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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
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ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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Leyla BAYRAMOVA 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 

 Ədəbiyyatı  Muzeyinin doktorantı 
 

KİŞVƏRİNİN FARSCA “DİVAN”NINDA POETİK MƏNANI 
GÜCLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİ 

 
Açar sözlər: Kişvərinin farsca “Divan”ı, üslub, təkrarlar, ritorik sual, 

ritorik xitab, inversiya 
Ключевые  слова: “Диван” Kишвари на персидском языке, стиль, 

повторы, риторический вопрос, риторическое обращение, инверcия 
Key  words:  Kishvary’s Persian “Divan”, style, repetitions, rhetorical 

question, rhetorical address, inversion  
 
Bu məqalədə XV-XVI əsrlərdə yaşamış Nemətullah Kişvərinin farsca 

“Divan”ının əlyazma nüsxələrində rast gəlinmiş poetik mənanı gücləndirmə 
vasitələrin araşdırılacaq. Onların içərisində xüsusi olaraq bədii sual, bədii nida, 
xitab, təkrarlar və digərləri nəzərdən keçiriləcəkdir və şairin həmin vasitələrdən 
nə dərəcədə yararlandığı üzə çıxarılacaqdır. 

Söz sənətində fonetik, leksik, sintaktik xarakterli  poetik ifadə vasitələrsiz 
heç bir bədii mətni təsəvvür etmək mümkün deyil. Belə  ki, bədii mətnin 
sintaktik quruluşu, xüsusən də poetik əsərlərin formalaşmasında, onların məna 
və təsirinin gücləndirilməsində rolu böyükdür. Çünki istər bu şairin təbindən, 
istərsə də onun söz sənətinə dair biliklərindən asılı olaraq meydana çıxan, hər 
bir poetik nümunələrdə təkrarlar, ritorik sual, ritorik xitab, ritorik nida, 
inversiya, ellipsis (sözlərin ixtisarı), paralel konstruksiyalardan birinə və ya bir 
neçəsinə rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, Kişvərinin farsca “Divan”ı da bu 
cür poetik vasitələrlə zəngindir. Onlardan hər biri “Divan”da işlənmə tezliyinə 
və mövqeyinə görə Kişvərinin bir şair kimi fərdi üslubunun xüsusiyyətlərini 
ortaya qoyur. 

Təbii ki, ritorik (və ya bədii) sual5sız  bədii əsər çox azdır. Kişvəri də bu 
poetik fiqurdan məharətlə bəhrələnmişdir. “Divan”da bədii sualların 
formalaşmasında tez-tez کی (key? - nə zaman?), تا به کی  (ta be key - nə 
vaxtacan?), کجا (koca? - hara?), چه (çe? - nə?), چيست (çist? - nədir?) kimi sual 
əvəzliklərinin işləndiyini görürük: 

 
 ای دل غمگين بگوی يار کی خواهی شدن 

 (11, s.33)بلبل نالنده در گلزار کی خواهی شدن  
 

Ey qüssəli qəlb, yar nə vaxt gələcək?! 
Nalə çəkən bülbül gülzara nə vaxt gələcək?! 

 
 تا کی جگرم خون کنی ای سنگ دل آخر 

 (11, s.32)يک بار گذر بر سر خونين جگری کن  
 
 

                                                            
5Ətraflı məlumat üçün bax:(2, s.296-297),(7, s.324), (8, s.271)  
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Ta nə vaxtacan ciyərimi qan edəcəksən, ey daş ürək, axı, 
Bir dəfə qan ciyərliyə tərəf baş çək. 

 
 سوخت دلم به داغ غم الله عذار من کجاست

 (11,s.60)بلبل هجر ديده ام باغ و بهار من کجاست  
 

Ürəyim qəm dağı ilə yandı, mənim lalə üzlüm hardadı?! 
Hicran bülbülün görmüşəm, mənim bağım, baharım hardadı?! 

