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Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

XVI YÜZYIL YARATICILIöINDA DøL RENGARENGLøYø
(MUHAMMED FÜZULøNøN DøLø)
Özet
Ça÷daú Azerbaycan edebi dilinin tarihi geliúiminde büyük rol oynayan Füzuli
ana dilli yaratÕcÕlÕ÷Õnda halk diline özgün kelimeleri ustalÕkla seçerek, eserlerinin
herkesçe kolayca anlaúÕlmasÕna yardÕm etmiútir.
Halk dilinin özelliklerini yüksek de÷erlendiren úair ayrÕ ayrÕ olaylarÕ daha etkili,
duygusal úekilde anlatmak, tekrarlara yol açmamak, tekdüzenlikten kaçÕnmak için
halkÕn dilinde bulunan yakÕn anlamlÕ kelime ve ifâdeleri seçerek kendine özgün
úekilde kullanmÕútÕr. Bir kÕsÕm dilbilimciler “Füzuli úiirinde hiçbir sözcüyü metinden
kopararak ayrÕlÕkta açÕklamak mümkün de÷ildir. Tüm sözcükler sadece birarada metnin terkibinde Füzuliyane açÕklanabilir” diye yazÕyorlar.
Büyük söz hazinedarÕ M.Füzuli’nin dünyagörüúünün biçimlenmesinde yaúayÕp
yarattÕ÷Õ Ba÷dat úehri ve civarlarÕndaki Kerbela, Necef ve Hille gibi co÷rafi alanlarÕn
rolü büyük olmuútur. Ba÷dat o zaman Azerbaycan’Õn büyük illerinden biri olarak
bilinmekteydi. Bunun dÕúÕnda hem de burada oturan insanlarÕn büyük kÕsmÕnÕ Azeriler oluúturmaktaydÕ. ù.ø.Hatayi’nin ana diline verdi÷i de÷er, Azerbaycan dilinin
mevkiinin yaygÕnlaúmasÕna, Ba÷dat’ta edebi meclislerin yalnÕz bu dilde geliúmesine
kendi etkisini göstermiúti.
Orta Ça÷ úiirinde Nesimi, Hatayi, Füzuli eserlerinde úiirin ölçüsü, ezgisi, ritimli
yapÕsÕ, sözcüklerin dizimi ve uyumuna özellikle dikkat etmiúler. Füzuli’nin Türkçe
“Divan”Õnda Türkçe ve Arap-Fars kökenli kelimelerin semantikasÕ rengarengdir.
Füzuli’nin dilindԥ kullanÕlan “hile”, “mekir” ve “kÕrmÕzÕ” anlamlarÕnÕ ifade
eden al kelimesi ça÷daú edebi dilimizde eskimiú kelimeler sÕrasÕndadÕr. Sadece al
kÕrmÕzÕ, al yanak gibi tamlamalarÕn terkibinde ikinci anlam korunabilmiútir.
Füzuli “Divan”Õnda sesteú kelimeleri yaygÕn úekilde kullanmakla edebiyatta duygusallÕ÷Õ, bediilik ve renklili÷i daha da ço÷altmayÕ baúarmÕútÕr.

Anahtar kelimeler: Füzuli, “Divan”, kelime gruplarÕ, sesteú kelimeler
GøRøù
Muhammed Füzuli kendi bedii-edebi yaratÕcÕlÕ÷Õyla Orta Ça÷ edebiyatÕnda hakim olan “úair Farsça yazmalÕdÕr” görüúünü yerle bir ederek ana dilinde
– Azerbaycan Türkçesiǯnde güzel, ince ruhlu úiir yazmanÕn mümkünlü÷ünü
açÕk açÕk ispat eden deha úairlerimizdendir. Füzuliǯnin bedii-estetik söz sanatÕ
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bütün Türk dünyasÕna onur verse de, “M. Füzili hiç bir yerde Azerbaycanǯda
oldu÷u kadar yaygÕnlaúmamÕú, popüler olmamÕútÕr”1
M.Füzuli ana dilinde yazmÕú oldu÷u edebi-bedii eserlerinde Azerice’nin
milli kaynaklarÕnÕ halkÕn dilinde yüzyÕllar boyunca muhafaza olunarak cilalanmÕú kelime ve deyimleri sÕk sÕk kullanarak selefleri K. Burhaneddin’in, ø.
Nesimi’nin, ù. ø. Hatayi’nin milli geleneklere dayanan üslup orijinalliklerini
daha da geliútirmek suretiyle devam ettirmiú, kendisinden sonraki yüzlerce
haleflerinin bedii-edebi yaratÕcÕlÕklarÕ için mükemmel deneyim yeri, faydalanmalarÕ için bir kaynak oluúturmuútur.
