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Natavan MUSTAFAYEVA 
 
ƏNVƏR MƏMMƏDXANLI ƏSƏRLƏRİNİN DİLİ VƏ ÜSLUBU 

 
Açar sözlər: dil, üslub, lirik-romantik, bədii təsvir vasitələri  
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художественный, изобразительные средства  
 
Azərbaycanın Xalq Yazıçısı, görkəmli nasir və dramaturq Ənvər 

Məmmədxanlı ədəbiyyatımızın inkişafı və zənginləşməsində özünəməxsus 
xidmətləri olan istedadlı yaradıcı sima, orijinal dəst-xətti ilə seçilən lirik-
romantik ruhlu sənətkardır.  

Azərbaycan nəsrində lirikanın bənzərsiz nümunələrini yaratmış Ənvər 
Məmmədxanlının bu xüsusiyyətini onun əsərlərindən bəhs edən bir çox 
tədqiqatçılar etiraf etmişlər. Mikayıl Rzaquluzadə hələ 1939-cu ildə 
“M.Ənvərin yaradıcılıq yolu” məqaləsində gənc yazıçını lirik-psixoloji, 
emosional nəsrin banisi adlandırmış [7], professor Abbas Zamanov isə 1983-cü 
ildə ədibə həsr etdiyi məqaləsinə “Nəsrin şairi” başlığını vermişdir [9].  

Yazıçının əsərlərindəki lirizmi, psixoloji təsvirlərin dolğunluğunu 
vurğulayan dilçi alimlərimiz Kamil Vəliyev [8] və Nizami Cəfərov onu lirik-
psixoloji təlimin aparıcı siması kimi dəyərləndirmişlər [2].  

Ənvər Məmmədxanlı haqqında ilk monoqrafiyanın müəllifi Yaqub 
İsmayılov görkəmli sənətkarın əsərlərinin təhlili əsasında onun yaradıcılığının 
səciyyəvi cəhətinin, fərdi üslubunun özünəməxsusluğunun məhz lirik-psixoloji 
üslub olduğunu təsdiqləmişdir [5].  

Ədibin ədəbi-bədii irsinin bu səciyyəvi cəhətlərini nəzərə alan akademik 
Bəkir Nəbiyev alim həmkarlarının elmi mülahizələrinə öz qiymətli araşdırması 
ilə qatılaraq onlarla həmfikir olduğunu göstərmişdir [6].  

Ənvər Məmmədxanlı yaradıcılığı üçün romantika həlledici amillərdəndir. 
Ədibi bir sənətkar kimi həmişə həyatın romantik, şairanə cəhətləri daha çox 
maraqlandırır, o, müraciət etdiyi mövzunu romantik yüksəklikdən təsvir edirdi. 
Təsdiqedici romantika ilə yanaşı, dərin lirizm hakim olan bu əsərlərdə 
lakoniklik, rəvan poetik dil, incə, zərif duyğular özünü büruzə verir. Poetik 
cümlələrlə yazmağı sevən yazıçının əsərlərində gecənin sakitliyi, əsrarəngiz 
göylərin dərinliyində parlayan saysız-hesabsız ulduzların bərq vurması, yay 
axşamının cazibəli hüsnü və s. gözəl poetik qələmlə təsvir olunur.  

Ə.Məmmədxanlının bütün yaradıcılığı lirik ovqat üzərində köklənibdir. O, 
lirizmin müxtəlif zəngin ifadə imkanlarından insan psixologiyasının 
açılmasında geniş istifadə etmişdir. Liriklik onun yalnız həyata baxışı, 
qaldırdığı problemləri həll etməkdə üstünlük verdiyi üslub deyildi, həm də 
ciddi məhdudiyyətlərin mövcud olduğu bir dövrdə psixoloji təhlili vermək 
üçün bir vasitə idi.  