 
 بقصير عبادت خود چه  آرم پيش  تو يا  رب 

 (11,s.1)زبانی هم  ندارم  گوبشايد  غدرخواهی   را  
 

Qüsurlu ibadətimdən başqa hüzüruna nə gətirəcəm, ya rəb?! 
Dilim də yoxdur ki, səndən üzürxahlıq eyləsin. 

 
 مرگست آخر کشوری پروردن تن بهر چيست 

 (10, s.8a)چندين چه کهگل می زنی  ديوار بی بنياد را  
 

Ölümdür, axı, Kişvəri, bədəni (can) bəsləmək nə üçündür?! 
Nə qədər bünövrəsiz divara suvaq (palçıq və saman qarışığı) vuracaqsan?! 

  
Nümunələrindən birincisində nə zaman?, ikincisində nə vaxtacan?, harda-

dı?, nə?, nə üçündür? kimi sual əvəzlikləri beytlərin təsirini gücləndirməyə 
xidmət etmişdir. 

 
  وه وه چه خوش است اگر ميسر گردد

 (11,s.73)لب بر لب جام يا سرو سينه برسينه يار  
 

Vah!Vah! Nə xoşdur əgər müəssər olsan 
Dodaq camın dodağı üstə, baş, sinə yarın sinəsi üstə (ola). 

 
  جوانی و صال يار را قيمت ندانستم

 (11, s.35)دريغا بی خبر رفت آن گرامی روزگار از من  
 

Cavanlıqda yarın vüsalının qiymətini bilmədim 
Əfsus! Xəbərsiz getdi o dəyərli rüzgar məndən. 

 
Müəllifin müxtəlif hiss və həyəcanını ifadə etməsi üçün müraciət etdiyi 

vasitələrdən biri də ritorik nidadır. 
Kişvərinin  fars dilində olan şeirlərində tez-tez rast gəlinən və stilistik 

fiqurlardan biri də xitab6dır. Gah sevgiliyə, gah təbiət, gah özünə müraciət edən 
şair bu üsulla duyğularının, inci kimi sapa düzdüyü sözlərin təsir qüvvəsini 
artırmağa çalışır.  

 
  رد بستۀ زلف چو کمندتای پای خ

(10,s.12b)حيران شده  عقل  از قد و باالی  بلند ت  

                                                            
6 Ətraflı məlumat üçün bax: (7; s.324) 
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Ey əqlin ayağı kəmənd tək zülfünə bağlı, 
Əql uca qəd-qamətinə heyran olub. 

 
 بيمار توام ای گل فرما قدمی رنجه 

 (11,s.16)دستی بسرم بر نه خاری ز دلم بر کش  
 

Sənin xəstənəm, ey gül, qədəmlərinə əziyyət ver 
Əlini başıma çək, ürəyimdən tikanı çıxart. 

 
  دلسوزيی خود پيش که روشن کنم ای شمع

 (10,s.7a)کز سوز دلم نيست خبر بيخبران را  
 

Ürək yanğımı kimin qarşısında aydınladım (açım), ey şam 
Ki, ürəyimin yanğısından xəbərsizlərin xəbəri yoxdur. 

  
Farsdilli şeirlərdə isə sözlərin sonuna əlif hərfi əlavə edilməklə xitab 

yaradılması ənənəsi vardır. Kişvəri də bu cür xitablardan istifadə etmişdir. 
Nümunələrdən göründüyü kimi şairin farsca şeirlərində sevgiliyə (saqiyə, 
şama, gülə) müraciəti çoxdur. 

 
 ساقيا می ده که آب حسرتم از سر گذشت 

  دوستگان می کن که دشمن کامی از حد در گذشت(63 ,11)
 

Ey saqi, mey ver ki, həsrətimin suyu başdan aşdı. 
Dost qazan ki, kamın düşməni həddindən çox aşdı. 