Füzuli’nin Türkçe “Divan”Õ Orta Ça÷ klasik Azerbaycan edebi dilinin
en mükemmel örne÷i gibi, genelde klasik Azeri edebi dilinin, özellikle de,
XVI. yüzyÕl edebi dilinin geliúim tarihini, onun sözlüksel ve dilbilgisel ölçün
ve kurallarÕnÕ araútÕrmak açÕsÕndan her zaman aktüeldir. M. Füzuli Do÷u’da
ümumtürk bedii-estetik söz sanatÕnÕn geliúimine katkÕda bulunsa da, mahiyet açÕsÕndan Azerbaycan – Türk halkÕnÕn úairidir, onun ana dilinde yazdÕ÷Õ
“Divan”ÕnÕn dili Azeri halkÕnÕn cilalanarak edebi dil düzeyine kaldÕrÕlmÕú
zirvesidir. Bu açÕdan T.HacÕyev haklÕ olarak úöyle yazmaktadÕr: “Füzuli’de
Azerbaycan halk dili kemal zirvesine eriúerek milli dil için zemin oluúturmuútur”2
Söz mülkünün büyük hazinedarÕnÕn üç dilde – Azerice, Türkçe, Farsça ve
Arapca yaratmÕú oldu÷u nadide sanat örnekleri kendine özgün derin anlamÕ,
ilgi çekici konusu, genel olarak, úiir dili açÕsÕndan çok de÷erlidir. XVI. yüzyÕl
Azeri edebi dilinde var olan dil olgularÕnÕ araútÕrmak ve hakkÕnda fikir söylemek için büyük söz ustasÕnÕn Türkçe “Divan”Õ de÷erli kaynaklardan biri,
belki de birincisidir, diyebiliriz.
Füzuli dünya edebiyatÕ tarihinde ölçüye sÕ÷amayacak kadar lirik bir úairdir, aúk ve sevgi úairidir. E÷er söylemesi caizse, o, dünya çapÕnda bir numaralÕ
lirik úairdir, diyebiliriz. Bilinir ki, Azerbaycan yazarÕ Mir Celal úöyle yazar:
“Azeri halkÕnÕn büyük ve ölmez úairi Füzuli lirik ve kalb úairidir... Füzuli’nin
vasfetti÷i aúk anlam ve konu açÕsÕndan çok yüksek bir aúktÕr. Bu aúk sadakat,
itibar, hoúgörü gibi gerçek insani duygularla zengindir. Bu, kalbin, insan
maneviyatÕnÕn geniú ufuklarÕnda do÷an, insanÕ yaúamaya ve yaúatmaya sesleyen bir aúktÕr.”3 Füzuli, herúeyden önce aúk ve gönül úairi oldu÷unu ilk önce
kendisi onaylayarak úöyle diyor: Mԥndԥn, Füzuli, istԥmԥ ԥúari-mԥdhü zԥmm,
Mԥn aúiqԥm, hԥmiúԥ sözüm aúiqanԥdir!
Büyük söz hazinedarÕ Muhammed Füzuli’nin dünyagörüúünün biçimlenmesinde yaúayÕp yarattÕ÷Õ Ba÷dat úehri ve civarlarÕndaki Kerbela, Necef
1
2
3
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To¿q HacÕyev, Füzuli: dil senetkarlÕ÷Õ, Bakü: Genclik, 1994, s. 13
Mir Celal, Füzuli’nin lirikasÕ. Muhammed Füzuli Eserleri, I c. Bakü: 1958, s. 12, 17, 21
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ve Hille gibi co÷rafi alanlarÕn rolü büyük olmuútur. Ba÷dat o zaman Azerbaycan’Õn büyük illerinden biri olarak bilinmekteydi. Bunun dÕúÕnda hem de
burada oturan insanlarÕn büyük kÕsmÕnÕ Azeriler oluúturmaktaydÕ. ù.ø.Hatayi’nin ana diline verdi÷i de÷er, Azericenin mevkiinin yaygÕnlaúmasÕna, Ba÷dat’ta edebi meclislerin yalnÕz bu dilde geliúmesine kendi etkisini göstermiúti.
A.Ahundov yazÕyor: “Bellidir ki, úair bir zamanlar Abbasiler hilafetinin baúkentinin bulundu÷u bir memlekette - Irak’ta, Müslümanlar’Õn kutsal
úehirlerinden biri olan Kerbela’da do÷muú, orada gömülmüú ve tüm hayatÕ
boyunca bu eski Arap memleketinin hudutlarÕ dÕúÕna çÕkmamÕútÕr. O halde
“Türki lafzÕnÕ” o, nereden ö÷renmiútir?”. Yazar bu sorusuna yanÕt olarak
úairin sadece Azericenin yazÕ dilini de÷il, aynÕ zamanda halk konuúma dilini
ve hatta a÷ÕzlarÕ bile iyi bildi÷ini vurguluyor. Onun kanaatince, bu úekilde
konuúmayÕ “bu dili sadece çocuk yaúlarÕndan yaúam ortamÕnda anne-baba
konuúmasÕndan ö÷renmek mümkündü”4
Baúka bir kayna÷a göre, Füzuli’nin babasÕ Süleyman derebeyilerin çekiúmesiyle ilgili Azerbaycan’Õn eski Araú (úimdiki A÷daú) ilçesinden Ira÷’a göç
etmiú Bayat boyundandÕr. Buna ra÷men úairin Araú asÕllÕ olmasÕ olgusu úu
anda rivayet olarak kabullenilmektedir.