Obrazların psixoloji yaşantılarına xüsusi diqqət yetirən müəllif xüsusilə 
qadın zərifliyi, əzabkeşliyi, möhtəşəmliyi tərənnüm olunan əsərlərində lirik 
ovqatı, söz və cümlələrin emosional hissi tutumunu gücləndirməklə, təsvir 
vasitələrini yerli-yerində incə sənətkarlıqla işlətmək sayəsində yaradır.  
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Ənvər Məmmədxanlı “Bakı gecələri”, “Ayrıldılar”, “Ay işığında”, “Karvan 
dayandı” və s. hekayələrində lirik ovqat yaratmaqla təbiətin əsrarəngizliyini 
insan qəlbinin bənzərsizliyinə təşbeh edir. Onun təbiətə münasibəti canlı 
varlıqlara münasibətidir. Yazıçı təbiət vasitəsilə mühiti və insanları anlamağa 
və anlatmağa çalışır.  

Təbiət mənzərələrinin təsvirinin ustası olan Ə.Məmmədxanlının əsərlərində 
təbiət əsasən obrazların daxili aləmi ilə bu və ya digər dərəcədə səsləşir, bəzən 
ayrı-ayrı hallarda isə kəskin kontrast vəziyyətində təqdim olunur. Onun “Afaq” 
əsərində təsvir etdiyi bu mənzərənin təsirinə düşməmək qeyri-mümkündür.  

“Səhərmi açılırdı, axşammı düşürdü, günəşmi görünürdü, aymı batırdı, 
çaylarmı dənizə axırdı, dənizmi qabarıb çaylara dolurdu, yermi göydə əks 
edirdi, göylərmi yerdə? Bütün varlıq, həyat, zaman və bütün nəhayətsiz kainat 
sanki yenidən yaranır, yenidən səslənir, yeni, füsunkar cilvədə onun gözlərində 
işıqlanırdı [6, 6].  

Lirik-psixoloji üslubun imkanları geniş və rəngarəng olduğu üçün Ənvər 
Məmmədxanlı da bir sənətkar kimi bu imkanlardan istedadına, dünyagörüşünə, 
həyat hadisələrinə münasibətdəki mövqeyinə uyğun şəkildə və kifayət qədər 
faydalanmağı bacarmışdır.  

Ənvər Məmmədxanlı əsərlərinin dili üzərində şövqlə işləyən yazıçılardan 
idi. Onun publisistik təhkiyə üsulunu oxucular çox sevirlər. Əsərlərinin dili o 
qədər şirin, axıcı və şairanədir ki, sanki nəsr deyil, nəzm əsəridir. Məna 
çalarlığı, rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edən bu xoşagələn bədii dilin gözəlliyi 
onun obrazlılığından, emosionallığından irəli gəlir.  

Ə.Məmmədxanlı haqqında dövri mətbuatda öz əksini tapmış yazıları 
vərəqlərkən sənətkarın ədəbi dili ilə bağlı zəmanəsinin elm və sənət 
adamlarının bir-birindən maraqlı fikirləri ilə qarşılaşırıq. Vaxtilə ədibin dilinin 
ecazkarlığından riqqətə gələn görkəmli yazıçı-alim Əzizə Cəfərzadə bununla 
bağlı yazırdı: “Bugünkü nəsr dilimizin, bir şeiriyyət qədər incə, zərif və zərif 
olduğu qədər də mənalı dilimizin yaradıcılarından biri olan ustad Ənvər 
Məmmədxanlının ... incə, lirik, şairanə dilinə vurğundum. Həm də təkcə mən 
yox. Məncə, yaşıdım nasirlərin hamısı. O, bizimçin ilk gəncliyin məhəbbət 
məktubları qədər əziz, əvəzolunmaz, təkrarsızdı. Onun kimi yazmaq, dili onun 
kimi bilmək mavi arzumuzdu” [3].  

Kamil Vəliyev “Sözün sehri” əsərində Ə.Məmmədxanlının dilini “ana 
dilimizin sehrli musiqisi”nə bənzədir [8, 88].  

“... Ə.Məmmədxanlı nümunəvi olduğu qədər də perspektivli dil təqdim 
edir, yəni S.Vurğunun şeir dilində gördüyü işi Ə.Məmmədxanlı nəsr dilində 
görür... ” [2]. Bu diqqətəlayiq fikir isə Nizami Cəfərova məxsusdur.  