 
 به کار عشق بازی ناصحا عيبم چه فرمايی 

 (10, 40a) ايی دگر دارم که من فرمان کار از کار فرم  
 

Eşqbazlıq işində, ey nəsihət verən, nə eyib tutarsan mənə 
Ki mən işimin fərmanını başqa hökmdardan (fərman verəndən) alıram. 

 
 چه جای خان و مان کشوريی خستۀ دل جانا 

 (10, 47a)کزآن غمزه چنين صد خانه ويران می توان کردن  
 

Nə ev-eşik yeridir, yorğun qəlbli Kişvəri,  
Cana, o qəmzdən beləcə yüz evi viran etmək olar. 

 
Qeyd edək ki, türk ədəbiyyatşünaslığında bizim xitab adlandığımız anlayış 

nida termini ilə təqdim edilir.7 
Ədəbiyyatşünaslığımızda təkrir adlandırılan Qərb ritorikasında isə stilistik 

təkrarlar kimi öyrənilmiş sözün, ifadənin təsirini qüvvətləndirmək üçün istifadə 
olunan stilistik (ya ritorik) fiqurlardan Kişvərinin “Divan”ında kifayət qədər 
istifadə olunmuşdur: 

 بگشا دری به خنجر خود سينۀ مرا
 (11, s.6)بنگر درون سينۀ بی کينۀ مرا  

                                                            
7 Ətraflı məlumat üçün bax: (2, s.439) 
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Çıxart, dəl, öz xəncərinlə mənim sinəmi 
Bax, kinsiz sinəmin dərininə (içinə). 

 
 فرياد که در قافلۀ عشق  جرس وار 

 (10,10b)فرياد بسی کردم و فرياد رسی نيست  
 

Eşqa, qafiləsində zınqırovtək fəryad (edən) 
Fəryad çox etdim və fəryada yetən yoxdur. 

 
 تا به کی آغشته در خون جگر گردانيم

(11, s.30)تا به کی خون جگر در چشم تر گردانيم  
  

Nə vaxtacan ciyərin qanına bulanmış dolanacağıq?! 
Nə vaxtacan ciyərin qanını yaş gözlərdə dolandırcağıq?! 

 
Yuxarıda verilən misallarda anaforanın8 fonetik(beqoşa-benegər), leksik 

(fəryad) və sintaktik (nə vaxtacan?) növünü görürük. 
 

 شب به تلخی گذارنم ز غم و روز به تب
 (11, s.58)غم و تب می کشم و بسته ام از غيرت لب  

 
Gecəni acıyla, gündüzü qəm və qızdırma ilə keçirirəm 

Qəmi və qırdırmanı çəkirəm və qeyrətdən susuram. 
 

  ای لبت آشوب دل و قد بال
 (11,5) ک نگه از چشم تو و صد بال ي  

 
Ey ləbin qəlbin həyacanıdı və qamətin bəla 

Sənin gözün bir baxış və yüz bəla. 
 

 در غمت خوناب چشم اشکبار از حد گذشت
 (11,s.65) بر من بد روز جور روزگار از حد گذشت   

 
Qəmində ağlar gözün qanlı yaşları həddini aşıb 

Mənə rüzgarın pis gününün əziyyəti həddini aşıb. 
 

Bu misallarda isə epifora9nın səsli (şəb-təb), leksik(bəla), sintaktik əz hədd 
qozəşt) növləri vardır. 

Anafora və epiforanın birləşməsindən isə bədii mətndə simploka adlanan 
stilistik fiqur yaranır ki, buna da Kişvəri divanında rast gəlmək mümkündür: 

 
 با کاکل مشگين تو عنبر چه کند کس

 (11, s.15)با قامت تو شاخ گل تر چه کند کس  
 
 

                                                            
8 Ətraflı məlumat üçün bax: (3, s.44), (5, s.33) 

9 Ətraflı məlumat üçün bax: (5, s.1236),( 7, s.180),( 7,s. 73) 
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Sənin mişkin kəkilinlə ənbəri neyləsin bir kəs  
Qamətinlə təzə gül budağın neyləsin bir kəs. 