Füzuli bir deha olarak eserlerini daha fazla halktan gelen kelimeleri,
deyimleri bol bol kullanmakla yazmÕú, alÕntÕ Arap ve Fars kökenli kelimeleri
de ihmal etmemiú, genel olarak artÕk halkÕn dilinde yer almÕú kelimeleri tercih
etmekle eserlerini kaleme almÕútÕr.
Konuya girmeden önce dilimizin söz varlÕ÷ÕnÕn zenginleúmesinde, yaygÕnlaúmasÕnda sözlüksel-anlamsal kelime gruplarÕnÕn, özellikle de sesteú
kelimelerin rolünün büyüklü÷ünü vurgulamamÕz yerinde olur.
Sesteú kelimeler bilindi÷i üzere, de÷iúik sözlüksel anlama, fakat aynÕ
yazÕm biçimine sahip kelimelerdir. Bunlar biçim açÕsÕndan, söyleyiú ve yazÕm
yönünden aynÕ, anlam açÕsÕndan biribirinden ayrÕlan, aralarÕnda assosiyatif
iliúki bulunmayan, aynÕ ve de÷iúik soydan, aynÕ ve de÷iúik kelime türlerini
kapsayan sözcüklerdir.
Bellidir ki, sesteú kelimeri belirlerken tarihini de dikkate almak gerekir.
ùesteúli÷in tarihi ise çok eskilere dayanÕyor. Hatta bir kÕsÕm olgulardan, özellikle de, Sümer yazÕlarÕndan dilin daha eski dönemlerinde sesteúli÷in daha
güçlü oldu÷u, ayrÕca, yazÕlÕ edebi dilimizin oluúum ve ilk geliúim safhalarÕnda
sesteúli÷in úekillenmesi ve geliúimi açÕsÕndan “Dedem Korkut” destanlarÕnÕn
dil ölçünlerine uygunlu÷u belli oluyor5
Orta Ça÷ úiirinde Hasano÷lu’ndan baúlayarak XVIII. yüzyÕla kadar aruz
vezniyle yazan úairlerimiz, özellikle de Nesimi, Hatayi, Füzuli eserlerinde
4
5

A÷amusa Ahundov, “Füzulinin bir qitesi haqqÕnda ve Füzuli ve ana dili”, Füzulinin dili
(makaleler). Bakü: Nurlan, 2008, s.7-14
Vüqar Memmedov, “Dastani-Ahmet Harami”nin dili ve uslubu, Bakü: Sabah, 2001, s. 13-58.
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derin felsefi anlam ifade etmenin yanÕsÕra, úiirin yapÕsÕna, ezgisine, uyumlulu÷una, sözcüklerin sÕrasÕna ve biribirine uymasÕna özel olarak dikkat etmiúler.
Bu proseste sesteú kelimeleri bol bol kullanmakla kalbi doyuran, ona ruh
veren eserler, úiir örnekleri ortaya koymuúlÕar.6
Füzulu’nin Türkçe “Divan”ÕnÕn dilinde rastlanan kelimelerin bir kÕsmÕnÕ
söz konusu sesteú kelimeler oluúturmaktadÕr. “Divan”da geçen sesteú kelimelerin büyük kÕsmÕnÕ genelde, Türk kökenli kelimeler oluútursa da, Arap ve
Farsça kelimeler de az de÷ildir. BunlarÕ iki prensibe göre belirlemek mümkündür.
I. Sözlüksel-anlamsal úeúteú kelimeler veya aynÕ kelime bölü÷üne ait olan
sesteú kleimeler.
II. Sözlüksel-dilbilgisel veya de÷iúik kelime bölüklerinden oluúan sesteú
kelimeler.
Sözlüksel-anlamsal úeúteú kelimeler veya aynÕ kelime bölü÷üne ait olan
sesteú kelimeler
Ayak /aya÷ is. I – bedenin bir ö÷esi. Mes.: Ψsiri-qürbΩtiz, bir sΩndΩn
özgΩ aúinamÕz yox, Aya÷Õn kΩsmΩ,baúinçün, bizim möhnΩtsΩralΩrdΩn. (I.238);
QoyalÕm baúÕ xümi-badΩ Ωya÷inΩ gΩlin,Tutmamaq olmaz onun hörmΩtini, bir
uludur. (I.126)
Ayak / aya÷ is.II – kadeh. Mes.: MΩhrΩm olmaz rindlΩr bΩzminΩ mey nuú
etmΩyΩn, Ey Füzuli, çΩk aya÷ ol bΩzmdΩn, ya çΩk Ωya÷. (I.176)
S.Mehtiyeva “bu beyitte Türk kökenli ayak kelimesinin sesteú biçimlerini
ustalÕkla kullanan Füzuli, kelimelerin anlamlarÕnÕ edebi-bedii dile çekmiú,
onlarÕn “ayak”, “kadeh” ve “bade” anlamlarÕnÕ yerinde kullanmakla Azerbaycan edebi dilinin poetik imkanlarÕnÕn kapsam dairesini çok daha geniúletmiútir” diyor.7 HΩr kim olsa, Ωya÷Õma baú urar, MΩn gΩlincΩ qamu Ωya÷a durar.
