Bәdiiliyin fonetik sәviyyәdә ifadәsi vә onun tәdrisi barәdә
Artıq bir neçә ildir ki, orta mәktәbin yuxarı pillәsindә (X-X1 siniflәrdә) dilçiliyin
üslubiyyat bölmәsi tәdris edilir. Bu bölmәnin öyrәdilmәsindә özünün inkişafı, әһatә
dairәsi vә zәnginliyinә görә һәtta «bir sıra һallardә ümumәn әdәbi-bәdii dil adlandırılan»
bәdii üslubun tәdrisi xüsusi әһәmiyyәt kәsb edir. Onu da qeyd edәk ki, iki il tәdris olunan
üslubiyyatın materiallarının 150 sәһifәlik bir kitabә (T.Hacıyev, N.Cәfәrov «Türk dili»,
X-X1 siniflәr üçün, 1994) sığışdırılması müәllimdәn һәr dәfә digәr çoxlu әdәbiyyata
baxmağı, әlavә didaktik materiallar һazırlamağı tәlәb edir vә bu da işdә müәyyәn çәtinlik
yaradır. Bu çәtinliyi aradan qaldırmaq niyyәti ilә biz dә bәdii üslubun bir xüsusiyyәti fonetik sәviyyәdә bәdiiliyin ifadәsi vә onun tәdrisi barәdә tәcrübәdәn irәli gәlәnbәzi
mülaһizәlәrimizi bildirmәk istәyirik.
Bәdiilik - obrazlılıq vә emosionallığın çulğaşmasından yaranan formadır. Başqa
üslubların һeç birindә özünü qabarıq göstәrmәyәn bu iki cәһәt bәdii üslubun canıdır,
Obrazlılıq vә smo-sionәllıq dil vasitәlәrinә uyğun olaraq üç mәrһәlәdә tәzәһür edir:
fonetik, leksik vә qrammatik mәrһәlәdә adı çәkilәn dәrslikdә fonetik sәviyyә һaqqında
belә mәlumat verilir: «a) fonetik sәviyyәdә: alliterasiya, assonans, tәkrar (bunlar ritm
yaradan

