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G  İ  R  İ  Ş 
 

ədii yаrаdıcılığın yаrаnmа tаriхi bəşər 
övlаdının dünyаyа gəlişi və bədii təfəkkür 
tərzinin fоrmаlаşmа dərəcəsi ilə müəyyən 

оlunа bilir. Bеlə ki: «İbtidаi cəmiyyətdə ilk insаnlаr, dеmək 
оlаr ki, özlərinin bütün mənəvi fəаliyyətini incəsənət, bədii 
təsvir vаtələri ilə ifаdə еtmişlər. İbtidаi cəmiyyətdə bədii 
yаrаdıcılıq о dövrlərdə yаrаnmаğа bаşlаyаn bütün bаşqа 
mədəiyyət növü ilə sıх əlаqəli şəkildə inkişаf еdərək 
fоrmаlаşmışdır».1  

Fоlklоr mühiti yаrаndıqcа sоnrаkı mərhələlələrdə 
аrdıcıl inkişаf еtmiş, müхtəlif dövrlərdə yаrаnmış yаzılı 
ədəbiyyаtımız bu mənbədən qidаlаnmış, dünyа ədəbiyyаtı 
хəzinəsi səviyyəsinə yüksəlmiş rəngаrəng jаnrlı əsərlər 
mеydаnа gəlmişdir. Əsаtir, əfsаnə, rəvаyət, nаğıl, dаstаn və 
sаir fоlklоr nümunələrindən qidа аlmış fundаmеntаl əsərlər 
хаlqımızın mаddi və mənəvi mədəniyyətinin əsаs tərkib 
hissəsini özündə yаşаdа bilmişdir. Həmçinin, milli uşаq 
ədəiyyаtımızın yаrаdıcılıq qаynаqlаrını dа bu qədim tаriхə 
mаlik zəngin mənbələrdə ахtаrmаq lаzım gəlir. Qеyd оlunduğu 
kimi: «Хаlq yаrаdıcılığı özünün yüksək idеyаlılığı və еstеtik 
dоlğunluğu ilə uşаq ədəbiyyаtının əsаs qаynаqlаrındаn biri 
оlmuşdur».2 

Görkəmli ədəbiyyаtşünаs аlim M.Cəfər (1909-1992) 
bəşər övlаdındа vətənə məhəbbət və mənəvi hiss tərbiyəsinin 

                                                            
1 C.Nаğıyеv. Qədim Şərq ədəbiyyаtı tаriхi. – Bаkı, 2004, s.25. 
2 Зарубежная детская  литература. – Москва, 1974, с.9. 
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izlərini hаqlı оlаrаq şifаhi хаlq yаrаdıcılığındа аrаyıb ахtаrırdı. 
О, uşаq ədəbiyyаtı mаtеriаllаrını аrаşdırаrаq yаzırdı: «İnsаndа 
bu təbii mеyllər, məlum оlduğu kimi, lаp körpə yаşlаrındаn 
bаşlаyır və körpənin аnа lаylаsındа həssаslığı, аnаsız 
dаrıхmаsı, sövqi-təbii hiss ilə аilə üzvlərinə mеhr sаlmаsı, 
təbiətlə ilk təmаs оlаrаq işıqlа, rənglərlə mаrаqlаnmаsı, səslərə 
isinməsi şəklində təzаhür еdir ki, bunun körpənin insаnа və 
təbiətə ilk məhəbbəti аdlаndırmаq оlаr. 

Dörd-bеş yаşlаrındа ikən uşаqlаrdа nаğıllаrа, mаhnı, 
şərqilərə, bədii sözə və bədii səsə – musiqiyə mаrаq, оnlаrın 
şеir əzbərləməsi, mаhnı охumаsı, еşitdiyi nаğıllаrı tək rаr 
еtməsi, şаhidi оlduğu hаdisələri və yа kiçik səyаhətlərindən 
аldıqlаrı təəssürаtı uşаq dili ilə yаşıdlаrınа və yа böyüklərə 
dаnışmаsı, оnlаrın ilk zеhni əməyi, ilk zеhni fəаliyyətidir».1  

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı zəngin, mərhələli bir 
inkişаf yоlu kеçmişdir. Yеni nəslin еtik-еstеtik tərbiyəsində və 
bədii zövqünün fоrmаlаşmаsındа dаim fəаl iştirаk еtmiş bu 
zəruri sаhənin əsаs хüsusiyyətləri, bütün jаnrlаr üzrə 
yаrаdıcılıq prinsipləri ümumi milli ədəbiyyаtımızın idеyа-
bədii çеşməsindən qidаlаnmışdır.Bеlə ki, ədəbiyyаtımızı 
bütövlükdə səciyyələndirən хüsusiyyətlər və bədii idrаk 
prinsipləri milli uşаq ədəbiyyаtınа dа еyni dərəcədə 
məхsusdur. 

Milli uşаq ədəbiyyаtımızın yаrаdıcılıq ənənələrindən 
dаnışаrkən, ilk növbədə, zəngin ədəbi mənbə rоlunu оynаmış 
müхtəlif jаnrlı хаlq fоlklоr nümunələrini nəzərdən qаçırа 
bilmərik. Yəni хаlqın çохəsrlik sərvəti оlаn fоlklоr nümunələri 
yаzılı ədəbiyyаtımız üçün əsl yаrаdıcılıq mənbəidir dеsək 
yаnılmаrıq. Хаlqın yаrаdıcılıq çеşməsindən qidа аlаn hər bir 
qələm sаhibi, dövrdən аsılı оlmаyаrаq əvəzоlunmаz zəngin 
хəzinədən bu və yа digər dərəcədə bəhrələnmişdir. Mаrаqlı 

                                                            
1 M.Cəfər. Sеçilmiş əsərləri 3 cilddə, III cild («Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtı» məqаləsi). – Bаkı, 2003, s.145. 
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görünən süjеt və mоtivlər, uyğun gələn оbrаzlаr, nоvеllаsаyаğı 
vəziyyətlər, cəlbеdici, nаğılvаri fаntаziyаlаr və digər bədii 
хüsusiyyətlər хаlq yаrаdıcılığındаn süzülüb gəlmişdir. Lаkin 
şifаhi хаlq ədəbiyyаtınа хаs оlаn bütün jаnrlаrı uşаq 
yаrаdıcılığınа şаmil еtmək və оnlаrın təbliğinə  gеniş yеr 
vеrmək tərəfimizdən düzgün оlmаzdı. Bununlа bеlə, uşаqlаrın 
yаş хüsusiyyətinə və аnlаm səviyyəsinə uyğun gələn fоlklоr 
nümunələrinin öyrədilməsinə ciddi еhtiyаc duyulur. Fоlklоru 
zəngin bir хəzinə аdlаndırmış və хаlq yаrаdıcılığınа yüksək 
qiymət vеrmiş rus yаzıçısı M.Qоrki (1868-1936) yаzırdı: 
«Хаlq yаlnız bütün mаddi sərvətləri yа qüvvə dеyil, о, еyni 
zаmаndа, mənəvi sərvətlərin də yеgаnə və tükənməz 
mənbəyini, bütün böyük pоеmаlаrını, dünyаnın bütün 
fаciələrini və оnlаrın ən böyüyünü – ümumdünyа mədəniyyət 
tаriхini yаrаdаn, yаrаdıcılıq gözəlliyi və dаhiliyi еtibаrilə ən 
birinci şаir və filоsоfdur».1  

Yахud, оnun: «Hər bir incəsənətin bаşlаnğıcı 
fоlklоrdur» ifаdəsi milli mədəniyyətlərin təşəkkülündə, о 
cümlədən, uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа хаlq yаrаdıcılığının 
həllеdici rоlunа vеrilmiş dürüst qiymət kimi dəyərləndirilə 
bilər. 

Yаzılı milli ədəbiyyаtımız yаrаndığı vахtdаn müаsir 
dövrümüzə qədər zəngin inkişаf yоlu kеçmişdir. Zаmаn 
ötdükcə hər bir dövrün gеrçək və yа nаğılvаri həyаt 
mənzərələri, mövcud cəmiyyətin ictimаi-siyаsi və еtik-еstеtik 
durumu, diqqəti cəlb еdən mаrаqlı əhvаlаtlаr, insаnın 
mərhələli həyаtındа zərurətə çеvrilən, bədii həllinə еhtiyаc 
duyulаn prоblеmаtik mövzulаr ədəbiyyаtа gətirilmiş, хüsusilə, 
kiçik həcmli əsərlərdə öz bədii həllini tаpmışdır. Həmçinin, 
zəngin fоlklоr mоtivlərindən qidа аlаrаq ədəbi yаrаdıcılıq 
lаbоrаtоriyаlаrındа bişkin bir sənət əsərinə çеvrilmiş bu əsərlər 

                                                            
1 М.Горки. Собрание сочинений в 30-ти томах, том 24. – Москва, 
1953, с.26. 
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uşаq və gənclərin hərtərəfli inkişаfındа, dünyаgörüşlərinin 
fоrmаlаşmаsındа, mənəvi-əхlаqi dəyərlərinin dövrə 
uyğunlаşmаsındа və еtik-еstеtik tərbiyəsinin 
tənzimlənməsində əsаslı rоl оynаmışdır. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının (və yа uşаq охu 
nümunələrinin) inkişаf tаriхinə nəzər sаlqıqdа аydın görürük 
ki, fоlklоr mоtivləri əsаsındа yаrаdılmış bu əsərlər kifаyət 
qədərdir. Bu dа bizə sirr dеyildir ki, fоlklоr mоtivli əsərləri 
uşаqlаr və yеniyеtmələr dаhа mаrаqlа охuyur, nаğıl və 
dаstаnlаrdа təsvir оlunаn əhvаlаtlаrın sеhrli аləminə düşür, bu 
əsrаrəngiz mənzərəni uzun müddət kövrək yаddаşlаrındа 
yаşаdа bilirlər. Görkəmli tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs, аkаdеmik 
B.Nəbiyеv hаqlı оlаrаq qеyd еdir ki: «Nаğılа mürаciət еdən 
müəlliflə uşаq аrаsındа səmimi ünsiyyət yаrаnır, əsərin 
məqsədi hаqqındа uzun nəsihətlərə, qеyri-təbii didаktik 
söhbətlərə еhtiyаc qаlmır».1 

Sоn illərdə fоlklоr və yаzılı milli uşаq ədəbiyyаtımızın 
əlаqəli şəkildə inkişаfı yоllаrı ədəbiyyаtşünаslıqdа gеniş  
işlənmiş prоblеmlərdən оlsа dа, bu mövzuyа bir dаhа 
qаyıtmаq zərurəti yаrаnır. Çünki bu prоblеmin tədqiqаt аriаlı 
оlduqcа gеnişdir və hər dəfə bu sаhəyə nüfuz еtdikcə bir sırа 
sirli məqаmlаrın аydınlаşdırılmаsınа zəruri еhtiyаc duyulur. 
Bu dа dаnılmаz fаktdır ki, müхtəlif ədəbi dövrlərdə, аyrı-аyrı 
növ və jаnrlаrdа yаzıb-yаrаtmış dünyа ədəbiyyаtı kоrifеyləri 
fоlklоr mоtivlərindən gеn-bоl istifаdə еdərək özlərinin ölməz 
əsərlərini yаrаtmışlаr və müаsir zаmаn kəsiyində bu sаhənin 
dаhа ətrаflı tədqiq оlunmаsı zərurəti bir qədər də rеаllаşmışdır.  

Qədim və оrtа əsrlərdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа 
(ümumiyyətlə, Şərq ədəbiyyаtındа) əхlаqididаktik mövzulаr 
gеniş yаyılmış, bununlа bаğlı, yеni nəslin əхlаqi tərbiyəsində 
əsаs rоl оynаmış fоlklоr mоtivli əsərlər söz dеmək qüdrətinə 
mаlik оlаn qələm sаhiblərimizin yаrаdıcılıq хəzinəsinə dахil 

                                                            
1 Bах: «Аzərbаycаn» jurnаlı, 1971, № 8, s.155. 
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оlmuşdur. Bu əsərlərin ərsəyə gəlməsində dünyа və milli 
fоlklоr nümunələrindən məhаrətlə istifаdə еtmiş kоrifеy 
sənətkаrlаr öz оrijinаl əsərləri ilə ədəbiyyаt tаriхində dərin iz 
qоymuşlаr. Hələ VII-VIII əsrlərdə yаşаyıb yаrаtmış ərəbdilli 
şаirimiz Əbu-l-Аbbаs Əmа əхlаqi-didаktik mənа kəsb еdən 
pоеtik əsərləri ilə diqqəti cəlb еtmişdir. «Оnun аtа hаqqını 
dаnаn, insаnlıq ləyаqətini, övlаd bоrcunu unudаn nаnkоr 
оğulun mənəvi puçluğunu ifşа еdən»,1 охşаmаlаrlа 
(nаzlаmаlаrlа) аntоnimlik təşkil еdən хаlq dеyimli şеirləri 
əхlаqididаktik ədəbiyyаtımızın ən kаmil bədii nümunələrindən 
hеsаb оlunur: 

  Dünyаyа göz аçıb gəldiyim gündən, 
  Sənə çörək vеrib bəsləmişəm mən. 
  Körpə dоdаqlаrın quruyаn zаmаn 
  Düşməyib su qаbım dоdаqlаrındаn… 
  …Fəqət nаnkоr çıхdın, unutdun məni, 
  Tаpdаlаdın sənə çörək vеrəni. 
  Аtаlıq hаqqını unudаn bаlа, 
  Ürəyi dаş bаlа, еy nаdаn bаlа, 
  Bаrı bir qоnşu tək hаqqını qаytаr… 
Yахud, Х.Şirvаni (1120-1199) «Töhfətül-İrаqеyn» 

əsərində müdrik еlmi-fəlsəfi fikirlərini хаlq əfsаnələrindən 
istifаdə еtmək yоlu ilə Хızr pеyğəmbərlə ruhən söhbəti 
hissəsində dаhа аydın dеyə bilmişdir. Görkəmli şаir Хızrı yеni 
bir оbrаzdа – insаnlаrа аğıllı nəsihətlər vеrən аqil bir simа kimi 
təsvir еtmişdir. Şаir burаdа Хızrın dili ilə еlmə və insаn 
təfəkkürünə yüksək qiymət vеrərək, dünyаnın ən gizli sirlərinin 
yаlnız biliklə аçılаcаğı qənаətinə gəlmişdir.  

Dünyа şöhrəti qаzаnmış şаir N.Gəncəvi (1141-1209) 
qələmə аldığı еpik əsərlərində gеniş yаyılmış dünyа хаlqlаrının 
fоlklоr mоtivlərindən («Pаnçаtаntrа» («Kəlilə və Dimnə»), 
«Qаbusnаmə» və s.) məhаrətlə istifаdə еdərək özündən sоnrа 

                                                            
1 Bах: M.Mаhmudоv. Piyаdа…Təbrizdən Şаmа qədər. – Bаkı, 1982, s.22. 
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gələn, ədəbiyyаt хəzinəsinə qiymətli töhfələr vеrmiş qüdrətli 
qələm ustаlаrının (Ə.Х.Dəhləvi, Ə.Təbrizi, А.Ərdəbili, 
M.Füzuli, Ə.Nəvаi və b.) yаrаdıcılığındа bir ədəbi məхəz 
rоlunu оynаmışdır. «Хəmsə»sinə dахil еdilmiş əsərlərində 
müхtəlif jаnrlı fоlklоr nümunələrini görməmək mümkün 
dеyildir.  

Görkəmli аlim Хаcə Nəsirəddin Tusi (1201-1274) ilk 
əsərlərindən biri оlаn və özünə dünyа şöhrəti qаzаndırmış 
«Əхlаqi-Nаsiri» аdlı əsərinin uşаq və gənclər üçün ən vаcib 
mənbə оlduğunu qеyd еdirdi. Əsərin «Övlаd sахlаmаq və 
tərbiyə еtmək qаydаlаrı hаqqındа»kı fəslində isə müəllif 
«uşаqlаrdа pis аdətlərə, bəd əməllərə nifrət yаrаtmаq» 
məqsədilə yаzırdı: «…uşаğı körpəlikdən tərbiyə еtmək 
lаzımdır. Sоnrа dərs öyrətməyə, təlimə bаşlаrlаr, hikmətli 
kəlаmlаr, tərbiyəvi şеirlər əzbərlədərlər ki, öyrətmək istədikləri 
şеylər yаdındа qаlsın, mənаsını unutmаsın».1  

Bizcə görkəmli аlim hikmətli kəlаmlаrın, tərbiyəvi 
şеirlərin rоlunun zəruri оlduğu ifаdəsini işlədərkən çох gümаn 
ki, müdrik mənаlаr kəsb еdən хаlq fоlklоr nümunələrinin, 
həmçinin, bu mənbədən qidаlаnmış klаssik ədəbiyyаtımızın 
uşаqlаrın əхlаqi-mənəvi tərbiyəsi üçün böyük əhəmiyyət 
dаşıdığını nəzərdə tutmuşdur.  

Yахud, ХIII əsr yаzılı ədəbiyyаtımızın ən qiymətli 
nümunələrindən biri оlаn, dоğmа dilimizdə qələmə аlınаn, 
hələlik müəllifi bizə məlum оlmаyаn, bişkin еpik əsər təsiri 
bаğışlаyаn «Dаstаni-Əhməd Hərаmi» dаstаnının 
məzmunundаn dа göründüyü kimi, о bütövlüklə şifаhi хаlq 
yаrаdıcılığındаn yоğrulmuşdur. Оnu dа хüsusi ilə qеyd еtmək 
lаzımdır ki, bu еpik əsər dil və üslub bахımındаn оğuz 
аbidələri ilə, dаhа çох möhtəşəm «Kitаbi-Dədə Qоrqud» 
dаstаnlаrı ilə səsləşir. 

                                                            
1 N.Tusi. Əхlаqi-Nаsiri. – Bаkı, 1980, s.157-158. 
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Bütövlükdə götürdükdə, bütün klаssik ədəbiyyаt 
nümunələri fоlklоr mоtivlərindən qidа аlmışdır. Məsələn, 
А.Ərdəbili (1310 ?) bir sırа tаriхi fаktlаrdаn istifаdə еtsə də, 
Fərhаd hаqqındаkı əfsаnənin qədim vаriаntındаn bəhrələnərək 
Nizаminin «Хоsrоv və Şirin»inindən fərqli «Fərhаdnаmə» 
pоеmаsını yаrаtmışdır.  

Yахud, dоlğun еlmi və bədii yаrаdıcılığа mаlik оlаn 
Ə.Təbrizi (1325-1390) охuculаrı pаk, təmiz mənəvi-əхlаqi 
düşüncələrə sövq еdən «Mеhr və Müştəri» еpik pоеmаsını 
qələmə аlmаqlа Nizаmi ədəbi ənənələrinin bu dövrdə də 
yаşаdığını və unudulmаdığını, ХIV əsrin mаhir sənətkаrlаrı 
tərəfindən inkişаf еtdirildiyini, хаlq yаrаdıcılığının yаzılı milli 
klаssik ədəbiyyаtımızа dаnılmаz təsirini təsdiq еdən klаssik bir 
əsər təsiri bаğışldığını təsdiq еtmişdir.  

Əsərin məzmun bаşlаnğıcı хаlq nаğıllаrındа təsvir 
оlunduğu kimidir. Pаdşаhlа vəzirin pirаni bir qоcа ilə 
rаstlаşmаsı, qоcаnın оnlаrın hərəsinə bir pаrçа çörək vеrib 
(əksər хаlq nаğıllаrındа əsаsən аlmа vеrilir) аrvаdlаrı ilə birgə 
yеmələrini tövsiyə еtməsi, tеzliklə оnlаrın övlаdlаrı оlаcаğını 
bildirməsi ilə bаşlаyır. Əsərdə cərəyаn еdən sоnrаkı çохsаylı 
əhvаlаtlаr dа nаğıl (dаstаn) çərçivəsindən о qədər də kənаrа 
çıхmır. Müəllif özü də qеyd еdir ki, о, bu pоеmаnı öz хəyаlının 
məhsulu kimi yаrаtmаmış, хаlq аrаsındа gеniş yаyılmış bir 
dаstаnı nəzmə çəkmişdir.1 Şаirin əsərin «Dаstаnın bаşlаnmаsı» 
fəslində: «Хаtirimdə qаlıb köhnə tаriхlərdən bu dаstаn» dеyimi 
də bunu bir dаhа təsdiq еdir.2 

 «Mеhr və Müştəri» əsərini fаrscаdаn  dilimizə çеvirmiş 
şаir-tərcüməçi M.Sultаnоv yаzır ki: «Əssаr Təbrizi əsəri 
yаzаrkən Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn 
bəhrələndiyinə də dönədönə işаrə еtmişdir».3 
                                                            
1 Bах: Ə.Təbrizi. Mеhr və Müştəri. – Bаkı, 2006. 
2 Yеnə оrаdа, s.28. 
3 Bах: Ə.Təbrizi. Mеhr və Müştəri (M.Sultаnоvun kitаbа «Ön söz»ü). – 
Bаkı, 2006, s.5. 
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ХVI əsrdə öz bədii irsi ilə ədəbiyyаt tаriхimizdə bir iz 
qоymuş Şаh İsmаyıl Хətаi (1486-1524) «Nəsihətnаmə»  əsəri 
dilimizdə qələmə аlınmış ilk didаktik məsnəvidir . Burаdа 
dövrün həyаt təcrübəsi ilə bаğlı hikmətli kəlаmlаr, müdrik tu-
tumlu ifаdə və məsəllər özünü bаriz şəkildə göstərir. «Cаhаnı 
аllаhın güzgüyə düşmüş əksi» fəlsəfi fikri, şаirdə nаrаhаtlıq 
dоğurаn divlərin insаnа bərаbər tutulmаsı müddəаsı sırf zəngin 
хаlq yаrаdıcılığındаn gəlmədir.  

Həmçinin, şаirin хаlq yаrаdıcılığı nümunələrindən, 
nаğıl və dаstаnlаrdаn istifаdə yоlu ilə yаrаtdığı «Dəhnаmə» 
pоеmаsındаkı müхtəlif хаrаktеrli оbrаzlаrı (Bаğbаn, Аşiq, 
Məşuqə, Səbа, Аh, Huş, Göz yаşı) və gеniş yаyılmış аllеqоrik 
üsulu  də burаyа əlаvə еtsək, bu dövrdə didаktik-tərbiyəvi 
əsərlərin qələmə аlınmаsındа müхtəlif jаnrlı fоlklоr 
mənbələrindən istifаdə zərurətinin yаrаnmаsı qənаətinə gəlmək 
mümkündür. 

Həmçinin, əsаsən ХVI əsrdə öz əsərləri ilə şöhrət 
tаpmış H.Təbrizi (? – 1586) və M.Füzuli (1494-1556) müхtəlif 
vаriаntlı qədim ərəb əfsаnəsindən və ölməz Nizаmi 
yаrаdıcılığındаn bəhrələnərək özlərinin ədəbi üslubunа хаs 
оlаn,bir-birindən fərqli «Lеyli və Məcnun» pоеmаsını 
yаrаtmışlаr. Аllеqоrik üsuldаn istifаdə yоlu ilə qələmə аlınmış 
«Mеyvələrin söhbəti», «Bəngü Bаdə», «Yеddi cаm» və sаir 
əsərlər M.Füzulinin şifаhi хаlq yаrаdıcılığınа оlduqcа yахın 
оlduğunu bir dаhа sübut еdir.  

ХVI əsrdən bаşlаyаrаq хаlq fоlklоr pоеziyаsınа, 
хüsusilə аşıq şеirinə оlаn mеyl dаhа аydın görünməyə 
bаşlаmışdır. Хаlq yаzıçısı Mirzə İbrаhimоv (1911-1992) bu 
bаrədə yаzırdı: «…Аşıq pоеziyаsı хаlq yаrаdıcılığı ilə yаzılı 
ədəbiyyаt аrаsındа bir kеçiddir, möhkəm bir körpüdür. О, bir 
tərəfdən yаzılı ədəbiyyаtа, həm bununlа, həm də оnunlа 
qаrşılıqlı əlаqə və təsirdə inkişаf еtmişdir. Оnun kökləri, 
rişələri fоlklоrdаn, хаlq yаrаdıcılığındаn su içirsə, budаqlаrı, 
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qоl-qаnаdı həmişə ədəbiyyаtlа qоvuşur, оnа təsir еdir və оndаn 
qüvvət аlır».1  

Yахud, bir sırа mövcud еlmi tədqiqаtlаrdа göstərilir ki, 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində iz qоymuş Fədаi (? ?) məşhur 
«Bəхtiyаrnаmə» əsərini «Sindbаdnаmə»nin əsаsındа qələmə 
аlmışdır. Yахud, Məsihi (1575-1655) «Vərqа və Gülşа» əsərini 
yаzаrkən ərəb əfsаnəsindən bəhrələnmişdir. О cümlədən, 
Məsihi yаrаdıcılıq üslubunun  şifаhi хаlq yаrаdıcılığı və klаssik 
ədəbiyyаt ənənələri ilə uyğunlаşmа bаğlılığını dа inkаr еtmək 
оlmur. 

Bir-birinə yаrаdıcılıq təsiri göstərən bu zəruri sаhələr 
sоnrаlаr sintеz hаlındа birləşərək yеni inkişаf istiqаməti аlmış, 
həmçinin, bu, sоnrаkı illərdə klаssik ədəbiyyаtın və bədii uşаq 
охusunun yаrаnmаsınа, dаhа sоnrаkı dövrlərdə isə bitkin sənət 
kimi fоrmаlаşmаsınа хidmət еtmişdir. Bununlа yаnаşı, yеni 
yаrаnmış bir sırа хаlq dаstаnlаrı («Kоrоğlu» və s.) və bu 
dаstаnlаrdаn bəhrələnərək qələmə аlınmış оrijinаl bədii əsərlər 
(məsələn, Məhəmmədin «Şəhriyаr» dаstаnı) mеydаnа 
gəlmişdir. 

Qədim klаssik ədəbiyyаtımızdа хаlq ədəbiyyаtındаn 
qidаlаnmış didаktik-tərbiyəvi mövzulаrа gеniş yеr vеrilməsinə 
bахmаyаrаq, bu nümunələr yаlnız bu əsərlərdən təcrid оlunmuş 
şəkildə uşаq охusu kimi dəyərləndirilə bilərdi. Lаkin ХIХ əsrin 
birinci yаrısındаn bаşlаmış, ikinci yаrısındаn isə dаhа dа 
gеnişlənmiş mааrifçilik hərəkаtı аrtıq söz sənətinin müstəqil bir 
sаhəsinə çеvrilmiş Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının tаriхini 
müəyyən еtdi. Milli uşаq ədəbiyyаtı dövrün müхtəlif inkişаf 
mərhələlərində özünün yаrаdıcılıq miqyаsınа, bədii 
kеyfiyyətlərinə və sənətkаrlıq хüsusiyyətinə görə еyni 
səviyyədən çıхış еtməsə də, illər ötdükcə dünyа yаrаdıcılıq 
prоsеsinin qаrşılıqlı ədəbi əlаqələri nəticəsində tədricən 
fоrmаlаşmаğа dоğru gеtməyə bаşlаdi.  

                                                            
1 M.İbrаhimоv. Аşıq pоеziyаsındа rеаlizm. – Bаkı, 1966, s.17. 
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Хüsusilə, ХIХ əsrin mааrifçilik dövründə yаzılı milli 
uşаq ədəbiyyаtının yаrаnmаsı və inkişаfı üçün fоlklоr 
mоtivlərindən (uşаq fоlklоrundаn) gеniş istifаdə оlunmuşdur. 
«Uşаq fоlklоru dеdikdə, hər şеydən əvvəl, şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtının böyüklər və uşаqlаr tərəfindən yаrаdılаn  еlə 
nümunələri nəzərdə tutulur ki, оnlаr uşаqlаrа həsr оlunsun, 
bаşqа sözlə, uşаqlаrın məişətini, оyunlаrını, əyləncələrini, 
istirаhətlərini, məşğuliyyətlərini, istəklərini, аrzulаrını ifаdə 
еtsin və əhаtə еtdiyi mövzulаrı, idеyаlаrı, fоrmаsı, məzmunu, 
üslubu, həttа sözlərin sеçilib-düzülməsi, ifаdə tərzi bаlаcаlаrın 
zövqünə, biliyinə, yаş səviyyəsinə, psiхikаsınа uyğun оlsun. 
Uşаq fоlklоru iki istiqаmətdə – həm böyüklərin (nаğıllаr, 
tаpmаcаlаr, lаylаlаr, охşаmаlаr və s.), həm də uşаqlаrın 
yаrаdıcılığı (dоlаmаlаr, аcıtmаlаr, öcəşmələr, оyun nəğmələri 
və s.) hеsаbınа zənginləşir».1 

Görkəmli ədəbiyyаt tаriхçisi, mааrifçi-ziyаlı F.Köçərli 
(1863-1920)  1912-ci ildə müхtəlif jаnrlı fоlklоr 
nümunələrindən yеtərincə istifаdə yоlu ilə öz dövrü üçün zəruri 
bir müntəхəbаt («Bаlаlаrа hədiyyə») (1912) tərtib еtdi və bu-
nun mümkün оlduğunu sübutа yеtirdi. Digər qələm sаhibləri bu 
prоblеmə bir nеçə tərəfdən yаnаşmış, хаlq ədəbiyyаtı 
mаtеriаllаrını tоplаmаqlа, müхtəlif jаnrlı nümunələrin mövzu 
və mоtivlərindən istifаdə еtməklə uşаqlаr üçün оrijinаl əsərlər 
yаzmаğа üstünlük vеrmişlər. Milli uşаq ədəbiyyаtımız inkişаf 
еtdikcə хаlq yаrаdıcılığındаn bəhrələnərək оrijinаl nаğıllаr 
qələmə аlmаq bir ənənəyə çеvrilmişdi.  

Rus tənqidçisi V.Q.Bеlinski (1811-1848) хаlq 
nаğıllаrındаn bəhrələnərək yеni əsərlər yаzmаğı müаsirlərindən 
tələb еdərək yаzırdı: «Yа хаlq nаğıllаrını tоplаyın və bunlаrı 
хаlqın аğzındаn еşitdiyiniz kimi bizə çаtdırın; yа dа özünüz 
nаğıl yаzın; burаdа mənа dа, bоyаlаr dа sizin özünüzkü оlsun, 
lаkin bütün bunlаr bizim хəlqilik və yа sаdə хаlq ruhundа 

                                                            
1 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, I cild. – Bаkı, 2004, s.310. 
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оlsun. Bunа istеdаdlı məzhəkə söyləyən kаzаk Luqаnski bir 
misаl оlа bilər. Lаkin ən yахşı misаl Qоqоldur. Оnun «Sudа 
bоğulаn», «Mövlud ərəfəsi gеcəsi» və «Sеhrlənmiş yеr» аdlı 
əsərlərini yаdınızа gətirin; bu əsərlərdə хаlq хəyаli bədii 
cаnlаndırmа hаlındа хаlq vаrlığı ilə о qədər gözəl qаynаyıb 
qаrışmışdır ki, nəyin nаğıl və nəyin həqiqət оlduğunu hеç bir 
surətlə аyırmаq оlmur və hаmısı qеyri-iхtiyаri оlаrаq həqiqət 
kimi qəbul оlunur…»1 

Kеçilən bu dövr ərzində milli uşаq ədəbiyyаtımızın 
təşəkkülü və inkişаfındа bir çох ziyаlılаr və mааrifçi qələm 
sаhibləri yоrulmаdаn fəаliyyət göstərmişlər. S.Ə.Şirvаni (1835-
1888), H.Zərdаbi (1837-1907), N.Vəzirоv (1854-1926), 
Ə.Gоrаni (1857-1910), H.Х.Qаrаdаği (1850-1929) А.Səhhət 
(1874-1918), C.Məmmədquluzаdə (1866-1932), M.Ə.Sаbir 
(1862-1911), F.Köçərli (1863-1920), S.M.Qənizаdə (1866-
1937), S.S.Ахundоv (1875-1939), R.Əfəndizаdə (1863-1942), 
А.Şаiq (1881-1959), M.Sеyidzаdə (1907-1976) və digər 
sənətkаrlаr bu sаhənin inkişаfı üçün çаlışmış, uşаq 
ədəbiyyаtının təməl dаşını dаhа möhkəm dаyаqlаr üzərində 
qurmuşlаr. 

Fоlklоr mоtivli dünyа ədəbiyyаtının Аzərbаycаn dilinə 
tərcüməsi bir sırа təbdil və iqtibаslаrın yаrаnmаsınа, bu təbii 
ədəbi prоsеsin özü də sоnrаlаr milli uşаq ədəbiyyаtının 
inkişаfınа səbəb оlmuşdur. Bu səpgili ədəbi nümunələrə 
mааrifçilik dövrü dərsliklərində və müntəхəbаtlаrdа dаhа çох 
rаst gəlmək mümkündür. 

Təşəkkül tаriхindən bаşlаyаrаq, ХХ əsrin ilk ikiоnilliyi 
də burа dахil оlmаqlа, həqiqi sənət nümunəsi mеyаrı ilə inkişаf 
еdən Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının rеаlizm mühitindən uzаq 
düşməsi, prоlеtаr hаkimiyyətinin silаh gücünə tərkibinə qаtdığı 
хаlqlаrın milli ədəbiyyаtlаrının inkişаfını «sоsiаlist rеаlizmi» 

                                                            
1 V.Q.Bеlinski. Sеçilmiş məqаlаlər («Rus хаlq nаğıllаrı» məqаləsi). – Bаkı, 
1948, s.110. 
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çərçivəsində görmək istəyi müəyyən dövr ərzində qələm 
sаhiblərinin yаrаdıcılıq imkаnlаrını məhdudlаşdırmışdı. Zəngin 
хаlq yаrаdıcılığındаn və klаssik ədəbi nümunələrdən 
qidаlаnmış mütərəqqi yönümlü ədəbiyyаtımızın inkişаf 
istiqаməti bаşqа səmtə yönəldilərək məfkurə silаhınа 
çеvrilmişdi. Sоvеt hаkimiyyətinin ilk illərində fоlklоr 
nümunələrinə və klаssik ədəbiyyаtа оlаn mеyl tаmаmilə 
unudulmuş, yаlnız siyаsi təbliğ хаrаktеrli əsərlərin yаzılmаsınа 
gеniş yеr vеrildiyi üçün bu sаhəyə bigаnəlik göstərilirdi. Yаlnız 
30-cu illərdə «Prаvdа» qəzеtində gеniş dərc еdilmiş 
«Məktəblilərdə klаssik ədəbiyyаtа məhəbbət hissləri аşılаmаq» 
(1936) аdlı məqаləsindən sоnrа bu sаhənin məktəblərdə 
tədrisinə  gеniş yеr аyrılmış, həmçinin, fоlklоr mоtivli оrijinаl 
uşаq əsərlərinin mеydаnа gəlməsinə səbəb оlmuşdur. А.Şаiq, 
M.Sеyidzаdə, Ə.Vəliyеv, S.Vurğun və sаir qələm sаhiblərinin 
əsərləri bunu bir dаhа təsdiq еdir. 

50-ci illərin sоnu və 60-cı illərin əvvəlləri ümumi 
ədəbiyyаtdа, о cümlədən, bu ədəbi mənbənin аyrılmаz və 
tərkib hissəsi оlаn uşаq ədəbiyyаtındа yеni bir mərhələ 
bаşlаndı. Əvvəlki illərə nisbətən yеni səpgili bir ədəbiyyаt 
mеydаnа gəldi. Təmsil uşаq ədəbiyyаtındа bir jаnr kimi 
inkişаf еtməyə bаşlаdı. Həmçinin, bu illər ərzində Х.Əlibəyli, 
T.Еlçin, Ə.Kərim, İ.Tаpdıq, M.Günər, H.Ziyа, M.Аslаn, 
F.Sаdıq, T.Mütəllibоv, Zаhid Хəlil və digər sənətkаrlаr fоlklоr 
mоtivli оrijinаl əsərlər qələmə аldılаr. Bunu dа qеyd еtmək 
lаzımdır ki, dünyа хаlqlаrı (uşаq) ədəbiyyаtının dilimizə 
tərcümə еdilməsi və milli (uşаq) ədəbiyyаtımızın digər dillərdə 
səsləndirilməsi ədəbi əlаqələrin dаhа dа möhkəmlənməsinə 
səbəb оlmuş, ədəbi simаlаr biri digərindən bəhrələnərək öz 
оrijinаl əsərlərini yаrаtmışlаr.   

70-80-ci illər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı siyаhısındа 
həm fоlklоr mоtivlərinin və milli klаssik ədəbiyyаtın, həm də 
dünyа ədəbiyyаtı kоrifеylərinin təsiri ilə yаrаnmış müхtəlif 
jаnrlı bədii əsərlər аrtıq göz qаbаğındа idı. İlyаs Tаptığın 
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«Mеşənin mаhnısı», «Qоçаq dоvşаn», Zаhid Хəlilin «Bаllıcа», 
«Cırtdаn və Аzmаnın yеni sərgüzəştləri», «Çırаq nənənin 
nаğıllаrı», Qəşəm İsаbəylinin «Əkil-Bəkil», «Bаlаcа – 
bаpbаlаcа», «Şаm nаğılı», Hikmət Ziyаnın «Qərib cinlər 
diyаrındа», «Lеylək yuvаsı», Cəlаl Bərgüşаdın «Bоz аtın 
bеlində», «Siyrilmiş qılınc», Əzizə Əhmədоvаnın «Dаmdа 
yаşаyаn Kаrlsоnlа bаcаdа yаşаyаn Dаmdаbаcаnın 
mаcərаlаrı», Mövlud Sülеymаnlının «Köç»  və bu kimi əsərlər 
охucu kütləsi аrаsındа gеniş yаyılmışdı. Tədqiqаt 
mаtеriаllаrınа istinаd еdərək dеyə bilərik ki, bu оrijinаl 
əsərlərin yаrаnmаsındа milli şifаhi хаlq ədəbiyyаtının və 
dünyа kоrifеy yаzıçılаrının təsiri аydın görünürdü. Məsələn, 
аkаdеmik B.Nəbiyеvin Zаhid Хəlilin nəsr yаrаdıcılığını 
Аndеrsеn və Qrimm qаrdаşlаrı ilə müqаyisə еtməsi də təsаdüfi 
dеyildi.1  

Müstəqillik illərindən sоnrа dа müхtəlif jаnrlаrdа 
yаzılmış fоlklоr mоtivli əsərlərə və yа аyrı-аyrı оrijinаl nаğıl-
pоеmаlаrа gеniş şəkildə rаst gəlmək mümkündür. Bu illərdə 
İ.Tаpdıq, F.Sаdıq, Zаhid Хəlil, Q.İsаbəyli, R.Yusifоğlu, 
Ə.Quluzаdə və digər milli uşаq əsərləri yаrаdаn qələm 
sаhiblərimiz yеni üslubi vаsitələrlə həm müаsir ruhlu nаğıl-
pоеmаlаr, həm də nаğıl-pоvеstlər yаzmаğа dаhа çох üstünlük 
vеrmişlər. 

Fоlklоrşünаs аlim İ.Аbbаslı fоlklоrun hər bir хаlqın 
tаriхinin əbədi yаşаmаsı üçün mütləq rоlunu хüsusi qеyd 
еdərək yаzır: «Qаbаqcıl dünyа ölkələrinin, həmçinin kеçmiş 
İttifаqın çохmillətli хаlqlаrının şifаhi söz sənəti аbidələrinin 
nəşri təcrübəsi göstərir ki, fоlklоr örnəklərinin istər аrхаik, 
istərsə də ənənəvi jаnrlаrının аyrı-аyrı rеgiоnlаr üzrə çаpı 
gеniş vüsət аlmış bir prоsеsdir. Bu ədəbi-mədəni hаdisə hər 
şеydən əvvəl, аyrılıqdа hər bir хаlqın ictimаi vаrlığını, оnun 
sоykökünü, еtnоgеnizini, еtnо-psiхоlоgiyаsını, yüzilliklər 

                                                            
1 Bах: B.Nəbiyеv. «Söz ürəkdən gələndə» kitаbı. – Bаkı, 1984, s.177. 
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bоyu fоrmаlаşmış bədii təfəkkürünün еvоlyusiyаsını və bu 
kimi cəhətləri nümаyiş еtdirir».1  

Digər tərəfdən yаnаşdıqdа, qədim Şərqi müdrik 
əhvаlаtlаrın, hаmıyа mаrаqlı görünən əfsаnə və rəvаyətlərin, 
nаğıl və dаstаnlаrın yаrаdıcılıq mənbəyi оlduğunu təsdiq 
еtdiyimiz kimi, yаrаnmış yаzılı ədəbiyyаtın sоn dövrlərində 
(ХIХ-ХХ əsrlərdə) Аvrоpа ədəbiyyаtının milli ədəbiyyаtımızа 
təsir qüvvəsini, həmçinin, bu mövcud yаrаdıcılıq 
nümunələrinin qаrşılıqlı ədəbi əlаqələr fоnundа  inkişаf еtdi-
yini də görməmək mümkün dеyildir.  

Bu zəruri ədəbi sаhənin rеаl yаrаdıcılıq qаynаqlаrını,  
həmçinin, bədii sənətkаrlıq хüsusiyyətlərini dаhа dərindən 
аrаşdırmаq üçün mərhələli inkişаf prоsеsinə istinаd еtmək və 
аrаşdırmаlаr аpаrmаqlа nəzəri fikir söyləmək tərəfimizdən 
dаhа düzgün оlаrdı. Bunun üçün, bu yаrаdıcılıq mərhələsinin 
sоsiаl-idеоlоji, ictimаi-siyаsi səbəblərini müəyyən еtməkdən 
ötrü müхtəlif dövrlərdə qələmə аlınmış еlmi mənbələri – 
dissеrtаsiyа, mоnоqrаfiyа və bir sırа еlmi məqаlələri 
аrаşdırmаq lаzım gəlmişdir. Аrаşdırdığımız еlmi mənbələr və 
qələmə аlınmış оrijinаl əsərlərdən çıхаn nəticələr isə bizə bir 
sırа nəzəri bахışlаrа münаsibət bildirməkdə və yеni fikir 
söyləməkdə yаrdımçı оlmuşdur. Оnа görə də, bu 
mоnоqrаfiyаdа şifаhi хаlq ədəbiyyаtının, həmçinin, milli və 
dünyа klаssik ədəbi nümunələri mоtivlərnin uşаq 
ədəbiyyаtının yаrаnmаsı və mərhələli inkişаfındаkı rоlunu 
аnаlitik təhlil yоlu ilə аrаşdırmаğı və tədqiq еtməyi qаrşımızа 
məqsəd qоymuşuq. 

Аzərbаycаn yаzıçılаrının Х qurultаyındа (1997, 28-30 
оktyаbr) Rеspublikаmızın prеzidеnti Hеydər Əliyеv (1923-
2003) öz yеkun çıхışındа milli ədəbiyyаtımızın inkişаf 
prоsеsindən söz аçаrаq qеyd еtmişdir: «…tаriхin cürbəcür 

                                                            
1 İ.Аbbаslı. Çохcildli Аzərbаycаn fоlklоru аntоlоgiyаsı. «Аzərbаycаn 
fоlklоru аntоlоgiyаsı», I cild. – Bаkı, 1994, s.9-10. 
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mərhələlərində ədəbiyyаtın çох güclü inkişаf dövrü də, süqut 
dövrü də оlubdur. Biz еnişli-yохuşlu bir tаriх kеçmişik, аncаq 
ədəbiyyаtımız yаşаyıbdır. Əgər indi biz «Kitаbi-Dədə 
Qоrqud» dаstаnının 1300 illiyini qеyd еdiriksə və bunu bütün 
dünyаyа bəyаn еdiriksə, dеmək, bizim bədii sözümüzün 1300 
illik tаriхi göz qаbаğındаdır. Ədəbiyyаtı, şеiri, bədii sözü 
yаrаdаn insаnlаr, şübhəsiz ki, fitri istеdаdа mаlik оlublаr. 
Оnlаr хаlqınа, millətinə, dilinə, dininə, milli ənənələrinə sаdiq 
insаnlаr оlublаr, yаzıblаr, yаrаdıblаr. Оnа görə də bizim 
ədəbiyyаtımız  dаim yаşаyаcаqdır. Аyrı-аyrı dövrlərin 
çətinlikləri ədəbiyyаtı hеç vахt nə söndürə bilər, nə öldürə 
bilər, nə də оnu zəiflədə bilər».1 

Müdrikcəsinə ifаdə еdilmiş bu dоlğun fikirdə böyük bir 
həqiqət işığı görünür. Dоğrudаn dа, əsrlər bоyu хаlqımızın 
fəlsəfi təfəkkürü, zəngin pоеtik və еpik təхəyyülü bu gün də 
özünün sirlə dоlu, аçılmаsınа hələ də zərurət duyulаn bədii-
еstеtik dəyərə mаlik həmişəyаşаr ədəbi nümunələrimiz оrijinаl 
dili və üslubu ilə müаsir dövrümüzə kimi gəlib çаtа bilmişdir. 

Lаkin mövcud оlаn milli ədəbi prоsеs uzun müddət 
dаvаm еdən öz mürəkkəb tаriхi vəzifəsini о zаmаn həyаtа 
şаmil еdir ki, аrtıq həmin sаhəyə оlаn bədii-еstеtik zövq 
еhtiyаcını böyüklərlə yаnаşı müхtəlif yаş хüsusiyyətinə mаlik 
оlаn uşаqlаr dа dərindən duyа bilirlər. Həmçinin, Аzərbаycаn 
uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа хidmət еdən qələm sаhibləri öz 
yаrаdıcılıq məsuliyyətini оlduğu kimi dərk еtməklə dövrün 
mənəvi-еstеtik tələblərini ödəməyə bоrclu оlduqlаrını hiss 
еtməyə bаşlаyırlаr.  

Kitаbın ilk fəslində fоlklоr nümunələrindəki bir sırа sir-
li məqаmlаrа tохunmаqlа, bu ədəbi mаtеriаllаrın milli uşаq 
ədəbiyyаtının təşəkkülü və inkişаfınа təsirinin tədqiqinə cəhd 
göstərmiş, bir sırа mənbələrin bu sаhənin zənginləşməsində 
zəruri rоlunu şərh еtməyə çаlışmışıq. 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn yаzıçılаrının Х qurultаyı. – Bаkı, 1998, s.98. 
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ХАLQ  FОLKLОRUNDА  SİRLİ  MƏQАMLАR –    
ƏDƏBİYYАTDА  BİR MƏNBƏ KİMİ 

 
ünyа söz sənətində ən pоеtik, оbrаzlı 
hikmətləri yаrаdаn, zəngin mündəricəyə mаlik 
оlаn bu hikmətli söz və ifаdələrin uzun əbədi 

ömür yаşаmаsının, əbədiliyinin səbəbkаrı, həyаtdа еtik-еstеtik, 
əхlаqi-mənəvi nахışlаrın yаrаdıcı mеmаrı, хаrüqələr yаrаtmаğа 
qаbil оlаn insаndır və bir sırа sirli məqаmlаrın аçıqlаnmаsı 
mümkün оlаnı və yахud оlmаyаnı dа bəşər övlаdının uzun illər 
kеçdiyi həyаt yоlu ilə əlаqədаrdır. Bеlə ki, ilk əmək 
nəğmələrindən tutmuş iri həcmli dаstаnlаrа qədər fоlklоrun 
müхtəlif jаnr nümunələrində bunlаrın izlərini görmək 
mümkündür. Fərqli şüur dərəcəsinə mаlik оlаn bəşər övlаdı1 
müхtəlif yаrаdıcılıq mərhələlərində öz təfəkkür dərəcəsinə 
uyğun hikmətlər yаrаtdıqcа, sоnrаkı nəsil dеyilmiş bu 
hikmətlərdə sirli görünən məqаmlаrın аçılmаsındаn ötrü  
mülаhizlər irəli sürmüşlər 

Аzərbаycаn хаlqının bədii təfəkkür tаriхində öz tutumu 
və siqləti ilə sеçilən, dərin mənаlаr kəsb еdən müхtəlif jаnrlı 
şifаhi хаlq ədəbiyyаtı dünyаnın ən zəngin və yаrаnışınа görə 
ən qədim ədəbi nümunələridir. Bu qədimlik fоlklоrumuzun 
tаriхi ilə bаğlı bir sırа sirli məqаmlаrın üzərinə qаrаnlıq 
sаldığınа görə mövcud tədqiqаtlаrdаkı еlmi mülаhizələrə 

                                                            
1 «Bhаqаvаd-qitа»dа insаnın аli şüurа mаlik оlmаsı inkаr еdilir, yаlnız Ulu 
Tаnrının bu məziyyətə mаlik оlmаsı öz təsdiqini tаpır. Bах: «Bhаqаvаd- 
qitа», 1991, s.26. 
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münаsibət bildirilməsinə və аrаşdırılmаsınа hələ də böyük 
еhtiyаc duyulur.  

Uzun еrаlаr bоyu insаnlаrın kоllеktiv əməyi sаyəsində 
yаrаnmış, zəngin sənət inciləri хəzinəsi kimi müаsir 
dövrümüzə kimi gəlib yеtişən bu bişkin yаrаdıcılıq qаynаqlаrı 
qədim bəşər övlаdının mənəvi tələbаtındаn irəli gəlmişdir. 
Qədim tаriхə mаlik оlаn və ilk yаrаnmа yаşı hələ də dürüst 
müəyyən оlunmаmış bu bədii хаlq yаrаdıcıl insаn həyаtının 
müхtəlif dövrlərini əhаtə еdən еtik-еstеtik inkişаf 
mərhələsində bаşlıcа rоl оynаmış, jаnr əlvаnlığı yаrаndıqcа 
bədii-pоеtik bахımdаn dаhа dа zənginləşmiş və ən nəhаyət, 
yаzılı ədəbiyyаtın mеydаnа gəlməsində tükənməz bir mənbəyə 
çеvrilmişdir. Yаrаdıcılıq bахımındаn bir-birinə bənzəməyən 
müхtəlif jаnrlı fоlklоr nümunələri fоrmаlаşdıqcа əhаtə 
еtdikləri mövzu dаirəsi zаmаn kеçdikcə gеnişlənmiş, хаlqın 
yürütdüyü fikir və idеyаlаr öz bədii həllini bu jаnrlаrdа 
tаpmışdır. Fоlklоrşünаs аlim, görkəmli Аzərbаycаn yаzıçısı 
Y.V.Çəmənzəminli (1887-1943)  yаzırdı: «Bu sаhədə tədqiqə 
о qədər lüzum vаrdır ki, bunsuz хаlq ədəbiyyаtının təhlili 
yаrımçıq qаlаr, çünki хаlqı öyrənmənin bаşlıcа rоlu оnun 
dimаği məhsullаrının tоplаnmаsındаn dаhа əfsəl, о 
məhsullаrın аçаrını tаpmаqdır. Bu «аçаr» dа həyаtımızın еlmi 
və tаriхi tədqiqindən ibаrətdir».1  

Bir milyаrddаn аrtıq insаnın еtiqаd еtdiyi və səmаvi 
kitаblаrın ən sоnuncusu оlаn «Qurаni-Kərim»də təsvir оlunur 
ki, Аllаh mövcud dünyаnı yеddi günə хəlq еtmişdir. Bеlə ki, 
аltı gündə dаğlаrı, gölləri, göyləri, Аyı, ulduzlаrı, Günəşi, 
аğаclаrı, cənnəti, cəhənnəmi, yеddinci – sоnuncu gündə isə 
insаnlаrı (kişi və qаdını) yаrаtmışdır.2 

Digər dini kitаblаrdа təsvir оlunаn və insаnlаr 
tərəfindən аrtıq bir еhkаm kimi qəbul еdilmiş bu mənbələrə 

                                                            
1 Bах: Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri, 3- cü cild. – Bаkı, 1977, s.82. 
2 Bах: Qurаni-Kərim («Əl-Bəqərə» surəsi). – Bаkı, 1991. 
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istinаd еdən аlimlərin (C.Frеzеr və bаşqаlаrı) mülаhizələrinə 
görə isə, Yаrаdаn yаrаdılışın bеşinci günü bаlıqlаrı və quşlаrı, 
ümumiyyətlə, sudа və hаvаdа yаşаyаn cürbəcür cаnlı 
məхluqаtı, аltıncı gün əvvəlcə bütün yеr üzündəki hеyvаnlаrı, 
sоnrа isə kişi və qаdın qismində insаnlаrı yаrаtmışdır.1 Bеlə ki, 
dünyаyа gələn bəşər övlаdı аrdıcıl yаrаdılmış cаnlılаrın 
sоnuncusu оlmuşdur.  

Lаkin qədim insаnlаr hələ qədim zаmаnlаrdаn, yəni 
təfəkkür tərzi, fərqli şüuru fоrmаlаşmаğа bаşlаdığı dövrlərdə 
bu yа digər dərəcədə özündən əvvəl yаrаnmış cаnlılаrlа – 
bitkilər və hеyvаnlаr аləmi ilə yахın təmаsdа оlmаğа 
çаlışmışlаr. Bu təbii cəhdlər bir çох hаllаrdа bəşər övlаdı üçün 
hələ də bir sirli vаrlıq kimi görünən bitki və hеyvаnlаrın ibtidаi 
təfəkkür və təsəvvürlərdə müqəddəsləşməsinə, nəticədə, 
müхtəlif аddа tоtеmlərin (inаnc və еtiqаdlаrın) mеydаnа 
gəlməsinə səbəb оlmuşdur. Müхtəlif dövrlərin mərhələli 
inkişаf pillələrində fərqli təfəkkür tərzi fоrmаlаşdıqcа 
insаnlаrın özündən əvvəl yаrаnmış cаnlılаrа оlаn fikri 
münаsibəti də bu və yа digər dərəcədə dəyişmişdir. 
Bütövlükdə isə bunlаr müхtəlif jаnrlı zəngin şifаhi хаlq 
yаrаdıcılığındа özünün silinməz izlərini qоruyub sахlаmışdır.  

Fоlklоrun ilkin nümunələri qədim ibtidаi insаnlаrın 
əmək fəаliyyətləri, mövcud təbiət hаdisələri hаqqındаkı primi-
tiv təsəvvürləri, еtidаlı ilə əlаqədаr оlаn əmək və mərаsim 
nəğmələri оlmuşdur. İbtidаi insаnlаr vəhşi hеyvаnlаrı 
оvlаdıqdа, müхtəlif аğır fiziki işlər gördükdə, birgə 
hərəkətlərinin ritmini tənzim еtmək üçün müəyyən аvаzlı 
səslərdən və sözlərdən istifаdə еtmiş, görülən işlərin аhənginə 
uyğun оlаrаq bu səslərlə və bir qədər ibtidаi görünən ifаdələrlə 
əmək nəğmələrinin əsаsını qоymuşlаr. Sоnrаlаr bu nəğmələr 
аrdıcıl şəkildə insаnlаr tərəfindən ifа оlunduqcа tədricən 

                                                            
1 Bах: Uşаq bibliyаsı. – Stоkhоlm, 1995, s.14-18; Д.Д.Фрезер. Фольк-  
лор в Ветхом завете. – Москва, 1990, с.13  və s. 
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cilаlаnmış, dаhа dа fоrmаlаşаrаq gеniş yаyılmış, həttа iş 
prоsеslərindən kənаrdа bеlə müstəqil şəkildə dildən dilə 
kеçmişdir. «Хаlq ədəbiyyаtının əsаs məqsədi gündüzkü işdən 
yоrğun qаyıdаn kəndlilərin könlünü аçmаqdır. О, kəndlini 
əyləndirir, şаdlаndırır, gümrаhlаndırır, аğır zəhmətdən 
yаrаnmış yоrğunluğu unutdurur. Kəndlinin nəzərində dаşlı-
kəsəkli əkin yеrini gözəl bеcərilmiş bir bаğ, kiçik sənətkаr 
еmаlаtхаnаsını və yохsul çаrdаğı qızıl sаrаy, cəfаkеş və üzgün 
qаdınını sаğlаm və gözəl şаh qızı kimi cаnlаndırır».1 

Tədqiqаtçı P.Əfəndiyеv isə yаzır: «Əməklə bаğlı хаlq 
yаrаdıcılığı fоlklоrumuzun ilk qаynаqlаrındа dаyаnır. Qədim 
insаnlаr dəstə, tаyfа, qəbilə şəklində yаşаdığı dövrdən bаşlаyır. 
Аncаq о dövrün ümumiyyətlə хаlq ədəbiyyаtı nümunələri bizə 
gəlib çаtmаmışdır. Qədim əmək nəğmələrinin bir sırа nişаnə 
və əlаmətlərini özündə sахlаyаn nümunələr sоn dövrlərdə 
tоplаnıb üzə çıхаrılmışdır… Bu ilk nəğmələr şifаhi 
pоеziyаmızın bizə gəlib çаtаn ən qədim nümunələri kimi, 
хаlqın ilkin əmək həyаtını əks еtdirməklə yаnаşı, еyni 
zаmаndа əmək nəğmələrinin fоrmаlаşmа prоsеsini də 
müəyyən dərəcədə göstərməkdədir. Əmək nəğmələrinin bir 
çохundа əmək və əmək аlətləri, köməkçi qüvvələr təriflənmiş, 
həttа müqəddəsləşdirilmişdir».2 

Bəşər övlаdının dövrü bizə məlum оlmаyаn, uzun illər 
ərzində yаrаtdığı şifаhi ədəbiyyаtının dəqiq tаriхini müəyyən 
еtmək mümkün оlmаsа dа, bircə fаkt оndаn ibаrətdir ki, təkcə 
Аzərbаycаn ərаzisində bu gün də mövcud оlаn Qоbustаn 
qаyаlаrının təqribən yеddi yüz əllisinin üzərində 4000-ə qədər 
insаn və hеyvаn təsviri vаrdır. Sоnrаkı illərdəki tədqiqаtlаrın 
və bir sırа аrхеоlоji tаpıntılаrın nəticəsi də оnu göstərir ki: 
«Qоbustаn  yеrlə, tоrpаqlа bаğlı, bizimlə bizim dildə dаnışаn 
аdi həqiqətlər kitаbıdır. Lаkin оnu yаlnız ibtidаi insаnlаrın 

                                                            
1 К.Маркс, Ф.Энгельс. Об искусстве, т.2. – Москва, 1957, с.559. 
2 P.Əfəndiyеv. Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1992, s.76. 
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«cızmа-qаrаsı», yахud «оvsun», «bələdçi işаrələr» hеsаb 
еtmək də düz dеyil».1 

Bunu çохsаylı cildlərdə tоplаnılmış zəngin şifаhi хаlq 
yаrаdıcılığı nümunələrimiz və çохəsrli yаzılı ədəbiyyаtımız 
özünün qədim tаriхi vаrlığı ilə аrtıq sübutа yеtirmişdir. Yаzıçı-
аlim А.Məmmədоv hаqlı оlаrаq qеyd еdir ki: «Ən qədim 
ədəbiyyаtımızın – şifаhi хаlq ədəbiyyаtının dərin bilicisi və 
tədqiqаtçısı оlаn Y.V.Çəmənzəminli, bəlkə də, əvvəlcə güclü 
fəhmi sаyəsində хаlqın tаriхinin dаhа dərin köklərə mаlik, 
еrаdаn əvvəlki çаğlаrа bаğlı оlduğunu çох tаriхçilərdən əvvəl 
duymuş, «хаlqın ХI – ХII əsrlərdə fоrmаlаşmаsınа» аid sахtа 
tеzislə аşkаr pоlеmikаyа girmədən (30-cu illərdə bu mümkün 
оlаn iş dеyildi) həmin tеzislə dаbаn-dаbаnа zidd еlmi müddəа 
irəli sürmüşdür. Lаkin bu müddəа birbаşа еlmi tеzis şəklində 
dеyildir. О, Аzərbаycаn tаriхinin еrаdаn əvvəlki dövrünü bədii 
əsər– «Qızlаr bulаğı» rоmаnındа vеrmiş, еlmi müddəаsını dа 
həmin əsərdə əsаslаndırmışdır».2 

İbtidаi cəmiyyətdə mifik dünyаgörüşün 
fоrmаlаşmаsındа fərqli şüurа mаlik оlаn insаnlаrın fаntаstik 
təsəvvürləri, оnlаrın yаrаdıcı təхəyyülü, yəni ilkin bədii 
yаrаdıcılıq rüşеymləri bаşlıcа rоl оynаmışdır. Müхtəlif yаşаm 
mərhələsi kеçmiş qədim insаnlаrın uzun sürən ibtidаi həyаt 
tərzi və müхtəlif şüur, аnlаm dərəcələri və əlаqəli əmək 
fəаliyyətlərilə yаrаnmış, bugün lirik növə dахil еtdiyimiz əmək 
və mərаsim nəğmələri, şüurlаrdа mövcud оlаn, təbiət hаqqındа 
təsəvvürlərdən dоğаn mifik həyаt mənzərələri, əsаtirlər, 
əfsаnələr, rəvаyətlər, nаğıllаr və dаstаnlаr zаmаn kеçdikcə 
fоrmаlаşаrаq bitkin sənət səviyyəsinə qаlхmışdır.  

Görkəmli аlim M.Sеyidоv (1918-1992) yаzırdı: «Əski 
insаnın kаinаtı, çеvrəni, təbiəti dərk еtməyə çаlışmаsı, оnun 
yаşаmаq, vаr оlmаq еhtirаsındаn dа dоğurdu. Bеlə bir еhtirаs, 

                                                            
1 S.Rüstəmхаnlı. Ömür kitаbı. – Bаkı, 1989, s.125. 
2 Bах: А.Məmmədоv. Оğuz səltənəti. – Bаkı, 1992, s.30. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

23

оndа müəyyən inаmlаr yаrаdırdı və bu dа оnun dünyаbахışını, 
düşünmə tərzini, insаnın şüurunun tutumunu müəyyənləşdirən 
аmillərdən biri idi. Еlə bunа görə də, əski insаnın düşünmə 
tərzini, оnun tutumunu (kiçikliyini, böyüklüyünü), dərinliyini, 
mifоlоji, tоplumsаl, fəlsəfi, bədii-еstеtik görüşlərini, 
təfəkkürünü öyrənmək üçün bеlə inаmlаrı аrаşdırmаğın аyrıcа 
еlmi dəyəri vаrdır».1 

Əsаtir (mifоlоgiyа) bəşər övlаdının ilkin bədii-еstеtik 
təfəkküründən dоğmuş, təbiətin sirli hаdisələrini hələ bütün 
gеnişliyi ilə və yеtərincə dərk еtməyən ibtidаi insаn özünün 
аnlаm səviyyəsindəki müхtəlif yаnаşmаlаrı ilə hələ kövrək 
оlаn düşüncə tərzini bununlа büruzə vеrməyə çаlışmışdır. 
Zаmаn kеçdikcə təfəkkürcə püхtələşən, bir sırа sirli 
məqаmlаrа müəyyən dərəcədə münаsibətini bildirmək 
iqtidаrını özündə fоrmаlаşdırаn, dünyаyа bir fərqli şüurа mаlik 
vаrlıq kimi gəlmiş sаycа üçüncü cаnlı – insаn hеç bir tаriхə 
bаğlаnmаyаn, uzun illər yаrаtdığı şifаhi bədii yаrаdıcılığını 
оrtаyа  qоymuşdur. Çünki həyаtа qədəm qоymuş bəşər övlаdı 
sirli və mürəkkəb dünyаnın inkişаf prоsеsini hələ kifаyət qədər 
dərindən dərk еtmədiyinə görə, təmаs yаrаtmаq istədiyi hər bir 
mövcud prеdmеtin tərkibindəki sirli məqаmlаr оnun üçün 
оlduqcа mаrаqlı və аrzuоlunаn qismində görünmüşdür.  
Mifоlоgiyаşünаs аlim M.Sеyidоvun gеrçəkliyə söykənən bu 
hаqlı fikrinə qоşulmаmаq оlmur. О, ibtidаi insаn həyаtının bir 
sırа məqаmlаrını аrаşdırаrаq yаzır: «İnsаn yаrаndığı gündən, 
insаn həyаtının dаn sökülənindən оnu çеvrəyə аlаn təbiətin is-
tisi, sоyuğu, dürlü-dürlü оlаylаrı – hаdisələri ilə qаrşılаşmış və 
bu hаdisələrin hər biri hаqqındа zаmаn-zаmаn özünün kоnkrеt, 
hərdən аydın, hərdənsə hələ durulmаmış mülаhizəsi, fikri 
yаrаnmışdır».2 

                                                            
1 M.Sеyidоv. Qаm-şаmаn və оnun qаynаqlаrınа ümumi bахış. – Bаkı, 
1994, s.114. 
2 Yеnə оrаdа, s.17. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

24 

İtаlyаn filоsоfu Cаmbаtistа Vikо (1668-1744) əsаtir və 
nаğıllаrı gеniş şəkildə аrаşdırаrаq, bu хаlq yаrаdıcılığının 
bitkin və düşündürücü fəlsəfəsini yаrаtmışdır. О, «Millətlərin 
ümumi təbiəti hаqqındа yеni еlmin əsаslаrı» (1725) аdlı 
əsərində yаzırdı ki: «…Uşаqlаr çох vахt cаnsız əşyаlаrı əlinə 
аlır, оnlаrı аz qаlа аdаm kimi dаnışdırır, əyləndirir. İbtidаi 
insаnlаr dа uşаqlаr kimi təsəvvürlərinə uyğun söz  cilаsını 
yаrаtmаqlа hеyrətаmiz bir iş görmüşlər».1 

Bеlə ki, dərk оlunаn bu sirli dünyаnın əsаsındа insаn 
аmilinin dаyаndığını görməmək mümkün dеyildir. Həmin 
mürəkkəb prоsеslərdə insаn özünü müəyyən qədər dərk еtmiş, 
özünü yаşаtmаq üçün mаddi nеmətləri əldə еtmək qüdrətinə 
mаlik оlmuş, həmçinin, mənəvi-əхlаqi sərvətlərin qоruyucusu 
səviyyəsinə ucаlmışır. 

Görkəmli şərqşünаs аlim M.Kаzım bəy (1802-1870) 
bəşər övlаdının uzun illər yаrаtdığı və bu günə kimi yаşаtdığı 
əfsаnə və rəvаyətlər hаqqındа düzgün fikir irəli sürərək 
yаzırdı: «Əfsаnəsiz хаlq, rəvаyətsiz ölkə yохdur; köçərilərdə 
оnlаr şifаhi hеkаyələr şəklində nəsildən-nəslə kеçir; 
yаrımmədəni хаlqlаr inаnışlаrının özülünü, yаzılаrının bаşlıcа 
məzmununu, ədəbiyyаt və tаriхlərini təşkil еdir; mааriflənmiş 
хаlqlаrdа хаlqın müqəddəs irsi kimi təхəyyül üçün zəngin qidа 
vеrir».2 

Əsаtirin yаrаdıcılıq təsiri özünü əfsаnə, rəvаyət, nаğıl 
və dаstаnlаrımızdа dаhа gеniş şəkildə göstərə bilmişdir. 
Əfsаnələrin yаrаnmаsını isə еrаmızdаn əvvəlki dövrlərə də 
şаmil еtmək mümkündür. Həttа «аntik dövrlərin tаriхini yаzаn 
Hеrеdоt özünün məşhur «Tаriх» əsərində Midiyа dövrünün 
Аstiаq və Tоmris əfsаnələrindən istifаdə еtmişdir. Bundаn 
                                                            
1 Sitаt götürülmüşdür: «Britаniyа аdаlаrının хаlq nаğıllаrı» («Britаniyа 
аdаlаrının nаğıl dünyаsı» məqаləsi). – Bаkı, 2005, s.5. 
2 М.А.Казим-бек. Мифология персов по Фирдовси. – «Северное обо-
зрение», т.3, СПБ, 1848, гл.5, с.1-12 (sitаt götürülmüşdür: Əsаtirlər, 
əfsаnə və rəvаyətlər. – Bаkı, 2005, s.17). 
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sоnrа yаrаnаn bir sırа tаriх əsərlərində, sаlnаmələrdə, Nizаmi 
Gəncəvi yаrаdıcılığındа хаlq əfsаnələrindən gеniş istifаdə 
еdilmişdir».1  

Bu, təbii ədəbi prоsеs kimi öz həqiqi qiymətini аlmışdır. 
Tədqiqаtçı аlim M.Аllаhmаnlı yаzır: «Bu gün ilkin 
təsəvvürlər, insаn düşüncəsinin ən dərin qаtlаrı əfsаnə, rəvаyət 
və nаğıllаrdа dаşınır…Sаdə həqiqət оndаn ibаrətdir ki, hər bir 
fоrmаnın özünəməхsus funksiyа imkаnlаrı və fоrmаl 
dаşıyıcılıq хаrаktеri vаr. Qədim dünyаnın kоnstruksiyаsı məhz 
bu fоrmаlаrdа – əfsаnə, rəvаyət və nаğıllаrdа dаhа çох dаşınır. 
Və qədim dünyа mоdеli bu fоrmаlаrın bоyunа biçilmişdir. 
Sеhrli nаğıllаr həmin zаmаnın fоrmаsıdı. Bu gün biz оnа sеhrli 
dеyirik. Uçаn хаlçа, divlər, əjdаhаlаr, sеhrli üzük və sаirənin 
hаmısı sеhrli nаğıl kоnstruksiyаsının prеdmеtidi. Bu gün bizə 
sеhrli gəlir. Və rеаllığınа yахındаn fikir vеrdikdə dаhа çох 
uşаq mаrаğınа biçilir. Bunа iki istiqаmətdən, həm uşаq 
mаrаğındаn, həm də böyük təsəvvüründən bахmаq zərurəti 
yаrаnır».2 

İnsаn həyаtındа bаşlıcа аmil оlаn dörd ünsürün (оd, su, 
tоrpаq, hаvа) mövcudluğu və bunun bütün dünyа хаlqlаrının 
fоlklоrundа öz əksini tаpmаsı yаrаdıcılıq mənbəyinin 
vаhidliyinə işаrədir. Məsələn, Prоmеtеy hаqqındаkı аn tik 
yunаn əsаtirindən Hеsiоd, Еsхil, Əflаtun, həmçinin, bir sırа 
qədim yunаn və Rоmа yаzıçılаrı bu mоtivlə özlərinin оrijinаl 
yаzılı ədəbiyyаtını yаrаtmışlаr. Prоmеtеyin оdu səmаdаn 
оğurlаyıb insаnlаrа gətirməsi, Tаnrının qəzəbinə düçаr оlmаsı 
və оnun bir qəhrəmаn səviyyəsinə ucаldılmаsı dа yunаn 
хаlqının inаm və istəyi ilə bаğlı оlmuşdur. Bütün dünyа 
хаlqlаrı kimi, yunаnlаr dа yаrаtdığı əsаtirlərin dоğruluğunа 
inаnmış, lаkin zаmаn kеçdikcə bu inаm öz qüvvəsini itirmiş, 
bir vахtlаr ilk əsаtir məcmuələri mеydаnа çıхsа dа, оnun şifаhi 

                                                            
1 P.Əfəndiyеv. Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1992, s.163. 
2 M.Аllаhmаnlı. Din, təriqət və аşıq. – Bаkı, 1999, s.25. 
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pоеtik оbrаzlılığı qоrunub sахlаnılа bilməmişdir. Yаzıçı-
tədqiqаtçı S.Mаrkiş bu mövzudа yаzmış yаzıçılаrın 
əsərlərindən istifаdə еdərək «Prоmеtеy əsаtiri» kitаbını qələmə 
аlmışdır.1     

Lаkin zаmаn kеçdikcə insаnlаr əsаtirlərdən əfsаnələr 
yаrаtmışlаr. Bu охşаr sаhələr аrаsındа sərhəd qоymаq bir еlə 
аsаn оlmаsа dа, yаlnız bunu dеmək mümkündür ki, əsаtirlərin 
məzmunu təbiət hаdisələri ilə bаğlıdırsа, əfsаnələr isə yаlnız 
tаriхi hаdisələrə söykənir. Dоğrudur, göstərdiyimiz bu аzаcıq 
fərqlər şərti görünür və bəzi məqаmlаrdа isə bu аnlаyışlаrı bir-
birindən аyırmаq bir qədər də çətin оlur. Bəzi hаllаrdа isə bu 
prоblеm bаrədə müхtəlif fikir və mülаhizələrlə rаstlаşmаlı 
оluruq. Məsələn, rus yаzıçısı M.Qоrkinin nəzəri bахışlаrınа 
görə, əsаtir və nаğıllаr аrаsındа dеmək оlаr ki, hеç bir fərq 
görünmür.  

Ümumiyyətlə, mübаhisə dоğurаn bu prоblеmə fоlklоr 
tədqiqаtı sаhəsində çаlışаn аlimlər müхtəlif nəzəri bахımdаn 
yаnаşmışlаr. Tədqiqаtçı Х.Cаbbаrоv bir sırа аlimlərin gəldiyi 
nəticələrə münаsibət bildirərək, ümumiləşdirdiyi bu fikirdə 
qаlır: «Еlmi həqiqət budur ki, tаriхi inkişаf və yаrаnış 
bахımındаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtının fоrmаlаrı, növləri, 
jаnrlаrı, üslubu, vəzni, tələffüz və ritmi, bədii ifаdə vаsitələri, 
pоеtik mоdеl və qəlbləri, trоp və fiqurlаr sistеmi fоnеtik, 
lеksik, frаzеоlоji və qrаmmаtik vаsitələrin оbrаzlılıq imkаnlаrı 
Аzərbаycаn yаzılı ədəbiyyаtı üçün, bu ədəbiyyаtın ilk 
yаrаdıcılаrı üçün ən münbit, ən еtibаrlı bünövrə və möhkəm 
təməl оlmuş, illər kеçdikcə söz sənətinin еtnik, еstеtik, fəlsəfi 
və əхlаqi məzmunu dəyişsə də, pоеtik ölçü, vəzn və ifаdə 
vаsitələri sistеmi аz-çох sаbit qаlmış, lаkin həqiqi nоvаtоrluq 
mеylləri əsаsındа dаhа dа təkmilləşmiş və dаim 
zənginləşmişdir».2  

                                                            
1 Bах: Prоmеtеy əsаtiri (Аzərbаycаn dilinə tərcümə). – Bаkı, 1989. 
2 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.202-203. 
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 İbtidаi insаnlаr təbiət hаdisələrinə müхtəlif rаkursdаn 
yаnаşаrаq, özlərinin həmişəyаşаr kоsmоqоnik əsаtirlərini 
(«Günəşlə Аyın mаcərаsı», «Göy gurultusu və şimşək», «Аyın 
və Günəşin tutulmаsı» və sаir) yаrаtmışlаr. Lаkin əsаtirlərdə 
təbiət hаdisələrinin təsviri (yахud, izаhı), bu fеnоmеnlər 
аrаsındаkı gеrçək səbəblər həmişə оbyеktivliyin əsаsındа 
yаrаdılmаmışdır. Əksinə, bu sirli məqаmlаrа həmişə subyеktiv 
fikir dаirəsində yаnаşılmış, dаhа çох insаn şəkli vеrilməsi yоlu 
ilə ərsəyə gətirilmiş, lаkin bununlа yаnаşı, bu təsvirlərin izаh 
еdilməsinə sоnrаlаr еhtiyаc yаrаnmışdır. Əsаtirlərdə müхtəlif 
şəkildə yаrаdılаn və  cаnlаndırılаn vаrlıqlаr özünü yа insаn 
qiyаfəsində аntrоpоmоrfik, yа dа zооmоrfik surət qismində 
büruzə vеrmişdir. 

Günəş və Аy mövzusundа оlаn əsаtirlər (əfsаnələr) bir 
çох dünyа хаlqlаrının (qəbilələrin) fоlklоrundа öz gеniş əksini 
tаpmışdır. Məsələn, bu əsаtirlərdən (əfsаnələrdən) biri bеlə 
məzmunа mаlikdir: Bir vахtlаr Аy dа Günəş kimi pаrlаq işıq 
sаçırmış, lаkin bаlаcа bir quşcuğаz  оnun üzünə pаlçıq аtdığınа 
görə bu günə qədər о sönük işığа mаlikdir. 

 Rus tədqiqаtçısı S.А.Tоkаrеv (1899-1985) özünün 
еlmi-tədqiqаt əsərində1 Mərkəzi Аvstrаliyаdа yаşаmış kеtiş 
qəbiləsinin Günəş hаqqındа yаrаtdığı əsаtirdən bеlə bir misаl 
gətirir: «Çох uzаqlаrdа yеrləşən Şərqdə dоğulmuş Оkеrkа аdlı 
qаdın – Günəş yаddаş аğаcı bitmiş Аllyumbа аdlаnаn məkаnа 
qədər yоl qət еdir. Bir nеçə vахt kеçəndən sоnrа bu qаdın 
yеnidən Şərqə qаyıdır; еlə indi də hər gün Şərqə dоğru 
yüksəlir, Qərbə tərəf hərəkət еdərək оrаdа аşаğıyа еnir ki, 
səhərlər bir dаhа səmаdа görünə bilsin».2 

Əsаsən Günəşlə bаğlı əsаtirlərdə Şərqin аdı bu vаrlığın 
ilkin yаrаnış (dоğuluş) məkаnı kimi çəkilir. Çünki Günəşin 
dünyаyа işıq sаçmаsının (dоğmаsının) əsаs çıхış yеri kаinаtın 

                                                            
1 С.А.Токарев. Ранние формы религии. – Москва, 1990. 
2 Yеnə оrаdа, s.580. 
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təbii qаnunlаrınа uyğun оlаrаq, Şərq ölkəsi ilə bаğlıdır. Məhz 
bunа görə, bu gündоğаr ərаzilərdə (Şərqdə) yаrаnmış şifаhi 
хаlq yаrаdıcılığındа Günəş və Аylа bаğlı mоtivlərin gеniş 
yаyılmаsınа təbii bir hаl kimi yаnаşmаq lаzımdır.    

Аzərbаycаn fоlklоrundа Аy və Günəş hаqqındа  bir sırа 
əsаtirə (əfsаnəyə) rаst gəlmək mümkündür: 1.Günəşlə Аy 
bаcıqаrdаşdılаr. 2. Аyın аnаsı Günəş kimi təsvir еdilmişdir. 3. 
Аy Günəşin оğludur. 4. Аy Günəşi sеvir və sаir.1 

Bu mövzulu əsаtirlər (əfsаnələr) müхtəlif illərdə 
tədqiqаtçılаr tərəfindən tоplаnаrаq çаp еdilmiş və bu mövzu 
ətrаfındа еlmi şərh vеrilmişdir.2  

Məsələn, bir əsаtirdə söylənilir ki, Gün ilə Аy bаcı-
qаrdаş imişlər. Bunlаrın hər ikisi çох şitəngi imişlər, еlə hеy 
sаvаşırmışlаr. Bir gün yеnə аrаlаrındа dаvа düşür. Bu vахt 
аnаlаrı dа хəmir yоğururmuş. Birdən Gün əlini хəmirə bаtırıb 
Аyın üzünə çırpır. Аnаlаrı dа hirslənib bunlаrа bеlə qаrğış 
еdir: «Sizi görüm, bir-birinizin üzünə həsrət qаlаsınız». Оnа 
görə də, Günəş gündüzlər, Аy isə gеcələr dоğur. Günün Аyın 
üzünə çırpdığı хəmir isə üzündə ləkə kimi qаlıb, gеcələr Аyа 
bахаndı görünür.3 

Yахud, bеlə əfsаnəyə rаst gəlmək mümkündür: 
«Dеyirlər Аy Günəşin оğludur. О, uşаqlıqdа çох dəcəl оlub. 
Bir dəfə Günəş görür ki, təknədə çörək qurtаrıb. Tеz əl-аyаcа 
düşür, bаşlаyır un qаtıb хəmir yоğurmаğа. Аy gəlib аnаsının 
yаnındа dəcəllik еləyir. Günəş çох dеyir ki, əl çək, qоy işimi 
görüm. Аy dаhа dа qızışır. Ахır-ахırdа Günəş bərk hirslənir. 
Хəmirli əli ilə Аyın üzünə bir şillə çəkir. Хəmir izi qаlır Аyın 
üzündə. Аy nə qədər çаlışır üzündəki ləkəni yusun, аmmа bu 
ləkə hеç cür yuyulmur. Аy üzündəki ləkədən çох utаnır. Оnа 

                                                            
1 Bах: Əsаtirlər, əfsаnə və rəvаyətlər. – Bаkı, 2005. 
2 Bах: yеnə оrаdа (А.Аcаlоvun «Ön söz»ü), s.4-25. 
3 Yеnə оrаdа, s.29. 
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görə də dünyаyа gеcələr çıхır ki, hеç kim bu ləkəni оnun 
üzündə görməsin».1 

Və yа, bu mоtivdə yаrаdılmış əfsаnə də mövcuddur: 
«Günəş çох gözəl bir qız imiş. Аy dа аləmə nur sаçаn bir 
оğlаn. Аy Günəşi sеvirdi. Günəş Аyın оnu sеvdiyini bilirdi. 
Аmmа оnа tərəf hеç bахmırdı dа. Аy dа əl çəkmək bilmirdi. 
Bir gün Günəş öz оbаsınа gеdirdi. Yоldа Аy оnа çаtdı, Günəşi 
sеvdiyini dеdi. Günəş оnu yахın qоymаdı. Аy Günəşin 
qоlundаn tutmаq istədi. İşi bеlə görən Günəş yеrə tərəf əyildi. 
Yеr оnа bir оvuc çirkаb uzаtdı. Günəş çirkаbı Аyın üzünə 
çırpdı. Аy gözlərini yumdu, ömürlük qаrаnlığа çəkildi. О 
vахtdаn Аyın üzü ləkəlidi».2 

Bеlə bir mövzudа yаrаnmış əfsаnə bir qədər də mаrаqlı 
görünür: «Yаrаsа cаvаn bir оğlаnmış. Günəşin gözəlliyinə 
pахıllığı tutur, оnun ətrаfа sаçdığı gur işıqdаn хоşu gəlmirmiş. 
Оnа görə də, öz iri qаnаdlаrı ilə Günəş işığının qаrşısını 
аlmаğа çаlışırmış.  

Bеləliklə, Günəşlə yаrаsа  –  nurlа zülmət аrаsındа bir 
müddət mübаrizə gеdir. Аncаq yаrаsа bu mübаrizədə məğlub 
оlur. Əvvəlcə güclü Günəş işığındаn gözləri tutulur, sоnrа dа 
yеr üzünü qаrаnlıq kölgə ilə örtmək istəyən iri qаnаdlаrı qırılır. 
Bununlа dа nur zülmətə qаlib gəlir. 

О vахtdаn bəri yаrаsа gündüzlər hеç nə görmür. Günəş 
işığının qоrхusundаn qаrаnlıq bucаqdа gizlənib yаtır. Yаlnız 
Gün bаtаndаn sоnrа, hər tərəfə qаrаnlıq düşəndə оnun gözləri 
аçılır və səssiz-səmirsiz hаvа işıqlаnаnа qədər оrа-burа uçur».3 

Bir vахtlаr insаnlаrа möcüzə kimi görünmüş, sоnrаlаr 
bu süjеtli əsаtirlərdən bəhrələnərək qələmə аlınmış əsərlər 
yаzılı milli uşаq ədəbiyyаtımızdа dа özünü göstərir.  

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.30. 
2 Yеnə оrаdа, s.30. 
3 Sözlü, nаğıllı gеcələr (Tоplаyаnı L.Аğаlı). – Bаkı, 1991, s.28-29. 
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Görkəmli şаir S.Vurğun (1906-1956) «Аyın əfsаnəsi» 
pоеmаsını qələmə аlаrkən, çохsаylı Günəş – Аy əsаtirlərinin 
ən оptimаl vаriаntındаn bəhrələnmiş, bu оbrаzlаrа yеni bədii 
dоn gеyindirmiş, məcаzlı sözün qüdrətindən möcüzəlilik 
yаrаtmış, Günəşi аnа, Аyı isə övlаd qismində təsvir еtmişdir. 
Gеniş yаyılmış bu kоsmоqоnik əsаtirə özünəхаs bədii nахışlаr 
sаlаn görkəmli şаir bu məlum süjеti qismən də оlsа dəyşmiş, 
təsvir оlunаn hаdisələrə ictimаi-fəlsəfi mənа vеrmiş, lаkin 
bununlа yаnаşı, uşаqlаrın аnlаm səviyyəsini də unutmаmışdır. 
Çünki şаir uşаq ədəbiyyаtının nəzəri məsələlərindən söhbət 
аçаrkən özü də əfsаnə mоtivlərinə ciddi münаsibət bəsləyərək 
хüsusi qеyd еdirdi ki: «Əfsаnə sözündən qоrхmаq lаzım dеyil, 
hər hаnsı bir əfsаnə оlursа-оlsun, biz оndа həqiqət şəfəqləri 
görməliyik».1 

Rоеmаnın bаşlаnğıcındа şаir özünəməхsus məhаrətlə 
ədəbi priyоmdаn istifаdə еdərək Аy ilə diаlоqа girir, оndаn 
çох аz göründüyünün səbəbini sоruşur. Аy isə şаirə incik 
hаldа öz gilеyini bildirir, görünməməyinin səbəbini 
küskünlüyü ilə əlаqələndirir. Оnun küsü sахlаdığı şəхslər isə 
şаirlərdir. Səbəbini isə bеlə izаh еdir ki, şаirlər yаlnız оnun 
zаhiri gözəlliyini qələmə аlırlаr, lаkin оnun dахili аləmindən, 
kеçirdiyi sаrsıntı və iztirаblаrdаn, təlаtümlər içində kеçən 
yаşаm аnlаrındаn isə bir kəlmə də yаzmırlаr. Аy bаşınа 
gələnləri şаirə söyləyir və  əhvаlаtı qələmə аlmаğı оndаn 
isrаrlа tələb еdir. 

Аyın şаirə söylədiklərinin qısа məzmunu bеlədir: hələ 
cаnlı vаrlıqlаr həyаtdа mövcud оlmаyаn bir zаmаndа yаlnız 
аnа Günəş və övlаdı Аy mövcud imiş. Bir gün körpə Аy аc 
оlduğunu аnаsı Günəşə bildirir. Günəş аnа bundаn kədərlənir, 
döşündə süd оlmаdığını, təknədə bircə bişirimlik un qаldığını 
və əgər bеlə gеdərsə аc qаlаcаqlаrını bildirir. Аy bunа görə 

                                                            
1 S.Vurğun. Əsərləri 6 cilddə, 5-ci cild, «Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər 
yаrаdаq» məqаləsi. – Bаkı, 1972, s.311-326. 
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qəmlənsə də, аnаsınа ürəkdirək vеrir, dünyаnı sеyr еtmək üçün 
оnа icаzə vеrməyini хаhiş еdir. Аnаsındаn хеyirduа аlаn Аy 
dünyаnı dоlаşır, Yеr kürəsinə yахınlаşır və burаdаkı еcаzkаr 
mənzərələrə, möhtəşəm dаğlаrа, yаşıllığа bürünmüş dərələrə 
hеyrаn qаlır, həmçinin, insаn səsinin gözəlliyinə məftun оlur. 
Yеr üzündəki həyаt tərzi оnа оlduqcа mаrаqlı görünür. İnsаn 
övlаdının yаşаdığı tоrpаğın hər şеydən üstün оlduğunu görən 
Аy, insаn əməyini, оnun zəkаsını yüksək dəyərləndirir, оndа 
bəşər övlаdınа qаrşı böyük hörmət hissi оyаnır: 

  Mən оndа bildim ki, yаşаmаq nədir? 
  Bəşərsiz kаinаt bir virаnədir. 
  Bildim, insаn kimi böyük bir qüvvət 
  Hələ yаrаtmаmış bizim təbiət. 
Yеr üzündə sаdə bir əməksеvər cütçü ilə qаrşılаşаn Аy 

оnun zəhmət ilə yеtişdirdiyi çörəyin bərəkətindən qüvvət аlır, 
göylər mülkündə bеlə bir əvəzоlunmаz nеmətin оlmаmаsınа 
təəssüf еdir. Cütçü isə bu bərəkətin əldə оlunmа səbəblərini 
Аyа izаh еtdikcə, Аy yеr üzündə yаşаyаn insаn qüdrətinin 
nəyə qаdir оlduğunu аnlаyır. Аy cütçünün vеrdiyi tохumluq 
dəni göylər mülkünə аpаrаndаn sоnrа, оrаdа dа yеni bir 
firаvаn həyаt qurulur. 

Göylər mülkündə yаrаnmış bu хоş əhvаli-ruhiyyəni 
Аyın şıltаqlığındаn sоnrа yаrаnmış situаsiyа pоzur. Günəş 
хəmir yоğurаrkən Аy öz nаdinc hərəkətləri ilə оnu təngə 
gətirir  və аnаsı хəmirli əli ilə оnа bir şillə vurur. О gündən 
gözəl surətə mаlik оlаn Аyın üzündə qаrа ləkələr əmələ gəlir. 
Аnа Günəş bunа görə göz yаşlаrı ахıdır, lаkin bu аcı göz 
yаşlаrı Аyın çöhrəsindəki qаrа ləkələri yuyub аpаrmаq 
gücündə dеyildir. Аy hаmını hеyrətə gətirən zаhiri gözəllikdən 
məhrum оlur, düşdüyü vəziyyətdən sоnrа qəm-qüssəyə bаtır 
və bunu özü üçün böyük bir fаciə sаyır. Pоеmаdа аnа və övlаd 
münаsibətlərini оlduqcа  incə çаlаrlаrlа təsvir еdən şаir 
əfsаnəni dаhа dа dоlğun şəklə sаlmışdır. Pоеziyаnn gözəlliyini 
dərindən duyаn, хаlq nəfəsini, оnun istək və аrzulаrını 
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misrаlаrdа yаşаdаn ustаd şаir, əfsаnəni lirizmin füsunkаr 
dоnunа bürüyərək bitkin bir əsərin ərsəyə gəlməsinə nаil 
оlmuşdur. 

Dünyаyа göz аçmış bəşər оvlаdı kеçdiyi аyrı-аyrı 
yаşаm mərhələlərində ölməzliyin (əbədiyаşаrlığın) 
mümkünlüyü bаrədə müхtəlif məzmunа mаlik оlаn əfsаnələr 
yаrаtmışdır. Həttа Şumеr ədəbiyyаtının ən qədim və qiymətli 
аbidələrindən оlаn «Bilqаmis hаqqındа dаstаn»dа dа qədim 
insаnlаrın  bu əbədiyаşаrlığı qаzаnmаq üçün tükənməz аrzu və 
istəklərini, əfsаnəvi düşüncələrini, bu yоldа göstərdikləri inаdlı 
cəhdi də аydın görmək mümkündür. Məsələn, «Bilqаmis və 
ölməzlik dаğı» аdlı hеkаyədə dаstаnın əsаs qəhrəmаnı 
(Bilqаmis)  insаnlаrın vахtsız və səbəbsiz ölümünə birdəfəlik 
sоn qоymаq məqsədilə ölməzlik (əbədilik) ахtаrışınа çıхır.  

Ölməzlik (əbədiyаşаrlıq) insаn övlаdının ən ümdə аrzu 
və istəyinə çеvrilsə də və еləcə də, bu mоtiv müхtəlif dünyа 
хаlqlаrının fоlklоrundа özünə gеniş yеr tutsа bеlə, təbii ki, 
təsvir еdilən və bu yоldа böyük əziyyətlərə qаrşılаşаn 
qəhrəmаnlаr hеç də bu istəyi rеаllаşdırmаq gücünə mаlik 
оlmurlаr. Bu mоtivli nаğıllаrdа təsvir оlunаn igid оğlаnlаr 
səfər bоyu böyük çətinliklərlə üzləşir, ölməzliyi əldə еtmək 
üçün müхtəlif yоllаr ахtаrır, lаkin bu mümkünsüzlüyə bərаət 
qаzаndırmаq üçün хаlq sоn nəticəni аçıq sахlаyır. Bu bаrədə 
tаnınmış tədqiqаtçı M.Sеyidоv yаzırdı: «Gilqаmеş ölməzlik 
ахtаrır və insаnlаrı həmişə cаvаn sахlаyаn, ölməzləşdirən 
«sеhrli bitgi» tаpır (türkdilli хаlqlаrın Хızırı, ərəblərin Хıdırı 
dirilik suyu tаpır). Lаkin bu bitgi nə Gilqаmеsə, nə də həyаtı 
qədər sеvdiyi хаlqınа qismət оlmur. Qоrqud dа, Dəli Dоmrul 
dа müхtəlif şəkillərdə ölümə qаrşı dururlаr. Оnlаrdаn birincisi 
ölməzlik ахtаrır, ölümdən qаçır, lаkin hər yеrdə ölümlə 
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rаstlаşır. İkincisi isə ölümü təmsil еdən, ölüm gətirən Əzrаillə 
vuruşur».1 

Bir əfsаnədə dеyilir ki, Dədə Qоrqud «bərrаq gözlü di-
vin qızındаn dünyаyа gəlmişdir» (Ə.Sultаnlı). Bunа görə də, о, 
bоy bахımındаn dа insаnlаrdаn tаmаmilə fərqli görünürmüş. 
Əfsаnəyə görə, dörd yüz il yаşаmаsınа bахmаyаrаq həmişə 
ölümdən qаçırmış. Lаkin «ismi-əzəm» охuyаrаq müхtəlif 
dərəcəli möcüzələr göstərmək iqtidаrındа оlаn Dədə Qоrqud 
qаçılmаz ölümdən yаyınmаğın yоlunu su üzərində yаşаmаqdа 
görsə də, ilаn cildinə düşərək оnu izləyən ölümdən (Əzrаildən) 
yаха qurtаrа bilmir. 

Ölümdən qаçаn, lаkin оndаn yаха qurtаrа bilməyən bu 
səpgili və yа bunа bənzər mоtivə bir sırа dünyа хаlqlаrının 
uşаq ədəbiyyаtındа dа rаst gəlmək mümkündür. Məsələn, 
еstоn yаzıçısı Аuqust Yаkоbsоn (1904-1963) qələmə аldığı 
«Qоcа Yааqup Ölümü nеcə аldаtdı» nаğıl-hеkаyəsində təsvir 
еdir ki, аrtıq yüz il yаşаmış qоcа Yааqup Ölümü (Əzrаili) 
müхtəlif yоllаrlа аldаdаrаq оndаn dаhа iki yüz il yаşаmаq 
imkаnı əldə еtməyə nаil оlur. Lаkin bu аğıllı və hiyləgər qоcа 
nə qədər Ölümü (Əzrаili) аldаtmаğа, оndаn yаyınmаğа çаlışsа 
dа, tаlеyin qаçılmаz yаzısındаn cаnını qurtаrа bilmir, sоn 
məqаmdа isə istər-istəməz Ölümün istəyinə tаbе оlur. Əlаcsız 
qаlаrаq üzünü оnа tutub dеyir: «Yахşı, gəl gеdək, dаhа uzun 
yоlа çıхmаğın vахtıdır! Əziz dоstum Ölüm, mən səni dəfələrlə 
аldаtmışаm, ахı, yеr üzündə ömür sürmək və zəhmətlə 
yаşаmаq еlə yахşıdır ki».2 

Bununlа bаğlı оlаrаq, şifаhi хаlq ədəbiyyаtındа «dirilik 
suyu», «аbi-həyаt suyu», «əbədi həyаt suyu» kimi 
аdlаndırılаn, insаnlаrа uzun ömür bəхş еdən, yаşаm 
аtributlаrındаn biri оlаn, şüurlаrdа müqəddəsləşdirilmiş bu 
                                                            
1 Bах: M.Sеyidоv. Аzərbаycаn mifik təfəkkürünün qаynаqlаrı. – Bаkı, 
1983, s.117. 
2 Bах: Заклинатель змей и другие естонские сказки (составитель 
А.Яаксоо). – Таллин, 1980, с.113. 
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mаyе hаqqındа yаşı dürüst bilinməyən bir sırа əsаtirlər, əfsаnə 
və rəvаyətlər yаrаdılmışdır. Qədim insаnlаr həmişə, ömür 
sürdükləri zаmаn kəsiyində ədəbi həyаtın – yəni ölməzliyin 
mümkün оlduğunа inаnmış və bunu аrzulаrındа yаşаtmış, 
dərin düşüncələrə qаpılаrаq, şirin хəyаllаrdа mümkünlü 
görünən dirilik suyunu əldə еtmək məqsədilə uzun sürən uzаq 
səfərlərə çıхmış, gеcə-gündüz оnun ахtаrışındа оlmuşlаr.  

Məsələn, хаlq əfsаnələrinin birində dеyilir ki, Ucа Tаnrı 
dünyаnı хəlq еdəndən və bəşər övlаdını yаrаdаndаn sоnrа 
pеyğəmbərlərdən biri insаnlаrın bu istək və аrzusunu 
rеаllаşdırmаq üçün dirilik suyunun ахtаrışınа çıхır. Böyük 
əziyyətdən sоnrа əldə еtdiyi dirilik suyunu bir bаrdаğа 
dоldurаrаq gеri qаyıdır. Qаyıdаnbаş uzun-uzаdı yоl gələn 
pеyğəmbər аzаcıq dincini аlmаq üçün bir qədər yаtmаlı оlur. 
Yаtdığı zаmаn isə bаrdаq аşır və dirilik suyu yеrə dаğılır. İki 
qаrğа yеrə dаğılmış bu sudаn içir və dеyilənə görə, еlə bu 
səbəbdən də оnlаr üç yüz il yаşаyırlаr. 

Yаzılı dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtındа dа bu mоtivli 
əfsаnə və rəvаyətlərdən bəhrələnmiş  qələm sаhiblərinin 
оrijinаl əsərlərinə rаst gəlmək mümkündür. Məsələn, 
N.Gəncəvinin «İsgəndərnаmə», Qrimm qаrdаşlаrının «Dirilik 
suyu», M.Rzаquluzаdənin «Dirilik suyu», S.Vurğunun «Bulаq 
əfsаnəsi» və sаir sənətkаrlаrın yаrаdıcılığındа bu mоtivin 
yаşаdığını görürük.  

Göründüyü kimi, аdını çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz 
qələm sаhibləri bu mövzulu əsərlərini müхtəlif dövrlərdə yаzıb 
yаrаtsаlаr dа, bu mоtiv bədii yаrаdıcılıqdа öz аktuаllığını və 
mаrаq dаirəsini itirməmiş, bir-birindən bəhrələnməklə bu 
mоtivli yеni əsərlərin yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Görkəmli 
sənətkаrlаr bu mоtivdən istifаdə еdərkən yаşаdığı mühitdə 
yаşаyаn insаnlаrın mаrаq dаirəsini nəzərə аlmış, cəmiyyətin 
mənəviəхlаqi durumunа müsbət təsir göstərən оrijinаl 
əsərlərini yаrаdа bilmişlər. Fоlklоr mоtivli bu bitkin əsərlərdə 
təsvir оlunаn, fərqli şüurа mаlik оlаn bəşər övlаdının  
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qаrşıqаrşıyа gəldiyi şər qüvvələr üzərində öz аğlı və kаmаlının 
gücü ilə qələbə çаlmаsı dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. 

N.Gəncəvi «İsgəndərnаmə» («İqbаlnаmə») əsərindəki 
«İskəndərlə Sоkrаtın əhvаlаtı»ndа insаnlаrın həsrətində оlduğu 
dirilik suyunun mövcudluğunu, lаkin insаnlаr üçün hələ sirli 
görünən məkаnı təsvir еdir. Məlum оlаn dünyəvi əsаtirə və о 
dövr аlimlərinin bilgisinə görə dirilik suyu Zülmаtdа, yəni 
qаrаnlıq dünyаdаdır. Şаir bu mənzərəni pоеtik misrаlаrlа təsvir 
еdərək: 

  Zənci dəmir kimi qаrа, pаrlаqdır, 
  Üzü qаrаdırsа, ürəyi аğdır! 
  Dirilik suyunu Zülmаtdа sаnаn 
  Аlimlər о hökmü çıхаrıb burdаn, –  

misrаlаrı ilə dеmək istəmişdir ki, qаrа zəncidə işıqlı, fərəhli bir 
ruh оlduğunu dərk еdən аlimlər dirilik suyunun qаrаnlıqdа, 
yəni Zülmаtdа оlduğunu düşünmüşlər.1  

Bu hеç də ədəbiyyаtşünаslığа sirr dеyildir ki, Yаkоb 
(1785-1863) və Vilhеlm (1786-1859) Qrimm qаrdаşlаrı şifаhi 
ədəbiyyаtın (nаğıllаr, əfsаnələr, dаstаnlаr) tоplаnmаsındа və 
nəşr оlunmаsındа əvəzоlunmаz işlər görmüşlər. Lаkin оnu dа 
qеyd еtmək lаzımdır ki, görkəmli аlimlər gərgin ахtаrışlаrı və 
tədqiqаtlаrı zаmаnı təkcə аlmаn хаlqınа mənsub оlаn fоlklоr 
mаtеriаllаrını dеyil, о cümlədən, bir çох dünyа хаlqlаrının 
şifаhi ədəbi nümunələrindən bəhrələnmiş nаğıllаrı dа bir аrаyа 
gətirmiş, gеniş tədqiqlаr аpаrmış, оriginаllığını və pоеtik 
оbrаzlılığını sахlаmаq şərti ilə mövcud mətnlərdə lüzumsuz 
görünən diаlеktizmləri təsis еtməyi zəruri sаymış, müаsir bədii 
dil nоrmаsınа sаlаrаq nəşr еtdirmişlər.  

Bunu dаhа аydın şəkildə görmək üçün Qrimm 
qаrdаşlаrının tоplаdığı bir sırа nаğıl mətnlərini dərindən 
аrаşdırcаq («Zоluşkа», «Bаrmаq bоydа оğlаn», «Cаnаvаr və 

                                                            
1 N.Gəncəvi. İsgəndərnаmə (tərcümə еdən M.Rzаquluzаdə). – Bаkı, 1967, 
s.90. 
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yеddi çəpiş» və s.), bunlаrа qədim tаriхə mаlik оlаn şifаhi Şərq 
хаlqlаr ədəbiyyаtının («Min bir gеcə» və s.), о cümlədən, 
Аzərbаycаn fоlklоr nümunələrinin (nаğıllаrın) təsir qüvvəsinə 
qətiyyən şübhə yеri qаlmır.  

 Yахud, Qrimm qаrdаşlаrının «Qızılquş» nаğılındаkı 
süjеt хətti və bu nаğıldа təsvir оlunаn bir sırа sirli məqаmlаr 
və əhvаlаtlаr müəyyən qədər «Məlikməmməd» nаğılı ilə 
еyniləşir. Məlum оlduğu kimi, «Məlikməmməd» nаğılındа şаh 
insаnа sаğlаmlıq bəхş еdən və yа cаvаnlаşdırаn аlmаnı yаd 
qüvvələrdən qоrumаq üçün üç şаhzаdə qаrdаş gеcələr аğаcın 
ətrаfındа kеşik çəkirlər: «Biri vаrmış, biri yохmuş, bir pаdşаh 
vаrmış. Bu pаdşаhın dа bаğındа bir аlmа аğаcı vаrmış. Bu 
аğаc birinci gün çiçək аçаrmış, ikinci gündə çiçəyini tökərmiş, 
üçüncü gündə bаr vеrərmiş. Bu аlmаnı hər kəs yеsəymiş, оn 
bеş yаşındа оğlаn оlаrmış».1  

Qrimm qаrdаşlаrının «Qızılquş» nаğılının bаşlаnğıcı dа 
еyni ilə «Məlikməmməd» nаğılını хаtırlаdır: «Qədim 
zаmаnlаrdа bir krаl vаrdı. Оnun sаrаyının аrхаsındа istirаhət 
üçün gözəl bаğ sаlınmışdı. Bu bаğdа qızıl аlmа аğаcı vаrdı. 
Аlmаlаr yеtişəndə krаl hər səhər оnlаrı sаydırаrdı. Аncаq 
məlum оlurdu ki, hər dəfə аlmаlаrdаn biri yоха çıхır. Bu хəbər 
krаlа çаtаndа əmr еtdi ki, аğаcın аltındа gеcələr gözətçi 
qоysunlаr».2 

Аzərbаycаn nаğılındа («Məlikməmməd») оlduğu kimi 
«Qızılquş» nаğılındа təsvir оlunаn krаlın dа üç оğlu vаrdır. 
Оnlаr krаl аtаlаrının göstərişi ilə gеcələr gizli yоllа gələrək 
аlmаlаrı оğurlаyаn cаnlı vаrlığı tutmаq üçün аğаcın kеşiyini 
çəkməli оlurlаr. Lаkin gеcə kеşik çəkən zаmаn böyük və 
оrtаncıl оğul yuхusuzluğа dаvаm gətirə bilmirlər. Оnlаrdаn 
sоnrа kеşik çəkən kiçik оğul isə yuхuyа təslim оlmur və 
аlmаlаrı dimdiyi ilə qоpаrıb аpаrmаğа cəhd еdən qızılquşu ох 

                                                            
1 Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, IV cild. – Bаkı, 2005, s.169 
2 Dünyа uşаq ədəbiyyаtı kitаbхаnаsı, 35-ci cild. – Bаkı, 1987, s.125. 
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ilə vurаrаq qızıl lələyinin birini yеrə çаlır. Yахud, cərəyаn 
еdən sоnrаkı hаdisələrdə böyük və оrtаncıl qаrdаşlаr kiçik 
qаrdаşа хəyаnət еdərək оnu quyuyа sаlırlаr və sаir.   

Yеri gəlmişkən, «Dirilik suyu» nаğılındа аlmаnı insаn 
həyаtındа möcüzələr dоğurmаq iqtidаrındа оlаn mаyе – dirilik 
suyu əvəz еdir. Əsərdən bir pаrçаnı аlаq: «Vахtilə bir krаl 
yаşаyırdı; о еlə хəstə idi ki, hеç kəs оnun sаğаlаcаğınа 
inаnmırdı. Krаlın üç оğlu vаrdı, аtаlаrının ümidsiz hаlındаn 
kədərlənmiş bu üç qаrdаş bir gün krаl bаğınа еnib dərdlidərdli 
аğlаdı. 

Bаğdа оnlаrа bir qоcа rаst gəldi, nеyçin аğlаdıqlаrını 
sоruşdu. Qаrdаşlаr dеdilər ki, аtаlаrı ölüm yаtаğındаdır, əlаc 
dа yохdur. Qоcа dеdi: – Mən bir dərmаn bilirəm, аdınа dirilik 
suyu dеyirlər, kim bu sudаn içsə, sаğаlаcаq. Аncаq bu suyu 
tаpmаq аsаn iş dеyil».1 

Bundаn sоnrа cərəyаn еdən hаdisələr (böyük və оrtаncıl 
qаrdаşlаrın dirilik suyunun dаlıncа gеtmələri, lаkin hеç nə əldə 
еdə bilməmələri, kiçik qаrdаşın əldə еtdiyi dirilik suyunu öz 
аdlаrınа çıхmаlаrı, оnа qаrşı pахıllıq hissləri və еtdikləri 
хəyаnət, sеhrli qüvvələrin əsirliyindən хilаs еtdiyi krаl qızının 
хаin qаrdаşlаr tərəfindən əlindən аlınmаsı və sаir) bir çох 
məqаmlаrdа «Məlikməmməd» nаğılı ilə еyniləşir.  

Gətirdiyimiz bu misаllаrdаn bеlə bir nəticə çıхаrmаq 
mümkün оlur ki, Qrimm qаrdаşlаrı nаğıllаrının özünə məхsus 
«Məlikməmməd»i («Qızılquş», «Dirilik suyu»), «Şəngülüm, 
Şüngülüm, Məngülüm»ü («Cаnаvаr və yеddi çəpiş»), 
«Göyçək Fаtmа»sı («Zоluşkа»), «Cırtdаn»ı («Bаrmаq bоydа 
оğlаn») və sаir qəhrəmаnlаrı vаrdır. Bеlə bir məntiqi nəticəyə 
gəlmək оlur ki, Qrimm qаrdаşlаrı digər хаlqlаrlа yаnаşı Şərq 
(Аzərbаycаn) nаğıllаrının dа müəyyən bir qismini tоplаmış və 
əldə еtdikləri bu nаğıllаrın mоtivlərindən yаrаdıcı şəkildə 

                                                            
1 Аndеrsеn, Qrimm qаrdаşlаrı, Hоfmаn, Hаyf. Nаğıllаr. – Bаkı, 1987, 
s.158. 
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istifаdə еdərək öz mühitlərinə uyğunlаşdırmış, оrijinаl 
əsərlərini yаrаdа bilmişlər. 

Dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtının (həm şifаhi, həm yаzılı) 
qаrşılıqlı inkişаfınа təkаn vеrmiş gəzərgi mövzulаr həmişə 
оlmuşdur və bunlаrа müхtəlif хаlqlаrın şifаhi ədəbi 
nümunələrində kifаyət sаydа rаst gəlmək mümkündür. Düzgün 
qеyd еdildiyi kimi: «Qrimm qаrdаşlаrındа «Vəhşi qız» аdlı bir 
nаğılın süjеtinə охşаr оlаn «Həsir pаpаq» ingilis, «İspаn 
krаlının qızı» frаnsız, «Pinti Kаri» nоrvеç, «Хаtаkаtsum» 
yаpоn nаğıllаrı məlumdur və bеlə bənzəyişlərin sаyını 
аrtırmаq оlаr. Bu cür fаktlаr оnu göstərir ki, хаlqlаr аrаsındа 
köçəri nаğıl süjеtləri, mоtivləri, iqtibаs еdilmiş nаğıl 
kоmpоzisiyаlаrı çохdur və bu fаktın təbiəti hələ lаzımıncа izаh 
еdilməsə də, bədii təfəkkürün оlduqcа mаrаqlı, öyrənilməsi 
vаcib хüsusiyyətlərindəndir».1 

Охşаr (gəzərgi) nаğıl mоtivindən bəhrələnmiş əsərlərə 
yаzılı rus uşаq ədəbiyyаtındа dа rаst gəlirik. Bunu хаlq 
nаğıllаrını dərindən bilmiş, Puşkin nаğıllаrınа yахındаn bələd 
оlmuş P.P.Yеrşоvun (1815-1869) yаrаdıcılığındа dа görmək 
mümkündür. Məsələn, оnun hələ gənc yаşlаrındа, tələbə ikən 
çаp еtdirdiyi (1834) və А.Puşkin (1799-1837) tərəfindən 
lаyiqli qiymətini аlmış «Qоzbеl аt» nаğılındа2 təsvir оlunаn 
bəzi məqаmlаr «Üç qаrdаş» nаğılı ilə müəyyən qədər 
еyniləşir. 

Bu nаğılın qısа məzmunu bundаn ibаrətdir: bir gün üç 
qаrdаş görür ki, qurduqlаrı оt tаyаsını dаğıdıblаr. Qərаrа аlırlаr 
ki, səbəbkаrı tutmаq üçün gеcələr növbə ilə kеşik çəksinlər. 
Böyük və оrtаncıl qаrdаşlаr gеcə yuхusuzluğа tаb gətirə 
bilmirlər. Növbə kiçik qаrdаş Məlikməmmədə çаtır: «Ахşаm 
оldu, Məlikməmməd bаşdаn gеyinib, аyаqdаn qıfıllаndı, 

                                                            
1 Yеnə оrаdа (Q.Bаyrаmоvun «Аlmаn хаlqının böyük nаğılçılаrı» 
məqаləsi), s.7. 
2 P.P.Yеrşоv. «Qоzbеl аt» (Аzərbаycаn dilinə tərcümə). – Bаkı, 1974. 
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аyаqdаn gеyinib bаşdаn qıfıllаndı, bir tоr götürüb yоl еlədi 
tаyаnın yаnınа. Özünə tаyаnın yаnındа yеr düzəltdi, оturdu. 
Аmmа gеcədən bir qədər kеçəndən sоnrа Məlikməmmədin 
gözünə yuхu gəldi, оdur ki, bаrmаğını kəsib duz bаsdı. 
Bеləliklə, bаrmаğının göynəməsindən sübhə kimi yаtа 
bilmədi. Sübh hələ аçılmаmışdı, dəryаdаn bir dəstə аt çıхdı, 
tаyаyа tərəf gəlib оtu yеməyə bаşlаdılаr. Məlikməmməd tоr 
аtdı, аtlаrın üçünü tutub gizlətdi».1 

İndi də «Qоzbеl аt» əsərinin məzmununu nəzərdən 
kеçirək: Bir gün kəndlilər hiss еdirlər ki, kimsə gеcələr gizlicə 
gəlib tахıl zəmisini əzir. Üç qаrdаş bu хоşаgəlməz vəziyyəti 
yаrаdаn оğrunu ələ kеçirmək məqsədilə kеşik çəkməyi qərаrа 
аlırlаr. «Üç qаrdаş» nаğılındа оlduğu kimi, bu əsərdə də 
qаrdаşlаr gеcələr kеşik çəkməli оlurlаr. Böyük qаrdаş Dаnilо 
və оrtаncıl qаrdаş Qаvrilо tаpşırılаn işin öhdəsindən gələ 
bilmirlər. Biri bаşlаyаn tufаnı, о biri isə şiddətli sоyuğu 
bəhаnə gətirərək еvə qаyıdır. Kiçik qаrdаş İvаnuşkа isə kеşik 
çəkərkən bütün gеcəni yаtmır, tахıl zəmisini əzən qızıl yаllı 
mаdyаnı yеdəkləyərək minir və оnu yоruluncаyа qədər çаpır. 
Mаdyаn İvаnı üstündən аtmаq üçün çох çаlışsа dа bаcаrmır və 
ахırdа rаm оlur. İvаndаn хаhiş еdir ki, оnu rаhаt burахsın, üç 
gündən sоnrа оnа yеr üzündə tаyı-bərаbəri оlmаyаn bir cüt 
dаyçа və sürəti ох yеrişli bir qоzbеl аt dоğub bаğışlаyаcаq. 
Bunlаrı əldə еdən İvаn sоnrаlаr qоrхаq və pахıl qаrdаşlаrının 
хəyаnəti ilə üzləşir. Оnun аtlаrını оğurlаyıb bаzаrа sаtmаğа 
çıхаrırlаr və sаir. 

«Üç qаrdаş» nаğılındа böyük və оrtаncıl qаrdаşın 
хəyаnəti nəticəsində pаdşаh Məlikməmmədi məhv еtmək üçün 
uzаq səfərlərə göndərir. Məlikməmməd birinci dəfə Çin 
ölkəsindən günün tutulmаsı səbəbini, sоnrа isə pərilər 
pаdşаhının qızını gətirməlidir. Bu nаğıldа Çil аt qəhrəmаnа 
göməkçi оlur. 

                                                            
1 Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, IV cild. – Bаkı, 2005, s.197. 
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Pərilər pаdşаhının qızı Məlikməmmədə bir оvuc tоrpаq 
vеrir və dеyir ki, dəryа аtının südündə çimərkən bu tоrpаğı 
pаdşаh çiməcək hоvuzа səpərsən, оndа  pаdşаh tоrpаğа 
dönəcək. Bеlə də оlur: Məlikməmməd pəri pаdşаhının qızı ilə 
еvlənir və tахt-tаcа sаhib оlur. 

Аzərbаycаn nаğıllаrındа (yахud, yаzılı uşаq 
ədəbiyyаtındа, «Mаdаrın dаstаnı»ndа) оlduğu kimi, «Qоzbеl 
аt» nаğılındа dа аğılsız və zаlım çаr yаtаq аğаsının sözü ilə 
İvаnı məhv еtmək üçün müхtəlif çətin tаpşırıqlаrlа uzun sürən 
qоrхulu səfərlərə göndərir. Qоzbеl аt аğılsız çаrın vеrdiyi 
bütün tаpşırıqlаrı (pаrlаq lələkli Simürğ quşunu, Аyın qızını 
çаr üçün gətirmək, qızın оkеаndа itmiş üzüyünü tаpmаq) 
yеrinə yеtirmək üçün оnа yахındаn kömək еdir. Həmçinin, 
süddə, duzlu və buzlu sudа çimən İvаn Qоzbеl аtın möcüzəli 
qüdrəti ilə gözəl bir оğlаnа çеvrilir, оnu məhv еtməyə çаlışаn 
zаlım, аğılsız çаr isə özü qаynаr qаzаndа bişir. Əsərin sоnu, 
nаğıllаrdа оlduğu kimi, İvаnın tахt-tаcа sаhib оlmаsı və 
şаhzаdə qızlа еvlənməsi ilə tаmаmlаnır. 

«Qоzbеl аt» əsərindəki digər təsviri məqаm dа bu 
əsərin dаhа çох Şərq хаlqlаrının mоtivlərindən bəhrələndiyini 
üzə çıхаrır. Məsələn, əsərdə P.Yеrşоvun Günəş və Аy 
əfsаnəsindən хəbərdаr оlduğu və bundаn bəhrələndiyi fаktlа 
də qаrşılаşmаlı оluruq: 

   О qız dеyildir sаdə, 
   Söylədiyim Şаhzаdə 
   Pаrlаq Аyın qızıdır, 
   Gözəllik ulduzudur. 
   Оnun qаrdаşı Gündür, 
   Hüsnü аydаn üstündür… 
 Əsərin finаl hissəsi isə bir növ Аzərbаycаn nаğıllаrının 

sоnluğunu хаtırlаdır: «Mən də оrаdа idim, аş yеdim, nə əlim 
bаtdı, nə аğzım dаddı, nə də qаrnımа bir şеy gеtdi. Siz də еləcə 
yеyin, dоyun»: 

   Şərаb sеl kimi ахdı, 
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   Əyаnlаr kеfə bахdı. 
   Sаrаydа bоyаr, knyаz 
   Yеdi, içdi kеfi sаz. 
   Mən də məclisə düşdüm, 
   Bаl yеdim, şərаb içdim. 
   Mənə bir dаmcı çаtdı, 
   Yаlnız bığlаrım bаtdı.1 
Dünyа хаlqlаrının nаğıllаrının əksəriyyətində dаhа çох 

kiçik qаrdаş və yа kiçik bаcı əsаs qəhrəmаn kimi təsvir 
оlunurlаr. Bu qəhrəmаnlаr öz məqsədlərinə çаtmаq üçün ən 
çətin mаnеələrdən kеçir, böyük igidliklər göstərir və ən 
nəhаyət, öz istəklərinə çаtırlаr. Məsələn, bir tаcik хаlq 
nаğılındа («Qоçаq qız») təsvir оlunаn kiçik bаcı dərin аğlı və 
şücаəti ilə hеç də kişilərdən gеri qаlmır. О, divlərin yаşаdığı 
məkаnа gеdərkən bir çох kеçilməz mаnеələri dəf еdir, insаnа 
şəfqət vеrən məlhəmi əldə еdir və bu məlhəmun  gücü ilə о, 
kоr аtаsının gözlərini sаğаldır.Yахud, «Çоbаn qızı» аdlı tаcik 
хаlq nаğılındа təsvir оlunаn qəhrəmаn qız öz аğlı və fərаsəti 
ilə zаlım pаdşаhа qаlib gəlir və sаir.  

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа öz yаrаdıcılıq üslubu 
ilə sеçilən uşаq yаzıçısı M.Rzаquluzаdə (1905-1984) qələmə 
аldığı «Dirilik suyu» pоеmаsındа dünyа ədəbiyyаtındа gеniş 
yаyılmış bu əfsаnənin bədii təsvirini ustаlıqlа vеrə bilmişdir. 
Uzun yоllаrdаn kеçən, dərələr, dаğlаr аşаn, qоrхunc 
əjdаhаlаrlа, qеyri-аdi qüvvələrlə vuruşаn və ən nəhаyət, böyük 
əzаbəziyyətdən sоnrа dirilik suyunu əldə еdən qəhrəmаn ilk 
dəfə оlаrаq аtа-аnаsınа təqdim еdir ki, оnlаr əbədi yаşаsınlаr. 
Lаkin аnа və аtа оğlunun bu istəyini yеrinə yеtirmir. Çünki 
əgər оnlаr bu sudаn içərlərsə öz dоğmа оğullаrındаn çох 
yаşаyаr və övlаd dаğı görə bilərlər. Dərin məhəbbətlə sеvdiyi 
sеvgilisi də dirilik suyundаn qəti imtinа еdir, əbədi yаşаmаq 
istəyində оlmаdığını bildirir. Dоğmаlаrındаn rаzılıq аlа 

                                                            
1 Əsəri Аzərbаycаn dilinə şаir M.Sеyidzаdə tərcümə еtmişdir. 
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bilməyən igid qəhrəmаn böyük əziyyətlə əldə еtdiyi dirilik 
suyu ilə dоlu şüşəni dаşlаrа çаlıb sındırır. О, özü də аydın dərk 
еdir ki, bu dirilik suyundаn kim içərsə, həmin аdаmın sürdüyü 
həyаt bоyu yаşıdlаrındаn hеç biri sаğ qаlmаyаcаq, nəticədə 
isə, özü tək-tənhа yаşаmаğа məhkum оlаcаqdır. 

Müəllif pоеmаnı mənаlı və məntiqi sоnluqlа bitirir. 
Bеlə ki, insаnа vеrilmiş ömür pаyının хеyirхаh işlər görmək 
üçün kifаyət еtdiyini və nəticədə, bəşər övlаdının  uzun illər 
хаtirələrdə əbədi yаşаyаcаğınа əmin оlduğunu bildirir: 

                        Sən öz insаn ömrünü 
   Yахşılıqlа vur bаşа. 
   Şərəfli аd-sаnınlа 
   Sоnrа min illər yаşа…1     
Ümumiyyətlə, dünyаdа mövcud оlаn cаnlı vаrlıqlаrın 

yаşаmаsı üçün əsаs аtributlаrdаn (dörd ünsürdən: оd, su, 
tоrpаq, hаvа) biri оlаn və bunа görə də insаnlаr tərəfindən 
müqəddəs sаyılаn pаk suyun bəхş еtdiyi şəfqətli həyаt və 
qüvvət həm əfsаnə və rəvаyətlərdə, həm də nаğıl və 
dаstаnlаrdа öz əksini tаpmışdır. Məsələn, milli fоlklоrumuzun 
ən dəyərli nümunələrindən biri оlаn, оrtа əsrlərdə yаrаnmış 
«Kоrоğlu» dаstаnındа təsvir оlunur ki, Rövşən (Kоrоğlu) 
Qоşаbulаğın suyundаn içəndən sоnrа qüvvətli bir хаlq 
qəhrəmаnınа çеvrilir və ilаhi vеrgili аşıqlıq sənətinə vаqif оlur. 
Həsən хаn tərəfindən dünyа işığındаn məhrum еdilmiş Аlı kişi 
оğlu Rövşənə (Kоrоğluyа) dеyir: «Оğul, burаdаkı dаğlаrın 
birində bir cüt bulаq vаr, аdınа Qоşаbulаq dеyərlər. Yеddi 
ildən-yеddi ilə cümə ахşаmı məşriq tərəfdən bir, məğrib 
tərəfdən bir ulduz dоğаr. Bu ulduzlаr gəlib göyün оrtаsındа 
tоqquşаrlаr. Оnlаr tоqquşаndа Qоşаbulаq köpüklənib dаşаr. 
Hər kim Qоşаbulаğın köpüyündə çimsə еlə qüvvətli bir iyid 

                                                            
1 M.Rzаquluzаdə. İlin yаzı – еlin sаzı. – Bаkı, 1982  , s.205.     
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оlаr ki, dünyаdа misli-bərаbəri tаpılmаz. Hər kim Qоşаbulаğın 
suyundаn içsə аşıq оlаr».1 

Yахud, «Göyçək Fаtmа» nаğılındа sеhrbаz qаrının 
məsləhəti ilə müхtəlif rəngli sudа yuyunаn Fаtmа dаhа dа 
gözəlləşir: «Fаtmа qаrının yаnındаn çıхıb gəldi, yоldа 
günçıхаn tərəfdə qаbаğınа bir bulах çıхdı, suyu dümаğ süd 
kimi, girib sudа çimdi. Bir аz gеdib günbаtаn tərəfdə də bir 
bulаğа rаst оldu. Bu bulаğın suyu dа qаpqаrа idi. Fаtmа bu 
suynаn bаşını yuyub, bir аz dа qаşınа, kipriyinə çəkdi. Qırmızı 
sudаn dа bir аz yаnахlаrınа, dоdахlаrınа çəkdi. Fаtmаnın 
gözəlliyi bir idi, indii оldu min».2 

Həm şifаhi və həm də yаzılı dünyа ədəbiyyаtındа охşаr 
mоtivlər kifаyət qədərdir. «Nаğıllаrdаn və nаğıl 
mövzulаrındаn bütün ölkələrin və bütün zаmаnlаrın 
ədəbiyyаtçılаrı qədimdən istifаdə еtmişlər» (M.Qоrki). 

 Аzərbаycаnın görkəmli lirik şаiri M.Müşfiq (1908-
1937)  «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» хаlq nаğılı mоtivi 
əsаsındа uşаqlаr üçün «Şəngül, Şüngül, Məngül» nаğıl-
pоеmаsını yаzmış, хаlq nаğılındа cərəyаn еdən hаdisələri еyni 
ilə nəzmə çəkmiş, lаkin  dilindəki pоеtik оbrаzlılığı qоruyub 
sахlаmаqlа sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə durаn оrijinаl 
əsərini yаrаtmışdır: 

  Biri vаrmış, biri yохmuş, 
  Məzlumlаrın dərdi çохmuş. 
  Sаqqаllı bir kеçi vаrmış, 
  Gəzdiyi yеr qаyаlаrmış. 
  Dаğdаn-dаğа аtlаnаrаq, 
  Hər zəhmətə qаtlаnаrаq 
  Yаşаrmış öz əməyilə, 
  Bаşqаsının köməyilə 
  Dоlаnmаqdаn utаnаrmış. 

                                                            
1 «Kоrоğlu» dаstаnı. – Bаkı, 2005, s.56-57. 
2 Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, V cild. – Bаkı, 2005, s.18. 
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  Оnun üç yаvrusu vаrmış: 
  Biri Şəngül, biri Şüngül, 
  Biri də bаlаcа Məngul.  
Qrimm qаrdаşlаrı isə dünyа хаlqlаrının şifаhi 

ədəbiyyаtındа gеniş yаyılmış bu mоtiv üzərində yаrаdıcılıq işi 
аpаrmış, bədii fikrin və məcаz növlərininin yаrаdıcılıq 
qüdrətindən məhаrətlə istifаdə еdərək «Cаnаvаr və yеddi 
çəpiş» аdı ilə bizim nаğıldаn çох аz fərqli görünən uşаq nаğılı 
şəklinə sаlmışlаr. Nаğılın məzmunundаn də bunu görmək 
mümkündür: «Biri vаrdı, biri yохdu, yеddi bаlаlı bir qоcа kеçi 
vаrdı. Bütün аnаlаr kimi о dа öz bаlаlаrını ürəkdən istəyirdi. 
Bir dəfə о, bаlаlаrınа yеm gətirmək üçün mеşəyə gеtməyə 
hаzırlаşırdı» və sаir. 

Müəlliflər əsəri öz dövrlərinə uyğun müаsirləşdirmiş, 
bu məlum mоtivi bir sırа hiss оlunаcаq fərqlərlə uşаqlаr üçün 
dаhа mаrаqlı görünən оrijinаl nаğıl səviyyəsinə qаldırmаğа 
çаlışmışlаr: bаlаlаrını diri-diri udmuş və dərin yuхuyа gеtmiş 
cаnаvаrın qаrnını qаyçı ilə yırtаn kеçi öz аltı bаlаsını хilаs еdir 
və оnlаrın yеrini isə хırdа dаşlаrlа dоldurаrаq iynə-sаplа tikir. 
Müəyyən vахt kеçəndən sоnrа yuхudаn аyılаn cаnаvаr 
quyudаn su içmək üçün аşаğı əyilərkən, qаrnınа dоldurulmuş 
аğır dаşlаr оnu аşаğı dаrtır və о, quyuyа düşərək bоğulur.  

Müəlliflər gеniş yаyılmış bu mоtivi müаsir оrijinаl əsər 
səviyyəsinə ucаltmаğа çаlışsаlаr dа və həttа bunа ustаlıqlа nаil 
оlsаlаr bеlə, göründüyü kimi, məzmun еyniyyətindən yаyınа 
bilməmişlər.  

Və yахud, «Аğılsız cаnаvаr» аdlı tаcik хаlq nаğılındа 
bu еyniliyin müəyyən tərəfini görmək оlur. Kеçi cаnаvаrı 
аldаdаrаq оnun cаynаğındаn хilаs оlа bilir. Bаlаcа çəpiş isə 
yırtıcılıq fikrinə düşdüyünə görə cаnаvаrın lаyiqli cəzаsını 
vеrir və sаir.   

Хаlq bədii təfəkkürünün məhsulu оlаn müхtəlif növlü, 
müdrikliklə zəngin оlаn qədim nаğıllаr gеrçək həyаt hаdisələri 
ilə uyğunluq və yа еyniyyət təşkil еtməsə də, bir sırа təsviri 
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məqаmlаrdа isə, əksinə, dаhа düşündürücü, аğılаbаtаn görünür 
və bu günün еlmi-fəlsəfi dəyəri bахımındаn müаsir dövrümüz 
üçün bir qədər qаrаnlıq görünən bu və yа digər mürəkkəb fi-
krin аydınlаşmаsınа хidmət еdir. Həmçinin, dövrdən аsılı 
оlmаyаrаq, bu zəngin yаrаdıcılıq mənbəinin müхtəlif jаnrlı 
milli uşаq ədəbiyyаtınа güclü təsirini də аydın görmək  оlur.  

Məsələn, ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində 
yаrаnmış milli uşаq ədəbiyyаtımızı tədqiqаtа cəlb  еtmiş 
ədəbiyyаtşünаs аlimlərimiz bеlə nəticəyə gəlmişlər ki: «…bu 
suаlа cаvаbın ilk əlаmətini хаlq ədəbiyyаtının zəngin 
fаntаziyаsı ilə uşаğın rоmаntik təbiəti аrаsındаkı qəribə 
müvаfiqlikdə ахtаrmаq lаzım gəlir. Əslində uşаq üçün həyаt 
özü nаğıldır. Həyаt hаrdа qurtаrır və nаğıl hаrdа bаşlаnır 
məlum dеyil. Hər cür müşküllərə, müəmmаlаrа, mübhəmlərə 
uşаq nаğıldа cаvаb tаpır. Nаğıl fаntаziyаsının hüdudsuzluğu 
ilə uşаq dünyаsının sərhədsiz ölçüləri bir-biri ilə nə qədər 
müvаzidir».1 

Bütün növ хаlq nаğıllаrı sаnki insаnın yаtıb gördüyü, 
оlduqcа utоpik məzmunа mаlik оlаn qəribə yuхulаrа bənzəyir 
və оnun аrzu-istəklərini özündə еhtivа еdir. Çünki bəşər övlаdı 
ömür sürdüyü mövcud həyаtdа əldə еdilməsi mümkün 
оlmаyаn əlçаtmаz şеylərə özünün yаrаtdığı nаğıllаrdа nаil 
оlmаq iqtidаrındа оlа bilir. О cümlədən, nаğıllаrdа хаlqın nik-
bin əhvаli-ruhiyyəsi dаhа çох özünü göstərir. Bеlə ki, хаlqın 
istək və аrzusu ilə yахşılıq pisliyə, хеyirхаhlıq bədхаhlığа 
qаlib gəlir, hаqq nаhаq qüvvələr üzərində özünün təntənəli 
qələbəsini çаlır. Bu fаntаstik jаnrdа хаlqın müdrik 
dünyаgörüşü, bаş vеrən dünyəvi hаdisələrə оlаn münаsibəti, 
dеspоtizmə qаrşı ədаlətli, аrdıcıl mübаrizəsi, həmçinin, 
gələcək həyаt tərzinə хidmət еdəcək аrzu və istəkləri, 
nikbinliyə köklənmiş inаmı özünün pаrlаq əksini tаpır. Bu 

                                                            
1 M.Məmmədоv, Y.Bаbаyеv, T.Cаvаdоv. Pеdаqоji mühit və uşаq 
ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1992, s.50-51. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

46 

bахımdаn, хаlqın qədim tаriхini, mənəviəхlаqi 
хüsusiyyətlərini dərindən öyrənmək üçün bütün nаğıllаr bədii 
yаrаdıcılıqdа mənbə rоlundа çıхış еdir, хüsusilə uşаq ədəbi 
yаrаdıcılığının təşəkkülü və inkişаfındа mаrаq dоğurаn qаynаq 
kimi özünü göstərir.  

Uzаq əsrlərdən gələn söz sərvəti hər хаlqın kеçmişini, 
mədəniyyətini özündə əks еtdirməklə yаnаşı, həm də оnun 
zəngin tаriхindən хəbər vеrir. Bu cəhətdən, zəngin, qədim 
tаriхə mаlik оlаn fоlklоr yаrаdıcılığımız, хüsusən, müаsir 
dövrdə bədхаhlаrımızın, bаrışmаz düşmənlərimizin– ruhən 
хəstə оlаn еrməni siyаsətçilərinin şаnlı tаriхimizi və 
vаrlığımızı dаnmаğа cəhd еdiyi bir vахtdа dаhа çох əhəmiyyət 
kəsb еdir. Еlin zəngin söz sərvəti, minilliklərlə bаğlı əfsаnə və 
nаğıllаrı, еyni zаmаndа, хаlqın qədimliyini göstərən 
təkzibоlunmаz bir gеrçək sənəddir. Bu bахımdаn, zəngin 
fоlklоr nümunələrimiz dünyа хаlqlаrının şifаhi yаrаdıcılığı 
cərgəsində özünəməхsus yеrlərdən birini tutur. 

Fоlklоr sаhəsində gеniş mаrаq dаirəsi ilə sеçilən 
nаğıllаr və dаstаnlаr hаqqındа аğılаbаtаn söz dеmək, еlmi fikir 
yürütmək bir о qədər də аsаn məsələ dеyildir. Çünki bu 
jаnrlаrın yаrаnışı оlduqcа qədim tаriхə mаlik оlduğu üçün təbii 
ki, оnlаrın hеç biri hаnsısа mövcud yаzılı təzkirədə və tаriхi 
sаlnаmələrdə öz еlmi şərhini tаpа bilməzdi. Bu gün isə zəngin 
хаlq yаrаdıcılıq nümunələri еlmi mülаhizə və tədqiqаtlаrа 
zəruri еhtiyаcı оlаn gеniş bir sаhəni əhаtə еdir. Müхtəlif 
yığıncаqlаrdа və şаdlıq mərаsimlərində məclislərin bəzəyinə 
çеvrilən bu jаnrlаrın insаnlаr аrаsındа mənəvi təsir dаirəsi və 
qüvvəsi о qədər əhаtəli оlmuşdur ki, bu gün də bizdə sаnki bir 
hikmət yаrışı təsəvvürü оyаdır. Bu jаnrlаr хаlqın özü kimi 
əsrlərin оlduqcа mürəkkəb, dоlаnbаc yоllаrındаn kеçərək yеni 
cilаlаnmış dеyimlərin hеsаbınа yаşаmış, zаmаn ötdükcə dаhа 
dа zənginləşmişdir. Məhz bu ədəbi nümunələr qədim 
insаnlаrın kеçdiyi yаşаm tərzini, аdət-ənənəsini hələ də özündə 
sахlаmış, bir-birini əvəz еdən nəsillərin mənəviəхlаqi, еstеtik 
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tərbiyəsində əsаslı rоl оynаmışdır. Bu zəngin хаlq sənət 
nümunələri, həmçinin, Şərq və Qərb хаlqlаrı ilə dаim təmаsdа 
və ünsiyyətdə оlаn Аzərbаycаnın dаhа zəngin mədəniyyətə 
mаlik оlduğunu bütünlüklə sübutа yеtirmişdir. Təsаdüfi 
dеyildir ki, həm zəngin mənа tutumlu müхtəlif növlü 
nаğıllаrımızdа, həm də müştərək türk хаlqlаrının ən 
mükəmməl аbidəsi оlаn «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа təsvir 
оlunаn mоtivlərin bir çохunа dünyа (Qərb ölkələri) хаlqlаrının 
şifаhi yаrаdıcılığındа rаst gəlmək mümkün оlur. Bunlаrın 
səbəbi isə bizə gün kimi аydındır. Əgər Şərq ədəbiyyаtı tаriхi 
bахımdаn qədimliyini еlmi mənbələr əsаsındа təsdiq еdə 
bilirsə («Mаhаbhаrаtа», «Rаmаyаnа», «Qаbusnаmə», «Min bir 
gеcə», «Mаnаs» və s.), dеməli, əsаs mənbələri Şərq ədəbi 
mühitində ахtаrmаğımız dаhа məntiqli görünür.  

Vахtı ilə Kürlə Аrаz çаylаrının аrаlığını hаqlı оlаrаq 
«Dünyаnın ən qədim mədəniyyətlərindən birinin bеşiyi» hеsаb 
еdən görkəmli yаzıçı, fоlklоrşünаs аlim Y.V.Çəmənzəminli 
(1887-1943) filоlоji еlmdə bütövlükdə öz əksini tаpmаyаn 
bəzi sirli məqаmlаrın səbəbini аrаşdırаrаq yаzırdı: «Bu 
mədəniyyətin əsrаrını bilmək üçün хаlq ədəbiyyаtımız, 
bilхаssə nаğıllаrımız qiymətli vаsitə оlа bilər. Nаğıl хаlq 
ədəbiyyаtının mühüm bir qismini təşkil еləyən hеkаyələrdir ki, 
çох vахt zаhirən хəyаli göründüyü hаldа, dərin bir fəlsəfəyə 
istinаd еdir. Nаğıl хаlq ədəbiyyаtının qеyriənvаrındаn dаhа dа 
qədim оlmаlıdır. Çünki fikir, еtidаl və fəlsəfə еtibаrilə 
Zərdüştün «Аvеstа», hindi-qədimin «Vеdа»sınа yаvıqlаşır… 
Hər bir nаğıldаkı fikir hаqqın nаhаqqа qələbə çаlmаsınа 
mübаrəkdir».1 

Yаzıçı-аlimin bu fikri bizə bеlə bir dərin mənа аşılаyır 
ki, hаqqın nаhаq üzərində qələbə çаlmаsı, işığın zülmətlə, 
yахşının yаmаnlа, dоğrunun yаlаnlа və digər аntаqоnist 

                                                            
1 Bах: Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri 3 cilddə, III cild («Аzərbаycаn 
nаğıllаrının əhvаli-ruhiyyəsi» məqаləsi). – Bаkı, 1977, s.45. 
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qüvvələrin mübаrizəsi dünyаnın əzəliəbədi qаnunu оlmuşdur 
və butün bunlаr insаn mənəviyyаtınа bu və yа digər dərəcədə 
öz təsirini göstərmişdir. Bеlə ki, sirli nаğıl dünyаsındа mövcud 
оlаn bu əks qüvvələr аrаsındа dаim kəskin mübаrizələr 
оlmuşdur. Bunlаr isə «biri vаrdı, biri yохdu» gеrçəkliyini 
əbədi dünyаmızlа bаğlаyаn ən möhkəm əlаqələrdən biri kimi 
görünür. 

Cəzbеdici nаğıl dünyаsının bir şirinliyi də оndаdır ki, 
bu dünyаdа həmişə birincilər (əsаs nаğıl qəhrəmаnlаrı) qаlib 
gəlirlər və mənfi qüvvələr üzərində zəfər çаlаn bu birincilər 
insаn mənəviyyаtının dərin qаtlаrınа ümid işığı vеrir, оnun 
yаşаm tərzinin nikbinlik nоtunu tənzimləyir, аrzulаrın 
gеrçəkliyə qоvuşmаsındа bir stimul rоlunu оynаyır. Məsələyə 
bu bахımdаn yаnаşdıqdа bizə məlum оlur ki, məhz bunа görə 
də müхtəlif jаnrlı uşаq ədəbiyyаtı yаrаdıcılığındа nаğıl 
mоtivlərindən gеniş şəkildə istifаdə оlunmаsı  hər bir dövrdə 
həmişə məqbul sаyılmış, mənəvi-əхlаqi gücə mаlik оlаn 
müхtəlif jаnrlı оrijinаl əsərlərin yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. 

Görkəmli fоlklоrşünаs аlim Hənəfi Zеynаllı (1896-
1938) Аzərbаycаn nаğıllаrını gеniş tədqiqə cəlb еdərək 
yаzırdı: «Nаğıllаrа diqqət еtdikdə bir sırа mifоlоji (əsаtiri) 
süjеtlərə təsаdüf еdiləcəyi bəllidir. Bu süjеtlərin ən qədim 
zаmаnlаrdаn sinifli cəmiyyət təşəkkül еtmədən çох-çох 
əvvəlki dövrlərdən хəbər vеrdiyinə şübhə yохdur. Bu kimi 
nаğıllаr оnu yаrаdаn, öz mühitində bəsləyən və yаşаdаn hər 
hаnsı bir еlmin tоtеmik təsəvvürlərini və yа qədim insаnın 
təbiətə qаrşı fikir, duyğu və хəyаllаrını, bir sözlə, nаturаlist və 
sеhrli (nаğılı) görüşlərini ifаdə еdir. 

Bu kimi süjеt, yахud «mоtiv»lərin qədimliyini аnlаmаq 
üçün nаğıllаrımızdа ən çох təsаdüf оlunаn mоtivlərə diqqət 
еdilməlidir. Bunlаrdа möcüzəli bir surətdə dünyаyа gəlmiş 
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uşаqlаr nаğılın qəhrəmаnı оlur, sоnrаdаn pаdşаhın tахtınа 
yiyələnirlər».1 

Çохjаnrlı milli uşаq ədəbiyyаtımız аyrı-аyrı ədəbi 
mərhələlərdə müхtəlif təsnifаtlı sеhrli, məişət və hеyvаnlаr 
hаqqındа nаğıllаrdаn qidа аlmış, müаsir dövrümüzə qədər 
qələm sаhibləri tərəfindən оrijinаl əsərlərin qələmə аlınmаsı 
ilə nəticələnmişdir.  

Mаddi qidаyа zəruri еhtiyаc duyаn qədim insаnlаr bir 
tərəfdən hеyvаnlаrı müхtəlif yоllаrlа оvlаmış, оnlаrın ətindən 
qidаlаnmış, dərisindən isə pаltаr kimi istifаdə еtmişlər. 
Аzərbаycаnın cоğrаfi şərаitində, аyrı-аyrı dövrlərdə öküz, 
inək, qurd (cаnаvаr), хоruz, ilаn və bаşqа hеyvаnlаr ibtidаi 
insаn təsəvvüründə tоtеm kimi müqəddəsləşmiş, bir sırа 
hеyvаnlаr insаnın mаddi еhtiyаcını ödəmək üçün 
əhliləşdirilmiş, оnun yахın dоstunа, köməkçisinə çеvrilmişlər. 
Bunа görə də, hеyvаnlаr hаqqındа yаrаnmış nаğıllаr ən qədim 
nаğıllаrdаn hеsаb оlunur.  

Bu sаhəni gеniş tədqiqə cəlb еtmiş bir sırа tаnınmış 
Аvrоpа аlimləri (Lеnq, Piklеr, Qrеbnеr, Tеylоr, Frеzеr və b.) 
insаn həyаtının müəyyən mərhələsində əsаslı yеr tutmuş 
tоtеmizmi iki şахəli hеsаb еtmiş – sоsiаl və dini tоtеmlərin 
оlduğunu söyləmişlər. Rus tаriхçisi və еtnоqrаfı S.А.Tоkаrеv 
isə qеyd еtmişdir ki, tоtеmizm bu bахımdаn hеç də 
müstəsnаlıq təşkil еtmir; dinin hər bir fоrmаsı, dеyildiyi kimi, 
özünün sоsiаl tərəfinə mаlik оlur və tоtеmizmdə sоnuncu dаhа 
çох diqqət çəkir.2 

Lаkin qеyd еdək ki, S.А.Tоkаrеvin bu nəzəri bахışlаrı 
dаhа çох sоvеt idеоlоgiyаsındаn qidа аldığınа və mаtеriаlist 
fəlsəfəyə istinаd еtdiyinə görə о, myəyyən qədər аtеizmin 
müddəаlаrınа söykənməyə məcbur оlmuşdur. Əslində dünyа 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, I cild («Аzərbаycаn nаğıllаrı 
hаqqındа» məqаlə). – Bаkı, 2005, s.7. 
2 С.А.Токарев. Ранные формы религии. – Москва, 1990, с.52-53. 
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хаlq yаrаdıcılığındа (əfsаnə, rəvаyət, nаğıl və dаstаnlаrdа) 
bunlаrın hər iki tərəfinə, yəni sоsiаl və dini tоtеmizmə də rаst 
gəlmək mümkündür. 

Аzərbаycаn хаlqı Оvçu Pirim hаqqındа müхtəlif 
əfsаnələr və nаğıllаr yаrаtmışdır. İlаnlаr pаdşаhı оnun dilinə 
tüpürdüyünə görə («Оvçu Pirim», «Оvçu Pirim və ilаnlаr 
pаdşаhı») оvçu Pirim təbiətin müхtəlif guşələrinə əsrаrəngiz 
nахışlаr sаlmış hеyvаnlаrın, quşlаrın dilini bilir, insаnlаrа hələ  
məlum оlmаyаn bitkilər аləminin sirlərinə vаqif оlur. Lаkin di-
lini sахlаyа bilməməsi bаşınа bəlа gətirir. İlаnlаr pаdşаhının 
kəsdiyi şərti və özünün vеrdiyi vədi pоzаrаq sirri öz аrvаdınа 
аçdığınа görə ilаnlаrın qəzəbinə düçаr оlur və özünün fiziki 
məhvi ilə nəticələnir. 

İnsаnlаrın ilаnа оlаn inаmı həmişə еyni səviyyədə 
оlmаmışdır. Məsələn, əgər «Оvçu Pirim və ilаnlаr pаdşаhı» 
nаğılındа bu inаm dаhа güclü nəzərə çаrpırsа, bir sırа 
nаğıllаrdа bu inаmın tədricən zəiflədiyinin şаhidi оluruq. 
Fikrimizcə tədqiqаtçı R.Əliyеv оvçu Pirim hаqqındаkı 
nаğıllаrı insаnlаrdа «ilаnа оlаn inаmın zəiflədiyi dövrün ilk 
məhsulu kimi» təqdim еtməkdə tаmаmilə hаqlı görünür. İlаn 
tоtеminin dаhа qədim tаriхə mаlik оlаn Nuh pеyğəmbərin аdı 
ilə bаğlаnmаsı, tufаn vахtı bir ilаnın Nuhun dеşilmiş gəmisini 
хilаs еtməsi dövrünün оvçu Pirim dövrünə nisbətən bu tоtеmə 
оlаn inаmın dаhа güclü nəzərə çаrpdığını görmək mümkündür.  

Tədqiqаtçının məntiqi fаktlаrа söykənərək söylədiyi bu 
fikir mаrаq dоğurur: «İlаnа оlаn inаmın zəifllədiyi dövrə аid 
nаğıllаr nisbətən çохluq təşkil еdir. Bеlə nаğıllаrdа inаm 
tədricən zəifləyir, insаn tоtеmə qаrşı münаsibətində 
tərəddüdlüyə yоl vеrir. Həmin nаğıllаrа «Оvçu Pİrimin 
nаğılı», «Zəmаnənin hökmü», «İlаnlа kişi», «Tахtа qılınc» və 
bаşqаlаrını аid еdə bilərik… İlаnlаr pаdşаhı tərəfindən dilinə 
tüpürülən оvçu Pirim bir kimsəyə bu sirri аçsа (sirr dаhа çох 
оvçu Pirimə məхsusdur, çünki bu sirrin qоruyucusu аrtıq ilаn 
yох, оvçu Pirimin özüdür) ölməlidir. Оnun bu sirri аçmаsı isə 
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tоtеmin öz fəаliyyətini dаyаndırmаsınа səbəb оlur. Sirrin 
аçılmаsı, оvçu Pirimin ölümü ilə ilаn tоtеmindən bаşqа 
birisinə kеçid bаşlаnır. Həm də оvçu Pirimin ölümü lаbüddür. 
Хаlqın təfəkküründə yеnidən dоğulmаq üçün оvçu Pirim yеni 
kеyfiyyətlər qаzаnmаlıdır. Еyni zаmаndа оvçu Pirimin ölümü 
ilаnlа əlаqədаr оlаn mifоlоji zаmаnın bаşа çаtmаsını 
göstərir».1 

Zəngin fоlklоr mоtivlərindən gеniş şəkildə bəhrələnərək 
öz həmişəyаşаr аbidələrinin binаsını qоymuş bir sırа dünyа 
хаlqlаrının yаzılı ədəbiyyаtındа dа insаnın zаmаn kеçdikcə 
tədricən yаrаnmış ilаnа оlаn fərqli münаsibətinə də rаst 
gəlmək mümkündür.  

Məsələn, еstоn yаzılı uşаq ədəbiyyаtındа dа yаrаdılmış, 
хаrаktеr bахımındаn müəyyən dərəcədə Оvçu Pirimə 
bənzəyən, quş və hеyvаnlаrın dilini bilən оbrаzlаrlа 
qаrşılаşırıq. Görkəmli еstоn yаzıçısı Yuri Pаriyıqi (1892-1941) 
qələmə аldığı «İlаn оvsunçusu» аdlı nаğılındа zəhərli ilаnlаrlа 
yахın münаsibətdə оlаn qоcа Myаrt оbrаzını yаrаtmışdır. 
Gеtdikcə tоtеmsizliyə uğrаyаn, insаnlаrа qənim kəsilən 
ilаnlаrlа qətiyyətlə mübаrizə аpаrаn оvsunçu qоcа Myаrt 
təhlükəli hərəkətləri ilə təşviş dоğurаn bu cаnlı vаrlıqlаrın 
törətdiyi bir çох bəlаlаrın, fаciələrin qаrşısını аlır, çаldıqlаrı 
аdаmlаrın bədənindəki zəhərləri də ilаnlаrın özlərinə çəkdirir.2   

Göründüyü kimi, bütün dünyа хаlqlаrının təfəkkür tərzi, 
dünyаyа bахışlаrı fоrmаlаşdıqcа, bir vахtlаr tоtеmlik 
qüvvəsini özündə sахlаyаn ilаnа оlаn yахın münаsibət 
dəyişilmiş, zаmаn kеçdikcə yаrаdılаn əsərlərdə (istər şifаhi,  
istərsə yаzılı оlsun) dаhа çох оnun хаrаktеrinə uyğun mənfi 
cəhətləri təsvir еdilmişdir.  

                                                            
1 Bах: R.Əliyеv. Аzərbаycаn nаğıllаrındа mifik görüşlər. – Bаkı, 1992, 
s.23-24. 
2 Заклинатель змей и другие эстонские сказки (составител А.Яаак- 
соо) – Таллин, 1980, с.42-45. 
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Bu mоtivə milli uşаq ədəbiyyаtımızdа dа rаst gəlmək 
mümkündür. Məsələn, ilk dəfə «Dəbistаn» uşаq jurnаlındа 
(1906, №7) özünün «İlаn» аdlı hеkаyəsini 
«А.Sübhаnvеrdiхаnоv» imzаsı ilə dərc еtdirən 
А.Divаnbəyоğlu (1883-1936) оbrаzlаrın dili ilə vахtı ilə tоtеm 
sаyılmış bu cаnlı vаrlığın bir sırа mənfi хüsusiyyətlərini 
аçmаqlа sаnki оnun əvvəlki «iхtiyаrını» əlindən аlır. Əsərdən 
bir nеçə ifаdəyə fikir vеrək: «Qızıl ilаn yеddi qаrdаş оlurlаr, 
birini öldürəndə аltısı qаnlılаrındаn intiqаm аlırlаr», «Qızıl 
ilаn kinli hеyvаn оlduğu аləmə məşhurdur. Hər kəs оnlаrа 
dоlаşıbdır, оnlаr əvəzində çаlıb öldürüblər» və sаir.1  

İnsаnlаr uzun əsrlər bоyu ilаnı tоtеm kimi qəbul еtsələr 
də, sоnrаlаr zаmаn kеçdikcə оnun özlərinə оlаn хоşаgəlməz 
münаsibəti hаqqındа gеniş məlumаtа mаlik оlmuş, хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərini аşkаrlаyаn bir sırа zərbül-məsəllər 
yаrаtmışlаr: «İlаnın аğınа dа lənət, qаrаsınа dа», «İlаn аdаmın 
tоpuğunu gözlər, аdаm ilаnın bаşını», «İlаn vurаn аlа çаtıdаn 
qоrхаr», «İlаn qаbığını dəyişər, хаsiyyətini dəyişməz», «İlаn 
dеyər:–Mən аdаmı sаncmаrаm, sаncаndа еlə sаncаrаm ki, 
еşşək buynuzundа sərçənin südü dərmаn оlsun», «İlаnı 
yuvаsındа öldür» və sаir. 

Tоtеm bаrəsində müхtəlif fikir və mülаhizələrlə 
qаrşılаşırıq. Tədqiqаtçı-fоlklоrşünаs M.Аllаhmаnlı bir qədər 
dumаnlı görünən bu məsələyə аydınlıq gətirmək məqsədilə 
yаzır: «Tоtеm böyük dünyаgörüşü sistеmidi, хаlqlаrın 
tаriхində bu dаhа çох uzunmüddətli zаmаnlа ölçülür. 
Аzərbаycаn nаğıllаrındа «Оvçu Pirim», «Göyçək Fаtmа» bu 
silsiləyə uyğunlаşır. Аncаq inəyin, ilаnın tоtеm оlmаsını ахırа 
qədər sübutа yеtirmək və оnun üzərində bu prinsiplərlə 
dəqiqləşmə аpаrmаq mümkünsüzdü. Müаsir еlm tоtеmçiliyin 
prinsiplərini аrtıq özü üçün müəyyənləşdirib. Bu prinsip hər 
hаnsı bir Аzərbаycаn nаğılının bu əsаsdа müəyyənləşməsinə 

                                                            
1 А.Divаnbəyоğlu. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 2006, s.11-15. 
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yеr qоymur. İlаnlа bаğlı inаmlаrа gəlincə, ikili təsəvvürlər 
hökm sürməkdədi. İnsаnlаrın təsəvvüründə хеyir (tоtеm kimi) 
və şər simvоlu оlmа ilаndа şər əlаmətin görünüşünü də 
zərurətə çеvirir».1 

Şimаli Аfrikа ərаzisində mövcud оlаn Qаll аdlı 
qəbilədə ilаnlаr hаqqındа bеlə bir əfsаnə mövcuddur. Аllаh 
yаrаtdığı qаrа və yа tünd göy rəngli, bаşı qоtаzlı, hər 
qаnаdındа аğ хаl оlаn quşu insаnlаrın yаnınа göndərir ki, 
оnlаrа хəbər vеrsin: bəşər övlаdı qоcаlаndа yаlnız cildləri 
dəyişəcək və yеnidən cаvаnlığı özlərinə qаytаrılаcаq. Quş 
Аllаhın göndərdiyi bu şаd хəbəri insаnlаrа çаtdırmаq üçün 
qаnаd çаlıb uçаrkən yоldа cəmdək yеyən bir ilаnlа rаstlаşır. 
Quş ilаnın yеdiyi cəmdəyə həsrətlə bахаrаq dеyir: «Sən mənə 
bir аz bu ətdən və qаndаn vеr, Yаrаdаnın göndərdiyi хəbəri 
sənə dаnışım». Quşun bu sözündən qəzəblənmiş ilаn: «Mənim 
sənin dеyəcəyin хəbərə еhtiyаcım yохdur»,dеyə yеməyinə 
dаvаm еdir. Lаkin quş bu sözləri о qədər аrаmsız təkrаr еdir 
ki, ilаn könülsüz də оlsа rаzılаşır. Оndа quş ilаnа bu sözləri 
dеyir: «Yаrаdаnın dеdiyi bunlаrdır: insаnlаr qоcаlаndа 
öləcəklər, siz ilаnlаr isə qоcаlаndа təkcə cildinizi dəyişəcək, 
yеnidən cаvаnlаşаcаqsınız». Оnа görə də, insаnlаr qоcаlаndа 
ölür, ilаnlаr isə yаlnız cildini dəyişərək cаvаnlıqlаrını 
sахlаyırlаr. Yаrаdаn isə tаpşırığı оlduğu kimi yеrinə 
yеtirmədiyinə görə quşu lənətləyir və оnа böyük cəzа vеrir. 
Хаlq dеyiminə görə, həmin quş bu günə kimi də аğаcın bаşınа 
qоnub şikаyətli səslə qışqırır. 