Görkəmli dilçi alim, akademik Ağamusa Axundov “Dil və üslub” kitabında 
bir çox ədiblərimizlə yanaşı, Ənvər Məmmədxanlının da yaradıcılığına 
toxunaraq ciddi elmi mülahizələr söyləmişdir. Ədəbi əsərlərin dilində əsasən 
xəlqiliyi əsas meyar kimi qəbul edən alim bunun tərifini belə verir: “Bədii dildə 
xəlqilik xalq dilinin ən böyük nailiyyətlərinin bədii əsərdə təcəssüm 
etdirilməsidir” [1, 48]. O, yazıçı və şairlərin əsərlərinin dilinin gözəl, təbii və 
mənalı olması üçün sadə xalq dilində yazmalarını, bədii dil normalarına riayət 
etmələrini vacib şərt sayır.  

Ritorik-romantik üslubda yazan yazarların, o cümlədən Ənvər 
Məmmədxanlının bəzən həddindən artıq təmtərağa aludəliyini xüsusi qeyd 
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edən müəllif bu cür əsərlərin dilindəki xəlqiliyi xalq tərəfindən nə dərəcədə 
qavranılmasında görür, həmçinin ədəbi dilin ümumi tələbləri: sözlərdən 
düzgün istifadə, qrammatik səlisliyin bu cür əsərlərin də dilinə eyni dərəcədə 
aid olmasını diqqətə çatdırır: “Bizdə eyni zamanda romantik-lirik üslubda 
yazan əsas iki yazıçı vardır: İlyas Əfəndiyev və Ənvər Məmmədxanlının dili 
yuxarıdakı tələblərə müvəffəqiyyətlə cavab verir. Ənvər Məmmədxanlının dili 
rəvandır. O, hekayələrində mənaca bir, formaca müxtəlif olan sözlərdən 
bacarıqla istifadə edir. Onun bir sıra hekayələrinin dilində (məsələn, “Bakı 
gecələri”, “Karvan dayandı”) həzin, romantik bir musiqi duyulur [1, 61-62].  

Ənvər Məmmədxanlının təmtəraqlı yazı üslubuna üstünlük verməsinin 
səbəbi, fikrimizcə, onun klassik ədəbiyyatı dərindən bilməsindən irəli gəlirdi. 
Belə ki, qədim dövrdə əsas diqqət təsirli ifadələrin, təmtəraqlı ibarə və 
cümlələrin qurulmasına yönəldiyindən əsərlər ifadə baxımından son dərəcə 
bər-bəzəkli, dəbdəbəli şəkildə qələmə alınırdı. Bu cür yazmaq özü də 
sənətkardan peşəkar ustalıq tələb edir. Zərgər məharətiylə bədii dili cilalamağı 
bacaran ədib klassik söz sənətinin ənənələrini mənimsəyərək ədəbiyyatın ən 
gözəl nümunələrini yaratmışdır.  

Ə.Məmmədxanlının yaradıcılığında “bəzən çox çətin başa düşülən, ya da 
heç başa düşülməyən cümlələrə” rast gəlindiyini diqqətimizə çatdıran alim öz 
qənaətində haqlıdır. Bu, xüsusilə də onun “Babək” əsərində qabarıq şəkildə 
özünü göstərir. Tarixi romanda yazıçının mürəkkəb, qəliz təhkiyə üslubunda 
işlətdiyi dilini anlamaq o qədər də asan iş deyil. Müəllifin ağır ləngərli, uzun 
mürəkkəb cümlələrdən, tez-tez “və” bağlayıcısından və “bu” işarə əvəzliyindən 
cümlə içərisində istifadə etməsi, müraciət forması kimi “ey” və “ya” 
xitablarından bol-bol yararlanması nəzərə çarpır. Məsələn: “Bu, böyük bir 
karvanın həftələrlə yol getdiyidir. Və kiçik bir oğlanın o karvanı təqib 
etdiyidir” [6, 186]; “Ya ibn Vəhab, – dedi, – mən bilən, karvanbaşı çox 
yubandı” [6, 201]; “– Ey Babək, ey ulu sərvər, düşmən casusu əsirlər 
düşərgəsinə aparılanda fürsət tapıb qaçmışdır” [6, 347].  