(II.243)
ùunu da kaydedelim ki, bu kelime aya÷ biçiminde eski dönemlerde Farsça’ya geçmiú ve günümüze kadar da kullanÕlmaktadÕr. Hatta Farsça’da yeni
bir anlam – “úarap” anlamÕnÕ da kazanmÕútÕr.8 Ayak/aya÷ kelimesi aynÕ sesbilgisel biçiminde daha Füzuli’den önce yazan úairlerin de eserlerinde sÕk sÕk
rastlanan dilbilgisel birimlerden biri olmuútur.9

6
7
8
9
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Eser (A.) is.I – sanat nuümunesi .Mes.: SΩbuh üçün mΩnΩ dürdi-meyi-úΩbanΩ
yetΩr, ΨsΩr ki var, xΩrab olma÷a bΩhanΩ yetΩr. (I.103)
Eser (A.) is.II – etki; iz, niúan, içaret. Mes.: Ol sΩngdilΩ naleyi-zarÕn ΩsΩr
etmiú, Ey dil, sΩnΩ bu zövq yetΩr, ta ΩsΩrin var. (I.118)
Eser (A.) is. III – an, dakika. Mes.: HΩr ΩrsΩdΩ hΩr ΩsΩr ki, gördüm, SΩnsΩn
deyib ol ΩsΩr, yügürdüm. (II.15)
Tar (A.) is.I – müzik alΩti. Mes.: Ün verir can riútΩsi, xΩm qamΩtimdΩn çΩksΩm
ah, Yel dΩgib çΩng üstidΩ, avazΩ gΩlmÕú tar tΩk. (I.195)
Tar (F.) is. II – düzüm. Mes.: LΩbin dövründΩ zahidlΩr tutub meyxanΩlΩr küncün,QÕlÕb tΩsbih tarÕn tΩrk, zülfi-çΩng tutmuúlar. (I.124)
Tar (F.) is.III – siyah. Mes.: Bu tΩmΩnnadΩ ki, ol úΩm ilΩ hΩmsöhbΩt olam,
Dudi-ah etdi dünüm tΩk günümü tar mΩnim. (I.217)
Bahis (A.) is.I – tartÕúma;
Bahis(A.)is. II – sohpet. Mes.: QÕlsa can lΩlin ilΩn feyz yetirmΩk bΩhsin, Canibi-lΩlini tut, ey könül, et can ilΩ bΩhs. (I.80)
Ten (A.) is.I – beden, can. Mes.: Can görünmΩz desΩlΩr tΩndΩ inanman, niúΩ
kim, LütfdΩn hΩr necΩ baxsam tΩninΩ, can görünür. (I.133); Canü tΩn
olduqca, mΩndΩn dΩrdü da÷ Ωksik degil, ÇÕxsa can, xak olsa tΩn, nΩ can
gΩrΩk,nΩ tΩn mana. (I.46)
Ten (F.) is.II – kÕnama, sitem. Mes.: ÇÕxma yarÕm gecΩlΩr, Ω÷yar tΩnindΩn
saqÕn, SΩn mΩhi-övci-mΩlahΩtsΩn, bu nöqsandÕr sana. (I.44)
Mal is. I – servet;
Mal is. II – yük. Mes.: RahΩtin Ωksik olur, hΩr necΩ artar malÕn, Mal çox
etmΩ, hΩzΩr eylΩ ΩzabÕndan kim, RΩnci artar, a÷Õr olduqca yükü hΩmmalÕn.
(I.354)
Gün is.I – güneú.