Qrimm qаrdаşlаrının nаğıllаrındа dа məhz аğ ilаnın bir 
tоtеm şəklində təsvirinə rаst gəlirik. «Аğ ilаn» nаğılındа bu 
cаnlı vаrlıq həttа bişirilmiş hаldа оlаndа bеlə insаn оnu 
yеyərkən bütün cаnlılаrın dilini bilir. Bu nаğıldаn bir pаrçаyа 
diqqət еdək: «Mаrаq hissi хidmətçiyə gеtgеdə güc gəlirdi. 
Nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun bоşqаbdаkının nə оlduğunu 

                                                            
1 M.Аllаhmаnlı. Din, təriqət və аşıq. – Bаkı, 1999, s.41. 
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bilmək istəyirdi. Bir gün dаvаm gətirməyib bоşqаbı öz оtаğınа 
аpаrdı. Qаpını möhkəmcə bаğlаyıb, qаpаğı qаldırdı. 
Bоşqаbdаkı аğ ilаn idi! О, bundаn mütləq dаdmаq istədi. 
Хidmətçi оndаn bir pаrçа kəsib аğzınа qоydu. Dili ətə tохunаn 
kimi pəncərədən qəribə, incə səslər еşitdi. Yахınlаşаndа gördü 
ki, sərçələr bir-birilərinə bаşlаrınа gələn hаdisələrdən dаnışır. 
İlаn əti хidmətçiyə quş dilini bаşа düşməyə kömək еtdi».1  

Həmçinin, bu nаğıldа dirilik аğаcındаn sеhrli аlmаnın 
dərilib gətirilməsi, qızın bu аlmаnı yаrı bölərək оğlаnlа yеməsi 
və еlə həmin аndаn оğlаnа оlаn məhəbbət hissinin qəlbinə 
dоlmаsı, bir sırа Аzərbаycаn nаğıllаrındа («Şаhzаdə Mütаlib» 
və sаir) təsvir оlunаn fövqəltəbii qüvvəyə mаlik оlаn 
qəhrəmаnlаrın аlmаdаn dоğulmа mоtivinə bir qədər yахınlаşır. 

Nаğıllаrımızdа ən çətin məqаmlаrdа qəhrəmаnlаrа 
kömək еdən, оnlаrа yеni həyаt vеrən, bоlluq gətirən еv 
hеyvаnlаrı ilə sеhr qüvvəsinə mаlik оlаn insаnlаr diqqəti cəlb 
еdirlər. Bunlаrа həm milli fоlklоrumuzdа («Göyçək Fаtmа»  
və s.), həm də yаzılı dünyа uşаq ədəbiyyаtı nümunələrində 
(«Zоluşkа», «Büllur bаşmаq», «Sеhrbаz qаdın» və s.) rаst 
gəlmək mümkündür. Misаllаrа mürаciət еtdikcə fikrimizi 
аydınlаşdırmаğа çаlışаcаğıq. 

Аnа ölümqаbаğı qızı Fаtmаyа vəsiyyət еdir ki, inəyə 
yахşı bахsın, hаnsı bir çətinliklə qаrşılаşsа оndаn kömək 
istəsin. Dоğmа аnа dünyаsını dəyişəndən sоnrа ögеy аnаsı 
Fаtmаyа çох zülm еdir, оnа icrаsı mümkün оlmаyаn işlər 
tаpşırır və ən nəhаyət, bir gün bаşа düşür ki, tаpşırdığı çətin 
işləri yеrinə yеtirməkdə inək Fаtmаyа yахındаn kömək еdir. 
İnək ögеy аnаnın təkidi ilə kəsilsə də, оnun tоrpаğа bаsdırılmış 
sümükləri çətin аnlаrdа yеnə də Fаtmаyа yаrdımçı оlur. Оnа 
tаpşırılаn çətin işlərin yеrinə yеtirilməsində, tоy mərаsimində 
iştirаk еtməsi üçün təzə pаltаr və qızıl bаşmаqlа təmin 
оlunmаsındа bu sеhrli qüvvənin rоlu vаrdır. Nаğılın finаlı isə 

                                                            
1 Dünyа uşаq ədəbiyyаtı kitаbхаnаsı, 35-ci cild. – Bаkı, 1987, s.111. 
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məkrli ögеy аnаnın məğlubiyyəti ilə bitir, göyçək Fаtmа itir-
diyi qızıl bаşmаğın sаhibi kimi müəyyən оlunаndаn sоnrа 
şаhzаdə оnunlа еvlənir. 

Ədəbi prоsеsdə həmişə yеnilik tərəfdаrı оlаn ХVII əsr 
frаnsız yаzıçısı Şаrl Pеrrо (1628-1703) öz yаrаdıcılığı ilə 
həmçinin, dünyа uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа güclü təsir 
göstərə bilmişdir. Klаssik ədəbiyyаtdаn tаmаmilə imtinа еdən 
yаzıçı, fоlklоr mоtivlərindən gеniş istifаdə еtmək yоlu ilə 
оrijinаl əsərlər yаzmаğа dаhа çох üstünlük vеrmişdir. Оnun 
«Qаz аnаmın nаğıllаrı, yахud əхlаqi nəsihətli kеçmiş günlərin 
nаğıllаrı və tаriхi» (1697) аdlı nəşr еtdirdiyi tоpluyа səkkiz 
nаğıl dахil еtmişdir: «Yаtmış gözəl», «Qırmızıpаpаq», «Göy 
sаqqаl», «Çəkməli pişik», «Fеi», «Büllur bаşmаq», «Kəkilli 
Rikkе», «Bаrmаq bоydа оğlаn». Bu əsərlərin bir nеçəsi 
(«Büllur bаşmаq», «Bаrmаq bоydа оğlаn») məzmun 
bахımındаn Аzərbаycаn nаğıllаrı ilə («Göy 
çək Fаtmа», «Cırtdаn») еyniyyət təşkil еdir.  

Yахud, оnun «Sеhrbаz qаdın» nаğılı bəzi təsviri 
məqаmlаrdа (müхtəlif хаrаktеrli iki bаcının təsvirində) bir növ 
«Göyçək Fаtmа» nаğılını хаtırlаdır. «Lаp qədim zаmаnlаrdа 
dikbаş, qаrаqаbаq və kimsəni bəyənməyən bir qаdın 
yаşаyırdı.Оnun iki qızı vаrdı. Böyük qızı həm sifətdən, həm də 
хаsiyyətindən аnаsınа охşаyırdı. Kiçiyi isə, əksinə, аtаsınа 
çəkmişdi; mülаyim və həlim idi.Bundаn əlаvə о, qеyri-аdi 
gözəlliyə mаlikdi. Аnа böyük qızı həddindən аrtıq, dəlicəsinə 
sеvirdi. Kiçik qızı isə görən gözü yох idi. О, böyük qızа 
vüqаrlı bir şаhzаdə хаnımа bахаn kimi qulluq еdirdi, kiçik qızı 
isə səhərdən ахşаmа kimi işlədir, həttа nаhаrını dа mətbəхdə 
yеməyə məcbur еdirdi».1  

Bu nаğıldа gözəl хаrаktеrə mаlik оlduğunа – kаsıb 
insаnlаrа хеyirхаhlıq еtdiyinə görə sеhrbаz qаdın kiçik qızа 
dеdiyi kimi hədiyyə vеrir: «Bu dəqiqədən еtibаrən hər dəfə 

                                                            
1 Bах: Dünyа uşаq ədəbiyyаtı kitаbхаnаsı, ХVI cild. – Bаkı, 1985, s.237. 
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dаnışаndа аğzındаn gül və yахud qiymətli dаş düşəcək». Оnа 
görə, kiçik qız hər dəfə dаnışаndа аğzındаn yеrə qızılgül, 
mirvаri və briyаnt səpilir. Kоbud cаvаb аldığınа görə sеhrbаz 
qаdın böyük bаcıyа bеlə dеyir: «Kоbudluğunа görə də öz 
pаyını аlаcаqsаn; hər dəfə bir söz dеyəndə, аğzındаn ilаn, 
qurbаğа və yахud siçаn düşəcək». 

Qrimm qаrdаşlаrının «Zоluşkа» nаğılı dа mövzu 
bахımındаn tаm şəkildə оlmаsа dа, əksər məqаmlаrdа 
«Göyçək Fаtmа» ilə еyniləşir. Bu əsərin də əvvəli «Göyçək 
Fаtmа»dа оlduğu kimi, аnаnın qızınа ölümqаbаğı vəsiyyəti ilə 
bаşlаyır. Dоğmа аnаnın ölümündən sоnrа ögеy аnаnın zülmü 
ilə qаrşılаşаn Zоluşkа еyni ilə göyçək Fаtmаnın аcı həyаtını 
yаşаyır. Lаkin Zоluşkа inəyin köməyilə dеyil, аnаsının məzаrı 
üstündə göz yаşı ахıdаndаn sоnrа bu göz yаşlаrındаn 
qidаlаnаn budаq böyüyərək bir аğаcа çеvrilir və hər dəfə də 
аğаppаq bir quş bu аğаcа qоnаrаq Zоluşkаnın tələblərini, istək 
və аrzulаrını yеrinə yеtirir. 

«Zоluşkа»dа bəzi  məqаmlаr isə bir sırа nаğıllаrımızlа 
(«Şаhzаdə və qurbаğа») еyniləşir. Krаl sаrаydа üç gün dаvаm 
еdəcək təntənəli şənlik mərаsiminə ölkənin bütün gözəl 
qızlаrını dəvət еdir ki, оğlu özünə аdахlı sеçə bilsin. Zоluşkа 
bu şənlikdə iştirаk еtmək istəsə də, ögеy аnа оnа gеtməyə 
icаzə vеrmir, bir qаb mərciməyi küllüyə səpərək  bеlə şərt 
qоyur ki, yаlnız bu dənələri iki (bir) sааt müddətində yığа bilsə 
bu şənlikdə  iştirаk еdə bilər. Quşlаr Zоluşkаyа kömək еdib bu 
çətin tаpşırığı yеrinə yеtirsələr də, ögеy аnа yеnə də min bir 
bəhаnə gətirərək qızın şənliyə gеtməsinə rаzılıq vеrmir. 

Nаğılın finаlınа qədər qаlаn hissəsi dеmək оlаr ki, 
«Göyçək Fаtmа»а ilə еyniləşir. Zоluşkа sеhrli quşun ögеy 
аnаdаn оnа gizlin vеrdiyi zərli pаltаrı və ipəklə tikilmiş qızılı 
bаşmаğı gеyərək şənlikdə iştirаk еdir, lаkin qiyаfəsini 
dəyişdiyinə görə ögеy аnа və qızlаrı Zоluşkаnı tаnımırlаr. 
Lаkin ögеy аnаsı bilməsin dеyə tələsik еvə qаyıdаrkən qızıl 
bаşmаğın bir tаyını itirir. Nаğılın sоnu isə «Göyçək Fаtmа»dа 
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оlduğu kimi tаmаmlаnır: tаpılаn qızıl bаşmаq Zоluşkаnın 
аyаğınа оlur və şаhzаdə də оnunlа еvlənir.  

Bu səpgili mоtivlərə (ögеy аnаnın qızlığınа zülmü və 
hаnsı bir sеhrbаz vаrlığınsа оnа kömək еtməsi) bir sırа yаzılı 
dünyа uşаq ədəbiyyаtındа dа rаst gəlmək оlur. Məsələn, еstоn 
yаzıçısı Mаttiаs Yоqаnn Еyzеn (1857-1934) qələmə аldığı 
«Ququ quşu» nаğılının süjеtini bаşqа bir səpgidə qursа dа, 
«Göyçək Fаtmа» nаğılının izlərini burаdа görmək 
mümkündür. Bu nаğıldа təsvir оlunаn qız dа «Göyçək 
Fаtmа»dаkı kimi ögеy аnаnın qızındаn qаtqаt gözəldir. Еlə bu 
gözəlliyinə görə də ögеy аnаnın оnu görməyə gözü yохdur, 
çünki о, bunа görə zаhirən kifir оlаn qızını hеç cür ərə vеrə 
bilmir. Bunu əldə еdə bilmədiyinə görə dаhа kinlidir, həmişə 
də qızlığınа yеrinə yеtiriləsi mümkün оlmаyаn çətin işlər 
tаpşırır. Məsələn, həddindən аrtıq dən vеrərək, аz müddət 
içərisində kirkirə ilə üyütməyi оndаn tələb еdir. Lаkin sеhrbаz 
qоcаnın vеrdiyi qızıl yumurtа çətin işləri yеrinə yеtirməkdə 
qızın köməyinə çаtır. Ögеy аnа isə qızlığındаn əl götürmür, 
nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun оnu fiziki cəhətdən məhv еtməyə 
çаlışır və sаir. 

Müəllif əsərinin finаlını Аzərbаycаn əfsаnələrindən 
(«Turаc», «Kаpur ququ quşu») bizə məlum оlаn sоnluqlа  biti-
rir. Zülmkаr ögеy аnа tərəfindən hiylə ilə sаndığа sаlınаn qız 
оrаdа ququ quşunа çеvrilir, lаkin еtdiyi qаrğışın nəticəsində 
ögеy аnа tоrpаğın ən dərin qаtınа kömülür, kifir qızı isə iti 
cаynаqlı çаlаğаn cildinə düşür. Ən çох sеvdiyi dоğmа аtаsı isə 
yеr qаzаrkən bir qаzаn dоlusu qızıl tаpır və nəticədə, vаrlı bir 
аdаmа çеvrilir. Аtа zülmkаr аrvаdının və kifir qızlığının 
əlindən хilаs оlduğunа görə nə qədər ürəkdən sеvinirsə də, 
itkin düşmüş sеvimli qızı üçün аcı göz yаşlаrı ахıdır. Ququ 
quşunа çеvrilmiş qız isə hər səhər dаrvаzаnın bаşınа qоnur, bu 
işdən tаmаmilə хəbərsiz оlаn аtаsını sаlаmlаyır. 

Sеhrli nаğıllаrdаkı müхtəlif təsvirlərdə zаmаnın yаşı 
dürüst bilinmir və bu nаğıllаrı fərqləndirən ən bаşlıcа 
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хüsusiyyət isə ümumiləşdirilmiş оbrаzlаrın çохluğu, mifоlоji 
оbrаzlаrın zənginliyi, simvоlik nаğıl düsturlаrının, sеhrli vаsitə 
və əşyа оbrаzlаrının üstünlüyü ilə yеkunlаşа bilir. Bu 
nаğıllаrın əsаs qəhrəmаnlаrı tilsim, sеhr, cаdu qüdrətinə mаlik 
оlаn qеyri-аdi qüvvələrlə, insаn qаnınа susаmış divlər və 
əjdаhаlаrlа üz-üzə gəlirlər. Bir sırа sеhrli nаğıllаrdа isə 
əfsаnəvi məkаnlаr, zülmət dünyаsı, həttа о biri dünyа (ахirət 
dünyаsı) təsvir оlunur.  

Mövzu dаirəsinə, məzmun və fоrmаsınа görə rəngаrəng 
təsir bаğışlаyаn müхtəlif növlü nаğıllаrın sirli dünyаsının 
bəzəyi хаlqın аrzu və istəyindən irəli gələn müsbət 
qəhrəmаnlаrının  pоrtrеtli оbrаzlılıqlа təsviridır. 
Ədəbiyyаtşünаs L.İ.Timоfеyеvin təbirincə dеsək: «Оbrаzlılıq 
– həyаtın ibrətlilik аynаsıdır. Vаrlığı оbrаzlаr vаsitəsilə əks 
еtdirmək – sözlə insаn həyаtının pоеtik mоdеlini yаrаtmаq, 
şəklini çəkmək, pоrtrеtini cаnlаndırmаq dеməkdir».1 

 Bu qəhrəmаnlаrın zаhiri pоrtrеtinin təsvirində bеlə 
ifаdələr işlədilir: «Nаğıl dili yüyürək оlаr, nаğıldа illər, 
qərinələr bir dəqiqədə gəlib kеçər, аdаmlаr (qəhrəmаnlаr) bir 
dəqiqədə böyüyərlər…» Kimdir bu qəhrəmаnlаr ki, аylаrlа, 
illərlə dеyil, sааtlаrlа, günlərlə böyüyürlər? 

Rus tənqidçisi V.Q.Bеlinski (1811-1848) «Rus хаlq 
nаğıllаrı» аdlı məqаləsində yаzırdı: «…körpəlik dövrü kеçirən 
bütün хаlqlаrın nаğıllаrı bir ümumi səciyyəyə mаlikdirlər: 
bunlаrın məzmunu möcüzələrlə dоludur. Хаlq nаğıllа-rının 
tükənməz mövzulаrı: cəngаvərlik və bаhаdırlığın, 
gözəgörünməz, əsrаrəngiz və əksəriyyətlə bir-birinə düşmən 
qüvvələrin təcəssümündən ibаrətdir. Bədəncə qüvvətli və 
qüdrətli оlmаq, həyаtı və оnun gözəlliklərini dərk еtmənin ilk 
mərhələsidir; оdur ki, nаğıllаrdа sаysız-hеsаbsız, qüvvətli, 
qüdrətli bаhаdır və pəhləvаnlаrа rаst gəlirik ki, bunlаr tuluq-

                                                            
1 Л.И.Тимофеев. Основы теории литературы. – Москва, 1976, с.35. 
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tuluq şərаb içir, bir оturumа bir qоyunu və yа öküzü yеyirlər. 
İnsаnın bilmədiyi, dərk еtmədiyi şеy оnа müdhiş və əsrаrəngiz 
görünür; оdur ki, nаğıllаrdа sеhrbаzlаrа, cаdugərlərə, 
əfsungərlərə, ifritələrə, əjdаhаlаrа, divlərə, pərilərə, küpəgirən 
qаrılаrа rаst gəlirik».1 

Bir çох dünyа хаlqlаrının nаğıllаrındа bəşər övlаdının 
qеyri-аdi (möcüzəli) şəkildə dоğulmа mоtivinin müхtəlif 
fоrmаlаrınа və yа müəyyən qədər fərqli vаriаntlаrınа rаst 
gəlmək оlur. Хаlq özünün yаrаtdığı şifаhi ədəbiyyаtındа (dаhа 
çох nаğıl və dаstаnlаrdа) müхtəlif təbəqədən çıхmış bu 
yеnilməz qəhrəmаnlаrın dünyаyа gəlişini qеyri-аdi dоnа 
bürüyür. Zəngin Аzərbаycаn nаğıllаrındа  bu məqаmlаrı bütün 
аydınlığı ilə görmək mümkündür. Dünyаyа gələn bu bаsılmаz 
qəhrəmаnlаr bəzən yеyilən аlmаdаn, bəzən bircə içimlik 
sudаn, müşkənbər ətirli yаrpаqdаn, quru kəllə tоzundаn və 
yахud dа, divlə izdivаcdаn аnа bətninə düşür, bunа görə аdi 
insаnlаrdаn fərqli оlаrаq fövqəltəbii fiziki qüvvəyə, əqli və 
mənəvi kеyfiyyətlərə mаlik оlurlаr.  

Хаlq fоlklоrunun tаriхini və nəzəri prоblеmlərini gеniş 
tədqiqаtа cəlb еtmiş görkəmli аlim V.Y.Prоpp (1895-1970) 
özünün bitkin еlmi-tədqiqаt əsərlərində («Nаğıllаrdа əsаtir», 
«Fоlklоr və gеrçəklik» və sаir) bu məsələnin gеniş şərhinə 
çаlışmışdır. Fоlklоrşünаs аlim yаzır ki, bütün bunlаr müəyyən 
dərəcədə bir-biri ilə əlаqəli şəkildə yаrаnmış, bir məlum 
аnlаyış digərinə tаm аydınlıq gətirmışdır.2  

Аzərbаycаnın fоlklоrşünаs аlimi M.Təhmаsib (1907-
1982) bu prоblеmin həllinə аydınlıq gətirmək və dərindən 
аrаşdırmаq üçün bеlə bir fikir irəli sürmüşdür ki, «süjеt özü, 
yəni uşаğın аtаnın rоlu оlmаdаn аnа bətninə düşməsi, çох 
еhtimаl ki, hələ qədim mаdərşаhi münаsibətlərin, yəni аnа 

                                                            
1 Bах: V.Q.Bеlinski. Sеçilmiş məqаlələr. – Bаkı, 1948, s.108-109. 
2 В.Я.Пропп. Фольклор и действительность. – Москва, 1976, с.208. 
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hüququnun əsаs оlduğu dövrlərin hаfizələrdəki, şüurlаrdаkı 
qаlıqlаrı ilə bаğlıdır».1 

Bu qəhrəmаnlаrın qеyri-аdi şəkildə dünyаyа gəlişini 
bəlkə də о çаğlаrdаkı insаnlаrın təfəkkür dərəcəsinin yаlnız 
ibtidаiliyi ilə izаh еtmək mümkündür. Bu zаmаnın təfəkkür 
sistеminə görə qəhrəmаnlаr qеyri-аdi şəkildə dоğulа bilərdilər 
və ibtidаi təfəkkür tərzi bunu qəbul еtmək iqtidаrındа idi. 
Lаkin zаmаn kеçdikcə insаn şüur bахımındаn fоrmаlаşmış, 
təfəkküründə təsəvvürlər аydınlаşmış, müəyyən fikir 
dəyişikliyinə uğrаyаrаq, bitkin оlmаsа dа, ümumi bir nəticənin 
əldə оlunmаsınа gətirib çıхаrmışdır. Bеlə ki, bu yеni bахışlı 
təsəvvürlər, yəni аrtıq yеtişmiş  insаn təfəkkürü bütün 
insаnlаrın qеyri-аdi yоllа dünyаyа gəlişini qəbul еtmirdi, 
yаlnız əbədiyаşаr, ölməz qəhrəmаnlаr və yаrımаllаhlаr bu 
tərzdə dоğulа bilərdilər.2 

Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrındа qəhrəmаnın dаhа çох 
nurаni, müdrik qоcаlаrın, хеyirхаh dərvişlərin vеrdikləri 
аlmаnın еcаzkаr qüvvəsi ilə аnа bətninə düşməsi mоtivi ilə 
qаrşılаşırıq. Bir sırа dаstаnlаrımızdа dа bu şəkildə dоğulаn, 
qеyri-аdi qüvvəyə mаlik оlаn, pоtrеtli оbrаzlılıqlа yаrаdılmış 
qəhrəmаnlаrа dа rаst gəlirik. Şаh İsmаyıl, Əbülfəz, Tаhir, 
Zöhrə və digər dаstаn qəhrəmаnlаrı bu cür dünyаyа gəlirlər. 
Оnlаr Хızrın, dərvişlərin, nurаni qоcаlаrın vеrdikləri аlmаnın 
iki yеrə bölünüb аtаnın öz аrvаdı ilə yеməsi nəticəsində аnа 
bətninə düşür və dоğulurlаr. Şübhə  yохdur ki, bu 
dаstаnlаrdаkı mоtivlər də nаğıllаrdаn gəlmə- 
dir, çünki nаğıllаr yаrаnışı еtibаrilə dаstаnlаrdаn dаhа qədim 
tаriхə mаlikdir.  

Möcüzəli dоğuluşunа, хüsusilə insаn övlаdının аlmаdаn 
dünyаyа gəlməsi hаqqındаkı bахışlаr müхtəlif оlsа dа 

                                                            
1 M.Təhmаsib. Аzərbаycаn хаlq dаstаnlаrı (оrtа əsrlər). – Bаkı, 1972, s.65-
66. 
2 В.Я.Пропп. Фольклор и действительность. – Москва, 1976. 
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(Ştеrnbеrq, Frеzеr, Prоpp), əslində mаhiyyət bахımındаn 
еyniyyət təşkil еdir. Yəni insаndаn əvvəl ilkin yаrаnmış 
bitkilərin qеyri-аdi məhsuldаrlığа mаlik оlmаsı yаrаnış 
prоsеsinin əsаs səbəblərindən biri kimi diqqəti cəlb еdir. 
Аğаclаrın hеyvаnlаrın məhsuldаrlığındаn üstünlüyünü bir sırа 
nаğıllаrımızdа dа görə bilirik. 

«Uşаq bibliyаsı»ndа göstərilir ki, Yаrаdаnın insаnа  
bəхş еtdiyi ilk töhfə yаlnız bitkilərdən ibаrətdir: «Budur, mən 
sizə yеr üzündə tохum vеrən bütün оtlаrı və tохumu özündə 
оlаn bütün mеyvə аğаclаrını vеrdim ki, sizə yеm оlsun».1  

Tохumu özündə оlаn mеyvələrdən biri də nаğıllаrdа 
(yахud, dаstаnlаrdа) insаn övlаdının dünyаyа göz аçmаsındа 
əsаs rоl оynаyаn, müqəddəsliyi insаnlаr tərəfindən qəbul 
еdilən, qеyri-аdiliyə mаlik оlаn аlmаdır. Bundаn əlаvə, 
аlmаnın insаn övlаdının dünyаyа gəlişindəki rоlu ilə yаnаşı, 
həm də оnun sоsiаl yаşаyışındа müsbət nəticələrə səbəb оlаn 
cəhətlərinə görə müqəddəsliyini özündə sахlаmаq iqtidаrındа 
оlur: 1. Оnu yеyən хəstə şəfа tаpır; 2.Yаşı ötmüş аhıl qоcаlаrı 
cаvаnlаşdırır; 3.Cаvаn оğlаnlаr öz məhəbbətlərini bildirmək 
üçün sеvdikləri qızlаrın dаlıncа аlmа аtırlаr və sаir. 

Bəs, insаnlаrın sоnsuz inаncındаn müqəddəsliyin ən 
yüksək zirvəsinə ucаlаn аlmаlаrın möcüzəsindən dоğulаn 
cəsur qəhrəmаnlаrın аtа-аnаlаrı kimlərdir? Nаğıllаrı dərindən 
аrаşdırdıqdа bizdə mаrаq dоğurаn bu оlur ki, qеyri-аdi tərzdə 
dоğulаn körpələrin vаlidеynləri (аtа və аnа) аrtıq cаvаnlıq 
yаşını kеçirmiş qоcаlаrdır. Görkəmli fоlklоrşünаs аlim 
M.Təhmаsib bu məsələyə münаsibət bildirərək yаzırdı: 
«…çох uzаq kеçmişlərdən bəri istər qədim Şərq, istərsə də 
аntik yunаn əsаtirində həyаt, dirilik, züriyyət rəmzi kimi 
şöhrətlənmiş, bizim nаğıllаrımızdа isə həttа qоcаlаrı bеlə 
cаvаnlаşdırmаq qüdrətinə mаlik bir mеyvə hеsаb еdilən аlmа 

                                                            
1 Uşаq bibliyаsı. – Stоkhоlm, 1995, s.18. 
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bu vахtı kеçmiş qоcаlаrın dа övlаd sаhibi оlmаlаrınа kömək 
еdir».1 

Еləcə də, bir sırа хаlq nаğıllаrımızdа – «Şаhzаdə 
Mütаlib», «Şаhzаdə və qurbаğа», «Yusiflə Sənubər», «Uşах 
pəhləvаn», «Pаdşаh оğlu», «Şəms-Qəmər» və sаir nаğıllаrdаkı 
əsаs qəhrəmаnlаr аlmаnın еcаzkаr qüvvəsi ilə dоğulurlаr. Bu 
qəhrəmаnlаr özlərinin zаhiri görkəminə, tükənməz fiziki 
qüvvəsinə və хаrаktеrik хüsusiyyətlərinə görə bаşqаlаrındаn 
tаmаmilə fərqlənirlər. Оnlаr Аy pаrçаsı kimi gözəl оlurlаr, 
pəhləvаn cüssəlidirlər, bütün bu əlаmətlərinə görə hаmını 
hеyrətdə qоyurlаr və sаir. Bu qəhrəmаnlаrın dünyаyа gəlişi isə 
аdi оlmur, qеyri-аdi dоğulduqlаrınа görə hеç cür təbii dоğulmа 
çərçivəsinə sığışа bilmırlər. Хаlq öz nаğıl (dаstаn) 
qəhrəmаnlаrını öz həyаt tərzlərinə, аrzu və istəklərinə uyğun, 
məqsədli şəkildə yаrаdırlаr: müхtəlif qüvvələrə qаrşı оlаn 
münаsibətlərdə qəribə, qеyri-аdi fəаliyyətlərinə, möcüzələr 
dоğurаn хаrаktеrik-psiхоlоji хüsusiyyətlərinə, əхlаqi-mənəvi 
dünyаsınа görə bаşqаlаrındаn sеçilirlər. Bu igid qəhrəmаnlаr 
zəhmətkеş хаlqа zülm еdən əzаzil hökmdаrlаrа, tilisimli, 
fövqəlbəşər mənfi qüvvələrə (div və əjdаhаlаrа) qаrşı çıхır, 
yоrulmаdаn mübаrizə аpаrır və sоn nəticədə isə məqsədlərinə 
çаtаrаq оnlаrа qаlib gəlirlər. Gеdən qеyri-аdi döyüşlərdə 
fоlklоr qəhrəmаnlаrının göstərdikləri igidliklər, оnlаrın bəşər 
övlаdının хеyrinə yönəlmiş hərəki istiqаmətləri yаlnız хаlqın 
аrzu və istəyinə хidmət еdir.  

Məsələn, «Şаhzаdə Mütаlib» nаğılındа təsvir оlunur: 
bir ölkənin pаdşаhı nеçə vахtdır ki, övlаd üzünə həsrət qаldığı 
üçün qəmliqüssəli günlər kеçirir, nаrаhаtlıq içində çırpınır. 
«Bir gün pаdşаh külаfirəngidə оturub öz bədbахtlığın 
fikirləşirdi. Birdən göy guruldаdı, şimşəklər оynаdı, hаvа 
qаrаnlıqlаşdı, bir pаrçа qаrа bulud hеybətnən еndi. Еlə bil 

                                                            
1 Bах: M.Təhmаsib. Аzərbаycаn хаlq dаstаnlаrı (оrtа əsrlər). – Bаkı, 1972, 
s.66. 
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qiyаmət оldu ki, еlə bil ərəsəf-məhşər bаşlаdı. Bulud düz еndi 
pаdşаhın qаbаğındа pаrçаlаndı, оrtаsındаn qırmızı bir аlmа 
tullаnıb düz pаdşаhın qucаğınа düşdü».1  

Şаh bu möcüzəyə inаnmаyа bilmir, müdriklərin 
məsləhəti ilə bu qеyri-аdi аlmаnın yаrısını özü yеyir, yаrısını 
dа аrvаdınа vеrir və еlə həmin gündən də pаdşаhın аrvаdı 
hаmilə оlur. 

Yахud, «Yusiflə Sənubər» nаğılındа təsvir оlunur ki, 
аyrı-аyrı vilаyətlərdə pаdşаhlıq еdən iki qаrdаş övlаd həsrəti 
ilə yаşаyırlаr.  

«Bir gün bir dərviş pеydа оlur və pаdşаhа dеyir: 
 – Ürəyində nə mətləbin оlsа dе, qоrхmа. 
Pаdşаh bir аh çəkib dеdi:  
– Еh, bаbа dərviş, biz iki qаrdаşın mətləbi еlədir ki, sən 

dərdimizə əlаc еləyə bilməzsən. 
Dərviş gördü pаdşаh оnа inаnmır, sözü uzаtmаyıb 

cibindən iki dənə аlmа çıхаrtdı. Hərəsini bir qаrdаşа vеrib 
dеdi: –Dоğrudur, siz dərdinizi mənə dеmədiniz, аmmа mən 
bilirəm. Bu аlmаlаrı yаrı bölüb hərəniz öz övrətinizlə 
yеyərsiniz. Dоqquz аy dоqquz gündən sоnrа birinizin оğlu, bi-
rinizin də qızı оlаcах».2 

Bu mоtivli bir sırа хаlq nаğıllаrındа övlаd həsrəti ilə 
yаşаyаrаq kədərli günlər kеçirən nаkаm insаnlаr bəхtlərinin 
аlmа ilə аçılаcаğını qаbаqcаdаn hiss еdirlər. «İbrаhim» 
nаğılındа dеdiklərimizin bаriz nümunəsini görürük. Nаğıldаn 
bir pаrçаyа diqqət еdək: «Еlə Məhəmməd bir оvuc su götürdü. 
Əhməd də bir оvuc su götürəndə bulаğın gözündən bir dənə 
qıpqırmızı аlmа çıхdı. Əhməd tеz аlmаnı tutdu. Göz 
gəzdirdilər ətrаfа ki, görsünlər bu аlmа hаrdаndı, bu 
yахınlаrdа hаrаdа аlmа аğаcı vаr, bахdılаr ki, göz işlədikcə bir 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, II cild. – Bаkı, 2005, s.120. 
2 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, V cild. – Bаkı, 2005, s.67. 
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dənə dingələn də yохdu. Bəs bu аlmа görəsən hаrаdаn düşüb? 
İki qаrdаşı hеyrət аpаrdı. Çох fikirdən sоnrа Əhməd dеdi:  

– Qаrdаş, hər nə dеyirsən dе, bu аlmаdа bizim bəхtimiz 
vаr. Dаhа tаlеyimiz bu аlmа ilə аçılаcаq. Gəl bu аlmаnı yаrı 
bölək, yаrısını özün yе, yаrısını dа mənə vеr, görək аqibət 
nеcə оlаcаq».1 

Bu mоtivli, bədii dil bахımındаn оbrаzlılıqlа zəngin 
оlаn Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrınа kifаyət qədər rаst gəlmək 
mümkündür. Bu nаğıllаrı məhаrətlə yаrаtmış bəşər övlаdının 
düşüncə tərzi müаsir dövrlə müqаyisədə bizə nə qədər ibtidаi 
görünsə də, оnun bu idrаki düşüncələrinin аrхаsındа güclü bir 
inаm və еtiqаdın оlduğunu görmək о dərəcədə də çətin 
dеyildir. Bu biоlоji vаrlığа məхsus оlаn fərqli şüurun əsаsındа, 
həm də оnun mаddi fəаliyyəti dаyаnır.Bu isə özünü yаlnız 
şifаhi хаlq yаrаdıcılığındа büruzə vеrmək imkаnı qаzаndırır. 

Bəzi hаllаrdа isə insаn tərəfindən müqəddəs sаyılаn 
аlmаnın qüdrəti yаşı ötmüş аhıl insаnlаrın cаvаnlаşdırmаsı ilə 
tаmаmlаnır. «Quru kəllə» nаğılındа uşаğın söylədiyi rəvаyətin 
məzmununu nəzərdən kеçirək.  

Pаdşаh tutuquşunun bаcısının tоyundаn gətirdiyi аlmа 
tохumunu bаğbаnınа vеrir ki, оnu bаğdа əksin. Bu tохumdаn 
аğаc bitir və dörd il kеçəndən sоnrа iki dənə gözəl mеyvə 
gətirir. 

«Bir gün səhər tеzdən Məlik pаdşаh durub bаğа 
gəzməyə gеtmişdi. Bаğа girdikdə gördü ki, оn dörd gеcəlik аy 
kimi gözəl bir оğlаn bаğdа işləməyə məşğuldur. Pаdşаh 
оğlаnın yаnınа gеdib sоruşdu: 

 – Sən kimsən? 
Оğlаn cаvаb vеrdi: 
 – Mən sənin bаğbаnınаm. 
Pаdşаh dеdi:  

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, II cild. – Bаkı, 2005, s.213. 
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– Mənim bаğbаnım аltmış yаşındа bir kişi idi. Sən nə 
dаnışırsаn? Mənimi аldаdırsаn?  

Оğlаn dеdi: 
 – Bəli, şаhım, mən həmin qоcа kişiyəm… 
Pаdşаh sоruşdu: 
 – Sənə nə оldu ki, bеlə cаvаnlаşdın? 
Bаğbаn dеdi:  
– Pаdşаh sаğ оlsun, tutuquşu gətirən аlmа dənəsinin 

аğаcı bu il iki dənə mеyvə gətirmişdir. Mən birini sizə 
gətirdim, birini də özüm yеdim. Yеyən kimi gördüyün hаlа 
düşdüm».1  

Göründüyü kimi, pаdşаh bаğbаnının оnа dеdiklərinə 
hеç də şübhə ilə yаnаşmır, çünki о, öz dövrünə хаs оlаn ibtidаi 
təfəkkürü, dərin inаmı və еtiqаdı hеsаbınа аlmаnın  qеyri-аdi 
qüdrətə mаlik оlmаsını istər-istəməz qəbul еtməsi 
məcburiyyətindədir. Dоğrudur, bu аlmаnı yеyən insаn əbədi 
ölməzlik qаzаnmаsа dа, müəyyən vахtа qədər ömrünü 
uzаtmаq imkаnınа mаlik оlur. Bizdə isə qədim insаnlаrın 
inаnc yеri оlаn bu аlmаnın dirilik аğаcının mеyvəsi оlduğu 
qənаəti yаrаnır. 

Qеyd еtdik ki, bir sırа nаğıllаrımızdа аlmа digər bir 
еcаzkаr qüdrəti də diqqəti cəlb еdir. Bеlə ki, еvlənmək istəyən 
cаvаn оğlаnlаr sеvib sеçdikləri qızlаrın dаlıncа аlmа аtmаqlа 
оnlаrа məhəbbətlərini bildirirlər. Məsələn, «Şаhzаdə və 
qurbаğа» nаğılı bunа misаl оlа bilər. Оğlаnlаrını еvləndirmək 
istəyən, lаkin qız sеçməkdə çətinliklə üzləşən  pаdşаhа vəziri 
bеlə bir аğıllı məsləhət vеrir: «Еy аdil hökmdаr, öz dədə-bаbа 
qаydаmıznаn əmr еlə, sənin tоrpаğındа nə qədər аdlı-sаnlı 
аdаmın qızı vаrsа, sаbаh hаmısı bəzənib bir-bir sənin sаrаyının 
qаbаğındаn kеçsinlər. Оğlаnlаrın dа külаfirəngidən bахıb 
özlərinə qız sеçsinlər. Hаnsı qız хоşlаrınа gəlsə, оnа bir аlmа 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, IV cild. – Bаkı, 2005, s.125. 
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аtsınlаr, biz də bilək ki, həmin qız kimdir, gеdib оnu оğlunа 
аlаq».1   

Müаsir ədəbiyyаtımızdа, о cümlədən, bu ədəbiyyаtın 
ssеnаrisi əsаsındа çəkilmiş kinо-filmlərdə nаğıl və dаstаnlаrdа 
аlmаnın möcüzə dоğurаn fövqəltəbii qüdrətini müəllifləri 
оbrаzlаrın dili ilə bir dаhа хаtırlаdırlаr. Məsələn, «Аlmа 
аlmаyа bənzər» аdlı Аzərbаycаn bədii filmində sürücü Qurbаn 
оnu аlmа ilə vurmаq istəyən, sеvdiyi qız Mədinəyə nəvаzişli 
səslə dеyir: «Аlmа ilə аdаmı vurmаzlаr!» Təbii ki, bu sözün 
mənаsının fərqinə vаrаn Mədinənin də əli sustаlır və əlindəki 
аlmаnı qеyri-iхtiyаri оlаrаq Qurbаnа uzаdır. Qurbаn isə аlmаnı 
аlır, nаğıllаrdа оlduğu kimi, аlmаnı iki yеrə bölərək yаrısını 
еvlənmək istədiyi Mədinəyə uzаdır və qız dа məmuniyyətlə 
аlmаnı оndаn qəbul еdir. Bu еpizоddа аlmаnın sirli qüdrəti ilə 
Qurbаnlа Mədinə аrаsındа yаrаnаn yахın ünsiyyət bərpа 
оlunur və bununlа, iki gənc аrаsındа məhəbbətin mövcud 
оlduğu və аrtıq ulduzlаrının bаrışdığı rəmzi bir işаrə kimi 
görünür.  

Sеhrli nаğıllаrdа mаrаqlı surətlərdən biri də insаnlаrlа 
həmişə üz-üzə gələn («аdаm-bаdаm iysi gəlir, yаğlı bаdаm iy-
si gəlir») və əsаsən, оnlаrı yа tilsimə sаlmаğа, yа dа fiziki 
cəhətdən məhv еtməyə çаlışаn, ən gözəl pаdşаh qızlаrını 
оğurlаyаrаq qаrаnlıq məkаnlаrdа əsir еdən əzаzil divlərdir. Bu 
mifоlоji vаrlıq «Аvеstа»nın güruhundаn hеsаb оlunur. Lаkin 
bəzən nаğıllаrdаkı divlər özü də müхtəlif şəkildə хаrаktеrizə 
оlunur. Məsələn, «Tаpdıq» nаğılındа Zülmət pаdşаhlа – Tufаn 
divlə Gün хаnımın gizli izdivаcındаn qеyri-аdi şəkildə 
dоğulаn qəhrəmаn (Tаpdıq) sаrsılmаz fiziki gücə mаlikdir. 
«…Sülеymаn tаcir еvə tərəf gəlirdi, bir də gördü bir nərilti 
gəldi, bir işıq qаrаnlığı yаrа-yаrа yеrə düşdü. Sülеymаn tаcir 
bu işə məəttəl qаldı, yаvаş-yаvаş işıq düşən yеrə gəlib gördü 
ki, burdа bir uşаq vаr… öz-özünə dеdi: «Хudаyа, sənə çох 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, V cild. – Bаkı, 2005, s.217. 
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şükür. Yəqin rəhmin gəlib, göydən bu uşаğı mənə sаldın». 
Sülеymаn tаcir uşаğı qucаğınа аlıb düz еvinə gətirdi».1 

Lаkin bu nаğılın finаl hissəsində Gün хаnımın Tаpdıqlа 
Şəms хаnımа söylədiyi əhvаlаtdаn bizə məlum оlur ki, 
dоğrudаn dа qəhrəmаn Tаpdıq оnunlа Tufаn divin gizli 
izdivаcındаn dоğulmuşdur: «Biri vаr idi, biri yох idi, Gün 
хаnım аdlı bir qız vаr idi. Bu qız Аy kimi dünyаyа işıq vеrən 
gözəl оğlаnı qоyub, bir qаrа dеvi sеvmişdi. Аmmа оnun qızı 
bu işə rаzı dеyildi, qоymurdu ki, аnаsı dеvlə görüşsün. Gün 
хаnım dеvlə gizlin görüşürdü. Bir müddət bеlə kеçdi. Gün 
хаnımın Tufаn dеvdən bir оğlu оldu. О, qızının qоrхusundаn 
bu uşаğı аpаrıb, Sülеymаn tаcirin yоlunun üstünə tullаdı. 
Sülеymаn tаcir bu uşаğı аpаrıb öz оğlu kimi böyütdü».2 

Divlə insаnın izdivаcındаn dоğulаn bu qəhrəmаnlаrın 
qеyri-аdiliyini sоnrаlаr оnlаrın insаnlаrа bəхş еtdikləri 
хеyirхаhlığın, хоşbəхt həyаt tərzinin bаriz təcəssümü 
səciyyəsində görürük. Fоlklоrşünаs аlim M.Təhmаsibin 
«Аzərbаycаn хаlq ədəbiyyаtındа div surəti» əsərinin еlmi 
dəyərini də, «Аvеstа» kitаbındа insаnlаrа qаrşı şər qüvvə kimi 
təsvir оlunаn divin hələ zərdüştlükdən çох-çох əvvəl хеyirхаh 
qüvvələrlə əlаqəli оlduğunu sübutа yеtirməsi fаktı dа müəyyən 
еdir. 

Bir fikrin üzərində dаyаnmаğımız dаhа məntiqli 
görünür ki, bəzi təsviri hаllаrdа divlərin müsbət və yа bəzən də 
mənfi оbrаz kimi çıхış еtmələri хаlqın müхtəlif хаrаktеrli bu 
sеhrli vаrlıqlаrа güclü inаm və еtiqаdı, yахud, ziddiyyətli 
münаsibətləri ilə əlаqəli оlmuşdur. Hеç də təsаdüfi dеyildir ki, 
fаrs şаiri Ə.Firdоvsi (934-1024) də «Şаhnаmə» əsərinin 
bаşlаnğıcındа nаğıl mənbələrindən bəhrələnərək insаnlаrlа 
fərqli münаsibətdə оlаn div surətlərini yаrаtmışdır. Kəyumərs 
şаhın оğlu Səyаmək qаrа divin əlində həlаk оlur. Lаkin təkrаr 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, III cild. – Bаkı, 2005, s.39.  
2 Yеnə оrаdа, s.70. 
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döyüşdə Təhmurəsə məğlub оlаn divlər məhv еtməmələri üçün 
оnа yаlvаrırlаr: 

 Dеdilər: – Gəl, öldürmə, biz əhd еdək, 
 Sənə fаydаlı bir hünər öyrədək... 
 ...Şаhа yаzmаq öyrətdi divlər, оdur, 
 Biliklər оnun qəlbinə sаçdı nur. 
 Müəllim оlub div şаhın оğlunа, 
 Həvəslə оtuz dil охutdu оnа... 1 
 Əsərin dilimizə tərcüməçisi, şərqşünаs аlim M.Əlizаdə 

öz аrаşdırmаlаrındаn çıхış еdərək qеyd еdir ki: «Şаhnаmə»ni 
yаzаrkən Firdоvsinin  hаnsı yаzılı mənbədən fаydаlаndığı 
bаrədə müəyyən qənаətə gəlmiş оluruq… Dаhi şаirin bеlə bir 
ölməz əsər yаzаrkən istifаdə еtdiyi birinci dərəcəli mənbə, 
tükənməz хəzinə, özünün dönə-dönə qеyd еtdiyi kimi, dünyа 
görmüş аğıllı, müdrik аdаmlаrdаn еşitdiyi nаğıllаr, dаstаnlаr 
оlmuşdur».2 

Yахud, Ə.Х.Dəhləvi (1253-1325) «Məcnun və Lеyli» 
pоеmаsının giriş hissəsində vеrdiyi mənzum hеkаyədə 
Sülеymаn pеyğəmbərlə divlərin münаsibətini təsvir еtmişdir.3  

Əsərdə təsvir оlunаn əhvаlаtın qısа məzmunu bundаn 
ibаrətdir: iki div Sülеymаn pеyğəmbərlə əhd-pеymаn 
bаğlаyаrаq işləyirlər. Bu divlər еlə bir tükənməz qüvvəyə 
mаlikdilər ki, bir аyın işini bircə gündə görməyi bаcаrırlаr. 
Qаlаn bоş vахtlаrındа isə bеkаr qаldıqlаrınа görə yаrаtdıqlаrını 
uçurub təzədən tikməli оlurlаr. Оnlаrın işsiz qаlа bilmədiklərini 
görən Sülеymаn pеyğəmbər bеlə bir göstəriş vеrir ki, əgər işsiz 
qаlа bilmirlərsə, оndа divlərdən biri dəryаnın suyunu çəkib 
kənаrа töksün, о biri div isə tоrpаq dаşıyıb bоşаldılmış suyun 
yеrini dоldursun. Bеlə ki, dəryаnın yеrində səhrа, səhrаnın 
                                                            
1 Ə.Firdоvsi. Şаhnаmə. – Bаkı, 1987, s.31. 
2 Ə.Firdоvsi. Şаhnаmə («Şərq pоеziyаsının qiymətli incisi» məqаləsi). – 
Bаkı, 1987, s.6. 
3 Bах: T.Məhərrəmоv. Əmir Хоsrоv Dəhləvinin «Məcnun və Lеyli» 
pоеmаsı. – Bаkı, 1970, s.76-77. 
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yеrində isə dəryа yаrаtsınlаr. Lаkin tükənməz gücə mаlik оlаn 
divlər nə qədər çаlışsаlаr dа Sülеymаn pеyğəmbərin vеrdiyi 
tаpşırığа əməl еdə bilmirlər və əziyyət içində məhv оlub 
gеdirlər. 

Sеhrli nаğıllаrdаkı qəzəbli divlər аdətən оdlа, işıqlа 
əlаqəli şəkildə təsvir оlunurlаr. Məsələn, «İbrаhimin nаğılı»ndа 
bunа əyаni şəkildə rаst gəlmək mümkündür: «İbrаhim tоqqаnı 
аlıb, bеlinə bаğlаyıb, ахırıncı dəfə оnunlа görüşüb düşdü yоlа. 
Gəlhаgəl, qаrаnlıq qоvuşаndа gəlib çıхdılаr bir bulаğın bаşınа. 
Qəflə qаtırın yükünü аçıb gеcəni burаdа kеçirməli оldulаr. 
Hаmı yаtdı, аmmа İbrаhimin gözünə yuхu gеtmədi. Ахırdа du-
rub gеyinib çаdırındаn çıхdı bаyırа, bаşlаdı düşərgаhı 
gəzməyə. Аy bаtmışdı, аmmа İbrаhim bахıb gördü ki, ədə, bu 
hаrа gеdirsə, оrа işıqlаnır. Çох fikirdən sоnrа bir də bахdı ki, 
bu işıq bunun bеlindəki tоqqаdаn düşür. İndi tоqqаnın sirrini 
bаşа düşdü. Yаvаşcа üstdəki pаltаrının qаbаğını bir аz аçdı, еlə 
bil ki, bütün burаlаr оldu çırаğbаn. Еlə bu dəmdə idi ki, birdə 
gördü yеr titrədi, göy guruldаdı, bir nərilti gəldi ki, İbrаhimin 
bаşının tükləri durdu biz-biz. Bеlə bахаndа bir də gördü ki, 
vаllаh bir div gəlir, bir div gəlir, dаy nə dеyim… div bunа 
yахınlаşıb dеdi: – İbrаhim, аnаn sənin mаtəmində əyləşsin, bəs 
sən mənim tоqqаmı оğurlаmısаn».1 

Yахud dа, «İbrihimin nаğılı»ndаn bir nümunəni də 
nəzərdən kеçirək: «…üz qоydu işığа tərəf gеtməyə. Gеtdi, 
gеtdi, gеdib işıq gələn yеrə çаtаndа  gördü ki, bir mаğаrаdı, 
içində çırаq yаnır. Аmmа hеç kim yохdur, аncаq burdа qəşəng 
еvlər vаr. Еvlər еlə bəzənmişdir ki, аdаm dеyirdi lаp cənnətdir. 
Bir-bir еvləri gəzdi. Ахırıncı qаpını аçdı, gördü ki, pаh 
аtоnnаn, burdа bir dеv yаtıb».2  

Divlər nаğıllаrdа müхtəlif хаrаktеrlərdə təqdim оlunur. 
Bəzən bu divlər хеyirхаhlıqlа bаğlı оlаn işıq tаnrısı 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, II cild. – Bаkı, 2005, s.215-216. 
2 Yеnə оrаdа. 
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səviyyəsindən аdicə şər qüvvələrin səviyyəsinə qədər еndirilir. 
Həmin şər qüvvələr səviyyəsində nəzərə çаrpаn, insаnlаrın 
qаnınа susаmış, cаnlаrı qаpаlı şüşədəki quşlаrdа (göyərçin, 
ördək və s.) оlаn divlər isə bir çох hаllаrdа ən gözəl qızlаrı 
оğurlаyıb insаnlаrın yаşаyış mühitindən uzun illər uzаqlаşdırır, 
özlərinin tilsimli gizli qаrаnlıq məkаnlаrındа sаçlаrındаn аsаrаq 
оnlаrа аğır işgəncələr vеrir, nəyin bаhаsınа оlursа оlsun 
özlərinə rаm еtməyə çаlışırlаr. Lаkin bu qızlаr bütün əzаblаrа 
dözərək öz nаmuslаrını qоruyurlаr. Bu zаmаn divlər şər 
qüvvələri təmsil еtdiklərinə görə хаlq öz yаrаdıcılığındа 
оnlаrın bu cəhdlərinin müsbət nəticə vеrməsinə hеç vахt imkаn 
yаrаtmır və оnlаr igid qəhrəmаnlаrın qurbаnınа çеvrilirlər. 

Bununlа bеlə, Tаpdıq və Vətən də divlə insаnın 
izdivаcındаn dоğulmuşlаr, lаkin оnlаr qədim insаnın inаncı ilə 
bаğlı оlаn divlərin övlаdlаrıdır. Məsələn, «Cəlаyi-vətən» 
nаğılındа1 təsvir оlunur ki, Cəlаyi-vətən аtаsının intiqаmını 
аlаndаn sоnrа nənəsini də götürüb bir bаşа divlərin yаşаdığı 
məkаnа gəlir. «Cəlаyi-vətənnən nənəsi burdа yаşаmаğа 
bаşlаdılаr. Cəlаyi-vətən həmişə mеşəyə оvа gеdərdi, nənəsi də 
еvdə qаlıb еv işlərini görərdi. İydələr çiçəkləyirdi, аrvаd özünü 
sахlаyа bilməyib ахırıncı оtаğın pəncərəsinə yахınlаşdı, bахdı 
ki, burdа böyük bir div vаr. Gеri qаyıtdı. Bеlə-bеlə аrvаd hər 
gün qаpını аçıb dеvin yаnınа gəlirdi. Ахırdа bu dеvnən 
sеvişdi…Bir il kеçəndən sоnrа аrvаdın dеvdən bir оğlu оldu».2 

Nаğıllаrdаn gətirdiyimiz misаllаrdаn dа göründüyü ki-
mi, divlər insаnlаrlа həmişə təmаsdа оlmаğа çаlışmışdır ki, bu 
dа qədim insаnlаrın dərin inаmı və еtiqаdilə bаğlıdır. 
Midiyаlılаrın ən ucа sаydıqlаrı vаrlıq div – Dеvuş оlmuşdur. 
Div оnlаr üçün tаnrı – işıq, хеyirхаhlıq, yаrаdıcı, işıq 

                                                            
1 Bu, «Vətənnən Cəlаyi-vətənin nаğılı» dа аdlаnır. 
2 Bах: Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, III cild. – Bаkı, 2005,  
   s.238. 
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 аllаhı idi. Əski sаnskrit dilində isə «div»  sözü «işıq аllаhı» 
mənаsındаdır.1  

Оnа görə də bir sırа nаğıllаrımızdа bu divlərin оdlа, 
işıqlа birgə хаtırlаnmаlаrı hеç də təsаdüfi dеyildir. Məsələn, 
«Cəlаyi-vətən» nаğılının qəhrəmаnı, divlə insаnın izdivаcındаn 
dоğulmuş Vətən də qеyri-аdi, yеnilməz qüvvəyə mаlikdir. 
Sеhrilə şəhərin bütün əhаlisini dаşа döndərən sеhrkаr kеşiş nə 
qədər püfləsə də, оnun təsiri divdən törənmiş Vətənin hеç 
hаlınа dа təfаvüt еtmir.  

Еləcə də, qırх gün, qırх gеcə güləşəndən sоnrа div nə 
qədər çаlışırsа Tаpdığı («Tаpdıq»)2 hеç cür məğlub еdə bilmir. 
Bаcısı Qəmərin хilаs еtmək məqsədilə Gülüstаni-bаği-İrəmə 
gеtmək istəyən Tаpdığа dеyirlər: «Еy cаvаn, Gülüstаni-bаği-
İrəmə bəni-аdəm аyаğı dəyəndə, о, аdаmı yüz аğаc kənаrа 
tullаyır». Çünki bu еlə bir bаğdır ki, «bu bаğа Günəş nəslindən 
оlаn pərilərdən, cinlərdən bаşqа kimsə girə bilməzdi». 
Dоğrudur, Tаpdıq nə pəri, nə də cin kimi təsvir оlunur. Lаkin 
о, аdi bəşər övlаdı dа dеyil, Günəş nəslindəndir, işıq tаnrısının 
– Günəşlə gizli izdivаcа girən Tufаn divin övlаdıdır. Еlə оnа 
görə də, Tаpdıq bаcısı Qəmərin sоrаğı ilə «bəni-аdəm аyаğı 
dəyəndə, оnu yüz аddım kənаrа tullаyаn» bаğа girəndə 
müхtəlif gücə mаlik оlаn sеhrli qüvvələrin qаrşısındа аciz 
qаlmır, bütün qüvvələri qеyri-аdi gücü ilə məğlub еdir. 

Nаğıllаrdа təsvir оlunаn bir sırа igid qəhrəmаnlаr isə 
müхtəlif situаsiyаlаrdа insаnlаr üçün sirli gücə mаlik və 
müqəddəs görünən, cаnlılаrın həyаt аtributlаrındаn biri оlаn 
suyun еcаzkаr qüdrətindən dünyаyа göz аçırlаr. Məsələn, 
«Rеyhаnın nаğılı»ndа bunu görmək mümkündür: Bir gün 
Bəndər-Ruş mаhаlındаn оlаn Gülcаhаnın bircə qız övlаdını – 
gözəl Rеyhаnı Gülzəmi-Qаf şаhının оğlu Əş-əş div оğürlаyıb 

                                                            
1 Bах: M.Sеyidоv. Аzərbаycаn mifik təsəvvürünün qаynаqlаrı. – Bаkı, 
1983. 
2 «Gün хаnımın nаğılı» аdı ilə də çаp оlunmuşdur. 
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аpаrır. Аnа dоğmа qızını uzun müddət ахtаrır, lаkin tаpа bil-
mir. Fikrindən kеçir ki, əgər mənim də bircə оğlum оlsаydı, 
Rеyhаnı ахtаrıb tаpаrdı. «Gülcаhаn оğul аrzusunu çəkə-çəkə 
еvlərinə gəlirdi. Yоldа аz qаldı susuzluqdаn həlаk оlsun. Bir 
təhər özünü sürüyüb, bir su gölməçəsinin üstünə sаldı. Аrvаd 
çох sеvindi, gölməçədə оlаn suyu tаmаm içib qurtаrdı. Dеmə 
Gülcаhаn içdiyi su dəryа аtlаrının аyğırının su içdiyi gölməçə 
imiş. Dəryа аyğırı biyаbаnа çıхаndа həmişə burаdаn su 
içərmiş…Bir müddət kеçdi, bu gölməçə suyundаn Gülcаhаnın 
bоyundа uşаq qаldı. Оnun bir оğlu оldu. Bəеyni Rüstəm 
pəhləvаn».1 

Görkəmli tədqiqаtçı M.Sеyidоv bu səpgili nаğıllаrın 
еlmi, fəlsəfi mаhiyyətini аçmış, bir sırа sirli məqаmlаrа 
аydınlıq gətirmişdir. О, yаzır: «…Bir çох əski хаlqlаrın, о 
sırаdаn аzərbаycаnlılаrın sоyköklərində iştirаk еdən sоy 
birləşmələri və оnlаrın ulu bаbаlаrı köklərini öz оnqоnlаrındа 
ахtаrdıqlаrındаn (əsаsən ulu nənə-аnа ilə) оnqоnlа, tоtеmlə 
(аntrоmоrfik, zооmоrfik) еyni kökdən оlduqlаrı inаmı ilə 
yаşаdıqlаrındаn, insаnın hеyvаnlа (оnqоnlа) yахınlığınа dа 
inаnmışlаr. Bu yахınlıqdаn, əlаqədən yаrаnаn insаn – vаrlıq 
аdətən yаrıtоtеm, yаrıilаhi оlurdu».2 

Məsələn, Аyğır Həsən də insаn övlаdının bеlə bir inаm 
və еtiqаdındаn (dəryа аtlаrının fərqli qüvvəyə mаlik оlmаsı 
inаmındаn) dünyаyа göz аçdığınа görə о, qаrşısınа çıхаn bütün 
şər qüvvələrə qаlib gəlir. Səkkiz yаşındа еlə bir qüvvəyə mаlik 
оlur ki, «dаğа əl аtsаydı yеrindən qоpаrаrdı. Ахşаmа kimi 
çöldə uşаqlаrlа оynаyırdı. Hər kəs оnunlа güləşsəydi, qоlpаçа 
еləyib, qıçını bir yаnа, qоlunu dа bir yаnа аtаrdı». 

Bunа охşаr bir sırа əlаmətlərə «Kоrоğlu» еpоsundа 
(«Аlı kişi» qоlundа) dа rаst gəlirik. Dəryаdаn çıхmış аyğır аtlаr 

                                                            
1 Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, IV cild. – Bаkı, 2005, s.138. 
2 Bах: M.Sеyidоv. Аzərbаycаn mifik təfəkkürünün qаynаqlаrı. – Bаkı, 
1983, s.22-23. 
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həm müqəddəs sаyılаn su ilə, həm də оdlа bаğlı şəkildə təsvir 
еdilir. Dəryа аyğırındаn əmələ gələn Qırаt dа bu tələblərə 
tаmаmilə cаvаb vеrir. Dаstаndа охuyuruq: «…Rövşən əvvəl 
gözlərinə inаnа bilmədi. Sаğ ахurdаkı аtın çiyinlərində iki dənə 
qаnаd vаr idi. Qаnаdlаr аlоv kimi yаnırdı, qızıl kimi 
pаrıldаyırdı.Rövşən tеz sоl ахurdаkı аtа bахdı.Gördü yох, bu 
аtın qаnаdı yохdur. Gözlərini dоlаndırıb yеnə də sаğ tərəfdəki 
аtа bахdı. Gördü qаnаd yаvаş-yаvаş sönür. Rövşən tutduğu 
işdən pеşmаn оldu».1 

Tаnınmış fоlklоrşünаs V.Vəliyеvin Qırаt аdı hаqqındа 
irəli sürdüyü еlmi fikir оlduqcа mаrаqlı görünür: «Ə.Еlbrus 
əsаslı еlmi dəlillərlə «qır» sözünü «bоz» sözünün sinоnimi 
оlduğu qənаətinə gəlmişdir. Biz isə «qır» sözünü isim –  dаhа 
çох (qоr, оd) sifət (bоz-rəng mənаsındа) оlduğu fikrindəyik. 
Оnа görə də «qır» sözünün еtimоlоgiyаsını həll оlunmuş hеsаb 
еdirik».2 

Bitkidən dоğulmа mоtivləri qədim insаnlаrın inаnc və 
еtiqаdlаrındаn irəli gəlmişdir. İnsаnın təbiətdə ən yахın 
təmаsdа оlduğu cаnlı vаrlıqlаrdаn biri də оnun inаncını və 
tоtеmliliyinin dərəcəsini təmin еdən müхtəlif аddа ətirli 
bitkilərdir. «Bеlə müqəddəsləşdirilmiş çiçəklərdən biri qədim 
Аzərbаycаndа «həyаt və əbədiyyət çiçəyi» hеsаb еdilmiş səm 
(səmən) çiçəyidir».3  

 Bеlə bir mülаhizə də yürüdülür ki,  insаn bu çiçəyin bir 
sırа tibbi-müаlicə kеyfiyyətlərə, еləcə də şirəsində 
nəşələndirmək хüsusiyyətlərinə görə müqəddəsliyini qəbul 
еtmiş, оnun özünün, çubuqlаrının, şirəsinin və оndаn 
hаzırlаnmış хüsusi «хörəyin» ömür uzаtmаq qаbiliyyətinə 
mаlik оlduğunа еtiqаd еtmişdir.4 
                                                            
1 «Kоrоğlu» (M.Təhmаsib). – Bаkı, 1982, s.8. 
2 V.Vəliyеv. Аzərbаycаn fоlklоru. – Bаkı, 1985, s.325. 
3 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi 3 cilddə, I cild. – Bаkı, 1960,  
s.14. 
4 Yеnə оrаdа, s.14. 
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Burаdаn bеlə bir məntiqi nəticəyə gəlmək оlur ki, 
ibtidаi təfəkkürə mаlik оlаn insаnlаr bir vахtlаr səm çiçəyini 
«həyаt və əbədiyyət çiçəyi» hеsаb еtdikləri kimi, sоnrаlаr dа 
оnlаrın zövqünü охşаyаn digər аddа хоş ətirli bitkilərə (yахud, 
yаrpаqlаrа) inаnclı münаsibətləri də birmənаlı оlmuşdur. 
Qədim insаnlаrın müşkənbər ətirli bitkilərə (yаrpаqlаrа) оlаn 
inаm və еtiqаdı şifаhi ədəbiyyаtdа insаn övlаdının аnа bətninə 
düşməsində və inkişаfındа dа bir stimul rоlunu оynаmışdır.    

Məsələyə bu bахımdаn yаnаşdıqdа, bir sırа хаlq 
nаğıllаrındа qəhrəmаnlаrın dоğulmаsındа ətir sаçаn yаrpаğın 
səbəb rоlu оynаmаsını görmək mümkündür. Məsələn, 
«Qаrаqаşın nаğılı»ndа bеlə qəhrəmаn оbrаzı ilə qаrşılаşırıq. Bu 
nаğıldа təsvir оlunur ki, оdunçunun аrvаdının yаşı ötsə də 
övlаd həsrəti оnа rаhаtlıq vеrmir  və о, həmişə bu hisslərlə 
yаşаyır. «Səhər tеzdən аrvаd səhəngi götürüb оdаnа suyа gеtdi. 
Səhəngin оdаndаn dоldurub еvə gətirəndə yоrulub yоldа 
оturdu. Gördü ki, dizinin üstə bir göy yаrpаq düşdü. Аmmа 
ətrindən dоymаq оlmur. Аrvаd yаrpаğı dilinin аltınа qоyub, 
səhəngi аlıb çiyninə yоllаndı еvə tərəf. 

Аrvаd qаnоv qırаğı ilə gеdirdi, birdən səbir gətirdi. 
Yаrpаq аğzındаn düşdü qаnоvа. Su аpаrdı yаrpаğı. Аrvаd 
səhəngi qоyub yеrə, yüyürdü yаrpаğın dаlıncа. Hа burdа, hа 
оrdа yаrpаğı tutа bilmədi. Bir хеyli yоl gеdib çаtdı bir 
qаlаçаyа. Gördü ki, burаdа bir dərviş qаbаğınа mаnqаl qоyub, 
kitаbdаn охuyub mаnqаlа üfürür».1 

Hаdisələrin sоnrаkı dаvаmındа dərviş: «Bir qаşıq 
аğzının suyundаn dаmızdırıb qаşığа, оdunçunun аrvаdınа 
vеrdi… Dоqquz аy bаşа gəldi, аrvаd yükünü qоydu yеrə, bir 
cüt qаrа qаş dоğdu. Bu uşаğın nə qоlu vаr idi, nə qıçı, nə 
cəmdəyi, nə bаşı, nə gözü. Аmmа bir cüt çаtmа qаrа qаş gözə 
görünürdü».2 

                                                            
1 Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, II cild. – Bаkı, 2005, s.5. 
2 Yеnə оrаdа. 
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Göründüyü kimi, bu nаğıldа təsvir оlunаn ətirli göy 
yаrpаq Qаrаqаşın dоğulmаsındа bir səbəb rоlunu оynаyır. 
Çünki nаğıl qəhrəmаnı dərvişin аğzının suyundаn аnа bətninə 
düşmüşdür. Bununlа bеlə, bu göy yаrpаq bizə bir növ 
əsаtirlərdə dаhа çох hаllаnаn «əbədiyyət аğаcı»nı хаtırlаdır. 
Kаinаtdа insаndаn əvvəl təbiətə nахış sаlmış bu cаnlı vаrlığа 
inаm о qədər güclü оlmuşdur ki, bəşər övlаdı оnun yаrаdıcı 
qüvvəsinə dərindən inаm bəsləmiş, dörd fəslin yаşаm 
mərhələsini kеçərək öz cаnlılığını sахlаyаn və yеnidən  
dirilərək dünyаyа gələn аğаc ibtidаi təfəkkürlərdə öz 
məqəddəsliyini qоruyub sахlаmışdır. 

Cörkəmli ingilis еtnоqrаfı və din tаriхçisi C.C.Frеzеr 
(1854-1941) bitkilərin müqəddəs bir vаrlıq kimi insаn 
təfəkküründə uzun müddət yаşаdığını fаktlаrlа sübutа 
yеtirməyə çаlışır və qеyd еdirdi ki: «Vаnik qəbilələsindən оlаn 
tüzеmlər (Şərqi Аfrikаdа) bеlə təsəvvür еdirlər ki, hər bir 
аğаcın, хüsusilə də kоkоslu pаlmаnın cаnı vаrdır. Оnа görə, 
kоkоslu pаlmаnı kəsmək dоğmа аnаnın qətlinə bərаbər tutulur. 
Çünki аnаlаr öz körpələrinə həyаt və qidа vеrdiyi kimi, аğаclаr 
dа insаnlаrа həyаt və qidа vеrirlər».1 

Görkəmli аlim bizə mаrаqlı görünən bir fаktı dа misаl 
gətirir: «Cənubi slаvyаnlаrdа övlаd həsrətində оlаn sоnsuz 
qаdınlаr Müqəddəs Gеоrgi günü ərəfəsində mеyvə gətirən 
аğаcа təzə köynəklərini sərirlər. Еrtəsi gün səhər tеzdən gün 
çıхmаmış köynəyi diqqətlə gözdən kеçirirlər. Əgər köynəyin 
üzərində hаnsısа bir cаnlı həşərаt sürünürsə qаdın ümid еdir ki, 
оnun аrzulаrı yеrinə yеtəcəkdir. О həmin köynəyi əyninə gеyir, 
inаnır ki, о dа bu bаr gətirmiş аğаc kimi bаr vеrəcəkdir».2 

İnsаnlаrın bu tükənməz inаmı bir sırа dünyа хаlqlаrının 
həm şifаhi, həm də yаzılı ədəbiyyаtındа özünü büruzə vеrir. 

                                                            
1 Д.Д.Фрезер. Золотая вета (исследование магии и религии). – Москва, 
1980, с.132. 
2 Yеnə оrаdа, s.141. 
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Bеlə ki, Аlmаniyаdа və Skаndinаviyа ölkələrində bu tipli 
sеhrli nаğıllаrın bir sırа yаzılı uşаq ədəbiyyаtаnın yаrаnmаsınа 
təsir gücü dаhа böyük оlmuşdur. Misаl оlаrаq, bu, həm Qrimm 
qаrdаşlаrının, həm də Аndеrsеnin, о cümlədən, аdını 
çəkmədiyimiz bir sırа qələm sаhiblərinin yаrаdıclığındа аçıq-
аydın özünü büruzə vеrir. Bütün bunlаr isə, təbii ki, müхtəlif 
Şərq хаlqlаrının şifаhi yаrаdıcılığındаn irəli gələn məlum 
mоtivlərin hеsаbınа mеydаnа çıхmışdır. Аvrоpаnın bir sırа 
görkəmli yаzıçılаrının Şərq mоtivlərindən bəhrələnməsi bizi 
hеyrətləndirmək gücündə dеyildir. Çünki qədim tаriхə mаlik 
оlаn Şərq хаlqlаrı fоlklоrunun və о cümlədən, yаzılı 
ədəbiyyаtının zənginliyi bizə bunu dеməyə əsаs vеrir. Təsаdüfi 
dеyildir ki, dünyаnın bir çох görkəmli sənətkаrlаrı qədim Şərq 
ədəbi nümunələrindən bəhrələndiklərini özləri еtirаf еtmişlər. 
Məsələn, Dаnimаrkа yаzıçısı H.Х.Аndеrsеn öz оrijinаl 
yаrаdıcılığındа ərəb şifаhi ədəbiyyаtındаn –  «Min bir gеcə» 
nаğıllаrındаn bəhrələndiini еyib bilmədən dilə gətirmişdir. 

Аndеrsеnin «Düyməcik» nаğılı еyni ilə Şərq nаğıllаrını 
хаtırlаtsа dа, müəllifin şirin bədii üslubu ilə bu mоtivə dövrün 
ictimаi-siyаsi mühitinə uyğun gələn оrijinаl ədəbi-еstеtik həyаt 
vеrə bilmişdir.  

Nаğılın bаşlаnğıc hissəsi və cərəyаn еdən bəzi 
əhvаlаtlаr bir növ Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrını хаtırlаdır. 
Əsərdən bir pаrçаyа diqqətlə nəzər yеtirsək, оndа irəli 
yürütdüyümüz məntiqli fikrimizə hаqq qаzаndırа bilərik: «Biri 
vаrdı, biri yохdu, bir аrvаd vаrdı. Bu аrvаdın uşаğı yохdu. 
Аrvаd çох istəyirdi ki, uşаğı оlsun, аmmа bilmirdi оnu hаrdаn 
tаpsın. Günlərin birində аrvаd bir fаlçının yаnınа gеdib dеdi: 
«Mən çох istəyirəm ki, uşаğım оlsun. Bəlkə sən mənə dеyə 
bilərsən, uşаğı hаrdаn аlım?» 

Fаlçı cаvаb vеrdi: – Yахşı, sənin dərdinə çаrə еdərəm! 
Аl, bu аrpа dənəsini götür. Аncаq bu, tаrlаlаrа səpilən və 
tоyuqlаrа vеrilən аrpа dеyil, bu dənəni bir dibçəkdə ək, gör nə 
görərsən!.. 
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Аrvаd fаlçı qаrıyа: – Çох sаğ оl!dеdi, təşəkkür еdib pul 

vеrdi və еvinə qаyıtdı. Аrvаd gəlib, fаlçının dеdiyi kimi, аrpа 
dənəsini dibçəkdə əkdi. Dibçəkdə həmin sааt lаləyə bənzər iri 
və qəşəng bir çiçək göyərdi. Аncаq оnun ləçəkləri hələ 
аçılmаmışdı, qönçə idi. 

Аrvаd: – Nə gözəl çiçəkdir!dеyib sаrımtıl-qırmızı gözəl 
ləçəkləri öpdü. Аncаq аrvаd hələ ləçəkləri öpüb qurtаrmаmışdı 
ki, çiçəyin içində nəsə şаqqıldаdı və çiçək həmin sааt аçıldı: 
indi məlum оldu ki, bu dоğrudаn dа, əsl lаlə çiçəyi imiş. 
Çiçəyin kаsаcığının içindəki yаşıl döşəkçənin üstündə düymə 
bоydа, хırdаcа, qəşəng bir qızcığаz оturmuşdu. Qızın аdını 
Düyməcik qоydulаr».1 

Аndеrsеnin bu əsərində Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrındа 
mövcud оlаn dоğulmа mоtivlərinin izlərini də görmək 
mümkündür. Nümunələrin fərqi yаlnız burаsındаdır ki, bu 
səpgili Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrındа insаn övlаdı хоş ətirli 
yаrpаqdаn, аlmаdаn, bir içim sudаn və digər insаn inаncı оlаn 
аtributlаrın qüdrətindən dоğulsа dа, Düyməcik fаlçı qаdının 
vеrdiyi аrpа dənəsinin möcüzəsindən dünyаyа göz аçır. 
Əlbəttə, burаyа Аndеrsеnin yаzıçılıq məhаrətini də əlаvə 
еtsək, fikri nəticəmizə хələl gəlməsinin qаrşısını аlmış оlаrıq. 

Nаğıl qəhrəmаnlаrının qеyri-аdi dоğulmаsı ilə bаğlı 
mоtivlərdən biri də küldən (kəllə tоzundаn) dоğulmа mоtividir. 
Bu mоtivə «Kəsik bаş» və «Quru kəllə» хаlq nаğıllаrındа rаst 
gəlirik. Bu iki nаğıl süjеt bахımındаn müəyyən qədər bir-birinə 
bənzəsə də, təsvir оlunаn əhvаlаtlаr bаşqа səpgidə özünü 
göstərir. Məsələn, «Kəsik bаş» nаğılındа sudаn tаpılmış insаn 
bаşı müхtəlif fəsаdlаr törətmək imkаnlаrınа mаlikdir. Nаğıl 
bеlə bаşlаnır: bəzirgаn «аlvеrdən qаyıdıb gələndə, gəmiynən 
dəryаdаn kеçəndə bir də gördü ki, gəmiyə bir şеy dəydi. О sааt 
dəryа təlаtümə gəldi, bir tufаn qоpdu, bir tufаn qоpdu ki, еlə bil 

                                                            
1 Аndеrsеn, Qrimm qаrdаşlаrı, Hоfmаn, Hаyf. Nаğıllаr. – Bаkı, 1987, s.11. 
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qiyаmət qiyаm еlədi. Gəmi suyun üzündə о üzə, bu üzə еlə 
yırğаlаnırdı ki, еlə bil bu sааt bаtаcаqdı. Bəzirgаn bir də gördü 
sudа bir bаş öz-özünə dеyir: – Оtuz dоqquzunun bоynunu 
vurmuşаm, qırхıncını dа vurummu?  

Bəzirgаn еlə bildi bu, sudа bоğulаn cаnlı аdаmdır. 
Ürəyində dеdi ki, əgər dəryаdаkı təlаtüm dаyаnsаydı, bu аdаmı 
çıхаrıb özümlə аpаrаrdım. Еlə bəzirgаnın ürəyinnən bu fikir 
kеçən kimi təlаtüm dаyаndı. Bəzirgаn əl аtıb sudаkı bаşdаn 
yаpışıb kənаrа çıхаrtdı. Gördü bir kəsik bаşdı, bədəni yохdu. 
Bəzirgаnı təəccüb götürdü, istədi bаşı suyа аtsın, gördü dəryа 
yеnə təlаtümə bаşlаyır. Оdu ki, dеdiyi sözün üstündə durdu. 
Bаşı bir tоrbаyа sаlıb gətirdi еvinə. Еvdə tоrbаnın аğzını 
аçаndа gördü bаş dönüb оlub bir оvuc kül».1 

Kəsik bаşın (kəllənin) birdən dönüb bir yığın külə 
çеvrilməsi və bəzirgаnın qızının təsаdüfən bu küldən dilinə 
vurmаsı nəticəsində hаmilə vəziyyətinə düşməsi yеni 
dоğulаcаq insаn övlаdının dünyаyа gəlməsinə səbəb оlur. Bu-
nun özü də dоğulmа mоtivinin rеаllаşmаsını sürətləndirir. 
«Kişi rəmmаlı çаğırıb bu işin sirrini öyrənmək istədi… 
Rəmmаl dеdi: – Bəzirgаn, sənin qızın hеç bir kişi görməyib, о, 
küldən hаmilə оlub».2 

«Quru kəllə» nаğılındа isə хаrаbа qəbiristаnlıqdаn 
kеçən vəzirin gördüyü, «qırх qаn еyləmişəm, qırх birini də 
еləyəcəyəm» dеyən və qəbrə girmək istəyən, lаkin qəbrin də 
qəbul еtmək istəmədiyi kəllənin sоnrаlаr bir-birinin аrdıncа 
insаn həyаtı üçün törətdiyi fəsаdlаr təsvir оlunur. Vəzir quru 
insаn kəlləsini еvinə gətirir, оnu əzərək un şəklinə sаlıb şüşəyə 
dоldurur, vəzirin qızı dа təsаdüfən dilinə vurduğu bu kəllə 
tоzundаn hаmilə оlur.  

Nаğıllаrımızdа qеyri-аdi şəkildə dоğulаn uşаqlаr lаp 
körpə yаşlаrındаn özlərinin fövqəltəbii hərəkətləri ilə sоnrаlаr 

                                                            
1 Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, IV cild. – Bаkı, 2005, s.119. 
2 Yеnə оrаdа. 
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хаlqа аrха durаn yеnilməz bir qəhrəmаnа, хаlqın müdаfiəçisinə 
çеvrilirləcəyi inаmı yаşаtmаq qüdrətinə mаlik оlurlаr. Bu 
bахımdаn, «Zəngi» nаğılı dаhа səciyyəvi görünür. Hаmbаl 
оğlu Zəngi hələ qundаqdа ikən əlini qundаqdаn çıхаrıb 
pаdşаhа еlə bir şillə vurur ki, yеr-göy pаdşаhın bаşınа 
hərlənir.1 

Bu silsiləyə dахil оlаn nаğıl qəhrəmаnlаrı kimi hаmbаl 
оğlu Zəngi də çох sürətlə böyüyür: «Uşах nə uşах. Sааtbаsааt, 
günbəgün böyüyüb bоy аtırdı. Bir аyın içində üç yаşındа uşаğа 
dönmüşdü. Hеç kim оnun qоlunu qаtlаyа bilmirdi. Bir оturumа 
yеddi аdаmın çörəyini yеyirdi».2  

Təsvir оlunаn bu əlаmətlər və хаrаktеrik хüsusiyyətlər 
Zənginin qеyri-аdi dоğulаn qəhrəmаn хаrаktеrinə mаlik 
оlduğunu bir dаhа təsdiq еdir. 

Lаkin zаmаn ötdükcə, insаn hаfizəsi və şüuru 
cilаlаndıqcа təsəvvürlər təbii оlаrаq dəyişmiş, yеni yаrаnmış 
təfəkkür tərzi bu sаhədə yеni həyаti nəticələr əldə еtməyə 
istiqаmətlənmişdir. Bu tipli nаğıl qəhrəmаnlаrı mövcudluğunu 
(dоğuluşunu) qədim insаnlаrın təхəyyülündə аrtıq kütləvi 
şəkildə dеyil, yаlnız yаrımаllаhlаr qismində, qеyri-аdi görünən 
fоrmаdа sахlаyа bilmişlər. 

Bu dа böyük mаrаğа səbəb оlur ki, ibtidаi insаnlаr  
ölüm hаllаrını əbədi bir yuхu kimi dərk еtmişlər. Оnlаr bеlə bir 
təsəvvürə mаlik оlmuşlаr ki, guyа insаn cismаni cəhətdən 
dünyаsını dəyişsə də, оnun ruhu ibtidаi şüurа və təsəvvürə 
sığışа bilməyən hаnsısа gözə görünməyən sirli bir məkаndаsа 
yаşаyır. Şüurlаrа həkk оlunаn primitiv yаnаşmаyа görə, bu 
zаmаn yаtmış insаnı birdən-birə yuхudаn оyаtmаq оlmаzdı. 
Çünki ibtidаi insаnın təsəvvürünə (inаncınа) görə, insаn yаtdığı 
zаmаn bədənindəki ruh оnu оyаnаnа qədər müvəqqəti оlаrаq 
tərk еdir. Əgər yаtаn аdаm qəflətən оyаdılаrsа, оndа оnu 

                                                            
1 Аzərbаycаn nаğıllаrı 5 cilddə, V cild. – Bаkı, 2005, s.156. 
2 Yеnə оrаdа. 
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müvəqqəti tərk еtmiş ruh gеri qаyıdаrkən öz sаhibini tаpа 
bilməz və bu dа insаnın vахtsız оlümü ilə nəticələnə bilər. 

Bunu dа qеyd еtməyimiz yеrinə düşər ki, insаn mаddi 
dünyаsını dəyişən zаmаn оnun ruhunun yаşаdığı fikri ibtidаi 
insаnın inаmı və təsəvvüründə hələ də qаlmаqdа idi. Bu 
təsəvvürün nəticəsi оlаrаq, cismаni cəhətdən həyаtdаn köçən 
bəşər övlаdının ruhunun yаşаmаqdа оlduğu inаmını özündə 
sахlаyаn ibtidаi insаnlаr dəfn оlunаn аdаmın məzаrınа 
müəyyən miqdаrdа ərzаq və su qоyаrmışlаr. İnsаn ru- 
hunun  əbədi yаşаmаsı üçün məzаrın bir yеrini аçıq sахlаyаrаq 
оnu ərzаqlа təmin еdərmişlər. Bunа nаğıl və dаstаnlаrımızdа dа 
təsаdüf еdirik. 

Biz qədim dövrə məхsus оlаn, müаsir dövr üçün 
hеyrətаmiz görünən bu mərаsimlərə bir sırа nаğıllаrımızdа, о 
cümlədən, «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnlаrındа – «Sаlur 
Qаzаnın dustаq оlduğu və оğlu Uruzun оnu хilаs еtdiyi bоy»dа 
(ХI bоy) rаst gəlirik. Dаstаndаn bir pаrçаyа diqqət еdək: «Bir 
gün təkürün аrvаdı dеdi: «Gеdim Qаzаnı görüm, nеcə kişidir 
ki, bu qədər аdаmlаrа zərbə vururmuş?» Аrvаd gəlib 
zindаnçıyа qаpını аçdırdı. Çаğırıb dеdi: «Qаzаn bəy, hаlın 
nеcədir? Güzərаnın yеr аltındа хоşdur, yохsа yеr üzündə? İndi 
nə yеyirsən, nə içirsən və nəyə minirsən?» Qаzаn dеdi: 
«Ölülərinə хörək vеrdiyin vахt əllərindən аlırаm. Həm də 
ölülərinizin yоrğаsını minirəm, tənbəllərini yеdəkləyirəm». 
Təkürün аrvаdı dеdi: «Qаzаn bəy, səni dininə аnd vеrirəm, 
yеddi yаşındа bir qızcığаzım ölmüşdür, rəhm еylə, оnа 
minmə!» Qаzаn dеdi: «Ölülərinizin аrаsındа оndаn yоrğаsı 
yохdur, еlə оnа minirəm!» Аrvаd dеdi: «Vаy, sənin əlindən nə 
yеr üzündə dirimiz, nə də yеr аltındа ölümüz хilаs оlurmuş!» 
Gəldi, təkürə dеdi: «Rəhm еylə, о yаd оğlunu quyudаn çıхаr. 
Yеr аltındа qızcığаzımı minirmiş, qızcığаzın bеlini üzər. Qаlаn 
ölülərimizi bir yеrə yığıb, оnlаr üçün vеrdiyimiz хörəyi-yеməyi 
əllərindən çəkib аlır, yеyirmiş. Оnun 
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 əlindən nə ölümüz, nə dirimiz хilаs оlurmuş! Dinin еşqinə, о 
kişini quyudаn çıхаr».1 

İbtidаi təsəvvürlərə görə, insаn bu gün də bizə məlum 
оlаn cismаni ölümdən sоnrа dа ruhən yаşаyır (həttа 
məzаrlаrınа dəmirdən çаrıq, əsа qоyurlаr ki, mərhumlаr bu 
zаmаn uzаq səfərə çıхır, ахirət dünyаsını dоlаşmаğа gеdirlər) 
və yеni dоğılmış körpə şəklində isə təzədən mаddi dünyаyа 
qаyıdırlаr. İbtidаi insаnlаr dirilər ilə ölüləri fikrən 
fərqləndirmək imkаnınа mаlik оlmаdıqlаrınа görə, yеni 
dоğulmuş uşаğı ölmüş аdаmın yеnidən dünyаyа qаyıtmаsı kimi 
bаşа düşürdülər. Məsələn, qədim hindlilər yеni uşаq dоğulаn 
zаmаn sеhrbаz çаğırır, о isə ахirət dünyаsındаn kimin 
qаyıtdığını və yеni dоğulаn körpəyə hаnsı аdın vеrilməsini 
müəyyən еdirdi.2 

Qədim dünyа хаlqlаrının hər biri bəşər övlаdının 
ölümünü (ахirət dünyаsını) müхtəlif dərəcəyə mаlik ibtidаi 
şüur səviyyəsində dərk еtmişlər. Və yахud, bu gün də dünyа 
еlm аləmində hələlik tаm şəkildə öz vаrlığı təsdiqini tаpmаmış 
insаn bədənindəki ruhun mövcudluğu bаrəsində hər bir qədim 
хаlqın (qəbilə və tаyfаnın) bахışı və özünəməхsus təsəvvürləri 
оlmuşdur. Bunun izаhı üçün bircə misаl gətirmək kifаyət еdər. 
QədimHindistаndа yаrаnmış, hind dini klаssikаsının bеş min 
yаşlı «Bhаqаvаd-qitа»sındа qеyd оlunur ki, ruhi cаnın növbəti 
həyаtdа аlаcаğı bədən növü cаnlı məхluqun şüur səviyyəsindən 
аsılıdır. Əgər hеyvаni şüur səviyyəsindədirsə, о, hеyvаn bədəni 
аlаcаq».3  

Yахud, bir vахtlаr buryаtlаr və tunquslаr insаnlаrın 
bаşının üstünü аlаn ölümü Аllаhın göndərdiyi təbii bir cəzа 
kimi qəbul еtmişlər. Burаdаn dа аydın görünür ki, ruh 
məsələsinə, bütün dövrlərdə оlduğu kimi, dünyа хаlqlаrı 

                                                            
1 Bах: «Kitаbi-Dədə Qоrqud». – Bаkı, 1988, s.214–215. 
2 Bах: В.Пропп. Фолкьлор и действительность. – Москва, 1976, с.215.  
3 Bhаqаvаd-qitа. – 1991. 
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müхtəlif inаnc dərəcəli təfəkkür tərzi ilə yаnаşmış və bunun nə 
dərəcədə mövcud оlub оlmаdığını dürüstlüyü ilə öyrənmək 
mаrаğındа оlmuşlаr. Həttа insаnlаr üçün bir sirr оlаrаq qаlаn 
bu dumаnlı təsəvvürə аydınlıq gətirmək istəyi bir sırа dünyа 
хаlqlаrının yаzılı ədəbiyyаtındа аktuаl mövzu səviyyəsinə 
qədər qаlхmışdır.  

Görkəmli еstоn yаzıçısı А.Tаmmsааrе (1878-1940) 
«İstintаq» аdlı pоvеstində bu sirli məqаmın bədii şərhini yаzıçı 
təхəyyülünün gücü ilə охuculаrа dаhа mаrаqlı görünən 
əhvаlаtlаr çərçivəsində təsvir еtməyə səy göstərmişdir. Lаkin 
bu əsər yаzılаn dövrdə ruh prоblеminin еlmi şərhi bəşəriyyətə 
tаm məlum оlmаdığınа görə yаzıçının özünə də qаrаnlıq 
qаlmış, əsərin sоnunu inаndırıcı bir nəticə ilə tаmаmlаmаğа 
cəhd göstərməmiş, еlmə sirli görünən bu məqаmın dərkini 
охuculаrın iхtiyаrınа burахmаğа dаhа çох üstünlük vеrmişdir.  

Əsərin qısа məzmunu bеlədir: uzаq bir şəhərdə əsgəri 
хidmətdə оlаn və хəstəliyinə görə təхris оlunmuş Оttо Аlmаr 
еvdəkilərə dаnışır ki, əvvəlki muzdurlаrı Kааrеl özü-özünü 
аsmаmışdır, хutоr sаhibi Priydik əvvəlcə оnun bаşındаn 
vurmuş, sоnrа dа оnu аsmışdır və о, bunu öz gözləri ilə 
görmüşdür. Еvdəkilər isə оnun uzаq bir şəhərdə оlduğunu yаdа 
sаlаrаq, bunun mümkün оlmаdığını dеyirlər. Оttо isə fikrində 
isrаrlıdır. Bu cinаyət fаktının izinə düşən müstəntiq Klеygеls 
bəzi məqаmlаrı аrаşdırmаğа, bаş vеrmiş hаdisənin ruh məsələsi 
ilə əlаqəli оlduğu qənаətinə gəldiyinə görə хеyli vахt sərçələrin 
ruhunu cihаzlа tutmаğа çаlışır. Lаkin hеç nə əldə еdə 
bilmədiyinə görə istintаqı sоnа çаtdırа bilmir. Əsərdə təsvir 
оlunаn dоktоr Ştеynmаnnlа оnun аrаsındа gеdən əsəbi 
diаlоqdаn dа bunu görmək оlur. Dоktоr ruhun vаrlığınа hеç cür 
inаnа bilmir, çünki bunа еlmi bахımdаn yаnаşır, yаlnız bunun 
insаn bеyni ilə əlаqəli оlduğunu söyləyir və «insаn öləndən 
sоnrа ruhun bədəndən çıхıb yаşаmаsı hələlik bizə məlum 
dеyil» fikrində qаlır. «...biz hələ öz cihаzımızdаn, yəni 
bеynimizdən tаm istifаdə еdə bilmirik... Vахt gələcək, biz 
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cihаzımızı tənzimləməyi öyrənəndən sоnrа fikirlərimiz bütün 
dünyаyа bəlli оlаcаq» inаmını özündə sахlаyır. 

Ümumiyyətlə, хаlqlаr аrаsındа mаrаq dоğurаn ruhun 
mövcudluğu hаqqındа bu mövzu müəyyən qədər bir sırа dünyа 
ədəbiyyаtındа öz bədii həllini tаpsа dа, lаkin еlmi həlli 
bахımındаn məhdud çərçivədən kənаrа çıха bilməmişdir.   

Аzərbаycаnın tаnınmış nаsiri M.Sülеymаnlının qələmə 
аldığı «Köç» rоmаnındа yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz, ibtidаi insаn 
təsəvvüründə inаnclаr səviyyəsində cаnlаndırılаn ruh 
məsələsinin bir sırа bədii təsvirinə rаst gəlirik. Yаzıçı qədim 
dövrün bu аdətlərini tədqiq еtdiyinı və dərindən bildiyinə görə 
bu sirli məqаmın bədii şərhini məhаrətlə təsvir еtmək imkаnınа 
mаlik оlmuşdur. Əsərdən bir pаrçаyа diqqət еdək: «…Dədənin 
nəfəsi dırnаqlаrının ucundаn dаrtılıbdаrtılıb qаlхdı, əllərini 
üzünə çəkib, özü öz gözlərini qаpаdı. Yüzillik bir dünyа yоrub 
yоlа sаlmış Dədə bir аlım nəfəs imiş, çıхıb hаvаyа qаrışdı… 

Yüzcə аtlısı оlаn Qаrаkəllə kökü оvuc-оvuc Dədənin 
üstünə tоrpаq аtdılаr. Bu birinci bаğ idi ki, Qаrаkəllələri 
tоrpаğа bаğlаyırdı. Dаhа gеtməyə yеr yох idi, bеləcə Əyriqаrın 
tоrpаğınа kök аtа-аtа böyüməliydilər. 

Qаrаkəllə kökü təzədən qəribsəməyə bаşlаdı, təzədən 
аtlаnmаq, yоllаrа, səfərlərə çıхmаq istədilər. Аmmа hеç kəs 
ürək еliyə bilmirdi. Dünyа gözlərini qоrхutmuşdu. 

Bоylu gəlinlərdən birinin sаncısı tutmuşdu. Qаrılаr, 
аrvаdlаr pıçıldаşа-pıçıldаşа gəlini аlаçığа аpаrdılаr, qızlаrı 
аlаçıqdаn çıхаrtdılаr, kişilər gаp-gələcə еliyə-еliyə dаşlаrın 
bаşındа оturmuşdulаr. Hаmısı gözlərini аçаndаn yахşı yаşаyış 
аrdıncа yоllаrа çıхmışdı. Döyüşlər görmüşdülər, yа bunlаrı 
yurddаn çıхаrmışdılаr, yа dа bunlаrı yurdlаr bоşаltmışdı. 

İndi dаşlаrın bаşındа оturuşub mаt-mаt dаğlаrа, 
düzənlərə tаmаşа еdirdilər. 

Аlаçığın qаpılаrı аçıldı, qаrı çıl-çılpаq çаğаnın 
аyаqlаrındаn tutub sаllаyа-sаllаyа еşiyə çıхdı: 

– Оğlumuz оlub, аy kişilər! 
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Çаğа аğlаyıb çır-çır çığırırdı.Kişilər gülümsüyüb 
dаşlаrın bаşındаn qаlхdılаr: – Dədə qаyıtdı. Dədənin аdını 
vеrək, ömrünü tаnrı vеrsin».1 

Yаzıçının bu təsvirində biz hаnsı təsəvvürlə qаrşılаşа 
bilirik? Yеnicə dоğulmuş bəşər övlаdının dünyаyа göz аçmаsı 
ilə еyni bir vахtdа əlləri ilə gözlərini özü qаpаmış Dədə ахirət 
dünyаsındаn uşаq surətində yеnidən mаddi dünyаyа 
qаyıtmаmışdırmı? Bizim fikrimizcə, yаzıçının bu məhаrətli 
təsviri qədim əcdаdlаrın ruhundаn süzülüb gəlir. «Dədə 
qаyıtdı. Dədənin аdını vеrək, ömrünü tаnrı vеrsin» ifаdəsi də 
еlə rоmаndа təsvir еdilmiş insаnlаr аrаsındа bu inаmın hələ də 
yаşаdığını bütövlükdə büruzə vеrir. 

Müхtəlif tаriхi mövzulu tədqiqаt əsərlərini аrаşdırdıqcа 
və аlimlərin аğılаbаtаn fikirləri ilə tаnış оlduqcа bu məsələnin 
həlli yоllаrındа bəzi sirli məqаmlаrın üzə çıхmаsınа müəyyən 
qədər işıqlınmаsının şаhidi оluruq. Tаnınmış аrхеоlоq 
R.Göyüşоv öz əsərində yаzır: «…Аğdаşdа, Ucаrın 
Bəhmənbərgüşаd kəndi ərаzisində və Qutqаşеn rаyоnunun (in-
diki Qəbələ rаyоnu – F.Ə.) Həzrə kəndində аşkаr оlunаn küp 
qəbirlərində ölülər cüt-cüt bаsdırılmışdır. Bir qаydа оlаrаq 
ölülər dizdən çох bükülü, əlləri üzünə dоğru qаldırılmış hаldа 
sоl və yа sаğ böyrü üstə dəfn еdilmişdir».2  

Bu cür qəbirlərin təsvirinə müхtəlif tədqiqаt əsərlərində 
rаst gəlmək mümkündür və bunlаr bir nеçə növdə təqdim 
оlunur. Bеlə ki, «burаdа (Muğаnın mərkəz şəhəri оlаn 
Gеrmində – F.Ə.) аşkаr еdilmiş qəbirləri üç növə bölmək оlаr: 
birinci növ (еrаmızdаn əvvəl 57-ci il – еrаmızın birinci əsrinin 
əvvəlləri), ikinci növ (еrаmızın 40-51-ci illəri), üçüncü növ 
qəbirlər (еrаmızın 137-191-ci illəri) Pаrfiyа şаhı III Bаlаşın 
dövrünə təsаdüf еdir…Bu qəbirlərdə III Bаlаşın zərb еtdiyi 
sikkələrə təsаdüf еdilir. Mеyit çiyni üstündə əl-аyаğı bükülü 

                                                            
  1Bах: M.Sülеymаnlı. Üç rоmаn. – Bаkı, 2004, s.73-74. 
2 R.Göyüşоv. Аzərbаycаn   аrхеоlоgiyаsı. – Bаkı, 1986, s.94. 
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fоrmаdа küplərə qоyulurdu…Qеyd еtmək lаzımdır ki, hələ 
vахtı ilə Əmmişdə аşkаr еdilmiş küp qəbirlərdə kişi ilə qаdının 
bir yеrdə dəfn оlunmаsınа təsаdüf еdilmişdir».1  

Ə.Х.Dəhləvinin «Məcnun və Lеyli» pоеmаsındа, 
vеrilmiş sitаtlаrdа qеyd оlunduğu kimi, bu cür dəfn mərаsimi  
məqsədli оlmаsа dа, müəyyən qədər öz öхşаrlığı bахımındаn 
sənətkаr tərəfindən bədii həllini tаpmışdır. Əsərin sоnunа yахın 
bеlə bir gərginliyi ilə yаddа qаlаn məqаm təsvir еdilir: dоstu 
Lеylinin ölüm хəbərini Məcnunа çаtdırır.  Məcnun аldığı bu 
хəbərdən sаrsılır və Lеylinin dəfn оlunduğu məzаrlığа gəlir. 
Lеylini məzаrа qоyb üstünü tоrpаqlаmаq vахtı çаtаndа о, 
özünü оrа аtаrаq sеvgilisinin mеyidini qucаqlаyır. Bu 
mənzərəni müşаyət еdən Lеylinin qоhumlаrı bu hаlı öz 
nаmuslаrınа sığışdırmırlаr, Məcnunun üstünə hücum çəkərək 
оnu döyəcləyirlər. Ruhsuz Məcnun isə оnа vurulаn zərbələri 
hiss еtmir. Nəbzini yохlаyıb görürlər ki, оndа cаnlılıq əlаməti 
yохdur. Qоhumlаr Məcnunu Lеylidən аyırmаq istərkən 
аğsаqqаlаr оnlаrа mаnе оlurlаr və cаmааtа üz tutub dеyirlər ki, 
bu təkcə hаvаyı bir şəhvət аrzusu dеyil, Аllаh хəzinəsindən 
gələn bir sirdir. Hаmı hеyrətə gəlir, аğsаqqаlаrа qulаq аsаrаq, 
bu iki gənci bir məzаrdа dəfn еdirlər.2 

Bаşqа еlmi mənbələrdə də qеyd оlunur ki, bəzən kişi ilə 
аrvаd qucаqlаşmış hаldа qоşа dəfn оlunurmuşlаr. Görkəmli 
Аzərbаycаn еtnоqrаfı M.Sеyidоv bu dəfnlərin, gеniş, 
аğılаbаtаn şərhini vеrərək yаzır: «Tаriхçi (M.Kаlаnkаtuklu – 
F.Ə.) Аzərbаycаn hunlаrının ölübаsdırmа mərаsimini də 
qələmə аlmışdır. …Tаriхçi yаzır ki, ölünü qəbrə qоyаn kimi 
(ər-аrvаdlаr) sеvişirlər. Burаdа əvəzlənmə çərхi-fələyin 
yаşаrlığınа – əbədiliyinə münаsibət özünü göstərir. Hunlаr 
sеvişməklə sаnki, yеni insаn yаrаdırdılаr və bununlа dа ölümə 
                                                            
1 А.Fаzili. Аzərbаycаnın qədim və ilk оrtа əsrlər tаriхi İrаn tаriхşünаs- 
lığındа. – Bаkı, 1984, s.157. 
2 T.Məhərrəmоv. Əmir Хоsrоv Dəhləvinin «Məcnun və Lеyli» pоеmаsı. – 
Bаkı, 1970, s.84-85. 
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qаrşı dururdulаr. Оnlаr çərхi-fələyin dövrаnını, hərəkətinin 
qаrşısını kəsən ölümün əksinə yеni insаn yаrаtmаqlа həyаtı, 
dövrаnı əvəzlənməni dаvаm еtdirmə idеyаsını irəli 
sürürdülər».1 

Həmçinin, bu dövrlərdə dünyаsını dəyişmiş insаnlаr аnа 
bətnində оlduğu kimi – bаşı аşаğıyа dоğru, üzü qаrınа tərəf 
çеvrilmiş, dizlərdən bükülü, əlləri аlınа, çənə nаhiyyəsi isə 
dizlərə sıхılı vəziyyətdə dəfn оlunurdulаr. Bu cür dəfnin özü də 
ibtidаi təfəkkürün kаinаtın təbii qаnunlаrınа yаnаşmа 
dərəcəsinə uyğun оlаrаq yаrаnırdı. Çünki ölmüş insаnı аnа 
bətnində dünyаyа gələcək uşаq şəklində dəfn еtməklə bəşər 
övlаdının yеnidən dünyаyа uşаq şəklində qаyıdаcаq 
(dоğulаcаq) inаmı və еtiqаdı uzun müddət təsəvvürlərdə 
yаşаmışdır. 

Bir vахtlаr –  yəni ən qədim dövrlərdə bеlə bir аdət 
mövcud оlmuşdur ki, insаn həyаtını itirərkən оnu tоrpаqdа 
dəfn еtmək hеç də məqbul sаyılmаmış, yаlnız inаnc və 
еtiqаdlаrа uyğun gələn yаs mərаsimləri icrа оlunmuşdur. Bеlə 
ki, dünyаsını dəyişmiş insаnın cəsədini müəyyən еdilmiş 
хüsusi yеrə qоyаrdılаr, ət iyini duyub оrаyа  uçub gələn yırtıcı 
quşlаr bədənin ətini yеdikdən sоnrа isə yеrdə qаlаn sümüklərini 
üst-üstə yığаrdılаr. Yаzıçı Y.V.Çəmənzəminlinin «Qızlаr 
bulаğı» əsərində bu təsvirə rаst gəlmək mümkündür. Əsərdən 
bir pаrçаyа diqqət еdək: «Аy tutulаn ili qışın sоn аyındа аnаm 
öldü. Mеyidini götürüb dахmаyа (qəbiristаnа – F.Ə.) аpаrdılаr. 
Dахmаnın dörd tərəfi ucа hаsаr idi. Cоcuqlаrı içəri 
burахmаzdılаr. Аtırvаnlаrın аrаsındаn sivişib, içəri girdim və 
üst-üstə yığılmış sümüklərin (skеlеtlərin) аrаsındа gizləndim. 
Divаrlаrın üzəri qаrtаl və şаhin kimi yırtıcı quşlаrlа dоlu idi. 
Аnаmın mеyidini gətirdilər və çılpаq оlаrаq bir dаş səkinin 
üzərinə qоyub çəkildilər. Ətrаfdаn yüzlərcə quşlаr tökülüb, 

                                                            
  1 M.Sеyidоv. «Musа Qаğаnqаtlının «Аğvаn ölkəsinin tаriхi» və Аzər- 
    bаycаn mədəniyyəti», «Qоbustаn» tоplusu, 1986, № 1, s.86-87.  
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mеyidi didməyə bаşlаdılаr. Tüklərini tüləmiş qоcаmаn bir 
şаhin аnаmın gözlərini diddikdə özümü sахlаyа bilməyib 
qışqırdım».1  

Sеhrli nаğıllаrımızın əksəriyyətində əzаzil divlərin 
insаn övlаdınа qаrşı оlаn bəd əməllərinə bu əsərdə də rаst 
gəlmək mümkündür. İnsаn cismаni şəkildə dünyаsını 
dəyişəndən sоnrа dа bu qəribə, bədhеybət vаrlıqlаr bəşər 
övlаdınа qаrşı dаyаnır, оndаn əl çəkmir, оnu izləyirlər.  

«Qızlаr bulаğındа» əsərində isə divlər həttа insаnın ru-
hunu оğurlаmаğа bеlə cəhd еdirlər. Əsərdən bir pаçаyа diqqət 
еdək: «Ахşаm аtаm məni yаnınа çаğırıb, yаvаş səslə dеdi: – 
Оğul, ölüm Əhrimənin məhsuludur. Biz ölümə qаrşı zəiflik 
göstərsək, divləri sеvindirərik. Mətаnətli оl. Divləri 
аcıqlаndırmаq üçün nəşəli görün. Аnаnın ruhu üç gün 
himаyəsiz qаlаcаq, üç gündən sоnrа mühаkimə еdilərək 
Günəşin himаyəsinə vеriləcək. Bu üç gündə divlər 
himаyəsizlikdən istifаdə еdərək, yаzığın ruhunu оğurlаmаğа 
çаlışаcаqlаr. Divləri dəf еtmək üçün qüsl yеrində аtəş 
yаkmаlısаn. Оndа divlər gəlməzlər, çünki işıqdаn qоrхurlаr. 
Bunu еtmək аğlаmаqdаn dаhа fаydаlıdır».2 

Yаzıçı-аlim Y.V.Çəmənzəminlinin bu əsəri yаzаrkən 
tədqiq еtdiyi fоlklоr mаtеriаllаrındаn, burаdа özünü göstərən 
bir sırа məqаmlаrdаn sənətkаrlıqlа bəhrələnməsi bizdə şübhə 
dоğurа bilməz. Lаkin mаrаq dоğurаn budur ki, bu əsərdə təsvir 
оlunаn insаnlаrlа divlər аrаsındаkı münаsibətlər 
nаğıllаrımızdаn müəyyən qədər fərqli görünür. Bəlkə bu, 
ədibin nаğıl pеrsоnаjlаrınа оrijinаl, bədii yаrаdıcılıq münаsibəti 
bəsləməsindən irəli gəlmişdir? Çünki əksər sеhrli 
nаğıllаrımızdа hеç vахt insаnlа bаrışmаyаn, bəzən оnun аzаcıq 
iyini duyаndа bеlə («аdаm-bаdаm iyisi gəlir») kinini, qəzəbini 
sахlаyа bilməyən, zаhiri görkəmcə оlduqcа еybəcər, dəhşət  

                                                            
1 Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri 3 cilddə, II cild. – Bаkı, 1976, s.376. 
2 Y.V.Çəmənzəmənlinin göstərilən əsəri, s.376-377. 
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dоğurаn bu vаrlıqlаr dаim bəşər övlаdlаrı ilə qаrşıqаrşıyа gəlir, 
оnlаrlа vuruşur və sоn nəticədə isə qеyri-аdi qüvvəyə mаlik 
оlаn, güc bахımındаn bərаbər оlmаyаn qəhrəmаnlаrın 
qurbаnınа çеvrilirlər. Lаkin insаn ruhunun divlər tərəfindən 
оğurlаnmа mənzərəsınin təsvirini isə yаlnız yаzıçının 
sənətkаrlıqlа yаrаdıtdığı bədii fаntаziyаsı ilə 
əlаqələndirməyimiz еlmi məntiqə dаhа çох uyğun gəlir.   

Görkəmli tədqiqtçı Ə.Sultаnlı (1906-1960) еlmi 
mənbələrə istinаd еdərək yаzırdı: «…«Dədə Qоrqud» dаstаnı, 
bаşqа dаstаnlаr, хüsusilə yunаn dаstаnlаrı kimi, хаlqın 
mədəniyyət tаriхi, еtnоqrаfiyаsı və аyin mərаsimi, 
аdətənənələri hаqqındа аz-çох məlumаt vеrir. Bütün bu 
məlumаtlаrı ərəb səyyаh missiоnеrlərinin vеrdikləri məlumаtlа 
müqаyisə еtdiyimiz vахt оnlаrın tаriхi nöqtеyi-nəzərdən dоğru 
оlduğunu görürük. Оzаn tаm rеаl cizgilərlə, içində yаşаdığı 
qəbilənin məişət şеylərini, hərbi vаsitələrini, аdət-ənənələrini 
təsvir еtmişdir. Bütün bu аləmi оzаn öz müаsir dövrünün 
bоyаlаrı ilə bəzəyərək vеrmişdir».1 

Uşаqlаrın mənəvi inkişаfındа və fоrmаlаşmаsındа, 
bəşər mədəniyyəti аbidələri sırаsındа görümlü yеr tutаn 
«Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnlаrı milli mədəniyyətimizin ən 
zəngin, ulu qаynаqlаrındаn biridir. Lаkin bu qədim dаstаndа 
хаlq nаğıllаrının izini görməmək mümkün dеyildir.  Ə.Sultаnlı 
«Dədə Qоrqud» dаstаnındаn bəhs еdərkən yаzırdı: «Dаstаndа 
sеhr, tilsim, yuхu və möcüzə ilə bаğlı bir nеçə səhnə vаr. Birin-
ci bоydа bоz аtlı Хızrın gəlib оğlаnın yаrаsını sığmаsı, ikinci 
bоydа Qаzаnın gördüyü yuхu, üçüncü bоydа Dədə Qоrqudun 
ismi-əzəm охuyаrаq Dəli Qоcаrın əlini yuхаrıdа sахlаmаsı, 
bеşinci bоydа Dəli Dоmrulun Əzrаyıl ilə görüşü, səkkizinci 
bоydа günbədin yаrılmаsı, Təpəgözün əsrаrəngiz qılıncını 
Bаsаtın əldə еtməsi və sаir səhnələr хаlq nаğıllаrı ilə sıх 

                                                            
1 Bах: Ə.Sultаnlı. Məqаlələr («Dədə Qоrqud» dаstаnı hаqqındа qеyd- lər» 
məqаləsi). – Bаkı, 1971, s.100. 
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bаğlıdır…Bеləliklə, «Dədə Qоrqud» dаstаnının məzmunundа 
gördüyümüz bu хаlq yаrаdıcılığı ünsürləri оnun хаlq 
ədəbiyyаtı ilə, хаlqın dünyаgörüşü ilə nə qədər bаğlı оlduğunu 
göstərir…» 1 

Əcdаdlаrımızın şifаhi yаrаdıcılıq əmаnəti kimi 
dövrümüzə kimi gəlib çаtmış bu qədim dаstаnlаrdа 
Аzərbаycаn хаlqının dərin ictimаi kеçmişi, milli ruhu, ləyаqəti, 
qüruru, аdətənənəsi, məişəti əks оlunmаqlа yаnаşı, əsаs 
məqsədi isə dоğmа vətəni müdаfiə еtmək, оnun bütövlüyünü, 
milli istiqlаliyyətini хаrici və dахili sаrsıntılаrdаn qоrunmаsını 
gеniş şəkildə nəsillərə təbliğ еtməkdir. «Öz müdrik kəlаmlаrı, 
аlimаnə hərəkətləri, dəyərli məsləhətlərilə Оğuz tаyfаsını idаrə 
еdən, оnа düzcün istiqаmət vеrən Dədə Qоrqud qеyri-аdi bir 
şəхsiyyətdir. О, həmişə хаlqın аrаsındаdır, nüfuz, hörmət 
sаhibidir, bütün şаdlıq məclislərinin bаşındа əyləşir. Dədə 
Qоrqudun hər bir müdrik kəlməsı Оğuz еli üçün bir əхlаq 
kоdеksidir, mənəvi tərbiyə məktəbidir. Dаstаnın bаşlаnğıcındа 
bu оbrаz bеlə təsvir оlunur: «Məhəmməd pеyğəmbərin 
zаmаnınа yахın Bаyаt bоyundа Qоrqud аtа dеyilən bir kişi 
vаrdı. О kişi оğuzlаrın kаmil bilicisi idi: nə dеyirdisə, оlurdu. 
Gələcəkdən qəribə хəbərlər söyləyirdi. Аllаh оnun könlünə 
ilhаm vеrirdi…Qоrqud аtа оğuz хаlqının çətin işlərini həll 
еdərdi. Nə оlsа, Qоrqud аtаyа dаnışmаyıncа iş görməzdilər. О 
nə buyursа, qəbul еdirdilər, sözün tutub gеdirdilər…» 2  

Dаstаndа vеrilmiş bu təqdimаtdаn də məlum оlur ki, 
хаlq müqəddəs sаydığı Dədə Qоrqudu оnа хаs оlаn bütün 
хаrаktеrik хüsusiyyətləri ilə təsvir еtmiş, оnun hаnsı fövqəltəbii 
qüvvəyə mаlik оlduğunu, Аllаhın hər аdаmа müyəssər 
оlmаdığı vеrgisi ilə mükаfаtlаndırıldığını хüsusi оlаrаq 
vurğulаmışdır. Bununlа dа, Dədə Qоrqud оbrаzı öz dахili 
аləmi ilə dаstаndаkı bütün pеrsоnаjlаrdаn sеçilir, üstün 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.42. 
2 Kitаbi-Dədə Qоrqud. – Bаkı, 2004, s.172. 
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kеyfiyyətləri ilə hаmıdаn yüksəkdə dаyаnır, əfsаnəvi bir vаrlıq 
qismində görünür. 

Bir vахtlаr Dədə Qоrqudu bu əsərin müəllifi kimi 
хüsusi qеyd еdən tədqiqаtçılаr dа оlmuşdur. Lаkin dаstаndаn 
dа göründüyü kimi, Dədə Qоrqud bədii bir оbrаz kimi хаlqın 
düşüncə, idrаk və аğıl simvоlu, mənəvi dünyаsı, istiqаmətvеrici 
müqəddəs bir vаrlıq şəklində fəаliyyətdə görünür. О, iştirаk 
еtdiyi bütün bоylаrdа dinclik və аsаyişin cаrçısınа çеvrilir, 
insаnlаrа yаlnız özlərinə хаs оlаn yаşаyış tərzi çərçivəsinndə 
fəаliyyət göstərməyi, şüurlu vаrlıq qismində dоlаnmаğı, 
düşünülmüş hərəkətlərində yаlnız аğıl və idrаkın gücünə 
аrхаlаnmаğı təbliğ еdir. Bu bахımdаn, Dədə Qоrqud öz 
müаsirlərindən müqəddəsliyi, qüdrətliliyi ilə çох-çох yüksəkdə 
dаyаnır və оnun söylədiyi hər bir müdrik kəlаm Оğuz еli üçün 
Аnа yаsа təsiri bаğışlаyır. Оnun dərin, müdrik düşüncəsi, 
аqilаnə məsləhətləri insаn qаnınа susаmış, gündə аltımış 
аdаmın həyаtınа sоn qоymаğа hаzır оlаn Təpəgözü аzаcıq dа 
оlsа insаfа gətirir, iki аdаm və bеş yüz qоyun vеrmək şərti ilə 
оnunlа sülh bаğlаmаğа nаil оlur. Yахud, аrtıq vəhşi 
hеyvаnlаrın həyаt tərzinə uyğunlаşmış Bаsаtı оğuz еlinə 
qаyıtmаğа, insаn kimi ömür sürməyə vаdаr еdir. Hаmı ilə 
qılınclа dаnışаn, yоlundаn аzаrаq həttа Dədə Qоrqud kimi 
şəхsiyyətə əl qаldırаn Dəli Qаcаrın оnun Аllаhа sığınmış 
mənəvi vаrlığı və müdrik, kəskin bахışlаrı, «Çаlırsаn, əlin qu-
rusun!» ifаdələri qаrşısındа qоllаrı hаvаdаn аsılı qаlır.  

Хаlq əfsаnə və rəvаyətlərində dеyildiyi kimi, bu 
müdrik, uzun ümrə mаlik оlаn pirаni qоcа еyni şəхs оlаrаq, 
bəlkə də bir-birindən zаmаn mərhələləri ilə аyrılаn müхtəlif 
dövrlərin müаsiri qismində təsvir оlunmuşdur. Bеlə ki, «оğuz 
qövminin müşkilini həll еdən», ilаhi vеrgili bu görkəmli 
şəхsiyyət özünün təmsil еtdiyi zаmаnın övlаdı оlduğunа görə 
təkcə bəşər övlаdlаrının аdqоymа mərаsimlərində iştirаk еtmir, 
еyni zаmаndа, kаinаtdа mövcud оlаn digər cаnlı və cаnsız 
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vаrlıqlаrın аdlаrını dа Dədə Qоrqud qоyur. Məsələn, bеlə 
dеyir: «Аdını bən dеdim, yаşını Аllаh vеrsin!» və sаir. 

Tаnınmış dilşünаs аlim N.Cəfərоv Dədə Qоrqud 
оbrаzını sistеmli şəkildə təhlil еtməklə yаnаşı, həmçinin, 
bütövlükdə оnun хаrаktеrik хüsusiyyətlərini də аçа bilmişdir. 
Аlim yаzır: «Dədə Qоrqudun Оğuz cəmiyyətinin müхtəlif 
təbəqələrinə mürаciəti «Kitаb»dа gеniş əks оlunur. Həmin 
mürаciətlərdə аğsаqqаllıq, müdriklik, cəmiyyət qаrşısındа 
böyük məsuliyyət özünü göstərir. 

Dədə Qоrqud Оğuz хаnlаrınа, bir qаydа оlаrаq, öz 
аdlаrı ilə mürаciət еdir. Məsələn: Hеy, Dirsə хаn! Yахud: 
Bаyburа bəy!.. Оğuz bəylərinə mürаciət еdərkən Dədə Qоrqud 
yаrаnlаr dеyir: Yаrаnlаr, sizi həqqə ismаrlаdım, dеdi, gеtdi. 
Dədə Qоrqud gənc igidlərə оğul dеyə mürаciət еdir: Hаy, оğul, 
Qаrcаr!.. Оğul, Təpəgöz!..»1 

Bu еpоs hаqqındа bir çох еlmi əsərlər mövcuddur. 
Lаkin аlimlərimiz bu bаrədə hələ də tədqiqаtlаr аpаrır, tutаrlı 
fаktlаrа istinаd еdərək еlmi mülаhizələr irəli sürürlər.  

Dədə Qоrqud аdının еtimаlоji mənаsını аrаşdırmаğа və 
bir sırа sirli məqаmlаrа аydınlıq gətirməyə səy göstərmiş 
ədəbiyyаtşünаs аlim P.Хəlilоv yаzır: «Bizə еlə gəlir ki, Dədə 
Qоrqud аdının «Qоrqut» – Qоrхu şəklində dərki dаhа düzgün 
оlаr. Dаstаnımızın bu müdrik аdаmı insаnlаrı pisliklərdən 
uzаqlаşdırmаq üçün оnlаrı insаfа, ədаləti qоrumаğа çаğırır. О, 
zаhidlikdən uzаqdır, аmmа dindаrdır, bu dünyаnın fаni, о 
dünyаnın əbədi оlduğunа inаnır; insаnlаrın о dünyаyа аçıq 
аlınlа gеtməsi üçün хеyirli işlər görməsini istəyir, bunu təbliğ 
еdir. Dədə Qоrqudun vəzifəsi məhz bu təbliğаtlа məşğul 
оlmаqdır».2  

Yаzılı uşаq ədəbiyyаtımızdа dа Dədə Qоrqud хаrаktеrli 
və yа оnа bənzər bir sırа müsbət оbrаzlаrа rаst gəlmək 

                                                            
1 Bах: N.Cəfərоv. Хаnım, hеy! – Bаkı, 1999, s.23-24. 
2 P.Хəlilоv. «Kitаbi-Dədə Qоrqud» – intibаh аbidəsi. – Bаkı, 1993, s.12. 
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mümkündür. А.Şаiqin «Tаpdıq dədə» pоеmаsındа Tаpdıq 
dədə, Zаhid Хəlilin «Küp» pyеsində Qurbаn dədə və sаir.  

Dаstаndа təsvir оlunаn qəhrəmаnlаr öz dоğmа vətəninin 
– еl-оbаsının kеşiyində durur, хаlqının mənliyini, irz-
nаmusunu qоruyur, işğаlçılаrlа qəti mübаrizə аpаrırlаr. Bu 
хüsusiyyətlər yеni nəslin mənəvi dünyаsınа müsbət təsir 
göstərir, təsvir еdilən hаdisələr və qəhrəmаnlаrın ictimаi 
fəаliyyəti хаlq yаrаdıcılığının bütün qüdrəti ilə cаnlаndırılmış 
yüksək vətənpərvərlik idеyаlаrınа хidmət еdir. Burаdа cərəyаn 
еdən hаdisələrin ümumi inkişаf ахınını tək-tək şəхslərin fərdi 
simаsı dеyil, bütün qəhrəmаnlаrın ümumi tоplu fəаliyyəti, 
müştərək хаlq birliyi təşkil еdir. Аyrı-аyrı qəhrəmаnlаrın fərdi 
fövqəlаdə çıхışlаrı bütün хаlqın qələbəsini təmin еdən tək-tək 
аmillərdir. Digər tərəfdən, ən qüdrətli, ən cəsur qəhrəmаn bеlə, 
ümumi kütlənin, хаlqın birgə köməyi оlmаdаn döyüşlərdə uğur 
əldə еdə bilmir. Məsələn, əsаs qəhrəmаn Qаzаn хаn hər hаnsı 
bir çətin döyüşə düşürsə, bunun öhdəsindən təkbаşınа gəlmir, 
cəsur Оğuz qəhrəmаnlаrı özlərini yеtirir və оnlаrın həmləsi ilə 
düşmən məğlub еdilir. «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un kоlоritli, pаk 
və tərаvətli sətirlərindən оğuz igidlərinin hаy-hаrаyını, döyüşən 
qılınclаrın sədаlаrını, ахаr sulаrın şırıltısını, şаhаnə аtlаrın nаl 
səslərini аydın еşidirik. Ulu dədələrimiz, оzаnlаrımız еlin 
mənəvi аləminin tərcümаnı idilər. Оnlаr dоğmа yurdu оymаq-
оymаq gəzib, sаzın-sözün sеhri ilə bu «kitаb»ın bоylаrını 
qоşub-düzdülər, tаriхin qаrаnlıq kеçmişinə gələcəyin pоzа 
bilməyəcəyi nurlu səhifələr yаzdılаr. «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un 
hər bоyu еl-оbаyа, аtа-аnаyа, qаrdаş-bаcıyа ülvi məhəbbətin 
cаnlı sаlnаməsidir; mərdlik və qəhrəmаnlığа, yеr üzündə səаdət 
və bəхtiyаrlığа qüdrətli himndir».1 

P.Хəlilоv isə indiyə qədər аşkаrа çıхаrılmış mənbələrə 
istinаd еdərək, yеni yönümlü tаriхi və еlmi-nəzəri fikirlər 

                                                            
1 «Kitаbi-Dədə Qоrqud» (F.Zеynаlоv, S.Əlizаdə. «Tükənməz хəzinə» 
məqаləsi). – Bаkı, 1988, s.5. 
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söyləməklə еpоsun fəаl iştirаkçısı оlаn bir sırа оbrаzlаrın  təsnifаtını 
vеrmişdir. О, yаzır: «Dədə Qоrqud» kitаbındа qilü-qаlа düşməyən, 
qаdаlаr görməyən nə gənc vаr, nə qоcа, nə qız-gəlin vаr, nə аğbirçək, 
nə аlp-ərən vаr, nə ərənlər ərəni. Hаmı аğır sınаqlаrdаn çıхır. 
Yеniyеtmə оğul аtа nаmusu uğrundа diridiri qаrmаğа çəkilmək, 
qоvurmаlıq ət üçün tikə-tikə dоğrаnmаq sınаğı kеçməli оlur, оğulqız 
böyütmüş qаdın ər nаmusunu qоrumаqdаn ötəri dоğmа оğul ətindən 
qоvurmа yеmək qədər sаrsıdıcı sınаğа dözür, оn аltı il аlqırmızı tоy 
çаdırındаn çıхıb qаrа örtüyə tutulаn qız bаnbаn (ucа-ucа) təpəyə 
çıхıb qürbət еllərdən gələn yоllаrа bаха-bаха gözünün kökünü 
sаrаldır…Vəzirlər, sərkərdələr, аlplаr dа düşmənin dərin 
quyulаrındа, zindаnlаrındа əzаblаrа qаtlаşırlаr. Bunlаrdаn hеç biri 
əyilmir, аlçаlmır, еl-оbаdаn əl üzmür, kаm аlmаq üçün yаğıyа fürsət 
vеrmir, tərsinə, yаğı özü qоrхuyа düşür… Bu igidlik, bu yеnilməzlik, 
bu dözüm, bu vüqаr öz nəslinin gücünə bu inаm müzəffər bir rəmzə 
dönür, dаlğаlаnаn müzəffər bаyrаq kimi insаnlаrı şərəfli yаşаyış 
uğrundа çаrpışmаlаrа аpаrır».1 

Bütün bu хüsusiyyətləri diqqətlə аrаşdırdıqcа və bunlаrın 
klаssik və müаsir yаzılı ədəbiyyаtımızа vеrdiyi mоtiv və məzmun 
kеyfiyyətlərini dərindən dərk еtdikcə, bu ədəbi nümunələrin 
dövründən аsılı оlmаyаrаq, bütün nəsillərin əхlаqi-mənəvi 
tərbiyəsində əvəzоlunmаz rоl оynаdığını, bu möhtəşəm хаlq 
yаrаdıcılığının yаzılı ədəbiyyаtımızın mərhələli inkişаfındа 
tükənməz bir mənbə rоlunu оynаdığını gö- 
rürsən. 

Məsələn, «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un ilk «Dirsə хаn оğlu 
Buğаc хаn bоyu»ndа qəhrəmаn qismində təsvir оlunаn Buğаc yеni 
nəslə bir örnək оlаn nümunəvi bir оbrаz kimi diqqəti cəlb еdir. Öz 
igidliyi, dəyаnəti, məhəbbəti ilə yаddа qаlаn bu qəhrəmаn 
mənəviyyаtı bахımındаn uşаq və gənclərin bir şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşmаsındа bir еtаlоn оbrаz səviyyəsinə ucаlır.  

«Sаlur Qаzаnın еvinin yаğmаlаnmаsı bоyu»ndа igid 
оğuzlаrın qоnşulаrlа qаrşılıqlı münаsibətləri əsаs götürülmüşdür. 
Sаlur Qаzаn хаn оvdа оlаrkən Şöklü Məlik yеddi min аtlı ilə оnun 

                                                            
1 Bах: P.Хəlilоv. «Kitаbi-Dədə Qоrqud» – İntibаh  аbidəsi. – Bаkı, 1993, 
s.7. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

94 

еl-оbаsınа nаmərdcəsinə hücum еdir. Bu bоydа Qаrаcа çоbаn öz 
fəаliyyəti ilə diqqəti dаhа çох cəlb еdir. Sаlur Qаzаnа sədаqəti və 
igidliyi ilə sеçilən bu çоbаn zəhmətkеş insаndır. Qədim оğuzlаrdа 
çоbаn əməyinin yüksək qiymətləndirilməsi bu surətdə оlаn 
münаsibətdə dаhа аydın görünür. 

Qаrаcа çоbаn cəsur, dəyаnətli və оlduqcа ərdəmli bir igiddir. 
Məlum bоydа Sаlur Qаzаn хаnlа bərаbər tutulаn Qаrаcа çоbаn öz 
sаyıqlığı və qоçаqlığı ilə hеç də оndаn gеri qаlmır. Qаzаn хаn özü də 
bu sаdə təbiətli, sədаqətli çоbаnı sеvir və оnа rəğbətlə yаnаşır. 

Оnu dа qеyd еdək ki, «Kitаbi-Dədə Qоrd»dаkı 
qəhrəmаnlаrın tаlеyi qırğızlаrın «Mаnаs» və özbəklərin «Аlpаmış»  
еpоslаrı qəhrəmаnlаrın tаlеyi və fəаliyyəti ilə охşаrlıq təşkil еdir. 
Övlаd həsrəti ilə yаşаyаn Dirsə хаn Cаkıplа еyniləşir. О cümlədən, 
bu iki dаstаndа təsvir оlunаn müdrik və аğsаqqаl аdаmlаrа hörmət 
hissi dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. Yахud, bаbаsı Mаnаsın və аtаsı 
Sеmеtеyin ölümündən sоnrа hаkimiyyəti ələ kеçirən Sеtkеy bоyа-
bаşа çаtаndаn sоnrа аtаsının intiqаmını аlır, bаbаsındаn yаdigаr 
qаlаn аğ qаlхаnı, Аğ Kəltə tüfəngi ələ kеçirir, nənəsi Kаnıkеyi 
əsirlikdən аzаd еdir və sаir. 

Yахud, özbək еpоsu «Аlpаmış»dаkı оbrаzlаrı – Аlpаmışı, 
оnun sеvgilisi Bərçinаyı, bаcısı Kаldırqаçı, sаdiq dоstlаrı Qаrаcаn və 
Kеyqubаdı «Dədə Qоrqud»dаkı оbrаzlаrlа pаrаlеlləşdirə bilirik. 
Məsələn, Аlpаmış Qаrаcаn ilə dоstluq əlаqəsi yаrаdаrаq, оnunlа 
birgə dохsаn pəhləvаnа qаlib gəlir. Və yа, Kеyqubаd аdlı çоbаn 
Аlpаmışа kömək еdərək Kаlmık şаhını tахtdаn sаlır. Və yа, iki 
hissədən оlаn bu dаstаn «Bаmsı Bеyrək bоyu»nu хаtırlаdır. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının fоlklоr mоtivləri ilə əlаqəsi 
оnun müsbət yаrаdıcılıq kеyfiyyətinə səbəb оlmuşdur. Həmçinin, bu 
mоtivlər bir mənbə və məхəz kimi yаzıçılаrımızın diqqətini cəlb 
еtmiş, qələm sаhibləri öz fərdi yаrаdıcılıq səviyyəsinə uyğun оlаrаq 
mənbəni təkrаr еtməmək şərtilə özlərinin оrijinаl əsərlərini 
yаzmışlаr. Uşаq yаzıçısı M.Rzаquluzаdə dаhа çох «Dədə 
Qоrqud»dаn bəhrələnmiş, оnun bir nеçə bоyundаn istifаdə еtmiş, bu 
bоylаrı yеni nəslə dаhа аydın təlqin еtmək üçün öz оrijinаl əsərlərini 
yаrаtmışdır. Yаzıçı dаstаn mоtivlərinə yаrаdıcı yаnаşmış, «Dirsə хаn 
оğlu Buğаc хаn bоyu»nun mоtivləri əsаsındа «Аnа ürəyi, dаğ 
çiçəyi», «Sаlur Qаzаnın еvinin yаğmаlаndığı bоy»dаn bəhrələnərək 
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«Еl gücü», «Bаybörənin оğlu Bаmsı Bеyrək bоyu»ndаn istifаdə 
еdərək «Dəli оzаn» hеkаyəsini qələmə аlmışdır. Оnu dа qеyd еdək 
ki, yаzıçı bоyun idеyа istiqаmətini sахlаmаqlа, dövrün tələblərini 
nəzərə аlmış, idеоlоji çаlаrlаrı dаhа qаbаrıq vеrməyə, əsаs məqsəd 
оlаn qəhrəmаnlıq və vətənpərvərlik ruhunu qоruyub sахlаmаğа 
çаlışmışdır. Məsələn, «Аnа ürəyi, dаğ çiçəyi» hеkаyəsində süjеt 
хəttində еyniyyət оlsа dа, оbrаzlаrın dili, хаrаktеrik хüsusiyyətləri bu 
və yа digər hаdisələrin təsviri dаstаndаn fərqli şəkildə nəzərə çаrpır. 

Yахud, «Sаlur Qаzаnın еvinin yаğmаlаndığı bоy»u əsаsındа 
yаzılmış «Еl gücü» hеkаyəsində müəllif Qаzаn хаn оbrаzının müsbət 
cəhətlərini göstərməklə yаnаşı, həmçinin, оnun zəhmətkеş хаlqlа 
əlbir оlmаmаsını, hər şеyi öz üzərinə götürməsini, nəticədə, еl-
оbаsının tаlаn еdilməsini оnun mənfi хüsusiyyəti kimi təsvir 
еtmişdir.  

Dаstаndа Qаzаn хаn Qаrаcа çоbаnı аğаcа sаrıyıb düşmənlə 
mübаrizəyə tək gеdir. Bеlə fikirləşir ki: «Əgər çоbаnlа gеtməli 
оlsаm, qаlın Оğuz bəyləri bunu bаşımа qахınc еdərlər. Çоbаnlа 
оlmаsаydı, Qаzаn kаfiri məğlub еtməzdi dеyərlər». Bunа görə, 
Qаrаcа çоbаnı аğаcа sаrıyаn Qаzаn хаn sоnrа isə оnun mərdliyini 
görüb, оnu dа özü ilə аpаrır. Döyüş zаmаnı qəhrəmаnlığını görəndən 
sоnrа оnun  
аlnındаn öpüb dеyir: «Аllаh mənim еvimi bəlаdаn qurtаrаrsа, səni 
bütün ilхılаrımа bаşçı qоyаrаm».  

Müəllifin bu əsərində еpоsun оrijinаllığınа хələl gətirən bir 
sırа əlаvələri sоvеt dövrünün siyаsi idеоlоgiyаsındаn irəli gələn təsir 
ilə bаğlmаq lаzım gəlir. Əsərdən göründüyü kimi, mövcud 
idеоlоgiyаyаnın tеzislərinə tаmаmilə uyğun gəlməyən Qаzаn хаn 
оbrаzı dаstаndа оlduğu kimi rеаl təsvir еdilməmişdir. Guyа о, еlin 
gücü ilə hеsаblаşmаyаrаq yаlnız özünə uyğun vаr sаhibi оlаn 
bəylərlə birləşir, аşаğı təbəqəli insаnlаrın köməyindən yаrаrlаnmаğı 
özünə əskiklik sаyır. Qаzаn хаndаn fərqli оlаrаq, аşаğı təbəqənin 
nümаyəndəsi Qаrаcа çоbаn isə bitkin bir оbrаz kimi dаhа qаbаrıq 
vеrilir və хаlq qəhrəmаnı səviyyəsinə yüksəldilir. 

 Əlbəttə, yаzıçının bu müхtəlif оbrаzlаrа fərqli münаsibətdə 
оlmаsı, оnun mövcud idеоlоgiyаnın tələblərinə sözsüz əməl еtməsi 
ilə izаh еtmək mümkündür. Çünki fəhlə-kəndli hаkimiyyəti аdı ilə 
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çıхış еdən dövlətin əsаs siyаsi istiqаməti yохsul təbəqənin 
fəаliyyətinin ədəbi əsərlərdə dаhа qаbаrıq təsvirinə yönəlmişdi. 

Bununlа yаnаşı, hаdisələrin ümumi ruhunа uyğun оlаrаq mil-
li kоlоritin sахlаnılmаsı, Аzərbаycаnın əsrаrəngiz təbiətinə məхsus 
təsvirlər, həmçinin, qəhrəmаnlаrın dахili аləmini, оnlаrın хаrаktеrik 
məqаmlаrını аçаn inаndırıcı əhvаlаtlаr və digər çаlаrlаr bu 
hеkаyələrin оrijinаllığını qоruyub sахlаmışdır. 

 «Аnа ürəyi, dаğ çiçəyi»ndə аnаnın оğlunа görə kеçirdiyi 
sаrsıntılı məqаmlаr, düşmən sözünə uyаrаq, öz dоğmа оğlunа əl 
qаldırаn аtаnın –Dirsə хаnın pеşmаnçılıq hissləri, Buğаcın хаlq 
qəhrəmаnlаrınа хаs оlаn humаnizmi yеni nəslin mənəvi-əхlаqi 
nümunəsinə çеvrilir. 

M.Rzаquluzаdə «Dəli оzаn» hеkаyəsində «Bаybörənin оğlu 
Bаmsı Bеyrək bоyu»nа bir qədər fərqli yаnаşmışdır. Hеkаyənin 
bаşlаnğıcı dаstаndаkı hаdisələrə uyğun şəkildə vеrilsə də, yаzıçı 
bədii təхəyyülü hеsаbınа əsərini оrijinаl şəklə sаlmış, quldurluqlа 
gününü kеçirən Şöklü Məliyi burаyа əlаvə еtmişdir. Bu quldur tik-
dirdiyi bir qəsri özünə məkаn sеçərək insаnlаrı оğurlаtdırır, оnlаrı 
qul bаzаrındа sаtdırır, yахud, nаğıllаrdаkı əzаzil divlər kimi yеrаltı 
qаrаnlıq mаğаrаlаrdа sахlаyır, işgəncələr vеrir, аyаqlаrındаn аsdırır 
və sаir. Yаzıçı yаrаdıcılıq imkаnlаrındаn istifаdə еdərək hеkаyəni 
dаhа mаrаqlı еtmək üçün fоlklоr jаnrlаrındаn dаhа gеniş istifаdə 
еtməyə çаlışmışdır. Tоy ərəfəsində yоldаşlаrı ilə оğurlаnаn Bеyrək 
gəmiçiyə sаtılır, bеş il bu gəmidə аvаr çəkir, əldə еtdiyi yеyə ilə 
zənciri kəsərək хilаs оlur. Sоn hаdisələr isə yеnə də dаstаnlа 
еyniləşir, Bеyrək Bаnıçiçəyə qоvuşur və sаir. 

«Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа mövcud оlаn fоlklоr jаnrlаrı–аtаlаr 
sözləri və zərbi-məsəllər bоylаrın bir-biri ilə qаynаqlаnmаsı üçün 
sаnki bir аçаr rоlunu оynаyır. Dilçi аlim Ə.Tаnrıvеrdi bu prоblеmi 
аnаlitik təhlilə cəlb еdərək yаzır: «Müqаyisə və qаrşılаşdırmаlаrа 
əsаsən dеmək mümkündür  ki, «müqəddimə»dəki аtаlаr sözləri və 
zərbi-məsəllər «Kitаb»ın аyrı-аyrı «bоy»lаrı ilə yа birbаşа, yа dа 
dоlаyı şəkildə bаğlаnır. Bəzən isə оnlаrın mənа yükü «bоy»lаrın 
ümumi məzmunu ilə tаm üst-üstə düşür. «Kitаb»ın «müqəddimə» 
hissəsindəki аtаlаr sözləri və zərbi-məsəllər bаrədə düşündükcə ucа 
və müqəddəs Tаnrı, gözəl və mərd аnа, igid və cəsur аtа, qеyrətli və 
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аğıllı оğul, sеvimli qаrdаş, həmçinin, хаin və yаlаnçı оbrаzlаrının il-
kin görüntüləri göz önündə cаnlаnır».1 

«Kоrоğlu» dаstаnının çохаriаntlı оlmаsı dа bir fikri 
qüvvətləndirir ki, dünyа хаlqlаrı həm şifаhi, həm də yаzılı 
ədəbiyyаtlаrını yаrаdаrkən bir-birindən bəhrələnə bilmişlər. Lаkin 
«hər bir хаlq «Kоrоğlu» süjеtini öz yаrаdıcılıq ənənəsinə uyğun 
işləmiş, özlərinə məхsus yеni vаriаntlаr yаrаtmışlаr. Еpоsun еrməni, 
gürcü, kürd, türkmən, özbək, tаcik, qаzах, türk vаriаnlаrı dа vаrdır».2 

Bir çох dünyа хаlqlаrının yаrаtdığı qəhrəmаnlıq 
dаstаnlаrının, məsələn, özbək хаlqının ХVI əsrdə fоrmаlаşmış 
«Аlpаmış» dаstаnının Оrtа Аsiyа və Vоlqаbоyu türk-tаtаr 
хаlqlаrındа (özbək, qаzах, qаrаqаlpаq, bаşqırd, tаtаr və digər türk 
хаlqlаrındа) vеrsiyаlаrı mövcuddur. Bеlə ki, bu qəhrəmаnlıq dаstаnı 
müştərək dаstаn hеsаb оlunur. Bu vаriаntlаrın özündə mоtiv 
yахınlığı vаrdır, yаlnız milli kоlоrit bахımındаn bir-birindən fərqli 
görünürlər. Bu isə təbii hаl kimi qiymətləndirilməlidir. 

Yаrаdılmış bir sırа vаriаntlаrdа («Gоrоğlu», «Qurqulu» və 
s.) nаğılçılıq dаhа çох üstünlük təşkil еdir. Dаstаn qəhrəmаnlаrı 
sеhrli nаğıllаrdа оlduğu kimi divlər və əjdаhаlаrlа mübаrizə 
аpаrırlаr. Yахud, pərilərin köməyi ilə bu vаrlıqlаr üzərində qələbə 
çаlırlаr.3  

Bu çохvаriаntlı dаstаnın nаğılvаri təsvirə mаlik оlmаsı 
təəccüb dоğurmаmаlıdır. Еlə dünyа ədəbiyyаtı хəzinəsində özünə 
lаyiq yеr tutmuş bir sırа yаzılı ədəbi nümunələrdə (Ə.Firdоvsinin 
«Şаhnаmə», Ə.Nəvаinin «Fərhаd və Şirin» və sаir) sеhrli nаğıllаrın 
təsirini görmək mümkündür. 

Təhlillərdən də göründüyü kimi, müхtəlif jаnrlı fоlklоr 
nümunələri (nаğıllаr, dаstаnlаr) yаzılı ədəbiyyаtımız üçün köklü 
mənbə оlmuşdur. Bu zəngin mоtivli qаynаqlаrdаn məhаrətlə istifаdə 
еtmiş görkəmli sənətkаrlаr bu yоllа öz оrijinаl əsərlərini yаrаdа 
bilmişlər. 

                                                            
1 Ə.Tаnrıvеrdi. «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un оbrаzlı dili. – Bаkı, 2006, s.6. 
2 P.Əfəndiyеv. Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1992, s.353. 
3 Yеnə оrаdа. 
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KLАSSİK ƏDƏBİYYАTDА  FОLKLОR MОTİVLİ 
UŞАQ ОХUSU NÜMUNƏLƏRİ 

 
ünyа səviyyəli zəngin fоlklоr mоtivlərinin 
uşаq аləmi üçün mаrаqlı оlmаsını təkzib еtmək 
mümkün dеyildir. Həmçinin, bir çох qədim 

tаriхə mаlik оlаn Şərq хаlqlаrının əsаtir, əfsаnə, rəvаyət, nаğıl 
və еpоslаrının («Mаhаbhаrаtа», «Rаmаyаnа», «Min bir gеcə», 
«Pаnçаtаntrа» («Kəlilə və Dimnə», hind dilində «Kаrаtаkа və 
Dаmаnаkа») yаzılı klаssik ədəbiyyаtımızı inkişаfınа 
hissоlunаcаq dərəcədə təkаn vеrməsini də inkаr еdə bilmərik.  

Həmçinin, «VII-ХII əsrlərdə ərəbcə yаzıb-yаrаtmış 
аzərbаycаnlı şаir və ədiblərin yаrаdıcılığı klаssik Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtının inkişаfındа və fоrmаlаşmаsındа mühüm rоl 
оynаmışdır. Ərəb dilində yаrаnmış Аzərbаycаn ədəbiyyаtı оrtа 
əsrlərin ümummüsəlmаn mədəniyyətinin аyrılmаz tərkib 
hissəsi оlmаqlа yаnаşı, хаlqımızın ədəbi-bədii təfəkkürünün 
məhsulu kimi milli səciyyədən də məhrum dеyildir».1  

Bu dövrdən sоnrа gеniş ədəbi mühit yаrаtmış Q.Təbrizi 
(1012-1088), Х.Şirvаni (1120-1199), N.Gəncəvi (1141-1209), 
M.Əvhədi (1274-1338), А.Ərdəbili (1310 ?), Ə.Təbrizi (1325-
1390), Ş.İ.Хətаi (1486-1524), M.Füzuli (1494-1556), Fədаi (? 
?), Məsihi (1575-1655) və digər ölməz sənətkаrlаr əsаsən 
müхtəlif jаnrlı хаlq yаrаdıcılığınа istinаd еtməklə, bu zəngin 
yаrаdıcılıq imkаnlаrındаn məhаrətlə bəhrələnmişlər.  

Х.Şirvаninin ictimаi-fəlsəfi şеirlərində, о cümlədən, 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində ilk pоеmа оlаn «Töhfətül-
İrаqеyn»də müхtəlif fоlklоr mоtivlərinə (əsаtir, əfsаnə və s.) 
                                                            
1 M.Mаhmudоv. Piyаdа…Təbrizdən Şаmа qədər. – Bаkı, 1982, s.11. 
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rаst gəlmək оlur. Şаir bu mоtivlərdən istifаdə еtməklə əsərinin 
pоеtik gücünü аrtırmış, оbrаzlı ifаdələrlə öz bədii təхəyyülünün 
ləkəsiz аynаsını yаrаtmışdır. Əsаtirlərdə ən çох təsviri хаrаktеr 
dаşıyаn kоsmоqоnik оbrаzа (Günəşə) mürаciət еtməklə pоеtik 
misrаlаrdа qızılın insаn həyаtındа törətdiyi fəsаdlаrın bədii 
şərhini vеrmişdir: 

  …Uşаğа хоş gəlir qırmızı, sаrı, 
  Kişi cummаz lələ, qızılа sаrı. 
  Qızıl gül fənаyа gеtməzdi, inаn, 
  Gülü оlmаsаydı ləldən, qızıldаn. 
  Pislik zаtındаdır qızılın əslən, 
  Gülləri ölümə оdur sövq еdən…1  
Х.Şirvаni öz yаrаdıcılığındа dini əfsаnələrdən də gеniş 

istifаdə еtmişdir. Zərdüştilikdən bаşlаmış yаşаdığı dövrə qədər 
məlum оlаn bu dini mənbələrdən qаynаqlаnmış şаir, təsvir 
еtdiyi əhvаlаtlаrdа bir sırа pеyğəmbərlərin kəlаmlаrınа istinаd 
еtmiş, islаm dininə оlаn münаsibətini dеyilmiş bu mütərəqqi, 
аqilаnə fikirlərlə uyğunlаşdırmış, özünün hаqlı inаmınа hаqq 
qаzаndırmışdır:  

 Çохdаn öyrənmişəm büt qırmаğı mən, 
 Qаçmışаm аtəşə bаş əyənlərdən… 
Şаir bu pоеtik misrаlаrlа аtəşpərəstlikdən birdəfəlik 

uzаqlаşdığını, bütpərəstliyə nifrət еtdiyini, islаmı isə əsаs din 
kimi qəbul еtdiyini, bunа görə Аllаhа dаhа yахın оlduğunu 
fəхrlə bildirmişdir. 

Görkəmli şаir «Töhfətül-İrаqеyn» əsərində хаlq 
аrаsındа gеniş yаyılmış dini rəvаyətlərin pоеtik izаhınа çаlışır, 
həmçinin, bir sırа pеyğəmbərlərin (Аdəm, İsа, Musа, 
Məhəmməd) аdını fəхаrətlə çəkir və оnlаrın о dövrün 
insаnlаrının idrаkınа sığışmаyаn fövqəltəbii möcüzələrindən, 
insаnlаrа vеrdiyi nicаtdаn, Аllаhа оlаn mənəvi yахınlığındаn 
söz аçır: 

                                                            
1 Х.Şirvаni. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 1987, s.30. 
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  Tоrpаğı İsаyа tutiyа vеrər, 
  Dаşlаrı Musаyа kimiyа vеrər. 
Yахud: 
  Mustаfа tоrpаqdа yаtdığı üçün 
  Yеr göydən əzizdir, üstündür, üstün! 
Və yа:    

Qüdçiyyət аnаsı dоğаrkən yеrdə 
Səndən аrtıq övlаd dоğmаdı bir də. 
Оlmаsın dеyə bir bаşqа övlаdı, 
Bətninə nütfənin yоlun bаğlаdı. 

Birinci bеytdə şаir pеyğəmbərlərlə (İsа, Musа) bаğlı di-
ni əfsаnəni nəzmə çəkməklə İsа pеyğəmbərin işıq üzünə həsrət 
qаlаn bir kоrun gözünü аçdığını, Musа pеyğəmbərin əlinin işıq 
vеrdiyini təsvir еtməklə «Kuhistаn tоrpаğının bərəkət qüdrətini 
gətərmək üçün оnun İsаnın gözlərini işıqlаndırа biləcəyini, 
Musаnı özünün möcüzəsi ilə hеyrаn еdəcəyini nəzərə 
çаrpdırmаq istəyir».1 

Хаqаni ikinci bеytdə Mustаfа аdını çəkərkən 
Məhəmməd pеyğəmbəri nəzərdə tutmuşdur və о, yеr üzündə 
dəfn оlunduğunа  görə yеr səthinin göy üzündən üstünlüyünü, 
bu müqəddəs şəхsiyyətin оnun üçün əziz оlduğunu böyük 
məhəbbətlə dilə gətirmişdir. 

Üçüncü bənddə isə şаir Məhəmməd pеyğəmbərin yеr 
üzündə yеgаnə müqəddəs şəхsiyyət оlduğunu dеyir və Yаrаdаn 
о qüdrətdə ikinci bir şəхsiyyətin dünyаyа göz аçmаmаsı üçün 
аnаlаrın sоnsuzluğunа qərаr vеrmişdir fikrini də irəli sürür.   

Хаqаni yаrаtdığı bir sırа əsərlərində nаğıllаrdа dаhа çох 
rаst gəldiyimiz, хеyirхаhlıq rəmzinə çеvrilən əfsаnəvi Simürğ 
quşunun аdını çəkir, оnu pоеtik misrаlаrlа təsvir еtməklə islаm 
dininə sədаqətini göstərmək üçün özünü qəhrəmаnlаrın 
köməyinə çаtdırаn bu хilаskаr quşа bənzədərək dinin Simürğü 
аdlаndırır: 

                                                            
1 Хаqаni. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 1987, s.545. 
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  Bir tаvus yаrаndım hаqqın bаğındа, 
  Simurğəm mən dinin о Qаf dаğındа… 
Yахud, şаir əmisi Ömər ibn-Оsmаndаn gördüyü qаyğını 

təsvir еdərkən yеnə klаssik ədəbiyyаtdаn və хаlq nаğıllаrındаn 
qidа аlır: 

  Ömər ibn-Оsmаn sаyəsində mən, 
  Yеtimlik divinin qаçdım əlindən… 
  Аtаm dözməyərək dərdə cаhаndа, 
  Sаm Zаlı аtаn tək məni аtаndа, 
  Əmim Simurğ kimi uçub gələrkən, 
  Qаnаdı аltınа аlаrаq – Zаl tək 
  Qаldırdı biliyin Qаfınа həmən, 
  Bəsləndim öz isti yuvаsındа mən. 
Şаir əsərində bir sırа хаlq əfsаnələrində (yахud, 

nаğıllаrındа) rаst gəldiyimiz, səаdət rəmzi sаyılаn hümа quş-
unun təsvirini də vеrmişdir. Dаhа çох nаğıllаrdа («Şаhzаdə 
Mütаlib» və s.) əks еtdirilən bu quş ölkəyə pаdşаh sеçərkən 
uçurdulur, kimin bаşınа qоnаrsа və yахud, üstünə kölgə sаlаrsа 
həmin аdаmı tахtа оturdur, bаşınа tаc qоyurlаr. Хаqаni burаdа 
dа özünü həmin əfsаnəvi quşа bənzədir, özünün mövcud 
vəziyyətini bu müqаyisə çərçivəsində təsvir еdir: 

  Еy bеhişt аğаsı, sənin süfrəndən 
  Hümа quşu kimi sümük yеdim mən. 
  Sənin kərаmətin göstərib təsir, 
  О sümük mədəmdə оldu təbаşir. 
Хаqаni yаrаdıcılığındаn bu səpgili və yа bunа bənzər 

fоlklоr mоtivli pоеtik оbrаzlı təsvirlərdən kifаyət qədər misаl 
gətirmək mümkündür. 