Xalq yazıçısı Anarın “Ənvər Məmmədxanlının “Babək” dastanı” adlı 
məqaləsində romanın nədən məhz bu şəkildə yazılmasına aydınlıq gətirilir: 
“...Orta əsr Şərq nəsrinin üslub xüsusiyyətləri stilizə edilmişdir, mətnin ümumi 
ruhu, poetikası qədim salnamələrin, təzkirələrin, risalələrin təhkiyə formalarını 
xatırladır. Romanda fəsillərin adları da Füzuli “Leyli və Məcnun”undakı fəsil 
başlıqlarını – beytləri yada salır. Ümumən bütün mətn çox naxışlı, sıx ilməli 
Şərq xalısını andırır və bu mətnin hüsnünü, özəlliyi və gözəlliyini tam dərk 
etmək üçün oxucudan müəyyən səy tələb olunur. Fəqət bu dərin qavramanın 
nəticəsində alınan zövq o qədər lətif, incədir ki, düşüncələrimizdə, 
duyğularımızda salınacaq və uzun zaman qalacaq iz o qədər dərindir ki, bu 
səyin, zəhmətin bahası ödəniləcək, mənəvi qazanc vaxt itkisindən qat-qat üstün 
olacaqdır” [6, 12].  

Buradan göründüyü kimi, Ə.Məmmədxanlı Babəkin yaşadığı mühiti, dövrü 
kifayət qədər düzgün, dolğun təsvir etmək, çatdırmaq baxımından məhz o 
zamanlar geniş istifadə olunan dili əks etdirməyə səy göstərmişdir. Əsərdə 
yazıçı təxəyyülü ilə yanaşı, bol tarixi faktlardan yararlanan müəllif romanın 
dilini ozamankı dilə uyğunlaşdırdığından mütaliə zamanı bir çox anlaşılan və 
anlaşılmayan arxaik söz və ifadələrlə qarşılaşırıq. Köhnəlib sıradan çıxmış, hal-
hazırda nitqimizdə işlətmədiyimiz keçmiş həyat tərzi ilə bağlı olan “xəlifə”, 
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“xilafət”, “qulam”, “cariyə”, “vəzir”, “cəllad”, “cürdək”, “xış” və s. kimi 
kəlmələr əsərdə öz inikasını tapmış bu qəbil arxaik sözlərdəndir.  

Hörmətli akademiki narahat edən digər məsələ Ə.Məmmədxanlının sadə 
sözlər əvəzinə əsərlərinə gurultulu sözlər seçməsi, ərəb və fars sözlərinə 
aludəlik göstərməsidir. Monoqrafiyada A.Axundovun nümunə kimi gətirdiyi 
parçaya diqqət yetirək: “Çox çəkmədi ki, artıq dağlardan sübh küləyi əsməyə 
başladı. O zaman üzəri sıx bulud layları ilə örtülmüş göy buz bağlamış bir göl 
kimi çatladı, buludlar parçalanıb cənuba doğru axmağa başladı. Buludların 
parçalandığı oyuqdan ulduzlu fəzaya doğru bir pəncərə açılar-açılmaz 
“göylərin qəndili” ayın gümüşü ziyaları həmin pəncərədən yerə zərif bir nur 
ələdikcə ətrafdakı şeylər də öz müxtəlif və qəribə cizgilərlə qərq olduqları 
qaranlıqdan sıyrılıb çıxır, zaman və məkan yenidən öz həqiqi ölçüsünə 
qayıdırdı [1, 61].  

Əlbəttə, anlaşılmaz ərəb və fars sözlərindən yerli-yersiz, gen-bol istifadə 
etməyin biz də əleyhinəyik. Lakin “ziya”, “nur” və “fəza” sözləri Azərbaycan 
dilində artıq çoxdan vətəndaşlıq qazanmış sözlərdəndir və zənnimizcə, əsərin 
məna və gözəlliyinə əsla xələl gətirmir. Həmçinin düşünürük ki, yazıçı əvvəlki 
cümlədə iki dəfə “göy” sözündən istifadə etdiyi üçün bəlkə təkrara yol 
verməsin deyə “fəza” sözündən bəhrələnmişdir.  

Ənvər Məmmədxanlının əsərlərində çox çətin başa düşülən, bəzən heç başa 
düşülməyən cümlələrin mövcudluğunu qeyd edən ağsaqqal alimimizlə 
razılaşmaya bilmirik. Həqiqətən də yazıçının əsərlərində ara-sıra bu cür 
nöqsanlara təsadüf olunur.  