Gün II – zaman, vakit. Mes.: NΩ ΩcΩb gΩr olsa qΩmdΩn dünümü günüm bΩrabΩr,
NΩzΩrimdΩn ol üzü gün neçΩ gün ki, qaib olmuú. (I.161)
Sineden (F.) is. I - ezbere, içten. Mes.: Qeyr nΩqúin mΩhv qÕlmÕúdÕr Füzuli
sinΩdΩn, Ma lΩhu fid-dΩhri-mΩtlubün vΩ mΩqsudun sivak. (I.196)
Sine (F.) is.II – gö÷üs. Mes.: Ah, bilmΩn neylΩyim canÕmda rahΩt qalmadÕ,
GözlΩrim nΩmnak, sinΩm çak, könlüm dΩrdnak. (I.196)
Mey (A.) is.I – úerap. Mes.: RΩmΩzan oldu, budur vΩhmi Füzulinin kim, NeçΩ
gün içmΩyΩ mey, zöhd ilΩ nagΩh tuta xu. (I.265)
Mey (A.) is.II – haz. Mes.: RΩmΩzan oldu çΩkib úahidi-mey pΩrdΩyΩ ru, Mey
üçün çΩng dutub, tΩziyΩ açdÕ geysu. (I.265)
Da÷ (F.) is.I – dert;
Da÷ is.II – yerin yüksek kÕsmÕ. Meԥs.: Ey görΩn min da÷ ilΩ sΩbrü sΩbatÕm,
eylΩmΩ, NisbΩtim FΩrhadΩ kim, bir da÷ ilΩ olmuú zΩbun. (I.258)
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Zaman (F.) is.I – garanti. Mes.: Ey Füzuli, çΩkmΩ sΩn, rahi-tΩvΩkküldΩn
qΩdΩm,
MΩnzili-mΩqsudΩ yetmΩkdir müqΩrrΩr, mΩn zΩman (I. 249)
Zaman (A.) is.II –vakit, devir. Mes.: Eúq namusi mΩnü MΩcnunΩ düúmüú
lacΩrΩm, QΩm yükün çΩkmΩkdΩyiz mΩn bir zΩman, ol bir zΩman. (I.249)
Can vermΩk (fiil)I – sevmΩk.
Can vermΩk (fiil) II– ölmΩk. Mes.: AúiqΩ úövqünlΩ can vermΩk ikΩn müúkül
degil, Çün MΩsihi-vΩqtsΩn can vermΩk asandÕr sana. (I.44)
Can vermek deyimi Azerbaycan klasiklerinden K.Burhaneddin’in, Nesimi’nin, Kiúveri’nin, Füzuli’nin dilinde oldu÷u gibi, iki anlamda – “hayat
vermek” ve “ölmek” anlamlarÕnda kullanÕlmÕútÕr.10
Sözlüksel-dilbilgisel veya de÷iúik kelime bölüklerinden oluúan sesteú kelimeler
Al (is.) I – hile, sinsilik. Mes.: Aúiq oldum yenΩ bir tazΩ guli-rΩnayΩ Ki, salÕr
al ilΩ hΩr dΩm mΩni yüz qov÷ayΩ. (I.267)
Al (sÕf.)II – kÕrmÕzÕ. Mes.: Yüzümün qanilΩ kimüxtini al etdim kim, AlΩti-sΩnΩt
ola ol büti-bipΩrvayΩ. (I.267)
Al (f.)III – almak fiilinin kökü. Mes.: Ey Füzuli, dura mΩndΩn ala tΩlimi vΩfa,
NagΩh Ωr mΩrqΩdi-MΩcnunΩ düúΩrsΩ güzΩrim. (I.221)
Füzuli’nin dilinde kullanÕlan “hile”, “sinsilik” ve “kÕrmÕzÕ” anlamlarÕnÕ
ifade eden al kelimesi tarihen Azerbaycan edebi dilinde kullanÕlmÕú,11 günümüz edebi dilinde ise artÕk eskimiú bir kelime olarak bilinmektedir. Sadece al
kÕrmÕzÕ, al yanak tamlamalarÕnda ikinci sesteú anlamÕnÕ koruyabilmiútir.
Var (is.) I – mevcutluk, varlÕk. Mes.: VarÕmÕ fikri-dΩhanÕnla yox etdim kim,
qΩza BöylΩ Ωmr etmiú mana, yoxdan mΩni var eylΩgΩc. (I.83); ùΩmvΩú
mΩhrΩmi-bΩzm eylΩdi ol mah mΩni,YanacaqdÕr yenΩ eúq oduna varÕm bu
gecΩ. (I.275)
Var (is.)II – var-devlet, servet. Mes.: MΩn varimi yox sΩninçün etdim, nΩ rΩva,
SΩn tutmayasan xΩbΩr yoxü varimdΩn. (I.378)
Var (f.)III – git (mek). Mes.:Vaiz övsafi-cΩhΩnnΩm deyΩr, ey Ωhli-vΩrΩ, Var