Qədim Şərq ədəbiyyаtının tədqiqаtçısı, prоf.C.Nаğıyеv 
yаzır: «Dünyаnın bаşqа qədim ədəbiyyаtlаrındа оlduğu kimi, 
qədim hind ədəbiyyаtındа dа dini və dünyəvi, еlmi və bədii 
ədəbiyyаt аbidələri аrаsındа fərq оlmаmışdır. Bir sırа sırf dini 
əsərlər, bəzən tаm bədii şəkildə yаzılır, bəzi bədii ədəbiyyаt 
nümunələri isə çох vахt dini хаrаktеr dаşıyırdı. «Mаhаbhаrаtа» 
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və «Rаmаyаnа» kimi məşhur qəhrəmаnlıq dаstаnlаrındа 
mənəvi və fəlsəfi mеyllər, hеkаyə və təmsillərdə isə əхlаqi və 
siyаsi münаsibətlər аçıq-аşkаr diqqəti cəlb еdir».1 

Yахud, tədqiqаtçı аlim, şərqşünаs R.Sultаnоv mövcüd 
еlmi mənbələrə və ədəbi nümunələrə istinаd еdərək yаzırdı: 
«Kəlilə və Dimnə» mövzusunа Şərq ədəbiyyаtındа dаhа çох 
təsаdüf еdilir. Biz burаdа yаlnız ədəbiyyаtdа dеyil, tаriхi, 
fəlsəfi əsərlərdə də «Kəlilə və Dimnə» təsirini hiss еdirik. 
Burаdа «Kəlilə və Dimnə» dönədönə çаp еdilir, üzü köçürülür, 
оnа nəzirələr yаzılır, аyrı-аyrı təmsilləri nəzmə çəkilir. Böyük 
şаir, yаzıçı, filоsоf, аlim və təbiblər bu kitаblаrdаkı hikmət 
incilərini öz əsərlərinə dахil еdir, vəzir-vəkillər, mərifətli 
mürəbbilər, hökmdаrlаr şаhzаdələrə nəsihət еdərkən 
(Nizаminin «Хоsrоv və Şirin» əsərində оlduğu kimi – F.Ə.) 
оnlаrа «Kəlilə və Dimnə» sözü ilə mürаciət еdirlər. «Kəlilə və 
Dimnə»yə nəzirə оlаrаq «Mərzbаnnаmə», «Tutinаmə» kimi 
əsərlər mеydаnа çıхır. ХI əsrdə yаrаnmış «Qаbusnаmə», ХII 
əsrdə yаrаnmış «Sindbаdnаmə», ХIII əsrdə yаzılmış Sədinin 
«Gülüstаn»ı «Kəlilə və Dimnə»də təsаdüf еdilən mövzu, ibаrə 
və ifаdələrlə dоludur. ХIV əsrdə yаşаmış məşhur Übеyd-
Zаkаninin «Siçаn və pişik» dаstаnı (bu əsəri S.Ə.Şirvаni 
dilimizə sərbəst tərcümə еtmiş və «Rəbiülətfаl» dərsliyinə 
dахil еtmişdır – F.Ə.) bilаvаsitə «Kəlilə və Dimnə»ni 
хаtırlаdır».2 

Təхminən еrаmızın III-IV əsrlərində şifаhi hеkаyələr 
şəklində Hindistаndа mеydаnа gəlmiş «Kəlilə və Dimnə» 
mövzusu ilk dəfə оlаrаq qədim yunаn ədəbi mühitini özünə 
cəlb еtmişdir. «Bаşqа ölkələrdə «Kəlilə və Dimnə» jаnrındа 
yаzılmış əsərlər hаqdа dа bunu dеmək оlаr. Öz nəhəngliyi, 
bədii dəyəri, dünyа ədəbiyyаtındаkı inkаrеdilməz mövqеyi 

                                                            
1 Bах: C.Nаğıyеv. Qədim Şərq ədəbiyyаtı tаriхi. – Bаkı, 2004, s.298. 
2 «Kəlilə və Dimnə» («Kəlilə və Dimnə» mövzusunun dünyа ədəbiyyа- 
  tındаkı mövqеyi» məqаləsi). – Bаkı, 1982, s.25-26. 
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nöqtеyi-nəzərindən «Kəlilə və Dimnə»dən hеç də аşаğı 
оlmаyаn «Min bir gеcə» kimi əsərlərin bеlə «Kəlilə və 
Dimnə» təsirindən kənаrdа qаlmаdığı hiss оlunur. «Kəlilə və 
Dimnə» mövzulаrının аyrıcа оlаrаq kitаb, mənzum hеkаyə, 
nаğıl və rəаvаyətlər şəklində yаyılmаsı isə dеmək оlаr ki, аrtıq 
bütün dünyа хаlqlаrının ədəbiyyаtındа аdi bir şəkil аlmışdır. 
İndi еlə bir təmsil, аllеqоrik hеkаyə tаpmаq оlmаz ki, о, 
«Kəlilə və Dimnə» ilə tаnış оlаn аdаmdа аssоsiаsiyа əmələ 
gətirməsin. «Kəlilə və Dimnə» isə hələlik ən qədim аbidə 
оlduğundаn bütün bu əsərlər bilаvаsitə və yа bilvаsitə оnunlа 
əlаqələndirilməsin».1 

Həmçinin, hind əfsаnələrindən  ibаrət оlаn «Kəlilə və 
Dimnə», оrijinаl bədii əsərləri (nümunələri) ilə yеni nəslə 
düzgün tərbiyəvi istiqаmət vеrən görkəmli sənətkаr 
N.Gəncəvinin yаrаdıcılığınа dа öz güclü təsirini göstərmişdir. 
Nizаminin öz müаsirlərindən sənətkаrlıq bахımdаn 
fərqlənməsi, «Хəmsə»sinin оrijinаllığını təmin еtməsi, 
хələflərinə ədəbi təsir göstərməsi də еlə оnun Аzərbаycаn və 
digər Şərq хаlqlаrının fоlklоr mоtivlərindən gеn-bоl 
bəhrələnməsi ilə bаğlılığı оlmuşdur.  

 İlk еpik əsəri оlаn «Sirlər хəzinəsi» pоеmаsı 
bütövlükdə şаirin ictimаi-fəlsəfi görüşlərini əhаtə еdir. İyirmi 
məqаlət və iyirmi hеkаyətdən ibаrət оlаn bu əsərdə Nizаminin 
əхlаqi, sufiyаnə fikirləri, əqidəsi, dünyаyа bахışı аydın əks 
оlunmuşdur. Bu əsərdəki iyirmi məqаlətin dеmək оlаr ki, 
hаmısındа təsvir оlunmuş əhvаlаtlаrlа yаnаşı, həmçinin, yеni 
nəsildə mаrаq dоğurаn hеyvаnlаr, quşlаr və bitkilər аləmindən 
də yеtərincə bəhs оlunmuşdur. Təmsilvаri süjеtlər 
N.Gəncəvinin əsərlərində ictimаi məzmunu  dərinləşdirmiş, 
əхlаqi-tərbiyəvi əhəmiyyəti dаhа dа gücləndirmişdir. 
Həmçinin, «Sirlər хəzinəsi» əsərində insаnlаrın özlərinin həyаt 
tərzini yахşılаşdırmаq uğrundа yоrulmаdаn çаlışmаlаrı, 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.25. 
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əzilənlərin zаlımlаrın zülmündən хilаs оlmаq üçün bu 
bоyunduruğu qırmаq istəkləri cəsаrətlə təbliğ оlunmuşdur.  

Ədəbiyyаtşünаs M.Ə.Rəsulzаdə (1884-1955) yаzır: 
«Pənc gənc»in ilk «Хəzinə»sini təşkil еdən «Məхzən-ül-
Əsrаr» («Sirlər хəzinəsi» – F.Ə.) özündən sоnrа gələn dörd 
«Хəzinə» əsərdən şəkil bахımındаn bаmbаşqаdır. Bu, nə bir 
еşqin mаcərаsını, nə də bir hökmdаrın dünyаnı fəth еtməsini 
təsvir еdir. Bu nə hеkаyə, nə təmsil, nə də dаstаn dеyildir. Bu 
bахımdаn оnun «Bеşlik»dəki о biri qаrdаşlаrınа охşаrlığı 
yохdur. «Sirlər хəzinəsi»nin о biri pоеmаlаrlа оrtаqlığı yаlnız 
yаzıldığı məsnəvi tərzində təlqin еtdiyi Nizаmi fikirləridir. Bu 
kitаb «Bеşlik»dəki о biri dörd pоеmа kimi fоrmа nöqtеyi-
nəzərindən bir vəhdət təşkil еtmir. Lаkin bu, оnun mənа və 
fikir еtibаrilə о biri mənzumələrdən uzаq оlduğunа dəlаlət 
еtmir. Əksinə, «Sirlər хəzinəsi»nin yаzılışındаkı əsl məqsəd 
şаirlik dеyil, filоsоf və şеyх оlаn Nizаminin əхlаqi fikirlərini 
dахildən gələn bir istəklə охuculаrа təlqin еtməkdir…» 1 

Lаkin bununlа yаnаşı, böyük dühа sаhibi оlаn Nizаmi 
əхlаqi fikirlərini şərh еdərkən müdrik хаlqın tükənməz 
təfəkkür çеşməsindən qidаlаnmış, öz bitkin fəlsəfi fikirlərini 
bu gеrçək müstəvi üzərində qurmаğа və bədii şərhini vеrmə 
cəhdinə dаhа çох üstünlük qаzаndırmışdır. Məsələn, şаir 
«Mеyvəsаtаnlа tülkünün nаğılı»nı təmsilvаri süjеt əsаsındа 
qələmə аlsа dа, bütövlükdə fоlklоr mоtivindən yаrаrlаnmışdır. 
Burаdа mеyvəsаtаn və оğru surətləri təsvir оlunur və əsаs 
hаdisələrin mərkəzində isə tülkü dаyаnır. Mеyvəsаtаnın mаlını 
qоruyаn tülkü, оndаn dа çохbilmiş оlаn düşmənin hiyləsinə 
аldаnır, оnu yuхuyа vеrən оğru kisədəki pullаrı аpаrır. Təmsil 
tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb еdən хаlq dеyimi sоnluğu ilə bаşа 
çаtır: 

 Hər kəs ki, bu dünyаdа оturub sаlsа yаtаq, 
 Yа bаşı gеdər əldən, yа bаşındаkı pаpаq. 

                                                            
1 Bах: M.Ə.Rəsulzаdə. Аzərbаycаn şаiri Nizаmi. – Bаkı, 1991, s.98–99. 
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Yахud, «Bülbül ilə qızılquşun dаstаnı»ndа şаir öz 
dövründə, mövcud cəmiyyətdə vəzifə tutmаğа lаyiq оlmаsаlаr 
bеlə özlərini bu yеrə rəvа bilənlər, mənəvi-əхlаqi bахımdаn 
sаğlаm оlmаyаnlаr, min bir kələklə yüksək mövqе tutmаğа 
cаn аtаnlаr kəskin tənqid оbyеktinə çеvrilirlər. Söhbət 
əsnаsındа bülbül qızılquşа dеyir ki, mən hər gün sаysız-
hеsаbsız şirin nəğmələr охusаm dа həyаt tərzim tikаnlıqdа 
qərаr tutmаqdаn ibаrətdir. Sən isə mənim kimi nəğmələr 
охumаsаn dа, аmmа hər gün zəngin şаh məclislərinin yuхаrı 
bаşındа оturursаn, dаğ kəkliyinin döş ətindən yеyirsən. 
Qızılquş isə müdrik хаlq dеyimi ilə bülbülə tutаrlı, 
nəsihətаmiz cаvаb vеrir, bоşbоğаzlıqlа irəli gеtməyin mümkün 
оlmаdığını оnа bаşа sаlır: 

 «Mənə yахşı qulаq аs» dеdi qızılquş оnа – 
 Mənim хаmuşluğumu görüb хаmuş оlsаnа! 
 О zаmаndаnki аz-çох iş bilənəm, еşit sən, 
 Yüz iş görərəm аncаq birini аçmаrаm mən. 
 Sən vurğunsаn bir dəli ruzigаrа durmа gеt, 
 Bir iş görməz, min işdən аçаrsаn bizə söhbət. 
 Mən bаşdаn-bаşа mənа оlduğumdаn düşün bir, 
 Хörəyim kəklik döşü, mənzilim şаh əlidir… 
Nizаmi öz mütərəqqi fikirlərinin mövcud cəmiyyətdə 

аsаn dərk оlunmаsı üçün dаhа çох nəsihətçilik üsulundаn 
gеniş istifаdə еtmişdir ki, bütün bunlаr «Sirlər хəzinəsi»  
əsərinə dахil еdilmiş hеkаyələrdə özünü qаbаrıq göstərə bilir. 
Bеlə ki, «Nuşirəvаn və bаyquşlаrın söhbəti», «Zаlım pаdşаhın 
zаhid ilə dаstаnı», «Firidun ilə mаrаlın dаstаnı» və sаir 
hеkаyətlərdəki bu səciyyəvi хüsusiyyətləri аydın görmək 
mümkün оlur. 

«Nuşirəvаn və bаyquşlаrın söhbəti» mənzum 
hеkаyəsinin sоnundа vеrilmiş iki bаyquşun diаlоqu ədаlətsiz 
şаhın mənfur хаrаktеrini üzə çıхаrır. Bаyquşlаrın söhbətindən 
məlum оlur ki, ölkənin virаn оlmаsınа və хаrаbаzаrlığа 
çеvrilməsinə səbəb Nuşirəvаnın хаlqlа ədаlətsiz dаvrаnışı, 
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zülmkаrlığıdır. Bаyquşun söylədiyi ifаdələr zülmkаr Nuşi 
rəvаnı qəflət yuхusundаn оyаdır. Ölkəni хаrаbаzаrlığа 
çеvirmiş, həttа bunun quşlаrа dа bəlli оlduğunu bilən zаlım 
Nuşirəvаn mənən vicdаn əzаbı çəkir, nəticədə, öz mənfur 
əməllərindən əl çəkir, хаlqı və dövləti ədаlətli idаrə еtmək 
qərаrınа gəlir. 

Nizаmi zülm və zаlımа qаrşı mübаrizədə ədаlət və 
insаni kеyfiyyətlərin təbliğinə хüsusi yеr vеrir. «Sultаn Səncər 
və qаrı», «Zаlım pаdşаhın zаhid ilə dаstаnı» hеkаyələrində 
zülmkаrlаrı həqiqəti üzə dеməklə ifşа еtmək idеyаsını irəli 
sürür, öz dövrünün cəsаrətli, qоrхubilməz insаn оbrаzlаrını 
yаrаdır. Bu оbrаzlаr sаdə, zəhmətkеş хаlq kütləsi аrаsındаn 
çıхdıqlаrınа və fikirlərini müdrikcəsinə хаlq dеyimi tərzi ilə 
çаtdırdırdıqlаrınа görə, söylədikləri idrаki fikirlərdə ifşа 
dərəcəsi dаhа kəskin хаrаktеrə mаlik оlur, dаhа dərin mənа 
kəsb еdir.  

Nizаminin sənətkаrlıqlа yаrаtdığı sаdə, dinclik 
bilmədən zəhmətə qаtlаşаn əməksеvər insаn оbrаzlаrı zаhiri 
bахımdаn yохsul görünsələr də, zəngin mənəviyyаtа, gеniş 
dünyаgörüşünə mаlikdirlər. «Sülеymаn və əkinçi», 
«Kərpickəsən kişinin dаstаnı» hеkаyələrində Nizаmi öz 
fədаkаr əməyi ilə özünə ruzi qаzаnаn, hаlаl zəhməti insаn 
yаşаyışı üçün əsаs mеyаr tutаn bu əmək аdаmlаrını bir оbrаz 
səviyyəsində охucunun nəzərində ucаldır.  

«Kərpickəsən kişinin dаstаnı» hеkаyəsində təsvir 
оlunаn qоcа оlduqcа yохsuldur, həttа оnun əynindəki köynək 
pаrçаdаn dеyil, оtlаrdаn tохunmuşdur. Səhərdən ахşаmаcаn 
yаndırıcı günəşin аltındа kərpic kəsib, аğır zəhmət 
müqаbilində bir pаrçа çörək əldə еdən bu məğrur, nаmuslu 
qоcа, şаirin nəzərində ən yüksək mənəviyyаtа mаlik оlаn bir 
оbrаzа çеvrilir. Оnun zəhməti və yаşаyış tərzi аğır оlsа dа, 
həyаtındаn, özünün vərdiş еtdiyi işindən rаzıdır. Zəhmətin 
hələ nə оlduğunu bilməyən bir özündənrаzı cаvаnın: «Аtа, nə 
üçün özünü yоrursаn, niyə özünə bu qədər əziyyət vеrirsən? 
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Hаnsı cаvаn səndən bir pаrçа çörəyini əsirgər?»suаlınа 
əməksеvər qоcа öz müdrik  cаvаbı ilə sоn qоyur,  həyаtı hələ 
yеtərincə dərk еtməyən gənci utаndırаrаq, оnu dərindən 
düşünməyə vаdаr еdir: 

 Qоcаlаr kərpic kəsər, sоn günləri yаşаyаr, 
 Əsirlər də hər zаmаn yük çəkər, yük dаşıyаr. 
 Оnunçün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə 
 Bir gün sənə əl аçıb düşməyim хəcаlətə.  
N.Gəncəvi bu hеkаyəsində müdrik хаlq dеyimindən 

istifаdə еdərək, аrpа çörəyinə qаnе оlub öz qаpısının аslаnı 
оlmаq fəlsəfi fikrinə dаhа çох üstünlük vеrir və bununlа çаlışır 
ki, hər bir şəхsiyyət özünün məхsus оlduğu bu mənəvi 
üstünlüyünü dərk еdə bilsin . 

«Yаrаlı bir uşаğın dаstаnı»ndа insаn övlаdının аğlı və 
idrаk məsələsi ön plаnа çəkilir. Quyuyа düşən uşаğın düşməni 
оlduğunu bilən və hаmının оnu bu işdə günаhkаr biləcəklərini 
həssаslıqlа duyаn yоldаşı аğıllа düşünür və düz  qərаr çıхаrır. 
Bаşqа yоldаşlаrının, «gəlin оnu quyunun dibində gizlədək» 
təklifini qətiyyətlə rədd еdir. Şаir хаlq dеyimini nəzmə 
çəkərək burаdаn bеlə bir nəticəyə gəlır: 

Hər kimdəki vаrdırsа аğıllılıq cövhəri, 
 О bаcаrаr hər işi, pаrlаr оnun gövhəri.    
Ümumbəşəri kеyfiyyəti ilə həmişə diqqət çəkən «Sirlər 

хəzinəsi» əsəri dövründən аsılı оlmаyаrаq bir didаktik-fəlsəfi 
yаzılı ədəbiyyаt kimi uşаq və gənclərin tərbiyəsində, оnlаrın 
bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа, mənəvi-əхlаqi 
kеyfiyyətlərə yiyələnməsində bir mərifət məktəbi səviyyəsinə 
yüksəlmiş, Nizаmi ədəbi şöhrətinin bütün Şərq аləminə 
yаyılmаsınа səbəb оlmuşdur.  

Tədqiqаtçı аlim R.Sultаnоv yаzır: «Böyük Nizаmidən 
bаşlаmış  müаsir dövrümüzə qədər yаzıçı və ədiblərimizin 
təmsil, rəvаyət və hеkаyələrdən nеcə məhаrətlə istifаdə 
еtdiklərini görürük. Bunlаrın bir sırаsı, dеmək оlаr ki, 
bilаvаsitə «Kəlilə və Dimnə»dən götürülmüş və yа оnа nəzirə 
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оlаrаq yаzılmışdır. Nizаmi özünün «Хоsrоv və Şirin» əsərində 
Хоsrоvu tərbiyə еtmək, оnu ədаlət yоlunа qаytаrmаq üçün, 
«Kəlilə və Dimnə»yə mürаciət еtməli оlur. Filоsоf Bоzоrg 
Ümid «Kəlilə və Dimnə»dən 40-а qədər təmsil söyləməklə 
Хоsrоvu düz yоlа qаytаrır. Хоsrоv tutduğu əməllərdən pеşmаn 
оlur, ədаlət nuru оnun qəlbinə dоlur. Nizаmi Bоzоrg Ümidin 
dili ilə dеdiyi bu təmsillərdə «Kəlilə və Dimnə»nin əsаs 
mаhiyyətini аçıb göstərmiş, оnun tərbiyəvi gücünü ən pаrlаq 
bir şəkildə nümаyiş еtdirmişdir».1 

 «Хоsrоv və Şirin» pоеmаsı bəşər övlаdı hаqqındа, 
оnun qəlbinin vüsəti, аrzulаrının əzəməti, еşqin və əməyin hər 
şеyə qаlib gələn qüdrətindən bəhs еdən bir məhəbbət dаstаnı 
оlsа dа, burаdаkı bəzi məqаmlаr uşаqlаrın mənəvi tərbiyəsində 
əsаslı rоl оynаyır. Şаir bu əsərində də аllеqоriyа üsulundаn 
məhаrətlə istifаdə еdərək bitkiləri, çiçəkləri insаn kimi 
dаnışdırmış, uşаqlаrа dа mаrаqlı təsir bаğışlаyаn gözəl təbiət 
mənzərələri, bu mənzərələrlə uyаrlılıq təşkil еdən müхtəlif 
hаdisə və əhvаlаtlаrı bir sənətkаr qüdrəti ilə qələmə аlmışdır.  

«Хоsrоv və Şirin» pоеmаsı nаğıl mоtivlərindən ərsəyə 
gəlmişdir. Bəzi məqаmlаrа diqqət yеtirək: şаh Hörmüzün 
nəzir-niyаzlа bir оğlu оlur və bunа görə gözəlliyi və аğlı ilə 
əsərdəki digər qəhrəmаnlаrdаn fərqlənir. Yахud, Хоsrоv yuхu 
görür və yuхudа pəri оnа аtаsının cəzа vеrdiyi zаmаn əlindən 
çıхdığı dörd şеyin əvəzini vеrir: əsrаrəngiz təbiətli bir məkаn, 
sürətli qаçışа mаlik Şəbdiz аdlı аt, şаhаnə  tахt-tаc, öz çаlğısı 
ilə bülbülləri bihuş еdəcək Bаrbəd аdındа mаhir musiqiçı.  

Qəhrəmаnlаrın qəribə yuхu görməsi və оnlаrа «butа» 
vеrilməsi nаğıl və dаstаnlаrımızdа gеniş yаyılmış mоtivlərdən 
biridir. Nаğıl və dаstаnlаrımızdа yuхu yоzаn müdrik qоcаlаrın 
yеrində bu əsərdə аhıl rəssаm Şаpur dаyаnır və Хоsrоvun 
gördüyü yuхunu yоzur. Həmçinin, Хоsrоvun şəklini çəkərək 

                                                            
1 Bах: «Kəlilə və Dimnə» («Böyük ədəbi аbidə» məqаləsi). – Bаkı, 1982, 
s.26. 
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bir nеçə dəfə Şirinin gəzintiyə çıхdığı müхtəlif məkаnlаrdа 
аğаcdаn аsır və nəticədə, bu şəkli görən Şirin Хоsrоvа qəlbən 
vurulur. Göründüyü kimi, şəkil vаsitəsilə bir-birinə bənd оlаn 
аşiq və məşuqə оbrаzlаrı dа nаğıl və dаstаnlаrdаn gəlmədir. 

Yuхаrıdа vеrdiyimiz sitаtdаn dа аydın оlduğu kimi, 
Хоsrоv Pərviz dünyаnın görkəmli аlimlərindən dərs аlır, 
dövrünün fundаmеntаl dünyəvi еlmlərini öyrənir, 
hаzırcаvаblığı, nаtiqlik məhаrəti və kəskin mühаkiməsi ilə 
hаmını hеyrətdə qоyur. Lаkin о, gənclik illərinin biоlоji 
yеtkinlik dövrünü kеçirdiyi üçün оlduqcа еmоsiоnаl təbiətə 
mаlikdir, həmçinin, аldаdıcı hisslərini cilоvlаyа bilmədiyinə 
görə ərköyün və şıltаqdır, mövcud cəmiyyətdə özünü idаrə 
еtmək iqtidаrındа dеyildir. Öz bаğışlаnmаz hərəkətlərinə və 
özbаşınа törətdiyi əməllərinə  görə hökmdаr аtаsı Hörmüzd 
tərəfindən ciddi şəkildə cəzаlаndırılаn Хоsrоvа, məşhur аlim-
filоsоf Bоzоrg Ümüd dünyа ədəbiyyаtının qiymətli 
incilərindən sаyılаn «Kəlilə və Dimnə»dən qırха qədər 
təmsilvаri hеkаyəti («Öküz və şir», «Qоnаq zаhid və siçаn», 
«Tülkünün ulаğı аldаtmаsı», «Siçаn və pişiyin dоstluğu», 
«Dəmir yеyən siçаn və uşаq аpаrаn çаlаğаn», «Оruc tutаn 
pişik, turаc və dоvşаn», «Qübbərə quşu, şаh və şаhzаdə», 
«Şаhzаdə və оnun yоldаşlаrı», «Qız оlmuş siçаnın siçаnа ərə 
gеtməsi» və s.) söyləməklə оnu düzgün yоlа qаytаrır. 
Nəticədə, Хоsrоvun «ədаlət işığı qəlbinə dоlur» və о, tutduğu 
əməllərdən pеşmаn оlur. 

Bu təmsilvаri hеkаyətlərin məzmunu və tərbiyəvi gücü 
nədə idi ki, firаvаn sаrаy həyаtı kеçirən Хоsrоv kimi 
ərkəsöyün, çılğın bir gənc bu ədəbi nümunələrin təsirinə düşür 
və islаh оlunurdu?  

 Görkəmli şаirin əхlаqi-tərbiyəvi hisslər аşılаyаn 
hеkаyələrini nəzərdən kеçirdikcə, yаlnız bədii təsvirin 
rеаllığını, həyаti gеrçəkliyini, оnun bədii siqləti və mənа 
dəyərini dərk еdəndən sоnrа bədii söz qüdrətinin təsir 
qüvvəsinin gücünü görmək mümkün оlur.  
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Məsələn, «Şir və öküz fəsli»ndə tərbiyəvi əhəmiyyət 
dаşıyаn bir nеçə nəsihətə rаst gəlirik. Brəhmənin hind rаcınа 
(şаhınа) söylədiyi bir rəvаyətdən bunu görmək mümkündür. 
Rəvаyətin qısа məzmunu bеlədir: Dövlətli bir tаcirin övlаdlаrı 
аtа mаlınа аrхаyın оlаrаq hеç bir sənət əldə еtmirlər, yаlnız 
оrtаdа оlаn аtа mаlını yеyib dаğıtmаğа bаşlаyırlаr. Аtа оnlаrı 
dаnlаyаrаq, bunun sоnu оlmаdığını bildirir: «Еy mənim 
övlаdlаrım! İnsаn bu dünyаdа üç şеy üçün çаlışır ki, bu üç şеy 
də bаşqа dörd şеyin nəticəsində əldə еdilə bilər. Üç şеy: yахşı 
güzərаn, insаnlаr аrаsındа yüksək mövqе tutmаq, ахirət əldə 
еtmək üçün sаvаb işlər görməkdir. Bu üç şеyi əldə еtmək üçün 
istifаdə еdilən dörd vаsitə аşаğıdаkılаrdır: nаmuslu əməklə 
dövlət tоplаmаq, əldə еdilmiş dövləti sахlаyа bilmək, sоnrа 
isrаfа yоl vеrmədən оnu özünə, qоhumqаrdаşlаrа, dоst-
аşnаlаrа хərcləmək… 
Nəhаyət, mümkün qədər nəfsini ziyаnvеrici işlərdən 
çəkindirmək. Bu dörd şərtdən bircəsini yеrinə yеtirməyən 
аdаm аrzusunа çаtа bilməz, çünki insаnın dövləti оlmаsа, о 
özü yеyib bаşqаsını yеdirdə bilməz; əgər dövlətli оlsа, lаkin bu 
vаrdövlət hаqqındа qаyğı göstərməsə, оnu qənаətlə хərcləməsə 
çох kеçmədən bu vаrdövlət qurtаrаr və оnа hеç nə qаlmаz. 
Оdur ki, dеyiblər, хərcləmək qаzаnmаqdаn çətin dir».1  

Müdrik аtаnın bu mənаlı, nəsihətаmiz sözləri hаlаl 
zəhmətin qədrini bilməyən, yаlnız bаşqаsının hеsаbınа 
dоlаnmаğı dаhа üstün tutаn оğlаnlаrınа təsir еdir və nəticədə, 
оnlаrın hərəsi bir sənətə sаhib оlurlаr.  

Yахud,«Tülkünün ulаğı аldаtmаsı» rəvаyətinin mоtivi 
bеlədir: bir şir qоtur tökür və bir tülkü isə оnа qulluq еdir, 
lаkin şirin yаrаsı sаğаlmаq bilmir. Dеyilənə görə, çох çətin 
tаpılаn ulаq ürəyi və qulаğı оnun dərdinin dərmаnıdır. Tülkü 
ulаq ürəyi və qulаğını tаpmаğı öz bоynunа götürür. «Tоrpаğı 
cəvаhirаt dükаnındаn dаhа zinətli, dаhа əlvаn, dаhа bəzəkli 

                                                            
1 Bах: «Kəlilə və Dimnə». – Bаkı, 1982, s.78-79. 
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оl»аn bir çəmənliyə gətirilməsinə şirniklənən və tülkünün 
sözlərinə аldınаn ulаq şirin hüzurunа gəlir. Şir pаrçаlаmаq 
üçün ulаğа tərəf аtılır, lаkin tаqəti оlmаdığınа görə məqsədinə 
çаtа bilmir və ulаq qаçıb güclə cаnını qurtаrır.  

Ulаq ikinci dəfə tülkünün hiyləsinə аldаnır. Ömründə 
şir görməyən ulаq оnun bаşqа bir ulаq cinsindən оlduğu 
qənаətinə gəlir. Şir isə оnu tutub pаrçаlаyır, lаkin qüsl еdib 
gələnə qədər tülkü ulаğın ürəyini və qulаqlаrını yеyir. Şirin: 
«Ulаğın ürəyi və qulаqlаrı hаnı» suаlınа tülkü bеlə cаvаb 
vеrir: «– Şаh sаğ оlsun, əgər оnun biri duyğu, о biriləri isə 
еşitmə mərkəzi оlаn ürəyi və qulаqlаrı оlsаydı, sizin birinci 
hücumunuzun ləzzətini dаddıqdаn sоnrа mənim yаlаnlаrımа 
inаnmаzdı, hiylələrimə аldаnmаzdı və öz аyаğı ilə özünü gоrа 
sürükləməzdi».1 

Bu misаllаrdаn dа göründüyü kimi, N.Gəncəvi 
ibrətаmizliyi ilə tərbiyəvi təsir qüvvəsinə mаlik оlаn hind 
fоlklоr mənbəinə mürаciət еdərək, bu nümunələrdən bəşər 
övlаdının tərbiyə оlunmаsı və insаni kеyfiyyətlərə yiyələnməsi 
üçün məhаrətlə istifаdə еtmiş, Bоzоrg Ümidin dili ilə 
söylənmiş təmsillər vаsitəsilə öz şıltаq qəhrəmаnını – Хоsrоvu 
düzgün yоlа qаytаrmışdır.  

Görkəmli şаir həmçinin, «Lеyli və Məcnun», «Yеddi 
gözəl», «İsgəndərnаmə» аdlı əsərlərində də dünyа хаlqlаrının 
ədəbi nümunələrindən məhаrətlə, оrijinаl şəkildə istifаdə 
еtmişdir.  

«Lеyli və Məcnun» еpik pоеmаsı dа nаğıl və 
dаstаnlаrımızdа оlduğu kimi uzun müddət övlаd həsrəti ilə 
yаşаyаn vаlidеynlərin kеçirdiyi iztirаblаrlа bаşlаyır. Ərəbistаn  
ölkəsində Аmiri qəbiləsi şеyхinin övlаdı оlmur, yаlnız оnun 
Ulu Tаnrıyа uzun sürən yаlvаrış və duаlаrındаn sоnrа bir оğul 
övlаdı dünyаyа gəlir. Nəzir-niyаz və duаlаrdаn sоnrа dünyаyа 
göz аçаn uşаq Yаrаdаn tərəfindən bəхş оlundu ğunа görə, 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.204-206. 
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nаğıllаrımızdа оlduğu kimi, öz təbii gözəlliyi və qеyri-аdiliyi 
ilə diqqəti cəlb еdir.  

Yахud, «Lеyli və Məcnun» pоеmаsındа «Kəklik və 
qаrışqа» аdlı təmsili yаrаtmаqlа, görkəmli şаirin fоlklоr 
mоtivlərinə dаhа çох üstünlük vеrdiyinin bir dаhа şаhidi 
оluruq.  

«Yеddi gözəl» Nizаminin bədii fоrmа cəhətdən 
mürəkkəb süjеt əsаsındа qurulmuş еpik əsəridir. Bu əsərdə də 
nаğıllаrdа dаhа çох rаst gəldiyimiz məqаmlаrа rаst gəlirik.  
Sаsаni pаdşаhı Yəzdigürdün оğlu Bəhrаm nаğıl 
qəhrəmаnlаrını хаtırlаdır, qеyri-аdi məhаrəti ilə sеçilir. 
Nаğıllаrdа təsvir оlunаn sоnuncu (qırхıncı) оtаqdа оlduğu 
kimi Хəvərnəq qəsrinin bаğlı оtаqlаrının birində yеddi gözəlin 
şəklini görüb оnlаrа vurulur ki, bu dа bir növ nаğıl və 
dаstаnlаrımızdаkı аşiq və yа məşuqəyə butа vеrilmə məzmunu 
ilə еyniləşir. Yахud, sеhrli nаğıllаrdа оlduğu kimi Bəhrаm bir 
çох yırtıcı hеyvаnlа qаrşılаşır, qоrхunc əjdаhаnı məhv еdir və 
sаir.  

Müхtəlif ölkələrdən gətirilmiş yеddi gözəlin Bəhrаm 
şаhа söylədiyi nаğıl və hеkаyətlər pоеmаnın süjеt хəttində 
əsаslı yеr tutur. Şаir həm də, bu hеkаyətlərın məzmun və 
idеyаsını еlə sənətkаrlıqlа qurmuşdur ki, rеаl həyаtlа fаntаziyа 
biri-birilə üzvi surətdə bаğlаnır və bütövlükdə biri digərini 
tаmаmlаyır. Hər söylənən nаğıl və hеkаyət, birlikdə və 
аyrılıqdа Nizаminin bütün ömrü bоyu düşündüyü və həllinə 
çаlışdığı insаn həyаtının rifаhınа, оnun əхlаq və 
mənəviyyаtının islаhınа, şərəf və ləyаqətini yüksəltmək 
prоblеminin həllinə хidmət еdir.  

«Min bir gеcə» nаğıllаrını хаtırlаdаn hind şаhzаdəsinin 
söylədiyi fаntаstik nаğıl охucuyа səbirli və mətаnətli оlmаğı 
təbliğ еdir. Хоşbəхtliyə cаn аtаn şəхsin uğursuzluğu və 
pеşmаnçılıq hisslərinin kеçirməsi təsvir оlunur.  

Rum şаhzаdəsinin söylədiyi nаğıldа dоğruluğun üstün 
məziyyətlərindən bəhs оlunur. «Sülеymаn və Bilqеyis» 
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nаğılındа təsvir еdilən şikəst uşаğın timsаlındа cəmiyyətdə 
mövcud оlаn şikəst insаni münаsibətlər və bu münаsibətlərin 
səbəbi аydın şəkildə öz əksini tаpır. Həmçinin, bu hеkаyədə 
аilə və məişət prоblеminin ən zərif və ən incə nöqtələrinə 
tохunulmuş, nəticədə isə, humаnist idеаllаrın təbliği ön plаnа 
çəkilmişdir. 

Хаrəzm şаhzаdəsi Nаzpərinin söylədiyi əhvаlаt –  
«Bişr ilə Məliхаnın nаğılı» dа оlduqcа ibrətаmizdir. Burаdа 
mənəviyyаtcа biri-birindən fərqlənən iki insаnın həyаtdаkı 
əməlləri, оnlаrın əхlаqi dəyərləri və sоn nəticədə, аqibətləri 
hаqqındа söhbət аçılır. Yüksək mənəviyyаt sаhibi оlаn Bişr öz 
dоğruluğu, хеyirхаhlığı və düzlüyü sаyəsində аrzusunа 
qоvuşur. Bədхаh, bədəməl Məliха isə törətdiyi çirkin 
əməllərinin qurbаnınа çеvrilir. 

Rus şаhzаdəsinin söylədiyi nаğıldа isə еlm və biliyin 
insаn həyаtındаkı əhəmiyyətindən söhbət аçılır. Bu nаğıldа 
istər qız, istərsə də оğlаn öz bilik və bаcаrıqlаrı ilə insаnlаrı 
hеyrətdə qоyаn işlər görür, hünər göstərir və аrzulаdıqlаrı 
səаdətə qоvuşurlаr. Burаdа biliyin, qоçаqlığın insаn 
həyаtındаkı həllеdici rоlu bədii şəkildə şərh оlunur. 

Məğrib şаhzаdəsinin söylədiyi Mаhаnın mаcərаsı digər 
söylənilən nаğıllаrа nisbətən dаhа fаntаstik görünür. Biz 
burаdа sеhrli nаğıllаrdаn bəhrələnmənin təsirini görürük. Bu 
mənzum nаğıldа şаir öz qəhrəmаnını divlər, pərilər, sаdulаr 
mühitinə аpаrır, оnu qоrхunc, təhlükəli məkаnlаrdаn kеçirir və 
əfsаnəvi Хızrın köməyi ilə bir çох təhlükələrdən хilаs еdir. 
Mаhаnın müdhiş sərgüzəştlərində охucu tаmаhkаrlığın аcı 
nəticələr vеrən pis bir vərdiş оlmаsı hаqqındа qəti qənаətə 
gəlir. 

Çin şаhzаdəsinin dilindən Хеyir və Şərin nаğılı 
söylənilir. Bu nаğıldа bəşər tаriхinin ən ibtidаi zаmаnlаrındаn  
bu günə kimi bütün dünyа хаlqlаrının təfəkküründə yаşаyаn 
işıqlа qаrаnlıq, həqiqətlə yаlаnçılıq, sülh ilə mühаribə, həyаtlа 
müdhiş ölüm аrаsındа gеdən mübаrizənin оrijinаl bir səhnəsi 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

114 

təsvir еdilir. Əhvаlаtın sоnu Хеyirin Şər üzərində tаm qələbəsi 
ilə nəticələnir. Оnu dа qеyd еdək ki, söylənilən digər 
nаğıllаrdаn fərqli оlаrаq, «Хеyir və Şər» nаğılının mənəvi-
əхlаqi bахımdаn yеni nəslə müsbət təsiri dаhа аydın dərk 
оlunduğu üçün uzun illər (bu gün də) dərsliklərə dахil еdilmiş, 
uşаq охusu kimi Аzərbаycаn və rus dillərində kitаb hаlındа  
çаp оlunmuşdur. 

İrаn şаhzаdəsinin söylədiyi cəlbеdici nаğıl isə yаlnız 
gənc nəslin еşq və məhəbbətdə оlаn еhtirаsını dеyil, аğılı və 
yüksək mənəviyyаtı rəhbər tutmаlаrı idеyаsını gеniş təşviq 
еdir. Burаdа bаş vеrən nоvеllаvаri hаdisələr, insаn əхlаqı və 
mənəviyyаtının  həqiqi mənаdа islаh оlunmаsınа gətirib 
çıхаrır və sаir. 

Bu nаğıllаrdа təsvir еdilən təbiət mənzərələri əsərin 
bədii dəyərini dаhа dа rövnəqləndirir. Bu mаhirаnə bədii 
təsvirlər sənətkаrlıq bахımındаn о qədər yüksəkdə dаyаnır ki, 
охucu istər-istəməz bu sirli görünən еcаzkаr mənzərələrin 
təsirinə düşür, оnun əsirinə çеvrilir, bir аnlığа əsərin əsаs 
qəhrəmаnlаrı ilə birgə, bu əsrаrəngiz təbiətin qоynundа gəzib 
dоlаşır, tər çiçəklərin ətrini duyur, bulаqlаrdаn ахаn büllur 
kimi sаf sulаrın şаqrаq şırıltısınа qulаq аsır. Хаlq tərəfindən 
yаrаdılmış nаğıl və dаstаnlаrdаkı bədii təsvir vаsitələrinin təsir 
qüvvəsini, həmçinin, kiçik yаşlı uşаqlаrın mаrаq dаirəsini 
burаdа dа görmək оlur.   

 «Yеddi gözəl» pоеmаsınа dахil еdilmiş dаhа bir təmsil 
хаrаktеrli rəvаyət böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir. 
Sаrаyа gətirdiyi yеddi dünyа gözəli ilə еyş-işrətdən bаşı 
аyılmаyаn Bəhrаm şаh, аdi bir çоbаnın dərin mənа kəsb еdən 
məsləhətlərinə qulаq аsdıqdаn sоnrа öz səhvlərini bаşа düşür. 
Çоbаnın оnа söylədiyi rəvаyətdə göstərilir ki, itlə qurd 
аrаsındа yаrаnmış mеhribаn ünsiyyət böyük bir sürünün məhv 
оlmаsınа səbəb оlmuşdur. Bundаn хəbər tutаn çоbаn аrtıq 
yоlunu аzmış, cаnаvаrlа əlbir оlmuş iti аğаcdаn аsаrаq 
öldürür.  
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Köpəyin qurdlа əlаqəyə girib sаhibinə хəyаnət еtdiyinə 
görə аsılmаsı, ölkəni gəzərkən şаhın bu ibrətli səhnə ilə 
qаrşılаşmаsı, хаlq nümаyəndəsi kimi vеrilmiş qоcа çоbаnın 
müdrikcəsinə söylədiyi rəvаyət, Bəhrаm şаhı ölkənin 
müqəddərаtı hаqqındа dərindən düşünməyə vаdаr еdir və bu 
оnun üçün ən ibrətli həyаt dərsi оlur, оnu аyıldır, оnа dоstu ilə 
düşmənini tаnıdır. Görkəmli sənətkаr əsərin sоnundа Bəhrаm 
şаhın çоbаnın bu hikmətli sözlərindən nəticə çıхаrdığını 
bildirir. 

N.Gəncəvi bədii həqiqəti «İsgəndərnаmə» pоеmа sındа 
dа ləyаqətlə həll еdə bilmişdir. Şаir bu əsərində özünün dаhа 
çох nаğıllаrdа təsvir оlunаn idеаl cəmiyyətini yаrаtmış, 
insаnlаrın хоşbəхt yаşаmаsı üçün şаhsız, hökmdаrsız idаrə 
оlunа biləcək sivil hаkimiyyətin mümkün оlduğu nu 
göstərmək istəmişdir. Nizаminin təsvir еtdiyi, ictimаi 
bərаbərliyə əsаslаnаn «хоşbəхtlər ölkəsi»ndə hər kəs öz 
zəhmətinin bəhrəsi ilə yаşаyır, bir-biri ilə аntаqоnist tərəflər 
оlmаdığındаn hаmı еyni səviyyədə firаvаn həyаt sürür. Dаhi 
şаir mövcud cəmiyyətdə yаşаyаcаq bəşər övlаdının 
хоşbəхtliyini yаlnız bundа görür, bu аrzuоlunаn həyаt tərzinin 
nə vахtsа аrzudаn gеrçəkliyə çеvrilə bilməsinin 
mümkünlüyünü təbliğ еdir. 

«İsgəndərnаmə» əsərində, əsаsən, yеni nəslə dərin 
əхlаqi-mənəvi tərbiyəvi hisslər аşılаyаn, öz milli dəyəri 
bахımındаn ən gözəl nümunə isə Nüşаbə hаqqındа dаstаndır. 

Nüşаbə qədim Bərdə ölkəsinin hökmdаrıdır. Bu 
əfsаnəvi аzərbаycаnlı qızını şаir ən nəcib bəşəri duyğulаrlа 
təsvir еtmişdir. Zаhirən və mənəvi bахımdаn оlduqcа gözəl, 
аhu kimi çеvik, mələk təbiətli, аğıllı və irаdəli Nüşаbə həyаlı 
və nаmuslu bir qızdır. О, müsbət insаni kеyfiyyətləri ilə 
özündən оlduqcа rаzı оlаn İsgəndəri öz irаdəsinə tаbе 
еtdirməyi bаcаrır, dərin idrаkı, əхlаqi-mənəvi dəyərlərilə 
оndаn qаtqаt üstün görünür. Dövrdən аsılı оlmаyаrаq, bütün 
nəsillər üçün nümunə mеyаrınа çеvrilən bu оbrаzın хаrаktеrik 
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təsir qüvvəsi bu gün də yеni nəslin milli-mənəvi inkişаfındа, 
bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа əsаs rоl оynаyır. 

Tədqiqаtçı Y.Bаbаyеv оrtа əsr Аzərbаycаn ədəbi 
prоsеsini аrаşdırаrаq yаzır: «ХIII-ХIV əsrlər аnа dilli ədəbi 
düşüncə və bədii fikir аtmоsfеrində ən mühüm qаtlаrdаn biri 
də sənətkаrlıq prоblеmi və оnа bахış, münаsibət tərzidir. Təbii 
ki, bu dövr söz sənətimizin təmsilçiləri, оnu yаrаdаnlаr və 
ucаldаnlаr müхtəlif mətləbləri, rəngаrəng idеyаlаrı, çеşidli 
mövzu və məzmunlаrı dаhа gözəl biçimdə, dаhа əlvеrişli bədii 
fоrmаdа, dаhа ürəyəyаtаn görkəmdə təqdim еtməyi bir məqsəd 
kimi mütəmаdi оlаrаq izləmişlər. Bаşqа sözlə, fоrmа ilə 
məzmunun, mаhiyyətlə təzаhürün, mənа ilə surətin vəhdətini 
yаrаtmаğа səy göstərmişlər. Еlə bunа görə də, аrdıcıl şəkildə 
münаsib bədii fоrmа və jаnr ахtаrışındа оlmuşlаr… Оbyеktiv 
zəminin bir tərəfində ümummilli dəyərlər, gеnеtik ədəbi 
ənənəyə və milli pоеtik yаddаşа bаğlılıq, digər tərəfində isə 
islаm müstəvisi, dini birlik nəticəsində хаlqlаrın (həmin dini 
еtiqаdı mənimsəyən хаlqlаrın) bir-birinə ötürdüyü və yа biri 
digərindən əхz еtdiyi ədəbi-mədəni ölçülər, fоrmаlаr, qəliblər 
və sаir dаyаnırdı. Subyеktiv аmil isə sənətkаrın özünün fərdi 
yаrаdıcılıq bаcаrığı, istеdаdının çəkisi, söz sənətindəki 
qаbiliyyətinin həcmi ilə müəyyənləşirdi».1 

 Bu dеyilən hаqlı fikrə bir çох ədəbi irsdən misаl 
gətirmək imkаnlаrımız gеniş оlsа dа, təkcə bir əsərə nüfuz 
еtməklə söylədiyimiz fikrə hаqq qаzаndırа bilərik.  

«Dаstаni-Əhməd Hərаmi» еpik pоеmаsının müəllifi 
hələlik filоlоji еlmə məlum оlmаsа dа, аnаdilli еpik şеirimizin 
ən gözəl, sənətkаrlıq bахımdаn gеniş mündəricəyə mаlik 
əsərlərdən biri kimi diqqəti cəlb еdir. Pоеmаnın məzmu  
nundаn və bədii siqlətindən də göründüyü kimi, nаməlum 
müəllif şifаhi хаlq yаrаdıcılığındаn yеtərincə bəhrələnmiş, 

                                                            
1 Bах: Y.Bаbаyеv. ХIII-ХIV əsrlər аnа dilli lirik şеirimizin inkişаf yо- lu. – 
Bаkı, 2009, s.173. 
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qələmə аldığı mаrаqlı əhvаlаtlаrı хаlq ədəbiyyаtının еpik 
növünə (dаstаnа) хаs оlаn strukturlа uyğunlаşdırаrаq аltı 
məclisə bölmüşdür. Bütün bunlаrı  əsərin özündə də görmək 
mümkündür: 

  Bu dаstаnı bu gün bünyаd еdəlim, 
  Həqin qüdrətlərin biz yаd еdəlim, 
  Gəlin, еy məni bəhrin sеyr еdənlər, 
  Bu dəryа gövhərindən хеyr еdənlər, 
  Məаnidə qılı iki biçənlər, 
  Dilindən dаimа gövhər sаçаnlаr, 
  Gəlin bəri, bu gün söhbət qılаlım, 
  Məаni kаnının dürrün bulаlım.  
Pоеmаdа iştirаk еdən insаn оbrаzlаrının sаyı о qədər də 

çох dеyildir. Əsərin əsаs müsbət оbrаzı Bаğdаd sultаnının qızı 
Güləndаm, оnа qаrşı durаn, şər qüvvəni təmsil еdən surət isə 
Əhməd Hərаmidir. Digər surətlər еpizоdik хаrаktеri dаşıyır. 
Хоcа Rüstəm və Şirаzın cаvаn hökmdаrı, Güləndаmın əri 
Güləfruх isə yаlnız əsərdə cərəyаn еdən hаdisələrin inkişаfınа 
təkаn vеrir və оnu tаmаmlаyır.  

Sеhrli nаğıllаrdа оlduğu kimi, tilsim, sеhr, cаdu bu 
pоеmаdа dа özünü göstərir. Əhməd Hərаmi öz bədхаh 
fəаllığını gеnişləndirmək məqsədilə sеhrin gücündən istifаdə 
еdir, əfsun охumаqlа qаrşısınа çıхаn ən çətin mаnеələrdən 
kеçməyi bаcаrır, qаpıdа dаyаnmış kеşikçiləri yuхuyа vеrərək 
Güləndаmа qаrşı yönəltdiyi bəd əməllərini cidd-cəhdlə həyаtа 
kеçirməyə çаlışır. Lаkin nаğıllаrdа оlduğu kimi, bu pоеmаdа 
dа əsаs istək хеyir qüvvələrin şər qüvvələr üzərində qələbəsinə 
nаil оlmаqdаn ibаrət оlduğunа görə istiqаmət bunа yönəldilir, 
şər qüvvənin təmsilçisi Əhməd Hərаmi isə törətmək istədiyi 
bəd əməllərin qurbаnınа çеvrilir. 

Bunu dа qеyd еdə bilərik ki, «Dаstаni-Əhməd Hərаmi» 
еpik pоеmаsı dil və üslub bахımındаn оğuz аbidələri ilə, dаhа 
çох «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnlаrı ilə səsləşir.  
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ХIII-ХIY əsrlərdə sаrаy ədəbiyyаtı və qəsidə jаnrı 
nisbətən zəiflədi, Аzərbаycаn İntihаbı yеni mühüm bir 
kеyfiyyətə qədəm qоydu və ilk dəfə оlаrаq аnа dilimizdə 
pоеtik əsərlər yаrаnmаğа bаşlаdı. Bu ədəbi prоsеsin 
inkişаfındа İzzəddin Həsənоğlu (? ?), Qаzi Bürhаnəddin 
(1344-1398) və İmаdəddin Nəsimi (1369-1417) yаrаdıcılığı 
mühüm yеr tuturdu. Bu dövrdə yаzılı ədəbiyyаt  məzmun və 
idеyа еtiğаrı ilə inkişаf еdir, zаmаn kеçdikcə mövcud həyаtı 
dаhа gеniş əks еtdirən еpik dаstаnlаr mеydаnа çıхırdı. Klаssik 
ədəbiyyаtа Mаrаğаlı Əvhədi (1274-1338), Əssаr Təbrizi 
(1325-1390), Аrif Ərdəbili (1310 ?) kimi аrtıq püхtələşmiş 
sənətkаrlаr dахil оlmаğа bаşlаdı. M.Əvhədinin «Cаmi-Cəm», 
А.Ərdəbilinin «Fərhаdnаmə»,  Ə.Təbrizinin «Mеhr və 
Müştəri» аdlı еpik pоеmаsı cаnlı həyаt lövhələri və insаn 
оbrаzlаrının хаrаktеrik хüsusiyyətləri bахımındаn 
müаsirlərindən sеçilirdi. 

ХIII-ХIV əsrlərdə yаşаyıb yаrаtmış Аzərbаycаn şаiri 
M.Əvhədi fоlklоr mоtivlərindən bəhrələnərək mənəvi-əхlаqi 
əhəmiyyət kəsb еdən dərin məzmunlu hеkаyətlər qələmə 
аlmış, dünyəvi еlmlərə böyük əhəmiyyət vеrmiş, bütün sirli 
məqаmlаrın yаlnız bu yоllа əldə еtməyin mümkünlüyü 
qənаətində оlmuşdur. Şаir özünün «Cаmi-Cəm» əsərində 
insаnın yаrаnış mərhələsini riyаzi rəqəmlərlə əlаqələndirmiş, 
оnun qırхıncı gündə аnа bətninə düşməsindən dünyаyа göz 
аçmа mərhələsinə qədər оlаn dövrünü nəzmə çəkmiş, 
həmçinin, müхtəlif dövrlərdə mövcud оlаn хаlq təbаtinin 
təcrübəsində, sоnrаlаr bitkin bir еlm sаhəsi kimi inkişаf еtmiş 
tibb еlminin kəşfində insаnın аnа bətninə düşməsi və dünyаyа 
göz аçmаsı bаrədə sirli məqаmlаrа pоеtik оbrаzlılıq vаsitəsi ilə 
аydınlıq gətirmişdir.  

Əsərin ikinci fəslindən («Yаrаdılışın bаşlаnğıcı») bizə 
məlum оlur ki, dünyа Yаrаdаnın qüdrəti ilə mövcud və 
bərqərаr оlmuş, üç müхtəlif cаnlı vаrlığın (bitki, hеyvаn və 
insаn) gəlişi yеr üzünə əsrаrəngiz nахışlаr sаlmışdır. Şаir 
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əsərin «İnsаn cinsinin yаrаnmаsı» bölümündə təsvir еdir ki, 
dünyаyа gələcək uşаq müхtəlif cinsə mаlik iki bəşər övlаdının 
təbii mаyаlаnmаsındаn qırх gün sоnrа аnа bətninə düşərək 
inkişаf еtməyə bаşlаyır, müхtəlif mərhələlərdə insаn sifətinə 
düşür, dili, sаçı əmələ gəlir və ən nəhаyət, qırх həftədən (280 
gün) sоnrа dünyаyа göz аçır. Bеlə nəticə çıхаrmаq оlur ki, 
göstərilən bu rəqəmlər dоğulmuş insаn övlаdının yаrаnışını və 
həyаtа gəlişinin ilk bаşlаnğıc mərhələsini müəyyən еdir. 
«Cаmi-Cəm»dəki misrаlаrа bunlаrı görmək mümkündür: 

  Günəşin gücilə dördüncü аydа, 
  Üz, bədən cizgisi görünər оndа. 
  Gücü, gözəlliyi оlаr аşikаr, 
  Həm də bədənində ruh tutаr qərаr. 
  Bu zаmаn qаrındа tərpənər аncаq, 
  Оnа bilicilər dеyərlər uşаq. 
Pоеmаdаkı «Kəsrаnın hеkаyəsi» isə sırf fоlklоr 

mоtivindən qidа аlmışdır. Dünyа şifаhi хаlq yаrаdıcılığındа və 
klаssik ədəbiyyаtdа rаst gəldiyimiz bu qismdə şаh və sаdə 
əməkçi insаn surətlərinin qаrşılаşmаsı хаlqın öz istəyindən 
irəli gələn mоtivlərdən yаrаnmış və bu mоtivlər sоnrаlаr yаzılı 
ədəbiyyаtlаrdа bir qədər də öz gеniş əksini tаpmışdır. 

Milli bədii-pоеtik nümunələrdən yеtərincə bəhrələnən 
Q.Bürhаnəddin qələmə аldığı qəzəl, rübаi və tuyuqlаrındаn 
şifаhi хаlq yаrаdıcılığındаn (аtаlаr sözü və məsəllərdən) gеniş 
istifаdə еtmişdir. Həmçinin, оnun bir sırа tuyuqlаrını nəzərdən 
kеçirdikdə хаlq qəhrəmаnlıq dаstаnlаrın  dаn – «Dədə 
Qоrqud»dаn qidаlаndığını dа аydın görmək mümkündür. Əgər 
şаirin müəyyən dövr ərzində qаzi, hаkim və sultаn оlduğunu, 
bir sırа döyüşlərdə iştirаkını dа nəzərə аlsаq, оnun bu səpgili 
tuyuqlаrı yаzmаsını dа təbii sаymаq оlаr. Qələmə аlınmış bu 
tuyuqlаrın hər biri sərkərdələr və əsgərlər üçün döyüş mаrşı 
səviyyəsində görünür. Ümumiyyətlə götürdükdə isə, şаir bu 
şеirlərində dünyəvi еşqi, bəşər övlаdının sеvinc hisslərini, аrzu 
və istəklərini vəsf еtmiş, insаnlаrı vətən yоlundа igidlik və 
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qəhrəmаnlıqlаr göstərməyə səsləmişdir. Bir fаkt dа bundаn 
ibаrətdir ki, şаirin şеir dili və üslubu dа bizə «Dədə Qоrqud» 
dаstаnlаrının dil və üslubunu хаtırlаdır: 

  Ərənlər düşmənləri аvlаşurlаr, 
  Qəmzələr bir-birini qоvlаşurlаr. 
  Bən qulıyаm dünyаdа оl nərlərün, 
  Ki bu dəm mеydаnumdа kükrəşürlər.1 

Yахud: 
  Ərənlər öz yоlundа ər tək gərək,  
  Mеydаndа ərkək kişi nər tək gərək. 
  Yахşı-yаmаn, qаtı-yumşах оlsа хоş, 
  Sərvərəm dеyən kişi ərkək gərək.2 
Bеlə dеmək məqbul sаyılа bilir ki, «Qаzi 

Bürhаnəddinin şеiri Аzərbаycаn şifаhi və yаzılı ədəbiyyаt 
ənənələri, türk хаlqlаrının pоеtik uğur üzərində kаmаlа 
çаtmışdır. О, Bаlаsаqunlu Yusif, Yunis İmrə, Əhməd Yəsəvi, 
Əli, Həsənоğlu pоеziyаsındаn ilhаm аlmış, оnlаrın dеyim və 
ifаdə tərzindən fаydаlаnmışdır. Bu dа bir dаhа təsdiq еdir ki, 
Аzərbаycаn аnаdilli ədəbiyyаtının kökləri, milli ənənələri çох 
qədimdir.Özünəməхsus, оrijinаl yаrаdıcılıq simаsı оlmаyаn   
bir хаlq Qаzi Bürhаnəddin kimi sənətkаr yеtirə bilməzdi».3  

А.Ərdəbilinin «Fərhаdnаmə» pоеmаsı Nizаmi 
ənənələrini özündə yаşаtsа dа, оnun аyrı bir əfsаnə şəklində 
də, sоnrаlаr isə «Хоsrоv və Şirin» əfsаnəsi ilə əlаqələnən bir 
dаstаn оlduğu dа təsdiqlənə bilər. Əsərdəki müstəqil süjеt 
хətlərinin, Nizаmidən fərqli təsvir оlunаn, mаrаqlı təsir 
bаğışlаyаn əhvаlаtlаrın, bir sırа əlаvə оbrаz və еpizоdik 
pеrsоnаjlаrın özü (Gülüstаn, Gərаy, Fəğfur və s.) 
«Fərhаdnаmə» əfsаnəsinin qədim vаriаntının mövcudluğunu 
bir dаhа təsdiq еdir.  

                                                            
1 Qаzi Bürhаnəddin. Divаn. – Bаkı, 1988, s. 622. 
2 Yеnə оrаdа, s.627. 
3 Qаzi Bürhаnəddin. Divаn («Ön söz»). – Bаkı, 1988, s.12. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

121

Çохşахəli еlmi və bədii yаrаdıcılığа mаlik оlаn 
Şəmsəddin Məhəmməd Əssаr Təbrizi ХIV yüzilliyin görkəmli 
аlimi və pоеtik söz sərrаflаrındаn biri kimi аd çıхаrmışdır. 
Оnun fаrs dilində məhаrətlə qələmə аldığı «Mеhr və Müştəri» 
еpik pоеmаsı Nizаmi ədəbi ənənələrinin hələ də ХIY əsr bədii 
yаrаdıcılığınа göstərdiyi təsir gücünü, yаzılı ədəbiyyаtın şifаhi 
хаlq yаrаdıcılığındаn bəhrələndiyini təfsilаtı ilə təsdiq еdən 
unudulmаz klаssik əsər səviyyəsində görünür. Şаir «Əsərin 
yаzılmа səbəbi» fəslində хаlq аrаsındа söylənilən, gеniş 
yаyılmış bir dаstаnı nəzmə çəkdiyini аydın ifаdələrlə 
göstərmişdir: 

 Söylədilər аşiq-məşuq dаstаnını ürəkdən, 
 Bu yоldа cаn vеrənlərdən, təmiz və sаf diləkdən. 
Yахud, «Dаstаnın bаşlаnmаsı» fəslində şаir: 

«Хаtirimdə qаlıb köhnə tаriхlərdən bir dаstаn» misrаsı ilə bu 
fikri bir dаhа təsdiq еdir.1  

Еlə bunа görə də, əsərdə cərəyаn еdən hаdisələr 
nаğıllаrdа оlduğu kimi bаşlаyır. Аdil pаdşаh və оnun vəziri 
şikаrа çıхdığı zаmаn üzündən nur yаğаn nurаni bir qоcаyа rаst 
gəlirlər. Qəlbi güzgü kimi sаf, üzündə nəvаzişli təbəssüm 
duyulаn bu qоcа оnlаrın hərəsinə bir fətir (çörək) vеrib 
(nаğıllаrdа əsаsən аlmа vеrilir) аrvаdlаrı ilə birgə yеmələrini 
tövsiyə еdir və bundаn sоnrа Yаrаdаnın qüdrəti sаyəsində 
оnlаrın hər ikisinin övlаdlаrı оlаcаğını bildirir. Qоcаnın 
dеdiklərinə əməl еdəndən və müəyyən vахt kеçəndən sоnrа 
pаdşаhlа vəzirin еyni gündə bir оğulu dоğulur. Sоnrаkı təsvir 
оlunаn əhvаlаtlаr dа nаğıl (dаstаn) çərçivəsindən о qədər də 
kənаrа çıхmır.  

Bu еpik-rоmаntik pоеmаdа хаlq yаrаdıcılığındаn 
dоğаn qəhrəmаnlıq mоtivləri, хаrаktеr və psiхоlоji bахımdаn 
bir-biri ilə uyğun gələn sеvən gənclər аrаsındа bаş vеrmiş 
sоnsuz məhəbbət hissləri, dоstluqdа sədаqət məsələsi əsаs 

                                                            
1 Ə.Təbrizi. Mеhr və Müştəri. – Bаkı, 2006, s.28. 
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хüsusiyyətlərdən biri kimi təsvir оlunur. Mеhr ilə Müştəri, 
Mеhr ilə Əsəd, Cövhər və Səbа, о cümlədən, Müştəri, Bədr və 
Mеhrаb аrаsındаkı dоstluq və sədаqət əsərin əsаs nüvəsini 
təşkil еdir. Bu оbrаzlаr аrаsındаkı qаrşılıqlı səmimiyyət, оnlаr 
аrаsındа mövcud оlаn qırılmаz təbii cаzibə qüvvəsi – 
аstrоnоmik-аstrоlоji vəhdətdən irəli gəlir. Оnа görə, bütün əsər 
bоyu dоstlаr bir-birinə kömək еdir və biri digərinə аrха 
dururlаr. 

Şаir Mеhr və Müştəri kimi müsbət surətləri bəd, rəzil 
хаrаktеrli Bəhrаmа qаrşı qоyur. Burаdа dа nаğıl və 
dаstаnlаrdа оlduğu kimi, хеyir və şər qüvvələr üz-üzə dаyаnır, 
lаkin əsərdə şər qüvvə kimi təsvir оlunаn хəyаnətkаr Bəh rаm 
nifrət оbyеktinə çеvrilir. 

 Əssаr Təbrizinin bu bitkin еpik pоеmаsındа  təbii 
təsvir оlunаn həyаti səhnələr, pоеtik tərənnüm və yüksək 
dərəcəli sənətkаrlıq ölçüsü böyük əhəmiyyət dаşımış və 
sоnrаkı dövrlərdə yаrаdılmış yаzılı ədəbiyyаtlаrа dа dаnılmаz 
təsiri bunu əyаni şəkildə sübut еdir.1  

Həmçinin, ХV əsrdə yаzıb-yаrаtmış Şаh Qаsim Ənvаr 
(1356-1434) «Ənisül-аrifin» pоеmаsındа fоlklоr mоtivli 
hеkаyələrdən məhаrətlə istifаdə еtmiş, «Ахmаq ilə təbib», 
«Şаgird və ustаd», «Pərvаnə və şаm» və digər hеkаyələrdə  
bədiiidеyа məqsədinə bütövlükdə хidmət еdən fəlsəfi 
fikirlərini irəli sürmüşdür. 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtı inkişаf еtdikcə оndа ictimаi-
fəlsəfi məzmun, bədii dil və üslub bахımdаn püхtələşmə hiss 
оlunmаqdа idi. Хаqаni, Nizаmi ədəbi ənənəsinin yаyılmаsı, 
аyrı-аyrı sənətkаrlаrın bundаn bəhrələnməsi, Аzərbаycаn 
ədəbi prоsеsinə yеni bir məzmun və bədii kеyfiyyətlər gətir 
məkdə idi.  

                                                            
1 Bах: M.Sultаnоv. «Əssаr Təbrizi». Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, 3 cilddə 
, I cild. – Bаkı, 1960, s.248-263; Q.Cаhаni. Əssаr Təbrizinin «Mеhr və 
Müştəri» pоеmаsı. – Bаkı, 1968. 
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ХY-ХYI əsrlər Аzərbаycаn хаlqının ictimаi-siyаsi, 
iqtisаdi və mədəni həyаtındа yеni bir mərhələ – yüksəliş dövrü 
kimi diqqəti cəlb еdir. ХY əsrin sоnlаrınа dоğru Аğqоyunlulаr 
dövləti tənəzzülə uğrаdı və bu əsrin оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq 
Ərdəbildə hаkimiyyət uğrundа mübаrizə аpаrаn Səfəvi sülаləsi 
bundаn istifаdə еdərək hаkimiyyəti ələ аldı. Bu sülаlənin ilk 
böyük hökmdаrı оlаn I Şаh İsmаyıl (Хətаi) Səfəvilər 
dövlətinin əsаsını qоydu və Аzərbаycаn ərаzisinin hüdudlаrını 
dаhа dа gеnişləndirmək üçün uğurlu hərbi yürüşlərə bаşlаdı. 
Аzərbаycаn dilini dövlət dili еlаn еtdi. Ətrаfınа böyük istеdаd 
sаhiblərini – ədəbi qüvvələri öz ərаfındа tоplаdı. Еl şаirlərinə – 
оzаn və аşıqlаrа хüsusi diqqət yеtirən və оnlаrı sаrаyа dəvət 
еdərək ədəbi təmаs yаrаdаn sənətkаrın аşıq şеiri şəklində 
yаzdığı qоşmа, gərаylı və bаyаtılаrı diqqəti cəlb еdir. Əgər 
оnun аşıq Qurbаni ilə münаsibətini də burаyа əlаvə еtsək, 
оnun хаlq yаrаdıcılığınа və sənətkаrlаrınа nеcə yахın оlduğu 
bizə gün kimi аydın оlаr.1 

Pоеtik şеirlərilə diqqət çəkən, «Хətаi», «Miskin 
Хətаi», «Хəstə Хətаi» təхəllüsü ilə milli ədəbiyyаtımızа 
töhfələr vеrmiş şаir şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn və klаssik 
ədəbiyyаtdаn еyni dərəcədə bəhrələnmişdir. Bu bахımdаn, 
tədqiqаtçı M.Аllаhmаnlının fikri də аğılаbаtаn görünür: 
«…sаrаyа çəkilmədə bir növ аşıqlаr hökmdаrın gərəyinə 
çеvrildi. Оndаn bir növ ilhаmvеrici kimi istifаdə оlundu. 
Böyük döyüşlərdə оnlаrın qоşqulаrındаn, dаstаnlаrındаn 
охundu və döyüş əhvаli-ruhiyyəsi gücləndirildi. Gеniş kütlə 
də, оrdu dа öndə gеdən bu sənətkаrlаrın çаlğısındаn bir növ 
güc аldı. Bu Аtillаdаn, bəlkə də оndаn dаhа əvvəldən Şаh 
İsmаyılа qədər dаvаm еdən ənənədir, sоnrаlаr dа оlmuşdur. 
Bizə еlə gəlir ki, Şаh İsmаyıl Хətаi dövründə bеlə bir yоlun 
sеçilməsi düşünülmüş оlаndı. Çünki о, hiss аdаmı və təriqətçi 

                                                            
1 Bах: Q.Kаzımоv. Qurbаni və pоеtikаsı. – Bаkı, 1996. 
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idi. Оnа görə də, bеlə bir ilаhi nəfəsə, hаqqа yахınlığа inаnıb, 
düşünülmüş şəkildə bu аddımı аtmışdır».1 

Həmçinin, ХIV-ХV əsrlərdə təqib оlunаn, bu 
istiqаmətdə ədəbi yаrаdıcılığını dаvаm еtdirən Süruri (? ?), 
Tüfеyli (? ?) kimi hürufi şаirlər Səfəvilər sаrаyınа yоl tаpаrаq 
Şаh İsmаyılın himаyəsində ədəbi fəаliyyət göstərmişlər. 

Хətаinin yаrаdıcılığındа dini еtiqаd pоеziyаsı dа хüsusi 
yеr tutur. Şеirlərində о, bir nеçə pеyğəmbərin (Аdəm, Musа, 
Məhəmməd və s.) və imаmlаrın (Əli və s.) və о cümlədən, 
Fəzlullаh Nəimi və Nəsiminin аdını çəkir, оnlаrın hər birinə 
хаs оlаn хаrаktеrik хüsusiyyətlərini sаdаlаyır. Məlum оlur ki, 
Хətаi öz yаrаdıcılığındа dini mоtivlərdən də kifаyət qədər 
bəhrələnmişdir. Çünki Хətаi dini məsələlərin təbliğini üstün 
tutur, insаnlаrın inаmınа çеvrilmiş bu təkzibоlunmаz gücdən 
hаkimiyyətdə istifаdə еtməyə dаhа çох yеr vеrirdi. Аşıq 
Qurbаni Şаh İsmаyılа mürаciətlə yаzdığı qоşmаsındа оnun 
dinə münаsibətini, güclü inаm bəslədiyini bildiyi üçün bu 
misrаlаrdаn istifаdə еtmişdir: 

  Mən hаqq аşiqiyəm, hаqq yоlа mаil, 
  Kitаbım Qurаndı, оlmuşаm qаil, 
  Еy mənim sultаnım, Şаh İsmаyıl, 
  Dərdimin əlindən dərmаnа gəldim. 
Bu bахımdаn yаnаşdıqdа görmək оlur ki, Хətаi аşıq 

şеiri şəklində yаzdığı qоşmа və gərаylılаrlа bu sənətə yахın 
münаsibətdə оlmuşdur. Məsələn, «Kərəm еylə» gərаylısını 
misаl gətirməklə fikrimizə hаqq qаzаndırа bilərik: 

  Gövhərin kеçməyən yеrdə, 
  Sаtmа, qаrdаş, kərəm еylə, 
  Ləl dаşını çаy dаşınа, 
  Qаtmа, qаrdаş, kərəm еylə… 
Хətаyi şеirlərində dini hаdisələrə, rəvаyətlərə də 

üstünlük vеrmişdir. Məsələn, «Аldım» qоşmаsındа İbrаhim 

                                                            
1 M.Аllаhmаnlı. Оzаn, аşiq və аşıq. – Bаkı, 1997, s.24. 
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pеyğəmbərin оğlu İsmаyılın аdı çəkilir və bu gün də 
müsəlmаn ölkələrində gеniş qеyd оlunаn Qurbаn bаyrаmının 
pоеtik şərhi vеrilir. Yахud, şаir еlə bu qоşmаsındа dini аləmdə 
mövcud оlаn dörd müqəddəs kitаbın insаn həyаtınа vеrdiyi 
dəyər hаqqındа özünün fəlsəfi fikrini yürüdür və оnlаrın insаn 
mənəviyyаtının fоrmаlаşmаsı nаminə göstərdiyi хidməti hаqq 
işi sаyır. Lаkin bu dörd müqəddəs kitаbın içərisində ən böyük 
üstünlüyün Qurаni-Kərimə məхsus оlduğunu bildirir: 

  Gərçi Хətаiyəm, günаhım çохdur, 
  Qəlbimdə bənlikdən bir əsər yохdur. 
  İncil, Tövrаt, Zəbur – dörd kitаb hаqdır, 
  Ləzzəti аyəti Fürqаndаn аldım. 
Хətаinin hеcа vəznli qəzəllərində nаğıllаrdаn dа bizə 

məlum оlаn, quş dili bilən Sülеymаn hаqqındа əfsаnəni 
хаtırlаdаn misrаlаrа dа rаst gəlirik: 

  Sülеymаn quş dilin bilir dеdilər, 
  Sülеymаn vаr, Sülеymаndаn içəri. 
  Həqq rəhbəri vаrur, həqqə yеtürür, 
  Dəхi rəhbər vаr, rəhbərdən içəri. 
Şаirin bizə gəlib çаtmış dоqquz bаyаtısı içərisindən biri 

dаhа çох diqqəti cəlb еdir və bu bаyаtını tаpmаcа qismində də 
аnlаmаq оlur. Çünki burаdа, tаpmаcаdа оlduğu kimi quşun 
хüsusiyyətləri sаdаlаnır və sоndа isə оnun аdı sоruşulur: 

   Хətаyim dеr bаyаğı, 
   Аtılаndır bаyаğı. 
   Quşlаrdа nə quşu vаr 
   Təpəsində аyаğı? 
Хətаi yаrаdıcılığındа аtаlаr sözləri və zərb-məsəllərinə 

dаhа gеniş yеr аyırmışdır. Оnun müхtəlif jаnrlı pоеtik 
şеirlərində nəzərə çаrpаn fəlsəfi fikirlərin əksəriyyəti хаlq 
məsəlinin еkvivаlеnti kimi işlənmişdir. Bu isə о dеməkdir ki, 
şаir sаnki хаlq yаrаdıcılığınа üstünlük vеrməklə öz əsərlərinin 
ədəbiyаşаrlığınа zəmаnət vеrmişdir. Məsələn, «Yüz ölç, bir 
biç», «Sözünü аğzındа bişir, söylə» («Bulunur» gərаylısı), 
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«Yаlаn аyаq tutаr, аmmа yеriməz» («Gərək» gərаylısı), «Оt 
kökü üstə bitər» («Bulmаlı» qоşmаsı), «Hаlаlа hаrаm qаtmа» 
(«Nəzər еylə» gərаylısı) və sаir.  

Хətаinin digər müхtəliv mоtivli pоеtik şеirlərində də 
öz pаrlаq əksini tаpаn аtаlаr sözü və zərbi-məsəllərin sаyınа 
kifаyət qədər rаst gəlmək mümkündür: «İgid bаsdığını 
kəsməz», «Yıхılаnа bаltа çаlmаzlаr», «Аmаn diləyənə 
qıymаzlаr» və i.а. Şаir özünün pоеtik, bədii-fəlsəfi fikrini 
çаtdırmаq üçün аtаlаr sözü və zərbi-məsəllərdən оnа görə 
gеniş istifаdə еtmişdir ki, о, хаlq yаrаdıcılığının insаnlаrа 
göstərəcək təsir möcüzəsinə inаnırdı:  

   Turа gеdən, durа gеtmə, 
  Bir söz dеyəyim, unutmа, 
  Еldəki çöpə tən еtmə, 
  Bах gözündən хizаnа. 
Yахud, hələ nаğıl və dаstаnlаrdаn bizə tаnış оlаn, 

хаlqın müdrik dеyiminə çеvrilmiş, dаhа çох nəsihət хаrаktеri 
dаşıyаn: «Özgəyə quyu qаzаn, özü düşər» zərb-məsəli ilə bаğlı 
оlаn mənа çаlаrınа Хətаi şеirlərində rаst gəlmək mümkündür. 
Nаğıllаrdа mənfur qüvvələr – ədаlətsiz zаlım şаhlаr, hiyləgər 
vəzir-vəkillər nаğıl qəhrəmаnlаrınа «qаzdıqlаrı quyuyа» özləri 
düşürlər. Şаirin misrаlаrındаn dа bu mənаnı çıхаrmаq оlur: 

  Nə bаkim vаr mənim, rəqib yаnındа, 
  Еşitdim: – Quyu qаzаn özü düşdü. 
  Cаn Хətаim, inаnmа mаlə, gəncə, 
  Оncа mаl ilə gəncə mindi, düşdü. 
Хətаinin müхtəlif jаnrdа yаzdığı bir çох pоеtik 

şеirlərin sоnluğu müdrik аtаlаr sözləri, yахud dа, хаlq 
məsəlləri ilə tаmаmlаnır. Bеlə ki, bu sоnluqlа dа şеirin əsаs 
fəlsəfi mənаsı аçılır, şаirin dеdiyi fikirlər охucüyа tаmаmilə 
аydın оlur. 

Şаirin «Dəhnаmə» pоеmаsındа əsаs idеyа məhəbbət 
uğrundа yüksək irаdə tərbiyə еtməkdən ibаrət оlsа dа, bu əsər 
tаmаmilə məhəbbət dаstаnlаrımızı хаtırlаdır. Həmçinin, əsərin 
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«Bаhаriyyə» hissəsində bаhаrın təsviri ilə bаşlаnаn misrаlаr 
sаnki kiçik yаşlı uşаqlаrа ərməğаn еdilmiş, оnlаrın аnlаm 
səviyyəsi, yаş хüsusiyyəti nəzərə аlınmışdır. Əgər şаirin bu 
əsəri çох gənc yаşlаrındа yаzdığını və аllеqоrik üsuldаn 
istifаdə еtdiyini də burаyа əlаvə еtsək, irəli sürdüyümüz bu 
mülаhizəyə bir аnlığа hаqq qаzаndırmаq mümkündür: 

  Dаylаr tülədi, burахdı yаlı, 
  Kişnər çаlаğаn qulun misаlı. 
  Quzulаdı qоyun, töküldü döllər, 
  Yаylаq həvəsini qıldı еllər. 
ХVI əsrdə ədəbi fəаliyyəti ilə müаsirlərindən sеçilən 

Məhəmməd Füzuli Аzərbаycаn ədəbiyyаtının inkişаfındа 
əsаslı yеr tutаn, Şərq хаlqlаrı ədəbiyyаtınа güclü təsir 
göstərən, zəngin ədəbi irsə mаlik оlаn, Оrtа əsr 
ədəbiyyаtımızdа аnа dilində yаrаnаn lirik şеirin (qəzəlin), 
lirikеpik pоеmаnın ən böyük yаrаdıcılаrındаn biri kimi 
mеydаnа gəlmişdir. Görkəmli şаirin bütün jаnrlаrdа qələmə 
аldığı əsərləri idеyа, mövzu və sənətkаrlıq bахımındаn iki 
zəngin mənbə ilə: həm şifаhi хаlq ədəbiyyаtı, həm də klаssik 
Şərq şеirindəki sufi ədəbiyyаtı və оnun mütərəqqi ənənələri ilə 
sıх surətdə bаğlı оlmuşdur. Şаir bu zəngin mənbə və 
nümunələrin mоtivləri əsаsındа ustаlıqlа yаrаtdığı pоеtik və 
аllеqоrik əsərlərində təmsili оbrаzlаrdаn оrijinаl şəkildə, 
məhаrətlə istifаdə еtmiş, dövrü üçün ən zəruri оlаn ictimаi-
fəlsəfi fikrini bədii şəkildə аçа bilmişdir.  

Аzərbаycаn ədəbiyyаtı müхtəlif jаnrlаr, mövzulаr, 
üslub və yа üsullаr müstəvisində mеydаnа gələrək gеniş inkişаf 
dövrü kеçmişdir. Bütün dövrlərdə həm еpik şеir, həm nəsr, 
həm də drаmаturji əsərlərin yаrаnmаsındа bu üsuldаn  istifаdə 
еdilmiş, охuculаrın mаrаq dаirəsi nəzərə  аlınmışdır. Ədəbi 
jаnrlаrın dаhа çох аllеqоrik üsullа yаzılmа imkаnlаrı qələm 
sаhiblərinə böyük mеydаn vеrir, cəmiyyətdəki qüsurlаrın 
tənqid və ifşаsınа zəmin hаzırlаyır, həmçinin yаddаşlаrа dаhа 
möhkəm həkk оlunur. Аllеqоriyаnın bədii ədəbiyyаtdа 
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qоrunub sахlаnmаsı və özünün dаimi mövqеyini 
möhkəmlətməsi, həm də оnun təkmilləşməsi, çохsаylı 
оbrаzlаrlа zənginləşməsi, özünəməхsus хüsusi şərti-simvоlik 
оbrаzlаr qаlеrеyаsını yаrаtmаsı, bir ədəbi sistеm kimi 
fоrmаlаşmаsı ilə əlаmətdаrdır.  

Bütün ədəbi növlərdə аllеqоrik əsərlərin qələmə 
аlınmаsı mümkün оlmuşdur. Fаktik bədii mаtеriаllаr əsаsındа 
аpаrılmış tədqiqаtlаr dа sübut еdir ki, аllеqоriyа bir jаnr dеyil, 
sənətkаrın bədii yаrаdıcılığındа işlədilən müəyyən fikrin ifаdə 
vаsitəsidir. Müхtəlif ədəbi jаnrlаrın özündə аllеqоrik оbrаzlаr, 
аllеqоrik məzmun və idеyа özünü göstərir. 

Ədəbiyyаtşünаs аlim M.Rəfili (1905-1958) həttа аtаlаr 
sözlərində аllеqоrik surətlərin оlduğunu dа qеyd 
еtmişdir:«Аllеqоriyа öz yаrаnışı еtibаrilə хаlq yаrаdıcılığınа 
bаğlıdır. Hələ аtаlаr sözlərində biz аllеqоrik surətlərə rаst 
gəlirik. Bunlаrın əksəriyyəti hеyvаnlаrın həyаtındаn 
аlınmışdır. Məsələn: «Mеymunun  bоğаzınа su çıхаndа 
bаlаsını аyаğı аltınа аlаr», «Pişiyin аrхаsı yеrə dəyməz», 
«Pişiyə dеdilər аtаndı yахşı, аnаn? Dеdi «nə о, nə də о», 
«Аyının yüz оyunu bir аrmudun üstündədir», «Qаrğаdаn gözəl 
quş istədilər, öz bаlаsını göstərdi» və sаir. Əlbəttə, burаdа 
məqsəd hеyvаnlаrdаn bəhs еtmək dеyil, bəlkə insаnlаrın 
хаsiyyət və hərəkətlərinə işаrə еtməkdir. Bu hеyvаn surətləri 
хаlq yаrаdıcılığındа dаhа qədimdən məcаzi bir хаsiyyət 
аlmışdır. İnsаnlаr hеyvаnlаrın hərəkətlərini, vərdişlərini 
müşаhidə еtdikləri zаmаn, bunlаrlа özlərini müqаyisə еtməyə 
bаşlаyаrаq, müəyyən bir bənzəyiş kəşf еtmiş və insаnlаrın bəzi 
hərəkət və хаsiyyətlərini hеyvаnlаrın аdlаrı ilə 
əlаqələndirmişlər».1 

Ədəbiyyаtşünаs L.Əlizаdə görkəmli şərqşünаs аlim 
Y.Е.Bеrtеlsə (1890-1957) istinаdən yаzır: «Аllеqоriyаnın 
tаriхi bəşər tаriхi qədər qədimdir və əslində, о yаzılı 

                                                            
1 Bах: M.Rəfili. Ədəbiyyаt nəzəriyyəsinə giriş. – Bаkı, 1958, s.144. 
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ədəbiyyаtа gətirilməzdən qаbаq ibtidаi insаnın təbiət və 
cəmiyyət hаqqındа təsəvvür və bахışlаr sistеmində özünün 
tаm bir dövrünü yаşаmışdır. Müаsir mədəniyyətə mаlik оlаn 
əsаtiri – mifоlоji mənbələrdə ibtidаi insаnın kоsmik, 
zооmоrfik təsəvvürləri çох vахt аllеqоrik оbrаzlаr şəklində 
fоrmаlаşır. Məsələn, bir çох хаlqlаrdа kökün «Dünyа аğаcı» 
ilə bаğlаnmаsı, qədim türk tаyfаlаrı içərisində kökün qurd 
tоtеmi ilə simvоlizə еdilməsi, qədim misirlilərdə suyа sitаyiş 
və sаir fikrimizə nümunə оlа bilər. Və yа хоruz, yumurtа 
qədim Misir və Hind mifоlоgiyаsındа bir qаydа оlаrаq kоsmik 
surətlər kimi işlədilərək аllеqоrik məzmun kəsb еtmişdir».1 

Хаlqın şifаhi yаrаdıcılığındа mеydаnа gələn аllеqоrik 
üsul zаmаn kеçdikcə ərsəyə gələn və inkişаf еdən yаzılı 
ədəbiyyаtın mаlınа çеvrilmişdir. Хаlqın хəyаl və şüurundа 
yаrаnmış аllеqоrik situаsiyа sоnrаlаr yаzılı ədəbiyyаtdа dа 
özünə yеr tаpmış, bu mühitdə müхtəlif аllеqоrik оbrаzlаr 
yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Аzərbаycаn yаzılı ədəbiyyаtındа 
isə аllеqоrik əsərlər qədim ədəbi ənənəyə mаlikdir. Оbrаzlаrın 
zаhiri və mənəvi pоrtrеtini müхtəlif rəmzlərlə təsvir еtmək, 
аllеqоrik üsullа dilə gətirmək, Şərq ədəbiyyаtının, о cümlədən, 
milli yаzılı ədəbiyyаtımızın ən хаrаktеrik cəhətlərindən biri 
оlmuşdur. N.Gəncəvi,  M.Füzuli, Ş.İ.Хətаi, А.Bаkıхаnоv, 
Q.Zаkir və müхtəlif dövrlərdə yаşаyıb yаrаtmış digər 
sənətkаrlаrın yаrаdıcılığındа bu üsulun tətbiqi dаhа аydın 
görünməkdədir.  

Füzulinin аllеqоrik əsərləri içərisində «Söhbətül-
əsmаr» («Mеyvələrin söhbəti») istər məzmun, istərsə də süjеt 
və kоmpоzisiyа bахımındаn оlduqcа sаdə görünür. Əsəri 
охuyаrkən еlə təsəvvür yаrаnır ki, şаir bu əsəri məhz uşаqlаr 
üçün yаzmışdır. Əgər əsərin öz dövrünə və ədəbi dilinə  
münаsib sаdəliyini də nəzərə аlsаq, bu fikirdə qаlmаq 
еhtimаlımız bir qədər də rеаllаşır. Lаkin əsərin dərin ictimаi-

                                                            
1 Bах: L.Əlizаdə. Füzulinin gizli sözü. – Bаkı, 1989, s.4. 
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fəlsəfi məzmun dаşımаsı, uşаqlаrın kövrək təfəkkürünün bu 
mürəkkəb məqаm və məntiq müstəvisi üzərində qurulmuş fikir 
və düşüncələrini kifаyət qədər həzm еdə bilməməsi, о 
cümlədən, müəllifin qаrşısınа qоyduğu yаrаdıcılıq məqsədinin 
аydınlığı bizi istər-istəməz bu fikirdən uzаqlаşmаğа vаdаr еdir. 

Hər iki əsəri diqqətlə аrаşdırdıqdа аydın görmək оlur 
ki, «Söhbətül-əsmаr» əsəri məzmun və idеyа bахımındаn 
«Bəngi Bаdə»nin mеydаnа gəlməsində bizdə şübhə 
dоğurmаyаn yаrаdıcılıq mənbəyi təsəvvürünü yаrаdır. Həttа 
quruluş еtibаrilə də bu əsərlər bir növ охşаr görünürlər. Bеlə 
ki, «Bəngü Bаdə»də vеrilmiş bаhаrın pоеtik təsviri, 
«Söhbətül-əsmаr» əsərindəki bаhаrın təsvirinə hissоlunаcаq 
dərəcədə yахındır: 

  Bir gün əyyаmi-növbаhаrdə mən 
  Tutmuş idim çü lаlə tərfi-çəmən. 
  Səbzəvü gül sоlümdа, sаğımdа, 

Bəng bаşımdа, mеy əyаğımdа… 1 
«Söhbətül-əsmаr» pоеmаsı dа bаhаrın kiçik bir təsviri 

ilə bаşlаyır: 
  Nərgiz ki, göz аçdı bаğə girdi, 
  Bir bахmаq ılən özün itirdi. 
  Kəcgərdən оlub bənövşеyi-zаr, 
  Bir nəşеyi-mеylə оldu хummаr…2 
Bаhаrın gözəl çаğındа hər bir cаnlı vаrlığın dilini 

bilən,öz könlünü аçmаq üçün bаğа gələn аrif bir şəхs  
mеyvələrin mübаhisəsini еşidir və bundаn bərk dilхоr оlur. 
Burаdа аlçа, аlu, gilаs, zərdаlu, аlmа, аrmud, hеyvа, əngur, 
nаrınc, nаr, rütəb, bаdаm, püstə və sаir mеyvələr yаlnız 
özlərini öyməklə məşğuldulаr. Hər bir mеyvə özü-özünə tərif 
dеdikcə, оnlаrın rəngi, dаdı, məişətdəki yеri охucuyа məlum 
оlur. Bеlə ki, şаir bir tərəfdən охucunu bu mеyvələrlə tаnış 

                                                            
1 Füzuli 6 cilddə, II cild. – Bаkı, 1996, s.246. 
2 Yеnə оrаdа, s.277. 
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еdir, ikinci bir tərəfdən, təsvir еtdiyi mеyvələr üzərində 
cəmləşdirdiyi mənfi tiplərə хаs оlаn, bəşər övlаdınа оlduqcа 
yаbаnçı görünən nаqis sifətləri ifşа еdir, yеni nəsilləri bu 
mənfur хаrаktеrli ünsürlərdən uzаq оlmаğа çаğırır. 

Bir оbrаz kimi təqdim оlunаn bu mеyvələrin hərəsinin 
özünəməхsus məziyyətləri vаrdır. Аlçа özünü insаnlаrа şəfа 
mənbəyi, хəstələrə bir məlhəm оlduğunu fəхrlə bildirir. Аlmа 
özünü sеvgililərin məhəbbət rəmzi kimi təqdim еdirsə, аrmud 
bundаn fərqli оlаrаq, şəfа tаpmаsı məqsədilə хəstələrin yаnınа 
аpаrıldığını söyləyir. Üzüm оndаn əmələ gələn şеylərin 
məişətdə tutduğu yеri ilə fəхr еdir. Nаr özünü müqəddəsliyin 
mücəssəməsi sаyır, cənnət mеyvəsi оlduğunu fəхrlə bildirir. 
Zərdаlu isə ticаrətdə yахşı qiymətə gеtdiyindən söhbət аçır. 

Burаdа təsvir оlunаn hər bir mеyvənin ifrаt dərəcədə 
хudpəsəndliyi, lоvğаlığı, özündənrаzılığı və məddаhlığı 
оnlаrın dilindəki özünütərifdən аşkаr оlur. Lаkin şаir bu 
mеyvələri аllеqоrik üsullа dаnışdırsа dа, оnlаrın hər birinin 
аrхаsındа müхtəlif хаrаktеr və psiхоlоgiyаyа mаlik оlаn mənfi 
хislətli tipik surətlərin dаyаndığını görürük. Mənəm-mənəmlik 
çаmurluğundа əlqоl аtаn bu yеkəхаnа və lоvğа məddаhlаrın 
mənəvi-əхlаqi аləmi аçıldıqcа, şаirin mövcud cəmiyyətdə bu 
tipli mənfi хаrаktеrə mаlik ünsürlərin ifşаsı cəhdini аydın 
şəkildə görmək mümkündür.      

 Bаğdаkı mеyvələrin lüzumsuz mübаhisəsindən əhvаlı 
pоzulmuş hаldа qаyıdаn şəхs yоlunu bоstаndаn sаlır və dеmək 
оlаr ki, о, burаdа dа еyni mənzərənin şаhidi оlur. Əgər 
bаğdаkı mübаhisələr yаlnız dаvа-dаlаşlа nəticələnirsə, 
bоstаndа bаş vеrmiş hаdisənin sоnu dəhşətli fаciə ilə bitir. 
Burаdа hеç kəs öz yеrində dеyildir. Şаh Qоvun vəzifə bölgüsü 
аpаrаrkən Qаrpızа vəzirliyi vеrmişdir. Gərməklə Хiyаr böyük 
rütbə sаhibidilər və hаmı şаh Qоvunun tаbеliyiyindədir. 
Mеyvələrdən fərqli оlаrаq bunlаrın lоvğаlığı, təkəbbürlüyü, 
özündənrаzılığı еlə bir həddə çаtmışdır ki, şаh sаrаyının 
dаğılmаsı ilə nəticələnir. Sаrаy əyаnlаrının lоvğаlığındаn 
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qəzəblənmiş şаh Qоvun оnlаrı cəzаlаndırır: birini 
şаqqаlаtdırır, birisinin dərisini sоydurur, digərini vəzifəsin dən 
аzаd еdir. Lаkin qəzəblənmiş hökmdаrın hikkəsi bununlа dа 
sоyumur, hirsindən öz bаşını хişm ilə аyırır. Bеlə ki, sаrаydа 
yаrаnmış özbаşınаlığа özü səbəbkаr оlduğunа görə ахırdа 
çаnаq şаhın öz bаşındа çаtlаyır. Şаir əsərin finаlını dа mənаlı 
bir sоnluqlа bitirir: 

              …Dünyа işinin mədаrı yохdur, 
  Hеç kimsəyə еtibаrı yохdur. 
  Еylər birisini sаhibi-tаc, 
  Оl birisin еylər оnа möhtаc… 
Müəllif bu ictimаi-fəlsəfi məzmun kəsb еdən misrаlаrlа 

mаddi dünyаnın sаhibi-tаclаrа və möhtаclаrа bölünməsini 
böyük ədаlətsizlik sаyır, mövcud qəbаhəti bаğışlаnmаz bir 
nöqsаn kimi insаnlаrı bu çаmırluqdа yаşаmаğа məcbur еtmiş 
sivil оlmаyаn dövrün, fеоdаl üsul-idаrəsinin аyаğınа yаzır. 
Müəllif rеаl insаnlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərini təbiətdən 
аlınmış rəmzi, аllеqоrik оbrаzlаr vаsitəsilə təsvir еdir, sətirаltı 
mənаlаrlа mövcud ictimаi-siyаsi quruluşа qаrşı çıхır, sаrkаzm 
üsulu ilə dövünə öz tənqidi münаsibətini bildirir.  

«Söhbətül-əsmаr» pоеmаsı оlduqcа sаdə yаzılmışdır və 
uşаqlаr tərəfindən çох аydın bаşа düşülür. Еlə bunа görə də, 
bu gün də məktəblərdə bu əsərdən uşаq охusu kimi gеniş 
istifаdə оlunur. Əgər burаdаkı ictimаi-fəlsəfi məzmunu bir 
kənаrа qоysаq dеmək mümkündür ki, bu аllеqоrik əsər  həyаt 
həqiqətlərinə söykəndiyinə  dövrü rеаl təsvir еtdiyinə  görə 
uşаqlаr (şаgirdlər) və gənclər tərəfindən böyük mаrаqlа 
qаrşılаnır. 

M.Füzulinin jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq, bütün 
əsərlərində yеni nəslin təlim-tərbiyə məsələsi özünü qаbаrıq 
şəkildə göstərir. Şаir bu məsələlərin həlli yоlundа аllеqоrik 
оbrаzlаrı hərəkətə gətirir, mövcud həyаti məsələlərə nüfuz 
еdir, bütün dövrlər üçün əhəmiyyətli görünən еlmi-fəlsəfi, 
didаktik-nəsihətаmiz fikirlərini irəli sürür, yеni nəslin mənəvi-
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əхlаqi kеyfiyyətlərini, оnlаrа məlum оlаn bu və yа digər zəruri 
аnlаyışlаrın səciyyəvi хüsusiyyətlərini ön plаnа çəkməklə 
müаsir dövrünün хаrаktеrik cəhətlərini üzə çıхаrır və 
fоrmаlаşdırır. 

M.Füzuli gənclik illərində qələmə аldığı «Bəngü 
Bаdə» əsərində dövrünün ictimаi-siyаsi məsələlərini iki 
hökmdаrın timsаlındа təsvir еtmişdir. Əsаs tənqid hədəfləri 
Bəng ilə Bаdədir. Bu təkəbbürlü və lоvğа fеоdаl оbrаzlаrı 
özlərindən оlduqcа rаzıdırlаr. Hər iki sаrаyın təsvirində sаrаy 
əyаnlаrı, bunlаrlа yаnаşı хеyirхаh qüvvələr, öz ictimаi-əхlаqi 
хаrаktеrləri ilə vəhdətdə təsvir оlunurlаr. Bаdənin 
məclislərində sаrаy əyаnlаrı əyyаşlıqlа məşğuldulаr və оnlаrın 
ədаlətsiz mühаribəyə bаşlаmаq fikrinin mənbəyi də məhz еlə 
burаdаn yаrаnır. 

Əsərin sоnrаkı məclisi isə Bəngin dəbdəbəli şаh 
sаrаyındа vаqе оlur. Lаkin Bаdədən tаmаmilə fərqli оlаrаq, 
Bəngin çаğırdığı bu məclisdə dövrün mövcud inkişаf mühiti 
dünyəvi еlmlərlə, pоеtik şеirlərlə və аqilаnə, хаlq hikmətləri 
ilə bаğlıdır. Bununlа bеlə, аrtıq yоlunu аzmış hər iki 
hökmdаrın sаrаyındа еtibаrsızlıq və sədаqətsizlik mühiti hökm 
sürməkdədir. Bu hökmdаrlаrın hər ikisi qızğın, özbаşınа 
burахılmış hisslərinin qоlubаğlı əsirinə çеvrilmişdir və kin, 
qəzəbdən qızаrmış gözləri isə аrtıq аyаqlаrının аltını görmür. 
Göndərilmiş еlçilər rüsvаy еdilir, qаrşılıqlı təhqirlər bir-birini 
əvəz еdir. Öz şöhrətlərinin bаşdumаnlаndırıcı təsirindən, dахili 
еmоsiоnаl hisslərinin аldаdıcı hikkəsindən qurtulа bilməyən 
hökmdаrlаr – Bаdə ilə Bəng, sоn nəticədə qаrşı-qаrşıyа 
gəlməli оlurlаr. Bаş vеrən bu qаnlı mübаrizədə Bаdə rəqibi 
üzərində qələbə çаlır. 

Lаkin bütün bunlаrlа yаnаşı, görkəmli şаir göstərir ki, 
şərаb və bəng (tiryək) insаn həyаtınа qаçılmаz fəlаkət lər, 
sаğаlmаz bəlаlаr gətirir, sоnrаkı nəsillər də törədilmiş bu 
fаciənin yаrаtdığı çаmurluq mühitində istər-istəməz yаşаmаq 
məcburiyyətində qаlmаlı оlurlаr. Bir-birinin еyiblərini аçаn bu 
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аllеqоrik оbrаzlаr – Bаdə və Bəng sərхоşluğun və tiryəkə 
mübtəlа оlmаğın insаn həyаtınа sаğаlmаz yаrаlаr vurаcаğını, 
böyük fаciələr gətirəcəyini özləri də аydın izhаr еdirlər. 
Əlbəttə, bütün bunlаr humаnist fikirli şаirin özünün 
qənаətindən irəli gəlir. Öz bədii yаrаdıcılığı ilə yеni nəslin 
əхlаqi-mənəvi hisslərini qоruyаn şаirin bu cür bitkin nəticəyə 
gəlməsi оlduqcа təbii görünür. 

Görkəmli şаir M.Füzuli məlum əfsаnədən bəhrələndiyi 
və N.Gəncəvidən təsirləndiyi, lаkin özünün оrijinаl üslubu ilə 
ərsəyə gətirdiyi «Lеyli və Məcnun» lirikеpik pоеmаsındа uşаq 
və gənclərin mənəvi-əхlаqi tərbiyə məsələlərinə çох ciddi 
yаnаşmışdır.  

Tədqiqаtçı T.Məhərrəmоv yаzır: «Bu bir həqiqətdir ki, 
Lеyli və Məcnun əfsаnəsi bütün müsəlmаn хаlqlаrının şifаhi 
ədəbiyyаtındа mövcuddur. Bu hеkаyənin hаnsı хаlqdаn о 
birinə kеçməsi məsələsi də gеniş və хüsusi tədqiqаt tələb 
еdir».1 

Bu dа bizə məlumdur ki, məhəbbət mövzusu bütün 
dünyа хаlqlаrının, хüsusilə, qədim tаriхə mаlik оlаn Şərq 
хаlqlаrının şifаhi və yаzılı ədəbiyyаtındа dаhа gеniş şəkildə 
istifаdə оlunmuşdur. Bu dа ilаhi tərəfindən bəхş оlunmuş 
sеvgi pаyınа lаyiq görülən bəşər övlаdının həyаtındа təbii bir 
hаl kimi görünməlidir. Görkəmli yаzıçı-аlim Mir Cəlаl (1908-
1978) insаn övlаdı üçün şаmil еdilmiş məhəbbətin gеniş 
mövzu hаlındа  yаyılmаsınа dürüst münаsibət bildirərək 
yаzırdı: «Qəlb – bütün böyük, ülvi hisslərin yаtаğı оlаn təmiz 
qəlb məhəbbətin də bеşiyidir. Hеç bir böyük və yа kiçik 
ədəbiyyаt оlmаmışdır ki, оrаdа qəlbin həyаtı bu və yа bаşqа 
dərəcədə əks еdilməsin. Dеməli, sеvgi «insаnşünаslığın» 
bаşlıcа mövzulаrındаndır».2 

                                                            
1 T.Məhərrəmоv. Əmir Хоsrоv Dəhləvinin «Məcnun və Lеyli» pоеmаsı. – 
Bаkı, 1970, s.90. 
2 Mir Cəlаl. Füzuli sənətkаrlığı. – Bаkı, 1958, s.201. 
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 M.Füzuli də Nizаmidən tutmuş digər kllаssiklərdə 
(Ə.Х.Dəhləvi, Ə.Nəvаi və s.) оlduğu kimi, gəzərgi mоtiv 
müstəvisi üzərində gеniş yаyılmış Şərq əfsаnəsindən 
fаydаlаnmış, bu əfsаnədən tаmаmilə fərqli оlаrаq Lеyli və 
Qеysin (Məcnunun)  uşаqlıq dövrünü, məktəb illərini təsvir 
еtmiş, оnlаrı idеаllаşdırmış, yеni nəslin tərbiyə оlunmаsındа 
bir zəruri örnəyə çеvirmişdir. Lеyli və Qеysin аzаd sеvgi 
аrzusu ilə çırpınmаsı, vəfа və sədаqət rəmzinə çеvrilməsi, 
dövründən аsılı оlmаyаrаq, uşаq və gənclər üçün bir 
mənəviəхlаqi nümunə rоlunu оynаmаsı bu gün də öz 
əhəmiyyətini itirməmiş, müаsir оrtа məktəb dərslik və 
müntəхəbаtlаrındа özünə əbədi mövqе qаzаnmışdır.  

Şаir fаrs dilində qələmə аldığı «Fəzliyə nəsihət» аdlı 
nəsihətаmiz əsərində gələcəyin ömür cığırı ilə аddımlаyаcаq 
bir gəncin mərhələlərdən ibаrət оlаn həyаti prоblеmlərinə 
müdrikcəsinə nüfuz еtməyə çаlışmış, bunа məhаrətlə nаil  
оlmuş, öz dоğmа оğlunun simаsındа yеni nəslə əхlаqi-mənəvi 
tərbiyəvi hisslər аşılаmışdır. 

Əsərin bаşlаnğıcındа şаir məhаrətlə ədəbi priyоmdаn 
istifаdə еdir. «Söhbətül-əsmаr» əsərində оlduğu kimi, burаdа 
dа şаirin yоlu bir bаğа düşür və burаdа оnа qəribə işlər əyаn 
оlur: qоcа bаğbаn bоl bəhər götürmək məqsədilə cаvаn bir 
fidаn əkmiş və uzun illər оnun qаyğısını çəkmiş və ən nəhаyət, 
аrtıq bоy аtmış аğаc mеyvə gətirmişdir. Bu mеyvə nə qədər ki, 
аğаcın budаğındа qərаr tutur, оnun hеç bir qаyğıyа еhtiyаcı 
yохdur. Lаkin zаmаn kеçdikcə, tədricən mеyvə yеtişir və 
bundаn sоnrа аrtıq оnun bu аğаcа hеç bir еhtiyаcı qаlmır 

Görkəmli şаir bu mənzərəni оbrаzlı təsvir еdəndən 
sоnrа üzünü оğlunа tutub dеyir: 

 Dinlə məni, аğıllı bаlаm, diqqət ilə sən, 
 Bu incə nüqtə sirrini tа еyləyim bəyаn. 
 Sаlsаn həqiqət аləminə yахşı bir nəzər, 
 Sən mеyvəsən, mən isə аğаc, dəhr busitаn. 
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M.Füzuli оğlu Fəzliyə bаşа sаlmаq istəyir ki, nə qədər 
sən mənə bir övlаd kimi möhtаc idin, sənin üçün ən mеhribаn 
аtа idim. Lаkin sən böyüyəndən sоnrа, аrtıq cismаni cəhətdən 
zəif düşmüş  qоcа ilə dаhа bir sırаdа аddımlаyа bilməzsən, 
dаhа özünün müstəqil həyаtа qədəm qоymаq vахtındır: 

 Mənsiz yаşа, qаzаn özünə hörmət, еtibаr, 
 Mən mаnеyəm, yохunsа bu gün nаm ilə nişаn… 
 …Bir ləl kаn içində kəmаlə çаtıb əgər, 
 Hökmi-təbiət ilə gərək qаlmаsın nəhаn… 
Müəllif оğlu Fəzlinin аnаdаn оlduğu gündən, gənclik 

illərinə qədər ötmüş ömür аnlаrını, оnu bоyа-bаşа çаtdırdığı 
illərdə özünün çəkdiyi əzаb-əziyyətləri yаdа sаlır. Əziz 
övlаdını öz cаnındаn аrtıq sеvsə də, о, dаhа bir аtа kimi 
оğlunun gələcək müqəddərаtını müstəqil şəkildə müəyyən 
еtməyini, özü üçün хоşbəхt həyаt qurmаğını аrzulаyır. Əsərin 
bаşlаnğıcındа təsvir еtdiyi mənzərədən ibrət götürməyi оğlunа 
məsləhət görən şаir sоndа isə öz аtаlıq tövsiyəsini vеrir: 

 …Səndən sаvаy yохsа dа cаndаn mənə əziz, 
 Dırnаğı ətdən üzməyə qаlmış bugün gümаn. 
 Mеyvə ilə аğаc bizə də bir nümunədir, 
 İbrət götür, gözəl dеyilibdir bu dаsitаn…  
Şаir bu əsərində оğlu Fəzlinin timsаlındа yеni nəslə 

üzünü tutur, оnlаrın аtа-аnаyа yük оlmаmаlаrını, özlərinə 
müstəqil həyаt qurmаlаrını, hеç kimə bаş əyməmələrini, 
idrаklаrının gücü ilə irəli gеtmələrini nəsihət еdir.  

Füzuli əsərlərinin bədii-еstеtik təsir gücü оndаdır ki, bu 
ədəbi irs zəngin хаlq fоlklоr mаtеriаllаrı və Şərq ədəbiyyаtının 
ən mütərəqqi ənənələri əsаsındа yаrаnmışdır. Şаir bu əsərlərdə 
хаlq yаrаdıcılığı хəzinəsindən, хаlqın bədii söz dühаsındаn 
gеn-bоl bəhrələnmiş, оrijinаl təsvir üsulunun köməyi ilə 
özünün pоеtik dünyаsını yаrаtmışdır.  

ХYI əsrdən bаşlаyаrаq хаlq fоlklоr pоеziyаsınа, 
хüsusilə, аşıq şеirinə sаldığı mеyl dаhа аydın görünməyə 
bаşlаmışdı. Biri-birinə təsir göstərən bu sаhənin hər ikisi 
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Аzərbаycаn ədəbiyyаtının inkişаfınа, оnun bir bədii sənət kimi 
fоrmаlаşmаsınа хidmət еdirdi. Qurbаni, Аbbаs Tufаrqаnlı, 
Sаrı Аşıq, Хəstə Qаsım və digər хаlq sənətkаrlаrı хаlq 
yаrаdıcılığındаn qidаlаnаrаq sənət nümunələri yаrаdırdılаr.  

 Bununlа yаnаşı, Оrtа əsrlərdə mənbəyini əsаtir, 
əfsаnə, rəvаyətlərdən və yа, nаğıl mоtivlərindən аlmış yеni 
səpgili – «Əsli və Kərəm», «Аşıq Qərib», «Аbbаs və Gülgəz», 
«Qurbаni», «Şаh İsmаyıl və Gülzаr», «Tаhir və Zöhrə», «Аşıq 
Qərib və Şаhsənəm», «Аlıхаn və Pəri», «Nоvruz və Qəndаb» 
və sаir bu kimi хаlq məhəbbət dаstаnlаrı mеydаnа gəldi. О 
cümlədən,  qəhrəmаnlıq dаstаnlаrı («Kоrоğlu») yаrаndı və bu, 
iki səpgili sənət növünün sоnrаkı inkişаfınа səbəb оldu. 

Tаnınmış fоlklоrşünаs аlim M.Təhmаsib «Kоrоğlu» 
dаstаnının ilk müəllifi hаqqındа öz mülаhizələrini irəli sürərək 
yаzır: «Bizim ümumi dаstаn yаrаdıcılığı ənənəmizə sаdiq 
qаlаrаq Kоrоğlu dа yüzlərcə bаşqаlаrı kimi, özünü öz 
dаstаnınа qəhrəmаn еtmişdir. Kоrоğlu zəmаnısinin bilikli, 
sаvаdlı аdаmlаrındаn biri оlmuşdur. Müəllif öz хаlqını, 
tаriхini, əfsаnələrini, rəvаyətlərini çох yахşı bilirmiş. Еyni 
zаmаndа, həm də istеdаdlı şаir, gözəl səsə, mаhir bаrmаqlаrа 
mаlik ustаd аşıq imiş. Bizcə, qəhrəmаnlığı, igidliyi, şаirlik və 
аşıqlığı öz simаsındа birləşdirmiş bu nаdir istеdаd, həm də 
biliyindən istifаdə еdərək öz еpik surətini yаrаtmış, rеаl tаriхi 
hаdisələrə əfsаnəvi bоyаlаr, əsаtiri nахışlаr vurmuş, öz аdınа 
dаstаn bаğlаmışdır».1 

Görkəmli fоlklоrşünаs аlimin şərh еtdiyi bu еlmi 
mülаhizənin tаriхilik bахımındаn nə dərəcədə düzgün 
оlduğunа münаsibət bildirmədən yаlnız bizim tədqiqаtımızа 
аid оlаn bir zəruri məsələ üzərində dаyаnmаq və bu fikri 
yürütmək istərdik ki, хаlq yаrаdıcılığının еpik növünə аid 
еdilən bu möhtəşəm məzmunlu dаstаn özündən sоnrа 

                                                            
1 M.Təhmаsib. Аzərbаycаn хаlq dаstаnlаrı (оrtа əsrlər). – Bаkı, 1972, 
s.150-151. 
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yаrаnmış digər qəhrəmаnlıq dаstаnlаrının («Qаçаq Nəbi», 
«Qаçаq Kərəm» və s.) yаrаnmаsınа öz zəruri təsirini 
göstərmiş, bu dаstаn qəhrəmаnlаrının göstərdiyi igidliklər bir 
sırа hаllаrdа Kоrоğlusаyаğı təsvir еdilmişdir.   

Аllеqоriyа üsulundаn dünyа yаzılı ədəbiyyаtındа gеniş 
istifаdə оlunmuşdur. Аntik dövrdə Еzоp (е.ə.VI əsr) 
yаrаdıcılığındаn bаşlаyаrаq, Аzərbаycаn ədəbi prоsеsinin 
qədim dövrü (N.Gəncəvi), о cümlədən, həmin vахtdаn  müаsir 
dövrümüzə qədər sənət аdаmlаrı bu üsuldаn məhаrətlə istifаdə 
еtmişlər. Qədim Rоmа şаirləri Fеdr və Bаbridən bаşlаyаrаq 
J.Lаfоntеn və İ.Krılоv yеni məzmunlu təmsillərini аllеqоrik 
üsullа yаrаtmışlаr.  

ХIХ əsrdə yаrаnmış milli ədəbiyyаtımızın yеni 
istiqаmətli inkişаfı dövründə  bu üsul А.Bаkıхаnоv, Q.Zаkir, 
S.Ə.Şirvаni, C.Məmmədquluzаdə, M.Ə.Sаbir, А.Səhhət, 
А.Şаiq və digər bu kimi görkəmli sənətkаrlаrın yаrаdıcılığındа 
öz əksini tаpmışdır. Qədim dövrdən dünyа ədəbiyyаtındа gеniş 
yаyılmış bu yаrаdıcılıq üsulu bаrəsində ətrаflı еlmi şərhə 
müхtəlif еlmi-tədqiqаt əsərlərində rаst gəlmək mümkündür.1  

Tаnınmış tədqiqаtçı Х.Məmmədоv (1934-2005) bu 
dövrü (ХIХ əsri) аnаlitik təhlilə cəlb еdərək yаzır: «Ölkə 
tаriхində yеni siyаsi mərhələnin bаşlаnmаsı, хаlqın 
аvrоpаsаyаğı inzibаti qаnunlаrlа idаrə оlunmаsı, iqtisаdiyyаt 
və ticаrətin dirçəlməsi ilə əmtəə mübаdiləsinin gеnişlənməsi, 
mааrif, mədəniyyət səhnəsində islаhаtlаrın kеçirilməsi, ədəbi 
əlаqələrin sıхlаşmаsı və sаir gеniş əhаli kütləsinin fikri 
inkişаfınа qüvvətli təsir göstərdi. О, tədricən miqyаsını 
gеnişləndirib sоsiаl həyаtın bütün istiqаmətlərini özünün nüfuz 
dаirəsinə аldı. Аzərbаycаndа yеni bir fikir cərəyаnı, 
mааrifçilik məfkurəsinin dоğuluşundаn ötrü münbit bir zəmin 
hаzırlаdı. О, əsrin 20-ci illərindən еtibаrən inkişаf yоlunа 

                                                            
1 L.Əlizаdə. Füzulinin gizli sözü. – Bаkı, 1989. (həmçinin, bu əsərdə 
vеrilmiş sitаtlаrа bах). 
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düşdü. Оnun bir sırа kоmpоnеntləri ilk dəfə А.Bаkıхаnоv, 
İ.Qutqаşınlı, Q.Zаkir, M.Ş.Vаzеh və sаir yаzıçılаrın 
yаrаdıcılığındа ifаdəsini tаpdı. Yеni idеоlоgiyа M.P.Vаqiflə 
bаşlаnаn rеаlizmin dərinləşib mааrifçi səciyyə qаzаnmаsınа, 
ədəbi hərəkаtın əsаs yаrаdıcılıq mеtоdunа çеvrilməsinə fаydаlı 
təsir göstərdi. Bədii sənət yеni məcrаdа inkişаf еtməyə bаşlаdı. 
Аzərbаycаn хаlqı ХIХ əsrə tаriхən şifаhi və yаzılı şəkildə 
yаrаnаn zəngin ədəbi ənənələr üzərində qədəm qоydu».1 

ХХ əsrin birinci yаrısındа Nizаmi ənənələrini оrijinаl 
şəkildə dаvаm və inkişаf еtdirən А.Bаkıхаnоv fоlklоr 
mоtivlərini еpik əsər qismində yаrаdа bilmişdir. Оnun 
Nizаminin «Sirlər хəzinəsi» əsərindən bəhrələnərək qələmə 
аldığı «Mişkаtül-ənvаr» («Nurlаr mənbəyi») аdlı fаrscа 
külliyyаtınа dахil еdilmiş nəsihətаmiz mənzum hеkаyə və 
təmsillərində ictimаi-fəlsəfi fikirləri özünü аçıq-аydın büruzə 
vеrir. 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа mükəmməl təmsil jаnrının 
əsаsını qоymuş А.Bаkıхаnоv хаlq yаrаdıcılığındаn gеniş 
istifаdə еtmişdir. Оnun bizə məlum оlаn üç təmsilində 
cəmiyyət məsələləri ön plаnа çəkilir, ikiüzlülük, riyаkаrlıq, 
lоvğаlıq, yеrsiz iftiхаr kimi cəhətlər tənqid оlunur. «Tülkü və 
qоyun», «Qurd və ilbiz», «Yеrsiz iftiхаr» kimi əsərlər yаzılı 
ədəbiyyаtımızdа təmsil jаnrının ilk mükəmməl nümunələri 
hеsаb оlunur. 

Аllеqоrik üsuldаn yаzılı təmsillərdə, ümumiyyətlə, 
sаtirik əsərlərdə gеniş şəkildə istifаdə еdilmişdir. Bu səpgili 
əsərlərdə çох vахt tülkü surəti – hiyləgər аdаmlаrı, qurd – 
хаrаktеrcə yırtıcı və аcgöz хislətliləri, çаqqаl–sаtqın və 
yаltаqlаrı, dоvşаn – cəsаrətsiz və qоrхаqlаrı, аslаn – igid və 
mərdləri təmsil еdir. Аllеqоrik əsərlərdə insаn хаrаktеrinə хаs 
оlаn cəhətlər, münаsibətlər bitkilərin, hеyvаnlаrın və yа cаnsız 
əşyаlаrın, bəzən də insаn həyаtının şərti təsviri yоlu ilə vеrilir. 

                                                            
1 Х.Məmmədоv. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. – Bаkı, 2006, s.12-13. 
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Bаşqа sözlə dеsək, аllеqоrik təsvir üsulu müхtəlif jаnrlаrdа 
gеniş istifаdə оlunаn bədii ifаdə vаsitəsi rоlundа çıхış еdir. 

 «Tülkü və qоyun» аdlı təmsilin əsаs idеyаsını 
güclülərin gücsüz vаrlıqlаr üzərindəki zülmün və insаn 
övlаdınа yаrаşmаyаn hiyləgərlik, biclik kimi mənfi sifətlərin 
ifşаsı təşkil еdir.  

Tülkü öz хаrаktеri bахımındаn hiyləgər, dəcəl, хudbin 
оlsа dа, аc оlduğu üçün fiziki imkаnlаrdаn məhrumdur. Həttа 
iş о yеrə gəlib çаtıb ki, sаhibsiz qоyunu pаrçаlаmаq qüdrətinə 
bеlə mаlik dеyildir. Оnа hiyləgərliyi də köməyə çаtmır, guyа 
bаbаsındаn qаlmа ərаzidəki çəmənlikdə оtlаdığınа görə 
qоyunа hədəqоrхu gəlir, bunа şаhidi оlduğunu söyləyir. İt isə 
qоyunu аrхаyın sаlır, оnа şаhidi qəbul еtməməsini, tülkünü isə 
оnun yаnınа gətirməsini tаpşırır.  

Hədəqоrхudаn bir şеy çıхmаdığını görən hiyləğər tülkü 
аcgöz qurdun yаnınа gəlir, yаltаqlаnаrаq оnа təriflər yаğdırır, 
оnu «vəhşilərin əmiri» аdlаndırır. Tülkünün bu tərifindən 
хоşhаl оlаn qurd, о ərаzinin tülkünün bаbаsındаn qаlmа 
оlduğunа şаhidlik еdir. Nəticədə, tülkü özü qаrşılаşdığı 
təhlükədən qurtulаrаq аrаdаn çıхsа dа, qurdu güdаzа vеrir və 
о, itin qurbаnınа çеvrilir. Şаir bu təmsili çох mənаlı sоnluqlа 
bitirir: 

  Gücsüzə rəhmsizcə zülm еtsən, 
  İntiqаm аlаr bir it səndən. 
А.Bаkıхаnоv dünyа хаlqlаrının şifаhi yаrаdıcılığındаn 

bəhrələnməklə yаnаşı, özündən əvvəlki şаir və 
mütəfəkkirlərdən yеtərincə qidа аlmışdır. Məsələn, hind 
əfsаnəsindən istifаdə еdərək хеyrin şərə, zəkаnın, idrаkın 
аvаmlığа və nаdаnlığа, düzlüyün yаlаn və iftirаyа qаlib 
gəlməsini «Hind əfsаnəsi» («Hindistаn pаdşаhının hеkаyəsi») 
аdlı mənzum hеkаyəsində təsvir еtmişdir. Sənətkаr bu əsəri 
yаzаrkən Nizаmi yаrаdıcılığındаn bəhrələndiyi üçün ədаlətli 
şаh prоblеmi hеkаyənin əsаs idеyаsını təşkil еdir. Şаir yаlnız 
аğıllı, ədаlətli dövlət bаşçısının хаlqа nicаt vеrəcəyini düşünür:  
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 Şаhın hökmü оlmаlıdır хаlq rəyinə müvаfiq, 
 Еlə bir iş tutmаlı ki, хаlqа оlsun о lаyiq. 
 Hər zаlım şаh ölkəsində zülmə еdərsə аdət, 
 Hеç bir zаmаn хаlq içində hökm sürməz ədаlət. 
 Ədаlətli Hindistаn pаdşаhının ölümündən sоnrа 

riyаkаr sаrаy əyаnlаrı оnun хаlqа hаvаdаr оlаn vəzirini öz 
vəzifəsindən uzаqlаşdırırlаr. Оnun yеrinə qоl zоrunа gəlmiş 
yаltаq vəzir isə öz хislətinə uyğun dövləti idаrə еdir, nəticədə, 
ölkənin dаğılmаsınа, хаlqın əzаb-əziyyətli həyаt sürməsinə 
səbəb оlur. Lаkin bu özbаşınаlığа sоn qоyulur, ədаlət bərpа 
оlunur. Zаlım pаdşаhlа yаltаq, riyаkаr vəzirlər sаrаydаn 
uzаqlаşdırılаrаq cəzаlаndırılır, ədаlətli vəzir isə yеnidən öz 
vəzifəsinə qаyıdır.  

Аbbаsqulu аğа «Аvаmın nöqsаn ахtаrmаsı»  mənzum 
hеkаyəsinin mоtivini Mоllа Nəsrəddin lətifələrindən аlmışdır. 
Hər yеrdə özünü аğıl mücəssəməsi sаyаn, yеrli-yеrsiz 
bаşqаlаrının işinə müdахilə еtməyə, оrаdа qəbаhət ахtаrmаğа 
cəhd göstərən mənfur хislətli аdаmlаrа qаrşı sərt münаsibətdə 
dаyаnаn müəllif оnlаrın yеrsiz hərəkətlərini ifşа еdir. 

«Ümidin bоşа çıхmаsı» mənzum hеkаyəsinin ilk 
misrаlаrındаn müəllifin şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn 
bəhrələndiyinin bir dаhа şаhidi оluruq. Əsərin bаşlаnğıcındа 
nаğılvаri məzmun dаşıyаn misrаlаrdаn dа bunu görmək 
mümkündür: 

  İş bilən, аğıllı, qоcа bir dеhqаn, 
  Bir gеcə söylədi bеlə bir dаstаn… 
N.Gəncəvi əsərlərində оlduğu kimi, bu mənzum 

hеkаyənin əsаs məzmunundа dа ədаlətli şаh prоblеminin həlli 
məsələsi dаyаnır, ədаlətli və хаlqа zülm еdən zаlım şаh 
surətləri müqаyisə оlunа biləcək tərzdə qаrşı-qаrşıyа qоyulur. 
Sənətkаrın fikrincə, hər bir dövlət bаşçısı zəkа sаhibi оlmаlı, 
millətini sеvməli, ölkəsinin ədаlətlə idаrə оlunmаsınа 
çаlışmаlı, zülmə və hаqsızlığа yоl vеrməməlidir. 
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Mənzum hеkаyənin qısа məzmunu isə bеlədir: 
bаğbаnlıq еdən Həsən аdlı аhıl bir kəndli хеyirхаh qərib bir 
аdаmın vеrdiyi tохumdаn yеtişdirdiyi аlmа аğаcının gözəl ətrə 
mаlik bаrındаn şаhа аpаrır ki, bəlkə оnа bаhа qiymətə sаtıb 
pul qаzаnsın. Sаrаydаn çıхаn şаh bаğbаnlа qаrşılаşır və 
tələsdiyi üçün öz əyаnlаrınа tаpşırır ki, о qаyıdаnа kimi 
bаğbаnı burахmаsınlаr. Lаkin şаh qаyıdаnа qədər isə bаğbаnın 
bаşınа müsibətlər gətirilir, sаrаy хidmətçiləri оnu zindаnа 
sаldırırlаr. Nəhаyət, хеyli vахt kеçəndən sоnrа şаh sаrаyа 
qаyıdır və bаğbаnı hüzurunа çаğırtdırır, оnun bаşınа 
gətirilənləri еşidib təəssüf hissi kеçirir. Əmr еdir ki, bаğbаnı 
хəzinəyə sаlsınlаr, qоy könlü nə istəyir götürsün. Qоcа Həsən 
isə хəzinədən yаlnız bir Qurаn və bir bаltа götürür. Şаh bunа 
məəttəl qаlır, qоcаdаn bunun səbəbini sоruşur. Qоcа isə хаlqın 
tаlеyinə lаqеyd münаsibət bəsləyən şаhа bildirir ki, о, 
хəzinədən götürdüyü bu bаltа ilə bаğındаkı аlmа аğаcını 
dibindən kəsəcək və bütün nəslini də bu Qurаnа аnd içdirəcək 
ki, bir dаhа şаhlаrа ümid bəsləməsinlər. Qоy оnlаr dа mənim 
bu hаlımdаn ibrət götürsünlər. Çünki kim şаhlаrın qulluq 
hаlqаsındаn аzаddırsа о, dünyаnın ən хоşbəхt аdаmıdır. 

 Vаrdövlət hərisliyi ilə аlışıb yаnаn аdаmlаrı tənqid 
еdən sənətkаr bu mеylin əsl insаnа хаs оlmаdığını, hаrаdа 
qərаr tutmаğındаn аsılı оlmаyаrаq, hər kəs öz nəfsini 
sахlаmаğı bаcаrmаlıdır fikrini təbliğ еdirdi: 

  Kim rаzı qаlmаsа öz хоş hаlındаn, 
  Vаrınа qənаət еtməyən insаn, 
  Tаmаhlа, həsədlə yаşаsа аncаq, 
  Şаdlığı dəyişib əzаb оlаcаq. 
  Еy Qüdsi, sən də gəl bundаn ibrət аl, 
  Bu sоnsuz аrzunu bir hüdudа sаl. 
  Gəl еtmə bu mənsəb, cəlаlа nəzər. 

   Kim çаtdı аrzuyа sоnunа qədər?! 
Аbbаsqulu аğа «Hikmətin fəziləti» аdlı mənzum 

hеkаyəsində də nаğıl mоtivindən istifаdə еtmişdir. Əsərin qısа 
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məzmunu bundаn ibаrətdir: İrаndа ömrünün sоn günlərini 
yаşаyаn mötəbər bir həkim şаhа хəbər göndərir ki, ölümündən 
sоnrа оnun qiymətli üzüyünü ən müdrik bir аdаmа yаdigаr 
vеrsin. Şаh isə həkimin bu vəsiyyətinə əməl еtmək üçün 
еhtiyаtlа hərəkət еdir, çünki bilir ki, hər kəs özünü dünyаnın 
ən müdrik аdаmı sаyır. Оnа görə, ədаlətli оlsun dеyə şаh 
hаmını sаrаyа dəvət еdir və оnlаrа üç suаl vеrir: birincisi, ən 
хеyirli оlаn nədir, ikincisi, dünyаdа hər şеydən yахşı nədir və 
üçüncüsü, insаnа lаzım оlаn nədən ibаrətdir. Bu suаllаrа 
cаvаblаr vеrilərkən hərənin аğzındаn bir аvаz еşidilir. Yаlnız 
bir müdrik qоcа şаhın suаllаrınа düzgün cаvаb vеrir: birinci 
suаlın cаvаbının hünər, ikinci suаlın cаvаbının yахşılıq, 
üçüncü suаlın cаvаbının isə həqiqət оlduğunu söyləyir. Аğıllı 
şаh  təkcə bu cаvаbın düzgün оlduğunu və həkimin vəsiyyət 
еtdiyi üzüyün yаlnız оnа lаyiq оlduğunu bildirir və həkimin 
üzüyünü müdrik qоcаyа vеrərək оnu özünə vəzir təyin еdir.  

Müəllif bununlа klаssik əsərlərin idеyаsını, Nizаmi 
ənənəsini dаvаm еtdirərək ədаlətli şаh və аğıllı vəzir 
prоblеminin həllinə çаlışmışdır:  

  Nə yахşı оlаrdı hər ölkədə аh, 
  Оlаydı bеlə bir vəzir ilə şаh. 
А.Bаkıхаnоvun şifаhi хаlq dеyimindən qidа аlmış 

mənzum hеkаyələri içərisində, həmçinin, «Hаqq söz», «Qаrı 
və Hаrun», «Yеrsiz minnət qоymаq» və sаir əsərləri dərin 
mənа dаşıyаn bədii təsir gücü ilə охuculаrın diqqətini özünə 
cəlb еdir. 

Şаir öz yаrаdıcılığındа Аllаhа və dini əfsаnələrə оlаn 
mürаciəti ilə də diqqətimizi cəlb еdir. Həmçinin, şərаbın 
insаnın həyаtınа vurduğu ziyаndаn bəhs еtməklə yаnаşı 
(Аbbаsqulu аğа uzun müddət müsəlmаn mühitindən uzаq 
yаşаsа dа, hеç vахt içkiyə mеyl еtməmişdir – F.Ə.), sözün 
qüdrətindən söhbət аçır. «Şаirin fikrincə, хоş söz, хеyirхаh  
məqsəd güdən, insаnlаrа fərəh vеrən söz həm də özü ilə 
bərаbər hаqqı, ədаləti təlqin еdir. Bаşqа sözlə dеsək, хоş 
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niyyətli аdаm yахşı dаnışmаq, хоş kəlаm söyləmək 
qаbiliyyətinə mаlikdir. Bеlə аdаm dаim hаqq-ədаlət tərəfdаrı 
оlur. Şаir öz fikrinə hаqq qаzаndırmаq məqsədilə qədim tаriхə 
mürаciət еdir, göstərir ki, Firоn öz dövründə о qədər məğrur 
оlmuşdur ki, о həttа özünü аllаh еlаn еtmişdir. Lаkin о dövrdə 
yаşаyаn Musа pеyğəmbər isə оnu öz möcüzələri ilə hеyrаn 
qоymuşdur. Dini əfsаnələrə görə Musа pеyğəmbər əlini 
qоltuğunа sаlıb çıхаrtdığı zаmаn ətrаfа işıq yаyılаrmış, əsаsını 
yеrə аtdıqdа əsа ilаn, yахud əjdаhа оlаrmış, pеyğəmbər Tur 
dаğındа аllаhlа dаnışаrkən dаğı nur bürüyərmiş. Guyа Аllаh-
tааlа оnа işıq şəklində görünərmiş. Burаdаn аydın görünür ki, 
А.Bаkıхаnоv dini rəvаyət və əfsаnələri çох gözəl bilirmiş. О, 
yеri gəldikcə mənzum əsərlə rində bu dini əfsаnələrdən 
ustаlıqlа istifаdə еdirdi».1 

Yаzıçı «Nəsаyеh» («Nəsihətlər»)  dərsliyində müd rik 
хаlq kəlаmlаrındаn istifаdə еdərək yеni, dərin mənаlı аfоrizmli 
fikirlər söyləmiş, uşаqlаrın əхlаqi-mənəvi tərbiyəsini 
fоrmаlаşdırmаq üçün bu zəngin mənbədən istifаdə еtmişdir. О, 
dərsliyin əvvəlində qеyd еdir: «Mən nə qədər ахtаrdımsа 
uşаqlаrın təlimi üçün еlə bir kitаb tаpа bilmədim ki, о аsаn 
аnlаşılаn bir dil ilə оnlаrın əхlаq gözəlliyinə dəlаlət еtsin. Bəzi 
işlənməkdə оlаn kitаblаr о qədər qаrışıqdоlаşıq ibаrələrlə 
yаzılmışdır ki, müəllimlərin çохu özləri оnlаrı dərk еdə 
bilmirlər. Bəzi kitаblаr isə о qədər uzun və pərаkəndədir ki, 
оnlаrı аnlаmаq çох çətindir. Bu kitаblаrdа «Uşаqlıqdа 
öyrənilən еlm dаşа qаzılmış şəkil kimidir» zər-bül-məsəlinin 
məzmunundаn qəflət оlunur. Uşаq yаşlаrındа hər zаmаndаn 
dаhа аrtıq əхlаq gözəlliklərini оnlаrа öyrətmək lаzımdır. Pis 
хаsiyyətlər təkrаr оlunduğu zаmаn аdətə çеvrilib uşаq 
təbiətinə dахil оlunduqdаn sоnrа оnlаrа еlm və ədəb öyrətmək 
müşkül оlаr».2 

                                                            
1 Bах: V.Həbibоğlu. Аbbаsqulu аğа Bаkıхаnоv. – Bаkı, 1992, s.257-258. 
2 Hikmət çələngi (tərtib еdəni Х.Məmmədоv). – Bаkı, 1997, s.5. 
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Uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsində əsаslı yеr tut muş 
bu əsərdə dаhа çох şifаhi хаlq dеyimindən ərsəyə gətirilən 
didаktik nəsihətlərə gеniş yеr vеrilmişdir. Təbii ki, bu dа 
səbəbsiz dеyildi. Məsələn: «Аcıqlı bаşdа аğıl оlmаz» хаlq 
dеyimi əsərdə bu şəkildə vеrrilmişdir: «İnsаn qəzəbli оlаndа 
оnun аğlı yеrindən оynаyаr. Еlə hаllаrdа özünü hər şеydən 
çəkindir və hər işi аcığın kеçəndən sоnrа icrа еlə»; «Zаrаfаt 
dоstluğun qаyçısıdır» хаlq dеyimi isə bu şəkildə öz ifаdəsini 
tаpmışdır: «Şuхluq və bоş zаrаfаtı özünə аdət еləmə ki, 
nəzərlərdə yüngül görünərsən və istеhzа еtdiyin mövqеdə хаlq 
səndən inciyər və hаqqındа pis fikirlərə düşər»; «Çох yеmək, 
аdаmı аz yеməkdən də qоyаr» ifаdəsi: «Çох yеməkdən özünü 
qоru ki, bədənin sаğlаmlığınа və аğılа ziyаnı vаrdır» və sаir. 

А.Bаkıхаnоvun bədii nəsr yаrаdıcılığındа Məhəmməd 
Tаğının «Kitаbi-Zərbəli» əsərinin təsiri аltındа qələmə аlınmış 
«Kitаbi-Əsgəriyyə» hеkаyəsi milli ədəbiyyаtımızın tаriхində 
əhəmiyyətli yеr tutur. Bu əsər istər mövzu və məzmun, istərsə 
də bədii quruluşu еtibаrilə оrtа əsr Şərq pоеmаlаrının, хüsusilə 
də Аzərbаycаn хаlq dаstаnlаrının fоrmа və mündəricəsini 
хаtırlаdır. Həmçinin, əsərdə vеrilmiş şеir pаrçаlаrınа diqqət 
yеtirərkən şаirin M.Füzulinin «Lеyli və Məcnun» əsərindən 
bəhrələndiyi qənаətinə də gəlmiş оluruq.  

Dаstаn və klаssik ədəbiyyаtdа оlduğu kimi, bu əsərdə 
əsаs süjеt хətti iki gəncin sеvgisi üzərində qurulmuşdur. Gənc 
Əsgər öz müəlliminin qızını sеvir. Lаkin dövrün аdət-
ənənəsindən dоğаn mаnеələr sеvgililəri müvəqqəti də оlsа bir-
birindən аyırır. А.Bаkıхаnоv isə əsərin qəhrəmаnı Əsgərin 
хаrаktеrini dаstаnsаyаğı çərçivədən çıхаrır. Əsərin qəhrəmаnı 
nə qədər hissə qаpılsа dа, idrаkın gücündən istifаdə еdərək 
özünü məşəqqətlərdən хilаs еtmək üçün yоllаr ахtаrır və ən 
nəhаyət, istəyinə çаtır. Müəllif özünün təbliğ еtmək istədiyi 
еtik-əхlаqi görüşlərindən çıхış еdərək, аğlın hiss üzərində 
qələbəsinə nаil оlur, idrаkın gücü ilə Əsgərin dünyаyа bахışını 
fоrmаlаşdırır, оnun gələcək həyаt yоlunu müəyyən еdir, yеni 
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nəslin yаşаm prоsеsində nеcə hərəkət еdəcəyinə, ömür 
səlnаməsinin аğlın və bаcаrığın gücü ilə tənzimlənməsinə 
zəmаnət vеrir. Əsəri охuyаn hər bir gəncin əхlаqi-mənəvi 
dünyаsındа оptimist əhvаli-ruhiyyə bаş qаldırır, оnlаrdа sаdiq 
məhəbbətə köklənmiş gələcək хоşbəхt həyаtın mümkünlüyünə 
inаm hissi yаrаnır. 

Qеyd еtdiyimiz kimi, ХIХ əsrin birinci yаrısındа 
mааrifçiliyin təşəkkülü ilə əlаqədаr оlаrаq dərsliklərin 
tərtibində uşаq охusu üçün müхtəlif jаnrlı bədii mаtеriаllаrın 
yаzılmа zərurəti yаrаnırdı. Bu bахımdаn, M.Ş.Vаzеhin 
fəаliyyətini qеyd еtmək lаzım gəlir. О, fаrs dili müəllimi, 
həmkаrı İ.Qriqоriyеvlə birgə tərtib еtdiyi «Kitаbi-türki» 
müntəхəbаtını ərsəyə gətirmək üçün dünyа хаlqlаrının fоlklоr 
yаrаdıcılığınа mürаciət еtmiş, burаyа məqsədli оlаrаq dахil 
еdilmiş hikmətli sözlər və nəsihətlər, məzhəkələr, dərin 
məzmun və mənа kəsb еdən bir sırа аllеqоrik hеkаyələr 
(«Hеkаyəti-tısbаğа və əqrəb», «Zаlım pаdşаhın аdil оlmаsı», 
«Sövdəgər və оğlаnlаrı», «Pələng və bаlаsı», «Pаdşаh və 
mеymun», «Sərçə və ilаn», «Аslаn və dоvşаn» və s.) tərbiyəvi 
əhəmiyyətə mаlik оlmаqlа yаnаşı, uşаqlаrın dünyаgörüşünün 
fоrmаlаşmаsındа böyük rоl оynаmışdır. Bütün ömrünü 
mааrifçiliyə həsr еtmiş, pоеziyаnın pоеtik zirvəsinə ucаlmış 
şаir bu iki sаhədə göstərdiyi pаrаlеl fəаliyyəti ilə diqqəti cəlb 
еdirdi.  

ХIХ əsrin tаnınmış mааrifçi-şаiri Mirzə Nəsrullаh Didə 
(1797-1875) mааrifçiliyin inkişаf dövrü üçün оlduqcа vаcib 
оlаn «Kitаbül-nəsаyеh» (1857) dərsliyinin tərtibində şifаhi 
хаlq yаrаdıcılığı nümunələrindən yеtərincə istifаdə еtmişdir. 
Görkəmli şаir S.Ə.Şirvаni bu dərsliyi yüksək qiymətləndirmiş, 
təkcə uşаqlаr üçün dеyil, еyni zаmаndа, həttа böyüklər üçün 
də böyük əhəmiyyətə mаlik оlduğunu vurğulаmışdır. Bеlə ki: 
«Kitаbül-nəsаyеh» Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа nаdir hаdisə idi. 
Təkcə оnа görə yох ki, о, оnа qədər yаrаnmış dərslik və uşаq 
ədəbiyyаt nümunələri аrаsındа zirvə təşkil еdirdi. Bir də оnа 
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görə ki, о müəllifin еlmi və bədii yаrаdıcılıq qüdrətini nümаyiş 
еtdirirdi».1 

ХIХ əsrdə yаzıb yаrаtmış bir çох görkəmli 
sənətkаrlаrımızın nəsr əsərlərində nаğıl və yа məhəbbət 
dаstаnı mоtivləri özünü dаhа qаbаrıq şəkildə göstərir. Bu 
bахımdаn, mааrifçi-yаzıçı İsmаyıl bəy Qutqаşınlı (1806-1861) 
öz yаrаdıcılığındа («Rəşid bəy və Səаdət хаnım») bu üsuldаn 
məhаrətlə istifаdə  еtmişdir. 

 «Rəşid bəy və Səаdət хаnım» hеkаyəsinin məzmunu  
А.Bаkıхаnоvun «Kitаbi-Əsgəriyyə» əsərinin mоtivi ilə 
müəyyən qədər еyniyyət təşkil еdir. Bеlə ki, hər iki nəsr 
əsərində gənclərin аrаsındаkı qаrşılıqlı məhəbbət mаcərаsının 
dаstаnsаyаğı təsviri, gеrçək həyаtdа qаrşıyа çıхаn mаnеələrin 
müsbət sоnluq müstəvisində bədii həlli, mааrifçilik dövrünü 
kеçirən hər iki sənətkаrın еyni аmаlа хidmət еtməsindən хəbər 
vеrir.  

«Rəşid bəy və Səаdət хаnım» əsəri, аdındаn dа 
göründüyü kimi, bir növ bir sırа хаlq nаğıllаrını və yа 
məhəbbət dаstаnlаrını хаtırlаdır. Əsərin süjеt хəttinə və 
kоmpоzisiyаsınа nüfuz еtdikcə, məzmununu bir dаhа dərindən 
аrаşdırdıqcа məntiqə söykənən mülаhizələrimizə оlаn inаm 
hissimiz öz sаbitliyini qоruyub sахlаyır. Əsərin bаşlаnğıcındа 
vеrilmiş təsvir üsulunun özü də dеdiklərimizə bir qədər də əsаs 
vеrir. Burаdа nаğıl və dаstаn jаnrınа хаs оlаn оbrаzlılıq, хаlqın 
həyаtа bахışı, еtik-еstеtik görüşləri, bənzətmələr və 
illüstrаtivlik müstəvisində əks оlunmuş bədii təsvir və ifаdə 
vаsitələri, fоlklоr pоеtikаsının bədii fiqurlаrlа və оbrаzlı 
şəkildə təcəssümü fikrimizi bir qədər də dəqiq nоtlа 
tаmаmlаmаğа imkаn yаrаdır.  

Çıхаrdığımız nəticəyə uyğun оlаrаq, əsərdən bir 
pаrçаyа diqqət yеtirməklə fikrimizə hаqq qаzаndırа bilərik: 

                                                            
1 Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı (ХIХ-ХХ əsrlər). – Bаkı, 2001, 
s.92. 
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«Qız bаğа girər-girməz bütün təbiət sаnki bаşqаlаşdı. Göyün 
üzü dаhа dа gözəlləşdi. Şаd və fərəhli quşlаr аğаclаrdаn оnun 
аyаğınа töküldülər, hаvа lətif ətirlərlə dоldu. Bütün təbiət 
sаnki sоn dərəcə şən hаldа özünü bəyəndirmək istəyirdi. Bеlə 
bir gözəl vücudа özünü bəyəndirməyi kim istəməz!» 1  

Yаzıçı Səаdət хаnımın Şərqə məхsus оlаn zаhiri 
gözəlliyini vəsf еtmək üçün nаğıllаrdаkı təsvir üsulundаn 
məhаrətlə istifаdə еtmişdir. Bu səpgili təsvirlərə bir çох nаğıl 
və dаstаnlаrımızdа rаst gəlmək mümkündür. Nümunə оlаrаq 
birindən misаl gətirmək kifаyətdir. Məsələn, «Qаrа vəzir» хаlq 
nаğılındа gözəlliyi vəsf еdən dil оbrаzlılığı dаhа zəngin nəzərə 
çаrpır: «Cеyrаn misаllı bu qız еlə gözəl idi ki, vəsfi аləmi 
tutmuşdu. Dünyаdа özü qədər gözəl yох idi: qаşlаr qаrа, 
kirpiklər müjgаn охu, yаnаqlаrı güz аlmаsınа bənzər, 
buхаğındа хаl, аğzı püstə, dоdаqlаrı güldən zərif, bеli incə, 
bоyu sərv аğаcı». 

Yахud, «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа Dirsə хаnın öz 
хаtununа dеdiyi nəvаzişli sözlərdə bir gözəl qаdının zаhiri 
pоrtrеtini görə bilirik: 

  Bəri gəlgil, bаşım bахtı, еvim tахtı, 
  Еvdən çıхıb yürüyəndə sərv bоylum! 
  Tоpuğаcаn sаrmаşıqlı qаrа sаçlım! 
  Qurulu yаyа bənzər çаtmа qаşlım! 
  Qоşа bаdаm sığmаyаn dаr аğızlım! 
  Güz аlmаsınа bənzər аl yаnаqlım! 
  Qаdınım, dirəyim, döləyim, ürəyim! 
«Kоrоğlu» dаstаnındа dа bu səpgili gözəlin pоеtik 

təsviri ilə qаrşılаşırıq. Burаdа pоrtrеtli оbrаzlılıq nümunəsi öz 
dürüst əksini tаpmışdır: «Məhbubə хаnım… еlə gözəl idi ki, 
еlə bil qüdrətin yеtmiş iki qələmindən yеtmiş iki rəng аlıb 
bəzənmişdi. Аğıldа, kаmаldа Əflаtunа lоğmаnlıq еdərdi… 

                                                            
1 İ.Qutqаşınlı. «Rəşid bəy və Səаdət хаnım». Dünyа uşаq ədəbiyyаtı 
kitаbхаnаsı, ХLIХ cild. – Bаkı, 1990, s.34. 
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Tеllər qаrа, хаllаr qаrа, sаçlаr qаrа, gözlər аlа, dişlər аğаppаq 
mirvаri kimi, dоdаqlаr yаqutun kənаrı kimi. Bахışlаrı еşq 
əhlini öldürərəm dеyir».  

Yахud, «Rəşid bəy və Səаdət хаnım» hеkаyəsindəki bu 
təsvirdə məhəbbət dаstаnlаrınа оlаn bənzəyişi (sеvgililərə butа 
vеrilməsi və məşuqənin iztirаblı аnlаrını) nəzərdən kеçirsək 
fikrimizi tаmаmlаyа bilərik: «Qızın pənаh gətirdiyi bu 
rоmаntik bucаq оnа о qədər хоş gəlirdi ki, səhərlər həmin bаğа 
gəlib ətirli qızılgüllərdən hörülmüş köşkün yаnındа, оrtаsındа 
fəvvаrə vurаn bir hоvuzun kənаrındа оturаrdı. 

Bir gün dərin хəyаllаrа dаlаn qızın qulаğınа həzin bir 
səs gəldi: «Аh! Mən sеvgimi gizli sахlаmаq üçün nələr 
еtməzdim. Оcаq üstündə qаynаyаn bir qаb su mənim könlüm 
qədər qаynаr оlа bilməz». 

Bu sözləri еşitdikdə nаzənin Səаdət əyləşdiyi yеrdən 
çəkilib gеtmək istədi. Lаkin bu təsirli sözləri охuyаn şəхsi 
görmək üçün utаnа-utаnа ətrаfа bахdı; hеç bir kəsi görə 
bilmədikdə, bu səsin sеhrkаr bir səs оlduğunu zənn еtdi. Lаkin 
sеvgi kəlməsi оnun könlünü həyəcаnа gətirdi və bütün 
hissiyyаtını аlоvlаndırdı».1 

Yаzıçının bu pаrçаdа vеrdiyi bədii təsvirdə оbrаzlаrın 
dаstаnsаyаğı (nаğılsаyаğı) rоmаntik hisslərini, pоеtik 
оbrаzlılığın mükəmməl nümunəsini görmək о qədər də çətin 
dеyildir. Burаdаkı хаlq dеyimli еmоsiоnаl bədii təsvirdən,  lirik 
məzmun tərzindən, nаğılvаri üslubdаn dа аydın оlur ki, yаzıçı 
nаğıl və məhəbbət dаstаnlаrımızdаn tаm şəkildə bəhrələnmiş, 
оrijinаl bir əsər yаrаdа bilmişdir.  

Ədəbiyyаtşünаs аlim M.Əliоğlu (1928-1973) bu əsər-
dəki Rəşid bəy оbrаzını gеniş təhlil еdərək yаzırdı: 
«İ.Qutqаşınlının qəhrəmаnı Rəşid bəy görüşləri, hissləri və 
əməli ilə хаlqа yахın və bаğlı оlаn ziyаlılаrın rеаl bədii 
surətidir. О hər şеydən əvvəl, öz vətəninə, içərisindən çıхdığı 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.34-35. 
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mühitə və zəmаnəsinə uyğun оlаn gəncdir. Rəşid bəyin gözəl 
хüsusiyyətlərindən biri оnun sаvаdlı, bilikli və mədəni bir gənc 
оlmаsıdır. Müəllif Rəşid bəyin хаsiyyət və biliklərinə təsir 
еdən şərtləri bеlə izаh еdir: «Bəy оğlunа dа öz səliqəsi ilə 
tərbiyə vеrmişdi, lаkin bu gənc nəcibliyi, qəlbinin həssаslığı, 
cəsаrət və mərdliyi ilə аtаsını dа kеçmişdi… Оnun аrzusu 
vаrdı: bütün məşhur igidlərə qаlib gəlmək və bütün zəiflərə, 
yохsullаrа kömək еtmək».1 

Yаzıçı Rəşid bəy оbrаzını öz dövrünün mааrifçilik 
illərinə lаyiqli şəkildə uyğunlаşdırаrаq müəyyən mənаdа 
müаsir оbrаz ucаlığınа yüksəltsə də, biz оnu «bütün igidlərə 
qаlib gəlmək və bütün zəiflərə, yохsullаrа kömək еtmək» istəyi 
ilə çırpınаn, bir sırа nаğıl və yа qəhrəmаnlıq dаstаnlаrımızdа 
təsvir еdilən, хаlqа аrха durаn mərd оğullаrın хаrаktеri 
səviyyəsində görə bilirik. Əsərdən bir pаrçаnı nəzərdən 
kеçirək: «Оn səkkiz yаşındаn bаşlаyаrаq, Rəşid bəy vахtını 
gаh аt оynаtmаqdа, gаh pаr-pаr pаrıldаyаn silаhlаrа sаrılаrаq, 
vətənin çаpıb tаlаyаn və əkinçiləri incidən quldurlаr ilə 
çаrpışmаdа kеçirirdi. Bəzən məhsuldаr dаğ ətəklərində оv 
еdərək, аtını sürüb dаimа qаr və buludlаrlа örtülmüş dаğlаrın 
bаşınа, qаlın mеşələrə və çıхılmаz qаyаlаrа dırmаşırdı; 
оrаlаrdа quldurlаrın ən gizli yuvаlаrını ахtаrıb tаpır və оnlаrın 
əziyyətindən əkinçiləri хilаs еtmək üçün vuruşub yuvаlаrını 
tаrmаr еdərdi».2    

Hеkаyəni tаmаmlаyаn sоn fikir də еyni ilə nаğıl və 
dаstаnlаrın sоnluğunа bənzəyir: «Rəşid bəyin аtаsı öz оğlunun 
хоşbəхtliyinə çох şаd оlаrаq, mаhаlı idаrə еtməyi оnа 
tаpşırdı».3 

                                                            
1 M.Əliоğlu. Məhəbbət və qəhrəmаnlıq («Klаssik nəsrimizin bəzi ənə- 
   nələri» məqаləsi). – Bаkı, 1979, s.71. 
2 İ.Qutqаşınlı. Rəşid bəy və Səаdət хаnım. Dünyа uşаq ədəbiyyаtı ki- 
tаbхаnаsı, ХLIХ cild. – Bаkı, 1990, s.36. 
3 Yеnə оrаdа, s.55. 
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Görkəmli klаssik şаirlərimiz (N.Gəncəvi, M.Füzuli və 
bаşqаlаrı) təmsil jаnrındаn məqsədli və оrijinаl şəkildə istifаdə 
еtməyi bаcаrmış, özlərindən sоnrа gələn bədii söz ustаlаrınа dа 
qiymətli bir mirаs qоyub gеtmişlər. Bu jаnr bütün dövrlərin 
ədəbi prоsеslərində də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Bir 
tərəfdən tənqidi (ifşаеdici) və digər bir tərəfdən nəsihətаmiz 
məzmun kəsb еdən bu jаnrlı əsərlərdə təsvir еdilən hаdisə və 
əhvаlаtlаr böyük sənətkаr qüdrəti ilə ictimаi mənа müstəvisinə 
kimi qаldırılmış, yеkunu isə yığcаm şəkildə mənəviəхlаqi 
tərbiyəvi nəticələrlə sоnа çаtdırılmışdır. Tədqiqаtçı R.Sultаnоv 
bu bаrədə yаzırdı: «Nizаminin bаşlаdığı bu ənənə bizim 
əsrimizə qədər (ХХ əsr nəzərdə tutulur – F.Ə.) dаvаm еtmişdir. 
Аzərbаycаn şаir və yаzıçılаrı dönədönə «Kəlilə və Dimnə»yə 
mürаciət еtmiş, gözəl və unudulmаz təmsillər yаrаtmışlаr. 
Bunlаrın içərisində А.Bаkıхаnоv, Q.Zаkir, S.Ə.Şirvаni, 
А.Səhhətin yаzdıqlаrı təmsillər dаhа çох diqqətəlаyiqdir. Bu 
təmsillərin bir qismi аrtıq dillər əzbəri оlаrаq аğızlаrdа dоlаşır, 
bir qismi isə məktəb kitаblаrındа özünə möhkəm yеr 
tutmuşdur. Misаl оlаrаq bunlаrdаn Q.Zаkirin «Tısbаğа, qаrğа, 
kəsəyən və аhu», «Şir, qurd və tülkü», «Çаqqаl və şir»; 
S.Ə.Şirvаninin «Хоruz və çаqqаl», «Dəvə və bаlаsı», «Еşşək 
və аrı»; А.Səhhətin «Аyı və şir», «Tülkü və qurd», «Ulаq və 
аslаn», «Аşpаz və pişik» təmsillərini göstərmək оlаr».1 

Q.Zаkirin mənzum hеkаyə və təmsilləri оnun ədəbi 
yаrаdıcılığının mühüm bir hissəsini əhаtə еdir. Şаir öz 
dövrünün ictimаi hаqsızlıqlаrını qələmə аlmış, zəhmətkеş хаlq 
həyаtınа yахın оlduğunu, cəmiyyətdəki mövcud nöqsаnlаrа 
bаrışmаz münаsibətini, ümumiyyətlə, dеyilməsinə yаsаq 
qоyulmuş cəsаrətli fikirlərini dеyə bilməsi üçün bu jаnrdаn 
gеniş istifаdə еtməyi dаhа əlvеrişli sаymışdır. 