Ağamusa Axundovu narahat edən bir başqa məsələ ritorik-romantik 
üslubda yazılmış əsərlərin böyük əksəriyyətinin dilində ibarələrə: atalar sözləri, 
məsəllər, idiomatik ifadələrə geniş yer verilməməsi məsələsidir. Bəlkə bu, 
həqiqətən də belədir. Fəqət Ənvər Məmmədxanlı yaradıcılığının bu cəhətdən 
istisna təşkil etdiyini aşağıdakı fikirlərimizlə əsaslandırmağa çalışacağıq.  

Dilimizin koloritini, demək olar ki, bütün əsərlərində saxlamağı bacaran 
yazıçı xalqımızın obrazlı təfəkkürünün gözəl nümunələri sayılan atalar sözləri, 
məsəllərdən və s. əsərlərində yeri gəldikcə kifayət qədər istifadə etmişdir. 
Məsələn: “Çəltik gərək döyülsün ki, düyü olsun...” [6, 193]; “Rəhm et ki, sənə 
də rəhm etsinlər...” [6, 193]; “... sırğa olub qoy qulağından asılsın” [6, 193].  

Ənvər Məmmədxanlı əsl xəlqiliyi xalq düşüncə və hisslərinin inikasında 
görürdü. Xalqın tarixi, milli quruluşu, xalq həyatının, xalq ruhunun ifadəsi 
məsələləri, ədibə görə, xəlqiliyin başlıca səciyyəvi cəhətləri idi. Onun 
xəlqiliyinin bir xüsusiyyəti də yazıçının şifahi sənət incilərini gözəl bilməsi, 
xalq yaradıcılığı xəzinəsindən yaradıcı şəkildə tükənməz bir mənbə kimi 
faydalanması idi.  

Ə.Məmmədxanlı bir çox maraqlı folklor element və motivlərini əsərlərinə 
gətirməklə mənalı təsvirlər yaratmışdır. Mükəmməl epitet və bənzətmələrlə 
zəngin olan “Bakı gecələri” hekayəsində müəllif neft mədənlərində baş vermiş 
yanğını “zorba əjdaha”ya bənzədir: “O axşam birdən, ansızın olaraq şəhər 
üzərinə elə bir səssizlik çökmüşdü ki, elə bil bütün şəhər bu dəfə də nagahani 
səssizlikdən səksənmişdi, hər halda bu səssizlik məni elə o dəqiqə 
pəncərəmdən dam üstünə atmışdı. Və o qıpqırmızı üfüqlərin indi qızartısı 
sönmüşdü, əjdaha yerə sərilmişdi, ağzından çıxan dili qapqara qaralmışdı, 
amma quyruğu hələ ölməmişdi və ölməmiş o quyruğuyla o vaxta kimi yeri eşib 
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göyə sovurmuşdu ki, nəhayət, göydə bu axşamın bu birinci ulduzu alışmışdı və 
ölü gözləri bu ulduzu görərkən bütün canı bədənindən çıxmışdı [6, 33]. Yazıçı 
buraya nağıl elementi gətirməklə bərabər, “İlan ulduz görməsə ölməz” məsəlini 
bu parçada əjdahaya tətbiq etməyi də unutmamışdır.  

Elə bu hekayənin sonunda ər evində gördüyü şiddətlər nəticəsində özünü 
yandırmağa cəhd göstərən Yaqutun sonralar təhsil alaraq təyyarə sürməsinə 
heyrətlənən Yunisin söylədiyi fikrində də folklordan işartılar özünü 
göstərməkdədir: “Bakı gecələrinin hekayəsi barədə danışıram, xala, bir də o 
nağıldan danışıram ki, bir ağ quş vardı, əvvəl qaranlıq bir qəfəsdə çox çırpındı, 
sonra zümrüd quşu kimi odda yanıb yenidən dirildi və qanad çalıb ağ ulduzlara 
doğru uçdu...” [6, 54]. 