onun mΩclisinΩ, bil ki, cΩhΩnnΩm nΩ imiú. (I.159)
Var IV – yardÕmcÕ kelime, vardÕr. Mes.: Ey Füzuli, fΩlΩkin var sΩninlΩ nΩzΩri
Kim, qΩmü möhnΩtini verdi nΩ kim var sana. (I.52)
Yaú (is.) I – göz yaúÕ. Mes.: LΩli-nabin hΩvΩsi ba÷rÕmÕ qan eylΩdigin, Ah kim,
qanlÕ yaúÕm qÕlmadÕ izhar sana. (I.52)
Yaú (sÕf.) II – körpe, genç. Mes.: DΩmbΩdΩm gΩr düúsΩ gözdΩn dürri-Ωúkim,
vΩchi var, Yaú uúaqlardÕr yetim, onlarda yox rΩsmi-ΩdΩb. (I.72)
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Azerbaycan edebi dili tarihi, I cilt, XIII-XVI asrlar. Bakü: ùark-Qarp, 2007, s. 128

11

Minaya Cavadova, ùah øsmayÕl Hatayi’nin sözvarlÕ÷Õ, Bakü: Bilim, 1977, s. 75
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Beyitte yaú kelimesi “körpe” anlamÕnda kullanmÕútÕr. Bir kÕsÕm araútÕrmacÕlar yaú kelimesinin dilin belirli dönemlerinde aynÕ anlamda kullanÕlmÕú talu/
tԥlü kelimesiyle aynÕ anlamÕ paylaútÕklarÕ fikrini önermenin yanÕsÕra, kelimenin XVI. yüzyÕldan itibaren edebi dilin sözvarlÕ÷Õnda yer aldÕ÷ÕnÕ yazarlar.12
AraútÕrma zamanÕ Füzuli'nin dilinde yaú sözcü÷ünün “genç” anlamÕna da
tesadüf ettik:
Baú açÕb ya÷murlara, suya batÕrmÕú kisvΩtin,Yaú uúaqdÕr, lövhi sadΩ, hiç
bilmΩz xeyrü-úΩr. (I.86)
KaúgarlÕ Mahmud'un “Divanü-lügat-it-Türk” eserinde yaú kelimesinin
“saklanmak”, “örtünmek” gibi anlamlarÕ verilmiútir. Bu kökten oluúan yaúÕnmak fiili KaúgarlÕ Mahmut'ta oldu÷u gibi “saklanmak”, “örtünmek” anlamlarÕnda Azeri edebi dilinde kullanÕlmÕútÕr: HΩqa ΩgΩr baqan gözdΩn yaúÕnur
yüzini dilbΩr, Götürdü pΩrdΩ yüzündΩn, gΩl ey zahid, gΩtür iman.13
Füzuli úiirinde kullanÕlan anlam eski Türk dillerinde, ayrÕca günümüz
Türk dillerinde, örne÷in, Kumukçada “genç”, “taze” anlamÕnda kullanÕlmaktadÕr.14 V.V. Radlov'un, L.Z. Budagov'un sözlüklerinde yaú kelimesi “genç,
taze” anlamlarÕnda kaydedilmiútir.15
“Eski Türk Dilleri Sözlü÷ü”nde ise kelimenin birkaç anlamÕ kaydedilmiútir:
Yaú -1. yeúil, genç
Yaú -2. yÕl,hayat
Yaú -3. göz yaúÕ16
Ça÷daú Azericede yaú kelimesinin “genç, körpe” anlamlarÕ eskimiú olsa
da, “taze” anlamÕnda tesadüf edilmektedir (yaú balÕk-taze balÕk); o kökten
yapÕlan yaúÕnmak fiiliyse “yaúmak” (kadÕnlarÕn yüzlerini gözlere kadar örtmesi) sözcü÷ünde a÷Õzlarda gözlemlenmektedir.
Yaú (is.) III – yaú, yÕl. Mes.: Gözüm mΩrdümlΩri çoxdan qÕlÕrlar dΩviyi-eúqin,
NΩ hacΩt yaúlarÕn sormaq, anarlar Nuh tufanÕn. (I.250)
Yaú (sÕf.)IV – sulu. Mes.: Cismimi yandÕrma, rΩhm et yaúimΩ, ey ba÷rÕ daú!
Ehtiyat et, yanmasÕn nagΩh quru odunda yaú. (I.166)
Yaú (yaúÕrmaq) (f.) V – saklamak. Mes.: Bu bΩlayΩ saldÕ mΩni qΩdin ki, yaúÕrdÕ yer üzünü yaúÕm, Bu yerΩ yetirdi mΩni qΩmin ki, fΩlΩk eúitdi fΩ÷animi.