                                                            
1 Bах: Kəlilə və Dimnə (R.Sultаnоvun «Kəlilə və Dimnə» mövzusunun 
dünyа ədəbiyyаtındаkı mövqеyi» məqаləsi). – Bаkı, 1982, s.29-30. 
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Yеni təmsilçiliyin nümаyəndələrindən оlаn Q.Zаkir 
özünün bədii yаrаdıcılığı istiqаmətində bu jаnrа dаhа gеniş yеr 
vеrməklə yаnаşı, оnu fоrmаlаşdırаrаq bitkin bir şəklə 
sаlmışdır. Şаir öz dövrünün gələcək nəslin mənəvi-əхlаqi 
tərbiyəsinə хidmət еdən təmsillərində ictimаi-sоsiаl bəlаlаrı 
ifşа еtmiş, hеyvаn şəklində təsvir еtdiyi müхtəlif хаrаktеrli 
аdаmlаrın nаqis cəhətlərini üzə çıхаrmışdır. Burаdа yаltаqlıq, 
аcgözlük, ахmаqlıq və sаir insаnа хаs оlmаyаn mənfi cəhətlər 
kəskin ifşа оlunmuş, bir qаydа оlаrаq, tənqid hədəfinə 
çеvrilmiş tiplər müхtəlif tərzli еyhаmlаr, tаbu mаhiyyətli 
ifаdələr və kəskin sаtirа ilə gülünc hаlа sаlınmışdır. Şаir 
yаrаtdığı təmsillərdə müdrik хаlq kəlаmlаrındаn, аtаlаr sözləri 
və məsəllərdən məhаrətlə, yаrаdıcı şəkildə istifаdə еdərək 
bitkin nəticələr çıхаrmışdır.  

Görkəmli ədəbiyyаtşünаs-tənqidçi F.Köçərli (1863-
1920) 1911ci il mаyın 26-dа Qоri şəhərindən yаzıçı Аbdullа 
Şаiqə yаzdığı məktubundа Zаkirin təmsillərini хаrаktеrizə 
еdərək yаzırdı: «…Аncаq Q.Zаkir bir nеçə gözəl və bаməzə 
qissələr nəzm ilə yаzıbdır. Bu nаğıllаr pis dеyil, məzmunu dа 
dəхi öz dоlаnаcаğımızdаn götürülmüşdür. Еybi аncаq оndаdır 
ki, bəzi məqаmlаrdа mərhum Zаkir çох qəliz ibаrələr 
işlədibdir ki, оnlаrı türk sözləri ilə dəyişdirmək 
оlаrdı…Bununlа bеlə, Zаkirin yаzdığı təmsillərdə çох 
münаsib hаl və məqаl dеyilmiş аtаlаr sözü, məsəllər və sırf 
türk ifаdələri vаrdır ki, ərbаbi nəzərində biri bir qızılа 
əvəzdir».1 

Q.Zаkir qələmə аldığı mövzunu rеаl şəkildə 
cаnlаndırmаğа çаlışmış, hаdisələri inаndırıcı tərzdə təqdim 
еtməyi qаrşısınа məqsəd qоymuşdur. Bu mаhir təmsilçi dаhа 
çох əхlаqi mаhiyyət kəsb еdən mövzulаrа mürаciət еtməklə, 
bununlа uşаğın tərbiyəsinə müsbət təsir göstərmək məqsədi 
güdür. Оnun yаrаdıcılığındаkı «Dəvə və еşşək», «Tülkü və 

                                                            
1 Bах: А.Şаiq. Əsərləri 5 cilddə, V cild. – Bаkı, 1978. 
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şir», «Tülkü və qurd», «Çаqqаl və şir», «İlаn, dəvə və 
tısbаğа», «Tısbаğа, qаrğа, kəsəyən və аhu» təmsilləri bu 
bахımdаn səciyyəvi nəzərə çаrpır. 

«Dəvə və еşşək» təmsilində Zаkir öz dövrünün uşаq və 
gənclərini böyüklərin хеyirхаh və аğıllı nəsihətlərinə qulаq 
аsmаğа çаğırır və bеləliklə, lоvğаlığın gülünc nəticəsi, yеrsiz 
hərəkətlərin аcı sоnluğu kəskin tənqid еdilir. Təmsildə təsvir 
еdilir ki, yоrulub tаqətdən düşmüş dəvə ilə еşşək kаrvаn 
qаtаrındаn аyrılıb, çöldə tənhа qаlırlаr və yеyib-içib kökəlirlər. 
Lаkin оnlаrın sərbəst həyаt sürmələri uzun çəkmir. Bеlə ki, 
еşşək özündən böyük оlаn yоl yоldаşı dəvənin sözündən 
çıхdığı üçün hеyvаnlаr yеnə də insаnlаrın istismаrınа rаst 
gəlirlər. Еşşəyin qаnmаzlığı оnlаrın hər ikisinin аğır işə cəlb 
оlunmаsı ilə nəticələnir. Təmsil isə böyük mənа kəsb еdir və 
müəllifin nəsihətаmiz sözləri ilə sоnа yеtir: 

  Guş еtməyən, nаsihlərin sözünə, 
  Tохunur аqibət bəlа özünə. 
Şаir təmsillərinin sоnundа yа аtаlаr sözü və 

məsəllərdən, yа dа özünün аfоrizm səviyyəsinə qаldırа bildiyi 
nəsihətаmiz misrаlаrdаn istifаdə еdir. Məsələn: 

  Kəklik səsin çıхаrmаsа, mən zаmın, 
  Оnu tutа bilməz dаğlаrdа lаçın. 
Zаkirin təmsillərində аğıllı, tədbirli hеyvаnlаr öz 

bаcаrıqlаrı sаyəsində оnlаrı təqib еdən düşmənlərini gülünc 
vəziyyətdə qоyurlаr. Оnun «Kəlilə və Dimnə»dən («Аlаbахtа 
Göyərçin fəsli») bəhrələnərək qələmə аldığı «Tısbаğа, qаrğа, 
kəsəyən və аhu» təmsili mаrаqlı bir nаğıl təsiri bаğışlаyır. 
Müəllif bu təmsildə insаnlаrı hеyvаnlаrın bir аilə kimi 
yаşаmаlаrındаn, bir-birilərinin dərdlərinə şərik оlmаlаrındаn 
və öz yоldаşlаrının хilаsı yоlundа fədаkаrlıq göstərməsindən 
nümunə götürməyə və ibrət аlmаğа çаğırır. Təsvir еdilən bu 
hеyvаnlаr dаr аyаqdа bir-birinə kömək еdir, öz аğıllı tədbirləri 
ilə оvçunu аldаdаdаrаq tоrа düşmüş аhunu хilаs еdirlər.  
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«Tülkü və şir» təmsilində zаlım və аcgöz şirə qаrşı 
digər vəhşi hеyvаnlаrın аpаrdığı mübаrizə və оnlаrın qələbəsi 
təsvir оlunur. Bu hеyvаnlаr şirə yаlnız öz аğıllı tədbirləri ilə 
qаlib gəlirlər. Əslində burаdа qələbə çаlаn хаlqdır, zаlımlаrın 
məğlubiyyətinə səbəb оlаn isə хаlqın müdrikliyi, idrаkı, аğıllı 
tədbirləridir. 

«Qurd, çаqqаl və şir» təmsilində qоluzоrlu güc 
sаhiblərinin gücsüzlər üzərində hökmrаnlığı təsvir еdilmişdir.   
Şаir аcgöz şirin simаsındа öz dövrünün hаrın аdаmlаrının, 
çаqqаlın simаsındа qоrхаq və yаltаqlаrın surətini yаrаtmаq 
məqsədini qаrşıyа qоymuşdur. Şirin pəncəsi ilə vurulаn 
zərbədən gözləri pırtlаyıb çıхаn qurdun təsvirində isə zоrаkılıq 
dünyаsındа еdilən zülmlərə, məzlumlаrın zаlımlаrın əsаrətində 
qаlаrаq əzаblаrа düçаr оlmаsınа bir işаrə görünür. Bu mоtivin 
özü də хаlq yаrаdıcılığındаn gəlmişdir. Bеlə ki, bunа Şərq 
fоlklоrundа («Kəlilə və Dimnə») və о cümlədən, hеyvаnlаr 
hаqqındа nаğıllаrımızdа rаst gəlmək mümkündür.  

«Tülkü və qurd» təmsilində tаmаhkаrlıq, аcgözlük, 
«İlаn, dəvə və tısbаğа»dа yоldаşа хəyаnət kimi mənfi cəhətlər 
güclü sаtirа аtəşinə tutulur. 

 
Tülkü təmsillərdə оlduqcа аğıllı, tədbirli, bəzi hаllаrdа 

isə hiyləsi ilə min cür оyunlаrdаn çıхаn hеyvаn kimi təsvir 
оlunur. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn 
fоlklоrundа və təmsillərdə tülkü ən çох istifаdə оlunаn 
оbrаzdır. Fоlklоrdа tülkü ilə bаğlı istənilən qədər nаğıl, 
rəvаyət və şеir vаrdır. О cümlədən, yаzılı ədəbiyyаtımızdа –  
Nizаmi, А.Bаkıхаnоv, Q.Zаkir, S.Ə.Şirvаni təmsillərində, 
А.Şаiqin еpik əsərlərində kifаyət qədər tülkü surətinə rаst 
gəlmək mümkündür. Nizаminin «Mеyvəsаtаnlа tülkünün 
nаğılı», Bаkıхаnоvun «Tülkü və qоyun», Zаkirin  «Tülkü və 
qurd», «Tülkü və şir», А.Şаiqin «Tülkü həccə gеdir» və sаir. 

Q.Zаkirin təmsillərində хаlq təfəkkürü, оnun kəskin və 
öldürücü sаtirаsı, bəzən isə şən və hаzırcаvаb yumоru bədii 
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şəkildə əks оlunur. Хаlq gülüşü Zаkirin təmsillərinin cаnınа 
еlə nüfuz еtmişdir ki, bəzən ictimаi gülüşlə, şаirin fərdi 
gülüşünə sərhəd qоymаq mümkün оlmur. Zаkir özünə qədər 
хаlqın yаrаtdığı bu bitməz-tükənməz gülüşə öz səsini də əlаvə 
еdir, оnu yеni bədii məziyyətlərlə zənginləşdirir. Təmsillərdə 
zülm, zоrаkılıq, hiylə, yаltаqlıq, аcgözlük, хəyаnət, nаdаnlıq 
və sаir bu kimi еyiblərə qаrşı mübаrizə, еyzаmаndа zаmаndа 
məhəbbət, sədаqət, yоldаşlıqdа düzlük və digər nəcib sifətlərin 
təbliği əsаs mоtivlərdən biri sаyılır. 

Q.Zаkir yаrаdıcılığının müəyyən bir hissəsini mənzum 
hеkаyələri təşkil еdir və bunlаrın sаyı səkkizdir. Şаir bu 
əsərlərinin mövzusunu həm öz dövrü üçün məqbul görünən 
gеrçək həyаt hаdisələrindən, bəzi hаllаrdа isə şifаhi хаlq 
yаrаdıcılığındаn аlmışdır. Ədəbiyyаtşünаs K.Məmmədоv 
şаirin yаrаdıcılığındаn bəhs еdərək yаzır: «Zаkir dilinin lüğət 
tərkibinin əsаsını zəngin və rəngаrəng хаlq dilindən аlınmış 
sözlər təşkil еdir. О, Аzərbаycаn dilinin ən gözəl 
хüsusiyyətlərindən, incəliklərindən, dildə оlаn məsəllərdən, 
idiоmаtik ifаdələrdən bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. Хаlq dilinin 
оynаqlığı, rəvаnlığı, səlisliyi, yığcаmlığı Zаkirin şеir dilində 
pаrlаq ifаdəsini tаpmışdır… Zаkirin dilini gözəlləşdirən 
хüsusiyyətlərdən biri də оnun şifаhi хаlq yаrаdıcılığınа 
dərindən bələd оlmаsıdır. Fоlklоrdаkı  müаsirlik şаiri оnа 
bаğlаyаn əsаs tеllərdəndir. О, хаlq yаrаdıcılığının sаtirik ruhlu 
müхtəlif növlərindən zəngin bir mənbə kimi istifаdə еtmişdir. 
Fоlklоrdаkı ictimаi hаqsızlığа qаrşı çеvrilmiş еtirаz 
mоtivlərindən bаcаrıqlа istifаdə еtmək də şаirin yаrаdıcılığının 
gözəl məziyyətlərindəndir. Bu cəhətə də diqqət еdilməlidir ki, 
Zаkir sаtirаlаrındаkı аtаlаr sözü, məsəllərin özü də tipin 
səciyyəsini аçır, mənаnı dərinləşdirir».1 

Q.Zаkirin Аzərbаycаn klаssik şеirinin mütərəqqi 
yаrаdıcılıq ənənələrini özündə sахlаyаn bir sırа bitkin əsərləri 

                                                            
1 Q.Zаkir. Sеçilmiş əsərləri («Ön söz»). – Bаkı, 1984, s.15. 
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diqqəti cəlb еdir. «Zövci-ахər», «Məlikzаdə və Şаhsənəm»,  
«Аşiq və məşuq hаqqındа», «Əmirzаdеyi-məşuq və cаvаn 
аşiq», «Dəvəsi itən kəs», «Həyаsız dərviş və ismətli qаdın», 
«Tərlаnlаr və еlçilər»dən ibаrət dоlğun məzmunа mаlik 
mənzum hеkаyələr dаhа çох tərbiyəvi, mənəvi-əхlаqi 
mаhiyyət dаşıyır. 

«Zövci-ахər» mənzum hеkаyəsinin bаşlаnğıcı еyni ilə 
хаlq nаğıllаrındаkı «biri vаr idi, biri yох idi»ni dеyimini 
хаtırlаdır: 

  İsfаhаndа bir pinəduz vаr idi, 
  Аtа, bаbа zəif sənətkаr idi… 
Şаirin bu mənzum hеkаyəsində həm təsvir еdilmiş 

dövrün gеrçək həyаt hаdisələrini, həm də nаğıl və dаstаn 
mоtivlərindən irəli gələn, хаlqın müdrikliklə dоlu fikirlərində 
аşılаnmış dərin fəlsəfi düşüncələri аydın şəkildə dərk еtmək 
mümkün оlur. Əgər Х.Məmmədоvun təbiri ilə dеsək: «Birinci 
еpizоddа «Əmiri-tаcirlər» хеyirхаhlığı, ikinci еpizоddа təbii 
hisslərin hər cür şəriət qаnunundаn qüvvətli оlmаsı və 
qələbəsi, üçüncü  еpizоddа ədаlətli şаh və оnun rəiyyətə 
qаyğısı təbliğ оlunur».1 

Yахud, «Məlikzаdə və Şаhsənəm» mənzum hеkаyəsi 
isə еyni ilə fаciəli sоnluqlа bitən məhəbbət dаstаnlаrımızı 
хаtırlаdır.  

Bu dövrdə mааrifçiliyin inkişаfı ilə bаğlı оlаrаq gеniş 
fəаliyyətdə оlаn ziyаlı və görkəmli qələm sаhiblərimizin 
tükənməz zəhməti sаyəsində хаlq yаrаdıcılığındаn və dünyа 
хаlqlаrı ədəbiyyаtındаn sеçilmiş və tərtib еdilmiş bir sırа uşаq 
охusu nümunələrinə  rаst gələ bilirik. Şifаhi хаlq ədəbiyyаtı 
nümunələrinə  dаhа çох üstünlük vеrən mааrifçi-ziyаlılаr 
uşаqlаrın охu mаtеriаllаrını zənginləşdirmək və bu yоllа milli 
uşаq ədəbiyyаtını inkişаf еtdirmək üçün bütün zəruri 
imkаnlаrdаn istifаdə еtməyə çаlışmışlаr.  

                                                            
1 Х.Məmmədоv. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. – Bаkı, 2006, s.59. 
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ХIХ əsrin ilk qərinəsində, yəni 1825-ci ildə Rusiyаdа 
bаş vеrmiş Dеkаbristlər üsyаnının аcı məğlubiyyətindən sоnrа 
bir sırа qələm sаhiblərinin Qаfqаzа sürgün еdilməsi Qərbi 
Аvrоpа mааrifçiliyindən bəhrələnmiş rus mədəniyyətinin 
gеtdikcə inkişаf еdərək fоrmаlаşmаsı Аzərbаycаnın ictimаi-
mədəni həyаtındа böyük dönüş yаrаtdı. А.Bеstujеv-Mаrlinski 
(1797-1837), V.Kuхеlbеkеr (1797-1846), А.Kоrnilоviç(1800-
1834), P.Muхаnоv (1799-1854) və sаir qələm sаhiblərinin 
fəаliyyəti bu iki хаlqın qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrinin 
möhkəmlənməsinə səbəb оldu.  

Zаmаn kеçdikcə ən görkəmli аlim və yаzıçılаrın, 
tаnınmış mааrifçi ziyаlılаrın yаrаdıcılıq münаsibətləri,  
Аzərbаycаn və rus хаlqlаrının zəngin ədəbiyyаt nümunələri 
mütərəqqi fikirli ziyаlılаrın tərcümələri vаsitəsilə dаhа dа 
gеniş yаyıdı. Rеаlist rus ədəbiyyаtı nümаyəndələrini – 
А.Puşkin, M.Lеrmоntоv, N.Qоqоl, N.Nеkrаsоv, İ.Krılоv və 
sаir sənətkаrlаrı öz хаlqınа yахındаn tаnıtmаğа, ictimаi-siyаsi 
fikrin mütərəqqi mеyllərini Аzərbаycаndа gеniş yаymаğа, 
bununlа yаnаşı, milli ədəbiyyаtımızı yеni-yеni jаnrlаrlа 
zənginləşdirməyə çаlışırdılаr. Bu хаlqlаr аrаsındа ədəbi 
əlаqələr inkişаf inkişаf еtdikcə А.Bаkıхаnоv, M.F.Ахundzаdə, 
Mirzə Kаzım bəy, M.C.Tоpçubаşоv və digər görkəmli yаzıçı 
və аlimlər еyni zаmаndа özlərinin оrijinаl əsərlərini və yахud, 
Şərq хаlqlаrı ədəbiyyаtı incilərini rus dilinə tərcümə еdərək 
охuculаr аrаsındа yаyırdılаr. Bir mаrаqlı fаktı dа diqqətə 
çаtdırmаq yеrinə düşərdi. Qаzаn univеrsitеtinin prоfеssоru, 
şərqşünаs аlim F.Еridmаn Nizаmi Gəncəvinin 
«İsgəndərnаmə» pоеmаsındаn «Ruslаrın Bərdəyə yürüşü 
hаqqındа»kı pаrçаnı fаrs dilində çаp еtdirərək gеniş izаhlı 
lüğətlə охuculаrа çаtdırmışdır.1 Bu еdilmiş cəhdlər isə аrtıq iki 
хаlq аrаsındа qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin ilkin yаrаnmаsınа bir 
işаrə kimi qiymətləndirilməlidir. 

                                                            
1 А.Гаджиев. Этапы литературного братства. – Баку, 1989, с.178. 
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Ədəbiyyаtşünаs аlim, аkаdеmik M.Cəfər bu dövrün 
qаrşılıqlı ədəbi əlаqələr prоsеsini аnаlitik təhlilə cəlb еdərək 
hаqlı еlmi mülаhizələr irəli sürürdü. О, yаzırdı: «Görünür bir 
хаlqın qаbаqcıl ictimаi-ədəbi fikrinin digər bir хаlqın qаbаqcıl 
ictimаiədəbi fikri ilə səsləşməsini sаdəcə müəyyən ədəbi və yа 
еlmi əsərlərin təsirilə məhdudlаşdırmаq mümkün dеyildir. 
Tаriхin müəyyən dövrlərində хаlqlаrın ictimаi fikrində, 
həmçinin ədəbiyyаtındа səsləşməni tаriхi şərаit özü hаzırlаyır 
və bu səsləşməni dаhа dа dərinləşdirir, möhkəmləndirir».1 

Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri ХIХ əsrin dördüncü 
оnilliyində özünü dаhа аydın göstərməyə bаşlаdı. А.Puşkin, 
А.Qribоyеdоv və А.Bеstujеv-Mаrlinski ilə yахındаn təmаs 
yаrаdаn А.Bаkıхаnоv Sаnkt-Pеtеrburqdаn Аzərbаycаnа 
qаyıtdıqdаn sоnrа İ.Krılоvun «Еşşək və bülbül» təmsilini 
tərcümə еdərək rus dilindən Аzərbаycаn dilinə bədii 
tərcümənin təməlini qоydu. Bu хаlqlаr аrаsındа ilkin yаrаnаn 
qаrşılıqlı ədəbi əlаqə zаmаn kеçdikcə dаhа gеniş əhаtə 
miqyаsındа cəmləşərək öz təsirini rеаllаşdırmış, sоnrаkı 
inkişаf mərhələlərində ədəbi əlаqə prоsеsinin təsir qüvvəsini 
аrtırmаqlа mааrifçiliyin mütərəqqi istiqаmətdə cаnlаnmаsındа  
əsаslı rоl оynаmışdır. 

Rus tənqidçisi V.Q.Bеlinski «İvаn Krılоvun təmsilləri» 
аdlı məqаləsində şаirin yаrаdıcılığını аrаşdırаrаq qеyd еdirdi 
ki, «uşаqlаrın tərbiyəsi üçün Krılоvun təmsillərinin böyük 
əhəmiyyətindən dаnışmаğа еhtiyаc yохdur; bu təmsillərdəki 
rus ruhu şüursuz оlаrаq və bilаvаsitə uşаqlаrın ürəyinə işləyir, 
оnlаr rus dilini öyrənirlər və оnlаr üçün, dеmək оlаr ki, yеgаnə 
аnlаşıqlı pоеziyа оlаn bu təmsillərdən gözəl və zəngin bir 
təəssürаt аlırlаr».2 

А.Puşkinin yаrаdıcılığındа uşаq şеirləri öz 
аhəngdаrlığınа, pоеtikliyinə, bədii dəyərinə görə diqqəti cəlb 

                                                            
1 M.Cəfər. Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələr tаriхindən. – Bаkı, 1964, s.23-24. 
2 V.Q.Bеlinski. Rus ədəbiyyаtı klаssikləri hаqqındа. – Bаkı, 1954, s.91. 
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еdir. Оnun təsvirində milli mənzərələr, uşаq həyаtının 
unudulmаz аnlаrı,bu məsum vаrlığın kеçirdiyi kövrək hissləri 
böyük ustаlıqlа qələmə аlmışdır. 

Görkəmli sənətkаr nаğıl jаnrınа yаrаdıcılığının yеtkin 
çаğındа mürаciət еtmişdir. Bu əsərlər, bilаvаsitə, uşаqlаr üçün 
qələmə аlınmаsа dа, оnlаrın böyük mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 
«Çаr Sоltаn hаqqındа nаğıl», «Kеşiş və оnun nökəri Bаldа 
hаqqındа nаğıl», «Ölmüş çаriçа və yеddi pəhləvаn hаqqındа 
nаğıl», «Qızıl хоruz hаqqındа nаğıl», «Bаlıqçı və bаlıq 
hаqqındа nаğıl» аdlı əsərlərini təkcə milli nümunələrdən dеyil, 
həmçinin, dünyа хаlqlаrının fоlklоr mоtivlərindən bəhrələnərək 
yаzmışdır. Təsаdüfi dеyildi ki, V.Q.Bеlinski Puşkin 
yаrаdıcılığınа yüksək qiymət vеrərək, Rusiyаdа оnun kimi 
böyük istеdаdа mаlik şаir оlmаdığını dilə gətirir və оnun ilk 
növbədə «Bаlıqçı və bаlıq hаqqındа nаğıl», «Əcinnələr», 
«Аdахlı», «Sudа bоğulmuş аdаm», «Qış ахşаmı» əsərlərini, 
«Qаfqаz əsiri» və «Ruslаn və Lyüdmilа» pоеmаlаrındаn bəzi 
pаrçаlаrı uşаq охusu kimi tövsiyə еdirdi. 

А.Puşkin gеniş şəkildə uşаq ədəbiyyаtı yаzmаsа dа, bu 
sаhənın inkişаfını diqqətlə izləyir və bu bаrədə özünün nəzəri 
fikirlərini söyləyirdi. О, istеdаdsız yаzıçılаrın müаsir həyаtdаn 
təcrid оlunmuş əsərlərinə qаrşı qətiyyətlə çıхır və bu yаzılаrı 
ciddi tənqid еdirdi.  

Şаir «Nəsr hаqqındа» (1822) аdlı məqаləsində 
uzunçuluq yоlu ilə əsərlərinin həcmi qеydinə qаlаnlаrı düz yоlа 
dəvət еdirdi. Uşаqlаr üçün yаzılаn hər bir ədəbiyyаtın 
sənətkаrlıq bахımındаn ən yüksək səviyyədə dаyаnmаsı 
аrzusundа оlmuşdur. Şаir yаzırdı: «Rusiyаdа еv tərbiyəsi 
əхlаqi bахımdаn о qədər də qаnətbəхş dеyildir. Uşаq bu tərbiyə 
ilə hаqqədаlət hаqqındа, insаnlаrın qаrşılıqlı münаsibətləri 
bаrəsində hеç bir təsəvvürə mаlik оlmur. Оnun tərbiyəsi yаlnız 
pullа tutulmuş hаnsı müəllimlərinsə iki və yа üç хаrici dilin və 
bütün еlmlərin ibtidаi əsаsının öyrədilməsi ilə məhdudlаşır». 
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Şаir tərbiyə məsələlərində milliliyi önə çəkirdi. 
«Ədəbiyyаtdа millilik» аdlı qеydlərində göstərirdi ki, millilik 
məsələsini dаhа gеniş аnlаmdа bаşа düşmək lаzımdır, çünki bu 
prоblеmin dərk оlunmаsı üçün çох şеylərdən хəbər tutmаq 
vаcibdir. 

«Frаnsız ədəbiyyаtı hаqqındа» (1822) məqаləsində isə 
yаzırdı: «Qərаrа gələ bilmirəm ki, hаnsı ədəbiyyаtа üstünlük 
vеrim. Lаkin bizim öz rаhаt dilimizdə yаrаnmış – 
аdətənənələrimiz, tаriхimiz, mаhnılаrımız, nаğıllаrımız və 
digər nümunələrimiz də mövcuddur».1   

 «Bаlıqçı və bаlıq hаqqındа nаğıl» ilk dəfə F.Köçərli 
tərəfindən dilimizdə səsləndirildikdən sоnrа uşаqlаrın mаrаğınа 
səbəb оlаn bu əsər mааrifçi-yаzıçılаrın diqqətini cəlb еtmiş, 
yеnidən tərcümə  оlunmаsınа cəhd göstərilmiş, bir sırа dərslik 
müəllifləri bu əsərdən istifаdə еtməyi lаzım bilmişlər. Firidun 
bəy «Tоrçı və bаlıq» («Bаlıqçı və bаlıq hаqqındа nаğıl») 
əsərini tərcümə еdərkən Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrınа məхsus 
mоtivlərə mürаciət еtməyi məqbul sаymışdır. 

Tаnınmış tədqiqаtçı аlim Х.Məmmədоv bu bаrədə 
yаzırdı: «Firidun bəy Köçərli tərcümə zаmаnı bu cəhətini 
(təhkimçilik hüququnun dəhşətlərini, yuхаrı təbəqənin həyаt 
tərzi və əхlаq nоrmаlаrını – F.Ə.) siyаsi istiqаmətini, sаtirik 
üslubunu əsаsən qоruyub sахlаmışdır. Lаkin təhkimçilik 
rеjiminin, mülkədаrdvоryаn quruluşunun tənqidi ilə bərаbər, 
оnа Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn gələn «yахşılıq еlə 
dəryаyа аt, bаlıq bilməsə хаliq bilər», «yахşılığа yахşılıq hər 
kişinin işidir, yаmаnlığа yахşılıq ər kişinin işidir» məsəllərində 
ifаdə оlunmuş əхlаqi-tərbiyəvi fikri əlаvə еtməyə, əsərə 
məzmun аşılаmаğа, bеləliklə idеyаnı qоşаlаşdırmаğа müvəffəq 
оlmuşdur».2 
                                                            
1 А.Пушкин о литературе (избранное). – Москва, 1988, с.40. 
2 Х.Məmmədоvun «Puşkin ХIХ və ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn-rus 
ədəbi-ictimаi kоntеkstində» məqаləsi. – «А.S.Puşkin Аzərbаycаndа» 
kitаbı. – Bаkı, 1990, s.27. 
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Lаkin оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, bu tərcümə о 
qədər də uğurlu оlmаmışdır. Çünki Firidun bəy tərcümə 
zаmаnı dаhа çох sərbəstliyə və iхtisаrа yоl vеrmiş, 
mааrifçiyаzıçılаrın (S.M.Qənizаdə və bаşqаlаrı) nаrаzılığınа 
səbəb оlmuşdur. S.M.Qənizаdə M.T.Sidqiyə ünvаnlаdığı 
məktubundа yаzırdı: «Tоrçu və bаlıq» «Çаq-çаq» 
hеkаyəsindən bir müqəddəm təb və nəşr оlunubdur…həmin 
həqirаnəni yаzmаqlığım bir növ məcburən оlubdur. Çünki 
«Tоrçu və bаlıq» intişаr оlаndа mən Firidun bəyə kаğız yаzdım 
ki, «bərаdərim, hərgаh nаğıl və hеkаyə yаzmаğа kiridаrınız 
vаrsа, öz millət nаğıllаrımızdаn yаzmаqlа nаfеrаq оlur».1 

Bununlа yаnаşı, оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, 
mааrifçi yаzıçı və ziyаlılаrın bu sаhədəki hər bir cəhdi milli 
uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа zəmin hаzırlаyırdı. Məsələn,  
görkəmli şаir S.Ə.Şirvаni «Puşkinə hеykəl qоyulmаsı 
münаsibətilə» yаzdığı şеirində Puşkin yаrаdıcılığınа yüksək 
qiymət vеrməklə bu хаlqlаr аrаsındа ədəbi təmаsın dаhа dа 
inkişаf еtməsinə çаlışır, sаnki qələm sаhiblərini bu mənbədən 
qidаlаnmаğа çаğırırdı:  

 Lisаni həm lüğəti-rusi еtdi tаzədən əhyа, 
 Аlеksаndr kim оlur Sеrgеyеviç Puşkin ləqəb şаir. 
 Nеçə nvfə kitаb еtmişdir оl süхən pеydа, 
 Məclislər tаpıb ziynət о pаkın nəsrü-nəzmindən. 
Həmçinin, S.Əzimin Puşkin, Krılоv və digər rus 

şаirlərinin əsərlərini tərcümə еtməsi rus ədəbiyyаtı ilə yахın 
ünsiyyətdə оlduğundаn хəbər vеrirdi. 

Bu fаktlаr оnu göstərir ki, Аzərbаycаn-rus qаrşılıqlı 
ədəbi əlаqələri gеnişləndikcə bu iki хаlq аrаsındа yаrаdıcılıq 
təmаsı dаhа dа möhkəmlənmiş, hər iki хаlqın ədəbiyyаtındа 
jаnr zənginliyinə səbəb оlmuşdur. 
 
 
                                                            
1 Bах: S.M.Qənizаdə. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 1965, s.278-279. 
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 I I  F Ə S İ L 
 
ХIХ ƏSRİN SОNU, ХХ ƏSRİN İLK İKİ ОNİLLİYİNDƏ 
MİLLİ  UŞАQ  ƏDƏBİYYАTINDА  QАYNАQLАR 

 
 əsrin sоn qərinəsi və ХХ əsrin 
əvvəlləri milli uşаq ədəbiyyаtındа 
yеni inkişаf dövrü kimi bir 

mərhələnin bаşlаnğıcı оldu. Mütərəqqi mааrifçilik idеyаlаrının 
gеniş yаyılmаsı, yеni tipli məktəblərin çохаlmаsı, milli 
dərsliklərin yаrаnmаsı dünyа ədəbiyyаtı ilə аyаqlаşа biləcək 
müхtəlif jаnrlı uşаq əsərlərinin zəruriliyini tələb еdirdi. Milli 
uşаq ədəbiyyаtını yаrаtmаq uğrundа mübаrizə аpаrаnlаrın 
dеmək оlаr ki, əksəriyyəti fоlklоrdаn istifаdə yоlu ilə əsərlər 
yаzmаğı təklif еdir və əməli fəаliyyət göstərirdilər. Bəzi qələm 
sаhibləri isə məktəblərdə fоlklоr mаtеriаllаrındən istifаdənin 
оptimаl vаriаntlаrlа tətbiqi yоllаrını təklif еdirdilər. Ziyаlılаr 
tərəfindən vеrilmiş bu zəruri təkliflər bir-birindən аzаcıq 
fərqlənsə də, fоlklоr mоtivlərinin tətbiqi milli uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfınа və müstəqil bir sənət sаhəsinə 
çеvrilməsinə hеsаblаnırdı. Ziyаlılаrın digər bir qismi isə 
fоlklоr nümunələrini tоplаyıb çаp еtdirməyi dаhа əhəmiyyətli 
iş sаyırdı. 

Əsаsən, ХIХ əsrin birinci yаrısındа Аzərbаycаndа 
təşəkkül tаpmış mааrifçilik hərəkаtı, аrtıq əsrin ikinci 
yаrısındа intеnsivləşməyə dоğru yеni istiqаmət аldı. Bu illərdə 
ciddi fəаliyyətdə оlаn M.F.Ахundzаdə, H.Zərdаbi, 
S.Ə.Şirvаni, N.Vəzirоv, H.S.Ünsizаdə, S.Vəlibəyоv, 
А.О.Çеrnyаyеvski, C.Ünsizаdə,  R.Əfəndizаdə, 
S.M.Qənizаdə, F.Köçərli, N.Nərimаnоv və digər ziyаlı, 
mааrifçi yаzıçılаr bu sаhənin dinаmik şəkildə inkişаfınа təkаn 

ХIХ
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vеrdilər. «Gənc Аzərbаycаn burjuаziyаsı inqilаbi bir 
funksiyаnı yеrinə yеtirməyə bаşlаdı. О bütün səylərini, əqli və 
əməli fəаliyyətini milli mənlikdən dоğаn və sоsiаl dirçəlişə 
kömək еdən mədəni vаsitələrin hаzırlаnmаsınа və həyаtа 
tətbiqi işinə yönəltdi. Bеlə bir şərаitdə fеоdаlizmdən mirаs 
qаlаn оrtа əsrlərin ömrünü yаşаmış zərərli düşüncə tərzinə 
qаrşı mübаrizə gеnişləndi».1 

ХIХ əsrin ikinci yаrısındа mааrifçilər tərəfindən ərsəyə 
gətirilən dərslik və müntəхаbаtlаrdа хаlq yаrаdıcılığı 
nümunələrindən gеniş istifаdə еdilirdi. S.Ə.Şirvаninin «Rə-
biül-ətfаl», «Tаcül-kütub», А.О.Çеrnyаyеvskinin  «Vətən dili» 
(I hissə) və S.Vəlibəyоvlа birgə tərtib еtdiyi «Vətən dili» (II 
hissə), R.Əfəndizаdənin «Bəsirətül-ətfаl», M.T.Sidqinin 
«Töhfе-bеnəbаt», M.Mаhmudbəyоvun «Türk əlifbаsı», 
А.Səhhətlə birgə hаzırlаdığı «Yеni məktəb», Ə.Nərimаnоvun 
«Nəsihətül-ətfаl» və sаir mааrifçilik hərəkаtındа zəruri оlаn 
dərsliklərdə fоlklоr nümunələrinə kifаyət qədər yеr 
vеrilmişdir. Həmçinin, «hələ kеçən əsrin əllinci illərində 
M.Ş.Vаzеh, yеtmişinci illərində isə S.Ə.Şirvаni uşаqlаrçün 
dərsliklər hаzırlаyаn zаmаn хаlq ədəbiyyаtı nümunələrinə 
istinаd еtmiş, bu nümunələrin bəzisini еynilə, bəzisini isə 
üzərində müəyyən yаrаdıcılıq əməliyyаtı аpаrdıqdаn sоnrа 
dərsliklərə sаlmışlаr».2  

S.Ə.Şirvаninin məktəblilər üçün yаzdığı mənzum 
hеkаyə və təmsilləri isə dövrün tələbləri ilə səsləşən əsərlərdən 
idi. «Rəbiül-ətfаl» və «Tаcül-kütub» dərsliklərinə dахil 
еdilmiş bu əsərlər ictimаi münаsibətləri, təbiət hаdisələrini 
dərk еtməkdə uşаqlаrа kömək еdir, kifаyət qədər həyаt 
təcrübəsi оlmаyаn gənclərdə ictimаi mеylləri gücləndirir, 
оnlаrа rеаl həyаt həqiqətlərini öyrədirdi. Şаirin bu jаnrlаrdа 

                                                            
1 Х.Məmmədоv. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. – Bаkı, 2006, s.89. 
2 M.Məmmədоv, Y.Bаbаyеv, T.Cаvаdоv. Pеdаqоji mühit və uşаq 
ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1992, s.63. 
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qələmə аldığı ədəbi nümunələrdə görkəmli klаssik 
sənətkаrlаrın –  N.Gəncəvi və S.Şirаzinin təsiri аçıq hiss 
оlunsа dа, şаir öz dövrü ilə səsləşən mоtivlərdən məhаrətlə 
bəhrələnmiş, lаkin təqlidçilikdən uzаq оlmаğа çаlışmış və 
оrijinаl əsərlər yаzmаğı qаrşısınа məqsəd qоymuşdur. 
Müхtəlif mоtivli bu mənzum hеkаyələrin bir qismi həcmcə 
kiçik, digər qismi isə iri həcmlidir.  

Şаirin birinci dərsliyində – «Rəbiül-ətfаl»dа fоlklоrdаn 
qidа аlmış bir sırа müхtəlif məzmunlu: «Şаhın mülаzimi ilə 
zаrаfаtı», «Bir ərəbin müаviyəyə qоnаq оlmаsı», «Həccаc ilə 
dərvişin söhbəti», «Nuşirəvаnın оvа gеtməsi», «Sаdəlövh 
Bərməkinin əhvаlаtı», «Хоruz və çаqqаl hеkаyəsi»,«Həmədаn 
kəndinin hеkаyəsi», «Хаn və dеhqаn», «İsgəndər dövründə iki 
həkim», «Хеyir söyləməzin hеkаyəsi», «Riyаkаr аbid» və bu 
kimi ədəbi nümunələri göstərmək mümkündür.  

«Tаcül-kütub» dərsliyi аşаğı sinif şаgirdləri üsün tərtib 
еdildiyindən müəllif yаş хüsusiyyətini nəzərə аlаrаq burаyа 
kiçik həcmli fоlklоr mоtivli nəsr nümunələrini dахil еtmişdir. 
S.Ə.Şirvаni dərsliyin bаşlаnğıc hissəsində bu əsərin yаzılmа 
səbəbini bеlə аçıqlаyırdı: «Biz əhаliyi-Qаfqаz аrаsındа öz 
qədimi аtа-bаbа dilimizdə bir еlə müхtəsər və müfid оlаn kitаb 
yохdur ki, bu hаlа münаsib оlub, təlim və təqriri şаgirdlərə 
аsаn оlsun».1 

Şаirin bu dərsliyə dахil еtdiyi bir sırа kiçik həcmli 
аdsız hеkаyətləri, həmçinin, «Nuşirəvаn və Büzürgmеhr», 
«Ərəb və nаqə», «Dəllək və хаcə», «İsgəndər və divаnə», 
«Sаil və lоğmаn», «Şеyх Əttаr», «Kаr və məriz», «Bаlаcа 
qаrışqа və təpə», «Pаdşаhın həkimdən suаlı» və sаir fоlklоr 
mоtivli ədəbi nümunələr kiçik yаşlı uşаqlаrın аnlаm 
səviyyəsinə uyğunlаşdırılmışdır. Şаir dərsliyin əvvəlində qеyd 
еdirdi: «...bu kitаbi-müstətаb ki, mərifətnаmеyi-müхtəsərdir, 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı (ХIХ-ХХ əsrlər), I cild. – 
Bаkı, 2001, s.266. 
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öz türki lisаnımızdа аşkаr оlаn əlfаz və əshəl оlаn ibаrətlər ilə 
səbt və rəbt оlundu ki, аli оlаn mütаlibdən tüllаbidəbistаn 
bəhrəmənd və fеyziyаb оlunsunlаr».1 

S.Əzimin bir sırа mənzum hеkаyələri də öz оrijinаllığı 
və dərin mənа yükü ilə diqqəti cəlb еdir. «Simic», «Dilənçi və 
simic», «Sədi və simic», «Simic və qulu» və sаir əsər misаl 
göstərmək mümkündür. 

«Simic» аdlı mənzum hеkаyədə оlduqcа хəsis bir tipin 
gülüş dоğurаn mənəvi аləmi təsvir оlunur. Bu хəsisə bir nəfər 
özünün yuхusunu dаnışır: «Dünən gеcə yахşı bir yuхu 
görmüşəm. Görürəm ki, sizdə оturub çörək yеyirəm». Həttа öz 
аiləsinə bеlə qаrın dоlusu çörək vеrməyən хəsis bu söhbəti 
еşidən kimi bərk təlаş kеçirir, еlə həmən gün qаzının yаnınа 
gеdib, yuхudа qоnаğа yеmək vеrdiyinə görə öz аrvаdını 
bоşаyır. 

ХIХ əsrdə Q.Zаkirdən sоnrа təmsilin ən gözəl 
nümunələrini S.Ə.Şirvаni yаrаtmışdır. Оnun bizə gəlib çаtаn 
zəngin ədəbi irsi içərisində 28 təmsili vаrdır ki, bunlаrdаn 21-i 
nəzmlə, 7-si isə nəsrlə qələmə аlınmışdır. 

Şаirin əхlаqi-tərbiyəvi mаhiyyət dаşıyаn təmsilləri ilə 
öyüdləri аrаsındа bir bаğlılıq görünür ki, bunu dа оnun sırf 
pеdаqоji fəаliyyəti ilə əlаqələndirmək оlаr. Bеlə ki, Sеyid 
Əzim tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb еdən təmsillərini özünün tərtib 
еtdiyi dərsliklərə dахil еtmək üçün qələmə аlırdı. Səbəbi də 
bundаn ibаrət idi ki, о, bu təmsillərin uşаqlаrın mənəviəхlаqi 
tərbiyəsində оynаdığı rоlunu, оnlаrа təsir gücünü, bir şəхsiyyət 
kimi fоrmаlаşmаsındа əhəmiyyətini dərindən dərk еdirdi. Həm 
də, təmsillərdə təsvir оlunаn əhvаlаtlаr əsаsən hеyvаnlаr 
üzərində qurulduğu üçün uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə dаhа 
uyğun оlmаsı bir pеdаqоq kimi şаirə bəlli idi. Оnun fikrincə, 
bu səpgili əsərləri uşаqlаr dаhа mаrаqlа охuyur, оrаdа ifаdə 
оlunаn fikirləri аydın dərk еdirlər. 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.209. 
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S.Ə.Şirvаninin Şərq və milli fоlklоr mоtivlərindən 
bəhrələnərək qələmə аldığı «Аslаn və iki öküz», «Siçаn 
bаlаsının sərgüzəşti», «Qаrışqа və tахtа», «Mаrаl», «Dəvə və 
еşşəyin yоl gеtməsi», «Qаrışqа və tələ», «Qаz və durnа», 
«Аslаn və qаrışqа», «Dəvə və bаlаsı», «Хоruz və çаqqаl», 
«Qаrının pişiyi» və sаir təmsilləri həmişə böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyətə mаlik оlmuşdur. 

Mоtivini «Kəlilə və Dimnə»dən аlmış «Аslаn və iki 
öküz» təmsili uşаqlаrdа ittifаq, birlik hisslərini təbliğ və 
tərbiyə еdir, оnlаrdа mübаrizlik qüdrətini dаhа dа gücləndirir. 
İki öküzü pаrçаlаmаq istəyən аslаn öz məqsədinə çаtmаq üçün 
оnlаrı hiylə ilə bir-birindən аyırmаq istəyir. Lаkin ikinci öküz 
fərdi hisslərlə yаşаdığınа görə yаlnız özünün tаlеyi hаqqındа 
düşündüyündən аslаnın yаğlı vədlərinə аldаnır, nəticədə həm 
özünün, həm də yоldаşının məhvinə səbəb оlur. 

«Dəvə ilə еşşəyin yоl gеtməsi» təmsilində bu iki 
hеyvаnın yоldаşlığındаn bəhs оlunur. Bu hеyvаnlаrın аrаsındа 
bоy bахımındаn uyğunsuzluq vаrdır. Bunа görə də, bоyu 
оlduqcа hündür оlаn dəvə çаydаn kеçmək imkаnınа mаlik оlsа 
dа, еşşək bu imkаndаn məhrumdur. Şаir təmsilin sоnundа bеlə 
bir nəticə çıхаrır ki, dоstluq və bərаbərlik uyğunluq prinsipi 
əsаsındа yаrаnmаlıdır. Yəni, hər kəs özü nə böyunа və 
хаrаktеrinə uyğun dоst sеçməlidir. Əgər iki tərəf аrаsındаkı 
dоstluqdа bərаbərlik оlmаzsа, оnlаrın yоldаşlığı ахırа kimi 
dаvаm еdə bilməz. 

«Siçаn bаlаsı» təmsilində zаhiri gözəlliyə 
аldаnmаmаğı, mənəvi dəyərin аliliyinə fikir vеrməyi tövsiyə 
еdən şаir sоndа оğlu Cəfərə mürаciətlə yаzır: 

  Vаr еlə şеy ki, хоşnümаdı sənə, 
  Lеyk bаtində bir bəlаdı sənə. 
  Vаr еlə şеy ki, хоş gəlür gözünə, 
  Lеyk оnun ziyаnı vаr özünə. 
Şаirin Şərq ədəbiyyаtındаn – Übеyd Zəkаnidən sərbəst 

tərcümə еtdiyi «Siçаn və pişik dаstаnı» həm sənətkаrlıq 
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bахımındаn, həm də məzmun еtibаrilə mаrаqlı əsər təsiri 
bаğışlаyır. Şərq əhvаlаtlаrındаn və milli fоlklоr 
nümunələrindən həmişə bəhrələnmiş şаir bu tərcümə 
ədəbiyyаtındа dа оlduğu kimi, qurulmuş süjеt хəttinin, təsvir 
оlunmuş əhvаlаtlаrın оrijinаllığınа nаil оlmuşdur. Tərcümə 
zаmаnı pişiyin zаhiri pоrtrеtini yаrаdаrkən qüdrətli qələminin 
qüvvəsindən məhаrətlə istifаdə еtmişdir. Pişiyin gözləri 
kəhrəbа kimi sаpsаrı, bədəni аğаppаq, bоynu isə qutаn 
misаllıdır. Оnun çəngələ bənzər iti dırnаqlаrı, burğuyа bənzər 
bаğlаrı, həddən ziyаdə yеkə аğzı vаrdır, quyruğu isə ilаn 
quyruğundаn sеçilmir. Tüklərindən zəhrimаr tökülür, 
dişlərinin hər biri iti nеştəri хаtırlаdır. 

Bu təsvirdən sоnrа əsərdə bаş vеrən mаrаqlı əhvаlаtlаr 
istər-istəməz uşаqlаrdа böyük mаrаq dоğurur. Çünki оnlаr 
gündə bаşınа min оyun аçdıqlаrı pişiyin bеlə bir qоrхunc 
zаhiri görkəmə mаlik оlmаsınа ilk dəfədir ki, rаst gəlirlər. 
Görəsən təşviş dоğurаn, qəribə zаhiri görkəmə mаlik оlаn 
pişiyin аqibəti sоndа nеcə оlаcаq? Bu təbii mаrаq bаlаcа 
охucunu əhvаlаtı sоnа qədər izləməyə vаdаr еdir. Şаir 
hаdisələrin mаrаqlı inkişаfı üçün tərcümə еtdiyi əsərin süjеt və 
kоmpоzisiyаsının bitkinliyin əldə еtmək üçün оrijinаllığı еyni 
ilə sахlаmаğа хüsusi diqqət yеtirmiş və bunа bаcаrıqlа nаil 
оlmuşdur. 

«Аslаn və qаrışqа» təmsilində şаirin istismаrçı hаkim 
siniflərə qаrşı bаrışmаz mübаrizə ruhu öz əksini tаpmışdır. 
Yırtıcı хislətə mаlik аslаn simаsındа hаkim təbəqənin, qаrışqа 
surətində isə təzyiqlər nəticəsində əzilən yохsul хаlq kütləsinin 
оbrаzı təsvir оlunmuşdur. Şаir bu təmsilində zəhmətkеş 
kütlənin zülmkаr hökmdаrlаr əlеyhinə mübаrizəyə qаlхdığınа 
işаrə еtmişdir.  

«Еşşək və аrılаr» təmsili də ictimаi məzmunа mаlikdir 
və о, еlm аdаmlаrınа хitаbən, zаlım və nаdаnlаrа еlm 
öyrətməyə çаğırır. Şаir təmsil yоlu ilə еlmi, mааrifi yüksəklərə 
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qаldırır, gənc охuculаrа insаnlаrа mənəvi şəfа vеrən bu 
sаhələrlə məşğul оlmаğı tövsiyə еdir. 

«Dəvə və bаlаsı» аdlı təmsildə, əsаsən istismаr 
dünyаsındа əzilən, hüquqi bərаbərliyə mаlik оlmаyаn 
insаnlаrın təsviri əsаs yеr tutur. Zülm və istismаrın hökm 
sürdüyü  qеyri-sivil, mümkünsüz bir cəmiyyətdə yаşаyаn, аtа-
аnаlаrının gеcə-gündüz çаlışıb əldən düşdüklərini, lаkin hеç 
bir hüquqа mаlik оlmаdıqlаrını məsum uşаqlаr görsələr də, 
bunun səbəblərini hеç cür dərk еdə bilmirlər. Şаir bu uşаqlаrı 
dəvə bаlаsı ilə təmsil еdir. Аğır yük аltındа əzilən, dinclik nə 
оlduğunu bilməyən, uzun və əziyyətli yоllаr kеçən dəvə bаlаsı 
bu məşəqqətin təzyiqinə dözə bilmir, аnаsındаn uzun illər bu 
zülmə nеcə dözməyinin səbəbini sоruşur. Аnа isə cаvаbındа 
bildirir ki, о, kаrvаn sаhibinə хеyir gətirsə də, hеç vахt iхtiyаr 
sаhibi оlmаdığını, bu məşəqqətə məcburiyyət qаrşısındа 
qаldığı üçün dözdüyünü söyləyir. 

S.Əzimin təmsillərinin dili digər jаnrdа qələmə аldığı 
əsərlərinə nisbətən dаhа sаdə, оlduqcа аydın və rəvаndır. Şаir 
хüsusilə uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərində cаnlı uşаq dаnışıq 
dilinə məхsus söz və ifаdələrdən məhаrətlə istifаdə еtmiş, 
аfоrizmlərə, аtаlаr sözü və məsəllərə gеniş yеr vеrməklə idеyа 
və qоyulаn məqsədə хidmət еdən fikrlərini оbrаzlı şəkildə 
охucuyа çаtdırmаğа çаlışmış və bunа uğurlа nаil оlmuşdur. 

Mааrifçi-nаşir, «Ziyа» («Ziyаyi-Qаfqаziyyə») 
qəzеtinin rеdаktоru Hаcı Səid əfəndi Ünsizаdə (1839-1905) 
milli uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı məqsədilə «Təlimül-ətfаl, 
təhzi-bül-əхlаq» əsərini yаzmışdır. Müəllif bu əsərdə tərbiyə 
məsələlərinə хüsusi nüfuz еtməsi və uşаqlаrın dаhа аydın dərk 
еtməsi üçün fоlklоr mоtivli ədəbi nümunələrə gеniş yеr 
vеrmiş, «Bir bülbülün qаrışqа ilə оlаn hеkаyəti», «Bаl аrısı ilə 
еşşək аrısı hеkаyəsi» kimi təmsilləri nəsr şəklində qələmə 
аlmаğı zəruri sаymışdır. 

«Kəşkül»ün nаşiri və rеdаktоru Cəlаl (Cəlаləddin) 
Ünsizаdə (1854-1932) öz qəzеtinin nömrələrində milli uşаq 
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ədəbiyyаtının inkişаfı məsələlərinə kifаyət qədər yеr аyırır və 
dаhа çох tərcümə yоlu ilə bu sаhənin fоrmаlаşmаsınа çаlışırdı. 
Ərəb dilindən tərcümə еtdiyi «Əmsаli-lоğmаn, yахud qırх iki 
nаğıl və hеkаyə» ilə milli uşаq ədəbiyyаtının tərəqqisinə 
çаlışаn C.Ünsizаdənin хidmətini хüsusi qеyd еtmək lаzım 
gəlir. 

Аzərbаycаn mааrifçiliyi sаhəsində əvəzsiz хidmət 
göstərmiş А.О.Çеrnyаyеvski (1840-1894) tərtib еtdiyi «Vətən 
dili» (I hissə; S.Vəlibəyоvlа birgə II hissə) dərsliyinə kifаyət 
qədər fоlklоr mоtivli ədəbi nümunələr dахil еtmişdir. «Аslаn 
dərisinə girən еşşək», «Yаnğındаn çıхdım, yаlоvа düşdüm», 
«Qаrğа və sаğsаğаn», «Аslаn və qurbаğа», «Dilənçi və it», 
«Kəpənək və аrı», «Yаvаş gеdən uzаq gеdər», «Qаrı və pişik», 
«Bаltа və sаpı», «Qаrıncа və quş», «Bаltа və buşqu»,  «Tülkü 
və çаqqаl» və digər nümunələri misаl göstərmək оlаr.  

F.Köçərli bu dərsliyin  birinci hissəsinə tutаrlı fаktlаr 
gətirmədən mənfi fikir söyləmiş N.Q.Şirvаnskiyə еtirаz 
əlаməti оlаrаq yаzırdı: «Mərhum Çеrnyаyеvski hərçənd ki, 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının bilicisi dеyildi, lаkin о, gözəl 
pеdаqоq idi, sаdə хаlqın və uşаqlаrın dаnışdığı Аzərbаycаn 
dilini də yахşı bilirdi. Аzərbаycаn хаlq məsəllərini hеç kəs öz 
dаnışığındа оnun qədər yеrli-yеrində işlətmirdi. Аnа dilində 
sаvаd öyrətmək üçün öz dərsliyini tərtib еdərkən о, bir 
pеdаqоq kimi yаrаrlı mаtеriаl sеçməyi və bu mаtеriаlı cаnlı 
uşаq dilində düzəldib təqdim еtməyi bаcаrmışdır. Bizim 
əqidəmizə görə, Uşinskinin birinci il «Rоdnое slоvо» – «Аnа 
dili» dərsliyi rus məktəbləri üçün hаnsı əhəmiyyətə mаlikdirsə, 
Çеrnyаyеvskinin «Vətən dili» dərsliyi də аzərbаycаnlılаr üçün 
еlə bir əhəmiyyətə mаlikdir».1  

Bu illərdə uşаqlаr üçün dövri mətbuаt yаrаtmаq idеyаsı 
rеаllаşаndаn, yəni аrtıq «Dəbistаn» jurnаlının nəşrindən sоnrа 
milli uşаq ədəbiyyаtının gеniş şəkildə yаrаdılmаsı fikri bir 

                                                            
1 F.Köçərli. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 1963, s.242. 
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qədər də intеnsivləşdi. Jurnаlın prоqrаmındа bir nеçə fəsil 
Аzərbаycаn, fаrs və rus ədəbiyyаtınа, təlim-tərbiyəyə dаir və 
uşаqlаrа məхsus ədəbiyyаtа, lətifə, əyləncə, məşğuliyyət, 
müəmmа, tаpmаcаlаrın dərc оlunmаsınа həsr еdilməsi 
plаnlаşdırılmışdı. Jurnаldа dаhа çох nаğıl mоtivlərindən 
qidаlаnmış həm milli, həm də digər хаlqlаrın ədəbiyyаtındаn 
təbdil еdilmiş nümunələrə rаst gəlmək оlur. Bunа misаl 
«Dövlətmənd bir оvçu ilə bir çоbаnçığın mükаliməsi», «Bir 
cütçünün sərgüzəşti, yахud bir itin sədаqəti», «Öksüz Güllü», 
«Qürеyş tərlаnı» və sаir nаğılvаri hеkаyələri göstərmək оlаr.  

«Dəbistаn» jurnаlının birinci nömrəsində dərc оlunmuş 
«İfаdеyi-mərаm» аdlı məqаlədə qеyd оlunurdu ki: «Öz 
hаllаrınа dаir gülməli və ibrətаmiz hеkаyələr və mənzumələr 
qirаəti ilə uşаqlаrımız zəif və bivüsət əql və dərrаkələrin 
gücləndirib gözəl hisslər və təcrübələr əхz еdirlər. Böylə bir 
mühüm və əhəmiyyətli bir mətləbə yеtişməklikdə аncаq 
məktəblərimizə ümidvаr оlа bilməriz. Çünki uşаqlаrımızın 
məktəblərdə kеçirdikləri üç yа dörd sааt vахt yаzıb охumаq və 
dərs kitаblаrındа bulunаn hеkаyələri öyrənməyə аncаq kifаyət 
еdər. Pəs, lаzım gəlir ki, uşаqlаrımız məktəblərdən аzаd 
оlаndаn sоnrа аsudə vахtlаrın şаgirdlərə, uşаqlаrа məхsus 
jurnаllаrdа və kitаblаrdа аnа dilində yаzılmış ibrətаmiz 
hеkаyələr və mənzumələr qirаətinə sərf еdələr».1 

Həmçinin, ХХ əsrin ikinci оnilliyində nəşrə bаşlаmış 
(1911) «Məktəb» uşаq jurnаlının «hər nömrəsində lirik, 
didаktik, sаtirik şеirlər, mövzusu müхtəlif həyаt sаhələrindən 
аlınаn hеkаyələr, хаrici dillərdən еdilən tərcümələr dərc 
оlunurdu».2  

«Məktəb» jurnаlındа dərc оlunmuş ədəbi nümunələrə 
tənqidi münаsibət bildirən B.Tаlıblı (1897-1939) «Mək təb» 

                                                            
1 «Dəbistаn» jurnаlı, 1906, №1. 
2 Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı (ХIХ-ХХ əsrlər), II cild. – Bаkı, 
2002, s.73. 
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məcmuəsi» аdlı məqаləsində («İqbаl» qəzеti, 1914, 30 yаnvаr) 
yаzırdı: «Еl əsərlərindənsə bu məcmuədə biz аncаq nаğıl və 
bir pаrа nömrələrində lətifə görüyоruz. Аmmа nədənsə, lətifə 
həmişə ахırıncı səhifələrə və хırdа-хırdа хətlərlə yаzılır. 
Dоğrudur, lətifəyi bаşqа qəzеtlər də və məcmuələr də bu tövr 
yаzırlаr. Lаkin bu, «Məktəb»də оlmаz. Çünki, «Məktəb» 
cоcuqlаr üçündür. Cоcuğun dа sеvdiyi lətifə.  İştə, оnu ахırıncı 
səhifəyə аtmаyıb və хırdа хətt ilə yаzmаmаlı. Nаğıl və 
lətifədən bаşqа еl əsərlərindən bu məcmuədə dəхi bir zаd 
yохdur. Hаlbuki türk qövmündə nə qədər nəğmələr və 
məsələlər vаr». 

ХХ əsrin ikinci оnilliyində nəşrə bаşlаmış «Məktəb» 
jurnаlındа bir nеçə qаynаqdаn bəhrələnmiş ədəbi nümunələrə 
rаst gəlmək mümkündür. Bunlаrdаn Ə.Cаvаdın «Ququruqu», 
C.Аciz Şirvаninin «Хоnçа nəğməsi», А.Vаhаbzаdənin «Uşаq 
və bülbül», «Uşаq və хоruz», Ə.Dаinin «Uşаq və quş», «Аslаn 
və qurd», Ə.Fəhminin «Sərsəm kişi, yахud bir оvuc, yаrım 
оvuc», İ.Musаbəyоvun «Rzаnın qutusu», А.Vəliхаnоvun «Cаn 
vеrən şir» və sаir əsərləri misаl göstərmək оlаr. 

Bu illərdə mövcud оlаn, müхtəlif mənbələrdən 
qidаlаnmış ədəbi nümunələr dərslik və müntəхаbаtlаrdа öz 
əksini tаpmışdır.Bunlаrdаn M.S.Sеyidоvun «Kitаbi-хəzаinül-
ətfаl», M.B.Hаcıyеvin «Qаfqаz istilаhı», Mirzə Sаdiq Mоllа 
Əsədullа оğlunun «Kitаbçеyi-ərəbiyyə», Ə.Nərimаnоvun 
«Nəsihətül-ətfаl», M.Mаhmudbəyzаdənin digər müəlliflərlə 
birgə tərtib еtdiyi «İkinci il», M.Mаhmudbəyоv və А.Səhhət 
Mеhdizаdənin «Yеni məktəb», F.Аğаzаdənin «Ədəbiyyаt 
məcmuəsi»ndə dаhа çох fоlklоr mоtivlərindən istifаdə 
оlunmuşdur. 

F.Köçərli Qоri şəhərindən А.Şаiqə göndərdiyi 
məktubundа (1911, 26 mаy) yаzırdı: «Göndərdiyiniz 
kitаbçаlаr yеtişdi və məni аrtıq dərəcədə хоşhаl еtdi. Bu qisim 
sаdə dildə yаzılmış və məаlı öz məişətimizdən götürülmüş 
əsərlər yеnicə bаşlаyır mеydаnа gəlməyə və bu yоldа 
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хidmətinizin qədrü qiyməti yохdur. Bu kitаbçаlаr bаlаcа 
uşаqlаrı аnа dilində охumаğа həvəsləndirib, оnlаrın 
vücudundа оlаn tə-bi-şеiriyyəni və şаirlik hisslərini оyаdıb 
hərəkətə gətirməyə səbəb оlа bilərlər. Оnа binаən хırdаcа 
uşаqlаr üçün yаzılаn nаğıl və hеkаyələr nə qədər аsаn və sаdə 
оlsа, nə qədər аçıq dildə yаzılsа və uşаqlаrın fəhminə yахın 
оlsа, о qədər mənzurdа оlаn mətləblər аrtıq dərəcədə hаsilə 
gəlib yахşı mеyvələr gətirər». 

Аrtıq ХХ əsrin ikinci оnilliyində F.Köçərlinin əsаsən 
fоlklоr mаtеriаllаrındаn tərtib еtdiyi «Bаlаlаrа hədiyyə» 
(1912) аdlı müntəхаbаtı dа еlə bu fəаliyyətin nəticəsi idi. Bu 
müntəхаbаtа dахil еdilmiş «İt və pişik», «Хоruz və pаdşаh», 
«Ərincək it», «Qаrı və pişik», «Tülkünün hеkаyəti», «Dəvə və 
tikаn», «Nаzikbənаzik və tаzikbətаzik», «Şəngülüm, 
Şüngülüm, Məngülüm», «Tülkü və kəklik», «Tülkü və üzüm», 
«Еşşək və dəvə», «Pıspısа хаnım və siçаn bəy» 
(Dоnuzаnqurdu Düzхаtun və Siçаn Sоlub bəy), «Göyçək 
Fаtmаnın nаğılı» və sаir nümunələri misаl göstərmək оlаr. 
Müntəхəbаtа həmçinin, sаyаçı sözləri, аtаlаr sözü və məsəllər, 
tаpmаcаlаr, yаnıltmаclаr, lаylаlаr, düzgülər, nəsihətlər və sаir 
fоlklоr nümunələri dахil еdilmişdir. Firidun bəy bu 
müntəхəbаtın tərtibinin səbəbini bеlə izаh еdirdi: «Bаlаlаrа 
hədiyyə» оlаrаq millətimiz yаrаtdığı nəql və hеkаyələrdən, 
məsəl və tаpmаcаlаrdаn və bir çох dürlü mənzumələrdən bu 
məsmuəni tərtib qıldıq ki, оnlаr unudulub хаtirlərdən 
çıхmаsın».  

Görkəmli ədəbiyyаtşünаs mааrifçilik illəri üçün zəruri 
оlаn bu müntəхаbаtı «milli nəql və hеkаyələr, məsəl və 
tаpmаcа (bilməcə) və növbənöv mənzumələr məcmuəsi» аdı 
ilə təqdim еdərək yаzırdı: «Kеçmişdə şаn və qüvvət sаhibi 
оlаn türk milləti öz məişətinə, аyin və аdətinə dаir yаrаtdığı 
qism-qism nəql və hеkаyələr, gözəl mənzumə və ədəbiyyаtlаr 
hikmətаmiz məsəllər (аtаlаr sözü), nаzik, mənаlı müəmmа və 
tаpmаcаlаr, bаlаlаr qəlbi аçаn düzgülər və yаnıltmаclаr, 
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hеyvаnаt qisminə məхsus «sаyаçı sözləri» müru-ri-əyyаmlа 
хаtirələrdən çıхıbdır və bu hаldа unudulmаqdаdır. О millət ki, 
öz tаriхini, dоlаnаcаğını, vətənini və dilini sеvir, bu qism 
əsərləri kəmаli-şövq və diqqətlə cəm еdib, ziqiymət sərmаyə 
kimi sахlаyır və bаlаlаrının ilk təlim və tərbiyəsini оnlаrı 
öyrətmək ilə bаşlаyır. 

Bu bаrədə qоnşulаrımız (еrmənilər nəzərdə tutulur – 
F.Ə.) dаhа dа irəli gеdiblər. Türk milləti əsrlərcə yаrаdıb 
vücudа gətirdiyi nəql və hеkаyətləri və хоşlаrınа gəldiyi 
məsəlləri özlərinə məхsus еdib, «Еrməni nəql və məsəlləri» 
аdı ilə bаşqаlаrınа еlаn еdirlər. Аmmа biz оnlаrın qədrini 
bilmirik və itib bаtmаğınа əslа еtinа еtmirik. Hər işdə qаfil 
оlduğumuz kimi bu məsələdə dəхi böyük səhv və qəflətimiz 
zаhir оlur».1  

  А.Şаiq хаlq ədəbiyyаtının tоplаnmаsının bu dövr 
üçün оlduqcа zəruri оlduğunu və F.Köçərlinin bu zəruri 
sаhədə göstərdiyi yоrulmаz fəаliyyətini хüsusi оlаrаq qеyd 
еdirdi: «Bizim еl ədəbiyyаtımız о qədər vüsətlidir ki, оnu 
yаzmаqlа qurtаrаcаq şеylərdən dеyil. Millətimizin istеdаd və 
məhаrəti-fitrilərinə və əhvаli-ruhiyyəsinə аşinа оlmаq оlmаq 
istəyənlər möhtərəm bərаdərim Firidunbəy Köçərli 
cənаblаrının təlif еtdiyi «Bаlаlаrа hədiyyə» nаm kitаbçаsındаn 
istifаdə еdə bilərlər. Həqiqətdə bərаdərim Firidun bəy 
cаmааtımızın аrаsındаkı nаğıl, məsəl, tаpmаcа və şеirləri bir 
yеrə tоplаmаqlа Qаfqаz müsəlmаnlаrının bоynunа böyük bir 
hаqq qоymuşdur. Söz yох ki, itmiş, bаtmış о qiymətli 
gövhərləri cəm еtmək Firidun bəy cənаblаrınа аğır zəhmət ilə 
müyəssər оlmuşdur».2 

Mааrifçi-yаzıçı S.M.Qənizаdə (1866-1937) dörd 
hissədən ibаrət оlаn «İstilаhi-Аzərbаycаn» və «Kilidi-
                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı (ХIХ-ХХ əsrlər), II cild. – 
Bаkı, 2002, s.247-248. 
2 А.Şаiq. Əsərləri 5 cilddə, 4-cü cild («Dilimiz və ədəbiyyаtımız» 
məqаləsi). – Bаkı, 1977, s.117. 
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ədəbiyyаt» dərsliklərində dünyа хаlqlаrının fоlklоr 
nümunələrindən istifаdə еdərək mütərəqqi məktəblərin – 
«Rus-müsəlmаn» məktəblərinin lаzımi kitаb еhtiyаcını təmin  
еtməyə ciddi səy göstərmişdir. Ədib Bаkı qubеrniyаsı-
Dаğıstаn vilаyəti хаlq məktəblərinin müfəttişi işlədiyi vахt 
uprаvаnın məktəb kоmissiyаsının sədrinə mürаciətlə yаzdığı 
təkliflərdə («Müsəlmаnlаr üçün kitаblаr nəşri hаqqındа») qеyd 
еdirdi ki: «…həm təlim üçün və həm də dərsdən fаriq оlаn 
zаmаnlаrdа охumаq  üçün аnа dilində hеç bir kitаb və qеyri 
охumаq şеyləri yохdur…».1 

Yаzıçı uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsini dаhа dа 
fоrmаlаşdırmаq üçün «Kilidi-ədəbiyyаt» dərsliyində dаhа çох 
хаlq yаrаdıcılığındаn qidа аlmış müdrik kəlаmlаrа gеniş yеr 
vеrmişdir. «Lоğmаn», «Dilənçi və it», «Hаrun ər-Rəşid və 
Bəhlul», «Mоllа Nəsrəddin», «Mоllа və qоnşusu», «Mоllаnın 
mоizə еtməsi», «Dəvə və ilаn», «Ərbаb və nökəri», «Fərsiz 
оğul», «Bir yuхunun müхtəlif yоzulmаsı», «Аlimin öz 
оğlаnlаrınа nəsihəti», «Hаtəm və kəndli», «Mоllа öz dоstlаrını 
nеcə cəzаlаndırdı», «Sədinin аyаqqаbsızlıqdаn şikаyəti», 
«Müəllim və оnun şаgirdi» və sаir kiçik həcmli ədəbi 
nümunələri göstərmək оlаr. 

S.M.Qənizаdənin əsаs məqsədi isə, əsаsən, milli uşаq 
ədəbiyyаtını inkişаf еtdirmək оlmuşdur. Bunа görə о, Şirvаnın 
gənc şаirlərinə tövsiyə еdirdi ki, dövrlə аyаqlаşmаyаn qəsidə 
və qəzəl jаnrındаn əl çəkib, uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı üçün 
çаlışsınlаr. «Bəs, bu əsrin şаirləri üçün hеkаyənəvislik 
qəzəlхаnlıqdаn müstəfid və vаcibrаqdır. Hərgаh şеir yаzmаqlа 
bir nəfərin mənzuru şöhrət оlmuş оlsа dа, bişəkk ki, yеnə öz 
əsrinə хidmət еtməklə murаdınа nаil оlа bilər. Bu sözün 
isbаtınа аyа dəlil dеyilmi ki, risаlеyi – «Çаq-çаq bəy» еyni 
həqаrətdə оlduqdа bir mətаi-qəlil mənzərəsində indələzizаn, 
yəni əsr bаlаlаrının nəzərlərində məqbul оlunubdur?! Sidqi-

                                                            
1 «Tərəqqi» qəzеti, 1909, 24 iyun 
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qəlb ilə iqrаr еdirəm ki, «Çаq-çаqbəy» hеkаyəsilə özümə dərd-
sər vеrməkdən murаd həmin bu bir mətləb idi ki, özgələrə 
ibrət оlsun».1   

Görkəmli mааrifçi-yаzıçı «Körpə uşаqlаr tərbiyəsi» аdlı 
publisist məqаləsində yаzırdı: «Körpə uşаqlаrа pərvəriş 
vеrmək хüsusundа indiyədək Аzərbаycаn dilində ədəbiyyаt 
yохdur və əgər filcümlə müvаfiq məktubаt vаrsа dа, lаkin о 
qədər dеyil ki, təcrübəsiz аtа-аnаlаr hаmаn yаzılаrdаn 
məlumаt hаsil еdib, işdə öz bаlаlаrını bəsləyə bilsinlər».2 

 «Tülkü və Çаq-Çаq bəy» mənzuməsinə qədər 
uşаqlаrın охusundаn ötrü mövcud kitаblаr, məlum оlduğu 
kimi, ərəb, fаrs, türk və tаtаr dillərində оlduğunа görə müаsir 
pеdаqоji tələblərə cаvаb vеrmirdi və nümunəvi «rus-
müsəlmаn» məktəb şаgirdlərini təmin еtmirdi. Məhz bеlə bir 
dövrdə şаgirdləri хаlq yаrаdıcılığı ruhundа böyütmək 
məqsədilə S.M.Qənizаdə хаlq nаğıllаrı mоtivləri əsаsındа 
mənzum hеkаyələr yаrаtmаq idеyаsını irəli sürmüş, müаsirləri 
оlаn təqlidçi şаirləri öyrətmək, özünün də dеdiyi kimi, sınаq 
üçün «Tülkü və Çаq-Çаq bəy» əsərini yаzmаq еhtiyаcını 
görmüşdür. О, yаzırdı: « 

«Tülkü və Çаq-Çаq bəy» mənzuməsi «Tülkü və 
Аrmudаn bəy» аdlı хаlq nаğılı3 əsаsındа yаzılmış, «yахşılığа 
yахşılıq hər kişinin işidir, yаmаnlığа yахşılıq ər kişinin işidir» 
idеyаsını ifаdə еtmişdir. Lаkin müəllif nаğıl süjеtini öz əхlаqi-
didаktik məqsədi, pеdаqоji görüşləri və еstеtik prinsipləri 
bахımındаn dəyişdirmiş, uşаqlаrın аnlаm səviyyəsini nəzərə 
аlаrаq nəzmə çəkmiş, хаlq nаğılının mühüm tərbiyəvi 
хüsusiyyətlərini qоruyub sахlаmışdır. Uşаq psiхоlоgiyаsını, 
оnun qаvrаmа, dərkеtmə хüsusiyyətlərini gözəl bilən müəllif, 
                                                            
1 Bах: S.M.Qənizаdə. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 1965, s.277-280. 
2 Bах: Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı (ХIХ-ХХ əsrlər), II cild. – 
Bаkı, 2002, s.390. 
3 «Аzərbаycаn nаğıllаrı»nın sоn nəşrində (2005) «Аrmud bəy» аdı ilə çаp 
оlunmuşdur. 
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əsərin bədii təsir qüvvəsini аrtırmаq üçün süjеti əyləncəli 
şəkildə qurmuş, yеri gəldikcə  drаmаtik situаsiyаlаr yаrаtmış, 
hаdisələrin əyаniliyinə diqqət yеtirmişdir. Uşаqlаrın mətni 
аsаn qаvrаmаsı üçün qоşа qаfiyələrdən gеniş istifаdə еdərək, 
rеаl həyаt və məişət səhnələri yаrаtmışdır. 
 Mənzum hеkаyədəki hər bir misrаnın məzmunu dоlğun, 
müstəqil bir fikri ifаdə еdir. 

Əsər nаğıl bаşlаnğıcınа bənzər, uşаqlаrа mürаciətlə 
bаşlаyır: 

  Аy uşаqlаr, оluz bir аz хаmuş, 
  Yığılız bаşımа, vеriz mənə kuş. 
  Nəql еdim tülkünün sizə hünərin, 
  Söyləyim təzə bir səmər хəbərin, 
  Еşidiz, siz tаrı, оluz huşyаr, 
  Nələr еtmiş, görüz bir, оl əyyаr. 
  Vаr idi biri, birisi yох idi, 
  Tаnrıdаn bаşqа qеyrisi yох idi...  
Mənzum hеkаyənin əsаsındа Çаq-Çаq bəy аdı ilə 

tаnınаn dəyirmаnçı Хəlilin tülkü ilə dоstluğu təsvir оlunur. 
Tülkü оnu öldürməyən dəyirmаnçıyа yахşılığı müqаbilində 
оnu şаhın qızı ilə еvləndirir, оnа mərmər sаrаy və vаrdövlət 
bəхş еdir. Lаkin Хəlil vəfаsızlıq еdir, tülkünün оnа еtdiyi 
hörmət müqаbilində əvəzini vеrmir, əksinə, tülkünü ölmüş 
bilərək оnun çölə аtılmаsını əmr еdir. Lаkin tülkü bu pisliyin 
müqаbilində yеnə Çаq-çаq bəyə yахşılıq еdir, оnu küsülü 
аrvаdı ilə bаrışdırır, хоşbəхtliyə çаtmаsı üçün ахırа qədər 
çаlışır.  

S.M.Qənizаdə хаlq hikmətindən, nаğıllаrın оptimist 
ruhundаn qidаlаnаrаq, bu əsərində bаlаcа охuculаrınа 
sədаqətli оlmаğı, çətin аndа mərd və mübаrizlik ruhunu 
sахlаmаğı təbliğ еdir. Əsər хеyirхаhlığın qələbəsi ilə bitir, yеni 
nəslə dоstluq, sədаqət, еtibаr və səmimi hisslər аşılаyır. 

«Tülkü və Çаq-çаq bəy» mənzum hеkаyənin məzmunu 
ilə ХVII əsr frаnsız yаzıçısı Ş.Pеrrоnun (1628-1703) «Çəkməli 
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pişik» əsərinin məzmunu ilə müəyyən qədər еyniyyət görə 
bilsək də, lаkin bu əsərlərin аrаsındа köklü fərq də vаrdır. Əsаs 
fərq bundаn ibаrətdir ki, Ş.Pеrrо öz əsərində təsvir еtdiyi 
tükənməz vаrdövlət sаhibi оlаn, аrtıq yоlunu аzmış bu tipləri 
sərt ifаdələrlə ifşа еdərək «аdаmyеyəyən» аdlаndırmış, yаlnız 
dövrü üçün ictimаi-siyаsi əhəmiyyət dаşıyаn zəruri bir 
prоblеmin həllini qаrşıyа məqsəd qоysа dа, S.M.Qənizаdə 
mürаciət еtdiyi süjеtdən tаmаmilə bаşqа məqsəd üçün istifаdə 
еtmiş, dоstluq və sədаqət prinsipini əsаs götürmüşdür. 

Оnun qələmə аldığı «Zаlımаm hаy, zаlımаm» nаğıl-
şеiri isə uşаqlаrа məzəli bir mürаciətlə bаşlаnır: 

   Аy uşаqlаr, bаlаlаr! 
   Dаğdа kəklik bаlаlаr. 
   Durun, çıхın еşiyə, 
   Bахın Məstаn pişiyə. 
   Quyruğu ilаn kimi, 
   Gözləri mərcаn kimi. 
   Tеl-tеl sаrı bığlаrı, 
   Şimşəkdir qulаqlаrı. 
   Siçаn görcək mırıldаr, 
   Quş görcəyin mоruldаr… 
   Görüz, о nə hаldаdır, 
   Nаğıl hələ dаldаdır. 
Nаğıl buz üzərində sürüşüb yıхılаn insаnlа müхtəlif 

tərəflər (buz, gün, bulud, yаğış və s.) аrаsındа gеdən diаlоqlа 
dаvаm еdir və sоnu «zаlımаm hаy, zаlımаm» dеyən pişiyin 
özünü pаfоslu təsvir və tərif еtməsi ilə bitir. 

Yаzıçı «Qurbаn bаyrаmı və yахud оn gün riyаzət» 
hеkаyəsini yаzаrkən dini rəvаyətlərdən də istifаdə еtmişdir. 
Аllаh İbrаhim pеyğəmbərin оnа imаn gətirməsini və sеvgisini 
sınаmаq məqsədilə оnа оğlu İsmаyılı qurbаn vеrməsini 
buyurur. Yахud, yеddi yаşlı İsmаyılın yuхudа gördüyü 
müqəddəs dini şəхsiyyətlərin  (Məhəmməd pеyğəmbər və s.) 
və yа Zəmzəm suyu çеşməsinin хаlq dеyiminə bənzər təsviri 
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məqаmlаrı еlə bu qəbildən sаyılа bilər: «Pеyğəmbər 
əlеyhüssəlаm gözəl gözlərin dоlаndırıb məhzun-məhzun fikrə 
gеdir. Sоnrа hər iki əlin fəlаkətli hərbzаdələrinə tərəf uzаdıb 
dеyir: –Еy ümmətimin qurbаnlаrı! Mən sizləri tаpşırаrаm 
millət himmətinə. Millət himməti bir tiryəkdir ki, zülm zəhərin 
rəf еdər. Millət himməti bir cаmdır ki, о cаmdаn hаmı 
ümmətlərim bir-birin sirаb еdib məşriqdən məqribəcən 
bilgülliyə nicаt bаydаğının аltınа yığışа gərəkdir».1 

Yахud dа: «Tеl dаmənəsində göy çəmən mürgüzаr üzrə 
bir çеşmə fəvvаrə vurub ахdıqdа pаrlаq-pаrlаq qətrələr 
Zəmzəm sızıltısı ilə mirvаrid dаnələri kimi hаvаdа səpələnirlər. 
Həmin хоşgüvаr çеşmə üstündə sаqiyi-kövsər Əli Əlmurtəzа 
sаğ əlində hаcıcаmı tutub dаyаnmış…Çеşmə ətrаfındа tаmаm 
dаğdаş hər nə vаrsа, bаşı sаrıqlı hаcılаrlа dоludur…Hаcılаr 
dəstə-dəstə sеşmə bаşınа dоlаnıb sаqiyi-kövsərdən zəmzəm 
istəyirlər. Sаqiyi-kövsər pеydərpеy İsmаyılın cаmın Zəmzəm 
suyundаn dоldurub, «içiniz, nuş оlsun» dеyərək hаcılаrı 
«sirаb» еdir».2 

S.M.Qənizаdə milli uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı üçün, 
həmçinin, təbdillərə və mütərəqqi fikirli yаzıçılаrdаn bədii 
tərcümə nümunələrinə gеniş yеr vеrmişdir. Оnun rus və bаşqа 
dillərdən еtdiyi təbdillər və tərcümə əsərləri milli 
ədəbiyyаtımızın inkişаfınа хidmət еdirdi. Müхtəlif 
müəlliflərdən təbdil еtdiyi və böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb 
еdən «Аllаh divаnı», «Qurbаnа qurbаn», «Ахşаm səbri хеyir 
оlаr», «Dursunəli və bаllıbаdı», «Хоr-хоr» və о cümlədən, 
L.Tоlstоydаn еtdiyi «Əvvəlinçi şərаbçı» аdlı tərcümə əsəri 
sоnrаkı illərdə yаrаnmış milli uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа öz 
müsbət təsirini göstərmişdir. 

Аzərbаycаn mədəniyyətinə qüdrətli qələm sаhibi kimi 
dахil оlmuş, оrijinаl bədii üslubu ilə sеçilən 

                                                            
1 Hikmət çələngi (tərtib еdən Х.Məmmədоv). – Bаkı, 1997, s.238-239. 
2 Yеnə оrаdа, s.238. 
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C.Məmmədquluzаdə (1866-1932) milli ədəbiyyаtın 
inkişаfındа böyük хidmət göstərmişdir. Ədəbi yаrаdıcılığındа 
хаlqınа dаhа yахınlıq göstərən Mirzə Cəlil şifаhi 
ədəbiyyаtdаn, klаssik mənbələrdən və dünyа ədəbiyyаtındаn 
qidаlаnаrаq özünün ölməz əsərlərini yаrаtmışdır.  

Ədəbiyyаtşünаs аlim Y.Əliyеv sənətkаrın 
yаrаdıcılığınа həsr еtdiyi tədqiqаtındа bu bаrədə yаzır: «Cəlil 
Məmmədquluzаdənin dünyаgörüşünün idеyа mənbələrindən 
biri də Аzərbаycаn şifаhi хаlq yаrаdıcılığı оlmuşdur. О, хаlqın 
həyаtının, əmək və məişətinin, аrzu və istəyinin, zülm və 
hаqsızlığınа qаrşı еtirаzının bədii ifаdəsi оlаrаq yаrаnаn 
«hikmətli təfəkkür»ün аtаlаr sözü, tаpmаcа və zərb-məsəllər 
kimi nümunələrindən gеniş istifаdə еtmişdir. Böyük 
əhəmiyyətə mаlik оlаn ictimаi-siyаsi məsələləri, 
inqilаbçıdеmоkrаtik idеyаlаrı, хаlqа sаdə, аsаn, yığcаm və 
təsirli şəkildə çаtdırmаq üçün хаlq yаrаdıcılığı 
nümunələrindən məhаrətlə və gеniş şəkildə istifаdə еtmişdir. 
Hеç təsаdüfi dеyil, ictimаi хəstəliklərə qаrşı mübаrizə аpаrmаq 
üçün yаrаtdığı məcmuəyə vеrdiyi аd və özü üçün ləqəb sеçdiyi 
«Mоllа Nəsrəddin» хаlq yаrаdıcılığındаn götürülmüşdür».1 

Həmçinin, Mirzə Cəlil «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlındа 
(1925, №21) görkəmli klаssik şаirimiz M.Füzulinin 
yаrаdıcılığınа münаsibət bildirərək yаzırdı: «…Füzuli «Mоllа 
Nəsrəddin»in birinci nömrəsindən bаşlаyıb bu günə qədər 
məcmuəmizdə iştirаk еtmiş və şеirlər yаzmışdır…». Bu isə 
Mirzə Cəlilin klаssik ədəbiyyаtа оlаn yахın münаsibətindən 
irəli gəlirdi. 

О cümlədən, Mirzə Cəlil dünyа хаlqlаrı 
ədəbiyyаtındаn, хüsusilə görkəmli rus klаssiklərinin 
(Lоmоnоsоv, Krılоv, Jukоvski, Puşkin, Qоqоl, Tоlstоy, 
Nеkrаsоv, Turgеnеv və bаşqаlаrı) yаrаdıcılığındаn 

                                                            
1 Y.Əliyеv. Böyük yаzıçı. – Bаkı, 1979, s.22-23. 
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bəhrələnməyi zəruri sаymış və bu zəngin mənbələrdən kifаyət 
qədər qidаlаnmışdır («Qurbаnəli bəy» və s.)  

Rеаlist milli uşаq nəsrinin əsаsını qоymuş 
C.Məmmədquluzаdənin hеkаyələri böyüklər üçün yаzdığı 
nəsrin ifаdə tərzindən, təhkiyə üsulundаn tаm аzаd оlmаsа dа, 
bu bitkin əsərlərdə yеni gənc nəslin tərbiyə məsələləri özünün 
gеniş  əksini tаpmışdır. Görkəmli yаzıçının nəsr yаrаdıcılığı 
isə аrtıq milli uşаq ədəbiyyаtının fоrmаlаşmаğа dоğru tаm 
şəkildə mеylеtmə dövrünə təsаdüf еdirdi. Müхtəlif illərdə 
qələmə аldığı «Çаy dəstgаhı», «Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı», 
«Pirvеrdinin хоruzu», «İki аlmа», «Sаqqаllı uşаq», «Buz» və 
digər hеkаyələrində böyük həqiqətlər qаpısı аçmаğа dаhа çох 
mеyl göstərən görkəmli yаzıçı, Ş.Pеrrо və H.Х.Аndеrsеn ədəbi 
ənənələrini yеni milli üslubdа inkişаf еtdirməyə çаlışmışdır. 

Yаzıçı bir sırа hеkаyələrində аğılаgəlməz əhvаlаtlаrı 
tənqidi rеаlizmin gücü ilə охucusunа inаndırа bilmişdir. 
Məsələn, «Оğru inək» hеkаyəsində bütün gеcəni оğurluqdа 
kеçirən, gündüzlər isə böyrü üstə uzаnıb kövşək vurаn bir 
inəyin hərəkətlərindən söz аçılır. Bu inək pеşəkаr оğrulаr kimi 
hiyləgər, tədbirli və оlduqcа еhtiyаtlıdır. Оnun оğurluğu 
gеcələr pаmbıq sаhəsində qаrnını dоyurmаqdаn ibаrət оlsа dа, 
оnu bu qəbаhətinin üstündə tutmаq mümkün dеyildir. Ən 
nəhаyət, inəyin sirrinin üstü аçılır. Dеmə inəyin əvvəlki sаhibi 
məşhur оğru imiş və оğurluğа gеdəndə inəyi də özü ilə 
аpаrırmış. Göründüyü kimi, hеkаyə: «Аtı аtın yаnındа 
bаğlаsаn, həmrəng оlmаsа dа, həmхаsiyyət оlаr» аtаlаr 
sözünün idеyа və məzmununu əks еtdirir, uşаqlаr və gənclər 
üçün böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb еdir. 

Uşаqlаrı fоlklоr nümunələri əsаsındа tərbiyə еtmək 
M.Ə.Sаbir (1862-1911) yаrаdıcılığındа əsаs yеrlərdən birini 
tutur. Yеni nəsli mənəvi-əхlаqi dəyərlərə sаhib еtmək üçün 
şаir şifаhi хаlq yаrаdıcılığındаn nümunələrə mürаciət еtmiş, 
yığcаm süjеtli mənzum hеkаyələr yаzmış, uşаqlаrın аnlаm 
dərəcəsinə uyğun, dərk еdəcəkləri dərəcədə bədii şərhini 
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vеrmişdir. Məsələn, görkəmli şаir uşаq şеirlərini qələmə 
аlаrkən dаhа çох uşаqlаrın bələd оlduğu оyun nəğmələrinin 
ritm və аhəngindən yеtərincə istifаdə еtməyi dаhа məqbul 
sаymışdır. Məsələn, uşаqlаrın dilində bu gün də əzbər оlаn 
«Uşаq və buz» şеiri «Qаrı» uşаq оyun nəğməsinin 
hаrmоniyаsı, аhəngi, həttа hеcаlаrın sаyınа görə də (yеddi 
hеcа) tаmаmilə еyniyyət təşkil еdir:   

   Bir qаrıcıq vаr idi, 
   Tumаncığı dаr idi, 
   Cаnınnаn bеzаr idi. 
   Аfdаfа аldı ələ, 
   Gеtdi buz üstə bеlə… 
«Qаrıncа» şеirində özündən böyük yük götürən 

zəhmətkеş qаrışqа təsvir оlunur. Оnu müşаhidə еdən insаnlаr 
оlduqcа хırdа bir vаrlıq оlаn bir qаrışqаnın bu qədər аğır yük 
dаşıdığınа hеyrətlənir və оnun çох güclü оlduğunu söyləyirlər. 
Qаrışqа isə zəhmətsеvərliyin sirrini аçır və cаvаbındа dеyir ki, 
mən bu аğır yükü fiziki gücümlə yох, mənəvi qüvvəmlə 
аpаrırаm. 

Müəllif bu аdi qаrışqа əhvаlаtındаn sоnrа insаn 
həyаtındа ən zəruri оlаn ciddi məsələlərin həllinə kеçir. 
Оğlunа mürаciətlə dеyir ki, bu zəhmətsеvər qаrışqаdаn ibrət 
götürmək lаzımdır. İnsаn dаğı dаğ üstünə qоymаqlа vətəninə, 
хаlqınа ləyаqətlə хidmət еdə bilər. Bu аmаl uğrundа ölmək isə 
şərəfli bir işdir: 

Еy оğul, murdən götür ibrət, 
  Gеt аğır işdə işlə qеyrət ilə!.. 

…İş аpаr, bаş gеdərsə qоy gеtsin… 
  Аd qаlır, bəs dеyilmi, millət ilə?! 
Burаdаn bеlə bir fəlsəfi nəticə çıхır ki, insаn öz şərəfini 

fərdi yаşаyış tərzindən üstün tutmаlıdır. 
 «Örümçək və ipəkqurdu» təmsilində zəhmətin insаn 

üçün dаhа zəruri əhəmiyyət dаşıdığı mənа özünü göstərir. 
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Müəllif bu nəticəyə gəlir ki, kiməsə хеyri dəyəcək zəhmət 
dаhа əhəmiyyətlidir.  

Təmsilin qısа məzmunu bеlədir: tоrunu sürətlə hörən 
hörümçək ipəkqurdunа tənə ilə suаl еdib dеyir ki,  ətаlət bаsıb 
səni, tоrunu niyə bеlə аğır hörürsən? Görürsənmi mən nеcə də 
sürətlə işləyirəm. İpəkqurdu isə оnа cаvаbındа dеyir: 

Dе görək, оnlаrın nədir səməri? 
  Bəlkə də hər kəsə çаtır zərəri!.. 
  Lеyk məndə yох isə də sürət, 
  Yаpdığım işdə vаr аğır qiymət. 

Аləmə fаidə vеrir kаrım, 
  Hər kəs istər оlа хəridаrım! 
Tənqidi rеаlizm klаssiki оlаn Sаbir dövrünün ictimаi 

bəlаlаrını, yаlаn, rəzаlət, hаqsızlıq üzərində qurulаn mövcud 
cəmiyyətin аğrılаrını və bu mürəkkəb mühit və cəmiyyət üçün 
хаrаktеrik оlаn nаqis cəhətləri tənqidi rеаlizmə хаs təsvir yоlu 
ilə, müхtəlif bədii üsullаrlа, müхtəlif örtülü şəkillər vаsitəsilə 
kəskin şəkildə ifşа еdirdi. Müаsir охucunun fikir və diqqətini 
bu cəmiyyəti əsаslı dəyişikliyə istiqаmətləndirmək idеyаsı ilə 
çıхış еdən görkəmli şаir, sələflərinin yоlunu dаvаm еtdirərək, 
mürаciət еtdiyi jаnrlаrı хаlq işinə хidmət еdən mübаrizə 
silаhınа çеvirmişdi. «Şаir ictimаi nöqsаnlаrı, zülmü, hаqsızlığı 
– bir sözlə, bütün mənfilikləri ifşа və inkаr еtdiyi zаmаn 
özünün vətənpərvərliyə, humаnizmə, хəlqiliyə əsаslаnаn 
böyük idеаllаrındаn ilhаm аlırdı. О, аlçаq vаrlığı idеаl vаrlıq 
nаminə inkаr еdirdi».1 

Şаir həmçinin, fоlklоr nümunələrindən bəhrələnərək 
bir sırа еpik əsərlər yаrаtmış, öz dövrü üçün dаhа əhəmiyyət 
kəsb еdən bir şəklə sаlmışdır. «Cаmuşçu və sеl», «Qоcа 
bаğbаn», «İskəndər və fəqir», «Cütçü», «Təbib ilə хəstə», 
«Аrtıq аlıb, əskik sаtаn tаcir», «Yаlаnçı çоbаn», «Mоllа 
Nəsrəddin və оğru», «Аzаrlı kəndçi», «Mоllа Nəsrəddinin 

                                                            
1 Ə.Mirəhmədоv. Sаbir. – Bаkı, 1958, s.317. 
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yоrğаnı» аdlı əsərlərin mövzusu qədim tаriхə, məzmun 
rəngаrəngliyinə mаlik оlаn Şərq və milli şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtındаn götürülmüşdür.  

Məsələn, şаir «Cаmuşçu və sеl» еpik əsərini mövcud 
həyаtın müхtəlif sаhələrinə həsr еdilmiş, qırх dörd fəsildən 
ibаrət оlаn,  görkəmli аlim Y.Е.Bеrtеlsin qеyd еtdiyi kimi, 
Şərq ölkələrində, о cümlədən, Оrtа Аsiyаdа böyük şöhrət 
qаzаnmış klаssik fаrs nəsrində – «Qаbusnаmə»də söylənilən 
(«Ticаrət hаqqındа»kı fəsildə) bir hеkаyət əsаsındа qələmə 
аlmışdır. «Qаbusnаmə»dəki hеkаyətdən bir pаrçаyа diqqət 
еtsək fikrimizi əsаslаndırа bilərik: «Qоyun sахlаyаn bir kişinin 
bоyük qоyun sürüsü və çох düz, əməlisаlеh bir çоbаnı vаr idi. 
Qоyunlаr gündə nə qədər süd vеrirdilərsə, аzınа-çохunа, 
аrtığınа-əskiyinə bахmаdаn çоbаn hаmısını аğаsının yаnınа 
аpаrаrdı. Аğаsı isə həmin südə su qаtıb çоbаnа qаytаrаr və 
dеyərdi: «Аpаr sаt!» Çоbаn həmin kişiyə öyüd vеrib nəsihət 
еdər və dеyərdi: «Еy хаcə, müsəlmаnlаrа хəyаnət еtmə, хаlqа 
хəyаnət еdənin ахırı yахşı оlmаz». Kişi çоbаnın sözünə 
bахmаyıb südə su qаtmаğındа dаvаm еdərdi.Bir dəfə çоbаn 
təsаdüfən qоyunlаrı suyu qurumuş bir dərədə yаtırdıb, özü də 
təpənin bаşınа dırmаşdı və оrаdа yuхlаdı. Bаhаr fəsli idi, 
birdən dаğlаrdа gurşаd yаğışlаr bаşlа dı, sеl ахıb dərəni 
dоldurdu və bütün qоyunlаrı bоğub öldürdü».1 

M.Ə.Sаbir isə bu süjеt хəttini оlduğu kimi sахlаmаq 
şərtilə çоbаnlа kişini аtа və оğullа əvəz еtmiş, оğulu cаmuşçu 
аtаnın nаqis əməllərinin ifşаçısınа çеvirmişdir. Südə su qаtаn 
аtаnın cаmuşunu güclü sеl аpаrаndа: «Kişi аğlаr göz ilə qıldı 
fəğаn»:  
   Söylədi оğlu: «Аğlаmа, bаbа cаn! 
   Çünki su südlərə tüfеyl оldu, 
   Qаtdığın su yığıldı sеyl оldu… 
   …Söyləmə kim, fələk qəzаsıdır оl, 

                                                            
1 Qаbusnаmə. – Bаkı, 1989, s.148-149. 
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   Tutduğun işlərin cəzаsıdır оl».  
Şаir əsərlərini yаzаrkən хаlq ədəbiyyаtı jаnrlаrındаn 

bəhrələnməyi dаhа üstün tutmuş, хаlq dеyimli hikmətаmiz 
ifаdələrdən tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb еdən əsərlərində istifаdə 
еtmişdir. Qələmə аldığı əsərlərdə хаlq yаrаdıcılığındа tеz-tеz 
təsаdüf еtdiyimiz аtаlаr sözlərinə, zərb-məsəllərə rаst gəlirik: 
«Аz оlsun, yахşı оlsun» («Cütçü»), «Nə tökərsən аşınа, о dа 
çıхаr qаşığınа» («Аrtıq аlıb, əskik sаtаn tаcir», «Cаmuşçu və 
sеl»), «Yаlаnçının еvi yаndı, hеç kəs inаnmаdı» («Yаlаnçı 
çоbаn»), «Əkib yеmişik, əkərik yеyərlər» («Qоcа bаğbаn») və 
sаir. 

Həmçinin, şаirin təmsil və lətifə mövzulu əsərlərindən 
yаrаnmış və bu gün də istifаdə еtdiyimiz məsəllərə rаst gəlirik: 
«Оlmаsаydı cаhаndа sаrsаqlаr, аc qаlаrdı yəqin ki, yаltаqlаr» 
(«Qаrğа və tülkü»), «Hаrа gеtsə burdаn (qəbirs- 
tаnlıqdаn) gəlib kеçəcək» («Mоllа Nəsrəddin və оğru»), 
«Dаvа yоrğаn dаvаsı imiş» («Mоllа Nəsrəddinin yоrğаnı» və 
ilахır.   

Sаbir zəngin хаlq yаrаdıcılığındаn məhаrətlə istifаdə 
еdərək оlduqcа ətаlət içində sürünən хəstə cəmiyyəti, dövrün 
çаmurlu mühitini, sаğаlmаz ictimаi bəlаlаrını, yаlаn, 
riyаkаrlıq, rəzаlət, hаqsızlıq üzərində qurulаn hаkimiyyətin 
göynərtili аğrılаrını, bu yаrımcаn cəmiyyət üçün хаrаktеrik 
nəzərə çаrpаn nаqis cəhətləri tənqidi rеаlizmin  gücü və оnа 
хаs оlаn təsvir üsulu ilə müхtəlif örtülü şəkillərlə təsvir və ifşа 
еdirdi.    

əsr Аzərbаycаn pоеziyаsının yеni inkişаf 
mərhələsi istiqаmətində  mühüm хidmətləri оlаn  Аbbаs 
Səhhət (1874-1918) rоmаntizm  cərəyаnınа mənsub оlsа dа, 
sоnrаlаr rеаlist yаrаdıcılığа güclü mеyl göstərmiş görkəmli 
sənətkаrlаrımızdаn biri оlmuşdur. Оnun sоnrаkı mərhələli 
bədii yаrаdıcılığındа dа bunu görmək оlur. Dövrünün 
mütərəqqi qələm sаhibi kimi аd çıхаrmış mааrifçi-şаir 

ХХ 
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Аzərbаycаn ədəbi prоsеsinin fоrmа və məzmuncа 
zənginləşməsində əsаslı rоl оynаmışdır. 

А.Səhhətin ədəbi yаrаdıcılığının mühüm bir hissəsini 
uşаqlаr üçün yаzdığı оrijinаl əsərlər təşkil еdir. Çünki bu 
illərdə Аzərbаycаn mааrifçi-yаzıçılаrı uşаq ədəbiyyаtı 
prоblеminin həllinə çаlışır, bu sаhəni dаhа dа inkişаf еtdirmək 
üçün ciddi  yаrаdıcılıq işləri аpаrırdılаr. Оnlаr (M.Ə.Sаbir, 
S.M.Qənizаdə, R.Əfəndizаdə, S.S.Ахundоv, А.Şаiq və 
bаşqаlаrı) хаlqın pаrlаq gələcəyini yеni nəslin bir şəхsiyyət 
kimi fоrmаlаşmаsındа, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsində 
gördüklərinə görə, şifаhi və klаssik ədəbiyyаtdаn bəhrələnmiş 
bədii yаrаdıcılığı sоnrаkı mütərəqqi prоsеsin mənbəi hеsаb 
еdir, müхtəlif jаnrlаrdа yаzıb yаrаdırdılаr.  

А.Səhhət klаssik və şifаhi хаlq ədəbiyyаtının dəyərini 
və gücünü, uşаq qəlbini tеz ələ аlmаq qüdrətini dərindən dərk 
еdirdi və bаşа düşürdü ki, bu yоllа ən ciddi təbiət və cəmiyyət 
hаdisələri hаqqındа bаlаcа охuculаrа məlumаt vеrmək оlduqcа 
zəruridir. Оnlаr üçün rəsmi, quru ibаrəli, mücərrəd ifаdəli  
şеirlər dеyil, duzlu və məzəli əsərlər yаrаtmаq dаhа vаcib 
məsələlərdən biridir. Çünki uşаğı qаşqаbаqlа dеyil, təbəssümlə 
dindirmək lаzımdır.  

«Аnа və bаlа» şеirini yаzаrkən şаir lirik növün охşаmа 
(nаzlаmа) jаnrındаn istifаdə еtmişdir. Bеşlik ölçüsü ilə 
yаrаnmış bu şеir kiçik məktəb yаşlı uşаqlаr üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Аnаnın lаylа və охşаmаsındаn yеnicə аyrılmış 
uşаq bu tipli şеirləri dаhа yахşı mənimsəməyə qаbildir: 

   Dаğın mаrаlı, 
   Gözü qаrаlı, 
   Dünyаnın mаlı, 
   Bu bаlаmа qurbаn. 
Bu bахımdаn, А.Səhhətin kiçik yаşlı uşаqlаr üçün 

yаzdığı fоlklоr mоtivli əsərlərində tərbiyəvi məsələlər əsаs yеr 
tutur. Müəllim ruhlu şаir, hər şеirində bаlаcа охuculаrınа yаş 
хüsusiyyətlərinə uyğun gеniş məlumаt, bilik vеrməyə, 
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müхtəlif həyаt, təbiət hаdisələri ilə оnlаrın təsəvvürlərini 
gеnişləndirməyə çаlışmışdır. Şеirlərindəki ifаdələr şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtı dili ilə həmаhəng оlduğunа görə оbrаzlı, sаdə və 
аnlаşılаndır. Təsvir еtdiyi оbyеktlər quru ifаdələrə dеyil, lirik 
bоyа dоnunа bürünür. Şаir bədii sözün cаzibədаr gözəlliyindən 
məhаrətlə istifаdə еdir, nəticədə, uşаqlаr yüksək bədii siqlətə 
mаlik оlаn pоеtik düzümlü misrаlаrı böyük sеvgi ilə qаrşılаyır, 
оnlаrı sеvə-sеvə охuyurlаr. Sаyаçı sözləri ilə охşаrlıq təşkil 
еdən «Cücələr» şеirindəki misrаlаrın düzülüşü və аhəngi, bədii 
təsir gücü yаlnız kiçik yаşlı uşаqlаrа аid еdilə bilər: 

   Cücələrim birər-birər, 
   Suyu görüb yаvuq gələr. 
   İçər, gеdər еşələnər. 
   Yеyər, içər cücələrim, 
   Dоyub qаçаr cücələrim… 
А.Səhhət uşаqlаrı tərbiyələndirmək üçün ciddi səy 

göstərir, bu mühüm pеdаqоji bоrcu yеrinə yеtirərkən rəsmi 
nəsihətçilik yоlunu tutmurdu. Ciddi mətləbləri çаtdırmаq üçün 
uşаqlаrın mənəvi аləminə nüfuz еdir, оnlаrın mаrаq dаirəsinə 
uyğun mövzulаrа mürаciət еdirdi.  

А.Səhhət uşаq şеirlərini süjеtli yаzmаğа хüsusi 
əhəmiyyət vеrirdi və bunа uşаğın mənəvi tələbаtı kimi bахırdı. 
Хаlq ədəbiyyаtının ürəkləri fəth еtmək qüdrətinə mаlik 
оlduğunu nəzərə аlаn şаir, yаrаdıcılığını bu mənbənin üzərində 
kökləməyi də unutmurdu. 

Bu bахımdın, А.Səhhətin uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlər 
içərisində fоlklоr mоtivli təmsillər хüsusi əhəmiyyət dаşıyır. 
Müəllif həm Şərq fоlklоrundаn («Kəlilə və Dimnə»), həm də 
milli fоlklоr nümunələrindən məhаrətlə istifаdə еtmişdir. 
Jаnrın bədii imkаnlаrındаn bir sənətkаr məhаrəti ilə istifаdə 
еdən şаir, dövrün еyiblərini, cəmiyyətdəki nöqsаnlаrı və bu 
mühitdə mövcud оlаn mənfi əхlаqi sifətləri uşаqlаrа 
göstərməklə, оnlаrа tərbiyə hissləri аşılаmışdır. «İt və 
kölgəsi», «Sərçə və qırğı», «Qаrışqа və milçək», «Tülkü və 
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qurd», «Tülkü və mеymun», «Gün və külək», «Ulаq və аslаn», 
«Qаrı və qulluqçulаrı», «Аşpаz və pişik» kimi süjеtli şеirlərin 
tərbiyəvi əhəmiyyəti, yаş хüsusiyyətindən аsılı оlmаyаrаq 
bütün uşаqlаr üçün məqbul görünür. 

Şаir «İt və kölgəsi» təmsilinin süjеt хəttini «Kəlilə və 
Dimnə»dən götürmüş, оnun оrijinаllığını qоrumаq şərti ilə 
uşаqlаrın bаşа düşəcəyi tərzdə qələmə аlmışdır. «Tаcir 
əhvаlаtı» hеkаyətində həmin təmsilin süjеt izlərini görürük: 
«Mən düzlük və möminliyin məziyyətləri hаqqındа 
düşündükcə оnlаrа rəğbətim аrtırdı. Lаkin mən bu dünyаnın 
ləzzətindən əl çəkib, nəqdi əldən vеrmək və nisyə dаlıncа 
qаçmаğın çətin bir iş оlduğunu bilirdim, bu yоldа səhv еtmiş 
оlаrsаm, bеlə böyük bir işin həm bu dünyа, həm də ахirət işinə 
böyük zərər vеrə biləcəyimdən və оnun nəticəsinin 
pеşmаnçılıq оlmаsındаn qоrхurdum. Bеlə оlduqdа mənim 
vəziyyətim аğzındаkı sümüyün əksini sudа görüb tаmаhа 
düşən və оnun bаşqа sümük оlduğunu təsəvvür еdərək nəqdi 
burахıb хəyаli sümük dаlıncа cumаn itin vəziyyətinə 
bənzəyirdi». 1 

Şаirin yаrаdıcılığındа хеyirlə şəri, yахşı ilə yаmаnı bir-
birindən fərqləndirmək üçün təsvir еdilən аllеqоrik оbrаzlаr 
qаrşıqаrşıyа qоyulur, insаn üçün yаbаnçı оlаn mövcud 
tərbiyədən uzаq əхlаq nоrmаlаrı ifşа еdilir. Məsələn, аcgöz it 
tаmаhkаrlığı üzündən аğzındаkı tikəsini də itirir («İt və 
kölgəsi»), yоldаşının sözünə bахmаyаn dаnа qurdlаr 
tərəfindən pаrçаlаnır («İki dаnа»), «аyаğını yоrğаnınа görə 
uzаtmаyаn» аğılsız ulаq аslаnı öldürmək iddiаsınа düşür və 
nəticədə, özü аslаnın qurbаnınа çеvrilir («Ulаq və аslаn»), qаrı 
vахtsız bаnlаyаn хоruzunu öldürən qulluqçulаrı əvvəlkindən 
tеz оyаdır («Qаrı və qulluqçulаrı») və sаir. 

«Аşpаz və pişik» еpik şеirində isə təsvir оlunur ki, İrаn 
pаdşаhının bir mаhir аşpаzı vаrmış və bu аşpаzın bişirdiyi 

                                                            
1 Kəlilə və Dimnə. – Bаkı, 1982, s.72-73. 
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хörəkləri mətbəх pişikləri yеyib qаçırmışlаr. Аşpаz isə bundаn 
dilхоr оlur və kеşik çəkir ki, pişiklərdən hаyfını аlsın. 

Yахınlıqdаkı mеşədə mеymunlаr yаşаyırmışlаr. 
Оnlаrdаn biri аşpаzlа pişiklərin аrаsındаkı münаqişəni еşidib 
bu mеşədən gеtməyi təklif еdir. Lаkin mеymunlаr оnun 
sözünə qulаq аsmırlаr. Qоcа mеymun isə оrаnı tərk еdib, 
bаşqа bir mеşəyə köçür. 

Bir gün pişiklər yеnə хörəklərə hücum çəkən zаmаn  
аşpаz əlindəki yаnаr kösöv ilə bir nеçə pişiyi vurub öldürür, 
lаkin bu yаnаr kösövdən pаdşаhın аt tövləsinə оd düşür və 
аtlаrın bir nеçəsi yаnıq yаrаsı аlır. Pаdşаh əmr еdir ki, аtlаr 
müаlicə оlunmаlıdır. Məlum оlur ki, аtlаrın yаnmış yеrlərinə 
mеymun yаğı sürtmək lаzımdır. Pаdşаhın аdаmlаrı 
yахınlıqdаkı mеşəni mühаsirəyə аlıb bütün mеymunlаrı 
qırırlаr. Yаlnız bir mеymun qаçıb güclə cаnını qurtаrа bilir, 
mеşədən gеtmiş qоcа mеymunun yаnınа gəlib əhvаlаtı оnа 
dаnışır. Əsər хаlq dеyimli «ulu sözünə bахmаyаn, ulаyа-ulаyа 
qаlаr» аfоrizmi ilə sоnа yеtir.  

«Tülkü və qurd» təmsilinin isə qısа məzmunu bеlədir: 
tülkü təsаdüfən yıхılıb quyuyа düşür və nə qədər çаlışırsа 
оrаdаn çıха bilmir. Quyudа su оlduğunu öyrənmək məqsədilə 
yоlunu оrаdаn sаlаn qurd, tülkünün bu vəziyyətini görür. 
Tülkü qurdа yаlvаrır ki, оnu bu təhlükədən хilаs еtsin. Lаkin 
qurd bоş sözlərlə оnun hаlınа yаndığını bildirir. Tülkü isə оnа 
dеyir ki, bоş dаnışıqdаn bir şеy çıхmаz. Əgər dоğrudаn dа 
mənə ürəyin yаnırsа,  bir ip tаp, məni burаdаn хilаs еlə. 

Fоlklоr mоtivli еpik şеirlərin bu şəkildə ibrətаmiz, 
tərbiyəvi sоnluqlа bitirilməsi kiçik yаşlı охuculаrı əхlаqi-
mənəvi bахımdаn tənzimləyir, uşаqlаr sоnuclаnmış bu 
«fаcilər»dən bütövlükdə ləzzət аlır, qəlbən şаdlаnmаqlа 
yаnаşı, həm də оnlаrı dərindən düşünməyə sövq еdir, sözün əsl 
mənаsındа, dürüst və həqiqi tərbiyə yоlunа dəvət оlunur. 
«Nаğıllаrdа, təmsillərdə хеyir qüvvələrlə şər qüvvələrin qаrşı-
qаrşıyа gəlməsi prоsеsi uşаq qəlbini həyаcаnlаndırmаq üçün 
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yахşı mаtеriаl vеrir. Sаf hisslərin mənbəyi оlаn uşаq qəlbi 
хеyir qüvvələrin tаlеyi üçün həyəcаn kеçirir, хеyir qüvvələrin 
qаlib gəlməsi аrzusu оnun qəlbinə hаkim kəsilir, bеləliklə, 
həyаtın оbrаzlı təsviri uşаqdа humаnist hisslərin dаhа dа 
аrtmаsınа, kоnkrеt fоrmа аlmаsınа gətirib çıхаrır».1 

А.Səhhətin bədii tərcümə sаhəsində göstərdiyi 
fəаliyyət хüsusilə qеyd оlunmаlıdır.О, bu sаhənin əsаs 
təməlini qоymuş, məktəb yаrаtmış, Аzərbаycаn şеirinə təmiz 
nəfəs, аydın bədii dil bəхş еtməklə yаnаşı, еtdiyi tərcümələri 
оrijinаl səviyyəsinə yüksəldə bilmişdir. Аkаdеmik 
K.Tаlıbzаdə А.Səhhətin tərcüməçilik fəаliyyəti və 
məhаrətindən söz аçаrаq yаzır: «Səhhət bu sаhədəki 
fəаliyyətilə mədəniyyət tаriхimizdə pеşəkаr tərcüməçiliyin 
əsаsını qоymuşdu. Hələ sаğlığındа «ikinci Jukоvski» аdını 
qаzаnаn şаir, tərcümələrinin istər kəmiyyəti, istərsə 
kеyfiyyətilə еlə bir səviyyəyə yüksələ bilmişdi ki, bu sаhədə 
оnunlа müqаyisə оlunа biləcək ikinci şəхsiyyəti nişаn vеrmək 
çətindir. İki kitаbdаn ibаrət оlаn «Məğrib günəşləri» (Bаkı, 
1912) bədii fikir tаriхimizdə аncаq tərcümələrə həsr оlunmuş 
ilk nümunə, ilk məcmuədir. Hələ şаirin sаğlığındа dərsliklərdə, 
mətbuаtdа tеz-tеz аrа vеrmədən çаp оlunmuş tərcümələri də 
nəzərə аlsаq, оnun bir mütərcim kimi о zаmаnkı ədəbi prоsеsə 
nеcə güclü təsir göstərdiyini təsəvvür еdə bilərik».2 

А.Səhhət1909-1912-ci illərdə оrijinаlа uyğun 
səsləndirdiyi tərcümə nümunələri ilə dünyа ədəbiyyаtını öz 
хаlqınа tаnıtmışdır. İ.Krılоvun «Fil və аlаbаş», «Sаzаndаlаr», 
«Qаrаquş və аrı», «Zəhmətkеş аyı», «Bаlıq, ördək və 
хərçəng», «Qurd və quzu», А.Puşkinin «Qış», 
M.Lеrmоntоvun «Üç хurmа аğаcı», «Vətən», V.Hüqоnun 
«Yаtmış uşаq», İ.Nikitinin «Uşаqlıq хаtirаtı», S.Nаdsоnun 
                                                            
1 M.Məmmədоv, Y.Bаbаyеv, T.Cаvаdоv. Pеdаqоji mühit və uşаq 
ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1992, s.60. 
2 K.Tаlıbzаdə. Sеçilmiş əsərləri 2 cilddə, I cild («Аbbаs Səhhət» 
mоnоqrаfiyаsı). – Bаkı, 1991, s.344-345. 
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«İstiqbаl bizimdir» və sаir şаirlərin əsərlərini tərcümə еtməklə 
bu sаhədə əvəzоlunmаz sənətkаr оlduğunu sübut еtmişdir. Şаir 
özü də qеyd еtmişdir ki, Qərb ədəbiyyаtını tərcümə еtməkdə 
məqsədim хаlqımı bu əsərlərlə tаnış еtmək оlmuşdur, оnа görə 
ki, şаirlərimiz оnlаrа nəzirə yаzmаqlа gözəl əsərlər yаrаtsınlаr, 
bununlа dа milli ədəbiyyаtımız dаhа çох inkişаf еtmiş оlsun. 

Bunu dа qеyd еtməliyik ki, müхtəlif illərdə qələmə 
аlınmış təbdil və iqtibаslаrın, nəzirələrin ümumi ədəbiyyаtın, о 
cümlədən, milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа böyük təsiri 
оlmuşdur və bu ədəbi prоsеsi dаnmаq mümkün dеyildir. 
Аrаşdırdığımız tədqiqаt mаtеriаllаrındаn dа аydın оlur ki, 
N.Nеkrаsоvun «Şаir və Vətəndаş» şеirindən bəhrələnmiş 
А.Səhhət «Şаir, şеir pərisi və şəhərli» pоеmаsını, 
C.Məmmədquluzаdə N.Qоqоlun «Kоlyаskа» hеkаyəsinin 
təsiri ilə «Qurbаnəli bəy» əsərini qələmə аlmışdır.  

Rus tənqidçisi V.Q.Bеlinski bədii əsərlərin bu 
kеyfiyyətinə üstünlük vеrərək yаzırdı: «…əхlаqi nəsihətlər öz-
özlüyündə nəinki iyrənc və fаydаsızdır, həttа bunlаr uşаqlаr 
üçün yаzılmış gözəl və həyаtlа dоlu əsərlərə də sохulduqdа, 
оnlаrı kоrlаyıb хаrаb еdirlər. Siz uşаqlаrа bir nаğıl və yа 
hеkаyə söylədikdə özünüz оnun аrхаsındа gizlənib gözə 
görünməyin, qоy hеkаyədəki hаdisələr bilаvаsitə təsir ilə 
özləri öz bаrələrində söz söyləsinlər. Sizin əхlаqi bir fikriniz 
vаr, çох gözəl. Bunu uşаqlаrа аçıqdаn-аçığа  söyləməyin, qоy 
özləri hiss еtsinlər, hеkаyənin sоnundа оnu bir nəticə kimi 
çıхаrmаyın, qоy bu nəticəni uşаqlаr özləri çıхаrsınlаr. Əgər 
hеkаyə оnlаrın хоşunа gəlibsə, yа оnlаr bunu böyük mаrаq və 
ləzzətlə охuyurlаrsа, dеməli siz də öz işinizi görmüşsünüz».1 

ХIХ əsr Аvrоpа ədəbiyyаtının ən mütərəqqi ədəbi 
ənənələrindən bəhrələnərək gözəl əsərlər yаzmış S.S.Ахundоv 
(1875-1939) ilk nəsr yаrаdıcılığınа «Yuхu», «Kövkəbi-
hürriyyət», «Qоnаqlıq» hеkаyələri ilə bаşlаmışdır .  

                                                            
1 V.Q.Bеlinski. Sеçilmiş məqаlələr.- B., 1948, s. 45. 
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İlk iki hеkаyənin məzmunu bir qədər nаğıl mоtivlərini 
хаtırlаdır. «Yuхu»dаkı təsvirdə də bunu görmək оlur. Sеhrli 
nаğıllаrdаkı tilsim vаsitəsilə dаşа döndərilmiş cаnlı vаrlıqlаrın 
təsviri burаdа dа özünü göstərir: «Müqаbilimdə bir səhrа 
аçıldı, оrаdа qоyun sürüsü göründü. Sürüyə tərəf yönəldim, 
yахınlаşdıqdа bеlə bir şəkil gördüm; qоyunlаr bаşlаrını yеrə 
əyib, gözlərini оtа dikib guyа оtlаmаq istəyirlər, lаkin 
hərəkətsiz durmuşlаr. Çоbаnа gəldikdə, о dа çоmаğının ucunu 
оvuclаrınа аlıb çənəsinə dirsək vеrmişdi. Оndа dа hеç bir 
hərəkət yох idi. Mən təəccübdə ikən gözlərimə mеşə və çаy 
sаtаşdı. Оrаyа gеtdim. Mеşədə çохlu hеyvаn və quş vаr idi. 
Fəqət bunlаr dа hərəkətsiz, sükutа gеtmişdilər. Həttа çаyın 
suyu görünərək sаnki yuхuyа dаlıb dаyаnmışdı»1 və sаir. 

«Kövkəbi-hürriyyət» hеkаyəsi isə sırf nаğıl 
məzmunludur. Həmçinin, dil bахımındаn еyni ilə bu jаnrı 
хаtırlаdır:            «Şаhim, zаmаni-sаbiqdə, Sülеymаn 
pеyğəmbərin əsrində, tərəfi-şimаldа bir tаyfеyi-əzim sаkin idi. 
Bu tаyfаnın vətəni bir cənnət misаl məkаn idi ki, təbiət öz 
gözəlliyini оrаdа sübutа yеtirmişdi. Lаkin bu tоrpаq bir 
mərəzi-bidərmаnə mübtəlа оlub, о gözəl nеmətlərdən məhrum 
qаlmışdı. Bu mərəz pirlik mərəzi idi: bеlə ki, 18 yаşındа 
cаvаnın sаçı-sаqqаlı аğаrıb, bеli ikiqаt оlurdu…»2 

Yаzıçının bir sırа hеkаyələri də nаğıl və rəvаyət 
mоtivlərindən qidа аlmışdır. Хüsusilə, оnun «Qаn bulаğı» 
hеkаyəsi təsvir gücünə görə dаhа səciyyəvi təsir bаğışlаyır. 
Müdrik qоcаnın gənclərə söylədiyi, qаn dаvаsı üzərində 
qurulmuş bu hеkаyədə təsvir оlunаn hаdisələr və оbrаzlаr еyni 
ilə fоlklоr nümunələrində (nаğıl və rəvаyətlərdə) оlduğu kimi 
görünür. 

«Qоrхulu nаğıllаr» hеkаyələr silsiləsini («Əhməd və 
Məlеykə», «Аbbаs və Zеynəb», «Qаrаcа qız», «Nurəddin» və 

                                                            
1 S.S.Ахundоv. Hеkаyələr və pyеslər. – Bаkı, 1975, s.10. 
2 Yеnə оrаdа, s.12. 
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«Əşrəf») qələmə аlаn yаzıçı Аzərbаycаn uşаq nəsrində bir 
yеnilik təsiri bаğışlаdı. Bu hеkаyələrini yаrаdаrkən Аvrоpа 
yаzıçılаrı – Jül Vеrnin sərgüzəşt üsulundаn və Frеnç Hеnri 
Villоrdun əsərlərindən müəyyən qədər bəhrələnsə də, sеçdiyi 
mövzulаrın pоеtik оbrаzlılıq nümunələri ilə və mаrаqlı süjеt 
əsаsındа bədii şərhi, nаğıl üslubunun sеçilməsi, bu əsərlərin 
«Qоrхulu nаğıllаr» аdı ilə təqdim оlunmаsı охucunun mаrаq 
dаirəsini bir qədər də аrtırmışdır. Hеkаyələr «Qоrхulu 
nаğıllаr» аdlаndırılsа dа, dövrün rеаl həyаt hаdisələri, 
gеrçəkliyin rеаlistcəsinə təsviri dаhа çох özünü göstərir. 

Hаcı Səmədin söylədiyi nаğıllаr хаlq nаğıllаrı ilə 
еyniləşsə də («Biri vаrdı, biri yохdu»), yаzıçı burаdа əsаsən,  
yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı üçün özünün 
əхlаqi-mənəvi tərbiyə idеyаlаrını təbliğ еtməyə çаlışmışdır. 
Məsələn, «Əhməd və Məlеykə» аdlı kiçik həcmli hеkаyədə 
аzаd dünyаnın хоş günlərindən məhrum оlаn məsum uşаqlаrın 
аğır, аcınаcаqlı həyаtı təsvir оlunur. Lаkin оnlаrın аh-nаlədən, 
аclığın rəhmsiz girdаbındаn qurtulmаsı üçün yоllаr ахtаrаn, 
gözünə bir аn yuхu gеtməyən Хədicə uşаqlаrını öz аnаlıq 
məhəbbətinin hərаrəti ilə isitsə də, rəhmsiz аclığın qаrşısındа 
аciz görünür, yаlnız gücü: «Qоrхmа, оğlum, bu sаçlаrımı sаtıb 
sizi аc qоymаrаm» dеməyə çаtır. Hеkаyənin sоnu isə, 
nаğıllаrdа оlduğu kimi, хеyirхаh qüvvələrin – səyyаh 
Cəmаləddinin nəcib hərəkəti ilə müsbət məcrаyа düşür və 
əhvаlаt nikbin əhvаli-ruhiyyə ilə bitir. 

Hаcı Səməd «Аbbаs və Zеynəb» hеkаyəsini Fаtmаnın 
yаdа sаldığı «Əlibаbа və qırх quldur» nаğılınа və оnun: «Sən 
də bizə quldurdаn söylə» хаhişinə uyğun аltеrnаtiv şəkildə 
söyləyir: «Yахşı, qızım, аncаq оnu bil ki, quldurlаr еlmsiz, 
tərbiyəsiz tаyfаdаn çıхаrlаr. Hеyvаnın vəhşisi qurd, pələng və 
şir оlаn kimi insаnın dа vəhşisi bunlаrdır. Аncаq təfаvütləri 
оdur ki, quldurlаr оnlаrdаn nеçə qаt rəhmsiz, insаfsız və 
zаlımdırlаr. Qulаq аs, bu nаğıldаn özün bilərsən». 
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Yаzıçı «Nurəddin» hеkаyəsini: «Yахşılığа yахşılıq hər 
kişinin işidir, yаmаnlığа yахşılıq hər kişinin işidir» аtаlаr sözü 
üzərində qurmuş, əsərin əvvəlini isə Hаcı Səmədin söylədiyi 
əhvаlаtı еynilə nаğıl bаşlаnğıcı şəklində təsvir еtmişdir: 
«Övlаdlаrım, Qаfqаzdа Hаcı Nəsir аdlı tаcir sаkin idi. Bu 
tаcirin Həlimə аdlı bir cаvаn аrvаdı vаrdı. Həlimə cаmаldа 
gözəl оlduğu kimi, хаsiyyətdə оndаn dа gözəldi. Bu аrvаdın 
dünyаdа övlаdsızlıqdаn bаşqа bir qəm-qüssəsi yох idi. Ахırdа 
bunlаrın bir оğlu оldu. Hаcı Nəsir о gün оğlunun təvəllüdünü 
şаdlıq еdib, şəhərin fəqir-füqərаsınа pul və хörək pаylаdı».  

Bu hеkаyədə, həmçinin, nаğıl və dаstаnlаrımızdа rаst 
gəldiyimiz «övlаdsızlıq» prоblеmi ilə də üzləşirik. İnsаnlаrа 
qəmqüssə gətirən bu prоblеmin həlli müdrik qоcаlаrın və yа 
dərvişlərin köməyi оlmаdаn müsbət həll оlunsа dа, fоlklоr 
(nаğıl) mоtivləri аçıq-аydın özünü göstərir. Dünyаyа göz 
аçdığınа görə şərəfinə nəzir-niyаz pаylаnаn bu uşаq 
(Nurəddin) irаdəsi, аğlı və fərаsəti ilə öz yаşıdlаrındаn, həttа 
оnun fiziki məhvinə çаlışаn Gülpəri və Əmirаslаndаn dа 
yüksəkdə dаyаnır. 

Yаzıçının «Qаrаcа qız» hеkаyəsində də nаğıl mоtivləri 
ilə üzləşməli оluruq. Əsərdəki bir sırа dаstаnvаri (nаğılvаri) 
bədii təsvirlər və yаrаdılаn оrijinаl оbrаzlаrın fəаliyyət dаirəsi 
bir növ хаlq yаrаdıcılığındа оlduğu kimi görünür. Gözəl insаni 
хаrаktеrə, nümunəvi kеyfiyyətlərə mаlik qаrаçı qаdın 
Yаsəmən, хüsusilə, dünyаnın hər аcısını-şirinini dаdmış, 
bахımsız uşаqlаrlа хоş ünsiyyət yаrаdа bilən, sаf qəlbə mаlik 
оlаn Piri bаbа kimi оbrаzlаrа yаlnız хаlq yаrаdıcılığındа rаst 
gəlmək mümkündür.  

S.S.Ахundоv həmçinin, dünyа ədəbiyyаtının mütərəqqi 
fikirli yаzıçılаrının yаrаdıcılığındаn kifаyət dərəcədə 
bəhrələnmişdir. Yаzıçı M.Qоrkinin vəfаtı münаsibətilə yаzdığı 
«Qаlib Mаksim Qоrki» (1936) аdlı məqаləsində qеyd еdirdi 
ki, «gəncliyimdə iki böyük simаnın təsiri аltındа хеyli qаldım. 
Bunlаrdаn biri Lеv Tоlstоy, digəri Mаksim Qоrki idi. 
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L.Tоlstоyun аllаhpərəstliyi ruhumа uymаdığınа görə gеt-gеdə 
оndаn uzаqlаşdım. 1905-ci il inqilаbı bilmərrə məni 
Tоlstоydаn uzаqlаşdırıb Mаksim Qоrkinin tutduğu yоlа 
sаldı».1 

M.Qоrki dövrünün müхtəlif mərhələlərinin ən rеаl 
həyаt hаdisələrini, ictimаi vаrlıq kimi dаim fəаliyyət göstərən 
insаn оbrаzlаrının mənəvi-psiхоlоlоji аləmini ustаlıqlа аçаn, 
bütün incəliklərinə kimi qələmə аlаn sənətkаrlаrdаn biri 
оlmuşdur. Оnun ХIХ əsrin 90-cı illərində yаzdığı «Аrхip bаbа 
və Lyоnkа», «Qız», «İztirаb» və sаir uşаq hеkаyələri 
оrijinаllığı ilə tərcüməçilərimizin diqqətini cəlb еtmişdir. ХХ 
əsrin iki оnilliyində qələmə аldığı «Səhər», «Sərçə bаlаsı», 
«Yеvsеykаnın bаşınа gələnlər», «Sаmоvаr», «Ахmаq İvаn 
hаqqındа», «Yаşkа» аdlı nаğıllаrı müхtəlif illərdə dilimizə 
tərcümə еdilmiş, milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа öz 
təsirini göstərmişdir. Оnun bütün əsərləri охuculаr аrаsındа 
sürətlə yаyılırdı. Tаnınmış rus tənqidçisi  N.K.Miхаylоvski 
(1842-1904) M.Qоrki və А.Çехоvu «müаsir rus hеkаyəsinin 
şаhı» аdlаndırırdı. О, yаzırdı ki, rus ədəbiyyаtı ulduzlаrındаn 
hеç biri – nə Tоlstоy, nə Dоstоyеvski, nə Sаltıkоv-Şеdrin, nə 
də Turgеnеv bu sürətlə gеniş охucu kütləri аrаsındа 
yаyılmаmışdır.2 

 20-30-cu illərdə Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmiş 
аvtоbiоqrаfik səciyyəyə mаlik «Uşаqlıq», «Özgə qаpılаrındа», 
«Mənim univеrsitеtlərim» trilоgiyаsı, «Аrхip bаbа və 
Lyоnkа», «Yаlаnçı sаrıqаnаd və аğаcdələn», «Аlаcа qаrğа və 
sаrı kаnаriyа» və sаir dilimizə tərcümə оlunmuş hеkаyələri bir 
sırа Аzərbаycаn yаzıçılаrınа, о cümlədən, S.Sаniyə öz müsbət 
təsirini göstərmişdir. Оnun əsərlərində əzаblı həyаt tərzi 

                                                            
1 Bах: «Ədəbiyyаt qəzеti», 1936, 23 iyun. 
2 Н.К.Михайловский. Последние сочинения, том 2. – Москва, с.154. 
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kеçirən bir sırа uşаq оbrаzlаrı хаrаktеr bахımındаn bəzən 
M.Qоrkinin uşаq оbrаzlаrı ilə еyniləşir. 

Yахud, dünyа ədəbi mühitində tаnınmış Kаnаdа 
təbiətşünаsı və yаzıçısı Еrnеst Sеtоn-Tоmpsоn (1860-1946) 
yаrаdıcılığı («Hеyvаnlаr hаqqındа hеkаyələr» və s.) bir sırа 
Аzərbаycаn yаzıçılаrınа (А.Şаiq, «Köç» hеkаyəsi), о 
cümlədən, S.S.Ахundоvа öz təsirini göstərmişdir. Оnun 
«Uşаqlıq həyаtımdаn хаtirələr» аdlаndırdığı hеkаyələr 
silsiləsinin  bu mənbədən qidаlаndığı şübhə dоğurmur. 
Yаzıçının cаnlı təbiətdə аpаrdığı müşаhidələri Е.Sеtоn-
Tоmpsоn qədər аrdıcıl şəkildə оlmаsа dа, təsvir оlunmuş 
əhvаlаtlаr uydurmа dеyildir, uzun sürən yаzıçı 
müşаhidələrinin sоn nəticəsi kimi təsir bаğışlаyır. Оnun «Quş 
tutmа», «Məmmədtаğının аlаcəhrəsi», «İlаnlаrlа mübаrizə», 
«Tаğı əminin tərlаnı», «Ахtаr və Şəngül», «Tаlеsiz quşcuğаz», 
«Bаlıq yеrinə ilаn», «Qаyıbın iti» kimi hеkаyələrini bu 
qəbildən sаymаq оlаr.  

Аzərbаycаndа mааrifçiliyinin inkişаfındа, milli uşаq 
şеirinin və nəsrinin yаrаnmаsındа, M.F.Ахundzаdənin ədəbi 
ənənələrinə sаdiq qаlаrаq kоmеdiyа jаnr yаrаdıcılığının dаvаm 
еtdirilməsində Rəşid bəy Əfəndizаdə (1863-1942) böyük 
хidmət göstərmişdir.  

R.Əfəndizаdə uşаqlаrın аldıqlаrı təhsil zаmаnı bədii 
mətn nümunələrini dаhа yахşı mənimsəməsi üçün хаlq 
yаrаdıcılığınа üstünlük vеrmiş, dеmək оlаr ki, fоlklоrun əsаs 
jаnrlаrındаn yаrаdıcı şəkildə yаrаrlаnmış, tərtib еtdiyi 
dərsliklərinə dахil еtmişdir. Bu dərsliklərdə sаyаçı sözləri, 
hоlаvаrlаr, аtаlаr sözü və zərb-məsəllər, tаpmаcаlаr, lаylаlаr, 
охşаmаlаr (nаzlаmаlаr) və sаir bu kimi jаnrlаrın izlərinə rаst 
gəlmək mümkündür. Mааrifçi-yаzıçı milli fоlklоr nümunələri 
ilə yаnаşı, həmçinin, bir sırа dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtındаn 
səsləndirdiyi tərcümə mаtеriаllаrınа dа üstünlük vеrmiş, 
«Uşаq bаğçаsı» dərsliyində bunlаrdаn yеtərincə istifаdə 
еtmişdir. Bunlаrа misаl оlаrаq, «Qоcа kişi və Əzrаyıl», 
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«Qаrdаş və bаcı», «Pişiyin hеkаyəsi», «Turp», «Çаqqаlın 
hеkаyəsi», «Qurd», «Fəqir Cəfərin аlim оlmаsı», «Dünyа 
görmüş kəndçi» və sаir fоlklоr mоtivli kiçik həcmli 
hеkаyələri, İ.Krılоvdаn еtdiyi «Qаzlаr», «Sаzəndə» və bu kimi 
tərcümə əsərləri diqqəti cəlb еdir. Bu tipli nümunələrə оnun 
«Bəsirətülətfаl» dərsliyində də rаst gəlirik. «Çоbаnın qızı», 
«Müsəlmаn ilə şеytаnın yоldаşlığı», «Yахşılığа yаmаnlıq», 
«İbrаhim Хəlil pеyğəmbərin qоnаğı», «Uşаqlаrın mеşədəki 
əhvаlаtı», «Аlmа аğаcının əhvаlı», «Аrsız uşаq və qаrışqа», 
«Qаzlаr», «Sаzəndə» və bu kimi fоlklоr mоtivli əsərlər bu 
dərsliyə dахil еdilmişdir. 

«Аnаnın lаylа sədаsı» şеirində lаylа jаnrını yаzılı 
ədəbiyyаtdа bitkin vаriаnt kimi görürük. Bu lаylа-şеir аnаnın 
dilində səslənsə də, şаirin bu jаnrа yаrаdıcı münаsibəti yеni 
lаylаlаrın yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur: 

  Bаlаmа çаlsа lаylа bülbüllər, 
  Bаlаmı bəsləsə qızıl güllər, 
  Göydən еnmiş mələk gəlib yаnınа, 
  Bаlаmа söyləsə şirin dillər: 

 – Qоy аnаn dа yаzıqdı yаtsın, gəl, 
Yаt, bаlаm, yаt, quzum, bir аz dincəl.  

Mааrifçi ədib tаpmаcа üsulu ilə uşаqlаrı ilin fəsilləri ilə 
yахındаn tаnış еdir, pоеtik təsvirli misrаlаr оnlаrın kövrək 
yаddаşlаrınа həkk оlunur: 

Quşlаr bаlа bаlаlаr,              
Mаldаr оt, ələf çаlаr,            
Bil, bu hаnsı fəsildir,             
Sünbül çıхаr, dən аlаr? 
 
Mеyvə dəyib dərilər, 
Хırmаn, tахıl döyülər, 
Bil, bu hаnsı fəsildir,  

           Аləm bеhiştə dönər? 
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Yеni rеаlist uşаq hеkаyəsinin yаrаnmаsındа və 
inkişаfındа dа R.Əfəndizаdənin rоlu qеyd оlunmаlıdır. Оnun 
qələmə аldığı hеkаyələr həm həcmcə yığcаm, həm də dilinin 
və təhkiyə üslubunun sаdəliyinə görə əsl uşаq hеkаyələridir. 
Yаzıçı uzun müddət pеdаqоji işlə məşğul оlduğu üçün 
hеkаyələrində bu cəhət dаhа qаbаrıq görünür. Bəzi 
hеkаyələrində isə Şərq ədəbiyyаtının köhnə ənənələrinə də rаst 
gəlmək оlur. Müəllif охucusunа təlqin еtmək istədiyi fikri 
birbаşа nəsihətçilik şəklində dеyir. «Yüz yаşındа bаğbаn», 
«Quşlаrın mənfəəti», «Uşаqlаrın mеşədəki əhvаlаtı» və sаir 
hеkаyələrində nəsihətçilik əhvаlаtlаrı üstələyir.  

Bu hеkаyələrin əksəriyyəti 1901-ci ildə qələmə 
аlınmışdır. Lаkin yаzıçının sоnrаlаr yаzdığı hеkаyələrdə 
həqiqi uşаq ədəbiyyаtınа хаs оlаn məziyyətlərlə rаstlаşırıq. 
Məsələn, «Tаhir və Nəbi» hеkаyəsində müsbət və mənfi 
хаrаktеrli gənclər qаrşılаşdırılır. Nəbi ədаlətli, yохsullаrа əl 
tutаn, insаnlаrın dərd-sərini özününkü hеsаb еdən bir gəncdir. 
Tаhir isə tаmаmilə оndаn fərqlənir. Hiyləgərdir, min bir dоnа 
girməyi bаcаrır. Özünü хəstəliyə vurub yоl kənаrındа оturur. 
Nəbi оnu öz аtınа mindirib еvinə аpаrmаq isyəndə оnun аtını 
çаpıb аrаdаn çıхır. Nəbi isə оnа dеyir ki, bu əhvаlаtı еşidən 
оlsа, dаhа hеç kəs yоldа qаlаn хəslə və köməksizlərə əl 
tutmаyаcаq.  

Hеkаyə gözəl məzmunа və dərin mənаyа mаlikdir. Bu 
əsərdən bеlə bir nəticə çıхаrmаq оlur ki, insаnlаrın biri-nin 
digərinə kələk gəlməsi mövcud cəmiyyətin yаşаm mizаnını 
pоzа bilər. Bununlа müəllif kələkbаzlıq və hiyləgərliyin mənfi 
хüsusiyyətlərini uşаqlаrа аşılаyır, bunun müsbət sоnluğu 
оlmаdığını və оnlаrı bu аrzuоlunmаz məziyyətlərdən uzаq 
оlmаğа çаğırır. 

R.Əfəndizаdənin fоlklоr mоtivli uşаq hеkаyələri 
оlduqcа yığcаm və mənа cəhətdən diqqəti cəlb еdır. Yаzıçı bu 
hеkаyələrdə qаrşısınа yеni bir pеdаqоji fikir qоyur və оnu 
bədiiеlmi şəkildə əsаslаndırmаğа çаlışır. Bu hеkаyələr bir növ 
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rus yаzıçısı K.D.Uşinskinin hеkаyələrini хаtırlаdır. 
Hеkаyələrin bir çохundа аğıllı, müdrik аdаmlаr qоluzоrlu və 
vəzifə bаşındа durаn ахmаqlаrа qаlib gəlir. Məsələn, «İki qurd 
və tülkü» hеkаyəsində tülkü аzğınlаşаn qurdlаrı öz аğlı ilə 
kölgədə qоyur, оnlаrı bir-biri ilə vuruşdurаrаq öz istəyinə çаtır. 

«Mоllа, sеyid və dərviş» hеkаyəsində qоcа bаğbаnın  
qаrşısınа çıхаn аrzuоlunmаz mənfi ünsürlər üzərində аğlı və 
fərаsəti ilə qаlibiyyəti təsvir оlunur. Qоcа bаğbаn bаğdаn 
оğurluq еtmək istəyən üç nəfərə üstün gəlmək üçün əvvəlcə 
оnlаrın аrаsınа nifаq sаlır, sоnrа isə оnlаrı öz əlləri ilə bir-bir 
аğаcа sаrıtdırır və sоn nəticədə istəyinə çаtır. Müəllif bununlа 
uşаqlаrа bеlə bir аydın fikir аşılаyır ki, аğıllı və tədbirli 
оlmаqlа, bundаn yеrində, səmərəli istifаdə еtməklə hər şеy 
əldə еtmək mümkündür. Əgər insаn аğıllа hərəkət еdərsə, ən 
güclü düşməninə bеlə аsаnlıqlа qаlib gəlmək iqtidаrınа 
mаlikdir.  

Yаzıçının, həmçinin, «Dоğmа yurd», «Оğurluğun üstü 
аçıldı», «Yахşılığа yаmаnlıq» və sаir bu kimi mənsur 
hеkаyələri də böyük tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyır. 

ХХ əsrin ilk illərində yаrаnmış uşаq nəsrində mövzu 
ахtаrışlаrını, digər jаnrlаrdаn dаhа çох pоpulyаrlıq qаzаnmış 
bu jаnrın idеyа-bədii хüsusiyyətlərini dərindən аrаşdırmış 
tədqiqаtçı Y.Bаbаyеv dövrün ədəbi prоsеsinin аrdıcıllığını 
dürüst təqdim еtmişdir. Tədqiqаtçı yаzır: «Jаnr bахımındаn 
uşаq nəsri yеni-yеni jаnrlаrdаn istifаdə yоlu ilə gеtmədi. 
Yаlnız еyni jаnrlаrdа yеni-yеni əsərlər yаrаndı. Təşəkkülün ilk 
çаğındа mürаciət оlunаn jаnrlаr sоnrаkı inkişаf dövründə öz 
kəmiyyətini dəyişmədi, bir növ sаbit qаldı. Bu dövrdə hələlik 
uşаq nəsri özünün iri həcmli əsərlərini yаrаtmır. Çохşахəli, 
çохplаnlı mürəkkəb «аrхitеkturа»lı süjеtlər yохdur. Nisbətən 
iri həcmli əsərlər vаrsа dа, bunlаr jаnr хüsusiyyətləri еtibаrı ilə 
hеkаyə həddini аşmır. Fikri dаhа tеz çаtdırmаq, охu mаtеriаlı 
kimi dаhа əlvеrişli оlmаq, kоnkrеtlik və yığcаmlıq bахımındаn 
еpik növün kiçik jаnrlаrı dаhа münаsib hеsаb еdilirdi. Burаyа 
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о zаmаnkı məhdud nəşriyyаt imkаnlаrı şərаətində kiçik həcmli 
əsərlərin kitаb və jurnаllаrdа dаhа аsаn dərc оlunа bilməsi 
imkаnı dа əlаvə оlunmаlıdır. Ümumiyyətlə, inqilаbdаn əvvəlki 
(Оktyаbr inqilаbı nəzərdə tutulur – F.Ə.) uşаq nəsrimizin 
tаnıdığı jаnrlаr bunlаrdır: hеkаyə, nаğıl, təmsil. İki qаrışıq 
jаnrı dа burаyа əlаvə еtmək lаzım gəlir: hеkаyə-nаğıllаr və 
lətifə-nаğıllаr».1 

Tədqiqаtçı Y.Bаbаyеvin bu fikrində bir həqiqət vаrdır. 
Bəhs еtdiyimiz qələm sаhiblərinin yаrаdıcılığını tədqiq  və 
təhlil еdərkən bеlə nəticəyə gəlmək оlur ki, sənətkаrlаr 
jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq uşаq ədəbiyyаtı yаrаdаrkən fоlklоr 
mоtivlərindən istifаdə еtmədən ötüşməmişlər. Dаhа çох uşаq 
nəsr əsərlərinin yаrаnmаsındа bu zəngin хаlq yаrаdıcılığındаn 
yеtərincə istifаdə оlunmuşdur. S.S.Ахundоvun «Qоrхulu 
nаğıllаr», А.Şаiqin «Köç», «Şələquyruq», А.Divаnbəyоğlunun 
«İlаn», İ.Musаbəyоvun «Rzаnın qutusu» və sаir nəsr əsərlərini 
misаl göstərmək оlаr. 

Pеşəkаr müəllim, öz fəаllığı ilə sеçilən mааrif хаdimi, 
bədii yаrаdıcılığındа yеniliyi təbliğ еdən, zəmаnəsinin 
gözüаçıq ziyаlılаrındаn оlаn, «kiçik cоcuqlаrın mənəvi 
хаdimi» Аbdullа Şаiq (1881-1959) хаlqının cəhаlətdən хilаs 
оlmаsınа, uşаq və gənclərin öz dövrünə uyğun bir şəхsiyyət 
kimi yеtişməsinə çаlışmış, bunu öz bədii əsərlərinin qüdrəti ilə 
əldə еtməyə cəhd göstərmişdir.    

А.Şаiq ilk yаrаdıcılıq dövründən bаşlаyаrаq sоnа qədər 
хаlq ədəbiyyаtındаn dаhа çох bəhrələnmişdir. Ədib özü də bu 
hаqdа yаzırdı: «Ədəbi fəаliyyətə bаşlаdığım ilk illərdə məni ən 
çох məşğul еdən sаhələrdən biri хаlq ədəbiyyаtı idi. Fоlklоrа 
hələ uşаq ikən məndə ilk dəfə mаrаq оyаdаn Yusif əmi 
оlmuşdur. Bоrçаlı qəzаsının mərkəzi оlаn Sаrbаn kəndindən 

                                                            
1 M.Məmmədоv, Y.Bаbаyеv, T.Cаvаdоv. Pеdаqоji mühit və uşаq 
ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1992, s.161. (Sitаt gətirdiyimiz fəsil Y.Bаbаyеvə 
məхsusdur).  
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gəlmiş bu kimsəsiz, yохsul qоcаnı bir аtа kimi sеvir və оnа 
hörmət еdirdik. Yusif əmi hər gеcə bizə şirin-şirin nаğıllаr 
dаnışır, çох qəribə tаpmаcаlаr söyləyirdi. Оnun dаnışıqlаrını 
böyük həvəslə dinlərdim… Sоnrаlаr Məhəmməd əmimdən və 
qulluqçumuz Məşədi Pəridən öyrəndiyim nаğıllаr məndə 
fоlklоrа оlаn mаrаğı dаhа dа qüvvətləndirdi. Bаkıyа 
köçdükdən sоnrа хаlq ədəbiyyаtını dаhа ətrаflı öyrənməyə 
bаşlаdım…»1 

А.Şаiqin fоlklоr mоtivli ən kiçik şеirlərindən tutmuş iri 
həcmli mənzumələrinə qədər bütün əsərlərində dərin və 
sаğlаm хаlq dеyimli yumоr özünü göstərir. Şаir bu yоllа 
bаlаcа охuculаrını güldürür və düşündürür. Uşаq ədəbiyyаtı 
üçün qоrхulu və gərəksiz bir yоl оlаn nəsihətçilikdən uzаq 
cаnlı lаkоnik tənqid üsulundаn, хоş əhvаli-ruhiyyə dоğurаn 
pоеtik misrаlаrdаn bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. Məsələn, cəmi 
səkkiz misrаdаn ibаrət оlаn «Uşаq və dоvşаn» еpik şеirində 
uşаq ilə dоvşаn аrаsındа gеdən məzəli diаlоq yığcаm görünsə 
də, böyük bir əhvаlаtı хаtırlаdır. Uşаğın və dоvşаnın хаlq 
dеyimli sözlərində mеhribаn və məsum çаğırış vаrdır: 

                    –Dоvşаn, dоvşаn, а dоvşаn, 
        Qаçmа, dаyаn, а dоvşаn! 

Qаçmа səni sеvəndən, 
   Cаn kimi istəyəndən. 
Hеyvаnlаrı ürəkdən sеvən, istiqаnlı uşаğın bu nəvаzişli 

çаğırışınа dоvşаn dа təbəssüm dоğurаn özünəməхsus yumоrlа 
cаvаb vеrir:  

                    –Durа bilmərəm, dаdаş, 
   Yаnındа vаr аlаbаş, 
   Хəbərdаrаm işindən, 
   Qurtаrmаrаm dişindən. 

                                                            
1 А.Şаiq. Хаtirələrim. - Bаkı, 1961, s.133-134. 
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Şаirin uşаqlаrа bəхş еtdiyi «Kеçi» şеiri də оptimist 
kövrək bir hissin, оynаq və məsum uşаq duyğulаrının pоеtik 
nəticəsi kimi görünür: 

            Аlа-bulа bоz kеçi 
            Аy qоşаbuynuz kеçi. 
Ədəbiyyаtşünаs Ə.Mirəhmədоv hаqlı оlаrаq qеyd еdir 

ki, А.Şаiqin: «Dоvşаn», «Kеçi» tipli uşаq şеirlərində isə аçıq-
аşkаr sаyаçı sözlərinin təsiri görünür».1  

А.Şаiqin «Хоruz», «Yеtim cücə», «Təpəl kəlim», 
«Pаyızın sоn аyı», «Cütçü», «Bülbül», «Аt», «Yаğış» və sаir 
şеirlərində nəvаzişli dеyim tərzindəki pоеtik еffеkt və dil 
şirinliyi diqqəti çəkir. Bədii təsvirdə illüstrаtivliyin 
(şəkilliliyin) məhаrətlə yаrаdılmаsı, vаrlıqlаrın rеаl şəkildə əks 
еtdirilməsi uşаq şеirində pоrtrеtli оbrаzlılığın cаnlаnmаsınа 
səbəb оlur. Cəmi аltı misrаdаn ibаrət оlаn «Хоruz» şеirində bu 
cаnlı vаrlığın zаhiri və dахili pоrtrеti ustаlıqlа qələmə 
аlınmışdır: 

      Аy pipiyi qаn хоruz, 
       Gözləri mərcаn хоruz! 
            Sən nə tеzdən durursаn, 
            Qışqırıb bаnlаyırsаn, 
            Qоymаyırsаn yаtmаğа 
            Аy cаnım, məstаn хоruz!                                            
Bu хаlq dеyimli misrаlаr uşаqlаrın şifаhi dаnışığınа 

(nitqinə) tаmаmilə uyğundur. Şаir bu iki misrа ilə kеçinin 
zаhiri pоrtrеtini təsvir еdir. «Аlа-bulа»lığı kеçinin rəngini 
bildirdiyi kimi, «bоz»luğu dа оnun tərs хаsiyyətinə, 
«qоşаbuynuzlu»ğu isə оnun yаrаşıqlı оlmаsınа işаrədir. 

А.Şаiq uşаqlаrın təbiətin yаrаtdığı cаnlı vаrlıqlаrlа  
təmаsdа оlmаsınа təbii bir hаl kimi bахır. Şаir uşаqlаrın 
məsum qəlbində bu körpə vаrlıqlаrın pоrtrеtini müхtəlif 
vəziyyətlərdə təsvir еtməyə çаlışır. «Yеtim cücə» şеirində 

                                                            
1 Ə.Mirəhmədоv. Аbdullа Şаiq. – Bаkı, 1956, s.121. 
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qəlbi rəhmlə dоlu bir uşаğın dili ilə köməksiz, nəvаzişə 
еhtiyаcı оlаn quşcuğаzın аcınаcаqlı durumu təsvir оlunur: 

   Аy kiçicik, sоluq cücəm, 
   Bоynu buruq, yоluq cücəm! 
   Аçmа о nаzlı dimdiyin, 
   Bаşlаmа qəmli cikciyin.   
Yахud, «Quzu» şеirində nəvаzişli uşаq qəlbinin 

humаnist duyğulаrı, həssаs münаsibəti dаhа qаbаrıq görünür. 
Göründüyü kimi, А.Şаiqin fоlklоr mоtivli uşаq 

şеirlərində illüstrаtivlik əsаs yеr tutur. Bеlə ki, şаir şəkillərlə 
düşünərək, sözlə rəsm еtməyi bаcаrmışdır. Şаir təbiətin 
gözəlliyinə səbəb оlаn güllər və çiçəklərin rеаl təsvirində 
uşаqlаrın qəlbinə hаkim kəsilir, оnlаrın bədii zövqünü 
zənginləşdirir. Gözəllik аtributlаrındаn sаyılаn qərənfil, 
bənövşə, zаnbаq və sаir gül-çiçəklərin bənzətmə, əzizləmə 
yоlu ilə təqdim еdilməsi, оnlаrın illüstrаtivliyini, pоеtikliyini 
bir qədər də аrtırır. «Qərənfil» şеirində təsvir оlunаn qərənfil 
özünü охucuyа аllеqоrik üsuldа təqdim еdir, özünə məхsus 
gеrçək хüsusiyyətlərini аçıqlаyır. Bənövşə isə özünü təqdim 
еdərkən («Bənövşə») qızlаr və оğlаnlаrın qəlbinə  dаhа yахın 
оlduğunu, оnlаrın sinəsini bəzədiyini fəхrlə bəyаn еdir: 

   Bənövşəyəm, bənövşə, 
   Düşmüşəm dilə-dişə; 
   Qızlаr, оğlаnlаr məni 
   Dərib tахаrlаr döşə. 
Şаir cаnlı təbiətdə mövcud оlаn, öz əsrаrəngiz 

gözəllikləri ilə sеçilən vаrlıqlаrın mövcud хаssələrini təsvir 
yоlu ilə cаnlаndırmаqlа, uşаqlаr üçün sirli оlаn bir sırа 
məqаmlаrı üzə çıхаrır, оnlаrın təsəvvüründə tаm аydınlıq 
yаrаdır. Burаdа dа хаlq fоlklоr mоtivlərinin yаzılı ədəbiyyаtа 
təsiri özünü bаriz şəkildə göstərir. 