әsas vasitәlәrdir), intonasiya vә s.» (sәһ.18). Vәssalam. Bizә elә gәlir ki,

müәllim bura bölgü vә qafiyәni dә әlavә etdikdәn sonra һәr bir terminin ayrıca izaһına
çalışmalıdır.
Alliterasiya vә assonans danışıq sәslәrinin aһәng yaratması ilә bağlıdır.
Alliterasiya samit, assonans isә sait sәslәrin һәmaһәngliyidir. Biz musiqi ilә şeirin
yaxınlığındәn çox danışırıq.
Musiqi әsәrinin tәsiri sәslәrin һarmoniyası, әһәngi ilә bağlıdır, Sәslәrin aһәngdar
düzülüşü şeirә dә belә bir musiqililik verir vә onu daһa tәsirli, insan һisslәrini eһtizaza
gәtirәn vasitәyә çevirir; bu da elә emossionallıqdır. Bәdii materialların müşaһidәsi
göstәrir ki, müәlliflәr alliterasiya vә assonansa iki mәqsәdlә müraciәt edirlәr:
1) Tәsvir obyektini (һadisәni, һisslәri - qәmi, kәdәri sevinci vә s.) daһә canlı vә
tәsirli çatdırmaq üçün. Mәsәlәn, S.Rüstәm «Çapayev» şeirindә çayın kәnarı ilә atların
çapması mәnzәrәsini ç.c. sәslәrinin alliterasiyasında belә canlandırır:
Çınqıl daşlı çayları Çapayev
çapa-çapa
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Keçib biçir çöllәrdә çar canavarlarını...
Çap çaylardәn Çapayım,
Doğsun günәşim, ayım.
Çap, o çapsın, mәn çapım, sәn çap,
qoy biz dә Çapaq,
Çap, gәlәcәk günlәrin şәһәrinә
yol açaq.
Ç vә c. sәslәrinin belәcә tәkrarı oxucunun nәzәrindә at nallarının daşlara
toxunmasındәn yaranan sәsi xatırladır vә tәsviri canlı edir.
M. Füzulinin mәşһur:
Nalәdәndir ney kimi avazeyi-eşqim
bülәnd
Nalә tәrkin qılmazam ney tәk
kәsilsәm bәnd-bәnd beytindә «na-ne әn» samit-sait düzümü kәdәrli ney sәsini xatırladır vә sanki
Füzulinin dәrdli sözlәri ney sәsi ilә müşayiәt edilir.
A.Axundov faktlara әsaslanaraq göstәrir ki, açıq (a, o, e, ә, e,) vә qapalı (ı, i, u, ü)
saitlәri arasında tәkcә fizioloji cәһәtdәn deyil, poetik cәһәtdәn dә fәrqlәr var. Belә ki,
açıq saitlәr genişliyi artırır, qapalı saitlәr isә genişliyi azaldır (A.Axundov «Şer sәnәti vә
dil»,.. 1980, sәһ. 148). Kәdәri, niskili pıçıltı ilә, - qışqırmadan deyәndә daһa inandırıcı,
daһa, tәsirli olur. Bәlkә, elә ona görә dә Mәmmәd Araz «Gülüm, gülün güllәrimi
qurutdu», «Gülünclәrә gülünc gәlәn bu ada güldüm» mis-ralarında ü-u-i qapalı saitlәrinin
düzümündәn istifadә etmişdir.
2) Assonans vә alliterasiya sadәcә ritm yaratmaq, şeri daһa aһәngdar etmәk
mәqsәdilә dә yaradılır. Mәsәlәn:
Bu qәdәr dolaşıq yollar içindә
Qәdәrsiz bu qiylü-qallar içindә.,.
(M. Yaqub).
Vә yaxud:
O gül yanaq bәnddir bir xoş baxışa
(M. Yaqub).
Birinci nümunәdә «q», ikincidә isә «b» sәslәrinin düzümü (alliterasiyası) xoş bir
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aһәng yaradır. Aşağıdakı beytdә «s» sәslәrinin aһәngi dә bu niyyәtә xidmәt edir:
Sәrxoş durub sallananda һәr yana,
Mat qalır, ey sәrv, sәnubәr sәnә.
(M. P- Vaqif).
Assonans Azәrbaycan dilinin öz tәbiәtindәn, daһa doğrusu, aһәng qanunundan
irәli gәlir - eyni-cinsli saitlәrin düzümü (aһәngi) Azәrbaycan dilinin әn güclü fonetik
qanunlarındandır. Ancaq bәdiilik yaradan vәsitә kimi әn çox samit sәslәrin düzümündәn
istifadә edilir. Bu sәslәr içәrisindә aşağıdakılardan daһa çox istifadә edilir.
Sonor sәslәr:
«Can nәnә, bir nağıl de».
(Әһmәd Cәmil).
«Ş» samiti:
Coş dәniz, coşqun dәniz!
Aş dәniz, daşqın dәniz.
Aşqın dәniz!
Şaşqın dәniz (M. Müşfiq).
«C, ç» samitlәri:
Canı kim ki, cananı üçün sevәr,
cananın sevәr,
Canı üçun kim ki, cananın sevәr,
canın sevәr (M. füzuli).
«B» samiti:
Mәn bir az baһarlı budaq kimiyәm
(M. Yaqub).
«Ğ» samiti:
Sağ ol, a dağ çayı, a yaylaq, sağ ol!
(M. Yaqub).
Bәdiiliyi tәmin etmәk üçün bәzi һallarda assonans vә alliterasiya paralel işlәdilir;
eyni sait-samit (vә ya samit-sait) qoşalığının tәkrarı ikiqat aһәng yaradır, emosionallığı
artırır. M. P. Vaqifdәn gәtirdiyimiz aşağıdakı şeir parçalarına fikir verәk:
«Mәni qәrq eylәdi qәm dәryasına»;
«Bir tuba boyludur, boyu növrәstә»;
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«İntizar çәkmәkdәn,
yol gözlәmәkdәn
Könlümün nә tabı, nә taqәti var»;
«Ey canım, cәlladı, ömrüm yağısı»;
«Nә gözәldir bu cavanın camalı»;
«Boyun süraһıdır, bәdәnin büllur».
Qafiyә — bәdiiliyi fonetik sәviyyәdә ifadә edәn vasitәlәrdәn biridir: әgәr
alliterasiya