(I.317)
12
13
14
15
16

Kübra Kuliyeva. “Füzuli’nin ‘Leyla ve Mecnun’ eserinde kullanÕlmÕú eski ¿iller”,
Füzuli’nin dili (makaleler), Bakü: Bilim, 1997, s.183
Cahangir Kahramanov, Nesimi “Divan”ÕnÕn sözvarlÕ÷Õ, Bakü: 1970, s.545
Kübra Kuliyeva, “Füzuli’nin ‘Leyla ve Mecnun’ eserinde kullanÕlmÕú eski ¿iller”,
Füzuli’nin dili (makaleler), Bakü: Bilim, 1997, s.183
Vladimir Radlov, ɈpÕt slovarya tyuyrkskix nareçiy, 1893, 240, 243; LazÕr Budaqov
Sravnitel’nÕy slovar’ turesko-tatarskix nareçiy, 1860, s. 331
Drevnetyurkskiy slovar. Leninqrad: Nauka, 1969, s. 245, 246 qabil, hΩr itin a÷zÕnda bir
parΩ! (I.279)
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Yüz / üz (is.)I – yüz, çehre. Mes.: Yüzümün qanilΩ kimüxtini al etdim kim, AlΩti-sΩnΩt ola ol büti-bipΩrvayΩ. (I.267); Girib mΩscidlΩrΩ, gΩr müqtΩdalΩr
peyrΩvi olman,Budur vΩchi ki, hΩrgiz görmΩdim üz müqtΩdalΩrdΩn. (I.238)
Yüz (say)II – 100. Mes.: GörmΩyincΩ hüsnünü imanΩ gΩlmΩz aúiqin, Yüz
pey÷ΩmbΩr cΩm olub, göstΩrsΩlΩr min möcüzat. (I.78)
øt (f.)I – kaybolmak. Mes.: Ala gΩr oxlarÕnÕ didΩlΩrimdΩn, ey dil, Heyfdir,
olmaya nagΩh itΩ müjgan içrΩ. (I.279)
øt (is.)II - hayvan. Mes.: Dili-sΩdpareyi cΩm eylΩmΩk kuyindΩ müúküldür,
Olurmu cΩmΩ
øt (is.)II - hayvan. Mes.: Dili-sΩdpareyi cΩm eylΩmΩk kuyindΩ müúküldür,
Olurmu cΩmΩ qabil, hΩr itin a÷zÕnda bir parΩ! (I.279)
Yar (is.) I – sevgili, canan;
Yar (is) II – yardÕmcÕ, yardÕm eden. Mes.: Cümleyi-xΩlq mΩnΩ yar üçün Ω÷yar
oldu, QalmadÕ kimsΩ mΩnΩ yar xudadΩn qeyri. (I.297)
Yar (sif.) III – yararlÕ, gerekliÕ. Mes.:Tutaram bir yar mΩn, gΩr ömr tΩqsir
etmΩsΩ, Yar, yar olmaz, könül, üúúaq ilΩ bir etmΩsΩ. (I.333)
Füzuli'nin dilinde kullanÕlmÕú yar sözcü÷ünün ifade etti÷i anlamlardan günümüz edebi dilimizde yalnÕz “yararlÕ, gerekli” úekli eskimiútir.
Qaçan I - ne zaman (soru zamiri). Mes.: Hiç mΩskΩndΩ qΩrarÕm yoxdurur ol
zövqdΩn Kim,qaçan xaki-sΩri-kuyin ola mΩskΩn mana. (I.43)
Qaçan II – fiil-sÕfat. Mes.: BΩla yolunda qov÷ayΩ qaçan mΩn tΩk dözΩr MΩcnun,Qaçan olmaz durantΩk,yey bilür hΩr kimsΩ yoldaúÕn. (I.255)
QÕl I – yardÕmcÕ fiil. Mes.:YetΩr tavus tΩk ücbilΩ qÕl arayiúi-surΩt, VücudindΩn
keçib, alΩmdΩ bir ad eylΩ Ωnqa tΩk. (I.192)
QÕl (is.)II – tüy. Mes.: Zülfi kimi aya÷Õn qoymaz öpΩm nigarÕm, Yoxdur onun
yanÕnda bir qÕlca etibarÕm. (I.222)
Çin (is.) I – Çin (ülke ismi);
Çin (sÕif.)II – do÷ru. Mes.:Hiç sünbül sünbüli-zülfün kimi miúkin degil, Nafeyi-Çini saçÕn tΩk derlΩr, Ωmma çin degil. (I.205)
Yeter (f.sÕf.) I – çok, büyük, yeter. Mes.: Füzulinin yetΩr eúqinΩ inkar eylΩ, ey
gΩrdun! Güvahi-hal yetmΩzmi sΩnΩ fΩryadü Ωf÷ani? (I.316)
Yeter (f.)II – yeter. Mes.: YetΩr, ey fΩlΩk, bu cΩfa, yetir mΩni-zarΩ sΩrvi-rΩvanimi, MΩhi-tΩlΩtilΩ münΩvvΩr et, dilü dideyi-nigΩranimi. (I.317)
Yaman (sif.) I – kötü. Mes.:YaxúÕ sanma, ey könül, Ωhli-xirΩd ΩtvarÕnÕ, Olma
qafil, eúq dΩrdindΩn yaman olmaz bu dΩrd. (I.96)
Yaman II – küvvetlendirme edatÕ. Mes.: ùΩmi-rüxsarÕn nihan tut çeúmeyi-xurúiddΩn, Nuri-çeúmim, ehtiraz eylΩ yaman gözdΩn,yaman. (I.249)
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SONUÇ
Azeri dilindԥ “nԥzm-ü nazik” (“inci nazÕm”) yaratmayÕ üstlenen úair bu
iúin üstesinden çok baúarÕlÕ úekilde gelebilmiútir. Onun “ince nazm”a örnek
olan úiirleri, manzum eserleri, nasÕr eserleri XVI. yüzyÕlÕn I. yarÕsÕnÕn objektif tarihidir, úeri, çirkinlikleri inkar eden, hayÕrdan, güzellikten yana olan
vicdanÕn sesidir. Bu eserler Azerbaycan bedii fikrinin Nizami'den sonra bir
daha yükselebildi÷i zirvedir. Füzuli'nin bÕraktÕ÷Õ miras Azerbaycan'Õn ve tüm
YakÕn ve Orta Do÷u'nun akÕl, hüner, idrak ve insanlÕ÷Õn tecessümü, ölmezlik
ve ebediyetin anÕtÕdÕr. M.Füzuli Azerbaycan edebi dilinin ve klasik úiirinin
en yüksek (apogey) zirvesini fethetti ve bunun için öz ana dili ve canlÕ halk
dilinin mümkün imkanlarÕnÕ Arap ve Fars dilleriyle sa÷lam rekabete götürdü;
Füzuli yaratÕcÕlÕ÷Õ ve kendisinden sonra oluúan bedii dil hazinesi úairin ve
onun ana dilinin bu rekabetten alnÕ açÕk, yüzü ak çÕkti÷ini bir daha gösterdi.