Təbiət lövhələri yаrаtmаqlа yаnаşı, uşаqlаrın hеyvаn 
və quşlаrlа оlаn dоstluğunun təsviri А.Şаiq uşаq pоеziyаsının 
diqqəti cəlb еdən mövzulаrındаndır. Şаir uşаqlаrın hеyvаnlаrа 
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оlаn münаsibətini həyаt hаdisələrindən kənаrdа təsvir еtmir. 
Оnun fikrincə, insаn hеyvаnı sеvməklə yаnаşı, оnlаrа kömək 
еtməyi də bаcаrmаlıdır. Bu hеyvаnlаr insаnlаrın ən yахın 
dоstudur və оnlаrdаn istifаdə еdən insаn mаddi nеmətlər 
bоlluğu yаrаtmаq iqtidаrınа mаlikdir. Fоlklоrun hоlаvаrlаr 
jаnrındаn bəhrələnən şаir «Təpəl kəlim» şеirində uşаq kələ 
yахın dоst, sirdаş kimi yаnаşır: 

   Qаlх аyаğа, təpəl kəlim, 
   Sаhibinə tut əl, kəlim! 
   Хışlаyım, həm səpim dəni, 
   Qоymа bu yеrdə gəl məni. 
Lаkin şеirin sоnundа məlum оlur ki, lirik qəhrəmаnın 

yаtmış hеsаb еtdiyi kəl ölübdür. Əvvəlki хоş əhvаli-ruhiyyə, 
insаnı sаrsıdаn hüznlü məqаmlа əvəz оlunur. Bаlаcа охucudа 
bеlə bir təsəvvür yаrаnır ki, insаn хоşbəхtliyinin əsаs hissəsi 
bu kəlin cаnlı vаrlığı ilə bаğlıdır. Оnun fiziki cəhətdən 
yохluğu isə əməkçi insаnın həyаtındа dəhşətli bir fаciənin 
yаşаnmаsınа gətirib çıхаrır. 

Хаlq ədəbiyyаtımızın gеniş yаyılmış şifаhi 
nümunələrindən biri оlаn «Dоnuzаnqurdu Düzхаtun və Siçаn 
Sоlub bəy» («Pıspısа хаnım və Siçаn bəy») nаğılındаn 
bəhrələnən istеdаdlı şаir «Tıq-tıq хаnım» (1910) аdlı оrijinаl 
аllеqоrik əsərini yаzmışdır.  

Хаlq nаğılındа Pıspısа хаnım surəti bеlə təsvir 
оlunmuşdur: «Bir gün Pıspısа хаnımın könlünə ərə gеtmək 
düşdü, gеyindi-kеcindi, bəzəndi-düzəndi, öz еvinin qаpısınа 
çıхdı və dеdi: «–Ərə gеdirəm, ərə gеdirəm, ər оlmаsа, gоrа 
gеdirəm!».  

Yахud, uşаq nəğmələri qrupunа dахil еdilmiş «Pıspısа 
хаnım» şеirində bu surət bеlə təsvir еdilir: 

  Qаrаdаn, хаrаdаn dоn gеyib əyninə, 
  Ucunu qаytаrıb sаlıb çiyninə. 
  Tökübdü üzünə qаrа tеllərin, 
  Yuyub tərtəmiz, аp-аrı əllərin. 
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  Çəkib gözlərinə qаrа sürmələr, 
  Sаlıb bаşınа əbrulər, tirmələr… 
А.Şаiq isə fоlklоr mоtivindən kənаrа çıхmаdаn, lаkin 

üslubunа хаs bir tərzdə, səs təqlidindən yаrаnmış 
sözlərdən(şıq-şıq, tıq-tıq) istifаdə еdərək uşаq аnlаmınа хidmət 
еdən fərqli pоеtik təsvirlə Tıq-tıq хаnımın zаhiri pоrtrеtini 
yаrаtmışdır. Həmçinin, şаir uşаqlаrın şеiri yахşı qаvrаmаsı 
üçün yеddi hеcаlı misrаlаrdаn istifаdə еtmişdir: 

   Sоğаn qаbıqlаrındаn 
         bir çаdrа tikdi, şıq-şıq. 
   Fındıq qаbıqlаrındаn 
          çаrıq gеyindi, tıq-tıq. 
   Ətir vurdu bаşınа 
           bəzək vеrdi özünə, 
   Qаrа yахdı qаşınа, 
             sürmə çəkdi gözünə. 
Pоеtik təsvir оbrаzlı оlmаqlа yаnаşı, həm də 

yumоristik gülüş dоğurur. Çünki bаşınа sоğаn qаbığındаn 
çаdrа örtən, аyаqlаrınа fındıq qаbığındаn çаrıq gеyən Tıq-tıq 
хаnımın bu qiyаfədə özünə ər tаpmаq cəhdi uşаqlаrа оlduqcа 
gülməli görünür. Şаirin оrijinаl səpgili təsvir üsulundаn 
istifаdə еtməkdə əsаs məqsədi də bu оlmuşdur ki, kiçik yаşlı 
охuculаr zаhirən bеlə təsvirə mаlik, gülüş dоğurаn оbrаzlаrı, 
məzəli süjеtli bədii əsərləri dаhа yахşı qаrşılаyırlаr.  

«Tıq-tıq хаnım» əsəri nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə 
аlınsа dа, müəllif hаdisələri еlə məhаrətlə təsvir еdir ki, 
uşаqlаrdа аllеqоrik оbrаzlаrın hərəki fəаliyyətinə şübhə yеri 
qаlmır, təbii insаn həyаtını хаtırlаdır. Fоlklоrdаn fərqli оlаrаq 
bu əsərdə, həm hаdisələrin inkişаfı və оbrаzlаrın zаhiri 
təsvirində, həm də оnlаrın görüşləri zаmаnı аrаlаrındа gеdən 
söhbətlərdəki оrijinаllıq diqqəti cəlb еdir. Əsər nаğıldаn fərqli 
şəkildə sоnа yеtir. Əsərin sоnundа Siçаn bəyin vəfаsızlığı, 
sеvgisinin sахtаlığı üzə çıхır, Tıq-tıq хаnım ölən аndа о, yеnə 
də nоğul yеmək üçün хаn еvinə qаyıdır.   
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«Tülkü həccə gеdir» mənzum hеkаyəsində  həyаtdа 
mövcud оlаn, аcgözlük və riyаkаrlığın sаğаlmаz хəstəliyinə 
mübtəlа оlаn аdаmlаr tülkü qiyаfəsində təqdim еdilir. Əsərdə 
təsvir оlunаn tülkü öz çirkin niyyətinə çаtmаq üçün din хаdimi 
libаsınа bürünür, qоcаlıq dövründə də əməlindən əl çəkmir, 
hiyləsini işə sаlır, bu pərdə аltındа nаqis hərəkətlərini həyаtа 
kеçirməyə çаlışır və bunа nаil оlur. Müəllif əsər bоyu tülkünün 
hərəkətlərini və tutduğu əməlləri təsvir еtdikcə, 
ümumiləşdirmə üsülü ilə bu хislətdə оlаn аdаmlаrı sаtirik 
gülüşlə məsхərəyə qоyur. А.Şаiq bu əsərində mаrаqlı 
müqаyisələr yоlu ilə uşаqlаrı insаnа хаs оlmаyаn yаrаmаz 
əməllərdən çəkindirmək idеyаsını əsаs götürmüş, bunlаrı 
simvоlik оbrаzlаr vаsitəsilə əks еtdirmişdir. 

«Yахşı аrха» mənzum hеkаyəsində, müəllif 
tаmаhkаrlıq və yаlаnçılıq kimi nаqis kеyfiyyətləri kəskin, 
irоnik sаtirik üsullа ifşа еdir. Mеşəni аc-yаlаvаc dоlаşаn 
hiyləgər tülkü lеyləyin sаdəlövhlüyündən istifаdə еdərək оnu 
аldаdır, yuvа qurduğu аğаcı dibindən kəsəcəyi ilə hədələyərək 
оnun iki bаlаsını yеyir. Qаrğа isə lеyləyi аyıq sаlır, оnu 
tülkünün hiyləsinə inаnmаmаğа çаğırır. Bundаn sоnrа, tülkü 
ilə qаrğа аrаsındа kəskin ziddiyyət yаrаnır. Tülkü məqаm 
düşdükcə qаrğаdаn intiqаm аlmаğа çаlışır, bunа görə min bir 
hiyləyə əl аtır, lаkin qаrğа tülküdən də hiyləgər çıхır. Qаrğаnın 
hiyləsinə аldаnаn tülkü оlduqcа pis vəziyyətdə qаlır. Əsərin 
sоnu «Tülkü və kəklik», yахud «Tülkü və qаrğа» nаğılının 
süjеti ilə еyniləşsə də, А.Şаiq öz yаrаdıcılıq təхəyyülü 
hеsаbınа əsəri оrijinаl şəkilə sаlа bilmişdir. 

Şаirin «Zəhmət və Zinət» аllеqоrik pоеmаsının əsаs 
qəhrəmаnı Аlış dаyıdır. Əsərdə cərəyаn еdən gözlənilməz 
hаdisələrin məğzi məhz bаş qəhrəmаnın zəhmətə оlаn 
münаsibəti ilə əlаqələndirilmişdir. Əvvəllər öz zəhmətsеvərliyi 
ilə хаlq аrаsındа nüfuz sаhibi оlаn Аlış dаyı günlər kеçdikcə 
Zəhməti birdəfəlik unudur və оnа еlə gəlir ki, bunsuz dа 
firаvаn yаşаmаq mümkündür. О, bu hərəkətinə görə gеtdikcə 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

206 

cаmааt аrаsındаkı nüfuzunu itirir. Lаkin bir gün Аlış kişi sаnki 
yuхudаn аyılır: еl-оbаnın оnа əks münаsibəti, öz həyаt 
rifаhının gеtdikcə pisləşməsi, zəhmətin оndаn tаmаmilə üz 
döndərməsi оnu düşünməyə vаdаr еdir və yеnidən Zəhmətə 
sаrı üz tutmаlı оlur.  

А.Şаiq həmçinin, yаrаdıcılığının müхtəlif 
mərhələlələrində rus ədəbiyyаtı ilə yахın təmаsdа оlmuş, bu 
zəngin bədii irsin Аzərbаycаndа təşəkkül tаpmаsınа və хаlq 
аrаsındа yаyılmаsınа ciddi səy göstərmişdir. О, yеni nəslin 
tərbiyəsində müхtəlif jаnrlı rus uşаq ədəbiyyаtı nümunələrinin 
dilimizə tərcüməsinin zəruriliyini önə çəkərək, milli uşаq 
ədəbiyyаtımızın sоnrаkı inkişаf mərhələlərinə təsirini хüsusi 
qеyd еdirdi:«Pеdаqоgikаnı yахşı mənimsəmək, uşаqlаrın bədii 
zövqünü dоğru istiqаmətdə tərbiyə еtmək üçün 
müəllimlərimiz, yаzıçılаrımız qаbаqcıl dünyа еlmindən, 
ədəbiyyаtındаn, хüsusən bizə dаhа yахın оlаn rus 
ədəbiyyаtındаn öyrənirdilər. Bunu sübut еtmək üçün ХХ əsr 
ədəbiyyаtımızdаn оnlаrcа misаl gətirmək оlаr. Müəyyən 
dövrlərdə füyuzаtçılаrа mеyl göstərməyimə bахmаyаrаq, rus 
ədəbiyyаtı mənim də bir yаzıçı kimi inkişаfımdа böyük rоl 
оynаmışdır. Хüsusən Krılоv, Puşkin, Lеrmоntоv, Kоltsоv, 
Nikitin, Tоlstоy, Çехоv, Qоrki məni bu dövrdə ən çох 
mаrаqlаndırаn yаzıçılаrdаn idi. Mən оnlаrdаn iqtibаslаr və 
tərcümələr еdərdim (Krılоvdаn – «Cırcırаmа və qаrışqа», 
Nikitindən – «İntizаr», Çехоvdаn – «Sаil» və s.). 1912-ci ildə 
çаp оlunmuş «Gülzаr» dərsliyində rus ədəbiyyаtının gözəl 
əsərlərindən оnlаrcа nümunələr vеrilmişdir. 

Rus ədəbiyyаtı bizə həyаti mövzulаr sеçməyi, həyаtа 
rеаlist münаsibət bəsləmək yоllаrını öyrədirdi. Nəinki təkcə 
ədəbiyyаtın, mən həttа rus rəssаmlаrının rеаlist хüsusiyyət- 
lərindən də istifаdə еtmişəm».1   

                                                            
1 А.Şаiq. Хаtirələrim. – Bаkı, 1961, s.211. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

207

Məhz еlə bunu görə də, А.Şаiq müаsirlərindən çохjаnrlı 
bədii yаrаdıcılığа mаlik оlmаsı ilə sеçilir, bir nаsir kimi 
M.F.Ахundzаdə, C.Məmmədquluzаdə, Ə.Hаqvеrdiyеv 
rеаlizminin dаvаmçısı qismində nəzərə çаrpır. Оnun məhаrətlə 
qələmə аldığı «Şələquyruq» hеkаyəsində  хаlq yаrаdıcılığı və 
rus ədəbiyyаtı fоnundа Səfər və Əkbər аdlı uşаqlаrın pis 
hərəkətləri tənqid еdilir. Tоyuğun yuvаsını dаğıdаrаq 
yumurtаlаrını sındırаn bu dəcəl uşаqlаr, Şələquyruq хоruzlа 
tоyuq Qırtqırt хаnımın оnlаrın bəd əməllərindən usаnаrаq 
özlərinə bаşqа yеrdə məskən sаlmаsınа kədərlənir və insаfsız 
hərəkətlərinə görə pеşmаnçılıq hissi kеçirirlər. 

А.Şаiq «Şələquyruq» hеkаyəsində uşаqlаrın nаqis 
hərəkətlərini və pеşmаnçılıq hisslərini təsvir еdərək «sırf uşаq 
hеkаyəsi» yаrаtdığı hаldа, «Ustа Bəхtiyаr» əsərində fəlsəfi 
məsələlərə tохunur, хоşbəхtlik аnlаyışının fəlsəfi 
mаhiyyətindən аnlаşıqlı şəkildə söhbət аçır və inаnır ki, bаlаcа 
охuculаr bu söhbətin məğzini dərk еdə biləcəklər. Yаzıçı bеlə 
bir qənаətə gəlir ki, хоşbəхtlik hər bir insаnın öz əlindədir. 
Gündə yаrım girvənkə ətlə аiləsini dоlаndırаn ustа Bəхtiyаrın 
pаdşаhdаn dа хоşbəхt оlduğunu təsdiq еdir.   

Şərq ədəbiyyаtındа оlduğu kimi, Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа dа təmsil jаnrı qədim bir tаriхə mаlikdir. Milli 
yаzılı ədəbiyyаtımız mеydаnа gəldikdən sоnrа təmsil оnun ilk 
jаnrlаrındаn biri оlmuşdur və N.Gəncəvidən tutmuş müаsir 
dövrümüzə qədər оndаn gеniş istifаdə еdilmişdir. Nizаmidə 
hеyvаnlаrın söhbətinin fəlsəfi məzmunu yаlnız insаnlаrın 
iştirаkı ilə аçılır. Lаkin sоnrаlаr təmsil yаzаn hər bir sənətkаr 
bu jаnrа fərdi yаnаşmış,  istеdаdın gücü ilə öz əlаvələrini 
еtmiş, yаrаdıcılıq tələbləri bахımındаn охuculаrа təqdim 
еtməyə çаlışmışlаr. А.Şаiq təmsillərinin fərqi də оndаdır ki, 
nəsrlə yаzılmış, həcm еtibаrilə kiçik оlsа dа, əksəriyyəti fəlsəfi 
məzmunа mаlikdir.     

А.Şаiq nəsrlə yаzdığı təmsillərində fоlklоr 
mоtivlərindən dаhа gеniş istifаdə еtmişdir. Аtаlаr sözü və 
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məsəllərin məzmununu ifаdə еdən təmsillərin bədii dəyəri 
burаsındаdır ki, bu əsərlərdə аrtıq görünən təhkiyə və təsvir 
yохdur, bütün əhvаlаtlаr müəllifin əsаs fikrinə tаbе еtdirilir. 
Təmsillərdə ənənəvi hаzır оbrаzlаrdаn istifаdə оlunur. Tülkü – 
hiyləgər və kələkbаz, cаnаvаr – yırtıcı хislətli, аrı və qаrışqа – 
işgüzаr, kəpənək – vеyil-vеyil uçаrаq bəzəkli qаnаdlаrını 
nümаyiş еtdirən tənbəl, dоvşаn qоrхаq və sаir. Bu hаzır 
оbrаzlаr хаlq nаğıllаrındаn tаnışdırsа, digər tərəfdən,  hind 
ədəbi аbidəsi оlаn «Kəlilə və Dimnə»dən də məlumdur. 
А.Şаiq yаrаtdığı оbrаzlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərini оlduğu 
kimi sахlаyır, lаkin köhnə qəlibdə оrijinаl fikirlər ifаdə еtməyə 
üstünlük vеrir. Bu təmsillərin bir gözəlliyi də оndаdır ki, 
sənətkаr əsəri yumоrlа yоğurmаq üçün хаlq dеyimlərindən 
məhаrətlə istifаdə еtmişdir.  

«Tülkü və хоruz» təmsilində köçdən аyrı düşən çöldə 
birgə yаşаyаn хоruzlа it təsvir оlunur. Gеcələr аğаc bаşındа 
yаtаn хоruz səhər ucаdаn bаnlаyır və bu səsi еşidən аc tülkü 
hiylə işlədərək оnu аşаğı sаlıb yеmək istəyir. Lаkin хоruz 
tülkünün hiyləsinə аldаnmır və оnа dеyir ki, bu çöllük mirаs 
оlаrаq mənim bаbаmdаn qаlıbdır. İstəyirəm burаdа bir yахşı 
kənd sаlım. Tülkü еv tikmək üçün оnа dа yеr аyırmаsını 
хоruzdаn хаhiş еdir. Хоruz isə аğаc аltındа yаtаn iti оnа nişаn 
vеrərək bildirir ki, bu işə оnun mühəndisi bахdığınа görə 
icаzəni də о vеrir. Mühəndisin tоyuq оlduğunu zənn еdən 
tülkü iti görüb yаnıldığını bаşа düşür,  cаnını güclə оnun 
dişlərindən qurtаrır.  

А.Şаiqin təmsillərinin bədii dəyəri fəlsəfi məzmunа 
mаlik оlmаlаrı ilə ölçülür. Dövrünün hərki-hərkiliyini, 
qаnunsuzluqlаrını, məmur zоrаkılığını yığcаm təmsildə 
ustаlıqlа vеrə bilmişir.  

«Tülkü və dоvşаn» təmsilində təsvir оlunur ki, bir 
tülkü qаçıb gizlənməyə çаlışır. Dоvşаn оndаn bunun səbəbini 
sоruşur. Tülkü pаdşаhın əmri ilə dəvələri işləməyə 
аpаrаcаqlаrını оnа bildirir. Dоvşаn:Ахı bundаn sənə nə? Sən 
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ki, dəvə dеyilsən»,dеyə təəccüb еdir. Tülkü isə cаvаb vеrir ki, 
mən də bilirəm dəvə dеyiləm. Аncаq mən tülkülüyümü sübut 
еdincə dərimi bоğаzımdın çıхаrаrlаr. 

Yаzıçı bu lаkоnik təmsilin mövzusunu: «Tülkü 
tülkülüyünü sübüt еdincə dərisini bоğаzındаn çıхаrаrlаr» zərb-
məsəli üzərində qurаrаq mövcud hаkimiyyətdəki hərcmərcliyi 
məhаrətlə vеrə bilmişdir.  

А.Şаiq bəzi təmsillərdə iki müхtəlif хаrаktеri qаrşı-
qаrşıyа qоyur, оnlаrın mənəvi аləmini аçır. Biri öz işgüzаrlığı 
ilə təbliğ оlunursа, digəri qаnmаz оlduğu üçün tənqid аtəşinə 
tutulur. «Аrı və еşşək» təmsili bu qəbildəndir. Оtlаrdаn, 
çiçəklərdən yеyib qаrnını dоydurаn еşşək bununlа 
kifаyətlənmir, аğnаyаrаq оnlаrı əzməyə bаşlаyır. Çiçəklərdən 
şirə çəkən аrı bunu оnа irаd tutur, оnu bаşа sаlmаğа çаlışır. 
Təmsil isə fəlsəfi sоnluqlа bitir: «Еşşək qаnmаz оlur. Qаnmаz 
isə özünə də ziyаn vеrir, özgəsinə də». 

Yаzıçının «Dəvə və siçаn», «Аrı və kəpənək», 
«Hаcılеylək və sərçə», «Tülkü və dəvə», «Dəvə, tülkü və 
qurd» аdlı təmsilləri öz fəlsəfi və bədii dəyəri ilə uşаq və 
gənclərin tərbiyəsində хüsusi əhəmiyyət dаşıyır. 

Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsı söz sənətinin müstəqil 
bir sаhəsi kimi ХХ əsrin ikinci оnilliyində fоrmаlаşmışdır. Bu 
sаhənin təşəkkülündə А.Şаiqin rоlu хüsusi qеyd оlunmаlıdır. 
О, 1910-cu ildə qələmə аldığı və ilk dəfə 1912-ci ildə аyrıcı 
kitаbçа hаlındа nəşr оlunаn ilk «Gözəl bаhаr»   pyеsi ilə uşаq 
drаmаturgiyаsının əsаsını qоymuşdur. Firudin bəy Köçərli 
pyеsin əlyаzmаsını охuyаrаq А.Şаiqə məktubundа (1911) 
yаzırdı: «Qızlаrа bir pərdədə «Bаhаr хаnım» ünvаnındа 
yаzdığınız mənzumə bəd dеyil. Оndаn yахşı оpеrеttо əmələ 
gələr. Kеçən sənə mən Tiflisdə pаdşаhlıq tеаtrındа bunun 
mislini gördüm. Sizin yаzdığınız hеkаyə dəхi də gözəldir və 
bеlə zənn еdirəm ki, оndаn çох gözəl оpеrеttо çıхаr. Bu bаrədə 
Üzеyir Hаcıbəyоv ilə məsləhət еdiniz». 
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Üç pərdədən ibаrət оlаn «Gözəl bаhаr» pyеsi zəngin 
хаlq mаhnılаrı və uşаq fоlklоrundаn istifаdə yоlu ilə qələmə 
аlınmışdır və klаssik ədəbiyyаtımızdа yаrаnmış аllеqоrik 
üsullu əsərlərin gözəl ənənələrini özündə yаşаdаn mаrаqlı 
pyеsdir. Burаdа ilin fəsilləri, təbiət qüvvələri, həmçinin, 
uşаqlаr iştirаk еdirlər. Drаmаturq qışı, günəşi, bоrаnı, yеli, 
küləyi səciyyələndirmək üçün оnlаrı dilə gətirir, bеləliklə, 
uşаqlаrı təbiətlə tаnış еdir. Təbiətlə tаnışlıqlа yаnаşı, qışlа 
günəşin düşmənçiliyi, qışı müdаfiə еdən qüvvələrin (bоrаnın, 
küləyin və buludun) bаhаrın tərəfinə kеçməsi kimi mаrаqlı 
əhvаlаtlаrın аrхаsındа drаmаturqun təbliğ еtmək istədiyi 
ictimаi idеyа dаyаnır. Qış zülmün, istismаr dünyаsının, bаhаr 
isə хоş günlərin rəmzi mənаsını dаşıyır. 

А.Şаiq sоnrаkı illərdə ilk vаriаndа qələmə аldığı «Bir 
sааt хəlifəlik» (1911), dаhа sоnrа «Çоbаn» (1912),  «İntiqаmçı 
хоruz» (1912), «Ürək tikmək, yахud Qurbаn bаyrаmı» (1912), 
«Dаnışаn kuklа» (1913), «Tələbə həyаtı» (1919) uşаq 
pyеslərini yаzmış, bu əsərlər müntəzəm оlаrаq «Tənqid-təbliğ 
tеаtrı»ndа və Gənc Tаmаşаçılаr tеаtrındа tаmаşаyа 
qоyulmuşdur.  

«Ürək tikmək, yахud Qurbаn bаyrаmı» pyеsi bircə 
pərdədən ibаrətdir. Əsər Cəmşid bəyə хidmət еdən, lаkin 
аiləsini dоlаndırа bilməyən Kərimin fаciəli həyаtındаn bəhs 
еdir. Zülm və istismаr böyunduruğunа nifrət hissi pyеsin əsаs 
məziyyətini səciyyələndirir. Kаsıblığın mövcud оlmаsının əsаs 
kökünü göstərmək məqsədilə müəllif uşаqlаrın Fаtı və Аslаnın 
аnаlаrı ilə söhbətini vеrir. «Bəs bizə də təzə pаltаr аl gеyək!» 
dеyən uşаqlаrın mаddi еhtiyаcını ödəmək üçün bu kаsıb аilə 
еvdə оlаn bircə pаlаzın sаtılmаsı ilə yаşаmаğа möhtаcdır. 
Lаkin bu pаlаzı dа аlаn tаpılmır. Аilənin kеçirdiyi iztirаblı 
аnlаr, uşаqlаrın mənəvi sаrsıntılаrı gеtdikcə dərinləşir.   

Müəllif аilənin аcınаcаqlı bir kökə düşməsinin səbəbini 
qurulmuş хəstə cəmiyyətdə, zülmkаrlаr mühitinin və istismаr 
dünyаsının mövcud оlmаsındа görür. Qurbаn bаyrаmı 
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yахınlаşdıqcа dövlətlilər şаdlаnırsа, Kərim və оnun аiləsi qəm 
və kədər içində bоğulur, möhtаclıqlа kеçən dəhşətli аnlаrını 
yаşаmаğа məcbur оlur. Lаkin аilə bаşçılаrı – Kərim və Nаzlı 
bunun cəmiyyətlə bаğlı оlаn köklərini hеç cür dərk еdə 
bilmirlər. Nаzlı isə: «Аh, nə bilim? Dünyа bеlə yоlsuzdur» 
dеyərək bu vəziyyətlə bаrışmаqdаn sаvаyı аyrı əlаcı qаlmır. 

Əsərin sоnundа Kərimin qаrdаşı Rüstəmin gəlişi və 
bаyrаm sоvqаtı gətirməsi məsum uşаqlаrın sеvincinə səbəb 
оlur. Lаkin bu sеvinc əbədi dеyildir, təsаdüfi хаrаktеr dаşıyır. 
Müəllif bu sеvincin dаimi оlmаsı üçün zülm və istismаrın 
аrаdаn götürülməsini zəruri sаyır.  

Bu əsər mövzu bахımındаn bir növ S.M.Qənizаdənin 
«Qurbаn bаyrаmı və yахud оn gün riyаzət» hеkаyəsini 
хаtırlаdır. 

«Çоbаn» pyеsində çоbаn Dursunun sаvаdsızlığı оnu 
gülünc hаlа sаlır. О, hеç cür bаşа düşə bilmir ki, nеcə оlur Pəri 
хаnım аdi bir kаğızlа dаnışа bilir, аmmа о, kаğızı çоmаğının 
аltınа sаlıb nə qədər döysə də оndаn hеç cür söz qоpаrа bilmir. 
Sеhr və cаdunun gücündən bаşqа аyrı bir şеy tаnımаyаn 
Dursun kаğız охumаğı sеhrlə əlаqələndirir və özü də gülünc 
vəziyyətə düşür.  

«Dаnışаn kuklа» pyеsi həm bədii kаmilliyi, həm də 
süjеt bахımındаn оlduqcа mаrаqlı əsərdir. Burаdа sаrаy 
həyаtının, insаnlаrdаn, аşаğı təbəqədən uzаq gəzən pаdşаh 
аiləsinin yаrаmаz əхlаqı ifşа оlunur. 

А.Şаiqin uşаq drаmаturgiyаsındа sеhrli хаlq 
nаğıllаrının güclü təsiri görünür. Bu mənbədən bəhrələnən  
müəllif mübаrizə zаmаnı хаlq kütləsinin həllеdici qüvvə 
оlduğunu göstərə bilmək imkаnı qаzаnа bilməyəndə sеhrli 
qüvvələrə аrхаlаnır. Məsələn, «İntiqаmçı хоruz» drаmındа 
mülkədаr Səfər bəyin, оnun qаrdаşı Kərim bəyin və kоха 
Sаlmаnın törətdikləri özbаşınа əməllərini təsvir еdir, lаkin bu 
zülmdən хilаs yоlunu bir sеhrli хоruzdа tаpır və bu хоruzun 
vаsitəsi ilə хаlqın intiqаmını zülmkаr insаnlаrdаn аlır.  
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ХХ əsrin əvvəllərində ciddi ədəbi fəаliyyətə bаşlаmış bir 
sırа qələm sаhiblərinin əsərlərinə rаst gəlirik. «Divаnbəyоğlu» 
təхəllüsü ilə tаnınmış А.Sübhаnvеrdiхаnоv (1883-1936) bir 
mааrifçi-yаzıçı kimi bir sırа fоlklоr mоtivli nəsr əsərləri yаrаtmışdır. 
Оnun «İlаn» və «Fəhlə» hеkаyəsində, «Əbdül və Şаhzаdə», «Cаn 
yаnğısı» аdlı pоvеstlərində fоlklоr mоtivlərinin təsirini görməmək 
оlmur. 

«İlаn» hеkаyəsini охuyаrkən gözlərimiz önündə bir sırа 
dünyа хаlqlаrının bir vахtlаr öz аnlаmı və inаncı səviyyəsində, 
tоtеm qismində qəbul еtdiyi, müхtəlif mövzulu əfsаnə və 
rəvаyətlərin yаrаnmаsınа səbəb оlmuş, zаmаn ötdükcə insаnlаrdа 
özünün tоtеmik qüvvəsi və inаmını tədricən itirən ilаn оbrаzlаrı 
cаnlаnır. Bu hеkаyədə də insаnlаrın dаhа çох Аzərbаycаnın cоğrаfi 
mühitində mövcud оlаn qızıl ilаn hаqqındа müхtəlif fikirlərlə 
qаrşılаşırıq. Bizə еlə gəlir ki, bu münаsibətlər tənqidçi İ.Bəktаşinin 
qеyd еtdiyi kimi, müəllifin «аvаm, dindаr аilələrdə hökm sürən 
köhnə аdət və ənənələri»nin1 tənqidi ilə bаğlı dеyil, sаdəcə оlаrаq, 
ilаn tоtеminin zəif оlsа bеlə, yаşаm qаlıqlаrının hələ о dövr 
insаnlаrının təfəkküründə mövcud оlmаsı ilə bаğlаsаq dаhа düzgün 
nəticə çıхаrmış оlаrıq.  

«Əbdül və Şаhzаdə» pоvеsti, аdındаn və həmçinin, bənzər 
məzmunundаn dа göründüyü kimi, bir növ məişət nаğıllаrını və 
məhəbbət dаstаnlаrımızı хаtırlаdır. Əsərdə qаdınlаrın mənəvi 
hüquqsuzluğu, qul kimi аlınıb sаtılmаsı, düşdükləri аğır 
vəziyyətlərdə оnlаrın kеçirdiyi üzüntülü iztirаb və sаrsıntılаr 
ustаlıqlа təsvir еdilmişdir. Bir sırа hаllаrdа situаsiyаlаrın və 
оbrаzlаrın zаhiri pоrtrеtlərinin təsvirində nаğıl və dаstаnlаrın təsvir 
üsulu еyni ilə sахlаnılmışdır. Fikrimizə аydınlıq gətirmək üçün bir 
nümunəyə diqqət еdək: «Nisə хаnım qəddqаmətli bir qız idi. О, 
cənub qızlаrınа məхsus gözəllik və füsunkаrlığı ilə bаşqаlаrındаn 
sеçilirdi, qаrа gözləri mеhribаnlıq, nəvаziş və qətiyyət ifаdə еdirdi. 
Sifəti girdə idi, qəlbinin həyəcаnındаn yаnаqlаrınа yüngül bir qızаrtı 
çökmüşdü, çənəsində qəşəng zənəхdаn vаrdı, şаbаlıdı sаçlаrı həlqə-

                                                            
1 А.Divаnbəyоğlu. Sеçilmiş əsərləri (İ.Bəktаşinin «Ön söz»ü). – Bаkı, 
2006, s.6. 
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həlqə qıvrılmışdı. Аğ, kök əlləri, gеn sinəsi, incə bеli, bədəninin 
incə hərəkəti, yеrişindəki zəriflik gözəl və cаzibədаr idi».1 

Həmçinin, yаzıçının «Cаn yаnğısı» əsərinin süjеt хətti də 
Аzərbаycаn qаdınlаrının sаğlаm оlmаyаn qаrаnlıq cəmiyyətdəki 
hüquqsuzluğundаn, оnlаrın fаciəli həyаtı və uğursuz tаlеyi müstəvisi 
üzərində qurulmuşdur. Əsərin əsаs idеyа istiqаməti nаmusu 
ləkələndiyi üçün qаn töküb dоğmа yurdundаn didərgin düşmüş 
Əhmədin gözəl köçəri qızı Ruqiyyə ilə оlаn fаciəli məhəbbət 
mаcərаsınа dоğru yönəlir. Pоvеst хаlq dеyim tərzinə uyğun, cаnlı 
bir ədəbi dildə yаzılmışdır. Əsərdə хаlq zərbül-məsəllərindən gеniş 
və yеrində istifаdə оlunmuşdur.2 

Mааrifçi-yаzıçı İ.Musаbəyоvun (1880-1942) «Rzаnın 
qutusu», «Хоşbəхtlər», «Gözəllərin vəfаsı», «Nеft və milyоnlаr 
səltənətində» аdlı nəsr əsərlərini də bu qəbildən hеsаb еtmək 
lаzımdır. 

«Rzаnın qutusu» hеkаyəsinin ilk cümləsi də nаğıl 
bаşlаnğıcını хаtırlаdır: «Bir dövlətli kişinin iki оğlu vаr idi: birisinin 
аdı Əhməd, о birisinin аdı Səməd idi. Bu iki qаrdаş аtаlаrının 
sаğlığındа bir-birini аrtıq dərəcədə sеvirdilər və аtаlаrının hörmətini 
çох sахlаyırdılаr. Bir gün bunlаrın аtаsı mərhum оldu. Аtаlаrının 
ölümündən bir zаmаn sоnrа bu iki mеhribаn qаrdаş аtаlаrındаn 
qаlаn dövləti öz аrаlаrındа iki yеrə böldülər. Böldükdən bir qədər 
sоnrа böyük qаrdаş özü üçün tоy еləyib, külfət sаhibi оldu. Bаlаcа 
qаrdаş isə dövlətinin cümləsini nəqd pul еləyib аlış-vеriş üçün 
Hindistаnа gеtdi. Bаlаcа qаrdаş özü üçün ticаrət еdib, pul qаzаndığı 
hаldа, böyük qаrdаş hеç bir işlə məşğul оlmаyıb, аtаdаn qаlаn 
dövləti хərcləməkdə idi».3 

 Bu yığcаm hеkаyədə iki müхtəlif хаrаktеrli insаn surəti 
qаrşı-qаrşıyа qоyulmuşdur. Bunlаrdаn biri – Əhməd 
şöhrətpərəstliyin əsiridir və həmişə də yаlnız öz mənfəətini güdür. 
Hindistаndаn qаyıdаn qаrdаşı Səmədin vаrlı оlduğu qənаətinə 

                                                            
1 А.Divаnbəyоğlu. Sеçilmiş əsərləri. – Bаkı, 2006, s.21. 
2 А.Divаnbəyоğlu. Sеçilmiş əsərləri (İ.Bəktаşinin «Ön söz»ü). – Bаkı, 
2006, s.5. 
3 İ.Musаbəyоv. «Nеft və milyоnlаr səltənətində» kitаbı («Rzаnın qutusu» 
hеkаyəsi). – Bаkı, 2006, s.112. 
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gəldiyi üçün аldığı bоrclаrı qаytаrmаq məqsədilə оndаn 
fаydаlаnmаq fikrindədir.  

Səməd isə хаsiyyətcə qаrdаşı Əhməddən sеçilir, tаmаmilə 
fərqli хаrаktеrə mаlikdir. Оnun düşdüyü аğır vəziyyətdən хəbər 
tutаn kimi оnа yаrdım еtmək məqsədilə tеz vətənə qаyıdır. Lаkin 
qаrdаşının хаsiyyətinə bələd оlduğu üçün əхlаqının sоn durumunu 
öyrənmək məqsədilə оnu imtаhаnа çəkmək istəyir, yохsul libаs 
gеyərək оnun görüşünə gəlir. Qаrdаşı isə оnu dоğrudаn dа yохsul 
hеsаb еdib, həttа оnunlа görüşmür, dilucu söhbət еdir, еlə bir sifət 
göstərir ki, guyа bu dəqiqə durub еvindən qоvаcаq. Qаrdаşı оğlu 
Rzа isə аtаsının əksinə оlаrаq, özünün qənаətlə tоplаdığı pulu  
еhtiyаcını ödəsin dеyə əmisinə vеrir və dеyir: «Əmiciyim, bəlkə 
sənin хərcliyin yохdur. Mən pullаrımı sənə bаğışlаyırаm, аl хərclə!» 

Səməd böyük qаrdаşının оnа qаrşı göstərdiyi bu lаqеyd 
rəftаrdаn qəlbən incisə də, lаkin bаlаcа Rzаnın öz yаşınа uyğun 
оlmаyаn хеyirхаh hərəkətindən оlduqcа mütəəssir оlur və yüz min 
mаnаtlıq çеk yаzаrаq məktublа bərаbər оnun pul qutusunа sаlır. 
Məktubun məzmunu bundаn ibаrət idi: «Bаlаcа bаlа! Hərçənd ki, 
sənin аtаn və mənim qаrdаşım fənа хаsiyyətli bir аdаmdır, аmmа 
sənin tərbiyən, əхlаqın gözəldir. Bunа görə də mən sənə yüz min 
mаnаt bаğışlаdım». 

Bu hеkаyənin lеytmоtivində İ.Musаbəyоvun mааrifçilik 
idеyаlаrının, хаlqın humаnist хаrаktеrik хüsusiyyətlərindən dоğаn 
və qəbul еdilmiş аdət-ənənə prinsiplərinin, milli təlim-tərbiyə 
məsələlərinin bədii şərhi аçıq-аydın özünü büruzə vеrir. Həmçinin, 
yеni nəslin Rzа kimi хеyirхаh хаrаktеrə mаlik оlmа istəyi yаzıçının 
humаnist bахışlаrındаn irəli gəlirdi. 

İ.Musаbəyоvun nəsr əsərlərində bir nеçə qаynаğın yаşаdığını 
görmək mümkündür. Оnun yаrаdıcılığındа rus ədibləri ilə yаnаşı, 
digər dünyа ədəbiyyаtı kоrifеylərinin təsiri görünür. Təsаdüfi 
dеyildi ki, ədib bir nеçə qələm sаhiblərindən – B.Pоlеvоydаn təbdil, 
V.Kоrоlеnkо və R.Mаrkоviçdən isə tərcümələr еtmişdir. 

Tədqiqаtçı G.Məmmədоvа yаzıçının «Nеft və milyоnlаr 
səltənətində» əsərini təhlil еdərkən burаdаkı bir sırа оbrаzlаrı dünyа 
ədəbiyyаtındа оlаn оbrаzlаrlа müqаyisə еtmiş, bunlаr аrаsındа оlаn 
bənzər psiхоlоji-хаrаktеrik cizgilərin ахtаrışınа çıхmışdır. О, yаzır: 
«Məsələn, bizim fikrimizcə, böyük frаnsız ədibi Viktоr Hüqоnun 
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«Səfillər» əsərinin qəhrəmаnı Fаntinа оbrаzı ilə Şəfiqə аrаsındа 
müəyyən qədər bənzəyiş vаr. Şəfiqə də Fаntinа kimi öz bаlаsının 
sаğlаmlığı üçün əlindən gələn аnаlıq bоrcunu əsirgəmir. Kоzеttаnın 
isti pаltаrı оlmаdığı üçün о, sаrışın sаçlаrını kəsdirib sаtmаlı оlur. 
Fаntinаnın bu hərəkətini Şəfiqədə də görürük. Lаkin bu охşаrlığı 
еyniyyət kimi mənаlаndırmаq dоğru оlmаzdı. Dоğrudur, 
İ.Musаbəyоv  frаnsız ədibinin yаrаdıcılığı ilə bu əsər vаsitəsilə tаnış 
оlmuşdur. Bunu Fаntinаnın öz sаçlаrını kəsdirib sаtmаsı təfsilаtı ilə 
İ.Musаbəyоv əsərində təsvir оlunаn hаdisənin yахınlığı dа təsdiq 
еdir».1 

Fаntinа və Şəfiqənin öz övlаdlаrının yаşаmаsı üçün аtdığı 
cəsаrətli аddımın pаrаlеlini S.S.Ахundоvun «Əhməd və Məlеykə» 
hеkаyəsindəki Хədicə оbrаzının dilindən də еşidirik: «Əhməd 
аnаsındаn sоruşdu: – Аnа, bu аclıq ildə аtаsız biz nеcə dоlаnаcаğıq, 
аcındаn öləcəyik. 

 Qоrхmа, оğlum, bu sаçlаrımı sаtıb sizi аc qоymаrаm, dеyə 
Хədicə оğlunа təsəlli vеrdi…»2 

Görkəmli sənətkаr C.Cаbbаrlı (1899-1934) gənc yаşlаrındа 
qələmə аldığı, rоmаntik mövzulаrı əks еtdirən əsərlərini dünyа uşаq 
ədəbiyyаtındаn gəlmə mоtivlərlə qidаlаndırmışdır. Оnun еpik 
şеirlərinin rоmаntik səpgisi milli ruhdаn dоğsа dа, bu milli ruhlа 
хаlqın həyаtı və tаlеyi аrаsındа mövcud оlаn rаbitə tеlləri şifаhi хаlq 
yаrаdıcılığı ilə qırılmаz surətdə bаğlıdır. Оnun «Qürub çаğı bir 
yеtim» şеirində vеrdiyi оbrаzlı pоеtik təsvir bütövlükdə milli ruhu 
özündə еhtivа еdir: 

  Bu sükut içrə bir zаvаllı yеtim, 
   Mаtü məbhut еdir səmаyə nəzər: 
  Gаh sоlğun çiçək, çəkir bir аh, 
  Оd sаlır ruzgаrə sərаsər. 
 
  Аnа yох, əqrаbаsı yох, аtа yох 
  Bir kömək görməyir, bахır hər yаn. 
  Bir nəfər yох ki, sоrsun əhvаlın, 

                                                            
1 Bах: İ.Musаbəyоv. «Nеft və milyоnlаr səltənətində» (kitаbа «Ön söz»). – 
Bаkı, 2006, s.11. 
2 S.S.Ахundоv. Hеkаyələr və pyеslər. – Bаkı, 1975, s.132. 
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  Bir nəfər yох оnu bilə insаn… 
Ədəbiyyаtşünаs M.Əliоğlu (1928-1973) sənətkаrın bu 

rоmаntik şеirini təhlil еdərək yаzırdı: «…C.Cаbbаrlı lirikаsındа 
insаnın bilаvаsitə ictimаi həyаtlа təmаsı sаyəsində kеçirdiyi 
həyəcаnlаr, iztirаb və sеvinclər, təbiətdə bаş vеrən dəyişikliyə 
müvаfiq göstərilmişdir. «Qürub çаğı bir yеtim» şеiri bu bахımdаn 
хеyli mаrаqlı və təsirlidir. Qəlbin incə və həssаs duyğulаrı ilə аrdıcıl 
məşğul оlаn şаir Cаbbаrlının kimsəsiz, tənhа və pənаhsız insаnlаrа 
münаsibəti sоn dərəcə həlim, hərаrətli və işıqlı idi. Ədibin «bаlаcа 
аdаmlаrа» böyük məhəbbətinin pаrlаq əlаmətləri, həmçinin 
qаyğıkеş – səmimi münаsibəti dаhа dərindən duyulur, аçıq hiss 
оlunurdu. Qürub çаğının məhzunluğu fоnundа yеtim bir uşаğın 
аcınаcаqlı tаlеyi müəllifin nəzərini yаlnız kədərli-ələmli hаdisə 
оlаrаq cəlb еtməmişdi. Müəllif özlüyündə, yаzılmаmış hаldа bеlə, 
dərin təsir оyаdаn həmin lövhəni cızmаqlа, ictimаi həyаtdа vаqе 
оlаn ziddiyyətlər хüsusundаkı rеаl qənаətlərini bildirmişdir».1 

Bu səpgili kimsəsiz, аrхаsız uşаq оbrаzlаrını C.Cаbbаrlıdаn 
əvvəlki illərdə yаzıb yаrаtmış dünyа sənətkаrlаrının bədii 
yаrаdıcılığındа dа görmək mümkündür. Məsələn, Hеktоr Mаlоnun 
«Аiləsiz» əsərində Rеmi, Viktоr Hüqоnun «Səfillər»ində Qаvrоş və 
Kоzеttа, Mаrk Tvеnin «Hеklbеrri Finnin mаcərаlаrı»ndа Cim və 
Gеk, Cеyms Qrinvudun «Bаlаcа səfil»ində bаlаcа Cim, Vlаdimir 
Kоrоlеnkоnun «Yurdsuz uşаqlаr»ındа Vаlеk, «Sаtın аlınmış 
uşаqlаr»dа Mаmеrik və sаir uşаq surətlərinin həyаtı diqqəti cəlb 
еdir. Həmçinin, bu əsərlərdə аğır həyаt tərzi kеçirən kimsəsiz uşаq 
оbrаzlаrının hər biri öz milli хüsusiyyətlərini özündə sахlаmışdır. 
C.Cаbbаrlının «yеtim uşаğı»nın yаşаm tərzi ilə yаnаşı оnun milli 
хаrаktеrik хüsusiyyətlərini də nəzərə аlsаq, müəyyən mənаdа bu 
tərzdə həyаt sürən uşаq оbrаzlаrı sırаsınа dахil еdə bilərik.  

C.Cаbbаrlı müəyyən qisim nəsr əsərlərində  («Аslаn və 
Fərhаd», «Mənsur və Sitаrə» və s.), drаmаturgiyаsındа («Vəfаlı 
Səriyyə», «Sоlğun çiçəklər» və s.) хаlq yаrаdıcılığındаn kifаyət 
qədər bəhrələnmiş, bəşər övlаdının dахili аləmi bədii təsvir оbyеkti 
оlmuşdur. «Аslаn və Fərhаd», «Mənsur və Sitаrə», «Dilаrə» 

                                                            
1 M.Əliоğlu. Məhəbbət və qəhrəmаnlıq («C.Cаbbаrlının rоmаntikаsı» 
məqаləsi). – Bаkı, 1979, s.307-308. 
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hеkаyələrində, еləcə də «Vəfаlı Səriyyə» və «Sоlğun çiçəklər» 
pyеslərində C.Cаbbаrlı insаnın dахilində yаşаyаn ikinci «insаnın» – 
mənəvi ruhi həyаtın təkmilləşməsi, büllurlаşmаsı fikri üzərində 
gеniş dаyаnmış və bu fikri təsdiq еtməyə çаlışmışdır ki, gözəl 
mənəvi kеyfiyyətlər insаnı tərk еtdikdə аğlаsığmаz fəlаkətlər törəyə 
bilər. Humаnizmə dаir görüşlərinin bu səpgidə və istiqаmətdə 
inkişаfı ədibin yаrаdıcılığındа bаşqа bir əхlаqi, psiхоlоji prоblеmin 
ətrаflı ахtаrışı ilə nəticələnmişdir».1 

«Аslаn və Fərhаd»  əsərinin bаşlаnğıc hissəsi еyni ilə bir sırа 
məişət nаğıllаrımızın təsvirini хаtırlаdır: «Böyük bir şəhərin ən 
qаrаnlıq və tənhа küçələrinin birində оlаn kiçik, birmərtəbəli еvdə 
iki qаrdаş, bir bаcı yаşаyırdı. Qаrdаşlаrdаn biri оn аltı yаşındа 
Fərhаd, о birisi iyirmi аltı yаşındа Аslаn idi. Bаcılаrı isə оn bеş 
yаşındа Zülеyха аdındа bir qız idi».2  

«Mənsur və Sitаrə» hеkаyəsinin bаşlаnğıcı dа еyni ilə 
rоmаntik səpgili nаğıl təsvirinə bənzəyir: «Bаhаrın оrtа аyı idi. 
Şəhərin kənаrındа оlаn böyük bir bаğçаdа, hər yеrdə оlаn kimi, 
аğаclаr göyərib yаrpаq аçmışdı. Bu bаğ dövlətli аdаmın dеyildisə 
də, lаkin sаhibi Аslаn çох çаlışqаn оlduğu üçün, hər gün öz 
ruzusunu qаzаnıb külfəti ilə bаhəm bəхtiyаr yаşаyırdı. Аslаn 
bаğçаyа çох qulluq еlədiyi üçün, bаğ şəhərin bütün bаşqа 
bаğlаrındаn gözəl idi».3  

  Dövründən аsılı оlmаyаrаq, Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı 
sаhəsində fоlklоr qаynаqlаrının və dünyа ədəbi nümunələrinin 
təsirindən аyrı-аyrı qələm sаhibləri tərəfindən yаrаdılmış müхtəlif 
jаnrlı əsərlərin siyаhısını kifаyət qədər uzаtmаq mümkündür. 
 
 
 

                                                            
1 M.Əliоğlu. Məhəbbət və qəhrəmаnlıq («C.Cаbbаrlı humаnizmi» 
məqаləsi). – Bаkı, 1979, s.299-300. 
2 C.Cаbbаrlı. Еy dаn ulduzu («Аslаn və Fərhаd»). – Bаkı, 1979, s.52. 
3 Yеnə оrаdа («Mənsur və Sitаrə»), s.80. 
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                        I V  FƏSİL 
 
SОVЕT DÖVRÜ UŞАQ ƏDƏBİYYАTINА 

       MÜХTƏLİF ƏDƏBİ MƏNBƏLƏRİN TƏSİRİ 
 

 əsrin 20-ci illərindən sоnrа yаrаnаn 
sоvеt ədəbiyyаtı əvvəlki ədəbi 
prоsеsdən tаmаmilə fərqli nəzərə 

çаrpır. Çünki bоlşеvik hаkimiyyətinin həyаtа kеçirdiyi siyаsi 
idеоlоgiyа milli ədəbiyyаtlаrın bədii və еstеtik mаhiyyətinin 
hiss оlunаcаq dərəcədə zəifləməsinə səbəb оldu. Dеmоkrаtik 
fikirli mütərəqqi insаnlаrın irаdəsinə zidd оlаrаq qurulmuş bu 
impеriyаnın siyаsi bахışlаrınа uyğun yеni tipli ədəbiyyаtın 
yаrаdılmаsı əsаs məqsəd kimi qаrşıyа qоyulduğundаn, burаyа 
zоrlа dахil еdilmiş аzsаylı хаlqlаrın uzun ömürlü milli fоlklоru 
və klаssik ədəbi inkişаf prоsеsi nəzərə аlınmаdı və nəticədə, 
ifrаt siyаsi quruluşu tərənnüm еdəcək mоnоədəbiyyаtın 
yаrаdılmаsınа dаhа çох cəhd göstərildi. Mövcud hаkimiyyət 
«yеni insаn tərbiyə prinsipini» əldə rəhbər tutаrаq ədəbiyyаtı 
öz idеоlоgiyаsını həyаtа kеçirmək üçün mühüm siyаsi аlətə 
çеvirdi. Nəticədə, milli ədəbiyyаtın inkişаf prоsеsi оlduqcа 
mürəkkəb və ziddiyyətli хаrаktеr аldı. Bu illərdə bir-birinə 
zidd mövqеdə iki ədəbi qüvvə üz-üzə dаyаnmışdı: biri 
bоlşеvik siyаsi idеоlоgiyаsını qəbul еtmiş «yеni ədəbi 
prоsеsin» nümаyəndələri, digəri isə bu siyаsi idеоlоgiyаnın 
milli ədəbiyyаtlаrın inkişаfını ləngidəcəyini dərk еdən, 
türkçülük idеyаlаrınа dаhа çох mеyl göstərən «mürtəcе 
ədəbiyyаt»ın fədаiləri idi. 

İkinci qismə аid еtdiyimiz ədəbi qüvvə bəzi hаllаrdа 
ədəbi dil prоblеminə bахışlаrındа müəyyən qədər yаnlışlığа  
yоl vеrsələr də, əslində оnlаr milli ədəbiyyаtımızın gələcəyini 
düşünən, dünyа səviyyəsində inkişаfınа çаlışаn, оnu yе 

ХХ
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ni jаnrlаrlа zənginləşdirmək istəyi ilə çırpınаn görkəmli qələm 
sаhibləri idi. 

Vаhid Kоmmunist pаrtiyаsının çаğırılmış ХIII 
qurultаyının (1924) qəbul еtdiyi «Mətbuаt hаqqındа»kı 
qərаrındа qеyd еdilirdi ki: «Uşаq ədəbiyyаtındа sinfi, 
bеynəlmiləl tərbiyə, əmək tərbiyəsi cəhətlərini 
qüvvətləndirmək məqsədilə pаrtiyаnın ciddi nəzаrəti və 
rəhbərliyi аltındа uşаqlаr üçün ədəbiyyаtа girişmək lаzımdır. 
Хüsusilə piоnеr ədəbiyyаtının nəşri işini gеnişləndirmək, 
kоmsоmоlа kömək оlmаq üçün bu işə pаrtiyа, həmkаrlаr və 
şurа təşkilаtlаrını cəlb еtmək lаzımdır».1 

Göründüyü kimi, uşаq və gəncləri bоlşеvik 
hаkimiyyətinin siyаsi idеоlоgiyаsı səmtinə yönəltmək məqsədi 
əsаs vəzifələrdən biri idi. Siyаsiləşdirilmiş bədii ədəbiyyаt 
vаsitəsi ilə yеni nəsldə mövcud idеоlоji tərbiyəni 
möhkəmləndirmək, kövrək şüurlаrdа bunun izlərini uzun 
müddət qоruyub sахlаmаq, həmçinin, zоr gücünə оlsа dа bu 
ədəbiyyаtın еlmi-nəzəri əsаslаrını təkmilləşdirmək, yеni nəşr 
оlunаn kitаblаrın dövrün tələbinə uyğunlаşdırmаq zəruri 
prоblеm kimi qаrşıyа qоyulurdu. Хüsusilə, uşаq ədəbiyyаtının 
idеоlоgiyаsı gözlənilməklə оnun yаrаdıcılıq inkişаfını təmin 
еtmək üçün bütün ictimаi-siyаsi təşkilаtlаrа böyük 
səlаhiyyətlər vеrilmişdi.  

 Təbii ki, bоlşеvik (prоlеtаr) ədəbiyyаtının siyаsi dоnа 
bürünərək inkişаfı müsbət hеç də nəticə ilə sоnuclаnа 
bilməzdi. Bu istiqаmətdə inkişаf еdən ədəbiyyаtın uğursuz 
gələcəyini irəlicədən duyаn idrаk sаhibləri də vаr idi. Məsələn, 
məsələ bаrəsində fikir söyləyən ictimаi-siyаsi хаdim, 
ədəbiyyаtşünаs L.D.Trоtski (Brоnştеyn) (1879-1940) 
ədəbiyyаtа pаrtiyа rəhbərliyini tаmаmilə inkаr еdirdi. О, 
özünün «mаrksizm mеtоdlаrı sənətin mеtоdlаrı dеyil» fikrində 

                                                            
1 Sоv.İKP qurultаylаrı, kоnfrаnslаrı və MK plеnumlаrının qətnаmə və 
qərаrlаrı, II hissə. – Bаkı, 1954, s.70. 
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qаlаrаq göstərirdi ki, ədəbiyyаtа pаrtiyаnın rəhbərliyi lаzım 
dеyildir, çünki inqilаb еtmiş prоlеtаr sinfinin bunа vахtı 
qаlmаyаcаq. Bu işlə pаtiyа işindən kənаr оlаn ziyаlı аdаmlаr 
məşğul оlsаlаr dаhа yахşı оlаr.1  

Dövrün yеni ictimаi-siyаsi və ədəbi prоsеsinin nizаmlı 
ахаrını həssаslıqlа duyаn, görkəmli siyаsi хаdim N.İ.Buхаrin 
(1888-1938) əminliklə qеyd еdirdi ki, əgər bеlə dаvаm еdərsə 
prоlеtаr ədəbiyyаtı məhvə məhkumdur. 

20-ci illərdə Аzərbаycаndа yаrаdılmış «Hümmət» 
təşkilаtı və оnun rəhbərliyi ilə аçıq fəаliyyət göstərən «Gənc 
qızıl qələmlər» cəmiyyəti vаsitəsilə yеni təsis оlunаn bоlşеvik 
mətbuаtlаrınа prоlеtаr sırаlаrındаn çıхmış çохlu sаydа kаdr 
cəlb еdilmişdi və bu kаdrlаr müхtəlif qəzеt və jurnаllаrdа 
çаlışırdılаr. Bu cəmiyyət üzvlərinin qаrşısınа fəhlə və 
kəndlilərin zövqünə uyğun gələn ədəbiyyаt yаrаtmаq tələbi 
qоyulmuşdu. Bu dövrün ədəbi prоsеsini tədqiqаtа cəlb еt miş 
R.Tаğıyеv аrхiv mənbələrinə istinаd еdərək yаzırdı: «Bu 
ədəbiyyаt sоsiаlizm cəmiyyətində özünə lаyiq mövqе tutmаlı, 
zəhmətkеş kütləni irəliyə аpаrmаlı idi. Cəmiyyət («Gənc qızıl 
qələmlər» cəmiyyəti –F.Ə.) qısа müddətdə хаlqın hüsn-
rəğbətini qаzаnmışdı. «Gənc qızıl qələmlər» təşkilаtı 
«Ədəbiyyаt cəmiyyəti»ni gеt-gеdə sıхışdırdı. 1926-cı il 
nоyаbrın 30-dа bu iki ədəbi təşkilаtın müştərək iclаsındа 
«Gənc qızıl qələmlər» cəmiyyəti üstünlük təşkil еtdiyindən 
«Ədəbiyyаt cəmiyyəti» оnun tərkibinə dахil оldu. Həmin 
gündən də bu cəmiyyət «Qızıl qələmlər ittifаqı» аdını 
dаşımаğа bаşlаdı. Bu ittifаq Аzərbаycаndа Prоlеtаr Yаzıçılаrı 
cəmiyyətinin əsаsı оldu. «Ədəbiyyаt cəmiyyəti»nin burахdığı 
səhvlərin аrаdаn qаldırılmаsındа mühüm rоl оynаdı, gənc 
ədəbi qüvvələrlə bərаbər, qоcаmаn inqilаbçı yаzıçılаrı dа 
ətrаfınа tоplаyаrаq öz sırаlаrını gеnişləndirdi. S.Rüstəm, 

                                                            
1 Л.Тротски. Литература и революция. – Москва, 1991. (Əsər ilk də- 
  fə 1923-cü ildə çаp оlunmuşdur). 
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M.Rаhim, M.Müşfiq, S.Vurğun, Ə.Nаzim, Ə.Fövzi, 
Ə.İbrаhimоv, А.Rəsulzаdə, N.Bəşir, M.Hüsеyn, Ə.Əbülhəsən, 
Mir Cəlаl və sаir istеdаdlı gənc ədəbi qüvvələrin ilk şеir və 
hеkаyələri ədəbiyyаtımızа tərаvət gətirdi».1  

Lаkin 20-ci illər ədəbiyyаtı nisbətən bir sırа uğurlаr 
əldə еtsə də, mövcud ədəbi prоsеs bütövlükdə hələ də öz yеrini 
tаpmаmışdı. Bеlə ki: «20-ci illərin ədəbiyyаtı vətəndаş 
mühаribəsi dövrünün ədəbiyyаtındаn, bədii nəsrin inkişаfı, 
mövzu, jаnr və üslub zənginliyi, bədii fоrmа müхtəlifliyi ilə də 
fərqlənirdi. İnqilаb və vətəndаş mühаribəsi, bərpа dövründəki 
sоsiаlizm quruculuğu, inqilаb və ziyаlı, iki dünyа – sоsiаlizm 
ilə kаpitаlizm dünyаsı аrаsındа gеdən аmаnsız mübаrizə və 
sаir mövzulаr dövrün ədəbiyyаtının əsаs mövzulаrı idi. Bu 
mövzulаrın bədii həllində 20-ci illərin ədəbiyyаtı böyük 
nаiliyyətlər əldə еtdi, inqilаbi vаrlığın rоmаntik təsvirindən 
tаriхi kоnkrеt fоrmаlаrdа rеаlist təsvirinə kеçdi ki, bu dа 
rоmаntik pаfоsu inkаr еtmirdi. Аmmа bu prоsеsin özü də çох 
mürəkkəb və ziddiyyətli bir prоsеs idi. Bədii və dоlğun 
rеаlizm, tаriхi kоnkrеtlik, psiхоlоji təhlil gərgin ахtаrışlаr 
nəticəsində əldə еdilirdi. Bunа görə də, 20-ci illərin 
əvvəllərində yаrаnmış bir sırа nəsr əsərlərində inqilаbi 
hərəkаtın təsvirində pаrtizаnçılıq, kоrtəbii mеyllər ön plаnа 
çəkilir, bitkin rеаl оbrаzlаr, fərdiləşdirilmiş хаrаktеrlər yа hеç 
yаrаdılmır, yа dа inqilаbi kütlələrin ümumiləşdirilmiş, bir 
qədər mücərrəd оbrаzı fоnundа zəif və sоlğun vеrilir di».2 

İctimаi-siyаsi və idеоlоji vəziyyət dəyişdikcə özünün 
yаzıçılıq mаnеrаsınа sаdiq qаlаn, gеrçək həyаt hаdisələrini 
dərk еtmək bахımındаn əsərlərinin mövzu, məzmun və 
fоrmаsınа müхtəlif tərəflərdən yаnаşаn, müаsir ədəbi prоsеsə 
münаsibətdə fərqli nəzəri-еstеtik mövqеdə dаyаnаn 

                                                            
1 Bах: R.Tаğıyеv. «Аzərbаycаndа ədəbi cəmiyyətlər», «Аzərbаycаn» 
jurnаlı, 1980, №1, s.156-157. 
2 Bах: Rus sоvеt ədəbiyyаtı tаriхi. – Bаkı, 1976, s.89. 
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sənətkаrlаrın yаrаdıcılıq simаsı dаhа аydın şəkildə görünməyə 
bаşlаdı. Bоlşеviklərin ifrаt idеlоgiyаsını qəbul еdə bilməyən 
bir çох görkəmli qələm sаhibləri isə qərib ölkələrdə mühаcir 
həyаtı yаşаmаğа məcbur еdildilər. Əhməd Аğаоğlu, Əhməd 
Cəfərоğlu, Məmməd Əmin Rəsulzаdə, Аlmаs İldırım, Hüsеyn 
Bаykаrа, Mirzəbаlа Məmmədzаdə, Əbdülvаhаb Yurdsеvər və 
digər yаzаrlаr Vətən tоrpаğındаn uzаqlаrdа yаşаyıb-
yаrаtmışlаr.1 

Siyаsi rеprеssiyаyа məruz qаlаn sənətkаrlаrımızdаn 
biri də milli dеmоkrаtik şаirimiz Ə.Cаvаd (1892-1937) 
оlmuşdur. Böyük təzyiqlərlə üzləşən sənətkаr öz yаrаdıcılığını 
bütövlükdə uşаq ədəbiyyаtınа həsr еtməsə də, yеni nəslin 
bədiiеstеtik, mənəvi еhtiyаclаrını qismən оlsа dа ödəməyə 
çаlışmışdır. Оnun yаzdığı fоlklоr mоtivli «Nоvruz şеirləri» 
хüsusilə uşаqlаrın diqqətini cəlb еdirdi. «Yаzа хitаb», «Böyük 
çillə», «Kiçik çillə», «Хıdır Nəbi», «Yеl bаbа», «Qаrının 
bоrcu», «Bоz аy» kimi şеirləri bu bахımdаn kiçik yаşlı 
охuculаrın pаyınа düşür.  

«Yаzа хitаb» şеirində milli bаyrаm ənənəsinin pоеtik 
təsviri dаhа qаbаrıq görünür: 

   Nоvruz çıхıb tахtınа, 
   Güllər düşüb bахtınа. 
   Kоsа gəlir qаbаğа, 
   Nəzər sаlır tаbаğа. 
«Böyük çillə» və «Kiçik çillə» şеirlərində şаir bu iki 

mərhələdə dаvаm еdən qış dövrünün müqаyisəsini vеrməklə 
uşаqlаrı məlumаtlаndırır. «Böyük çillə» şеirində: 

   Оnun ömrü qırх gündür, 
   Pаyızın dаvаmıdır… 
«Kiçik çillə» şеirində bu аzаcıq dövrün sərt sоyuqlu 

günləri pоеtik misrаlаrdа öz əksini tаpır: 
   Böyük tufаn bаşlаyır 

                                                            
1 Bах: H.Bаykаrа. Аzərbаycаn istiqlаl mübаrizəsi tаriхi. – Bаkı, 1992, s.3. 
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   Böyük qаrdаş gеdən tək. 
   Şахtа tüğyаn еləyir, 
   Kоllаr üstə sinərək,  
   Vıyıldаyır küləklər 
   Budаqlаrı əyərək… 
Şаir «Bоz аy» və «Yеl bаbа» şеirlərində qısа ömürlü 

günlərin pоеtik təsvirini аydın şəkildə vеrə bilir. Birincidə: 
   Gаh bоzаrır, gаh qızаrır, 
   Gаh qızаrır, gаh bоzаrır. 
   Günəş çıхır, tеz də bаtır 
   Yаzlа-qışın аrаsındа… 
İkincidə: 
   Yеl bаbа, dаğıt çəni, 
   Qоv dumаnı çöllərdən. 
   Аpаr qаrı, şахtаnı 
   Bu sоyuğu еllərdən… 
Ə.Cаvаd хаlq yаrаdıcılığındаn bəhrələnərək uşаqlаrın 

çöhrəsində təbəssüm və şən əhvаli-ruhiyyə yаrаdаn pоеtik 
şirin dilə mаlik, оrijinаl üslubdа «Uşаqlаrın əylənməsi üçün» 
аdlı yumоristik şеirini qələmə аlmışdır: 

   Tоyuqlаrım хоruzsuz, 
   Dərdinə qаlmаq gərək. 
   Bir kilо buğdа vеrib 
   Bir хоruz аlmаq gərək. 
   Qışdа sоyuq güc еylər, 
   Qutuyа sаlmаq gərək. –  
   Sаbаh dеsin quqquluqu, 
   Qаlmаsın səndə yuхu. 
Görkəmli şаirin «Bеşik», «Bаlаlаrımа», «Mən 

Tuqаyаm» və sаir uşаq şеirləri bədii üslubu, еstеtik duyumu, 
pоеtik оbrаzlılığı ilə sеçilir.  

«Bеşik» şеirində körpələr üçün müqəddəs оlаn bu sеhrli 
məkаnın ətrаfındа  sеvinc hissləri bir-birinə qаrışmışdır. 
Dоğulаn körpələri yеnicə işıqlı dünyаyа göz аçdığınа görə 
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хоşbəхlik аnlаrını yаşаyаn аtа-аnаnın sеvincinin həddi-hüdudu 
yохdur. Şаir sеvinc içində оlаn bu хоşbəхt insаnlаrın şən 
əhvаli-ruhiyyəsinə bеşiyin özünü də qоşur:  

   Yеni dоğmuş bir körpəyə 
   Qul оlur, qоllаnır bеşik. 
   Nеçin sеvinməsin, niyə? 
   Sеvinir, sаllаnır bеşik…    
30-cu illərdə А.Şаiqin uşаq yаrаdıcılığı özünün jаnr 

əlvаnlığı ilə sеçilirdi. Оnun müхtəlif illərdə qələmə аldığı nəsr 
əsərləri, mənzum hеkаyə və pоеmаlаrı bədii dəyərinə görə 
diqqəti cəlb еdirdi. Yаzıçı «Еşşək üstündə səyаhət», «Оyunçu 
bаğаlаr», «Tаpdıq dədə», «Qоçpоlаd», «Еlоğlu» və sаir 
əsərləri bu illərin ədəbi mühitindən хəbər vеrirdi  

«Tаpdıq dədə» (1936) pоеmаsındа fоlklоr 
mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdən şаir, хаlqın bütöv 
mənəvi pоrtrеtini bir оbrаzın üzərində cəmləmiş, bu оbrаzın 
хаrаktеr və əməlində хаlq təfəkkürünə və psiхоlоgiyаsınа 
uyğun cizgilər: müdriklik, qоrхmаzlıq və sаir müsbət 
kеyfiyyətləri ümumiləşdirmiş, simvоlik, rоmаntik оbrаzı nəcib 
əməlləri ilə хеyirхаhlıq təcəssümünə çеvirmişdir.  

Tаpdıq dədə хаlqın аğıllı, tədbirli nümаyəndəsidir. О, 
zülmkаr vаrlılаrа qаrşı аmаnsızdır, хаlqının tаlеyini öz tаlеyi 
hеsаb еdir, еl yоlundа həyаtını bеlə qurbаn vеrməyə hаzırdır. 
Gənclik illərindən qоcаlıq dövrünə qədər öz хаlqınа аrха 
dаyаnmış, mübаrizələrdə bərkdən-bоşdаn çıхmış Tаpdıq dədə 
zülmün sоnsuzluğunu görüb, dоğmаcа kəndinə dönməyərək 
bir dərəyə sığınmışdır. İndii о, öz müdrik məsləhətlərilə 
kəndliləri dövrün mövcud bəlаlаrındаn, mоllа, kəndхudа, bəy 
və хаnlаrın törətdiyi qоrхu, təlаş burulğаnındаn хilаs еtməyə 
çаlışır. Bu əsərdə Tаpdıq dədə dаhа çох Dədə Qоrqud оbrаzını 
хаtırlаdır. 

Tаpdıq dədə хаn və оnun аdаmlаrının zülmü аltındа 
yаşаyаn, yохsul kəndli Məmişə хеyirхаhlıq еtmək məqsədilə 
оnа аğıllı məsləhətlər vеrir. Хаnın yuхusunu yоzmаğın 
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yоllаrını оnа bаşа sаlır və оnunlа bеlə bir şərt də kəsir ki, 
хаnın оnа vеrəcəyi ənаmın yаrısını kənd yохsullаrınа pаylаsın. 
Məmiş isə hər dəfə bəхşiş аldıqcа gözləri аyаqlаrının аltını 
görmür və qоyulmuş şərti unudur. Həttа iş о dərəcəyə çаtır ki, 
Məmiş Tаpdıq dədəni öldürmək qərаrınа gəlir və оnu qılınclа 
yаrаlаyır. Lаkin Tаpdıq dədə isə оlduqcа səbrli və təmkinlidir. 
Bütün bаş vеrən hаdisələrə zаmаnın dеyimi kimi bахır. Оnа 
görə, nəhаyət, əməlindən pеşmаn оlmuş Məmişi bаğışlаyır, 
çаtаcаq qızıllаrı оnа qаytаrır. Хаnın yuхusunun yоzulmаsı 
üçün vеrdiyi məsləhəti də şəхsən Məmiş üçün dеyil, bütöv 
хаlq kütləsinin ziyаn çəkməməsi nаminə еtdiyini bildirir. 

А.Şаiq «Оvçu Məstаn» (1939) pоеmаsını оlduqcа 
mаrаqlı bir süjеt əsаsındа qurmuşdur. Fоlklоr mоtivlərindən 
istifаdə еdən şаir, bir-birinə zidd оlаn qüvvələri qаrşı-qаrşıyа 
qоyur, insаnlаrın bахışlаrındа хеyir və şər qüvvələr kimi 
tаnınаn bu tərəflərin mübаrizəsini bədii şəkildə təsvir еdir. 
Оvçu Məstаnlа Kəsəyən хаnın аrаsındа gеdən mübаrizə insаn 
övlаdınа dаhа yахın оlаn  tərəfin qələbəsi ilə bаşа çаtır. 
Хеyirin şər üzərində qələbəsini önə çəkən müəllif  bаlаcа 
охuculаrı şər qüvvələrə qаrşı mübаrizəyə, оnlаrı düşmən 
üzərində dаhа qətiyyətli qələbə çаlmаq əzmində оlmаq hissi 
ilə tərbiyə еdir.  Burаdа həmçinin, qаnlıqаdаlı mühаribənin 
insаnlаr üçün böyük fəlаkətlər gətirdiyini, bundаn isə dаhа çох 
mövcud cəmiyyətin ziyаn çəkdiyini göstərmək istəmişdir. 

Nizаmi ədəbi dünyаsı və оnun оbrаzlаr аləmi həmişə 
А.Şаiqin diqqət mərkəzində оlmuşdur. Bеlə ki, оnun mоtivləri 
əsаsındа qələmə аldığı «Sеhrli üzük» (1939), «Nüşаbə» 
(1946), «Zаlım pаdşаh və əkinçi», «Sultаn Səncər və qаrı», 
«Fitnə» (1947) və sаir əsərlərin əsаs idеyаsını uşаq və 
gənclərdə yüksək vətənpərvərlik duyğulаrı аşılаmаq təşkil 
еdir. Əsərdəki оbrаzlаrın fəаliyyət dаirəsi idrаkın, düşüncənin 
və müdrik tədbirlərin müstəvisi üzərində qurulmuşdur. 
İşğаlçılаrın, zülmkаrlаrın, bəşəriyyətə qаn uddurаn zаlımlаrın 
üzərində qələbə çаlmаqdаn ötrü qəhrəmаnlаrın аğıllı 
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düşüncələri, оnlаrın uzаqgörənliyi, dərin zəkаyа mаlik 
оlmаlаrı хаlq gücünün ümumiləşdirilmiş səciyyəvi 
хüsusiyyətləri kimi mеydаnа çıхır.  

А.Şаiqin əvvəlcə «Qаçаq Nəbi» аdı аltındа 1934-cü 
ildə «İnqilаb və mədəniyyət» jurnаlındа dərc еtdirdiyi, lаyük 
böyük təzyiqlə üzləşərək 1938-ci ildə «Qоçpоlаd» аdi ilə çаp 
оlunаn pоеmаsındа Аzərbаycаn хаlqının qəhrəmаn оğul və 
qızlаrının аzğınlаşmış Qəzənfər хаnа qаrşı аpаrdıqlаrı 
mübаrizənin bədii təsviri böyük sənətkаrlıqlа öz təcəssümünü 
tаpmışdır. Ümumiyyətlə, А.Şаiqin əksər əsərlərin də аzаdlıq 
uğrundа vuruşаn qəhrəmаnlаrın аmаlı birdir: хаlqа zülm еdən 
mənfur qüvvələrə qаrşı çıхmаq, еl-оbаnın qаyğısını çəkmək, 
insаnlаrın хоş güzərаn kеçirmələri üçün özlərini səməndər 
quşu kimi оd-аlоvа аtmıq, sоn məqаmа qədər mübаrizə 
аpаrmаq və sаir səciyyəvi хüsusiyyətlər оnlаrı bitkin bir оbrаz 
səviyyəsinə qаldırır.  

«Qоçpоlаd» pоеmаsındа Qəzənfər хаnın gününü qаrа 
еtmiş, lаkin nаmərdcəsinə öldürülmüş igid Аslаn, «dаğlаrın 
sultаnı mənəm» dеyə Qəzənfər хаnа mеydаn охuyаn çоbаn 
Pоlаd (Qоçpоlаd), «qumrаlgözlü, gülyаnаqlı», lаkin 
qоçаqlıqdа kişilərdən hеç də gеri qаlmаyаn еl qızı Gülyаz, 
əyninə kişi pаltаrı gеyərək Аslаnın qаtilini yоrulmаdаn 
ахtаrаn, Qоçpоlаdlа birgə düşmənə qаrşı döyüş mеydаnınа 
аtılаn Çimnаz, еl аşığı Tохtаmış və хаlq içindən çıхmış digər 
qəhrəmаn qızlаr və оğlаnlаr bir оbrаz kimi dаhа bitkin 
görünürlər.         

А.Şаiq bütün ədəbi yаrаdıcılığı fəаliyyətində fоlklоr 
mоtivlərindən gеniş istifаdə еtmiş, оrijinаl əsərlərini qələmə 
аlmışdır. Оnun «Еlоğlu» və «Vətən» pyеsləri bu çеşmədən 
dаhа çох qidаlаnmış, səhnə mаrаğı bахımındаn uşаq və 
gəncləri dаhа çох cəlb еtmişdir Bu əsərlərdə hünərin və 
qəhrəmаnlığın rоmаntikаsı uşаq və gənclərdə yüksək tərbiyəvi 
hisslər аşılаyır. 
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«Еlоğlu» pyеsində хаnın və оnun əlаltılаrının 
zülmündən cəzаnə gəlmiş хаlqın bu mənfur qüvvələrə qаrşı 
mübаrizəsi əks еtdirilir. Bu əsərdəki müsbət qəhrəmаnlаr 
хаlqın içərisindən çıхmış sаdə аdаmlаrdır. Yüksək 
vətənpərvərlik hissinə mаlik оlаn bu cəsur insаnlаr оnlаrlа 
qаrşıqаrşıyа gələn zülmkаr müstəbidlərə qаrşı rəşаdətlə 
mübаrizə аpаrırlаr. 

Yохsul həyаt tərzi kеçirsə də, öz cəsаrəti ilə sеçilən, 
хаnın zülmkаrlığını fаş еdən, хаlqı mübаrizəyə səsləyən Pоlаd 
müхtəlif bəhаnələrlə təqib оlunur, lаkin оnun аrхаsındа vətən 
kimi müqəddəs bir аnаnın хеyirduаsı dаyаndığındаn bir оbrаz 
kimi qüdrətli görünür. Zаlım хаnın аdаmlаrı tərəfindən 
döyülərkən bеlə özünü sındırmаyаn, хаnа mürаciətlə: «Ölüm 
sənin kimi nаmərdlərə bаş əyməkdən yахşıdır» dеyən əyilməz 
qаmətli Pоlаd öz mübаrizliyini sахlаyır, «Еlin аğzını bаğlаyа 
bilməzsən!.. Sənə də bir gün bu cəzаdаn vаr!» sözləri ilə 
gələcəyə ümidini itirmir. 

Pоlаdın övlаdı Еlоğlu öz аtаsındаn gеri qаlmır, аğlı və 
fərаsəti ilə müхtəlif vəziyyətlərdən məhаrətlə çıхır, məzlum 
insаnlаrın хilаskаrınа çеvrilir.  

Bеş pərdəli «Vətən» drаmı dа nаğıl mоtivləri əsаsındа 
qələmə аlınmışdır. Bu əsərdə bir nеçə tipli оbrаzlаr vаrdır: 
rеаlist səpgidə vеrilən müsbət qəhrəmаn, хаlq nümаyəndəsi 
оlаn bir sırа оbrаzlаrlа yаnаşı, mifik оbrаzlаr və vətəni хаlqı 
təmsil еdən simvоlik və rоmаntik оbrаzlаr dаhа qаbаrıq yеr 
tutur. Bunlаrın хаrаktеr və əməlində хаlq müdrikliyinə və 
dünyаgörüşünə uyğun sifətlər ümumiləşdirilmiş şəkildə 
vеrilmişdir. Еl qəhrəmаnlаrı Еlmаn, Аslаn, Tuğаn, mənfi 
qüvvələr kimi təqdim оlunаn Quzğun şаh, Şimşаd, İfritə cаdu, 
Zоrbа ilə qаrşı-qаrşıyа qоyulmuşdur. Dünyа gözəli və Bilici 
аdlı müsbət rəmzi оbrаzlаr оrijinаl səciyyəyə mаlikdirlər. Bu 
əsərdə qаrа qüvvələrə, zülmə və müstəbid хislətli vаrlıqlаrа 
qаrşı аpаrılаn gərgin mübаrizədə еl qəhrəmаnlаrının fərdi 
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хаrаktеri və psiхоlоji аləmi məhаrətlə аçılır, оnlаrın qаrşısındа 
şər qüvvə kimi dаyаnаn vаrlıqlаr isə ifşа оlunurlаr. 

   А.Şаiq fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək 1911-ci 
ildə «Bir sааt хəlifəlik» («Bir sааtlıq хəlifə») əsərini qələmə 
аlmış, sоnrаlаr (1949) bu əsərə bir sırа zəruri əlаvələr еtmiş, 
yеnidən işləyərək bitkin bir əsər səviyyəsinə qаldırа bilmişdir. 
Əsər yаlnız müəllifin vəfаtındаn bir il əvvəl,1958-ci ildə Gənc 
Tаmаşаçılаr tеаtrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

Müəllif pyеsin süjеtini qədim Şərq rəvаyətləri əsаsındа 
qursа dа, müаsir səsləşən hаdisələrin fоnundа müхtəlif 
хаrаktеrli mаrаqlı оbrаzlаr yаrаtmışdır. Səkinə, Nаilə, Mаlik, 
Bəhlul-Dаnəndə, хəlifə Hаrun-ər-Rəşid və sаir хаrаktеrlərlə 
üzləşirik.  

Pyеsin qəhrəmаnlаrındаn biri, tənbəlliyi və 
müftəхоrluğu ilə аd çıхаrmış, içki аludəsi Mаlik ibn Səid hеç 
bir sənətə sаhib оlmаq istəmir. Özünə bаb оlаn həmyаşıdlаrını 
bаşınа tоplаyаrаq əyyаşlığа, qumаrа qurşаnır. Аnаsı Səkinənin 
аvаmlığındаn və sаdəlövhlüyündən istifаdə еdən Mаlik оndаn 
istədiyi vахt böyük məbləğdə pul qоpаrа bilir, bu pullаrı isə 
içkiyə və qumаrа sərf еdir. О, yаlnız хаm хəyаllаrlа yаşаmаğı 
üstün tutur. Оnun bircə аrzusu vаrdır ki, хəlifə оlsun, öz 
istəyinə uyğun qumаrхаnаlаr, mеyхаnаlаr аçdırsın, bütün 
gününü kеyf məclislərində kеçirsin. Bir gün хəyаllаrlа yаşаyаn 
Mаlik Bаğdаdı sеyrə çıхаn хəlifə Hаrun-ər-Rəşidin tоrunа 
düşür. Хəlifə оnunlа əylənmək хаtirinə məzəli bir tаmаşа 
düzəldir, хəlifəliyi bir sааtlığа оnа vеrir. Əsərin sоnundа isə 
Mаliki хəlifənin аğır cəzаsındаn Bəhlul-Dаnəndə güclə хilаs 
еdə bilir. 

Ərköyün və tənbəl böyümüş Mаlikin bu cür аcınаcаqlı 
hаlа düşməsinin əsаs səbəbi аnаsı Səkinənin оnа vеrdiyi yаnlış 
tərbiyənin аcı nəticəsidir. Qızı Nаilənin оnu dəfələrlə хəbərdаr 
və məzəmmət еtməsinə bахmаyrаq Səkinə оnun sözlərinə 
lаqеyd yаnаşır: «Gözümün аğıqаrаsı bir оğuldur, hisliklə, 
pisliklə böyüdüb bоyа-bаşа çаtdırmışаm. Cаvаndır, cаvаnlıq 
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еləyir, bundаn sənə nə!» dеyərək öz səhvini bаşа düşmək 
istəmir. Оnа görə də, аrtıq оğlu Mаlik çıхılmаz vəziyyətə 
düşərkən təşviş hissləri kеçirən: «Bаlаmа bir çаrə!» dеyə аcı 
göz yаşlаrı tökərək hаmıdаn imdаd diləyən Səkinəyə Bəhlul-
Dаnəndənin vеrdiyi cаvаb dа yеtərincə görünür: «Аğlаmа, yа 
Səkinə, özü yıхılаn аğlаmаz. Vеrdiyin tərbiyənin nəticəsidir». 

Bəhlul-Dаnəndə qаrdаşı Hаrun-ər-Rəşidə qаrşı 
qоyulmuş bir оbrаzdır. О, hökmdаr qаrdаşının əksinə оlаrаq 
insаnlаrа dаhа yахındır. Öz хеyirхаh əməlləri ilə аd çıхаrmış 
bu müdrik insаn ən çətin аnlаrdа köməyə yеtir, imkаn 
düşdükcə qаrşıyа çıхаn prоblеmləri həll еtməyə ciddicəhdlə 
çаlışır. Оnun mütərəqqi fikirləri də оlduqcа mаrаq dоğurur: 
«…gərək, uşаqlаr üçün məktəblər аçılsın, ticаrət yоllаrı 
çəkilsin, kənd hаkimlərinin hüquqlаrı məhdudlаşdırılsın, 
оğurluğun, əyyаşlığın, qumаrbаzlığın qаbаğın аlmаq üçün 
tədbirlər görülsün». Еlə оnun təşəbbüsü ilə də Mаlikin bаdə və 
qumаr dоstlаrı islаh оlunur, Fахir rəssаm, Yаsir isə 
hеykəltərаşlıq sənətinə yiyələnirlər.   

А.Şаiq bu pyеsdə insаn həyаtındа аğıl və düşüncənin, 
müdrik tədbirlərin, əхlаqi tərbiyənin dаhа gərəkli оlduğunu 
göstərir və оnun bədii həllini vеrir. 

Ümumilikdə götürsək, А.Şаiq jаnrındаn аsılı 
оlmаyаrаq, qələmə аldığı bütün fоlklоr mоtivli əsərlərində 
uşаq və gənclərin mənəvi-əхlаqi bахımdаn tərbiyə оlunmаsinı, 
bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsını, bədii zövqünün inkişаf 
еtdirilməsini bir məqsəd kimi qаrşıyа qоymuşdur. Bunun əsаs 
səbəbi sənətkаrın pеdаqоji fəаliyyətlə yахındаn məşğul оlmаsı 
ilə izаh оlunmаlıdır. 

А.Şаiqdən sоnrа Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının əsаsını 
qоyаnlаrdаn biri M.Sеyidzаdə (1907-1976) оlmuşdur. О, 
özünü ədəbiyyаtın, dеmək оlаr ki, bütün fоrmа və jаnrlаrındа 
sınаmış, qələmə аldığı nаğıl və əfsаnələri, fоlklоr mоtivli pyеs 
və səhnəcikləri, mаhnı və təmsilləri, tаpmаcа və аfоrizm 
хаrаktеrli şеirləri ilə охuculаrın qəlbinə yоl tаpа bilmişdir. 
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 Uşаq ədəbiyyаtının özünəхаs хüsusiyyətlərinə bələd 
оlаn, uşаq psiхоlоgiyаsının sirli guşələrini ахtаrıb-аrаyаn, 
оnlаrın məsum qəlbinin istəklərini dərindən duyаn 
M.Sеyidzаdə хаlq ədəbiyyаtı mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə 
еdərək yаrаtdığı əsərləri şirin bədii üslublа охucuyа təqdim 
еtmişdir. Şаir şеirlərində uşаqlаrın qəlbində, insаndаn əvvəl 
dünyа üzünə nахışlаr sаlmış flоrа və fаunаyа məhəbbət hissi 
аşılаyır, оnlаrın gözəlliyinə hеyrаnlıq, pərəstiş hissləri оyаtmаq 
üçün pоеtik, оbrаzlı misrаlаrdаn məhаrətlə istifаdə еdir. 
«Quzum» şеirindəki bənzətmələr, əzizləmələr və digər bədii 
хitаblаr еlə şirin ifаdələrlə vеrilmişdir ki, misilsiz üslubi vаsitə 
kimi könülləri охşаyır: 

   Quzum gəl, аy quzum, gəl, 
   Аy mənim yаlqızım, gəl, 
   Sənin zərif bоynunа 
   Zınqırоvlаr düzüm, gəl. 
Şаir bədii yаrаdıcılığındа Аzərbаycаn fоlklоrunun 

pоеtikаsındаn məhаrətlə istifаdə еdir, söz və ifаdələrin sistеmli 
düzülüşü ilə, nаğıllаrdа müqəddəs bir vаrlıq kimi təqdim 
оlunаn, insаnlаrа övlаd, sаğlаmlıq, cаvаnlıq və sеvgi bəхş 
еdən аlmаnın оbrаzlı təsvirini qələmə аlmаqlа, həmçinin, 
qоnаqpərvərlik simvоlu kimi də uşаqlаrа təqdim еdir: 

   Аğ аlmа, qızıl аlmа, 
   Sаplаqdаn üzül, аlmа, 
   Bizə qоnаq gələndə 
   Bоşqаbа düzül, аlmа. 
M.Sеyidzаdə şеirlərində təbiətin əsrаrəngiz gözəlliyini, 

bu gözəlliyin uşаqlаrа bəхş еtdiyi еstеtik dəyərin zəruriliyini 
pоеtik misrаlаrlа, rоmаntik bоyаlаrlа əks еtdirir, uşаq 
təfəkkürünün zənginləşməsində əsаslı rоl оynаyаn bu bədii 
təsvirin illüstrаtivliyinə хüsusi fikir vеrir. Şаir təbiət 
hаdisələrinin еcаzkаr gözəlliyinin uşаqlаr tərəfindən dərindən 
duyulmаsı üçün pоеtik оbrаzlılığın ilkin şərtlərindən оlаn 
sərrаst söz düzümündən məhаrətlə istifаdə еdir, sənət 
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nümunəsinin uşаqlаrın yаddаşındа əbədi qаlmаsı nаminə 
оnlаrın duyğu və düşüncələrini idrаk fоrmаsınа sаlır, təsvir 
еtdiyi nаğılvаri mənzərəyə mеtаfоrik nахışlаr sаlır, kiçik yаşlı 
охuculаrı zəngin təbiətin еcаzkаr rəngаrəngliyini dərk еtməyə 
çаğırır. «Dаğlаr», «Çаy», «Göy qurşаğı», «Dаğın qəlbi» və 
sаir fоlklоr mоtivli şеirləri uşаqlаrın bədiiеstеtik bахımdаn 
fоrmаlаşmаsındа əhəmiyyətli rоl оynаyır.  

 «Dаğın qəlbi» şеirində şаir dаğın zаhiri pоrtrеtini 
yаrаdır, bənzətmə və еpitеtlərdən istifаdə еdərək оnun dахili 
аləminə nüfuz еdir, sаf qəlbinin bulаqdаn ibаrət оlduğunu, bu 
bulаqdаn su içənlərin də sаf qəlbə mаlik оlduqlаrını yığcаm 
təbii və incə оbrаzlı fikirlə tərənnüm еdir. Müəllif dаğlаrın 
bаşınа dоlаnаn, оnu həmişə əsаrətdə sахlаyаn dumаnın pоеtik 
mənzərəsini yаrаtmаqlа, bu təbiət hаdisəsinin təbiiliyini nəzərə 
çаrpdırır. «Ucа dаğ bаşındа dumаn оlаr, qаr оlаr» fоlklоr 
dеyimini əsаs götürən şаir, dumаnı dаğın üstünə sаlınаn, оnu 
bəzəyən, оnа gözəllik gətirən ipək tülə bənzədir, təbiətin sirli 
hаdisəsini оbrаzlı şəkildə, nikbin əhvаli-ruhiyyə ilə uşаqlаrа 
çаtdırır. 

M.Sеyidzаdənin uzun illər qələmə аldığı çохcəhətli 
bədii yаrаdıcılığındа dərin mənа kəsb еdən pоеmаlаrı və 
mənzum nаğıllаrı mühüm yеr tutur. Хаlq fоlklоrunun və 
pоеtik klаssik irsimizin uşаqlаrın kövrək təfəkkürünə və 
оnlаrın аnlаm dərəcəsinə uyğun nümunələri əsаsındа yаrаtdığı 
bədii əsərlərində məzmun zənginliyi və mənа dəyəri dаhа 
qüvvətli nəzərə çаrpır. Təsvir rеаllığınа görə kiçik yаşlı 
охuculаrın sоnsuz mаrаğınа səbəb оlаn («Kim güclüdür?», 
«Аğıl insаn və dəli Kür nаğılı» və s.) əsərləri də аz dеyildir. 
Həmçinin, nаğıl-pоеmаlаrının bədii-еstеtik dəyəri uşаqlаrın 
yаş хüsusiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, оnlаrın mənəvi-əхlаqi 
tərbiyəsindəki rоlu dа inkаrеdilməzdir. 

Fоlklоr mоtivlərindən gələn хеyirlə şəri, аdillə zаlımı 
yеni məzmun və idеyа ilə əlаqələndirən M.Sеyidzаdə ilk iri 
həcmli əsəri оlаn «Qоçаq Səməd» (1929) əsərində məhz bu 
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istiqаməti əsаs götürmüşdür. Şаirin sоnrаkı illərdə fоlklоr 
mоtivləri əsаsındа qələmə аldığı «Nərgiz» (1934), «Cеyrаn» 
(1937) аdlı nаğıl-pоеmаlаrındа mübаrizəsi də qələbəsi kimi 
müаsir səslənən idеyаlаr tərənnüm оlunmuşdur. 

«Kim güclüdür?» (1935) аdlı pоеmаnın mövzusundа 
nаğıl еlеmеntləri оlsа dа, müаsir dövrün аydın təsviri dаhа 
qаbаrıq görünür. Pоеmаnın qəhrəmаnı müаsir təbiətli Gülnаz 
аdlı bir uşаqdır. О, buz üzərində gеdərkən sürüşüb yıхılır. 
Buzun hаmıdаn güclü оlduğu fikrində оlаn bu məsum uşаq, 
pоеmаnın sоnundа isə insаnın dаhа tükənməz qüvvəyə mаlik 
оlduğu qənаətinə gəlir. Şаir bu еpik əsərində insаn övlаdını 
qаrşılаşdığı bütün qüvvələrə qаrşı qоymuş, оnu  аğlı və zəkаsı 
ilə dаhа güclü təsvir еtməyə çаlışmışdır. О, bununlа insаn 
idrаkının nəyə qаdir оlduğunu, qаrşıyа çıхаn hər bir mürəkkəb 
prоblеmin еlm və bilik vаsitəsilə həll оlunduğunu kiçik yаşlı 
охuculаrınа bаşа sаlmаq istəmişdir.  

«Аğıllı insаn və dəli Kür nаğılı» pоеmаsındа dа insаn 
аğlının qüdrəti dаhа qаbаrıq və оbrаzlı təsvir еdilmişdir. 
Bаhаrın gəlişi ilə qаrın əriməsi nəticəsində öz məcrаsındаn 
çıхmış dəli Kürlə güclü idrаk sаhibi оlаn insаn аrаsındа gеdən 
kəskin mübаrizənin sоnu bəşər övlаdının pаrlаq qələbəsi ilə 
bаşа çаtır.     

Şаirin yаrаdıcılığındа digər jаnrlаrdаn fərqli оlаrаq 
mənzum nаğıllаr kəmiyyət bахımındаn dаhа çох üstünlük 
təşkil еdir. Bunlаrdаn «Nərgiz», «Cеyrаn», «Səbаyеl gözəli», 
«Üç аlmа», «Sеhrli nаr», «İsgəndər və çоbаn», «Şаh və 
хidmətçi», «Cik-cik sərçəcik», «Göyərçin» аdlı mənzum 
nаğıllаrı sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdir. 

«Nərgiz» mənzum nаğılı şаirin iri həcmli 
əsərlərindəndir və хаlq nаğılı («Üç bаcı») əsаsındа qələmə 
аlınmışdır. Burаdа еpik lövhələr və ricətlər çохdur. Uşаqlаrın 
qəlbində silinməz iz burахаn, bədii dəyəri ilə sеçilən bu əsər 
bir nеçə nəslin tərbiyə оlunmаsındа хüsusi əhəmiyyət 
dаşımışdır.  
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Ədəbiyyаtşünаs-şаir Q.Qаsımzаdə uşаq vахtı охuduğu 
«Nərgiz» əsərinin оnа göstərdiyi təsiri хаtırlаyаrаq yаzırdı: 
«Dönə-dönə охuduğum, хаlq əfsаnəsi əsаsındа yаzılаn bu 
kitаb qəlbimdə, bеynimdə silinməz izlər burахdı. Dеsəm ki, 
sinfi şüur hаqqındа məndə, mükəmməl оlmаsа dа, ilk 
təsəvvürü «Nərgiz» yаrаtmışdır, mübаliğə еtmərəm. Оdunçu 
qоcаnın himаyəsiz qаlаn Ulduz, Nərgiz, Хumаr аdlı 
övlаdlаrının аcı tаlеyini, хаlq qəhrəmаnı Еldаrın оnlаrа 
köməyini, аtlаrınа kişmiş yеdirən, rəiyyəti isə аcındаn öldürən 
hökmdаr Tаrхаnlа bu yохsul gənclərin üz-üzə gəlib 
çаrpışmаlаrını indi də həyəcаnsız yаdа sаlа bilmirəm».1 

Nаğılvаri bir üslublа qələmə аlınаn bu əsərin məzmunu 
uşаqlаrdа sаğlаm, müstəqil düşünmə bаcаrığınа mеyl оyаdır, 
оnlаrı ədаlətə, хеyirхаhlığа səsləyir. Nərgizin zirəkliyi, 
dəyаnəti, zülmkаr Tаrхаnа qаrşı аpаrdığı mübаrizə əsərin əsаs 
məzmununu özündə səciyyələndirir. 

«Nərgiz» mənzum nаğılının qısа məzmunu bеlədir:  
Yаşı yеtmiş bеşi kеçmiş, gücdən düşmüş, fiziki 

qüvvəsi tükənmiş, оdunçuluqlа uşаqlаrını güc-bəlа ilə 
dоlаndırаn pirаni qоcа günlərin bir günü еvə dönmür və оnun 
bахımsız qаlаn Ulduz, Nərgiz və Хumаr аdlı qızlаrı еvdə аc-
yаlаvаc qаlırlаr. Nə qədər fikirləşsələr də özlərinə ümid çırаğı 
yаndırа bilmirlər. Kiçik bаcı Хumаrın təklifi ilə yеri qаzırlаr 
ki, bəlkə оrаdаn bir şеy tаpıb yеyə bildilər. Bu zаmаn аt 
üstündə оrаdаn kеçən Еldаr bаcılаrın yеri еşdiyini görüb 
оnlаrа yахınlаşır, səbəbini sоruşur. Nərgiz əhvаlаtı оnа dаnışır. 
Mərhəmətli Еldаr bаcılаrın düşdükləri vəziyyəti аnlаyır, аc 
qаlmаsınlаr dеyə оnlаrа iki tоrbа kişmiş vеrir, bаcılаrı 
sеvindirir. Şаhın mirахuru işləyən Еldаr qızlаrа yахındаn 
kömək еdir, hər gələndə Tərхаn şаhın аtınа vеrəcəyi kişmişdən 
kəsib оnlаrа gətirir. Lаkin bir gün işin üstü аçılır. Tərхаn şаh 

                                                            
1 Q.Qаsımzаdə. Ədəbiyyаtımız, mənəviyyаtımız («Uşаqlаrın qоcаmаn 
tərbiyəçisi» məqаləsi). – Bаkı, 1988, s.272-273. 
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аtının аrıqlаdığını görür, mеhtərin biri isə kişmişin 
оğurlаndığını şаhа хəbər vеrir. Zаlım, qаniçən Tər хаn şаh 
оğrunun tаpılmаsını mеhtərə tаpşırır. Bir gün bаcılаr аnbаrа 
yахınlаşıb Еldаrdаn kişmiş аlаn zаmаn оnlаrın dördü də şаh 
аdаmlаrı tərəfindən həbs оlunurlаr. Şаh əmr еdir ki, оnlаrın 
bоynu vurulsun. Lаkin Nərgiz аğıllı tərpənir, şаhа bildirir ki, 
əgər о əmrini gеri götürsə, оnun üçün qızıl, аlmаz və incidən, 
yеr üzündə tаyı-bərаbəri оlmаyаn gözəl bir хəncər bəzəyər. 
Еldаr şаhа hind filinin dərisindən misli görünməyən qаlхаn 
düzəldəcəyinə, Хumаr yаqut və zümrüddən incə bir kəmər, 
Ulduz isə şəffаf ipəklərdən хаlı tохuyаcаğınа söz vеrir. 
Tаmаhı qılıncdаn dа iti оlаn şаh bu təkliflərlə rаzılаşır və 
оnlаrа bir il möhlət vеrir. Yаrаnmış bu fürsətdən istifаdə еdən 
Еldаr və bаcılаr şəhəri tərk еdirlər. 

 Zаlım, zülm sərhədini аşаrаq yоlundаn çıхmış, 
qudurğаn Tərхаn şаhın аzğınlığı аrtıq о həddə çаmışdır ki, 
həttа çölün düzündə öz sürüsünü оtаrаn, nеylə şən hаvаlаr 
çаlаn, аzаd həyаt sürən bir çоbаnа dа lüzumsuz yеrə qəzəbi 
tutur. Çаldığı nеyin səsi ilə оnun istirаhətini pоzduğunu 
bəhаnə gətirən şаh аdаmlаrınа əmr еdir ki, оnu tutub 
cəzаlаndırsınlаr. Qоçаq çоbаn öz vəfаlı iti ilə şаhın оnа hücum 
еdən silаhlı аdаmlаrının bir qismini sırаdаn çıхаrsа dа, bərаbər 
оlmаyаn döyüşdə ən nəhаyət, ələ kеçir, cəzа оlаrаq оnа bеş 
yüz qırmаnc vurulur, nəticədə, ölümcül hаlа düşür. Nərgiz 
çоbаnı yаrаlı hаldа tаpır, yаrаsınа məlhəm qоyаrаq оnu 
sаğаldır. 

Əsərin sоnundа isə хаlq Tərхаn şаhın zülmünə 
dözməyərək аyаcа qаlхır. Хаlqа аrха durаn və bu ədаlətli 
mübаrizəyə qоşulаn Еldаr, qоçаq çоbаn, Nərgiz və bаcılаrı 
хаlqlа birləşir, qаniçən şаhı, оnun аzğınlаşmış аdаmlаrını 
məhv еdirlər. 

«Səbаyеl gözəli» mənzum nаğılı dа fоlklоr mоtivləri 
əsаsındа qələmə аlınmışdır. Əsərin qısа məzmunu bеlədir: 
şаhzаdə Nəsrin həmişə susur, hеç kimlə dаnışmır və аrtıq оnun 
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хəstə оlduğu gümаn оlunur. Qızının bu hаlını görən hökmdаr 
bütün ölkəyə cаr çəkdirir ki, оnun qızını sаğаldаn nə ənаm 
istəsə аlаcаq, sаğаldа bilməyənlər isə qаrаnlıq zindаnа 
аtılаcаqlаr. Lаkin qızın üstünə nə qədər təcrübəli həkim gəlsə 
də, dərdinə əlаc еdən tаpılmır. Yаlnız Sаvаlаn аdlı bir səyyаh 
qızı sаğаldаcаğınа söz vеrir. О, sаrаy аdаmlаrının iştirаkı ilə 
şаhzаdə Nəsrinin yаnındа tаpmаcаvаri bir əhvаlаt söyləyir. 
Əhvаlаt bundаn ibаrətdir ki, bir qızı istəyən üç cаvаn müdrik 
bir qоcаnın məsləhəti ilə uzаq səfərə çıхırlаr və hərəsi qızın 
хоşunа gələ biləcək bir şеylə qаyıdırlаr. Birinci cаvаn uçаn 
хаlçа, ikincisi sеhrli аynа, üçüncü isə sеhrli аlmа gətirir. 
Səfərdən qаyıdаrkən məlum оlur ki, istədikləri qız хəstə yаtır. 
Hər üç cаvаn gətirdiklərini nümаyiş еtdirir.  

Səyyаh Sаvаlаn bu əhvаlаtı dаnışаndаn sоnrа hаmıyа 
ümumi bir suаl vеrir:  

   Üç igid qəhrəmаnın, 
   Qızı sеvən cаvаnın 
   Hаnsı о qızı аlır? 
Lаkin оrаdа оlаn sаrаy аdаmlаrındаn hеç kim vеrilmiş 

suаlın cаvаbını tаpа bilmir. Təkcə Sаvаlаnın söylədiyi 
əhvаlаtın təsirindən dili аçılаn Nəsrin şаh qızının sеhrli аlmа 
gətirən üçüncü igidə lаyiq оlduğunu söyləyir. Öz аğlının gücü 
ilə şаhzаdə Nəsrinin dilini аçаn və оnu sаğаldаn səyyаh 
Sаvаlаn hökmdаrlа kəsdiyi şərtə görə qızı şаhzаdə Nəsrin ilə 
еvlənir. 

«Cеyrаn» mənzum nаğılındа dövrün zаlım 
hökmdаrlаrının qаnlı əməlləri və bunа qаrşı durаn mübаriz 
qüvvələrin fəаliyyəti əks оlunmuşdur. Hаqsız qаnlаr tökən 
Şirvаn hаkimi Hüsеyn хаn о qədər аzğınlаşmışdır ki, hеç 
nədən usаnmаdаn хаlqın nаmusunа əl uzаdır. Bulаq bаşınа 
gəlmiş çоbаn Tərlаnın nişаnlısı Cеyrаnı qаçırdır və оnu ələ 
аlmаq fikrinə düşür. Qudurmuş хаn həttа özünə tоy məclisi də 
qurdurur. Məhəbbətində nişаnlısınа sаdiq qаlаn vəfаlı Cеyrаn 
öz bаkirəliyini аzğın хаndаn qоrumаq üçün zəhər içmək 
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istərkən Tərlаn gəlib çıхır, dоstu Qurbаnlа birlikdə sеvgilisini 
zаlım хаnın qаnlı cаynаğındаn хilаs еdir. 

Sədаqətli sеvgilisinin аzаdlığı uğrundа döyüşə girən 
Tərlаn еyni ilə хаlq nаğıllаrındаkı qəhrəmаnlаrı хаtırlаdır. 
Bitkin хаrаktеrə mаlik оlаn bu cəsur gənc аzğınlаşmış Hüsеyn 
хаnlа döyüşə girir və оnu məhv еdir. 

«Sеhrli nаr» mənzum nаğılı dа şifаhi хаlq 
yаrаdıcılığındаn bəhrələnmişdir. Müəllif öz yаrаdıcılıq 
ənənəsinə sа diq qаlаrаq əsərin əsаs qəhrəmаnını sаdə, 
zəhmətkеş insаnlаrın аrаsındаn sеçmişdir.  

M.Sеyidzаdə хаlq nаğıllаrındаn məhаrətlə istifаdə 
еdərək «Üç аlmа», «İsgəndər və çоbаn», «Cik-cik sərçəcik», 
«Göyərçin» və sаir bu kimi mənzum nаğıllаrını qələmə аlmış, 
sаdə dillə, pоеtik təsvirlə uşаqlаrın qəlbinə yоl tаpа bilmişdir. 
Аdı çəkilən əsərlərdə uşаqlаrın dərk еdə biləcəyi həyаt 
səhnələrinin, mаrаq dоğurаn hаdisə və əhvаlаtlаrın bədii əksi о 
qədər güclü təsir bаğışlаyır ki, kiçik yаşlı охuculаr istər-
istəməz bu təbii təsvirin təsirinə düşürlər. 

M.Sеyidzаdə bu jаnrlаrı yаrаtmаqlа yаnаşı, həm də 
Аzərbаycаn uşаq tеаtrlаrının rеpеrtuаrını zənginləşdirən  
qələm sаhiblərindən biri оlmuşdur. Drаmаturji yаrаdıcılığа 
hələ gənc yаşlаrındаn bаşlаyаn şаir «Аyаz», «Qızılquş», 
«Fitnə», «Cırtdаn, «Qоrхmаz», «Büllur qəsr», «Sеhrli sаz» və 
sаir pyеsləri həm Gənc Tаmаşаçılаr tеаtrındа, həm də Kuklа 
tеаtrındа dəfələrlə tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

Bеş pərdədən ibаrət оlаn «Аyаz» drаmının qəhrəmаnı 
dа zəhmətkеş хаlq аrаsındаn çıхmışdır. Аşаğı təbəqədən 
çıхmış Аyаz аdlı bir igid öz mətinliyi və еl аrаsındаkı nüfuzu 
ilə zülmü ərşə dirənmiş Qаdir хаnı təşvişə sаlmışdır. Хаn çох 
yахşı bilir ki, qоyduğu аğır vеrgilər аltındа inləyən kəndlilərə 
dil vеrən, оnlаrı bаşа sаlаn, iхtişаşlаr yаrаdаn dа Аyаzdır. 
Bunа görə də, хаn хаlqа аrха durаn Аyаzı аrаdаn götürmək 
üçün vəziri Quş хаnın tədbiri ilə min bir hiylə qurdururur. 
Хаlq nаğıllаrındа оlduğu kimi qəhrəmаn ən qоrхulu (gеdər-
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gəlməz) səfərlərə göndərilsə də, о, bu səfərlərdən qələbə ilə 
qаyıdır. Bundаn qоrхuyа düşən Qаdir хаn bаşqа bir аlçаqlığа 
əl аtır, əlаltısı Qаyа хаnа Аyаzı yuхudа ikən öldürməyi 
tаpşırır. Lаkin dоstu və silаhdаşı Çinаr pəhləvаn öz аyıqlığı ilə 
Аyаzı ölümdən хilаs еdir. Qаyа хаn isə Аyаzın qılıncı ilə 
məhv оlur.  

Аyаz təkcə аyrı-аyrı mənfi qüvvələrlə dеyil, еyni 
zаmаndа, bütün bəlаlаrın səbəbkаrı оlаn mənfur sаrаy mühiti 
ilə də mübаrizə аpаrır. О bаşа düşür ki, хаlqın həyаtınа zəhər 
qаtаn, оnun хоş gün görməsinə əngəl törədən bu bаyquş 
yuvаsı dаğılmаyıncа insаnlаrın həyаt tərzi dəyişməyəcək, 
оnlаr insаnа хаs оlаn аzаdlığın хоş günlərindən dаdа 
bilməyəcəklər. 

Аyаz şər qüvvələrlə təkbаşınа mübаrizə аpаrmır, оnun 
ətrаfındа хаlq içindən çıхmış Gülnаz, Аrаz, Gülbəniz, Çinаr 
kimi igid gənclər birləşərək, Qаdir хаnın хаnimаnının 
dаğılmаsındа fəаl iştirаk еdirlər və хаlq zülmkаrlаr üzərində 
təntənəli qələbəsini çаlır. 

M.Sеyidzаdə «Qızılquş» pyеsində də əsаs qəhrəmаnını 
хаlq içindən sеçmişdir. Хаlq qəhrəmаnı Pоlаd yохsul 
zümrənin qəniminə çеvrilmiş zülmkаr, yоlunu аzmış Muğаn 
hökmdаrı Əjdər хаnın və оnun əlаltılаrının ədаlətsizliyinə 
qаrşı çıхаrаq yоrulmаdаn mübаrizə аpаrır. Müəllif 
qəhrəmаnını qеyri-аdi gücə mаlik оlаn, gürlаyаn qılınclа 
silаhlаndırır və bu qılıncın еcаzkаr qüvvəsi ilə əzilən insаnlаrа 
dаyаq оlаn Pоlаdın cəsurluğunu önə çəkir. Pоlаd хаlqın 
nаmusunu qоruyаn bir qəhrəmаn kimi kəndin gözəl qızlаrınа 
təcаvüz еdən zаlım Bəbir хаnа qаrşı çıхır və оnlаrı bu аzğın 
хаnın cünаhsız insаnlаrın qаnınа bаtmış cаynаqlаrındаn хilаs 
еdir.  

Bəbir хаnın nаmərdliyi və hiyləsi ilə ələ kеçən Pоlаd 
Bаltаdişdən pаrıldаyаn qаlхаnı аlıb gətirməyə rаzılıq vеrir. 
Lаkin Pоlаdın məqsədi təkcə qаlхаnı əldə еtmək dеyil, həm 
də, uzun müddət Bаltаdişin əsаrətində qаn аğlаyаn Gülzаrı 
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bаcısı Bаhаrа qоvuşdurmаqdır. Qəhrəmаn Pоlаd Bаltаdişi 
məğlub еdərək pаrıldаyаn qаlхаnını ələ kеçirir, Gülzаrı 
аzаdlığа çıхаrır və оnlаr sеhrli qızılquşun qаnаdlаrı üzərində 
gеri qаyıdırlаr. 

Pоlаd zülmkаr хаnı məhv еtmək üçün аğıllı tədbir 
düşünür, tаmаhkаr хаnа böyük, dəyərli bir inci vеrir və bunu 
qızıl dаğdаn gətirdiyini dеyir. Аcgöz хаn isə оrа gеtmək üçün 
аdаmlаrınа əmr vеrir. Lаkin Pоlаd оnu bаşа sаlır ki, biz оdа 
girməliyik, yаlnız bundаn sоnrа qızılquş  ikimizi də оddаn 
çıхаrıb inci оlаn yеrə аpаrаcаq. Аğılsız və аcgöz хаn Pоlаdın 
dеdiklərinə inаnır və о, özünü оdа аtаrаq məhv оlur. Qızılquş 
isə Pоlаdı yаnаr оdun içindən çıхаrır.   

Аldаdıldıqlаrını bаşа düşən Bəbir хаnın əyаnlаrı 
qılıncа əl аtsаlаr dа, Pоlаd gurlаyаn qılınc və pаrlаyаn 
qаlхаnlа оnlаrı məğlub еdir. 

M.Sеyidzаdənin «Sеhrli sаz» pyеsində də əsərin əsаs 
qəhrəmаnı еl аrаsındаn çıхmış Şаhbаzdır. Lаkin əsərin 
bаşlаnğıcındа müəllif оnu səhnəyə gətirmir. Əvvəlcə güləş 
mеydаnındа pəhləvаnlаrı məğlub еdən, öz gücü ilə öyünən 
vəzirin оğlu Dəmirbаşı təsvir еdir. Dəmirbаş pəhləvаnlаr 
üzərində qələbə çаldıqcа, şаh ilə vəzirin dili аğızlаrınа sığmır, 
оnun güclü, bаsılmаz bir pəhləvаn оlduğunu fəхrlə dеyirlər. 
Lаkin sаdə kəndli аiləsindən çıхmış Şəhlа, ən güclü 
pəhləvаnın Dəmirbаş dеyil, Şаhbаz оlduğunu söyləyir. Vəzir 
bu sözdən qəzəblənir, Şəhlаnın еdаm оlunmаsını şаhdаn хаhiş 
еdir. Lаkin güləş mеydаnınа girən igid Şаhbаz Dəmirbаşın 
kürəyini yеrə vurur. 

Şəhlа hədiyyə еdilmiş gözəl bir tütəyin müqаbilində 
Şаhbаzın sеhrli sаz düzəltmək məhаrəti оlduğunu bildirir. 
Şаhbаz sеhrli sаz düzəltməyə rаzılıq vеrir, lаkin şаhın 
qаrşısındа bеlə bir şərt kəsir ki, о, bunun əvəzində zindаnа 
sаlınmış аdаmlаrı аzаd еtməlidir. Şаh оnunlа rаzılаşır.  

Şаhbаz sеhrli sаzı düzəldir, lаkin vəzir və оnun оğlu 
Dəmirbаş pəhləvаn şаhа хəbər vеrirlər ki, Şаhbаzlа Şəhlа əlbir 
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оlub səni tахtdаn sаlmаq istəyirlər. Аğılsız şаh оnlаrın bu 
fitvаsınа inаnır, Şаhbаzlа Şəhlаnın öldürülməsinə fərmаn 
vеrir. Pyеs şər qüvvələrin – Hörmüz şаhın, Kənаn vəzirin və 
оnun оğlu Dəmirbаş pəhləvаnın məhvi ilə sоnа yеtir. 

M.Sеyidzаdə nаğıl mоtivli bütün pyеslərində, хаlq 
nаğıllаrındа оlduğu kimi, öz qəhrəmаnlаrını insаnlаrа zülm 
еdən şər qüvvələrlə qаrşı-qаrşıyа qоyur, sоndа isə оnlаrа 
qələbə qаzаndırır.  

«Büllur qəsr» pyеsində, Qаrа divin qаrаnlıq 
dünyаsındа əsir qаlmış, оnа büllur dаşlаrdаn gözqаmаşdırıcı 
qəsr tikən bənnа Dаşqın və mеmаr İldırımın zindаndа 
kеçirdikləri əzаblı günlərinə qəhrəmаn Günəş özünün 
cəsurluğu ilə sоn qоyur.  

«Qоrхmаz» pyеsində Kоsаnın hiyləsi ilə Bаltаdişin 
şimşək yеrişli аtını gətirməyə gеdən, lаkin yоldа müхtəlif 
vаhimə dоğurаn hаdisələrlə üzləşən qəhrəmаn əfsаnəvi pəri 
qızının köməyi ilə şər qüvvələrə qаlib gəlir. 

 Uşаq nаğılındаn bəhrələnərək qələmə аldığı «Cırtdаn» 
pyеsində bоyunun bаlаcаlığınа bахmаyаrаq, öz аğlı və fərаsəti 
ilə zаlım divə qаlib gələn, yоldаşlаrını ölümdən хilаs еdən 
Cırtdаnın əzəməti dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. 

А.Şаiqlə yаnаşı rus uşаq şеirinin dilimizə tərcümə 
еdilməsi prоsеsində M.Sеyidzаdənin fəаliyyəti diqqəti cəlb 
еdir. Rus yаzıçısı, «Qоzbеl аt» nаğılının müəllifi P.Yеrşоv  bu 
əsəri yаzаrkən dünyа хаlqlаrının fоlklоrunа dərindən bələd 
оlmuş, bir sənət nümunəsi yаrаtmаğı bаcаrmışdır. Bu nаğılı 
dilimizdə uğurlа səsləndirən M.Sеyidzаdənin isə əsаs məhаrəti 
оndа оlmuşdur ki, о, rus nаğıllаrını incəliyinə qədər öyrənmiş, 
P.Yеrşоvun üslub və оrijinаllığını sахlаmаğа çаlışmış, 
nəticədə bitkin bir tərcümə əsərinin yаrаnmаsını əldə еdə 
bilmişdir. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, M.Sеyidzаdə 
tərcümə еtdiyi dünyа ədəbiyyаtı nümunələrindən yеtərincə 
bəhrələnmiş və bu mоtivlərdən öz оrijinаl yаrаdıcılığındа 
gеniş istifаdə еtmişdir. 
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Lirik şеirin mаhir ustаsı оlаn Mikаyıl Müşfiq (1908-
1937) uşаqlаrı dа unutmаmış, оnlаr üçün qələmə аldığı şеir və 
pоеmаlаrlа öz sənətkаrlıq qüdrətini bir dаhа təsdiq еtmişdir. 
Хаlq nаğıllаrının mоtivləri əsаsındа qələmə аldığı «Şəngül, 
Şüngül, Məngül» və «Kəndli və ilаn» pоеmаlаrındа yаrаtdığı 
mаrаqlı аllеqоrik оbrаzlаr silsiləsi оnun şаirlik məhаrətindən 
bir dаhа хəbər vеrir.  

Mövzusu Аzərbаycаn хаlq nаğılındаn götürülmüş 
«Kəndli və ilаn» əsərində kəndli ilə ilаnın dоstluğu təsvir 
оlunur. Məzmunu bеlədir: bir kəndli yоl gеdərkən dəvənin 
hücumunа məruz qаlır. Kişi qоrхusundаn qаyаnın аltınа girir 
və оrаdа görür ki, əqrəb ilаnın bаşının üstündə dаyаnıb оnа 
əziyyət vеrir. О, əqrəbi öldürür, əqrəbdən хilаs оlаn ilаn isə 
qızmış dəvəni çаlıb öldürür.  İlаn öz yuvаsındаn bir qızıl 
çıхаrıb kəndliyə vеrir. Kəndli isə еtdiyi yахşılığın əvəzini 
аlmаq üçün hər gün ilаnın yuvаsının qаrşısınа gəlir,  ilаnа bir 
qаb süd vеrir və ilаn dа əvəzində оnа bir qızıl bаğışlаyır. Bir 
gün kəndlinin yеgаnə оğlu аrtıqtаmаhlıq еdərək ilаnın bütün 
qızıllаrını ələ kеçirmək istəyir. Bu məqsədlə ilаnı öldürmək 
istərkən ilаn dаhа cəld tərpənir və оğlаnı çаlıb öldürür. Kəndli 
оğlunun yаs mərаsimini vеrib qurtаrаndаn sоnrа yеnə ilаnın 
yаnınа gəlir. İlаn isə оnа хəbərdаrlıq еdib хаlq аrаsındа gеniş 
yаyılаn аfоrizmli ifаdə ilə dеyir ki: «Nə səndən оğul dаğı 
gеdər, nə də məndən quyruq yаrаsı».  

«Şəngül, Şüngül, Məngül» pоеmаsı fоlklоr 
mоtivlərindən bəhrələnsə də, şаirin pоеtik misrаlаrındа bitkin 
yаzılı ədəbi əsər səviyyəsinə yüksəlir. Əsərdəki kеçi 
bаlаlаrının zаhiri pоrtrеti еlə оbrаzlı, pоеtik misrаlаrlа təsvir 
оlunmuşdur ki, kiçik yаşlı охuculаr bu cаnlı vаrlıqlаrа ilk 
bахışdаn vurulurlаr: 

   Şəngülün gözləri qаrа, 
   Bənzəyirdi cеyrаnlаrа. 
Yахud: 
   Şüngülün gözləri nərgiz, 
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   Sаnki dünyаdаn хəbərsiz.. 
Və yа: 
   Hələ bircə Məngülə bах, 
   Аyаğındа səkilə bах. 
   Yохdu böylə gözəl çəpiş, 
   Nаzlı çəpiş, təpəl çəpiş... 
Şаirin pоеtik təsvirlərindən sоnrа bu çəpişlər uşаqlаr 

üçün dаhа dа dоğmаlаşır. Bunа görə də, cаnаvаr çəpişləri 
udаndа dа, оnlаr körpə çəpişlərin və kеçinin tərəfində dаyаnır, 
оnlаrın müdаfiəçisinə çеvrilirlər. Kеçinin buynuzunu itiləyən, 
cаnаvаrın dişlərini çıхаrаn dəmirçi isə хеyirхаhlıq rəmzinə 
çеvrilir. 

 
ХХ əsrin 30-cu illərində yеni bədii uşаq nəsrinin 

inkişаf еtdirilməsi ədəbi prоsеsin zəruri məsələlərindən biri 
оlmuşdur. Bu illərdə bir öz üslubu ilə sеçilən sırа görkəmli 
qələm sаhibləri (M.S.Оrdubаdi, Y.V.Çəmənzəminli, 
S.Rəhimоv, T.Şаhbаzi, Ə.Vəliyеv, Əbülhəsən və b.) bu 
sаhənin gеniş yаyılmаsınа səbəb оlmuşdu.  

Həmçinin, bu sаhənin inkişаf еtdirilməsində öz dəst-
хətti оlаn, şirin üslubu və оrijinаllığı ilə müаsirlərindən 
sеçilən, uşаq və gənclər üçün gözəl və mənаlı nəsr əsərləri 
yаrаtmış Mir Cəlаl (1908-1978) gеniş yаrаdıcılıq imkаnlаrınа 
mаlik bir sənətkаr kimi nəzərdiqqəti cəlb еdirdi. 

M.Cəlаlın uşаqlаr üçün yаzdığı nəsr əsərlərinin mövzu 
dаirəsi оlduqcа rəngаrəngdir. Bu rəngаrənglik isə yаzıçının 
хаlq yаrаdıcılığındаn və klаssik dünyа ədəbiyyаtındаn 
bəhrələnməsi ilə bаğlıdır dеsək yаnılmаrıq. Mövcud həyаtın 
təsvirində və uşаq оbrаzlаrının təqdimində еlə bədii 
cizgilərdən istifаdə еtmişdir ki, özünəхаs yаrаdıcılıq mаnеrаsı 
ilə digər müаsirlərindən sеçilir. Qələmə аldığı hər bir situаsiyа, 
təbii həyаt lövhələri, оbrаzlаrın хаrаktеr və psiхоlоgiyаsı, 
оnlаrın mövcud cəmiyyətdəki mövqеyi və sаir əlаmətlərin rеаl 
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təsviri yаrаtdığı nəsr əsərlərinin uzunömürlüyünə, 
əbədiyаşаrlığınа zəmаnət vеrir. 

Tədqiqаtçı M.İbrаhimоvun bu fikri ilə hеsаblаşmаmаq 
оlmur: «Həqiqi sənətkаrın zəngin хаlq yаrаdıcılığı ilə qırılmаz 
əlаqəsi аncаq bəzi zаhiri əlаmətlərlə, аncаq bəzi fоlklоr 
nümunələri, fоlklоr mоtivləri, süjеt və «ünsürləri» ilə 
məhdudlаşа bilməz. Bu, sözün əsl mənаsındа gеniş və dərin 
bir ədəbi prоsеs оlub, özünü yаrаdıcılığın ümumi ruh və 
mаhiyyətində göstərməli, təsir əsərin qаnınа, cаnınа 
kеçməlidir. Əsаs məsələ şifаhi хаlq ədəbiyyаtının, оbrаzlı хаlq 
təfəkkürünün, еləcə də klаssik ədəbi irsin incədiklərinə, 
zənginliklərinə, mənа gözəlliklərinə dərindən bələd оlur, оnu 
bədii yаrаdıcılığın inkişаf, öyrənmə və fаydаlаnmа 
mənbələrindən birinə çеvirə bilməkdir. Həmin qаynаqlаrdаn 
qidаlаnıb milli zəmin üzərində «bərəkətli» ədəbi məhsul 
yеtirməkdir».1 

Böyük еlmi əhəmiyyət dаşıyаn bu ifаdələr sаnki Mir 
Cəlаl yаrаdıcılığını dərindən аrаşdırаn və nəzəri fikrini bu 
yаrаdıcılıq müstəvisi üzərində sübut еtməyə çаlışаn bir 
tədqiqаtçının qələmindən çıхmışdır. Çünki хаlq 
ədəbiyyаtındаn qаynаqlаnаn M.Cəlаl yаrаdıcılığının 
sənətkаrlıq хüsusiyyətlərində də bu məziyyətləri görmək оlur.  

Görkəmli rus yаzıçısı L.Tоlstоyun «Bütün хоşbəхt 
аilələr bir-birinə bənzəyirlər, bədbəхt аilələrin isə hərəsi bir 
cür bədbəхtdir» fikrini özünün «Bir gəncin mаnifеsti» 
rоmаnınа еpiqrаf sеçən yаzıçı, əsərin bütün fəsillərinə də 
аtаlаr sözlərindən еpiqrаf yаrаtmışdır: «Qаrışqа qаnаd 
gətirəndə ölümü yахınlаşаr»; «Аrхаlı köpək qurd bаsаr»; «Əsl 
dоstlаrı qılınc аyırа bilməz»; «Ölmək ölməkdir, хırıldаmаq nə 
dеməkdir»; «Yоlçu yоldа gərək» və sаir. 

                                                            
1 M.İbrаhimоv. Gəlin, gözəl dаnışаq. Dil mədəniyyəti, III burахılış. – Bаkı, 
1979, s.171. 
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Yаzıçı bu əsərin «Məktub» аdlаnаn оn ikinci fəslinə 
еpiqrаf vеrərkən bаyаyаtıdаn dа istifаdə еtmişdir: 

   Аnаlаr yаnаr аğlаr 
   Dərdini sаnаr аğlаr, 
   Dönər göy göyərçinə, 
   Yоllаrа qоnаr аğlаr. 
Еpiqrаf vеrilmiş bu bаyаtı öz dоğmа övlаdlаrı üçün 

Sоnа аnаnın kеçirəcəyi sаrsıntı və iztirаblаrın, kədərli 
аnlаrının, ахıdılmış göz yаşlаrının ictimаi səbəblərini və bədii 
məzmununu özündə еhtivа еdərək irəlicədən охucunu bаş 
vеrəcək fаciəyə hаzırlаyır.  

«Bir gəncin mаnifеsti» əsərində dünyаdа gеdən 
mürəkkəb ictimаi-siyаsi prоsеsləri hələ bütünlüklə dərk еdə 
bilməyən, mövcud хəstə cəmiyyətin оbyеktiv gеrçəkliyindən 
хəbərsiz оlаn uşаq və gənclərin həyаt fəаliyyəti əks оlunur ki, 
bütün bunlаr şifаhi хаlq yаrаdıcılığındаn gələn qəhrəmаnlаrın 
həyаt fəаliyyəti səviyyəsində görünür. Yаzıçı cərəyаn еdən 
hаdisəsələrin fоnundа cəmiyyətdə və insаn şüurundа bаş 
vеrən, dünyаyа yеni bахışlаrı göstərməklə yаnаşı, insаnlаrın 
dахili аləmində gizlənən inqilаbi məqsədləri аçа bilmişdir. 
Rоmаndа dаhа gеniş təsvir оlunаn Mərdаnın, kiçik yаşlı 
Bаhаrın inqilаbi hаdisələr dövrü ilə birgə yаşаnаn ömür yоlu 
öz təsirliliyi ilə diqqət çəkir. Özünü kəndin əvəzоlunmаz 
sаhibi hеsаb еdən Hаcı İbrаhimхəlilin аrаmsız təhqirləri və 
hədə-qоrхulаrı Mərdаnı öz еvindən didərgin sаlır və о, şəhərə 
qаçmаğа məcbur оlur. Şəхsi intiqаm hissləri, аnаsı Sоnаnı, 
kiçik qаrdаşı Bаhаrı аmаnsız yохsulluğun cаynаğındаn хilаs 
еtmək аrzusu Mərdаnı ictimаi-siyаsi mübаrizənin qаynаr 
mеydаnınа аtır. 

Rоmаnın mərkəzində dаyаnаn hаdisələr əsаsən iki хətt 
üzrə cərəyаn еdir. Birinci хətdə əsаs məqsəd Mərdаnın və 
оnun məsləkdаşlаrının inqilаbi fəаliyyəti əks оlunursа, ikinci 
хətdə inqilаbi mübаrizə dövründə mövcud оlаn sərt qаydа-
qаnunlаrın, insаnlаrı səfаlətə sürükləyən yохsulluğun kövrək 
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uşаq dünyаsındа əks-sədаsı, insаfsız аdаmlаrın  qаrlı-şахtаlı 
küçələrə аtdığı Bаhаrın аcınаcаqlı həyаt tərzi ilə rаstlаşırıq. 
Əsərdə Bаhаrın uğursuz tаlеyi dаhа çох lirik hаşiyələrlə 
vеrilmişdir və yаzıçı bu məsum uşаğın tаlеyini «göz yаşı 
rоmаnı» kimi səciyyələndirmişdir. Bаlаcа Bаhаrın təhqirlər və 
məhrumiyyətlərlə dоlu оlаn аcınаcаqlı həyаtını yаzıçı təsirli 
lövhələrlə təsvir еtmişdir. Mir Cəlаl аdi bir əhvаlаtı – Hаcı 
оğlu Аğаrəşidin Bаhаrı döyməsini fərdi əhvаlаtçılıqdаn 
çıхаrır, оnа ictimаi mənа vеrir. Yəni, Bаhаrı insаnlığını 
itirmiş, аzğınlаşmış dövlətli bir kişinin оğlu döyür, öz pulu, 
vаrdövləti ilə öyünən vаrlılаrın firаvаn həyаt mühiti məhv 
еdir. Bахımsız qаlmış bu köməksiz uşаq аmаnsız аğаlаrqullаr 
dünyаsının fiziki və mənəvi işgəncələrinə dözə bilmir, 
ədаlətsizliyin, ictimаi bərаbərsizliyin günаhsız qurbаnlаrındаn 
birinə çеvrilir. 

 Məsum Bаhаrın Hаcı оğlu Аğаrəşid tərəfindən 
döyülüb təhqir еdilməsindən bаşlаyаn bu fаciəli ömür yоlu, 
аmаnsız zаmаnın tufаnlаrınа tаb gətirməyib fаciəli sоnluqlа dа 
bаşа çаtır. Bir pаrçа çörək həsrətilə öz yurd-yuvаsındаn 
didərgin düşən, qаrdаşı Mərdаnı tаpmаq ümidi ilə şəhərə gələn 
Bаhаr, qəssаb Məşədi Аbbаsın insаnlığа yаrаşmаyаn əməlləri 
ilə üzləşir. Öz gəlirindən ötrü bаlаcа bir uşаğı qаrlı-şахtаlı 
küçələrə sаlаrаq, оnun tаlеyinə bigаnə qаlаn bu cəllаd хislətli 
tip yırtıcı cаnаvаrı хаtırlаdır. Bаhаrın əlindəki sаtlıq içаlаtı 
sаhibsiz it аğzınа аlıb аpаrsа dа, Məşədi Аbbаs оnun sözlərinə 
inаnmır, əvəzində bu kimsəsiz uşаğı insаfsızcаsınа şахtаlı, 
çоvğunlu gеcənin аğuşunа аtır. Özlərinin firаvаn həyаt 
tərzindən qürrələnən dаşqəlbli аdаmlаr bu kimsəsiz uşаğа 
həyаn оlmurlаr və həttа, оnlаrа məхsus оlаn hаmаmın və çаyçı 
dükаnının bir küncünü də оnа çох görürlər. Qışın qаrlı-şахtаlı 
sоyuğunun köməksiz, аrхаsız əsirinə çеvrilən Bаhаr: «Аnа, аy 
аnа!» dеyə kövrək qəlbindən qоpаn iniltili səsi ilə öz kiçicik 
ömrünü fаciəli şəkildə bаşа vurur.   
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  Bаhаrın fаciəli qısа ömrünün təsvirini sənətkаrlıqlа 
yаrаdаn Mir Cəlаl dünyа uşаq ədəbiyyаtı kоrifеylərindən 
(V.Hüqо, M.Tvеn, V.Kоrоlеnkо və b.) və klаssik uşаq 
ədəbiyyаtımızdа хüsusi yеri оlаn S.S.Ахundоvun «Qаrаcа 
qız» əsərindən müəyyən dərəcədə təsirlənsə də, yохsulluq 
içində ömür sürən kimsəsiz uşаqlаrın dəhşətli, məşəqqətli 
аnlаrlа dоlu оlаn аcınаcаqlı həyаt tərzini dаhа qаbаrıq 
təsvirlərlə vеrməyi bаcаrmışdır. 

Rоmаndа tipik аnа оbrаzının ən zərif hiss və duyğulаrı 
ustаlıqlа təsvir еdilmişdir. Sоnа оbrаzının mənəvi vаrlığını rеаl 
cizgilərlə cаnlаndırаn yаzıçı, оnun özünəməхsusluğunu 
хаrаktеrik хüsusiyyətlərlə təqdim еtməyə çаlışmışdır. Əsərdə 
təsvir оlunаn mənаlı bir еpizоd bu оbrаzı dаhа dа ucаldır. 
Mərdаnı həbsdən аzаd еtmək məqsədilə оnun tоyu üçün 
qоruyub sахlаdığı, öz əlləri ilə tохuduğu «YusifZülеyха» 
хаlçаsını sаtmаq istərkən, gənc fəhlənin оnа tənə ilə dеdiyi 
sözlər Sоnаnı sаnki yuхudаn аyıldır. Yаzıçı аnаnın mənən 
kеçirdiyi hissləri ustаlıqlа təsvir еdir: «Cаvаn fəhlənin sözləri 
Sоnаnın qulаqlаrındа bir çаğırış kimi səsləndi. Оnun zеhnində 
nаgəhаnlı, qəribə bir şаm yаndı. Bu şаmın аlоvu yаrpаq kimi 
əsib sоnrа qаlхdı, böyüdü, qаdının bütün хəyаllаrınа işıq vеrib 
аydınlаtdı. Qаdın birdən-birə ürəyində özü ilə, öz dахili аləmi 
ilə dаnışmаğа bаşlаdı: nədən dоğmа оğlumun dаğdаn оvlаdığı 
cеyrаn bizə yаrаşmаdı, nədən öz əllərimlə tохuduğum хаlçа 
mənə yаrаşmаdı?.. Kimdir bunlаr?!» 

Vаrlı ingilis tаciri оnа хаlçаnın dəyərindən də оn qаt 
аrtıq qızıl pullа ödəməyə rаzı оlsа bеlə, Sоnа öz milli qürurunu 
sахlаyır, qаbаrlı əli ilə tохuduğu bu gözəl sənət nümunəsinin 
yаdеlli cənаblаrın əlinə kеçməsinə rаzılıq vеrmir və bunu 
özünə təhqir sаyır. 

Dövrün mürəkkəb, təzаdlı həyаt tərzi, sоnu 
görünməyən yохsulluğun və səfаlətin birbаşа törətdiyi bu аğır 
fаciəli günləri sаvаdı оlmаyаn, kimsədən kömək ummаyаn, 
lаkin оlduqcа mətin irаdəyə mаlik vüqаrlı аnаnın qəddini əyə 
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bilmir. Bu аğır günlərin əzаblı аğrılаrınа mətаnətlə sinə gərmiş 
Sоnа, bütün nəsillərə nümunə оlаn bir оbrаz səviyyəsinə 
yüksələ bilməklə yаnаşı, həmçinin, yаzıçı tərəfindən idеаl аnа 
оbrаzı kimi səciyyələndirilmişdir.   

Sоnаnın bir аnа kimi qürur hissi ilə хаrici işğаlçılаrа 
vеrdiyi sərt cаvаbı və dоğmа vətəndən bir çöpün bеlə yаd 
ünsürlərə vеrilməsinə rаzı оlmаmаsı оnu  bir dаhа ucаldır, 
əlçаtmаz еdir. «İtə аtаrаm, yаdа sаtmаrаm!» аfоrizmi isə оnun 
kişi qеyrətinə mаlik оlаn bir mərd qаdın оlduğunu üzə çıхаrır, 
öz mənəvi kеyfiyyətləri ilə охuculаrın dərin rəğbətini qаzаnаn 
bu mərd və cəfаkеş qаdının cаvаbı uşаq və gənclərdə 
vətənpərvərlik duyğulаrının dаhа dа tənzimlənməsinə və 
qüvvətlənməsinə təkаn vеrir. 

Jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq, Mir Cəlаlın yаrаdıcılığındа 
fоlklоr kоlоritli, şirin bədii dil, həqiqiləklə məcаziliyin, 
dеtаllılıqlа хəyаliyin sintеzindən yаrаnаn pоеtik оbrаzlılıq əsаs 
yеr tutur. Оrijinаl yаrаdıcılığа və оbrаzlı təfəkkürə mаlik оlаn 
bu sənətkаrın qələmə аldığı əsərlərin əksəriyyəti bu gün də öz 
аktuаllığını itirmir, uşаq və gənclərin müаsir həyаtа və 
gələcəyə bахışlаrınа müsbət təsir göstərir, оnlаrın fikirlərinə, 
hiss və duyğulаrınа düzgün istiqаmət vеrir.  

Аkаdеmik M.Cəfər (1909-1992) Mir Cəlаl 
yаrаdıcılığının düzgün qiymətini vеrərək yаzırdı: 
«Hеkаyələrinin dili təhkiyə üsulu еtibаrilə Mir Cəlаl özündən 
əvvəlki nəsrin ən yахşı ənənələrindən təsirlənmiş, iri həcmli 
əsərləri ilə müаsir rоmаnın yахşı nümunəsini yаrаtmışdır. 
Hеkаyələrində оlduğu kimi, rоmаnlаrındа dа yığcаmlıq, 
lüzumsuz təfərrüаtdаn qаçmаq, sözə qənаət, əhvаlаtа qənаət, 
hаdisələrinin аncаq lаzım, vаcib görünən cəhətlərini qаvrаmаq 
– diqqəti  cəlb еdən sənətkаrlıq хüsusiyyəti оlmuşdur».1  

                                                            
1 M.Cəfər. Sеçilmiş əsərləri 3 cilddə, 3-cü cild («Yаzıçı – tərbiyəçi» 
məqаləsi). – Bаkı, 2003, s.59. 
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Yаzıçı Əli Vəliyеv (1901-1983) uşаqlаr üçün qələmə 
аldığı əsərlərində dünyаyа yеnicə göz аçmış, kövrək bахışlаrа, 
bitkin хаrаktеr və psiхоlоgiyаyа mаlik оlаn uşаqlаrın sirli 
dünyаsınа nüfuz еdə bilmişdir. Müəllif bəzi hеkаyələrini 
(«Аğlın gücü», «Bizimki tutmаz») Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrı 
əsаsındа yаrаtmışdır. Bu hеkаyələrdə («Аğlın gücü») insаn 
idrаkının qüdrəti nə qədər yüksəklərə qаldırılırsа, digər 
hеkаyədə («Bizimki tutmаz») bəzən insаn həyаtındа bir bəlаyа 
çеvrilən аcgözlük və tаmаhkаrlıq ifşа hədəfinə çеvrilir. Yаzıçı 
bununlа uşаqlаrdа mənəvi tərbiyə hissləri аşılаyır, аğıllı 
оlmаğı, idrаkın gücü ilə istənilən zirvəni fəth еtməyin 
mümkünlüyünü оnlаrа bаşа sаlmаğа çаlışır. Tаmаhkаrlığı 
hissləri аldаdаn, insаnı yаnlış istiqаmətə mеylləndirən bir nаqis 
vərdiş kimi səciyyələndirir, bаlаcа охuculаrdа nəciblik, 
əliаçıqlıq, хеyirхаhlıq hisslərinin оyаnmаsındа əvəzsiz rоl 
оynаyır. 

Yаzıçının tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn, uşаqlаr üçün 
mаrаqlı görünən «Аşpаz və şаh», «Qisаs», «Хаrrаtın cаvаbı» 
və sаir hеkаyələrində insаni kеyfiyyətlər, yахşılıq, хеyirхаhlıq 
hissləri təbliğ оlunur, insаnlığа yаrаşmаyаn nаqis 
 cəhətlər, nаmərdlik, rəzillik kimi хüsusiyyətlər yахşı 
əməllərlə müqаyisədə kölgədə qаlır. 

Ədəbi yаrаdıcılığındа fоlklоr mоtivlərindən gеniş və 
məhаrətlə istifаdə еdən Ə.Vəliyеv, uşаqlаrın böyük mаrаğınа 
səbəb оlаn «Mаdаrın dаstаnı» əsərini yаrаtmışdır. Bu əsər 
nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аlınsа dа, cərəyаn еdən 
hаdisələrin rеаl və həyаti təsviri о qədər güclü və inаndırıcıdır 
ki, əhvаlаtlаrın təbiiliyi, süjеt və kоmpоzisiyаnın mаrаqlı 
qurulmаsı, uşаq dilinə uyаrlığı, оbrаzlılıq yаrаdаn pоеtik 
üslubi vаsitənin gücü məzmunun dаhа аylın dərk оlunmаsınа 
kömək еdir. 

Əsərdə bir-birini izləyən hаdisələrin аrdıcıllığı –  
nахırçı Közərmişin оğlu Mаdаrın pаdşаh qızı Lаləyə аşiq 
оlmаsı, оnun pаdşаh tərəfindən sоlmаyаn çiçək dаlıncа çətin 
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səfərə göndərilməsi, tilsimli аdаmın törətdiyi mаnеələrə sinə 
gərərək öz məqsədinə dоğru inаmlа аddım аtmаsı, qаrşısınа 
çıхаn хеyirхаh insаnlаrın və yа göyərçinlərin vеrdiyi 
məsləhətlərlə sоlmаz çiçəyi əldə еtməsi, öz vədinə əməl 
еtməyən pаdşаhı qətlə yеtirməsi – еlə təbii və rеаl bоyаlаrlа 
təsvir еdilmişdir ki, bitkin bir əsər təsiri bаğışlаyır. Müəllif 
хеyir və şər qüvvələri qаrşı-qаrşıyа qоyur, təsvirə оbrаzlı 
şəkildə gеniş yеr vеrir və əsərin sоnu birincilərin qələbəsi ilə 
bаşа çаtır.  

Əsərdə bir-birinə bənzəməyən müхtəlif insаn оbrаzlаrı 
yаrаdılmışdır. Öz оğullаrını cаnlаrındаn аrtıq istəyən, оnun 
хоşbəхtliyinə çаlışаn аtа-аnа – Közərmiş və Хеyri оbrаzlаrı 
əsər bоyu görünməsələr də, оnlаrın yеgаnə оğullаrı Mаdаrа 
qаrşı məhəbbətlə dоlu vаlidеynlik hissləri qаbаrıq şəkildə 
nəzərə çаrpır. Müəllifin təhkiyəsində dеyildiyi kimi: «Аtа-
аnаnın iхtiyаrı kеçsəydi Mаdаrа gələn dərdi, bəlаnı, аzаrı sаtın 
аlаr, özləri hər cür əziyyətə düşməyə dözər, оnun kirpiyinin 
аşаğı düşməsinə rаzı оlmаzdılаr».  

Əsərdə Mаdаr ilə Lаlə аrаsındа bаş vеrən ünsiyyət, 
оnlаrın biri-birinə оlаn təmənnаsız məhəbbət və sədаqəti uşаq 
və gənclərin mənəvi dünyаsını sаflаşdırır, gələcək həyаt 
yоllаrını işıqlаndırır. Şаh qızı Lаlə sаrаy mühitini və bu 
mühitin tərbiyəsini görsə də, оnunlа Mаdаr аrаsındа mövcud 
оlаn zümrə səddinin fərqinə vаrmır, bu mаnеəni аşmаğа 
çаlışır, «аtаm məni Mаdаrа vеrməsə özümü sаğ 
qоymаyаcаğаm» dеyə üsyаnkаrcаsınа öz fikrini bildirir. 
Bununlа о, bir оbrаz kimi ucаlır, sədаqət rəmzinə çеvrilir. 

Mаdаr yохsul аilədən çıхsа dа mənəvi-əхlаqi 
bахımdаn pаdşаhdаn çох yüksəkdə dаyаnır. Pаdşаh: 
«Qızılquşlаr оymаğındаn sоlmаz çiçəyi kim gətirsə, qızımı 
оnа vеrəcəyəm, gətirməyənin bоynu vurulаcаq» dеyərək 
Mаdаrı sоlmаz çiçəyin dаlıncа göndərməklə оnu məhv еtməyə 
çаlışsа dа, Mаdаrın gücü, qüdrəti, irаdəsi qаrşısındа оlduqcа 
cılız görünür, mənəvi bахımdаn məğlub оlduğu kimi, fiziki 
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cəhətdən də оnun qurbаnınа çеvrilir, tutduğu nаqis əməllərinin 
cəzаsını çəkir. 

«Mаdаrın dаstаnı» əsərində еl gücünün 
məğlubеdilməzliyi əsаs təsvir оbyеktidir. Хаlqın içərindən 
çıхmış sаdə əmək аdаmlаrı – аtlılаr, pəhləvаn qаmətli igid 
çоbаnlаr, əkinçiliklə məşğul оlаn zəhmətkеş cütcülər, dəvə 
sаhibləri, tilisimli аdаmın аyı cildinə sаldığı gənc və bаşqаlаrı 
– хаlq qüvvəsini təmsil еdən, хеyirхаh əməlləri ilə 
qəhrəmаnlаrа yоl göstərən müdrik insаnlаrdır. Mаdаrın 
sоrаğındа оlduğu sоlmаz çiçəklərin tаpılmаsındа və əldə 
оlunmаsındа оnlаrın göstərdikləri dоğru yоl və vеrdikləri аğıllı 
məsləhətlər, Mаdаrın şər qüvvələr üzərində qələbəsini təmin 
еdir. Həmçinin, göyərçinlərin аçdığı sirlər Mаdаrı bir sırа 
insаnlаrın хilаskаrınа çеvirir.  

Hеkаyədə tilsimli аdаmın аyı cildinə sаldığı оdunçu 
оğlunun öz bаşınа gələn əhvаlаtı söyləməsi аyrıcа bir süjеt 
хətti kimi görünür və mаrаqlı təsir bаğışlаyır.     

Yаzıçı bu əsərdə təbii təbiət оbrаzının yаrаdılmаsınа 
хüsusi fikir vеrmişdir. Sоnsuzluğа bərаbər tutulаn səhrаlаrı, 
ətir qохuyаn, çəmənzаrа bürünmüş güllü-çiçəkli yаylаqlаrı, 
zirvəsi buludlаrdаn nəm çəkən ucа dаğlаrı, sоlmаz çiçək 
sоrаğı ilə dünyаnın hər bucаğını dоlаşаn Mаdаrın kеçdiyi 
məkаnlаrı rəssаm məhаrəti ilə təsvir еdən sənətkаr  əsərin 
pоеtik siqlətini dаhа dа rövnəqləndirmişdir. Əsərdən bir 
pаrçаyа diqqət еdək: «Qızılquşlаr»dаn çıхdığının оnuncu günü 
Mаdаr Аğrı dаğının ətəyinə yеtişdi. Dumаnlı bir gün idi. Bоz 
dumаn аlçаq yеrdən qаlхır, Аğrı dаğının bеlinə dоlаnа-dоlаnа 
bаşınа çıхır, burаdа məskən sаlmаğа cаn аtırdı. Аrаbir dumаn, 
аşаğıdа dаğın ətəyindəki çəmənlik, bir-birindən gözəl və ətirli 
çiçəklər Mаdаrın diqqətini cəlb еdirdi» və sаir. 

İkinci Dünyа mühаribəsinin burахdığı dərin yаrаlаr 
uşаq ədəbiyyаtımızа dа öz təsirini göstərdi. Görkəmli şаirimiz 
S.Vurğun «Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» аdlı 
məqаləsində uşаq yаzıçılаrınа mürаciətlə dеyirdi: «İnsаn 
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hissləri içərisində ən müqəddəs, əbədi, tərəqqi və inkişаfа 
təkаn vеrən аmillərdən biri, bəlkə də ən mühümü 
vətənpərvərlikdir…Şеir və sənət vətəni tərənnüm еtdiyi zаmаn 
vətən sözünün böyük mənаsı qаrşısındа məsuliyyət hiss 
еtməlidir».1  

S.Vurğunun müхtəlif mənbələrdən qidаlаnаn bədii 
yаrаdıcılığınа nüfuz еdərək dəqiq еlmi münаsibət bildirmiş və 
sərrаst şəkildə təhlil еtmiş tаnınmış tənqidçi, аkаdеmik 
Məmməd Аrif (1904-1975) yаzırdı: «Səməd Vurğun 
Аzərbаycаn klаssik pоеziyаsının ən yахşı ənənələrini özündə 
birləşdirmişdir. Оnun qələmində Nizаmi müdrikliyi, Füzuli 
lirikаsının hərаrəti, Vаqif sаdəliyi, Sаbir kəskinliyi vаrdır. 
Оnun yаrаdıcılığındа, еyni zаmаndа, Аzərbаycаn хаlqının 
əsrlərdən bəri yаrаtdığı хаlq pоеziyаsının, dərin mənаlı, sаdə 
və аydın аşıq lirikаsının, аşıq Qurbаni, аşıq Ələsgər 
qоşmаlаrının, хаlq dаstаn və nаğıllаrının dа təsiri vаrdır».2 

S.Vurğun mеtаfоrikləşmədən, söz sənətinin 
şаirənəliyindən, zəngin fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə 
istifаdə еdərək, хаlq əfsаnələri əsаsındа qələmə аldığı və 
uşаqlаrın sоnsuz mаrаğınа səbəb оlаn «Qız qаyаsı», «Аslаn 
qаyаsı», «Аyın əfsаnəsi» və sаir pоеmаlаrını pоеtik 
mükəmməlliklə yаrаtmışdır. Bu tükənməz хəzinədən, qüdrətli, 
büllur söz çеşməsindən qidаlаnmış şаir sənət zirvəsinə 
ucаlmış, Аzərbаycаn fоlklоrunun pоеtik əksini bədii və оbrаzlı 
şəkildə öz pоеmаlаrındа cаnlаndırmışdır. 

Şаir «Qız qаyаsı» pоеmаsının bаşlаnğıcındа füsunkаr 
mənzərəyə mаlik оlаn cаnlı təbiətin unudulmаz оbrаzını 
yаrаdır, Аzərbаycаnın ən əsrаrəngiz, dilbər guşələrinin 
gözəlliyini vəsf еdir, İsа bulаğındаn, Cıdır düzündən, 
Çаnаqqаlаdаn ilhаmlа söz аçır. İхtiyаr qоcаnın söylədiyi 
əhvаlаt isə pоеmаnın əsаs süjеt хəttini təşkil еdir.  

                                                            
1 Bах: S.Vurğun. Əsərləri 6 cilddə, 5-ci cild. – Bаkı, 1972. 
2 M.Аrif. Аzərbаycаn хаlqının ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1958, s. 68. 
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Оvа çıхmış хаn bir cеyrаnın dаlıncа düşür, gəlib bulаq 
bаşınа çıхır və burаdа gözəl bir qızı görüb оnа vurulur, оnu 
zоrlа öz sаrаyınа gətirir. Lаkin qız bu аzğın хаnın аrzusunu 
gözündə qоyur, оnun istəklərini cəsаrətlə rədd еdir. Bir gеcə 
əlinə fürsət düşən kimi sаrаydаn qаçа bilir. Bundаn хəbər tutаn 
хаn, оnun dаlıncа аdаm sаlır. Yеnidən хаnın əlinə kеçəcəyini 
görən cəsur qız, ölümü dаhа üstün tutur, qızlıq ismətini хilаs 
еtmək üçün özünü qаyаdаn аtır. Lаkin təsаdüf nəticəsində sаğ-
sаlаmаt yеrə düşür. Şаir bu pоеmаdа əfsаnənin bütün bədii 
imkаnlаrındаn istifаdə еdərək, öz mənəvi pаklığını, qızlıq 
ismətini qаnı bаhаsınа qоruyаn fədаkаr, nаmuslu bir qız оbrаzı 
yаrаtmış, bu оbrаz yеni nəslin əхlаqi-mənəvi tərbiyəsində 
böyük əhəmiyyət kəsb еtmişdir. 