 
  رنگ روی چو زمبنای ميت سرخ شود

 (10,34b)رنگ ديگر مطلب زين فلک مينا رنگ  
 

Şərq poetikasında rəddül-əcz aləs-sədr adlandırılan, Qərb ədəbiyyatşünas-
lığında isə anadiplosis10 deyilən təkrar növünün isə Kişvəri yaradıcılığında 
maraqlı bir nümunəsinə təsadüf edilir. Belə ki, farsca qəzəllərinin birini 
bütövlükdə şair bu cür yazmışdır. Bu da öz növbəsində şeirin ahəndarlğını 
artırmış və yaddaqalan etmişdir. Burada yalnız şeirin ilk beytini verməklə 
kifayətlənəcəyik: 

 
  تا شده ام ز کوی تو گشته  تنم چو موی تو

 (10, 49b)گشته تنم چو موی  تو تا شده ام  زکوی  تو  
 

Sənin küçəndən(məhəlləndən) gedən tək bədənim telin kimi oldu. 
Bədənim telin kimi oldu sənin küçəndən gedəndən. 

  
Bir səslə fərqlənən sözlərin ardıcıllıqla işlənməsindən yaranan paraxeza da 

divanda mövcuddur: 
 

 دورم از يار و ديار ای بخت بد  رحمی بکن 
 (11, s.65)که از روی يار و دوريی ديار از حد گذشت  

 
Yar və diyardan uzaq, ey pis bəxt, bir rəhm eylə 

Ki yarın üzündən və diyarın uzaqlığı həddini aşıb. 
 

 تويی شيرين تر از جانم بيا ای جان شيرينم
 (10, 29b)درون جان من بنشين و منشين جان من با کس  

 
Sənsən canımdan daha şirin, gəl ey şirin canım 

Canımın dərinliyində otur heç kəslə oturma, mənim canım. 
 

Bədii mətnlərdə sözlərin qoşalaşması hadisəsinə də rast gəlinir. Kişvərinin 
də divanında reduplikasiyaya11 müraciət etdiyinin şahidi oluruq: 

 
 گر بيايی به صد پاره به جانم می خلد خاری

 (10,29b) مرو گشت گلستان ای گل گل پيرهن با کس   
 

Gəlsən əgər yüz parça canıma bir tikan batar 
Gülüstana gəzməyə getmə, ey gülköynəkli gül, bir kəslə. 

 
  ز تاب می چو بينم گل گل آن روی عرقناکش

 (10, 31a)کنم با پردۀ جان قطره قطره از جبين پاکش  

                                                            
10 Ətraflı məlumat üçün bax: ( 7, s.14), (3,s.41) 

11Ətraflı məlumat üçün bax: (3, s.316) 
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Şərabın işığından o üzün ləkəsini görürəm onun təri kimi 
Canımın pərdəsi ilə damla-damla o alnından silirəm. 

 
 Farsca “Divan”da rast gəlinən digər bir maraqlı təkrar növü isə eyni 
köklü sözlərə əsaslanır. Bunu da annominasiya12 adlandırırlar. 
 

 ز ديده می فشانم هر شبی تا صبحدم کوکب
(11,s.59) شبی دارم بغايت تيره روزی تيره تر از شب   

 
Hər gecə sübhədək gözümdə ulduz səpirəm 

 
Kişvərinin bir qəzəli sırf yanaşı təkrarlar üzərinə qurulmuşdur. Bu qəzəlin 

özəlliyi odur ki, sözlər bir neçə dəfə yanaşı təkrarlanır: 
 

 امشبم کار بکامست بکامست بکام
 (11,s. 27)بخت بر گشته غالمست غالمست غالم  

 
Bu gücə iş arzudur, arzudur, arzu 

Dönük bəxt qulamdır, qulamdır, qulam. 
 

 خون من بر تو حاللست حالل است حالل 
 (11,s. 27)عيش من بی تو حرامست حرامست حرام  

Qanım sənə halaldır, halaldır, halal, 
Mənim kefim(eyş-işrətim) həaramdır, haramdır, haram. 

