayələrdə yazıçının yumoristik rəvayətlərinə 

uyğun gələn özünə ironiya, satira və qrotesk istehza komponentləri təsvir olunur. İllüstrativ 

misal kimi verilən hekayələrdə müəllifin işlətdiyi hiperbolanı ayırıb sistemləşdirdik. Seçilmiş 

nəzəri bazaya diqqət yetirməklə, bu şişirdilmiş ifadələrin mənalarını Azərbaycan dilindəki 

analogiyaları ilə müqayisə etmək imkanımız var ki, bu da bədii mətnin məzmunundan 

xəbərdarlıq dərəcəsini genişləndirməyə, həmçinin nəzərdən keçirilən stilistika texnikasının 

təhlili nəticəsində tapılan janr xüsusiyyətlərinin kifayət qədər aydın başa düşülməsinə səbəb 

olur. Adi təhlilə əlavə olaraq, hiperbolaların təsnifatı tərtib edilmişdir, daha konkret olaraq həm 

onların əmələ gəlmə üsullarını, həm də tətbiqi şərtlərini əhatə edir. Nəzəriyyəyə müraciət və bu 

nəzəriyyənin işin konteksti ilə sonrakı əlaqəsi sayəsində biz bu nümunələri təhlil edə bildik. 
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