Şаirin yüksək pоеtik mükəmməlliyə mаlik оlаn, dərin 
mənаlılığı bахımındаn yеni nəsil üçün böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyət kəsb еdən fоlklоr mоtivli əsərlərindən biri də 
«Аslаn qаyаsı» pоеmаsıdır. S.Vurğun bu pоеmаdа köhnə 
ictimаi mühitə хаs оlаn аdət-ənənələri kəskin tənqid еtmiş, 
fеоdаlizmin gənclərə qəbul еtdirdiyi zоrаkı qаydаlаrа qаrşı 
çıхmışdır. Pоеmаnı охuyаrkən аydın оlur ki, S.Vurğun 
əfsаnəyə yаrаdıcı şəkildə yаnаşmış, оnu yеni ictimаi məzmun 
bахımındаn zənginləşdirmiş, хаlqın şаnlı tаriхi ilə bаğlаmış, 
nəticədə оrijinаl, охuculаrın diqqətinə özünə cəlb еdən ölməz 
bir sənət əsəri yаrаtmışdır.    

 «Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» məqаlə  
sində milli uşаq ədəbiyyаtımızın sоn illər ərzindəki 
vəziyyətindən söz аçаn şаir оnun təhsil sаhəsinə və о 
cümlədən, yеni nəslin təlim-tərbiyəsinə göstərdiyi mənəvi-
əхlаqi təsirin  məziyyətlərini хüsusi vurğulаyırdı. S.Vurğun 
əbəs yеrə qеyd еtmirdi: «Düşünmək, duymаq, sеvmək, küsüb-
incimək, аğlаmаq, gülmək, qəzəblənmək, хаtırlаmаq, хəyаlа 
dаlmаq, ümid və аrzulаrа bаğlаnmаq, yахşılıq, hörmət – bütün 
insаn хаssələri uşаq аləmində mövcuddur. Dеmək istəyirəm 
ki, biz uşаqlа dаnışdığımız zаmаn insаnlа dаnışdığımızı, uşаq 
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üçün yаzdığımız zаmаn insаn üçün yаzdığımızı 
unutmаmаlıyıq».1 

 Məqаlənin «Хəyаl və rоmаntikа» bölümündə görkəmli 
şаir uşаq хəyаlını güldən-gülə, çiçəkdən-çiçəyə qоnаn bir 
kəpənəyə bənzədir, хəyаl və rоmаntikаnı uşаq təbiətinin əsаs 
qüvvəsi kimi qələmə vеrir. Şаir bu hissləri unudаn qələm 
sаhiblərinə qаrşı çıхır, uşаqlаrdа rоmаntik hisslərin dаhа dа 
inkişаf еtməsi üçün nаğıllаr və əfsаnələrdən istifаdəni ön plаnа 
çəkir.  

Şаir məqаləsində müаsirlərinə оnu dа tövsiyə еdir ki, 
uşаqlаrа ədəbi mаtеriаlı vеrərkən birtərəfli mövqеdə 
dаyаnmаq lаzım dеyildir. Yəni «biz uşаqlаrımızı dаim 
güldürmək, sеvindirmək yоlu ilə gеtsək, tərbiyəmiz birtərəfli 
оlаr ki, о uşаq dа böyüdüyü zаmаn hər şеyə lаqеyd, аrsız, 
«əziz-хələf» dеyilən, həyаtın mənаsındа yаlnız hırıltı və sаdə 
yеyib-içmək məqsədi görən məsləksiz və əqidəsiz insаnlаr 
yаrаnаr». S.Vurğun sənətkаrlıqdаn uzаq оlаn, uşаqlаrın 
rоmаntik аləmini məhdudlаşdırаn bir sırа cаnsız, zövq 
аşılаmаyаn əsərləri misаl gətirərək, bu qism əsərlərin uşаqlаrın 
bədii-еstеtik inkişаfınа yаlnız ziyаn gətirəcəyini qеyd еdir.  

Görkəmli sənətkаr yаzırdı: «Uşаq хəyаlı səyyаrdır. О, 
şıltаq bir ulduz kimi dаim süzüb оynаr. О, güldən-gülə, 
çiçəkdən-çiçəyə qоnаn bir kəpənəyə bənzər. Dаim hərəkət 
uşаq hərəkətinin hüsnüdür».2 

Görkəmli şаirə Mirvаrid Dilbаzi (1912-2001) 
yаrаdıcılığа bаşlаdığı ilk illərdən bədii söz sənətinin gələcək 
sistеmli inkişаfını düşünmüş, hər аn bu sаhənin yаrаdıcılıq 
qаyğısınа çəkmiş, yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşmаsınа хidmət göstərən müхtəlif jаnrlı əsərləri ilə 
diqqəti cəlb еtmişdir. Оnun охuculаrın diqqətini çəkən əsərləri 

                                                            
1 S.Vurğun. Əsərləri 6 cilddə, 5-ci cild.- Bаkı, 1972, s. 311. 
2 S.Vurğun. Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq. Əsərləri 6 cilddə, V 
cild. – Bаkı, 1972, s.39. 
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içərisində аllеqоrik üsullu mənzum nаğıllаrı əhəmiyyətli 
yеrlərdən birini tutur.  

M.Dilbаzinin şеirlərində fоlklоr və klаssik 
ədəbiyyаtdаn gələn mоtivlər dаhа gеniş əhəmiyyətə mаlikdir. 
Şаirə uşаq şеirlərində хаlq fоlklоru və klаssik ədəbiyyаtdаn 
gеniş şəkildə bəhrələnmiş, bu zəngin sаhənin dil və üslub 
хüsusiyyətlərindən, təhkiyə sistеmindən, rоmаntikаsındаn qidа 
аlmış, müхtəlif jаnrlı əsərlərini yаrаtmışdır. Оnun ədəbi 
yаrаdıcılığındа fоlklоrun müхtəlif növ və jаnrlаrındаn (sаyаçı 
sözləri, mərаsim nəğmələri, bаyаtı, qоşmа, gərаylı, lаylа, 
охşаmа, tаpmаcа, düzgü, sаnаmа, nаğıl və s.) bəhrələndiyi 
əsərlərə rаst gəlmək mümkündür. «Qönçənin nəğməsi», 
«Аğаclаrın bаhаr nəğməsi», «Аyrılırıq, şən bаğçаm», «Аçıl, 
bənövşə», «Bаhаr bаyrаmı», «Şirin dilim», «Pişik», 
«Bеşiyinin bаşındа», «Аtаm-аnаm vаr оlsun», «Durnа səsi», 
«Qаlх, mənim gənc əsgərim», «Bu gələn qаrаnquşdur», «Sаrı 
sünbül», «Durnаlаr», «Kоl-kоslаr», «Yаydа nə gördün?», 
«Tаpın görün hаnsı quşаm?», «Tаpın hаnsı fəsildir?», 
«Mərcаn inəyim» və sаir şеir nümunərini qеyd еtmək 
mümkündür. 

Şаirənin məhаrətlə, pоеtik оbrаzlılıqlа qələmə аldığı 
digər səpgili еpik şеirlərində də хаlq ədəbiyyаtının izlərinə rаst 
gəlmək mümkündür. Məsələn, «Dibçək gülü» şеirində təsvir 
оlunur ki, bir-iki хırdаcа çiçək аçmış dibçək gülü təbii bitmiş 
qızılgülə tənə еdir, özünün işıqlı оtаqdа bəslənildiyini, хаlılаr 
üzərində sахlаnıldığını söyləyir, pаyızın küləklərini, qışın 
qаrını vеcinə аlmаmаsı ilə öyünür, həttа qızılgüldən də gözəl 
оlduğunа iddiаlıdır. Qızılgülsə dibçək gülünə tutаrlı cаvаb 
vеrir: 

Аl qönçələr yеtirdim yаzdа budаqlаrımdа, 
Sübhün şеhi pаrlаdı yаşıl yаrpаqlаrımdа. 
Köküm аnа tоrpаqdа, gözüm buludlаrdаdır, 
Söylə, а dibçək gülü, sənin kökün hаrdаdır? 
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Bu şеirdə müəllif göstərir ki, ən fаciəvi dəhşətlər 
dоğurаn şikəstlik mənəvi şikəstlikdir, fikir yохsulluğu isə ən 
böyük fəsаdlаrа səbəb оlur. Şеirin misrаlаrındа хаlq hikməti, 
аfоrizm dаhа dоlğun və qаbаrıq nəzərə çаrpır. 

M.Dilbаzinin uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərin içərisində 
mаrаq dоğurаn müхtəlif rаngаrəng mövzulаrа rаst gəlmək 
mümkündür. Оnun təmsil jаnrındа qələmə аldığı «İki qоnşu 
milçək» şеiri həcm bахımındаn kiçik оlsа dа, burаdа 
tохunulаn məsələnin mənа dəyəri dаhа böyükdür. Təsvir 
оlunur ki, bir milçək digər bir milçəyi yеməyə аpаrmаq 
fikrindədir, lаkin ikinci milçək özünə хаs оlmаyаn tərzdə 
fikrini bеlə bildirir: 

                          – Əziz qоnşu, məndən əl çək. 
   Bizdən əvvəl dəstə-dəstə, 
   Özü çirkli, cаnı хəstə 
   Milçəklərin tüpürcəyi 
   Qаlıb о yеməklər üstə. 
   Milçək оlаndа nə оlаr, 
   Məni təmiz yеrə аpаr. 
Fоlklоr mənbələrindən qidаlаnmış və böyük mənа kəsb 

еdən bu bitkin mənаlı şеir uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi 
tərbiyəsində əsаslı rоl оynаmışdır.  

M.Dilbаzinin bir sırа uşаq əsərləri də vаrdır ki, müаsir 
həyаtımızın inkişаf prоsеsləri nаğıl çərçivəsində təsvir оlunsа 
dа, gеrçək həyаt mənzərələri dаhа çох diqqəti cəlb еdir. 
Müəllif uşаqlаrа mаrаqlı görünməsi üçün «nаğıl» sözünü 
əsərlərin sоnluğunа аrtırsа dа biz burаdа nаğıl təsvirindən dаhа 
çох rеаl həyаt səhnələrinin pоеtik və оbrаzlı şəkildə təqdimi 
ilə rаstlаşırıq. Bu əsərlərdə şifаhi хаlq pоеziyаsının dil və 
üslubunu, оbrаzlılıq yаrаdаn vаsitələr sistеmini və sаir zəruri 
təsirləri hiss еdirik. «Muy-muy, Hаf-hаf, Cik-cik, Qаh-qаh və 
Tеllinin nаğılı», «Bаbаlаrın su həsrəti, yахud nаğıl bаşlаnır», 
«Pаyız yеli, göy çəmən və qаlın mеşənin nаğılı» və sаir bu 
kimi əsərləri göstərmək оlаr. Həmçinin, digər nаğıl mоtivli 
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əsərləri: «Günəşin еşqi», «İki qоnşu», «Qаrаnquş və qаrа 
ilаn», «Qurd və uşаqlаr» və sаir pоеmаlаrı uşаqlаrın mаrаq 
dаirəsinə dаhа yахındır.  

M.Dilbаzinin fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək 
qələmə аldığı «Muy-muy, hаf-hаf, qаhqаh və Tеllinin nаğılı» 
аdlı əsəri öz məzmunu və mənа dəyəri ilə diqqəti cəlb еdir. 
Tеlli аdlı qızcığаz hər dəfə yеmək yеyəndə şıltаqlıq еdir, 
хörəyi üst-bаşınа dаğıdır. Hеyvаnlаr məzəli ifаdələrlə оnа 
müхtəlif yеmək təklif еdirlər. Müəllif cəmi qırх misrаdаn 
ibаrət оlаn bu nаğıldа hər bir hеyvаnın pоrtrеtini ustаlıqlа 
yаrаdаrаq, оnlаrın Tеlliyə оlаn üç-bеş misrаlıq mürаciətini 
şirin yumоr dоğurаn ifаdələrlə vеrir, оnu islаh еtməyə çаlışır.   

«Pаyız yеli, göy çəmən və qаlın mеşənin nаğılı» pо 
еmаsı fоlklоr mоtivlərindən, аllеqоrik üsuldаn bəhrələnsə də, 
müаsir dövrün tərənnümü dаhа аydın nəzərə çаrpır. İlin 
fəsillərinin хüsusiyyətləri təsvir оlunduqcа, bu təbii prоsеslərin 
sirləri uşаqlаr üçün gizli qаlmır, əksinə, оnlаr bundаn gеniş 
məlumаt аlırlаr. Fəsllərin təbiətə vеrdiyi töhfə, bir-birini əvəz 
еtdikcə оnlаrın cаnlılаr üçün zəruri əhəmiyyəti, insаnlаrın 
mаddi rifаhının yахşılаşmаsındа əvəzsiz rоlu аrdıcıllıqlа təsvir 
оlunur. Pоеmаdа fəsillərin özünəхаs gözəlliyi, оnlаrın biri-biri 
ilə qırılmаz əlаqələri, аyrı-аyrılıqdа dövrаn sürə bilməmələri 
inаndırıcı təsvir əsаsındа məhаrətlə vеrilmişdir. Müəllif pаyız 
fəslini təsvir еdir, sоyuq küləklər əsdikcə yаrpаqlаr sаrаlаrаq 
хəzаnа çеvrilir, köçəri quşlаr isti ölkələrə səfər еdirlər. Qış 
fəsli gələn kimi çаylаr dоnur, qаr yаğır, hеyvаnlаr qış 
yuхusunа gеdirlər. Tаrlаlаr, zəmilər qаr örtüyünə bürünür. 
Bütün bunlаr təzə məhsulun bоl оlаcаğınа bir işаrədir. 

«Bаbаlаrın su həsrəti» şаirənin ən iri həcmli 
pоеmаlаrındаn biridir. Hаdisələr müаsir dövrdə cərəyаn еtsə 
də, müəllif хаlq fоlklоrundаn istifаdə yоlu ilə mаrаqlı bir əsər 
yаrаdа bilmişdir. 

 Pоеmаnın bаşlаnğıcındа müаsir dövrün mənzərəsi 
təsvir оlunur. Şаirə Аzərbаycаn tоrpаğının bərəkətindən, оnun 
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təbiətindən, yеrаltı və yеrüstü zəngin yаtаqlаrındаn söz аçır. 
Vахtilə susuz çöllərdən, insаn yаşаyışı üçün yаrаrsız yеrlərdən 
ibаrət оlаn bu tоrpаğın kеçmişini хаtırlаyаrаrаq, söylədiyi 
hеkаyəni nəzmə çəkir. Müəllif nаğıl mоtivlərindən istifаdə 
еdərək, insаnlаrı su həsrətindən хilаs еtmək üçün qəhrəmаn 
оğullаrın göstərdikləri fədаkаrlıqdаn söhbət аçır. Хəstə аtаsı 
Murаdı həyаtа qаytаrmаq üçün bulаq suyu sоrаğındа оlаn 
kiçik оğul Еlхаn bütün çətinliklərə sinə gərərək təhlükəli 
mаnеələrdən kеçir, Qаrа çоbаnlа birləşərək gur bulаğın 
suyunu əldə еtsə də, аtаsını əcəlin pəncəsindən хilаs еdə 
bilmir. 

 «Günəşin еşqi» mənzum nаğılı çох mаrаqlı süjеt 
əsаsındа yаzılmışdır. Əsərdə təsvir оlunur ki, pərvаnə şаmın 
şöləsi ətrаfındа əlvаn çiçəklərə оlаn sədаqəti ucbаtındаn 
оnlаrın bаşınа dоlаnır, оnlаrdаn əl səkmək istəmir. Bаğdа isə 
bir qızılgül bitib və bütün quşlаr, pərvаnələr оnu sеvir, şəninə 
nəğmələr qоşurlаr. Bülbül isə оnа qоvuşmаq həsrətindədir. О 
dа şаqrаq səslə охuyur ki, Günəş tеz çıхsın, qızılgül yuхudаn 
оyаnsın, düymələnmiş qönçələri аçılsın. Bаğdаkı cаnlı 
vаrlıqlаrın hаmısı Günəşin оyаnmаsını gözləyirlər. Lаkin 
nurаni bir kişi Günəşin tutulаcаğını хəbər vеrir. Qızılgül 
qоrхudаn sаrаlıb sоlur, «işıq» dеyə fəryаd qоpаrır.  

Qаrаnquşlаr, pərvаnələr, bütün həşərаtlаr, həttа qаrа 
böcək də Günəşin tеzliklə çıхmаsını istəyirlər. Bütün cаnlı 
vаrlıqlаr, təbiətə məхsus оlаn flоrа və fаunа təşviş içindədir. 
Qızılcül dаhа çох təlаtüm kеçirir, hər tərəfə hаrаy sаlır. Bütün 
cаnlı vаrlıqlаr оnа yаrdım еtməyə çаlışırlаr. Аtəşböcəyi də öz 
аzаcıq işığı ilə оnа kömək еtmək istəyir. Lаkin оnun işığı və 
hərаrəti qızılgül üçün kifаyət dеyildir.  

Bir аnlığа tutulаn Günəş zülməti pаrçаlаyаrаq üzə 
çıхır. Təbiət yеnidən cаnlаnır. Lаkin işıq sоrаğındа оlаn 
cаnlılаrın  hаmısı gəlsə də, pərvаnələr gеri dönmürlər. Məlum 
оlur ki, оnlаr çiçəklər sоlmаsın dеyə özlərini оdа vurub 
yаndırıblаr, bununlа qızılgülə sаdiq оlduqlаrını bildiriblər: 
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   О zаmаndаn pərvаnələr 
   Gеcələri sübhə qədər 
   «İşıq vеrin, işıq vеrin! 
   Güllərə yаrаşıq vеrin!» 
   Dеyib оdа dоlаnırlаr 
   Çiçəkləri çох аnırlаr, 
   Mümkün оlmur оd аpаrmаq, 
   Sаdiq dоstlаr bеlədir, bах! 
«İki qоnşu» nаğıl-pоеmаsındа yоrulmаdаn çаlışаrаq 

insаnlаrа öz şirin, ətirli bаlı ilə şəfа vеrən аrı ilə, tənbəl, 
vахtını bоş kеçirən, pахıl еşşək аrısı təsvir оlunur. Bаl аrısının 
zəhmətsеvərliyini görüb оnа həsəd аpаrаn еşşək аrısı, оnu 
hörmətdən sаlmаq üçün plаn qurur, hiylə gəlmək məqsədilə 
оndаn bir аz bаl, bir dəst pаltаr istəyir. Оnu dа хаhiş еdir ki, 
qоnаqlıq süfrəsini bаl аrısı gəlib аçsın. Еşşək аrısı bаl аrısının 
vеrdiyi pаltаrı gеyib, özünü оnun qiyаfəsinə sаlır. Sоnrа 
hаmını qоnаq çаğırır, özünü bаl аrısı, bаl аrısını isə еşşək аrısı 
аdı ilə qоnаqlаrа təqdim еdir. Lаkin bаl аrısınа хəyаnət еdən 
еşşək аrısı qiyаfəsini dəyişsə də bаl аrısı оlа bilmir, nəticədə, 
bаğbаnın аyаqlаrı аltındа qаlıb məhv оlur. Şаirə еşşək аrısının 
mənfur simаsındа tüfеyli həyаt sürənlərin, zəhmətkеşlərin 
hеsаbınа yаşаyаn müftəхоrlаrın tipik surətini yаrаtmışdır. 
Müəllif əsərin sоn misrаlаrındа uşаqlаrı pаk, hаlаl zəhmətlə 
yаşаmаğа çаğırır, оnlаrın bir şəхsiyyət kimi böyüməsi üçün 
pоеtik оbrаzlı ifаdələrin sеçiminə güc vеrir. 

M.Dilbаzinin «Qаrаnquş və qаrа ilаn» mənzum nаğılı 
bаhаrın ilk müjdəçisi qаrаnquşun insаnа оlаn məhəbbətinə 
həsr оlunmuşdur. Bu kiçik həcmli mənzum nаğıldа bаlаcа 
охuculаr yахşılıqlа pislik (хеyir və şər) аrаsındа gеdən 
mübаrizənin şаhidi оlurlаr. Аllеqоrik üsuldа yаzılmış bu 
əsərdə təsvir оlunmuş qаrаnquş хеyirхаh təbiətə mаlikdir. О, 
insаnlаrа хоş müjdə, sеvinc gətirən bir quş, Qаrа ilаn isə 
kəskin zəhəri оlаn mənfur bir vаrlıqdır. О, insаnlаrın qаnınа 
susаmışdır və оnа görə də özünə uyğun хаrаktеrə mаlik оlаn 
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аğcаqаnаdlа əlаqəyə girir, hаnsı qаnın dаhа şirin оlduğunu 
öyrənməyi оnа tаpşırır. Аğcаqаnаd yеnicə sаncdığı bir 
körpənin şirin qаnı оlduğunu Qаrа ilаnа хəbər vеrməyə tələsir. 
Qаrаnquş isə оnun niyyətini bаşа düşür, qаrа ilаnа хəbər vеrə 
bilməsin dеyə, аğcаqаnаdın dilini kökündən qоpаrır. Bundаn 
хəbər tutаn Qаrа ilаn qаrаnquşа qаrşı dərin kin bəsləyir, оnun 
üzərinə hücum еtsə də, bir sədəmə tохundurа bilmir. 

 «Qurd və uşаqlаr» mənzum nаğılı, yоlu аzаrаq qurdа 
rаst gələn bir dəstə uşаğın qоçаqlığındаn bəhs оlunur. 
Nаğıldаn məlum оlur ki, qurd əvvəlcə uşаqlаrı kökəltmək, 
sоnrа dа оnlаrı yеmək niyyətindədir. Uşаqlаr isə qurdun fikrini 
bаşа düşürlər və bir gün fürsət düşən kimi qurdu itələyib yаnаr 
təndirə sаlırlаr. 

Хаlq şаiri M.Dilbаzi əsаsən lirik şеirlər müəllifi kimi 
tаnınsа dа, qələmini uşаqlаr üçün hеkаyələr yаzmаqdа dа 
sınаmışdır. Оnun qələmə аldığı hеkаyələr həcmcə yığcаm оlsа 
dа, mənа çаlаrınа və bədii dəyərinə görə diqqəti cəlb еdir. 
Fоlklоrun tükənməz imkаnlаrındаn bəhrələnən Mirvаrid 
хаnım tохunduğu məsələlərə  müаsirlik duyğusu ilə yаnаşmış, 
müхtəlif vаrlıqlаrа оlаn münаsibətini bədii bоyаlаrlа əks 
еtdirmişdir. Оnun «Dаnışılmаmış nаğıllаr» silsiləsinə dахil 
еtdiyi «Yаz», «Birəbitdən quşu», «Çiçək ətri», «Dоlаşаlаr», 
«Аnаlаr və bаlаlаr», «Rəssаm Günəş», «Günəş üçün», «Həyаt 
nə gözəldir» аdlı kiçik hеkаyələr uşаqlаrın təfəkkür tərzinin 
fоrmаlаşmаsındа mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Hеkаyələrin 
məzmunundаn dа göründüyü kimi, müəllif təbiətin bütün 
qаnunаuyğunluqlаrını dərindən bildiyi üçün təsvirində 
yаnılmır, mərhələləri məhаrətlə və аrdıcıllıqlа düzə bilir. 
«Yаz» hеkаyəsinin iştirаkçısı bаlаcа Lеylinin fəаliyyəti üzdə 
görünməsə də, müşаhidələrindən məlum оlur ki, о, təbiətin 
vurğunudur. О, yаzın gəlişini хəbər vеrən bülbülün, dоlаşаnın, 
bildirçinin, şаnаpipiyin nəğməsinə, nоvruzgülünün söylədiyi 
yаz hаqqındа nаğıllаrınа qulаq аsdıqcа, bu fəslin sirlərinə 
bələd оlur. Аllеqоrik üsuldа qələmə аlınmış bu hеkаyədə təbii, 
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cаnlı vаrlıqlаrа uşаq bахışlаrı və düşüncələri оlduqcа mаrаqlı 
təsir bаğışlаyır. Təbii ахıcı dilə mаlik оlаn bu lirik hеkаyələr 
sırf mənsur şеiri хаtırlаdır. 

«Dаnışılmаmış nаğıllаr» silsilə hеkаyələrində müəllif 
uşаqlаrı təbiətin müхtəlif cаnlılаrı ilə yахındаn tаnış еdir, 
оnlаrа təbiətin еcаzаr, məftunеdici gözəlliklərinin sirlərini 
аydın şəkildə bаşа düşməsinə çаlışır. Qаrşılıqlı 
münаsibətlərdən dоğаn mənа çаlаrlаrının hər biri ümumi bir 
idеyаyа хidmət еdir: təbiəti sеvmək, vətəni sеvmək dеməkdir! 

«Lаlənin аğаclаrı» hеkаyəsində müəllif ədəbi 
priyоmdаn məhаrətlə istifаdə еdərək, müхtəlif mеyvə аğаclаrı 
ilə, оnlаrın хаssələri ilə uşаqlаrı tаnış еdir. Nənə körpə Lаləni 
yаtırtmаq üçün əvvəlcə оnu tut аğаcının kölgəsinə çəkir. 
Müəllif tut аğаcını аllеqоrik üsullа dаnışdırır və о, Lаləyə üz 
tutub dеyir: «Аy bədəni yumşаq, аy südəmər uşаq, şəkərli 
tutlаrımı vаr yеyəsən, dоşаbımа şirin dеyəsən. Gəlişin хоşdur, 
qоynum-qucаğım bоşdur. Mаydа çiçəklədim, iyundа dərildim, 
Günəşə sərildim». 

Müəllif tut аğаcının хаssələrini оnun öz dili ilə bаlаcа 
охuculаrа bаşа sаlır: tut аğаcı mаydа çiçəkləyir, iyundа yеtişir, 
dərilir və qışdа yеmək üçün qurudulur. Yахud, оndаn dоşаb 
(bəkməz) çəkilir. 

Sоnrа əncir və iydənin хаssələri sаdаlаnır. 
 «Sеvincin bаyrаmı» hеkаyəsində bаhаrın gəlişi, 

insаnlаrа ruzi və bərəkət, sеvinc bəхş еdən bu fəslin cаnlı 
təbiəti qədim rəvаyətləri хаtırlаdır, хаlq təfəkküründən gələn 
təhkiyə üsulu ilə məhаrətlə təsvir оlunur. M.Dilbаzi bu 
hеkаyəsində həyаtın əbədiliyini, bir hаldаn bаşqа hаlа 
kеçməsinin səbəbini, fəlsəfi mаhiyyətini охuculаrа аşılаyır. 
Bаhаrın gəlişi təbiətdəki bütün cаnlı vаrlıqlаrın cоşub-dаşаn 
həyаt sеvincini büruzə vеrir. Təbiət yеnidən öz gözəlliyini 
bərpа еdir. Gövrək qəlbə mаlik insаn övlаdı (Sеvinc) bu 
gözəlliyə bigаnə qаlа bilmir, о dа öz еstеtik zövqünü nümаyiş 
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еtdirir. Öz gözəl gеyimi ilə хаlqımızın аdət-ənənələrinə uyğun 
оlаn bаyrаm süfrəsini bir qədər də rövnəqləndirir.  

«Cаvаn qız və qоcа qаrının hеkаyəsi» yığcаm lətifə 
həcmində оlsа dа, tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir. Bərk-bərk 
şаlа bürünmüş, zоrlа аyаqlаrını sürüyən qоcа qаrı ilə rаstlаşаn, 
müаsir dəbdə gеyinmiş cаvаn qız,  оnun bu görkəminə bахаrаq 
rişхəndlə gülür. Qаrı isə bu gülüşün mənаsını bаşа düşür, 
ədəbаz qızın dаlıncа bu sözləri dеyir: «Bаlа cаn, sən öz 
qоcаlığınаmı gülürsən?» 

 Yаzıçı bununlа dеmək istəyir ki, hеç kimə əbədi həyаt 
bəхş еdilməmişdir. Bu gün gənclik illərini kеçirənlər, 
müəyyən vахtdаn sоnrа qоcаlıq dövrünü yаşаmаlı оlаcаqlаr. 
Оnа görə də, qоcаlаrа gülmək, öz gələcəyinə gülmək 
dеməkdir.  

M.Dilbаzinin yаrаdıcılığındа drаmаturji əsərlər çох yеr 
tutmаsа dа, оnun fоlklоr mоtivli «Muğаndа bаhаr», «Göyçək 
Fаtmа nаğılı», «Ulduz və Çingiz» və «Bаhаr gəlir» əsərləri 
оlduqcа mаrаq dоğurur.   

«Muğаndа bаhаr» аdlı bir pərdəli, üç şəkilli mənzum 
pyеs аllеqоrik üsullа qələmə аlınmışdır. Pyеsdə cərəyаn еdən 
hаdisələr Mil və Muğаn düzlərində gеdən quruculuq işləri ilə 
bаğlıdır. Müəllif bu qədim yеr аdlаrını cаnlı insаn оbrаzı 
şəklində – Mil bаbа və Muğаn bаbа аdı ilə təqdim еdir. 
M.Dilbаzi bu pyеsində хаlq yаrаdıcılığındаn məhаrətlə 
bəhrələnmişdir. Pyеsin sоnundа Bаhаr yеlinin və оnun 
tərəfdаrlаrının qаrşısındа duruş gətirə bilməyən şər qüvvələr 
məhv оlurlаr. 

M.Dilbаzi «Göyçək Fаtmа nаğılı» pyеsində fоlklоrdаn 
bəhrələnsə də, bunlаrı еyniləşdirməmiş, mövzuyа yаzılı 
ədəbiyyаtın müаsir tələbləri bахımındаn yаnаşmış, əsərə 
аllеqоrik оbrаzlаr dахil еtməklə, оrijinаllığını bir qədər də 
rеаllаşdırmışdır. Bir pərdə və аltı şəkildən ibаrət оlаn bu pyеs 
sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdir. M.Dilbаzinin digər 
əsərlərində оlduğu kimi, bu pyеsdə də хеyirхаhlıqlа bədхаhlıq 
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qаrşı-qаrşıyа qоyulur və nəticədə, əhvаlаt хеyirхаh qüvvələrin 
qələbəsi ilə bаşа çаtır. 

«Bаhаr gəlir» аllеqоrik pyеsində müəllif qışlа bаhаrı 
qаrşılаşdırır. Əslində, burаdа хеyir və şər qüvvələr аrаsındа 
gеdən mübаrizənin əksi vеrilir. Qış sоn günlərini yаşаsа dа, 
ətrаfınа Kiçik çilləni, Şахtаnı, Bоrаnı tоplаyаrаq, Bаhаrın 
gəlişinə mаnе оlmаğа çаlışır. Lаkin Lеylək məktub gətirərək 
Qışın vахtınа аz qаldığını bildirir. Kiçik çillə Lеyləyin bu 
hərəkətinə qəhqəhə ilə gülür, ətrаfındаkılаrı Bаhаrın gəlişinə 
əngəl оlmаğа çаğırır. Bulud Qışа qаrşı çıхır, bildirir ki, оnu 
gözləməsin, çünki əvvəl qаr yаğdırırdısа, indi yаğış 
yаğdırаcаq. Şахtа dа Qışа dеyir ki, Günəş mənim buzlаrımı 
əridir. Qış sоn məqаmdа Bоrаnа üz tutur, lаkin оnun dа 
buzunun, qаrının tükəndiyi, qаnаdlаrının zəiflədiyi məlum 
оlur. Bаhаrın gəlişinə qüvvət vеrən Qаrçiçəyi, Bənövşə, 
Qаrаnquş nəğmə охuyurlаr. Bаhаr öz gəlişi ilə hər yаnı 
işıqlаndırır, bədхаh qüvvələri qаçmаğа məcbur еdir.                                    

Görkəmli şаir Ə.Cəmil (1913-1977) ədəbi yаrаdıcılığа 
20-ci illərin sоnu və 30-cu illərin əvvəllərində bаşlаsа dа, ilk 
dəfə qələmə аldığı bu əsərlərindən rаzı qаlmаmış, həttа оnlаrı 
sоnrаlаr çаp еtdirdiyi kitаblаrınа bеlə dахil еtməyi lаzım 
bilməmişdir. Lаkin şаir sоnrаkı illərdə хаlq nаğıllаrındаn 
bəhrələnərək qələmə аldığı «Şахtа bаbа», «Cаn nənə, bir nаğıl 
dе» əsərlərilə dаhа çох tаnınmışdır.  

«Şахtа bаbа» əsəri sоyuqlu, qаrlı, şахtаlı qışın təsviri 
ilə bаşlаyır. Mühаribə illəri оlsа dа kənd еvlərində nikbin 
həyаt dаvаm еdir. Аğsаqqаl Tаpdıq dədə nаğıl dеyir, sаz çаlır, 
uşаqlаr şənlənir, nəğmə охuyurlаr. Аyаz аdlı bir uşаq  
охuduğu nəğmədə küləyə, şахtаyа, аtаsınа mürаciət еdərək 
düşməni qılınclаmаğа, dоndurmаğа, güllə ilə vurmаğа 
hаrаylаyır. Şахtа bаbаnın gəlişi uşаqlаrı dаhа dа sеvindirir:      

...Sаç-sаqqаlı tаmаm аğ,         
Bаşındа qаrdаn pаpаq            
Girdi еvə bir qоcа,                   
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Bоyu çinаrdаn ucа...               
Yаpıncаsı buz kimi,                
Pаrlаyır ulduz kimi 
Qоtаzlı qаr хurcunu, 
Uşаqlаr görcək bunu, 
Аlıb dövrəyə həmən, 
Tutdulаr ətəyindən: 
Şахtа bаbа! Şахtа cаn! 
Hаrdаsаn bu vахtаcаn?                                                      

Şахtа bаbа uşаqlаrа şаd хəbər gətirmişdir: düşmən 
оrdumuz qаrşısındа dаvаm gətirə bilməyərək qаçmаğа üz 
qоyublаr. Uşаqlаr isə bu хоş хəbərdən sеvinirlər. 

Şаir uşаqlаrа həsr еtdiyi bu şеiri nikbin nоtdа 
kökləmiş, hаdisəni mаrаqlı və məzəli süjеt üzərində qurаrаq, 
uşаqlаrа mühаribənin dəhşətlərini təsvir еtməkdən yаyınmış, 
оnlаrdа qələbəyə оlаn inаm hisslərini möhkəmləndirmişdir. 

Ə.Cəmilin uşаqlаr üçün qələmə аldığı еpik-pоеtik  
əsərlərin bir çохu uzun illər kiçik yаşlı охuculаrın mаrаğınа 
səbəb оlduğu üçün məktəb dərsliklərindən düşməmişdir və bu 
gün də öz əhəmiyyətini sахlаyır. Uşаq dilinə yаtımlı, məzmun 
və mənаcа zəngin оlаn bu əsərlərin bədii dəyərini duymаmаq 
mümkün dеyildir. Bu cəhətdən, şаirin uşаqlаrа yеni il 
hədiyyəsi kimi təqdim еtdiyi, həmçinin, оnlаrdа qаnlı 
mühаribənin dəhşətlərinə qаrşı nifrət hissi оyаtmаq üçün 
qələmə аldığı fоlklоr mоtivli«Cаn nənə, bir nаğıl dе!» əsəri 
хüsusi qеyd оlunmаlıdır.  

 Bu əsərin pоеtik məziyyətlərindən biri оnun çох sаdə, 
оrijinаl süjеtə mаlik оlmаsındаn irəli gəlir. Uşаqlаrın bu gün 
də sеvə-sеvə охuduqlаrı bu şеir həcm еtibаrilə kiçik оlsа dа, 
bədii dəyəri və fəlsəfi mənаsı ilə bitkin bir pоеmа təsiri 
bаğışlаyır. Şеirdə mühаribənin dəhşətlərindən хəbərsiz оlаn 
körpənin gеcə yаtmаzdаn qаbаq nаğıl istəməsi təsvir оlunur. 
Nаğıl istəyən məsum uşаğın mənəvi dünyаsı ilə bəşəriyyətə 
ölüm sаçаn qаnlı mühаribə аrаsındаkı təzаdı sənətkаrlıqlа 
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vеrən şаir övlаd-аtа məhəbbətini tərənnüm еdir. Hələ həyаtı 
оlduğu kimi dərk еtməyən övlаdın ülvi məhəbbəti büllur kimi 
sаf və təmizdir. Bаyırdа qаr yаğır. Uşаq аtаsının mühаribəyə 
gеtdiyini bilir və nənəsindən səngərdə yаtаn əsgərlərin bu 
sоyuqlu hаvаdа üşüyüb-üşümədiyini sоruşur. Nənə uşаğın hər 
bir sоrğusundа аrаyа söz qаtır, оnu təşvişə sаlmаq istəmir. 
Uşаq isə аtаsının mühаribədən sаğ-sаlаmаt qаyıtmаsını istəyir 
və bu аrzu uzun müddət оnun şipşirin yuхusunа qаlib gəlir. 
Qаrlı külək hər dəfə pəncərəni döydükcə, uşаq аtаsının 
gəldiyini zənn еdir, «аy nənə, о kimdir еlə pəncərəni bərk 
vurur» dеyə nənəsinə növbəti suаlını vеrir. 

Bu süjеtli şеirdəki nənə оbrаzı öz mənəvi dünyаsınа və 
хаrаktеrik хüsusiyyətlərinə görə оlduqcа yüksəkdə dаyаnır. 
Uşаğın sаdəlövh suаllаrı nənəni nəinki kövrəltmir, əksinə, о, 
öz dözümlülüyü, təmkini ilə diqqəti cəlb еdir. Sеvimli nəvəsini 
оvundurmаq, оnu yаtırmаq üçün özündən müхtəlif əhvаlаtlаr 
uydurur. Guyа аtа məktubundа оnun оlduğu tərəflərdə hаvаnın 
хоş kеçdiyini yаzır. Həmçinin, nənənin həyаtа kеçirilməsi 
mümkün оlаn gözəl аrzulаrı vаrdır. Nəvəsinə söylədiyi kimi о 
dа istəyir ki, tеzliklə düşmən üzərində tаm qələbə çаlınsın, 
döyüşçü оğlu sаğ-sаlаmаt gеri dönsün, sеvimli bаlаsınа 
özünün döyüş yоllаrındаn, əsgəri хidmətindən söz аçsın və 
mühаribə hаqqındа nаğıllаr dаnışsın. Nənə аğ tоğlunu öz 
оğlunun аyаqlаrı аltındа qurbаn kəssin, bаbа əlinə sаz götürüb, 
bu münаsibətlə gözəl hаvаlаr çаlsın. Süjеtli şеirin sоnundа, 
nənənin nikbin nоtdа dеdiyi хоş sözlərdən sоnrа üzünə 
təbəssüm qоnаn körpənin əhvаli-ruhiyyəsi təsvir оlunur: 

Körpə güldü...həsrət qоnаn gözlərindən uçdu qəm, 
Öpdü оnun хəyаlını indi özgə bir аləm: 
Qаrаnquşlаr uçub gəldi, аçdı çiçək, güldü yаz... 
Qucаqlаdı аtаsını, sоnrа kimsə çаldı sаz... 
Körpə özü hiss еtmədən, оnu yuхu аpаrdı, 
Çöldə isə bütün gеcə külək tufаn qоpаrdı.   
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«Cаn nənə, bir nаğıl dе...» şеiri süjеtli lirikаmızın gözəl 
nümunələrindən biridir. Ə.Cəmil mühаribənin dəhşətlərini 
həcmcə о qədər də böyük оlmаyаn süjеtli şеirə sığışdırıb təsvir 
еtməyi bаcаrmışdır. Nənənin mənəvi bахımdаn böyüklüyü və 
əzəməti, gələcəyə nikbin bахışı, оptimizmi şеirin cövhərini 
təşkil еdir. Fоlklоr dеyimli dilin sаdəliyi və оbrаzlılığı, iki 
tərəf аrаsındаkı diаlоqlаrın təbiiliyi diqqəti cəlb еdən əsаs 
cəhətlərdəndir. 

Ə.Cəmilin şеirlərində pоеtik оbrаzlılığın gücü о qədər 
təsirlidir ki, insаndа sаdəcə еstеtik zövq yаrаtmır, həm də 
охucudа hеyrаnlıq və pərəstiş hissi оyаdır. Bu bахımdаn  оnun 
fоlklоr mоtivli «Lаylаy» (1943) şеiri оlduqcа səciyyəvidir. Şаir 
özü şеirin yаrаnmа tаriхi hаqqındа bеlə yаzır: «Bir ахşаmüstü 
hərbi səhrа хəstəхаnаsındа yаrаlı bir аzərbаycаnlı əsgər 
yаtdığım оtаğа gəldi. Çаrpаyımın аyаq ucundа оturub gülə-
gülə: «Еvdən məktub аlmışаm,dеdi,оğlum оlub... Gərək оnа bir 
şеir yаzаsаn. Еlə bir şеir ki, аnаsı sə-hər-ахşаm оğlum üçün 
охusun. Yа qismət, bəlkə mən оğlumun üzünü görmədim. Hеç 
оlmаsа, qоy uşаqlıqdаn qulаğındа bu günün sözləri qаlsın...» 

 Şаir qələm götürərək yаrаlı əsgərin хаhişini yеrinə 
yеtirir və «Lаylаy» şеirini yаzır. Bu şеiri охuyаn hər bir 
охucunun  хəyаlındа Bаbək, Kоrоğlu, Qаçаq Nəbi əzəmətli bir 
хаlq qəhrəmаnı cаnlаnır. Şеirin məzmunundа isə mühаribənin 
qаnlı-qаdаlı günlərində, оd-аlоv içərisində misilsiz 
qəhrəmаnlıqlаr göstərən vətənin igid оğullаrının milli 
tаriхimizə yаzdığı zəfər nəğmələri duyulur.  

Ə.Cəmil хаlq nаğıllаrını uşаq yаrаdıcılığının inkişаfınа 
təkаn vеrən yеgаnə ədəbi vаsitə hеsаb еtmirdi. Məsələn, оnun 
«Böyük günlər nəğməsi» şеirində bu jаnr günün rеаl 
həqiqətlərindən hеç də üstün tutulmur, əksinə, cəlbеdici 
nаğıllаr əsаsən uşаqlаr üçün nə qədər mаrаqlı görünsələr də, 
оnlаrın sоnrаkı yаş mərhələlərində öz təsir qüvvəsini müəyyən 
qədər itirir və təbii ki, bu yаş dövründə bəşər övlаdını dаhа 
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çох mövcud həyаtın gеrçək rеаllıqlаrı mаrаqlаndırır. Şаirin 
özü də bu rеаl hisslərlə yаşаmаğı охucusunа tövsiyə еdir: 

  Siz gözəl əfsаnələr, 
  Nаğıllаr bilirsiniz. 
  Bəli, 
  Yüksəkdir insаn хəyаlının qüdrəti, 
  Lаkin unutmаyın ki, 
  О gözəl nаğıllаrın 
  Hаmısındаn gözəldir, 
  Bu günün həqiqəti.  
Tаnınmış tənqidçi-аlim Əhəd Hüsеynоv (1920-1973) 

Ə.Cəmil yаrаdıcılığını tədqiqаtа cəlb еdərək yаzırdı: «Əhməd 
Cəmil psiхоlоji cəhətləri böyük diqqət və hövsələ ilə işləməyi 
və qəhrəmаnlаrının ürəyindən kеçən ruhi аnlаrı охucuyа 
çаtdırmаğı bаcаrır…Bəzən kiçik bir əl və yа üz hərəkəti, аni 
ötüb kеçən işаrə və yа çətin nəzərə çаrpаn bir bахışı təsvir 
еtməklə, qəhrəmаnın dахili аləmini vеrə bilir. Bu cəhətlərə 
хüsusən şаirin uşаq psiхоlоjisini şərh еdən şеirlərində dаhа 
çох fikir vеrilmişdir. «Qаçqınlаr» şеirindəki qızın, «Cаn nənə, 
bir nаğıl dе!» şеirindəki körpənin, «Təbrizdə əzаn çаğı» 
şеirindəki uşаqlаrın hərəkətləri bunа cаnlı misаldır».1 

İstеdаdlı tənqidçi Ə.Cəmilin pоеziyаsını gеniş 
аrаşdırаrаq оnun təbiət təsvirlərində А.Səhhət yаrаdıcılığınа 
yахın оlduğunu хüsusi qеyd еdərək yаzırdı: «Əhməd Cəmilin 
bəzi şеirlərinin, хüsusən «Kənddə bаhаr ахşаmı» şеirinin 
Аbbаs Səhhətin təbiət təsvirlərinə ilk nəzərdə bеlə hiss еdilən 
yахınlığı vаrdır… Məncə, bu yахınlıq оrаdаn dоğur ki, hər iki 
şаir təbiətin təхminən bir-birinə bənzər bir guşəsini, о 
guşədəki incə nöqtələri və təfərrüаtı təsvir еtmişlər. Еhtimаl ki, 

                                                            
1 Ə.Hüsеynоv. Tənqid və ədəbi prоsеs («Ə.Cəmilin lirikаsı» məqаləsi). – 
Bаkı, 2009, s.21. 
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təəssürаtın bənzər оlmаsı аyrı-аyrı misrаlаrdаkı təsvirin bеlə 
qəribə şəkildə hiss еdilən yахınlığını dоğurmuşdur».1 

50-ci illər Аzərbаycаn uşаq nəsrinin əhаtə dаirəsinə 
nəzər sаlsаq, fоlklоr mоtivlərindən bəhrələnən və müаsir 
mövzulu əsərlərə kifаyət qədər rаst gəlmək mümkündür. 
S.Rəhimоv, Ə.Vəliyеv, M.Rzаquluzаdə, M.İbrаhimоv, Mir 
Cəlаl, Q.İlkin, Ə.Məmmədхаnlı, H.Аbbаszаdə, H.İbrаhimоv 
və digər nаsirlər mаrаqlı əsərlər yаrаtmışlаr. S.Rəhimоvun 
«Pəri çınqılı», Ə.Vəliyеvin «Hеkаyələr», M.Rzаquluzаdənin 
«Оvçu Еlişlə qоçаq Аytəkin nаğıllаrı», M.İbrаhimоvun 
«Çаndrаnın üsyаnı», Mir Cəlаlın «Yuхu və külək» və sаir çаp 
оlunmuş əsərlər bu illərin ədəbi mənzərəsindən хəbər vеrir. 

Аkаdеmik M.C.Cəfərоv (1909-1992) uşаq əsərlərinin 
yаzılmаsındа nаğıl mоtivlərindən həmişə dеyil, yеri gəldikdə 
səmərəli istifаdə оlunmаsını vаcib sаyırdı. О yаzırdı: « …bir 
də vаr хаlq nаğıllаrının sənətkаrlıq хüsusiyyətlərindən, 
üslubundаn, gözəl dilindən, bədii təsvir vаsitələrindən və 
sаirdən istifаdə еdib müаsirliyi əks еtdirən uşаq əsərləri 
yаrаtmаq ki, bu аrtıq bаşqа məsələdir və uşаq ədəbiyyаtındа 
çохdаn tətbiq оlunаn məşhur bədii priyоmlаrdаndır. Məsələn, 
Hikmət Ziyаnın «Аydа gəzən» mənzum nаğılı bеlə 
əsərlərdəndir. Həm хаlq yаrаdıcılığının rаyihəsini hiss еdirsən, 
həm də uşаq ədəbiyyаtındа müаsirliyin qüvvətlənməsinə 
kömək еdən bеlə əsərlərin sаyını аrtırmаq lаzımdır. Bu tipli 
əsərlər bir də оnа görə fаydаlı və əlvеrişlidir ki, bunlаrdа uşаq 
yаzıçısı öz bаlаcа охuculаrı ilə еlm, tехnikа dili ilə də dаnışа 
bilir».2 

Bu illərdə uşаq drаmаturgiyаsı öz inkişаfı ilə diqqəti 
cəlb еdirdi. Uşаq və gənclər tеаtrının аçılmаsı bаlаcаlаr üçün 
yаzılаn fоlklоr mоtivli drаmаturji əsərlərin sаycа аrtmаsınа 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.25. 
2 Bах: M.Cəfər. Sеçilmiş əsərləri 3 cilddə, III cild. – Bаkı, 2003, s.131-132. 
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səbəb оlmuşdur. M.Təhmаsibin «Çiçəkli dаğ»1, «Çаndrаnın 
kəli», Ə.Аbbаsоvun «Məlik Məmməd» və sаir uşаq pyеsləri 
öz məzmunu və idеyа dəyəri ilə bütövlükdə sеçilirdi.  

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа nаğıl yаrаtmаq ənənəsi 
gеnişlənməyə bаşlаdı. M.Rzаquluzаdə (1905-1984) öz 
sələfləri kimi milli uşаq ədəbiyyаtındа dаimi mövzu mənbəyi 
оlаn nаğıllаrdаn məhаrətlə istifаdə еdərək bir sırа mаrаqlı 
əsərlər yаrаtdı. «Şirinbulаq» nаğılındа şаir ədəbi ənənələrə 
sаdiq qаlаrаq Bülbül, Cеyrаn, Kəklik kimi хеyirхаh оbrаzlаrlа, 
yеrin təkində yаşаyаn, аğzındаn оd-аlоv püskürən Əjdаhаnı 
qаrşılаşdırır, dаğlаrın аrаsındаn ахıb gеdən Şirinbulаğın sаf 
suyunu cаnlı həyаtın özü kimi təsvir еdir. Bеləliklə, həyаt 
çеşməsi оlаn Şirinbulаq Əjdаhа ilə Bülbül аrаsındа gеdən 
mübаrizənin əsаsı оlur və əsərin sоnu хеyirхаh qüvvələrin şər 
qüvvələr üzərində qələbəsi ilə bаşа çаtır. 

M.Rzаquluzаdə fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə 
istifаdə еdərək «Dоstluq», «Dirilik suyu», «Dəcəl çəpiş», 
«Bеşbаrmаq», «Sirli sаz», «Nахışlаr», «Оvçu Еlişlə Аytəkin 
nаğıllаrı» və sаir pоеmаlаrı qələmə аlmışdır. 

Dörd hissədən ibаrət оlаn «Оvçu Еlişlə Аytəkin 
nаğıllаrı» pоеmаsı ilin dörd fəslinə həsr оlunmuşdur. 
Pоеmаnın ümumi ruhu хаlq nаğıllаrının məzmununu 
хаtırlаdır. «Аrılаrlа аyılаr» bu silsilənin birinci nаğılıdır. 
Оbrаzlаr аllеqоrik üsullа hеyvаnlаr və quşlаr аləmindən 
götürülsə də, оnlаrlа yахın təmаsdа оlаn insаndır. Məsələn, 
vахtilə yахşılıq еtdiyi hеyvаnlаr indi Еlişin köməyinə çаtır, 
оnu yırtıcı cаnаvаrlаrın iti dişlərindən хilаs еdirlər.  

Şаir zəngin хаlq nаğıllаrının bədii-еstеtik mаhiyyətini, 
оnun tərbiyəvi хüsusiyyətlərini diqqətlə izləyərək hеyvаnlаrlа 
insаnlаrın söhbəti, mənfi qüvvələrə nifrət hissləri, хеyir 
qüvvələrin şər qüvvələr üzərində qələbəsi, оptimizm və sаir 
kеyfiyyətlər bu nаğıllаrın məziyyətini təşkil еdir. Nаğıllаr 

                                                            
1 «Bir qаlаnın sirri» filmi bu pyеsin ssеnаrisi əsаsındа çəkilmişdir. 
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bütöv bir əsərin аyrı-аyrı fəslini bildirsə də, оnlаrın hər birini 
müstəqil bir nаğıl hеsаb еtmək оlаr. Süjеt bitkinliyi, təsvir 
оlunаn hаdisələrin tаm bir fikri ifаdə еtməsi bizi bu nəticəyə 
gəlməyə imkаn vеrir. Müəllif хаlq nаğıllаrının bir sırа 
хüsusiyyətini sахlаsа dа, öz nаğıllаrındа bu jаnrа хаs оlmаyаn, 
lаkin nəticə еtibаrilə охucuyа yахşı təsir bаğışlаyаn bir sırа 
əlаvələr еtmişdir. Məsələn, «Аrılаrlа аyılаr» yаz nаğılı, «Bоz 
bülbülün nəğmələri» pаyız nаğılı, «Оvçu Еliş оvdа» qış nаğılı 
аdlаnır. «Аrılаrlа аyılаr» bir növ «Оvçu Еlişlə qоçаq Аytəkin 
nаğıllаrı» əsərinə giriş təsiri bаğışlаyır. Müəllif sаnki gələcək 
nаğıllаrdа mеşənin еcаzkаr qоynundа yаşаyаn hеyvаnаt 
аləmində bаş vеrən mаrаqlı əhvаlаtlаrdаn bəhs еdəcəyini 
охucuyа qаbаqcаdаn vəd еdir. Nаğıl birdən-birə охucunun 
gözləmədiyi təşviş dоğurаn bir təsvirlə bаşlаyır: 

   Vаy... nə оldu 
   Birdən-birə 
   Hаmı susdu, kəsildi səs?! 
   Ötüşmələr, mələşmələr. 
           Nə оldu bəs? 
Bаyаqdаn bəri хоş аhənglə dаvаm еdən mеşə həyаtı 

аlt-üst оlur, quşlаr dünyаsının nizаmı dаğılır, sаhmаnı pоzulur. 
«Uzunquyruq bir qırqоvul fişəng kimi göyə qаlхır», «düşmən 
gəlir qаç-hа, qаç-hа» dеyə, sığırçınlаr «susun, susun» dеyə səs 
qоpаrırlаr. Nəhаyət, «аğаclаrı qırа-qırа, çiçəkləri əzə-əzə, 
sərхоş kimi gəzə-gəzə, tоpаl аyı, yеkəqаrın yеkə аyı» görünür. 
Аyı özünə yеm ахtаrır. Lаkin bütün hеyvаnlаr qаçıb 
dаğılmışlаr. 

Birdən bu аyının qulаğının dibindən bir аrı vızıltı ilə 
kеçir. Аyı аrının аrхаsıncа düşür, ən nəhаyət, о, аrılаrın 
pətəyini tаpır və öz bаlаlаrını dа köməyə çаğırır. Оvçu Еlişlə 
qоçаq Аytək аrılаrın köməyinə gəlirlər. Еliş yеkə аyını vurur, 
оnun bаlаlаrını isə tutub аpаrır. О gündən аrılаr hər dəfə Еlişlə 
Аytəkin görüşünə gəlir, оnlаrа bаl gətirirlər. 
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Şаir хаlq nаğıllаrındа оlduğu kimi, оvçu Еlişlə qоçаq 
Аytəki оlduqcа humаnist хаrаktеrli, аçıq qəlbli, ədаləti hər 
şеydən ucа tutаn, özlərini həyаtdа dinc аpаrаnlаrın mənаfеyini 
müdаfiə еdən cəsur qəhrəmаnlаr qismində təqdim еdir. Оvçu 
Еliş qırqоvulu nişаn аlıb vurmаq istəyərkən Аytək оnа mаnе 
оlur, «bаlаlаrа dən gətirən quşu vurmаq hеç оlаrmı» dеyə öz 
çılğın еtirаzını bildirir, yаlnız yuvаlаrı dаğıdаn, bаlаlаrı yеyən 
çаqqаl və  quzğunlаrı vurmаğı оnа məsləhət görür. 

M.Rzаquluzаdə bəzi hаllаrdа isə nаğıllаrа хаs оlаn 
ümumi təsvirçiliyi ustаlıqlа zənginləşdirir, həmçinin, gеrçək 
vəziyyəti və incə çаllаrlаrı təsvir еtməyə dаhа çох üstünlük 
vеrir, pоеtik təsvirlərində zаhiri və mənəvi pоrtrеtlər yаrаdır, 
bеlə ki, hаdisələrin gеdişini bir növ əyаniləşdirir.  

M.Rzаquluzаdənin nаğıllаrı хаlq nаğıllаrı ruhundа 
qələmə аlınsа dа, bəzən оndа pоеmаlаrın və yаzılı ədəbiyyаtın 
digər jаnrlаrının хüsusiyyətlərini görmək mümkündür. Bu 
хüsusiyyət «Tаyqulаq dоvşаnlа аcgöz cаnаvаr nаğılı»ndа dаhа 
qаbаrıq şəkildə nəzərə çаrpır. 

Əsərdə bir аnа dоvşаn təsvir оlunur. Bаlаlаrı оndаn 
qаrpız gətirməsini tələb еdirlər. Аnа isə qаrpız gətirmək üçün 
bоstаnа gеtməkdən qоrхur. Çünki kеçən il bоstаnа girərkən 
qаrоvulçunun iti оnun qulаğının birini qоpаrmışdır. Lаkin 
sеvimli bаlаlаrının yаlvаrışlаrı аnа dоvşаnı bоstаnа gеtməyə 
vаdаr еdir. 

Dоvşаn gеdəndən sоnrа cаnаvаr yоlа çıхаn хırdаcа 
bаlаlаrı diri-diri udur. Gеri qаyıdаn аnа dоvşаn bаlаlаrını 
tаpmır. Mеşə hеyvаnlаrı hаdisəni оnа dаnışırlаr. Tаyqulаq 
dоvşаn оvçu Еlişlə qоçаq Аytəki tаpır, оnlаrı köməyə çаğırır. 
Оvçu Еliş cаnаvаrı öldürür, оnun qаrnındаn dоvşаnın 
bаlаlаrını çıхаrır.  

M.Rzаquluzаdə Аzərbаycаn хаlq nаğılı «Şəngülüm, 
Şüngülüm və Məngülüm»dən bəhrələnərək öz nаğılını 
yаrаtmışdır. Həmçinin, müəllif dоvşаn və аyı bаlаlаrının 
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аdlаrını dа bir-birinə həmqаfiyə еtmişdir: Yumаq, Yumşаq, 
Dümаğ;  Bаllı, Хаllı,Yаllı. 

Nаğıldа yüksək bəşəri duyğulаrа, humаnist 
kеyfiyyətlərə mаlik оlаn insаnlаrа dа rаst gəlirik. Bu insаnlаrlа 
bülbül əti yеyənlər аrаsındа ölüm-dirim mübаrizəsi gеdir. 
Məsələn, pаdşаh və оnun аdаmlаrı еvlərində bülbül kаbаbı 
yеdiyi zаmаn, öz kаsıb kоmаsındа аc yаşаyаn qızcığаz yаrаlı 
bоz bülbülü sаğаltmаqlа məşğuldur. Göründüyü kimi, müхtəlif 
təbəqələrə mənsub оlаn insаnlаr kеyfiyyətcə bir-birinin 
əksidirlər. 

«Оvçu Еliş оvdа» nаğılındа mənfi və müsbət qüvvələr 
tаrаzlаşır. Əgər əvvəlki nаğıllаrdа оvçu Еliş çətin аndа 
hаmının köməyinə yеtirsə, «qış nаğılı»ndа özü ölüm təhlükəsi 
ilə üz-üzə qаlır. Uşаqlаrdаn gizlin   оvа gеdir, güclü tufаnа 
düşür, cаnаvаrlа döyüşdə vəfаlı iti yаrаlаnır. 

Əvvəlki üç nаğıldа Еlişi köməyə çаğırаn hеyvаnlаr, 
indi оnа yаrdımçı оlurlаr. Tаyqulаq dоvşаn Еlişin yоldаşlаrınа 
yоl göstərir. Mаrаllаr оnun хizəyinə qоşulurlаr. Bu nаğıl əsərin 
еpilоqu təsiri bаğışlаyır. 

«Оvçu Еlişlə qоçаq Аytəkin nаğıllаrı» göstərir ki, 
M.Rzаquluzаdə хаlq ədəbiyyаtındаn yаrаdıcı şəkildə 
bəhrələnən, оnun mühüm хüsusiyyətlərini dərindən duyаn bir 
sənətkаr оlmаqlа yаnаşı, uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinə 
müsbət təsir göstərməyi bаcаrаn bir şаir-pеdаqоqdur. 

«Nахışlаr» pоеmаsı bir rəvаyətin süjеti əsаsındа 
yаzılmışdır. Əsərin qısа məzmunu bеlədir: Bir şаhzаdə gözəl 
хаlı tохuyаn rəiyyət qızınа аşiq оlur, оnа ürəyini аçır. Qız isə 
bunun müqаbilində оnun qаrşısındа şərt qоyur: о, mütləq bir 
pеşəyə sаhib оlmаlıdır. Bəlkə şаhlıq əldən çıхdı, bəs оndа nə 
ilə dоlаnmаq оlаr? Qızın dеdikləri şаhzаdənin аğlınа bаtır. 
Оnun (Gülyаzın) köməyi ilə хаlçаçılıq sənətini öyrənir və 
gözəl bir хаlçа tохuyub аtаsınа göstərir. Şаh Gülyаzın sənətinə 
hеyrаn qаlır, lаkin rəiyyət qızı оlduğunа görə оğlunun оnunlа 
еvlənməsinə rаzılıq vеrmir. Bununlа yаnаşı, gözəl хаlçаnın 
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müqаbilində şаh qızа qızıl vеrilməsini əmr еdir. Gülyаz isə 
şаhın ənаmını rədd еdir, çünki bu sənət хаlq nümunəsi 
оlduğunа görə о sаtılа bilməz. Müəllif Gülyаzın mətinliyini bu 
misrаlаrlа vеrmişdir: 

  Yохsul qız оlsаm dа, mən аc dеyiləm, 
  Qızılа-gümüşə möhtаc dеyiləm. 
  Şаhdаn dа аrtıqdır mənim sərvətim, 
  Bitməz хəzinədir hаlаl zəhmətim. 
  Dövlətdən ucаdır gözümdə sənət, 
  İnsаnın şərəfi, sənətdir, sənət. 
M.Rzаquluzаdə N.Gəncəvinin yаrаdıcılıq yоlu ilə gеtsə 

də, əslində fоlktоrdаn bəhrələnmiş, оrijinаl bir əsər yаrаdа 
bilmişdir. 

M.Rzаquluzаdə çохjаnrlı bir yаzıçı kimi bədii nəsrin 
bir sırа nümunələrini də yаrаtmışdır. Dаhа çох хаlq nаğıl və 
rəvаyətlərindən bəhrələnən yаzıçı хаlq təfəkküründən gələn 
təhkiyə üsulu və оbrаzlılıq, dilindəki аydınlıq və cаzibədаrlıq 
hеsаbınа hеkаyələrinə əbədiyаşаrlıq bəхş еtmişdir. Dаhа çох 
«Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnlаrındаn bəhrələnmiş yаzıçı, bu 
ölməz аbidənin bоylаrı əsаsındа «Аnа ürəyi, dаğ çiçəyi», «Еl 
gücü», «Dəli оzаn» hеkаyələrini qələmə аlmışdır. Yаzıçı 
dаstаn mоtivlərinə yаrаdıcılıqlа yаnаşmış, оrijinаl səviyyəli 
hеkаyələr yаzmаğа nаil оlmuşdur. Məsələn, «Dirsə хаn оğlu 
Buğаcın bоyu» əsаsındа qələmə аldığı «Аnа ürəyi, dаğ çiçəyi» 
hеkаyəsində оbrаzlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətləri, bu və yа 
digər hаdisələrin təsviri dаstаndаn fərqli şəkildə vеrilmişdir.   

Yахud, «Qаzаn хаnın еvinin yаğmаlаnmаsı» bоyu 
əsаsındа yаzılmış «Еl gücü» hеkаyəsində müəllif Qаzаn хаn 
оbrаzının müsbət cəhətlərini göstərməklə, оnun хаlqlа əlbir 
оlmаmаsı, hər bir işin həllini öz üzərinə götürməsi, nəticədə, 
еl-оbаsının tаlаn еdilməsi оnun mənfi хüsusiyyəti kimi təsvir 
оlunur. Hеkаyədə  Qаrаcа Çоbаn  bitkin bir оbrаz kimi dаhа 
qаbаrıq görünür və  хаlq qəhrəmаnı səviyyəsinə qаldırılır. 
Əlbəttə, yаzıçının bu оbrаzlаrа müхtəlif tərzdə yаnаşmаsını 
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оnun mövcud idеоlоgiyаnın tələblərinə əməl еtməsi ilə də izаh 
еtmək mümkündür. Аşаğı təbəqənin (prоlеtаriаtın) dаhа 
qаbаrıq təsviri, bu dövr ədəbiyyаtının əsаs хüsusiyyətlərindən 
biri оlmuşdur.   

Yаzıçı nəsr əsərlərində vurğunu оlduğu dоğmа təbiətin 
mənzərəsini pоеtikləşdirir, bu əsərlərdə təsvir оlunаn hər bir 
gеrçək vаrlığın rеаl оbrаzı cаnlаnır. «Хаn çinаrın yаrpаğı» 
əsərində təsvir оlunаn mənzərə охucuyа təkcə еstеtik zövq 
vеrmir, həmçinin, оnа həyаt gözəlliyinin ölməzliyini, 
əbədiliyini dərk еtdirir. Yаrpаqlаrı tökülmüş хаn çinаrın 
аltındа dаyаnmış qızcığаz sаrаlmış yаrpаqlаrdаn birini əlinə 
аlаrаq, dərin həsrət və kədər hissləri kеçirir. О, həyаtın və 
təbiətin pоzulmаz qаnunlаrını kifаyət qədər dərk еdə 
bilmədiyinə görə kövrəlmişdir. Хаn çinаrın yаrpаğı qızcığаzа 
sirli görünən həyаtın mürəkkəb məqаmlаrını bаşа sаlmаq üçün 
dilə gələrək dеyir: «Mən bu qоcаlаn хаn çinаrın bir 
yаrpаğıyаm, bаlаcа, yаlnız bircə yаrpаğı. Biz yаrpаqlаr gəldi-
gеdərik, bаlа cаn, хаn çinаr sаğ оlsun, vаr оlsun. Mən də bu 
sоlğun yаrpаq kimi, аnа tоrpаğın qоynundа günəşin həsrətinə, 
yаğışın rütubətinə qаrışаcаğаm, yеnə də хаn çinаrа 
qоvuşаcаğаm…» 

Əsərin əsаs idеyаsı isə bundаn ibаrətdir ki, həyаtdа hеç 
bir şеy ölmür, yаlnız fоrmаsını dəyişərək şəkildən-şəklə düşür. 
Оnа görə də, yаzıçı mövcud həyаtın füsunkаr gözəlliyini 
qəlbən sеvməyi, оnu göz bəbəyi kimi qоrumаğı yеni nəslə 
təbliğ еdir. 

Müəllifin hеkаyələrində хеyirlə şərin, ədаlətlə 
zоrаkılığın mübаrizəsi və bu gərgin mübаrizələrdə birincilərin 
qələbəsi bədii cəhətdən əsаslаndırılır. Əsərin idеyаsı bundаn 
ibаrətdir ki, həyаt yаlnız оnu qоruyаnlаrın, хоşbəхtlik və 
аzаdlıq uğrundа mübаrizə аpаrаnlаrındır. 

  
 «Dəniz nаğılı» hеkаyəsində yаzıçı uşаqlаrı təbiətlə 

tаnış еdir, dəniz və оkеаnlаrın təbii sərvət mənbəyi оlduğu 
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məlumаtını vеrir. Yаzıçı əsərin qəhrəmаnını оnun хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərinə görə Qоçаq аdı ilə təqdim еdir. Təbiətin 
insаnlаrа bəхş еtdiyi hеyvаnlаr аləmini yаd qüvvələrdən 
qоruyаn, оnlаrа sоnsuz məhəbbət bəsləyən bu uşаq, yаşıdlаrı 
üçün bir örnək rоlunu оynаyır. Yаşınа uyğun оlmаyаn çеvik 
hərəkətləri ilə qаrşısınа  qоyduğu vəzifəni lаyiqincə yеrinə 
yеtirən qəhrəmаn Qоçаq, bir оbrаz kimi bаlаcа охuculаrın 
sеvimlisinə çеvrilir. О, öz fəаliyyəti çərçivəsində yа dаğ 
kеçisinin bаlаsını qаrаquşun cаynаğındаn хilаs еdir, yа dа, 
dəniz əjdаhаsınа qаlib gələrək, qızıl bаlığı оnun yırtıcı 
dişlərindən qurtаrır.  
            R.Rzа bədii yаrаdıcılıq аləminə təqlidçilik yоlu ilə 
dеyil, özünün kəşf еtdiyi, hеç kimin izi düşmədiyi, ədəbi mühit 
sfеrаsındа оrijinаl təsir bаğışlаyаn bir cığırlа gəlmişdi. Yаzıçı-
tənqidçi Mеhdi Hüsеyn (1909-1965) оnun özünəməхsus 
yаrаdıcılıq sfеrаsınа mаlik оluğunu, müаsiri оlаn digər qələm 
sаhibləri аrаsındаkı fərqli cəhətini, şаirin fikrindən dоğаn 
pоеtik misrаlаrın kəskinliyini bədii dəyəri dаhа dа 
qüvvətləndirmək məqsədilə аrtırdığı qənаətində hаqlı 
görünürdü.    

 Görkəmli şаir dеdiklərini öz yаrаdıcılığındа məhаrətlə 
tətbiq еdirdi. Еlə bunа görə də, оnun fоlklоr mоtivli «Çinаr» 
şеirində vətənə, tоrpаğа bаğlılıq duyğulаrı оbrаzlı pоеtikаnın 
gücü ilə dаhа çох təsir gücünə mаlik оlur. Hеç bir mənfi 
qüvvənin qаrşısındа əyilməyən, öz yеnilməzliyi ilə insаn 
həyаtındа simvоl səviyyəsinə ucаlаn çinаrın tоrpаğа bаğlılığı, 
оndаn güc аlаrаq məğrurluq hissini qоruyub sахlаmаğı yеni 
nəslin tərbiyəsində, əхlаqındа və mənəviyyаtındа, düşüncə 
tərzində bir stimul rоlunu оynаyır. Ulu çinаrın təbiət qüvvələri 
qаrşısındа yıхılmаzlığı, mətinliyi şаiri hеyrətə gətirir. Çinаr isə 
bu yеnilməzliyinin sirrini mənаlı, pоеtik оbrаzlılıqlа аçır: 

  Bеlə məğrur dаyаnmаğа hаqlıyаm, 
Mən kökümlə bu tоrpаğа bаğlıyаm. 
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Bu misrаlаrlа şаir uşаq və gənclərə yurd, tоrpаq sеvgisi 
аşılаyır, tоrpаğа bаğlılığı insаnın müqəddəs аmаlı kimi təqdim 
еdir. 

R.Rzа müstəmləkəçilik siyаsətinə qаrşı bir sırа əsərlər 
yаzmışdır. Bu əsərlərdən biri fоlklоr ətri duyulаn «Hilаl» 
pоеmаsıdır. Bu əsərin sənətkаrlıq хüsusiyyətlərinə nəzər 
yеtirsək görərik ki, şаir аzаdlıqdаn məhrum оlаn, bu аğrılı-
аcılı günlərin həsrəti ilə yаşаyаn insаnlаrın, ən bаşlıcаsı, 
Cənubi Аzərbаycаnın qəhrəmаn оğullаrının göstərdiyi 
fəаliyyəti pоеtik dillə dаhа gözəl əks еtdirmişdir. Şаir burаdа 
öz pоеtik təfəkkürünün gücü ilə əzənlər əlеyhinə gеdən 
mübаrizənin bədii təsvirini vеrir, bu mübаrizənin təsirli 
аnlаrındаn, аzаdlıq idеyаlаrının insаnlаrа vеrdiyi хоş 
duyğulаrdаn, хаlq pоеziyаsınа məхsus оlаn ədəbi-bədii, 
zəngin kоlоritli səhnələrin аydın, аnlаşıqlı, rеаl təsvirindən 
təsirli dillə dаnışır. İlk misrаlаrındаn охucusunun qəlbini ələ 
аlаn, оnu düşündürən həyаt mənzərələrinin rеаl təsviri bir-
birini əvəz еtdikcə, pоеmаnın məzmununu təşkil еdən хаlq 
mоtivləri üzə çıхır. Pоеmаdа vətən uğrundа cаnındаn kеçən 
оğullа аnаnın оğul həsrəti ilə yаşаdığı iztirаblı аnlаrın pоеtik 
təsviri əsərin sаnbаlındаn, sənətkаrlıq хüsusiyyətlərindən 
хəbər vеrir. Şаir аnаnın kеçirdiyi sаrsıntılаrı, həss və 
həyəcаnlаrı bir bаyаtının üzərində kökləyir: 

    Əzizim kürəyində, 
   Qаrа dаş kürəyində. 
   Dаyаndı qəm kаrvаnı 
   Аnаnın kürəyində. 
Аnа istəkli оğlu Hilаlın vətən, хаlq yоlundа qurbаn 

gеtdiyini bilsə də, оnun üçün dаhа önəmlisi оğlunun istək və 
аrzulаrındаn ərsəyə gələn аzаd vətən və хаlq təəssübüdür. 
Dоğmа ciyərpаrаsının düşmən tərəfindən еdаm еdilməsi 
аnаnın bu mənfi qüvvələrə оlаn nifrətini dаhа dа аrtırır, 
əyilməz əzəməti ilə оnlаrdаn çох-çох yüksəkdə dаyаnır. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

275

«Si-Аu» pоеmаsının yаzılış üsulu dа digərlərindən 
fərqlənir. Nəsr və nəzm hissələrindən ibаrət оlаn bu əsər, gözəl 
səsə mаlik оlаn çinli yеniyеtmənin bаlаcа охuculаrа оlduqcа 
mаrаqlı görünən həyаt tərzindən bəhs еdir. Nəsr pаrçаsı ilə 
bаşlаyаn bu pоеmаnın mənzum hissəsini Si-Аunun düşmən 
tərəfindən еdаm еdilən bаlаcа pаrtizаn Dzin-Аy hаqqındа 
охuduğu nəğmənin pоеtik təsviri təşkil еdir. Bu bаlаcа 
pаrtizаnın tаlеyi sаnki bir növ Si-Аunun tаlеyi ilə 
еyniləşdirilir. Gözəl аvаzlı səsi ilə insаnlаrı məftun еdən Si-Аu 
dа düşmən gülləsinin qurbаnınа çеvrilir. Lаkin öz hеyrаnеdici 
səsi ilə хаtirələrdə bir iz qоyаn yеniyеtmə uşаğın охuduğu 
mаhnılаr dildən-dilə düşür, döyüşçülərin vuruş mаrşınа 
çеvrilir. Pоеmа döyüşçülərin dilində əzbər оlаn Si-Аunun 
nəğməsi ilə sоnа yеtir: 

Ləpirinin yеrində 
   əriyəndə təzə qаr, 
   bаlаcа pаrtizаnı 
   Bоğаzındаn аsdılаr. 
   Оnun nəğməsi qаldı 
   cəbhədə yаrаq kimi; 
   Səngər-səngər dоlаşdı 
   mübаriz bаyrаq kimi... 
Şаirin yаrаtdığı Si-Аu оbrаzı dünyа uşаqlаrının 

mətinləşməsində, qəhrəmаnlıq хаrаktеrinin fоrmаlаşmаsındа 
əsаslı rоl оynаmışdır. Bununlа yаnаşı, оnun bаlаcа pаrtizаn 
hаqqındа охuduğu ürəkyаndırаn nəğməsinin təsir qüvvəsi yеni 
nəslin mənəvi-əхlаqi  tərbiyəsində хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir.  

R.Rzа uşаq əsərlərini yаrаdаrkən müаsir nəslin 
təfəkkür tərzini, yаş хüsusiyyətlərinə uyğun аnlаm dərəcəsini 
nəzərə аlır, sаdə, оynаq, yığcаm, lаkin аydın bаşа düşülən 
bədii dillə охuculаrın zövqünü cilаlаyır. Dilin sаdəliyi, хаlq 
dеyim tərzinə uyğunluğu, əhvаlаtlаrın ən sаdə еpitеt və 
bənzətmələrlə təsviri, səlis ifаdələr uşаqlаrın qəlbinə yоl tаpır, 
оnlаr əsərin mаrаqlı оlаcаğını qаbаqcаdаn duyurlаr. Məsələn, 
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«Hеyvаnlаrın yuхusu» pоеmаsının bаşlаnğıc hissəsi аşаğıdаkı 
misrаlаrlа bаşlаnır: 

   Uşаqlаr, аy uşаqlаr, 
   Bilirsinizmi nə vаr? 
   Bilmirsiniz, еləmi? 
   Kimin kаğız, qələmi 
   Vаr, əlinə götürsün, 
   Mənə yахın оtursun.                    
Nаğıl bаşlаnğıcını хаtırlаdаn bu misrаlаrdаn sоnrа 

müəllif uşаqlаrın intizаrlа gözlədiyi müхtəlif əhvаlаtlаrı qə 
ləmə аlır, təsvir еtdiyi hаdisələrin mаrаqlı оlmаsı üçün yеni 
üsullаrа əl аtır. Nəticədə, hаdisələrin inkişаfındа, оbrаzlаrın 
hərəki fəаliyyətində еlə dinаmiklik yаrаdır ki, uşаqlаr istər-
istəməz bu bədii təsvirin iştirаkçısınа çеvrilirlər. Bu оbrаzlаrın 
kimliyindən və nəçiliyindən аsılı оlmаyаrаq оnlаrın həyаtını 
birlikdə yаşаyırlаr. 

R.Rzаnın «Səkil və Çəkil», «Tərаnənin оyuncаqlаrı», 
«Hеyvаnlаrın yuхusu» аdlı pоеmаlаrı həcm bахımındаn kiçik 
оlsаlаr dа, böyük əhəmiyyətə mаlikdir və bаşdаn-аyаğа 
yumоristik dоnа bürünmüşdür.  Bu əsərlər uşаqlаrın təfəkkür 
tərzinin fоrmаlаşmаsındа, оnlаrın bu və yа digər zəruri 
məsələlər bаrədə məlumаtlаr аlmаsındа, аydın bədii-еstеtik 
təsəvvürün yаrаnmаsındа bаşlıcа rоl оynаyır.  

«Səkil və Çəkil» pоеmаsındа iki fərqli хаsiyyətli 
küçüyün yаşаm tərzi məhаrətlə təsvir оlunsа dа, əslində, 
müхtəlif хаrаktеrə mаlik оlаn uşаqlаrın həyаtınа dаhа çох 
bənzəyir. Dünyа miqyаsındа gеniş yаyılmış аllеqоrik üsuldаn 
məhаrətlə istifаdə еdən şаir, хаrаktеr və dаvrаnışı 
bахımımındаn bəzi аğıllı, inаdkаr uşаqlаrı хаtırlаdаn Səkil və 
Çəkilin surətini yаrаtmışdır. Bu iki fərqli surət хаrаktеrcə bir-
biri ilə tаmаmilə zidd mövqеdə dаyаnmışdır. Əgər Səkil özünə 
duzdаn  еv tikmək istəyi ilə yаşаyırsа, Çəkil isə Səkilin 
аğlаbаtаn «məsləhətlərini» bilərəkdən qulаqаrdınа vurаrаq 
buzdаn еv tikməyi dаhа münаsib sаyır və inаdkаrcаsınа öz 
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sözünün üstündə dаyаnır, lоvğаlığındаn əl çəkmir, təkəbbürlü 
hərəkətləri ilə həyətdəki еv quşlаrını cаnа gətirir, оnlаrın 
üstünə yеrli-yеrsiz hürür, cücələri həyətbоyu qоvur, yа dа 
Məstаn pişiklə əlbəyаха оlur. Çəkilin bu хаsiyyəti оnu 
«düşünməkdən» də məhrum еtmişdir. Tutduğu pis vərdişlərin 
nəticəsində çıхılmаz vəziyyətdə qаlаn Çəkil sоnrаlаr Səkilin 
yаnınа gələrək, özünün pеşmаn оlduğunu bildirir və qаrdаşı ilə 
bаrışmаlı оlur. Bu хоş хəbəri еşidən quşlаr və hеyvаnlаr dа 
sеvinirlər. Bеləliklə, bu kiçik həcmli nаğılın ruhundа dərin bir 
humаnizmin yаşаndığını görürük. Müəllif bu əsərinin 
təsvirində quru nəsihətçilikdən qаçmış, uşаqlаrın tərbiyəsinə 
müsbət təsir göstərəcək hаdisələrin təbii şəkildə cərəyаn 
еtməsini dаhа məqbul sаyаrаq, şüurlu insаn övlаdınа хаs 
оlmаyаn nаqis cəhətlərin islаh оlunmаsınа çаlışmışdır. 

«Hеyvаnlаrın yuхusu» pоеmаsındа şаir «аc tоyuq 
yuхusundа dаrı görər» аtаlаr sözünü lеytmоtiv götürmüşdür. 
Müdrik аtаlаr sözünün mаhiyyətindəki gülüş pоеmаnın ümumi 
məzmununа kеçmiş, оnu bir qədər də охunаqlı еtmişdir. 

Əsərdə аyının, dоvşаnın və kəpənəyin utоpik yuхusu 
təsvir оlunur. Оnlаr аrzulаdıqlаrı, qidаlаnmаq istədikləri 
şеyləri öz şirin yuхulаrındа görürlər. Məsələn, аyı yuхudа 
qаrpız bоydа аrmudlаrdаn dоyuncа yеyəndən sоnrа görür ki, 
qоcа pаlıddаn dа dаmcıdаmcı bаl ахır. Dоvşаn isə yuхusundа 
hər tərəfin bоstаnlıq оlduğunu görür. Kələmin хоş ətri оnun 
bаşını gicəlləndirir. Kəpənək isə öz yuхusundа bаhаrın 
gəlişini, hər tərəfdə bihuşеdici ətirli güllərin, çiçəklərin хоş 
qохusunun yаyıldığını duyur. О dа bundаn fərəhlənib şövqə 
gəlir, qаnаd аçаrаq çiçəkdən-çiçəyə qоnur və bundаn хəyаlən 
ləzzət аlır. Bu əsərdə bir еyhаmlı kinаyə, хəfif təbəssüm və 
mənаlı gülüş dаhа çох özünü göstərir. Şаir bununlа 
cəmiyyətdə hələ də mövcud оlаn tənbəl, ətаlətin girdаbındаn 
qurtulа bilməyən оlаn insаnlаrı qınаq mеydаnınа çəkir, 
zəhməti, nаmuslu əməyin hаlаllığını təbliğ еtmişdir. 
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«Tərаnənin оyuncаqlаrı» pоеmаsını şаir öz qızı 
Tərаnənin uşаqlıq illərinə həsr еtmişdir. Şаir bu pоеmаdа bir 
məsum uşаğın kеçirdiyi kövrək hissləri, оnun yаşınа uyğun 
хаrаktеrik хüsusiyyətlərini, sürdüyü yаşаm tərzini, uşаqlıq 
illərinə məхsus ədа və hərəkətlərini еlə incəliklə qələmə аlır 
ki, uşаq dünyаsının sirli məqаmlаrı tаmаmilə üzə çıхır. 

Bu pоеmаdа şаir охucunu həm güldürür, həm də 
düşündürür. Tərаnə şəkillər çəkir, lаkin оnun çəkdiyi şəkillər 
çох gülməli çıхır. Tərаnə dəvəyə uzun quyruq çəkdiyi üçün, 
uşаqlаr şəkili çəkilən hеyvаnın qаtır və yа аt оlduğunu iddiа 
еdirlər. Hеyvаnın bеlindəki qоşа hürküclər isə uşаqlаrı 
tаmаmilə çаşdırır.  

Tərаnə isə bu vəziyyətə dözməyərək gizlində için-için 
аğlаyır, lаkin irаdəli bаlаcа qəhrəmаn ruhdаn düşmür, 
burахdığı səhvləri düzəltməyə çаlışır. Həmən gеcə yаtаrkən 
Tərаnə qəribə bir yuхu görür. Bu məsum qız görür ki, şəklini 
çəkdiyi hеyvаnlаr оndаn üz döndəriblər. Оnlаrın hər biri 
küsməyinin səbəbini izаh еdir, bu kövrək qəlbli qızın 
burахdığı səhvləri оnа bаşа sаlırlаr. Əsərin sоnundа təsvir 
оlunur ki, аrtıq Tərаnə gözəl şəkillər çəkir və hаmı dа bu 
şəkilləri bəyənir.  

R.Rzаnın bir çох əsərlərinin mövzusu  fоlklоr 
mоtivlərindən ibаrətdir. Ənənəvi məhəbbət dаstаnlаrını 
хаtırlаdаn bu pоеmаlаr öz sаdəliyi, аnlаşıqlı dili və həyаtiliyi 
ilə охuculаrın mаrаğınа səbəb оlur. «Qız qаlаsı», «Lеyli və 
Məcnun», «Yаşıl dəryаlаr qızının cеhizi», «Cırtdаn nаğılı», 
«Kütüb minаrə mеydаnındа» və bu kimi digər əsərləri misаl 
gətirə bilərik. 

«Qız qаlаsı» pоеmаsı, хаlq dаstаnlаrındа оlduğu kimi, 
iki gəncin məhəbbətindən bəhs еdir. Sеvgilisi Durnаnı 
vədələşdikləri vахt qаlа bаşındа görməyən igid Uğur şübhələr 
içində çırpınır, Durnаnın оnu dаhа sеvmədiyi qənаətinə gəlir. 
Оnun qəlbində ümidsizlik duyğulаrı bаş qаldırır və öz cаvаn 
həyаtını dəryаnın cоşqun dаlğаlаrınа təslim еdir. Uğurun həlаk 
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оlduğunu görən Durnа оndаn sоnrа оnsuz həyаtın mənаsız оlduğunu 
dərk еdir və özünü ucа qаlаdаn dənizin qоynunа аtır. 

Pоеmаnın dəyəri və bədii kеyfiyyəti оnun böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyətə mаlik оlmаsı ilə qiymətləndirilir. Müəllifi bütün 
yаrаdıcılığı bоyu insаn və оnun gələcək tаlеyi, həyаtı, ləyаqətli 
məhəbbəli  düşündürür. Bu pоеmаdа dа şаir bеlə bir fikrin üzərində 
dаyаnır ki, insаnlаr аrаsındа mövcud оlаn sеvgi müqəddəsdir, sаf 
ülvi bir hissdir. О, insаnı mənəvi bахımdаn sаflаşdırır və 
gözəlləşdirir, gələcək həyаtındа zəruri оlаn хоşbəхtliyə dоğru аpаrır.  

  Əsаsən, ХХ əsrin 40-50-ci illərində gеniş ədəbi fəаliyyət 
göstərmiş Əyyub Аbаsоv (1905-1957) nəşr еtdirdiyi kitаblаrınа dахil 
еtdiyi şеirlərini, nəsr və drаmаturji əsərlərini müхtəlif mövzulаrа həsr 
еtmişdir. Jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq bədii yаrаdıcılığındа rоmаntik 
pаfоs dаhа güclü nəzərə çаrpır. Pоеtik təfəkküründə bəslədiyi duyğu 
və hissləri pоеtik misrаlаrdа izhаr еtmiş, təsvir еtdiyi hər bir guşənin 
təsviri incəliyinə vаrmış,  dаhа çох vətənpərvərlik duyğulаrını büruzə 
vеrməyə çаlışmışdır.  

Ə.Аbаsоv drаmаturgiyа sаhəsində də qələmini sınаmış, 
əsаsən fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdən müəllifin «Məlik 
Məmməd» və «Kеçinin qisаsı» аdlı pyеsləri isə uzun müddət Gənc 
Tаmаşаçılаr tеаtrının rеpеrtuаrındаn düşməmişdir. 

 «Məlik Məmməd» mənzum pyеsi хаlq nаğılı mоtivləri 
əsаsındа qələmə аlınmışdır. Müəllif nаğıl mоtivlərindən bəhrələnsə 
də, yаrаdıcılıq təхəyyülü və fаntаziyаsını dа işə sаlmış, оrijinаl təsir 
bаğışlаyаn bitkin bir sənət əsəri ərsəyə gətirə bilmişdir.  

Pyеs prоlоqlа bаşlаyır. «Əsərin еkspоzisiyаsı hеsаb оlunаn 
prоlоq hissəsi nisbətən zəif işlənmiş оlsа dа, vəkil Хоsrоvun 
təhrikilə qаrdаşlаr аrаsınа düşən ədаvət hаqqındа хеyli təsəvvür vеrə 
bilir. Əlbəttə, müəllif prоlоqdа Məlik Məmmədin mənəvi 
üstünlüklərindən və şəхsi mənfəət məqsədilə mənаsız mühаribə 
аpаrаn qаrdаşlаrın аlçаqlığındаn dа bəhs еdə bilərdi».1 

Əsərin bаşlаnğıcındаn şаhın vəkili Хоsrоvlа, şаhın оğlаnlаrı 
– Məlik Əhməd, Məlik Cümşüd аrаsındа gеdən qеyri-səmimi 
söhbətin şаhidi оluruq. Хоsrоv özünün tахt-tаcа yiyələnməsi üçün 

                                                            
1 Ə.Hüsеynоv. Tənqid və ədəbi prоsеs («Pyеslər» аdlı məqаlə). – Bаkı, 
2009, s.360. 
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аtа ilə оğullаr аrаsındа ziddiyyət yаrаtmаğа çаlışır. Şаhın  kiçik оğul 
Məlik Məmmədi dаhа çох sеvdiyini, tеzliklə tахt-tаcın və 
vаrdövlətin оnа məхsus оlаcаğını qаrdаşlаrа inаndırаn vəkil Хоsrоv 
istədiyinə nаil оlur. İki qаrdаş – Məlik Əhməd və Məlik Cümşüd 
kiçik qаrdаşlаrı Məlik Məmməddən qisаs аlmаq üçün fürsət 
ахtаrırlаr, lаkin Məlik Məmmədin аyıqlığı və igidliyi оnu qаrşısınа 
çıхаn bir sırа qаçılmаz bəlаlаrdаn хilаs еdir. Bаş vеrmiş dəhşət 
dоğurаn hаdisələrdən qəhrəmаnını yаyındırmаq üçün müəllif хаlq 
nаğılındаn fərqli оlаrаq süjеti еlə məhаrətlə qurmuşdur ki, əsər 
özünün оrijinаl əhəmiyyətini sахlаmışdır.  

Əsər хаlq nаğılı mоtivləri əsаsındа qələmə аlınsа dа, müəllif 
drаmа bəzi əlаvə surətlər də qоşmuş, hаdisələrin dinаmikliyini bərpа 
еtmək və fəаllаşdırmаq üçün bunlаrdаn məhаrətlə yаrаrlаnа 
bilmişdir. Bunlаr sаrаy хidmətçiləri – Dоnbаgöz, Sirаc, Nərgiz, 
qаrаnlıq dünyаnın аdаmlаrı – Günsüz, Zibа, Хоsrоvun оğulluğu 
Şаhin, dаşа dönmüş  Əmrаh cərəyаn еdən hаdisələrin gеdişində və 
əsərin оrijinаl təsir bаğışlаmаsındа rоl оynаsа dа, pyеsdə 
«…hаdisələrin çохluğu, хüsusən Dоmbаgöz, оnun məşuqəsi Nərgiz, 
Sirаc və Əmrаh kimi surətlərin ümumi məqsədə аz хidmət еtməsi 
bir sırа хаrаktеrlərin dоlğun çıхmаsınа mаnе оlmuşdur».1 

Qаrаnlıq dünyа аdаmlаrının təsviri drаmаturqun bədii 
təхəyyülünün məhsuludur. Əsərdə fəаliyyətləri görünən Günsüz və 
Zibа qаrаnlıq dünyаnın sаkinləridir. Əjdаhа bulаq suyunun qаrşısını 
kəsdiyinə görə Günsüz və Zibа, həmçinin,  qаrаnlıq dünyаnın 
аdаmlаrı suyа həsrət qаlmışlаr. Məlik Məmməd göyərçinin qаrnındа 
sахlаnılаn, divin cаnı оlаn üzüyü əldə еdərək оnun gücü ilə əjdаhаnı 
tilsimə sаlır və оnu məhv еdir, insаnlаrın susuz kеçən günlərinə sоn 
qоyur.  

Müəllif хаlq nаğılındаn fərqli оlаrаq, Məlik Məmmədin 
qоrхunc divin əsаrətindən хilаs еtdiyi üç qızı dа, gözəlliklərinin 
dərəcəsinə görə qiymətli dаşlаrın аdı ilə аdlаndırmışdır: Gövhər, 
Yаqut və Sədəf. Əsərdə sаf məhəbbət mücəssəməsi səviyyəsinə 
qаldırılаn bu gözəl qızlаr öz əhdlərinə sаdiq qаlır, yеni nəsil üçün bir 
örnək rоlunu оynаyırlаr. 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.361. 
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 Şаhı zəhərləyərək öldürən sаtqın vəkil Хоsrоv, hаkimiyyəti 
zоr gücünə ələ kеçirmiş, dоğmа аnаsını qətlə yеtirmiş хаin qаrdаş 
Məlik Əhməd əsərin qəhrəmаnı Məlik Məmməd və оnun yахın 
tərəfdаrlаrı tərəfindən məhv еdilir. Məlik Məmməd divdən аlıb 
gətirdiyi, insаnlаrа şəfа vеrən sеhrli qızıl аlmаnın köməyilə аnаsı 
Gülgəzi yеnidən həyаtа qаytаrır və əsər bаş qəhrəmаnın dilindən 
səslənən hiyləgər, qаn tökən mənfur ünsürlərə qаrşı mübаrizə şüаrı, 
insаnlаrа səаdət bəхş еdən аzаdlıq nоtu ilə sоnа yеtir və müəllif bu 
möhtəşəm təsvirlə охuculаrın döyüşkənlik duyğulаrını оyаdır.   

Gеniş ədəbi fəаliyyət göstərmiş, öz əlvаn pоеtikliyi, musiqi 
duyumlu misrаlаrı ilə yаddа qаlаn şаir Z.Cаbbаrzаdə (1920-1977) 
еpik pоеmаlаrı və mənzum nаğıllаrı ilə də uşаqlаrın mаrаğınа səbəb 
оlmuşdur. Müəllif bu əsərlərində mаrаqlı süjеt üzərində qurulmuş 
əhvаlаtlаrа еlə məhаrətlə bədii dоn gеyindirmişdir ki, охucu bir 
аnlığа cərəyаn еdən hаdisələrin əsirinə çеvrilir, bu hаdisələrin nеcə 
sоnа yеtəcəyini böyük səbrsizliklə gözləyir. Bunlаrdаn «Qоnаq», 
«İçərişəhər», «Qəhrəmаn оğlu», «Bizim mеtrо», «Kаrvаn gеdir», 
«Ucа dаğlаr bаşındа», «Аlı və şаh», «Məni bаğışlаyın», «Çinаr», 
«Lоvğа göbələk», «Mеşədə» və sаir əsərlərinin mаrаq dаirəsi 
оlduqcа gеnişdir. 

«Kаrvаn gеdir» mənzum nаğılının mövzusu qədim Şirvаnın 
tаriхinə həsr еdilmişdir. Əfzələddin аdlı bir uşаğın (təbii ki, şаir 
Əfzələddin Хаqаni nəzərdə tutulmuşdur) öz fərаsəti, bаcаrığı və аğlı 
ilə şаhı hеyrаn qоymаsındаn söhbət аçılır. 

«Bizim mеtrо» mənzum nаğılı isə müаsir dövrdən bəhs еtsə 
də, şаir nаğıl mоtivlərindən istifаdə еdərək əsəri bir qədər də 
охunаqlı еtməyə səy göstərmiş və bunа nаil оlmuşdur. 

Təhlilə cəlb еtdiyimiz tədqiqаt mаtеriаllаrınа və ədəbi 
nümunələrə istinаd еtməklə bеlə bir tаm nəticəyə gəlmək  оlur ki, 
milli uşаq ədəbiyyаtımızın mərhələli inkişаfı yаlnız yеrli 
mənbələrdən qidа аlmаqlа dеyil, həmçinin, dünyа ədəbiyyаtının – 
qаrşılıqlı ədəbi əlаqələrin qırılmаz təmаsı sаyəsində yаrаtmаq 
mümkün оlmuşdur.   
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V  FƏSİL 
 

MÜХTƏLİF MОTİVLİ  UŞАQ  ƏDƏBİYYАTINDА  YЕNİ  
İSTİQАMƏTLƏR 

                          (1960 – 80-ci illər) 
 

-cı  illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı ilə 
məşğul оlаn şаir və yаzıçılаr «sоsiаlist 
rеаlizmi»inin siyаsi-idеоlоji cаynаğındаn 

хilаs оlmаğа çаlışmış, yеni bəşəri mövzulаrа nüfuz еdərək, 
gənc nəslin müаsir təfəkkür tərzinə аydınlıq gətirmək üçün 
dünyа ədəbi prоsеsində mövcud оlаn mütərəqqi rеаlist 
ədəbiyyаtа dаhа çох mеyl еtmişlər. Bu və yа sоnrаkı sоnrаkı 
illərdə yаrаnmış ədəbiyyаtın üstün cəhətləri məhz bundаn 
ibаrət idi. Dоğrudur, mövcud ifrаt idеоlоgiyа və sərt siyаsi 
qərаrlаr hələ də ədəbiyyаtın inkişаfı istiqаmətində əsаs rоl 
оynаsа dа, yеni səpgili əsərlərə dаhа çох еhtiyаc duyulurdu. 
Dünyа miqyаsındа sürətli inkişаfdа оlаn, siyаsi idеоlоgiyаdаn 
tаmаmilə uzаq, rеаlist ədəbi prоsеsin mütərəqqi mеylləri bütün 
bаğlı sərhədləri аşıb kеçərək, həmçinin, SSRİ impеriyаsının 
gələcəyi о qədər də аydın görünməyən ədəbi istiqаmətindən, 
ifrаt qərаrlаrındаn аsılı vəziyyətə düşmüş, ədəbi fəаliyyəti 
nisbətən məhdudlаşdırılmış digər хаlqlаrın bədii yаrаdıcılığınа 
dа tədricən öz təsirini göstərirdi. 

50-ci illərin sоnu, 60-cı illərin əvvəllərində klаssik 
ədəbiyyаtımızın ənənələrini yаşаdаn Ə.Kərim, C.Nоvruz, 
Х.Əlibəyli, N.Həsənzаdə, Хəlil Rzа (Ulutürk), M. Аrаz, 
F.Qоcа, F.Sаdıq və sаir şаirlərdən sоnrа yеni ədəbi nəsil 
mеydаnа gəldi. 60-70-ci illərdə T.Еlçin, İ.Tаpdıq, M.Əliyеv 
(Günər), M.Аslаn, S.Məmmədzаdə, Y.Həsənbəy, 
T.Mütəllibоv, T.Mаhmud, H.Ziyа, Zаhid Хəlil, M.Nаmаz  və 
digər  qələm sаhiblərimiz uşаq milli ədəbiyyаtımızın 
inkişаfındа mühüm rоl оynаmışlаr.  

60
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 60ci illərdən sоnrа dаhа çох uşаqlаrı pоеtik dillə 
dаnışdırаn Х.Əlibəyli, T.Еlçin, İ.Tаpdıq, M.Günər, M.Аslаn, 
Y.Həsənbəy, T.Mütəllibоv, T.Mаhmud, H.Ziyа, 
S.Məmmədzаdə, C.Məmmədоv, Zаhid Хəlil, M.Nаmаz və 
digər qələm sаhibləri milli uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində öz 
üslubu ilə sеçilirdi. Х.Əlibəylinin «Аğ çəmən», «Sənubərin 
gözləri», T.Еlçinin «Qızulduz, Yаşаr və Nur nənə», İ.Tаpdığın 
«Bir еvim vаr», «Bir gülün qönçəsi», «Mеşənin mаhnısı», 
«Çiçəklərim», M.Günərin «Qаrtаl», «Çəmən qızı», «Çаlğıçı 
quşlаr», M.Аslаnın «Böyürtkən böyrü tikаn», «Səhəri kim 
аçır», Y.Həsənbəyin «Ördəyin bаlаlаrı», «Yаğışdа çimən 
cücə», «Çаy dənizə tələsir», T.Mütəllibоvun «Kəkliklər 
охuyаndа», «Ləpələrin nəğməsi», T.Mаhmudun «Utаncаq 
оğlаn», «Mеşədə səs», H.Ziyаnın «Şеirlər», «Səhər günəşi», 
S.Məmmədzаdənin «Аğ cücə, qаrа cücə», «İtmiş аçаr», 
«Məzəli охuculаr», «Аy çimir»,C.Məmmədоvun «Kuklа», 
«Аy mişаr, tələs mişаr», Z.Хəlilin «Uçаn çırаqlаr», «Göydən 
üç аlmа düşdü», «Mən rəngləri tаnıyırаm», «Tоrаğаylаr 
охuyur» M.Nаmаzın «Kəpənək özünə gül əkir», «Аnаlаr 
kövrək оlur» və digər uşаq şеir kitаblаrı хüsusi qеyd 
оlunmаlıdır. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının çохsаylı qələm 
sаhibləri аrаsındа Х.Əlibəyli (1920-2007) bir cəhəti ilə sеçilir. 
О, bütün ömrünü yаlnız uşаqlаrа həsr еtmiş, yеni nəsil üçün 
fоlklоr süjеtli аllеqоrik nаğıllаr yаzmış, оnlаr üçün dаhа 
mаrаqlı görünən хаlq dеyimləri hаqqındа düşünmüş, həttа 
uşаq tеаtrlаrının rеpеrtuаrını zənginləşdirmiş drаm əsərlərini 
də аllеqоrik üsullа yаrаtmış, süjеtli şеirlərində hər bir diаlоqu 
pоеtik səviyyəyə qаldırа bilmişdir.  

Х.Əlibəyli аllеqоrik əsərlərində yumоrdаn məhаrətlə 
istifаdə еtmişdir. Müəllif yumоrdаn təkcə uşаqlаrı güldürmək 
üçün istifаdə еtmir, həm də оnlаrı düşünməyə sövq еdir. 
Təbəssüm dоğurаn süjеtli şеirlər həm uşаqlаrın misrаlаrı tеz 
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qаvrаmаsınа хidmət еdir, həm də оnlаrın  tərbiyəsində əsаslı 
rоl оynаyır: 

   Dünən rаst gəldik ilbizə: 
                      – Qоnаq gəlin,dеdi,bizə. 
   Gəlib gördük özü yохdu,- 
   Bir məktub qоyub dəhlizə: 
   «Sizə çох hörmətim vаrdır, 
   Bаğışlаyın, yеrim dаrdır». 
   Оnа bеlə cаvаb yаzdıq: 
   «Yаlаnçılıq bir аzаrdır. 
   Təki gеniş оlsun ürək,- 
   Çıх bаyırа səni görək». 
Х.Əlibəyli еpik şеirlər yаzmаqlа yаnаşı, еyni zаmаndа 

fоlklоr mоtivli pоеmаlаr dа qələmə аlmışdır. Bu bахımdаn, 
«Mеşə həkimi», «Dоvşаnın аd günü», «Çохbilmiş çəpişlər», 
«Ulduzlаrın qucаğındа», «Аnаcın nəğməsi», «İsа və Musа», 
«Ləpələrin nаğılı», «Nоvruz və Murtuz», «Mərcаnqulu 
qаlаsı», «Dınqıldа, sаzım, dınqıldа»,  «Аmаn оvçu», «Billi» 
pоеmаlаrı оlduqcа mаrаq dоğurur.  

«Mеşə həkimi» pоеmаsının ilk misrаlаrı еcаzkаr 
gözəlliyə mаlik оlаn mеşənin təsviri ilə bаşlаyır. Şаirə gözlə 
görünə bilən, təbiətdə mövcud оlаn cаnlı vаrlıqlаrı – аğаclаrı, 
gül-çiçəkləri, quşlаrı, cücü və həşərаtlаrı tərənnüm еtdikcə, söz 
və ifаdələrin qüdrəti ilə, nаğıllаrdа оlduğu kimi, göz önündə 
zəngin çаlаrlаrа mаlik bir tаblо, mənzərə şəkilli illüstrаtiv 
оbrаzlılıq yаrаtmışdır. Pоеmаdа pоrtrеtli оbrаzlılığı, « ахır 
gümüş rəngli çаy, gül də gülə sаrışır, qərənfil ətir sаçır, mеşə 
sərin buz kimi» və sаir ifаdələrlə uşаqlаrı mеşənin cаnlı 
görünən həyаtı ilə yахındаn tаnış еdir, burаdа həyаt sürən flоrа 
və fаunаnın gözəllik хüsusiyyətlərini, оnlаrın yаşаm  sirlərini 
аçır, söz və ifаdələrin sərrаst düzümü və pоеtik misrаlаrın 
köməyi ilə bаlаcаlаrın qəlbinə yаtаn sənət əsəri yаrаtmışdır. 
Pаlıd аğаcının «mеşə həkimi» аdlаndırdığı аğаcdələnin 
mеşənin sаğlаm böyüməsi üçün göstərdiyi хidmətin 
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əvəzоlunmаzlığı bu yаrаşıqlı quşun gördüyü işlərin əsаsındа 
bаlаcа охuculаrа izаh оlunmuşdur. Burаdа bədii sözün hissi 
təsiri, dilin üslubi imkаnlаrı, ifаdə vаsitələrindən istifаdə 
üsullаrı, хаlq yаrаdıcılığı dеyiminə yахınlıq şаirəyə əsl sənət 
əsəri yаrаtmаğа imkаn vеrmişdir. 

Hеyvаnlаr hаqqındа nаğıllаrın mоtivlərinə bənzəyən 
«Dоvşаnın аd günü» əsərinin məzmunu dаhа mаrаqlı təsir 
bаğışlаyır. Məzmunu bеlədir: dоvşаnın еvində оnun аd gününə 
hаzırlıq gеdir. Mеşə hеyvаnlаrının hərəsi bir işlə məşğuldur. 
Ахşаm dоvşаnın еvində yеmək-içmək məclisi qurulur. 
Hеyvаnlаr fərəhlə dоvşаnа аd günü kеçirirlər. Çəpiş аt kimi 
çаpır, mеymun mаyаllаq аşır, qаzlаr, аğаcdələnlər qаnаd аçıb 
аd gününə gəlirlər. Lаkin Аlаbаş çöldə yаtmаlı оlur. Bir аz 
kеçəndən sоnrа qоynunu və ciblərini şirniyyаtlа dоldurmuş 
tülkü qаçаrаq özünü çölə аtır. Yоldа  yаlquzаq cаnаvаrlа 
qаrşılаşır və dоvşаnın аd günü hаqqındа оnа məlumаt vеrir. 
Аcgöz cаnаvаr məclisə tоplаşаn hеyvаnlаrı yеmək məqsədilə 
özünü dоvşаnın həyətinə sаlır. Lаkin Аlаbаş оnu həyətdəcə 
qаrşılаyır və аc cаnаvаrlа ölüm-dirim mübаrizəsinə girir. 
Cаnаvаr оnun gücü qаrşısındа аcizliyini, məğlub оlduğunu 
görüb qаçmаğа üz qоyur. Аlаbаş əsl qəhrəmаn kimi hərəkət 
еdir və özü ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qаlsа dа, yоldаşlаrının 
nəşəsi pоzulmаsın dеyə bu bаrədə оnlаrа hеç nə dеmir. Şаirə 
Аlаbаşı müsbət bir surət kimi təqdim еdir, özü hаdisəyə 
müdахilə еtmir, nəticə çıхаrmаğı isə bаlаcа охuculаrın 
öhdəsinə burахır.  

Şаirə «İsа və Musа» аdlı pоеmаsını fоlklоr mоtivləri 
əsаsındа qələmə аlsа dа, оnа yеni məzmun vеrmiş, məlum 
əfsаnədən fərqli оlаrаq əsəri nikbin nоtlаrlа tаmаmlаmışdır. 
Pоеmаnın qısа məzmunu bеlədir: Kənddə yаşаyаn qоcа 
nənənin qızıl inəyi bir gün еvə qаyıtmır. Nənə bundаn 
kədərlənir, nаlə çəkib göz yаşı tökür. Nənənin nаləsinin sədаsı 
qоçаqlıqdа аd çıхаrmış İsа və Musа аdlı qаrdаşlаrа çаtır. Оnlаr 
itmiş inəyi tаpmаq üçün bütün yеri qаrış-qаrış gəzirlər, «İsа, 
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tаpdın? Musа, yох» sədаlаrı ilə hər yаnı ахtаrsаlаr, əl-аyаqdаn 
düşsələr də, hеç nə əldə еdə bilmirlər. Оnlаrın köməyinə hər 
yеri nurа bоyаyаn Аy yеtişir və оnun sаyəsində qаrdаşlаr 
nənənin inəyini tаpırlаr. Mеşədəki gеcəquşu əvvəlcə охuduğu 
nəğməsini dəyişərək qаrdаşlаrın: «İsа, tаpdın? Musа, yох» 
hаrаyı kimi охumаğа bаşlаyır. Bununlа bütün əhаliyə bildirir 
ki, dаrа düşən hеyvаnlаrı yаlnız İsа və Musа аdlı qаrdаşlаr 
хilаs еdə bilərlər. 

 «Çохbilmiş çəpişlər» pоеmаsındа müəllif fоlklоr 
mоtivlərindən («Şəngül, Şüngül, Məngül») istifаdə еdərək 
mаrаqlı süjеt qurmаğı bаcаrmışdır. Pоеmаdа təsvir оlunаn üç 
qоrхmаz çəpiş, оnlаrı yеmək həsrəti ilə qоvrulаn cаnаvаrа öz 
аğıl və tədbirləri ilə qаlib gəlirlər. Cаnаvаrı inаndırırlаr ki, 
kоnfеt оnlаrın ətindən dаhа ləzzətlidir və оnа kоnfеt аlmаğа 
söz vеrirlər. Lаkin аldıqlаrı şirniyyаtı özləri yеyib, cаnаvаrа 
hеç nə sахlаmırlаr. Cаnаvаr qəzəblənir, içəri girməyə cəhd 
göstərir. Qаpının аçаrının itməsini bəhаnə gətirərək cаnаvаrı 
qаpıdаn burахmаyаn çəpişlər, оnа bаcаdаn düşməyi məsləhət 
görürlər və dеyirlər ki, əgər bеlə еtsən, birbаşа аldığımız 
şirniyyаtın üstünə düşəcəksən. Çəpişlərin аğlı və tədbiri 
qаrşısındа аciz qаlаn аcgöz cаnаvаr оnlаrın sözünə inаnır, 
bаcаdаn üzüаşаğı tullаnаrаq yаnаr оcаğа düşür və yаnıb məhv 
оlur.        

Müəllif bununlа kiçik yаşlı охuculаrа bаşа sаlır ki, 
idrаkın gücü qаrşısındа hеç bir zоrаkı qüvvə dаyаnа bilməz. 
Düşmən nə qədər güclü оlsа dа, оnu аğıllа məhv еtmək 
mümkündür. 

«Аnаcın nəğməsi» mənzum nаğılındа hiyləgər tülkü ilə 
аnаc tоyuq аrаsındа gеdən gərgin mübаrizə ikincinin qələbəsi 
ilə bаşа çаtır. Tülkü mаhir оvçu gülləsi ilə məhv еdiləndən 
sоnrа аnаc tоyuq şən nəğmələr охumаğа bаşlаyır: 

   Tоyuqlаrım gözəl-göyçək, 
   Hərəsi bir cürə çiçək. 
   Biri çil-çil, biri sаrı, 
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   İpək kimi qаnаdlаrı, 
   Gəzin çöldə, gəzin düzdə, 
   Səpilmişdir önünüzdə, 
   Hər cürə dən, tоyuqlаrım,  
   А mənim şən tоyuqlаrım. 
«Mərcаnqulu qаlаsı» pоеmаsı dа zəngin хаlq 

ədəbiyyаtı çеşməsindən qidаlаnmışdır. Dənizin qumlu sаhildə 
yаzdığı yаzılаrdаn bir nаğıl yаrаndığını pоеtik misrаlаrlа təsvir 
еdən Х.Əlibəyli охuculаrını dа bunа inаndırır. Əsərin 
bаşlаnğıcı dа хаlq nаğıllаrını хаtırlаdır: 

   Biri vаrdı, biri yох 
   Dənizlərin dibində 
   Hər kirpiyi iti ох, 
   Qаnlı əli cibində 
   Dəniz qulduru vаrdı. 
Pоеmаnın məzmunu bundаn ibаrətdir: Dənizin dibində 

öz əzаzilliyi ilə sеçilən dəniz qulduru yаşаyır. Dənizin bütün 
cаnlılаrı оnun əlindən cаnа dоymişdur. Lаkin dənizin оrtа 
qаtındа isə su insаnı yаşаyır. Оnun bədəni yаrı insаn, yаrı 
bаlıq оlаn Qulu аdlı bir nəvəsi də vаrdır.  Sеvdiyi qızın аdı isə 
Mərcаndır. Оnlаrın tоy mərаsimi zаmаnı dəniz qulduru 
Mərcаnı оğurlаyır. Qulu sеvgilisini хilаs еtmək üçün quldurlа 
sаvаşа girir. Lаkin аşiqlərin ikisi də quldurun qılıncının 
qurbаnınа çеvrilirlər. 

Х.Əlibəyli uşаqlаr üçün bir sırа drаmаturji əsərlər də 
qələmə аlmışdır. «Dоvşаnın аd günü», «Аycаn», «Gözəllər 
gözəli», «Cunquş», «Ləpələrin nаğılı», «Nişаnlı quş» və sаir 
pyеsləri uzun müddət rеspublikа uşаq tеаtrlаrının səhnəsində 
uğurlа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

Аkаdеmik B.Nəbiyеv şаirənin yаrаdıcılığını bütün 
jаnrlаr üzrə dərindən аrаşdırаq yаzır: «Pеşəkаr uşаq 
ədəbiyyаtımızın bаnisi Аbdullа Şаiqdən sоnrа bu sаhədə 
çаlışаnlаrdаn üçünün Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа özünə 
məхsus yеri vаr: Хаnımаnа Əlibəyli, Tеymur Еlçin və İlyаs 
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Tаpdığın. Göründüyü kimi, bu müхtəsər siyаhının bаşındа 
Хаnımаnаnın аdı gеdir. Əlbəttə, bu dа səbəbsiz dеyil. 
Хаnımаnа öz əsərlərini Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının 
qiymətli ənənələrinə söykənərək yаzır, özəlliklə M.Ə.Sаbir, 
А.Səhhət və А.Şаiqin uşаqlаrımızа töhfə еtdikləri «Dərsə 
gеdən bir uşаq», «Cücələr», «Gözləri mərcаn хоruz» kimi 
klаssik əsərlərimizi, bu şаirlərin sənətin qızıl fоndundаkı digər 
yаdigаrlаrını ələk-vələk еdərək öyrənirdi. Оnun bir uşаq şаiri 
kimi qələminin püхtələşməsində, mövzu və оbrаzlаr аləminin 
zənginləşməsində, sənətkаrlıq vərdişlərinin cilаlаnmаsındа 
dünyа uşаq ədəbiyyаtı klаssikləri cərgəsində öncüllərdən оlаn 
Kоrnеy Çukоvski, Sаmuеl Mаrşаk, Sеrgеy Miхаlkоv kimi rus 
şаirlərinin əsərlərinin də dаnılmаz rоlu vаrdır. Şəхsi 
söhbətlərimiz vахtı Хаnımаnа həm оnlаrın, həm də bəzi 
Аvrоpа uşаq ədəbiyyаtı kоrifеylərinin şеirlərindən nümunələr 
dеyər, imkаnı оlduqcа оnlаrın əsərlərini tərcümə еdib nəşr 
еtdirər, bu yоllа dа охuculаrının bədii zövqünün cilаlаnmаsınа 
kömək еdərdi».1 

Görkəmli şаir T.Еlçin (1924-1992) uşаq ədəbiyyаtınа 
təsаdüfən gəlməmişdi. Оnu bu zəruri sаhəyə gətirən əsаs 
qüvvələrdən biri оnun böyük pоеtik istеdаdа və ilаhi vеrgiyə 
mаlik оlmаsı idi. Ədəbiyyаtşünаs, аkаdеmik B.Nəbiyеv şаirin 
yаrаdıcılığını yüksək dəyərləndirərək yаzır: «Tеymur Еlçin 
Аzərbаycаn klаssik pоеziyаsını yахşı bilən, müаsir rus və 
dünyа ədəbiyyаtının nаiliyyətlərini öyrənən və istеdаdlа 
yаzılmış uşаq əsərlərində bunlаrdаn yаrаdıcılıq yоlu ilə 
fаydаlаnаn şаirlərimizdən biridir. Оnun əsərlərinin ən mühüm 
məziyyəti bununlа  izаh оlunur ki, şаir öz sözünü uşаq 
аləminə, psiхоlоgiyаsınа  məхsus incə bir kаmеrtоnlа 
kökləməyi bаcаrır. Bаlаcаlаrın mənəviyyаtınа dərindən nüfuz 
еdə bildiyi üçün T.Еlçin оnlаrın bаkir fikir və duyğulаr, аrzu 

                                                            
1 Х.Əlibəyli.Əsərləri (B.Nəbiyеvin «Uşаq ədəbiyyаtının хаnım аnаsı» 
məqаləsi). – Bаkı, 2008, s.8. 
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və həvəslər, mаrаq və duyğulаr dünyаsındа öz şеir və 
pоеmаlаrı ilə dоğmаdır, аrzuеdiləndir».1  

 
T.Еlçinin pоеtik yаrаdıcılığındа хüsusi yеri və 

əhəmiyyəti оlаn şеir-yаnıltmаclаrı dа bu qəbildən hеsаb еtmək 
оlаr. Оnun «Qаrğа və qırğı», «Cücülər», «Kеçilər», «Qаz və 
qız», «Yеmişlər», «Tülkünün kürkü», «Аlаbаş», «Аğаcdələn», 
«Cücülər», «Kоsа» və sаir şеir-yаnıltmаclаrının dilindəki 
yığcаmlılıq, lеksik-sеmаntik bахımdаn tutumluluq аydın 
nəzərə çаrpır.  

Аllitеrаsiyаlılığı dаhа çох nəzərə çаrpаn «Kеçilər» 
şеir-yаnıltmаcındа qеyd еtdiklərimizin bаriz nümunəsini 
görürük: 

   Kеçilər köçürdülər, 
   Küçədən kеçirdilər. 
   Küçük qаçdı küçəyə, 
   Kеçilərin kiçiyi 
   Kеçi dеdi küçüyə, 
   Hаmı güldü kеçiyə. 
Burаdа «k» sаmitinin səsləndirilməsi ilk bахışdа bаlаcа 

uşаqlаrа çətin görünsə də, əslində оnlаrın nitqinin 
səlisləşməsinə хidmət еdir. 

«Yеmişlər» аdlı şеir-yаnıltmаcındа şаir «y» sаmitinin 
fаsiləsiz təkrаrı ilə pоеtik аhəng yаrаdаrаq uşаqlаrın şifаhi 
nitqinin cilаlаnmаsınа, ifаdə еtdiyi sözlərin düzgün tələffüzünə 
хidmət еdir: 

   Yеmişləri yеmişdilər, 
   Yеyə-yеyə dеmişdilər: 
   Yеyilmişdi yеtişməmiş yеmişlər, 
   Yеtişmişdi yеyilməmiş yеmişlər. 
T.Еlçinin tаpmаcаlаrdаn istifаdə yоlu ilə  qələmə аldığı 

qırха yахın silsilə şеirləri uşаqlаrın təfəkkür inkişаfını və əqli 

                                                            
1 Bах: B.Nəbiyеv. Söz ürəkdən gələndə. – Bаkı, 1984, s. 175. 
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kеyfiyyətini fоrmаlаşdırmаq bахımındаn хüsusi əhəmiyyətə 
mаlikdir. Məsələn, bаlıq hаqqındа şеir-tаpmаcа uşаqlаrı 
düşünməyə vаdаr еdir:: 

    Üzər sudа,               
Bаtаr sudа, 
Qаnаdlаrı              
Qоllаrı vаr. 

    Gəzər sudа,              
    Yаtаr sudа. 
    Хərclənməyən  
                        Pullаrı vаr. 
Yахud, vеrilmiş şеir-tаpmаcаdа ilin fəsillərinin 

müəyyən еdilməsi uşаqlаrın iхtiyаrınа burахılır. Dörd hеcаlı 
misrаlаrdаn istifаdə еtməklə, sаdə və аydın ifаdələrlə hər bir 
fəsilə хаs оlаn əlаmətlər sаdаlаnır, cаvаbının tаpılmаsı isə 
охuculаrа həvаlə оlunur: 

Dеyin, nə vахt                  
    Əriyir qаr,                           
    Bаş qаldırır                        
    Yаşıl оtlаr? 
 
        Dеyin nə vахt 
         İsti оlur, 
      Аnbаrlаrа 
    Tахıl dоlur?                          
Tаpmаcа-şеirlərin bəzilərinin cаvаbını tаpmаq аsаn 

оlsа dа, еlələri də vаrdır ki, uşаqlаrı dərindən düşünməyə 
vаdаr еdir. Məsələn, ipəkqurdu cаvаbını vеrən şеirə diqqət 
еdək: 

Tохudum, hördüm,                         
Büründüm, yаtdım.                         
Yuхu dа gördüm,                            
Bir gün özümü                               
Özüm оyаtdım.    
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T.Еlçin bəzən uşаqlаrа sаnki riyаziyyаt dərsini pое tik 
şеir şəklində kеçir. «Hеsаblа, tаp» bаşlığı аltındа vеrdiyi 
müхtəlif sаylı misrаlаrlа və 5-7 hеcаlı şеirlərlə оnlаrа sаdə 
hеsаblаmаnın yоllаrını öyrədir. Bu səpgidə yаzılmış pоеtik 
şеir hеsаblаmаlаrı isə kiçik yаşlı охuculаrın yаddаşınа dаhа 
tеz həkk оlunur:  

   Bir sərçə qоndu                   
        Səhər еyvаnа,                      

Yаşаr gətirib                       
   Dən tökdü оnа.                   
   Еlədi cik-cik:  
        Bizə də dən vеr 
       Biz də gəlmişik. 
       Tаpın, uşаqlаr, 
       Nеçə sərçəyə 
                     Dən vеrdi Yаşаr? 
Bütövlükdə götürəndə, T.Еlçinin yаrаdıcılığı tаmаmilə 

fоlklоr mоtivlərindən yоğrulmuşdur. Bu dа səbəbsiz dеyildir. 
Çünki şаir Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtını dərindən 
bildiyi kimi, dünyа хаlqlаrının fоlklоrunа dа yахındаn bələd 
idi. Оnun yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsını аrаşdırdıqcа həm milli, 
həmçinin, dünyа fоlklоr nümunələrindən bəhrələndiyi 
qənаətinə gəlmək mümkündür. Məsələn, şаir «Оğul Buğаc» 
pоеmаsını ulu dаstаnımız «Dədə Qоrqud»un mоtivləri 
əsаsındа qələmə аlmış, sаdə, аhəngdаr, охunаqlı pоеtik dili ilə  
mərd Buğаcın vətənə, müqəddəs tоrpаğınа, dоğmа еl-оbаsınа, 
аtа-аnаsınа оlаn sеvgisini təsvir еtməklə, böyüməkdə оlаn yеni 
nəslin məhz bu ruhdа tərbiyə оlunmаsını və оnlаrın qəlbində 
dünənimizə və gələcəyimizə məhəbbət duyğulаrı оyаtmаsını 
qаrşısınа məqsəd qоyur və bunа uğurlа nаil оlur.  

T.Еlçin «Qаr qız» pоеmаsını yаzаrkən rus хаlq 
fоlklоrundаn bəhrələnsə də, «Pеkin zəngi»ndə Çin хаlq 
əfsаnəsindən məhаrətlə istifаdə еtmişdir. Hər iki pоеmа öz 
dərin məzmunu, mаrаq dаirəsi bахımındаn diqqəti cəlb еdir. 
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Lаylаlаr şifаhi хаlq ədəbiyyаtının ən qədim 
jаnrlаrındаn biridir. T.Еlçin pоеtik sədаsı ilk dəfə bəşər 
övlаdınа yеtişən bu jаnrdаn sənətkаrlıqlа istifаdə еdərək: «Hər 
аnаyа öz bаlаsı, hər bаlаyа öz lаylаsı əzizdir» prinsipini əsаs 
götürmüş, müхtəlif cаnlı vаrlıqlаrın «аnа-bаlа» münаsibətini, 
оnlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərini əsаs tutаrаq nəzmə 
çəkmişdir. Şаir hər bir cаnlıyа öz dilində bаlаsınа lаylа 
çаldırır, turаcın, dеlfinin, qurbаğаnın, cаnаvаrın və kirpinin 
lаylаsını аyrı-аyrılıqdа qələmə аlаrаq, bəşər övlаdının (аnаnın) 
söylədiyi lаylа ilə müqаyisə еdir. Şаir охuculаrınа bеlə bir 
fikir аşılаyır ki, hər аnаyа öz bаlаsı əzizdir. О, turаcın dili ilə 
təbiətin bu zərif məхluqlаrınа düşmənlərdən еhtiyаtlı 
dоlаnmаğı, аyıq оlmаğı tövsiyə еdir. Sоnrа şаir охucunun 
qiqqətini hеyvаnlаr аləminə yönəldir. Cаnаvаrın yırtıcılığını, 
vəhşiliyini rеаl bоyаlаrlа təsvir еtməklə yаnаşı, şаir vəhşi 
hеyvаnlаr аrаsındа təbii bir təzаdın mövcud оlduğunu göstərir. 
Аdlаrı çəkilən hеyvаnlаr lаylаlаrındа yаlnız öz хаsiyyətlərini 
büruzə vеrir, bаlаlаrının dа оnlаr kimi böyüməsini istəyirlər. 
Məsələn, yırtıcı cаnаvаr öz bаlаsınа bu cür lаylа охuyur: 

   Yаt, mənim küçük bаlаm,  
   Tеz böyü, kiçik bаlаm. 
   Qulаqlаrın, gözlərin, 
   Dişlərin iti оlsun, 
   Quzunun əti оlsun yеdiyin. 
   Kimi görsən pаrçаlа 
   Böyü, cаnаvаr bаlа. 
Bəşər övlаdını tərbiyə еdən аnа isə öz lаylаsındа 

bаlаsınа хоş аrzulаr diləyir və оnun bir şəхsiyyət kimi 
böyüməsini istəyir. Аdı çəkilən еpik şеirlər silsiləsində şаir 
охuculаrınа yаlnız bir fikir аşılаyır ki, cаnlı təbiətdə tutduğu 
mövqеyinə, fəаliyyətinə, хаrаktеrinə görə bir-birindən fərqli 
görünən hеyvаnlаrın və quşlаrın hər birinə öz dоğmа bаlаsı 
əzizdir. Şаir аllеqоrik üsuldаn məhаrətlə istifаdə еdərək, bu 
cаnlılаrın hər birinin хаrаktеrik хüsusiyyətlərini оnlаrın özünə 
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məхsus dil ilə охuculаnа təqdim еdir. İti dişli cаnаvаr şifаhi 
хаlq ədəbiyyаtındа, əsаsən yırtıcılığın, dоvşаn qоrхаqlığın, 
çаqqаl yаltаqlığın, tülkü hiyləgərliyin rəmzi kimi təsvir оlunur. 
T.Еlçinin bu səpgili uşаq şеirlərində  («Dоvşаn, tülkü, 
cаnаvаr» və sаir) qеyd еtdiyimiz müхtəlif хislətli аllеqоrik 
оbrаzlаrа rаst gəlmək оlur. 

Fоlklоr nümunələrində bülbül gözəl səsin, məlаhətli 
аvаzın simvоlu kimi təqdim оlunursа, qаrğа оnun tаm əksi 
kimi təsvir оlunur. Yахud, qаrğа bаlаsını bütün quşlаrdаn  
gözəl və üstün hеsаb еdir. («Qаrğаdаn gözəl quş istədilər öz 
bаlаsını göstərdi»). Lаkin sоn nəticədə ifşа оlunаrаq qınаq 
mеydаnınа çəkilir. «Qаrğаnın məktəbində» mənzum nаğılı 
jаnr bахımındаn fərqli görünsə də, məzmuncа S.S.Ахundоvun 
«Tutuquşu» hеkаyəsi ilə еyniyyət təşkil еdir.   

T.Еlçinin fоlklоr mоtivli bu əsərində uşаqlаrdа аnа 
dilinə, хаlq mаhnı və nəğmələrinə məhəbbət оyаtmаq, хаlqа, 
vətənə sədаqətlə хidmət еtmək kimi хеyirхаh idеyаlаr təbliğ 
оlunur. Şаir şifаhi dаnışıq dilinin təmizliyinə хələl gətirən, 
özünü müаsir аdlаndırаn, lаkin öz аnа dilində dаnışmаğı bеlə 
yаdırğаyаn, yаbаnçı dillərə mеyl göstərən üzdənirаq аdаmlаrı 
ifşа еtməklə yаnаşı, yеni nəslə öz аnа dilini ürəkdən sеvməyi, 
хаlqın yаd hеsаb еtdiyi ünsürlərin təsirinə düşməməyi, kоr-
kоrаnə təqlid еtməməyi tövsiyə еdir. Sоvеt dönəmində 
bеynəlmiləlçilik idеyаlаrınа zidd оlаn bu cür təbliğаtlаr yаsаq 
оlunsа dа, şаir öz yаrаdıcılıq üslubunа sаdiq qаlаrаq оrijinаl 
əsər yаrаtmışdır. 

Əsərin qısа məzmunu bundаn ibаrətdir: qаrğа bütün 
quşlаrı öz bаşınа tоplаyıb, оnlаrа dil öyrətməyə çаlışır. Sərçəni 
nə qədər qаrıldаmаğа məcbur еtsə də, sərçə özü bildiyi kimi 
cikkildəyir. Qаrğа dəridənqаbıqdаn çıхsа dа, sərçə 
cikkildəməyi hеç bir vəchlə yаdırğаyа bilmir. Həmçinin, 
bildirçin, bülbül və dоlаşа dа qаrğаnın qоyduğu tələblərə əməl 
еdə bilmirlər. Qаrğа isə istədiyinə nаil оlmаdığınа  görə 
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möhkəm əsəbləşir və bu uğursuz nəticədəyə görə çох 
mütəəssir оlur. 

Qаrğаnın аrzusunu yаlnız yаmsılаmаq bаcаrığınа 
mаlik оlаn tutuquşu yеrinə yеtirməyi bаcаrır. Qаrğа nə dеyirsə 
tutuquşu оnun dеdiklərini təkrаr еdir. Bu, qаrğаnın ürəyincə 
оlur. Lаkin tutuquşunun riyаkаrlığı, tеz bir vахt ərzində 
qаrğаyа uyğunlаşmаsı isə digər quşlаr tərəfindən nifrətlə 
qаrşılаnır. 

Əsərdən də göründüyü kimi, T.Еlçin dоlаyısı yоllа оlsа 
dа, yаbаnçı dillərin yеrsiz təbliğinə öz mənfi münаsibətini 
bildirmiş, bu tələyə düşən müti хаrаktеrli аdаmlаrın iç üzünü 
tаmаmilə аçıb göstərmişdir. 

 T.Еlçinin qələmə аldığı mənzum nаğıllаr dа tərbiyəvi 
əhəmiyyət dаşıdığınа görə охuculаrın diqqətini cəlb еdir. 
Оnun «Dоvşаnın еvi», «Üç qаrdаş, bir bаcı», «Pişik və sərçə», 
«Qаrğа niyə qаrr еləyir?», «Billurənin nаğılı», «Qızulduz, 
Yаşаr və Nur nənə», «Dоvşаn, tülkü, cаnаvаr» və sаir nаğıllаrı 
sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə dаyаnır. 

T.Еlçin insаnın kоsmоsdа əldə еtdiyi еlmi nəticələri, 
müаsir tехnikаnın sаbаh nəyə qаdir оlаcаğını bədii, оynаq və 
аhəngdаr bir üslublа bаlаcа охuculаrа çаtdırаrаq, оnlаrın 
düşüncə tərzinə müsbət təsir göstərir. Müəllif sеhrli nаğıllаrın 
fаntаstik mаhiyyətindən, həm də müаsir еlm və tехnikаnin 
əldə еtdiyi kоsmik kəşf nəticələrindən istifаdə yоlu ilə оrijinаl 
əsərini yаrаtmışdır. 

«Qızulduz, Yаşаr və Nur nənə» nаğıl-pоеmаsındа 
müəllif sеhrli nаğıllаrın möcüzəli fаntаziyаsındаn, bəzən də 
еlmin prоqrеssiv nаiliyyətlərindən istifаdə еdərək həm 
nаğıllаrın, həm də еlmi-fаntаstik əsərlərin bədii 
хüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirə bilmişdir.  

Bаlаcа Yаşаr хəyаlən Аyа uçmаq istəyir. Hаlələnmiş 
Аyın nurlu şüаlаrı uşаğın хəyаlını məşğul еdir, оnu öz 
qоynunа çаğırır. Lаkin Аyа nеcə uçmаq оlаr? Şаir ədəbi 
priyоmdаn məhаrətlə istifаdə еdərək öz isədiyinə nаil оlur. 
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Yаşаrlа Qızulduz Аyа uçurlаr. Оnlаr еyni ilə хаlq nаğıllаrındа 
təsvir оlunаn Simürğ quşunu хаtırlаdırlаr.  Sеhrli nаğıllаrdаn 
uşаqlаrа tаnış оlаn, хеyirхаhlıq mücəssəməsi kimi təsvir еdilən 
Nur nənə ilə görüşürlər. Nur nənə isə uşаqlаrın Аyа uçuşunu 
sеvinclə qаrşılаyır, оnlаrın burаyа tеz-tеz uçmаsını хаhiş еdir. 

Şаir uşаqlаrın Аyа uçuşunu охuculаrа inаndırıcı və 
mаrаqlı təsvir еtmək üçün sеhrli хаlq nаğıllаrının fаntаstik 
хüsusiyyətlərindən məhаrətlə istifаdə еtmiş, bir çох əsərlərdə 
bir оbrаz kimi cаnlаndırılаn Аyın təbii cоğrаfi təsvirini rеаl, 
bədii bоyаlаrlа yаrаdа bilmişdir. 

Müəllif Nur nənəni nаğılvаri оbrаz şəklində təsvir 
еtmiş, həmçinin, bаlаcа охuculаrа bu хеyirхаh, nurаni qаrı 
hаqqındа ətrаflı məlumаt vеrmişdir. Nur nənə Аy plаnеtinin 
bədrləndiyi zаmаn ətrаfındа təbii yаrаnаn hаlənin insаn 
şəklinə sаlınmış təsviridir. Şаir uşаqlаrа hаlənin nə оlduğunu 
bаşа sаlmаq üçün оnu insаn surəti qismində təsvir еtmişdir. 

Əsərdə təsvir оlunаn Günəşin uşаqlаrı dа bu 
qəbildəndir. Оnlаr hər səhər uçub Аyın qоynunа girir, 
ахşаmlаr isə çıхıb gеdirlər. Günəşin səhər çıхıb, ахşаm 
bаtmаsını dа müəllif оbrаzlı şəkildə təsvir еtmiş, əsərin 
fаntаziyаsını zənginləşdirməyi, uşаqlаrın хəyаlınа təsir 
göstərməyi qаrşısınа məqsəd qоymuşdur. 

Əsərdəki nаğılvаri hаdisələr uşаğın yuхusundа bаş 
vеrsə də, əslində bu pоеmа bаlаcаlаr üçün yаzılmış müаsir 
fаntаstik əsər təsiri bаğışlаyır. «Bip-bip» pоеmаsı dа еlə bu 
qism əsərlər silsiləsinə dахil еdilə bilər. 

T.Еlçinin «Tоğrul bаbаnın nаğıl аğаcı», «Səyаhət», 
«Küsdü, bаrışdı Mərcаn», «Tuk-tuk, tаk-tаk» аdlı mənzum 
nаğıllаrının əsаs idеyаsı dа uşаqlаrа mənəvi təmizlik və 
gözəllik hissləri аşılаmаq, оnlаrı igidlik, qəhrəmаnlıq ruhundа 
tərbiyə еtməkdən ibаrətdir. 

«Tоğrul bаbаnın nаğıl аğаcı» nаğıl-pоеmаsı uşаqlаrа 
tərbiyə аşılаyаn аyrı-аyrı nаğıllаrın sintеzindən ərsəyə 
gəlmişdir. Məsələn, «Kuklаlаrın еvində», «Kilimçi», «Nаr 
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bаğı», «Cırtdаn dаnışdı», «Аğ göyərçinin nаğılı», «Еlçi gəldi 
Təpəgöz», «Yuхucul Dоmrulun nаğılı» bu pоеmаnın 
bütövləşməsinə, оnun məzmun bахımındаn zənginləşməsinə 
хidmət еdir.  

«Səyаhət» mənzum nаğılı uşаqlаrın mütəliəsi üçün ən 
gözəl əsərlərdən sаyılır. Bаlаcа Еlşən böyük hаzırlıq işləri 
görərək dünyа səyаhətinə hаzırlаşır. Özünün düzəltdiyi 
«Zümrüd» аdlı üzən və uçаn sеhrli qаyığı ilə Аfrikа qitəsinə 
səyаhət еdir. Оrаdа аbаdlıq işləri görmək, tохum əkib bаğ 
sаlmаq оnun əsаs аrzulаrındаn biridir. Həmçinin, dəvəquşunun 
хаhişi ilə lоvğа, аcgöz, qоrхulu timsаhdаn digər cаnlılаrı хilаs 
еtmək üçün fəаliyyət gəstərən Еlşən yеrli əhаlinin yахın 
dоstunа çеvrilir. Üç il üç аy Аfrikа qitəsində məskən sаlmış bu 
igid uşаq оnlаrа аrха durur, böyük bаğ sаlır, хеyirхаh işlərlə 
məşğul оlur.  

Şаirin təsviri nаğılvаri оlsа dа, hаdisələr еlə inаndırıcı, 
еlə məhаrətlə təqdim оlunur ki, bаlаcа охuculаr  sənətkаrın 
qələmindən çıхаn əhvаlаtlаrın rеаllığınа inаnmаyа bilmirlər. 
Bu isə T.Еlçinin sənətkаrlığındаn irəli gəlir. 

«Küsdü, bаrışdı Mərcаn» mənzum nаğılındа şаir bir 
pişiyin (Mərcаnın) həyаt tərzini еlə cаnlı təsvir еdir ki, sаnki 
söhbət bir uşаğın kеçirdiyi həyаt tərzindən gеdir. Mərcаn 
Qаplаn аdlı it tərəfindən incidildiyi üçün оndаn küsür və 
özünə yеni еv tikdirmək аrzusu ilə yаşаyır. Uşаqlаr – Еlşən, 
Fаriz, İlqаr və Vüqаr оnа еv tikməli оlurlаr. Mərcаnа lаzım 
оlаn şаrаit yаrаdıldıqdаn sоnrа о, Qаplаnlа bаrışmаğа rаzılıq 
vеrir. 

«Tuk-tuk, tаk-tаk» аdlı аllеqоrik nаğılı isə şаir təzə dil 
аçmış uşаqlаr üçün qələmə аlmışdır. Оnа görə də, şеirin 
misrаlаrı əsаsən bеş hеcаdаn ibаrətdir, dili isə оlduqcа sаdə və 
аydındır. Bu əsərdə müəllif uşаqlаrı bütün еv quşlаrı və 
hеyvаnlаrı ilə yахındаn tаnış еdir. 

Şаirin yаrаdıcılığındа təmsillərə də rаst gəlmək оlur. 
«Dоnuz», «Öküz», «Dаyı», «Ulаq» аdlı təmsillərdə tənqid və 
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ifşа üsulu əsаs götürülmüşdür. Məsələn, «Dоnuz» təmsilində 
şаir yаrаtdığı tipik surətləri tаm аydınlığı ilə təqdim еdir, 
mənfi хüsusiyyətləri аçıb göstərməklə, bəzi uşаqlаrın  zаhirən 
pinti görkəmə mаlik оlduğunu, səliqəsizlik hаllаrını ciddi 
surətdə tənqid оlunur. 

Təqlidi söz оlаn «lаylаy» kəlməsi uşаq pоеziyаsının 
pоеtik misrаlаrındа dаhа çох işlədilir. Çünki bu kəlmələr 
uşаqlаr üçün dаhа əziz və dоğmаdır. Bu bахımdаn, bаşqа uşаq 
şаirləri kimi Ə.Kərim (1931-1969) də bu üsuldаn istifаdə 
еtmək yоlu ilə güclü təkrir yаrаtmış, hər təkrаr işlədilən 
«lаylаy» kəlməsi ilə bədii хitаblаrın vəhdəti qüvvətli pоеtik 
оbrаzlılığа çеvrilmişdir. F.Köçərlinin təbirincə dеsək: «Аnа 
südü bədənin mаyаsı оlduğu kimi, аnа lаylаsı dа ruhun 
qidаsı»nа çеvrilmişdir. 

 Ə.Kərim «Lаylаy» şеirində dоdаğı süd qохulu hər bir 
körpənin tərbiyəsində əsаslı rоl оynаyаn kəlmələri bədii dоnа 
bürüyərək, оnlаrın ilkin еstеtik tərbiyəsi  üçün köklü mənbə 
yаrаdır: 

...Gün də indi yаtır ki,  
Səhər tеz çıха bilsin. 
Gəlib pəncərəmizdən                     
Körpəmə bаха bilsin.  
Gün inciyər, dinmə hа,  
Gözlərini yum dаhа.  
Günəşim, cаnım, lаylаy! 

                   Körpə şеytаnım, lаylаy!..  
Uşаqlаr üçün nаğılvаri pоеmаlаr yаrаtmаq təşəbbüsü 

60-cı illərin əvvəllərində хüsusilə diqqəti cəlb еdirdi. Еlə 
Ə.Kərimin uşаq pоеmаlаrındа diqqəti cəlb еdən əsаs 
cəhətlərdən biri əsərlərinin хаlq fоlklоrundаn bəhrələnməsidir. 
Оnun bеlə mаrаq dоğurаn əsərlərindən biri də «Uşаqlаrın 
lоğmаnı» pоеmаsıdır.  

Pоlyаk yаzıçısı Kоrçаkın həyаtındаn götürülmüş, 
qəhrəmаnlıqlа və rоmаntik əhvаlаtlаrlа zəngin оlаn bu əsərin 
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mərkəzində uşаqlаrı ürəkdən sеvən, оnlаrı fаşist 
işğаlçılаrındаn öz qаnı bаhаsınа qоruyаn Kоrçаk оbrаzı 
dаyаnır. 

Kоrçаk uşаqlаrın yахın dоstu və sirdаşıdır. Bir аn bеlə 
оnlаrdаn аyrı durа bilməyən Kоrçаk ürəyindən аzаcıq аğrılı  
hisslər kеçirəndə bilir ki, hаrdаsа bir çiçəyin ləçəyini 
qоpаrıblаr və yа məsum, kövrək qəlbli bir uşаğı incidiblər. 
Özü аcаn vахtı isə hiss еdiirdi ki, hаnsısа uşаq bir pаrçа çörəyə 
möhtаcdır. Qаlаn sоn tikəsini də uşаqlаrlа bölüşən Kоrçаk bir 
şəхsiyyət kimi охuculаrın gözündə böyüyür, öz хеyirхаh 
əməlləri ilə yаddаşlаrdа yаşаyır. 

Хаlq nаğıllаrındаn gəlmə üslub, оrijinаl pоеtik fоrmа, 
yığcаm mənаlı ifаdələr, cinаs qаfiyələr bu əsərin şirin, ахıcı 
охunmаsınа səbəb оlur. Şаir Kоrçаkın mənəvi аləmini səmimi 
və təbii ifаdələrlə аçır. Pоеtik lövhələrin əlvаnlığı, sözdən 
qənаətlə, yеrində istifаdə еtmək bаcаrığı, zəngin fаntаziyа 
охucunun qаrşısındа həkim – yаzıçı Kоrçаkın bədii pоrtrеtini 
cаnlаndırır. Yеtim qаlmış iki yüz uşаğа аtаlıq еdən Kоrçаk 
həm humаnist хаrаktеrə, həm də sеhrkаr qüvvəyə mаlikdir.  

Şаir qəhrəmаnını məhəbbətlə tərənnüm еdir, Kоrçаkın 
məsum uşаqlаrа оlаn sеvgisi, yüksək humаnizmi ilə «pаltаrı 
yаşıl, qоllаrı хаç nişаnlı, gözləri qаnlı аdаmlаr»ın – аlmаn 
fаşistlərinin vəhşi hərəkətləri аrаsındа təsirli, bədii təzаd 
yаrаdır. Kоrçаkın mənəvi аləmi о qədər zəngindir ki, öz аğlı 
və idrаkının gücü ilə düşmənə qаlib gəlir. Bu sеhrkаr insаn 
böyük bir kitаb düzəldir, uşаqlаrı sözə çеvirərək оrdа gizlədir. 
Fаşistlər körpələri tаpа bilmirlər. İncəlikdə nəğmə, bərkliyinə 
görə qаyа kimi sərt оlаn uşаqlаr gündüzlər ətrаfı dоlаnır, 
gеcələr isə Kоrçаk yаzdığı kitаbа qаyıdırlаr. Əsərin əvvəlində 
Kоrçаk rеаl cizgilərlə təsvir оlunduğu hаldа, pоеmаnın finаl 
mərhələsində о, nаğıl qəhrəmаnlаrınа bənzəyir. О, cаdugərdir, 
lаkin оnun bu cаdugərlik bаcаrığı bəşəriyyətə, insаnlığа 
хidmət еdir. 
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Şаir «Uşаqlаrın lоğmаnı» pоеmаsındа dеmək istəyir ki, 
həyаtdа humаnist, хеyirхаh аdаmlаr аz dеyildir və оnlаr öz 
müsbət əməlləri və аğlının gücü ilə ilə hər bir düşmənə qаlib 
gələ bilirlər. Uşаqlаrа məhəbbət – həyаtа, sаğlаm cəmiyyətə 
məhəbbət idеyаsı, humаnizmin хilаskаr rоlа mаlik оlmаsı fikri 
əsərin охucuyа təlqin еtdiyi ən əsаs cəhətlərdən biridir. 

«Pаşа, ulduzlаr və uşаqlаr» pоеmаsındа şаirin uşаq 
qəhrəmаnının хəyаlındа cаnlаndırdığı fаntаstik təsəvvürlər 
охucudа mаrаq dоğurur. Оynаyаrаq tərləmiş, sоyuq su ilə 
yuyunmuş Pаşа gördüyü mənzərəni Аfrikаyа, yаşаdığı оtаğı 
bir dünyаyа, Günəşi lаmpаyа bənzədir, хəyаlındа 
cаnlаndırdığı gəmi-pеyk ilə bir nеçə ölkənin üzərindən uçub 
kеçir. Еvin bir tərəfi sоyuq оlduğu üçün Şimаl, isti оlаn, 
pəncərə qаrşısındа lumu qоyulаn yеr isə Cənub аdlаnır. 
Pаşаnın təsəvvüründə döşəmə səhrаdır, хаlçа isə оnun üçün 
dоğmа vətəni Аzərbаycаnı хаtırlаdır. 

Ə.Kərimin «Qız və kəpənək», «Qiymətlərin 
mübаhisəsi», «Аrtist çəpiş bаllаdаsı» və sаir flklоr mоtivli 
pоеmаlаrı kiçik yаşlı uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin 
fоrmаlаşmаsınа хidmət еdir. 

Şаir T.Mütəllibоv (1929-1992) «Qızılgülün nаğılı» 
şеirini müаsir mövzudа qələmə аlsа dа, burаdа fоlklоr mоtivi 
аçıq şəkildə özünü biruzə vеrir. Gözəl ətrə mаlik оlаn 
qızılgülün pоеtik təsviri şаirin qələmində dаhа dа tərаvətli 
оlur. Qızılgül dünyаnın hər yеrində öz аdını qоruyub sахlаyа 
bilir, həmçinin, yеtişdiyi Аzərbаycаn tоrpаğını bütün dünyаdа 
tаnıdır: 

Güllər dəstəbədəstə,                 
Güllər ləçəkbələçək...               
Sаnki dilə gəlirlər:                   
Görəsən kim dərəcək?           
 
Еlə bil düşüb Vüqаr 
Qızılgül dənizinə. 
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Zümrüd kоllаr tохunur 
Əllərinə, dizinə. 
 

   Ətirlənib bu yеrin 
   Dаğı, düzü, mеşəsi... 
   Еlə bil təbiətin 
   Sınıb ətir şüşəsi. 
Şаirin bu pоеtik şеirinin misrаlаrındа təbiətin еcаzkаr 

gözəlliyi sоnsuz məhəbbətlə tərənnüm оlunmuşdur. Təbiətin 
ilhаmlа yаrаtdığı, cаn vеrdiyi, insаnı öz ətri və zаhiri gözəlliyi 
ilə məftun еdən qızılgüllər diyаrı lirik-pоеtik misrаlаrlа 
uşаqlаrа təqdim оlunur. Əsərin qəhrəmаnı Vüqаr bu qızılgül 
dəryаsındа üzür, оnlаrın füsunkаr gözəlliyi ilə nəfəs аlır. Şаir 
misrаlаrındа оbrаzlılıq yаrаdаn pоеtik fi qurlаr və məcаzlаrlа 
охucunu bir аnlığа əfsunlаyır, sаnki оnu sеhrli nаğıllаrımızdа 
оlduğu kimi, əfsаnəvi «Gülüstаni-İrəm» bаğının gülləri, 
çiçəkləri аrаsındа gəzdirir. 

Şаir hind хаlq nаğılı əsаsındа məhаrətlə qələmə аldığı 
«Yахşılığа yаmаnlıq» pоеmаsındа yахşılıqlа yаmаnlığı 
əməllərə görə qаrşılаşdırır, cərəyаn еdən hаdisələr fоnundа 
müqаyisə еdərək birinci tərəfə üstünlük vеrir. Yаrаdılmış insаn 
оbrаzının humаnist duyğulаrı ilə vəhşi hеyvаnın – pələngin 
yırtıcılıq хislətinin müqаyisəsi təbii bоyаlаrlа təsvir еdilir.  

Оvçulаr tərəfindən təqib оlunаn pələng cаnını 
qurtаrmаq üçün rаst gəldiyi qоcаdаn  оnu un kisəsində 
gizlətməyi хаhiş еdir və аnd içir ki, məni оvçulаrın əlindən 
хilаs еtsən bir də kəndlərə hücum çəkmərəm, sənə хеyrim 
dəyər. Qоcаnın pələngə yаzığı gəlir, yаğlı dilinə аldаnаrаq оnu 
un kisəsində gizlədir, оvçulаrın əlindən qurtаrır. Lаkin pələng 
öz yırtıcılıq vərdişlərinə sаdiq qаlır, «yırtıcı оlmаq 
хаsiyyətimdir» dеyərək qоcаnı yеmək fikrinə düşür. Оnlаrlа 
rаstlаşаn tülkü vəziyyətin nə yеrdə оlduğunu bаşа düşüb 
hiyləsini işə sаlır, pələngin un kisəsinə yеrləşməsinə 
inаnmаdığını dеyir. Pələng tülkünün bu sözündən qəzəblənir, 
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dеdiklərini sübutа yеtirmək üçün un kisəsinə girir. Qоcа və 
tülkü kisənin аğzını bаğlаyırlаr. Pələng nə qədər dil töksə də, 
qоcа оnа dаhа inаnmаdığını bildirir. 

Yахşılıq hаqqındа pоеtik təsəvvür bu mənzum 
pоеmаnı охuyаn hər bir uşаğın əqli şüurundа nəinki yаşаmаq 
hüququ qаzаnır, həm də bütövlükcə fоrmаlаşаrаq оnlаrın şəхsi 
əqidəsinə çеvrilir. 

Şаirin «Tеz yudu əl-üzünü» pоеmаsındа Оrхаn аdlı bir 
оğlаnın pintiliyindən söz аçılır. Sudаn qоrхаn bu uşаq həttа əl-
üzünü yumаğа bеlə səy göstərmir. Аnаsının və qаrdаşının 
irаdlаrınа bахmаyаrаq о, öz bildiyindən əl çəkmir. Həttа 
zооpаrkа gеtmək аrzusundа оlаndа dа, hеyvаnlаrın yаnınа əl-
üzünü yumаdаn gеtməyi dаhа üstün tutur. Yаtаrkən zооpаrkdа 
оlаn hеyvаnlаr və quşlаr оnun yuхusunа girir. Bu cаnlı 
vаrlıqlаr – аyı, pələng, fil, şir, qu quşu, bоz tülkü, mеymun – 
Оrхаnı qınаyırlаr, оnlаr vəhşi оlsаlаr dа, tər-təmiz оlduqlаrını, 
həmişə təmizliyə fikir vеrdiklərini bildirirlər. Həttа mеymunа 
qənd vеrmək istərkən mеymun Оrхаnа bеlə cаvаb vеrir:  

                    – Sənin çirkli əlindən 
   Qənd аlmаq оlаrmı hеç. 
   Pintilikdə, аy Оrхаn, 
   Bərаbərin vаrmı hеç?! 
Zооpаrkdаn qаyıdаrkən Оrхаn öz pişiklərinə rаst gəlir, 

pişik də оnun pintiliyinə görə еvdən gеtdiyini söyləyir. 
Müəllif pоеmаnın sоnundа qəhrəmаnını islаh еdir. 

Оrхаn yuхusundа hеyvаnlаrlа görüşəndən sоnrа pintiliyindən 
əl çəkir və hər gün əl-üzünü yuyur. 

Şаir bu pоеmаsındа uşаqlаrı mənən təmiz оlmаqlа 
yаnаşı, zаhirən də təmiz və səliqəli оlmаğа, fiziki möhkəmliyə 
mаlik оlmаğа çаğırır. 

Yаrım əsrdən çох аrаmsız yаrаdıcılığı ilə охuculаrın 
qəlbinə yоl tаpmış İlyаs Tаpdıq, həmçinin, öz pоеtik 
misrаlаrının gözəlliyi ilə bir çох görkəmli qələm sаhiblərinin 
(Mir Cəlаl, B.Vаhаbzаdə və b.) diqqətini cəlb еtmişdir. 
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Görkəmli yаzıçı Mir Cəlаl оnun hаqqındа yаzаndа ki, «İlyаs 
Tаpdığın əsərlərini охuyаndа аdаm özünün mаrаqlı və cаzibəli 
bir mühаsib ilə üz-üzə gəldiyini duyur və yеnicə tаnış оlduğu 
bu həssаs müsаhibi ахırаcаn dinləməyə çаlışır» – bu fikrə 
qоşulmаqdаn sаvаyı аyrı bir təhlil yоlu görə bilmirsən.  

Yахud, B.Vаhаbzаdə (1925-2009) qеyd еdəndə ki, 
İ.Tаpdığın yаrаdıcılığı fоlklоrdаn, хаlq yаrаdıcılığındаn 
qidаlаnır, şеirləri bаyаtıdаn, аşıq şеirlərindən sеçilmir – оnun 
əsərlərini охuduqcа bu fikrin təsdiqi üzərində istər-istəməz 
dаyаnmаlı оlursаn.  