 
Cümlələrin quruluşunda çoxlu bağlayıcıların13 işlənmə hadisəsinə divanda 

da rast gəlnir və şair bu üsuldan məharətlə istifadə etmişdir: 
 

 نه چاره می توان جستن نه با کس می توان گفتن
 (10, 47b) توان کردن نه خامش می توان بودن نه افغان می   

 
Nə çarə axtarmaq olur, nə bir kəsə demək olur. 
Nə sakit dayanmaq olur, nə fəğan etmək olur. 

 
 عشق با زر و سيم و توانايی توان 

 (10, 14b)عاشقی و مفلسی و ناتوانی مشکل است  
 

Qızıl-gümüşlə eşq gücdən(qüvvətdən) güclü 
Aşiqlik, müflislik, gücsüzlük çətindir.   

 
Polisindetonun əksinə isə asindeton14 bağlayıcıların işlənməməsidir. Bura-

da sözlər arasında əlaqə sadalanma ilə yaradılır:  
 

 نازک بزما ، غنچه لبا، تنگ دهانا 
 (10, 4b)سيمين ذقنا سبز خطا ، مويی ميانا  

                                                            
12Ətraflı məlumat üçün bax: (3, s.43) 

13 Ətraflı məlumat üçün bax: (5, s.566), (7,s.222)  
14 Ətraflı məlumat üçün bax: (3,s.53), (7, s.23), (5,s.80) 
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Ey incə məclisli, qönçə ləbli, dar ağızlı, 
Gümüş buxaq, səbz xətli, incə belli 

 
 بی جان چو  نالم شورريده حالم تا چند نالم در آرزويت

 (11, s.57)زيبا نگاری سيمن عذاری رحمی نداری کافر سوارا  
 

Cansız nal kimiyəm, kədərliyəm arzunla nə qədər nalə edəcəm, 
Gözəl yarsan(nigarsan), gümüş bənizlisən, rəhmsizsən, ey kafir atlı. 

  
Paralelizmlər15 də Kişvəri divanında kifayət qədər işlənmişdir. Onların 

növlərinə gəldikdə isə  burada əsli, yarımçıq və inkari növlərinə təsadüf 
edilmişdir: 

  صبر کو تا يک دم از خاطر فراموش کنم
 (11,s.24)بخت کو تا يک شبی دستی در آغوشش کنم  

 
Səbr hanı ki, onu bir an yadımdan çıxardım 

Bəxt hanı ki, bir gecə onu qucaqlayım. 
 

  خيال ابروش در ديده دارم يا هالل است اين
 (10,44b)هالل ابروش را کی توان ديدن خيال است اين  

 
Onun qaşlarının xəyalı gözümdədir ya hilaldır bu 
Qaşının hilalını haçan görmək olar xəyaldır bu. 

 
 نه دردی دارم اندر دل که درمان می توان کردن

 (10,47b)نه  درمان می توان کردن نه پنهان می توان کردن  
 

Ürəyimdə nə dərdim var ki, dərman eyləmək mümkün olsun 
Nər dərman etmək olur, nə gizlətmək mümkün olsun. 

 
Yuxarıdakı misalların birincisində əsli, ikincisində yarımçıq və 

üçüncüsündə isə inkari paralelizmlər işlənmişdir. 
Bədii ədəbiyyatda ən geniş yayılmış ifadəliliyin artırılması üçün istifadə 

olunan stilistik fiqurlardan biri də inversiyadır16 ki, Kişvəri “Divan”ında 
başdan-başa əvvəldən sona qədər ona rast gəlmək mümkündür. 

 
  به جانان چون نويسم کشوری شرح سيه بختی

 (10,38a) برون آرم سواد ديده و بر دفتر افشانم   
 

Canana qarabəxtliyin şərhini, Kişvəri, yazanda 
Gözümün qarasını çıxararam və dəftərə səpərəm. 