Ənvər Məmmədxanlının bir sıra hekayələri kimi, “Əfsanəvi dağlar” 
hekayəsi də milli folklor motivləri, nağıl janrı əlamətləri, əsasən də əfsanə 
prinsipləri əsasında işlənmiş dəyərli əsərdir. Yazıçı folklordan bəhrələnərkən 
bayağılığa əsla yol verməmiş, mükəmməl bədii söz ustalığı nümayiş 
etdirmişdir. Ədib “nazlı bir kəpənəyi andıran dan şəfəqi”, “qızıl qanadlı dağ 
səhəri”, “batan günəşin sarı simli şüaları”, “əbədiyyətin sonsuz dənizi” və s. 
kimi uğurlu bədii vasitələrlə, orijinal bənzətmə və epitetlərlə əsəri 
zənginləşdirmişdir. Adıçəkilən hekayədə dumanlı təşbehlərə, istiarələrə rast 
gəlinmir.  

O, sevgililərin bir-birlərinə müraciətlərində “laçınım”, “göyərçinim”tək 
xalq arasında işlənən nəvazişli sözlərdən istifadə etməklə bədii mətnə 
səmimilik, gözəllik və təravət gətirmişdir.  

Müəllifin faydalandığı metaforlar əsərin emosional gücünün artmasına 
xidmət edir: “Və getdikcə şiddətlənən qasırğalı külək yaxındakı döngə və 
dalanlar arasında tələyə düşmüş bir yırtıcı kimi qorxunc ulartılarla başını hara 
gəldi çırpırdı, qabağına nə çıxırdısa, basmarlayırdı, eşələyirdi, qarışdırırdı, 
dağıdırdı, sonra sovurub göyə qaldırırdı və elə bil, şəhəri yenidən qopardıb 
dənizə atmağa gücü çatmadığı üçün qəzəbindən dəli olub müdhiş hıçqırıqlarla 
hönkürürdü” [6, 25]. Burada ifadənin daha qüvvətli və təsirli alınması üçün 
“başını çırpma”, “qəzəbindən dəli olma”, “hıçqırıqlarla hönkürmə” kimi 
canlılara məxsus olan xüsusiyyətlər küləyin üzərinə köçürülmüşdür.  

Digər nümunəyə nəzər salaq: “...O ulduzlar bizim dağ kəndinin gecə 
göylərində daha şəfəqli və daha işıqlı idilər, bir-birinə göz vurardılar, bir-birini 
çağırardılar, burda isə nədənsə tutqunsifət idilər, elə bil, bir-birindən küsüb, 
bir-birindən üz çevirmişdilər” [6, 24]. Burada ulduzların insanlar kimi bir-
birinə göz vurması, çağırması və küsüb bir-birlərindən üz çevirmələri yazıçının 
istifadə etdiyi uğurlu metaforlardandır.  

Yazıçı “Bakı gecələri” hekayəsində təfəkkürü və təxəyyülü sayəsində bir-
birindən cazibəli mənzərə obrazlılığı yaradır. Dəhşətli yanğın burada “Bakının 
vəhşi gözəlliyə malik qızıl gecələri” kimi poetikləşdirilir.  

Ənvər Məmmədxanlının dili bədii təsvir vasitələri ilə zəngin olan, 
insanların hiss və duyğularını rəngarəng boyalarla ifadə edən canlı dildir. Ədib 
bədii dil, onun gözəlliyi, obrazlı ifadələr vasitəsilə bir-birindən mükəmməl, 
rəngarəng lövhələr yaratmışdır.  
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Natavan MUSTAFAEVA 
 

SUMMARY 
LANGUAGE AND STYLE OF THE WORKS BY 

ANVER MAMMADKHANLY 
 
The given article touches upon the contribution which Anvar 

Mammadkhanly made into the lyric-romantic style as a writer, the different 
displays of the lyric-romantic style in the works by A.Mammadkhanly are 
considered too.  

Leaning on very important and interesting facts the author skillfully 
exposes some peculiarities of the language of the writer’s works.  

 
Натаван МУСТАФАЕВА 

 
РЕЗЮМЕ 

ЯЗЫК И СТИЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
АНВЕРА МАМЕДХАНЛЫ 

 
В статье говорится о вкладе, который внес Анвер Мамедханлы в 

лирико-романтический стиль как писатель, а также рассматриваются 
различные проявления лирико-романтического стиля в произведениях 
А.Мамедханлы.  

Опираясь на очень важные и интересные факты, автор 
профессионально раскрывает некоторые особенности языка 
произведений писателя.  
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