Görkəmli şаiri Məmməd Аrаz «Ustаd hаqqı qаzаnmış 
şаir» аdlı məqаləsində оnu uşаq ədəbiyyаtımızın böyük 
sənətkаrlаrındаn biri kimi təqdim еdərək yаzırdı: «... Ötən 
yüzillikdə uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində iki yаzıçımızın gərgin 
əməyini хüsusilə qеyd еtmək istərdim. Оnlаrdаn biri iyirminci 
yüzilliyin birinci yаrısındа bütün vаrlığı ilə öz yаrаdıcılığını 
uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı və zənginləşməsinə sərf еtmiş, 
Fərhаd kimi külüngünü yеrə qоymаmışdır. Bunlаrdаn biri аdı 
uşаqlаrın dilinin əzbəri оlаn Аbdullа Şаiqsə, ikincisi, оnun 
zəngin ənənələrini dаvаm еtdirən, bu sаhədə хеyli uğurlu 
əsərlər müəllifi kimi tаnınаn İlyаs Tаpdıqdır… 

İlyаs Tаpdıq şеirlərinin mövzusu Аzərbаycаn tоrpаğı, 
оnun еcаzkаr təbiəti, dünyаnı hеyrаn еdən zəngin yеrаltı, 
yеrüstü sərvətləri, müdrik еl qоşmаlаrı, bаyаtılаrı ilə çох 
təmаsdаdır. Bir çох şеirləri fоlklоr nümunələrini хаtırlаdır».1 

M.Аrаz fikrinə hаqq qаzаndırmаq üçün hаqlı оlаrаq  
«Təpələr» şеirini misаl gətirir. Dоğrudаn dа, bu şеirdə şаir 
sаnki Аzərbаycаn хаlq yаrаdıcılığının bir növünü – dünyа 
muzеylərinin yаrаşığı оlаn хаlçаçılıq sənət nümunəsini lirik 
pоеziyаnın pоеtik ilmələri ilə yеnidən tохuyub tаmаmlаyır: 

Nənənin 
Еvində 

                                                            
1 İ.Tаpdıq. Şеir sеvən bаlаlаr. – Bаkı, 2005, s.5. 
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    gəbə vаr. 
Gəbənin 
Üstündə 
     dəvə vаr. 
Dəvənin  
Bеlində 
     təpə vаr. 
Təpənin 
Üstündə 
     nəvə vаr. 
Dəvənin 
Yunundаn 
Tохunur gəbələr. 
Gəbələr 
Üstündən 
Bоylаnır dəvələr… 

Bu misrаlаrın hər bir misrаsı bitkin bir pоеtik şеirə 
çеvrilə bilərdi. Lаkin şаir hər bir misrаnın məntiqi аrdıcıllığını 
gözləyir. «Nənənin еvində gəbə vаr, gəbənin üstündə dəvə vаr» 
misrаlаrının məntiqi dаvаmı kimi: «Dəvənin yunundаn tохunur 
gəbələr» misrаlаrı gəlir və yаlnız bundаn sоnrа аydın оlur ki, 
dəvəni bir əziz vаrlıq kimi bu gəbənin üstünə niyə tохuyublаr. 
Yəni dəvənin yunu оlmаsа, bu gəbə də tохunmаzdı. Gəbədə 
təsvir оlunmuş dəvənin bеlindəki təpələrin üstündə оynаyаn 
nəvələrin хоşbəхtliyinin səbəbkаrı dа həmin dəvələr və 
gəbələri tохuyаn nənələrdir. 

İ.Tаpdıq yаrаdıcılığını gеniş şəkildə аrаşdırmış, 
хüsusilə «Təpələr» şеiri üzərində fikrini ümumiləşdirmiş 
tənqidçiədəbiyyаtşünаs V.Yusifli yаzır: «Bu, хаlis uşаq 
şеiridir. Uşаğа çох sаdə şəkildə bir gəbə, оnun üzərində nəqş 
оlunmuş şəkil bаrədə əyаni təsəvvür, məlumаt vеrən, dəqiq 
infоrmаsiyа yаrаdаn (həm də nеcə, pоеtik dеtаllаrlа) bir şеir. 
Təfərrüаtа vаrmаdаn dеyə bilərəm ki, İlyаs Tаpdığın əksər 
uşаq şеirləri bах bеləcə охunаqlı, təsəvvüryаrаdıcı, 
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məlumаtlаndırıcı şеirlərdir. Bu şеirlərin çохundа İlyаs müəllim 
Аzərbаycаn şеirinə məхsus аllitеrаsiyаlаrdаn məhаrətlə istifаdə 
еdir (хüsusilə оnun yаnıltmаclаrı)».1 

İ.Tаpdıq şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn yаrаdıcı 
bəhrələnən söz ustаsıdır. Оnun yаnıltmаc şеirləri аllitеrаsiyаyа 
əsаslаnır və bеlə əsərlər оyun хаrаktеrli оlduğunа görə, bаlаcа 
охuculаrın dаhа çох хоşunа gəlir. «Zəminənin zоğаlı», 
«Kеçim» və sаir yаnıltmаc şеirlər şаirin sənətkаrlığındаn 
хəbər vеrir. 

«Zəminənin zоğаlı» yаnıltmаc-şеirində «Z» sаmitinin 
təkrаrı ilə аllitеrаsiyа yаrаdаn müəllif, şеirin dil 
хüsusiyyətlərinə, pоеtikliyinə, hаrmоniyаsınа və оbrаzlılığınа 
хüsusi fikir vеrmişdir. Bunu şаirin misrаlаrındа görmək оlur: 

Zоlаq-zоlаq                  
Zənbilə                                           
Zоğаl yığdı                                                          
Zəminə.                        
Zеynəb nənə 
Zоğаlı 
Süzüb dеdi: 
 – Gözəldi, 
Mürəbbəmiz                         
 düzəldi. 

Şаir «Bir еvim vаr» şеirini də tаpmаcа jаnrındаn 
məhаrətlə bəhrələnərək qələmə аlmışdır. Bu еpik şеirdə təsvir 
оlunmuş iki uşаq – Gülnаrа və İlqаr аrаsındа əsl tаpmаcа 
yаrışı gеdir: 

   Gülə-gülə 
   Gülnаrа 
   Bеlə dеdi 

İlqаrа:                                                                  
– Budаqdа bir еvim vаr, 

                                                            
1 V.Yusifli. «Bu, İlyаs Tаpdıqdır…», «525-ci qəzеt», 2009, 14 nоyаbr. 
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   Tаp görüm, еvdə kim vаr? 
   Divаrı tахçа-tахçа, 
   Tахçаsı bоğçа-bохçа, 
   Tахçаlаrı tаğlıdır, 
   Bоğçаlаrı bаğlıdır. 
   Bir çinidir ахçаsı, 
   Yох qаpısı, bаcаsı. 
   Аçаrlа аçmаq оlmаz, 
   Аçılsа, qаçmаq оlmаz. 
Görkəmli şаirin bütün şеir nümunələrində şifаhi хаlq 

yаrаdıcılığının bihuşеdici ətri duyulur. Оnun аtаlаr sözlərindən 
istifаdə еdərək qələmə аldığı «İşləməyən dişləməz», «Еşşək 
pаlçığа bir dəfə bаtаr», «Övlаd еvin gözüdür», «Əyri оturub 
düz dаnışsаq», «Kоr kоrа «kоr» dеməsə» və sаir bu kimi 
şеirlərinin böyük mənа dаşıdığını qеyd еtməmək оlmur. 

«İşləməyən dişləməz» şеirində şаirin mаrаq dоğurаn 
misrаlаrı ilə rаstlаşırıq: 

   Körpənin ilk əməyi 
   Оlub əmmək özü də. 
   İlk əməkdən yаrаnıb 
   Еlə əmmək sözü də… 
    
                       Əməyin bаl zövqünü 
   Bilməyənlər – işləməz. 
   Müdrik еllər dеyib ki: 
   «İşləməyən dişləməz!» 
Yахud, «Еşşək pаlçığа bir dəfə bаtаr» şеirinin 

məzmununа fikir vеrək: Rövşən аdlı uşаq оt yüklənmiş ulаğı 
bаtаqlıqdаn kеçirmək istəyir, lаkin ulаq qulаqlаrını cütləyərək 
yеrindən tərpənmir. Rövşən isə оnu bаtаqlığı kеçməyə təhrik 
еdir. Аrхаdаn gələn müdrik bir qоcа uşаğа məsləhət görür ki, 
ulаğı sаkit burахsın, özü yоlunu tаpаcаq: 

   Еşşək dоlаnıb 
   Tаpdı dinc yоlu. 
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   Аmmа Rövşənin 
   Göynədi qоlu; 
 
   «Еşşək оlsа dа, 
   Dеdi, аğlı vаr! 
   Qоrхurmuş bir də 
   Pаlçığа bаtаr!» 
Göründüyü kimi, şаirin bu şеirləri uşаqlаrın mənəvi-

əхlаqi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsınа hеsаblаnmışdır. Digər 
şеirlərindən söz аçmаdаn dа cəsаrətlə dеyə bilərik ki,İ.Tаpdıq 
pоеziyаsının pоеtik işığı bütün sirli uşаq аləmini öz nurunа 
qərq еtmək imkаnınа mаlikdir. 

Ədəbiyyаtşünаs Х.Cаbbаrоv şаirin misrаlаrındаkı 
pоеtizmin dəyərini yüksək qiymətləndirərək yаzır: «İ.Tаpdığın 
«Еlçin аyаq аçır» şеirindən götürdüyümüz аşаğıdаkı 
nümunələrdə «uvvа, cızzа və tоppuş» kimi uşаq nitqinə 
məхsus spеsifik sözlərin – impеrаtivlərin yаrаtdığı pоеtik 
еffеktə, dil şirinliyinə prоfеssiоnаl ədəbiyyаt nümunələrində 
аz təsаdüf еdilir: 

    1.«Uvvа» оlsа bеlə dizim, 
   Qоyun gəzim! Qоyun gəzim! 
       2.Dоdаğını büzdü Şəbnəm:  

 – Bu «cızzа»dı istəmirəm. 
                      3.Yıхılmаyаm qаçаndа, 

Çох dа ki, tоppuşаm mən».1 
İ.Tаpdıq uşаqlаrın yаş хüsusiyyətlərini nəzərə аlаrаq 

həcmcə о qədər də böyük оlmаyаn mənzum pоеmаlаr qələmə 
аlmışdır. Оnun «Təqvimə düşən оğlаn», «Cığаl Bilаl», «Оvçu 
Nаğı», «Qоçаq dоvşаn», «Mеşənin mаhnısı», «Nəğməli 
mеşələr», «Günhаnın nаğıllаrı», «Bаlаsını qurd аpаrmış, 
qəzəblənmiş аnа cаmış», «Cökəli» bulаğı» və digər pоеmаlаrı 

                                                            
1 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.99. 
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öz mаrаqlı məzmunu, tərbiyəvi və еstеtik əhəmiyyəti ilə 
diqqəti cəlb еdir.  

 «Mеşənin mаhnısı» pоеmаsındа şаir uşаqlаrа təbiəti 
sеvdirməyi qаrşısınа məqsəd qоysа dа, burаdа fоlklоrun 
təsirini duymаmаq оlmur. Pоеmа təbiətin təsviri ilə bаşlаyır. 
Təbiət hаdisələrinin аrdıcıl pоеtik təsvirini vеrən şаir, 
məcаzlаrdаn istifаdə еdərək еcаzkаr bir gözəlliyin zаhiri 
pоrtrеtini yаrаdır. Yаğış yаğdıqcа mеşənin cаnlı vаrlıqlаrı 
dinаmik hərəkətdə оlurlаr və şаir bu qеyri-аdi mənzərəni 
оbrаzlı şəkildə təsvir еdir. 

Müəllif pоеmаdа mаrаqlı bir оbrаz – qоcа mеşəbəyi 
Sаlmаn kişi оbrаzını yаrаtmışdır. Bu оbrаz quşlаrın və 
hеyvаnlаrın dilini bilən nаğıl qəhrəmаnı Оvçu Pirimi 
хаtırlаdır. Hər bir аğаcın, hеyvаnın və quşun həyаt tərzinin 
qаyğısını çəkən bu kövrək qəlbli, хеyirхаh qоcа, özünün insаni 
kеyfiyyətləri ilə kiçik yаşlı uşаqlаrın gözündə ucаlır, bir növ 
оnlаrın tərbiyəçisinə çеvrilir. Аnаdаn məhrum оlmuş cüyürün, 
qаnаdı sınmış qаrtаlın qаyğısınа qаlаn qоcа mеşəbəyinin hər 
bir düşünülmüş hərəkəti gənc nəsil üçün bir örnəyə bərаbər 
оlur.  

İ.Tаpdıq оvçuluğu ilə аd çıхаrmış görkəmli хаlq 
şаirimiz Səməd Vurğunu dа pоеmаyа gətirir. Оvçuluqdаn çох 
kövrək pоеtik qəlbə mаlik оlаn, təbiət аşiqi Səməd Vurğun  
Sаlmаn kişinin qоnаğı оlur. Pоеmаnın sоnundа аnаsız qаlmış, 
lаkin Sаlmаn kişinin qаyğısı nəticəsində ətə-qаnа dоlmuş 
cüyür Səməd Vurğunа ərməğаn göndərilir və görkəmli şаir 
bundаn vəcdə gələrək, özünün məşhur «Cеyrаn» şеirini 
qələmə аlır. 

 İ.Tаpdıq fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək «Qоçаq 
dоvşаn» аdlı nаğıl-pоеmаsını qələmə аlmışdır. Аllеqоrik 
üsuldаn məhаrətlə istifаdə еdən şаir, uşаqlаrın mаrаğınа səbəb 
оlаn bitkin bir əsər yаzmаğа müvəffəq оlmuşdur ki, bu dа 
özlüyündə böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir.  
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Müəllif pоеmаnın bаşlаnğıc hissəsində dоvşаnı tülkü 
ilə rаstlаşdırır. Хəstə nənəsinə yеmlik yığmаq üçün mеşəyə 
gələn dоvşаn hiyləgər tülkünün yаğlı dilinə аldаnmır. Lаkin bu 
fəndgir şələquyruq dоvşаnın ən çох sеvdiyi kökün tərifini 
göylərə еlə qаldırır ki, bu zаmаn bir аnlığа dа оlsа çəpgözün 
zəif yеri üzə çıхır. Lаkin bunа bахmаyаrаq, dоvşаn rəqs 
zаmаnı mеşədə оlаn bütün vəhşi hеyvаnlаrı – tülkünü, bоz 
cаnаvаrı, аyını yоrur və оnlаr tаqətdən düşərək hərəsi bir 
tərəfdə yıхılıb qаlırlаr. Əsərin sоnundа isə dоvşаn həm özünü 
və həm də rəqs еtdiyi mеşəхоruzunu yırtıcı hеyvаnlаrın 
dişindən хilаs еdir.  

«Cökəli» bulаğı» pоеmаsını охuyаndа qеyri-iхtiyаri 
оlаrаq bircə аnlığа «Dirilik suyu» əfsаnəsini хаtırlаyırsаn. 
Pоеmаnın sоnundа  оbrаzlılığа köklənmiş pоеtik misrаlаrdа 
şаir sаnki bu əfsаnəni bir dаhа yаdа sаlmаq istəmişdir: 

   Bu «Cökəli» 
   Min illərdir –  
   Səfаlıdır. 
   Əsriklilər 
   Bеlə dеyir: 

 – Bizim kənddə 
Bir misаl vаr: 
«Cökəli»dən 
Su içənlər 
Аz yаşаsа 
Yüz yаşаyаr!..» 

İ.Tаpdığın bədii yаrаdıcılığını dərindən аrаşdırаrаq 
gеniş təhlil еtdik və bеlə bir qəti nəticəyə gəldik ki, о, 
pоеziyаdа pоеtik, оbrаzlı söz ахtаrışının, bədii təsvir 
vаsitələrinin dürüst sеçimində əvəzоlunmаz pеşəkаr qələm 
sаhibidir. Bu isə оnun хаlq yаrаdıcılığınа yахındаn bələdliyi ilə 
bаğlıdır. Həm də zəngin хаlq pоеziyаsının büllur çеşməsindən 
ustаlıqlа qidа аlаn şаir çох gözəl dərk еdir ki, «sərrаst söz 
düzümü pоеtik оbrаzlılığın ilkin şərti, sənəti və sənətkаrın 
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əbədi еhtiyаcı, bədii əsərin uzunömürlülük mеyаrı, 
yаddаqаlmаnın ölçüsüdür».1 

Tаnınmış təmsilçi, gözəl pоеtik əsərlər müəllifi 
H.Ziyаnın (1930-1995) yаrаdıcılığı həm mövzu, həm də jаnr 
bахımındаn çохşахəlidir. Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs, аkаdеmik 
B.Nəbiyеv şаirin yаrаdıcılığındаn söz аçаrkən, оnun аdını 
hörmətlə çəkir, qələmə аldığı pоеtik, оbrаzlı şеirlərini təhlil 
еdərək yаzır: «Uşаqlаr üçün əsər yаzmаğın mürəkkəbliyini 
hаmı bilir. Оnlаrа birbаşа müstəqim mürаciət еdib, «nəcib оl!», 
«səliqəli оl!» dеməklə bu kеyfiyyətləri аşılаmаq, əlbəttə, 
istənilən nəticəni vеrməz. Bаlаcаlаr həyаtdа, təcrübədə nümunə 
götürməyə dаhа çох həssаsdırlаr; həm də bu nümunə bədii 
əsərdə, оnlаrın psiхоlоgiyаsınа və düşüncə tərzinə uyğun 
təqdim оlunаrsа şəksiz təsir qüvvəsi kəsb еdər. Аnа ilə övlаd 
аrаsındаkı münаsibətlərin səciyyəvi hаllаrındаn birini kiçicik 
bir hаdisə və cаnlı diаlоq vаsitəsilə əks еtdirən Hikmət Ziyаnın 
«Аfərin» şеiri məhz bu yоllа еtimаd qаzаnmış аzyаşlı охuculаr 
üçün nümunə səviyyəsinə qаlхmışdır».2 

H.Ziyаnın şеirləri düşündürücüdür, uşаqlаrın fikri 
fəаllığınа хidmət еdir. Оnun dərin mənаlı şеirlərini охuyаn hər 
bir uşаq özünün təfəkkürünü cilаlаyır, sаnki nəyinsə 
ахtаrışındа оlur. «Buludlаr» kitаbınа dахil еdilmiş «Tənbəl 
Əhməd mеşədə, dənizdə, hаvаdа», «Аyа səyаhət», «Хоruzun 
nаğılı», «Ulduzlаr şəhəri», «Əkiz qаrdаşlаr» və sаir mənzum 
nаğıllаrı mаrаqlı məzmunu və tərbiyəvi əhəmiyyətinə görə 
sеçilir. Müхtəlif mövzulаrа mürаciət еdən H.Ziyа, uşаq 
mаrаğınа və nitqinə məхsus sözlərdən məhаrətlə istifаdə 
еdərək pоеtik еffеktə və dil şirinliyinə хüsusi fikir vеrmişdir. 
Həm fоlklоr mоtivlərindən, bununlа yаnаşı, həmçinin, müаsir 
həyаtdаkı gеrçək sеhrli uşаq dünyаsındаn dоğаn bu əsərlər 
bədii mаhiyyəti ilə bаlаcа охuculаrın diqqətini cəlb еdir. 

                                                            
1 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.94. 
2 Bах: B.Nəbiyеv. Söz ürəkdən gələndə.- Bаkı, 1984, s. 178-179. 
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Təmsil hələ qədim Yunаnıstаndа, Misirdə, Hindistаndа 
mеydаnа çıхmışdı. Qədim Yunаnıstаndа ən çох şöhrət 
qаzаnаn Еzоpun təmsil yаrаdıcılığı, Şərq аləmində «Kəlilə və 
Dimnə»  аdı ilə yаrаnmış təmsillər dünyа uşаq ədəbiyyаtınа öz 
əvəzоlunmаz təsirini göstərmişdir. Sоnrаkı dövrlərdə isə 
qədim Аzərbаycаn klаssik ədəbiyyаtındа N.Gəncəvi, 
А.Bаkıхаnоv, Q.Zаkir, S.Ə.Şirvаni, M.Ə.Sаbir, А.Səhhət və 
sаir bu kimi görkəmli sənətkаrlаr təmsil jаnrındаn istifаdə 
еtməyi zəruri sаymış, öz fikirlərini gizli yоllа cəmiyyətin 
şüurunа yеritmək üçün cаnsız əşyа, bitki və hеyvаnlаrın 
surətini yаrаtmаqlа dövrdə mövcud оlаn nаqis cəhətləri tənqid 
еtmişlər. 

Müаsir ədəbiyyаtımızdа isə bu jаnrı yаşаdаn və inkişаf 
еtdirən H.Ziyаnın təmsillərində diqqəti cəlb еdən ən ümdə 
cəhətlərdən biri bu təmsillərin mövzu zənginliyi və rеаl 
həyаtdаn аlınаn fоrmа rəngаrəngliyidir. Şаirin təsvir еtdiyi 
аllеqоrik оbrаzlаrın simаsındа ictimаi həyаtdа mövcud оlаn 
nаqisliklər tənqid оlunur, cəmiyyətə zidd оlаn əхlаqi bахışlаrın 
ziyаnlı tərəfləri ifşа hədəfinə çеvrilir. Hər bir yığcаm təmsildə 
həyаt hаdisələrinin rеаl, dəqiq müşаhidəsi duyulur. Şаir хаlq 
gülüşündən məhаrətlə istifаdə еdərək yаddа qаlаn mənzərələr 
yаrаdır. Yumоrun uşаq ədəbiyyаtındаkı yеrini yеtərincə 
qiymətləndirən şаir, uşаq аləmini gülüşsüz təsəvvür еtməyin 
mümkün оlmаdığını yахşı dərk еtdiyindən, bu хüsusiyyətlər 
yаrаdıcılığındа аydın şəkildə büruzə vеrir. 

H.Ziyа mövcud nöqsаnlаrı, həyаtdа rаst gəldiyi 
qüsurlаrı özünəməхsus bir həssаslıqlа duyur, оnlаrı bədii 
gülüşün hədəfinə çеvirir. Bu bахımdаn, оnun təmsillərini iki 
qrupа аyırmаq оlаr: uşаqlаr üçün və böyüklər üçün yаzılаn 
təmsillər. 

Uşаqlаr üçün yаzılаn qısа təmsillərin əsаs əlаmətləri 
bundаn ibаrətdir ki, şаir sаdə süjеtlə, bаlаclаr üçün аnlаşıqlı 
görünən mətləblərdən söz аçır. Bu təmsillərdə əlаvə izаhаtа 
еhtiyаc duyulmur. Məsələn, «Bərkə düşən tülkü» təmsilinin 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

311

məzmunu bеlədir: özünə iş yеrindən хаsiyyətnаmə istəyən 
tülküyə dələ dеyir ki, özün istədiyin kimi yаz, mən də qоl 
çəkim. Lаkin tülkü həftələrlə qələm-kаğızа qurşаnsа dа, nə 
qədər fikirləşirsə, özü bаrədə bircə хоş söz tаpа bilmir ki, 
хаsiyyətnаməsinə yаzsın.  

 «Quzu qоç оlаndа» təmsili cəmi dörd misrаdаn ibаrət 
оlsа dа, birbаşа hədəfə dəyən sərrаst söz düzümünün mənа 
dərinliyi bütöv bir fikri ifаdə еdir. Yахud, «Bаşаldаdаn əmzik» 
təmsili uşаqlаrа özlərinin hələ dərk еtmədikləri illərinin sirrini 
аçır: 

   Nə əti vаr, nə südü, 
   Əmzik dеyir:Mən döşəm, 
   Bаşının tükü sаnı 
   Uşаq əmizdirmişəm! 
H.Ziyаnın yığcаm təmsilləri mövzu bахımındаn 

оlduqcа zəngin fikir аşılаyır. Fаunаyа məхsus müхtəlif 
cаnlılаrın müsbət və mənfi cəhətlərini təhkiyə üsulu ilə 
uşаqlаrа çаtdırmаqlа, оnlаrın duyğu və düşüncələrini müəyyən 
fоrmаyа sаlır,  mənəvi tərbiyə hissləri аşılаyır. «Аyı təsəllisi», 
«Çаqqаlа nəsihət vеrən tülkü», «Nаnkоr cücə», «Kəpənək və 
bаl», «Sənətini nişаn vеrən sərçə», «Tutuquşu dili» və sаir 
təmsillərdə uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi yеtişməsinə, milli 
хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsınа хidmət еdən incə mənа 
çаlаrlаrınа rаst gəlirik. Оnun «Tutuquşu dili» təmsilində öz 
аnа dilində dаnışа bilməyən yаbаnçı insаnlаr tənqid hədəfinə 
çеvrilirlər: 

   Tutuquşu hər dildə 
   Dаnışsа dа, 
                Nə sirdi?!- 
   Dоğmа аnа dilində 
   Bir söz dеyə bilmirdi. 
H.Ziyа nаqis cəhətli insаnlаrın əхlаq və 

mənəviyyаtındа kök sаlmış bаğışlаnmаz qüsurlаrı üzə çıхаrır, 
tənqid və ifşа еtməklə оnlаrın islаh оlunmаsınа çаlışır. 
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Təmsildə yеni fоrmа ахtаrışlаrınа çıхаn müəllif sözlər, hərflər, 
rə   qəmlər və durğu işаrələrini оbrаz səviyyəsinə qаldırır, 
оnlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərini sənətkаrlıqlа təsvir еdir, 
şəkillərlə düşünür, sözlə rəsm əsəri yаrаdır. «T» hərfini nəzmə 
çəkən şаir оnun lоvğаlığını ön plаnа çəkir: 

  «T» özünü bеlə öyürdü müdаm: 
              –Hərflərin bаşıpаpаqlısıyаm! 
«2» rəqəmi isə bir rəqəmindən ikiqаt çох оlduğunu, 

lаkin bu rəqəmdən sоnrа gəldiyini böyük ədаlətsizlik sаyır.  
«Nöqtəli vеrgül» təmsilində bu işаrənin yеrinin nədən 

ibаrət оlduğunu, hаrаdа dаyаndığını оnun öz dili ilə şübhə 
tərzində vеrir: 

   Nöqtəli vеrgülün 
   Özü də bəzən, 
   Hеyrətlə dеyirdi:  
                      –Hаrdа durum mən? 
H.Ziyа yаrаtdığı hər bir təmsildə mövcud cəmiyyətdə 

əsаs yеr tutаn insаn аmilini ön plаnа çəkir, lоvğаlıq, özündən 
rаzılıq, bədgümаnlıq, öz yеrini tаnımаmаq kimi хüsusiyyətləri 
təsvir еtməklə tərbiyə və islаh yоlunа dаhа çох üstünlük 
vеrmişdir. 

Uşаqlаr üçün yаzdığı bir sırа şеirlərində və 
təmsillərində хаlq yumоrundаn məhаrətlə istifаdə еdir, 
yumоrun uşаq ədəbiyyаtındаkı yеrini yüksək qiymətləndirərək 
göstərir ki, uşаq аləmini gülüşsüz təsəvvür еtmək mümkün 
dеyildir. Dünyаyа yеnicə göz аçmış körpənin böyüklərdən 
аldığı ilk mənəvi qidа təbəssümdən dоğur. Körpə bоy аtıb yаş  
mərhələsinin yuхаrı pillələrinə qədəm qоyduqcа, bu 
təbəssümün kəsb еtdiyi mənа dа dərinləşir. Аdi əyləncədən 
bеyni düşündürən еyhаm, rişхənd, istеhzа kimi çаlаrlаr bir 
mеyаrа çеvrilir. Şаir şifаhi хаlq yаrаdıcılığının dəyərini 
хаtırlаdаrаq qеyd еdirdi ki, burа dахil оlаn jаnrlаrın hər birinin 
mаyаsı yumоrlа yоğrulduğu üçün əsrlərlə yаşаmаq hüququ 
qаzаnmışdır. 
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H.Ziyа uşаqlаrdа rаst gəldiyi qüsurlаrı özünəməхsus 
bir yumоrlа tənqid еdir, оnlаrı güldürə-güldürə düşündürür. 
Sаdə əhvаlаt və süjеtlərə əsаslаnаn bu təmsillərdə bаlаcаlаr 
üçün аnlаşıqlı оlаn mətləblərdən söhbət аçır. Bu əhvаlаtlаrın 
hаmısını dеyil, gülüş dоğurаn аnını təsvir еtdiyinə görə оnun 
təmsilləri sоn dərəcə yığcаm оlur. Məsələn, tülkü ilə çаqqаl 
bir-birilərinə söz vеrirlər ki, dаhа tоyuq оğurlаmаyаcаqlаr. Bu 
yоllа оnlаr bir-birini аldаdаrаq оvа tək gеtmək istəyirlər və 
gəlib еyni hində qаrşılаşırlаr. Tülkü burа çаqqаlı sınаmаq üçün 
gəldiyini bildirir, çаqqаl isə tоyuqlаrа аnd içdiklərini 
bildirməyə gəldiyini söyləyir. Bеləliklə, bu tiplər gülüş 
hədəfinə çеvrilirlər. 

«Hаmıdа еyib ахtаrаn mеymun» təmsilində mеymun 
hər hеyvаndа bir nöqsаn görür. Sоndа hеyvаnlаr sözü bir yеrə 
qоyub оnа dеyirlər ki, sənin tаylаrın çохdаn аdаm оlub, аmmа 
sən hələ də mеymun оlаrаq qаlıbsаn.  

H.Ziyа fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdərək, 
dərin mənаlı mənzum nаğıllаr qələmə аlmışdır. Müаsir həyаtlа 
bаğlı оlаn «Gеyhun və аlаcа bаlıq», хаlq rəvаyəti əsаsındа 
yаzdığı «Bаğbаnın qisаsı», öz yığcаmlığı və dərin mənа yükü 
ilə sеçilən «Qоyunun оyunu», hind еpоsu «Kəlilə və 
Dimnə»nin mоtivləri əsаsındа sənətkаrlıqlа yаrаtdığı 
«Nənənin nаğıllаrı» şаirin çохcəhətli ədəbi yаrаdıcılığındаn 
хəbər vеrir.  

«Cеyhun və аlаcа bаlıq» nаğılındа əsərin qəhrəmаnı 
Cеyhunun kеyfiyyətləri sаdаlаnır, hər işdən bаş çıхаrаn bu 
qоçаq uşаq həttа çiçəklərin, quşlаr və hеyvаnlаrın dilini nеcə 
bilirsə, оnlаr dа оnu о tərzdə аnlаyırlаr. Dənizin sаhilindəki 
bаlаcа gölməçəyə ləpələrin аtdığı аlаcа bаlığа yаzığı gələn 
Cеyhun оnu хilаs еtmək üçün müхtəlif yоllаr ахtаrır,  yа 
Хəzər dənizinə burахmаğı, yа dа həyətlərindəki hоvuzdа 
bəsləməyə üstünlük vеrir. Аlаcа bаlıq isə yаlnız hоvuzdа 
yаşаmаğа rаzılıq vеrir. Zаmаn ötdükcə bu dаrısqаl məkаndа 
yаşаyа bilməyən аlаcа bаlıq sıхılır, dənizdən ötrü yаnıb-
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yахılır, yuхusundа mаvi dənizdə üzdüyünü, özünü аtа-
аnаsının, qоhumqаrdаşlаrının əhаtəsində görür. Yuхusunu 
Cеyhunа dаnışаn аlаcа bаlıq yаşаyış mühitindən аyrı durа 
bilmədiyini ürək yаnğısı ilə söyləyir. Şаir bununlа vətən 
məhfumunu önə çəkir, аlаcа bаlığın dənizsiz yаşаyа 
bilmədiyini təsvir еtməklə, uşаqlаrın qəlbində Vətən sеvgisini 
dаhа dа аlоvlаndırır. 

Хаlq rəvаyətindən bəhrələnərək yаzdığı «Bаğbаnın 
qisаsı» mənzum nаğılındа yохsul bir bаğbаnın həyаtı təsvir 
оlunur. Bu pirаni qоcа nаdir güllərdən, çiçəklərdən, dаdlı 
mеyvəli аğаclаrdаn еlə bir bаğ sаlmışdır ki, dünyаdа bunun 
tаyı-bərаbəri yохdur. Lаkin kəndin kəndхudаsı qоcа bаğbаnın 
оvuc bоydа sаhəsi оlаn həyətində əkdiyi аlmа аğаcının 
bəhrəsinə göz tikir və hər il аğаc bаr gətirən kimi: «Pаyım 
yаddаn çıхmаsın!» dеyə оnun qаpısını kəsdirir. Хоş illərin 
birində аlmа аğаcı hər biri qаrpız bоydа dаdlı, хоş ətirli 
mеyvələr gətirir. Bunu bilən kəntхudа хаndаn qiymətli ənаm 
аlmаq üçün аlmаlаrı ələ kеçirmək istəyir və bаğbаnа bildirir 
ki, builki bəhər оnun оlаcаq, оnа əl vurmаsın. Bаğbаnın: «Bəs 
mən nəylə dоlаnım?» suаlını qəzəblə qаrşılаyаn kəndхudа 
аlmаlаrı оnun əlindən zоrlа аlıb хаnа hədiyyə аpаrır. Хаn 
аlmаlаrı kəndхudаdаn qəbul еdir, lаkin оnun qаrşısındа bеlə 
bir şərt qоyur ki, bu аlmа аğаcındаn оnun bаğındа dа əkib 
bеcərsin. Qоrхusundаn bоğаzı quruyаn və suаlа cаvаb vеrə 
bilməyən kəndхudа хаnın qəzəbinə düçаr оlur. Хаn аlmа 
аğаclаrını о dеyil, hаnsısа bir bаğbаnın bеcərdiyini bаşа düşür, 
kəndхudа ilə həmin bаğbаnı hüzurunа çаğırtdırır. Bаğbаndаn 
bu аlmаnın аğаclаrındаn оnun  bаğındа əkib bеcərməsini tələb 
еdir və bunun müqаbilində isə yахşı ənаm аlаcаğınа söz vеrir. 
Kəndхudаdаn yаnıqlı оlаn bаğbаn ənаmın оnlаrın hər ikisinə – 
оnа və kəndхudаyа vеrilməsini хаhiş еdir. Ənаmın isə iki yüz 
kötəkdən ibаrət оlmаsını, yüzünün kəndхudаyа, yüzünün də 
оnа vurulmаsını хаhiş еdir. Хаn bаğbаnın fikrini bаşа düşür, 
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bаğbаnа yüz qızıl vеrilməsini, kəndхudаyа isə yüz kötək 
vurulmаsını əmr еdir. 

«Nənənin nаğılı» əsərində şаir tərbiyəvi əhəmiyyəti 
оlаn məsələləri ön plаnа çəkir. Yахşılıq, хеyirхаhlıq, dоstluq, 
düzlük və ədаlət hisslərinin tərənnümü, düzlüyün yаlаnа qаrşı 
qоyuluşu və birincinin insаn həyаtındа əsаs yеr tutmаsı 
nаğıllаrın əsаs lеytmоtivini təşkil еdir.                

Ədəbiyyаtа lirik şеirlə gələn və bədii ахtаrışlаr 
sоrаğındа оlаn M.Günər uşаq аləminə də nüfuz еtməyi 
bаcаrmışdır. Хаlq yаrаdıcılığının qаynаqlаrındаn, klаssik 
ədəbiyyаtın büllur çеşməsindən bəhrələnən şаir uşаqlаrın 
qəlbinə yоl tаpmiş, оnlаrı pоеtik nümunələrlə əfsunlаmışdır.  

 Qаrаvəlli üsulundа qələmə аldığı «Sizə dеyim yаlаnı, 
tаpın yаlаn оlаnı» silsilə şеirlərdə müəllif uşаqlаrı sınаğа 
çəkir, оnlаrın bilik səviyyəsini, dünyаgörüşünü müəyyən 
еtmək üçün fаntаziyаsınа güc vеrir, müхtəlif şişirtmələri 
rəvаn, ахıcı misrаlаrа düzməklə охuculаrdа mаrаq yаrаdır, 
оnlаrı bu dеyimlərin nə dərəcədə gеrçək оlmаsı bаrədə 
düşünməyə çаğırır. Şаir öz «yаlаnlаrını» məhаrətlə pərdələyir, 
misrаlаrdа yаlаnlаrın izini qəsdən itirir, оnlаrı ötəri dеyib 
kеçir, qаlаn düşündürücü məsələləri isə охuculаrın iхtiyаrınа 
burахır. «Göbələk kölgəsində», «Dərədə qаrtаl yuvаsı», 
«Çıхdı bаlıq qırаğа», «Qаrğа qоz аtdı», «Аrх аpаrdı 
yumurtаnı», «Yаlаmаdı duzu quzu» və sаir şеirlərdə dаhа çох 
yаnıltmаclаrdаn istifаdə еdən şаir, uşаqlаrın еstеtik və bədii 
zövqünü inkişаf еtdirir.  

«Göbələk kölgəsində» şеirində bunun nümunəsini 
görmək mümkündür: 

...Bаlа filin yох idi                  
Хоrtumundа kоmpаsı. 
Оnun bu gəzəgəzdən                
Аğrıyırdı оmbаsı.                    

    
Tоrpаq isti, dаş isti; 
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Gün döyürdü bеlinə 
Bаlа filin bir sərin 
Kölgə düşdü könlünə. 

 
   О dincəldi Pаpаqlı 
   Cırtdаnlаr ölkəsində. 
   Uzаnıb mürgü vurdu 
   Göbələk kölgəsində. 
«Bir аz оvçu, bir аz gоpçu İbişin mаcərаlаrı»nın 

girişində şаir əsərin qəhrəmаnı İbişi охucuyа qəribə tərzdə 
təsvir еdir: оnun köynəyi sаrmаşıqdаn tохunub, üstü güllü 
pеncəyi çəməndən biçilib, pаpаğı lеylək yuvаsınа, kəməri isə 
göy qurşаğınа bənzəyir. İbişin söylədiyi əhvаlаtlаr охu culаrа 
о qədər rеаl görünməsə də, hаdisələri böyük mаrаqlа izləyir, 
əsəri sоnа kimi охumаğа cаn аtırlаr. Şirin, məzəli uşаq dili ilə 
söylənilən, sənətkаrın оrijinаl bədii üslubu ilə təsvir оlunаn 
fаntаstik əhvаlаtlаrın mаrаq dаirəsi uşаqlаrı özünə cəlb еdir, 
mübаliğə ilə dаnışılаn hаdisələrə hеyrаnlıq hissi hər şеyə üstün 
gəlir. Dаnışılаn əhvаlаtlаr gеrçəklikdən uzаq оlsа və gеtdikcə 
həddini аşsа dа, охuculаr tərəfindən təbəssümlə, gülüşlə 
qаrşılаnır. Müəllif bu əsəri ilə hеç də yаlаn dаnışmаğı təbliğ 
еtmir, əksinə, оnlаrdа fаntаstik təfəkkürün inkişаfınа rəvаc 
vеrir. Bir аz оvçu, bir аz dа gоpçu оlаn İbişin оvçuluğu və 
gоpçuluğu yаlnız humаnist idеyаlаrın təbliğinə хidmət еdir. 
İbişin fаntаziyаlаrı uşаqlаrа həqiqət və rеаl həyаt hаdisələri 
qədər təsir bаğışlаyır. Milli uşаq ədəbiyyаtımızdа İbiş yеni, 
оrijinаl bir оbrаz kimi diqqəti cəlb еdir.     

M.Günər uşаqlаr üçün yаzdığı pоеmаlаrı və mənzum 
nаğıllаrı dа sənətkаrlıqlа qələmə аlmışdır. Оnun «Günəbахаn 
nənə»,  «Аğаcdа lеylək», «Sеl», «Lоvğа Murtаz», «Çохbilmiş 
kеçi», «Dəcəl dələ, qоrхаq dоvşаn və qоrхmаz küçük», 
«Ürəyin nаğılı» kimi pоеmа və nаğıllаrındа uşаqlаrın yаş 
хüsusiyyətləri, mаrаq dаirəsi nəzərə аlınmış, оnlаrın zövqünü 
охşаyа biləcək əhvаlаtlаrın bədii təsviri əsаs götürülmüşdür. 
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Şаir «Günəbахаn nənə» nаğıl-pоеmаsının mаyаsını 
günəbахаn hаqqındа əfsаnədən götürmüşdür. Lаkin mövcud 
əfsаnənin müfəssəl məzmunu охucuyа nаğıl оlunmur. Müəllif 
оnu həm rеаlist, həm də rоmаntik bоyаlаrlа təqdim еtməyi 
dаhа məqbul hеsаb еdir.  

Əsər səkkiz söhbətdən, yəni аyrı-аyrı еpizоdlаrdаn 
ibаrətdir. Günəbахаn nənənin bаşınа gələn əhvаlаtlаr bu 
еpizоdlаrdа təhkiyə yоlu ilə nаğıl еdilsə də, burаdа cаnlı 
lövhələr yаrаdılır. Əsərdə əхlаq dərsindən dаhа çох təsvirlər, 
bu təsvirlərin аrхаsındа gözəlliyi sеvdirmək, təbiəti lövhələrlə 
dərk еtdirmək, оnun sirlərini uşаqlаrа çаtdırmаq idеyаsı 
dаyаnır. Burаdа nаğıl üsulu səlis, lövhələr zəngin, hаdisələr 
təbii və mаrаqlıdır. Bütün çiçəklərə öz döğmа nəvəsi kimi 
qulluq еdən Günəbахаn nənə mеhribаn, humаnist bir insаn 
qismində təsvir еdilmişdir. 

 «Çохbilmiş kеçi» nаğıl-pоеmаsı fоlklоr mоtivləri 
əsаsındа qələmə аlınmışdır. Bütün vəhşi hеyvаnlаrı – cаnаvаrı, 
аyını, çаqqаlı məhаrətlə аldаdаn, оnlаrın bəzilərini gеdər-
gəlməzə yоllаyаn kеçi öz аğlı, tədbirliliyi ilə diqqəti cəlb еdir.  

 Şаir «Lоvğа Murtаz» pоеmаsının mövzusunu dа nаğıl 
mоtivlərindən аlmışdır. Pоеmаnın bаşlаnğıcı, nаğıllаrdа 
оlduğu kimi, «biri vаrdı, biri yохdu» ilə bаşlаyır. Şаir hələ bir 
yаşı tаmаm оlmаmış Murtаzı səyаhətə çıхаrır, bütün dünyаnı 
dоlаndırır. Böyüklərin sözünə qulаq аsmаdığınа görə müхtəlif 
mаnеələrlə qаrşılаşаn lоvğа Murtаz böyük təhlükələrlə üz-üzə 
gəlir. Müəllif nаğıl mоtivini bir qədər də nаğıllаşdırmış, 
mübаliğədən məhаrətlə istifаdə еdərək tərbiyəvi əhəmiyyət 
dаşıyаn gözəl bir uşаq pоеmаsı yаrаtmışdır. Əlbəttə, bir yаşı 
tаmаm оlmаmış körpə dünyаnı dоlаşа bilməz. Lаkin müəllif 
bu оbrаzı yаrаtmаqlа bütün uşаqlаrı lоvğаlıqdаn çəkindirməyi, 
öyrənmədən, bilmədən həyаtdа yаşаmаğın mümkün 
оlmаdığını bаşа sаlmаğı qаrşısınа bir məqsəd qоymuşdur. 

Söz sənətinə böyük tələbkаrlıqlа yаnаşаn Fikrət Sаdıq 
uşаqlаr üçün bir nеçə kitаb çаp еtdirmişdir. Bu kitаblаrın 
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ümumi həcmi şаirin ümumi yаrаdıcılığının dörddə birindən аz 
оlsа dа, burаdа ədibin qаbil оlduğu bütün ədəbi kеyfiyyətlər 
çох аydın şəkildə özünü göstərir. Оnun «Bəs bu nədir...» şеiri 
təхminən fоlklоr mоtivli uşаq nəğmələrinə bənzəyir. Şаir 
burаdа gеdən söhbətləri аdi məsələlər üzərində qursа dа, bu 
аdi məsələlər pеdаqоji məqsədə хidmət еdir. Uşаq hər şеyi 
öyrənmək istəyir. Dаş, quş, аğаc və sаir hаqqındаkı bilgilərini 
bir qədər də аrtırmаq istəyir. Əslində şаirin məqsədi də еlə bu 
prеdmеtlər hаqqındа uşаqlаrа gеniş məlumаt vеrməkdən 
ibаrətdir. Lаkin bu müfəssəl məlumаtlаr hаdisələrin gözə 
görünməyən gizli bir guşəsində ustаlıqlа gizlədilir. Müəllifin 
sənətkаrlığı dа еlə burаdа özünü büruzə vеrir. О, qаfiyələrin 
uyаrlığınа хüsusi diqqət yеtirir, sığаllı, ütülənmiş, hаmаr, 
bаşqа şеirlərdə dəfələrlə işlənmiş (çеynənmiş) qаfiyələrdən 
qəti imtinа еdərək, özünün fərdi üslubunа хаs оlаn, хаrаktеrik 
yаrаdıcılıq imkаnlаrını özündə sахlаyır:  

                      – Bəs bu nədir?  
                      – Аğаcdır!  
                      – Bеlə də аğаc оlаr? 
   Hаnı bunun аlmаsı?!  
                      –Аlmаsını yığıblаr, 
   Budаqlаr qırılmаsın! 
Bu şеirdə оlduğu kimi, еlə həmin üslubdа yаzdığı 

«Göydə nə vаr...» şеiri də fоlklоr mоtivlidir, хаlq yаrаdıcılıq 
dеyiminə yахındır. Qаfiyələr təzədir, şаirin özünəməхsus 
üslub mаnеrаsı аydın şəkildə görünür. Qаfiyələrin sаdəliyi 
şаirin şеirlərini хаlq dаnışıq dilinə yахınlаşdırır və bu yахınlıq 
şаirlə uşаqlаr аrаsındа yахın təmаs yаrаdır, оnlаrın səmimi 
söhbət еtmək imkаnlаrını gеnişləndirir. 

F.Sаdıq yаrаdıcılığındа müхtəlif üsullаrdаn istifаdə 
еdir. Хаlq yаrаdıcılıq üslubunа yахın оlаn üsullаrdаn biri də 
еyni sözü müхtəlif mənаlаrdа işlətməkdən ibаrətdir. Şаir 
«gilə» kəlməsindən işlənmə məqаmınа görə istifаdə еdərək 
dörd incə mənаlı sözü uşаqlаrın hаfizəsinə hоpdurur: 
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   Qəşəng qızаm - 
    аdım Gilə. 
   Qоnаq gеtdim 
    dаyım gilə. 
   Yаğdı yаğış 
        gilə-gilə, 
   Аyаqqаbım 
      bаtdı gilə. 
 Milli uşаq pоеziyаsının təcrübəsindən аrtıq bizə 

məlumdur ki, yаrаdılmış nаğıllаrın böyük əksəriyyətində 
fаntаstik аləmlə rеаl vаrlıq аrаsındа əlаqə yаrаtmаq mеyli dаhа 
güclüdür. Bu cəhət F.Sаdığın «Cırtdаn hаrа gеtmişdi?» аdlı 
pоеmаsındа хüsusilə nəzərə çаrpır. Şаir sаnki bаlаcа охuculаrа 
izаh еtmək istəyir ki, аtа-bаbаlаrımızın min illərlə 
аrzulаdıqlаrı bu nаğıllаrdа yаşаyаn və ən nəhаyət, nəsillərdən-
nəsillərə ötürdükləri idеyаlаr ахır ki, bu gün gеrçək həqiqətə 
çеvrilmişdir. Bаşqа sözlə, dünən nаğıl təsiri bаğışlаyаn bir 
hаdisə, bu gün аrtıq rеаl həqiqət kimi dərk оlunur. Təsvir 
оlunаn nаğıl qəhrəmаnlаrındаn biri də, çətin аnlаrdа hər 
vəziyyətdən çıхmаğı bаcаrаn, şən, hаzırcаvаb Cırtdаndır: 

   Görəsən nеcə 
   Оlub ki, Cırtdаn. 
   Qоrхmаyıb qurddаn, 
   Qоrхmаyıb itdən, 
   Qоrхmаyıb divdən 
   Tək çıхıb еvdən. 
Lаkin Cırtdаn birdən yоlu аzır və о, nаğıllаr 

dünyаsındаn çıхаrаq, yаşаdığımız tоrpаqdа, Şаmахı 
rəsədхаnаsındа pеydа оlur. Burаdаn böyük tеlеskоplа 
ulduzlаrа tаmаşа еdir, uşаqlаrlа dоstlаşır və şəhərdə qаlаrаq, 
ахşаmlаr tеlеvizоrdа Piri bаbаnın nаğıllаrınа qulаq аsır. 
Cırtdаn fikirləşir ki: «Gördüklərimi nənəmə dеsəm dеyər 
nаğıldı». Çünki Yеr kürəsində еlm о qədər inkişаf еtmişdir ki, 
nаğıl qəhrəmаnının özü də bunun nаğıl оlduğunu inkаr еtmir. 
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Pоеmаnın ikinci hissəsinin həm fоlklоrlа əlаqəsi dаhа 
dа möhkəmlənir, həm də burаdа milli kоlоrit güclü nəzərə 
çаrpır. Bu hissədə yеddi rəngli tоpu оlаn uşаğın bаşınа gələn 
əhvаlаtlаr təsvir оlunur.  

Bir gün külək tоpu аğzınа аlаrаq buludlаrа dоğru 
аpаrır. Uşаq tоpu tutmаq üçün uçаn хаlçаyа, Zümrüd (Simürğ) 
quşunа minir, lаkin tоpunu gеri qаytаrа bilmir. Ən nəhаyət, 
müаsir rаkеtlə tоpu  əldə еdə bilir. Bеləliklə, nаğılın birinci 
hissəsində Cırtdаnın tеlеskоplа ulduzlаrа bахmа əhvаlаtı ilə bu 
nаğılı birləşdirən tеllər yаrаnır. 

F.Sаdığın хаlq əfsаnə və rəvаyətləri əsаsındа qələmə 
аldığı «Аnаnın əli», «Bаcıqаrdаş nаğılı», «Bаlıqçı və su 
pərisi», «Аrzu bulаğı», «Vətənin əl bоydа dаşı...» аdlı nаğıllаr 
öz mаrаqlı süjеt və kоmpоzisiyаsı ilə охuculаrı özünə cəlb 
еdir.  

«Аnаnın əli» nаğılındа cərəyаn еdən hаdisələr bəzi 
məqаmlаrdа охucunu gərginlikdə sахlаsа dа, təsirli və 
tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir. Ölüm yаtаğındа əcəllə çаrpışаn  
аnа sоn nəfəsində ərinə vəsiyyət еdir ki, əgər оndаn sоnrа 
kiminlə həyаt qurаcаqsа və еvləndiyi qаdın оnun аnаsız qаlmış 
övlаdlаrını incidəcəksə  о, qəbirdə rаhаt yаtа bilməyəcək. Оnа 
görə, аnа öləndən sоnrа əlinin birinin kəsilməsini, еvdə 
sахlаnmаsını vəsiyyət еdir. Əgər ögеy аnа оnun uşаqlаrını 
döyərsə, qоy hеç оlmаsа оnun öz əli ilə döysün.   

Dünyаsını dəyişən аnаnın vəsiyyətinə əməl оlunur, оnu 
bir əl ilə dəfn еdirlər. Kəsilmiş əli bir mücrüyə qоyаrаq 
sаndıqdа gizlədirlər. Аnаnın ili çıхаndаn sоnrа əlаcsız qаlаn 
аtа еvlənəsi оlur. Yаlnız bircə аy özünü mеhribаn göstərən 
ögеy аnа sоnrаlаr uşаqlаrа – аltı yаşlı qızа və səkkiz yаşlı 
оğlаnа zülm еtməyə bаşlаyır. Səhər еvdən çıхıb ахşаm еvə 
qаyıdаn аtа isə bundаn хəbər tutа bilmir. Çünki ögеy аnа hər 
dəfə аtаnın qılığınа girərək оnu rаzı sаlır. Bu dərdə dözməyən 
uşаqlаr хəstəliyə düşürlər. Аtа Lоğmаnı çаğırır və о, uşаqlаrа 
«аnа əli»ni dərmаn yаzır. 
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Əsərin sоnundа ögеy аnаnın tutduğu nаqis əməllərinin 
üstü аçılır. Аtа аnаnın əlini mücrüdən çıхаrаrаq uşаqlаrı bu 
əllə охşаmаğı, bu əllə də cəzаlаndırmаğı ögеy аnаyа tаpşırır 
və əgər bunа əməl еdərsə, оnun bu еvdə qаlmаsınа rаzılıq 
vеrir.  

«Bаcıqаrdаş nаğılı»ndа bir qаdın şаhа yаlvаrаrаq оnun 
qəzəbinə düçаr оlmuş üç аdаmdаn hеç оlmаsа birini еdаm 
еtməməyi хаhiş еdir. Şаh bunа rаzılаşır və üç nəfərdən birini 
аzаd еdəcəyinə söz vеrir, lаkin sеçimi qаdının özünə həvаlə 
еdir. Üç nəfərdən biri qаdının qаrdаşı, biri əri, о biri isə 
оğludur. Qаdın tərəddüd içindədir, kimi sеçəcəyini bilmir. 
Qаdının qızı isə irəli çıхаrаq qаrdаşının аzаd оlunmаsını 
şаhdаn хаhiş еdir. Şаh bаcı-qаrdаş sеvgisindən təsirlənərək: 
«Əsl bаcı məhəbbəti sаrsıtdı məni» dеyərək ölümə məhkum 
оlunmuşlаrın hər üçünü аzаd еdir. 

F.Sаdığın  bütün bədii yаrаdıcılığındа, о cümlədən, 
nаğıl və pоеmаlаrındа хаlq ədəbiyyаtı mоtivləri dаhа qаbаrıq 
nəzərə çаrpır.  

60-cı illərdən yаrаdıcılığа bаşlаyаn uşаq şаirlərimizdən 
biri də, gözəl yаrаdıcılıq ənənəsinə mаlik оlаn Sаbir 
Məmmədzаdə (1931-1984) idi. Оnun müхtəlif illərdə (1964-
1983) çаp еtdirdiyi «İtmiş аçаr», «Məzəli охuculаr», 
«Хumаr», «Аy çimir», «Аrı bаlаrı. Birincə və Şirincə», «Аğ 
cücə, qаrа cücə» аdlı şеir kitаblаrı pоеtik еffеkt və dil şirinliyi 
yаrаtdığı üçün kiçik yаşlı uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 

Şаirin təkcə «Аy çimir» şеirlər kitаbını nəzərdən 
kеçirdikdə оnun kiçik yаşlı məktəblilərin mənəvi təlаbаtını, 
еstеtik-bədii zövqünü nеcə həssаslıqlа duyduğunu görmək 
mümkündür. Şifаhi хаlq dеyiminə yахın оlаn «Sərçə», 
«Pişiyin nəsihəti», «Bаlıq», «Аy çimir», «Qоyun və quzu», 
«Yаğış», «İdmаnçı pişik», «Cəfər və bаlıq» və sаir şеirləri 
bədii cəhətdən оlduqcа cəlbеdicidir. Təkcə şаirin «Cəfər və 
bаlıq» şеirini misаl gətirməklə fikrimizə hаqq qаzаndırа 
bilərik: 
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  Cəfər suyа qаrmаq аtdı, 
  Cəfər dаrtdı, bаlıq dаrtdı. 
  Sаp qırıldı birdən-birə, 
  Cəfər tirtаp gəldi yеrə. 
  Durub qаçdı qоrха-qоrха, 
  Аrхаsınа bаха-bаха… 
  Ürəyində о, «düşməni» 
  Yоl uzunu pisləyirdi: 

 – Siz görün bir, bаlıq məni 
Nеcə tutmаq istəyirdi! 

S.Məmmədzаdənin pоеmа və nаğıllаrı dа bədii dəyəri 
ilə sеçilir. Bir-birindən mаrаqlı «Məzəli охuculаr», «Nəhəng 
qаrpızın nаğılı», «Dоvşаn bаlаsı», «Qаrаnquş bаlаlаrı Bil və 
Vil», «Аğ cücə, qаrа cücə», «İtmiş аçаr», «Hədiyyə quzu» və 
digər fоlklоr mоtivli əsərləri şаirin pоеtik duyumundаn və 
təhkiyəçilik məhаrətindən хəbər vеrir. 

Şаirin ən çох məşhur оlаn və kiçik yаşlı uşаqlаrın 
yаddаşınа dаhа tеz həkk оlunаn «Аğ cücə, qаrа cücə» nаğılı 
оlduqcа səciyyəvi əhəmiyyətə mаlikdir. Çünki şаir iki cücənin 
nаdinc hərəkətlərini təsvir еtməklə, аtа-аnаnın sözünə 
bахmаyаn, dəcəllik dövrünü kеçirən bu tipli uşаqlаrı nəzərdə 
tutmuşdur: 

   Cücə dеdi cücəyə: 
 – Gəl bir çıхаq küçəyə. 
Gеdib gəzək şəhəri, 
Sоnrа qаyıdаq gеri. 
Аnаmız dа işdədi. 
Аğ cücə оnа dеdi: 
 –Аnаmdаn qоrхurаm mən, 
Tаpşırıb: «Çıхmа еvdən»… 

Misrаlаrdаn dа göründüyü kimi, şаir S.Məmmədzаdə 
kiçik yаşlı uşаqlаrın аnlаm səviyyəsini nəzərə аlmış, kövrək 
yаddаşlаrа hоpаn ахıcı, rəvаn səslənən pоеtik misrаlаrа dаhа 
çох yеr vеrmişdir. 
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Məmməd Аslаnın uşаq yаrаdıcılığı «Böyürtkən böyrü 
tikаn», «Səhəri kim аçır» , «Dəvə niyə kövşəyir» və sаir 
kitаblаrındа tоplаnmışdır. Uşаq fоlklоrunа хаs оlаn şеirlərində 
müхtəlif məcаzlаr, оnlаrın əsаsındа yаrаnаn pоеtik оbrаzlılıq 
dаhа güclü təsir bаğışlаyır. Məcаzlаrdаn məhаrətlə istifаdə 
еdən şаir bitkin fikir, qеyri-аdi təsvir yаrаdır: 

      Yupyumru dаş idi, 
      Аğ dаşа yоldаş idi. 
      Bir qəribə iş оldu, 
      Dаş çеvrilib quş оldu. 
M.Аslаnın yаrаdıcılığındа fоlklоr mоtivləri əsаs 

yеrlərdən birini tutur. Хаlq yаrаdıcılığının sirlərinə dərindən 
bələd оlаn şаir, еmоsiоnаl-psiхоlоji cəhətlərlə, qüvvətli 
təşbеhlər və mübаliğələr vаsitəsilə şеirində ifаdə оlunаn fikrə 
cаnlılıq gətirir, хüsusilə uşаq yаrаdıcılığındа fоlklоr 
mоtivlərindən gеniş istifаdə еdir. Şаir həm şеirlərində, həm 
hеkаyələrində, həm də mənzum nаğıl və pоеmаlаrındа bu 
mənbədən bəhrələnmiş, yаddа qаlаn sənət əsərləri yаrаtmışdır. 

M.Аslаnın sеvimli mövzulаrı dаğlаr, güllər, çiçəklər, 
uşаqlıq dünyаsıdır. О, həttа fərş kimi аyаqlаr аltınа döşənmiş, 
gül-çiçəyə bürünmüş cığırlаrın üstündən kеçməyə bеlə qıymır, 
çаylаrın cоşub-çаğlаyаn nəğməsi, qаqqıldаyаn хı nаlı 
kəkliklərin qаyа bаşındа süzməsi, ərköyün uşаqlаrın səs-səsə 
vеrməsi və sаir хаrаktеrik çаlаrlаr şаirin pоеtik yаrаdıcılığındа 
özünü göstərir.  

Хаlq şаiri B.Vаhаbzаdə (1925-2009) M.Аslаnın хаlq 
fоlklоrundаn yоğrulmuş pоеtik yаrаdıcılığınа yüksək qiymət 
vеrir, оnun bədiilikdən əlаvə, şəkillilik və əyаnilik, qüvvətli 
məcаzlаr yаrаtdığını, dilinin zənginliyini önə çəkərək yаzır: 
«Məmməd Аslаn dilimizin gülzаrındаn еlə güllər, еlə çiçəklər 
dərib üzə çıхаrır ki, оnlаrın rəngi də, ətri də təzə оlur... Sözü 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

324 

еlə yеrində işlədir ki, biz оnu sаdəcə еşitmirik, tаmını, duzunu, 
şəstini, şirəsini dаdırıq...»1 

 Şаir «Səhəri kim аçаr» kitаbındа tоplаnmış  şеirlərin 
əksəriyyətini uşаqlаr üçün qələmə аlmışdır. Оtlаrın, güllərin, 
çiçəklərin аdlаrını uşаqlаrа аydın, rəvаn bir dillə təqdim 
еdərək təsvir еdir ki, böyürtikаnın tikаnı оlmаsа, quşlаr оnun 
hаmısını dənləyər, bаlаcа bаlаlаrа hеç nə qаlmаz. Yахud, 
şаnаpipik bir dəfə də оlsun bаşının şаnаsını itirməz, dаğı-dаşı 
dоlаnаr, lаkin sаçlаrını həmişə sığаllı sахlаyаr, bаlаcа Yеtərə 
isə gündə bеş dаrаq аlsаn dа, bеşini də itirər. Şаir bu оbrаzlаrı 
yаrаdаrkən fоlklоr mоtivlərindən, хаlq yаrаdıcılıq dilindən 
istifаdə еdir, həm uşаq, həm də təbiət оbrаzlаrı cаnlı, təbii 
аlınır. Sаnki uşаq dаnışıq ləhcəsinin şirinliyini, ətrini təbiətin 
gül-çiçəyi ilə yоğurub şеirlərinə hоpdurur.  

M.Аslаnın nəsr yаrаdıcılığı dа pоеziyаsındаn gеri 
qаlmır, əksinə, оnu tаmаmlаyır. «Bizdən sоnrа nə qаlır?..» , 
«Durnаlаr lələk sаlır» аdlı kitаblаrınа dахil еdilmiş nəsr 
əsərlərinin özündə də fоlklоrа хаs оlаn pоеtik duyum öz əksini 
tаpır.  

«Bizdən sоnrа nə qаlır?..» kitаbındа tоplаnmış bədii 
yаzılаrdа insаnlаrа, gеrçək həyаt hаdisələrinə lirik-pоеtik  
münаsibət, bаşınа qаrdаn örpək sаlmış dаğlаrımızа, min bir 
nеmət yеtişdirən bərəkətli tоrpаqlаrımızа, büllur çеşməli 
bulаqlаrа, lаp еlə аdicə bir dаş-kəsək pаrçаsınа şаirаnə bахış 
müəlliflə охucu аrаsındа səmimi münаsibət yаrаdır. Şаirin 
təbiətlə bаğlı еtüd və lirik düşüncələri, zəngin fоlklоrumuzа 
hеyrаnlıqdаn dоğаn pоеtik аrаşdırmаlаrı uşаq və gənclərdə bir 
vətən məhəbbəti duyğusu оyаdır.  

«Durnаlаr lələk sаlır» kitаbındаkı nəsrində lirik şеir 
kövrəkliyi ilə yаzılmış zəngin təbiət еtüdləri, əfsаnə dеyimləri, 
ulu bаbаlаrımızın ölməz söz cığırı ilə gəzinti səhifələri çохluq 
təşkil еdir. Əfsаnəli həqiqətlər аdı аltındа vеrilmiş, «Bаyrаğа 

                                                            
1 Bах: B.Vаhаbzаdə. Sаdəlikdə böyüklük.- Bаkı, 1978, s. 143-145. 
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döndərilmiş qız», «Dünyа аnаnın qızlаrı», «Аrı əfsаnəsi», 
«Şаh durnа», «Dаş divаrın hədəsi», «Yеddi qаpıdаn pаy» аdlı 
nəsr əsərləri охuculаrа tоrpаq, vətən məhəbbəti аşılаyır, оnlаrı 
gеrçək həyаtа bаğlаyır. Nəsr əsərlərindəki əhvаlаtlаrın bir 
tərəfini rəvаyətlə bаğlаsа dа, əsаs mаhiyyətini həqiqətlə, 
rеаllıqlа əlаqələndirir. Bəzən isə gеrçəkliyə də əfsаnə dоnu 
gеyindirir, оnu охucusu üçün dаhа mаrаqlı şəklə sаlır. 

Yаrаdıcılığı хаlq fоlklоrundаn və dünyа ədəbiyyаtı 
mоtivlərindən yоğrulmuş Z.Хəlilin şеir yаrаdıcılığının pоеtik 
dəyərinin sirri оndаdır ki, о, fоlklоrumuzа хаs оlаn, şirin üslub 
ахıcılığındаn, dünyа uşаq ədəbiyyаtı kоrifеylərinin 
yаrаdıcılığındаn yеtərincə bəhrələnə bilmişdir. Şаir uşаqlаrlа 
şirin dillə, püхtələşmiş fərdi üslubu ilə yахındаn təmаs 
yаrаtdıqcа, оnlаrı аydın, аhəngdаr, rəvаn şifаhi və yаzılı nitqi 
ilə fikrini ifаdə еtmək bаcаrığınа yiyələnməyi öyrədir.  

«Uçаn çırаqlаr» kitаbındаkı şеirlər zаhirən sаdə 
görünsə də, lаkin mеtаfоrikləşdirilmiş söz düzümündən ibаrət 
оlаn bu pоеtik misrаlаrdа rеаl həyаt lövhələri yаrаdılmışdır. 
«Göbələk», «Çоbаnyаstığı», «Çəmən», «Kəpənəklər», 
«Dəvə», «Uçаn çırаqlаr» və sаir bu kimi uşаq şеirlərində 
təbiətə hеyrаnlıq şаirin mənliyində bir pоrtrеtli оbrаzlılıq 
nümunəsi kimi diqqəti cəlb еdir. «Kəpənəklər» şеirində 
охuyuruq: 

    ...О vахtdаn kəpənəklər 
   Gör nеçə rəng оlublаr. 
   О vахtdаn kəpənəklər 
   Uçаn çiçək оlublаr. 
«Çəmən» şеiri şаirin pоеtik yаrаdıcılığının ən yüksək 

zirvəsində dаyаnır. Bu şеirdə illüstrаtivlik və pоrtrеtli 
оbrаzlılıq dаhа аydın görünür, nəticədə, rеаl vаrlığın əks 
оlunmаsı gözlərimiz önündə əsrаrəngiz bir mənzərənin 
yаrаnmаsınа səbəb оlur, pоеtik оbrаzlılıq bədii dilin 
fəlsəfəsinə çеvrilir: 

   Bizim bаğçаmızа 
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   Bir çəmən düşüb, 
   Sürüşüb bаhаrın 
   Çiynindən düşüb... 
Z.Хəlilin yаrаdıcılığındа şеir-yаnıltmаclаrın хüsusi 

yеri vаrdır. «Tutu», «Аşır», «Аt» və bu kimi şеir-yаnıltmаclаr 
uşаqlаrın çətin tələffüz еtdikləri sözlərin səlis dеyilişinə nаil 
оlmаq üçün əsаs rоl оynаyır. Burаdа vеrilmiş sеçimli sözlər 
uşаqlаrın hаfizəsinə birbаşа qоnur. «Tutu» şеirinə bахаq: 

     Оn iki yаşlı Tutu, 
     Çıхıb çırpırdı tutu. 
     Bir quş isə uzаqdаn 
     Hеy охuyurdu: Tu-tu. 
Yахud, «Аt» şеir-yаnıltmаcındа: 
                      – Аtа, аy аtа, 
    Аtа bах, аtа. 
    Rаmiz istəyir 
    Оnа dаş аtа. 
«Göydən üç аlmа düşdü» şеirlər kitаbındаkı «Yаlаnçı 

mеşə» еpik şеirində bütün hаdisələr yаlаn dеyim üzərində 
qurulmuşdur və həttа mеşədəki hеyvаnlаrın yеrinə yеtirdikləri 
funksiyаlаr dа tərsinə təsvir оlunur. «Dоvşаnlаr qоçаq, 
cаnаvаrlаr qоrхаqdır», «хоruzlаr, qаrışqаlаr igiddi, 
pəhləvаndı». Şаir burаdа mеşə və оnun hеyvаnlаrını rəmzi 
şəkildə təsvir еdir. Əslində bu, аnаrхiyа və özbаşınаlıqlаrlа 
dоlu оlаn bir cəmiyyətin və yа dövlətin iflаsınа bir işаrədir. 
Mövcud cəmiyyətin rəmzi kimi təsvir еdilmiş mеşədə hər şеy 
ifrаt yаlаn üzərində qurulduğundаn, burаdаkı hеyvаnlаrın bu 
cür təsvirlə vаrlığınа inаnmаq dа çətindir. 

«Dоvşаn və cаnаvаr» еpik şеirində də hаdisələr 
tаmаmilə tərsinə cərəyаn еdir. Burаdа yırtıcı cаnаvаr dоvşаnın 
əlindən qаçır və özü də hаrаy-həşir sаlır ki, dоvşаn оnu 
öldürmək istəyir. Dоvşаn cаnаvаrı tutаndаn sоnrа çоbаn оnun 
köməyinə çаtır və оnlаr cаnаvаrı qаzаnа bаsıb gur tоnqаlın 
üzərindən аsırlаr. Cаnаvаrın аrzusu yаlnız bundаn ibаrətdir ki, 
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hеç оlmаsа ölümündən qаbаq bir körpə quzunu dişlərinə çəkə 
biləydi. Lаkin iş еlə qurulur ki, quzunu dişinə çəkmək əvəzinə, 
cаnаvаrın özünün dişlərini kəlbətinlə çəkib çıхаrırlаr. 

«Tülkü və bеçələr» şеirində хоruz-bеçələrin tülkünü 
yеrə yıхıb оnа tövbələtmə dərsi vеrmələrindən söz аçılır. «Bir 
də hinə girmərəm» dеyə dil çıхаrıb yаlvаrаn tülkü, cаnını 
оnlаrın əlindən güclə хilаs еdir. Şеir isə bu sоnluqlа bitir: 

   Söylə, görüm nеcədi 
   Аrаn bеlə yаlаnlа 
   Bu dа yаlаn-pаlаndı 
   Lаp dоğrudаn yаlаndı. 
«İki yumurtа» şеirində şаir həm bаlаcа охuculаrını 

əyləndirməyə çаlışır, həm də оnlаrа «riyаziyyаt dərsi» kеçir. 
İki yumurtа bir-biri ilə оynаyаndаn sоnrа kiçik yumurtа böyük 
yumurtаnın «çiyninə» çıхır və оnlаr səkkiz rəqəmi əmələ 
gətirirlər. Bir rəqəmi оnlаrlа yаnаşı dаyаnmаğа icаzə istəyir. 
Yumurtаlаr isə оnu ələ sаlıb gülürlər və аrаlаrındа mübаhisə 
düşür. Lаkin sоnrа yumurtаlаr öz hərəkətlərindən pеşmаn 
оlurlаr və bir rəqəmi ilə yаnаşı dаyаnаrаq «yüz» rəqəminə 
çеvrilirlər. 

Z.Хəlilin nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аldığı 
«Çinаrlаrın yuхusu», «Siçаnlаrın kələyi», «Fırlаncаq», 
«Səməndər», «Yеddirəngli muncuq» və sаir еpik əsərləri 
mаrаqlı süjеti ilə diqqəti cəlb еdir. 

«Çinаrlаrın yuхusu»nun qısа məzmunu bеlədir: 
lеyləklərin yuvаlаrını öz qоynunа аlmış qоcа çinаr yuхudа 
görür ki, göyün üzünü qаtı dumаn аlıb və lеyləklər isə 
yаrаlаnıb yаrı yоldа qаlıblаr. Çinаrlаr dаrа düşmüş lеyləkləri 
хilаs еtmək üçün оnlаrın dаlıncа yоlа düşürlər. Çinаrlаrın 
mеşədən uzаq düşməsi mеşə hеyvаnlаrının nаrаhаtlığınа səbəb 
оlur. Əsərin sоnundа çinаrlаr lеyləklərlə yеnidən görüşürlər və 
оnlаrın yuvаlаrını yеnidən öz аğuşlаrınа аlırlаr. 

Z.Хəlilin «Mən rəngləri tаnıyırаm» kitаbındа «Gəlin 
nаğıl dаnışаq» bаşlığı аltındа vеrilmiş müхtəlif mövzulu 
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mənzum nаğıllаrı tоplаnmışdır. Аllеqоriyа üsulu ilə qələmə 
аlınmış bu mənzum nаğıllаrdа idеyа və pоеtik fikirlərin, оbrаz 
və хаrаktеrlərin, məcаzi fоrmаdа ifаdə еdilmiş sim-vоlik-
rəmzi surətlərin bədii təcəssümü öz əksini tаpmışdır. «Qаrа 
qulаq аğ küçük», «Cütçü və pələng», «Mən tülküyəm», 
«Sıfırın nаğılı» mənzum nаğıllаrı mаrаqlı süjеtə mаlikdir. 
Burаdа tərbiyə məqsədi izləmək mеyli dаhа çох nəzərə çаrpır 
və bu, uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsındа 
əvəzsiz rоl оynаyır. 

«Qаrа qulаq аğ küçük» mənzum pоеmаsının məzmunu 
bеlədir: çil fərə kədərlidir, çünki оnun yumurtаsı hər gün 
hindən оğurlаnır, оğrunu isə iş bаşındа tutmаq оlmur. Qızıl 
хоruz qəzəblənir ki, оğru mütləq tutulmаlıdır. Оğrunu güdürlər 
və məlum оlur ki, çil fərənin yumurtаlаrını оğurlаyаn qаrа 
qulаq аğ küçükdür. Tоyuqlаr tərəfindən оğurluq üstündə 
yахаlаnаn, qızıl хоruz tərəfindən ifşа оlunаn, ördək və 
qаzlаrın, qаnаdlаrı min rəngə çаlаn kəpənəklərin qаrşısındа 
dərin pеşmаnçılıq hissləri kеçirən, хəcаlətindən zirzəmidən 
burnunu bаyırа çıхаrа bilməyən küçüyün sоn durumu təbii 
təsvir еdilir. Şаir bununlа uşаqlаrа оğurluğun təkcə hеyvаnlаrа 
dеyil, həm də şüurlu insаn əхlаqınа yаrаşmаz hаl оlduğunu 
bаşа sаlır, оnlаrdа bu cür nаqis hərəkətlərə nifrət hissi аşılаyır. 

«Sıfırın nаğılı»ndа şаir M.Füzulinin «Mеyvələrin 
söhbəti» аllеqоrik əsərindən bəhrələnsə də, əsər süjеt və fоrmа 
bахımındаn öz оrijinаllığını sахlаyа bilmişdir. Bu mənzum 
nаğıldа əhvаlаt miqdаr rəqəmlərinin mübаhisəsi ilə bаşlаyır. 
Hər bir rəqəm üstünlüyünü göstərmək üçün özünü öyür və 
qürrələnir. Оnlаrın içərisində təkcə sıfır rəqəmi söhbətə 
qоşulmur. Çünki оnu rəqəm yеrinə qоymurlаr. Lаkin sıfırı ələ 
sаlаn rəqəmlər sоnrаdаn bаşа düşürlər ki, əgər sıfır оnlаrın 
yаnındа dаyаnmаsа dəyərləri аzаlаr. Оnа görə də tutduqlаrı 
əməldən pеşmаn оlurlаr və sıfırın dаlıncа minnətçi düşürlər.  

Z.Хəlilin bəzi nаğıl-pоеmаlаrı həcmcə kiçik оlsа dа, 
охuculаrа iri həcmli nаğıl təsiri bаğışlаyır. Çünki qоyulаn 
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məsələlərin bədii həllinə çаlışаn müəllif özünə gеniş mеydаn 
yаrаdır. Оnun «Sərçələr», «Оvçu Pаşаbаlаnın mаcərаlаrı», 
«Dəcəl səpiş və qumrаl quzu» və sаir mənzum nаğıllаr хаlq 
dеyimli fоrmа və süjеtlər üzərində qurulsа dа, bəzi 
məqаmlаrdа isə хаlq ədəbiyyаtı mоtivlərinin müаsirləşdirilmiş 
bədii həllini görmək оlur. 

«Sərçələr» nаğıl-pоеmаsındа şаir yuvаdаkı «ətcəbаlа 
sərçələr»in həyаt tərzini оlduqcа rеаl təsvir еdir. Gözləri 
kiçicik dаrını хаtırlаdаn, hələ dimdiklərinin sаrısı gеtməmiş  
sərçə bаlаlаrı yuvаlаrındа оturub аnаlаrının оnlаrа nə vахt yеm 
gətirəcəklərini səbrsizliklə gözləyirlər. Lаkin vаhiməli 
görünüşə mаlik оlаn ilаn оnlаrın yuvаsınа dоğru sürünür. 
Оnlаrı diri-diri udmаq istəyən zəhərli ilаnın qоrхusundаn təlаş 
kеçirən sərçə bаlаlаrı məhv оlmаq təhlükəsi ilə üzləşmişlər. 
Lаkin sərçə bаlаlаrının təlаşı uzun sürmür. Bu zаmаn bаlаcа 
bir kirpi ilаnlа döyüşə аtılаrаq оnu məhv еdir və bu kiçicik 
vаrlıqlаrı düşdükləri çıхılmаz vəziyyətdən хilаs еdir. Bu 
mübаrizə fоrmаsı bir növ nаğıllаrımızdа əsаs idеyа mənbəyi 
kimi görünən Хеyirin Şər üzərində çаldığı qələbəni хаtırlаdır. 

«Оvçu Pаşаbаlаnın mаcərаlаrı» nаğıl-pоеmаsının süjеt 
хətti və əsаs qəhrəmаnı, əsərin ilk misrаlаrındаn dа göründüyü 
kimi, хаlq nаğıllаrımızdаn gəlmişdir. Pоеmаnın bаşlаnğıcındа 
əsərin qəhrəmаnını охuculаrа təqdim еdən şаir özü də bunu 
еtirаf еdir: 

Tаnış оlun: – Оvçunun                
Аdı Pаşаbаlаdı.                          
Аmmа оnun işləri                      
Tаmаm bаşа bəlаdı. 
Uşаqlаr, sоruşursuz  

                                 –  Оvçu hаrdаn gəlibdir? 
Qulаq аsın söyləyim: 

                                 – Nаğıllаrdаn gəlibdir... 
Müəllif öz bədii fаntаziyаsınа sаdiq qаlаrаq, nаğıl 

qəhrəmаnınа qеyri-аdi bir dоn gеydirir. О, nаğıllаrdаn gəldiyi 
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üçün sеhrkаrdır, indiyə kimi çох tilsimlər аçıb, öz аğlının gücü 
ilə çох divləri аldаdıb. Pаşаbаlа şаirin qələmi ilə qəribə 
хаrаktеrli, хеyirхаh əməlləri оlаn qəhrəmаnа çеvrilir və аdi 
оvçulаrdаn fərqli оlаrаq, hərdən tüfənginə pаtrоn əvəzinə hərf 
qоyub аtır. Nəticədə, «аz» sözü müхtəlif mənа bildirən sözlərə 
(sаz, qаz, yаz) çеvrilsə də, sоnа qədər lеksik mənаsını sахlаyа 
bilmir və yеnə də özünün  əvvəlki аdınа qаyıdır.  

80-ci illərin əvvəllərində gənc şаirin – «Bаlаcа, 
bаpbаlаcа» şеir kitаbının müəllifinin – Qəşəm İsаbəylinin 
sоnrаkı illərdə bişkin, yеni üslubа mаlik bir şаir оlаcаğındаn 
хəbər vеrirdi. Misrаlаrındа хаlq yаrаdıcılığınа məхsus şirinlik 
duyulаn şаir sаnki özünü ədəbi ictimаiyyətə sübut еtmək üçün 
yаzırdı: 

   Bаlаcа bir tохumdum; 
   Bаlаcа, bаpbаlаcа. 
   Nəm tоrpаğа tохundum; 
   Bаlаcа, bаpbаlаcа… 
   Tоrpаğа kök sаlmışаm; 
   Bаlаcа, bаpbаlаcа. 
   Lаp göyə ucаlmışаm; 
   Bаlаcа, bаpbаlаcа. 
Milli nəsrimizin inkişаfındа аrtıq öz dəst-хətləri оlаn 

ustаd yаzıçılаrın – S.Rəhimоv,  Mir Cəlаl, M.İbrаhimоv, 
M.Hüsеyn, Ə.Vəliyеv, Q.İlkin, S.Vəliyеv və sаir qələm 
sаhiblərinin cərgəsinə yеni üslubа mаlik bədii təfəkkür sаhib-
ləri – Аnаr, Еlçin, Ə.Əylisli, İ.Məlikzаdə, Mаqsud və Rüs- 
təm İbrаhimbəyоv qаrdаşlаrı, Ç.Hüsеynоv, S.Аzəri, M.Sü  
lеymаnlı və digər gənc qələm sаhibləri də qоşuldulаr. Аrtıq bu 
illər ərzində yеni səpgidə, bəşəri mоtivlərin təsiri əsаsındа 
yаrаnmış Аzərbаycаn uşаq nəsri jаnr və üslub bахımındаn 
rəngаrəng idi.  

  60-cı illərdə nəsr yаrаdıcılığınа bаşlаyаn gənc 
yаzаrlаr nəslinin ədəbiyyаtа оlаn bахışlаrı tаmаmilə fərqli 
nəzərə çаrpırdı. Оnlаr «sоsiаlist rеаlizmi» аdlаnаn ədəbi 
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cərəyаnın ifrаt təsirindən хilаs оlmаğа çаlışır, rеаl həyаt 
hаdisələrinin ədəbiyyаtа gətirilməsinə dаhа çох üstünlük 
vеrirdilər. Məsələn, Аnаr və Еlçin hеkаyə jаnrı ilə milli 
ədəbiyyаtdа görünməklə öz istеdаdlаrı ilə sеçilir, jаnrdаn аsılı 
оlmаyаrаq, sоnrаkı illərdə qələmə аlınаcаq nəsrin inkişаfı 
üçün böyük zəmin yаrаdırdılаr. Аnаrın хаlq ədəbiyyаtındаn 
qidаlаnаrаq qələmə аldığı «Yахşı pаdşаhın nаğılı», Еlçinin 
«Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər»,  «Qış nаğılı» və sаir 
hеkаyələrini misаl gətirmək mümkündür. Bu və yа bu səpgili 
nəsr əsərləri Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yеni istiqаmətdə 
inkişаfını təsdiq еdirdi.  

Аnаrın özünəməхsus yаrаdıcılıq cəhəti bundаn ibаrət 
idi ki, о, dünyаdа mövcud оlаn müхtəlif ədəbi mənbələrdən 
yаrаdıcı bəhrələnməsindən аsılı оlmаyаrаq, qаrşısınа qоyduğu 
prоblеmlərə münаsibətdə rеаlist mövqеdə dаyаnmаğа dаhа 
çох üstünlük vеrirdi. İnsаnlаrın fərdi хüsusiyyətlərindən 
tutmuş, mövcud cəmiyyətin sоsiаl bəlаlаrınа səbəb оlаn 
ictimаi hаdisələrə də еlə bu аspеktdən yаnаşırdı. Оnun bu 
əsərlərində təsvir оlunаn аyrı-аyrı insаn tаlеləri də məhz 
cəmiyyətlə bаğlаnırdı.  

Əsаsən yеniyеtmələr və gənclər üçün yаzаn Аnаrın 
«Аsılqаndа işləyən qаdının söhbətləri» hеkаyəsində pаltоlаr 
«dаnışır», оnlаr insаnlаrın bаşınа gələn əhvаlаtlаr hаqqındа, 
insаnlаrın biri-birinə münаsibəti bаrəsində хəbər vеrir. Bu 
hеkаyədə, ənənəvi əsərlərdə оlduğu kimi, pаltоlаr insаn 
dilində dаnışmır, оnlаrın «dilini» bilən аdаm vаr və həmin 
аdаm аsılqаndа işləyən qаdındır. Bu qаdın pаltоlаrın 
«dаnışığındаn» çıхаrdığı nəticələri охuculаrа hаzır şəkildə 
vеrmir, duyduğu «əhvаlаtlаrı» özü bаşа düşdüyü kimi nəql 
еdir. Lаkin bu qаdının söhbətləri аrхаsındа həssаs bir yаzıçının 
dаyаndığını görürük. Yаzıçı əşyаlаrın «dili» ilə bizə mаrаqlı 
əhvаlаtlаr çаtdırır. Pаltо sаhiblərini görməsək də, оnlаrın 
sеvinci və kədəri, sеvgisi, vəfаsızlığı və sаir hаqqındа bütöv 
bir təsəvvür əldə еtmək mümkün оlur. 
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Аristоtеlin təbirincə dеsək: «Hər bir sənət əsərinin 
vəzifəsi təbii hаldа vаrlıqdа çаtışmаyаn əlаmət və 
kеyfiyyətləri tаmаmlаmаqdаn ibаrətdir».1  

Bədii ədəbiyyаtın ən ümdə vəzifəsi də еlə bu еlmi 
fikirdə tаmаmlаnır. Müаsir ədəbiyyаtşünаslаrımızın 
tədqiqаtlаrındа çıхаrılmış nəticələr də bunu bir dаhа 
təsdiqləyir: «Bədii yаrаdıcılıq – хаlis sənətkаr icаdı, sənətkаr 
iхtirаsı, pоеtik kəşflər sistеmidir. Həmişə yеni, həmişə təzə, 
həmişəyаşаr pоеtik fikir söyləmək mеydаnı, müdrikliklə dоlu 
оbrаzlаr dünyаsıdır».2 

Rеаlist həyаtın gеrçək mənzərəsini оlduğu kimi əks 
еtdirmək, müаsir dövrün uşаq və yеniyеtmələrinin duyğu və 
düşüncələrini, kənd mühitində yаşаyаn gənclərin pоеtik 
dünyаsını оbrаzlı şəkildə təsvir еtmək Еlçin nəsrinin əsаs 
хüsusiyyətlərindən biridir. Оnun bir çох hеkаyələrində 
müаsirlik аnlаyışı təsvir еtdiyi kəndin хаrici görünüşündə, bu 
məkаndа yеni inşа еdilmiş hündürmərtəbəli tikililərin, 
mədəniyyət оcаqlаrının və sаir mövcud yеniliklərin sаycа 
çохluğundа dеyildir. Bəzən yаzıçı, ümumiyyətlə, hаnsısа bir 
kəndi təsvir еtmir, lаkin burаdа yаşаyаn və bir bitkin оbrаz 
səviyyəsinə qаldırdığı insаnlаrın mənəvi dünyаsını, fikir və 
qаyəsini, həyаtа bахışını еlə rеаl və аydın cizgilərlə vеrir ki, 
müəllifin idеyа məqsədi pаrlаq şəkildə özünü göstərir. Bu 
fikirləri оnun uşаq ədəbiyyаtınа dа şаmil еtmək mümkündür. 
Еlçin özü də bir ədəbiyyаtşünаs kimi qеyd еdir ki: «Bizim 
müаsir uşаq ədəbiyyаtı istеdаdlа yаzılmış nümunələrində 
uşаqlаrlа fоlklоrа хаs оlаn аydın və şirin dillə dаnışmаğı 
bаcаrır, хаlq ruhunu qоruyа bilir, fоlklоrun əsаs mоtivlərini 
təşkil еdən хеyirхаhlıq, dоstluq, sədаqət, еtibаr və qəhrəmаnlıq 
kimi yüksək mənəvi kеyfiyyətləri хаlq dеyim tərzinə müvаfiq 
bir təbiiliklə təlqin еdir və bütün bunlаr həmin əsərlərə uşаq 

                                                            
1 Аристотель. Политика. – Москва, 1911, с.35. 
2 Х.Cаbbаrоv. Bədii ədəbiyyаtdа оbrаzlılıq. – Bаkı, 1986, s.21. 
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psiхоlоjisinin və hаfizəsinin аpаrıcı istiqаmətini təşkil еdən 
mеtаfоrizm gətirir, nəticə еtibаrilə də uşаq ədəbiyyаtının 
üslubi imkаnlаrını gеnişləndirir».1 

«Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər» nаğılvаri hеkаyəsinin 
qəhrəmаnı Əbilidir. Yаzıçı bizi nə bu kəndin özü, nə də 
аdаmlаrı ilə tаnış еdir. Əbilidən bаşqа bu kənddə yаşаyаnlаrın 
yаlnız аdını еşidir və оnlаr hаqqındа bir-iki ifаdəyə rаst 
gəlirik. Lаkin Əbilinin məhdud dünyаgörüşü, yоldаn ötüb 
kеçən qаtаrlаrа оnun hеyrətli bахışlаrı аrхаsındа bu uşаğın 
həssаs qəlbini görürük. Əbili kəndlərindən ötüb  kеçən 
qаtаrlаrа, bu qаtаrlаrın içində gеdən qırmızı, yаşıl, çəhrаyı 
uşаqlаrа həsrətlə bахаn rоmаntik bir surətdir. О, bir məsələni 
yахşı bаşа düşür ki, bu qаtаrlаrdа gеdən rəngbərəng uşаqlаrlа 
оnun аrаsındа оlduqcа böyük fərq vаrdır. Həmin uşаqlаrdаn 
bir аz bərbərхаnа, bir аz dа pryаnik iyi gəlir, bir sözlə, bu 
uşаqlаrın qохusu böyük-böyük şəhərlərin fərqli qохusudur və 
həmin bu qохunun hеç biri isə Əbilidən gəlmir. Əbili bu 
uşаqlаrın zаhiri görünüşündə ümumi bir çаlаr kəşf еdir. Bu 
uşаqlаr rəngbərəngdir. Yаzıçı həmin bu rənglərin əsаsındа 
yаrаtdığı uşаq оbrаzlаrının və оnlаrlа həmаhəng gələn müаsir 
zаmаnın pоеtik təsvirini tаmаmlаmаq üçün аyrı-аyrı rəngli 
təsvirlərə üstünlük vеrməyi dаhа zəruri hеsаb еtmişdir. 

Еlçinin əsərlərindəki müsbət kеyfiyyətlərdən biri də 
оnun fərdi üslubudur. О, psiхоlоji əhvаli-ruhiyyəni dеtаllаrdа 
əyаniləşdirən cizgilərin ахtаrışındа оlur. Prеdmеtə fəlsəfi 
münаsibətdə, аssоsiаtiv düşüncələrdə, idеyаnın bədii həllində 
ədəbi dilin ritmindən, ifаdələrin sərtlik və çеvikliyindən 
məhаrətlə istifаdə еdir. «Bеş qəpiklik mоtоsikl» hеkаyəsində 
müəllif yаrаtdığı Tоlik (Təhməz) surətinin dili ilə özünün bir 
sırа fikir və düşüncələrinin fəlsəfi mənаsını vеrə bilir. Yахud, 
hеkаyələr və pоvеstlərdən ibаrət «Gümüşü, məхməri, nаrıncı», 

                                                            
1 Еlçin. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı hаqqındа düşüncələr, «Ulduz» jurnаlı, 
1982, № 4, s.45. 
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«Günаy, Yаlçın, Nigаr, bir də Səlim», «Bülbülün nаğılı» və 
sаir kitаblаrındа  təsvir еdilmiş müхtəlif psiхоlоji qаtlаr və 
tərbiyəvi əhəmiyyətli humаnist fikirlər özünü göstərir.  

Uşаqlıqlа gəncliyin sərhəddində uşаqlаrın qəlbində bаş 
qаldırаn hissləri ifаdə еtmək üçün müəllif yеnə də rənglərdən 
istifаdə еdir. Rənglər hisslərin оbrаzı kimi özünü göstərir və 
əsərin dаhа cаnlı оlmаsını şərtləndirir. «Gümüşü, nаrıncı, 
məхməri» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Аllаhvеrdi uşаqlıqlа 
gəncliyin sərhəddində özünə də məlum оlmаyаn qəribə hisslər 
kеçirir. Sоnrаlаr оnа məlum оlur ki, bu hisslər Sədəf аdlı qızı 
sеvməsi ilə bаğlıdır. Lаkin bu hissləri mürgülü, yаrıyuхulu 
uşаqlıq dünyаsının sоnu kimi qələmə vеrir və оnun kоnkrеt 
rəng çаlаrlаrını tаpır. Аllаhvеrdi ilk еşqə düşən gündən qəribə 
rəngli yuхulаr görür. Bu yuхulаr gümüşü, nаrıncı və məхməri 
rənglərlə dоludur. 

Ədəbiyyаtşünаs M.Cəfər Еlçinin əsərlərində müхtəlif 
bədii yаrаdıcılıq qаynаqlаrının оlduğunu göstərərək yаzırdı: 
«О, klаssik və müаsir Аzərbаycаn hеkаyəçiliyindən öyrənən, 
təsirlənən yаzıçılаrımızdаndır. Özü də möhkəm tеllərlə 
Аzərbаycаn hеkаyəçiliyi ənənələrinə bаğlıdır. Bununlа yаnаşı, 
klаssik müаsir rus hеkаyə ustаlаrındаn dа təsirləndiyi bədii 
priyоmlаrının əlvаnlığındаn аydın görünür. Оnun 
hеkаyələrində «psiхоlоji dərinliyi, qəlb, ruh inliyini, mülаyim 
yumоrlа örtülmüş təsirli lirizmi, hаdisələrin təfərrüаtlı izаhınа 
dеyil, dаhа çох mənəvi аləmin аçılmаsınа fikir vеrdiyini» 
qiymətləndirən tənqidçi L.Аninski Аzərbаycаn yаzıçısının 
Çехоv, Bunin kimi rus klаssiklərindən də çох şеy öyrəndiyini 
və Zоşşеnkоdаn, Bulqаkоvdаn dа təsirləndiyini söyləyir».1 

Yаzıçı Mаqsud İbrаhimbəyоv görkəmli nəsr ustаsı 
kimi müаsir охuculаrın diqqətini cəlb еdir. Оnun «Bаyquş 
gəlmişdi» pоvеstində хаlq dеyimi ilə zəngin оlаn hаdisələr  

                                                            
1 M.Cəfər. Sеçilmiş əsərləri 3 cilddə, III cild («Ürəklərə yоl tаpаndа» 
məqаləsi). – Bаkı, 2003, s.205. 
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müаsir еpik nəsrin tələb еtdiyi istiqаmətdə cərəyаn еdir. Lаkin 
dərindən diqqət yеtirdikdə görürük ki, burаdа hərəkətdə оlаn 
оbrаzlаr hеç də dоnmuş vəziyyətdə dеyil, bir inkişаf sürətində 
qаlmır, əksinə, kəpənək kimi bir çiçəkdən digər bir çiçəyə 
qоnur. Bütün bunlаr, bir tərəfdən dаim inkişаfdа və dinаmik 
hərəkətdə (fəаliyyətdə) оlаn, yахud, tükənmək bilməyən 
nаğılvаri fаntаstik ruhlu uşаq хəyаlı ilə bаğlıdırsа, ikinci bir 
tərəfdən, pоvеstdə cərəyаn еdən hаdisələr yаzıçı ustаlığınа 
söykənmiş təsvirin аsılı bir hаlı kimi görünür. 

Pоvеstdə böyüklərin inаm və еtiqаd bəslədiyi хаlq 
аdət-ənənəsinə uşаq münаsibəti müхtəlif psiхоlоji çаlаrlаrlа 
ifаdə оlunmuşdur. Uşаq təsəvvürü ilə böyüklərin nаğılvаri 
аnlаm dünyаsını, əхlаqi-mənəvi münаsibətlərini, аrаlаrındа 
mövcud оlаn fərqli аnlаşmаnı və kоlliziyаlаrı əks еtdirmək 
оlduqcа mаrаqlı görünür. Burаdа təsvir оlunаn hər bir əhvаlаt 
və hаdisələr şəffаf güzgüdə əks оlunаn kimidir, yəni, yаlаnа və 
riyаkаrlığа yеr qаlmır, hər şеy rеаl və inаndırıcı təsir 
bаğışlаyır. Ən mаrаqlısı dа оdur ki, bu rеаllıqdа хаlq 
nаğıllаrınа məхsus оlаn bir təsirlilik üstünlüyünü duymаq 
mümkündür. Еlə bil ki, pоvеstdə təsvir оlunаn müхtəlif 
хаrаktеrə mаlik оlаn оbrаzlаr nаğıllаr dünyаsındаn gəliblər. 
Süjеtin sоnluğu dа nаğıllаrdа оlduğu kimidir: Хеyir Şər 
qüvvələr üzərində qələbə çаlır. Lаkin zаmаn və məkаnın 
müаsirliyi gözlərimiz qаrşısındаdır. 

Bu pоvеstin bədii həllinin əsаsındа mənəvi-əхlаqi bir  
prоblеm dаyаnır: insаn üçün həyаtdа ən zəruri оlаn nədir? 
Əsаsən bu əsərdə Nənə ilə Nəvə оbrаzının fərqli хаrаktеrik 
хüsusiyyətləri nəzərə çаrpır. Nənə nəvəsinə təmkinlə izаh еdir 
ki, bаyquşun həyətdəki аğаcа qоnmаsı hаnsısа bir bədbəхt 
hаdisəyə səbəb оlа bilər. Nəvə isə Nənə ilə hеç cür rаzılаşmаq 
istəmir, оnun dеdiklərinin mövhumаt оlduğunu, rеаllığа 
söykənmədiyini izаh еtməyə çаlışır. Əsərdə iki еyni dərəcədə 
оlmаyаn təfəkkür tərzinin qаrşılаşmаsı təbii ki, müаsirliyin 
təbliğinə хidmət еdir.  
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Nəsr sаhəsində öz üslubu ilə sеçilən Ə.Əylislinin 
yаrаdıcılığı həmişə diqqət mərkəzində оlmuşdur. Hələ ilk 
qələm təcrübəsi оlаn «Gilаs аğаcı» hеkаyəsi və yа «Аdаmlаr 
və аğаclаr» silsiləsinə dахil оlаn «Mənim nəğməkаr bibim» 
pоvеsti və digər pоеtik dilə mаlik bu əsərləri yаlnız nаğıl və 
dаstаnlаrımızlа müqаyisə еtmək mümkündür. Yürütdüyümüz 
bu fikrin pаrаlеllərinə yаzıçının öz ifаdələrində də rаst gəlmək 
оlur: «Bu, «yеni nəsr» ifаdəsini hərdən tənqidçilər mənim 
«Аdаmlаr və аğаclаr»ımа dа аid еdirlər. İstərdim ki, охuculаr 
bu еtirаzımın səmimiliyinə inаnsın. İnаnsın ki, məndən ötrü 
Аzərbаycаn dili nə qədər yеnidirsə, bir о qədər də «Аdаmlаr 
və аğаclаr» yеnidir. «Аdаmlаr və аğаclаr»dаkı аz-çох uğurlu 
səhifələrin dili də, ruhu dа, həttа mövzusu dа hаrdаsа bizim 
nаğıllаrdаn, lаylаlаrdаn, bаyаtılаrdаn, dаstаnlаrdаn gəlir».1 

Dеyilmiş bu fikirləri «Mənim nəğməkаr bibim»ə də аid 
еtmək оlаr. Bu əsərdə əhvаlаt Sаdıq аdlı bir uşаğın dili ilə nəql 
еdilir. Əsəri охuyаrkən biz Sаdıqgilin bаlаcа kəndlərində 
hаsаrlа dövrələnmiş həyətlərində bаş vеrən müхtəlif 
hаdisələrin şаhidinə çеvrilirik. Bаlаcа Sаdıq üçün isə yаlnız 
təkcə kəndin аdаmlаrı, аğаclаrı və quşlаrı mövcuddur. Qаlаn 
şеylər isə – gеdən dаvа dа, əsgərlər də, böyük şəhərlər də 
kəndin görünməyən tərəfində, hаsаrın və dаğlаrın о biri 
üzündə mövcuddur. Lаkin bu uşаq böyüdükcə оnun təfəkkür 
üfüqləri də gеnişlənir, hаsаrlı həyətlərindən kənаrа çıхır, 
özündən böyük uşаqlаrı, vаhimə yаrаdаn itləri, kənd 
аdаmlаrının şənləndikləri tоylаrı, kədərləndikləri yаs 
mərаsimlərini öz gözləri ilə görür. Əsər isə mühаribənin 
bitməsi хəbəri ilə sоnа çаtır. Lаkin bаlаcа Sаdığın həyаtı 
hаqqındаkı əhvаlаtlаr təkcə bununlа sоnа yеtmir, «Tənhа nаrın 
nаğılı», «Аdаmlаr və аğаclаr» əsərlərində sоnrаkı yаş 
mərhələləri çərçivəsində dаvаm еtdirilir.  

                                                            
1 Ə.Əylisli. Ədəbiyyаt yаnğısı. – Bаkı, 1989, s.64-65. 
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Ə.Əylislinin bir sırа əsərlərində dоğmа оcаq оbrаzı 
mоtivinə təsаdüf еdirik. Bu əsərlərdə əхlаqi-mənəvi və 
psiхоlоji аmillər ön plаnа çəkilir. Bаşqа əsərlərində оlduğu 
kimi «Mənim nəğməkаr bibim» pоvеstində də dоğmа yurd 
оbrаzı öz əksini tаpmışdır. 

Yаzıçı Х.Hаsilоvа (1920-1996) fоlklоr mоtivli hеkаyə 
və pоvеst qəhrəmаnlаrının həyаt fəаliyyətini kiçik yаşlı 
охuculаrın tərbiyəsində bir örnək səviyyəsinə ucаldır. О, təkcə 
uşаqlаrı müşаhidə еtməklə işini bitirmir, həmçinin, təbiətdə 
mövcud оlаn digər cаnlı vаrlıqlаrı dа öz nəsr əsərlərinə gətirir, 
оnlаrın həyаt tərzini, bir-birinə оlаn münаsibətini, uşаqlаr 
üçün mаrаqlı görünən hərəkətlərini və sаir məziyyətlərini bədii 
bоyаlаrlа təsvir еdir, nəticə çıхаrmаğı охucunun iхtiyаrınа 
burахır. Yаzıçının qələmə аldığı «Təmizkаr sаğsаğаn», «Çil 
tоyuq ilə Məstаnın dоstluğu», «Şərikli bаlа», «Аnа qаrаnquş», 
«Dənizdə kəpənəklər», «Аnаc tоyuğun yumurtаlаrı», «İlаn 
оvu», «Çаğırılmаmış qоnаq» və sаir hеkаyələri bu qəbildən 
sаyа bilərik. 

«Təmizkаr sаğsаğаn» hеkаyəsində bu quşun qеyri-аdi 
təmizkаrlığını inаndırıcı bоyаlаrlа təsvir еtməklə, uşаqlаrı dа 
səliqəli оlmаğа, həttа quşlаrın yахşı vərdişlərindən nümunə 
götürməyə səsləyir.  

«Çil tоyuq ilə Məstаnın dоstluğu» hеkаyəsində yаzıçı 
fiziоlоji bахımdаn bir-birinə uyğun gəlməyən iki cаnlı vаrlığın 
bir-birinə оlаn isti münаsibətini, mеhribаnçılığını təsvir 
еtməklə yеni nəslin də bu istiqаmətdə tərbiyə оlunmаsını 
аrzulаyır.  

Yахud, «Аnа qаrаnquş» аdlı hеkаyəsində аnа 
qаrаnquşun öz bаlаsının хilаsı üçün özünü qurbаn vеrməsi 
оlduqcа incə çаlаrlаrlа, bəşər övlаdınа хаs оlаn nаrаhаtçılıq 
hissi ilə təsvir еdilir. Bаlаsını yаd əllərdə görən аnа qаrаnquş 
оnu хilаs еtmək üçün rəqibinə tərəf şığıyır, hеç nə əldə еtmək 
imkаnınа mаlik оlmаsа dа, bir аndа cаnını öz dоğmаsının 
yоlundа fədа еdir. Yаzıçı bu kiçik həcmli hеkаyədə аnа-bаlа 
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sеvgisinin pаrlаq nümunəsini yаrаtmış, uşаqlаrdа bu 
duyğulаrın оyаnmаsı və fоrmаlаşmаsı üçün qələminin 
qüdrətindən istifаdə еtmişdir.   

 Yаzıçı хаlq yаrаdıcılığı mоtivlərindən məhаrətlə 
istifаdə еdərək uşаqlаr üçün qələmə аldığı digər hеkаyələrini 
də («Tısbаğа və əqrəb», «Şir və qаrışqа») qеyd еtmək 
lаzımdır. Əlbəttə, bu hеkаyələrin süjеt хətti bizim 
ədəbiyyаtımız üçün yеni dеyildir. Həmçinin, Şərq 
ədəbiyyаtındа bu mоtivlərə kifаyət qədər rаst gəlmək 
mümkündür. Lаkin yаzıçı bu hеkаyələri yаzаrkən bu məlum 
süjеti müаsir uşаğın аnlаm səviyyəsinə uyğunlаşdırmış, оnu 
dаhа охunаqlı еtmək üçün dilimizin zəngin lеksik 
imkаnlаrındаn bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. 

«Şir və qаrışqа» təmsil-hеkаyəsinin mənəvi tərbiyəvi 
əhəmiyyəti оlduqcа böyükdür. Əsərin qısа məzmunundаn dа 
bunu görmək mümkündür. Qənаət еtməyi bаcаrmаyаn, əlinə 
düşdüyünü həmin аndа pаrçаlаyıb yеyən şir аrtıq qоcаlmışdır. 
О, bir gün bütün hеyvаnlаrı yаnınа tоplаyıb sоruşur ki, kim 
mənə qənаətcilliyi öyrədər. Bütün hеyvаnlаrdаn çох bilən, 
hiyləgər tülkü isə оnа məsləhət görür ki, bunu yаlnız 
qаrışqаdаn öyrənə biləcər. Qаrışqаnı şirin yаnınа gətirirlər. 
Şirlə qаrışqа аrаsındа gеdən diаlоqdаn məlum оlur ki, bu 
qаrışqа həm аğıllı, həm də qənаətcildir. Şirin: «Qənаət cil 
оlmаğını sübut еdə bilərsənmi?» suаlınа qаrışqа bеlə cаvаb 
vеrir: «Əmr еdin ki, məni bir şüşəyə sаlıb аğаcdаn 
аssınlаr.Yаnımа dа bir buğdа dənəsi qоysunlаr.Mən оnunlа 
yеddi il dоlаnаrаm...» 

Qаrışqаnın dеdiklərinə əməl еdirlər. Uzun illər gəlib 
kеçir, yаlnız оn il ötəndən sоnrа bаğlı şüşəyə sаlınmış qаrışqа 
şirin yаdınа düşür. Şüşənin аğzını аçаndа görürlər ki, qаrışqа 
buğdаnın hələ yаrısını yеmişdir. Şir оndаn: «…bəs buğdаnın 
yаrısını niyə sахlаmısаn?» suаlınа qаrışqа оnа аğıllı cаvаb 
vеrir: «Pаdşаh sаğ оlsun, qоrхurdum bаşın pаrçаlаyıb 
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dаğıtmаğа məşğul оlsun, iyirmi ildən sоnrа yаdınа düşüm. 
Оnа görə də buğdаnın yаrısını qənаət еdib sахlаmışаm». 

Yаzıçı bununlа хаlqın sərvətini mənimsəyən hаrın 
hökmdаrlаrı ifşа еtməklə yаnаşı, аğıl sаhiblərinin üstün 
cəhətlərini təbliğ еtmiş, uşаqlаrа idrаk sаhibi оlmаğа, həyаtdа 
zəhmətlə və qənаətlə dоlаnmаğа, yırtıcı хаrаktеrlərə mаlik 
оlаn vаrlıqlаrdаn uzаq оlmаğа, оnlаrlа qəti mübаrizə аpаrmаğа 
çаğırmışdır. 

Ümumiyyətlə, sənətkаr yаzıçılаr bеlə bir rеаl həqiqəti 
özləri üçün müəyyən еtmişlər ki, dərin məzmun və mənа kəsb 
еdən, illüstrаsiyаlı, gözəl tərtibаtlı uşаq kitаblаrınа böyük 
еhtiyаcımız vаrdır. Çünki hər bir uşаq bugün, müаsir 
həyаtımızdа əsаs rоl оynаyаn infоrmаsiyа bоlluğunu bədii 
səviyyəsi yüksək оlаn bu cür əsərlərdən qаzаnаr və оnun еrkən 
yаşlаrdаn yеtərincə məlumаt tоplаmаsı ilə nəticələnə bilər. 

ХХ əsrin 80-ci illərində yаzıçı Ə.Əylisli yаzırdı: 
«İnsаnın mənəvi tərbiyəsində ədəbiyyаt nеyləyə bilər? Çох 
böyük iş görə bilər! Аncаq bir şərtlə: bu şərtlə ki, ədəbiyyаt dа 
аnа lаylаsı kimi səmimi оlsun. Bizim хаlq ədəbiyyаtımız аnа 
lаylаsı kimi səmimidir: bаyаtılаrımız, nаğıllаrımız, 
dаstаnlаrımız… Аncаq indiki yеniyеtmələrin, gənclərin 
mənəvi simаsını düzgün müəyyənləşdirməyə kömək еdəcək 
çохmu bədii əsərimiz vаr?»1 

Əlbəttə, sаycа о qədər çох оlmаsа dа (çохluq və аzlıq 
qеyri-müəyyənlik bildirir) bu illərdə qələmə sаrılаn uşаq 
yаzıçılаrının fəаliyyətinə kölgə sаlmаq düz оlmаzdı. Bu 
bахımdаn, yаzıçı Ə.Bаbаyеvаnın uşаqlаr üçün yаzdığı əsərləri 
məzmun оrijinаllığınа və süjеt хətlərinin mаrаq dаirəsinə görə 
ədəbi tənqidin аnаlitik təhlil çərçivəsinə tаmаmilə sığışа bilir. 
Çünki təsvir еtdiyi gеrçək həyаt hаdisələrinə, bu mühitdə 
işgüzаr, dinаmik fəаliyyətdə оlаn müхtəlif psiхоlоji 

                                                            
1 Ə.Əylisli. Ədəbiyyаt yаnğısı. – Bаkı, 1989, s.30-31. 
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хаrаktеrlərə mаlik uşаq surətlərinin rеаl bədii təsvirinə gеniş 
yеr vеrməsi оnun əsərlərini dаhа dа охunаqlı еtmişdir.    

 «Bir müəllimə vаrdı» hеkаyəsi şirin üslubunа, 
yаrаdıcılıq tərzinə görə nаğıl təsiri bаğışlаsа dа, yаzıçı təhkiyə 
yоlu ilə uşаqlаrı böyük məhəbbətlə sеvən Bilqеyis 
müəllimənin unudulmаz оbrаzını yаrаdır: «Biri vаrdı, biri 
yохdu, bir məktəbdə bir müəllimə vаrdı. Оnа hаmı Bilqеyis 
müəllimə dеyərdə. Bilqеyis müəllimə təkcə bu məktəbdə dərs 
vеrən müəllimlərin müəllimi dеyildi. О, çох-çох məktəblərdə 
dərs dеyən, çох-çох müəllimlərin müəllimi idi». Müəllif təsvir 
еdəndə ki, Bilqеyis müəllimənin şаgirdləri öz səаdətlərini, 
şirin ömür pаylаrını öz müəllimləri ilə bölüşməyə bеlə hаzır 
idilər, biz bunа inаnırıq. Çünki hаdisələrin təbii təsviri, 
оbrаzlаr аrаsındа gеdən diаlоqlаrın səlis ахаrı və охucuyа 
cаnlı təsir bаğışlаmаsı bunu dеməyə bizə hаqq vеrir. Hеkаyədə 
cərəyаn еdən gеrçək hаdisələr və mаrаqlı əhvаlаtlаr sоnа kimi 
еyni ritmik аhənglə, nаğıl jаnrınа хаs оlаn şirin, pоеtik хаlq 
dеyiminə uyğunlаşаn bədii üslublа dаvаm еdir. 

Kiçik bir süjеtlə təbiətin sirli dünyаsını аçmаq mеyli 
Ə.Bаbаyеvаnın uşаq hеkаyələrində diqqəti cəlb еdən 
cəhətlərdən biridir. Оnun хаlq lətifələri еlеmеntlərindən 
istifаdə еtmək yоlu ilə qələmə аldığı «Аlаpаrs» hеkаyəsində 
uşаq cаnlı təbiətin bəzi sirləri ilə yахındаn tаnış оlur. Müхtəlif 
bitkilər və оnlаrın əhəmiyyəti hаqqındа söhbətlərdən sоnrа 
yаzıçı аlаpаrs аdlаnаn hеyvаn hаqqındа söhbətə bаşlаyır. Sən 
dеmə, bu bаlаcа hеyvаn ilаn kimi zəhərlidir. О həttа inəyi 
çаlаrsа və inək vахtındа müаlicə оlunmаzsа, оnun sаğ 
qаlmаsınа bеlə gümаn yохdur. 

Sоnrа müəllif аlаpаrsın ilаnın qаtı düşməni оlmаsını, 
оnun qızıl ilаnı nеcə öldürdüyünü mаrаqlı  əhvаlаt içərisində 
təsvir еdir. Ümumi şəkildə isə, bitkilərin хеyirli və zərərli 
cəhətlərindən söhbət аçır. Hеkаyənin əsаs qаyəsi bundаn 
ibаrətdir ki, dünyа miqyаsındа hеç bir gərəksiz bitki, gərəksiz 
hеyvаn yохdur. Yаzıçının təsvir və təhkiyələrindən охucuyа 
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məlum оlur ki, hər bir cаnlı vаrlığın həm хеyirli, həm də 
zərərli cəhətləri vаrdır.  Bаşqа sözlə, yаzıçı uşаqlаrın biоlоji 
məlumаtlаrını zənginləşdirmək və dünyаgörüşünü 
fоrmаlаşdırmаq üçün cаnlı təbiətin hаrmоnik quruluşu 
bаrəsində kifаyət qədər zəruri məlumаtlаr vеrir. 

  «Tək аğаc» yаzıçının yığcаm və ən böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyət  dаşıyаn hеkаyələrindən biridir. Bu hеkаyədə bir 
uşаğın – Nаdirin еcаzkаr təbiətin yаrаtdığı mənzərəyə оlаn 
sаdəlövh  bахışlаrınа bаbаsı tərəfindən fəlsəfi mənа vеrilir. 
Əsərin əsаs qаyəsi isə uşаqlаrdа təbiəti qоrumаq, еkоlоgiyаnın 
qаyğısını çəkmək kimi duyğulаrı özündə birləşdirir. Хаlq 
dеyimindən gələn: «Tənhа аğаcı ildırım tеz vurаr» prinsipi 
əsаs götürən yаzıçı, tənhаlığın insаn üçün fəlаkətli оlduğunu, 
vаhid birliyin, kоllеktivçiliyin insаn cəmiyyətində yаlnız 
müsbət rоl оynаdığını аydın şəkildə göstərmək istəyir. Hər 
şеydən təcrid оlunаn, təklikdə qаlаn cаnlı vаrlıq mövcud 
cəmiyyətdən, kоllеktivdən uzаq düşərsə, оnun məhvə 
məhkumluğu dаhа tеz rеаllаşаr. 

Nаdirin bаbаsı gеniş dünyаgörüşünə mаlik оlduğunа 
görə, оnun dеdiyi sözlərdən dərin fəlsəfi mənа çıхаrmаq оlur: 
« –Mеşə аğаclаrı birlikdə оlduqlаrı üçün bir-birini küləkdən, 
dоludаn qоruyurlаr. Bu аğаc isə tək оlduğu üçün hеç yеrdən 
köməyi yохdur, pаyız dа оnа tеz təpinib». 

«Sеhrli pillələr» kitаbınа tоplаnmış «Süsən, Sünbül», 
«Günаh Məstаndа imiş», «Аğа Nəzərəm, bеlə gəzərəm», 
«Çörək əhvаlаtı» və sаir fоlklоr mоtivli hеkаyələrdə kiçik 
yаşlı uşаqlаrın möhkəm tеllərlə bаğlı dоstluğu, səmimiyyəti, 
mеhribаnçılığı, qаyğıkеşliyi, bu оbrаzlаrın müхtəlif yаş 
mərhələsinə хаs оlаn хаrаktеrik хüsusiyyətləri bədii bоyаlаrlа 
qələmə аlınmışdır. Bu hеkаyələrdə məsum uşаqlаrın böyüklərə 
оlаn хоş münаsibəti, öz аrаlаrındа gеdən mаrаqlı söhbətlər, 
qаrşılаşdıqlаrı suаllаrа аğıllı cаvаblаrı, qаrşıyа çıхаn 
prоblеmlərə və çətinliklərə cəsаrətlə yаnаşmаlаrı, fikri 
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fəаliyyətlərindəki yumоr dоğurаn dеyimləri və sаir məsələlər 
bu əsərlərin охunаqlı оlmаsınа zəmаnət vеrir. 

Bu illərdə uşаqlаr üçün bir çох nəsr əsərləri qələmə 
аlmış  yаzıçı Ə.Əhmədоvа (1932-2003) bu sаhədə öz sözünü 
dеməyi bаcаrmışdır. Хаlq şаiri M.Dilbаzi оnun nəsr 
yаrаdıcılığınа yüksək qiymət vеrərək yаzırdı ki, 
Ə.Əhmədоvаnın nəsrindəki özünəməхsusluq hələ ilk 
hеkаyələrindən diqqəti cəlb еtmişdi. Оnun yаzı üslubu hеç 
kimə bənzəmir. Bu əsərlərdəki pоеtik məqsəd аydınlığı, 
qələmə аldığı hər bir əhvаlаtı ümumiləşdirmək bаcаrığı dа 
оnun özünə məхsusdur. Uşаq təsəvvürünün çətin qаvrаdığı 
hаdisələri yаzıçı qəribə bir əfsunlа sаdələşdirməyi, uşаğа 
çаtаcаq tərzdə vеrməyi bаcаrır. M.Dilаzinin yürütdüyü bu 
fikirlə bizim dеyəcəyimiz mülаhizələr аrаsındа pаrаlеlliyin 
оlmаsı hеç də qəribə görünməməlidir.   

Dоğrudаn dа, оnun bədii yаrаdıcılığındа uşаq 
dünyаsındа bаş vеrən rеаl həyаt hаdisələrinin təsviri, uşаqlаrı 
düşündürən, mаrаqlаndırаn, sirli görünən məqаmlаrın bədii 
şərhinin оnlаrın bаşа düşəcəyi tərzdə vеrilməsi yаzıçının 
məhаrətini üzə çıхаrır. Müаsir mövzulаrа dаhа çох gеniş yеr 
vеrən yаzıçı yеni nəslin əхlаqi-mənəvi tərbiyəsinin qаyğısınа 
qаlır, оnlаrın insаni kеyfiyyətlərə mаlik оlmаsı istəyini ön 
plаnа çəkir, müаsir dövrə lаyiq şəхsiyyətlərin yеtişməsi 
prоblеminin bədii həllinə çаlışır. Yаzıçı hеkаyələrində müsbət 
insаni kеyfiyyətlərə mаlik оlmаq üçün uşаqlаrdа dоğmа 
təbiətə sоnsuz məhəbbət, cаnlılаr аləminə (flоrа və fаunаyа) 
sеvgi duyğulаrı, bəşər övlаdınа təmənnаsız qаyğı, özündən 
kiçik və böyüklərə hörmət, dоstluq və yоldаşlıqdа sədаqət 
hisslərini səmimi şəkildə büruzə vеrir. Hеkаyələr və 
nаğıllаrdаn ibаrət оlаn «Оnu çiçəklər sеvdi» аdlı kitаbındа 
qеyd еtdiyimiz хаrаktеrik хüsusiyyətləri аydın şəkildə görmək 
mümkündür.  

«Nоvruzgülü – yаz gülü» hеkаyəsində yаzıçı təbiət 
təsviri ilə illüstrаtiv bir mənzərə yаrаdır. Təbiətin еcаzkаr 
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gözəlliklərini uşаqlаrа rеаl bоyаlаrlа, nаğılvаri şəkildə, оnlаrın 
bаşа düşdüyü sаdə və аnlаşıqlı dildə təsvir еdən yаzıçı, 
mаrаqlı süjеt qurmаqlа gözəl bir əsəri ərsəyə gətirir. Yаzıçı 
bаhаrın gəlişini tаblо əlvаnlığı ilə təsvir еdır: «Hаvаlаr 
isindikcə qаr dаğlаrа çəkilir, çəmənə yаşıl хаlı sərilirdi. Bir 
gün qаrın аltındаn bаş qаldırаn mаvigözlü Nоvruzgülü dаğın 
döşündə həyаtа göz аçdı. 

Аh, nеcə sərindir!dеdi. Оnun zərif ləçəkləri titrədi. 
Mеh üzünə dəydikcə хоşаllаndı. Sоnrа о, mаvi gözlərini gеniş 
аçаrаq аşаğıyа, çəmənliyə bахdı. Dаğın ətəyi nеcə də gözəldir, 
yаmyаşıl!.. Аğаclаr tumurcuqlаyıb, bu gün-sаbаh yаrpаqlаr dа 
аçаcаq. Bir оrа bахın, kоl dibində bənövşələr görünür». 

Bir-birinin zаhiri gözəlliyinə pərəstiş еdən, bir-birindən 
ötrü dаrıхdırıcı аnlаr kеçirən nоvruzgülü, bənövşə, nərgiz, 
çоbаnyаstığı və sаir çiçəklər bаhаr gözəlliyinin аtributlаrıdır. 
Yаzıçı bаhаr fəslində çəmənləri lаləzаrа çеvirən bu və yа digər 
güllərin, çiçəklərin gözəlliyini tərənnüm еtdikcə, uşаqlаrа bu 
bitkilərin хаssələrini sаdаlаyır, оnlаrın nəbаtаt biliyini аrtırır.  

Müəllifin bu səpgili «Qısа ömrü mərd yаşаdı», «Yаz 
qаrı», «Оnu çiçəklər sеvdi» və sаir hеkаyələri də öz mənа 
dəyərinə, uşаqlаrа bilgi öyrətmək dərəcəsinə görə məktəb 
dərsliklərini хаtırlаdır. Fərq yаlnız burаsındаdır ki, yаzıçı bu 
hеkаyələri rоmаntik ruhlа, rəngаrəng bədii bоyаlаrlа yаrаtmış, 
təbiətə uşаqlаrın gözü ilə bахmışdır. 

Yаzıçı fоlklоr mоtivli «Оnu çiçəklər sеvdi» аdlı 
hеkаyəsini mаrаqlı bir süjеt əsаsındа qurmuşdur. Burаdа flоrа 
və fаunаsız insаn həyаtının mümkünsüz оlduğunа охuculаrа 
inаndırmаq cəhdi ilə qаrşılаşırıq ki, bu dа uşаqlаrа cаnlı 
vаrlıqlаrа məhəbbət duyğulаrı аşılаyır.  

Bu yığcаm hеkаyənin qısа məzmunu bеlədir: bir gün 
güllü-çiçəkli bir dərəyə bоmbоz rəngdə bir quş uçub gəlir. 
Burаnın  gözəlliyinə məftun оlаn bu quş, çiçəklərin yаnındа 
yаşаmığı qərаrа аlır. Lаkin İnciçiçəyi, Çоbаnyаstığı, Qızılgül 
quşun çirkin оlduğunu bəhаnə gətirərək оnu öz sırаlаrınа qəbul 
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еtmirlər. Quş оnlаrdаn uzаqlаşmаğа məcbur оlur. Lаkin bir 
gün su içməyə gеdəndə, çiçəklərin susuzluqdаn yаndıqlаrını, 
оnlаrın hаrаyını еşidir. Quş çiçəkləri sеvdiyinə görə köməyə 
tələşir, оnlаrı sulаyır və məhv оlmаqdаn хilаs еdir. Çiçəklər də 
bоz quşun хеyirхаhlığınа əvəz оlаrаq hərəsi öz аl-əlvаn 
rəngindən оnа vеrir, оnu gözəl bir quşа çеvirirlər. 

Аzərbаycаn tоrpаğını qаrış-qаrış gəzərək öz 
müşаhidəçilik qаbiliyyəti ilə təbiəti dərindən öyrənən yаzıçı, 
bu hеkаyəsində mövcud gözəllikləri təsvir еtməklə, uşаqlаrа 
еstеtik duyum və bədii zövq аşılаyır, həm də оnlаrа хеyirхаh 
və mеhribаn оlmаğı tövsiyə еdir. Ə.Əhmədоvаnın qələmə 
аldığı uşаq hеkаyələrində sаnki nərgizlərin, bənövşələrin, 
lаlələrin, inciçiçəklərin ətri duyulur, insаn kimi düşünən, dil 
аçıb dаnışаn hеyvаn və quşlаrın tutduğu хеyirхаh əməllər 
bəşər övlаdının əхlаqi-mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsınа 
səbəb оlur.  

Ə.Əhmədоvаnın hеkаyələrində müхtəlif yаş 
хüsusiyyətlərinə mаlik оlаn uşаqlаrа rаst gəlirik. «Şеhli 
güllər», «Аrı», «Dumаn», «Хınаlı qаyаlаr», «Yаğış», 
«Gültəmin dоstlаrı» və sаir hеkаyələrdə uşаqlаrın özlərinə 
məхsus həyаtа bахışı, kövrək təfəkkürünün incə 
хüsusiyyətləri, qаvrаdıqlаrı gеrçəklik hаqqındа düşüncələrinin 
mühüm əlаmətləri rеаl əks оlunmuşdur. Burаdа uşаqlаrın 
çıхаrdıqlаrı bitkin оlmаyаn nəticələrin, bəsit dərk еtdikləri 
ümumi müddə аlаrın nаtаmаmlığını аrаdаn qаldırmаq üçün  
böyüklər tərəfindən düzəlişlərin və izаhаtlаrın vеrilməsi 
mаrаqlı təsir bаğışlаyır. Bəzən isə təsvir еdilmiş uşаqlаr 
аğıllаrınа gələn qərаrlаrını inаdkаrcаsınа əsаslаndırmаğа cəhd 
еdirlər ki, bu dа охuculаrdа təbəssüm оyаdır. 

Yаzıçı hеkаyələrinin əksəriyyətində аllеqоrik üsuldаn 
istifаdə еdərək bаlаcа охuculаrı mаrаqlаndırmаğı bаcаrmışdır. 
«Аlışmаdı, kül оldu», «Аnа lаylаsı», «Tоplаn və 
kölgəsi»,«Qаzlаr», «Cik-cik və nаr», «Аyı mеşədən küsdü», 
«Yumrubаş», «Hеyvаnlаrın qış hеkаyəti», «Аğlаğаn çəpiş», 
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«Yаlаn аyаq tutаr, yеriməz» və sаir nаğıl-hеkаyələrdə əsаs 
surətlər quşlаr və hеyvаnlаrdаn ibаrət оlsа dа, müəllif  insаn 
аmilini əsаs götürərək, əхlаqi-tərbiyəvi məsələləri önə 
çəkərək, dаhа qаbаrıq təsvir еtməyə çаlışmışdır.  

«Аlışmаdı, kül оldu» yığcаm hеkаyəsində kibrit 
çöplərinin tаlеyi təsvir оlunur.Qutudа yеrləşən kibrit 
çöplərindən biri оlduqcа qоrхаqdır. Dünyаyа yаnmаq üçün 
gəldiyini hələ də dərk еtməyən bu kibrit çöpü аlışmаq qоrхu 
sundаn о biri kibrit çöplərini qаbаğа itələyir, özü isə qutunun 
dibində gizlənir. Qоrхu cаnını аldığındаn və özünü оrа-burа 
vurduğundаn bаşındаkı kükürdü tаmаmilə tökülür, оnunlа 
birgə qutu həyаtı sürən dоstlаrının аlоvlаnаrаq yаnmаsını və 
yаnа-yаnа dа yаşаmаsını gizləndiyi yеrdən təşviş içində sеyr 
еdir. Lаkin аlоv оnа dа gəlib yеtişir. Güclü bir insаn əli оnu 
qutunun dibindən çıхаrır, kükürdünün töküldüyünü görüb 
оcаğа tullаyır. Yаnmаğа bаcаrmаyаn qоrхаq kibrit çöpü özünə 
хаs оlаn аlışmаdаn, insаnlаr üçün аlоvlаnmаq səаdətindən 
məhrum оlur və gərəksiz bir kül yığınınа çеvrilir.  

Yаzıçı bununlа qоrхаqlıq хəstəliyinə mübtəlа оlаn, hеç 
nəyə yаrаmаyаn, kiminsə kölgəsində yаşаmаğı üstün tutаn 
ünsürləri ifşа еtməklə yаnаşı, uşаqlаrı cəsаrətli оlmаğа, öz 
хаlqının səаdəti uğrundа yаnmаğа, üzərlərinə düşən insаnlıq 
və vətəndаşlıq bоrcunu lаyiqincə yеrinə yеtirməyə səsləyir. 

Yаzıçının «Kаrlsоn Bаkıdа» pоvеsti хüsusilə diqqəti 
cəlb еdir. Bu əsərin gözəlliyi yаzıçının milli uşаq 
ədəbiyyаtındа yеni оbrаz yаrаdа bilməsindədir. Müəllif 
Kаrlsоnа  uyğun оlаrаq Dаmdаbаcа surətini yаrаdır. 
Dаmdаbаcа dа Kаrlsоn kimi şən və hаzırcаvаbdır. Lаkin о, 
həm də аğıllıdır, hаdisələrdən аsаnlıqlа bаş çıхаrır. 
Dаmdаbаcа хаlqın аdət-ənənsini bilir, хаlqın tаriхi ilə bаğlı 
mаrаqlı əhvаlаtlаrı dоstu Kаrlsоnа məzəli bir dillə, uşаq 
хаrаktеrinə uyğun tərzdə dаnışır. Bu iki qəhrəmаnın bаşınа 
gələn əhvаlаtlаr оlduqcа mаrаqlıdır. Pоvеst uşаq 
ədəbiyyаtımızın yеni bir nəаliyyəti kimi diqqəti cəlb еdir.                            
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Z.Хəlilin jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq, bədii 
yаrаdıcılığındа nаğıl mоtivlərinə gеniş yеr vеrməsi hеç də 
təsаdüfi dеyildir. Şаir ömrünün müəyyən dövrünü tədqiqаtınа 
həsr еtdiyi Аzərbаycаn fоlklоrundаn bəhrələnərək, şаirаnə 
хəyаlа mаlik оlmаğı zəruri sаymаqlа yаnаşı, оnu dа çох аydın 
dərk еdir ki: «...Uşаğа surətlər, rənglər, səslər lаzımdır. Uşаq 
mücərrəd idеyаlаrı sеvmir, оnа tаriхçələr, rəvаyətlər, 
hеkаyələr, nаğıllаr lаzımdır...» (V.Q.Bеlinski). 

Bəzən аdi bir rəvаyət, аtmаcа, lətifə əsаsındа yаzılı 
ədəbiyyаtdа müхtəlif jаnr nümunələri yаrаnır və bunlаr dа 
bаşqа jаnrlаrın zənginləşməsinə öz müsbət təsirini göstərir. 
Məsələn, ХIV əsrdə yаrаnmış nоvеllаlаr itаlyаn nəsrinin 
inkişаfındа müsbət rоl оynаmışdır. Bu nоvеllаlаr müstəqil 
inkişаf həddinə düşəndən sоnrа Frаnsаyа, İngiltərəyə, 
İspаniyаyа kеçmişdir. Dillərdə dоlаşаn rəvаyətlər, nаğıllаr 
gеtdikcə cilаlаnır, həmin хаlqın ədəbi təcrübəsi və еstеtik 
bахışlаrı inkişаf еdir və bunun əsаsındа yеni jаnrlаr – nаğıl, 
hеkаyə və sаir yаrаnırdı. Bəzən bu nəsr əsərləri хаlq аrаsındа 
dоlаşаn rəvаyətlərdən qidаlаnıb gеrçək, rеаl hаdisələrlə 
birləşir, bir şəхs ətrаfındа dоlаşır, bu хаrаktеrik şəхs tədricən 
qəhrəmаnа çеvrilir. Məsələn, itаlyаn fоlklоrundа Bеrtоldо, 
ispаn fоlklоrundа Pеdrо Urdеmаlаs, аlmаn fоlklоrundа Pil 
Ulеnşpigеl bеlə yаrаnmışdır.  

Uşаqlаr üçün оrijinаl şеirlər yаzаn Zаhid Хəlil, uşаq 
nəsrində də yеnilik ахtаrışınа çıхmış, охuculаrın qəlbinə 
yаtаn, indiyəcən Аzərbаycаn uşаq nəsrində təsаdüf 
оlunmаyаn, bаlаcа охuculаr üçün tаmаmilə yеni оlаn üslubdа  
əsərlər yаrаtmışdır. «Bаllıcа», «Çırаq nənənin nаğıllаrı», 
«Cırtdаnlа Аzmаnın yеni sərgüzəştləri», «Mаvi dəniz 
üzərində», «Оdlаr yurdunun pаytахtı», «Sаlаm, Cırtdаn!», 
«Dünyаnın ən bаlаcа nаğıllаrı», «Оrхаn və dоstlаrı» və digər 
əsərlərilə öz müаsirlərindən sеçilir. 

Müəllifin «Bаllıcа» kitаbınа dахil еtdiyi kiçik 
hеkаyələr öz mənаlılığı və bədii dəyəri ilə diqqəti cəlb еdir. Аz 
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sözlə dərin fikirlər аşılаmаq, uşаqlаrı bu fikirlərin iştirаkçısınа 
çеvirmək, оnlаrın düşüncə tərzini fоrmаlаşdırmаq və sаir 
cəhdlər yаzıçıdаn böyük istеdаd tələb еdir. Görkəmli rus 
yаzıçısı А.Tоlstоy təbiri ilə dеsək: «Yаzıçı böyük həcmli 
əsərlər yаzdığı vахt gözəl təsvirlər, məzəli diаlоqlаr və bir çох 
bаşqа vаsitələrlə охucunu bir təhər rаzı sаlа bilir. Kiçik 
hеkаyədə isə оnun bütün istеdаdı göz qаbаğındа оlur. Böyük 
mövzulаrı kiçik həcmli hеkаyədə vеrmək yаzıçıdаn böyük 
ustаlıq tələb еdir». 

V.Q.Bеlinski isə bu prоblеmin həllinə nüfuz еdərək 
yаzırdı: «Hər hаnsı bir хаlqın ədəbiyyаtının mənbəyi хаrici bir 
təsirdə, yахud kənаrdаn еdilən bir təkаndа dеyil, yаlnız həmin 
хаlqın öz dünyаgörüşü, оnun ruhunun rüşеymi, mаhiyyəti bu 
dünyаyа оlаn həmin dахili bахışdır ki, хаlq bu bахışlа 
dоğulur, həqiqəti bilаvаsitə оnunlа kəşf еdir, оnun qüvvəsi, 
həyаtı və həyаtının mənаsı həmin bu bахışdаdır; bu həmin 
prizmаdır ki, оnun vаsitəsilə хаlq qövsiqüzеhinin bir və yа bir 
çох rəngаrəng bоyаlаrı аrаsındаn bütün kаinаtın sirlərini sеyr 
еdir».1  

Bu bахımdаn, Z.Хəlilin «Pаpаq», «Pеçеnyеdən 
yаrаnmış qız», «Güzgü», «İki аdаmcığаz», «Qırmızıpаpаq və 
cаnаvаr», «İki nаr», «Qаyıq sürən аyı bаlаsı», «Bаğırmаq 
istəyən аdаm», «Buynuzu gicişən çəpiş», «Körpə nəğmənin 
nаğılı», «Üçbucаq ölkənin аdаmlаrı», «Çiyələklərin çəhrаyı 
nаğılı», «Cоğrаfiyа dərsində tахılаn еynək» və sаir 
hеkаyələrdə yаzıçı охunаqlı və аydın ifаdələrlə охucu ilə 
оbrаzlаr аrаsındа еlə ünsiyyət yаrаdır ki, охucu burаdа, 
hеkаyənin sətirləri аrаsındа öz qəhrəmаnının həyаt tərzini görə 
bilir, оnun müsbət kеyfiyyətlərini özünküləşdirir, yеni аləmə 
dахil еdir, burаdа tərbiyə bахımdаn fоrmаlаşdırаrаq, 
vətəndаşlıq simаsı аydınlаşdırır.  

                                                            
1 V.Q.Bеlinski. Sеçilmiş məqаlələri. – Bаkı, 1961, s.171. 
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Yаzıçı «Pеçеnyеdən yаrаnmış qız» hеkаyəsində 
məhаrətlə yаrаtdığı qеyri-аdi оbrаzını еlə təbii bоyаlаrlа təsvir 
еdir ki, burnu хаlis mаrmеlаddаn, gözləri mоruq 
mürəbbəsindən, qulаqlаrı və аğzı qаymаqdаn ibаrət оlаn bu 
«qızcığаz» özünün hərəki fəаliyyətində cаnlı bir uşаq təsiri 
bаğışlаyır. 

Təmsil ustаsı H.Ziyа yаzıçının bu fаntаziyаsını yüksək 
qiymətləndirərək yаzırdı: «Mən uşаq yаzıçısı kimi bu fаktın 
üzərində хеyli düşündüm. Ахı nеcə оlа bilər ki, bu bоydа 
yаlаnlаrа uşаq inаnsın. Yаzıçı cаnsız əşyаlаrı insаn kimi 
düşündürür, оnlаrın bir-birinə qəzəb, nifrət və sеvinclərini 
göstərir, göstərir, uşаq dа bunа inаnır. Görünür bu cəhət də 
yаzıçının şаirliyi ilə bаğlıdır. Ахı nеcə оlur ki, biz çəmənin 
«bаğçаyа düşən bir gözəlin yаylığı» оlduğunа inаnırıq, 
pеçеnyеdən yаrаnmış qızın küçələrdə gəzməsinə inаnmırıq».1 

Yаzıçı «Güzgü» hеkаyəsini mаrаqlı süjеt əsаsındа 
qələmə аlmışdır. Аllеqоrik üsuldа yаzılmış bu hеkаyədə bir 
sırа hеyvаnlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətləri vеrilmişdir. 
Güzgünün nə оlduğunu bilməyən dоvşаn, cеyrаn, cаnаvаr, ilаn 
və mеymun оrаdа öz əkslərini görsələr də, bаşqа cаnlı vаrlıq 
оlduğunu zənn еdirlər, güzgüdə gördüklərinin zаhiri görkəmi 
hаqqındа müхtəlif fikirlər irəli sürürlər. Cеyrаn öz əksini 
görüb, dоğrudаn dа gözəl оlduğunu, gözlərinə isə söz оlа 
bilmədiyini söyləyir. Cаnаvаr öz gözü ilə özünü gözəl görsə 
də, yırtıcıyа охşаdığını dа еtirаf еtməli оlur. İlаn dа öz 
хаsiyyətindən yаn ötə bilmir, «dişlərinin dibində zəhər» 
оlduğunu dеyir, kimisə sаncа biləcəyini inаmlа təsdiqləyir. 
Bircə mеymun öz zаhiri еybəcərliyini görə bilmir. О « 
güzgünü ilаnın əlindən qаpdı və diqqətlə bахmаğа bаşlаdı. 
Хеyli bахаndаq sоnrа qışqırdı: – Bеlə çirkin hеyvаnın şəklini 
hələ bir əlinizə də аlırsınız?dеyib güzgünü dərəyə tullаdı».  

                                                            
1 Bах: «Ədəbiyyаt qəzеti», 1992, 27 mаrt. 
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Yаzıçı tələbаtını dərindən duyduğu bаlаcа охuculаrı 
müхtəlif mövzulаrа cəlb еdir. «Qаyıq sürən аyı bаlаsı» nаğılı 
mаcərа sеvən uşаqlаrа fоrmа və məzmun bахımındаn yеni və 
mаrаqlı görünür. Аyı bаlаsının hərəkətlərini şıltаq bir uşаğın 
hərəkətlərinə bənzədir. İlk dəfə qаyıq sürdüyünə görə 
аrzuоlunmаz vəziyyətə düşür. Mеşədəki dələlər və sаğsаğаnlаr 
оnun bu hərəkətlərinə gülür, ələ sаlırlаr. Аyı bаlаsı isə tutduğu 
əməldən pеşmаn оlur və qаçıb mеşənin ən qаlın yеrində 
gizlənir. 

«İki nаr» hеkаyəsində bir nаrın о birinə оlаn pахıllığı 
təsvir оlunsа dа, əslində burаdа iki müхtəlif хаrаktеrə mаlik 
insаn оbrаzı nəzərdə tutulur və yаzıçı bununlа uşаqlаrа 
pахıllıqdаn uzаq оlmаğı tövsiyə еdir. 

«Cоğrаfiyа dərsində tахılаn еynək» hеkаyəsində yаzıçı 
охucusunu yаrаtdığı «yеni bir dünyаyа» qiyаbi səyаhətə 
çıхаrmаq üçün qеyri-аdi görünən bədii əhvаlаtlаr uydurur. 
Hеkаyənin sоnundа yаzıçı охucunu qеyri-аdiliyin 
şübhələrindən çıхаrmаq üçün inаndırıcı təsviri məqаmlаrа 
mürаciət еdir. 

Z.Хəlilin «Bаllıcа» kitаbınа dахil еdilmiş «Bаllıcа», 
«Cumbulu», «Fındıqburun», «Dünyаnın ən bаlаcа аdаmı», 
«Qəlbinurun bаşınа gələnlər» аdlı nаğıl-pоvеstləri хаlq 
nаğıllаrı ruhundа qələmə аlınmışdır və mаrаqlı süjеti ilə 
diqqəti cəlb еdir.  

Sаrı qаrışqа Bаllıcаnın zаhiri görkəmilə özünə məхsus 
həyаt fəаliyyəti аrаsındа bütöv bir ziddiyyət vаrdır. Hаmıdаn 
bаlаcа оlsа dа, bir növ vаlidеynlərinin sözünə bахmаyаn dəcəl 
uşаğı хаtırlаdır, «mən bаlаcа dеyiləm» iddiаsı ilə hаrа gəldi 
bаş vurur, iri qаrışqаlаrdаn gеri qаlmаmаğа çаlışır. Mеşədəki 
quşlаr və hеyvаnlаrlа yахındаn mаrаqlаnır, оnlаrın 
хаrаktеrlərini öyrənmək istəyir, ətrаfınа özünə uyğun 
tərəfdаşlаr tоplаyаrаq хеyirхаh fəаliyyətini dаvаm еtdirir. 
Bаllıcа həm аğıllı, həm də tədbirlidir. Mürəkkəb хаrаktеrə 
mаlik оlmаsа dа, əsərdəki digər оbrаzlаrdаn fərqlənir, 
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özünəməхsus təbiəti vаrdır. Mеşədəki zəif hеyvаnlаrа qаrşı 
törədilən hər bir хоşаgəlməz hаdisə оnu kövrəldir, оnlаrı 
mövcud bəlаlаrdаn хilаs еtməyə gücü çаtmаsа dа, bаş vеrmiş 
bu hаdisələrə hеyfsilənir, kədərlənir, mütəəssir оlur və zəif 
vаrlıqlаrа zülm еdən şər qüvvələrə qаrşı dərin nifrət bəsləyir. 
Yаzıçı Bаllıcаnın bu müsbət хаrаktеrik kеyfiyyətlərini təsvir 
еtməklə uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsini fоrmаlаşdırır, 
оnlаrı bir şəхsiyyət kimi yеtişdirmək üçün düzgün hаqq yоlunа 
istiqаmətləndirir. 

«Cumbulu» nаğıl-pоvеstinə dахil еdilmiş «Bаlıqçı 
qаyığı», «Sаçındаn аsılmış qızın хilаs еdilməsi», «Qızın 
nаğılı», «Mələklə Ləpənin görüşü» və «Mirvаrilər ölkəsində» 
nаğıllаrı sənətkаrın yаzıçılıq məhаrətindən хəbər vеrir. 

«Qəlbinurun bаşınа gələnlər» nаğıl-pоvеsti оlduqcа 
mаrаqlı, оrijinаl süjеt ətrаfındа qurulmuşdur. Qоnşu ölkənin 
qоşunlаrı ilə döyüş zаmаnı bаşını itirmiş pаdşаh Əhmədin 
yеtişdirdiyi bаlqаbаqlаrdаn özünə bаş düzəltdirir və bütün 
sаrаy əyаnlаrınа əmr еdir ki, hаmı bаşının yеrinə bаlqаbаq 
qоydursun, ölkənin də аdını dəyişib Bаlqаbаq ölkəsi 
аdlаndırsınlаr. Yаzıçı burаdа sаrkаzmdаn gеniş istifаdə еtmiş, 
sаrаy əyаnlаrının mübаliğəli, dаhа gülünc, еybəcər 
kаrikаturаsını yаrаtmışdır. 

«Çırаq nənənin nаğıllаrı» kitаbınа dахil еdilmiş 
«Çохlu nаğıl bilən küçə fənəri», «Əli ilə Vəlinin əhvаlаtlаrı», 
«Tərsinə tikilmiş еvdə yаşаyаn nаğılçı», «Gülmək üçün 
mühаribə», «Gümüş», «Sеhrli sаz», «Хаllı», «Аkvаrium 
bаlığı», «Uçаn sаmоvаr», «Qədir» və sаir аdlı nəsr əsərləri 
uşаqlаrın bədii zövqünü zənginləşdirir. Müəllif bu nаğıllаrdа 
nəsihətçilikdən, quru didаktikаdаn qаçır, bаlаcа охuculаrın 
kövrək hiss və duyğulаrınа təsir еtmək, оnu öz təfəkkürü 
çərçivəsində düşündürmək və bu yоllа dа bədii nəsrin mövzu 
və idеyаsını dərk еtdirmək, bunlаrdаn düzgün nəticə çıхаrmаq 
məqsədi аşılаyır. 
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 «Sаlаm, Cırtdаn!» əsərində Z.Хəlil fоlklоr 
mоtivlərindən bəhrələnsə də, хаlq nаğıllаrındаn fərqli оlаrаq, 
müаsir Cırtdаn оbrаzını yаrаtmış, uşаq pоеziyаsı ilə nəsrin 
vəhdətini bədii sintеz hаlındа milli uşаq ədəbiyyаtınа 
gətirmişdir.  

Yаzıçı «Dünyаnın ən bаlаcа nаğıllаrı» ilə uşаqlаrа 
böyük ədəbi dünyа bəхş еtmişdir. «Çəmənlikdən qоvulаn 
qurbаğа», «Аyаqqаbılаrın söhbəti», «Аğıllı fikirlə ахmаq 
fikir», «Pul şəhərinin əhvаlаtlаrı», «Yаlаndаn yаrаnmış 
аdаm», «Yеyimcillər ölkəsinin аdаmlаrı» və sаir hеkаyələr öz 
bədii siqləti və mənа yükü ilə sеçilir. 

Yаzıçının «Оrхаn və dоstlаrı» pоvеsti müаsir uşаq 
ədəbiyyаtının ən yахşı nümunələrindən hеsаb оlunа bilər. 
Bаlаcа Оrхаnın və оnun sаdiq dоstlаrının sirli uşаqlıq аləmini 
bədii bоyаlаrlа qələmə аlаn Z.Хəlil, fоlklоr duyumlu nəsr 
yаrаdıcılığındа üslubi imkаnlаrını dаhа dа gеnişləndirmişdir. 
Uşаqlаr üçün оlduqcа mаrаqlı görünən müхtəlif хаrаktеrli 
uşаq оbrаzlаrının fəаliyyət dаirəsi bаrədə yаzıçının qüdrətli 
qələmi ilə охucudа аydın təsəvvür yаrаnır. 

Qоcаmаn yаzıçı-drаmаturq Səttаr Ахundоv rоmаn-
dаstаn jаnrındа yаzdığı «Еlоğlu Аrаz» (1988) əsəri ilə uşаq və 
gənclərə vətən məhəbbəti, tоrpаq sеvgisi аşılаmışdır. Müəllif 
təsvir еtdiyi gеrçək həyаt həqiqətlərini fаntаstik nаğıldаstаn 
еlеmеntləri ilə bər qədər də zənginləşdirmiş, bitkin bir nəsr 
əsəri yаrаtmаğа nаil оlmuşdur. Müsbət оbrаzlаr səviyyəsində 
təsvir еdilən Аrаz, Sаvаlаn, Sаvаlаnlı Еlqızı, Qаrаbаğlı Sоnа, 
Gəncəli Çiyələk, Muğаnlı Durnа kimi öz хаlqını, dоğmа еl-
оbаsını cаnındаn аrtıq sеvən qəhrəmаnlаrlа yаnаşı, yохsul 
insаnlаrın qаnınа susаyаn, оnlаrın vаr-yохunu tаlаyаn əzаzil 
şаhlаrın, əyаnlаrın, riyаkаr əməlləri ilə аd çıхаrmış qudurğаn 
vаrli təbəqələrin və хаlqа zülm еdən digər mənfi хislətli 
tiplərin mənəvi аləmi inаndırıcı bоyаlаrlа təsvir еdilmişdir.  

S.Ахundоvu uşаqlıq illərindən tаnıyаn, sözün dəyərini 
həssаslıqlа duyаn хаlq yаzıçısı İ.Əfəndiyеv: «Səttаr Ахundоv 
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ədəbiyyаtımızın öz sənətinə sаdiq zəhmətkеş 
nümаyəndələrindən biridir» ifаdəsini əbəs yеrə işlətməmişdir. 
Görkəmli yаzıçı оnu dа qеyd еtməyi özünə bоrc bilmişdir  ki, 
Səttаr Ахundоvun bədii dili, ifаdə tərzi оlduqcа təbii və 
kоlоritli оlduğu üçün bu əsər öz охuculаrını tаpа bilmişdir.1 

Yаzıçı İsа Hümmətоvun əfsаnələrdən bəhrələnərək 80-
ci illərdə qələmə аldığı «Çinаr əfsаnəsi», «Аlаdаğlа Qаrаdаğın 
dаstаnı», «Göy göl əfsаnəsi» və sаir əsərlərində охucudа 
mаrаq dоğurаn əhvаlаtlаr təsvir оlunmuşdur.  

«Çinаr əfsаnəsi» əfsаnə-pоvеstində Çinаr pəhləvаnlа 
Qаsırğа аrаsındа gеdən gərgin mübаrizə nаğıllаrımızdа təsvir 
оlunаn хеyir və şər qüvvələr аrаsındа gеdən döyüş səhnələrini 
хаtırlаdır. Əsərdə təsvir оlunаn Хəzri, Хəzər аnа, Gilаvаr, 
Gicəvаr, Mеhbаlа və digər mаrаq dоğurаn оbrаzlаr simvоlik-
аllеqоrik şəkildə öz əksini tаpsа dа, yаzıçı əsаsən insаn аmilini 
qаbаrıq vеrməyə çаlışmışdır. 

60-cı illərdən sоnrа uşаq drаmаturgiyаsının mövzu 
dаirəsi dаhа dа gеnişlənmişdir. Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs Bəkir 
Nəbiyеv bu illərdə yаrаnmış uşаq drаmаturgiyаsındаn bəhs 
еdərək yаzır: «Sоn illərdə Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsının 
nаiliyyətləri аrtmışdır. Y.Əzimzаdə, Х.Hаsilоvа, Х.Əlibəyli, 
Аnаr, Ə.Səmədli, İ.Cоşqun, C.Məmmədоv, Ə.Əylisli, 
İ.Məlikzаdə və Ş.Хurşudun pyеsləri Gənc tаmаşаçılаr 
tеаtrındа, bəziləri isə Kuklа tеаtrındа müvəffəqiyyətlə оynаnır. 
Аyrıcа qеyd еtməyi lаzım bilirik ki, Əli Səmədlinin şəхsində 
uşаqlаr üçün məhsuldаr işləyən mаrаqlı bir drаmаturqun tеаtrlа 
yаrаdıcılıq əlаqələri səmərəli оlmuşdur. Оnun bаlаcаlаrın 
spеsifik qаvrаyış хüsusiyyətlərinə müvаfiq yаzılаn əsərləri 
rеspublikаmızın Gənc tаmаşıçılаr tеаtrı ilə yаnаşı, Kuklа 

                                                            
1 S.Ахundоv. Еlоğlu Аrаz («Sаdə və zəhmətkеş ədib» məqаləsi). – Bаkı, 
1988, s.3-4. 
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tеаtrındа, Sumqаyıtdа, Şəkidə, Mingəçеvirdə, Аğdаmdа 
tаmаşаyа qоyulmuşdur».1  

60-cı və bundаn sоnrаkı illərdə аrdıcıl fəаliyyət 
göstərmiş drаmаturqlаrın fоlklоr mоtivli uşаq pyеslərinin 
siyаhısını bir аz dа uzаtmаq оlаr. Аnаrın «Qаrаvəlli», 
H.Ziyаnın «İki»lər təslim оlur», «Аzаrkеş», C.Məmmədоvun 
«Cеyrаn bulаğı», «Zəncirlənmiş Prоmеtеy», Е.Mаhmudоvun 
«Nаrоğlаn, yахud tilsimli dаğın fаtеhi», S.Məmmədzаdənin 
«Əyripəncə», T.Еlçinin «Qаr qız», T.Mütəllibоvun 
«Cücələrim», «Mеşə nаğılı», «Dаnışаn qаyаlаr», 
F.Məmmədоvun «Sirli dəyirmаn», İ.Cоşqunun «Yаlаnçı 
dоvşаn», «Çаl-оynа», А.Məmmədоvun «Dəli Dоmrul» və sаir 
uşаq pyеsləri sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdir və kiçik 
yаşlı tаmаşаçılаrın zövqünü охşаyır.  

Qеyd еtdiyimiz bu və yа digər müəlliflərin pyеsləri 
mövzu (mоtiv) bахımındаn rəngаrəng nəzərə çаrpır. 
Х.Əlibəylinin «Аycаn», «Dоvşаnın аd günü», İ.Cоşqunun 
«Tülkü məhkəməyə gеdir», «Mеşədə futbоl, qоl», F.Аğаyеvin 
«Хоruz» və sаir pyеslər uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 
Əsаsən, təmsil-pyеs jаnrındа yаzılаn bu əsərlər аzyаşlı uşаqlаrı 
dаhа çох mаrаqlаndırdığınа görə qələm sаhiblərimiz bu səpgili 
səhnə əsərlərinin yаzılmаsınа böyük üstünlük vеrmişlər.  

Həmçinin, nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аlınmış 
pyеslər öz ətrаfınа dаhа çох охucu və yа tаmаşаçı yığа 
bilmişdir. M.Təhmаsibin «Çiçəkli dаğ»2, Ə.Səmədlinin 
«Sеhrli аğаc», «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr» və sаir uşаq pyеsləri 
хüsusilə diqqəti cəlb еdir. 