 
 گفتی که بچشم تو کنم جای اقامت

 (11,s.32)ای روشنی چشم من آخر نظری کن  
 

                                                            
15 Ətraflı məlumat üçün bax: (6, s.282), (7, s.259) 

16 Ətraflı məlumat üçün bax: (5,s.303), (7, s.98) 
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Deyirsən ki, gözünə məskən salım 
Ey gözümün işığı, nəhayət bir nəzər sal 

 
Kişvərinin divanında maraq doğuran poetik vasitələrdən biri də ellipsisdir17 

ki, cümlənin buraxılmış hissələri asanlıqla bərpa oluna bilir.(3, s.515) 
 

 ای در سخن ز جشمۀ حيوان لطيف تر
 (10,26a) لعل لبت زغنچه خندان  لطيف تر   

 
Ey sözdə dirilik çeşməsindən daha lətif (sən) 
Ləbinin ləli gülən qönçədən daha lətif (sən).  

 
Bu misallarda daha lətif sözündə (لطيف تر) –san2 xəbər şəkilçisi (هستی) 

ixtisar edilmişdir.  
 خال لبی عجيب و غبار خط عجب

 (10, 26a)غبغبه لطيف و جاه زنخدان لطيف تر  
  

Dodaq xalı xariqüladə və xəttin qaraltısı (qubarı) əcəb 
Buxaq zərif və çənəsinin çuxuru daha zərif. 

 
Beləliklə, aparılmış təhlillər, verilən nümunələrə əsasən demək olar ki, 

Kişvəri farsca şeirlərində poeziyada rast gəlinən, şeirin ifadəliliyi və təsir 
gücünü artıran, şeiri bir gəlin kimi bəzəyən ritorik və stilistik fiqurlardan 
kifayət qədər yararlanmışdır ki, onlardan da ellipsis, ritorik sual, ritorik nida, 
ritorik xitab, təkrarlar və onların növü, paralelizm, inversiya kimi növlərə 
farsca “Divan”da rast gəlinmişdir. Bunların içərisində inversiya, təkrarın 
müxtəlif növləri, xitablar aparıcı mövqeyə malikdir. Beləliklə, Kişvəri  özünü 
istedadlı bir şair kimi təsdiqləyə bilmiş, fars dilinin və poetikanın bilicisi kimi 
çıxış etmişdir. 
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Leyla Bayramova  
 

The devices of accentuating the poetic sense in Kishvary’s Persian “Divan” 
 

S u m m a r y 
 

This article is devoted to devices of accentuating the poetic sense, ie. 
stylistic figures that occurs in the of text  Kishvary’s - poet of Azerbaijan who 
lived in the XV-XVI centuries -  Persian "Divan". The purpose of the article is 
to reveal how he used these figures, and to see his skills as a poet in Persian. 
The study was carried out on the basis of two manuscript copies of Persian 
"Divan" by the method of system analysis of the text. It was concluded that 
there were such stylistic figures as repetitions, rhetorical question, rhetorical 
exclamation, inversion and others in the "Divan". It can be said that the poet 
shows his poetic talent in this plan and acts as a master of the word in Persian. 

 
Лейла Байрамова  

 
Средства усиления поэтического смысла в персидском  

«Диван»е Кишвари  
 

Р е з ю м е 
 

Статья посвящена средствам усиления поэтического смысла, т.е. 
стилистическим фигурам которые встречаются в тексте «Диван»а на 
персидском языке азербайджанского поэта XV-XVI веков - Кишвери. 
Цель статьи выявить, как автор использовал эти фигуры, и показать 
мастерство поэта на персидском языке. Исследование проводилось на 
двух разных рукописных экземплярах «Диван»а на персидском языке, 
методом системного анализа текста. В результате выяснилось, что в 
«Диван»е встречаются такие стилистические фигуры, как повторы, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия и другие. 
Можно сказать, что поэт в этом плане проявляет свой поэтический талант 
и выступает как мастер слова на персидском языке. 
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