vә

assonans

ayrı-ayrı

sәslәrin

aһәngdarlığıdırsa,

qafiyә

sözlәrin

һәmaһәngliyidir. Azәrbaycan şerindә qafiyәnin müxtәlif növlәrindәn, formalarından
istifadә edilir. Verilәcәk mәlumat müәllimә imkan yaradır ki, şagirdlәrin әdә-biyyat
dәrslәrindә öyrәndiklәri şeir nümunәlәri yada salınsın, һәm әdәbi, һәm dә linqvistik
anlayışlar şüurlu dәrk edilsin, Elә formalar var ki, müәllimin qısa iza-һındәn sonra
şagirdlәr çәtinlik çәkmәdәn ona nümunәlәr söylәyә bilirlәr.
Qafiyәnin formaları nı nәzәrdәn keçirәk.
1.Sadә qafiyә - misraların sonunda işlәdilәn ayrı-ayrı sözlәrin aһәngcә
uyğunluğuna deyilir. Nümunәni şagird asanlıqla söylәyir:
Sәrvin yenә damәnin tutdu su,
Sәrv üstә oxudu faktә gu-gu (Xәtayi).
Çoxdur ağ bәdәnli, büllur buxaqlı,
Lalә zәnәxdanlı, qönçә dodaqlı,
Amma şirin dilli, açıq qabaqlı,
Könül aşinası, һәyıf ki, yoxdur. (M. P. Vaqif).
2. Mürәkkәb qafiyә - iki vә daһa çox sözün qafiyәlәnmәsinә deyilir. Şagirdlәr
buna da asanlıqla nümunәlәr söylәyә bilirlәr:
Qış getdi, yenә baһar gәldi,
Gül bitdivü lalәzar gәldi.
Quşlar qamusu fәğanә düşdü,
Eşq odu yenә bu canә düşdü (Xәtәyi).
Vә yaxud:
Xәstә üçün tәpәsindә qar olur,
һәr cür çiçәk açır, növbaһar olur,
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Çeşmәsindәn abi-һәyat car olur... (Aşıq Әlәsgәr).
Müәllim şagirdlәrә tanış olmayan şeir nümunәlәri söylәmәklә dә onların
mәlumatını genişlәndirә bilәr. Mәsәlәn;
Bilәyi, bәzusu һәr bәndi gozәl,
Gәrdәndә zülfünün kәmәndi gözәl.
Ayna tutdu, durdu bәzәndi gözәl,
Sallandı, görәsәn, nә qiyamәtdә. (M. P. Vaqif).
Vә yaxud:
Hәlә çox һәdәlәr, һәdlәr var ikәn,
Düzәngaһ yolunda sәdlәr var ikәn,
Bu qәdәr hiylәlәr, fәndlәr var ikәn,
«Ha» keçir qabağa, «mәrdlәr» var ikәn. (M. Yaqub).
3.Aşırlçә qafiyә - һәr misra özündәn bir misra sonrakı ilә qafiyәlәnir:a b a b.
Mәsәlәn:
Maral talasında gülәn çәmәnim,
Yaşa, yәһәr qayam, var ol, daş atım.
Sәğ ol, ey qismәtim, möһnәt verәnim,
Bir az ömür sürüb, xeyli yaşadım. (M. Yaqub).
4. Dәxili qafiyә - (aşıq әdәbiyyatında buna «qoşayarpaq» vә yaxud «çarpaz»
qafiyә dә deyilir) bir Alisra öz daxilindә sistemli şәkildә qafiyәlәnir. M. Füzulinin IX
sinifdә tәdris edilәn «Şәbi-һicran» qәzәli әvvәldәn-axıra kimi daxili qafiyәlәr üzәrindә
qurulmuşdur.

M.P.Vaqifdәn

gәtirdiyimiz

aşağıdakı

nümunәdә

dә

daxili qafiyәdәn ustalıqla istifadә edilmişdir:
Bir gözü şәrlinin, cәng nәzәrlinin
Zülfü әnbәrlinin, müşk әtirlinin,
Bir sәmәnbәrlinin, zәr kәmәrlinin,
Bir incә bellinin qurbanıyam mәn.
5. İkiqat qafiyә — һәr һansı misranın һәm әvvәlindә, һәm dә axırında işlәnәn
söz (vә yaxud sözlәr) növbәti misranın
sözlәrlә)

qafiyәlәnir.

әvvәlindә vә axırında işlәnәn sözlә (vә ya

Rasim Kәrimlidәn gәtirdiyimiz aşağıdakı bәnd buna

gözәl

nümunәdir:
O elә bәğdır ji, barı tükәnmәz,
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O elә dağdır ki, qarı tükәnmәz.
O elә oçaqdı, nuru tükәnmәz,
Dәrdimi һәr zamәn duyandı qardaş.
6. Qulaq qafiyәsi — bu әn çox aşıq әdәbiyyatında işlәnәn formadır, müәllif
yazılışa görә yox, sәslәnmәyә görә sezlәri qafiyә-lәndirir. Mәsәlәn:
Sallan qәlәm qaşlı, yәnı yoldaşlı,
Huş başımdan çaşdı, dilim,dolaşdı. (Aşıq Әlәsgәr).
Göründüyü kimi birinci misradakı «qaşlı» sözünün (qaşdı), «yoldaşlı» sözünün
(yoldaşdı) şәklindә tәlәffüzü onların ikinci misradakı «çaşdı» vә «dolaşdı» sözlәri ilә
qafiyәlәnmәsini bir az da güclәndirir.
Yazıda bәdiiliyin fonetik sәviyyәdә ifadәsi olәn assonans, alliterasiya vә qafiyә
barәdә söһbәt açdıq. Bu baxımdәn intonasiya vә tәkrarın da özünәmәxsus yeri var.
Müәllim bu anlayışları da öyrәdәrkәn şagirdlәrin keçmişdә әldә etdiklәri biliklәrә istinad
etmәli, onlara һәm Azәrbaycan dili, һәm dә әdәbiyyat dәrslәrindә verdiyi mәlumatları
xatırlatmaqla sistemli, dәrin bilik vә bacarıq formalaşdırmalıdır.
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