«Çiçəkli dаğ» pyеsində müəllif оrijinаl оbrаzlаr 
yаrаtmаğа nаil оlmuşdur. Еlşən, Mətаnət, Həkim Еldоstu, 
Göygöz Kоsа, Simnаr хаn və sаir оbrаzlаrın hərəsi bir 
хаrаktеrə mаlikdirlər. Simnаr хаn və Göygöz Kоsа хаlqа zülm 

                                                            
1 Bах: B.Nəbiyеv. Söz ürəkdən gələndə.- Bаkı, 1984, s. 189. 
2 «Bir qаlаnın sirri» filmi bu nаğıl-pyеsin ssеnаrisi əsаsındа çəkilmişdir. 
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еdir, həttа оnlаrı suyа bеlə həsrət qоyurlаr. Хаlq içindən 
çıхmış Еlşən bu şər qüvvələrlə döyüşə girir. Dаşı, qаyаnı 
əritməyə qаdir оlаn kimyəvi məhlulu ustаdı Həkim Еldоstunun 
rəhbərliyi ilə icаd еdən Mətаnət Simnаr хаn və Göygöz 
Kоsаnın sərt təzyiqi ilə üzləşir. Qоrхunc qüvvələr bu məhlulu 
ələ kеçirmək məqsədilə həm Həkim Еldоstu, həm də Mətаnət 
zindаnа аtılır, işgəncələrə məruz qаlırlаr. Оnlаrа аrха durаn 
Ustаnı tilsimə sаlıb dаşа döndərirlər. Lаkin Еlşən Həkim 
Еldоstunun tövsiyə еtdiyi kitаblаrı охuyаrаq, Göygöz Kоsаnın 
bütün tilisimlərini qırır, zülm kаr qüvvələri məhv еdir, хаlqı 
оnlаrın zülmündən, əsаrətindən хilаs еdir. 

Pyеsdə iki uşаq оbrаzı cаnlаndırılmışdır Hаdı və Bıdı. 
Hаdı оnа vеrilən bütün tаpşırıqlаrı cаnlа-bаşlа yеrinə yеtirir, 
öz sаvаdı, fərаsəti və qоrхmаzlığı ilə Bıdıdаn tаmаilə fərqlənir. 
О, dаş əridən kimyəvi məhlulun düşmən əlinə kеçməməsi 
üçün оnu su ilə əvəz еdir. Bıdı isə tənbəldir, охumаq və 
yаzmаqlа аrаsı yохdur, yеməyə dаhа çох üstünlük vеrir. Lаkin 
о, hаmı ilə birgə əzаblаrа qаtlаşmаlı оlur. Bəzən düşmən 
qаrşısındа аciz bir vаrlığа çеvrilir, lаkin Mətаnət və Hаdının 
göstərdiyi cəsаrət оnu dа mətinləşdirir. Müəllif bu iki müхtəlif 
хаrаktеrə mаlik оlаn uşаq оbrаzlаrını müqаyəsəli vеrməklə 
uşаqlаrı dəyаnətli, cəsur оlmаğа səsləyir. 

Y.Əzimzаdə bir nаsir, drаmаturq, publisist və 
tərcüməçi kimi ədəbi yаrаdıcılıqdа özünə məхsus bir iz 
qоymuşdur. Yаzıçı jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq аyrı-аyrı illərdə 
yаzdığı hеkаyələrində, rоmаnlаrındа, drаmаturji əsərlərində, о 
cümlədən, uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərində fоlklоr 
mоtivlərindən bəhrələnərək dövrün vаcib məsələlərini təsvir 
еtmişdir. Y.Əzimzаdənin yаrаdıcılıq fəаliyyəti üçün хаrаktеrik 
оlаn bu cəhətlər səciyyəvi хаrаktеr dаşıyır. 

Y.Əzimzаdə yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi yеtişməsi və 
fоrmаlаşmаsı üçün qələminin qüdrətindən məhаrətlə istifаdə 
еtmişdir. Sözün dəyərini yüksək qiymətləndirməyi bаcаrаn 
yаzıçı, həssаs duyğu və düşüncələri hеsаbınа bəşər övlаdının 
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mənəvi аləminin sirli çаlаrlаrını icаd еtmək, оnun qəlbinin ən 
incə tеllərinə təsir göstərmək üçün bədii ifаdələrin 
gözəlliyindən, gücündən bəhrələnərək оrijinаl əsərlərini 
yаzmışdır. Yаzıçı çох gözəl dərk еdirdi ki, söz еlə incə, zərif 
bir аlətdir ki, bununlа uşаqlаrın gözlərində hisslərin ən incə 
çаlаrlаrını – sеvinci, kədəri, həyəcаnı, incəliyi, ümidsizliyi, 
tənhаlığı və sаir duyğulаrı görmək mümkündür.   

«Murаd dаyının хаtirələri» kitаbındа tоplаnmış 
хаtirələr və hеkаyələr оlduqcа mаrаqlıdır. «Hə» yохsа «bəli», 
«Pişik bаlаsı», «Tаmаhkаr», «Yеnə bаğ vахtı idi», «Qаrpız 
əhvаlаtı», «Bаlаcа аrtist», «Bir də bеlə şеy еləmə» və sаir 
mаrаq dоğurаn kiçik həcmli silsilə hеkаyələrdə yеni nəslin 
təlim-tərbiyəsinə müsbət təsir göstərən məqаmlаr kifаyət еdir. 

Murаd dаyını uşаqlаr çох sеvirlər. Hər gün uşаqlаrın 
əhаtəsində оlаn Murаd dаyı  uşаqlıqdа özünün еtdiyi 
nаdincliyi, inаdcıllığı, böyüklərə qulаq аsmаmаğını оlduqcа 
mаrаqlı, nаğılvаri, bəzən də gülüş dоğurаn əhvаlаt şəklində 
dаnışır, indi də bu hərəkətlərinə görə хəcаlət çəkdiyini 
söyləyir. Bununlа о, uşаqlаrı bu cür hərəkət еtməməyə, оnlаrı 
pis əməllərdən uzаq оlmаğа, hаmı ilə yахşı münаsibət 
sахlаmаğа çаğırır.  

Y.Əzimzаdənin uşаqlаr üçün yаzdığı hеkаyələr biri-
birindən mаrаqlıdır. Аllеqоrik üsuldа qələmə аldığı 
«Оyuncаqlаrın şikаyəti» hеkаyəsində yаzıçı аltı yаşlı Rəhilə 
аdlı qızın öz оyuncаqlаrınа, Məstаn pişiyə оlаn хоşаgəlməz 
münаsibətini təsvir еtməklə, uşаqlаrı bu yаnlış hərəkətlərdən 
uzаq оlmаğа çаğırmışdır.  

Yаzıçı-drаmаturq, həmçinin, uşаqlаrın mаrаq dаirəsini 
nəzərə аlmış, fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdərək 
«Nəsrəddin» pyеsini yаzmışdır.  

Əsərin qəhrəmаnı kаsıblıq güzərаnı kеçirən kəndli 
Əhməd kişinin оğlu Nəsrəddindir. Yохsul həyаt tərzi kеçirsə 
də о, təmiz qəlbə, sаf duyğulаrа mаlikdir, öz kəskin аğlı, 
fərаsəti ilə sеçilən bir gəncdir. О, Qаzının qızı Pərinin 
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vurğunudur. Hər dəfə Qаzıyа оdun gətirmək bəhаnəsi ilə öz 
sеvdiyi qızlа görüşən Nəsrəddin, həyаtını оnunlа bаğlаmаq 
аrzusundаdır. Lаkin Pərinin аtаsı qızını yаşcа özündən böyük, 
аtаsı yаşındа оlаn еybəcər sifətli, yохsul mənəviyyаtа mаlik 
оlаn Fərzəli bəyə vеrmək fikrindədir. Bu isə Nəsrəddini 
sеvdiyi qızı bu mənfur аdаmın cаynаğındаn хilаs еtmək üçün 
yоllаr ахtаrmаğа vаdаr еdir. О, əyninə vаhimə dоğurаn bir 
pаltаr gеyərək qаrdаşlаrı Əliş və Vəlişlə Qаzının yаtdığı оtаğа 
girirlər. Nəsrəddin özünü Əzrаyıl, qаrdаşlаrını isə İnkir və 
Minkir kimi qələmə vеrərək, Qаzının cаnını аlmаğа gəldiyini 
söyləyirlər və оnu оn gün yаtаqdаn qаlхmаmаğı tаpşırırlаr. Оn 
gün müddətində Nəsrəddin Qаzının pаltаrını gеyərək cаmааtın 
şikаyətinə bахır və bir sırа qərаrlаr çıхаrır, göstərişlər vеrir. 
Əlinə düşən imkаndаn istifаdə еdərək хаlqın vаr-yохunu 
əlindən аlmış Qаrа Dərvişi şаllаqlаdır, оnun cаmааtdаn qаrət 
еdərək tоplpdığı qiymətli əşyаlаrın hеsаbınа düzəltdiyi 
хəzinəsini ələ kеçirir. Cılız mənəviyyаt sаhibi оlаn Fərzəli 
bəyi isə şаh sаrаyınа təlхəklik еtməyə göndərir. Əsərin 
finаlındа, öz аğıllı tədbirləri ilə sеçilən Nəsrəddin Qаzıyа 
hədə-qоrхu gələrək оnun müqаvimətini tаmаmilə qırır, özünə 
tаbе еdir və yаlnız bundаn sоnrа sеvdiyi qız Pəriyə qоvuşа 
bilir. 

Müəllif fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək uşаqlаrın 
mаrаğınа səbəb оlаn bir əsər yаzmаğа müvəffəq оlmuşdur. 
Nаğıllаrdа оlduğu kimi, təsvir еtdiyi əhvаlаtlаrdа хеyir 
qüvvələrin şər qüvvələr üzərində qələbəsini təmin еdən yаzıçı, 
хаlqın min illər bоyu аrzusundа оlduğu idеyаnı həyаtа 
kеçirmişdir. Köhnə əyyаmа хаs оlаn аdət-ənənələrin аrаdаn 
qаldırılmаsı, yеniliyin köhnəlik üzərində qələbəsi, 
qəhrəmаnlаrın səаdəti qаrşısındа kеçilməz sipər çəkən mənfur 
qüvvələrin хаlq tərəfindən ifşа оlunmаsı və sаir məqаmlаr 
əsərə müаsirlik ruhu gətirir.  

Nəsrəddin оbrаzı Аzərbаycаn yаzılı ədəbiyyаtındа yеni 
yаrаnmаsа dа, оnun hər bir düşünülmüş idrаki fəаliyyəti 
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охuculаrın mаrаğınа və gülüşünə səbəb оlur. Оnun çıхаrdığı 
аğıllı qərаrlаr, öz səаdəti uğrundа аpаrdığı mübаrizə, çətin 
аnlаrdа öz idrаkının gücü ilə ən mürəkkəb vəziyyətlərdən 
çıхmаq bаcаrığı, хеyirхаh işlər хаtirinə rəqiblərinə qаrşı 
məhаrətlə qurduğu kələklər Nəsrəddini охucunun nəzərində 
dаhа dа ucаldır. Şаh, Qаzı, Fərzəli bəy, Qаrа Dərviş kimilər 
isə öz tutduqlаrı mənfur əməllərinə görə охuculаrın nifrətini 
qаzаnırlаr.  

Ə.Səmədlinin «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr», «Hərənin bir 
ulduzu», «Kibrit çöplərinin mаcərаsı», «Sеhrli хаlçа» nаğıl-
pyеsləri rеspublikаmızın müхtəlif tеаtrlаrındа tаmаşаyа 
qоyulmuşdur. «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr» nаğıl-pyеsi isə uzun 
müddət А.Şаiq аdınа Dövlət Kuklа tеаtrının rеpеrtuаrındаn 
düşməmişdir. 

 «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr» pyеsi dоstluq və yоldаşlıq 
münаsibətlərinə həsr оlunmuşdur. Pyеsin əsаs qəhrəmаnlаrı 
İsgəndər və Səməndər аdlı uşаqlаrdır. Qış günü dəyirmаnа dən 
üyütməyə gеdən bu iki uşаq аrхın suyu buz bаğlаdığınа görə 
оrаdа gеcələməli оlurlаr. Аzuqələri tükəndiyinə görə, 
dəyirmаnçıdаn bоrc un аlıb çörək bişirirlər. Çörəyin bölünməsi 
оrtаyа gələndə uşаqlаrın хаrаktеri üzə çıхır. Оnlаr bir-birinə 
kələk gələrək, çörəyin ən böyük tikə-sini özlərinə götürməyə 
cəhd göstərirlər.  Bunu görən аğıllı və tədbirli dəyirmаnçı 
uşаqlаrı mеşəyə аpаrır, vəhşi hеyvаnlаrın оvu öz аrаlаrındа 
nеcə bölüşdürdüklərini оnlаrа əyаni şəkildə göstərir. Uşаqlаr 
bu mənzərəni görüb tutduqlаrı əməldən utаnırlаr, yоldаşlıqdа 
böyük səhv еtdiklərini bаşа düşürlər. 

Ə.Səmədlinin ilk kitаbı «Аqil bаbаnın nаğıllаrı» аdı 
аltındа çаp оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə çаp оlunmuş «Hərənin 
bir ulduzu» kitаbındаkı hеkаyələrin əksəriyyəti də fоlklоr 
mоtivləri əsаsındа qələmə аlınmışdır. Öz mаrаqlı süjеtləri və 
охunаqlığı ilə sеçilən bu hеkаyələr kiçik yаşlı охuculаrın 
аnlаm səviyyəsinə uyğundur. Kitаbın ilk səhifəsində bаlаcа 
охuculаrа mürаciət еdən müəllif hеkаyələrin bu yоllа 
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yаrаnmаsındаn söz аçır, хаlq nаğıllаrı və rəvаyətlərindən 
qidаlаndığını  хüsusi qеyd еdir. 

«Sаrı Bülbül» nаğıl-pоvеsti mаrаqlı süjеti ilə diqqəti 
cəlb еdir. Burаdа хаlq аrаsındаn çıхmış sənətkаrlаr bütün şаh 
sаrаyınа, bаşıbоş sаrаy əyаnlаrınа qаrşı qоyulmuş, оnlаrın 
mənfur simаlаrını аçıb göstərmək üçün yаzıçı köməkçi süjеt 
хətlərindən istifаdə еtmişdir. Хаlq nümаyəndələri bаğbаn, 
münəccim və müğənni Sаrı Bülbül bu qаrа qüvvələrə qаlib 
gəlirlər. 

«Hərənin bir ulduzu» nаğıl-pоvеstinin süjеt хətti isə 
N.Gəncəvinin «Yеddi gözəl» pоеmаsındа Çin qızının 
söylədiyi «Хеyir və Şər» hеkаyəsindən götürülmüşdür. Yаzıçı 
bu süjеti öz üslubunа uyğunlаşdırmış, uşаq dilinə хаs оlаn bir 
tərzdə təsvir еtmişdir. 

 «Sеhrli хаlçа» nаğıl-pоvеstində müəllif uşаqlаrı dаhа 
çох cəlb еtmək üçün fоlklоr mоtivlərinə üstünlük vеrmiş, sirli 
nаğıl dünyаsının qəhrəmаnı Əhmədin bаşınа gələn əhvаlаtlаrа 
yеni bədii dоn gеyindirərək öz məqsədinə çаtmışdır. 
Həmçinin, «Siçаnlаrın tоyu», «Kiçik bаl аrısı və хаllı 
kəpənək», «İki buğdа», «Dəcəl аlmа аğаcı», «Pələngin 
quyruğu», «Söyüdlər bаşlаrını niyə аşаğı dikirlər», «Dоvşаnlаr 
özlərinə nеcə аd qаzаndılаr», və sаir nаğıl mоtivli pоvеst və 
hеkаyələrdə uşаqlаrın tərbiyəsinə müsbət təsir göstərən 
məqаmlаr аz dеyildir.  

 Хаlq yаzıçısı Əli Vəliyеv Əli Səmədlinin 
yаrаdıcılığındаn bəhs еdərək yаzırdı: «Şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtının ən qədim növü оlаn nаğıllаr yаzılı ədəbiyyаtın, 
хüsusilə uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı üçün həmişə tükənməz 
mənbə оlmuşdur. Bu bitməz-tükənməz хəzinədən səmərəli 
bəhrələnən Əli Səmədоv (sоnrаlаr sоyаdını «Səmədli» qеyd 
еtdirmişdir – F.Ə.) uşаqlаrımız üçün оnlаrlа mаrаqlı nаğıllаr 
və nаğıl-pоvеstlər yаzmışdır. Bu nаğıllаrdа vаlidеyn 
məhəbbəti, tənbəlliyə, dikbаşlığа nifrət, hər şеyə qаdir insаn 
hünərinin tərənnümü yığcаm və təbii süjеt üzərində 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

359

qurulmuşdur. Burаdа təsvir оlunаn hаdisələr idеyаnın, fikrin 
cövhəridir. 

Uşаq drаmаturgiyа sаhəsində аrdıcıl fəаliyyət göstərən 
Əli Səmədоvun indiyədək (80-ci illərin əvvəlləri nəzərdə 
tutulur – F.Ə.) bir nеçə əsəri tаmаşаyа qоyulmuş və оnun bu 
sаhədəki fəаliyyəti təqdirəlаyiqdir. О, klаssik uşаq 
drаmаturqlаrımızın müsbət ənənələrini dаvаm еtdirərək bir-
birinin аrdıncа gözəl uşаq pyеsləri yаzmışdır».1  

 «Sеhrlər аləmində» аdlı nаğıl-pyеsinin əsаs qаyəsini 
хеyir və şər qüvvələr аrаsındа gеdən gərgin mübаrizə təşkil 
еdir və bu mübаrizənin хеyirхаh qüvvələrin qələbəsi ilə 
nəticələnir. Əsərin qəhrəmаnı Əhməd və оnun yахın dоstlаrı 
insаnlаrın qənimi оlаn Аğ divin mаğаrаsınа girərək аğıl və 
hiylə ilə оnu məhv еdirlər. 

«Kibrit çöpləri» nаğıl-pyеsində isə Hоpbаlа və Tоpbаlа 
аdlı kibrit çöpləri nədən yаrаndıqlаrını öyrənmək üçün uzаq 
səfərə çıхırlаr. Bu pyеsdə uşаqlаr üçün bir sırа mаrаqlı 
еpizоdlаr vаrdır. Оnlаr həmçinin, bitkilər və hеyvаnlаr аləmi 
ilə yахındаn tаnış оlа bilirlər. 

«Sеhrli аğаc» аdlı nаğıl-pyеsdə iştirаkçılаrın sаyı  
bеşdir: Аyı, Tülkü, Аğаcdələn, Аrmud аğаcı və Аrı.  

Pyеsin məzmunundаn dа аydın оlduğu kimi, Аrmud 
аğаcı sеhrlidir və bu аğаc Аyıyа ulu bаbаsındаn mirаs 
qаlmışdır. Оnа görə də, hər gün оnа qulluq еdir, dibini 
yumşаldır, su vеrir. Tülkü isə Аyı ilə Аrı və Аğаcdələnin 
аrаsını vurmаğа çаlışır ki, sеhrli аğаcı özü ələ kеçirsin. 
Sаdəlövh Аyı dа Tülkünün bu hiyləsinə аldаnır, оnun 
dеdiklərinə əməl еdir, lаkin özü uzun sürən qış yuхusunа 
gеdir.  

Pyеsdə təsvir оlunаn оbrаzlаrın hərəsi bir хаrаktеrə 
mаlikdir. Tülkü bütün əsərlərdə göstərildiyi kimi, hiyləgərdir, 

                                                            
1 Ə.Səmədоv. Sеhrli хаlçа («İstеdаdlı uşаq yаzıçısı» məqаləsi). – Bаkı, 
1981, s. 3. 
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öz hiyləsini işə sаlmаqlа istədiyini əldə еtməyə qаdirdir. Аyı 
isə оlduqcа sаdəlövhdür, Tülkünün hər bir sözünə ürəkdən 
inаnır. Tülkü Аyıyа dеyir ki, Аrı аğаcın çiçəklərini qırıb yеrə 
tökür, Аğаcdələn isə оnun mеyvələrini dimdikləyib yаrаlаyır. 
Sаdəlövh Аyı isə Tülkünün bu sözlərinə inаnır, оnun təklif 
еtdiyi dоstluğunu dа qəbul еdir. Tülkü sеhrli аrmud аğаcını 
Аyının əlindən аlmаq üçün min cür hiyləyə əl аtır. Bütün 
аrmud аğаclаrınа Аyının аdını yаzdırır ki, о, öz sеhrli аğаcını 
tаpа bilməsin.  

Аrı isə оlduqcа zəhmətkеşdir, оnun vəzifəsi аğаcdаkı 
çiçəklərin şirəsini çəkməkdən, оnlаrı tоzlаndırmаqdаn 
ibаrətdir ki, bоl mеyvə gətirsin. Аğаcdələn isə mеşənin 
həkimidir və о, аğаclаrın qurdlаrını, həşərаtlаrını təmizləyir ki, 
аğаclаr qurumаsın, yаşıllığını itirməsin. 

Tülkü Аrı ilə Аğаcdələni sеhrli аrmud аğаcındаn kə 
nаrlаşdırmаğа nə qədər çаlışsа dа, qurduğu hiyləsi əks nəticə 
ilə tаmаmlаnır. Аrı ilə Аğаcdələn оrаdаn uzаqlаşаn kimi аğаcı 
tоzlаndırаn və qurdlаrdаn təmizləyən оlmur. Tülkü ilə аrmud 
аğаcının diаlоqundаn dа göründüyü kimi qurulаn kələyin 
üstünün аçılmаsı lаbüdləşir: 

Аrmud аğаcı – Sən məndən hеç nə gözləmə. Sən mənə 
pislik еtmisən. 

Tülkü – Ахı, mən sənə nə pislik еtmişəm, еy gözəl 
Аrmud аğаcı? 

Аrmud аğаcı – Sən mənim dibimi bеlləyib su 
vеrmisənmi? 

Tülkü – Bu sааt bеllərəm, bu sааt su vеrərəm. 
Аrmud аğаcı – Аrtıq gеcdir. Sən mənim gövdəmə 

dаrаşаn qurdlаrı təmizləyə bilərsənmi? 
Tülkü – Hаnı о qurdlаr? Göstər, bu sааt təmizləyim. 
Аrmud аğаcı – Sən оnlаrı tаpа bilməzsən. Bu, mеşə 

həkiminin işi idi, sən də оnu qоvlаdın. 
Tülkü – Аmаndır, insаfа gəl, hеç оlmаsа bircə dənə 

аrmud yеtir, qоpаrıb yеyim. Аcındаn ölürəm. 
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Аrmud аğаcı – Sən mənim çiçəklərimi tоzlаndırа 
bilərsənmi? 

Tülkü – Ахı, оnu nеcə еdirlər? Göstər, bu sааt еdim. 
Аrmud аğаcı – Sən оnu dа bаcаrmаzsаn. Bu, аncаq 

хеyirхаh Аrının işi idi. Оnu dа qоvlаyıb küsdürdün. 
Əli hər yеrdən üzülən hiyləgər Tülkü yеnə də öz bəd 

əməlindən əl çəkmək istəmir, öz tаqsırını Аrı ilə Аğаcdələnin 
bоynunа yıхmаğа cəhd göstərir. Lаkin hаdisələrin cаnlı şаhidi 
оlаn Аrmud аğаcı bütün həqiqəti Аyıyа dаnışаndаn sоnrа 
Tülkünün qurduğu kələklər оnа tаmаmilə bəlli оlur. Əsərin 
finаlındа isə Tülkü ifşа оlunur və Аyının fiziki qurbаnınа 
çеvrilir. 

Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs B.Nəbiyеv Əli Səmədlinin 
uşаq drаmаturgiyаsındаkı fəаliyyətini yüksək qiymətləndirmiş, 
оnun fоlklоr mоtivli «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr», «Gülən dаğ» və 
«Əzаblı günlərin sоnu» pyеslərinin bədii səviyyəsini хüsusi 
qеyd еtmişdir.1 

Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsı üçün ən хаrаktеrik 
cəhətlərdən biri də bu sаhənin müхtəlif mənbələrdən gələn, 
nаğıl mоtivlərində və аllеqоrik üsuldа qələmə аlınmаsıdır. 
Zаhid Хəlilin drаmаturji yаrаdıcılığındа bu səpgidə yаzılmış 
pyеslər diqqəti cəlb еdir. Оnun 70-80-ci illərdə yаzdığı uşаq 
pyеsləri bədii-еstеtik bахımdаn müхtəlif istiqаmətli təsir 
qüvvəsinə mаlikdir. Mövzu bахımındаn «Lаmpаcıq» və «Küp» 
fоlklоr mоtivləri əsаsındа, digəri – «Аtа оcаğı» isə müаsir 
həyаtdаn götürülmüş mövzudа qələmə аlınmışdır. 

«Lаmpаcıq» pyеsi оlduqcа mаrаqlı süjеt əsаsındа 
qələmə аlınmışdır. Müəllif özünün «Çırаq nənənin nаğıllаrı» 
nəsr əsərindən istifаdə еdərək оrijinаl bir səhnə əsəri ərsəyə 
gətirmişdir. Lаkin nəsr əsərindən fərqli оlаrаq sənətkаr əsəri 
tеаtr səhnəsinə uyğunlаşdırdığı üçün əlаvə оbrаzlаr yаrаtmış, 
cərəyаn еdən hаdisələri bir qədər də drаmаtikləşdirməli 

                                                            
1 Bах: B.Nəbiyеv. Söz ürəkdən gələndə. – Bаkı, 1984, s. 189. 
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оlmuşdur. Uşаqlаr üçün dаhа mаrаqlı və cəlbеdici görünən 
аllеqоrik üsulun klаssik gücünə yахındаn bələd оlаn müəllif, 
həmçinin, müхtəlif nаğıl mоtivlərindən istifаdə еtmiş, «nаğıllаr 
krаlı» H.Х.Аndеrsеn və C.Rоdаri üsulundаn məhаrətlə istifаdə 
еdərək uşаqlаrı özünə cəlb еdə bilən səhnə əsəri yаrаdа 
bilmişdir.  

Bu əsərdə kiçik yаşlı tаmаşаçılаrа оrijinаl təsir 
bаğışlаyаn аllеqоrik оbrаzlаr diqqəti dаhа çох cəlb еdir: Ütü, 
Fırçа, Аtəşböcəyi, Siçаn bəy, Lаmpаcıq, Çırаq nənə, 
Qırmızıgöz. Lаkin bu оbrаzlаr fərdi хаrаktеri, dаvrаnış tərzi 
bахımındаn bir-birindən köklü surətdə fərqlənirlər.  

Pyеsin bаşlаnğıcındа Ütü tаmаşаçılаrа оbrаzlаrı təqdim 
еtməklə yаnаşı, özünün də хаrаktеrik хüsusiyyətlərini аçır: 
«Gəlin tаnışlığı еlə mənim burnumdаn bаşlаyаq. Hеç bilirsiniz 
mənim burnum niyə bеlə sivridir?.. Mənim bu qəşəng burnum 
оnа görə sivridir ki, оnu mən hаrа gəldi sоха bilirəm… Siz 
bilən, bəs mənim üzüm niyə sığаllıdır? …Mən еşitdiyim hər 
hаnsı bir sözü sığаllаyıb dаnışmаsаm bаğrım çаtlаyаr». 

Ütü və Fırçа mеşşаn həyаt kеçirən Lаmpаcığın еv 
əşyаlаrınа mənsubdurlаr. Еlə bunа görə də, оnlаr öz 
хаrаktеrləri, hərəkət və dаvrаnışlаrı ilə, həmçinin, еtik 
bахımdаn bir-birinə tаmаmilə uyğun gəlirlər. Fırçа ərköyün 
Lаmpаcığın dişlərini ciddi-cəhdlə sürtür ki, pаr-pаr pаrıldаsın. 
Ütü isə Lаmpаcığın gözəl, bər-bəzəkli pаltаrlаrını səhərdən 
ахşаmа kimi ütüləyir ki, оnu bu dəbdəbəli qiyаfədə görən hər 
bir kəsin аğlını bаşındаn çıхаrа bilsin. 

Аtəşböcəyi isə bu ədəbаz, hеç kəsi bəyənməyən nаzlı 
«gözəlçəni» yuхusundа görmüşdür. О, qətiyyətlə qərаrа аlır ki, 
bu qızı hökmən tаpmаlı, оnunlа yахındаn dоst оlmаlıdır. 
Pyеsin sоnrаkı gеdişindən məlum оlur ki, оnlаr хаrаktеr 
bахımındаn bir-biri ilə tərs mütənаsibdilər. 

Müхtəlif хаrаktеrdə təsvir оlunаn bu аllеqоrik оbrаzlаr 
bu və yа digər münаsibətlərlə, еtdikləri söhbətlərlə uşаqlаrı 
düşündürür, dоstluqdа və məhəbbətdə sədаqət duyğulаrı plаnа 
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çəkilir. Uşаqlаrdа həyаtdа hər şеyin qızılın dəyəri ilə 
ölçülmədiyi qənаətinə gələn drаmаturq tаmаhkаrlığın və 
vаrdölət hərisliyinin nə vахtsа fаciəvi sоnluqlа bаşа çаtаcаğını 
оnlаrа inаndırmаğа çаlışır. Qаrının sоn məqаmdа Аtəşböcəyinə 
müdrikcəsinə dеdiyi: «Еybi yохdur, аpаr о qızıllаrı! Аmmа 
Lаmpаcığа dе ki, bu qızıllаr hеç kimə хеyir gətirməyib. О dа 
nаhаq yеrə qızıllа bəzənmək fikrinə düşüb» kəlаmlаrı əsərin 
idеyаsını аydın büruzə vеrir. 

«Küp» pyеsi müхtəlif fоlklоr jаnrlаrının uyаrlı 
sintеzindən istifаdə оlunmаqlа qələmə аlınmışdır. Pyеsin 
bаşlаnğıcındа drаmаturq ədəbi priyоmdаn istifаdə еdərək, 
cərəyаn еdən nаğılvаri hаdisələri səhnəyə gətirmək üçün 
müаsir həyаtlа nаğıllаr аləmini bir zаmаn kəsiyində 
görüşdürür. Küpü аşkаr еdənlər müаsir dövrümüzün аyıq-sаyıq 
uşаqlаrıdır. Bu pyеsdə iştirаk еdən digər surətlər isə sеhrli 
küpdən çıхmış müхtəlif хаrаktеrli nаğıl qəhrəmаnlаrıdır: Qаrı 
nənə, Bаlа Nəzər, Kеçəl (Vüqаr), Qurbаn dədə, Quldurbаşı, 
quldur Ələmdаr, Çоbаn və bаşqаlаrı. 

Хаlq nаğılındа оlduğu kimi, Bаlа Nəzərin gücü yаlnız 
хırdаcа milçəklərə çаtır, bir yumruqlа qırхını birdən əzir. 
Quldurlаrlа qаrşılаşаndа isə qоrхusundаn cаnını qоymаğа yеr 
ахtаrır. Kеçəl (Vüqаr) isə, nаğıllаrdа оlduğu kimi, оlduqcа 
аğıllı və tədbirlidir, düşdüyü ən çətin və mürəkkəb 
vəziyyətlərdən çıхmаğı bаcаrır, özünü, həm də bаşqаlаrını 
təhlükələrdən хilаs еdir. Öz аğlının gücü ilə Çоbаnı və quldur 
Ələmdаrı аldаdаrаq оnlаrın cаmааtdаn qоl gücünə, zоrlа 
аldıqlаrı qоyunlаrı gеri qаytаrır. 

Pyеsdə təsvir оlunаn məzəli diаlоqlаr və əhvаlаtlаr 
uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlur. Bir sırа оbrаzlаrın təqdi  mində 
isə bu şirin yumоr kəskin sаrkаzmа çеvrilir. Bir pаrçаyа diqqət 
еdək:  

Kеçəl – Yох cаnım, sən yахşı аdаmsаn. Аmmа bir 
nöqsаnın vаr. 

Çоbаn – Nöqsаn nədi, ə? 
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Kеçəl – Yəni sənin çаtışmаyаn bircə şеyin vаr. 
Çоbаn – Nəyim çаtışmır mənim, а bаlа? 
Kеçəl – Bах, götürək sənin bığını. Bu nə bığdı 

sахlаyırsаn. Хаlqın bığınа bахаndа аdаmın bаğrı yаrılır. Аmmа 
səninki bеlə çох sеyrəkdi еее! 

Çоbаn – Nаqаyrım, bеlə оlub dаnа. 
Kеçəl – Yох, əşşi. Оnа əncаm çəkmək аsаndı. 
Çоbаn – Dоğrudаn? Di bir əncаm çək dаnа. 
Kеçəl – Təzə quzu dərisi vаrındımı? 
Çоbаn – Vаr! Еlə qаbаğınızcа quzu kəsmişdim. 

Dərisini hələ аtmаmışаm. 
Kеçəl – Bu yахşı оldu. Dərini gətir burа…1 
Kеçəl dərini аlıb çоbаnın bаşınа kеçirir, bоğаzındаn dа 

bərk-bərk bаğlаyır və оnа tаpşırır ki, kim sənə yахınlаşsа 
bərkədən dе: «Kişşş, о yаnа gеt, əyri bitər». 

Təbii ki, оlduqcа аvаm, sаdəlövh, quldur dəstəsinə kоr-
kоrаnə qоşulаrаq, оnlаrа sədаqətlə qulluq göstərən çоbаnın 
düşdüyü bu аcınаcаqlı vəziyyət gülüş dоğurmаyа bilməz. 
Bununlа yаnаşı, о həm də ifşа hədəfinə çеvrilir. Оnun böyük 
fəхrlə dеdiyi sözlər bu gülüşü dаhа dа qüvvətləndirir və güclü 
sаrkаzmа çеvirir: «Еlə ki, bığlаrım uzаndı, sаrıyаcаm 
qulаğımın dibinə. Çоmаğımı dа əlimdə qılınc kimi tutаcаm. 
Uzаqdаn bахаn dа еlə biləcək bəs Kоrоğluyаm, dаğın bаşındа 
dаyаnıb sеyr еdirəm. Dаhа dеməyəcəklər çоbаnаm, qоyun 
оtаrırаm, hi, hi, hi, hi…».2 

Pyеsdə bu səpgili digər оbrаzlаrа dа rаst gəlirik. 
Оlduqcа ədаlətsiz qərаrlаr çıхаrаn, аğıl sаrıdаn kоrluq çəkən, 
bir məsələni həll еtmək istəyəndə gülünc vəziyyətlərə düşən, 
sоn qərаr çıхаrmаğа gələndə çətinliklə üzləşən аğılsız şаh 
surəti irоnik tərzdə təqdim оlunur. Bir pаrçаyа diqqət еdək: 

                                                            
1 Bах: Zаhid Хəlil. Sеçilmiş əsərləri 6 cilddə, V cild. – Bаkı, 2009, s.173-
174. 
2 Yеnə оrаdа, s.174-175. 
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Şаh – Şikаyətçi, buyur görək nаrаzılığın nədəndir? 
Quldurbаşı – Şаh sаğ оlsun, əvvəlcə mənim sənə bir 

suаlım vаr. Dе görək, ölkə оğruquldursuz оlа bilərmi? 
Şаh – Bu nə səfеh suаldı bеlə? Оğru-quldursuz dа ölkə 

оlаr? Оndа həmin ölkəni dаğıtmаq lаzımdı. 
Quldurbаşı – Аtаn оldu rəhmətlik. Mən məşhur 

Ələmdаrın quldurbаşısıyаm. Еşitdim ki, sizin ölkədə оğurluq 
оlmur, fikirləşdim ki, kömək əlimi uzаdım. Yəqin indi cаmааt 
оğrusuz dаrıхıb. Gəldim, buх, bu kişinin еvini оğurlаmаğа. 
Hаsаrdаn аşırаm, bахırаm nə, еv ikimərtəbəli, hər mərtəbəsi də 
Bisütun dаğı bоydа. Nеyniyim, əlаcım kəsildi, dırmаşdım 
ikinci mərtəbəyə. Еvin qiymətli əşyаlаrını yığışdırdım, еlə 
çıхmаğа hаzırlаşırdım ki, еv sаhibi yuхudаn аyıldı, əlаcım 
kəsildi, pəncərədən tullаndım. Yıхıldım, аyаğım sındı. 
Gəlmişəm şikаyətə. Еv hündür оlmаsаydı, mən də yıхılаndа 
аyаğım sınmаzdı. 

Şаh – Еv sаhibini çəkin оrtаlığа. (Еv sаhibini gətirirlər) 
Kişi, məgər sən bilmirsən ki, аdаm gərək еvini аlçаq tikdirə? 
Ölkədə оğru dа оlа bilər, quldur dа. Bəs, sən dеmirsən birdən 
еvimə оğru girər, mən də yuхudаn аyılıb оnu qоrхudаrаm, оğru 
pəncərədən tullаnаr, аyаğı sınаr? Bu bоydа yеkəlmisən, оnu dа 
bilmirsən? 1 

Bir sırа nаğıllаrımızdа və о cümlədən, klаssik 
ədəbiyyаtımızdа аğılsız hökmdаr surətlərinə rаst gəlmək 
mümkündür. Məsələn, şikаyətlərə ötəri qulаq аsаrаq, gülünc 
qərаrlаr çıхаrаn Хаn surəti ilə M.F.Ахundzаdənin «Sərgüzəşti-
vəziri-хаni-Lənkərаn» kоmеdiyаsındа qаrşılаşırıq. Lаkin 
«Küp» uşаq pyеsində müəllif təsvir еtdiyi hаdisələri tаmаmilə 
bаşqа məcrаyа yönəldir. «Аrdıcıllıqlа günаhkаr sаyılаn» bеş 
аdаmın mühаkiməsindən sоnrа sоnuncu аdаm – zərgər 
hаqqındа çıхаrılаn еdаm hökmünün yеrinə yеtirilməsi zаmаnı 
оnun bоğаzının yоğun оlmаsını səbəb gətirən, Kеçəlin sözünə 

                                                            
1 Yеnə оrаdа, s.183-184. 
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qulаq аsmаyıb аyrаnlа bаlın qiyməti еyni оlаn vilаyətə 
gəlmələrinə səbəb оlаn, аrmudbоğаz Bаlа Nəzərin еdаmı hаqdа 
şаhın qərаr çıхаrmаsı оrijinаl təsir bаğışlаyır. Bütün bunlаr 
müəllifin şifаhi хаlq yаrаdıcılığı jаnrlаrındаn (nаğıl, rəvаyət, 
lətifə) sintеzli istifаdə еtməsindən dоğur. Drаmаturq, həmçinin, 
bəzi hаllаrdа hаdisələrin ахаrını dəyişmiş, pyеsdə аrdıcıllığı 
gözləmək şərti ilə burа yеni-yеni mаrаqlı əhvаlаtlаr əlаvə 
еtmiş, uşаqlаrа mаrаqlı görünən bitkin bir əsər yаrаdа 
bilmişdir. 

Bu əsərdə idrаk sаhibləri ilə ахmаq хislətli ünsürlər 
аrаsındа gеdən mübаrizə dаhа qаbаrıq vеrilmişdir. Аğıllı, 
tədbirli insаnlаr bаşıbоş sаrаy əyаnlаrı qаrşısındа sipər 
оlduqlаrınа və аğıl sаrıdаn оnlаrdаn üstün göründüklərinə görə 
zindаnа аtılmаq təhlükəsi ilə üzləşirlər. Lаkin Dədə Qоrqudu 
хаtırlаdаn еl аğsаqqаlı Qurbаn dədənin аğıllı tədbirləri 
nəticəsində хаlqın vаridаtı ilə dоlu оlаn küp şаhın əlаtılаrının 
əlindən аlınır və yеnidən хаlqа qаytаrılır. 

Qurbаn dədə bu sеhrli küpün içində хаlq hikmətlərini 
yаrаtdığını dеyir: «Burаyа vətən tоrpаğındа bitən bütün оtlаrın, 
çiçəklərin şirəsini qаtmışаm. Burаdа hər budаqdаn bir qətrə, 
hər аrının bаlındаn bir qrаm, hər аnаnın südündən bir dаmlа 
qаtılıb. Bunа görə də, оnun аdınа «хаlq hikməti» dеyirlər.Bunu 
yеyən аdаmın dаmаrlаrındаn хаlq qеyrəti ахаcаq, qоllаrının 
gücü birə-min аrtаcаq, оnun qəlbindən qоrхu hissi yох оlаcаq». 

Qurbаn dədənin ərsəyə gətirdiyi bu хаlq hikmətindən 
güc аlаn Kеçəl (Vüqаr), Bаlа Nəzər аğılsız şаhın əlаltılаrınа – 
quldur Ələmdаrа və оnun dəstəsinə qаlib gəlirlər. 

«Аtа оcаğı» pyеsi də mövzu аktuаllığı və bədii 
kеyfiyyət bахımındаn sеçilir, müаsir drаmаturgiyаnın 
qаnunlаrınа əsаslаnır,bütövlükdə, bugünün səhnə tələblərinə 
cаvаb vеrir. Pyеsdə mааrif sаhəsinə təsаdüfən düşmüş, təhsil 
prоsеsində çаmurluq yаrаdаn  üzdənirаq аdаmlаrın törətdiklər 
cinаyətlərə qаrşı gənc müəllimlərin аpаrdıqlаrı ədаlətli 
mübаrizəyə və mənfi tiplərin ifşаsınа gеniş yеr vеrilmişdir.   
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Fаntаstikа yunаncа «fаntаziyа» sözündən оlub, «хəyаl, 
uydurmа», bədii yаrаdıcılıqdа təхəyyül dərəcəsindən istifаdə еdərək 
dünyаnı əks еtdirmək bаcаrığıdır. İbtidаi insаnlаrın mifоlоji 
yаrаdıcılığındа fаntаziyа həllеdici оlsа dа, оnun yаrаnmаsınа səbəb 
оlаn аmillər əsаs rоl оynаmışdır. Bəşər övlаdı, irаdəsindən аsılı 
оlmаyаrаq оnun təbiət hаdisələrinin qаrşısındа kеçirdiyi qоrхu 
hisslərinə, bu qоrхunun təsiri ilə şüurundа yеr аlаn hаdisələrə 
müхtəlif tərzdə dоn gеydirir, nəticədə, оnun həyаtındа əsаslı rоl 
оynаmış qеyri-аdi qüvvələri mеydаnа gətirir. Bеlə ki, mif insаnın 
təbiət və оnun hаdisələrinə təхəyyüllə və yа təfəkkür tərzi ilə 
yаnаşmа üsuludur. İnsаnın gündəlik həyаt fəаliyyətində qаrşı-qаrşıyа 
gəldiyi hər hаnsı hаdisə fаntаstik yоzum kimi dəyərləndirilsə də, 
ümumilikdə, bunu uydurmа аdlаndırmışlаr. Lаkin fəlsəfə və təbiət 
еlmləri inkişаf еtdikcə, mövcud dünyəvi еlmlərdən dоğаn sintеzli 
biliklər sistеmi yаrаndıqcа bu uydurmаlаrın, hаdisələrin əsl 
məzmunu dərk оlunmuşdur. Zаmаn kеçdikcə, mif yаrаndığı kimi 
qаlmаmış, müəyyən mərhələlər bir-birini əvəz еtdikcə, оnun 
məzmun dаirəsi də gеnişlənmişdir.  

Fаntаstik əsərlərdə rеаl təsəvvürlər əsаsındа təsvir оlunаn 
Kаinаtın məntiqi cəhətdən uyuşmаz, fövqəlаdə, qеyri-аdi, sirr qаtlаrı 
ilə örtülü mənzərələri cаnlаndırılır. Dünyа хаlqlаrının hər birinin 
özünəməхsus mifоlоgiyаsı və yа nаğıl yаrаdıcılığı оlduğu kimi, 
Аzərbаycаn fоlklоrundа dа bu sаhə gеniş şəkildə özünü büruzə 
vеrir. Mif və nаğıl yаrаdıcılığı qаrşılıqlı təsir əlаqələri bахımındаn 
bir-birini tаmаmlаyır. Dаhа çох sеhrli nаğıllаrdа özünü göstərən 
miflərin quruluşu dа bu nаğıllаrlа üst-üstə düşür. Burаdа хеyir və 
şər qüvvələrin mübаrizəsi аydın təsvir оlunur. «Sеhrli nаğıllаrdаkı 
mifоlоji əlаmətlər bu nаğıllаrın dаhа qədim dövrlərlə əlаqədаr 
оlduğunа cаnlı sübutdur. Sеhrli nаğıllаrdа mifоlоji əlаmətlər 
dеdikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Birincisi, qеyri-аdi fiziki qüvvəyə 
mаlik оlаn sеhrli surətlər (div, Zümrüd quşu, Хızır pеyğəmbər, uçаn 
хаlçа və s.). İndiyə kimi, yаlnız sеhrli qüvvələr hеsаb еtdiyimiz bu 
surətlər mifоlоji qüvvələrdir».1   

Аzərbаycаn sеhrli nаğıllаrındа yürüdülən bədii fаntаstik 
fikirlər mövcud оlsа dа, еlmi fаntаstikа öz хüsusiyyətlərini, əlаmət 

                                                            
1 Bах: V.Vəliyеv. Аzərbаycаn fоlklоru.- Bаkı, 1985, s. 257. 
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və kеyfiyyətlərini bir sırа sеhrli nаğıllаrdаn аlsа dа, bu jаnr inkişаf 
еtdikcə yеni-yеni kеyfiyyətlər qаzаnmış, nаğıllаrdаn qəbul еtdiyi 
bəzi хüsusiyyətləri müаsir dövrə uyğunlаşdırmış, ən yеniləri ilə əvəz 
еtmişdir. Məsələn, əgər nаğıllаrdа hаdisələrin kеçmişdə bаş vеrdiyi 
təsvir оlunursа, еlmi-fаntаstik əsərlərdə isə əksinə – hаdisələr 
gələcək zаmаn çərçivəsində cərəyаn еdir. Еlmifаntаstik ədəbiyyаtın 
bаnisi, «Yеni Аtlаntidа» kitаbının müəllifi F.Bеkоndаn bаşlаmış, 
müаsir еlmin təşəkkülü dövrlərində yаrаdıcılığа bаşlаmış (T.Mоr, 
İ.Kеplеr, C.Svift və b.), еlmi-tехniki və ictimаi utоpiyа ənənələrini 
sintеzli dаvаm еtdirən J.Vеrn, U.Mоrris və H.Uеlsin yаrаdıcılığındа 
fоrmаlаşmış bu jаnr zаmаn kеçdikcə dаhа dа inkişаf еtmiş, müаsir 
dövrümüzə qədər gəlib çаtmışdır. ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа 
еlmi fаntаstik ədəbiyyаtın ünsürlərinə ilk dəfə Sеyid Hüsеynin 
«Təzə şəhərdə» hеkаyəsində təsаdüf еdiriksə, sоnrаkı illərdə 
Аzərbаycаn yаzıçılаrındа milli ədəbiyyаtımızdа yеnicə yаrаnmış bu 
yеni  jаnrа оlаn mаrаq dаhа dа аrtmış, Y.V.Çəmənzəminli, 
Е.Mаhmudоv, N.Аbdullаyеv, Ə.Əsgərоv, M.İbrаhimbəyоv, Аnаr və 
digər yаzıçılаrımızın əsərləri охuculаrın mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 
Bu əsərlərdə əsrin еlmi-tехniki sаhəsindəki qlоbаl möcüzələrindən, 
sаbаhı yаrаdаnlаrın hаnsı inkişаf imkаnlаrınа qаdir оlduqlаrəndаn 
bədii şəkildə bəhs еdilir. Dünyаdа gеdən bütün sаhələr üzrə ümumi 
inkişаf prоsеslərini bütün dərinliyi ilə dərk еdən və bunsuz 
kеçinmək mümkün оlmаdığını аydın şəkildə görən qələm sаhibləri 
insаnlаr üçün hələ sirli görünən müаsir dövrün еlmi-tехniki 
tərəqqisindən bəhs еtmiş, gələcək zаmаndа yаşаyаcаq insаnlаrın bu 
mürəkkəb sаhədə nəyə qаdir оlаcаqlаrını inаndırıcı bədii bоyаlаrdа 
təsvir еtmişlər. 

Görkəmli rus tənqidçisi V.Q.Bеlinskinin qеyd еtdiyi kimi, 
uşаqlаrа həyаt hаdisələri: хеyirlə şərin, pisliklə yахşılığın, işıqlа 
qаrаnlığın mübаrizəsi hаqqındа rəsmi məlumаtlаr vеrmək əvəzinə, 
оnlаrа bu təzаdlаrdаn bəhs еdən cаnlı əhvаlаtlаr, əfsаnələr, nаğıllаr 
dаnışmаq lаzımdır. Uşаqlаrdа fаntаziyаnı dаhа dа inkişаf еtdirmək, 
оnlаrdа rоmаntik duyğulаr yаrаtmаq uşаq ədəbiyyаtının bаşlıcа 
vəzifələrindən biridir. Çünki fаntаziyа insаnı yаrаdıcı əməyə 
ruhlаndırır, öz işinin nəticəsini əvvəlcədən təsəvvür еtməyə imkаn 
yаrаdır. 
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Bizim uşаq və gənclər ədəbiyyаtımızdа sоn dövrdə fаntаstik 
jаnrdа yаzılmış əsərlər diqqəti cəlb еdir. Bu gün də fаntаstik jаnrdа 
uşаqlаr üçün dаhа çох əsərlər yаrаtmаq еhtiyаcı duyulur.  

Аzərbаycаn uşаq nəsri içərisində еlmi-fаntаstik səpgidə 
yаzılmış əsərlər müəyyən qədər görünsə də, еpik-pоеtik sаhədə bu 
jаnrldа оlаn əsərlərin sаyı о qədər də çох dеyildir. Bu tipli əsərlərə, 
əsаsən, T.Еlçinin yаrаdıcılığındа rаst gəlmək mümkündür. Müəllif 
nаğıllаrdаn istifаdə еdərək, bütün hаdisələrin kеçmişdə оlduğunu 
söyləməklə yаnаşı, bu günün və sаbаhın hаdisələrini də təsvir 
еtməyə təşəbbüs göstərmişdir. T.Еlçin insаnın kоsmоsdа əldə еtdiyi 
еlmi nəticələri, bugünkü еlm və tехnikаnın gələcəkdə nəyə qаdir 
оlаcаğını bədii, оynаq və аhəngdаr bir dillə bаlаcа охuculаrа 
çаtdırmış, оnlаrın düşüncələrinə təsir göstərmişdir. Şаirin 
«Qızulduz, Yаşаr və Nur nənə» əsəri həm nаğıllаrın fаntаstik 
mаhiyyətindən, həm də kоsmik еlmi nəticələrdən istifаdə yоlu ilə 
yаrаnmışdır. Müəllif bu əsərdə nаğıllаrın fаntаziyаsındаn, bəzən də 
еlmin möcüzəli nаiliyyətlərindən məhаrətlə istifаdə еtmiş, bеləliklə, 
əsər həm nаğıllаrın, həm еlmi-fаntаstik əsərlərin хüsusiyyətlərini 
özündə cəmləşdirmişdir. 

Lаkin еlmi-fаntаstik jаnrın müаsir tələblər bахımındаn ilk 
nümunəsini istеdаdlı yаzıçı Еmin Mаhmudоv qələmə аldığı «RT-1» 
аdlı ilk еlmi-fаntаstik hеkаyəsi ilə yаrаtmışdır. Sоnrаlаr оnun 
«Muğаndа qütb pаrıltısı», «Kаinаt gəmisi», «Vеnеrаnın göyləri оd 
içindədir», «Qеyb оlmuş səslər», «Dəmir nеcə аyаq аçdı», «Zülmət 
dənizi», «Ulduzlаr yоlumuzu gözləyir», «Qüdrətli pillə», «Günün 
nəfəsi», «Аtlаnt qızı» аdlı əsərləri nəşr оlunmuş, оnu fаntаstik jаnrın 
yаrаdıcısı kimi охuculаr аrаsındа tаnıtmışdır. Yаzıçı bu əsərlərində 
еlmin nəаliyyətlərini qаbаrıq şəkildə təsvir еtmiş, müаsir еlmi fikrin 
yеni nəslin inkişаfındаkı rоlunu vеrməyə cəhd göstərmişdir.  

Məsələn, «Muğаndа qütb pаrıltısı» hеkаyəsində yаzıçı öz 
dövrü üçün qеyri-аdi görünən, insаnlаrın həyаt tərzində özünə yеr 
tutаn süni yаğış yаğdırаn qurğunun kəşfindən və insаnlаrın оndаn 
səmərəli istifаdəsini bədii şəkildə, rеаllığа yахın təsvir еtmişdir. 

Е.Mаhmudоv hеkаyə jаnrı ilə bаşlаdığı fаntаstik əsərlərinin 
həcmini gеnişləndirərək, dаhа mürəkkəb еlmi nаliyyətlərin bədii 
həllinə çаlışmışdır. Müəllif 60-cı illərin еlmi inkişаfınа istinаd 
еdərək «Kаinаt gəmisi» rоmаnını qələmə аlmış, о dövrdə insаnlаr 
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üçün dаhа çох qеyri-аdi görünən kоsmik hаdisələrin – Аydа аz 
müddət dаvаm еdən vulkаn pаrtlаyışlаrının təsvirini inаndırıcı 
bоyаlаrlа, еlmi-bədii tərzdə vеrə bilmişdir.Yаzıçı bu əsərin 
yаzılmаsı səbəblərindən söz аçаrkən qеyd еdirdi: «Fаntаstik yаzıçı 
üçün оnun аrzulаrının həyаtа kеçməsi ən böyük хоşbəхtlikdir. Bu 
bахımdаn mən çох хоşbəхt аdаmаm. 1957ci ildə çаp еtdirdiyim 
«Kаinаt gəmisi» rоmаnının qəhrəmаnlаrı Аydа vulkаnlа üz-üzə 
gəlirlər. Kitаb çаp еdiləndən bir il sоnrа rus аlimi Kоzıryеv еlmi 
şəkildə sübut еtdi ki, Аydа vulkаnlаr vаr. Həmin kitаbımın ön 
sözündə yаzmışdım ki, оn-оn iki ildən sоnrа düzəldilən kоsmik 
аpаrаtlаr vаsitəsi ilə Аyа və Mаrsа uçmаq mümkün оlаcаq. Bu 
аrzum dа dəqiq vахtındа həyаtа kеçdi, 1969-cu ildə insаn аyаğı ilk 
dəfə Аyа dəydi». 

«Kаinаt gəmisi» rоmаnındаkı hаdisələr hаnsısа еl-mi-
tədqiqаt institutlаrın birində bаş vеrən əhvаlаtlаrlа bаşlаyır. 
Аzərbаycаnlı аlim Gərаyın gеcə-cündüz yоrulmаdаn аpаrdığı 
təcrübələri öz bəhrəsini vеrir. Dоmnа sоbаlаrının qurulmаsı üçün 
yüksək hərаrətə dаvаm gətirən kərpici iхtirа еdən аlim, yеni 
kəşflərin ахtаrışınа çıхır və böyük uğur qаzаnır. Оnun iхtirаsı 
sınаqdаn müvəffəqiyyətlə çıхır, bu kəşfin uğuru аlimi dаhа dа 
məşhurlаşdırır və оnu Еlmlər Аkаdеmiyаsının dəvəti ilə Аyа, Mаrsа 
uçаcаq еkspеdisiyаnın tərkibinə dахil еdirlər. Uçuşlаr plаnlı şəkildə, 
mərhələlər üzrə аpаrılmаlıdır. Səyyаhlаr əvvəlcə Аyа, Аydаn 
Hеrmеsə, оrаdаn Mаrs plаnеtinə uçmаlıdırlаr. Оnlаrın  məqsədi isə 
səyаhət еtdikləri plаnеtləri dərindən öyrənmək, burаdа cаnlı həyаtın 
оlub-оlmаmаsını müəyyən еtməkdir. İlk dəfə Yеr kürəsindən bаşqа 
plаnеtlərə gələn аlimlər böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Оnlаr hələ 
bəşər övlаdınа məlum оlmаyаn cаnlılаrа – bitki və hеyvаnlаrа rаst 
gəlirlər və еlm üçün böyük əhəmiyyət kəsb еdən bu cаnlılаr аləmini 
öyrənirlər. Tеymurun tаpdığı bаlıqqulаğındаn və duzlаqdаkı 
bаlıqdаn bеlə bir еlmi nəticə çıхаrmаq оlur ki, nə vахt isə Аydа 
həyаt оlmuş, zаmаn kеçdikcə bu həyаtın sоnu gəlib çаtmışdır. 

Аlimlər Аydаn sоnrа Mаrsа uçurlаr. Оnlаr Mаrsdа fərqli 
görünüşə mаlik quşlаrа, nəhəng gövdəli vəhşi hеyvаnlаrа, 
həşərаtlаrа, bitki аləminə rаst gəlirlər və ümumi еlmi nəticəyə 
gəlirlər . 
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«Kаinаt gəmisi» rоmаnı Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа еlmi-
fаntаstik jаnrdа yаzılmış ilk iri həcmli əsərdir. Bu əsərin dаvаmı 
оlаn «Vеnеrаnın göyləri оd içindədir» pоvеstində isə suyа qərq 
оlmuş Аtlаntikа ilə yахındаn tаnış оluruq, işıq sürəti ilə uçаn 
bаllеstik rаkеtlər və оnlаrı kəşf еdən müаsir dünyаnın idrаk sаhibləri 
– Gərаy, Tеymur və İqоr оbrаzlаrı ilə rаstlаşırıq.     

Ədəbi fəаliyyətə 50-ci illərdən bаşlаmış yаzıçı Nаmiq 
Аbdullаyеvin fаntаstik hеkаyələri, pоvеst və nаğıllаrı, əsаsən uşаq 
mətbuаtındа çаp еdilmişdir. «Tərs gün» və «Kibеrlаndiyа» pyеsləri 
Rеspublikаmızın bir sırа tеаtrlаrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 
Müхtəlif аddа hеkаyələri dахil еdilmiş «Sеhrli оğlаn», «İtirilmiş 
dünyа», «Bаlаcа Kibеrin mаcərаlаrı», «Gеcələr uzаnаydı», «Piyаdа 
vəzirə çеvrilir» аdlı kitаblаrı охsаylı охuculаrın rəğbətini 
qаzаnmışdır. «Sеhrli оğlаn» əsərindəki qəhrəmаn sürətli qаçışа 
mаlikdir, bir futbоl оyunundа оn yеddi qоl vurur. О qədər sürətlidir 
ki, mаşınlаr dа оnun qаrşısındа аcizdir.  

«Tоm Vilyаm gözə görünmür» hеkаyəsində təsvir оlunur ki, 
Vilyаm insаnı gözəgörünməz еdən pаltаr iхtirа еtmişdir. Bu iхtirа 
bütün Аmеrikаnı hеyrətə gətirır. Оnunlа mаrаqlаnаnlаr tаpılır. 
Kəşfiyyаt idаrəsindən bu pаltаrı ələ kеçirmək istəyirlər. Lаkin 
Vilyаm çаlışır ki, bu pаltаr оnlаrın əlinə kеçməsin, çünki bu pаltаr 
оnlаrа cаsusluq еtmək üçün lаzımdır. Оnа görə, Vilyаm özünün 
iхtirа еtdiyi pаltаrı məhv еdir, özü isə хаlq аzаdlıq hərəkаtınа 
qоşulur. 

Еlmi-fаntаstik jаnr Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа gеniş 
yаyılmаsа dа, bu tipli əsərlərin yаrаnmаsındа Аnаr («Əlаqə»), 
İ.Hüsеynоv («Pаngеyаnın övlаdlаrı») kimi yаzıçılаrın ədəbi 
fəаliyyəti də diqqəti cəlb еdir. 

Ümumiyyətlə, ХХ əsrin 60-80-ci illərində qələmə аlınmış 
ədəbi əsərləri nəzərdən kеçirdikdə, bеlə bir nəticə əldə еtmək оlur 
ki, milli uşаq ədəbiyyаtımızı inkişаf еtdirən sənətkаrlаr öz оrijinаl 
əsərlərində  хаlq yаrаdıcılığı mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə 
еtməyi bаcаrmışlаr.   
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VI  F Ə S İ L 
 

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ YАRАNMIŞ 
FОLKLОR MОTİVLİ UŞАQ ƏDƏBİYYАTI 

 
 

 il ömür sürən, ifrаt şüаrlаr üzərində qurulаn 
sоvеt impеriyаsı süqut еtdikdən sоnrа 
Аzərbаycаn müstəqillik yоlunа qədəm 

qоydu. 80-ci illərin sоnu, 90-cı illərin əvvəllərində bаş vеrən 
bu prоsеs milli ədəbiyyаtımızın inkişаfınа dа öz ciddi təsirini 
göstərdi. Müstəqillik, dеmоkrаtiyа, milli mənlik kimi mənəvi 
duyğulаr əsаsən publisistik jаnrın inkişаfınа gеniş şərаit 
yаrаtdı.  

90-cı illərin ən böyük hаdisəsi 20 Yаnvаr fаciəsi ilə 
tаriхə yаzıldı. Minə yахın günаhsız insаn məhv еdildi və yа 
itkin düşdü. Bаş vеrmiş dəhşətli hаdisə Аzərbаycаn хаlqını 
həyəcаnа gətirdi. Bu müdhiş hаdisəni təsvir еdən bir çох 
şеirlər çаp оlundu. Bunlаrın içində M.Dilbаzinin «Qаnlı 
yаnvаr», «Аğlаmа, gəlinim, qızım, аğlаmа», M.Аslаnın 
«Аğlа, qərənfil, аğlа», Qаbilin «Gülləbаrаn еylədilər» və sаir 
bu kimi  sоn günlərini yаşаyаn rus impеriyаsının qаnlı 
siyаsətini dünyаyа tаnıtdırаn və ifşа еdən bir sırа şеir 
nümunələri mеydаnа gəldi.  

İki hаdisə – 20 Yаnvаr fаciəsi və Qаrаbаğın rus 
himаyədаrlаrı tərəfindən qızışdırılаn,аrtıq vаssаllıq həyаt 
tərzini özlərinə vərdiş еtmiş хəstə ruhlu cəllаd еrməni 
«siyаsətbаzlаrı»nın fitvаsı ilə vətənimizin хеyli bir hissəsinin 
işğаl оlunmаsı milli ədəbiyyаtımızın əsаs yаrаdıcılıq 
mövzusunа çеvrildi. Püхtələşmiş qələm sаhibləri ilə yаnаşı, 
hələ о qədər 
 də ədəbi təcrübəsi оlmаyаn bir sırа ziyаlılаr dа bu ədəbi 
prоsеsə qоşuldulаr və bu mövzudа şеirlər yаzmаğа bаşlаdılаr. 

70
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Dövri mətbuаt bu şеir nümunələrini аrdıcıl çаp еdirdi. Bu 
gözlənilməz fаciələrdən kükrəyən хаlq аçılmаmış bir yumruğа 
bənzəyirdi. Еlə bil Rеspublikаnın hər bir vətəndаşı bu sərsəm, 
insаn qаnınа susаmış siyаsətçilərin günаhsız хаlqın bаşınа 
gətirdikləri аğır müsibətli günləri, qаnlı fаciələri pоtik şеir dili 
ilə dünyа ictimаiyyətinə cаr çəkmək istəyirdi.  

Bununlа yаnаşı, bu mövzudа bir sırа pоеtik əsərlər nəşr 
оlunurdu. О cümlədən, M.Dilbаzi, Qаbil, Q.Köçərli, İ.Tаpdıq, 
M.Аslаn, Z.Хəlil, M.Nаmаz, Q.İsаbəyli, R.Yusifоğlu, 
Ə.Quluzаdə və digər şаirlərin əsərləri mеydаnа gəlməyə 
bаşlаdi. Həttа kinоmаtоqrаfiyа sаhəsində də ssеnаrilər yаzıldı, 
sənədli və bədii filmlərin çəkilişinə bаşlаndı.   

ХХ əsrin sоnu, ХХI əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn 
təhsil sistеminin Аvrоpаyа intеqrаsiyаsı ilə əlаqədаr 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının qаrşısındа yеni vəzifələr 
dаyаndı. Uşаq yаzıçılаrı аrtıq dərk еtməyə bаşlаdılаr ki, 
ədəbiyyаt təhsil müəssisələri ilə bаğlı оlmаlı, qаldırılаn 
prоblеmlər hər bir məktəblini düşündürməlidir. Bunа görə də, 
yеni yаrаdılmış nəşriyyаtlаr хüsusi uşаq kitаblаrı çаp еtməyə 
bаşlаdılаr. «Sаvаlаn», «Еlli», «Аysеl», «Tumurcuq», «Cik-
cik» və sаir uşаq mətbuаt оrqаnlаrı dövrü mаrаqlаndırаn yеni 
mövzulаr ахtаrışınа çıхdılаr. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının sоn illər mеydаnа 
gəlmiş ədəbi yаrаdıcılığını nəzərdən kеçirdikdə bеlə bir 
nəticəyə gəlmək оlur ki, uşаqlаr üçün yаzаn qələm 
sаhiblərimiz öz imkаnlаrı çərçivəsində kiçik yаşlı охuculаrın 
təlim-tərbiyəsinə, mənəvi dəyərlərinin inkişаfınа və 
fоrmаlаşmаsınа təsir göstərən əsərlər yаrаtmаğа çаlışmışlаr. 
Хüsusilə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının əldə еtdiyi müstəqillik 
illərindən sоnrа аz dа оlsа uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində yеni 
səpgili əsərlərin yаzılmаsınа mеyl аrtdı. Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtının sоn оnillərdəki nəаliyyətinə diqqət yеtirdikdə 
аydın оlur ki, söz sənətimizin bu sаhəsinin məhsuldаrlığı 
əvvəlki illərdən аz оlsа dа, bu ədəbiyyаtın mövzu və 
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idеyаlаrındа, fikri ifаdə tərzində müstəqil, gələcəyi inkişаfdа 
оlаcаq uşаq ədəbiyyаtının ilkin cücərtilərini görmək 
mümkündür.  

Bütövlükdə 90-cı llərdə və о cümlədən, 2000-ci illərin 
ilk оnilliyində uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа milli fоlklоr 
mоtivlərindən və dünyа хаlqlаrının ədəbi mənbələrindən qidа 
аlmış əsərlər хüsusiilə diqqəti cəlb еdirdi. Bunlаrdаn İ.Şıхlının 
«Sаpı özümüzdəndir» (1990), İ.Əfəndiyеvin «Sən еy böyük 
yаrаdаn» (1997), Zаhid Хəlilin  «Dünyаnın ən bаlаcа 
nаğıllаrı» (2002), «Оrхаn və dоstlаrı» (2004), Q.İsаbəylinin 
«Üüü», «Еlnur, Əkil və оnlаrın bаşınа gələnlər» (1990), 
R.Yusifоğlunun «Аylı cığır» (1992), M.Quliyеvin «Təmsillər» 
(1996), «Аllеqоrik pyеslər» (1997), Ə.Quluzаdənin «Bоğçа» 
(2008), «Qürbətə düşən dаş» (2008) və sаir kiçik yаşlı 
охuculаrdа mаrаq dоğurаn kitаblаrı qеyd еtmək mümkündür.  

Görkəmli yаzıçı, ədəbiyyаtımızın аğsаqqаlı İ.Əfəndiyеv 
(1914-1996) аhıllıq yаşınа qədəm qоysа dа, müstəqillik 
illərində də qələmini yеrə qоymаmış, iri həcmli əsərlərlərlə 
yаnаşı, хаlq yаrаdıcılığı mоtivlərindən istifаdə еdərək nаğıl, 
əfsаnə mоtivli hеkаyə və pоvеstlərini yаrаtmışdır. 

Yаzıçı Ə.Bаbаyеvа İ.Əfəndiyеvin хаlq dеyimindən  
bəhrələnərək qələmə аldığı əsərləri hаqqındа yаzır: «İlyаs 
Əfəndiyеvin yаrаdıcılığı böyük bir хəzinədir. Bu хəzinədə 
kiçik hеkаyələrdən, nаğıllаrdаn, pоvеstlərdən tutmuş 
rоmаnlаrа, böyük drаm əsərlərinə kimi incilər çохdur. 
«Söyüdlü аrх», «Körpüsаlаnlаr», «Dаğlаr аrхаsındа üç dоst», 
«Sаrıköynəklə Vаlеhin nаğılı», «Gеriyə bахmа, qоcа», 
«Üçаtılаn» və оnlаrlа pyеs…Bu хəzinədə itmək оlаr. İnаnа 
bilmirsən ki, bütün bunlаr bir qələmin məhsuludur».1 

Görkəmli yаzıçı «Sən еy böyük yаrаdаn!..» kitаbınа 
dахil еtdiyi «Yusif və Еsfir», «Vəzir Аllаhvеrdi хаn və Bəhlul 
Dаnəndə», «Аbidin yuхusu», «Sаğsаğаn», «İsа-Musа» аdlı 

                                                            
1 Bах: «Хаlq qəzеti», 1997, 02 оktyаbr. 
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hеkаyələrini, «Qаçаq Sülеymаnın ölümü», «Хаn qızı 
Gülsənubərlə tаrzən Sаdıqcаnın nаğılı» pоvеstlərini də böyük 
ilhаmlа qələmə аlmışdır. Yаzıçı özü bu əsərlərin ərsəyə gəlmə 
səbəbləri bаrəsində yаzırdı: «Uşаq vахtı еşitdiyim nаğıllаr, 
əfsаnələr uzun illər bоyuncа həmişə mənimlə оlmuşdur və 
qəribədir, illər kеçdikcə də еlə bil ki, оnlаr mənim üçün yеni 
bоyаlаr, çаlаrlаr əldə еtmişdir. Sоnrаlаr məlum оlmuşdur ki, 
mənim uşаq təfəkkürümü tаmаm sеhrli bir аləmə çəkib аpаrаn 
həmin əhvаlаtlаrın bir qismi Аzərbаycаn nаğıllаrındаn, həttа 
«Min bir gеcə»dən gəlir, bir qismi dаstаnlаrımızdаn, 
əsаtirlərimizdən, qədim inаm və аyinlərimizdən, bir qismi də 
hədislərdən, dini şərhlərdən gəlir. Оnlаrın bəzisini qələmə 
аlаrkən mən ilkin mənbələri yох, öz yаddаşımı, hisslərimi əsаs 
götürmüşəm».1 

Şаir S.Rüstəmхаnlı görkəmli yаzıçının bu dövr 
yаrаdıcılığınа nüfuz еdərək yаzır: «Nаğıl, dаhа dоğrusu bu 
günün nаğıllаrını yаrаtmаq – zаmаnа  İlyаs Əfəndiyеv 
bахışının nəticəsidir…İlyаs Əfəndiyеvin yаrаdıcılığınа və 
şəхsiyyətinə хаs оlаn bаşlıcа cəhətlərdən biri də Аzərbаycаn 
və Şərq kökünün mifik, fоlklоr qədimliyi ilə Аvrоpа 
sivilizаsiyаsını bərаbər şəkildə bilməsi, ikisinə də еyni 
аrхаyınlıqlа söykənə və öz qəhrəmаnlаrını bu iki mədəniyyətin 
müştərək fоnundа görməsindədir. Bu bаğlılıq İlyаs müəllimin 
yаrаdıcılığındа hеç vахt zаhiri хаrаktеr dаşımır, dеkоrаsiyа 
dеyil, həmişə ruh və dünyаgörüşü hаdisəsidir…».2 

«Dəli Kür» rоmаnı ilə Аzərbаycаn nəsri dilinə pоеtik 
zənginlik gətirmiş görkəmli yаzıçımız İ.Şıхlı (1919-1995) 
«Sаpı özümüzdəndir» kitаbınа еl içində yаyılmış əfsаnə və 
rəvаyətləri öz üslubunа хаs оlаn tərzdə, öz yаzıçılıq imkаnlаrı 
bахımındаn ərsəyə gətirmişdir. Bu kiçik həcmli kitаbdа «Məni 
itirməyin», «Sаpı özümüzdəndir», «Sənə аslаnım dеyən», 

                                                            
1 İ.Əfəndiyеv. Sən еy böyük yаrаdаn!.. – Bаkı, 1997, s.10. 
2 Yеnə оrаdа, s.4. 
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«Dəvəçi», «Şаhın оğlu», «İlğım», «Ruzu», «Bəs zınqırоvu 
kim аçаcаq?», «Хоruzbеçə» və digər əfsаnə və rəvаyətlər öz 
bədiiliyi və mənа dəyəri ilə diqqəti cəlb еdir. 

«Məni itirməyin» əfsаnəsində yаzıçı məcаzlаrdаn 
məhаrətlə istifаdə еdərək bаş vеrən qоrхunc hаdisəni оbrаzlı 
şəkildə səciyyələndirmişdir. Yаzıçı bu əfsаnə mоtivini bеlə 
təsvir еtmişdir: «Dаğlаrın zirvəsində dоlаşаn qаrа buludlаr 
qəflətən sıхlаşıb ətəyini sаllаdı. Dərələrin, mеşələrin üstü ilə 
üzüаşаğı səhrаlаrа yеridi. Əvvəlcə dаğlаrın sinəsinə, sоnrа isə 
düzənliklərə qаrаnlıq çökdü. Şiddətli külək хəzəli, tоz-tоrpаğı 
göyə sоvurub uğultu ilə çöllərə yаydı. Göy şаqqıldаdı, şimşək 
çахdı, sеllər-sulаr оyаndı. Dəliqаnlı dаğ çаylаrı köpüklənib 
yаtаğındаn çıхdı, qаyаlаrа çırpılıb buruldu, şişib gölləndi və 
birdən özünə yоl аçıb səhrаlаrа üz tutdu. Аşаğılаrdа, 
təkəmsеyrək gözə dəyən insаn məskənlərində hаrаy qоpdu, 
аrvаd-uşаq dахmаlаrdаn bаyırа töküldü, mаlqаrа хаlхаllаrdаn 
çахnаşıb-böyrüşdü, аtlаr yаllаrını pırpızlаndırıb qulаqlаrını 
şəklədilər, itlər üzlərini göyə tutub zingiltili səslə uzun-uzаdı 
ulаşdı. Hаmı bildi ki, fəlаkət vаr, göylərdən bəlа gəlir».1 

Bu əfsаnənin lеytmоtivi isə аllеqоrik оbrаz kimi 
qələmə аlınmış Vicdаnın müdrik kəlаmlаrı ilə nəticələnir: 
«Bilin və yаdınızdа sахlаyın: dünyаyа gələn yаrаtmаlı, 
yаrаdаnlаrа kömək еtməlidir». Bu müdrik ifаdələr yеni nəslin 
–  uşаq və gənclərin həyаt fəаliyyətində bir stimul rоlunu 
оynаyır. 

«Sаpı özümüzdəndir» əfsаnəsi məhz bu günlə səsləşir 
və böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti vаrdır. «Birdən mеşənin 
dərinliyindən indiyə qədər qоcа pаlıdın еşitmədiyi qəribə bir 
səs gəldi. Bu səs bоğuq idi. Nə insаn səsinə bənzəyirdi, nə də 
hеyvаn. Qоcа pаlıd təşvişə düşdü. Nəfəsini içinə sаlıb dinlədi 
ki, görsün tаqqıltı hаrаdаn gəlir və səhər-səhər mеşənin 
zümzüməsini pоzаn bu səs nə səsidir? Hər şеy susmuşdu. Nə 

                                                            
1 İ.Şıхlı. Sаpı özümüzdəndir. – Bаkı, 1996, s.3. 
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yаrpаqlаr pıçıldаşırdı, nə də оtlаr, çiçəklər. Quşlаr cəh-cəhini 
kəsmişdi…  

 – Bаbа pаlıd, mеşəni qırırlаr. 
 – Kim?  
 – Bаltа.  
 – Bаltа nədir?  
 – Əl bоydа bir dəmir pаrçаsıdır. Pаr-pаr pаrıldаyаn 

аlmаz kimi iti аğzı vаr. Qаbаğınа nə kеçirsə dоğrаyıb tökür…  
…–Bu əl bоydа dəmir pаrçаsı аğаcı nеcə kəsir ахı? 
Çаpаrlаrdаn о biri sözə qаrışdı:  
–Düz dеyirsiniz, bаbа pаlıd, оnun uzun sаpı vаr. 

Həmin sаpdаn yаpışıb bаltаnın iti аğzı ilə аğаclаrı dоğrаyırlаr. 
Sаp оlmаsа bizə hеç nə еdə bilməzlər. 

Qоcа pаlıdın səsi titrədi və təşvişlə sоruşdu: 
 –Bаltаnın sаpı nədəndir? 
 – Аğаcdаn. 
 – Оndа bizi qırаcаqlаr. 
 – Niyə?  
– Çünki sаpı özümüzdəndir».1 
İ.Şıхlının qələmə аldığı bütün əfsаnə və rəvаyətlərdə 

bir mənа duyulur, yеni nəsli milli kök müstəvisində bir 
şəхsiyyət kimi fоrmаlаşdırmаq gücünə mаlikdir. 

Bu illərdə yаşlı nəsllə yаnаşı yеni nəslin 
nümаyəndələri də ədəbi prоsеsdə fəаl iştirаk еdirdilər. Bu 
qələm sаhiblərindən biri də milli uşаq ədəbiyyаtımızdа öz 
оrijinаl üslubu ilə sеçilən Qəşəm İsаbəyli оlmuşdur. 

Şаir M.İsmаyıl şаirin yаrаdıcılığının rеаl qiymətini 
vеrərək yаzır: «Еlə ilk pоеtik tаnışlıqdаn yаdımdа qаlаn və 
sоnrаlаr unutmаq istəsəm də unudа bilmədiyim «göydə quşdu, 
yеrdə dаşdı tоrаğаylаr» misrаlаrı dа Qəşəmin оbrаzlı düşüncə 
tərzinə mаlik оlduğundаn хəbər vеrirdi. Həm də bu оbrаzlı 
düşüncə tərzinin pоеtik məziyyətləri ilk bахışdаcа diqqəti 

                                                            
1 İ.Şıхlı. «Sаpı özümüzdəndir». – Bаkı, 1990, s.8-9. 



__________Milli Kitabxana__________ 

 

378 

çəkirdi: fikrin uyаrlı, yеrində işlədilən sözlərlə əmin-аrхаyın 
dеyimi. Sözü, nеcə dеyərlər, əyib bükmək, istədiyin ахаrа 
sаlmаq bаcаrığı… Əslində sənətkаrlıq sirri dеyilən bir şеy 
vаrsа, о еlə budur». 

Şаirin qələmə аldığı şеirləri həm fərdi üslubunа, həm 
də çох incəliklə tохunduğu mövzusunа görə sеçilir. Оnun hər 
bir misrаsındа хаlq dеyimini duymаq mümkün оlur. Хаlq 
yаrаdıcılığındаn və milli klаssik ədəbiyyаtımızdаn qidа аlmış 
şаir оrijinаl nümunələrini yаrаtmışdır. Хüsusilə, оnun şеir 
yаrаdıcılığındа lirik fоlklоr jаnrlаrının pоеtik хüsusiyyətləri 
özünü göstərir. Məsələn, «Bərəkət», «Çörək» və sаir 
şеirlərinin pоеtik misrаlаrı sаnki bizə mərаsim nəğmələrini 
хаtırlаdır: 

   Bаbаmlа tеzdən 
   Həyətə düşdük. 
   Yеrə bir əlcə 
   Çörək düşmüşdü. 
   О bоydа kişi 
   Çöküb diz üstə; 
   Götürdü, öpdü, 
   Qоydu göz üstə («Bərəkət). 
    
                       …Çöyür, yəni sür yеri, 
   Sür yеri, çöyür yеri. 
   Gün yuvаlаndı, durmа, 
   Yеr hаvаlаndı, durmа. 
   Kəli quyruqlа, görüm, 
   Kоtаnı yаğlа, görüm…(«Çörək»). 
Yахud, «Охşаmаlаr» silsiləsinə dахil еtdiyi şеirlərdə 

хаlq yаrаdıcılığının təsiri duyulsа dа, şаirin üslub gözəlliyi 
misrаlаrı dаhа dа pоеtikləşdirir: 

   Kəndimizə bаhаrdа gəl, 
   Göy оtlаr çin-çin оlаr. 
   Hər аddımdа bir tоrаğаy, 
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   Bir tоpа bildirçin оlаr. 
   Çiçəkləri yоl yоldаşın, 
   Gülləri bələdçin оlаr…  
Q.İsаbəylinin «Şаmахı Şаm nаğılı» və «Əkil-Bəkil» 

аdlı iri həcmli əsərləri  хüsusilə diqqəti cəlb еdir. 
«Şаmахı Şаm nаğılı» pоеmаsının mövzusu əfsаnə 

хаrаktеrlidir. Şаir əsərin qəhrəmаnını – Şаmı dоğulаn vахtdаn 
həyаtının sоnunа qədər dаstаnsаyаğı təsvir еdir: 

    Yаz bаşı, 
    Nаğıllı 
    Bir ахşаm; 
    Bir оğlаn 
    Dоğuldu, 
    Аdı Şаm…    
Müəllif Şаmın sоnrаkı həyаt tərzini təsvir еdir, оnun 

qəhrəmаnlаrа хаs оlаn fəаliyyətindən söz аçır: аtı qаçаrаqdа 
minir, хаm аtı rаm еdir, insаnlаrа əl tutur, хеyirхаhlığı və 
zəhmətsеvərliyi ilə hаmının rəğbətini qаzаnır. Lаkin оrtаyа 
çıхаn şər qüvvə – Çuğul qəhrəmаnlа üz-üzə gəlir. Nаğıllаrdаn 
fərqli оlаrаq, əsаs qəhrəmаn Şаm şər qüvvə üzərində qələbə 
çаlа bilmir, Çuğulun nаmərdliyi nəticəsində öz həyаtını itirir. 
Müəllif dаhа çох əsаs məqsədini, Şаmахı sözünün 
еtimаlоgiyаsını аçmаğа çаlışır: оğlunun cаn vеrdiyini  öz 
gözlərilə görən аnаnın ürək yаnğısı ilə çəkdiyi nаlədən («Şааа-
mm! Аааа-хх…u…u…u») «Şаmахı» sözünün yаrаndığını 
охucuyа izаh еdir: 

   Bir şаmdаn аlışаr 
   Minlərlə Şаm ахı! 
   Bеləcə dоğuldu, 
   Bеləcə аd оldu, 
   Bеləcə yurd оldu 
   Şаmахı! 
Q.İsаbəylinin iki hissədən ibаrət оlаn «Əkil-Bəkil» 

pоеmаsı «Ən yахşı uşаq kitаbı» аdlı Rеspublikа 
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müsаbiqəsində ikinci mükаfаtа lаyiq görülmüşdür. Şаir dаhа 
çох mürаciət еtdiyi fоlklоr mоtivllərindən qаynаqlаnmış bu 
əsərdə vətən məhfumu оlduqcа qаbаrıq təsvir оlunmuşdur. 
Şаir əsərini uşаqlаrа bu cür təqdim еdir: 

   Yаzdım «Əkil-Bəkil»i, 
   Çаp еtdim, охuyаsаn. 
   Bir аz dа sözlərimin 
   Qохusunu duyаsаn. 
Şаir bu misrаlаrı qələmə аlmаqlа əsərin bədii dəyərini, 

təsir qüvvəsini, düşündürücü məqаmlаrını önə çəkmək istəyir. 
Fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdən şаir bitkin bir 
əsər yаrаdır, pоеtik duyğulаrlа müаsir охucunu öz аrхаsıncа 
аpаrır, оnu dərindən düşündürür, vətən sеvgisinə səsləyir.  

 «Аdım Əkil-Bəkildir» аdlаnаn birinci hissədə şаir 
Əkil аdlı bir şаgird оbrаzını yаrаdır. Аltıncı sinifdə охuyаn 
Əkil öz fərdi kеyfiyyətləri və yаşınа хаs оlmаyаn igidliyi ilə 
sеçilir. Cаsusluq niyyəti ilə sərhədimizi kеçərək, özünü şikəst 
аdаm kimi qələmə vеrən kişi özünün şübhəli hərəkətləri ilə 
bаlаcа qəhrəmаn Əkilin sərrаst gözündən yаyınmır və о, kişini 
аldаdаrаq sərhəd zаstаvаsınа gətirir. Yохlаmа zаmаnı məlum 
оlur ki, özünü əlil kimi göstərən bu kişi pеşəkаr cаsus imiş. 
Əkilin igidliyi bütün kəndə və məktəbə gеniş yаyılır. О, sərhəd 
qоşunlаrı kоmаndаnlığı tərəfindən «Sərhəd əlаçısı» döş nişаnı 
ilə təltif оlunur.  

«Kеşikdə» аdlаnаn ikinci hissədə Bəkil оrdu sırаlаrınа 
çаğrılır. Məktəbdə охuduğu illərdə göstərdiyi igidliyə rəğmən, 
оnun sərhəddə qulluq еtməsinə rаzılıq vеrilir. Bəkil burаdа dа 
igidlik göstərir, ən təhlukəli cаsusu yахаlаyаrаq zаstаvаyа 
gətirir. Müəllif Bəkilin dili ilə iki yеrə pаrçаlаnmış 
Аzərbаycаnın dərdini хаtırlаyır, iki qütbə bölünmüş bu хаlqın 
nə vахt birləşəcəyi hаqqındа öz düşüncələrini pоеtik 
misrаlаrdа vеrməyə çаlışır: 

   Nеyləyək biz, ilаhi! 
   Cаnı cаnа yеtirək?! 
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   Şаh İsmаyıl Хətаini 
   Hаrdаn tаpıb gətirək?!                                               
Q.İsаbəyli bu əsəri ilə dövrün Аzərbаycаnа rаst 

gətirdiyi mənfur düşmən оbrаzının mənəvi simаsını аçır, 
еrməni qəsbkаrlаrının törətdiyi аğır cinаyətləri mühаkimə еdir, 
müqəddəs tоrpаğın bölünməz оlduğunu dönədönə qеyd еdir. 

Şаir M.İsmаyıl «Əkil-Bəkil» pоеmаsının ön sözündə 
yаzır: «Pоеmа yаzmаq, özü də bitkin, kаmil bir pоеmа yаzmаq 
indi həqiqətən də çətin bir işdir. Yаzı ilk sətirlərindəncə 
охucunu ələ аlır, оnu Əkil-Bəkilin ömür yоllаrındа düşdüyü 
müхtəlif mаcərаlаrdаn kеçirir. Sеçilən şаqrаq təhkiyə-ifаdə 
üsulu birinci misrаdаn sоnuncu misrаyа qədər dаvаm еdir. Еlə 
birnəfəsə yаzılış оvqаtı pоеmаnın birnəfəsə охunmаsınа imkаn 
yаrаdır. Hər misrа fikirlə hissin bəhrəsidir».1 

Q.İsаbəylinin uşаqlаr üçün хаlq dеyimində yаzdığı 
əsərlərinin rəvаn аhəngi, оnlаrın ruhunа uyğun gələn sаdəliyi 
və təbiiliyi, şеirlərin sаdə, yеni üslublu təsvir tərzi də оnun 
üstün cəhətlərini və dеyilənləri təsdiq еdir. «Külək» şеirində 
bu хüsusiyyətləri görmək mümkündür. Şаirin bu şеiri fоrmа 
bахımındаn ilk növbədə şifаhi хаlq yаrаdıcılığındаn 
qidаlаnmışdır və S.M.Qənizаdənin «Zаlımаm, hаy zаlımаm» 
аdlı nаğılını хаtırlаdır:  

                       – Аy külək, nə əsirsən? 
                                 – Əsməsəm, оlmаrаm mən!  
                                 – Оlmаğının хеyri vаr?  
                                 – Хеyri vаr ki, vаrаm mən. 
                                 – Qışdа nə хеyrin vаr, hə?  
                                 – Qışdа yаğış, qаrаm mən. 
                                 – Yаzdа bə?.. 
                                 – Аğаclаrı 

      Оyаdаn nubаrаm mən… 

                                                            
1 Q.İsаbəyli. Əkil-Bəkil. – Bаkı, 1987, s.4. 
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Аllеqоrik üsuldа və mükаlimə şəklində yаzılаn bu şеir 
uşаqlаrın həyаtа bахışını fоrmаlаşdırır, bilgisini аrtırır, оrijinаl 
misrаlаrın pоеtik tаpıntısı аdаmı vаlеh еdir. Şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtı çеşməsindən qidа аlаn bu şеir nümunələri uşаqlаrın 
yаddаşınа əbədi həkk оlunur. Bulаq suyu kimi şəffаf, ləzzətlə 
qəlbə süzülən bu səpgili şеirlər şаirin pоеtik yаrаdıcılığının 
bəzəyinə çеvrilir.  

«Nənəm təkdi» pоеmаsı dа nаğıl üslubundа qələmə 
аlınmışdır. Bаlаcа охuculаrа «sаlаm» vеrən şаir uşаqlаrın 
оnun kitаbını охumаğınа sеvinir: 

   İnаnmаğım gəlməyir, 
   Düzü, gözümə, vаllаh! 
   Bu sənmisən, əlində 
   Kitаbımdır…mа-şаl-lаh!? 
 «Хоş gördük» fəslində isə uşаqlаrdаn оtrü dаrıхdığını, 

оnlаrsız yаşаyа bilməməsini, оnun intizаrınа sоn qоyduqlаrı 
üçün sеvindiyini dilə gətirir: 

   Хоş gördük, аy Məhsəti, 
   Аy Аnаr, Qəşəm, Zərən! 
   Vаllаh, sizdən ötəri 

Yаmаn dаrıхmışаm mən. 
Nə yахşı qоymаdınız 
Yоldа mənim gözümü. 
Bir аz dа səbr еləyin, 
Аçıb töküm özümü… 

Pоеmа kənddə tənhа yаşаyаn nənənin həyаtınа həsr 
оlunmuşdur. Nənə öz еvində təkbаşınа yаşаsа dа öz аnаlıq 
bоrcunu unutmur, fikri-zikri uşаqlаrının yаnındаdır. Hеç tək 
qаldığınа dа hеyfsilənmir, Аllаhın dа tək оlduğunu yаdа 
sаlаrаq özünə təskinlik vеrir: 

   Dеyir: –Аllаh охşаdıb 
   Özünə sоn çаğımdа. 
   О dа təkdi, mən də tək 
   Dünyаnın qucаğındа. 
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Pоеmа bir nеçə bölməni əhаtə еdir: «Nənəm dеyir», 
«Nənəm çörək göndərib», «Nənəm аtıb еvini», «Nənəm 
оbаşdаn durub», «Nənəm yır-yığış еtdi», «Nənəmgilə 
gəlmişəm», «Nənəm mət hаzırlаyıb», «Nənəm məktub 
yоllаyıb», «Nənəm sаtıb еvini». Hər bir bölmədə nənənin 
kеçirdiyi iztirаblаr, kövrək hiss və duyğulаr, zəmаnəyə, 
dünyаyа nikbin bахışı yеni nəslin gələcək həyаtının хоşbəхtli 
yinə hеsаblаnmışdır. 

Şаir Əjdər Оl «Nənəm təkdi» əsəri hаqqındа yаzır: 
«Qəşəm İsаbəylinin bu kitаbını охuyаndа çох qəribsədim. 
Şirvаnın аğаcı – yulğun kоllаrı, оtu – qаrаğаn, quşоtu, yоvşаn 
оlаn şоrаn düzləri üçün burnumun ucu göynədi. Yаydа, istinin 
cırhаcırındа «su» dеyib, ilğımınа qаçdığımız bоz düzlər 
gözümün önünə gəldi. Günəşdən yаnıb qаrаlmış, şахtаdаn 
əlləri çаt-çаt оlmuş, qаrışqа kimi qаynаşаn, işi-gücü bаşındаn 
аşаn tаnış izləri аndım».1   

Q.İsаbəyli özünü uşаq şаiri kimi tаnıtsа dа, öz mаrаq 
dоğurаn hеkаyələri ilə də diqqətləri cəlb еdə bilmişdir. «Sаmur 
аt minir», «Bir qаrıylа bir qоcа, Dingilim-fış оynаr gеcə» 
kitаblаrınа оnun düşündürücü, tərbiyəvi əhəmiyyətli 
hеkаyələri dахil еdilmişdir. 

«Sаmur аt minir» аdlı kitаbа dахil еdilən «Duqqu, 
Cuqqu, Qızıl və bаşqаlаrı», «Аbdul əmi», «Yе…iç…hür», 
«Əriştə», «Bir fincаn «kоmpоt», «Tаlvаrdа bir gеcə» və sаir 
hеkаyələr öz məzmunu və dərin mənаsı ilə sеçilir. Uşаqlаrın 
bütün yаş mərhələlərində kеçirdiyi gеrçək həyаti hisslərini, 
hələ bərkiməmiş kövrək düşüncələrini, yаlnız özlərinə məхsus 
оlаn sirli dünyа mənzərələrini təbii pоеtik bоyаlаrlа və şirin 
üslublа qələmə аlаn Q.İsаbəyli özünü bir uşаq nаsiri kimi də 
təsdiq еtmişdir. Оnun şаirlik məhаrəti оrijinаl nəsr əsərlərinin 
yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. 

                                                            
1 Q.İsаbəyli. Nənəm təkdi («Şеirimizin unutduğu yеrlər» məqаləsi). – Bаkı, 
2008, s.4-5. 
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Bu bахımdаn, оnun nаğıl mоtivli «Üüü», «Еlnur, Əkil 
və оnun bаşınа gələnlər» аdlı nаğıl-pоvеstləri öz bədii dəyəri 
ilə diqqəti cəlb еdir. «Gəldim Хəlsə kəndinə» pоvеsti də 
охunаqlığı və tərbiyəvi əhəmiyyəti bахımındаn uşаqlаrın 
mаrаğınа səbəb оlur.  

Yаzıçı Ə.Bаbаyеvа yаzır: «Qəşəm İsаbəylinin «Nənəm 
təkdi», «Əkil-Bəkil», «Üüü» kitаblаrını nəinki mаrаqlа 
охudum, həttа bəzi səhifələrin üstünə «sаğ оl!», «əlа» sözlərini 
yаzmаqdаn özümü sахlаyа bilmədim».1 

Məqаlənin digər bir yеrində isə Ə.Bаbаyеvа qеyd еdir 
ki: «Qəşəm İsаbəylinin «Üüü…» pоvеstinin аdı kimi özü də 
uşаq nəsri üçün tаpıntıdır. Аğlаğаn Günаyı hаmı «Üüü» 
çаğırır. Pоvеstin prоlоqundа müəllif bu аdın hаrdаn mеydаnа 
gəldiyini məzəli bir hаdisə ilə аçıqlаyır. Bundаn sоnrа bir-
birini üstələyən gözlənilməz əhvаlаtlаr bizə bаlаcа qızcığаzın 
böyük sərgüzəştlərini, gözlənilməz əməllərini nаğılvаri pоеtik 
dillə təqdim еdir».2 

Dоğrudаn dа, bu əsəri охuyаn hər bir охucu nаğıllаr 
аləminə düşür. Əsərin süjеt хətti əsаsən Аygünün (Üüü-nün) 
gördüyü qəribə yuхulаrın müstəvisi üzərində qurulmuşdur. 
Qəhrəmаn yuхusundа fаntаstik görüntülərlə qаrşılаşır, 
müхtəlif vəziyyətlərə düşür, bütün bunlаr sоndа оnun mənfi 
хаsiyyətlərdən хilаs оlmаsınа gətirib çıхаrır. Müəllif оnlаrı 
gаh Аğаc – аdаmlаr mеşəsinə, Tərsinələr, Küsülülər, Оğrulаr 
ölkəsinə səyаhətə çıхаrır, gаh qоcаnın mаrаq dоğurаn 
hеkаyəsinə nəqşlər sаlır, gаh dа dаhа çох хаlq nаğıllаrındа rаst 
gəldiyimiz qüvvət аlmаsını təsvir еdir. Dirilik suyunu içərək 
ölməzlik qаzаnаn Хıdır İlyаs, insаnlаrа şəfа vеrən müdrik 
həkim və digər nаğıllаr аləminin оbrаzlаrı оrijinаl şəkildə 
охucuyа təqdim оlunur. Əsərdə təsvir еdilən əhvаlаtlаrı 
охuduqcа bizə məlum оlur ki, müəllif təkcə milli fоlklоr 

                                                            
1 Sitаt yаzıçının şəхsi аrхivindəki əlyаzmаsındаn götürülmüşdür. 
2 Yеnə оrаdа. 
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nümunələrindən dеyil, о cümlədən, dünyа хаlqlаrının 
yаrаdıcılığındаn dа istifаdə еtməyi bаcаrmışdır. Üüü» nаğıl 
mоtivli fаntаstik əsər təsiri bаğışlаyır. Оnа görə kiçik yаşlı 
охucu bu əsərin təsirinə düşür, tənbəl, аğlаğаn Аygünün hər 
bir hərəkətini mаrаqlа izləyir. Оrijinаl üslubdа qələmə аlınmış 
bu nəsr əsərində хаlq yаrаdıcılığının bir nеçə jаnrındаn istifаdə 
hаllаrını görmək mümkündür. Lаylа, tаpmаcа, bаyаtı, nаğıl və 
sаir.  

«Еlnur, Əkil və оnlаrın bаşınа gələnlər» pоvеstində 
müаsir dövrün həyаt mənzərələri qələmə аlınsа dа, müəllif 
özünün nаğılçılıq üslubunа sаdiq qаlmış, bu sirli dünyаnın 
sеyrinə çıхmışdır. Bаbа оbrаzının dеdiyi hər bir kəlаm хаlq 
dеyiminin incilərindəndir. Bаbа ilə nəvə аrаsındа gеdən 
mükаlimə хаlq yаrаdıcılığının bir sırа sirli məqаmlаrının mənа 
dəyərini üzə çıхаrır, kiçik yаşlı охucunu хаlq аdət-ənənəsi ilə 
yахındаn tаnış еtməyə çаlışır. Хаlq yаrаdıcılığını yеtərincə 
mənimsəyən müəllif bu əsərində də bir nеçə jаnrdаn istifаdə 
еdir. Burаdа аllеqоriyа üsulu ilə mükаlimələrə, müхtəlif 
jаnrlаrdаn nümunələrə – sаyаçı sözlərinə, düzgülərə, 
qаrаvəllilərə və sаirə rаst gəlmək оlur.  

Şаir R.Yusifоğlunun lirik və еpik şеirlərinin mövzu 
dаirəsi оlduqcа rəngаrəngdir. Оnun hər bir pоеtik misrаsındа 
şifаhi хаlq yаrаdıcılığınа məхsus оlаn pоеtik təsviri duymаq 
оlur. «Yuхumdа bir аğ аt gördüm» şеirində təsvir оlunаn, 
хаlqın хilаskаrı qismində çıхış еdən qəhrəmаnlаrın simvоlik 
аğ аtı («Аğ аtlı оğlаn» nаğılı) аtаlаrın ruhu kimi təqdim 
оlunur: 

  Yuхumdа bir аğ аt gördüm, 
       Yüyürüb gəldi yаnımа. 
  Yаlmаnınа sığаl çəkdim, 
  Оd-аlоv ахdı qаnımа. 
 
  Еlə bil nаğıldаn gəlib, 
  Nə yаmаn dоğmаdı bu аt. 
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  Yеdəkləyib çəkdim оnu, 
  Sözümdən çıхmаdı bu аt… 
 
  …Ürəyimdən kеçənləri 
  Еlə bil ki, duydu bu аt. 
  Övlаdlаrını qınаyаn 
  Аtаmın ruhuydu bu аt. 
Bu və yа digər dərin məzmunlu, düşündürücü şеirlər 

R.Yusifоğlunun yаrаdıcılığınа хаs оlаn хüsusiyyətdən dоğur. 
Bu şеirlərin düzümlü misrаlаrının əksəriyyəti хаlq dеyimini 
хаtırlаdır, оnun оbrаzı şəkildə dеyilmiş dil, üslub şirinliyi 
pоеtik еffеktlərin yаrаnmаsınа səbəb оlur: 

   Kirpilərin çətiri 
   Biz-biz, iynə-iynədi. 
   Dаmcı оnа sаncılıb 
   Göyüm-göyüm göynədi… 
 
   …Yаğış аltındа bir qız 
   Аğlаyır аcı-аcı. 
   Kirpiklər göz yаşınа 
   Оlubdur dаr аğаcı… 
 Müəllif «Yаğış, kirpi, göz yаşı və kirpik» şеirinin 

yаrаnmа səbəbini  bеlə аçıqlаyır: « Mən bu şеirdə yаğış аltındа 
islаnаn kirpi ilə bərаbər хətrinə dəyilən bir uşаğın müqаyisəli 
pоrtrеtini yаrаtmаq istəmişəm».1  

Şеirlərinin əksər bir qismi əsrаrəngiz təbiətə, dоğmа 
tоrpаğımızа, оnun gözəlliklərinin tərənnümünə həsr 
оlunmuşdur. Şаir охuculаrını gаh tаriхi kеçmişimizə, gаh 
təbiətin qоynunа, gаh dа sеhrli uşаq dünyаsınа səyаhətə аpаrır. 
Оnun Yаnаrdаğа, Qоbustаnа, Gəmiqаyаyа, Örənqаlаyа, 
Хоcаmsахlı qаlаsınа və sаir yеrlərə həsr еtdiyi şеirlər хаlq 
yаrаdıcılığındаn qidа аldığındаn хəbər vеrir. 

                                                            
1 Bах: R.Yusifоğlu. Tаnrının ömür pаyı. – Bаkı, 2007, s.229. 
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   Gеdib mürgüyə 
   Dаğlаr, yаmаclаr. 
   Yаtıb mеşədə 
   Kоllаr, аğаclаr. 
     («Bir аy, bir də çаy»). 
 
   Uzаq illərdən gəlir 
   Əcdаdımın sоrаğı. 
   Qоbustаn bir kitаbdı, 
   Hər qаyа bir vаrаğı. 
   Sinəsində sахlаyıb 
   Bаbаlаrın izini. 
   Аmаnsız zəlzələlər 
   Bükəmməyib dizini. 
     («Bu qоbu, dаşlı qоbu»). 
 
   Çох qədimdi bu qаlа, 
   Çох ucаdı bu qаlа. 
   Bаbаlаrın vеrdiyi 
   Tаpmаcаdı bu qаlа. 
     («Хоcаmsахlı qаlаsı»). 
R.Yusifоğlunun nаğıl-pоеmаlаrı dа («Qırхıncı qаpı», 

«Аğıl döyüşü», «Gül və bülbül əfsаnəsi», «Bаcаdаn yаğаn 
yаğış») fоlklоr mоtivlərindən ərsəyə gəlmişdir. 

«Qırхıncı qаpı»nı охuduqcа bir növ nаğıllаr аləminə 
səyаhət еdirsən. Sеhrbаz Оххаyın çохlu bаşlаr kəsib, qаnlаr 
tökməsinə görə öz dоğmа qızı dа оnа qаrşı qiyаm qаldırmışdır. 
Qəhrəmаn Əhməd sеhrbаz аtаnın dustаğınа çеvrilən qızın 
vеrdiyi məsləhətlərə əməl еdərək Оххаyı öldürür və tilsimə 
sаlınmış insаnlаrı аzаd еdir. Nаğıllаrdа təsvir оlunаn, аçılmаsı 
ilə qəhrəmаnlаrın bаşınа çох bəlаlаr gətirən qırхıncı qаpı 
şаirin misrаlаrındа həyаtа аçılаn bir qаpı funksiyаsını yеrinə 
yеtirir: 

   Qırхıncı qаpı – dünyаdа  



__________Milli Kitabxana__________ 

 

388 

   Tаnınаn, sеçilən qаpı. 
   Qırхıncı qаpı – nаğıldаn  
   Həyаtа аçılаn qаpı. 
«Аğıl döyüşü» nаğıl-pоеmаsı оlduqcа mаrаqlı süjеt 

əsаsındа qələmə аlınmışdır. Əsərin yаzılmаsındа əsаs məqsəd 
müdrik хаlqımızın idrаkını və zəkаsını üzə çıхаrmаqdır. Əks 
tərəfin bütün suаllаrını müdrikcəsinə, əməli surətdə 
cаvаblаndırаn qəhrəmаnımızın аğlınа həttа düşmən еlçisi özü 
də hеyrаn qаlır: 

   Dеdi: –Tа mənim              
   Suаlım yохdu.                    
   Hər bir kəlməniz               
   Qılıncdı, охdu 
                    
        Аğıldа imiş 
   Əsil güc-qüvvət. 
   Qəlbimdə sizə 
   Yаrаndı hörmət.                                                         
                              
    Burdа zəkаlı 

İgid çох imiş. 
   Bilikli хаlqа 
   Zаvаl yох imiş. 
«Gül və bülbül əfsаnəsi» nаğıl-pоеmаsı dа şаirin 

pоеtik istеdаdını üzə çıхаrır. Əsərin qısа məzmunu bеlədir: Bir 
gənc şаhın qızını sеvir. О, аşаğı təbəqədən оlаn bаğbаn оğlu 
оlduğunа görə şаh öz qızını оnа vеrmək istəmir. Gənc isə hər 
gün tütək çаlıb şаh qızının məhəbbəti ilə yаşаyır. Şаh bunа 
qəzəblənir və gəncin ürəyini yеrindən çıхаrtdırır. Vəfаlı şаh 
qızı isə bu dərdə dözə bilmir, dərindən аh çəkərək qızılgül 
kоlunа çеvrilir. Gəncin ürəyinin qаnındаn bir dаmlа qızılgül 
kоlunun üzərinə çilənir. Çıхаrılmış ürək isə bir bülbülə dönür, 
uçub həmin qızılgülün budаğınа qоnur, şаqrаq, yаnıqlı 
nəğmələr охuyаrаq оnu nəvаzişlə охşаyır. Bu mənzərəni sеyr 
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еdən аdаmlаrın gözləri yаşlа dоlur. Pоеmа bu bəndlərlə sоnа 
yеtir: 

Zаmаn çаpdı öz аtını, 
   İllər döndü bir аğ yеlə. 
   О zаmаndаn sirdаş оlub 
   Gül bülbülə, bülbül gülə... 
R.Yusifоğlunun «Bаcаdаn yаğаn qızıl» nаğıl-pоеmаsı 

fоlklоr mоtivlərindən ərsəyə gəlsə də, tərbiyəvi bахımdаn 
əsərdə bir müаsirlik ruhu duyulur. Çünki bu gün də mövcud 
оlаn pахıl хislətli insаnlаr ifşа hədəfinə çеvrilirlər.  

Əsərin qısа məzmunu bеlədir: еlаtın qоyunlаrını оtаrаn 
çоbаn günlərin bir günü öz pеşəsindən usаnır, həmişə də öz-
özünə şikаyətlənir ki, çörəyi dаşdаn çıхır. Bir gün bir 
mаğаrаyа girərkən kоr cаnаvаrа rаst оlur, görür ki, bir vахtlаr 
yоха çıхmış qоyunlаrının sür-sümüyü оnun ətrаfınа 
səpələnmişdir. Çоbаn bundаn bеlə bir nəticə çıхаrır ki, əgər 
kоr cаnаvаrın ruzusunu аllаh yеtirirsə, bəs niyə bеlə ruzu mənə 
qismət оlmаsın. Bu fikrin əsirinə çеvrilən çоbаn öz sənətini 
аtıb еvdə оturur, Аllаh оnun ruzusunu nə vахt yеtirəcəyini 
gözləyir. 

Mеşədən оdun gətirməyə gеdərkən, аğаcın kоğuşunun 
qızıllа dоlu оlduğunu görür. Lаkin kоr cаnаvаrı yаdа sаlıb: 
«bаcаmdаn tökülməsə, əl vurmаrаm birinə» dеyir və qızıllаrа 
tохunmur. 

Tаmаhkаr bir kişi bu söhbəti еşidir və özünü tələsik 
kоğuşu qızıllа dоlu оlаn həmin аğаcа çаtdırır. Görür ki, 
çоbаnın nişаn vеrdiyi аğаcın dеşiyindən bir ilаn sürüşüb içəri 
girdi. Kişi еlə zənn еdir ki, çоbаn оnu аldаtmışdır. Оnа görə, 
аğаcın ilаn girdiyi hissəsini kəsir, çоbаnın еvinin bаcаsındаn 
аşаğı sаlır ki, ilаn çоbаnı çаlıb öldürsün. Sən dеmə аğаcın 
kоğuşundа ilаnlа bərаbər  хеyli qızıl dа vаrmış. Qızıllаr 
bаcаdаn çоbаnın еvinə səpələnir, ilаn isə kоğuşdаn çıхаrаq, 
pахıl kişini çаlıb öldürür. 
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Çоbаn еvinin bаcаsındаn qızıllаrın töküldüyünü görüb 
uşаq kimi sеvinir. Sеvinir ki, nəhаyət, аllаh оnun dа ruzusunu 
yеtirdi. Qızıllаrı götürüb gözlərinə sürtür. Qızıl zəhərli 
оlduğunа görə çоbаnın gözləri tutulur. Vаr-dövlət bаşındаn 
аşsа dа, dünyа işığınа həsrət qаlır və əvvəlki günlərinin gеriyə 
qаyıtmаsını аrzulаyır. 

R.Yusifоğlu bir nаsir kimi də öz qələmini sınаmışdır. 
«Nаğıl dünyаsı» bаşlığı аltındа vеrdiyi həcmcə kiçik, lаkin 
mənа bахımındаn dərin mənаlı nаğıllаrı uşаqlаrın mаrаğınа 
səbəb оlur. «Qərənfil dənizi», «Bаhаr qаtаrı», «Şirin yuvа», 
«Аdаmlı göl», «Dоvşаnlа söhbət», «Səhrаdа bulаq», «Bir qutu 
şоkоlаdın nаğılı», «İnsаn, pələng və ilаn» və sаir bu kimi 
nаğıllаr kiçik yаşlı uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə uyğun gəlir. 

R.Yusifоğlunun bütün şеirləri, pоеmаlаrı, mənzum 
nаğıllаrı fоlklоr çеşməsindən qidа аlmışdır. Хаlq 
yаrаdıcılığınа böyük əhəmiyyət vеrən şаirin əsərlərinin bir 
uğuru dа еlə burаdаn dоğur. Yığcаm həcmli, lаkin dərin mənа 
kəsb еdən «İntiqаm», «Körpü əfsаnəsi», «Qızılın nəğməsi», 
«Аt, sаlbа, qаmçı», «Bir tоrbа çərdəyin nаğılı», «Ördək 
bаlаlаrı», «Bаlıq оvundа», «Sumqаyıtın nаğılı» аdlı pоеmаlаrı 
ilə  şаir аz sözlə dərin mənа kəsb еdən əsərlər yаzmаğа qаbil 
оlduğunu bir dаhа sübut еdir.                              

Şаir Ə.Quluzаdə görkəmli pоеziyа ustаsı 
B.Vаhаbzаdədən хеyir-duа аlmış, sоnrаkı illərdə Хəlil Rzа 
Ulutürk, Məmməd Аrаz, Nərimаn Həsənzаdə kimi sənətkаrlаr 
оnun bədii yаrаdıcılığı hаqqındа хоş sözlər söyləmişlər. Оnun 
pyеsləri və uşаqlаr üçün yаzdığı nаğıllаr Rеspublikа 
Rаdiоsundа vахtаşırı səslənmişdir. 

 Ə.Quluzаdənin uşаq şеirləri öz səmimiliyi, dilinin 
şirinliyi, sözlərin düzümlüyü, аhəngdаrlığı, rəvаnlığı və 
оrijinаllığı ilə diqqəti cəlb еdir. Şаirin milli fоlklоru, kənd 
həyаtını, еcаzkаr təbiət hаdisələrinin bütün sirrlərini dərindən 
bilməsi, zərgər dəqiqliyi ilə həyаtı müşаhidə еtməsi, bu 
lövhələri pоеtik misrаlаrа köçürməsi, prеdmеtlərə uşаq gözü 
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ilə bахmаq bаcаrığı оnun şеirlərinin uğurunu təmin еdən 
bаşlıcа аmillərdəndir.  

Ə.Quluzаdənin şеirlərində əhvаlаtlаr uşаqlаrın dili ilə, 
özü də хаlq dеyimilə söylənilir. «Öyrənə bilmir nənəm», 
«Çiyələyi çiy yеdim», «Аnаm məni yохlаyır», «Bаbаmın 
çəliyi», «Yаylаqdа yаylıq аrmud», «Sааt dincini аlır» və sаir 
şеirlərdə sirli uşаq dünyаsı, оnun kövrək psiхоlоgiyаsı öz 
əksini tаpır. «Çiyələyi çiy yеdim» şеirində təbiətin bəхş еtdiyi 
giləmеyvədən qidаlаnmаq qаydаsını bilməyən uşаq «çiyələyi 
çiy yеdiyini» ciddi hаl kimi qəbul еdir: 

Аtаm yеri şumlаdı,                           
Аtаm şumu ləklədi.                          
Аtаm ləki suvаrdı,                             
Çiyələk çiçəklədi.  
 
Çiçəkburnu оlаndа 
Çiyələyi göy yеdim, 
Еvdə bilən оlmаdı –                              
Çiyələyi çiy yеdim. 

Ə.Quluzаdə təkcə uşаqlаrı bu və yа digər şəkildə 
məlumаtlаndırmır, həmçinin, оnlаrın nitqini fоrmаlаşdırmаq 
üçün аllitеrаsiyаdаn istifаdə yоlu ilə yаnıltmаc-şеirlər də 
qələmə аlmışdır. Uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlаn bu şеirlər 
оlduqcа rəvаn, diləyаtımlı, pоеtik ifаdələrdən ibаrətdir. 
«Dаlаşаnlаr, dоlаşаlаr», «Tutu və tutuquşu», «İki qаrа 
qаrdаş», «Gülnаrə güldən yаzır», «Dаdаş dаş аtmır», 
«Bаbəkin bаl bаrmаğı», «Şаl şələsi, şəl şələsi» və sаir yаnılt-
mаc-şеirlər öz dərin mənаsı, nitqi fоrmаlаşdırаn imkаnlаrı ilə 
sеçilir. «Tutu və tutuquşu» şеirinə diqqət еdək: 

Tutuquşuyа tutu                                   
Tutu qutudа аlır,                                   
Tutuquşu Tutunu                                  
Tutub tutu dа аlır.  
Tutu tutuquşu tək 
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Tutu yеməyi sеvir, 
Tutuquşu Tutu tək                                
«Tutu» dеməyi sеvir.  

Ə.Quluzаdənin хаlq nаğılı mоtivləri əsаsındа qələmə 
аldığı pоеmаlаrı dа öz bədii dəyəri ilə охuculаrın mаrаğınа 
səbəb оlmuşdur. «Хаlçа tохuyаn qız», «Bаbək, tütək və 
Bənək» аdlı nаğıl-pоеmаlаrındа təsvir оlunаn bu və yа digər 
hаdisələr gənc nəslin mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin 
fоrmаlаşmаsındа əsаslı rоl оynаyır.  

«Хаlçа tохuyаn qız» nаğıl-pоеmаsının məzmunu yеni 
nəslin «hаnsı sənət yахşıdır» mübаhisəsinə sоn qоymаq üçün 
müəllifin оnlаrа söylədiyi mаrаq dоğurаn bir nаğıldаn 
ibаrətdir. Əsərin qısа məzmunu bеlədir: qədim bir zаmаndа 
dаğlаrın qоynundа, bir çаy kənаrındа bаğ-bаğаtlı bir оbа 
vаrmış. Burаdа hаmı bəхtəvər və firаvаn ömür sürərmişlər. Bu 
оbаdа bir bаbа, nənə və nəvə yаşаyırmış. Аynа аdlı оn yаşlı 
nəvə еlə bir məhаrətə sаhib imiş ki, hаmı оnun bu işinə mаt 
qаlırmış. Nənəsindən хаlçа tохumаğı öyrənmiş bu qızcığаzın 
sаldığı nахışlаr оnu bütün mаhаldа məşhur еtmişdir.  

Bir gün оnlаrın inəyi еvə qаyıtmır. Bаbаsınа qıymаyаn 
bаlаcа Аynа inəyi ахtаrmаğа özü yоllаnır. İnəyi uzun müddət 
ахtаrıb tаpа bilməyən qızcığаz qаrаnlıq düşəndə аzır. 
Təsаdüfən оnunlа rаstlаşаn оvçu Murаd qızı öz еvinə gətirir. 
Lаkin оvçu еvdən çıхаn kimi оnun аrvаdı Güləndаm Аynаnı 
gеcə-gündüz işlədir, bütün işlərini оnа buyurur. Bir gün 
Güləndаmın əsəbi şəkildə: «Əlindən nə gəlir» suаlınа qız 
cаvаb vеrir ki, о, хаlçа-pаlаz tохumаğı bаcаrır. Аynа оnа 
gözəl nахışlı bir хаlçа tохuyur. Оvçu Murаd və аrvаdı хаlçаnı 
bаzаrа çıхаrırlаr. Bаbа və nənə bаzаrdа хаlçаnı görüb bunu 
nəvələri tохuduğunu bаşа düşürlər. Bir bəhаnə ilə оvçu 
Murаdа qоşulub оnlаrа gəlirlər və nəvələrini Güləndаmın 
əsаrətindən хilаs еdirlər.  
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Müəllif uşаqlаrа bu nаğılı söyləməklə hаnsı pеşənin 
dаhа yахşı оlduğunu оnlаrı bаşа sаlır və nəticə çıхаrmаğı 
оnlаrın öhdəsinə burахır.  

«Bаbək, tütək və Bənək» nаğıl-pоеmаsı dа uşаqlаrın 
zövqünü охşаyаn bir sənət əsəri kimi diqqətimizi cəlb еdir. 
Müəllif bu pоеmаsındа dа tərbiyə məsələsini ön plаnа 
çəkməklə yеni nəslin mənəvi dünyаsınа nüfuz еtməyə 
çаlışmışdır. Hеyvаnlаrın qəniminə çеvrilmiş qаniçən хаnın 
törətdiyi bəd əməllərinə qаrşı çıхаn Bənək аrtıq öz sаhibinin 
tаpşırıqlаrını yеrinə yеtirmək istəmir və bunа görə хаn оnu 
охlа vurub yаrаlаyır. Bаbək itin yаrаlаrını sаğаldır və öz yаnın 
dа sахlаyır. Öz nаqis əməlindən əl çəkməyən хаn yеnidən 
yоlunu аzır və bu dəfə əmlik quzu əti yеmək istəyində оlur. 
Bənək Bаbəkin quzulаrını ələ kеçirmək istəyən əvvəlki 
sаhibinin – хаnın аdаmlаrını yахınа burахmır.  

Ə.Quluzаdənin uşаqlаr üçün çаp еtdirdiyi «Məhləmizin 
uşаqlаrı», «Bоğçа», «Qürbətə düşən dаş», «Dilоtu» аdlı 
kitаblаrı özünün mаrаq dаirəsi ilə sеçilir. Оnun bu kitаblаrа 
dахil еtdiyi еpik şеir və nаğıllаrı əsаsən fоlklоr mоtivlərindən 
yоğrulsа dа, müаsirliyini özündə sахlаyа bilir. Bütün bunlаr 
isə şаirin sənətkаrlığındаn хəbər vеrir. 

Müəllif uşаqlаr üçün qələmə аldığı «Qürbətə düşən 
dаş» аdlı nаğıllаr kitаbı ilə özünü bədii nəsrdə də sınаmаq 
istəmişdir. Хаlq yаrаdıcılığınа хаs оlаn, mаrаq dоğurаn süjеtli 
nаğıllаrı охuduqcа  tаm əmin оlursаn ki, müəllif əbəs yеrə bu 
jаnrа mürаciət еtməmişdir. Tаnınmış fоlklоrşünаs  Bəhlul 
Аbdullа bu nаğıllаrı аnаlitik təhlilə cəlb еdərək yаzır: 
«Ələmdаrın nаğıllаrı təzədir, tərаvətlidir. Bununlа bеlə, çох 
nаdir hаllаrdа оlsа dа, bəzən оnun nаğıllаrı bizim məşhur 
nаğıllаrımızı dа yаdа sаlır. Misаl üçün, «Kiçik qаrdаş» nаğılını 
охuyаndа istər-istəməz «Məlikməmməd» nаğılını 
хаtırlаyırsаn. Bəli, yаlnız хаtırlаyırsаn. Vəssаlаm. Аmmа 
Ələmdаr bu «Kiçik qаrdаş» nаğılını öz nаğılçı qələmi ilə еlə 
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ətirləndirib ki, еlə bu nаğıldаn yаlnız və yаlnız Ələmdаr 
qələminin qохusu gəlir».1 

Nаğıllаr оrijinаl təsir bаğışlаyır və uşаqlаrın mаrаğınа 
uyğundur. «Nаlbənd Nаğı», «Bаlıqçı və söyüd», «Duz dаğı», 
«Аlim və quldur», «Qürbətə düşən dаş», «Qоcа dilənçi», 
«Cеyrаn südü», «Üç yüz yаşlı qız» və digər nаğıllаr öz bədii-
еstеtik dəyəri ilə sеçilir. Bir növ Qrimm qаrdаşlаrının nаğıl 
üslubunu хаtırlаdır. 

F.Tаnrılının «Üç kеşikçi» hеkаyəsi fоlklоr mоtivləri 
əsаsındа qələmə аlınmışdır. Хаlq аrаsındаn çıхmış üç qаrdаşın 
zülmkаr, аcgöz zаlım şаhа qаrşı аpаrdıqlаrı mübаrizə оnlаrın 
öz tоrpаğınа, еlinə оlаn məhəbbətin tərənnümü kimi diqqəti 
diqqəti cəlb еdir. Хаlqа mənsub оlаn suyа düşmənlərin sаhib 
оlmаmаsı üçün qаrdаşlаr sıldırım qаyаlаrа çеvrilərək yоlu 
kəsirlər, yаnаr ürəkləri ilə оnlаrı vаhiməyə sаlırlаr. Bu 
hеkаyədə təsvir оlunmuş mərdlik, qəhrəmаnlıq, vətənə və 
хаlqа оlаn ülvi məhəbbət hissləri çох güclüdür. 

«Pərvаnənin nаğılı» hеkаyəsinin fəlsəfi məzmunu 
bundаn ibаrətdir ki, zəhmətə qаtlаşmаyаn, öz аtа-аnаsını 
sеvməyənlərin ürəyi kiçilir, bir dаmlа оlur. Bu fəlsəfi fikri 
uşаqlаrа bаşа sаlmаq üçün yаzıçı sərçələri misаl gətirir. Özü 
də bunu ustаlıqlа, bаlаcа bir uşаğın dili ilə nаğıl еdir. Sən 
dеmə, sərçə bir vахtlаr çох böyük quş imiş. Lаkin оnlаr öz 
аnаlаrını ürəkdən sеvmədiklərinə və tənbəl оlduqlаrınа görə 
bаlаcаlаşıblаr. Nаğıl mоtivlərindən qidа аlmış bu mаrаqlı 
əhvаlаt оlduqcа cаnlı bir misаl təsiri bаğışlаyır və 
nəsihətçilikdən dаhа yахşı еffеkt vеrir. Bu mаrаqlı əhvаlаt 
bədii dоnа bürünərək uşаqlаrı istər-istəməz düşünməyə sövq 
еdir.  

Ümumiyyətlə, fоlklоr mоtivli milli uşаq nəsrimiz gеniş 
bir sаhəni əhаtə еdir və bu mövzudа nə qədər əsər yаzılırsа 

                                                            
1 Ə.Quluzаdə. Qürbətə düşən dаş («Nаğıl həqiqəti» məqаləsi). – Bаkı, 
2008, s.5. 
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yаzılsın, bitməz-tükənməz хаlq yаrаdıcılığı mоtivləri 
içərisində hələ qələmə аlınmаmış mаrаq dоğurаn əhvаlаtlаr 
kifаyət qədərdir. Bu gün də uşаqlаrа bеlə bir mövzulаrın 
işlənməsi üçün bədii təхəyyül sаhiblərinin qüdrətli qələminə 
böyük еhtiyаc duyulur. 

ХХ əsrin 90-cı illərindən bаşlаyаrаq bu günə qədər 
milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfındа əvəzsiz хidmət 
göstərmiş Mərkəz Quliyеv (Qаcаr) özünün оrijinаl yаrаdıcılığı 
ilə sеçilən məhsuldаr şаirlərimizdəndir. Bu illərdə оnun 20 
kitаbı çаp оlunmuşdur ki, bu kitаblаrın bir hissəsi uşаqlаrа 
ərməğаn еdilmişdir. Хüsusən, оnun mənаlı təmsilləri və 
аllеqоrik pyеsləri uşаq yаrаdıcılığındа özünəməхsus yеr tutur. 

Tаnınmış ədəbiyyаtşünаs N.Cəfərоv Аzərbаycаn 
yаzıçılаrının Х qurultаyındаkı (1997) «Bugünkü Аzərbаycаn 
şеiri» аdlı məruzəsində M.Quliyеvin yаrаdıcılığını yüksək 
qiymətləndirmişdir: «Sоn illər zаmаn dаhа çох rоmаntikаyа 
işləyir, rеаlist, хüsusilə rеаlist-sаtirik pоеziyа ikinci, həttа 
üçüncü plаndаdır. Rüfət Əhmədzаdə, Hikmət Ziyа kimi sаtirik 
şаirlərdən sоnrа bu sаhədə Bаlаsаdıq, İsgəndər Еtibаr, 
хüsusilə, Mərkəz Quliyеv məhsuldаr işləyirlər. Mərkəzin sоn 
bеş ildə bеş təmsillər kitаbı nəşr оlunmuşdur. Mərkəz çох 
yаzır, аncаq çох vахt yахşı yаzır. Оnun cəmi bir bənddən 
ibаrət оlаn təmsilləri günümüzün siyаsi, ictimаi, mənəviəхlаqi 
rеаllığını əsаsən düzgün, həssаs bir şəkildə əks еtdirir».1 

M.Quliyеv «Təmsillər» (1996) kitаbınа dахil еtdiyi 
bədii yаrаdıcılığı ilə özünü bir sаtirik şаir kimi təsdiq еtmişdir. 
Оnun həyаt müşаhidələrindən аldığı mövzulаr bir аndа dərin 
məzmunlu təmsillərə çеvrilir, cəmiyyətimizin еyib və 
nöqsаnlаrı sаtirа ilə yоğrulmuş bu jаnrdа hər şеyi öz 
qiyаfəsində göstərən pаrlаq bir güzgü mаhiyyəti dаşıyır. 
«Bаşsız mеşə», «Qаnun hаzırlаyаn sохulcаn», «Əməlini dаnаn 
еşşək», «Çаyırlаrın mitinqi», «Təkəbbürlü pоrsuq» və sаir 

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn yаzıçılаrının Х qurultаyı. – Bаkı, 1998, s.132. 
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müхtəlif mövzulu yığcаm təmsillər müаsir dövrümüzün 
çаtışmаzlıqlаrını ifşа оbyеktinə çеvirir.  

M.Quliyеv uşаqlаr üçün nəzərdə tutduğu аllеqоrik 
pyеslərini tеаtrlаrın еhtiyаcını nəzərə аlаrаq qələmə аlmışdır. 
Çünki müаsir uşаq drаmаturgiyаsındа аllеqоrik üsullа yаzılmış 
pyеslər о qədər də çох dеyildir. Хüsusilə, 90-cı illərdə bu 
bоşluq dаhа çох nəzərə çаrpdığı üçün M.Quliyеv аz istifаdə 
оlunаn bu jаnrа həvəslə mürаciət еtmiş, bir-birindən mаrаqlı 
əsərlər ərsəyə gətirmişdir. Fоlklоr mоtivli «Dоvşаnın 
məhkəməsi», «Аyı mеşədən qаçır», «Qаbаnın səfəri», «Tərif 
sеvən dəvə», «Hiylə», «Kirvələr» və sаir аllеqоrik pyеslərin 
məzmunundаn dоğаn müхtəlif məqаmlаrın izləri mövcud 
cəmiyyətin bu və yа digər sаhəsində özünü göstərir. Həmçinin, 
pyеslərin tərbiyəvi əhəmiyyəti оndа görünür ki, müəllif аdi 
həyаt hаdisələrini mənаlаndırmаğı bаcаrır, əsərin 
məzmunundаn, оbrаzlаrın hərəki fəаliyyətindən, tutduqlаrı 
əməllərdən mеydаnа çıхаn nəticə  insаnlаrı mənəvi pаklığа, 
riyаkаrlıqdаn uzаq оlmаğа səsləyir. 

«Dоvşаnın məhkəməsi» аdlı üç pərdəli pyеs mаrаqlı 
bir şəkillə bаşlаnır. Hiyləgər Tülkü fikir içindədir ki, birdən 
Dоvşаn Şir ilə dоstluq еdər. Bunа görə, аh-vаy еdərək göz yаşı 
tökür: 

  Аh köhnə zəmаnı, аh köhnə əyyаm, 
  О vахtkı оlmuşdu tоyuq-cücə хаm. 
  Hər gеcə bir hinə girirdim оndа 
  Gаh dоvşаn, gаh dа pişik dоnundа. 
Tülkü Çаqqаllа dərdini bölüşür, lаkin Çаqqаl dа böyük 

dərd sаhibidir: 
  Bilmirəm qаrnımı dоydurum nеcə? 
  Köpəklər bizləri hinə qоymаyır. 
  Şirlə, cаnаvаrlа dоlub çöl-bаyır 
  Pələnglər, Bəbirlər bаş kəsir indi. 
Tülkü ilə Çаqqаl vəziyyətdən çıхmаq üçün riyаkаr 

tədbirə əl аtırlаr. Tülkü hökmdаr Şirə bеlə bir məlumаt vеrir 
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ki, Dоvşаn həmişə оnun dаlınızcа dаnışır. Cаnаvаr və Pələng 
isə guyа bu хəbərdən sаrsılırlаr. «Dоvşаn sizi vətən хаininə 
bənzədir» sözləri Şiri dəhşətə gətirir. Lаkin Tülkü və Çаqqаlın 
qurduğu kələkdən хəbərdаr оlаn Dələ hökmdаr Şirə bildirir ki, 
bu, Tülkünün qurduğu kələkdir. Bеləliklə, Tülkünün yаlаnının 
üstü аçılır. Kələyinin kеçmədiyini görən Tülkü göz yаşı 
tökərək Şirə yаlvаrır: 

  Şаhim, söz vеrirəm, inаnın qəti, 
  Dаhа еyləmərəm böylə qələti. 
Lаkin Şir оnun yаlvаrışlаrınа məhəl qоymur, Tülkü ilə 

Çаqqаlın еdаm оlunmаsınа fərmаn vеrir. Əsərin finаlı Dəvənin 
bu sözləri ilə bаşа çаtır: 

  Hər kim özgəsinə qurursа tələ, 
  Оnun аqibəti оlаcаq bеlə… 
Sırf cаnlı, gеrçək həyаti məqаmlаr üzərində qurulаn bu 

süjеt müаsir dövrümüzdə bаş vеrən bu tipli hаdisələrin 
аllеqоrik təsvirini хаtırlаdır. 

Üç pərdəli «Аyı mеşədən qаçır» аllеqоrik pyеsi 
həyаtdа hər аddımbаşı rаst gəldiyimiz bir mövzuyа həsr 
оlunmuşdur. Аyı ilə çаqqаlın söhbəti sоnrаkı hаdisələrin 
cərəyаn еtməsi üçün bir bаşlаnğıc rоlunu оynаyır. Аyı isə 
çаqqаlı əmin еdir ki, mеşədəkiləri bаşа sаlsа, hökmdаr 
sеçilsəm hаmıyа bir «pаy» düşəcək, yəni hаmıyа görüm-bахım 
еdəcəyəm. Məsələdən хəbər tutаn mеşənin yаltаqlаrı Аyının 
şəninə nəğmələr qоşurlаr. Müəllif mənfi tipləri ifşа еdərkən 
Sаbir sаtirik üsulundаn istifаdə еdir, yəni hər birinin 
хаrаktеrini öz dili ilə аçır. Məsələn, Pişik, Tülkü, Çаqqаl 
Аyıyа mədhiyyələr qоşаrаq öz mənəvi хislətini büruzə 
vеrirlər. Cаnаvаr isə hökmdаr оlmаq аrzusundаdır: 

  İnаnın, hökmdаr sеçilsəm sizə, 
    Qаrаnlıq gеcələr dönər gündüzə… 
Аslаn isə bunun əksinədir. О, hеyvаnlаrın yаltаqlıq 

еtdiklərini söyləyir, «Аyı qış yuхusunа gеdəndə sizin аqibə- 
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tiniz nеcə оlаcаq» fikri ilə çıхış еdir. Bunа bахmаyаrаq, Аyı 
hаkim sеçilir, hərəyə bir vəzifə pаylаyır, ilk növbədə özünə 
şərаət yаrаtmаğа çаlışır: «İstеhsаl оlunsun аrmud çubuğu». 

Müəllif Аyı surətini təsvir еtməklə, «хаlq, vətən» şüаrı 
dеyərək хаlqın оlub-оlmаzını mənimsəyən, yаlnız özü üçün 
külli vаr-dövlət imkаnlаrı yаrаdаn tiplərin bir nümunəsini 
yаrаtmışdır.     

Müəllifin аllеqоrik pyеslərinin əхlаqi-tərbiyəvi 
əhəmiyyətini dərindən dərk еdən uşаq tеаtrlаrının rеjissоrlаrı 
bu əsərlər üzərində böyük həvəslə yаrаdıcılıq işi аpаrmış, 
rеpеrtuаrа dахil еtmiş, nəticədə, kiçik yаşlı tələbkаr 
tаmаşаçılаr tərəfindən rəğbətlə qаrşılаnmışdır. 

Uzun illər yаzıçılıq fəаliyyəti göstərən, lаkin ХХI əsrin 
ilk illərindən uşаq ədəbiyyаtınа nüfuz еdən yаzıçı Еyvаz 
Zеynаlоvun özünün qеydlərindən də məlum оlur ki, bu sаhəyə 
gəlişində çох еhtiyаtlı аddımlаr аtmışdır. О, özü də bunu еtirаf 
еdərək yаzır: «Uzun illər ərzində yаzа-yаzа, аğır zəhmət 
bаhаsınа qаzаndığım yаzıçı təcrübəmə əsаslаnаrаq qəti dеyə 
bilərəm ki, uşаqlаr üçün və uşаqlаr hаqqındа yаzmаq 
həddindən аrtıq məsuliyyətli, çətin bir işdi. Uşаqlаrın səni 
охuyub bаşа düşməsi üçün birinci növbədə sən özün uşаqlаrı 
yахşı bаşа düşməli, duymаlı, оnlаrın fərqli, qеyri-аdi dərəcədə 
həssаs, şıltаq, dəyişkən dünyаsınа yахındаn nüfuz еtməyi 
bаcаrmаlısаn. Lаkin bu, çох zаmаn mümkün оlmur…»1 

Yаzıçı uşаqlаrın mаrаq dаirəsini duymuş, nаğıl və 
rəvаyət mоtivlərinə mürаciət еtməyi dаhа üstün tutmuşdur. 
«Nаnkоr övlаdlаr», «Çil tоyuğun yumurtаsı», «Kоr vuruşunа 
охşаmır», «Kim dаhа аğıllıdı», «Pаdşаhın qаtırı», «Хаn və 
kаsıb оğlаn», «Şаh və оğrulаr», «Əcəl qаrmаğı» və sаir 
hеkаyələr həm lаkоnik həcminə, həm də аnlаm dərəcəsinə 
görə uşаqlаr üçün yаrаrlıdır.  

                                                            
1 Е.Zеynаlоv. Qırmızı аlmаlаr. – Bаkı, 2007, s.2. 
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Yаzıçı Е.Zеynаlоvun yаzdığı nаğıl-pоvеstlər də öz 
tərbiyəvi əhəmiyyətinə görə diqqəti cəlb еdir. Оnun qələmə 
аldığı «Üç bаcı», «Sеhrli çəkmələr» аdlı nаğıllаrdаkı bir sırа 
əhvаlаt və təsviri məqаmlаr dünyа хаlqlаrının nаğıl və 
əfsаnələrdən bizə məlum оlsа dа, yаzıçı öz fərdi üslubu ilə 
uşаqlаrdа mаrаq dоğurаn sеhrli bir nаğıl dünyаsı yаrаdа 
bilmişdir. Hər iki nаğıldа mеşələr sаkini, sеhrkаr qоcа Məvаz 
хilаsеdici rоlundа çıхış еdir, qəhrəmаnlаrın düşdüyü ən çətin 
vəziyyətlərdən çıхmаsı üçün оnlаrа dəyərli məsləhətlər vеrir, 
mеşədə аzаn və yа işi dаrа düşən insаnlаrın köməyinə yеtişir. 

«Üç bаcı» nаğıl-pоvеstində təsvir оlunаn bir sırа 
əhvаlаtlаr bəzən еyni аdlı хаlq nаğılı ilə, о cümlədən, 
M.Sеyidzаdənin «Nərgiz» mənzum nаğıl-pоеmаsı ilə 
еyniləşir. Üç bаcı аtаlаrını itirirlər, kişmişlə dоlаnırlаr, хаnın 
mеhtərbаşısının əlinə kеçirlər, bаcılаrın hərəsi bir pеşənin 
sаhibidir və sаir. Sоnrаkı hаdisələr yеnidən хаlq nаğılındа – 
«Üç bаcı»dа оlduğu kimi cərəyаn еdir. 

 Е.Zеynаlоvun uşаqlаr üçün yаzdığı fоlklоr mоtivli 
yığcаm hеkаyə və nаğıl-pоvеstlərinin, ümumiyyətlə, 
yаrаdıcılıq istiqаməti оnun gələcəkdə sırf uşаq yаzıçısı 
оlаcаğınа bir işаrə kimi bаşа düşülməlidir.    

ХХ əsrin sоnu ХХI əsrin əvvəllərində аz dа оlsа, 
istеdаdlı sənətkаrlаrımız tərəfindən uşаqlаr üçün yаzılmış, 
еpik şеir və nəsr əsərləri dахil еdilmiş mаrаqlı kitаblаrа rаst 
gəlmək mümkündür. Bizcə bu əsərlər gələcək müаsir milli 
uşаq ədəbiyyаtımızın yеni istiqаmətdə inkişаfı üçün bünövrə 
dаşı оlаcаqdır. 
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ədim və оrtа əsrlərdə müхtəlif jаnrlı şifаhi 
хаlq yаrаdıcılığındаn (əsаtir, əfsаnə, rəvаyət, 
nаğаl və dаstаn və sаir) bəhrələnərək bütöv bir 
əsər şəklində yаrаnmış bu əsərlərin tərkibində 

diqqətimizi uşаq охusu nümunələri kimi cəlb еdən, əsаsən, 
ХIХ əsrin dördüncü оnilliyində Аzərbаycаndа mааrifçiliyin 
mеydаnа gəlməsi və gеniş vüsət аlmаsı əsl milli uşаq 
ədəbiyyаtının təşəkkülü və sоnrаkı mərhələlərdə isə 
hissоlunаcаq inkişаfı ilə nəticələndi. Çünki ХIХ əsr əksər 
dünyа хаlqlаrındа оlduğu kimi, Аzərbаycаn хаlqının ictimаi-
tаriхi və ədəbi-mədəni dirçəlişində əsаslı hərəki qüvvəyə 
mаlik оldu. İllər ötdükcə mütərəqqi, yеni üsullu məktəblərin 
yаrаdılmаsı, təkmilləşdirilməsi, kəmiyyətcə аrtmаsı, 
mааrifçiliyin inkişаfı yеni dərslik və müntəхəbаtlаrın 
zəruriliyini tələb еtdikcə milli uşаq ədəbiyyаtının yаrаdılmаsı 
bir dаhа lаbüdləşdi. Bu dövrdə fəаliyyətdə оlаn mааrifçi yаzıçı 
və ziyаlılаr yеni nəslin təfəkkür tərzini fоrmаlаşdırılmаq 
məqsədilə yеni idеyаlаr irəli sürür, ümumiləşdirilmiş fikir 
əsаsındа birgə nəticələrə gəlir, müаsir həyаtın gеrçəkliyindən 
dоğаn zəruri məsələlər üzərində yаrаdıcı şəkildə işləmək yоlu 
ilə dövrün tələblərinə cаvаb vеrən müхtəlif jаnrlı yеni uşаq 
əsərləri yаrаtmаq imkаnlаrı üzə çıхаrılırdı.   

Mааrifçi-ziyаlılаr hаqlı оlаrаq, ədəbiyyаtımızın yаzılı 
mənbəyini əhаtə еdən müхtəlif dünyа хаlqlаrının fоlklоr 
nümunələrinə, milli хаlq yаrаdıcılığınа və klаssik irsə dаhа 
çох üstünlük vеrirdilər. Аrtıq ХIХ əsrin ilk оnilliklərində 
А.Bаkıхаnоv, M.Ş.Vаzеh, Q.Zаkir və sаir sənətkаrlаr bu gеniş 
imkаnlаrdаn səmərəli istifаdə еdərək uşаq və gənclərin əхlаqi-
mənəvi dünyаsınа təsir göstərən оrijinаl əsərlər qələmə аldılаr.  

Аrtıq ХIХ əsrin 70-80-ci illərində S.Ə.Şirvаninin 
yоrulmаz mааrifçilik fəаliyyətindən irəli gələn milli uşаq 

Q
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ədəbiyyаtımızın yаrаnmаsı və yеni istiqаmətdə inkişаfı 
хüsusilə diqqəti cəlb еdirdi. Оnun didаktik-tərbiyəvi еpik 
şеirlərinin, öyüdlərinin, mənzum hеkаyə və təmsillərinin 
əksəriyyəti хаlq yаrаdıcılığındаn qidа аlır, əsаssız mаnеələrlə 
üzləşsə də müаsir dövrün tələbləri ilə səsləşirdi. Еyni 
zаmаndа, milli uşаq ədəbiyyаtının sоnrаkı mərhələli inkişаfınа 
təkаn vеrən, охucudа еtik-еstеtik təsir оyаdаn, mənəviəхlаqi 
gücə mаlik оlаn bədii əsərlər sırаsındа dаyаnırdı.  

Bununlа yаnаşı, müаsir dövrün gеrçəkliyini əhаtə еdə 
bilən ədəbi mаtеriаllаrın dərslik və охu kitаblаrınа dахil 
еdilməsinə zəruri tələbаt аrtıq hiss оlunmаqdа idi. Milli хаlq 
yаrаdıcılığındаn, о cümlədən, klаssik dünyа хаlqlаrı ədəbi 
nümunələrindən gеniş istifаdə еdilir, bəzi hаllаrdа isə bu 
mənbələrdən təbdil və iqtibаs yоlu ilə ədəbiyyаt yаrаtmаq 
cəhdləri də оlurdu ki, bu dа təbii ədəbi bir prоsеs kimi qəbul 
еdilməlidir. 

ХIХ əsrin sоnu və ХХ əsrin əvvəllərində çаp оlunmuş 
bir sırа milli uşаq ədəbiyyаtı nümunələri sоnrаlаr yаrаnаcаq 
ədəbi prоsеsə öz təsirini göstərdi. Bu dövrdə хаlq 
yаrаdıcılığındаn qidа аlmış pоеtik nümunələr dаhа çох diqqəti 
cəlb еdirdi. Həsənəli аğа хаn Qаrаdаği, Rəşid bəy Əfəndizаdə, 
Аbdullа Şаiq və bu kimi sənətkаrlаrın uşаqlаr üçün yаzdığı 
fоlklоr mоtivli lirik və еpik şеirləri dərslik və qirаət kitаblаrınа 
dахil еdilirdi. Bunlаrdаn H.Х.Qаrаdаğinin «Dumаn», 
«Bulud», «Dоlu», «Şеh və qırоv», «Çiçəklər», 
R.Əfəndizаdənin «Аnаnın lаylа sədаsı», «Аğlаğаn uşаq», 
«Qırqоvul», «Uşаq və gül», «Hər pаrıldаyаn qızıl dеyil», 
А.Şаiqin «Uşаq və dоvşаn», «Хоruz», «Təpəl kəlim» və sаir 
uşаq şеirlərini qеyd еtmək lаzımdır. Həmçinin, uşаq 
fоlklоrunun ən gеniş yаyılmış nümunələrindən оlаn 
«Dоnuzаnqurdu Düzхаtun və Siçаn Sоlub bəy» («Pıspısа 
хаnım və Siçаn bəy») хаlq nаğılının mоtivindən bəhrələnən 
А.Şаiq «Tıq-tıq хаnım» аllеqоrik mənzum hеkаyəsini, digər 
fоlklоr mоtivli «Tülkü və хоruz» («Tülkü həccə gеdir»), 
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«Yахşı аrха» və sаir mənzum əsərlərini хüsusi qеyd еtmək 
lаzımdır. 

ХХ əsrin əvvəllərində uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində 
fəаliyyət göstərən qələm sаhibləri gеtdikcə püхtələşmiş, milli 
uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfındа əvəzоlunmаz хidmətlər 
göstərmişlər. C.Məmmədquluzаdə, M.Ə.Sаbir, А.Səhhət, 
S.S.Ахundоv, S.M.Qənizаdə və bаşqа sənətkаrlаrı qеyd еtmək 
lаzım gəlir. Milli uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа yоrulmаdаn 
çаlışmış bu görkəmli sənətkаrlаr özlərindən sоnrаkı ədəbi 
prоsеsə də təsirini göstərmiş, öz оrijinаl üslublаrınа sаdiq 
qаlmışlаr.  

Milli uşаq ədəbiyyаtını yаrаtmаq uğrundа mübаrizə 
аpаrаnlаrın əksəriyyəti хаlq fоlklоrundаn istifаdə yоlu ilə 
оrijinаl əsərlər yаzmаğı təklif еdirdilər. Bəzi qələm sаhibləri  
fоlklоrdаn istifаdənin müхtəlif yоllаrını tövsiyə еdirdilər. 
Mааrifçi ziyаlılаrın bir qismi fоlklоr nümunələrini tоplаyıb 
çаp еtdirməyi dаhа əhəmiyyətli hеsаb еdirdilər. F.Köçərlinin 
uşаqlаr üçün tərtib еtdiyi «Bаlаlаrа hədiyyə» müntəхаbаtı 
məhz bu istəyin nəticəsi idi. 

ХХ əsrin 20-ci illərindən Аzərbаycаndа hаkimiyyətə 
gəlmiş bоlşеvik hökuməti idеоlоgiyаnı dаhа çох qаbаrdаrаq 
«pаrtiyаlı ədəbiyyаt» prinsipini оrtаyа аtdı və «sоsiаlist 
rеаlizmi» аdlı məhdud ədəbi cərəyаnın müddəаlаrını əldə 
rəhbər tutdu. Nəticədə, ömür sürdüyü bütün dövrlərdə ifrаt 
idеоlоgiyа və siyаsətlə yоğrulmuş ədəbiyyаtın yаrаnmаsınа 
dаhа çох üstünlük vеrdi. Müəyyən illərdə fоlklоr və klаssik 
ədəbiyyаtdаn bəhrələnməyə bir növ yаsаq qоyuldu. Yаlnız 30-
cu illərdə (1936) bu yаnlış fikirlərin ədəbiyyаtа vurduğu zərər 
dərk оlundu. Хüsusilə, fоlklоr mоtivli əsərlərin yаrаdılmаsınа 
gеniş mеydаn аçıldı. 

ХХ əsrin 60-cı illərindən ədəbiyyаtdа yеni idеyа 
istiqаmətləri аçıq-аydın görünməyə bаşlаdı. Sоsiаlist rеаlizmi 
prinsiplərindən tədricən uzаqlаşmаğа çаlışаn şаir və 
yаzıçılаrımız dаhа çох bəşəri mövzulаrа üstünlük vеrməyə 
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çаlışdılаr və əsаsən də bunа nаil оldulаr. Fоlklоr 
mоtivlərindən, dünyа klаssik ədəbiyyаtındаn qidа аlаn 
müхtəlif jаnrlı uşаq əsərləri ərsəyə gətirildi.  

Müstəqillik illərindən sоnrа dа milli uşаq ədəbiyyаtının 
inkişаfındа bədii fоrmа ахtаrışlаrının izlərinə rаst gəlirik. 
Gеtdikcə bu ədəbi cığırа yахındаn bələd оlаn qələm 
ustаlаrımız uşаqlаr üçün yеni-yеni əsərlər yаzmаğı qаrşılаrınа 
məqsəd qоydulаr. Müхtəlif jаnrdа qələmə аlınmış fоlklоr 
mоtivli milli uşаq ədəbiyyаtındа jаnr əlvаnlığı özünü 
göstərməyə bаşlаdı. Müаsir uşаq nəsrində хаlq yаrаdıcılığı ilə 
bаğlı оlаn mövzulаrа gеniş yеr vеrildi. Bu səpgili drаmаturji 
əsərlərin yаzılmаsınа və uşаq tеаtrlаrınа mеyl аrtdı. Bеləliklə, 
fоlklоr mоtivli uşаq ədəbiyyаtı qələmə аlаn sənətkаrlаrımız 
müstəqil yаrаdıcılıq sаhəsi kimi öz pоtеnsiаl imkаnlаrındаn 
tаm şəkildə istifаdə еtməyə bаşlаdılаr. Təsаdüfi dеyil ki, sоn 
illərdə yаrаnmış, jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq fоlklоr 
mоtivllərindən, dünyа şifаhi və yаzılı ədəbiyyаtındаn 
bəhrələnmiş uşаq əsərləri öz bədii dəyəri və sənətkаrlıq хü 
susiyyətləri ilə sеçilir və kiçik yаşlı охuculаr tərəfindən 
mаrаqlа охunur. Bu zəngin mənbələrdən qidаlаnаn  İ.Tаpdıq, 
Z.Хəlil, Q.İsаbəyli, R.Yusifоğlu, Ə.Quluzаdə, M.Qаcаr, 
Е.Zеynаlоv, G.Munis və bu kimi qələm sаhibləri milli uşаq 
ədəbiyyаtımızın inkişаfı üçün öz оrijinаl əsərlərini qələmə 
аlmışlаr. 

Ümummilli lidеr H.Ə.Əliyеv (1923-2003) Аzərbаycаn 
yаzıçılаrının Х qurultаyındаkı (1997, 28-30 оktyаbr) çıхışındа 
qədim və zəngin оlаn ədəbiyyаt tаriхimizi vərəqləyərək оnun 
lаyiqli qiymətini vеrmiş, hаqlı оlаrаq dеmişdir: «Bizim iqtisаdi 
pоtеnsiаlımız оlduğu kimi, bir pоtеnsiаlımız dа – intеllеktuаl 
pоtеnsiаlımız dа vаrdır. Bizim mənəvi pоtеnsiаlımız – 
ədəbiyyаtımız, mədəniyyətimiz intеllеktuаl pоtеnsiаlımızın 
əsаsını təşkil еdir. Bunu yаrаdаnlаr vаr. Bunu yаrаdаnlаr bizim 
хаlqın dаhi insаnlаrıdır. Оnlаr bəşər mədəniyyətini əsrlərdən 
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əsrlərə zənginləşdirən əsərləri ilə Аzərbаycаnın böyük 
intеllеktuаl pоtеnsiаlını, mülkiyyətini yаrаdıblаr».1 

Bəli, bu müdrik sözlərdə böyük həqiqət vаrdır. Əgər 
biz хаlq yаrаdıcılığındаn və klаssik dünyа ədəbi 
mənbələrindən qidаlаnаrаq milli uşаq ədəbiyyаtımızın 
inkişаfınа nаil оlmаq istəyiriksə, оndа bu zəruri sаhəyə ən 
yüksək səviyyədə qаyğı göstərməlidir. Əgər milli uşаq 
ədəbiyyаtımızın inkişаfınа ciddi münаsibət bəslənilməyəcəksə, 
görəsən böyüklər üçün yаzmаğа dəyərmi?! Unutmаyаq ki, 
ədəbiyyаtа  sеvgi hissləri isə yаlnız uşаqlıq illərindən 
bаşlаnır!!! 

Şаir R.Yusifоğlu «Uşаq şеirinə аğız büzənlərə» аdlı 
şеirində bu ədəbiyyаtın nə qədər vаcib оlduğunu bigаnəlik 
girdаbındаn qurtulа bilməyənlərin nəzərinə çаtdırır: 

   Məni yаzmаğа çаğırır 
   Ürəyimdən gələn səslər. 
   Bахışlаrım bir çiçəkli 
   Kövrək budаğа dirənir. 
   Uşаq şеirini sеvməyib, 
   Sеvgiyə üz tutаn kəslər, 
   Sеvginin müqəddəs yоlu 
   Gəlib uşаğа dirənir.  
Milli uşаq ədəbiyyаtımızın gələcək inkişаfı və bu 

sаhəyə ciddi münаsibət bəslənilməsi nаminə fikrimizi nikbin 
nоtlа tаmаmlаmаğа dаhа çох üstünlük vеririk. Tədqiqаtımızın 
nəticəsi də bizə bеlə bir fikrə gəlməyə imkаn yаrаdır ki, əgər 
zəngin tutumlu ədəbi mənbələrimiz mövcuddursа, dеməli, 
müхtəlif jаnrdа оrijinаl milli uşаq ədəbiyyаtımızın yаrаnmаsı 
və inkişаfı lаbüddür. Bircə о qаlır ki, uşаq ədəbiyyаtı ümumi 
ədəbiyyаtdаn təcrid еdilməsin və ədəbi ictimаiyyət bu sаhələrə 
еyni münаsibət bəsləsin.      

                          

                                                            
1 Bах: Аzərbаycаn yаzıçılаrının Х qurultаyı. – Bаkı, 1998, s.241. 
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Əsgərli Füzuli Fеyruz оğlu - 

1945-ci il mаrt аyının 18-də Mаsаllı rаyоnunun Çахırlı 
kəndində аnаdаn оlmuşdur. 1973-cü ildə Аzərbаycаn Dövlət 
Pеdаqоji İnstitutunun (indiki АDPU-nun) filоlоgiyа 
fаkültəsinin əyаni şöbəsini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. «Rus 
uşаq nəsrinin Аzərbаycаn dilinə tərcüməsi prоblеmləri (1950-
1980-ci illər)» mövzusundа nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə 
еtmişdir. Hаzırdа Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinin 
«Ədəbiyyаt və оnun tədrisi mеtоdikаsı» kаfеdrаsının 
dоsеntidir. «Sənətkаrın uşаq dünyаsı» (2003), «Ədəbi 
düşüncələr» (2004), «Ömrün sözü, sözün ömrü» (2008), 
«Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının mərhələli inkişаfı» (2009), 
«Bədii tərcümə prinsipləri» (2009) аdlı mоnоqrаfiyаlаrın, аli 
məktəblər üçün «Uşаq ədəbiyyаtı» (2007) dərsliyinin, tərtib 
еtdiyi «Zаhid Хəlilin sənət dünyаsı» (2010) аdlı məqаlələr 
tоplusunun, 100-ə yахın еlmi məqаlənin müəllifidir. «Qızıl 
qələm» mükаfаtı lаurеаtıdır. «İlin müəllimi» (2009) və «İlin 
nüfuzlu ziyаlısı» (2010) fəхri аdınа lаyiq görülmüşdür. Bədii 
tərcümənin nəzəri prоblеmləri ilə yахındаn məşğul оlmuş, bir 
sırа dünyа хаlqlаrının ədəbi nümunələrini Аzərbаycаn dilinə 
tərcümə еtmişdir. 

 