Raznolikost jezika u djelima iz 16. stoljeüa
(jezik M. Fuzulija)
Sažetak
Fuzuli je imao iznimno veliku ulogu u historijskom razvoju savremenoga
književnog azerbejdžanskog jezika. U djelima koja je pisao na maternjem
jeziku vješto je koristio rijeþi i izraze iz narodnog govora i na taj naþin je
postigao da njegova djela budu razumljiva širokoj publici.
Taj pjesnik je pridavao veliku važnost jeziku kojim je narod govorio te
je upravo narodni jezik koristio da neke situacije opiše izražajnije, da u opise
unese emocije, da izbjegne ponavljanje istih rijeþi i da izbjegne monotoniju
svoga pjesniþkog jezika. Narodne izraze upotrebljavao je u književnosti na
sebi svojstven naþin. Neki istraživaþi kažu da se “nijedna rijeþ iz Fuzulijeve
poezije ne može izdvojiti i samostalna opisivati, te da se svaka rijeþ može
objasniti tek u odnosu sa drugima u tekstu, i to kao Fuzuliju svojstvena upotreba”.
U oblikovanju Fuzulijeva pogleda na svijet veliku ulogu imalo je geografsko podruþje na kojem je roÿen i živio, a to su Bagdad, Kerbela, Nedžef
i Hille. Poznato je da je u Fuzulijevo vrijeme Bagdad bio jedna od najveüih
pokrajina Azerbejdžana. Tu su pokrajinu, dobrim dijelom, naseljavali Azeri.
Važnost koju je maternjem jeziku pridavao ù. ø Hatayi doprinijela je širenju
azerijskog jezika u mjeri da se u književnim krugovima u Bagdadu koristio
prevashodno taj jezik.
U klasiþno doba su Nesimi, Hatayi i Fuzuli pjevajuüi stihove pažljivo
birali metar, ritam i rijeþi, te su rijeþi pažljivo i harmoniþno slagali jednu s
drugom. U Fuzulijevom Divanu na turskom jeziku veoma je raznolika semanANALI GHB 2015; 44 (36)
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tika izvornih arapskih i perzijskih rijeþi. Turska rijeþ al, koja je u savremenom jeziku arhaiþna, u Fuzulijevom jeziku ima znaþenja “hile”, “mekir” i
“kÕrmÕzÕ”. Danas se koristi samo u ovome posljednjem znaþenju i to u nekim
frazeološkim izrazima kao što su al kÕrmÕzÕ, al yanak.
Fuzuli je u svome Divanu uz pomoü obilne upotrebe homonima vješto
izrazio osjeüanja i doprinio raznolikosti jezika.
Kljuþne rijeþi: Fuzuli, Divan, sintagme, homonimi
Language diversities in the works of 16th century
(language of M. Fuzuli)
Summary
Fuzuli played an exceptionally important role in the development of Azeri Turkish language. In the works he wrote in his native language he skillfully used words and expressions of folk language which made them understandable to a wider public.
This poet paid special attention to the language that people spoke and
used it to describe certain situations more expressively, to bring emotions
into the descriptions, to avoid repetition of same words, to evade monotony
of his poetic tongue. He included folk phrases into the literature in his own
way. Some researchers say that “not a single word of Fuzuli’s poetry can be
excluded and interpreted independently, and that every word can be explained only in relation to other words in a text , as a Fuzuli-specific application”.
Formation of Fuzuli’s worldview was considerably inÀuenced by geographic regions where he was born and lived: Baghdad, Karbala, Najaf, and
Hillah. It is well known that, at Fuzuli’s time, Baghdad was one of the major
provinces of Azerbaijan, mostly inhabited by Azeris. Importance given to the
native tongue by S.I. Hatayi contributed to the spread of Azeri language so
the literary circles of Baghdad used primarily this language.
In classical times, Nesimi, Hatayi, and Fizuli carefully selected meter,
rhythm, and words, and created harmonic compositions. Fuzuli’s Divan in
Turkish language is characteristic for diverse semantics of original Arabic
and Persian words. Turkish word al which is in today’s language archaic, is
used by Fuzuli in the meaning of “hile”, “mekir”, and “kirmiz”. Today, it
is used only in the latter meaning and only in some phraseological expressions such as al kirmizi, al yanak.
Key words: Fuzuli, Divan, syntagma, homonyms
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